
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
  ۲۱/۱۲/۸۲۰۱                دمحمد اقا شیرزا

  
                 

 ېهڅ ېپه افغانستان کې د سول
 
 

د ختیځ او  کلن خونړي جنگ کي بی شمېره عام ولسونه اود هیواد او خلکو شتمنې له منځه والړی ۴۰د هېواد په 
نیابتي جگړی زور  لویدیځ فوځونو هر ډول درنۍ وسلی وکارولی زیاتره ښارونه او کلي په کنډوالو بدلی شوی

سولې سره د انسانانو امیدونه تړلي ، چې سوله وي ژوند وي چې سوله وي پرمختګ وي، چې د واخستو.زما په اند
و مهمه دا ده چې د سولې د پاره څنګه هڅې باید وشي؟ خ  ورور وژنه پای ته رسېږي .يسوله وي وینې به نه تویېږ

د سولې د پاره ګاوندی او د سیمې هېوادونه څنګه قانع کړای شي؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې سوله څوک رهبري 
سیاستوال او سیاسي گوندونه څومره مسولیت ؟د نړېوالو او ملگرو ملتونو رول او اهمیت څومره اړین دی .؟کړي
  ؟لري 
ښتېا سیاستوال ر ټولو پوښتنو ځواب زما له انده اسان نه دی او هم کیدای شي اسان وي دا پدې ما نا چی که پر ددی

او سیاسي گوندونه او اوسني چار واکي، نړېواله ټولنه ، د ملگروملتونو سازمان او په راس کې دامنیت شورا ، د 
دافغانانو  نو پکار ده چی.ړي په وینا او عمل کې توپیر نه ويسیمې او گاونډیو هیوادو نه په رښتېا دافغان مسلی حل غوا

رول او د خپل مینځي ډېالوک او مخامخ ناستو ته تر ټولو اول چانس ور کړل شي د سولی پروسه کې ددافغانانو دریم 
یو گړي ملي بی پری شخصیتونو ، وا قعا افغاني سیاسي سیاست پوهانو د عالمانو له مینځه وتلی څېری چی د پرد

نه  لښکی ېک وجگړ، جنگ هپ سره پالل ونه لري هغه سیاسي گوندونه چی په حقیقت کې دافغانانو له پاره سوله غواړي
وینه په  ، دا متل باید عملي شي چی وایي يباید غؤښینه ونډه ولر ياود عامو خلکو پر وینو یې السونه سره نه و يو

  . يږاوبو پریول کی رپوینو نه پریول کیږي بلکې وینه 
د افغانستان اړوند ملي او نړیوال حالت ټول وطنپالونکې او دموکراتیک ځواکونه دې ته رابولې چې د روان وضعیت 
په تیره بیا د جګړي د بندیدو او د سولي د راتلو په برخه کې عملي پروګرام مطرح او د هغې په تطبیق کې کوټلې 

پیل کړي خو  هپروس حده ایاالتو د سولي په برخه کې کومګامونه پورته کړي . اوس چې حکومت او د امریکا مت
ځکه جګړه یوازي طالبان مخته نه بیایي ، نوري ترهګري ډلې هم شته چې هغوي د جګړي  . هدنیمګړي  هپروس دا

زړه بوګنونکې بڼې زموږ په خاوره او خلکو ازمایي . ښایې ټول طالبان هم سوله ونه کړي او ځینې طالبې کړۍ 
و بستري تودي وساتې . د سرویونکې جګړي د بهرنې فکټور ځینې اجزاوي لکه روسییه، ایران او ان ممکن د جګړ

پاکستان غواړي سوله او سوله کوونکې وویشي . په ټولیز ډول په سوله کې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو کړیو ځان 
او د بهیر څخه د هېواد د وطنپالونکو ټومبنه او د سولي د بهیر په ستیجونو کې خپلي موخې او غوښتنې مطرح کول 

او دموکراتیکو ځواکونو څنډي ته ساتل او داسې نور هغه الملونه دي چې په وطن کې د بشپړي سولي الر د خنډونو 
   . سره مخامخ کوي

کله چې سوله نه وي ، وطن په جګړو کې ډوب وي ، د افغانستان د خلکو په سرنوشت بهرنیان او د هغوي کورنې 
مالتړي واکمن وي ، وطنپالونکو او دموکراتیکو ځواکونو ته د دې چانس نه ورکول کیږي چې د افغاني ټولني د 

په ملي کار کې فعاله برخه واخلي ، هېوادنۍ  دولت ملت جوړونې په بهیر او په ټوله کې د هېواد د سولي او ابادۍ
  .يغورځنګ هم د اوس په شانته د انتشار په لور رهې و

زه دیوه سیاست کونکي په صفت داسی نظر لرم چی په اوسني سیاسي نظامي حالت کې ددی وخت رارسیدلی چی 
احد ملت په توگه و ه دی د یون دافغان ولس دسولی او بین ال افغاني جرگۍ مرکې پېل کړي نور د جنگ جگړو وخت

باید ټول افغانان د جنگ پر ځای سوله وکړي په سوله کې ټول پرمختگونه اود ښېرازي شته ټاکنې، ښه حکومت ولي، 
عناصرو ختمول د وروری یوالي الس ور کول د پردي پاللو ، ژبني ودد سیاالنو سره سیالي کول د ټولو ناوړ مفس

 .سدسولی په کاروان کې ممکن دی او ب  او ټول مافایایي کړ ختمول يور زیاتصب تاو تریخوالي، زعمذهبي ت بصعت
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