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 ستلو د نوې تګالرې لپاره؛اوسولې ر د
 مالتړي دې وشي هېوادوالو هڅې او د

 

سوله الهي امردی، چې په خپلو بندګانو یې پیرزو کړې ، خو افغانان بیا له دې الهي نعمت څخه کلونه کلونه کیږي، 
روانه ده، دغه لړۍ ال  ته زور ورکوي او مخالفو ډلو لخوا کورنۍ جګړو چې بې برخې دي، ځکه په هېواد کې د
جګړو ښکیلو لوري ته په کراتو کراتو ځولۍ غوړولې چې بې مفهومه او  هېوادوالو په دې ورستیو وختونو کې د

 افغانانو ژوند خوندي پاتي وي. ناڅرګنده جګړه دې ودروي، څو د
 

ې سول دهرو الرونه یې په ګټه اخیستو سولې ته لېوال دي، خو  سولې آرمانجن او تږي ولسونه تل نارې وهي او د د
یږي، له دې جوت هېوادوالوغوښتنې هسې بابیزه نیسي او نه غواړي، چې په هېواد کې دې سوله راشي، نو مخالفې ډلې د

بهرنیو هېوادونو په اشارو او مداخلو اور ته پکی وهل کیږي، لکه  چې په افغانستان کې کوم جنګ چې روان دی دا د
بهرنیو هېوادونو په ګوتنوي وسلوالې  لې ته نږدې شوي ؤ، دپیل شاهدان او سو خبرو د سولې د څنګه چې هېوادوال د

 سولې راتګ ته غاړه کیږدي . ډلې حاضرې نشوې چې د
 

 ماده ئیزه ۷سولې راوستلو په تړاو  اشرف غني د هېواد مشر محمد سره له دغو خبرو په دې وروستیو وختونو کې د
 شي.دې تګالرې په عملي کولو کې به الس پکار  تګالره جوړه کړې، چې د

 

په دغه تګالره کې له امریکا نه غوښتنه شوې، چې له افغانستان له وتلو وروسته له ترهګرۍ سره مبارزې چوکاټ 
بندیدولو  د ترهګرو ډلو د روزنې له پاکستان هېواد له خوا د اوربند او د جوړ کړي، په دې طرحه کې له طالبانو

 غوښتنه هم شوې ده.
 

سولې په تړاو یو ځل بیا نوي خبرې پیل کړي  د انګړې استازې زلمي خلیلزادامریکا ځ دا په داسې حال کې ده، چې د
 هم یادونه شوې، چې طالبان دې اوربند ته غاړه کیږدي، څو د دا په تګالره کې غني اشرف ولسمشر محمد د دي.

طالبان  مخامخ خبرو ته راوبولي، څو جوته شي، چې او دولت دې طالبان سولې خبرې په آرامه فضاء کې ترسره
 نورو هېوادونو په اشاره هېواد کې جنګیږي. رهبرۍ یوه ده، که په ډلګکیو یا د

 

سولې راوستو په تړاو  په هېواد کې د اسالم آباد نه هم غوښتنه کیږي، چې دوی سره هم خبرې په دې تګالره کې د
افغانستان سره په مخامخ ډلې په هېواد کې بندوي او که نه؟ ځکه پاکستان له  له نږدې وشي، چې دوی ترهګریزې

 سولې لپاره تصمیم نه شي نیولی. انحصار الندې نیولي او د جګړو کې ښکیل دي او آن طالبان یې تر
 

مخالفو لوري سره دې کیني او سوله  دتیر ځل په مذاکراتو کې داسې ګنګوسې وې، چې ګویا حکومت نه غواړي، د
او ولس هم په دې پوه شول، چې سولې ته  مغشوشول ؤ دې ورسره وکړي، خو دا بې بنسټه آوازې د ولسونو اذهان

 کوم لوري نه دي لېوال.
 

سولې انستیتوت له مسؤلینو سره په کتنې کې  متحدو آیاالتو د امریکا د اشرف غني د په دې ورځو کې ولسمشر محمد
ه، چې په مادئیزې پالن موخه داد ۷افغان حکومت د  تامین لپاره د تلپاتې سولې د باعزته او داخبره کړې، چې د

غو ه لومړیتوبونو په ځانګړې ډول د طالبانو د ادغام الرې ولټول شي، دغه راز د حکومت کې ظرفیتونه پیاوړې او د
د ولسوالیو په کچه شخړې له منځه وړي باید کار وشي، ولسمشر داهم ویلي دي، چې  الرو چارو پر عملي کولو چې

 .نوې طرحه مې په هېواد کې رښتینې سوله راوستالی شي
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هېواد ټول ولس دې پوره همکاریو ته مال وتړي، څو  ولسمشر خبرو په تائید او مالتړ سره باید وویل شي، چې د نو د
دسولې راتګ ته مخالفو ډلو ته قناعت بښوونکي ځواب ورکړي او هغوی دې له تاوتریخوالې نه راوګرځوي او دهېواد 

 ملي پروسه چې سوله ده، سره یوځای کړي.
 

هېوادوالو د غوښتنې په اساس وسلوالو مخالفینو ته ویل کیږي، چې له دې طالیي چانس نه پوره ګټه بیا هم د ټولو 
پورته کړي، اوربند دې وکړي او افغاني فرهنګ چې لویه جرګه ده، خپلمنځي کړکیچونه دې خپله افغانان حل کړي 

 او روان ناورین ته دې نور د پای ټکی کېږدي.
 

چې دسولې په اړه په بهر هېواد قطر کې پیل شوې وې، نه تکراروي، چې دهېواد او ځکه بیا هغه مخکنۍ تیروتنې 
 هېوادوالو په زیان تمام شي.

 
اوس له ټولو افغانانو نه غوښتنه کیږي، چې دهېواد دمشر دسولې راوستلو تګالرې په اساس دسولې پروسې لپاره 

رامات کړي، څو دګران هېواد ملي یوالي خوندیتوب خپلې هلې ځلې پیل او په دې یون کې وسلوال دې دسولې لوري ته 
 مخه وکړي . پیدا او په هېواد کې نور افغانان دیو پرمختللي ژوند په لوري

 ددې ورځې په هېله!
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