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 پاره روانی خبری سولی د د
 ؟پای ټکی وی روانی غمیزی د دافغانانو  به د

 

 ملی یووالی حکومت دتحمیلی  داکتر محمد اشرف غنی او ډاکتر عبدهللا عبدهللا د ټولو هیوادوالوته جوته ده چې د
نه جوړیدو له امله جمهور رئیس په ټوله کې  ویش د دولت او حکومت پرسرد دوی ترمنځ د جوړیدو سره جوخت د

سولی په پروسه کې اغیزمن بریښیدل تګ راتګ  ته چې د هیوادو پاره بهرنیو د الر میندو سولی او تفاهم ته د د
جوړجاړی  سولی او سره د طالبانو امریکا چې موخه یې د ستان اوپاکستان، هندو چین، سعودی عربستان، وکړلکه،

روانی غمیزی اساسی المل چې جنګ او  او بختیو ټولو بد الری خالصول ترڅوپه هیواد کې د پاره د د خبرو د
 .پای ټکی کیښوول شې ورته د ورور وژنه ده،

میز ته  اترو خبرو مشران د طالبانو د څو تر پاکستان حکومت دی ته اړایستل شو په نتیجه کې د همدی هلوځلو د
ې د ک چې په خبرو ،غانستان دولت سره خبروته کیناستلاف په رسمی توګه د طالبانو ،چې دا لومړی ځل و.وهڅوی

 .به په نږدی راتونکی کې بیا پیل شې خبرو دوهم پړاو چې دادی د درلوده، امریکا او چین استازوهم برخه
سیاست  د هیواد پاکستان د افغانستان په رابطه د همدا ډول د او رسمی خبرو طالبانو ترمنځ د دولت او افغانستان د د

ډیرهمدا اوس هم  شمیرخورا یو.نړیوال شنونکی اوسیاستوال توپیریزغبرګونونه لری  او ستراتیژئ په هکله افغان او
زیرکاسه نیم کاسه )ری متل پربنسټ چېدی د   د شک په سترګه ګوری او او ستراتیژیو ته د پاکستان اوسنیوپالیسیو د

ځکه چې پاکستان  .یوی نوی لوبی پیل اوعملی کوول بولی خبرو اترو بهیریواځی د پاکستان په ګټه د روانو د(است
نه پرته بل  دښمنیو او دسیسو په هکله غیرعادالنه او د هیواد خپل جوړیدو راوروسته بیا تر ننه پوری زموږ د د

 .ړیچلند نه ده ترسره ک
 الرو او امکاناتو له ټولو پاره باید د رسیدو دی موخی ته د یوه بنسټیزه اړتیا ده، هیوادوالو او هیواد دږ سوله زمو

روانی  سولی د انده د پهزما  کې نیولو سره، نه په نظر ارزښتو ملی ګټو او هیواد د واخیستل شې البته د کار چارو
پاره الندی  اعتماد او باورمندی د استقاللیت، پیاوړتیا، دی بهیر د چې دمخه او یا همدا اوس هم وختی ده  پروسی د

 .پام راواړوم دواړو لورو فکتورونو ته د مهمو
 په سترګه، ورکولو او یو ملی ارمان په توګه وکتل شې نه دامتیازاخیستو سولی پروسی او ضرورت ته باید د د -1

هیواد  د خو پوری تړلی او خپلواک نه دی، بهرنیو هیوادوبهیردواړه خواوی په  سولی د دا یو مسلم حقیت دی چې د
په نظر کې نیولو  زموینوآ ترخو د تیرو لسیزو څلورو حل الرنه ده د په نظرکې نیولو سره چې جنګ د لوړو ګټو د

مخه یوه جوړجاړی ته سره  د خبرو د کې نیولو په نظر ګټو د متحدینو خپلونږدی متحیدینوسره د خپلو او سره د
 .بل هرڅه نه لوړارزښت ولری هیواد ملی ګټی باید دواړو لورو ته د کوم چې دکید پری ورسیږی خو بیا هم تا  

ازموینو  ترخو تیروڅوارلس کلنو.برخه اخیستل یو بل مهم ټکی دی ټاکل او استازو کې د سولی په خبرو د -2
دغی څوکی بښل  په ګډون استاد ربانی اوبیا وروسته په میراثی توګه د رئیسانو سولی په شورا کې د وښوده چې د

 امریکایانو د جنګ اصلی لوری او سره د طالبانو اسالمی جمیعیت د دوی ګوند د ح الدین ربانی ته چې دوی اوصال
روژی په مبارکه میاشت کې چې امریکایانو حتی نه غوښتل پرطالبانوبمونه واچوی  د چاروکره عاملین او اشغال د د

او اوبه دی  ګه کیدای شول چې بیا اورنوڅن ،يمګرمرحوم ربانی صاحب فتوا ورکړه چې بمونه اچول پردوی روا د
 باید دواړه اړخونه دځلی  سره دا تیروتنو په نظرکې نیولو پورتنیو سولی خبرو ته کینی، د دواړه سره یو ځای د

مدنی  دینی عالمان، ګټو ته صادق، هیوادنیو ملی او په هیواد او خلکومین، ،پاک یته،دپاره با صالح بهیر  سولی د
کې نیولوسره د هیواد او  په نظر اوسنیو شرائطو سی استازی وټاکی چې داستازوپه ګډون دا اولس د او د ټولنو

 صادقانه ګامونه په دی الر کې پورته کړی او اړتیاووته ژمن وی او هیوادوالو غوښتنو
بهیرپه  سولی د غړو ترمنځ د د ټیمونو او مشرانو ملی یووالی حکومت د بنسټیزاصل په هیواد کې د بل مهم او -۳

چې په  عمل کې مالتړ، او دی اصل نه په نظر یواړینی اړتیا په توګه د یواد ده د ،یووالی نظر د ،هکله واحد دریځ
ون یتلویزښاغلی محقق وروستی خبری د طلوع  ډیره خواشنی سره په دواړه لورو کې دغه تشه لیدل کیږی چې د

 .ن هم وار وار دغه غیرمسؤالنه خبری خپری کړیویطلوع تلویز د سره یې ښکاره بیلګه کیدای شې،

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhaarian_shah_walli_de_soly_de_paara_rawani_khaberi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uarian_shah_walli_de_soly_de_paara_rawani_khaberi.pdf
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چې د پروسی د  يخبروهغه النجمنی ستونز د بی پری دریځ او روښانه او پروسی په خبرو کې پاک، دسولی  دـ ۴
اسالمی هیوادونو او ملل متحد سره  نو بین المللی سوله ایزو نهادو مدنی ټولنو، هیوادوالو، پرمختګ مخه ډب کوی د

هیوادوالو نه پټه نه  د هیڅ داسی یو څه چې پروسه زیانمه وی باید.حل الر ورته میندل د په چټکی شریکول او
لوړو  خپل هیواد د د.نه دیولس باوری یم چې اوسنی ولس هغه پرونی  شې، وړاندیاو عامه نظر غوښتنو ته .شې

 .ګټو په هکله ښه فکر کوالی شې
سلنه ۵۷دا یوحقیقت دی چې په هیواد کې .پروسی په هکله سولی د صادقانه برخه د رسنیورول او  هیواد د د -۷

استخباراتی  د په مالی لګښت او مافیایې کړیو کورنیو هیوادو بهرنیو چې د به وی،رسنی خپلواکی نه دی اونه 
 په الرکې د عملی کولو د ګټو ناروا خپلو ځکه کیدای شې د نو ،پروګرام ورکول کیږی له الری کنترول او چینلونو

 فرهنګ وزارت باید خپلی څیړنی او او کلتور دولت په دی هکله په خاص ډول د ذهنیتونه ګواښمن کړی، هیوادوالو
 .مخه ونیسی کاریو وران او تلویزون شانته تبلیغاتو د طلوع د رول ګړندی کړی اوکنت
دا . امریکا اساسی رول، نیت او اراده بین المللی متحدینو او په خاص ډول د افغانستان د دسولی په پروسه کې د -۶

امریکا ده او ی لوری ټاکونک ، اساسی اوافغانستان د روان جنګ یوعمده چې دمسلم حقیقت په توګه ومنو یو باید د
نه همدا اوس هم  کلونو کې ونه غوښتل چې هیواد کې سوله راشی او1۴زه باور لرم چې امریکایانو په تیرو. وی به

 باید وویل شې چې په دی رابطه دهیواد د.پاره یوستر ګواښ دی پروسی د سولی د چې دا په خپله د غواړی،
تضمین او ګرنټی په  ګټو د دواړو هیوادو یژی چې دوبربنډی داسی سترات یو کره ا پټه خوله پاتی کیدل، د چارواکو

بین  د کورنی او بهرنی سیاست ناکامه دریځ او د چارواکو د هیواد د اداری فساد او ی نه موجودیت،کې شتون و لر
 نور او پیاوړتیا مافیایې ډلو تنظیمی او د خلکو په ګټه نه استفاده کول چورچپاول، هیواد او المللی ټولو امکاناتو نه د

سترتیژیک ملګری  یوښه متحد او د امریکا په افغان ولس بی باوره کړی او بین المللی ټولنه او دوسلګونه منفی پدی
یوی  پاره د د ډکولو دی تشې د نوځکه افغان چارواکو ته اړینه ده چې د په توګه پری اعتماد او باور نه شې کوالی،

تر السه کوالی  ریکا باورام بین المللی ټولنی او د څو نوی هراړخیزی ستراتیژئ الری ولټوی اوعملی یې کړی تر
افغانستان دایمی دوستان او  ته قناعت ورکړشې چې دوی د سولی په روان بهیرکې امریکایانو همزمان د وشې او

 چې د څو کید کوم تروار بیا تا   زه یو.راتګ نه وروسته هم سولی د ستراتیژیک ملګری پاتی کیدای شې البته د
 روښانه ستراتیژی او ګډو ګټو، افغانستان او پاکستان د د افغانستان او امریکی، افغانستان دولت او سیاسیون د

 ښکاره تعریف او موخو موجودیت د د امریکایانو سیمه کې د مشخص تعریف ونه لری او همدا ډول په هیواد او
زه باورلرم که چیری امریکا وغواړی اوپه عملی .سولی پروسه به دګواښ سره مخ وی څرنګوالی روښانه نه شې د

سولی او  نو ځکه ویلی شم چې د روانه غمیزه پای ته رسیدی شې، ن فشار راولی ډیر ژراو حقیقی ډول په پاکستا
طالبان یو وسیله ده چې په سیمه ایزه  .خبرو اساسی لوری او اړخ باید په سر کې امریکا او پاکستان وی نه طالبان

 توګه دا باید هم هیرنه کړوپه ټولیزه . مللی کچه کې تری امریکایان ګټه پورته کویلبرخه کې تری پاکستان او بین ا
 ګریوان دی او هغه اورچې دوی بل کړی د ډیرو ستونزو سره الس او ډیر ناهیلی نه شو چې پاکستان هم اوس د او

هند هم نه غواړی په سیمه کې نور جنګ  له بله پلوه چین، روسان او سوزیدوعامل ګرزیدلی او روان دی، دوی د
ګاونډی  او اغیزو بین المللی ټولنه او چاقو او مخدره موادو زورقا د اقتصادی ستونزی او اروپایانو د دوام ومومی،

د  فکتورونو پورتنیو بیا هم که چیری د هیوادونه دی ته اړباسی چې سولی ته لومړیتوب ورکړی نسبت جنګ ته،
 دپروسی اړخونه سم ګامونه واخلی یو څه هیلی شته چې ورور سولی  وپه نظر کې نیولو سره د ارزښتون واړتیاو

 .میوژنه پای ومو
  ومن هللا توفیق  
 


