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 ۲۴/۰۴/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 ؟جګړه که سوله
 پاکستان او طالبان هغه کږې خولې چې باید په سوک سمې شي

 

یلو ئپه داسې حال کې چې د اساسي قانون له مخې، ولسمشر د هېواد د جدي مسا
په اړه د ملي شورا ګډه غونډه رابللی شي؛ ټاکل شوې چې ولسمشر غني په 
راتلونکیو څو ورځو کې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه راوبولي، څو د 

ېواد د روانو حاالتو په اړه ورسره خبرې وکړي. اټکل کیږي چې ولسمشر به ه
له دواړو جرګو سره د هېواد د روانو حاالتو او د ترهګرۍ پر وړاندې د 
جګړې د ستراتیژۍ په اړه سال مشوره وکړي. ولسمشر غني دا پرېکړه د کابل 

ري د او د طالبانو له لو له خونړي برید (۳۱د سې شنبې د ورځې)د وري 
سولې د خبرو له ردیدو وروسته په داسې حال کې کوي چې د ملي وحدت په 
حکومت کې اوس د دې نظر مالتړ زیات شوی، چې طالبان سوله نه غواړي او 

 باید د پوځي قوت په زور د دوی بریدونو ته کلک ځواب وویل شي.
وسله والو ږ دلته په دې لیکنه کې په دې خبرې نه کوو چې آیا په رښتیا هم د مو

پاکستان په مقابل کې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون راغلی او  مخالفانو او
 موږکه غواړي په کابل کې له وروستي خونړي بریدو وروسته د خلکو راپورته شویو احساساتو ته ځواب ووایي. 

( جنګ او سولېالفانو سره د )دلته په دې غږیږو چې روانو حاالتو ته په کتو افغان حکومت باید له وسله والو مخ
 دوه ټاکنو په منځ کې یو وټاکي څو ولس له روانو بدبختیو خالصون پیدا کړي.

افغان حکومتونو هم تر ډیره هڅه  او هر افغان ورته هیله مند دى اود هوسا او آرام ژوند لپاره سوله یوه اړتیا ده 
ه چې پاتي راغلي دي. په وروستیو پنځلسو کلونو کې؛ په کړې چې د افغانانو دا هیله ورپوره کړي خو له بده مرغ

افغانستان کې جنګیدونکې ډلې )طالبانو( ته د دې لپاره چې سولې ته غاړه کیږدي؛ د دښمن پر ځای نور بیالبیل 
سیاسي نومونه وکارول شول لکه ناراضه ورونه، سیاسي مخالفین او د هیواد بچیان، همداشان له حکومت سره د 

و لپاره ورته د پګواش غونډو زمینه برابره شوه، په پاکستان کې له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو سولې خبر
زمینه برابره شوه، له دوی )طالبانو( سره د جوړجاړې په نوم کله پاکستان، کله امریکا، کله چین، او کله قطر ته د 

، سیاسیونو، دیني عالمانو او په ټوله کې ټولو افغانانو سرنوشت په الس ورکړل شو، په پرله پسې توګه حکومت
افغانانو ترې د ټوپکي مبارزې پر ځای د سیاسي او قلمي مبارزې غوښتنه وکړه خو دوی؛ دوی ته د خپل بادار لخوا 
په ورکړل شوي قسم کلک والړ دي او هر کله یې چې فرصت ترالسه کړی؛ د بې ګناه افغانانو وینه تویه کړې او 

بادار یې خوشحاله کړی دی. نو د پورته حقیقت په درک کولو سره اوس نو افغان حکومت ته په کار خپل تور مخی 
ده چې د وسله والو مخالفانو په مقابل کې د سولې او جنګ تر منځ په دوه ټاکنو کې یوه ټاکنه غوره کړي چې هغه 

 جنګ کول دي. خو پوښتنه دا ده چې جنګ باید څه ډول او له چا سره وشي؟
افغانستان کې د اشرف غني او عبدهللا تر منځ ګډ حکومت په لومړیو کې له پاکستان سره د تیرو افغان حکومتونو  په

د اړیکو تجربه هیره او یو ځل بیا یې په دغه هیواد ړوند باور وکړ. له پاکستان سره د دواړو ښاغلو )غني او 
د کابل تړل شوې دروازې راخالصې شوې، پاکستان ته عبدهللا( یارانه ښه ګرمه شوه، د پاکستاني چارواکو پر مخ 

تاوده تاوده سفرونه وشول او آن دا راشه درشه دومره خوږه شوه چې له پاکستاني استخباراتي ادارې سره د پټو 
معلوماتو د شریکولو پټه معامله هم وشوه. په ټوله کې ویالی شو چې ګډ حکومت پاکستان ته سراسر په یوه طرفه 

ل شو خو له بده مرغه چې پاکستان بیا هم خپله دوه مخې ستراتیژي بدله نه کړه او افغان حکومت یې امتیاز قای
یوازې په تکراري ژمنو تیر باسه. د کابل او اسالم د اړیکو دا تار هغه وخت وشلیدو کله چې د کابل په شاه شهید 

ورې کړ. له یاد برید وروسته د پاکستان سیمه کې خونړی موټربم برید ترسره شو او حکومت یې تور پر پاکستان پ
 درجې بدلون راغی او له پاکستانه یې هېلې وشلولې. ۱۸۰په مقابل کې د اشرف غني او عبدهللا په نظر کې 
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دواړه  موږکله چې د شاه شهید برید وروسته په افغانستان کې د پاکستان ضد روحیه پیاوړې شوه نو پاکستان بیا ز
ښتونخوا د مشرانو په وسیله یې له کابل سره د یارانې تار وتړو. له هماغه ورځې تر ننه ډاکټران وغولول او د پ

افغان حکومت له پاکستان د سولې تمه پیدا کړه خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په پل محمود خان سیمه کې 
اسې معلومیږي چې دا ځل به خونړی موټربم او ډله ایز برید تر سره شو نو دا تار یو ځل بیا شلیدلی ښکاري او د

په  موږحکومت د پاکستان په شمول له وسله والو مخالفانو سره هم د سولې پر ځای د جنګ پر ټاکنې غور کوي. ز
دې  باور د وسله والو مخالفانو او پاکستان په مقابل کې د افغان حکومت وروستی دریځ ډیر پر ځای دریځ دی خو د

 هم اغیزمن واقع شي؛ افغان حکومت باید الندې سپارښتنې عملې کړي.لپاره چې له دوی سره مو جنګ ال 
 
 د سولې څلور اړخیزې ناستې تحریمول .1
 غوښتنههیز او چټکې مسلکې زده کړې د تجوونافغان امنیتي ځواک تانو څخه دله خپلو ستراتیژیکو دوس .2
 وړاندې قاطع دریځ غوره کړيپه کور دننه هم په افغان امنیتي ځواکونو پانګونه کول څو د دښمن پر  .3
  له امریکا غوښتنه کول چې له دوی سره د شوې امنیتي تړون له مخې په افغان خاورې د دښمن د تیري په .4

 قابل کې دریدلم          
 له پاکستان او نورو استخباراتي کړیو ته د وفادارو څېرو څخه د افغان امنیتي ادارو تصفیه کول .5
 کول د طالب او پاکستان ضد روحیې پیاوړيمخنیوی او په مقابل کې د وسله والو مخالفانو د تبلیغې جګړې  .6
 

 پای
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