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  د سولی په لور                             

                              د الر نقشه
 

  می  د سولی يو پالنی په درشل کی ډ د لمړی غونۍ م کال د سپتامبر په مياشت کی د سيمه ايزی جرګګ٢٠٠٧د 
) سولی ملی جرګی د ( ياسی جوړښت نوموړی پالن په وروستيو وختو کی په کابل کی  د يوه س . هوسپارته يا  يډم

  .   شويديه مطرح او راته استول له خوآ په نوی بڼ
و په نظر کی نيولو سره او د سولی ملی جرګی د غوښتنی  سره سۍپه افغانستان ، سيمی او نړ م په  د نوی پي

ی مخکنی پالن باندی په الندی ډ  . ول د سره کتنه کي

 *                              *   *    
ونه  د ٣۶د   کنالوژی سمبال عسکری يون  کلو را هيسی  د ٧ هيوادونو په پرمخ تللی نظامی 

  .تروريزم سره د جګړی تر پلمی الندی په افغانستان کی مستقر شويدی
د نوی وسلی د آزموينی  په  افغانستان: د تروريزم سره جګړه د خپل لمړنی چوکات نه وتلی ده 

کر،  او د مختلفو سيمه ايزو شخړو د تصفيی  عو هيوادونوالبراتوار،  د ذينف د ژيوپولتيکو ګتو د 
  . حساب په دګر بدل شويدی

 په واقعيت کی  .په افغانستان کی تروريزم سره مبارزه د خلکو سره د جګړی بڼه غوره کړيده
دو، که واقعيتونو ته غاړ.  د افغانانو د تاريخی مقاومت سره مخ دیئتالفنړيوال نظامی ا ه کين

ی   . جګړه الپسی اوږده  او ، ورسره هيواد الزيات  وران او انسانی تلفات زياتي
.  کړی استعمالد پاره مقاصدو خپلئتالف افغانی اوسنی حکومت د  کلو راهيسی نړيوال نظامی ا٧د 

عی خبره ده تر هغه وخته پوری چه حکومت د غير يطب. افغانی لوری کوم ملی ستراتيژی نلری
 افغانستان د ملی ستراتيژۍ د  درلودلو نه بی برخی پاتی ،نی کړيو په الس جوړ او مالتړ شیافغا

ی   . کي
  افغانستان بايد د بل واکی ، جګړې او بی ثباتۍ د حالت نه خپلواکی ، سولی او ثبات خوا ته د يوه  
یپه انتقالی پړاو کی  واک يو لنډ مهال حکومت ته س: انتقالی  پړاو نه تير شی     . پارل کي

ی   . د انتقالی پړاو د جوړيدو لمړی ګام د وسله والو مخالفينو سره د خبرواترو نه پيل کي
ی    : خبرې اترې د څو پړاونو نه تيري
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لی  بايد د الندی اقداماتو په چوکاټ کی تر سره شی باور فضآ لمړی ــ  د ته کولو هلی   د رامن
:  

چه د وسله وال ... ) ياغی ، تروريست  ( مينالوژی ګانی ــ  په مطبوعات او ميډيا کی مخکنی تر
مقاومت په پته حواله کيدلی ، د نوو اصطالحاتو سره چه د سولی او پخالينی جذبات منعکسوی ، 

  . بدلی شی
د زندانيانو پاتی برخه د خبرو اترو د  دوام په بهير کی . ــ  د مقاومت يو شمير بنديان خوشی شی

ی   . خوشی کي
د اوربند د څارنی دنده ګد کمسيون ته چه د جګړی د اړخونو نه ترکيب شوی .   اعالم شیبندــ  اور

یو   .په غاړه ده) م ، م ( د کمسيون مشرتوب د ملګرو ملتونو . ی سپارل کي
   

  :  په درې بڼو مطرح کيدلی شی ټدوهم  ــ  د خبرو اترو سياسی چوکا
            ــ   د امن جرګه 

   ړيوال کانفرانس          ــ   ن
  ــ  لويه جرګه          

  د سولی  د هر يو الترنتيف نه که کومې مثبتی پايلی تر السه نشوې ، کوالی شو چه بل الترنتيف 
ينګی بيلګی تر السه . همدا اوس سوله د سيمه ايزی  جرګګۍ له الری مطرح ده: ته مخ واړوو که 

ی بل الترن   . تيف يعنی نړيوال کانفرانس ته مراجعه کولی شوشی  چه د هغه نه څه شی نه جوړي
  

بايد د افغانستان د کشالی د هوارولو په مقصد  د  م ، م  تر  نړيوال کانفرانس نوی دريم ــ
  .څارنی الندی د افغانستان ، سيمی  او نړۍ د واقعيتونو په بنس باندی جوړ شی

ت باندی د سولی د راوستلو په کانفرانس  يوازنی بهرنی مرجع ګنلی شو چه په اوسنی حکوم
د بن نړيوال کانفرانس په » سياسی باور « موجوده حکومت  : موخه کافی فشار اچولی شی

  .واسطه تر السه کړ او د يو بل کانفرانس د  الری له السه يی ورکولی شی
ناتو ، د کابل حکومت او وسله وال ( په کانفرانس کی بايد يوازی په جګړه کی ښکيلو ډلو 

  ) اومتمق
  . ګدون ولری

کانفرانس ترکيب ته پراختيا ورکول د خبرو اترو د اوږديدو ، پيچلتيا  او نهايتآ د ناکامی المل 
ی   . ګر

ای ولری انید کانفرانس د اجندآ په سر کی به دوه موضوعګ  :  
نستان ئتالف دافغانړيوال نظامی ا: ئتالف متقابله ژمنه ــ  د وسله وال مقاومت او نړيوال نظامی ا

په درناوی سره په مناسب وخت خپل فوځ  له افغانستان څخه باسی  او افغانی ملی واکمنی ته 
بهرنی هيوادونه افغانستان ته  خپل بشری او اقتصادی . لوری ته د عدم مداخلې ژمنه ورکوی

  .مرستی جاری ساتی
واکونو په وتلو س ره خپلې اړيکی د وسله وال مقاومت کانفرانس ته ژمنه ورکوی چه د بهرنيو 

  .بهرنيو جنګياليو او مقاومت سره د مالتړ کونکو هيوادونو سره شکوی
ــ  نړيوال کانفرانس د يوی نوی مسلکی، ناپييلی لنډ مهالي حکومت د جوړيدو د پاره بند او بست 

  . کوی
  ول بهرنی سياست  په بنست باندی، هيواد چه ډيو مرکزی اوملی حکومت کوالی شی چه د يو باان

ګړی د پراختيا په مرکز بدل شويدی ، د سياسی ثبات ، سولې او اقتصادی پرمختيآ په سيمه کی د ج
  . په يو ستر محور بدل کړی

دليل يی هم دا . د اوسنی حکومت ترميم د مقاومت د استازی د ګدون په نيت د پرابلم دحل الره نده
ی ،» فدراسيون «  په گياليودی چه د جن  د حکومت بپ د ننه سياسی تجانس کی  نوی غړی زياتي
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ی او اوسنی نظام پوری تړلی جن ه  ونيت ی جنايت کاران سياسی پناهګاه او مصگالزياتی له من
  . تر السه کوی

  
  : نوی حکومت د دوو کلونو د پاره الندی دندې تر سره کوی : وړاانتقالی پ  ــڅلورم  

ته کول                ــ  يوه سالمه اداره رامن
ولنيز او کلتوری کړنالره               ــ  د هيواد د اوسنی ايجاباتو سره سم د حکومت اقتصادی ، 

  جوړول                
             ــ  با انډول  بهرنی سياست په بنس باندی د بهرنيو هيوادونو سره اړيکی برقرارول  

ينګيدو په موخه نا    قانونه جګړه مار بی وسلی کول             ــ  د قانون د واکمنی د 
ولنی په مرسته د مخدره موادو سره د  مقابلی په نيت يو پالن جوړول               ــ  د نړيوال 

لو ته              ــ  د جنګی جنايت کارانو د محاکمی د پاره د  م ، م  په مرسته مخکنی کمزورو هلو 
کتيا ورکول                    چ
ولنی په مرسته کورنی امنيتی ميکانيزم ته وده ورکول            ــ   په دغه موضوع(   د نړيوالې 

ی                   ) . باندی  وروسته تبصره کي
اکل                ــ  د بهرنيو قواوو د تدريجی وتلو په مقصد مهال ويش 
  تسويدول             ــ  د قواوو د نوی معادلی په بنست باندی نوی اساسی قانون 

             ــ  دوديزه لويه جرګه د اساسی قانون د تصويب په موخه رابلل  
ان کانديدولی نشی . (            ــ  انتخابات اعالمول    )  په انتخاباتو کی د انتقالی حکومت غړی 

ی ، چاری د اوسنی اساسی قانو ن د            ــ تر هغه وخته پوری چه نوی اساسی قانون جوړي
ی چه د نوو شرايطو سره سمونوالی ولری او په نړيوال  هغو احکامو په بنس باندی تر سره کي

  . کانفرانس کی د اړخونو له خوآ ورباندی توافق شوی وی 
    

  :د امنيت پروبلم 
بهرنيو مرستو په بنس باندی بايد په ډيره بيړه امنيتی ملی اورګانونو ته  انتقالی حکومت د

  . کړیپياوړتيا ور
کۍ دومره وده وکړی چه  ی چه ملی امنيتی اورګانونه په چ خو سره له دی  داسی ګومان نکي

  . موږ په امنيتی لحاظ په بشپړه توګه په خپلو امکاناتو متکی شو
ی ډلو او گقانونه جنبی  په سر کی  بايد د ا هر څه چه وی د اجنداد امنيت الترنتيفونو محتو

ای ولریخصوصی کمپنيو بی وسلی کول  .  
    : دوه الترنتيف مطرح کيدای شی په اړهد امنيت د تآمين  

پلو سيموکی د نوی حکومت د امنيتی پرسونلو او د مقاومت د مليشيو له خوآ ګدی  ــ  په جن 
ی جوړول    . امنيتی کمي

د نوموړی پروسی  د برياليتوب ضمانت دا دی چه د مقاومت مليشيی د هغه حکومت په مالتړ 
  . ار پاتی شی چه د نړيوال کانفرانس د توافق  له الری جوړې  شويدی وفاد

ينګه که ،گکله چه امنيتی ګدی کميتی په جن پلو سيمو کی په اوضاعو باندی خپل ولکه   په  بايد 
 افغانستان کی ميشت بهرنيو قواوو د خپل نظامی تحرکاتو استقامت شمالی او لويديزو سيمو ته

 او د هغه سره تړلی لوژستيکی او اکماالتی الری  تر کلکی  څارنی الندی شمالی پولی. پراخ کړی
  . ونيسی

ی او ملی فوج په اوضاعو باندی واکمن شو ، بهرنيو  ول افغانستان کی امنيتی ګدی کمي کله چه په 
ی  ه    . قواوو حضور ته اړتيا له من

 ول پهی شی دليغی ورباند فرانسنړيوال کانی چ ف،ينت التر دوهمه موخه په نيتأم د تيامن دــ  
  .ید استقرار واکونوی سول د م ، م دی ک افغانستان
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 ائتالفی نظام والړينی اوسن د ،یولر هډونی ک په وادونويه غير ګاوندیی اسالم ديبای چ قوأ دغه
ی شو توافق يی دوړيجو پهی کپه نړيوال کانفرانس ی چی کوړ مالت حکومت هغه د او ، یسينی ا
ی کی پاتی ک افغانستان پهی پور وخته هغه تر ېقواووی سول د م ، م د. وو  ، یتيامنی افغانی چي
  .ړیک دايپ را ايتړو موخه چه نيتأم د تيامن د انونهگروای مل

ينی مغرضو کړيو چه خپل سياسی برخه ليک بهرنيو  همدا اوس د حکومت په دننه او د باندی 
سره تړلی د ولسمشری ) ساتونکو(حالت ساتنی واکونو حضور، جګړی دوام او د اوسنی 

 ۵ کلن اشغال ، جګړه او افغان وژنه  د ٧دوی غواړی چه . انتخاباتو په دايريدو تينګار کوی
  . راتلونکو کلو د پاره د فرمايشی او دستوری انتخاباتو له الری اوږده  شی  او مشروعيت ومومی 

ه حکم کولی شو چه په اوسنيو شرايطو کی په که موږ د انتخاباتو منطق ته زير شو نو په داګ
  :  زمينه مساعد ه نده  هيواد کی  د انتخاباتو د تدوير د پاره

پلو هيوادونو او د هغی جملی نه په افغانستان  کی  بايد د انتخاباتو نه د دوو مقاصدو د  په جن 
  :پاره ګته پورته شی  

  ــ  واکمنی ته مشروعيت ورکول 
کی ــ  وسله والو مخ الفينو ته په سياسی پروسه کی د راجذبولو له الری، جګړی ته د پای 

ودل   .اي
که چه ،خو اوسمهال د نوموړو موخو د تآمين د پاره شرايط سم نه ښکاری  :  

    ــ  هيواد د بهرنيو قواوو تر اشغال الندی دی  
   نلری  ونيت  ــ  د هيواد په يوه لويه برخه د نا امنی له کبله رای ورکونکو مص

  ــ  د عمومی سر شميرنی د نشتوالی له درکه  د مستحقو رای ورکونکو شمير معلوم  ندی    
  ګنلی شو ئه   انتخابات په اوسنيو ستونزمنو شرايطو کی د سولی ضد توط

  .  د سولی الره هواره او روښانه ده يوازی سياسی اراده ، واقعبينی او صداقت ته اړتيا لری
 د تپل شوې جګړی طلسم يوازی د افغانانو په الس .  موږ  باندی تپل شويده  جګړه په زور په

  : پدی شرط باندی چه . ماتولی شو
ی د ملی ګتو په سر . ــ  د افغانستان د سياسی قدرت د دګر ليونيان د پرديو د لوبو وسيله ونګر

  . باندی د هيچا سره معامله ونکړی
لی ــ جوړيدو چه د   د يوه ملی ، خپلواک او انتقالی حکومت د د افغانستان ملی کړيو خپلې هلی 

بهرنيو مهاجمو قوتونو سره د تپل شوی غيرعادالنه جګړی او افغان وژنی  په اړوند حساب او 
  »پای  «  .    کتاب وکړی ، وقف کړی
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