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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۱۳/۰۲/۲۰۲۰                لسلطان جان کلیوا
   
   

 هاندیښن یوه لویه
 
 
د یوه غړی ښاغلی ستانکزی صاحب  یپالو رسنۍ نه می په قطر کی د طالبانو د لوړ پوړی یکوم له

نه وروسته د افغان د  له الس لیک لوکوتپرو د ههکل په یسول هغه د .هواورید یوه مرکه
 ویل: و یداس ههکل لیک پهخرب امنیت( د یمل پولیسو او یمل اردو،  یمل) ځواک یامنیت موجود

 

دا قوتونه د امریکا له خوا د امریکای ځواکونو د مالتړ د پاره امریکا را منځ ته کړی ول، چی »
نشته، نو دوی به هم په خپل  ، بیا خو د دوی وجود ته نوره اړتیایووځ پوځ د افغانستان نه يامریکای

  .به یکیږ له منځه به ځی او منحل ییعن «.کار پسی ځی
 

چی   یلر په پروسه کی را ګډ طالبان دومره ځواک یسول د اای ې:ده چ دا هاندیښن نو یوش یداس که
موجود دولت کی شامل وسله وال  په سره د ټول هیواد امنیت و ساتی او د افغان بیوازیتو په

یی خپل سری قوتونه، د جهادی ډلو وسله وال اړخونه، د مال رسول او  هملیش ، قوماندانان
او ورسره  شداع کی دا ، په هیواد(ولر یسرتیر زره شدیر یوای چی) قوت یطالبان بل نمنا مال
به یوځل  طد موجود افغان دولت ټول شته وسایل او وسای اای ؟یراول ډلې د کنترول الندی ییاغ یرنو

په هر والیت څه  اای نه شی؟ ړال پاکستان ته هټوټ کباړ او ټوټه رڅی بیا د مجاهدینو د بری د دوری په
د  اای هبالخر او یرانش منځ ته یپاچاه چی په هر ښار او هره کوڅه کی به بیا ځانګړی

  ؟یلویږ )آی اس آی( الس ته و نه یادار یاستخبارات وځ دچاری به د پاکستان د پ یامنیت هیواد
 

نظام او د دی  یزخم دی چی که په افغانستان کی موجود نیمګړی او زخمی یاندیښن دا ټولی هغه
موقته اداره منځ  هکیفایت یب او هبیکار ځواکونه له منځه والړ شی او تر دی هم یوه یامنیت نظام

تر ټولو  وا.ګرځی هنونو کی راذ ، زمونږ پهیکیږ لمحو تهټول قدرت طالبانو  ای او یراځ ته
کور نوی جګړې او  اکور او که بیا به یراش په هیواد کی به سوله اای چی  داده هاندیښن لویه
  ؟دوستانو یلر څه نظر وتاس را پیل شی؟ ېتراژید نوی
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