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 ۲۰/۰۲/۰۲۰۲         عبدالواسع قانعاکتر د

 پالنفقره ییز  ېد سولي در
 مقدمه:

سوله یوه ملي اړتیا اوالهي فریضه ده. افغانان او مسلمانان د ملي ګټو او اسالمي ارشاداتو له مخې مکلف دي چې 
 ۲۲پرجګړې ترجیح ورکړي. بشري تاریخ په عمومي توګه او د افغانستان معاصر او په تیره د تیرو سولې ته 

کلونو تاریخ په خاصه توګه دا ثابتوي چې سیاسي مسایل که د سیاسي مذاکراتو له الرې حل او آوار نشي، نو نه 
ب او المل ګرځي. د مثال په توګه د یوازې سوله نه رامنځ ته کیږي، بلکې د یوې جګړې موقتي پای د بلې د پیل سب

روسانو له وتلو وروسته چې مجاهدین له افغان حکومت سره سیاسي حل ته ونه رسیدل، نو نتیجه یې داشوه چې 
حکومت له ټولو بنسټونو سره له منځه والړ او بیا مجاهدینو دا کفایت او امکانات پیدا نکړل چې په یوازې سر هیواد 

ونه په پښو ودروي. همداراز کله چې له مجاهدینو وشړیده، طالبان رامنځ ته شول، خو رهبري کړي او ملي بنسټ
هغوی او مخالفین یې هم ونه توانیدل چې یوه سیاسي حل ته ورسیږي او نتیجه دا شوه چې د طالبانو نظام له بیخ او 

 بنسټه وویستل شو.
جګړې له الرې له منځه یوسي او خپلې آرزو  نن یوځل بیا که د جګړې هرلوری پدې تمه وي چې مقابل لوری به د

 ګانې به ترالسه کړي، نو داکار به هم د هیواد لپاره کومه مثبته پایله او دوامداره ګټه رامنځ ته نه کړي. 
باور دادی چې وسلوال مخالفین باید د خپلې مبارزې او جګړې لپاره مشخص اهداف ولري. که هدف د افغانستان 

ه اسالمي نظام رامنځ ته کیدل وي، نودا خود هرمسلمان افغان هدف دی، پدې کې ورسره هیڅ استقالل او دلته دیو
افغان اختالف نلري، خو خبره پدې کې ده چې دا هدف څنګه ترالسه کیدای او ساتل کیدای شي. افغانستان د احمدشاه 

استقالل نه درلود. له هغوی بابا، تیمورشاه، محمد اشرف هوتک او محمد زمان هوتک له دورو پرته هیڅکله هم 
وروسته چې هر افغان مشر د استقالل هڅه کړیده، نو ډیرژر هم خپله له منځه تللی دی او هم یې هیواد په ستونزو 
کې ډوب کړیدی. که امان هللا خان یا داود خان د استقالل هڅه وکړه، مونږ یې نتیجه ولیده چې د هیواد دښمنانو 

وی یې څنګه پکې ښکار کړل. نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ اکثریت کومې لومې ورته کیښودې او د
هیوادونه استقالل نلري خو بیا هم آبرو، حیثیت او نړیوال اعتبار لري او ځانونه یې له غوبل کیدو څخه ژغورلي 

ان له بیا بیا غوبل دي. مونږ ته په کاردي چې همداسې وکړو، یعنې خپله آبرو، حیثیت، عزت او اعتبار وساتو او ځ
کیدو څخه وساتو. همدا حالت به مو یووخت رښتیني استقالل ته هم ورسوي. رښتیني استقالل هغه وخت راځي چې 

 افغانستان له هره لحاظه په خپلو پښو والړ وي نه د چا پیسو ته اړتیا ولري، نه د چا تولیداتو ته، نه د چا وسلوته. 
هم تقریبا د هرافغان هدف دی، یوشمیر غیرمسلمان افغانان شاید پدې کې راسره دویم هدف چې اسالمي نظام دی، دا 

شریک نه وي، خو هغوی هم پدې باور دي چې ددې ولس د برخې په توګه د نورو هیوادوالو هیلو او عقایدو ته 
 درناوی لري او په مقابل کې دوی هم همدا توقع لري. 

مسولین د ددولت د وسلوالو مخالفینو مسولین باید پدې غور وکړي  اوس خبره داده چې ټول افغانان خصوصا ددولت
 چې څنګه کیدای شي افغانستان مستقل او د اسالمي نظام خاوند وساتل شي؟

د حل الره داده چې مونږ د افغانستان نسبي او ظاهري استقالل داسې خوندي کړو چې د اوسنیو خارجیانو له وتلو 
م او ښکاره اشغال الندې رانشو او داسې یو اسالمي نظام رامنځ ته کړو چې هم وروسته دنورو خارجیانو ترمستقی

اکثرو مسلمانو افغانانو ته د قناعت وړ وي او هم ددې سبب نشي چې چاته پلمه په الس ورکړي ترڅو یوځل بیا 
 زمونږ نسبي او ظاهري استقالل ترپښو الندې او مونږ غوبل کړي. 

اره باید د جګړې د دخیلو اړخونو ترمنځ د یوې دریمګړې ډلې په وساطت او مرسته برسیره حل الرې ته د رسیدو لپ
 سیاسي مذکرات په الندې مرحلو کې پیل اوترسره شي:

 لومړۍ مرحله : د امریکې په مشرۍ د نړیوال ایتالف او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مذاکرات
غانستان په برخه کې نړیوال ایتالف امریکې رامنځ څرنګه چې امریکه تقریبا د ټولې نړۍ مشره ده او خصوصا د اف

ته کړیدی، نوامرکه دې د نړیوال ایتالف په نیابت د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره خپلې ستونزې د سیاسي 
مذاکراتو له الرې حل کړي. افغان دولت دې اجازه ورکړي چې د وسلوالو مخالفینو او امریکې ترمنځ ستونزې حل 

خه کې باید نړیواله ټولنه د وسلوالو مخالفینو په سر جایزې لغوه، نومونه یې له تورو لیستونو بهر، شي. پدې بر
بندیان یې چې په هرهیواد کې وي آزاد او وسلوال مخالفین دې د افغان سیاسي ډلو په توګه په رسمیت وپیژني. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qani_wasee_desolee_dree_plan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qani_wasee_desolee_dree_plan.pdf
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رجیانو د وتلو لپاره به یو مهالویش همدارنګه دې وسلوالو مخالفینو ته اطمینان ورکړي چې د ټولو نظامي خا
اعالنیږي. په مقابل کې باید طالبان په اوربند، له افغان دولت سره په مذاکراتو، او له نړیوالو تروریستي شبکو سره 

 د خپلو اړیکو په پریکون خپله موافقه اعالن کړي.
 دویمه مرحله: د وسلوالو مخالفینو او افغان دولت ترمنځ سیاسي مذاکرات. 

دا مذاکرات باید د هغو اختالفي مسایلو د حل په موخه )هدف( ترسره شي چې وسلوال مخالفین یې د اوسني افغان 
نظام سره لري، لکه د نظام ډول او په نظام کې د افغانانو د بیالبیلو سیاسي او اجتماعي قشرونو ونډه.  پدې برخه 

مدني ټولنې د استازو په ګډون یو هیات و ټاکي ترڅو له کې به افغان دولت د دریمګړې ډلې په مرسته او وساطت د 
 وسلوالو مخالفینو سره مفصلې خبرې وشي او ټول اختالفي مسایل حل شي.

 دریمه مرحله: لویه جرګه
ټول هغه توافقات چې د وسلوالو مخالفینو او افغان دولت ترمنځ رامنځ ته کیږي ددې ایجاب کوي چې د افغانستان د 

نون دتعریف مطابق لویه جرګه ورته راوغوښتل شي او رامنځ ته شوي توافقات پکې اساسي قانون موجوده اساسي قا
ته الره ومومي. دخوښۍ خبره داده چې دوه کاله وروسته به د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه راغوښتل 

منعکس شي. همدارنګه د کیږي نو دا یو فرصت دی چې د وسلوالو مخالفینو نظریات هم پدې اساسي قانون کې 
امریکې ولسمشر اوباما هم اعالن کړیدی چې ټول نظامي عسکر به ترراتلونکو دوو کلونو پورې له افغانستان څخه 

 وباسي، چې دا هم د وسلوالو مخالفینو د یوې غوښتنې د پوره کیدو په معنی دی. 
ه داسې دریمګړې ډلې ته اړتیا ده چې بیالبیلو دریمګړې ډله: دسولې دخبرو د پرمخ بیولو او نتیجې ته د رسولو لپار

اړخونو ته له ډار او تهدید پرته السرسی ولري. دا ډله باید د ټولو اړخونو د نسبي اعتماد وړ وي، د سولې اوسنۍ 
دولتي عالي شورا د وسلوالو مخالفینو د اعتماد وړنده او له همدې امله د دریمګړي رول نشي ترسره کوالی. د 

د سوله ییز بدلون د ټولنې مشر ښاغلي ډاکټرفاروق اعظم یو مناسب شخص دي چې ددریمګړې ډلې د افغانستان 
جوړولو مشري په غاړه واخلي او سولې ته کاروکړي ځکه چې هم د سولې کورنۍ او نړیواله تجربه لري او هم 

ونو او طرحو سره آشنا او دیوې ټولو ذیدخلو اړخونو ته السرسۍ لري او هم د سولې لپاره د بیالبیلو اړخونو له نظر
 طرحې او مفکورې خاوند دی. 

 په درنښت
 
 


