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

حکیم روان

۲۰۲۰/۰۸۹/۰۴

د سولې داخلی او خارجی دښمنان
د امریکا د متحده ایاالتو او طالبانو تر منځ له خبرو آترو د مخه د افغان حکومت د هڅو په پایله کې د پاکستان د مري
په ښار کې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ نېغ په نېغه خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې د خبرو آترو لړۍ باید
دوام ومومي  .خو د خبرو د دوام لړۍ د مال عمر د مړینې د ناڅاپي خبر او له دې امله د طالبانو په لیکو کې د
اختالف له کبله په ټپه ودریده .
د افغان حکومت هڅو په ملی او بین المللی کچه په یو اړخیزه توګه دوام وموند  .ولسمشر غنی طالبانو ته د بی قید
او شرطه خبرو آترو وړاندیز وکړ او د کابل پروسې په ترڅ کې یې د افغان سولې د الرې نقشه وړاندې کړه  .افغان
دولت وکوالی شوه چې افغان سوله د یوې حیاتي مسألې په توګه په ملی او نړیوال بحث تبدیله کړي .
لکه څنګه چې افغان جګړه داخلی او خارجی اړخونه لري  ،په همدې ډول افغان سوله هم داخلی او خارجی ابعاد
لري  .دې چارې د دې ایجاب کاوه  ،تر څو د سولې د تأمین له پاره په ملی  ،سیمه ایزه او نړیواله کچه اجماع را
منځته شي .
د ملی اجماع له پاره افغان ولسمشر د مشورتی لویو جرګو په شمول د روحانیونو  ،ځوانانو  ،د ښځو او مدنی ټولنو
استازي غونډې را وبللې او د زرګونو ګډون کوونکو له خوا د سولې په اړه د دولت له هڅو څخه د مالتړ په ترڅ کې
پرېکړې وشوې  ،څو د ستونزو د سیاسی حل الرې چارې ولټول شي او ژر تر ژره جګړې ته د پای ټکی کښېښودل
شي .
د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع له پاره د افغان دولت په نوښت په اسالمی هیوادونو کې د جګړې ضد دریځ د رامنځته
کولو د پاره د نړئ د تر ټولو ستر اسالمی هېواد اندونیزیا په مرکز جاګارتا کې د اسالمی علماؤ کنفرانس جوړ شو .
دې کنفرانس افغان جګړه فساد وباله او د هغه مخنیوی یې یو اسالمی او انسانی امر اعالن کړ .ورپسې د عربستان
په جده کې د اسالمی هیوادونو کنفرانس افغان جګړه یوه ناروا جګړه وبلله او د جګړې د پای ته رسولو له پاره یې
پراسالمی هېوادونو د همکارۍ غږ وکړ .همدارنګه د حرم شریف د جومات مال امام افغان جګړه مسلمان وژنه ،
اسالمی بنسټ پالنه او ترهګري یې یوه اسالمی ضد پدیده وبلله  .له دې وروسته د سیمې په هېوادونو کې د افغان
سولې له پاره د لیدو وړ تحرک را منځته شو  .د جنوبی آسیا له پاره د امریکا د متحده ایاالتو د نوي پالیسۍ په غبرګون
کې پاکستان روسیې  ،چین او ایران ته د طالبانو سفرونه پیل کړل .دې چارې د امریکا متحده ایاالت د پنجابی واکمنو
او طالبانو پر وړاندې په ګونډو کړ  .امریکا له دې ویرې چې روسیه او ایران یا چین طالبان تر السه نه کړي ،طالبانو
ته د ډالرو بستې وړاندې او د طالبانو هر ډول شرایطو ته یې غاړه کېښوده  .همدارنګه یې پنجاب ته د خړ لیست نه
د وتلو او دوستانه اړیکو ژمنې وسپارلې  .طالبانو چې په مري کې د افغان حکومت له هیأت سره نېغ په نېغه لیدلی
وو  ،له دې وروسته یې د افغان دولت سره مستقیمې لیدنې کتنې او خبرې آترې تحریم کړې  .طالبانو پر کابل د بیا
واکمنیدو ریښمین خوبونه ولیدل او زلمی خلیلزاد چې د ټرامپ د بیا ولسمشر کیدو له پاره هر څه ته مال تړلي وه  ،د
طالبانو سره شرموونکی موافقت لیک السلیک کړ  .د السلیک څخه مخکې اسالم آباد او تر السلیک وروسته
طالبانوخپل بری اعالن کړ .
د سولې خارجی دښمنانو ( پنجاب او طالب ) د اسالم تر شعارونو الندې د امریکا او متحدینو سره اوربند جاری کړ،
خو پر افغانانو یې خونړي بریدونه تر پخوا څو چنده زیات کړل  .امریکا د بندیانو د خالصون ژمنه کړیوه  ،خو د
شپږو میاشتو په موده کې طالبانو د ژمنې په وخت نه عملی کیدو له امله حتی یو برید پر خپلو نوو امریکایي ملګرو

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

ونه کړ.د ډالرو سیل د اسالمي بنسټ پالنې بندونه یووړل ! اوس خلک طالب  ،د هغو خارجی مالتړي  ،اسالم او
مسلمان ته د هغوي پابندي پیژني .
په داخل کې پخوانۍ ولسمشر حامد کرزی د طالبانو او پنجاب د پالیسیو سره سم د حکومت په چوکات کې د سولې له
پاره له کارکولو ډډه کوي  .طالبان هم د هر کس او ناکس سره خبرې کوي  ،خو د افغان حکومت سره له دې امله
خبرې نه کوي چې هغه د خلکو او ملی ګټو همدارنګه د موجوده نظام ساتنه کوي  .هغه کرزی چې د ده د واکمنۍ په
مهال د افغان مظلوم او جګړې ځپلی ملت سره د نړیوالو ملیاردي مرستې تري تم شوې او خلکو ته هیڅ ونه رسیدل
 ،خو ده او د ده چورګرو ملګرو د عینو مینې  ،ښارګوټي او د هیواد څخه د باندې په ملیاردو پانګونې وکړې  ،اوس
د حکومت په چوکات کې کار کول نه غواړي !!! هغه کرزی چې له تلویزیون څخه به یې خپلو یارانو ته ویل چې
«زه نه وایم مه کوئ  ،پیسې مه پیدا کوئ  ،خو د باندې یې مه وړئ  ».هغه کرزی چې جبار« ثابت» پخوانی لوی
څارنوال ته یې ویل چې «:که ته د غلو مخه نیسې  ،مانا دا چې ته د سرمایه داری خالف یې او زه اجازه نه درکوم
 ،څو دا کار وکړې »  ،هغه کرزی چې همدا اوس له حکومته د کال  ۱۲ملیونه افغانی د دفتر خرڅ آخلی او د
حکومت په پیسو سفرونه کوي ،د حکومت په قصر کې ژوند کوي  .کرزی صاحب غواړي په دې توګه له طالبانو دا
هېر کړي چې څنګه امریکائیانو د خپلو ساتونکو سره په ارزګان کې دیسانت کړ او وروسته یې په تخت کېناوه .
حکمتیار صاحب نه غواړي د اسالمی جمهوري نظام په چوکاټ کې د طالبانو سره د سولې خبرې آترې وکړي .
غواړي د طالبانو او پنجاب د خوښې سره سم جدا خبرې وکړي او د طالبانو په څېر افغان حکومت په رسمیت نه
پیژني  .په دې نه پوهیږي چې افغان حکومت د نړۍ ټول هېوادونه په رسمیت پیژني  ،حتی ستاسو او د طالبانو بادار
پنجاب یې په رسمیت پیژني  ،چې تاسې یې وپیژنۍ او که یې ونه پیژنۍ کوم اهمیت نه لري  .حکمتیار د زړه له
کومې هڅه کوي څو د خپلو پنجابی بادارانو ادعاوې ثابتې کړي چې افغانستان د پاکستان په داخلی چارو کې مداخله
کوي  .همدا نن یې وویل چې افغانستان د هند په مرسته ملیشې جوړوي  ،هغه څه چې پاکستان یې تل د خپلو مداخلو
د توجیه د پاره وایي  .حکمتیار وایي چې « :له افغان جګړې څخه افغانستان نه بلکې پاکستان متضرر شوي دی»
جنرال حمید ګل رښتیا ویل چې  « .حکمتیار  ،حقانی او ربانی تر ما ښه پاکستانیان دي  ».حکمتیار په درواغو د
«اسالمی حزب» نمایندګي کوي  ،په داسې حال کې چې اوس د اسالمی حزب مشر نه بلکې د خپلې «اسالمی
کورنۍ» مشر شوی دی  .اسالمی حزب د افغانستان پر ځای پاکستان ته د وفادارۍ له امله د حکمتیار سره ال وختي
خدای پاماني کړیده .
ښاغلی صالح الدین ربانی د مصالحې د عالی شورا غړیتوب رد کړ .صالح الدین د طالبانو سره له جوړې خالص
دی  ،د عطا محمد نور سره دې جوړه وکړي  ،د عبدهللا عبدهللا سره دې جوړه وکړي  .د جمعیت اسالمی د مؤسس
سید نورهللا عماد سره دې سوله وکړي  .د اسالمی جمعیت د رهبري شورا له  ۶۲غړو څخه  ۴۷کسانو په اتفاق سره
سید عنایت هللا «شاداب» د جمعیت د رئیس په توګه وټاکه او صالح الدین یې عزل کړ .صالح الدین خان دې د
طالبانو پر ځای د خپلو جمعیتیانو سره سوله وکړي  .صالح الدین او حکمتیار ځانونو ته تنظیمونه او ګوندونه نه بلکې
میراثي پاچاهۍ جوړې کړي دي  .د برهان الدین پر ځای باید صالح الدین وي او د حکمتیار پر ځای باید د هغه زوی
یا کم له کمه د هغه زوم وي .
له هغه وروسته چې د خلکو شکایتونو د مصالحې د شورا په هکله د آسمان غوږونه کاڼه کړل او باالخره ولسمشر د
هغه تشکیل اعالن کړ  ،عبدهللا عبدهللا په خپل رنګین پالنګ کې له رنګینو خوبونو راویښ شو او د ولسمشر واکونه
یې وننګول  .عبدهللا عبدهللا قرآن خور له مسلم ان ولسه نه شرمیږي  .عبدهللا تا خو د ولسمشر په توګه په قرآن الس
ایښئ وو ! نو چې په مکه کې قرآن خوري  ،په کور کې خو شفتله هم نه ورته ښکاري  .د مجاهد او طالب د پاره
قرآن د لوبو آله ده  ( .نااعوذباهلل ) آیا داسې نه ده ؟
زمونږ جګړه نیابتي جګړه ده  ،دا جګړه افغان دښمنه کړۍ پر مخ بیایي  .څوک چې ځان افغان بولي باید د جګړه
مارو پر ضد د خپلو اتلو وسله والو ځواکونو د خپل حکومت او نظام تر شا ودریږي  ،څو د افغانستان په ګټه جګړه
پای ته ورسیږي او یوه تلپاتې سوله را منځته شي .
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

