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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حکیم روان

۲۰۲۰/۰۹/۱۴

د سولې د خبرو برخلیک
د افغانستان د اسالمی جمهوریت د سولې او پخالینې هیأت دوحې ته روان شو  .په افغانستان کې د خارجی سرتېرو
د وژونکو ډله هم دوحې ته انتقال شوه  .د خبرو آترو او پخالینې له پاره ټول امکانات برابر شوي دي .
طالبانو به ویل چې  « :مونږ به هیڅکله د افغان دولت سره د دولت په توګه خبرو ته حاضر نه شو  .ځکه مونږ دا
دولت په رسمیت نه پیژنو او مونږ تر ننه د هغه پر ضد جهاد کاوه  .که مونږ د دولت په توګه ورسره کېنو  ،مانا دا
چې زمونږ د  ۱۹کالو جګړه جهاد نه وو » .
خو سبا د سپتمبر په  ۱۲د شنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسالمی جمهوری دولت او طالبانو تر منځ
رسمي خبرې آترې پیل کیږي او طالبانو د خبرو آترو له پاره خپله تیاري اعالم کړیده  .دا برئ دې افغان ولس ته
مبارک وي !
خبرې آترې سبا پیل کیږي  ،خو بی له شکه به د خبرو آترو بهیر ستونزمن او له کړاوه ډک وي  .د خبرو پیل به د
افغان رنځیدلی ولس د هیلو او افغان دولت د پرلپسې وړاندیزونو سره سم له اوربنده کیږي  .سوله او روغه جوړه بیلې
اوربنده ناممکنه ده  .د جګړې دوام د سولې مذاکرات نه یواځې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کوالی شی  ،بلکې د جګړې
په صورت کې یوه خونړئ پېښه کوالی شی د باور جوړولو د ستونزمنی پروسې ټولې پایلې د هیڅ سره برابرې کړي
او بېرته د جګړې سنګرونه تاوده کړي  .اوربند د سولې او جوړې له پاره د رښتینې ارادې څرګندوی دی .
اوربند نه یواځې د افغان ولس د زړونو هیله ده  ،بلکې د سولې او جګړې د اصلی خاوند د امریکا د متحده
ایاالتو د ولسمشر د ټاکنیز کمپائن د پر مخ بېولو د پاره هم سخته اړتیا ده  ،څو د ټاکنیز کمپائن په وخت له افغان اوربنده
د خلکو څخه د رایو د راټولو له پاره استفاده وکړي .
پاکستان به د تروریسم تور لیست ته د ننوتو د مخنیوي او امریکایي مرستو د جلب له پاره اوربند خامخا مني  .نو
ویالی شو چې اوربند هم کیدونکی دی  .اوربند پر جګړه د غلبې او بري له پاره دوهمه بریا ده او دا بریا دې هم افغان
ولس ته مخکې له مخکې مبارک وي !
داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایاالت په کلی توګه له افغانستان څخه نه وځي  .د امریکا حضور په منځنۍ آسیا
کې له پخوا څخه د امریکا له لومړیتوبونو څخه وو  .دوی غواړي د امریکا د حضور له پاره داسې شرایط ایجاد کړي
چې آرام او بی جنجاله په خپلو اډو کې پاتې شي او د سیمې د هېوادونو هغه هڅې ناکامې کړي چې غواړي امریکا د
مختلفو تروریستی ډلو سره په نښتو او جګړو کې له پښو وغورځوي او د شوروي اتحاد په برخلیک یې اخته کړي .دې
موخې ته د رسیدو د پاره امریکا غواړي د افغان دولت او طالبانو تر منځ سوله تأمین کړي څو د امریکائیانو پر ځای
افغان دولت او طالبان په ګډه سره د امریکا ضد تروریستی ډلې له منځه یوسي  .ځکه خلیلزاد وایي چې «افغان دولت
او ط البان باید په ګډه سره د تروریستي ډلو جرړې وباسی» .
دا چې امریکا غواړي په افغانستان کې سوله تأمین شی او دې موخې ته د رسیدو د پاره یې پاکستان له ستوني نیولی
دی  ،په رښتیا سره د افغانانو له پاره طالیي فرصت دی  .اوس نو د افغان دولت او طالبانو ګډه دنده او مسؤلیت
جوړیږي څو له فرصت څخه د ګټې اخیستنې چانس له السه ورنکړي او په خپل هېواد کې د سراسري سولې د تأمین
په الره کې رښتینی هڅې او هاند وکړي او د خپل هېواد د پاره سوله ایز برخلیک وټاکي .
افغان ولس او نړیوالو ته د تېرو  ۱۹کلونو الس ته راوړنې او ارزښتونه د معاملې وړ نه دي  .د افغانستان اسالمی
جمهوری نظام او منتخب حکومت  ،اساسی قانون  ،د قدرت د منابعو کثرت  ،مدنی ټولنې  ،د ښځو حقوق او آزاد
مطبوعات  ،د معارف پراختیا او د هېواد بیا جوړیدنه او انکشاف  ،د هېواد د خلکو دوستی او ملی وحدت زمونږ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

د ملی ژوند او ملی برخلیک غوره اجزاء او السته راوړنې بلل کیږي  .طالبان به د هېواد د خلکو د یوې برخې په
توګه د برابرو حقوقو په لرلو سره له جنګي اورپکې ډلې څخه په یوه سیاسی جوړښت بدلیږي  .په حکومت کې به
برخه آخلی او جنګیالی به یې وسله والو ځواکونو ته جذبیږي  .یوویشتمې پیړۍ ته د اسالمی امارت پدیده د منلو نه
ده  .ډیرۍ طالبان په خپله هم دې پایلې ته رسیدلی دي چې طالبی واکمنی او اماراتی استبداد د اوسنی وخت او د
ټولنې د نوو واقعیتونو سره مطابقت نه لري .
لکه چې وویل شول  ،د خبرو آترو او جوړجاړي بهیر به له ستونزو او کړاؤونو ډک وي خو له نېکه مرغه مونږ د
سولې او پخالینې پر لور یون پیل کړی دی  .بریالي دې وي سوله !
تل دې وي  ،آزاد دې وي  ،آباد دې وي افغانستان !

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

