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  ۲۰۱۹/  ۱۰/  ۲۹        ادزیمرسرلوڅ 
 

 وي تمرکزمحور م افغان دولت پر سولې هڅې باید د د

افغانان هیڅ داسې موخه نه هڅې مالتړ وشي. ریښتینې عادالنه او تلپاتې سولې لپاره باید د هرې د 
افغان هېواد د پردیو د ګټو لپاره د  لري چې تر السه کولو لپاره یې لسګونه کلونه جګړه وکړي.

افغان ولس حق دی، ځکه چې جګړه پرې تپل شوې. سوله د نیابتې جګړې په مورچل بدل شوی. 
 نشته. او خیر په دې تپل شوې جګړه کې د افغان ولس هیڅ ګټه

جګړه نه بندیږي، بلکې په نورو بڼو اوږدیږي او د سولې هڅې باید ریښتینې وي، که داسې نه وي 
 د تېر په توپیر ال پیچلې او سختیږي.

 حکومتونه، همدارنګه په کور دننه بېال بېلې کړۍ همدې شک نشته چې ځینې بهرني هېوادونه او  
هڅې لري، خو یوخوا دا هڅې پر یوه  سوله کې د مرستې په نوم افغان ولس او افغان دولت سره

د محور راټولې نه دي او بلخوا ځینې هڅې د تلپاتې سولې په موخه نه، بلکې د هغې د سبوتاژ او 
 لپاره کاریږي. دوامجګړې د 

کور دننه کومې کړۍ او  کوم حکومتونه او پهمخکې باید وپوهیږو چې و، تر ټولوسولې په تړا د
غونډې جوړوي او  نوروته بلنې ورکوي، پخپلسر او د مرکزي حکومت له خبرتیا پرته شخصیتونه
 ؟سوله غواړيریښتیا هم  وپه داسې تګالر . ایا دغه هېوادونه او بېالبېلې کړۍه پرانیزيکنفرانسون

د  د افغان ولس د نورې ښکېلتیا په نیتپه جګړه کې ډیری دا هڅې  چې د جګړې د دوام بهیر ښۍ
 لپاره ترسره کیږي! د السته راوړلو ونوفرصت

شي، هیڅکله به سوله  هڅې د افغان دولت پر محور راټولې نهکورنۍ او بهرنۍ  تړاو که د سولې په
د دوام  پلمي جوړوي، د جګړيسې ټولمنلي حقیقت باور نه لري او را نه شي او هغوی چې په دا

 دي.ان او المل پلوی
لومړۍ ستونزه دا وه چې افغان  و دوه لویې ستونزې درلودي.هڅد سولې په نوم ( کې قطروحه)دپه 

حکومت د نه ګډون د  .مخه یې ډب شوې وه ګډون د اوله پامه غورځول شوی وو  حکومت پکې
د خبرې ت سره سال قدرې هم نه ترسره کېده او د حکوم پړاوونو بهیر کې ۹د خبرو د  سربېره،

دوهمه غټه ستونزه دا وه چې د خبرو اجندا د پښو پرځای پر سر والړه  تړلو دروازو تر شا وې.
او  دلې وېلود ، شا ته غورځېخبرې چې لومړیتوب یې دروه. اوربند او افغان حکومت سره 

او له طالبانو  د امریکایې پوځیانو وتل افغانستان څخه د اجندا دوه نورې برخې یانې یې پرځای
، د امریکا امریکا او داعشر سره به اړیکې پریکوي لقاعدهاتضمین ترالسه کول چې ترهګرو لکه 

 .شوې وې ۍ ګڼل؛ لومړاو نړۍ ته به ګواښ نه پېښوي ، سیمېانډېواالنو
په خورا ښه حالت  طالبان بلخوا دې خبرو کې هڅه دا وه چې افغان حکومت د طالبانو کچې ته چې

ا هڅه هم کېده چې په کور دننه نګه دمداره تنظیم پورته حیثیت نه لري، را ټیت کړي.کې هم له 
دولت  و له ویش څخه په تاالن خوښې دي،معلوم الحاله کړۍ چې د سولې څخه په جګړې ا ځینې

چې دلته هم په خبرو کې د دولت حیثیت او  خبرو ته کښینوي طالبانو سرهوګه  سره په موازې ت
 .وساتيل خواوو یا د ژرندې د دوه پلونو ترمنځ ښکې وځلوي او حکومت له دوهاتوریته ټیټه 
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او  داسالم ابا تېر ځل چین، په ټولو ناستو کې چې له دوحې سربېره په ماسکو، طالبانو سره تقریبآ
 هطالبان پورت کېپه دې غونډو او ناستو  ، ورته سیناریو لېدل کیږي.کې ترسره شوي نووو ځاینور

د  ډلې او د مرکزي حکومت مخالفې خواخوږې سره په کور دننه د طالبانو، يپورته ځلول کیږ
ه خبرې حکومت پرځای دغه ناستو او کنفرانسونو ته غوښتل کیږي او د واک او صالحیتونو پورت

، خو ریښتینې سوله او د هغې په اړه علمي او عملي کیږي، د سولې په نوم لوبه تاوده ساتل کیږي
ي او د افغانانو قتل جګړه ال تودیږ کې هرې غونډې یا کنفرانس پای دا شان . داجندا درک نه لري

 عام زیاتیږي.
چې مرکزي دولت د دې جوګه نه دی چې د سولې بېال  کړۍ ووایېیادې په کور دننه کېدای شي 
چې  ملي ضد کړۍهمدغه ه، دلته هم خبره ښکاره د .کړيراغونډې پر یوه محوربېلې هڅې 

 ،البانو تهط. لنې ديهڅو ته د پښو زو د سولې د مرکزي حکومت حکومت کې غوړه ونډه لري
هېواد په پالزمېنه او یا د طالبانو سره د دې  ي چېدوی دړی، همدوی کمزوری کمرکزي حکومت 

سره په ګډه کله د موقت حکومت او کله د سرپرست  و هغوا ویني کوم ښار کېپه هېواد  هغه بل
 حکومت بوالله تکراروي.

چې دا ځل د دوه سري حکومت پرځای، په نسبي توګه  ښای ټاکنې افغانانو ته فرصت برابر کړي
 په داسې حکومت سره به هم د موقت او سرپرست حکومتونو ولري. مرکزي حکومتو الس ی

حکومت واک ولري او د  د اوربند، سولې او د جګړې د پای په تړاو بههم ه ختمه شي او رسند
 شي. رامنځته ،چې مرکزي حکومت دیبه یوه پته واک 

ار سي، خو د نوي حکومت د کپه اړه به نوی حکومت تصمیم نی سولې اوربند او طبیعي ده چې د
 جاري وي. دې هڅېچوپتیا نه ده پکار او  په اړه د اوربند او سولې هم تر پیل پورې

د افغانانو غوښتنه دا  هڅو په تړاو د هڅو او اوس هم د دې سولې هغه د د راتلونکي حکومت او د
پاره د مخکیني شرط پتوګه وګڼل شي. اوربند او اور بند دې د سولې د هر راز خبرو د پیل ل ده چې

 د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته دې لومړیتوب ورکړل شي.
د نوي حکومت د منخته راتلو مخکې د  سمشر غني په مشرۍ دولتساز ټیم،، د ولله ښه مرغه

 تګالر لري.متو شوې چافغانانو دغه اندیښنو ته پام کړی او په دې اړه 
پخواني پالن کې له طالبانو  ي سالکار ښاغلی حمدهللا محب وایې،د اوربند په اړه د ولسمشر امنیت

طالبان یو الس نه دي، پر جنګ »شته اوس خو  ،ووپه تړاو هېڅ قید او شرط نه  سره د سولې
کنټرول نه لري او یو شمېر قومندانان یې داعش سره یوځای شوي. نو مهمه دا ده چې لومړی باید 
دوی ځان ثابت کړي چې پر خپلو قومندانانو او جنګیالیو څومره واک لري. وړاندیز مو دا دی چې 

 «بند وکړيهغه وخت د سولې خبرو ته کینو چې یو میاشت اور
جګړه نه شي  هم وشي، د طالبانو او امریکا ترمنځ کومه هوکړهکه »ښاغلي محب دا هم ویلي 

تر هغو چې پاکستان طالبان د وسلې ایښودو ته ونه هڅوي، د امریکا او طالبانو کېدونکې  ختمولی.
 «.هوکړه روانه جګړه نه شي ختمولی

اشرف غني  ي ولسمشران ولسمشرۍ ماڼۍ واید افغانست مه، ۲۸په  اکتوبرروان کال د د همدارنګه 
 .ماده ییزه تګالره جوړه کړې ۷سولې ته د رسېدو په موخه یوه 

ترهګرۍ سره د مبارزې  ،وتو وروسته ترله دې هېواده »کې له امریکا غوښتل شوي دې تګالر
خوا د ترهګرو ډلو د روزنې د البانو د اوربند او د پاکستان لدغه راز له ط .چوکاټ جوړ کړي

 ترتان د خپلو ځواکونو د وتلو او سیکا غوښتل شوي چې له افغانله امر .بندولو غوښتنه هم شوې ده
 .هغې وروسته دغلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې لپاره پالن جوړ کړي

ولسمشر د دغې تګالرې په دویمه ماده کې له طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو مخکې دوه 
ن یوه واحده رهبري لرې او که اړخیز اوربند ومني، هغه کار چې حکومت غواړي پوه شي طالبا

 .نه
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اسالم آباد سره خبرې د دغې تګالرې بله برخه ده، په دې اړه ویل شوي، افغانستان باید پوه شي د 
 «.چې پاکستان ترهګرو ډلو ته پنا ورکول او د هغوی روزنه دروي او که نه

پایله ګټوره او مثبته  و غونډېد سولې په تړاو پاشلې خبرې ا تجربو وښوده چېد تېرو کلونو ترخو 
که په کور  حکومت باید له دې وروسته د سولې په تړاو ټولې هڅې پخپل الس کې واخلي. .نه لري

داسې دننه کوم کس یا ډله او یا هر بهرنی هېواد غواړي سولې سره مرسته وکړي، یوازې دې 
 ترسره شي. له الرېهڅې د مرکزي حکومت 

 ایپ
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