
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

   /  /2112          نظرمحمد مطمئن
 

 د افغانستان وروستی سیاسي حالت او د سولې بهیر
 

ری ېبدلون موندلی، همدا المل دی چې ډ ېل پسد ښاغلي کرزي هوډ یو پر به څه باندې یوه لسیزه کې رېچې په ت دا
 .د شک په سترګه ګوريهم غوښتونو او څرګندونو ته وروستیو افغانان د ښاغلي کرزي 

ښتینې او د ر يتړون نه السلیک کو يامریکا سره امنیت لهچې  ودرېږي، خپل همدغه دریځکه ښاغلی کرزی پر خو 
به، تر ډېره د خلکو مالتړ دننه او بهر واد کې ېعال رول لوبولو غوښتنه کوي، په هپاره له امریکا څخه د فسولې ل

 .خپل کړي
په ) د فکر او عمل ادارې له خوا مه د پاکستان په پالزمېنه اسالم آباد کې2۲مه او 2۲ ۍ پهد جنور 211۲د 

 دد افغانستان او پاکستان  چې پکې و،جوړ شوی  یو لوی کنفرانس ېندال امهتر ن (ېپخالینو ا ېسول د کېافغانستان 
 .وګډون کړی هم ړونکو ېاو څرو ېسیاسي څځینې نورو ره، ېمشرانو سرب پر رو مهمو مذهبي او سیاسي ګوندونوېډ
نا سمیع الحق، د جماعت اسالمي مشر موال( س)نا فضل الرحمن، د جماعت علماء مشر موالګوند جماعت علماء  د

، د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅګزی، د عوامي نشنل مرستیالد تحریک انصاف ګوند حسن،  منور مشر سید
ر تډاک استازی( حکمتیار)د اسالمي حزب  ،خانپښتونخوا والي انجنیر شوکت  ګوند مشر افراسیاب خټګ، د خیبر

المي حزب بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهې مشر انجنیر احمدشاه احمدزی، د اس له په افغانستان کې غیرت بهیر،
محمد، د  هد او حاجي دینمولوي جانباز سرفراز، د سولې شورا غړو مولوي شهزاده شا استازی( کابل-ارغندیوال)

استاد محمد زمان  یړونکېاو څلیکوال  افغان ،د مشر او اسالمي جمعیت په استازیتوب عبدالستار مراد اسولي شور
 ویناوېد کنفرانس ګډونوالو ته یې  ېچ کسان وو،رو نورو ترڅنګ هغه ېد ډ ،مزمل او دکتور صفت هللا قانت

 .ېوکړ
اړه  ېپه د ،چې سوله څه ډول راځي دل لومړنۍ اړتیا ده، داېچې سوله او سولې ته ژمن پاتې ک ،و نظر دا ټولود 

 دا و کې پرې توافق و،کسانو په ویناو دغوشوې، یوه خبره چې د وخوا ه کسانو ل شوو ډول ډول څرګندونې د یادو
بله  غه رازسولې هڅې نتیجه نه ورکوي، د څو چې په افغانستان کې سوله رانه شي، په پاکستان کې هم دتر چې وه

 ،کوله ورته اشارهویناوالو  نورو ځینو همدا رازارې مشر محمد اصف لقمان او چې د فکر او عمل اد ،وه خبره دا
 .نه لري ګډون (طالبان)چې په کنفرانس کې یو مهم اړخ 

کې مخامخ د سولې په اړه کېدونکو خبرو اترو څو چې طالبان تراوس ټول لوري دې پایلې ته رسېدلي دي، چې 
 .هڅې به نیمګړې وي هر ډول د سولې ،برخه وانه خلي

نیولی ې څو کاله وړاند ،بهرنیانو سره د تړون نه السلیکول او د سولې غوښته ده لهچې  دریځ، دا ښاغلي کرزي که
چې سولې ته  ،کې به یې ښودلې وای ږه په ولس کې خواخوږي درلودالی او دا ډول په عمللوای، اوس به یې لږتر

ولو لوی تر ټ ېد سولې پر وړاند چې ،نظر دي ېپه د يری شنونکېلونو کې ډک ورو دولسېچې په ت حال دا ؛ژمن دی
 .و خنډ خپله ښاغلی کرزی

هغه  ي،ږي او دی غواړېتې دي، د ښاغلي کرزي دوره به ختمپا ېاوس چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره درې میاشت
 .دا به ډېره عجیبه وي خو، یاشتو کې وکړيم اوس یې په دریو ،یړاکلونو کې یې ونه شو ک وکار چې په دولس

مریکا غواړي ، ايژمن نه د سولې ته ل اړخونهېکنور ښامریکا، ولسمشر کرزی او الهم  اصلي خبره دا ده، چې
ته هڅه  لوري او بل تېرباسي بې هدفه خبرواو  یبې معن، پر په نوم ېد سول او طالبان چې سیاسي لوبه وکړي

 .یيزورتیا نړیوالو ته وښد طالبانو نظامي ضعف او سیاسي کمسره  ېپه دچې  ،وکړي
امریکا، طالبانو او افغان ولس څخه امتیازات ترالسه کړي، له امریکا  لهپلمه  ېد هچې پ ،هڅه کوي یکرز ولسمشر

امریکا سره یې له چې  ،ولسمشر شي، له طالبانو څخه وغواړي یده د خوښې کاندید راتلونک څخه وغواړي چې د
و امتیاز لدېد ځنډ ټاکنوله ولس څخه د  یا همافغان حکومت کې ګډون وکړي،  وکړي او پهدې ده ننګه  جګړه ده، د

 .ينېڅو نور کلونه هم د واک پر ګډۍ ک السه کړي، چېتر
که چې سوله له پاکستان ځ ؛ښکاريو ته ژمن ېدلک ترسره ټاکنواو نه هم د  ټینګښت ته الهم ښاغلی کرزی نه سولې

او نه هم پاکستان دومره واک او  ؛چې په افغانستان کې سوله راولي ،څکله نه شي کوالیېاو پاکستان ه څخه غواړي
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؛ خو بیا هم داسې افغان حکومت غوښتنې ومني چې د سولې په نوم د ،چې پر طالبانو فشار راوړي ،زور لري
 .شته دي، چې اوسمهال ښاغلی کرزی د سولې اړوند خبرو ته مشروط تمایل لريانګېرنې 

طالبان به  خو داسې برېښي چېدی،  یولښاغلی کرزی خپل شرطونه لري، چې طالبانو ته یې په پټ ډول پېغام است
 .ږديه نې ک هغه شرطونو ته غوږ د ،او د ښاغلي کرزي د کمزورتیا په وخت کېپړاو څ ډول په دغه حساس ېپه ه

کې  مریکا د ولسمشر او په ټولا چې اټکل یې ګران دی، د ،ومره فشار سره مخ دیدله  څخه کرزی له مختلفو لورو
 .او دا ډول د طالبانو نظامي فشار فشارونهفشار، په کوردننه د شمال ټلوالې انو تیموکرادد 

( ارغندیوال)ي حزب کله چې اسالم، چې څه ډول واک انحصار کړي، په دې هڅه کې دیښاغلی کرزی  خو بیا هم
 ي یې قطب الدین هالل دمالسد راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ائتالف وکړ، س( عبدهللا عبدهللا)ې او شمال ټلوال

محمد اکبر  ،مین وقاداجمعه خان همدرد، قاضي محمد  وخت کې ښاغلی په اوسني، ړکې راپورته ک هغوی په مقابل
کې  ټاکنوجال کړي او په راتلونکو ارغندیوال څخه  لهچې د اسالمي حزب غړي  ،کوي ههم هڅ او فیضان بارکزی

 .د ښاغلي کرزي په ګټه کمپاین وکړي
څو شې ترېپه ډول ډول نومونو او ګوندونو ووچې طالبان هم  ،ره هڅه وکړهېامریکا او افغان حکومت ډ تر اوسه خو
سیاسي  او و دیلدېوخت مخ په ختم ړېګچې د ج داسې برېښي،؛ خو اوس وازه په یو مخیز ډول بنده شيد سولې در

 .غواړيګرانه ده او ډیر دقت کول لوبه پېل شوې، سیاسې لوبه تر جنګ 
 چانس شتهاو پاره وخت وروسته د بین االفغاني تفاهم ل اوسمهال هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو او بیا

ښه  پاره یول ېد سولچې ، دي برې نږدې شوېچې د ګوانتانامو د بندیانو د تبادلې خ ي،ږېویل ک ېداسدی؛ ځکه 
شي، خو طالبان دا ځل مخکې له مخکې پیل چې بیا ځل خبرې  ،طالبان او امریکا دواړه غواړي ؛پرمختګ دی

ټاکنو لغوه کول او  شرطونه لري، چې یو له هغو څخه امریکا باید ومني، د ګوانتانامو بندیانو خالصون او تبادله، د
 .پوځیانو د وتلو اعالن يامریکای له افغانستانه د او په افغانستان کې د اډو نه غوښتل ځنډول، د امریکا له خوا

 ياو نه هم د امریکای نه لريهم  پاره پیسېد درنې او اوږدې جګړې د دوام ل امریکا نور په افغانستان کېله بلې خوا 
 هکړي، ترڅو د یوخه ووځي او د سولې الره غوره لري، غواړي چې له جنګ څ زغمد مرګ ژوبلې  سرتېرو
 .او دغه اوږده، ګرانه او له اقتصادي پلوه درنه جګړه پای ته ورسوي ړي له مخې له افغانستان څخه ووځيجوړجا
په  چې ،شي روتنې بیا تکرارېهغه ت نه غواړي چېو هم وخت ناوخت داسې څرګندونې کړې دي، طالبانبلخوا 

 .المل شوې ېاو د کورنۍ جګړ ېمجاهدینو وکړیمو کلونو کې ینو
( ان حکومت او امریکاطالبان، افغ)اړخونه  ښکېلرخه ده، که جګړې ب په خپل ذات کې د  ېمذاکرات او خبردا چې 

خبرو ته هم یې باید څنګ تر نوکوي،  يزمایپه ډګر کې زور ا جګړېورکوي، یو له بل سره د  جګړې ته دوام
 .ينېک

، له کې نه نيتان ته امن او سوله راشي، باید کرار چې غواړي افغانس ې،رېافغان ولس او هغه سیاسي څدغه راز 
باالخره یوې رښتینې سولې ته  او ګټه ده هپ ټولو، هغوی چمتو کړي چې سوله د خبرې ولرياړخونو سره لو ښکې
 .هواره شي الر

او  ې ډله هوکړه وکړيیوه درېیمګړ په قضیه کې ټولې ښکېلې غاړې پردا ده، چې د افغانستان همتر ټولو غوره الر 
 .د سولې په ټپه درېدلی بهیر له کوم چل او فرېب ورکولو پرته بیا پیل شي

 
 پای

 


