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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۵۰/۵۰/۶۵1۲         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 د سولې د ناستو پریکړي څنګه عملې کیدای شې؟
 

دی چی هیڅ داسی  دا څلورمه لسیزه ده چی افغانان د ژوندانه په ټولو اړخونو کی د داسی ستونزو او کړاونو سره مخ
درد پری دوا  يمرسته و کړی او د دو د ستونزو د حل سره يد دو يکومه پریکړه او کړنه نه ده را منځ ته شوی چ

 شی .
، د دی هیواد د دولتی ه راغلیله هغه وخته چی په افغانستان کی شاهی نظام ړنګ او پر ځایی جمهوری نظام منځ ت

اعتمادی او بی باوری د یوه رژیم نه د بل رژیم او د یوه مشرتابه نه د بل مشرتابه زعامت او ولسی خلکو تر منځ بی 
په دوره کی ال پسی زیاته شوی او نن ورځ دا فاصله دی حد ته رسیدلی چی نه یواځی افغان وطنپال بی وسی ملی 

 غوښتونکی او په ټوله نړۍ کی دقدرت نه لری بلکی د نړی په کچه نړیوال سوله  د له منځه وړلو توان او ېقوتونه ی
ثبات او امن خوښونکی هم د راز راز عواملو په اساس دا توان نه لری چی د افغانستان له خاوری نه چی هم د ختیځ 

، دغه د فتنو او فسادونو او ارزښت لری، افتصادی او امنیتی پلوه یو ډول رول م د لویدیځ دواړو د پاره د سیاسیاو ه
، په خپلو خلکو او ولسونو متکی او په نړیوالو انسانی نی، مطم  ی مرموزالسونه لنډ او یو باثباتهنه ډک را اوږده شو

 .انی دولت او نظام را منځ ته کړیاصولو والړ افغ
د  اهمیت او د افغانانو او نړیوالو انسان دوستو قوتونو د نه بریالی کیدو وجهی او اړخونه ممکن بیخی ډیر وی خو د

، (ثریت له مخی کیداشی چی هغه په الندی ډول )چی البته دا زما شخصی نظر او تحلیل دیکی د مو   نظم په ګډوډیدو
 درجه بندی شی.

 

یو پر خپلو امکاناتو او شتمن ، دو ظرفیتونو او استعدادونو پر ځای، د خپللو ولسونو او خپلو خلکو پرځایخپ : دلومړی
، د نورو په دستورونو، د په خپل مټ او توان د باور پر ځایبالخره ، د خپلو اړتیاو او ضرورتونو پر ځای او ځای

، د افغانستان د بی کیفایته زعامتونو او د نورو په توان او طاقت باندینورو په امکاناتو، د نورو په موخو او هدفونو 
 او مشرتابه تکیه او باور، د خپلو خلکو نه د لیریوالی یو ستر عامل او سبب ګرځیدلی دی.

 

د  ،، کبرونو، غرورونو، بی تحملیو، لجاجتو کی د افغان چارواکو ځان غوښتنوڅلورو لسیز ا  په دی تقریب :دویم
، دی ته زمینه برابره کړه چی د ملی اهدافو د تحقق پر ځای ستنو پوچو او بی مفهومو احساساتواو بدل اخ انتقامونو

تقعیب شی چی هر ډول ملی ګټی تر سیوری الندی راولی او شخصی هدفونه او شخصی ګټی په دومره پراخه پیمانه 
اجنبیانو ته د دی زمینه برابره کړی چی د افغانانو تر منځ د ملی یووالی ښیرازه په یو مخ له منځه یوسی او د دوی 
ا رتر منځ هرډول حتی خونی اړیکی هم وشلوی او لکه د سر سختو دښمنانو په څیر یو د بل سره د مقابلی میدان ته 

 ووځی او په ډله ایزه ټوګه یو د بل نابودیدو ته مټی را بډ وهی .
 

پاره په دی تیرو څلورو لسیزو  شخصی ګټو د الس ته را وړلو او د لوړو دولتی مقامونو د خپلولو او ساتلو د د :دریم
ی مطرحو څیرو، سیاس، تر دی حده په بهرنیو سیاسی ایډیالوژیو او نظامی دوکتورینو باندی په وطن کی د ننه د کی

ډلو ټپلو او حلقاتو له خوا دومره زوره وا چوله شوه چی حتی د وطن د آزادی ویاړ چی د زرګونوشهیدانو د پاکو وینو 
هم د پردیو  په تویدو تر السه شوی و او د هیواد ملی قهرمانو او ملی مباریزینو مونږ ته په میراث را پریښی و،

و ، همدا پرونی ملی قیام االنه عملونو په نتیجه کی. د همدی بی انصافانه او غیر مسو  بلله شوه سخاوت او پیرزوینه و
ټول افغان ملت  افغان د با شهامته ولس د سخت مقاومت او مبارزی ویاړ چی د د دنیا د یوه ستر قدرت په وړاندی د

ساتنی او ژغورنی د پاره تر سره هم د جهاد تر عنوان الندی چی ګویا د اسالم د مبارک دین د  ،شریک ویاړو او دی
 شوی دی نه د وطن د آزادی د پاره هم د همدی ځان غوښتونکو نا اهله رهبرانو او مشرانو له خوا نورو ته ورکړشو.

 

دی اړیکی برقراریدل ږد ناوړو او نا پاکو هدفونو لرونکو همسایه هیوادونو سره، د افغانی زعامتونو دومره ن :څلورم
، د دی ویاړلی او سرلوړی ولس ټول د عزت څلی یو په بل پسی را دی څلویښت کلنه دوره کیږ، چی په دی نو

او د هغی پتمنی پګړی شملي را ښکته شوی چی د جرګو او تدبیرونو په نیولو سره به یی هری ستونزی ته د  نسکور
دا کیدو د پاره یوه ډیره د ملی ډاډ ملی دودونو او ملی نرخونو په رڼا کی د حل افغانی الره پیداکوله. د دی الرو د پی
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د مشورو لویو جرګو جوړول او د با شهامته ټول افغان ولس د قدردانو خوا خوږو مشرانو په ګډون  وړ طریقه د
لوی په میاشت کی د سردار محمد دکال د  1۰۰۰د  ا یوځنی موثره او ګټوره طریقه هم، دطریقه وه چی له بده مرغه
کال کی د ډاکټر نجیب الله  1۰۲۲، په کی د ببرک کارمل لوی جرګیکال  1۰۲۱، په ګیداود خان د دولت لوی جر
نیټه د ولسمشر ښاغلی حامد کرزی  ۶۰کال د عقرب په  1۰۱۵او په  1۰۳۱، 1۰۳۶، 1۰۳1لوی جرګی او بالخره په 

شی حرکتونه وو، د ولسونو لویو جرګو، چی یوه هم د ولسونو له استازو نه، نه وه جوړه شوی او یو ډول غلونکی نمای
او دا امید پاتی نه شو چی تر دی وروسته به ګوندی د لویو جرګو منلی تاریخی  په منځ کی خپل ارزښت له السه ورکړ

 دود د کومی ستونزی د حل الره را وباسی.
 

ه ډکو تعصباتو ن ، تنګنظریو او له، روشنفکری ناروغیانوشنفکرانو او تعلیم واال منور قشرد وطن د هغو رو :پنځم
هم د ملی نظم په خرابیدو او د ملی ګټو په تباه کیدو کی دومره  ،هره ټولنه کی د مخکښانو رول لری حرکاتو چی په

ستررول ولوباوه چی ټول افغان ملت یی بی له کومی استثنا څخه سوال ګر او ګدای ګر کړاو د یوی مړۍ ډوډۍ د 
، نیونه ال هم پای ته نه ده رسیدلیته ور اوږده کړل ، خو له بده مرغه د دوی سنګر پاره یی د افغانانو السونه ټولی دنیا 

چی ختم شوی نه ده الیی زور اخستی او حاالت یی دی حد ته رسولی چی د واحد افغانستان وجود هم په  نه یواځی دا
 خطر کی لویدلی دی .

 

د ټولنی د بل هر قشر نه زیات قوانین او هماغه اصول  په یاده شوی ټوله دوره کی افغان نا اهله لیډر شیپونو :شپږم
 ی، تر پښو الندی کړی او هغویی د تطبیق په خاطر وړاندی کړیدیچی دوی په خپله خوښه جوړ کړی او ټولنی ته 

. د قوانینو نه د چارواکو سر غړونه د دی سبب شویده چی په ټولنه کی فرصت طلب ته یی هیڅ ډول اعتنا نه ده کړی
 .وه مطلقه بی قانونه ټولنه وګرځویرورته عملونه تر سره کړی او افغانی ټولنه د قوانینو د لرلو سره سره یعناص

 

، زعیم او واکدار که د کودتا په نتیجه کی مشرتوب ته رسیدلی او که ، لیډره دی ټوله موده کی یوه افغان مشرپ :اوم
، جنایت کارانو، د پردیو له ، خاینینوشو کوالی چی د مفسیدینو، ونه ولسونو ورته ووټ او رایه ورکړیدهخلکو او 

اجنټانو او د هغوی د ګټو د ساتونکو نه پرته یوه داسی اداره را منځ ته کړی چی وطنی ګټی ورته له شخصی ګټو او 
 چی تر بلده  ، دی مشرانو هر یوه د خپل زعامت په دوره کی د دی اد عا کړیيښکاره شد پردیو له ګټو نه لوړی 

 .دی وطن ته زیات تاوان رسولی دی یی تر بل هرچا نه هر چا زیات و طنپرست دی خو عمال  
له وطنپالنه ین ته جزا ورکړی تر څو په خپئد خپل زعامت په وخت کی یوه ملی خا ېکړی چ يت نه دیوه هم دا جرا  

ر و حتی په سلونوزرونو بیګناه انسانا نو غی، بلکی برخالف د ده د قدرت ساتنی د پاره په زرګوند ولسونو باور راولی
 ینینو په الس خپل ژوند له السه ورکړی دی.ئحق د همدی خا

دی د وطن زیات  درواغو او د درواغجنو وعدو له کبله چی د دی ټولو زعامتونو له خوا د ولسو نو سره شوی :اتم
 دا وطن يدو ېحالت ته رسولی چیپه مشرتوب او لیډر شیپ کی ور داخل عناصر یی داسی  ا  شمیر وګړی خصوص

 ، په خاص ډول په اوسنۍو مسافر چی په پردی وطن کی تیرویخپل وطن نه ګڼی او داسی شپی پکی تیروی لکه ی
دوره کی چی کوم کسان په زعامت کی ور شریک دی هر یو په دی تالش کی دی چی مخکی تردی چی موجوده 

، خپلی کورنۍ او خپلو څپلوانو ته دومره څه په الس ورکړی وکړیموقف او مقام له السه ورکړی باید د ځان چاره 
، غله او داړه ، همدا علت دی چی ټول چپاول ګرانت او خوارۍ شپی ورباندی را نه شیلبیا د ده غوندی د ذ ېچ

ر سمشکه څه هم پخوانی ولوی او خارج ملکونوته یی نقلوی .)ماران ملی شتمنۍ بی له کومی ویری څخه نوش جان ک
ی همدلته په بیچاره ورته ویل چی خیر دی هر څه چی کوی ویی کړی خو لوړ پوړی ودانۍ د نورو ملکونو پر ځا

 (.خپل ملک کی جوړی کړی
 

 يد دی نه غیر نور هم ډیر سببونه وجود لری چی ولسونه په دا رنګه بیکاره اوبی اعتباره دولتونو باندی باور نه ش
چی همکاری ورسره  تونکی مافیه وی اورګانونه ښکاری نو ځکه نه یواځی داد ګټو ساکوالی او هغه ورته د پردیو 

 نه کوی بلکی زیان او تاوان هم چی وسه وشی ور اړوی.
 

نړیواله ټولنه هم د خپلو ګټو د خوندی ساتلو د پاره د افغانستان په النجه کی د  يڅوار لسو پنځه لسو کلونو ک په تیرو
د افغانستان په النجه کی د نړیوالی ټولی مستقیمه مداخله د  ، نیغی مداخلی ته اړ شوله.نه پټو حرکاتو د ترسره کولو

افغانانو په زخمونو باندی د پټیو د لږولو د پاره نه وه ترسره شوی او نه د دی د پاره دوی دا کار کړی و چی ګوندی 
دلون را وستل آرزو وی ، دوی دا مداخله او هلته یایی په افغانانو زړه سوی وی او یایی په ژوندانه کی د کوم مثبت ب
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ته هم ور ورسیده  ېد خپلی خوښی د یوه حکومت جوړیدو ته د دی د پاره بډی و وهلی چی د هغه اور د لمبو تاو دو
 د خوښی يتر مداخلی او د دو يخونه کی لږیدلی و، خو کاشکی چی د دو چی دا دیرش کاله وړاندی د افغان په بدن او

وروسته اقأل د یوه کم وخت د پاره هم په افغانستان کی ولسونو او عوامو خلکو د راحت سا  وتر جوړیدد حکومت 
سته اراتو د تر السه کولو ورو، نظامی او حتی فرهنګی اختی، اقتصادیان د سیاسیایی ، کاشکی د افغانستاخستلی و

 ين بیرته خپلو کنډوالو ته په امن کی را ستانه شوپه دی توانیدلی وای چی په میلونونو آواره او مهاجر افغانا دوی
، کاشکی د نړیوالی ټولنی په مستقیم حضور سره افغانانو ته د ازمینه برابره شوی وایی چی د نړیوالو بشری وای

حقونو په مرا عات کیدو سره دا بیچاره ولسونه د زور واکانو له ښکیالک او زبیښاک څخه خالص او د خصوصی 
دره مخ ، کاشکی د دنیا د تر ټولو لویو قدرتونو په موجودیت کی نور افغانان دقید څخه آزاد شوی وای زندانونو له

، نړیوال سړی خور تروریزم او په دولتی د ستګاه کی دننه د مفسدینو له منګولو څخه آزاد موادو د نړیوالی مافیی
په نتیجه کی که نور هیڅ نه وای شوی چی دومره وای او کاشکی چی د نړیوالو د ملیاردونو ډالرو وړیا مرستی  يشو

، یا د زیږون په وخت د میندو په الس کی کتاب او قلم موجود وایقدری شوی وای چی نن یا د ټولو افغان ماشومانو 
، یا هر کال د ساری ناروغیو له کبله زمونږ په لسونو زرونو ما شومانو ژوند له  يپه مړینه کی کموالی راغلی وا

کونه رغیدلی ، یا مو سړوای يمین د یوی مړی ډوډۍ خاوندان شومو دولتی مامورین او معل ، یاه ور کولیالسه ن
 ، یا مو خلکو ته د بریښنا رڼا ور رسیدلی وای ، یا مو زراعتی چاری ښی شوی وای او یا .............او یا...........وای

، هب، د ژبی مذ، بی اتفاقه شوی نا توانه شوخوا نه ال پیسه ی د پیو کار هم ونه شو بلک ېچ له بده مرغه نه یواځی دا
 مخ شو او د مطلقی دښمنۍ سره اورونه را باندی له سره را تاو شول. سمت او توکمیزو جګړو سر مخا

د حاالتو د ښه کیدو او افغان ولس سره د مرستی د پاره په لسګونو سمینارونه او نړیوال کنفرانسونه جوړشول او د 
، چی په لومړی قدم کی د ينړیوالو بشر دوستانو له خوا د افغان ولس سره د ملیاردونو ډالرو وړیا مرستی هم وشو

دی مرستو لویه برخه همدی نړیوالو سړی خورو په الر کی نوش جان کړلی ، پاتی لویه برخه افغان داړه مارانوخپلو 
ځه ډالرو باندی په ښارونو او کلو کی دومره څه خاک باد شوی حسابونو ته انتقال کړی او په سلو کی ممکن څلور یا پن

 .کو سترګی له دید او کتلو وغورځویوی چی د خل
، پنځه لسو کلونو په اوږدو کی، د افغانستان د آبادۍ او په دی هیواد کی دتل پاتي سولې او مونږه د تیرو څوارلسو

ډول فساد او تشنج نه د  نیوی او همدارنګه د یوه باثباته او دهرثبات د راتلو، د مخدره موادو د تولید او قاچاقو د مخ
لرلو په منظور د لسګونو نړیوالو او ملی ناستو، کنفرانسونو او ټولنو د جوړیدو شاهدان یو، خو  خالص افغانستان د

طبیقدو په ه ت، حتی په سلو کی لس هم نه تطبیق شوی او نه یی د نیوه کنقرانس او یوی ناستی پریکړېله بده مرغه د 
 سببونو څوک و پوهیدل.

غه خو له بده مر کوم د لیل چی افغانان په مجموع کی خصوصأ افغاني کارپوهان ورباندی په سمه توګه پوهیدلی دی،
نړیوال ځان پری نه پوهوی هغه زمونږم د ګاونډیو هیوادونو خصوصأ پاکستان چی تر بل هرچا نه د افغانستان په 

افغانستان ته د یوه مستقل هیواد په سترګه نه دی کتلی او د دی ادعا لری چی د افغانستان د  النجه کی ډیر ورګډ دی،
تروریزم سره د مبارزی په غرض باید نړیوال د پاکستان د دولت خصوصأ د آی اس آی د  مسلی د حل د پاره او د

د سولی راتلل او د افغانستان که دا کار ونه شی نو په دی منطقه کی  ، اواری پریکړی او تصامیم عملی کاندیاد
 آبادیدل امکان نه لری. 
 په ټا کلو کی د ګډی ژبی او فرهنګ برخ لیکونډی هیواد ایران چی تر پاکستان زیات زمونږ د همدارنګه زمونږ بل ګا

موفقی فرهنګی مداخلی له کبله او په افغانی  يپراخ يډیر يپه لرلو سره ځان مستحق بولی او په یقین سره هم د خپل
ی ادعا کوی چی دا ډول ، بیا داسثریت په اثبات هم رسولیپل مو  لو له امله یی خموجوده زعامت کی د قوی الس د لر

او ناستې ځکه په افغانستان کی د سولی او ثبات سره مرسته نه شی کولی چی د امریکا سره د ستراتیژیک  ونهکنفرانس
ر دی چی باو کیدو افغانستان د امریکا له خوا ساتل کیږی یعنی یو مستعمره هیواد یی بولی او په دی ءتړون په امضا

 په اشغال شوی هیواد کی سوله او ثبات هیڅکله نه شی راتللی .
 :داسی اشاره کړی وه چی هم په خپلو خبرو کی څوکاله د مخهد نړیوالی ټولنی مشر بانکی مون 

 «، په هیڅ ساحه کی بری نه شی تر السه کولی.په مبارزه کی بری تر السه نه کړیتر څو افغانان د فساد سره » 
ه ویالی وری نو په اسانۍ سرجوړو شوو غونډی بی نتیجو پایلو ته و ګ سړی د پخوانیو ناستو، کنفرانسونو او ګڼو هک

، د سولی روانی څلور اړخیزی خبری به هم لکه د تیرو په څیر څه ګټورتیا ځکه ونه لری چی نه د پاکستان شی چی
په دریځ کی کوم خاص بدلون تر سترګو کیږی او نه هم  تومتحده ایاال ۍ کی کوم تغیر راغلی او نه دالیسد دولت په پ

د افغانستان په موجوده زعامت کی د نړیوالو د هغو سپارښتنو دپاره چی د سولی او ثبات راتلل په دی هیواد کی د 
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 هفساد د له منځه تللواو د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوی پوری تړلی بولې، څ ښی اداری په جوړیدو، د
عملی اقدام نظر ته راځی. دا ستر او دروند مسولیت د داسی یوه رنځور دولت غاړی ته ور ا چول شویدی چی ،ټول 
لوړ دولتی مقامات پخپله په دی نیمګړتیاو کی ورګډ او په دی رنځ مبتال دی . اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږی چی د دی 

 ؟ څلور اړخیزه ناستوپریکړی به څنګه په عمل کی پلی شی
د دی پوښتنی ځواب هله پیدا کیدای شی چی که د نړی لوی طاقتونه د چین او روس په شمول او د ناتو د نظامی تړون 
غړی هیوادونه په سر کی د امریکا متحده ایاالت په رښتیا هم په سیمه کی د حاالت د ښه کیدو او د افغانستان د النجی 

 دی پاملرنه وکړی ترڅو د دی جړی مشوړی سر و میندل شی .د حل غوښتونکی وی نو الندی ټکو ته باید چی ج
چی بی له شکه دا ټولی وسله والې ډلی د د پاکستان دولت دی ته اړ باسی چی خپله د )آی،اس،آي( اداره،  .1

 داعش په ګډون د دوی د نیغې الرښونې الندی کار کوی، د یوه دولت په توګه کنترول او منع کړی.
نستان له موجوده زعامت څخه هغه څیری او قواری لری کړی چی په پرله پسی توګه د نړیوال تروریزم د افغا .2

 د التقویه کیدو د پاره د مخدره موادو په تولید ، قاچاق او انتقال کی په څرګنده توکه فعالیت لری .
رانو راولی چی د تروریستانو ، قاچاقبدافغانستان په ګا ونډیو هیوادونو خصوصأ ایران او پاکستان باندی فشار  .3

 او د منطقی د امن د زیانمن کونکو له مالتړ او حمایی څخه الس واخلی .
انستان افغپه د افغانستان سره د مرسته کونکو هیوادو او موسسو هغه مرستی په جدی توکه کنترول کړی چی  .4

 ه کیږی .، آبادی او بیا رغونی د پاره تر سرکی د امنیت د تامین
د د په انپه پا کستان او ایران کی د افغان مهاجرو د داوطلبانه را ګرځیدو سره جدی مرستو ته اړ تیا ده ، زما  .5

دی پروژی بریالی تطبیق به په زیاته اندازه و کوالی شی چی د افغان دولت په ثبات او د سولی په پروسه کی لویه 
 برخه ولری .

سالمی ملک دی که د غربی نړۍ لوی هیوادونه په افغانستان کی د اسالمی کنفرانس د غړو افغانستان یو ا .6
هیوادونو سره په افغانستان او سیمه کی د سولی او ثبات د ټینګیدو د پاره سال مشوری وکړی او لویو اسالمی ملکونو 

 و کی به ګټور تمام شی .ته په دی برخه کی په ارزښت قایل شی ، د دی امید شته چی د حاالتو په ښه کید
افغان دولت باید د صولی په عالی کمیسیون کی داسی اشخاص و ګماری چی نه په تیرو جنګونو کی ښکیل  .7

 وی او نه یی د ملی ګټو په خالف ګام پورته کړی وی.
لو پښو اته او په خپافغانستان ګا ونډیو ملکونو خصوصأ پاکستان او ایران ته د دی اطمنان ورکول چی یو با ثب .8
، دا ځکه چی پاکستان ویره لری چی که په کی له هره حیثه د دوی په ګټه دی، بلغانستان د دوی په تاوان نهالړ افو

ی او و زبیښل شخپل څنګ کی یو قوی افغانستان ولری نو دا هیواد به د قوی هندوسان او قوی افغانستان په منځ کی 
ی کبله په هیڅ وجهه نه غواړی چی په خپل څنګ کی یو با ثباته او قوی افغانستان ولری ، نو له دله منځه به الړ شی

همدا رنګه ایران ویره لری چی که یو په خپلو پښو والړ افغانستان یی په څنګ کی جوړ شو، یو هسی افغانستان چی 
چی د دوی د کلتوری یرغل نه به د امریکا سره یی ستراتیژیک تړون الس لیک کړی نو بیا به دا هیواد نه یواځی دا

خالصون ومومی بلکی له همدی لوری به د امریکا له تهدیداتو سره هم مخ وی . زه فکر کوم چی روس او چین هم 
لری په  ورته اندیښنی لری نو له همدی وجهی نه په دی نه دی خوښ چی دلته دی تروریزم چی دوی هم ورنه ویره

وی د تروریزم خطر د ځان د پاره د امریکا له خطر څخه په کراتو کراتو کوچنی ، ځکه دښو ولویږیکلی تو ګه له پ
 او کم ګڼی .

که ناټو او امریکا و توانیده چی پورته مطالبو ته عملی بڼه ورکړی نو نه بیا بل کنفرانس ته اړتیا شته او نه په سیمه 
وری غونډی او کنفراسونه هم جوړ کړی کی د دوی نظامی حضورته او که یی ونه شو کوالی نو که سلګونه داسی ن

 .رځ تر بل نور هم پسی کړکیچن شی، زه یی چندان ګټه نه وینم او حاالت به و
یوه بله نوی خبره چی افغانان یی په تشویش کی اچولی  داده چی ، اوس د داعش د ډلی په پیدایښت سره ممکن پاکستان 

په ډلو نور دومره حساب ونه شی کړلی لکه د نوی ډلی داعش په ډلی نوي الره غوره کړی وی او د بی اتفاقو طالبانو 
چی یی کوی. تجربو ښولې ده چی پاکستان همیشه دا کار کړی چی یوه ډله یی په بلی او بله یی په بلی ضعیفه کړی 

 و د سولیاو خپلو موخو ته یی ځان رسولی دی. نو له همدی کبله افغان دولت باید د الزمی هوښیارۍ نه کار واخلی ا
 خبری یواځی د افغانستان د معضلی په حدودو کی نه بلکی د منطقی او نړیوالی معضلی په مقیاس په پام کی ولری. 
په تیرو څو څلور اړ خیزه غونډو کی دا ولیدله شوه چی پاکستان د یوه مدعی په توګه دریځ لری نه د افغان دولت او 

دا هم وای چی په ټولو طالب ډلو باندی واک نه لری، او داخبره یو ښکاره   طالبانو تر منځ د منځګړی په توګه. پاکستان
پیغام دی چی پاکستان یو شمیر هغه وسله والی ډلی چی د نوی جوړښت یعنی داعش په لیکو کی په تنظیولو کار کوی 
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یقوی. بیا پالنونه تطبد سولی د خبرو نه بیرون ساتی او په راتلونکی کی به بیا د همدی ډلی په ذریعه خپل راتلونکی 
هم د افغان دولت د پاره الزمه ده چی د پوره احتیاط نه کار واخلی او د ښاغلی پیر ګیالني تر څنګ هسی اشخاصو 
ته ځای ورکړی چی هم ښه تیزه ژبه ولری او هم کامله سیاسی هوښیاری ، ځکه د انګریز د شاګردانو سره د سیاسی 

او نه اسانی دی، دا هسی یو دروند ماموریت دی چی سر ته رسول یی ډیره خبرو اترو مخ ته وړنه، نه ټوکی دی 
هوښیاری ، جرئت او پوره سیاسی پوهه غواړی، پاکستان کوالی شی چی په ډیر آسانۍ سره د افغانانو د ناتوانیواو 

 کمزورۍو څخه ناوړه ګټه پورته کړی. 
 

 پای
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