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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۷/۰۳/۲۰۲۱               ضیاء فضلی 

 
 یوازې خپله افغانان کوالی شي چې

 

 د سولې په اړه په خپل هیواد کې پریکړه وکړي

 
 په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو د پاره د غونډو په ترڅ کې روسیې هم د افغانستان د شخړې افغاني

نیټه مسکو ته راشي، تر څو په    ۲۰او د بهرنیو ښکېلو هیوادونو استازو ته بلنه ورکړې وه چې د مارچ د میاشتې په 
 .برې وشي افغانستان کې د سولې د یوې الرې د موندلو په اړه خ

د دغي غونډې برخه وال د امریکا د متحده ایالتونو، د چېن د ولسي جمهوریت، روسیې، پاکستان، ترکیې او قطر د  
 استازو ترڅنګ له افغانستان څخه د کابل د حکومتي او د طالبانو په استازو سربیره د افغانستان د اوږدو کلونو په

 .ګډون درلودهکورنیو جګړو کې د برخه والو ډلو استازو هم 
د دغه کنفرانس یا غونډې په بللو سره روسیې وښودل چې دغه هیواد هم یو ځواک دی او په سمیه کې دلچسپي لري.  
د دغې یوې ورځني غونډې په پای کې یوه مخکې د مخه مسوده شوېاعالمیه خپره شوې او په هغه کې د افغانستان 

ې چې د زور زیاتیو څخه کار اخستل کم کړي او په تیره بیا په  په النجه کې د ټولو برخه والو خواو څخه هیله شو
 .طالبانو باندې دا غږ شوی چې دوی خپل پسرلني پالن شوي تعرضي بریدونه وځنډوي

روسانو په امریکایانو باندې دا غږ هم کړی چې د طالبانو سره د دوی د شوی موافقې پر بنسټ خپل ټول وسله وال  
 .وباسيځواکونه له افغانستان څخه 

همدا شان په قطر کې د بین االفغاني خبرو په برخه والو لورو باندې دا غږ شوی چې دوی د سولې په بین االفغاني 
خبرو کې په اصلی آجنداء تمرکز وکړي او یوې نتیجی ته سره ورسیږي. په دغه خبرو کې د روسیې د بهرنیو چارو 

 :ا کې په تیره بیا دوه اساسي ټکې مطرح کړيوزیر سرګي ویکتورویچ الوروف په خپله افتتاحیه وین
یو دا چې که چېری په افغانستان کې سوله را نه شي، نو دا خطر ورځ په ورځ زیاتیږي چې د داعش د ملیشیایي 

 :ځواکونه لمن د مرکزي آسیا سیمو ته و غزیږي. د الوروف په خبرو کې بل مهم ټکې دا دی چې وایي
چې د سولې په اړه په خپل هیواد کې پریکړه وکړي. د تیرو کلونو پیښو دا ښودلې یوازې خپله افغانان کوالی شي  »

 .«چې د بهرنیو وسله والو ځواکونو په لیږلو سره په دغه ټولنه کې سوله او ثبات نه شي راتالی
لوري    د الوروف دغه خبره ډیره ښه خبره ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان په النجه کې برخه وال بهرني

 یوازې منځ ګړیتوب کوي؟ 
نه دوی په خپله د دغي شخړې په رامنځ ته کولو او لمن وهلو کې الس لري او دوی د شخړې هغه ښکېلې خواوې  
بلل کېږی چې یوازې د دوی له خوا تر ټاکلو شرایطو الندې په افغانستان کې د یوې سولې سره دلچسپي ښئ. همدا  

وال سیاسي لوبغاړي جګړه ماران او شعبده بازان هم هسې یوه سوله غواړي شان د افغانستان په شخړو کې برخه  
 .چې د دوی دلچسپیو ته پکې کوم تاوان ونه رسیږي

 .دلته غواړم د ورځني موضوع څخه سربیره یو څو خبرې وکړم
ې مو ماته نه  مونږ افغانان تل دا خبره کړې او کوو یې چې مونږ ډیر زړور او ننګیالي قام یو او د معرکې په ډګر ک

ده خوړلې یا مو ماتې ته غاړه نه ده ایښې. خو دلته به دا پوښتنه مطرح کړو چې په سیاسي او دیپلوماتیکو معرکو کې 
 څنګه؟

عالمان وایې مخکې چې یو څوک خدای وپیژني، باید ځان وپیژني. راځي د افغانستان معاصر تاریخ ته یو لنډ نظر 
دا بښلی سردارمحمد  د خدای  د  واچوو.  پرزیدلو څخه راهیسې  را  د  لمړي جمهوریت  د  افغانستان  د  په مشرۍ  ود 

افغانستان د سیاسي ډلو ټپلو په منځ کې سیاسي فکري توپیرونه پرله پسې په بي اتفاقیو بدل شوي او ورځ په ورځ د  
و دلچسپیو پر دې پر ځای چې د دغه بی اتفاقیو مخه ونیول شي، ال نوره وده یې کړې. د شخصي، قامي او سیمه ییز
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بنسټ سیاسي ډلې تپلې د » ګوندونو« په نامه جوړې شوي او بیا دننه په ګوندونو کې فرکسیونونه جوړ دي او په  
دوی کې د خود محورۍ او د انحصار غوښتنې تمایالتو دومره وده کړې چې د »میم زرما ټوله زما« په اصطالح 

کړي. طبعا کله یې چې په ځان کې دا توان نه دی لیدلی،    سره یې هڅه کړې چې نور په شا و تنبوي او ځان مخکې
نو بهرنیانو ته یې السونه غزولي دي چې په دې توګه د بهرنیو مداخلو د پاره چاپیلایر مساعد شوی چې د هیواد ننی 

رګې په  بدبختي د دغه ناوړو اعمالو نتیجه بلل کېږی. حتي دهیواد مدبر او په کارپوه وګړي هم بهرنیو هیوادنو ته ست
الر دي چې »د افغانستان د شخړې د حل د پاره چېرته یوه غونډه جوړیږي؟ په مسکو یا ترکېه کې؟ او کله چې دا  
خبر واوري نو تر هر څه ړومبی دا هڅه لري چې دی په خپله یا د ده ډله یا فراکسیون په دغه غونډه کې بی برخی  

 .پاتی نه شي
ې آیا په رښتیا سره مونږ افغانان د یوې بین االفغاني سولې د پاره د یوې دلته زه دا ستونزه په ډاګه مطرح کوم چ

 عملي طرحې د وړاندی کولو توان نه لرو؟ 
په دې وروستیو ور ځو کې د امریکایانو له خوا بیا د افغانستان د پاره د سولې د خبرو یوه طرحه وړاندې شوې ده 

پرې د بهرنیو اړخونو په ګډون د افغانستان د حکومت او طالبانو چې ښایې د اپریل د میاشتې په پیل کې په ترکېه کې  
 .د استازو ترمنځ پرې خبرې وشي

د امریکایانو د طرحې د بدیل په توګه    د افغانستان ولس مشر ښاغلي ډاکتر محمد اشرف غنی اعالم کړی چې غواړي 
ی نظام د منځ ته راتلو د پاره الره لنډه  داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې د ټاکنو له الرې په افغانستان کې د یوه نو

شي. که څه هم د ښاغلي اشرف غني د طرحې جزئیات ال تر اوسه نه دي څرګند شوي، خو د دې د پاره چې د یوې 
افغاني سیاسي طرحې پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د پاره یوه الره هواره شي، کېدای شي چې طالبان هم په 

ترې یادونه (  ۲۰۲۱/   ۳/  ۱۴بنسټ د هغې طرحې په چوکاټ کې چې زما په تیره لیکنه کې )مشخص او واقعیتونو پر  
 .شوې، د انقرې غونډې ته وړاندې کړي

تر څو چې په افغانستان کې د یوې بین االفغاني طرحې پر بنسټ داسې یوه سوله منځ ته راشي چه د عدالت پایښت  
پیړۍ نسل پري و    ۲۱ودلو د پاره الره هوار شي چې زمونږ د  او د یوه راتلونکې داسی افغانستان د بنسټ د ایښ

 .ویاړی
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