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  عثمان تره کی. م داکتر 

  ٢٠١٣ جنوری ٠٨

  ک په وړاندیټ د قطر د پا،د سولې سرګردان کاروان
امی حضور لری لږ تر لږه د دري تر ھغه وخته پوری چه په افغانستان کی نظ) ن،ن، ا( ائتالف ينړيوال نظام

  : لریځموضوعاتو په شاوخوآ کي ګډ دري

  .ې کمزورې واکمنی مالتړ څــ  د يو السپو

  .ــ  د ژبنې ، قومې او مذھبې نفاق پوتانسيل تازه ساتل 

  . جنګساالرانو د عيش او نوش زمينه برابرول وتلفؤــ  د م

ادونو تر منځ د افغانستان د جګړې او سولې په اړوند مخکنې اتفاق غړيو ھيود )  ن، ا ن،( کلونو کی د وخو په وروستي

يزم سره ګډه په تړاو د ترور او ورسره ويارک چاودنهيد ن (ييزگد جګړې د دوام پخوانې ان. تر سوال الندې راغلې دی

يان د ئ اروپا:يکرونو ته سپارلي دټ، ځای سياسې يو ھيوادونو تر منځ د ملګرتيا محور جوړوځي چه د لويد) مبارزه

د مثال په توګه په فرانسه کي سياسې حکومتي او غير . کويټ په ساحه کي د امريکا د تکبر او خپل سري نه سرېجګړ

 مخالفينو د مړو په وړاندې د جګړې د اخالقي اصولو و د وسله والځوپ ويلې چه د امريکا وار وار په وحکومتي مشران

  .  باندی تپل کيږيځوپوژنه الس پوري کوي، خو د ھغه تاوان زموږ په له ايزه ډنه سرغړوي او کله ناکله  په 

 يو کې، غړی ھيوادونه له يوي خوآ د جګړې د دوام په يوډپه يوه لسيزه جګړه کې د ناتو په مختلفو سر مشريزو غون

  .  دييلله بلې خوآ د سولې د يو واحد پالن په تنظيم کې پاتې راغ . لژي باندې سره جوړ نشوي ستراتيواحد

دغسې شرايطو کې چه د لمړې ه پ. د جګړه مارو او د سولې پلويانو تر منځ ويشل شوې) ن، ا ن،( په واقعيت کې اوس

 ځ امريکا په غاړه درلوده څو الملونه باعث شول چه لمړي آلمان او ورپسې فرانسه د امريکا د جګړه ايز دريي مشريلډ

   :  اخليالس کی  وه د سولي نوښت په ڼپه وړاندې د غبرګون په ب

  . لګښت  ډيريدوــ  په اروپا کې اقتصادي بحران او ورسره د افغانستان د جګړې مخ په 

  .  مخ په زياتيدونکې تلفات ــ  په جګړه کې انسانی

  . ــ  په عامه ذھنيت کې د جګړې نه د مالتړ کموالې

  .ه د القاعده او نړيوال تروريزم سرهــ  دغه واقعيت چه يرغلګر د افغانانو د تاريخی مقاومت سره مخ دی ن

جګړې سره مخالفت يو د ھغو الملونو څخه وو چه په فرانسه کې يی سوسياليستان قدرت ته ورسول او سوسياليست 

  . اکل شوې پروګرام نه مخکې د افغانستان نه وباسيټ د ځوپ ديته اړکړ چه فرانسوي  ييحکومت

خو د . قطر او پاريس: د تحقق په خاطر دوه فعال مرکزونه مطرح دی اوسمھال په افغانستان کې د سولې د داعيي 

»  اسالمی«تلف جھاديستان د پاکستان د مذھبی کړيو په مرسته د سولی د يو ؤانو په الس د جوړ شوې نظام سره مبھرني
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ژي سره يسترات يد سيمه ايز) ن ، ن ، ا(دغه ھلی ځلی د . مرکز د مطرح کولو په تمه عربستان خواته ھم لنګر اچوی

  .  نده ورکړېه ھم نتيجه کوم نو ځکه ييسمونوالې نلرې

 د ه ھيوادونهدواړ. د آلمان او فرانسې د سياسی کارپوھانو له نظره په قطر کې سوله د امريکا په وسيله يرغمل شويده 

جکړه مارو سياسي، نظامي او ه کې دي چه د سولې کوترې د امريکا د ټنورو اروپايی ھيوادونو په ضمني مالتړ، پدې ل

 باندې په افغانستان کې د سولې په استقامت، پاريس د قطر د ټد ھمدغه منطق په بنس.  شبه نظامي منګلو نه وژغوری

  .بديل په توګه مطرح شو 

  : لري تياويد پاريس محوريت د قطر د مرکزيت په پرتله څو ځانګړ

  .يــ  فرانسه د افغانستان د جګړې يو اړخ نه جوړو

ــ  د سولې د بل الترنتيف اړتيآ پدغسې حال او احوال کې چه د ا حتمال له مخې امريکا د قطر د دفتر نه د خبرو اترو 

  . دوام ورکړي ييه پورته کړي او جګړې تهټه ګڼکتيک په با، دفع الوقت ت» طال چال« د تر پلمې الندې

 اغيزمنې کړي چه مقاومت کابل اړخ سره مذاکراتو ته اړ ــ  د کابل اداره ھلې ځلې کوي چه د قطر خبرې اترې دومره

نيت و د سياسي او حقوقي مصيپلټ يلډ رسميت ومومی او جنګي ، اشغال سياسي محصولا دديعني اوسني نظام، . شي 

  .پل سياسي ژوند ته دوام ورکړيدرلودلو سره خپه 

  . ي د پاريس د سولې په پروسه کی، د کابل د حکومت د نفوذ احتمال کميږ

ه کې ده چه د پاکستان، سعودي عرب او قطر ټد کابل اداره د پاريس د سولې د پروسې د وراني په مقصد پدې ل

لو کرزی ته دنده ډجنګی .   مخالفينو په وړاندې د سياسي فشار يو محور جوړ کړې وچارواکو سره په ګډه د وسله وال

نه د سخاوتمندانه امتيازونو »  د کيسېهخليف«  د اړخ تهيييکاسپارلې چه په امريکا کې د خپل مسافرت په ترڅ کې، امر

والو عمومي سيمه ايز سياست چه ځخو د لويدي. په ورکولو سره ديته وھڅوي ، چه د نوموړې محور په مالتړ ودريږي

  . يوه برخه يې د امريکا په واسطه تمثيليږي د دغی ھلې ځلې په وړاندی مانع ګرځي 

ه غوره کړي ، د ڼعملی ب) هکابل ، اسالم آباد، دوح(په وړاندې ياد شوې جنګي ائتالف  د سولې که! توګه دا چهپه لنده 

  .دلته د پاريس د سولې پروسه په وروستي الزامي مرجع بدليږي. قطر د سولی پروسه ھرومرو ناکاميدو سره مخ کيږی

 ه باندې جوړټپه بنس» ژييټکر سترات « دونډپه ګ)  اءد مقاومت په استثن(نو ه د جنګ ساالراډد پاريس وروستي غون

کيالک په تاريخ کی ژورې ريښې لري او ورڅخه د افغانستان په جګړه کې د بوش ښد » ژييکر ستراتټ«د . شوې وه 

ه کی د ډله ھمدې کبله د پاريس په غون. ه پورته شوې ده ټد ادارې د پيل نه تر اوسه پورې ، په مبالغه آميزه توګه  ګ

جګړه مارانو ته د سياسي ډي غون. رنيانو په واسطه د سولې ھيڅ يو پالن برخه والو ته وړاندې نشو افغانانو يا بھ

 د نظر د تبادلې يو ښه چاپيلایر برابر کړې  ييونوالو تهډ، خو مثبت اړخ يی دا وو چه ګهتشخص زمينه ورپه برخه کړ

  .هو

»   مدنيملي ـ اسالمي ـ«ه چه وسله وال مقاومت په يوه ه کی د وسله والو مخالفينو وينا دا ثابته کړډ غون په پاريسد

 چه د سولی محصول به وی، د سياسي ثبات، امنيت ،ي شي چه د راتلونکې نوې نظامپياوړې تحريک بدل شوې او کوال

  »پای« - . تير نقش ولوبوي  د او عدالت د مال

   عثمان تره کی.دوکتور م 

   م کال٢٠١٣ ، ۵دجنوری  - فرانسه

  :يادداشت
ان  ا دقت در کشتار بيگناھ ا، تنھ ودن آنھ دنی ب ی و م سمت مل شايد بتوان با تفسير خاصی از اسالم، طالب را يک حرکت اسالمی ناميد، مگردر ق

  . آنھا پی بردمدنیکافی است، تا به ماھيت ضد ملی و ضد به وسيلۀ طالب يکاولنگ 
 AA-AAادارۀ پورتال


