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 ،ېلځ ېهل ېروان
 

 که وخت ضایع کول؟! سوله
 
 

ته  یتوبځګړد هر چا من یدي، تل ی ېپرانیست ېدرواز ېدولت هر وخت د وسله والو مخالفیونو پر مخ د سول افغان
خو د  ،ید ړیپاکستان ته امتیاز ورک هګتو يګړانځته په  وړغا لوېکښ ېاو تل یي په دغه الر ک ید ړیک هښ هړز

 ړیلوم ېمخالفانو سره د افغان دولت مخامخ خبر الو. له وسله ودهېشو لړپالیسي پر مخ و ېپاکستان لخوا تل دوه مخ
 ېتي،چښله وسله والو طالباننو غو ایب ایترسره شو او له هغه وروسته افغان ولسمشر ب ېیي د پاکستان په مري ک اوړپ

 .  نيېخبرو ته ورسره ک
هغه  و؛ړکرات غوامذا ېنه،بلک کیل ۍمیله وسله والو طالبانو د تسل ېل،چیولسمشر غني وو ایب لځاوس یو  ید دا

له هغو افغانانو سره مخامخ دي  یدو ېسوله؛ او وسله والو طالبانو ته هم په کار ده، ومني، چ ېهم باعزته او تلپات
 اراده لري.  ېد سول ېچ

د پاکستان نفوذ ته په کتو؛ شنونکي  ېتاریخ او وسله والو طالبانو باند یکوړله پاکستان سره د افغان دولت د تیرو ا خو
پاکستان تل  کهځووایي، وابځته مثبت  ږغ ېد افغان حکومت د سول ېوسله وال طالبان د ېندي،چ نیخوشب رډې

 . یدایک ېوروسته هم باور نشي پر ېاو له د ړیافغان دولت دوکه ک
 ویشل شویدي.  لوډ ولېالبېپه ب ېله مخ ۍیالوژډمهمه موضوع دا وسله وال مخالفین هم د ای بله
د  هښپه خو ید دو ېله بهرنیانو سره جهاد کوي او په هیواد ک ېله مخ ۍیالوژډمذهبي ای ېد خپل ېده، چ لهډهغه  یوه

هیوادونو له  یوډاونګاو د  یوړد لویو استخباراتي ک ېوسله وال دي چ لهډدي. دویمه هغه  تونکيښاسالمي نظام غو
د دولت او د دولت له ستراتیژیکو دوستانو  ېده، چ لهډهغه  ایاو دریمه ب يړخوندي ک ګټې ید دو وڅ يېږلیلوري تمو

د  تنهښاو غو ږغ ېده. د دولت د سول ېیي وسله را اخیست ېمتضرر شوي دي او په مقابل ک ولډنه یو  ویپه  خهڅ
  ي؟ړسره سوله کول غوا ېلډ ېافغان دولت له کوم ېدا ده، چ تنهښده،خو پو ړو ېنیستا
 وادیپه ه ؛ېله مخ ۍالوژډیای ېمذهب ېوسله وال؛ د خپل لهډدغه  کهځده؛  ېسره سوله کوي نو ناشون ېلډ ړۍله لوم که
 یانځبهرني پو ولټله هیواده باید  ېیي هم همدا ده چ تنهښغو ۍکوي. یوازین هګړد میشتو بهرني اتباعو په خالف ج ېک

 ېمذاکراتو داس ویاو طالب مرکچي پالوي له وروست لزادیخلخو د زلمي  دي،ږکی هړته غا ېنو بیا به سول يځوو
حضور  دمهالهږله او انوید بهرن ېشي نو ممکنه ده،چ ولیون ېپه پام ک ګټې ېلډ یځېسخت در ېویکه د  ېکاري،چښ

 د کهځنلري،  ډوتلو هو ړبهرنیان له افغانستانه د بشپ ېشي،چ ولځله پامه و نه غور دیاو دا هم با يړسره موافقه وک
 دي.  ېلړت ګټې ېدمهالږاو یېله نوم سره  ېمیافغانستان او س

 هګړد افغانانو نه؛ بلکه استخباراتي ج هګړد افغانستان ج کهځسره سوله کوي نو دا هم ستونزمنه ده  ېلډ ېمیله دو که
نو په یو  ړیهدف نه وي ترالسه ک یی ېاو هدفونه لري. تر هغو چ ګټې ېدمهالږاو ېخپل ېک هګړپه ج یده او هغو

 او د وخت ضایع کول وي.  شيینما هب څېه ېروان ېدوام کوي او د سول هګړنه یوه پلمه به ج
 ړۍدننه هغه ک ېپه حکومت ک ېصورت، چ ېشي. هغه هم په داس یوسله والو سره سوله کیدال ېلډ ېله دریم ېیواز

ته وسپارل شي او یا هم د  ولوګیا د قانون من -کیدو سبب شوي دي داید پ نټد وا ځلت تر مناو دو ېلډ ېد د ېچ
 بهر شي.  هټحکومت له چوکا

پایله  هڅ هګټبه د ولس به  ېخبر ېروان ېاو نیت ته په کتو د سول ۍمخیتوب ،پالیس و،دوهڅه وید پاکستان وروست خو
تکرار شي، او  سهینجیب هللا د حکومت د مهال سوله ک رټاکډبیا به د  لځنو یو  ي،ړو نه لري؛ که پایله ور هم ک

 ېکه،چځ،ېشو ولینه وي ن ېپه پام ک ګټې یېدلته  ېي،چړاسوله او ارامي نه غو ېتر هغ ېپاکستان په افغانستان ک
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 هړپه ا ېشي؛ نو د سول ړال هځبه له من رامونهګاقتصادي پرو ولټکه افغانستان ته سوله او آرامي راشي د پاکستان 
.بل پلو وسله وال طالبان هم په یوه خوله نه دي.وسله وال  يږوغولی ېچ ي،ړتیروتنه ده او ولس نور نه غوا ېخبر
د ناز  ېخوا په قطر ک ېویله  ې،چ ورئګ ېدي، خو تاس تینيښر هړپه ا ېد سول ېوایي چ ېکلونو راهیس وڅ روېله ت

او په حقیقت  ړیته زور ورک دونویخپلو بر ایب یې،خو له بل لوري  يیایپر مخ ب ېخبر ېاو د سول یاو نعمت دفتر لر
 نه دي.  تینيښر ېپه خپل کار او وینا ک ېک
 ې،چېایي ترهغاو و ید والهېل رډېته له پخوا  ېافغان ولس حوصله هم نوره ختمه ده؛ افغان حکومت هم ظاهراً سول د

او  څېه ولډهر  هړپه ا ېاو له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سول يړوسله وال طالبان اوربند ونه ک
 نه دي.   هڅله شعار پرته بل  ېخبر
 هګهمدارن ي،ړوک ېخبر هځدری يړله پیاو ېپه خبرو ک ېد سول ېنو حکومت ته په کار ده،چ يږکی څېه ېد سول که

تمه لرل؛  ېپرته له پاکستانه د سول ېشي. له د هړته ا ېسول ېسي،چیون ېباید وسله وال طالبان دومره تر فشار الند
 . لريدي او د وخت له ضایع کیدو بله پایله نه  زولګد هوا  ېهس
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