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 بسم هللا الرحمن الرحیم

م کې ه کریمخوښ نوم دی نوځکه هللا جل جالله په قران ص   سوله یونیک اوښه نوم دی چې دهللا اودرسول

سوله دهللا په مځکه کې دهللا دبندګانولپاره  دهللا یدی،ددي سره سره دصلحی یاسولی نوم څوځایه  ذکرکړ

سوله اول اشدضرورت دی ، هروخت نعمت دی اودبندګانوورتهلوی  ،دلوری یوبې ساری

ضرورت  لپاره یومبرم دټولي سیمي اوټولي نړی د اودریملپاره دټولوګاونډیو زموږ دویملپاره زموږدافغانانو

هم  سیمه اونړی سوله نه وې نوبیابه لري  چې داسیایي هیوادونودزړه حیثیت دی که په دغه هیوادکې

موږچې کله دسولې ذکرکوو ې نړی جزاوغړی دی، ورسره په تشویش کې وې ځکه چې زموږهیواددنور

چې  تونزه پرته ده کومه س لویه یوه زموږ په وړاندې داسوال مخې ته راځې چې سره په اوتوماتیک ډول

هرو مروحل کړو،زمادداسي ستونزه هروخت دوامتضادي  لرې اوموږبایدداستونزه ته اړتیا اوټیکاو سولې

الري لټول سویدي چې یوزوراوبل یې مذاکره ده،خوداپه هغواړخونوپوري اړه لري چې په دغوستونزوکي 

داچې زموږپه هیوادکې متاسفانه دزورو مغروره اوپه ،چې کومي الري ته ترجیح ورکوي راښکیل وي

چې هغه دوینوتویولوخرابی  کومه ه ترجیح ورکړیدهاړخ جنګ ت نوي اوعصري تکنالوژی سمبال

السته راوړنه نلري،همدغه ناروابي منطقه اوظالمانه ستراتیژی ته یې یولس  اودښمنیودراټوکولوپرته بله

چې په همدي جنګ کې تریولک اوپنځوس زره زیات  کاله دوام ورکړیدی اوتراوسه پوري هم دوام لري

اوپه لکونوافغانان یي  ډیرکلي کورونه یي دخاوروسره خاوري کړیديمعصوم افغانان په شهادت رسولي او

 .دکورونوپریښودلوته اړکړیدي

سره  دبلیاردونوډالرودضائع کولو داچې ددي سرټمبه اوبي ځایه زوراودخپلوزرګونوعسکرودسرونودبیي

ني اوپه خپله سره دوی په دې سره ونه توانیدله چې خپل دزورسلطه هدف اوواکمني پریوه خپلواکه هیوادوم

سره یې اقرراواعتراف هم کړیدی نواوس ددې وخت رارسیدلی دی چې دویمه الره پلي کړای سی ناکامی 

په په که په رشتیاسره ستونزه حل کول هدف وې او،زماپه نظرچې هغه دمعلوقیت منطق اودحل الره ده 

ورته  رښتیاسره زموږپه هیوادکې موجوده اجنبي نابللي قوتونه اوورسره دهغوی په مټوسره واکمن افغانان 

ې اصلي علت اپکارده چې ددغه ستونزو بنسټیزعلتونه وڅیړل سې ترڅوددغه ستونزپه د نو رشتیني وې

ې ګرانه به وې چې په پوره ډول تشخیص ونس مرض وکتل سې که ددغه ته دوااومرض پیداسې اوبیاور

 .ورته پایده وکړې هره دوا اوستراتیجي دې

ی یوه دددې لپاره چې موږاصلې موضوع ته ورسو په سیمه اوافغانستان کې دوه ډوله سولې ته ضرورت 

، داسوله اووینې تویول ودرول سې سې دجنګ مخه ونیولکې چې په سیمه  رې اوعاجله سوله وېبایدفو

 ته واوړې سیاسې السونو و تیجې دنظامې کنټرولهچې دجنګ روانه سترازماپه نظرداسې راتلالی سې 

که په دغه یوه ټکې کې تغیرراسې زه  ،په سیاسې ستراتیجې باندې ورته دحل الره پیداکړل سې اوبیا

زه په دې عقیده یم چې اوس هم  پیداکیږې دحل نورې الرې فکرکوم چې بیاورته

ی دی اودخیلواړخونوته هم داثابته سوی ده چې په جنګ باندې دډیروخلکواوحکومتونوسره دغه فکرپیداسو

اوهم ډیراوږداوطوالني  که الره ده،ځکه چې جنګ هم خسته کونکیهدف ته درسیدوالره ډیره دازغیوډ

 .سواودهري ورځي په تیریدوسره نورمشکالت زیږه وې،



2 
 

دجنګ ددوام  دې وسې اونهداځکه چې که دجنګ ستراتیجې روانه وې نوبیاهیڅ مانانلرې چې دسولې خبره 

 .سوله راتلالی سې سره

ې الی سګټمیدان ه په زور سره په نظامې فشاراوقوتوې چې دوی کې هرطرف په دې فکر که دجنګ

دسولې خبرې هسې دوخت ضایع کول اودخلکوغولول دې، که دجنګ نواوداالرې ته ترجیح ورکوې بیا

لپاره الره اوستراتیجې جوړیدالی سې  ونورپرمختګتغیرسې بیانودنو سره ستراتیجېي دسولې په ستراتیجی

خوکه داکارهم  اوډیپلوماټیکې هڅې دخلکوحق پیژندل اوپه متقابل احترام سره داستونزه هواریدالی سې

 اقتصاد ،ځکه چې دافغانستان اوږدجنګ هرڅه دځانه سره خوړلي دې موقت حل وې یووسي بیابه هم دا

دزراعت  ،داوبوسستم ،دبینه تللی دې چې دغه هیوادلرلي یدوڅانګيسویدی هرهغه بنیادې دعوا یومخ تباه

ټوله دسره نوې کیده اوکارغواړې بایدداټوله دحکومت دقوي میکانیزم په  صنائع مځکي برق مالدارې

جوړیدوسره داقتصادې بنیادي پروژوپه پلي کیدوسره په پښوودریږي ،داسې یوه اشتباه بایدبیاتکرارنسي 

ونه ه دافغانستان هرڅه تباه سویوه روروسته چې تکرارسوله ځکه دروسانوداستعمارسرلکه دروسانودوتلوو

کلی اوکورونه ولي اوکانالونه صنعتي پابریکي تجارت ټوله دبینه تللی وه حکومت هم فقط په نامه پاته وه 

اوبس تردې چې یوڅه هم پاته وه هغه دداسي چاالسونوته ولویده چې یایی خرڅ اویایي په داخلي 

سټ بن دراتلولپاره جنګونوکې استعمال کړه خوکه داکارهم وسې دابه ددایمې اوسرتاسرې سولې

 . اوبنیادجوړسې

ډیرکار،ډیرمشترکات همدارنګه  ده چې داسوله سوله اوبنیادي اساسېپه دغه هیواداوسیمه کې دویمه سوله 

داسې نړی نده پاته سوی داعتمادفضاجوړول غواړې،که موږدنړی تاریخ ته وګوروهیڅ وخت  کې په سیمه

چې هرڅه دیوه  چې په یوځای کې دې ستونزه نه وې داسې نړی موږپه راتلونکې وخت کې هم نسولیدالی

خودابایدووینو چې هره  هیواد،قشراویوه قوت په خوښه سره عادي جریان ولري اوهیڅ ستونزه دې نه وي،

 .ریقه بایدورته دحل الره پیداسېحل نکړواوپه معقوله طقوت اوسرټمبګی سره ستونزه بایدپه زور

دومره عمیق مشکالت سته چې دحل امکان  چې په نړی دومره ستونزي سته او دې عقیده اوباورنیم په زه

په اخالص ستراتیجې او ژور فکرعمیقه ودې حل کړای سېیی نسته خودومره ساده هم ندې چې تش په خبر

 ستان جوړه ول دهغه وختهنداوافغانستان ترمنځ اوسنی پاکعمل غو اړې، په بنسټیز ډول دپخوانې 

دالنجې  کارکې خپل ضرورت وه داچې داکارڅنګه وسو دادهغه وخت خبره وه خوپه هم دېدامپراتوری 

ټکې په لوی الس پاته اوپه نښه  سوه،چې تراوسه هم دیوه اوبل هدف لپاره دهغوټکوڅخه کله مشروع اوکله 

رنګه نورسیمییزهیوادونه مدغوالنجوترشانوبیابې شمیره السونه کارکوې،همداغیرمشروع استفاده کیږې،ده

چې هیڅ  راټوکیږې چې ځان ته ځانګړې رول غواړې داهم دستونزې یوبل اړخ دی هم اوس په نوو هیلو

بل اړخ ته نورګاونډي هیوادونه چې خپلومشروع حقونوسره دنامشروع ،وخت دپامه نسې غوځول کیدالی

ټینګ غوره په  نواوستونزودهوارولوالره ترټولوې تشویشوسخوبیاهم ددغدي حرص په لټه کې 

اوستل دی چې ر کې سیاسې ثبات اودسولې ډاډه فضا عمده خبره په سیمه ،باورسیمییزتفاهم کیدالی سې

 .داکاربه په سیاسې اواقتصادې لحاظ دټولې سیمې داوسیدونکوپه ګټه وې
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اوهم پخه ستراتیژي په کارولویږي زماپه نظرددي هدف  روسيف ته درسیدولپاره هم بایدپوره کاددې هد

څوګامونه چې ډیرضروردې هغه دادې اول دسولي دپاره دباوراواعتمادفضاضرورده که  لپاره

ددې لپاره چې هم خبروته الره   ،الره نه پیداکیږې هم هیڅ کله فضاجوړه نسې نوخبروته بهاواعتماددباور

 قوتونه حاکم دافغانستان اداره اوورسره اجنبيپیداسي اوهم په ډاډه اوشفافه توګه په مخ والړې سې بایدهم 

 .واخلي په عمل توګه الندې ګامونه

بایدامریکاورسره ددوی متحدین قوتونه دایقیني کړي چې دوی په افغانستان کې په نظامي توګه په اول ـ

مه اوترهرعنوان الندې چې وي نه پاته کیږي اوخپل اشغالي ستراتیژی به پای ته رسوي،ځکه چې هرنا

 دابنیادي ستونزه ده که داستونزه حل نسي نوپه نوروستونزوکې په مخ تګ نسي کیدالی،

دري ادرسه بایدجوړکړای سي اول دکابل  دویم ـ که اول ګام ته ژمنه وي نوددویم ګام لپاره په کارده چې

دریم  او ره چې اوس پاشلی دیلپا معلوم کړېدی،دویم دذي دخلواجنبي قوتونو لپاره چې اوس یي اداريد

 .لپاره چې اوس یي بیخي نلريدوسلوال روان مقاومت 

 .سي کړای بدله سره څه ناڅه یم په مطبوعاتوکې بایددزهروډکه ددښمن ژبه دسولي په خوږه ژبهدر

چې دمحرومیت اومحکومیت الره یی نیولي ده دهغوی یادونه وکړه دوړاندې هم ږم هغه خنډونه چې موڅلو

 .کړل سي لرې دالري څخهباید

پري اومخلصوافغانانوپه خیرغوښتونکوبي دروان مقامومت سره په توافق بایددښواو دکابل اداره.څلورم

داسې یوه قوې ستراتیجي جوړه کړي چې ټولوافغانانوته دقبول وړوي کوم چې اوس بیخي مرسته 

 .اوکه وي هم افغان شموله به نوي وجودنلري

بایدوتړل سې بندیان یي یاخوشي سي  اوپه هرنامه وي دخارجیانوزندانونه چې هرچیري وې. مپنځ

سي همدارنګه دهغو بندیانوسره چې په مختلفوزندانونوکې دې سیاسي  کړای اویابایدافغانستان ته حواله

 .سياودهغوی سره سیاسي برخوردو بندیان وبلل سي

په وضعیت پوهیږم اوڅومره چې دموضوع په حقیقت باندې زماعلم سته  اوافغانستان څومره چې زه دسیمې

یودبل  په سولییزډول باندېچې دلته په سیموکې دملتونوترمنځ کومه عمده ستونزه نسته ټول ملتونه غواړې 

ژوندکړی دی وکاله اوسولییزارام سپه زرګونوکلونودغوملتونوکې په دغه سیمه  ،ژوندوکړې په مرسته سره

اوسیږې ،هرقوم دبل قوم په دروندوالي اواهمیت باندې ښه پوهیږې هغوی  کې اوبیابه هم په دغه سیمه

 ستونزه دسیاسې واکمنانواواشخاصوبیابه هم ژوندکوې خوعمده اوپخواهم ژوندکاوه اوس هم ژوندکوې 

یابرخودنامه څخه هروخت په یوډول نه چې دهیڅ قوم اوسیمي نماینده ګې نکوي،خودقومونو ترمنځ ده

همدارنګه هروخت په سیمه کې نابللی دلیری واټن میلمانه هم له دغه ستونزوڅخه  څخه استفاده کوېیوډول 

څنګه  همدارنګه نړیوال لوبغاړي چې دغه سیاسې واکمنان اوعمده اشخاص ددې لپاره ګټه پورته کوې

،داسې تغیرات بایدیوڅه مثبت تغیرات اواقتصادې پرمختګونه وسې کړې داستونزه په دایمې توګه حل

 .اواقتصادې پرمختیاچې دخلکواوحکومتونو ترمنځ اړتیاوې اومشترکات ډیرکړې 
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ازادتجارت زیات کړای سې ددغه رقابتونولپاره اقتصادې پروژې اوادمثال په توګه دپراخواقتصادې 

سې چې ډیپلوماتیک روابط ډیرسې تجارت اواقتصادې پروژوسره به ددې اړتیاډیره 

تعامل ډیرسې چې داپرمختګ به  يدډیپلوماتیکوروابطودډیروالې په صورت کې به دسیاسې راکړې ورکړ

خلکوترمنځ  ددغو اړتیاوو په اهمیت  زیات کړې همدارنګه به دضرورت  خپله دمتقابل احترام اومشترک

 اوواټن راکم کارسره به دملتونوترمنځ فاصلهچې په دې  ،سې اوراکړه ورکړه ډیره  تګ راتګ زیاتبنیا

بیابه هم ددغواړتیاوه پربنیاد اواساس باندې ددې ضرورت پیداسې چې په ترانزیټ اوویزوکې  ،خوسې

اوټولنیزاقتصادي مشترک ماحول  اسانتیاراسې که په دغه سیمه کې اقتصادپه اساسې توګه قوې کړای سې

پرسیاسې اوامنیتې ثبات باندې مستقیم مثبت اثروغورځوې په قوت به ورغول سي نوداپرمختګ اواقتصادي 

 .همدې توګه بایدنورمشترکات هم وکتل سې

عدم دیواوبل هیوادپه کورنیوچاروکې دویم تغیرچې بایدپه حکومتونواوسیاسې ستراتجیوکې راسې هغه 

ې دداسې وجودلرې چ احترام دی اوس دغه ستونزه په نړیواله او سیمییزه توګهمداخلت اومتقابل 

که یوهیواد .ستراتجیوله کبله په خلکوکې هم امنیت خرابیږې اوهم دبې اعتمادی اونه باورفضاجوړه وې 

بې تفاوته نسې دهغه په وړاندې  هیڅ وخت هغه بل هیواد نوبیا دبل هیوادپه کورنیوچاروکې الس وهنه کوې

خوکه سیاسې انډول  ،پوره قوت ونلرې په اقتصادې اوسیاسې توګه هغه ته ورتههم که څه  پاته کیدالی

اومتقابل احترام نه وې نوبیابه دهغه بل هیواد عکس العمل یوازې دانه چې منفی وې بلکې ډیرخطرناکه به 

هم وې ،که چیرې داسې اودې ته ورته تغیرات په حقیقې اورشتونې توګه راسې نودابه په امنیتې 

ه باندې ډیره ښه اغیزه وکړې همدارنګه به په دایمې سول په سیمه کې اواقتصادې همدارنګه

په لوی الس غواړې دخپلوشخصي مفاداتولپاره دهغوهیوادونواواشصاصودالسوهنی مخه ونیسې کوم چې 

 .ه ناوړه استفاده وکړې په درناوېاواړتیاوو څخې اودخلکودغربت ړسیمه بې ثباته ک

 ۷۱۰۷جون ۷۲(ضعیف)عبدالسالم 

 


