
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  محمد سعيد سعيدی

 ٢٠١۵ جوالی ١١

  نوی اتحاد اوزاړی پديدی
 

ستاًدملی وحدت حکومت جوړيدنه اصال ا ځان افغان ه تنھ يده چې پ ه ورس ايلی ت شي  په دې مانا وه چې امريکا دې پ ن ن

مالی  وي ش ی ترڅنګ روس پل خوړلی ترھغه پوري چې روس له ځان سره ملګری نه کړی نودخپل شخص اشرف غن

ړه چې د وازن سره برابرکړی ټلواله ھم له اشرف غنی سره ملګرې ک يالنس اوت ا  د.روس اوامريکی ب   داچې امريک

و څه سياسی م اشرف غنی توازن او وردی چې ي و مجب ات کړی ن وې خوا نابيالنس زي ه ي ه ترسره کړی چې ل ورون

ال  دسولي خبري دطالبانو سره رواني دی اوطالبانو ته ھم ھدايت ورکول کيږی چې څومره توان لری بايد په ھمدغه مھ

  .يې وکاروی چې خپل قدرت وښايی اويوه ښه موقف څخه برخورداره شي

سوالی کې ج  نوله دې امله په شمال کې جګړه، و ول ا واليت ځمکني ه او نګ ،دپکتي دی شپږ خودکشو حمل ان بان  پارلم

ميدان وردګو جلريز پيښي اوھمداسي نور رامنځ ته شوي چې ھغوی خپل قدرت وښايی اوخپل حريفان ويروی اوله بلې 

ده سپاری چې اخوا شمال ته دجګړی انتقال  نوددغه م ه دن سانو ت و ک ی  خپل نورونو په مقابل کې روسيه ھم غلی نه کين

ه منادوی ھم سياسی م ود ھغ ياف ، عطاء،اورونه اجراء کړی چې ي ديوالغار نورونو څخه دس تم، ن  اسماعيل  اودوس

ې چې دوه سری  سي اوواي ری ني وه مشخصه موضع ګي خان ترمنځ  اوسنی اتحاد دی چې داشرف غنی په مقابل کې ي

د نو ديوه سرې حکومت له . حکومت کومه پايله نه ورکوي بايد يو سری حکومت رامنځ ته شي پاره يوه موقته اداره باي

ه ئرامنځ ته شي چې ھغه موقته اداره به نويو ټولټاکنو ته الره پرانيسی اونوی ر ار ب يس جمھور به ټاکل کيږی اودغه ک

  .په ديموکراتيک شکل نه بلکې په زورکيږی

تاد م د  نوداسی معلوميږی چې ښاعلی اس ا ھ ي دغه طرحه  سياف بي ی کين ه وين ی رياست جمھوری خوبون دسولي مل

ه  نځ ت ه اداره رام وه موقت د اول ي ه ورکوي نوباي ات نتيجه ن جبھي له ټولټاکنو څخه وړاندي مطرحه کړی وه چې انتحاب

ه  د شي اوھغه اداره سولي ته الره پرانيزی او اکني ب فافي ټولټ امن په فضاء کې ټولټاکني ترسره شي چې يوڅه نسبي ش

اوس ھم دغه کړنه نه ترسره کيږی ځکه چې  ا غوږونو ته نه غورزيده اوترسره کيږی خو په ھغه مھال دغه خبره دچ

وم  افغانستان دجغرافی له امله داسي بحرانونو کې غورزيږی چې يو بحران دبل بحران پيالمه وی په حقيقت کې چې ک

ل م م خپ يه ھ ل کې روس ه څومره مناڅه امريکا کول غواړی په مقاب اد ب ا دغه اتح ه ترسره کوي خو اي ثر وي ؤورون

  اوادامه به پيداکړي ؟

ه  ه ت ددغه ځواب له پاره  چې دکومو اشخاصو ترمنځ اتحاد رامنځ ته شوی وڅيړل شي خو په تفصيل سره ددوی ځيړن

ه داچې دغه اشخاص چې  وو ھغ ه ک ده نظر ورت ه ځغلن ه توګ اوس په دغه مضمون کې اړتيا نشته دی يوازی په مجمل

ه دوی سره راټول شوی دی موقت  ه پ ارزی ت ولی چې دامريکی مب شي ک ه وي ځکه چې دوی ن اره ب اودلنډ مھال له پ
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ه  م ورت ې ھ خالص ميدان رودانګی ځکه چې امريکا ھم دومره ساده نه دی کله چې څوک پړسولی شي له منځه وړل ي

وادو  تھم مشکل نه دی اوکومه ستونزه نه لري ځکه چې دغه ټول دبشر دحقوقو ناقضينو باندی  اودمخدره م ه قاچاق م پ

ا يدی اوھريو يې دوس ې حتم ه ي ا سفير ب ه دامريک و دلت ه رسيږی ن اد اساسي مرحلوت ری ددوی دغه اتح ه چي ی لري ک

ه دی  ری ن غوږونه ورتاوويی اوبنګ بنګ به ورته کوي چې چپ شي کينی دتاسو بوساړی راسپړو اوله امکان څخه ل

دخان چې ورته ويلی به يې ھم ځکه چې دسياف سره دامريکا  دان احم ه شمال کې دقومن ه پ سفير ليدنه بې ځه نه وه اوپ

  .داسلحو ډيپو يې يو اشاره وه چې عبدهللا عبدهللا يې ھم ددغه عمل په اړه ډير عکس العمل ونښود

و څه  ه ي ته ب ه وروس و ن  نو دطالبانو اوحکومت ترمنځ دسولي خبري چې په اسالم اباد کې رواني دی له ډيرو چڼو وھل

دا طالبان ح کومت ته راداخليږی اوټول نه داخليږی ځيني طالبان ددغه خبرو اواترو مخالفت کوی اوشايد ځان له پاره ج

يه ھاشرف غنی بيالنس زيات کړی اوشمال اوروسيه ترت ګوند جوړ کړی په دې خاطر چې د ديد الندي ونيسی خو روس

انو رو به داسي يو کمال کوي چې جګړه په داخل دشمال کې جاري وساتی د ه رسيږی دطالب سي اوايران بريدونو ته ون

ان  ل کې طالب ه مقاب شي اوپ ږدی ن ه ن ران سرحدونو ت الي داي اره وو چې داعش جنګي ه پ دې ل مالقات دايران سره دھم

يله جګړه د ه وس و اشخاصو پ ه ھمدې تکل کې دی چې دخپل  سرسختي مبارزی ته رودانګی اوله بله پلوه روسيه ھم پ

  وپه داخل کې سره وجنګيږی  روسي ته نږدی نشي ا

د .موږ رھبری کې ستونزه دادی چې دوی بيالنس متوازن نشی ساتلی يالنس باي وي کچه ب  موږ په نړيواله کچه اومنطق

يالنس .متوازن وساتو کيني ه چې ب  موږ به له جھاده خالص نشو چې له پيړيو راھيسی پرموږ باندي تپل شوی دی اوکل

داکيږیمتوازن ساتل شوی دی په ھيواد م راپي اد ھ و جھ ډوډيږی ن ږ ګ ه ستونزه . کې جګړه نوه اوچې توازن ل  موږ لوي

اتی  ې وس وازن ي وازن کړی اومت يالنس مت ا دغه ب ه امريک رو ک ه ل ری ن ه رھب دادی چې موږ خپلواک نه يوو موږ خپل

اتی  ځکه چې دجګړ.بيادغه کش مکش له منځه ځي وازن وس يالنس مت ه غواړی چې دغه ب ا ن ومړی  خو امريک ی ل

ه دغه الره .مرحله په عرب ليګ کې پيداکړه ی برقرارکړی اوپ  ددې په خاطر چې په منځنی اسيا کې داسراييلو واکمن

ې  کې صدام حسين اومعمر قذافی خنډونه وو چې له منځه يې يوړل دبھارعرب خوځښتونه پيل شول چې دويمه مرحله ي

ه .ددې له پاره طالب اوداعش ښه پروژه دیديد الندی ونيسي اوھشنا بحيره دی چې خپل حريف ترت  ځکه چې کوم څه پ

ه  م سره ښکر پ دای اومالعمر ھ و ځکه دابوبکرالبغ خپله نشي کولی په طالب اوداعش  باندي په ښه بڼه ترسره کوی ن

  ښکردی کينی ماھيت ددواړو يوشان دی کومې کړنې چې داعش کوی دغه کړني پخوا طالب ترسره کړی دی  

 

 


