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 افغان سوله په یوه معما واوښته 

 

 برخه«   او وروستۍ »دریمه

 
د دوحې د تړون وروسته د بین االفغاني خبرو اترو څو میاشتني بهیر وښوده چې یو لوری هم په هیواد کې د یو دایمي 

 سولې د راتګ په الر کې عملي ګامونه تر سره کوالی ونه شول.  
 

ون کې  د  طالبانو تل له امریکا سره د هغې توافقنامې د موادو پر تطبیق ټینګار کړی چې د افغان دولت په نه شت
چې دوي د    ي طالبانو تل ویلی د  ، او افغان دولت پر اوربند تاکید کړی.يامریکا او طالبانو تر منځ السلیک شوی د

. او د دوي په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالی کچه راکمه کړی  يدوحې د السلیک شوی تړون پریکړو ته ژمن د
 ده. 

 

په افغانستان کې د   ېچې ځنی اړخونه او د سولې ضد څیر   ې، دوي ادعا کړېهغه اعالمیه چې طالبانو خپره کړ
 .يکیدو او د دوي په ټکولو د اشغال د دوام هڅې کو ېبهرنیو ځواکونو د پات

 

، د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته  يچې باید غلطه محاسبه ونه کړ  يویل  طالبانو ناتو ته په خطاب کې
، مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په يیې ده، هر څوک که د جګړې او اشغال دوام غواړ  ېکړ

 . يغاړه و
 

، هدفي  ی، جګړې، شدت میندليړعملي ک  يچې د دوحې توافقات طالبانو هیڅکله نه د  يد   يافغان دولت هم تل ویل
، تر ټولو  ي، غیر ملکي کسان یې وژلي، د ښارونو په مرکزونو یې بریدونه تر سره کړيکړ  ېوژنې یې خورا زیات

ستره سر غړونه د هغو خوشی کړو بندیانو بیرته تګ د جګړې لیکو ته دی، چې د توافق نامې نه ستره سر غړونه  
 ورته ویلی شو. 

 

چې تر اوسه طالبانو د افراطي ډلو نه د القاعدې په شمول خپلې    ي امنیت شورا به یوه خبر کې راغلی د  همدا ډول د 
سره په اړیکو کې په افغانستان کې   همدا اوس په سلګونو بهرني افراطي وسلوال د طالبانو  يکړ  ې پر  ياړیکې نه د

 ده.  ېهم اشاره کړ ي، وار د ناټو سرمنش. چې همدې موضوع ته واريد هیواد او ولس ضد فعالیتونو ته دوام ورکو
 

نړیوال نظامي او سیاسي شنونکې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ټرمپ تګ الره د افغان د    یو شمېر خورا ډېر 
، دوي په دې نظر دي چې د سولې په پروسه کې افغان دولت  يسولې په پروسه کې عجوالنه او له تیروتنو ډکه ګڼ

 ادارې ستره تیروتنه وه. څنډې ته کول د ترامپ د 
 

 نا نیوز تلویزون د خبلایر سره په مرکه کې وویل:اامریکائې مشهور ژورنالیست او لیکوال ستیف کول د اری
 

له ماتې وروسته تیروتنه وکړه افغانانو اومجاهدینو ته یې شا کړه چې د امریکا په مالي    ي»امریکا یو ځل د شورو
په توګه   يستراتیژیک ملګر  ترالسه کړ، بله تیروتنه یې پر پاکستان د یو  بیتود ماتیدو بریال  يمرستو یې د شورو

مرکزونو،   يپه خپله ګټه استفاده وکړه، د پاکستان مرستو، د تداو  ېهغه اعتماد او باور و چې پاکستان ترې یواز
سره مخ   ۍله ناکام  يتیژ ووال طالبان قادر کړل چې د امریکا هلې ځلې او ستراااستراحت ځایونو او داسې نورو اسانتی

 کړی. 
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کسان یې د افغان جګړې پر وضعیت له پیله پوره معلومات    ي ستیف کول وویل زه باورلرم د بایډن اداره چې ډېر کلید
، هغه زیاته کړه غیر مسؤالنه ډول د قووا ویستل به هم  يروان بهیر ښه مدیریت کړ ې کوالی د افغان سول  يوش يلر

 . ي او هم به د امریکا نړیول اعتبار ته ستر زیان ورسو يګواښ سره مخ کړافغانستان د یو ستر 
 

او نور پرمختګونو   ژيتخنیک، تکنالو   يکال افغانستان نه دی، دلته ځوان نسل په نو  ۲۰۰۱کول وویل افغانستان اوس د  
کلونو السته    او د تیرو شلو  يشرائط  ورته برابر ش  ې، که چیري، د ښو او بدو تفکیک کوالی شيالس رسی لر

کیدای   ېپه توګه پات  يیک ملګر ژ تیاامریکا د یو ښه ستر  دغه هیواد په سیمه کې د  يراوړنو نه مالتړ ورپه برخه ش
 . يپه پام کې ونیس يجد ي، نوځکه د بایډن اداره باید دغه ټک يش
 

 ي، توافقنامه د طالبانو په ګټه څرخ  ېپر حقه دي، ځکه له امریکا سره د طالبانو د دوح  ېزما په اند دلته دواړه خواو
شرط دی چې افغان دولت یې    يد راتګ اساس  ې، او اوربند د سوليټینګار کو  ېنو همدا علت دی چې طالبان پر

 .يلپاره شک رامنځته کو  ېکول یې د طالبانو په کړنو کې د سول ياو نه عمل  يکیدل اړین ګڼ يعمل
 

ساده کار نه    ې مهارول هم داس  ېتقریبآ څلویښت کلنې جګړ  ې د  او د   يرافغان جګړه او سوله نړیوال پراخ بعدونه ل
 دی.  

، نو يد سولې په پروسه کې ورته پاملرنه ونه ش  ېبعدونو ته اشاره وکړم چې که چېر  يهغو اساس  ېغواړم د جګړ
 .  ير واو پر یوه ستره معما بدله شې، چې کنترول به یې بیا خورا ستونزمن کا ېدغه پروسه به نوره هم پیچل

 

یل او له ستونزو سره مخ ده، تر ټولو ستر مسؤلیت د امریکا د حکومت او په سر کې د پاوس چې د سولې پروسه  
کیدو کې تر   يپه عمل ېپروس ېد افغان د سول ېجوبایډن پر غاړه دی چې هغه تیروتنې چې ټرامپ او د ټرامپ ادار

او عملي ګامونه واخستل   يعملی کیدو په الر کې کوټل  يد پروسې د اساس  ېاو د سول  ي غور وش  يجد  ېپر  ېسره کړ
   ي:ش
 

، انګلستان، هند  يشرط نړیواله اجماع ده چې د امریکا، روسیې، چین، جرمن يد سولی د عملی کیدو لومړنۍ اساس -
  ې یو تفاهم اوګډ  په رابطه  ېتر څو چې دغه هیوادونه د افغان سول  ی،د يعربستان موجودیت په کې الزم  ياو سعود

 . يپه افغانستان کې د سولې عملی کیدل به یوه معما و ېرسیدل يته نه و ېپریکړ
 

شرط سیمه ایزه اجماع ده چې په دغه اجماع کې د افغانستان، پاکستان، ایران،    يکولو دویم اساس  يد سولی د عمل  -
 دی.   ياو د نظر یووالی اړین او الزمچین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان هیوادونو ګډون، تفاهم، توافق، 

 

 ې اجماع ده، چې ټول هیوادوال، مدني اوتولنیز يکولو تر ټولو بل مهم عنصر په هیواد کې دننه مل يعمل  سولې د د -
شخصیتونه ټول سره یو غږ افغانستان د خپل هیواد په توګه وګڼي او د اوسني روان    يګوندونه، مل  يټولنې، سیاس

 .  يناورین نه یې د خالصون له پاره د یو واحد ارمان او هدف له پاره ګډ غږ پورته کړ
 

، د  ينه الس واخل ېتر څو له جګړ يپر دواړو اړخونو فشار راول ېد جګړ يپورتني دری عنصره په ګډه کوالی ش
 .  يګامونه واخل يته د رسیدو عمل ېاو دایمي سول يغوښتنو او کړنو نه تېر ش يشخص خپلو

 

 ! لور ر پ ې سول يپه هیواد کې د دایم 
 

 پای
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