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 اوس به سیاسي خبرې 
 

 ؟د افغانستان مساله حل کړي
 

ولسمشر غني د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې ویلي افغانستان کې له سیاسي الرې د 
ولسمشر ویلي، افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسله والو طالبانو  .جګړې درېدل غواړو

غني ټینګار کړی چې دی چمتو دی چې له سیاسي حل الرې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه  .يسره سوله وکړ
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر منځ د موقت اوربند څخه وروسته،  .يختمه کړ

اتې شوي دي. تېره ورځ د طالبانو له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو او د دایمي سولې لپاره د خلکو هیلې زی
د مال محمد رسول اخوند ډلې هم تر نامعلومې مودې پورې اوربند اعالن کړ. د طالبانو لخوا د اوربند منلو یو ځل بیا 

  .دا هیلې ژوندۍ کړي چې ګویا وسله وال طالبان هم سیاسي مبارزې ته مخه کوي
 

  ؟له سیاسي الرې حل کېدلی شياوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د افغانستان مساله 
 

لسیزې کیږي چې افغانستان د جګړو په داسې اور کې سوځي چې یواځې ایرې یې افغانستان ته پاتې کیږي او نور له 
روانې جګړې ته د اصلي لوبغاړو لخوا  اوره او تودوخې یې پردي هیوادونه ګټه پورته کوي. کلونه وشول چې دلته

رکول کیږي او عاملین یې بدلیږي رابدلیږي. یعنې په اویایمه لسیزه کې ورته د د وخت د ضرورت پر اساس نوم و
جهاد نوم ورکړ او عاملین یې مجاهدین وبلل، چا څوک اشرار، چا څوک خلقیان، چا څوک پرچمیان، چا څوک د 

ه بده مرغه روس السپوڅي، چا څوک د پاکستان السپوڅي او چا څوک د دین خادمان او د اسالم ساتونکي بلل، خو ل
  .چې افغانستان ته یې ټولو یو شان زیان اړولی دی فقط په دې توپیر چې چا زیات او چا نسبتاً کم اړولی دی

 

بیا له هغې راوروسته تر ننه دغې مردارې جګړې ته تر ډېره د اصلي لوبغاړو لخوا مذهبي نوم ورکول شوی او د 
وم یې بدل شوی دی. څوک د طالب، څوک د القاعده، څوک د وخت په تېرېدو سره یې لوبغاړي بدل، بېرغ بدل او ن

ډلې بیا د پخوانیو په پرتله پرمختللې  ېګړې میدان ته راښکته کړل شول. دغه ترهګرجڅوک په بل نوم د  داعش او
دغو ټولو اوسنیو او پخوانیو ترهګرو ډلو یواځې  .او په عصري ټکنالوژۍ سنبالې د افغان وژنې لپاره استول شوې دي

په جګړې تکیه کړې او یواځې یې د ټوپک زور کارولی دی. په مقابل کې یې د وخت افغان حکومتونو هم تر ډېره 
  د جګړې په ډګر کې په ماتولو تکیه کړې ده.

 

دا چې ولې ترهګرو ډلو یواځې د جګړې الر غوره بللې ده، دلیل یې همدا دی چې د دښمن لخوا په مذهبي خنجر 
ریت افغان ولس مو پرته له دې چې د حق او باطل تفکیک وکړي؛ د دښمن لخوا په مرداره وهل شوی دی. ځکه اکث

جګړه کې چې مذهبي نوم ورکړل شوی دی؛ ښکته شوی دی. په دې برخه کې د شهیدا ډاکټر نجیب هللا واکمني ښه 
له یې کولی شم خو بېلګه یادولی شو چې مرحوم به ویل، زه د دښمن له ګوزار ته ځواب ویلی شم، هرې وسلې مقاب

او تر هغې چې منبر او محراب د دښمن په الس کې وي؛ د جګړې ختمول  یدښمن راڅخه یو متر محراب نیولی د
  .ستونزمن کار دی

 

اوس چې په کابل کې په زرګونو دیني عالمان راټول شول او ټولو په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او 
ډاکټر نجیب هللا مړو هیلو ته یې ساه پوه کړله. مانا دا چې منبر او محراب مو له دښمن  ځانمرګي یې حرام وبلل نو د

د وسله والو  ونیول او دیني عالمانو د حق ناره پورته او د روانې جګړې اصلیت یې خلکو ته روښانه کړ. دغې فتوا
 .ې وسله وال بې وسلې کړلمخالفانو څخه په افغانستان کې د روانې جګړې جواز واخیست او په ټوله مانا ی
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دیني عالمانو فتوا په افغانستان کې د جنګ کیفیت بدل او د وسله والو مخالفانو د جګړې تیر یې  ۲۵۰۰کابل کې د 
رامات کړ. اوس هغه مفکوره رد شوه چې ګنې دلته روانه جګړه مذهبي رنګ لري. اوس خلک پوه شول وسله وال 

ه ټوله کې دغې فتوا وسله والو مخالفانو او د هغوی روانه جګړه په بشپړه توګه جګړه ماران په غلطه الر روان دي. پ
وننګوله. اوس وسله والو ته هم د پوځي الر پر ځای سیاسي مبارزه قوي آپشن ښکاري. د دیني عالمانو دغې فتوا په 

ګرې جنګې ډلې دې خپل تره افغانستان کې د وسله والو مخالفانو د جګړې رنګ پیکه او دا احتمال یې زیات کړ چې
الر بدله او سیاسي مبارزه شروع کړي. په خپله د ولسمشر غني لخوا د اوربند له اعالن وروسته د وسله والو طالبانو 

  .لخوا د اوربند اعالنول زما دغې ادعا ته کره والی ورکوي
 

 پای
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

