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 « تحکوم مؤقتي یا  انتقالي سولې د»
  
 
  شوې   یادونه  څخه  ور  کې  دریځ  په  وزارت  چارو  بهرنیو  د  امریکا  د   چې  ده  طرحه  هغه  یا  خبر  تود  نوی  ورځې  نن  د   دا

  اچولی   کې  منځ  سره  ګډونوالو  د  کنفرانس  د  بن  د  او  حکومت   اوسني  د  خلیلزاد  کې  کابل  په  پالن  همدا  کیږي  ویل  ده.
 پړاو دریم کړي. پیل خبرې مسئلو نورو او دې په هم سره طالبانو میشتو قطر پالوی  امریکائي به  سبا بل یا سبا دی.
  که  وي. کې جریان په مسئلې د  هم به  دولت ایران د شي.  والړ ته اباد  اسالم  او ډهلی پیکینګ، مسکو، خلیلزاد  به کې

 شي   ونیول  تابیا  غونډې  لوې  هغې  د  ترڅو  درومي  هم  ته  ترکیې  هیئت  امریکایي  نو  والړل  مخکې  ډول  همدا  حاالت
 .يواغوند ور جامه عمل د ته حکومت مؤقتي دغه چې

 

  راغلې.   ته  الس   زمونږ  طرحه  نوموړې  دی.  نه  هم  پورته  نه  تصور  د  خو  دی،  ناسم  یا  سم  بریده  ترکومه  خبر  دا  چې  دا
  د  کې  حکومت  په  ډول  بل  یا  یوه  په  ته  شریکانو  کنفرانس  د  بن   د  کال  ۱۲۰۰ د  چې  شته   مسایل  داسې   ډیر  کې  دې  په

  په   پالن  دا  به  طالبان  آیا چې  دی  دا  سوال  مهم  یو  مګر. يلر  هم  تصفیه  تدریجي  او  شته  هم  ځای  توګه  په  خورو  برخه
 طالبانو   د  نو  ومني،  یې   که  او  مني  ونه  یا  ېې  به  دوی  پام  په  ته  دریځ  مخکني  ورځې (۱۰)  طالبانو  د  ومنئ؟  بڼه  دې

  یاده  کوو(.  خبره  دا   بنسټ  پر  مرکو  د  سره  نوویندویا   د  طالبانو  د  )مونږ  طرحه   دا   لکه   وي  همدومره  به  پیشنهادونه
  طالبانو   او  امریکا  باندې  طرحه  ورته  ته  دې  یا  دنوموړې  په  چې  شته   هم  امکان  دې  د   حتا . يلر  اړخونه  ډیر  طرحه

  او  طالبانو څخه دې د . هشت هم  کې قطرموافقه  د  جوړیدل حکومت اسالمي  شموله ټول د  ځکه  وي،  کړې خبرې پخوا
  په برابر  سره موافقې د  قطر د  هغه  وي  به وړ  پام د  طالبانو د  کې طرحه  چې  شی یواځینی کوّل.  ونهیاد دواړو امریکا
 په  حکومت  د  کار  نزمن  ستو  ټولو  تر  حال  هر  په  دي.  ساتل  ځای  خپل  په  السی  بر  امریکا   او  طالبانو  د  باندې  قضیه

  یرغل   امریکې  د  پوښتنه  دا   کې  کنفرانس  بن   د  کال  ۱۲۰۰ د  دي.  معیارونه  ورکولو  برخو  د  ته  ورکونکو  برخه   کې  سټه
  څوک  به  حکومت  جوړیدونکی  وروسته  څخه  برید  دې  د  چې  وه  کړې  ځواب  هم  پوښتنه  دا  امریکا  حتا  وه.  کړې  حل

  ستاسو   چې  ویل  و  ته  کسانو   اداري  نورو  او  قوماندانانو  مشرانو،  یی  ملیشه  ډلو،  جهادي  ځنې  امریکا  چې  همدا  ساتي.
  چې   وه  غلطي   ستره  پلوه  یو  د  برابریږي،  معیار  په  اړیکو  پیوندي  د   سره  بهر  او   ډلې   ذهب،م  ژبې،   قوم،   د  ونډې  ترمنځ
  بل   په  یو  لپاره  جنګ  د  ته  افغانستان  ناتو  او  امریکا  وخت  هغه  پلوه  بله  د  او  وي  نه  کم  څخه  ګناه  کبیره  د  پې  به  تکرار

 .ووځ څخه افغانستان د لپاره  راتلو د  سولې د چې وایې خو اوس مګر وو، راروان پسې
 

  بوچی   لنډی  یو   کې  کابل  چې   دي   نه   داسې   شرایط  وال  نړۍ   او  وضعه  ییزه  سیمه  حالت،  کورنی  افغانستان  د   ورځ  نن
  افغانستان  د   راوستل،  امنیت  د  کول،   سراسری   سولې  د   دلته   شي.   ویلی   و  ځواب   ته  غوښتنو  دغو   دې   حکومت  نامه  په
 د  توکو  یي  نشه  په  ډوډۍ،  ته  وګړو  ملیونه ۸۱ مخامخ  سره  بیوزلۍ  درجه  لومړۍ  د  تامین،  خپلواکۍ  د  کې  جغرافیه  په
  اوږده   یا  رژیمونه  ګاونډي  زمونږ  یې  شا   تر  چې   کول  السي  تش  ملیشو  هغو  د   خوړل،  غم   کسانو  روږدو  میلیونه (۶)

  په  دولت  د  ملت  چې  ده  اړتیا  ته  دولت  داسې  بنسټ  پر  اړتیاوو  ملي  جغرافیوي  د  زمونږ  دلته  کې  نهایت  او  دي  السونه
  په   سمبالول  د   ځان   د  چې   دولت  یو  داسې  واخلي.   غاړه  په  مسئولیت  وړاندې   پر  ملت  د   دولت  او  مکلفیت  د  کې  ابلمق

 .يو تړلی مال یې ته سمولو افغانستان د سره سیاالنو د ځای
  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shinwarai_z_entaqaly_h.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shinwarai_z_entaqaly_h.pdf

