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 ۵۰/۳۰/۲۰۲۱                 شاه ولی ارین 

                      
  

 د سولې د پروسې د پیچلتیا عوامل 
 

 برخه( ۍ)دویمه او وروست
 
 

د مقالې په لومړۍ برخه کې هغو الملونو ته اشاره وشوه چې په هیواد کې یې د سولې پروسه ال د مخه پیچلي کړی  
 وه او د ترامپ پالیسیو دغه پروسه نوره هم له ستونزو او غبرګونونو سره مخ کړه. 

 

عیت نه ووت اوامریکا د که لږ وړاندی والړشو، د شوروی له ماتې او پاشلو وروسته نړیوال نظم له دوه قطبي وض
ورو    -یو سوپر پاور ځواک په توګه پر ټوله نړۍ د یو بی بدیل په توګه ظهور وکړ، چې د نړۍ نسبي ثبات ورو

ګواښمن شو، د امریکا او ناټو له لوری پر عراق، لیبیا، سوریې او افغانستان یرغلونه او همدا ډول د روسې له لوری  
اکه مالتړ هغه څه دی چې د نړۍ د پر مختلو هیوادو او د امنیت شورا د دایمي غړو  پر اکراین برید له سوریې نه په ډ

هیوادو تر منځ یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول تضادونه رامنځ ته کړی او د دغو ناخوالو او تضادونو اغیزې زموږ  
 پر هیواد هم د ځانګړو او نړیوالو ستونزو جال غوړولي دی.  

 

ن کې د پخواني شوروی اتحاد په ماته کې امریکا، غرب، ځینو عربي هیوادو او پاکستان برخه  څرنګه چې په افغانستا
لرله د امریکا له یرغل وروسته د پخواني شوروی اتحاد ځای ناستې روسې، چین، ایران او حتا هندوستان ته هم په  

لت دی چې د امریکا او طالبانو د  سیمه کې د امریکا  شتون د یادو هیوادو موخو او ګټو ته ستر ګواښ دی. همدا ع
سولې د توافق نامې د امضاکولو سره سم دغو یو شمیرهیوادو له طالبانو سره حتا پټې اړیکې هم بربنډی کړی، او د  

 طالبانو دپلوماتیکی اړیکې تګ او راتګ ایران روسې او چین  ته د بیلګو په توګه د یادولو وړ دي.  
 

د، د افغانستان په ګاونډ او د پاکستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه هیڅکله نه  چین په سیمه کې د یوځواکمن هیوا
غواړی چې د امریکا دایمي شتون په افغانستان کې تحمل کړی او همدا علت هم دی که چیری د سولې په روانه  

 پروسه کې یې سیمه ایزې ګټې په نظر کې ونه نیول شې بی تفاوته نه شې پاتی کیدای.  
یو نړیوالو او سیمه ایزو پیچلتیاوو تر څنګ د سولې د روانې پروسې په هکله په کور دننه هیواد کې هم یو  د پورتن 

 شمېر ستونزې موجودی دي، چې له پیله ورته پاملرنه ونه شوه. 
 

یو   د ترامپ د ادارې له سترو تیروتنو نه یوه هم دا وه، چې د سولې په پروسه کې یې افغان دولت څنډې ته کړ او په
اړخیزه توګه یې له طالبانو سره خبرې پیل کړی، دا هغه څه و، چې له یوې خوا یې د افغان دولت موقف خورا را  

 ټیټ کړ او له بله پلوه یې د طالبانو ملي او نړیوال موقف لوړ کړ او د طالبانو غوښتنې یې ال پسی زیاتی کړی. 
 

او ولس کې هم راټیټ کړ، همدا علت هم و، چې یو شمېر د دولت   د امریکا دغه پالیسئ د افغان دولت اعتبار په هیواد
منتقدینو ته ښه پلمه په الس ورغله تر څو، قطر، روسیې او پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره د افغان دولت په  

 عدم موجودیت کې خبرې اترې تر سره کړی. 
 

په توګه لومړی په هیواد دننه کې د یوې ملي اجماع   اړینه خو دا وه چې امریکا د افغان دولت د ستراتیژیک ملګری
 له پاره د ټولو افغانانو نظر او مالتړ تر السه کړی وای او بیا یې له طالبانو سره د خبرو الر پرانیستی وای. 

 

د سولې د عملي کولو په الر کې بل خورا مهم ګواښ هغه مافیائې ګروپونه دی چې د امریکا د یرغل په لومړیو ورځو 
کې د امریکا د استخباراتي کړیو له لوری ورته په میلونونه ډالری په الس ورکړ شوی او په هغو زورواکو بدل شوول  
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چې اوس یې نه افغان دولت د مهارولو توانمندی لری او نه حتا خپله امریکا، نو ځکه دغه کسان سوله په خپله ګټه نه  
 کې خنډونه ایجاد کړی.  وینی، په ټول قوت هلې ځلې کوی چې د سولې په الر 

 

د طالبانو مشران او جنګي قوماندانان چې همدا اوس هر کال په میلیونونه ډالر د مخدره توکو د مافیا او قاچاقبرانو له  
لوری تر السه کوي، دوي او د دوي اوالدونه ارامه ژوند کوی او مظلوم افغانان سره خپل په منځ کې جنګوی دوي 

ی او هیڅکله هم نه غواړی چې سوله رامنځ ته شې نو ځکه بیا هم تالش کوی چې مستقالنه ته سوله هیڅ ارزښت نه لر
 قدرت تر السه کړی.  

 

اوس چې په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې جوبایډن بری تر السه کړ او ویې پتیله چې د امریکا او 
 ی دا یو مثبت ګام دی. طالبانو تر منځ پر الس لیک شوی توافق نامی بیا له سره کتنه کو

 

زما په اند اوس د دی وخت رارسیدلی، که چیری په رښتیا هم د جوبایډن اداره غوړی چې په افغانستان کې رښتینې  
دایمي سوله را منځ ته شې د امریکا مشر تابه باید هغه تیروتنې چې ټرامپ اود ټرامپ ادارې د افغان د سولې د  

ې پرې جدي غور وکړی او د سولې د پروسې د اساسي عملي کیدو په الر کې  پروسې په عملي کیدو کې تر سره کړ
 کوټلي او عملي ګامونه تر سره کړی. 

 

امریکا، ناټواو د افغان دولت نړیوالو مرستندوی هیوادو ته اړینه ده چې د سولې د الری د پیچلتیاوو په نظر کې نیولو 
 راتلو په خاطر الندې اساسي ټکو ته پاملرنه وکړی:سره د یوی تلپاتې او عملي سولې د منځته 

 

په هیواد کې د موجود نظام چې د نړیوالو له لوری په خورا ستر قیمت جوړشوی نور هم پیاوړی کول، ساتل،  ــ  ۱
 اصالحات په کې راوستل او ځواکمن کوول یې. 

 

په دولت او حکومت کې جدی اصالحات رامنخته کول د زورواکو او فساد پر ضد جدی مبارزه او کار اهل د کار    -۲
 ته سپارل.  

 

ر دننه کې ملي اجماع رامنځ ته کول د افغانانو ملي یووالي او واحد دریځ تامینول، د زورواکو، مافیایې کړیو  په کو  -۳
 له مالتړ نه الس اخیستل مرکزی دولت تقویه کول. 

 

د افغان سولی د عملی کولو له پاره سیمه ایزه اجماع یا کنفرانس د ګاونډیو هیوادو پاکستان، ایران، تاجکستان،   -۴
ن ازبکستان اوترکمنستان هیوادونو په ګډون چې امریکا، روسیه هم په کې شامل وی البته د ملګرو ملتونو، اروپائې  چی

 اتحاد او اسالمي کنفرانس تر څارنې الندې د دغو هیوادو د متقابلو او مشروع ګټو په نظر کې نیولو سره .
 

اع ده چې د امریکا، روسیې، چین، جرمني، انګلستان، د سولې د عملي کیدو بل اړین او عمده  شرط نړیواله اجم -۵
هند او سعودي عربستان موجودیت په کې الزمي دی، تر څو چې دغه هیوادونه د افغان سولې په رابطه یو تفاهم اوګډ 

 دریځ ته نه وي رسیدلې په افغانستان کې د سولې عملي کیدل به ناشوني وی. 
 

ې ته د دواړو اړخونو د ژمنتیا لومړی شرط اوربند دی، چې عملي کول یې  د رښتینی سولې د عملي کیدو او سول -۶
 د دواړو اړخونو تر منځ هم د اعتماد فضا رامنځ ته کوی او هم د هیوادوالو باور تر السه کوالی شې.  

 

 ول.  د افغان دولت او طالبانو د پالو په خبرو کې د یو دریم ګړی خپلواک او بې پری هیآت په ترکیب کې شامل -۷
 

په اوسني وخت کې د جګړې د دواړو اړخونو له لورې په یو مساوي ایتالفي حکومت یا ادارې هوکړی ته رسیدل    -۸
چې دغه اداره په ګډه د نظام د پیاوړتیا، د اساسي قانون او نورو بنسټونو د اصالحاتو لپاره کار وکړی او شرایط د  

 انتخاباتو له پاره برابر کړی. 
 

بهتره به دا وی چې امریکا د روانې جګړې د یو اړخ په توګه د روانې سولې د پروسې مدیریت نه زما په اند    -۹
 الس واخلی او د ملګرو ملتونه شورا ته یې وسپاری.  

 

د طالبانو مشرتابه په دی باید پوه شې چې په هیڅ صورت کې نړی نه غواړی چې طالبان دی د زور او جګړی    -۱۰
قدرت تر السه کړی، نو ځکه باید دا حقیقت ومنی او که په راتلونکی کې غواړی چې په    له الری په افغانستان کې

 هیواد کې سیاست وکړی باید د سولی ارزښتونو ته غاړه کیږدي. 
 

د سولی دعملی کیدو له پاره باید د سولې اړخونه سوله ایز اخالق او سوله ایزو خبرو اترو او مطبوعاتو نه    -۱۱
 بل په مقابل کې تعرضی تبلیغات د سولې پروسه د بی اعتمادی او ناکامی لور ته بیایې. استفاده وکړی یو د 
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همدا ډول د دایمي سولې د عملي کولو له پاره نړیوال تضمینونه شرط دی، دغه تضمینونه باید کامال وضاحت   -۱۲
 ولری او د تړون د نقض کونکو له پاره باید قواعد مشخص وی. 

 

د سولې د پروسې د توافقاتو د امضا کولو وروسته باید نړیوال او په خاص ډول امریکا او روسیه د لسو کلونو   -۱۳
 له پاره د افغانستان د بیا رغونې له پاره مالي مرستې ونه سپموی.  

 

مرستی تر   ګاونډی هیوادونه هم یو بل ته تظمینونه ورکړی تر څو د متقابلو همکاریو له الری یو بل سره عملی -۱۴
 سره کړی او همدا ډول یو د بل په چارو کې د السوهنو نه په جدی توګه الس واخلی. 

 

د اوس لپاره د څلورو با صالحیته کمیټو جوړول اړین دی، د توافقنامی د تطبیق او عملی کولو کمیټه، د انتخاباتو    -۱۵
واکو پر ضد د مبارزی، نظارت او کنترول   له پاره د شرایطو د برابرولو کمیټه، د فساد، جایدادونو دغصب، زور

کمیټه او نظامی کمیټه چې د دواړو اړخونو وسلوال سره تنظیم او ګډ کړی، چې همدا کمیټه به د غیر مسؤلو قوتونو  
 نه د وسلو د راټولولو مسؤلیت هم پر غانه ولری.  

 

 پای
  

   
    
   
   
   
   

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

