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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۲/۰۳/۲۰۲۱                 شاه ولی ارین  

                      
  

 د سولې د پروسې د پیچلتیا عوامل 
 

 لومړۍ برخه 
 
 

زموږ په هیواد کې څلویښت کلنه جګړه په نړۍ کې د اوږدو جګړو یو حیرانونکې بیلګه ده، چې د هیواد او هیوادوالو  
 مادي او معنوي ارزښتونه یې ترې اخیستي، زیانمن کړي او د سترو ګواښونو سره یې مخ کړي دي.  

 

ټوله ته معلومه ده چې دغه جګړه یوه ناولې او پر افغان ولس له بهر نه تپل شوی هغه نیابتي جګړه ده چې اصلي  
ایران  -امریکا، هند  -عاملین یې شوروی انګلستان،    -پاکستان،  سعودي عرب او یو شمیر نور هیوادونه لکه چین، 

مقابلې اور زموږ په هیواد کې بل کړي او غواړی  اسرائیل دي چې دغو ټولو په یوه شکل د همدې نیابتي جګړې او  
 خپلې ګټې او موخې تر السه کړي، اما بیه یې زموږ هیواد او هیواد وال ورکوی.  

 

ن ویجاړ شو، دوه میلیونه بیګناه انسانان ووژل شول  ا د شوروی اتحاد د یرغل او نیواک له امله لس کاله دا هیواد ور
بالخره یې د وتلو په وخت کې هیڅ ډول داسی کوم نړیوال تعهد افغانانو تر   په زرګونو نور معلول او معیوب شول

 السه نه کړ چې هیواد او نظام یې خوندي پاتی شوی وای.  
 

امریکا او ورسره هغو انډیواالنو یې چې د شوروی اتحاد په کمزوره کولو، له افغانستان نه د وتلو او زموږ د هیواد 
ستی وه، ټول د شوروی له ماتې وروسته د خیر په غونډی کیناستل او هر یو یې د  په هر ډول ورانونوکې برخه اخی

 خپلو استخدام شوو نوکرانو د غوبل تماشا کوله. 
 

پاکستان په ټول قووت سره زموږ د هیواد د کمزوره کولو، تجزیې او د یوه زواکمن نظام د منځته راتلو د مخنیوی   -
طي ګروپونه یې هیڅکله اکار واخیست، هغه اووه وسله وال د دوی جوړ کړی افر  یو نهطله پاره له هر ډول فتنو او تو

سره پری نه ښوول، چې سره یو شې. ملی تعصباتو ته یې پراخه لمن ووهله تر څو د هیواد حاکمیت تل کمزوری 
 پاتی شې. 

 

ګونو افراطي جوړ کړو    هه او د هغو اتهاایران هم زموږ له هیواد سره د تیرو تاریخي دښمنیو اور ته پکی وو  -
ګروپونو له الری یې زموږ په هیواد کې قومي او مذهبي توپیرونه را تازه کړل او زموږ هیواد یې له سترو ننګونو  
سره الس او ګریوان کړ، د ایران او امریکا تر منځ دښمنیو ایران دی ته وهڅوه چې له طالبانو سره اړیکې ټینګی 

 س ورکړی او د جګړې اور تازه وساتيٍ. کړی مادي او معنوي امکانات په ال
 

جګړو له امله چې د شورای نظار، اسالمی حزب، سیاف او هزاره تنظیمونو، او  يد تنظیمونو ګډ حکومت د خپلمنځ
زرو زیات هیوادوال په کې ووژل شول او کابل په کنډوالو بدل شو،  ۶۰۰۰۰شورای نظار تر منځ تر سره شوول له  

 سه لیدل کېږی. چې نښې نښاني یې تر او
 

دغه غیر عادالنه او شرمونکی وضعیت هیواد وال دی ته رارسولی وو، چې د نظام بدلون یې غوښت، همدا علت هم  
 و چې طالبان په ډیره اسانۍ کابل ته را ننوتل. 

 

د طالبانو تحریک چې جوړونکي یې امریکا، انګلند، سعودی عرب او پاکستان دي، هغه څه یې وکړل، چې یو   -
 میر پلویانو یې تری مخ واړوه او یوازی سعودی عربستان او پاکستان ورسره تر پایه ملګری پاتی شول.ش
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د سپتمبر د یولسمی نیټی وروسته امریکا ته ښه پلمه په الس ورغله پر افغانستان یې یرغل وکړ د طالبانو حکومت 
ان د نیابتی جګړی له دخیلو هیوادو سره د یوی یې رانسکور او د بن د کنفرانس له الری یې بی له دی چې د افغانست

اجماع په نتیجه کې یو داسی نظام را منځ ته کړی چې ټولو ته د مننی وړ وی بر عکس یې قدرت خپلو زړو اجنټانو  
او غالمانو ته په الس ورکړ، چې هیواد او ولس یې له تباهۍ سره الس او ګریوان کړ.د امریکا د همدغو تیر وتنو  

ې د طالبانو مات شوی حکومت یې بیرته دادی په ځواک بدل او ترامپ خو د یوې معاملې په توګه د ټول  نتیجه وه چ
 نظام د سپارلو تر کچې موافقه تر سره کړه. 

 

چین هم د افغانستان د یو ګاونډ په توګه هیڅکله بی تفاوته پاتی کیدای نه شې او د امریکا یرغل په افغانستان کې   -
ګواښ ګڼي سره له دی چې د طالبانو نفوذ په سیمه کې د خپل هیواد په ګټه نه بولی، اما د امریکا   دغه هیواد ته ستر

په الس په سیمه کې د طالبانو د حاکمیت هم تحمل نه شې کوالی. نو ځکه یې تل هم له پاکستان سره اړیکې ساتلی،  
 وی.  او هم له طالبانو سره په دې ورستیو کې د رابطې د ټینګولو هلې ځلې ک

 

د روسیې هلې ځلې په روسیه کې د افغان سیاسیونو سره د طالبانو مخ کول، او همدا اوس یې د د افغانستان په چارو    -
کې د استازی ضمېر کابلوف سفر پاکستان ته او همدا ډول د افغان سولی له پاره د دوی په ابتکار د یو نړیوال کنفرانس 

غواړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دوي بی برخې پاتی شې او ګټې رابلل دا هغه تالشونه دی چې دوي نه  
 . یې په سیمه کې خوندي نه شې

 

هندوستان هم په افغانستان کې د داسې یوه حکومت له راتګ نه ستری اندیښنې لری چې د پاکستان په خوښه رامنځ    -
  ته شې. 

 

ن د څلویښت کلنې جګړې پای ته رسول یو خورا پیچلی کار  تر هغه ځایه چې پورته هم ورته اشاره شوی د افغانستا
دی. د ګاونډیو هیوادونو نه نیولې بیا د سیمې او نړۍ نور هیوادونه پدې جګړې کې برخه لری. چې د دوي د ګټو په  

 نه نظر کې نیولو سره به دا خورا ستونزمن کار وی، چې په هیواد کې دی عملي سوله را منځ ته شې.  
 

د پورتنیو الملونو له مخې د ترامپ سیاست د افغانستان د سولې په الر کې له سترو نیمګړتیاوو سره عملي کیده، چې  
 ډیرو ته د منلو وړ نه وو.  

 

امریکا د خپل خاص استازی زلمی خلیل زاد په استازیتوب په داسې حال کې د سولې خبری پیل کړی، چې نه یوازی 
والو دخیلو هیوادو سره اجماع تر سره نه کړه، بلکې افغان دولت یې هم د خبرو اترو له  یې له ګاونډیو هیوادو، نړی

 جریان نه بی برخې و ساته.  
 

د ترامپ دغو تیروتنوطالبان اود افغانستان د نظام دښمنان سره نورهم ورنږدی کړل د طالبانو تحریک یې په ملي 
 ل. اونړیوال ډګر کې د یو مطرح ځواک په توګه متبارز کړ

 

بندیانو خوشی کول د طالبانو   ۶۰۰۰د امریکا د ناسم سیاست په نتیجه کې پر افغان دولت د فشار له امله د طالب د  
جګړه ایز ډګر نور هم خورا غښتلی او تود کړ، افغان دولت ډېر امتیازات طالبانو ته ورکړل، اما په مقابل کې طالبانو 

 هیڅ یو داسې عملي کار ونه کړ چې د سولې نښې نښاني ترې څرګندي شې. 
 

ت و پرک سیاست او نه همغږۍ نه هم د هیواد دښمنانو او د هیواد په دننه هم د په نوم تنظیمونو او سیاسیونو د تی  -
طالبانو ګټه پورته کړه، له دوي سره د مسکو، پاکستان ګډو غونډو د سولې فضا نوره هم کړکیچنه کړه او طالبان یې 

 د ال سترو امتیازاتو د غوښتنو له پاره  وهڅول. 
 

وې سراسری او دایمي سولې عملي کیدل دومره ساده  ده چې په هیواد کې د ی  له پورتنیو توضیحاتو نه می موخه دا 
 کار نه دی چې امریکا او د ترامپ اداری په یو اړخیزه توګه پیل کړ.  

 

اوس د پورتنیو الملونو او د ترامپ د غلطو پالیسیو په نظر کې نیولو سره د جوبایډن اداره باید د افغان سولې د 
لي کړي چې هم د یوې عملي سولې له پاره اړین وی او هم د جګړې  داسې پالیسي عم ،پروسې له ټولو تیروتنو پرته

 د پای له پاره هغه ګامونه پورته کړی چې نړیوالو، سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادو ته د منلو وړ وي. 
 

 نور بیا 
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