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  :يادداشت
بر مبنای اصل احترام به پرنسيب ھای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

اينکه دموکراتيک و آزادی مطبوعات، مضامين ھموطنان را منتشر می سازد به شرط 
با وجوديکه پورتال با بعضی از نظرات .  با روحيۀ نشراتی پورتال در تضاد نباشد

سياسی آقای سعيدی موافق نيست، اما مضمون ايشان را بدون تصرف به ديد ھم ميھنان 
ارزيابی و نتيجه گيری از تحليل  سياسی آقای سعيدی به ارتباط اوضاع .  ميگذارد

  .ی پورتال، به ھموطنان واگذار ميشويمکشور را با حفظ حق تبصره برا
  AA-AAاداره پورتال                                                                       

  سعيدی افغانی-داکتر صالح الدين سعيدی

                 ٢٠١١ اپريل ٠٧
  دافغان ستراتيژيک څيړنيز مرکز دعلمي  شورا ترنظر الندی

  هدوھمه برخ/ کېپه دری برخو 

  

  
  !ې الرېاو د حل ممکنحاالت، کړکيچونه افغانستان کې په 

[Situation in Afghanistan, Problems & Possible Solutions] 
 
 

لکه سی آی ی، پنتاګون،   مختلفو امريکايی مراکزو  واشنګتن چې د امريکی د متحدو اياالتو د پايتخت په توګه د
او کلبونو، د ديموکرات ګوند او د جمھوری خواه د ګوند او ټی پارټی، او بعضی نظامی بعضی دينی او سياسی ټولنو 

تبارز او تبلور ورکوی او د امريکی جمھور رئيس د سپـينی ماڼی    حلقاتو د تأثيراتو الندی خپل ورځنی سياسيت ته
ناتو، منافعو او مصالحوپه ويونکی او رسمی سياسی حاکمه مرجع ده، د امکا  په مشری د امريکی د سياسيت رسمی

 .چوکات کې عمل کوی او يا عمل کولو ته مجبوريږی
د افغانستان په ھکله د امريکی د متحدو اياالتو د جمھور رئيس ښاغلی باراک اوباما وروستی اوږد مھاله 

ړاندی و  تر آغيزی الندی څه موده د مخه  کاله پوری او دھغه نه وروسته د پورتنی مراکزو٢٠١۴تر   پاليسی
 .شوه چې څلور برخی او مراحولو کې به عملی کيږی

د الس ته : نظامی اوتصفيوی عمليات، دريمه مرحله: ذھنيت او افکار برابرول، دوھمه مرحله: لمړی مرحله
 .د افغانستان اقتصادی او اداری انکشاف او اصالحات: راوړلو او تصفيه شوو سيمو ساتنه، څلورمه برخه او پړاو

اوږد مھالی پاليسی په لمړی مرحله کې او دھغه نه دمخه د ذھنيت   يڅ شک نه شته چې د امريکی ددیپه دی کې ھ
او افکارو د برابرولو په برخه کې د افغانستان په اړه او عملی ډګر کې ډيری غلط فھمی د افغانستان په داخل او 

 :نړيواله کچه په عمل او نظر کې وجود لرلی او لری
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او دھغوی د ارزښتونو مفاھيم، حدود او ثغور، د آزاد بازار اقتصاد او حتی د بشر د حقوقو   دديموکراسی، آزادی
 .مفاھيم او د قانون حاکميت په عمل کې کامال مغشوش افاده او عملی کيده او کيږی

و يا مسايل کامال متفاوت تشريح، توضيح ا  د مصالحی او مفاھمی مفاھيم، کدری سياسيت، ملی منافع او نور ورته
 .عملی شول

د جھاد او امر بالمعروف و نھی عن المنکر حدود او ثغور ھم . د دين او دينی مسايلو توجيه او تفسير ھم متفاوت وه
 .حيرانوونکی تفاوتنه لرل  مختلف او دافراط او تفريط پر اصولو اوتوضيحاتو والړ او ډير ځلی

نظامی او پوځی حل ټينګار   ه ھم د افغانستان د مسايلو بهپه تأسف سره بايد ووايم چې د بعضی له نظره ال تر اوس
د نړی د مختلفو تمدنو او کلتورنو د ھمکاری او مشترکات د . کيږی او د تشدد ليار د حل اصلی ليار ګڼل کيږی

 .پر الری کارکيږی  ساتلو پر ځآی د تقابل او تشدد
دی کولو پروسه ډير ضعيف او بعضی مطرح حلقات يی د خير، سولې او ښه تفاھم او د اعتماد د اړيکو د بيا را ژون

ددی پر ځای د متقابل فريب او غولونی بازار . نه کيږی او ونه شو  په دی ليار کې صادقانه برخورد. له سره ردوی
 .ګرم دی
سياسی جوړ   په ورکولو  تسليمی، رشوت ورکونه او د څوکی او مقام  او برداشت مختلفی خواوی  په پوھه  زمونږ

مونږ په دی باور يو چې دمصالحی او مفاھمی څخه داسی تعبير په اصل . جاړی، مصالحه اومفاھمه خالصه کوی
 .کی مقابل ته دتوھين په مانا اود مصالحی او مفاھمی د مانا غلطه افاده او پوھه ده

ريست، خدمتګار او د ترو. د مخالفنيو، اپوزيسيون او دښمن مفاھيم مغشوش او نادرسته وکارول شول او ليا کاريږی
وطن صادق بچی او پردی نوکران او جيره خوارانو مفاھيم مغشوش استعمال کړای شول او په دی برخه کـې د 
تروريزم او افراطيت سره دمبارزی تر نامه الندی په زرھاو قومی او منطقوی منحط سياسيتونه عملی شول او 

 .خاين او خاينين د خدمتګارانو په نامه الفی او پتاقی وھیدوطن اصلی او صادق بچيان . داپروسه ليا ادامه لری
مفاھيم، په افغانستان او نړيوال کچه د اکسترميزم، تروريزم او تشدد په ضد دمبارزی   د ديموکراسی او آزادی

ډير ځلی يو ورته . مفاھيم، حدود او ثغور ډير ځلی مغشوش، غير تعريف شوی او متناقض ښکاری او تعريفيږی
 .ی وائی او ھغه بل ورته ناکامی او يو ورته خدمتګار او قھرمان وائی او ھغه بل ورته جنايت کارکامياب
 درست او معيين مفاھيم په درست ډول و څيړل شی او درست  کېکلکه اړتيا شته او وه چې په دی برخه  په

او خدمت د ارادی لرونکی تر منځ داکار اقال د وطن د صادقو خدمتګارانو او د خير  .مفاھيم، او اھداف په ګوته شی
 .زياد ممکن او عملی دی

اوږد او مستقل بحث کيدای شی ددی قضاياو او   چې ھريو يی  د پورتنيو مسايلوپه اړه  په دی برخه کې
   .ستاسی پام اړول غواړو  يوڅو اړخو نو او جوانبو ته په مختصر ډول  مفاھيم

 سياسی ژوند پر اصولو توافق داسی توافق چې ھغه حاکميت، ھغه مفاھمه او مصالحه په مشترک کور کې د مشترک
حاکميت مشروع دی چې خلک يی   ډلی، حزب او سازمان  نسخه او ھغه برنامه مشروعيت لری او د ھغه سياسی

 معاملو او نه د بھرنيو  دا نه په کودتا ګانو، نه په کنفرانسو او نه په پټو. ټاکل شوی وی  وټاکی او د خلکو لخوا
 .استخبارات په توافقاتو مشروعيت پيدا کوالی شی

اما اصلی مشروعيت بايد . زمينی برابری کړی  پورتنی مراجع او ناستی والړی کوالی شی يواځی او يواځی الزمی
 .دافغانستان اکثريت خلک مسلمان دی او خپل انتخاب لری .په آزادو ټاکنو کې د خلکو له خواترالسه او تحقق ومومی

د   ھغه اکثريت چې خلکو په آزادو ټاکنو کې. ام جوړول چې اکثريت حکومت او اقليت خپل حقوق ولریداسی نظ
 .معين او محدود وخت لپاره انتخاب او ټاکلی او د وخت په تيريدو بايد د ھغه مشروعيت له سره تجديد کړای شی

 د ارزښتونو د دفاع، پالنی او ديموکراتيک نظام د خلکو حکومت، د خلکو په واسطه منځ ته راغلی اود خلکو
خو پکار ده چې دا وطنی ارزښتونه د . کې عين څيز نه دی  دا ارزښتونه په ټولو انسانی ټولنو  .روزی نظام دی

 .انسانی ټولنی د عام منل شوو ازرښتونو سره چې انسانی ټولنی پری تر زياته حده توافق کړی دی، مخالف ونه لري
منحرف کړای   ادی عام اکثريت يا په بدالری او عوامفبريبی، او منحطو قومی خواوپه تأسف سره اوس اوس ډير ع

شوو او ډيرځلی د وطن صادق عناصرو د سيستم په داخل او يا ھم بھر کې الزم فرصت و نه موند چې وطن ته 
 .خدمت وکړی

او د فھمی   و مصروفه دهد وطن ډيرکدرونه اوسرمايه په خاص ډول په بھر کې په فزيکی او ډيرو عادی فزيکی کار
د سړی جګړی د تعصب او محاسباتو په اساس کار نه اخيستل   او مسلکی پوھی نه يی د نورو عواملو سره سره

 .دی برخه کې حاکميت، بی کفايته زمامداران او دسړی جګړی حاکم مغزونه په کلکه ډار لری  په  .کيږی
 رسيدولو اراده نه لرله اويا نه لری، شرعی او نورمال اداری ملی عناصرو او کادرونو يا د پردو په آوږو د قدرت

 .جوړښتونه دھغوی دقدرت رسيدو مانع دی
او    او نړيواله ټولنه قربانی ورکوی  د وطن بچيان  پدی توګه ملت په وينو کې المبی، د سيمی سوله په خطر کې ده،

نھاو ډالره او پوندونو او سرمايی ئی په ناروا يو عده نور بيا خوشحاله دی چی حاکمان دی، چړچی کوی او ميليو
 .توګه ترالسه کړل
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لمړی مرحلی کې   لکه څنګه چې مو وليکل په کلکه پدی باور يو چې د امريکی د دی اوږد مھاله ستراتيژی په
سياسی مخکښ مطرح   وظايف په درسته او کافی اندازه نه دی اجرا شوی اوحتی افغانستان د حاکميت مسؤلين او

قات، افراد او سياست وال په دی برخه کې عمده نيمګرتياوی او سوء تفاھمات لری او په ھغو نسخو او دحل په حل
 .الرو ټينګار کوي چې د دی وطن او نړيوالی ټولنی د تراژيدی د اوږيدو عامل شوی او وی به

کر او کړنی پری والړی وی او مثالونه راوړم چې کوالی شو د دی افکارو او مھمو اراکينو او مسؤولينو تف  يو څو
دی او ددوی د افکارو او نسخو عمق او بُعد په ريښتنی توګه درک او دحل ممکنی الری ددوی د افکار سره په 

 .مقايسه، عملی والی او علمی والی وڅيړو او ستاسی قضاوت او انتخاب ته ئی پيشکش کړو
 : او ليکيوائی
ھای سياسی  ھا بايد تمامی نيرو آغاز عمليات قبل از ...ندکرزی نمی خواھد طالبان شکست نظامی بخور„ 

خاطر آوردن ثبات مجدد در نقاط ناآمن راه ديگری جز  پذيرفتند که به افغانستان ـ جامعه مدنی و دولت افغانستان می
سطح ملی و ھا در  دارد بايد از پشتيبانی سياسی اين نيرو ھايی که اکنون ادامه عمليات .از افزايش قوا وجود ندارد

 .”.....بود محلی برخوردار می
په دی توګه نړی او امريکی ته . يعنی دا چې ښاغلی حامد کرزی ھم طالب او ددی تراژيدی ادامه ورکوونکی دی

   .ويل کيږی چې افغانی اداره کې بايد داسی څوک راوستل شی چې دنظامی حل تأکيد کوی او ھغه ګويا دوی دي
 . د مطروحه مسايلو په نظامی حل تأييد او تأکيد کيـږیيعنی داچه بيا دافغانستان

مونږ په دی باور يو چې په يو منطقه او سيمه کې که چيری سل واری نظامی عمليات وشی او سياسی برنامه او د 
يواځی د تراژيدی د اوږديدو ” افزايش قوای نظامی“حل الره وجود ونه لری دانظامی عمليات کومه پايله نه لری او 

منطق او ديموکراسی ته دقبول وړ نه ده چې په . نه بل انجام نه شی لرالی بــن بست نور مرګ او ژوبلی اواو 
آيا د تفاھم او مذاکری نه چې اصول او ثغور او ريښتينی تعريف يی معلوم وی، بل منطقی او . نظامی حل تأکيد وشی

سياسی حل، او ھغه مذاکره او تفاھم چې خلک مناسب ديموکراتيک قايمقام وجود لری؟ زه په يقين ويلی شم چې 
 .دخپل سرنوشت حاکم کړی بله منطقی او انسانی او ديموکراتيکه الره نه شته

 :ليکوال ادامه ورکوی
ھيچ نيروی   ،ھا خواستند تجربه عراق را در افغانستان پياده سازند ھايی که امريکايی از ھمان آغازين روز...„

 ”....ھای منطقه از آن پشتيانی نکردند ان، دولت و کشورسياسی در سطح جامعه افغانست
زه په دی باور يم چې عراق په جنګ کې چې د نړيوالی . نه پوھيږم ليکوال د عراق د کومی تجربی نه بحث کوی

نه پرته او عدم موجوديت    دجنګ نه وروسته او د صدام حسين   ټولنی او امريکی د ستړی کيدو سبب شی اوعراق
آيا .  دايران لمنی ته وغورځيدعراق عمال د ايران د اوسنی رژيم په ګټه او منفعت دی او   په صورت کې

ھغه تجربی نه خبری کوي چې په عراق کې قومی، نژادی او مذھبی تفرقی چاقی کړای شوی او    دعراق   ليکوال
عمال مستقل ھيواد دی    يعنی داچه کردستان او شمالی عراق    عمال تجزيه کړ؟يې   تجربو نه چي عراق   يا د ھغی

عراقی تجاربو نه په افغانستان کې دتطبيق ! نه پوھيږی د کومو مثبتو ؟. او حتی خپل اساسی قانون او بيرق لری
په ھغو تأکيد کوی او په افغانستان کې يی عملی کولو ته  بحث روان دی چې دا ليکوال او نسخه ورکونکی

 خوشحالی کوله اويا ئی غوښتل؟
 : ورکویليکوال ادامه

خواھد طالبان از مجرای  خواست و نمی گردد به تفکر ارگ که نمی علت اساسی که اين حمايت ساخته نشد برمی...„
 ”...نظامی شکست بخورند

خو د طالبانو . دا ھيڅ منطق نه شی منالی چې ښاغلی حامد کرزی دی د طالبانو د حرکت په ماته خوشحال نه وی
اتو پر بنسټ او د ټولنی ديو غټی ټوټی د محروميت په مفھوم، د قومی تصفيی په ماته د قومی او قبيلوی د تعصب

د طالبانو نظامی ماتی سره مخالفت په دی مفھوم چې د وطن بچی . مفھوم چې ډيرځلی عملی شوی بيا بله خبر ده
يا داغواړی نو که ارګ ب... دپردو ددسيسو او خدمت نه ووځی او په ريښتينی توګه د مقدسو اھدافو جوګه شی او 

که يو تن او يو افغان ھم ددی سياست په نتيجه ښی ليار او دوطن خدمت ته د تسليمی او غالمی د جغ دوړلو نه 
 په يېپرته تيار شی نو دا کار انسانی کار دی او ارګ په دی برخه کې په حق دی او خبره او موضع 

که څوک په دی توګه غواړی د امريکی د نظامی حل د حلقاتو اعتماد تر السه کړی او غواړی د    .ده   ځای
افغانستان د خلکو په وينو قدرت ته د بھرنيو پوځی ځواکونه په زور ورسيږی دا نو بيا بله محاسبه او بله معامله او 

 .ھم دفھم وړ ده
 :داسی ادامه ورکوی   د افغانستان په ھکلهستراتيژی په اړه    ليکوال د امريکی ددی

ھای جنوب و شرق کشور ـ جايی که طالبان  رفتن به دھکده .....مرحله دوم اين استراتژی آغازش خام بود...„
قلعه سياسی که ھمانا صحنه ملی سياسی .اين اصل را زير پا گذاشت  ـ  گذاری نمايند توانسته بودند مجددا ھسته

 ”.علنی نکرد و جنگ بدون برنامه سياسی آغاز گرديدبود ازين اقدام حمايت 
سياسی . استدالل  زه نه پوھيږم چې ملت چيری تللی وه او چا بيا بيرته ھسته ګذاری وکړه؟ ضعيف منطق او ضعيف

ھو جنګ . قلعه د مفاھمی او مذاکری نه کومه بله سياسی قلعه کيدای شی؟ داسی سياسی قلعه چې خلک تصميم ونيسی
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ن بست او ــبُ  حل د سياسی برنامی يعنی د مصالحی او مفاھمی د عملی کيدو نه پرته بی نتيجی او پايله يياو نظامی 
تأکيد کوی او يواځی خپل ځان باندی اعتراف لری د يک حزبی او عمال   که څوک په جګړی. راولی بی نتيجه والی

د خلکو د انتخاب نه د مخه دوی په خپل   دی اود توتاليته سيستم او خود کامګی پلوی دی چې ګويا مخالفين طالبانی
نتايج مو ھم په دی دری لسيزو او بيا وروسته   قضاوت د ملت تصميم ځانته اختصاص ورکړی، نو دداسی سياست

 .له ھغه وليدل
دداسی سياسيت په نتيجه کې بيا د ھغه مجريان مجبور شول چې غرونو، درو، وزيرستان، ُکالب او داسی نورو 

و غارونو ته او مھاجرتونو ته د تللو مجبوريت منځ ته راځی او د مدنی ټولنی جوړلو اھداف له سره تحقق نه کنارو ا
دداسی سياست نتيجه مرګ، ژوبله او يو عده چاالکانو او مفسدينو ته د قدرت د . کومه پايله نه لری  بله. شی موندالی

و بيا پورتنی تګ الره او نسخه دی مطرح، تجويز او عملی که څوک دا غواړی ن. بله پايله نه لری  رسيدو او خرابی
 .کړی

 :ليکوال ادامه ورکوی
گذرد و بعضی نقاط که تبديل به پايگاه طالبان شده بودند،  ھا می اکنون از آغاز مرحله دوم اين استراتژی ماه  ...„

در آن مناطق ندارد يا عمدا را  ھای سياسی دولتی ديگر توان ايجاد شبکه  زعامت  ......دوباره تصفيه گرديدند
رييس دولت نخواست در حمايت از جنگ دست به ابتکارات سياسی بزند تا مردم را به طور نسبی بسيج   

 ”  .سياسی بومی نباشند، مشکل است مورد اعتماد مردم قرار گيرندھای حرکت .....نمايد
تأسف دی    . ابتکاراات سياسی بزنددست به....حمايت از جنګ  در   .وګوری بيا ھم عجيبه ضد او نقيض جمالت

باندی تأکيد   در حمايت از صلح  د افغانستان خلک او خيرخواه عناصر. باندی تأکيد کيږی حمايت از جنګ  چې در
ھماغه دی چې   حرکت  بومی  ھوملت او. تأکيدات لری  در حمايت از جنګ او دوی. غواړي او صادقانه عمل کول

 .چې خلک يی غواړی او دخلکو انتخاب د جنګ او ټانک انتخاب نه دیھماغه به کيږی . عمال خلک ورسره دی
 :ليکوال ادامه ورکوی

يعنی به نمايندگی از کدام ديدگاه و برنامه سياسی  ؛اند ھای افغانستان نيز با ھمين سوال ابتدايی مواجه اما نيرو ....“
بود يعنی  ھای سياسی می ار بر برنامهکه مرحله سوم کال يک مرحله استو ترين روش اين بود منطقی! رزمند؟ می

سياسی حفظ   يک تفکر و برنامه داشت و در اصل با که بازھم اتکا به قوای نظامی می حفظ ساحه به عوض اين
 ”....  .گرديد می

له يو خوا د جنګ تأکيدات او له بلی خوا د سياسی برنامی چې . ددی افادو او نور افادو تر منځ صريح تناقض دی
د جنګ په حالت کې انسانی طرحه او    يږو کومه سياسی برنامه غير د تفاھم او مصالحی د برنامی نهاصال نپوھ

 برنامه کيدای شی؟
په افغانستان کې ملت حاکم    لپاره، داچي   خير خواه عناصر د پايداری سولی سياسي برنامی   د افغانستان او نړی

ه نظامی قواو باندی د حل ليار ردوی او دا ورته د ظلم، او پ. او په خپل سرنوشت تصميم ونيسی کار کول غواړی
 .تجاوز او غير ديموکراتيک او غير انسانی ليار ښکاری

 :ليکوال ادامه ورکوی
ساالری بنابر گسترده  بسازد مانند دموکراسی و مردم ھای ديگری که تالش شد بستر حمايتی برای خود  ارزش ...“

شود در چنين فضای  ھم که نمی ای اداره واليتی ريشه نگرفتند و جامعه مدنی ھ بودن فساد و فردساالری، در سياست
 ”....اختناق و تشنجی جان بگيرد

ديموکراسی او ديموکراتيک نظام په ريښتنی مفھوم د خلکو نظام، د خلکو لخوا جوړ شوی نظام او دخلکو 
 خلک مسلمان دی او خپل ارزښتونه او په دی توګه دافغانستان اکثريت .منالی شو دارزښتونو په خدمت کې نظام

بل الترناتيف او قايمقام نه  اوس اوس ديموکراتيک نظام په دغه مفھوم او مانا ھغه نظام دی دی چې. انتخاب لری
او نه منی، نو بيا د   که ملت ددوی په مفھوم او عمل ديموکراسی او ددوی په تعبير اوعمل مردم ساالری ردوی. لری

ساالری ګناه نه ده بلکی د ھغه چا ګناه ده چې دامطالب ئی نادرسته او ناروا سوء استفاده کړی او ديموکراسی او مرد
 اوه يېپه ھغو لسو کلو کې چې ليکوال . ھو فساد او فرد ساالری په تيرو لسو کالو کې وه او ده. د خلک ګناه نه ده

ھغه اداره چې دده نږدی ملګری .  مشری کولهکاله د يوی کليدی دولتی څوکی مشری يعنی د افغانستان د ملی امنيت
ظلم او تعدی و منطقوی  ھغه ديموکراسی چې د قومی تصفيو،  .په تمامومھمو دولتی څوکيو کې وجود لرل او لری

 .موجب شول   تعدی او تجاوز او دسته جمعی وژنو او تباھی
نو په کار دا   .منزجر او متنفر دی  ړهعملی ک  ھو دافغانستان خلک دداسی مردم ساالری او ديموکراسی نه چې دوی

 .چې درستی او اصلی مردم ساالری او اصلی ديموکراسی لپاره په ريښتينی مفھوم عمال کار وشی
 :ليکوال ادامه ورکوی

که راه را برای انکشاف اقتصادی و اداری باز نمايد، به احتمال  بينی من، مرحله سوم به عوض اينـ به پيش ....“
رشد   مرحله چھارم به عوض اينکه. يعنی ما به مرحله چھارم نخواھيم رسيد. انجامد بست می  يک بنبه بسيار قوی

بست خواھد بود و من قراين و داليل اين تخمين خويش را ذيال  اقتصادی و اداری را دربرداشته باشد يک بن
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المللی در حاشيه قرار   ملی و بينھای سياسی که تفکر ضدطالبانی دارند در محاسبات بلند تمامی نيرو  .نگارم می
 ”.....امريکا قرار ندارند» چه بايد کرد؟«ھای  آنھا شامل در مشوره. دارند

  
ھو که وضع ھمداسی ادامه پيدا وکړی، د ھمداسی نظرياتو چې دی يي لری او مشابھو پاټی راتلنو او غلطو افادو او 

چې ھيڅ څوک   داسی بد عواقب. ير بد عواقب به ولریال څه چې ډ نو بن بست غلطو نسخو څخه کار واخيستل شی
 .به يی د ټولولو او مرمت توان ونه لری

دوی د ملت اراده ځانته . ديموکراسی داسی حکم کوی چې ملت بايد تصميم ونيسی او خپل زعامت انتخاب کړی
رنامو او موجوديت د مختصروی د ددی پروسی مخالفين په طالبانو کې خالصه کوی او بيا د طالبانو دحرکت د ب

 .محکوميت حکم د ملت نه داخيستلو د مخه ځانته خالصه کوی
د . او يا دبل ھرچا حق دی چې کومه نسخه د خپلی ټولنی لپاره مناسبه ګڼی او کومه نه  مونږ په دی باوريو چې دوی

سلمان لپاره په ھغه ډول چې طالبانو نسخه د ټولنی د اصالح لپاره په نوويموکلو کې د نورمال، متمدن او ديموکرات م
خو که په ديموکراسی ايمان لری نو راځی چې ددی نسخو . د افغانستان خلکو په عمل کې وليده د منلو وړ نه ده

ريښتنی تعبيروکړو او يا ھم له سره ددی نسخو نامناسب والی او يا ھم دخپلو نسخو مناسب والی او د تطبيق 
ھو سياسی . او تشدد داليل پاتی نه کړو  توګه چا ته د غير متمدن برخوردد خلکو نه ترالسه اوپه دی   مشروعيت
مشترک کور کې د مشترک ژوندی بر قواعدو توافق په کار دی چې په ھغه کې داکثريت د حاکميت او   توافق او په

 . وټاکييېھغه اکثريت او دھغوی نسخی چې ملت . د اقليت دحقوقو تضمين وی
ر مشروع زمامداری او بی کفايته افرادو و دتباھی په نسخو چې جنګ او تشدد په الره ھو اقتصادی انکشاف په غي

 .نشی تر السه کيدالی...... تأکيد کوی او غير له ځانه بل څوک په کې ځای نه لری او 
ھو پکار ده چې په سياسی برخو او څوکيو کې سياسی مشروع افراد او په مسلکی برخو کې مسلکی افراد تصميم 

 .ار مخ ته يوسیاو ک
  .غيرمشروع، بی کفايته او قانون شکنه افراد اقتصادی پرمختيا نشی راوستالی

 .ھو اقتصادی انکشاف او اداری انکشاف مافيايی حلقات په مشروع ډول نشی تر سره کوالی
رتنيو ادعا د پو. دروغ دی  محض” نيرو ھای ضد طالبانی در محاسبات بلند درحاشيه قرار دارند“داچه تأکيد کيږی 

ګانو ليکوونکی چې مونږ ورځينی نقل قول کوو په تيرو لسو کلو کې اوه کاله دافغانستان د ملی امنيت رئيس وه او 
. دوی خپله وائی چې طالبان به په ديموکراسی د نفس کاږل فرصت ونه لری. ځان د سياسی اتحاد فعال غړی بولی

اما زه . په عمل کې تحقق ورکړای شی  چې دی خبری ته   کار دهپه  نو که په دی خبره په ريښتينی ايمان لری نو
 .فکر کوم چې دوی دخلکو دانتخاب نه ډاره لري

 :داليکوال ادامه ورکوی
 ”....ھا و خواھان سازش با طالبان است رييس جمھور خود خواھان توقف عمليات ...“

ی تر څو چې د ھغی ټولنی به سياسی ستيج کې علم او پوھه حکم کوی چې په ھغه ټولنه کې به مستقره سوله رانه ش
. د ټولنی ريښتنی نمايند ګان او د موجوده سياسی ځواکونو نماينده په مشروع او نورمالو الرو خپل نمايند و نه لری

نه د معاملی او نه د خود فروشی او نه د ملت د تصميم نه بھرو ميکانيزمو او نه په   په سياسی ستيج کې دا نماينده
انتخاب شفاف او نورمال ميکانيزم   يواځنی الر داده چې د ملت د. انسو او کودتاګانو مشروعيت لریکنفر

 .فعال کړای شیډول وجوړښتونه په صادقانه او ريښتنی ا
مونږ په دی باوريو چې ھر ډول معامله چې د پورتنيو اصولو خالف وشی د جګړی او خرابی د ادامی اصلی عامل 

او غير ديموکراتيکه ھڅه او الر   دا به نادرسته .طرفدار شو  ”حاشيه کشاندبه ملت را “ چې مونږ حق نلرو. به وی
سياسی قدرت ته د رسيدو لپاره د بھرنيو د نظامی حلقات د اعتمام اوروحيی پر بنسټ ځان قدرت ته . وی او ده

.  او ملت پر نزد د نفرت وړ دیداسی کړنالره او پالن د هللا تعالی  .رسولو لپاره کار حرام و نامشروع کار دی
 .داسی کړنالره او ھڅه ملتونه او ھيوادونه تباه کوی

 :ليکوال ادامه ورکوی
ھای تاکتيکی زيادی را متحمل  ھا و رنج تا اين ھمسويی تحت فشار يا امتياز سياسی از بين نرود، طالبان شکست ...“

 ”.....خواھند شد ولی شکست استراتژيک نخواھند خورد
ھو د سياسی تفاھم نه پرته او د مصالحی د . افغانستان مسأله د پاکستان د الس لنډولو پرته ممکنه نه دهھو د 

 .ريښتنی عملی کيدو نه پرته به نتايج ډير بد وی
د ښه، . ھو په راتلونکو اتلسو مياشتو کې داسی اقدمات په کار دی چې تيری نيمګرتياوی ادامه و نه مومی

د ښو کارو لپاره . عامالنه، په ښه وخت مناسب اقدامات او عملی کارونه وشی دابيرو سرهعامالنه او عاقالنه ت
 .کار اھل کار ته وسپارل شی. حقوقی بسترونه ايجاد شی

 .اداری اصالحات منځ ته راشی او په دی توګه د خونړيو حوادثو مخه ونيول شی
 .او فھم وړ ھم ده  چې د درکھو پاکستان به ددی وضعی نه پوره پوره ګټه پورته کول غواړی 

 :ليکوال ادامه ورکوی
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اگر دولت افغانستان منافع ملی را به خاطر انجام يک معامله با طالبان زير پا نمايد، احتمال بسيار وجود دارد که  “
ھايی غير از دولت  ھا پناه به نھاد خاطر دفاع از شرف، عزت، تاريخ و ارزش کنترول مرکزی فرو ريزد و مردم به

 .” امرهللا صالح– ببرند
دزغم وړ خبر نه ده او دا ھڅی تر   افغانستان په تجزيه تھديدول او د افغانستان د جدايی او تجزيی خبری مطرح کول

 .ھر عنوان الندی خيانت دی
اما ھيڅ . مصالحه او مفاھمه نبايد د معاملی او خيانت په مفھوم وکارول شی  ھولکه څنګه چې مفصله توضيح شوه

  . حق نه لری دافغانستان د تجزيی الترناتيف مطرح او داسی نھديد وکړيڅوک
دی چې د ھشت صبح په ويب پاڼه  ښاغلی امرهللا صالح  پورتنی نسخی او مطالبات او د افغانستان د تجزيی تھديد د

يت رئيس وه او د افغانستان د ملی امن  اوو کالو لپاره د ھغه چې په وروستی لسيزه کې د .کې تيره ونی خپاره شول
 .مھم غړی دیسياسی مطرح ټلوالی 
  ددوھمی برخی پای

   

  


