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 ۰۹/۰۹/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 بلکې د طرحې په عملي کولو راځي ،سوله په طرحه نه
 

م میالدي کال راهیسې د سولې په برخه کې فعالیتونه ۲۰۱۱په داسې حال کې چې د پګواش موسسه په افغانستان کې له 
کوي او په دې اړه یې تر اوسه څو ناستې جوړې کړې دي؛ اوس په تازه کې یو ځل بیا غواړي، چې د افغان حکومت 

ړې کړنالره جوړه کړي. دغې کاناډایي بنسټ تیره ورځ په او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه ځانګ
همدې موخه په کابل کې له مدني فعاالنو، د پوهنتون استادانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، ښځو او د پارلمان له ځینو 

ش د پګوا غړو سره د " د افغانستان د سولې پروسې څخه مالتړ، وړاندیزونه او نظریات" تر نامه الندې غونډه وکړه.
بنسټ د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په موخه د یوې ځانګړي کړنالرې او چوکاټ 

 .په جوړولو بوخت دی
 

کلونو له پاره اوربند اعالن شي، په دغو شاوخوا پنځوو  ۵یا  ۴باید له افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د 
ارتونو د امنیت ساتلو څخه دې نور ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، د ښځو او بشري کلونو کې پرته د سف

حقونه باید اسالمي او عرفي وي، د ټاکنو پروسه باید شفافه وي او په اخر کې باید د افغانستان اساسي قانون ځینې 
 .راټول کړي ديبرخې تغیر هغه مهم مسایل او نظریات دي، چې د څو غونډو په ترڅ کې پګواش 

 اوس پوښتنه دا ده چې یاده طرحه به د افغان سولې په راوستلو کې څومره ګټوره او څومره د عملي کیدو وړ وي؟
د دې تر څنګ چې پګواش د افغان سولې اړوند څو غونډې ترسره کړي دي؛ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 

خه ترسره شوي دي. د یادو غونډو موخه دا وه چې وسله وال تر منځ څلور څلور اړخیزې غونډې هم په همدې مو
طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کیني. په دغه بهیر کې پاکستان د غونډې ګډونوالو هیوادونو 

و پر نته ژمنه ورکړې وه چې وسله وال طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته کینوي او که طالبانو له خبرو انکار وکړ 
اقدام کوي. خو دا دی څلور ـ څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې، خو نه وسله وال طالبان د سولې  ضد به یې پوځي

 .خبرو ته حاضر شول او نه یې پر ضد پاکستان پوځي اقدام وکړ
 

 ا به پرد دغې غونډو بهیر او پایلو ته افغان ولس او حکومت ډیر هیله مند و، حکومت هیله لرله چې چین او امریک
پاکستان له خپل نفوذه په استفادې فشار راوړي څو وسله وال مخالفان د سولې خبرو ته حاظر کړي او یا که یې مخالفت 
کوي نو لږ تر لږه له مالتړه یې الس واخلي خو لکه د پاکستان په شان د چین او امریکا نقش هم په دې غونډو کې 

ان د افغانستان په شمول امریکا او چین ته هم دوکه ورکړه او په خپلو نمایشي و او هیڅ کومه ګټه یې ونکړه. پاکست
تکراري ژمنو یې وغولول. بالخره د څلور اړخیز بهیر د غونډو پایله هم د وخت ضایع کول او د فرصتونو له السه 

 .ورکول شول
 

:  چې په کې ویل شوياوس چې پګواش کاناډایې بنسټ یو ځل بیا د سولې لپاره په یوې جامعې کړنالرې کار کوي 
کلونو له پاره اوربند اعالن شي، په دغو شاوخوا پنځوو  ۵یا  ۴باید له افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د 

کلونو کې پرته د سفارتونو د امنیت ساتلو څخه دې نور ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، د ښځو او بشري 
د ټاکنو پروسه باید شفافه وي او په اخر کې باید د افغانستان اساسي قانون ځینې  حقونه باید اسالمي او عرفي وي،

برخې تغیر راوستل شي؛ دغه طرحه یوه ګټوره الره ده خو د عملي کیدو اړوند یې د افغان حکومت او مخالف لوري 
 .)وسله والو طالبانو( په نیت شکونه شتون لري

 

په دغو شاوخوا پنځوو کلونو کې » د وسله والو طالبانو په نیت او « شرط کېکلونو له پاره د اوربند په  ۵یا  ۴» د 
غان حکومت د اف« پرته د سفارتونو د امنیت ساتلو څخه له افغانستانه د نورو ټولو بهرني ځواکونو د وتلو په شرط کې

ر نفوذ وځ او آی ایس آی تاو ناټو په نیت کې شک لیدل کیږي. ځکه وسله وال طالبان په مستقیمه توګه د پاکستان د پ
کلونو  ۵یا  ۴الندې دي او پاکستان په هیڅ صورت په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی. نو په همدې لحاظ د 

له پاره په اوربند سالح نه شي. او همدا ډول د افغانستان او امریکا تر منځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې امریکا 
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پوځي اډې ولري. نو دغې تړون ته په کتو ډیر امکان د دې شته  رې په افغانستان کېکال پو ۲۰۲۴کولی شي چې 
 .کاله وړاندې افغانستان پرینږدي ۲۰۲۴چې بهرني ځواکونه له 

 

 پای
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