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  څخهله پيشرو خپرونی 

٠٢/٠١/١١ 

  

  سوله، د څه لپاره؟
  

 زيږديز کال کې د امريکا په مشرۍ د نړيوال ائتالف د ستراتيژۍ لومړی پړاو پای ته ٢٠١١ټاکل شوې ده چې په 

ًلومړی پړاو چې عمدتا د دې ټلوالی د . سيږي او د افغانستان په اړه د دې ټلوالی د ستراتيژۍ دويم پړاو پيل شيور

 لپاره اړين – ميشته کيدو - د ھغو ابزارو او وسايلو د چمتو کولو پړاو ګڼل کيده چې د دويم پړاو -ګذار پړاو 

  .  تطبيق لپاره بايد الرې چارې تر الس الندې ونيول شيًبريښيده، تقريبا پای ته رسيدلی او اوس د دويم پړاو د

  

د نورو فکتورونو لکه د پوځي اډو درلودلو تر څنګ، اوس نړيوال ائتالف په پام کې لري چې د پيل شوې لوبې يوه 

د ًکه څه ھم ظاھرا . برخه له طالبانو سره د خبرو اترو او مذاکرې او په پايله کې د سولې له الرې پای ته ورسوي

امريکا متحدو ايالتونو چارواکي کله نا کله د سولې له خبرو سره مخالفت څرګندوي او يا ھم په دې اړه ځينې 

شرطونه وړاندې کوي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا د افغانستان دولت دی چې په خپلو پريکړو کې خپلواکه 

وکړه ھم نلري خو بيا ھم د يو خپلواک دولت دی او سره له دې چې امريکا د سولې له اوسني بھير سره ھومره ھ

خو زموږ ټول ھيوادوال په ښه توګه پوھيږي چې د تروريزم ضد لوبه چا پيل کړې، !! پريکړې ته درناوی لري

څوک يې روزونکي او څوک يې صالحيت لري او دا صالحيت لرونکي دي چې د دې لوبې په اړه کوالی شي 

ې صالحيت لرونکي په پيسو خپله اردو او پوليس روزي، بيارغاونه تر سره پريکړه وکړي، نه ھغه دولت چې د ھمد

  .کوي او ان د جګپوړو مامورينو معاش ورکوي

  

ًپه وروستيو کلونو کې د سولې لپاره ظاھرا ډيرې ھڅې روانې دي او کله نا کله د دې کار لپاره کميسيونونه، جرګې، 

و ھيڅ مثبته پايله نه ده درلودلې، ځکه چې ال ھم امريکا د ناستې او غونډې جوړيږي، خو تر اوسه پورې دې ھڅ

افغانستان ډګر ته په ھمدې اوسنې حالت کې ضرورت او اړتيا لري، خو اوس چې دا دی لومړنی لس کلن پړاو پای 

 ته رسيږي، امريکا تصميم لري چې د دايمې ميشته کيدو پړاو پيل کړي، چې د دې کار لپاره بايد د افغانستان اوسني

کيدل، له څو پوځي اډو سره په افغانستان کې د ميشته کيدو » قانوني«دولت ته ستراتيژيک تړون، د پاتی کيدو 
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الرو څخه تر سره شي او له » دموکراتيکو«کړنالره بايد اعالن کړي او معلومه خبره ده چې  دا اعالن ھم بايد د 

 ورو ورو لوبه د تندوالي او تيزوالي څخه کمه او ځينې طالبان او د اسالمي حزب ھمدې امله په دويم پړاو کې بايد

چارواکي بايد د سولې له الرې له دولت سره يوځای شي، خو دا په دې مانا نه ده چې په دې کار سره به د امريکا 

 امريکا په شتون په افغانستان کې پای ته ورسيږي، ځکه چې دمخه امريکايي چارواکو اعالن کړی دی چې

افغانستان کې ځينې ستراتيژيکې موخې لري او په پام کې لري چې د دغو ستراتيژيکو موخو د پلی کيدو پورې په 

ًافغانستان کې پاتی شي او په دې سره به دا لوبه تر ډيرو کلونو پورې د ګواښ په توګه دوام ولري خو مطمئنا چې 

  .واک به يې د امريکا په الس کې وي

  

څرنګه : ځکه.  سوله به وکړای شي زموږ په ھيواد کې ناورين ته د پای ټکی کيږدي؟ نه، په ھيڅ صورتخو آيا دا

چې د تروريزم په ضد نړيواله جګړه د نړۍ د زبرځواکو ھيوادونو او د نړيوالې امپراتورې يوه لوبه ده او دا سوله 

 ګڼل کيږي نو نشي کوالی اوسنی ناورين ھم د دې لوبې يوه برخه يا په څرګند ډول د يوې ښکيالکي پروژې برخه

سوله ھغه وخت پرمختللې شميرل کيږي چې د پرمختګ، ھوساينې او خپلواکۍ لپاره الره پرانيزي، . پای ته ورسوي

نه دا چې ھغه کړۍ بشپړه کړي چې په تيرو نھو کلونو کې د دې ھيواد په برخليک يې داسې ناتارې کړي دي چې 

  .يږي چې لويديځ پلوه دولتونه د څه لپاره او په کوم جوړښت او ولې جوړيږياوس خلک په ټوله مانا پوھ

  

له ھغه ځايه چې دا پالن شوې سوله په افغانستان کې د نړيوالې امپراتورۍ د ستراتيژۍ يوه برخه ده او د پلی کيدو 

خکني او اوسني دريځ لپاره يې ھم ھغه کسان په پام کې نيول شوي دي چې زموږ ھيوادوال په ښه توګه د ھغوې د م

په اړه په څرګند ډول پوھيږي او په دې ھم پوھيږي چې دا کسان ھيڅکله نشي کوالی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه 

دريځ غوره کړي او سوله په واقعي مانا رامنځته کړي، ځکه چې د افغانانو لپاره واقعي سوله، ھغه سوله ده چې په 

خپلواکۍ تضمين کړي او بيا د يو ودان، پرمختللي او ولسواکه افغانستان لپاره لومړي سر کې د ھيواد استقالل او 

الره ھواره کړي، څه چې د سولې په اړه له اوسنۍ پروژې څخه ليرې بريښي، ځکه په ھيواد کې لسګونه زره 

  .   بھرني سرتيري شتون لري او ھر څه د ھغوی په واک کې دي

  


