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سوله او جګړه
د کرونا افت ټولو ته خبرداری دی!
د کرونا ناروغي به نړۍ د تل لپاره بدله کړي
د کرونا ویروس ( )pandemicپه ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپریږي.
د کرونا ویروس به د جګړو دوزخ دروازې بندي او د سولې د جنت دروازې پرانیزي.
باید دافغان ولس دسولې دښمنان لدغه ماتیدونکي بی ثباته حاالتو ګټه پورته نه کړي.
افغان سوله من خلک چې د کرونا نړیواله ناروغي له کبله په ژور ډار او کړاو کې ژوند کوي د دجګړو له ټولو
اړخونو د تلپاته اوربند تمه کوي او هر یو باید د ژوند د ارزښت په هکله بیا او نوی ژور سوچ وکړي.
ځیني شنونکي اندیښنه لري چې ددغه بی ثباته او ماتیدونکی حاالتو مانا دا چې افراطي ډلې به له دغه ناورین ناوړه
ګټه پورته کړي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه برنارد بادی Bertnard Badieکرونا د خدای تعالی رالیږلی افت بولی چې په چټکۍ سره
ټولو هیوادونو کې خپریږي او له زورواکو جنګي ډلو د کمزورو خلکو غچ اخلي.
افغان حکومت ،طالبان او امریکا ته دا خبردارۍ دی چې افراطي ډلې کیدای شی ستاسو د جګړو په پلمه له دغه
طبیعی ناورین ګټه پورته کړي او ولس په خپلو وینو کې ولمبوي.
له بلی خوا افغان ولس ته دا دسولې غوره او طالېي چانس دی چې د لسیزو اوږدي جګړې دروازې بندي کړي.
په افغانستان کې طالبانو د سکایپ له الرې له حکومت سره لومړۍ اړیکه د سولې لپاره نوی هیلي رازرغوني او
خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې د کړکیچ پر مهال د روغتیاېي کارکونکو ساتنه وکړي دا یومثبت پیل دی .دا چې په
راتلونکي کې طالبان د افغان حکومت یوه عمده برخه وی باید د کړکیچ سره د مرستو لیوالتیا ولری او نورو بلواګرو
ډلو د ورانیو او جګړو موقع ور نه کړي.
د سولې دغه فرصت ته د ښه نیت او خلکو د سولیز ژوند په ګټه وکاروي او طالبان د تل پاتی اوربند په لور تاریخي
ګام واخلي.
د امریکا مغرور امپریالیزم د کرونا افت په شتون کې خپلو پرونیو دښمنانو ایران او شمالی کوریا ته د مرستو وړاندیز
کړی کیدای شي د راتلونکي سولې لپاره دا یو پل شی.
اوس دافغانستان خلکو لپاره په ملي او نړیواله کچه د سولې او دیپلوماسۍ ښه فرصت دی او د ویجاړونکو جګړو د
ستراتیژي او تاکتیک د بدلون ښه تاریخي موقع دی.
افغانستان کې د ورځنیو جګړو لګښتونه باید په روغتیاېي چارو او بشري بیړنیو مرستو لپاره وکارول شي.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

