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 سوله حیاتی اړتیا ده
 

دې جګړې د اور  به دد جګړې څلویښت کلنې غمیزې ګران هیواد افغانستان ته داسې زیانونه واړول چې تر پیړیو 
، بګنوونکی یاد په ذهنونو کې پاتې وي او د ټولنیز ژوند په ټولو اړخونو به یې و لوګیو ، تباهیو ، وژنو او وینوا

 شوم سیورۍ پروت وي .
افغانستان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري چې د ټولنې د پرلپسې او هر اړخیزې ودې له پاره مختلف ډګرونه 

تې سوله هغه وخت ممکنه ده چې سوله د خلکو له پاره آزادي ، حقوقی برابری ، ورورولي ، پرانیزي . تلپا
اقتصادی بسیا او معنوی بډاینه د ځانه سره په ارمغان راوړي . که د خلکو آزادي سلب شی او حقوق یې پایمال 

ي او په طبیعی توګه سوله له پرضد اقدام کو ، خلک د خپلو آزادیو او حقوقو د تر السه کولو له پاره د غاصبشي
 منځه ځي . 

مونږ طالبی سوله ، امن او ارامی د وحشت ، بربریت ، ویرې اچونې ، کرکې ، جهالت او طالبی واکمنۍ په بیه نه 
، ې نننۍ انډوخرهر افغان شاهد دی چغواړو . داسې سوله په حقیقت کې د یوه بل پیلیدونکی جنګ سریزه ده . 

 لبی واکمنی پایله ده .جګړې او تباهۍ د طا
وړ استعمال  سوله د ټولنې دایمی اړتیا ده ، خو سوله په واکمنو السو ساتل کیږی او د سولې د ساتلو د پاره د واک

 .په پوهه پورې اړه لري . هغه څوک سوله ساتلی شي ، چې په واک پورې د تړلو مسألو د حل پوهه او توان ولري
آی د څو نوکرو طالبانو او د جنګ د تمویلوونکو خارجی مالتړو په ګټه ، -اس-آی د جنګ دوام د څو جهادی غلو، د

 . او جبران نه منونکي زیانونه رسويماتوونکي  خو افغان ملت ته مال
 زمونږ د ټولنې سوله دوو فاکتورونو چې دواړه خارجی مالتړ لري ، برمته کړي ده . 

 

 طالبان  -۱
 

 چورګر مجاهدین یا جنګساالران -۲
 

 لبانطا
 

د طالبانو سره د سولې لومړنۍ ګام د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمې خبرې آترې دي . دواړه خواوې  -
باید په دې باور خبرې آترې پیل کړی چې د کړکېچ څخه د وتو یواځینی الترناتیف خبرې آترې دی . دواړه خواوې 

ناروا ، تیری ،  قل خاموش پاتې کیږي . زور غواړي، انسانیت او عورې چې زور غږیږيیاد ولري، څو پ باید
آزادی او نیکمرغي ، انسانیت ، پوهې ، عدالت ، ، خو عقل بیا منطق استداللونت او بدمرغۍ ته توجیه پیدا کړيخش

   .ته الر پرانیزي
شی او موخه یې افغان خبرې آترې باید د افغانی دود او دستور سره سم د متقابل درناوی او باور په فضا کې پیل  -

 ولس او افغان هیواد ته د سولې او امن راګرځول وي . دواړه خواوې باید سولې ته رسیدل ګډه بریا وبولي . 
 خبرې آترې یا مذاکرات هغه وخت ادامه موندالی شي چې د توپک خوله بنده شی . ) اوربند ( -
له لوړو،  ناوی وکړي . د خبرو آترو الرې معموالً د خبرو آترو د دوام اصل ته در د خبرو آترو خواوې باید -

 ژورو او کږلیچونو تیریږي . د خبرو آترو دوام او پر خبرو آترو ټینګار سولې ته د ژمنتیا اصل دی .
د جګړې دواړې خواوې باید د خلکو حقوقو او آزادیو ته درناوی وکړي . په افغانستان کې واکمنی د افغانستان د  -

خې په خلکو پورې اړه لري . مانا دا چې د جنګ اړخونه په واک پورې تړلی مسألې باید د خلکو اساسی قانون له م
 په اراده پورې تړلی وبولي . ) انتخابات (

د هیواد د سیاسی نظام او د افغانستان د اساسی قانون په اړه د جګړې خواوې د بحث حق نه لري ، په دې مواردو  -
 نستان په خلکو پورې اړه لري . ) لویه جرګه ، ریفراندوم (کې د بحث صالحیت یواځې د افغا
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طالبان باید خپل جنګی تشکیالت ړنګ ، وسلې او مهمات د هیواد امنیتی ځواکونو ته تسلیم او د جنګی تروریستی  -
ډلو ) القاعده ، پاکستانی سلګونه تروریستی شبکې ( سره خپل اړیکی پرې کړي او د هیواد د اساسی قانون په 

 سیوره کې د هیواد د سیاسی ژوند برخه وګرځي .
د طالبانو د مشرانو د امنیت او مصؤنیت مسألې باید د خبرو اترو د اجنداء جز وي . افغان دولت د طالب مشرانو  -

  د اسایش او سیاسی فعالیت د پاره د مصؤن چاپیلاير ذمه وار دی .
 

 چورګر مجاهدین او جنګساالران
 

دې له پاره چې اوبه خړې وي او دوی پکې خپل ماهیان ونیسی .  جګړي پر اور تیل پاشی . د چورګر مجاهدین د -
د مجاهدینو داړه مارې ډلې د سولې او امن له راتګه او دغنیمت شوو ملیونونو او ملیاردونو ، ډله ایزو وژنو ) د 

دې  ن په پروسه کی باید ددشت لیلی فجایع ( د حساب او کتاب له ورځې ویره لري . ځکه خو د سولی د تأمی
 عنصر ورانوونکی رول له نظره ونه غورځي . 

د سولی په راتګ سره د خلکو پر ازادیو او حقوقو د څو بی هویته ډلو او بی ایمانه زورواکو د تیریو او ګواښونو  -
 چاپیلاير له منځه ځی . له دې امله ددې ډلو فعالیت باید تر جدی نظارت الندې ونیول شی .

ولی د راتګ او یقینی کیدو له پاره باید په واکمنۍ کې د اسالمی جمعیت او نظار شورا انحصاری نقش ته د د س -
 پای ټکی کښېښودل شی . 

ددې ډلو نقش له دې امله هم ډیر ګواښونکی دی چې واکمنی له د ننه څخه پاشلی یا حد اقل داسې پیښو ته لمن  -
 ته زیان ورسوي . وهلی شی چې د سولی پر پروسه د خلکو باور

، په پراخ فساد او غصب کې ددې ډلو بیساری الس د خلکو او واکمنی تر  په واکمنی کې ددې ډلو بی انډوله برخه -
منځ د واټن او بیلتون المل ګرځی او د سولې له پاره د واکمن نظام صالحیت او د حکومت له خوا د خدماتو د 

  لي .وړاندې کولو وړتیا تر پوښتنې الندې راو
 

 پایان
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