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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه در افغان جرمن آنالين  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لول، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ٢٣/١٠/٢٠١٠                            احسان اهللا آرين زی
  

  د سولې لر ليد
  

و آې په افغانستان د روغې جوړې او سولې هيلې ډېرې شوې دي د افغانستان دولت د سولې . په دې وروستيو رو

ه چې  ي لري٦٨عالي شورى جوړه آ ينې مشران،  قومي مشران، .   غ ديني په دې آسانو آې د پخوانيو تنظيمونو 

ې برخه لري ولنې استازي او اته  ينې چارواآي،  د مدني   .عالمان،  د طالبانو د وخت 

كاروي چې ډېر ژر به د خپلو آورنيو چارو اليحې جوړې او د دولت له وسله والو  د سولې عالي شورى هيله 

 .مخالفينو سره به د اړيكو، خبرو او مجالسو ميكانيزم برابر آاندي

كاري  انه سره لريلكه چې  يواله مرسته هم له  ه سيمه ييزه او ن د پاآستان د بهرنيو چارو وزير وويل چې . دا ه

رو ملتونو او . دوى په دې برخه آې مرستې ته چمتو دي لستان، ايتاليا، د امريكا د متحده اياالتو، مل د فرانسي، ان

ي حل ال ره نه لري او په آار دي چې د سولې او ادغام ناتو چارواآو هم ويلي چې د افغانستان ستونزه يوازې پو

ندي شي ې هم   .ه

د افغانستان دولت او د دولت . تر اوسه پورې د دې روغې او سولې له پاره د دواړو خواوو شرطونه ډېر درانده دي

يو سره خپلې  ه طالبان به له القاعده او تروريستي آ ې تو ان ي وايي چې مخالفين او په  اړيكې بهرني مالت

ي او عادي  ر ولنې ته را ېر به خپلې  شلوي، د افغانستان اساسي قانون به مني، وسله به ږدي او د عامو افغانانو په 

 .ژوند به غوره آوي

ي ي او بيا به د سولې خبرې پيل آې ونه له افغانستانه و ى به بهرني پو ينې . بل خوا طالبان بيا وايي چې لوم

رام له زندانونو آسان چې د طالبانو په  وانتانامو او ب ل، د  وانتانامو د زندان ت لفونونه آوي، د  انو ته  پلوي راډيو

خه د طالب مشرانو او افرادو د نومونو ويستل او نور شرطونه هم  خه د طالب بنديانو خالصون، له تور لست 

 .يادوي

كاريآه حقيقت د موضوع په پام آې ونيول شي، د دواړو خواوو شرطونه ډ . ېر درانده او د اوس له پاره غير عملي 

ه موده آې امكان نه لري ونو وتل په لن خه د بهرنيو پو ه له افغانستان  ونه په يوه روځ يا . د مثال په تو كه دا پو

ي-يوه مياشت آې افغانستان ته نه دي راغلي چې په يو ي چې يا .  دوه مياشتو آې بېرته وو ونه به هله و دا پو

يبر  .يالي شوي وي او يا د يوه ميكانيزم له مخې د خپلو وتلو پالن جوړ آ

كاري چې طالبان به وسله ږدي، د افغانستان اساسي قانون به مني او د ډېرو  ساده  بله خوا دا خبره هم غير عملي 

ي اى آې ه به له دولت سره يو  تونه لري چې طالبان د خپلې ج. اتباعو په تو ې له پاره يو شمېر موخې او ارز

كاري لي   .همغه ورته سپې

تنې ډېرې زياتي وي، خو  ورو كېلو اړخونو غو و پر مهال د   ورو د خبرو په بهير آې -كاره خبره ده چې د ج

ي او د مقابل لوري يو شمېر شرطونه م خه تېري  .نيد مقابل لوري خبرې اوري، له خپلو يو شمېر شرطونو 

ې دواړه خواووې خبرو ته . په افغانستان آې اوس د سولې د عالي شورى مسووليت ډېر دروند دى دوى بايد د ج

 .چمتو آاندي

ي ي او ولس به يي په نتايجو باندې خبرې ر ته راوو ې وي، خو وروسته به ډ ى پ  .دا خبرې به لوم



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  :يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه ډاډ بلل آې ه چې د دې خبرو د برياليتوب له پاره  نو تنده هغه  داى شي، سولې او تفاهم ته د افغانستان د پراخه پر

خه ستومانه شوي او د سولې له پاره دعاوې آوي. او لېوالتيا ده ې  دا خلك له دواړو . د افغانستان خلك واقعًا له ج

ي او د  خه راوو ې په پام آې ونيسي، د بهرنيانو له افسون  خه غواړي چې د افغانستان ملي  خپلو بچيانو خواوو 

ې د  خه تېر او د افغانستان  و  اني او تنظيمي  ه شي، له ډېرو  د  وطن د ژغورنې او رغولو له پاره، سره جر

ي چې د دې وطن له پاره د  منانو هغه هيلې له خاورو سره برابرې آ ه وپالي او د افغانستان د د يوې فريضې په تو

و خوبونه وينيورانيو، برباديو بې اتفاقيو او آورني  .و ج

 


