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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۰/۷۰/۷۷1۰          "یقی"صد وسفی
 

 !و تحقق صلح در کشور یساالر ستهیشا
 

طرف دولت  نیتمام اتباع کشور بوده که از چند سال بد یهایاز آرزو یکیصلح و ثبات در کشور همواره  بحث
 یدآورایطرف  نیصلح از چند سال بد یعال یشورا جادیاز ا توانیرا برداشته است، م یمؤثر یگام ها زیافغانستان ن

شورا در جهت تحقق صلح و ثبات در  نیا سیرئ یداشتند حت تیعضو یاسیبزرگ س یها تینمود که در آن شخص
را انجام داده اند اما دشمنان در  یمثمر یمردم و دولت افغانستان تالش ها دید نیکشور جان خود را از دست داد. با ا

 یاز گروه ها ی. اما با آنهم برخندینما یم جادیا یو انسان یهدف اسالم نیبه ا لیرا در ن ینشسته همواره موانع نیکم
 کی وستنیتوان از پ یمورد م نیاند که در آخر وستهیامر مهم به روند صلح پ نیا تیبردن حقان یبا پ یستیترور

مصاحبه با رسانه ها اظهار داشت که  نیبلخ نامبرد. قوماندان گروپ طالبان ح تیطالبان در وال ینفر( ۷۷۷گروه )
 یورهاگروه طالبان با کش نکهیاما بعد از ا دندیرزم یگذشته بر ضد دولت افغانستان سالح برداشته و م یسالها یآنها ط
مردم افغانستان  هیبر عل ریمانند اج میخواه ینم گریرا آغاز نمودند ما د یمذاکرات نیو چ هیاز جمله روس یخارج

 یالش مو ت میا وستهیافغانستان به روند صلح پ یاسالم یدولت جمهور تیما با درک حقان لیدل نیبه ا میسالح بردار
 .میردارب یاستوار و عمل یصلح و ثبات در کشور گام ها نیدر تأم میبتوان یتیامن یروهایتا در کنار مردم و ن میمائن
 

 یم جابیروند ا نیا عینمود اما به منظور تسر یصلح چشم پوش یعال یخوب شورا یتوان از کارکرد ها یآنکه نم با
اسرع  صلح و ثبات در کشور به نیدر جهت تأم میبخش گماشته شوند تا بتوان نیو توانا در ا ستهیشا یتا کادر ها دینما

 سیرئ یاسیداکتر محمد اکرم اخپلواک مشاور س میباش یروزها ما شاهد آن م نیدر ا کهی. طورمیابیوقت دست 
ثمر م یاست. اگر به کار ها دهیگرد نیصلح تع یعال یداراالنشاء شورا سیرئ ثیافغانستان به ح یاسالم یجمهور

 یکه و میابی یدر م یبه خوب میندازیب ینظر لیاقوام و قبا ریفراه، وز تیمختلف از جمله وال یدر بخش ها یو
 .دیبدر آ قیآزمون فا نیاز مشکل تر تواندیمدبر است که م یریو مد ناتوا یتیشخص

 

رفته و از گ کیبجا را به فال ن یتقرر نیباشند ا یتشنه صلح و ثبات در کشور م یمردم افغانستان به قول نکهیا از
دهند تا صلح ب یعال یعرصه با شورا نیرا در ا یاریو هم یتا دست همکار میخواه یجامعه م یها فیمجموع ط

اقوام  که از یهمچنان شخص خپلواک با شناخت م،یررا بردا یمؤثر یصلح و ثبات در کشور گام ها نیدر تأم میبتوان
مخالف مسلح دولت را به روند  یقشر جامعه گروه ها نیتواند با کمک ا یم یدارد به خوب ونیاسیمختلف کشور و س

غانستان اف یاسالم یدر جهت توافقنامه صلح دولت جمهور یو ریگیپ ینمونه آن تالش ها نیصلح بکشاند که بزرگتر
با  بر آن است دیو ام دینمود که به گونه مؤفق به امضاء رس یادآوریرا  اریحکمت نیگلبد یبه رهبر یمبا حزب اسال

صلح  یافض کیمذاکره بکشاند تا مردم افغانستان در  زیمخالف مسلح دولت را به م یگروه ها ریتجارب بتواند سا نیا
 ادامه دهند. شیخو یو ثبات به زنده گ

 
 پایان
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