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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2/1۱۱/1۱2۲         سردار دمحم همدرد
 

 نه لري افغان سوله بیه
 

له کومې ورځې چې افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، 
بېالبېلو بنسټونو هېوادونو، ادارو د افغانستان د سولې لپاره 

  .مجلسونه او ناستې کړي دي
زه د تېرو څلورو لسیزو د جګړې په اړه د سولې پر هڅو خبرې 

راځم چې، د طالبانو د رژیم د ړنګېدو نه کووم، یوازې دې ته 
وروسته د وسله والو طالبانو سره پر سوله باندې د بېالبېلو 

 .و او ناستو باندې بحث کوومنغونډو، کنفرانسو
اوس خبره دا ده چې، ځینې خلک وایي که د طالبانو سره سوله 

ایي چې طالبان وحشیان او د دې وطن کلونو السته راوړنې دې له پامه نه غورځوي، نور بیا و 1۱کېږي نو د تېرو 
دښمنان دي او د هغوی سره سوله نه ده پکار، د ملي وحدت د حکومت پر ګدۍ ناست چارواکي عجبه ضد او نقیض 

 : ، یو چارواکی یې پر خپل سر وایيخبرې کوي
هرې ممکنه الرې  دا راته ډېره جالبه ده چې ارګ بیا د سولې په تالش پسې له« د طالبانو سره سوله نه ده پکار»

 .څخه کار اخلي
خبره دا ده چې، د افغانستان د ولسونو لوی هېله او ارمان سوله ده او هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغوی د 
جګړې تاوان او ضرر نه دی لیدلی، له لوکسو دفترونو خبرې کوي، زموږ بېچاره ولس چې هره ورځ د دغې 

 .ورځ ترې رنج وړي ناوړې او بدبختې جګړې قرباني دی هره
دښمنان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي، دوی د خپلو ناوړه موخو لپاره له هر ډول مکارۍ د افغانستان 

 .څخه ګټه اخلي، ترڅو خپل ناوړه اهداف سرته ورسوي
کېږي د  هر بیهږي او سوله راځي، دا سوله هیڅ قیمت نه لري، دا که په زما په اند که په افغانستان کې جګړه بندی

 .دې هېواد دولسونو په خیر دی
دا که په هره قربانۍ او هره غوښتنه کېږي، باید وسي، ځکه موږ هره ورځ ګڼ شمېر خلک په جګړه کې له السه 
ورکوو، د جګړې د بندېدو، د ولس د خوندیتوب او مصؤنیت لپاره باید دولت او سوله کې ښکېلې غاړې باید له هرې 

 .او هیڅ خنډ باید خپلې مخې ته پرې نه ږديالرې کار واخلي 
کار ده او دا باید د افغانانو څخه یوه اجماع جوړه سي، صداقت، ه د افغانستان سوله لپاره بین االفغاني مذاکره پ

 .رښتینولي، اخالص په کولو سره کېدلی سي ډېر پرمختګونه وسي
کلونو کې چې د ښاغلي کرزي په  1۱تېرو 

جوړه سوه، دغه ډول  مشرۍ د سولې کومه شورا
ل نتیجه نه ورکوي، ځکه په وګانې جوړ شورا

دې شورا کې داسې خلک موجود وو چې سوله 
 .یې نه غوښتله

سوله کې ولسي خلک او هغه خلک چې په سیمه 
وسي، باید کار ترې واخیستل سي ا او منطقه کې

او د سولې په خبرو کې باید ونډه ورکول سي 
  .يځکه دوی اغېزمن تمامېدلی س

په دغه شرطونو کې په په ګټه دي،  تسولې لپاره چې طالبانو کوم شرطونه وړاندې کړي دي د افغانستان د حکومد 
قطر کې د دغې ډلې سیاسي دفتر په رسمیت پېژندل، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالب مشرانو ایستل، د 

 .شامل وطالب زندانیانو خوشي کول او د سولې پر ضد تبلیغاتو مخنیوی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamdard_sardar_m_afg_sola_baja_nie_lari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamdard_sardar_m_afg_sola_baja_nie_lari.pdf
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طالبانو دغه شرطونه د قطر پالزمېنې دوحه کې د پګواش په نوم یوه څېړنیز مرکز له خوا جوړه شوې غونډه کې 
 .وړاندې کړي دي

 .دغې ډلې، بحث ته د افغانستان په کړکېچ کې ټول ښکېل لوري ور بللي وو، خو افغان دولت دغه بلنه نه وه منلې
سولې لپاره نارې وهي، له ګاونډیانو تر نړیوالو ټولو ته چغې وهي چې سوله اوس پوښتنه دا ده چې افغان دولت د 

 د حکومت له وسه هم دي ولې یې نه مني؟باید وسي خو د مخالفې ډلې لخوا هغه شرطونه چې 
مالومه خبره ده چې حکومت کې داسې خلک شتون لري چې یا به سوله نه غواړي او یا به د سولې په وړاندې 

 .خنډونه جوړوي
جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو هېله کووم چې په رښتیني ډول دې د سولې لپاره له اخالصه ډک قدمونه واخلي، د 

 .ولس په خاطر دې باید نوره جګړه بنده کړي او دې خاورې
سوله یو داسې الهي نعمت دی چې په دې هېواد او دې خاوره کې د هر اوسیدونکي په ګټه دی، که په جګړه او د 
بهرنیانو په شتون او د دوی پر سیاست او پیسو جوړېدلی نو اوس به مو وطن جوړ وای، خو تر څو چې خپله 

 .افغانان الس په کار نه سي او ښکېلې خواوې صادقانه هڅې ونه کړي نو بله الر نسته
 پای


