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 ؛لغوب د سولې مخکې کورنی
 

 ئکړ يراض خو کورني خلک ،شته عاجما نړیواله
 
 

ته زور ورکړی او د روژې  وبریدون واد کې په وروستیو کې طالبانو خپلو خونړیوېهکې چې په ټول  په داسې حال
او وسله والو  دخلیلزا هم اوربند ونه کړ؛ په ورته مهال ورسره په قطر کې د زلمي ېی رخاط په تپه مبارکه میاش

مند دي او دواړو لورو په کې د پرمختګ  او طالبان( هیله اامرک)طالبانو تر منځ شپږم پړاو خبرو ته دواړو لوري 
ویلي چې له طالبانو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی او دواړو  دخلیلزا یادونه کړې ده.

تر دې وړاندې د طالبانو ویندوی ذبیح هللا مجاهد او د دې ډلې د قطر د  .يخواوو د یو بل نظرونه په زغم اورېدلي د
  .یادونه کړې وه هم له امریکایانو سره د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ نشاهی لسهی دفتر ویندوی

د دغو خبرو له پیله تر اوسه نه دي روښانه شوي خو په  تجزیا که څه هم په قطر کې د دواړو لورو د خبرو غټ
چې  يمعلومیږ کړې ده. داسې هزیات يمند د افغانانو تر منځ هم هیله ۍمند ټوله کې دغو خبرو ته د دواړو لورو هیله

  .افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شيسوله راتلونکې ده او طالبان به هم له 
ترسره شوي سفرونه هم دا په  رتی دخلیلزا په ورته مهال د افغان سولې په اړه د سیمي او نړۍ هیوادونو ته د زلمي

. بهرني اړخونه هم يورسیږ هپایت ډاګه کوي چې د افغان سولې بهرني اړخونه هم سال شوي چې نور باید دلته جګړه
د سولې له  رخاط کړي په همدې اپید ذنفو هڅه کوي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې خپل هډیر اوس تر

  .رامنځته شوې ده هډیر هم تر عاجما هایز چې د سولې لپاره نړیواله او سیمه روانو خبرو مالتړ کوي. په دې مانا
؛ په کور يمعلومیږ رسولو سال شوي هپایت خو په داسې حال کې چې د افغان سولې بهرني اړخونه سره د جنګ په

شورتي او جنجالي شوی دی. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې د سولې م یپیچل دننه د سولې کورنی اړخ
مخالفت یا په ټوله کې د  وسیاسیون رامنځته کړي خو له حکومت سره د ځدری جرګې له الرې د سولې په اړه یو واحد

  .کړې ده بتخری عاجما تر منځ ټکر دغه شورا او په کور دننه د سولې وسیاسیون حکومت او افغان
جوړ شوی دی. د  لغوب اري؛ په کور دننهسال شوي ښک هډیر اوس چې د افغان سولې په اړه د سیمي هیوادونه تر

د حکومت  هبیرت اوس پخپله د حکومت نیمه بدنه اام خو هسې هم له حکومت سره وران دي، نسیاسیو حکومت مخالف
ډاکټر عبدهللا چې د حکومت  سره مخالف ده. ۍرهبر د کړنو مخالفه شوې ده. نیمه حکومتي دستګاه د حکومت له

دی؛ هم د سولې په اړه د افغان حکومت له طرحې سره مخالف دی. همداسې په وزارتونو کې  نشریکوا نیم
   .موجود دي هاختالفون هم
سوله له خپل  ېی د سولې په اړه د حکومت د هڅو کلک مخالف دي. هر یو نسیاسیو یډیر او ننوماندا ۍولسمشر د

هم له بل سره په یوې طرحې موافق نه  ېی طرحه وړاندې کوي خو هیڅ یو هبیل هبیل ر یو ورتهنظره تعریفوي او ه
ً  سرچینه اخلي او که ېعقد دي. دا مهمه نه ده چې د دوی مخالفت له شخصي د سولې لپاره دوی له حکومت  واقعا

  .نه لري ځدری غوره طرحه لري. بلکې مهمه دا ده چې د سولې په اړه واحد
 

  ؟ه کار ديڅه کول پ
 

او  ېووای اوس د دې پر ځای چې د یو او بل پښې ووهي، یو او بل پسې ستغې سپورې نسیاسیو افغان حکومت او
حل  لمشک حل کړي بیا دې په ګډه له طالب سره لمشک يخپلمنځ وکړي؛ باید سره کینې لومړی ېنیوک یو پر بل

کړي. اوس خو  عقان ه د سولې په اړه خبرو تهکړي. اوس چې دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي نو طالب به څنګ
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څه  په خپل منځ کې جوړ نه دي نو له ما سره به نسیاسیو چې حکومت او د کابل ېورغل طالب ته هم بهانه په الس
  .جوړ شي

حل کړي، د  لمشک ، له نوموړي سره خپليراوغواړ ډاکټر عبدهللا لشریکوا افغان حکومت باید لومړی د حکومت
یو واحد نظر  هادرس خالص کړي او د سولې په اړه د حکومت له هاختالفون حکومت د بدنې له منځه دې

حل  لمشک او له هغوی سره خپل يراوغواړ دې نسیاسیو راپورته کړي. بیا چې حکومت یوه خوله شو نو له ځدری او
  .کړي

نه کړي، دوی هم باید ټولې  بتخری روسهپ د سولې ملي رخاط هم باید د خپلو شخصي او کمپایني عقدو په نسیاسیو
پنځه واړه ګوتې په خولې ونه منډي او له حکومت سره د خپل مخالفت په حل کې له انعطاف کار واخلي. که داسې 

داسې سوله به یواځې د نورو  اام رامنځته نه شي، سوله خو به وشي عاجما ونه شي، د سولې لپاره په کور دننه ملي
. له طالب يرسیږ ګټه ونه ېی و ګټې خوندي کړي، یواځې بهرنی اړخ به سولې ګټه واخلي خو افغانستان ته بهقدرتون

د اختالف  نسیاسیو بیا به هم افغانان د همدې .يورسیږ اوج ته هاختالفون تر منځ وسیاسیون سره له سولې وروسته به د
پورته او یوه بله ډله به راپورته کړي چې ښکار شي او نور هیوادونه به مو بیا له دغې مخالفته ګټه 

  .وساتي يجار جګړه
 پای
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