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 افغانستان سیاستد  تل پاته سوله او
 

بی حد او بی سرحده زیانمن کړ.دا  افغان ولس ټوله هستي، شتمني لوټ او بشري ځواک کلن جنگ جگړو د 4۰
 زیانونه وگالل الملونه څه وو؟  سرحد ته ورسیدل افغانو ولی دومره جنگونه ولی دی حد او

 

دغه فکټور افغانان وروسته پاتې او بې وزله ساتلې او په تاریخې حساسو شیبو کې یې د هېواد او خلکو د ملي لوړو 
موکراتیک ید رې چې سوله اوچې . موږ پوهېږو ګټو د خوندیتوب دایري ته په پوره ځیرتیا ، له پاملرنې محروم کړي دي

  . موکراسې خوا په خوا یو پر بل د ودي او پیاوړتیا المل ګرزییسوله او د هرومرونظام موجود وی نو 
 

وسسې و خوندیتوب مموکراسۍ د ټینګښت ای، د سولي او دګړو افغانستان او د هغې خلک زپلېکلونو کې ج ۴۰ په تیرو
ونو کې ځي سکټورلنیزو او پو، ټو، فرهنګيلي ټولني د افغانستان په اقتصادي. که څه هم چې نړیوایې له منځه وړي

، خو د ښې حکومتولۍ د نه شتون ، فساد ، زورواکۍ ، مافیا او د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو مرستې جاري ساتلې
په تیره بیا د پاکستان او ایران د السوهنو د الملونو له وجې ، ولس په بې وزلۍ کې ژوند کوي ، د خلکو په منځ کې 

 .و ټولنیز تکیه ځاي کمزوري او یا له منځه تللې نه ديد جګړه مارو او ترهګر
 

زونو ، د ښوونې روزنې او روغتیا مرک، ټولګټو موسسویږيدیو په اشاره غلچکې بریدونه کپه کلیو او ښارونو کې د پر
. اوږدې جګړي وښودله چې که سوله او ارامې هېواد ته ړښتونو ته ستر تاوانونه اړول شوياو نورو فرهنګي جو

، د هېوادوالو بدمرغي به نوره هم زیاته شي ، د یو واحد ملت په توګه زموږ شتون به له لوي ګواښ سره رانه شي
 مخامخ شي.

 

ي ځله مخامخ خبرشو په دی ورستیو میاشتو کي دامریکا متحدو ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ، د طالبانو استازو څو
، وشوی خبریخپله پالزمینه کابل کې د سولی په هکله  ، ازبکستان، په مسکو، چین، پاکستان ، قطر عماراتو، دوحه

 دی هڅو او ناستو تر مینځ ستونزی او پوښتنې شته. تر اوسه د خوال
 

 زما په اند تر څو  د ټولو خواو تر مینځ سوله کیدونکی ده خو چې دی وخت رارسیدلی د ېافغان ولس هیلمند دی چ
د گاونډیو هیواد مشرانو د  په نوښت خبری د ملگرو ملتونو د امنیت شورامخامخ  مجلسافغانانو خپل مینځي  د چې

خلع  وسلوالو ډلو ټپلو دد ټولو  راتلونکي مرکزي قوي دولت پر جوړښت او ناستی اوتل پاته سولی پر میکانیزم او
لو گټو پهر څواکمن د خد تل پاته سولی له پاره عملي گامونه وانخلي او  ټول افغان سیاسون په یوگډ نظر سالکول او

 خپل امتیاز تر السه کړي داستونزی او تل پاته سوله به رانه شي . چې له پاره د سولی په بهانه
 

مه په مسکو کې د طالب استازو او یو  1۷دلوی په  ل کال د 1۳۹۷د  چې کنفرانسوروستی  سولی په اړوند دا د
ه پورته کولو پ دون له السلیک د السونوړه لیک هم بسیاستوالو په گډون تر سره شوه یو پرېک دننه کوره پشمېر افغان 

ني کې داوسني حکومت مخالیفین د اوس مجلسید نه کړه ځکه دی ئاو پرېکړه افغان حکومت تا کنفرانسنشرکړ ولی دا 
 دوی له پاره د منلو نه وی زه ما له انده ملگري ملتونه، د دی ناستی پرېکړی د د حکومتي چارواکو گډون نه درلوده

سولی په هکله د مخامخ خبرو زمینه  اوسني حکومت سره د د چې واکو ته اړینه دهتوب او طالب چاریکا مشرامر
ي د ولس روغې جوړې ته ورسیږ یاالفغان نیبدواړه غاړې خپلی غوښتنی وړاندی او یوی دا شي تر څو  برابره

ولس ، دد ټولو خواوو رښتنې ونډه اخستلپه تل پاته سوله کې  ،لرل، د قوي ځواکمنې غوښتنه د قوي مرکزي دولت
کار  وروژنۍ پر ځای بیا رغونه، ورورولي، ملت جوړونه ،رینهیواد نور د ناو چې رښتني استاز ولي کوالی شي

 وکړي.
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کلونو رادیخوا د  ۷۳د تیرو  چې ی کرښې دواړه خواته پراته ولسونههمدارنگه افغان ولس د ډیورنډ د نامنل شو
مالتړ « P,T,Mژغورنۍ غورځنگ ) ورواکو لخوا وژل کیږي رټل کیږي، داوسني نوي پښتونپاکستان د نظامي ز

د نړې  ځواک پر دی مظولوم او بی دفاع ولسونو ظلمونو ته دوام ور کړي دا نظامیگر چې وکړي ایجازه ورنکړي
 سرنوشت په خپله وټاکي.خپله دوی  اوورسیړی وم خلک باید خپل روا حقونو رټول مح

 
 پای
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