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 يد سولي وروستی هلي ځل
 
 

د دې څلوېښت کلنو تحمیلي جنګونو په جریان  .لوېښتو کالو راهیسي جنګ روان دیڅپه افغانستان کي د زیات و کم 
وان نسته چي د افغانستان اولسونو ته رسېدلی نه وی. وروستي جنګونه، چي پر افغانستان باندي د متحده کي، داسي تا

او  ؛دي نایاالتو او د هغوی د لوېدیځو او ختیځو متحدینو په یرغل پیل سوي دي، له تقریبا پنځه لسو کالو راهیسي روا
په لومړي سر کي د کندهار په حوزه او ورپسې په  اوس یې د یوه بشپړ ملي بحران بڼه غوره کړې ده. دا جنګونه

ټولوپښتني سیمو کي پیل سول او اوس یې له بدخشان څخه تر بادغیس او نیمروز پوري ټول هیواد اخیستی دی. د 
جمهورریس اشرف غني د یوې وروستی وینا په اساس، په وروستیو څلورو کالو کي یوازي پنځه څلوېښت زره 

ملکي تلفات تر دې هم زیات دي او طالبانو  .ټپیانو او معیبوبینو شمېر خدای ته معلوم دید  .پوځیان وژل سوي دي
ته به هم حتما په دغه اندازه او یا په دغه حدودو کي تلفات رسېدلي وي. له ټولو قراینو څخه ښکاري چي جنګونه به 

  .معلوم نه دی لونو درکپه روان کال کي، د پسرلي له موسم څخه، نور زور هم واخلي او د راتلونکو ک
کړاوونو په باره کي به ځکه څه نه وایو چي هر څه وایو تکرار دي او چي  زیانونو او امله د رسېدلو هد جنګونو ل

هر څه ووایو ال به هم کم وي. په عمومي صورت ویالی سو چي سوله د ټولو مظلومو اولسونو، چي د هیواد په سلو 
ډه او د هري ورځي غوښتنه ده. امریکایانو او د افغانستان دولت، په لومړي سر کي څه باندي پنځه نیوي جوړوي، ګ

کي، طالبانو ته د اشرارو د یوې وړې ډلي په سترګه کتل او داسي تبلیغ یې کاوه چي دا د پاکستان د پوځی استخباراتو 
او په هیواد کي به  يځ د ادرې آي ایس آی په الس جوړه سوې ډله به نن وي که سبا وي په بشپړه توګه له منځه

دایمي کراري راسي. منورینو هم ویل چي که امریکا پر پاکستان باندي فشار واچوي دا ډله د مقاومت توان نه لري. 
سترو حکومتي مقاماتو به ویل چي امریکا باید د پاکستان په خاوره کي دننه د طالبانو د روزني مرکزونه بمباري 

البته دا ټوله کارونه د نه کولو وه ځکه نو یو کار هم ونه سو او جنګ  .منځه یوسيکړي او په هغه خاوره کي یې له 
  .همداسي دوام وکړ

سوې چي د امریکا  ادپه وروستیو میاشتو کي، له خلکو سره هغه وخت د یوې دایمي سولي د ټینګېدلو هیلي پی
له طالبانو سره یې د سولي د خبرو لپاره جمهورریس ډانلډ ټرمپ له افغانستاتن څخه د پوځونو د ایستلو ږغ وکړ او 

خلیل زاد په سیمه کي ډېر سفرونه وکړل،  .خپل خاص استازی ډاکټر زلمی خلیل زاد افغانستان او سیمي ته واستاوه
خو،  .له طالبانو سره یې په دوحه کي وکتل او ټاکل سوې ده چي د فبروري پر پنځه ویشتمه بیا هم ورسره وګوري

هغه له هغه وروستي خپاره کړي پیغام څخه داسي ښکاري چي امریکایان، ال هم، په نیژدې راتلونکې  پرټویټر باندي، د
کي، له افغانستان څخه د وتلو خیال نه لري او په دې توګه به ګواکي د جنګ اصلي عامل، چي د خارجي پوځونو 

   .حضور دی، تر نامعلومي مودې پوري پاته وي
ي ډېري هلي ځلي سوي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تر څو چي په وروسته کي د سولي د ټینګېدلو لپاره نور

ماسکو دې میدان ته ځکه ودانګل چي له اته لسمي پېړۍ راهیسي په دې سیمه کي پوځي او سیاسي حاکمیت، نفوذ او 
ري فاصلې څخه یې ه ډېري لیله تر امریکا او لوېدیځي نړۍ، چي ږهغه که د افغانستان په چارو کي، لږترل .يګټي لر

دلته مداخله کړې ده، ځان مستحق بولي او د سولي په کارونوکي یې ځکه د مداخلې کولو جرأت وکړ چي امریکا په 
  .دې جنګ کي عمال ناکامه ده

روسیې، څه باندي یوه میاشت مخکي، د طالبانو لپاره، په ماسکو کي یوه نسبتا وړه غونډه او دا ځل یوه ډېره پراخه 
ي د شیرمحمدعباس ستانکزي په مشری د طالبانو ډېر پراخ هیات برخه پکښي درلوده او د هیواد د پخواني غونډه، چ

په  .، را وبلله يامدکرزي په شمول د افغانستان ډېر زیات سیاسي مشران او جنګ ساالرانپکښی شامل دحجمهورریس 
لي خبري وسوې. او سړي ته یې د سولي د دې غونډو کي، د هر چا د انتظار په خالف، ډېري سپیني، جدي او معقو

راتلونکي په باره کي امیدونه پیدا کول. ما هیڅ فکر نه کاوه چي قانوني، طالب او عطا نور دي یو وخت خبرو ته 
سره کښېني او د یوه بل خبري دي په دومره سړه سینه واوري. زه له خپلو هغو منورینو او د نظر خاوندانو څخه چي 
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او ډزو څخه په زرهاوو میله لیري، د غرب په آرام سیوري کي، پراته  وحمل وبمونو، ځان مرګ د جنګ له زلزلو،
دي، د یوه وطندار په حیث، هیله کوم چي دې وروستیو خبرو او انکشافاتو ته یو څه په مثبت نظر وګوري او پر نیګ 

  .شګون یې ونیسي
ل زاد چنداني ری پکښي وواهه او نه د ماسکو په د ډاکټر اشرف غني حکومت ځکه په غوسه دی چي نه ډاکټر خلی

خبرو کي چا د برخي اخیستلو ست قدر ورته وکړ. طبیعي خبره ده چي د هغه طرفدارو منورینو، شاعرانو، 
   .ژورنالیسټانو او مطبوعاتو په یوه خوله او یوه آواز د ماسکو خبري وغندلې

ژر منفي دریځ مه غوره کوی. خیر دی د یوه لنډ وخت لپاره،  زه له خپلو منورینو او پوهانو څخه هیله کوم چي ډېر
پر خپلو ځانونو او مغزونو زور راولی؛ ګیالس نیم ډک وګوری او پر نیم تش باندي سترګي پټي کړی. زه یقین لرم 

نه چي اکثر منورین به زما په څېر بې معلوماتو وي او د کافي معلوماتو د نه لرلو په صورت کي قضاوتونه که غلط 
  .وي نو نیمګړي خو حتما وي

داسي به یې فرض کړو چي دا خبري له سره سوي نه وای. طالبانو، یونس قانوني او عطانور له سره سره کتلي نه 
وای. نو څه پېښېده؟ جواب هیڅ دی. منطق حکم کوي چي نتیجه د عمل محصول وي. که عمل نه وي، طبیعي خبره 

نورو اجتماعي عواملوپه اساس، منفي وي. موږ په داسي حال کي چي د پردې  ده، چي نتیجه یا صفر او یا ښایي، د
راته په غوسه کېږی نه نو  که ولي داسي بېصبره سو. اونو څخه تقریبا هیڅ اطالع نه لرو نتر شا د معاملو او سازشو

ي عکس العملونه د زه به یو سوال ال بل وکړم او هغه دا چي تاسي په ریشتیا هم فکر کوی چي زموږ لیکني او منف
چا د پالیسی پر ټاکلو کومه اغېزه لري؟ هغوی که زموږ په لیکنو او نظریاتو کي ری وهالی نو حتما به یې زموږ 
نظر غوښتی وای او یا به یې په یوه غونډه کي د برخي اخیستلو بلنه راکړې وای. خدای دي وکړي چي ماته په غوسه 

  .کلي کي نه پرېږدي او موږ وایو چي آس مو د ملک په کور کي وتړینه سی؛ وایم داسي نه وي چي څوک مو په 
زما له خپلو ټولو منورو وطندارانو څخه هیله دا ده چي لږ صبر وکړی. هر انکشاف ته له یوې مثبتي زاویې وګوری. 

، یو ښه ګوندي وي چي دا وروستی خبري د دایمي سولي په الره کي، چي د ټول مظلوم افغانستان د کلونو ارزو ده
   .پیل وي

که څوک داسي فکر کوي چي له دې غونډو څخه دي روسیه، پاکستان، ایران، سعودي عربستان، ترکیه او... د خپلو 
یو او د سولي د ټینګېدلو   موږ مظلوم او محاصره سوی هیواد .ګټو لپاره استفاده نه کوي نو دا خیال به له سره باسو

ه تر هغه وخته پوري چي بلږترلږه تر یوه وخته پوري، خپلي ونډي ورکوو. موږ  په بدل کي به دې ټولو ظالمانو ته،
و درېږو د دې ټولو ظالمانو ګټي په نظر کي نیسو. موږ د یوموټي، خپلواک او پر خپلو پښو والړ افغانستان ښپخپله پرپ

سولي د ټینګېدلو د اوږدې د جوړېدلو لپاره ډېر ویرژلي پړاوونه په مخ کي لرو. د سولي دې وروستیو خبرو ته، د 
پروسې په الره کي د یوه لومړي نیمګړي ګام په سترګه وګوری. زه یقین لرم چي د ډاکټر اشرلف غني حکومت به، 

موږ منورین که د سولي په ټینګېدلو کي مرسته نه  .ډېر ژر یا لږ وروسته، د سولي په خبرو کي ځانګړی مقام ولري
  .برخه وانه خلو سو کوالی نو په تخریب کي یې باید
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