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 د اوربند اعالن او تلپاتې سوله
 

نیټې پورې د اوربند یو اړخیز ( ۵نیټې څخه د اختر تر پنځمې )( 2۲اوه ویشتمې ) هد افغان حکومت لخوا د روژې ل
ورځو کې د اوربند اعالن ( ۳دریوو ) هځواب کې د طالبانو د اسالمي تحریک لخوا د اختر پ ههغې پاعالن او بیا د 

قتي اوربند څخه هغه نیک او د مننې څخه ډک سپڅلی ګام دی چې د افغان ولس د تود هرکلي سره مخ شوی. د دې مؤ 
لري. ولس څلویښت کاله کیږي چې ډاګه کوي چې ولس څومره سولې ته اړتیا  هد ولس مالتړ، هرکلی او خوښي دا پ

تیریدو سره هیواد  هې مړه کیږي، او د هرې ورځې پئاور کې سوځیږي، کورونه یې ورانیږي، بچي  هد جنګ پ
 وروسته پاتې کیږي.

ي یرغلګرو فکر ئي یرغلګرو. امریکائسوله هم د افغان حکومت غوښتنه ده، هم د طالب غوښتنه ده او هم د امریکا
لري او د پردیو لخوا یو رامینځته شوی  همینځ کې ریښې ن هیو وړوکی ټولګی خلک دي، د خلکو پکاوه چې طالبان 

مینځه یوسي. دا غلطه پوهه دوی ته د وخت شمالي ټلوالې او د نظار شورا  هې ډیر ژر لئحرکت دی، نو ځکه به 
پر منسب کښینول شو، زور د کابل د جمهوري ریاست  هي پوځونو پئکرزی د امریکا ورکړې وه. کله چې حامد

 دې هې وویل چې طالبان بهرني ګوډاګیان وو او لئنومړي د امریکایانو دا غلطه پوهه نوره هم قوي کړه او هغوی ته 
لومړیو دوو کلونو کې مقاومت ونکړ. دې کار  هوروسته سر نشي پورته کوالی. طالبانو د یرغل څخه وروسته پ

 مینځه والړل. هې طالبان په رښتیا سره لامریکایانو ته نور ډاډ هم ورکړ چې ګواک
هکله ضد او نقیض خبرې، ویناوې او دریځونه  هاشرف غني د حکومتونو لخوا هم د سولې پ کرزي او محمد د حامد

څرګند شول. کله به طالبانو ته د مرورو ورڼو خطاب وشو او کله به هغوی دښمنان او پردي السپوڅي یاد شول. یوه 
تر  افغان حکومت د طالبانو سره سوله غواړي، بله ورځ به اعالن وشو چې افغان پوځ بهورځ به اعالن وشو چې 

 وي ورکړې. هطالبانو ته ماتې ن ېئچې هغې پورې جنګ کوي ترڅو 
کر تضاد کې وو. طالبانو ف هسره پ البیل دریځونه درلودل چې یو د بلدوران کې بی هطالبانو هم د پنځلسو کلونو پ

ډګر کې ماتې ورکړې. امریکایان  هي، نړیوالو، او افغان پوځونو ته به د جنګ پئچې امریکا   کوي کاوه او الهم فکر
دې کې شک نشته چې طالبانو د  هدې خاورې څخه وباسي او افغان حکومت به رانسکور کړې. پ هاو بهرنیان به ل

. مینځه یوسي هان حکومت به لدي چې د افغ هډګر کې ځینې پرمختګونه ترالسه کړي دي، مګر دومره هم ن هجنګ پ
 راتلونکې کې به ترسره شي. هدا چې طالبانو ولې او څنګه پرمختګ وکړ، یوې جال څیړنې ته اړتیا لري چې پ

دې زوریدلي او  هد یوې نیمې لسیزې جګړې، مرګ او ژوبلې څخه وروسته بالخره افغان حکومت او طالبانو پ
سوله او ارامتیا کې تیرې کړي. د موقتي اوربند اعالن  هاو شپې پ کړیدلي ملت زړه وسوځاوه ترڅو د اختر ورځې

افغانستان کې د سولې د رامینځته کیدو لپاره هغه لومړنی ستر ګام بلل کیدای شي چې نورو پړاونو ته الر  هپ
 نرښتیا سره اخالص او د سولې غوښتنه وي. افغا هپ هې بوتلالی شي، خو کئخالصوالی شي او د پرمختګ پر لور 

الرې رامینځته کیدای شي او دا هغه  هافغانستان کې سوله یواځې د خبرواترو ل هدې پوهیږي چې پ هولس او نړیوال پ
قتي اعالن دې پوه شي چې د چا سره څنګه خبرې وکړي. د اوربند مؤ  هوخت امکان لري چې متخاصمې خواوې پ

 بلې خوا مسئولیتونه او هنې یې راژوندۍ کړي دي لیوې خوا یو ستر او نیک ګام دی او نوي امیدونه او غوښت هل هک
 محدودیتونه هم لري.

پاره باید افغان حکومت، طالبان او امریکایان د خپلو غیروعملي غوښتنو او دریځونو  مهاله او تلپاتې سولې د د اوږود
اځي چې ر هوله نسر نه فکر وکړي. داسې س هخپلو دریځونو او پوځي پالیسیو ل هڅخه تیرشي. افغان حکومت باید پ

بله ورځ بیا وایي چې د طالبانو پرضد جګړه به ترهغې  هیوه ورځ د کابل حکومت طالبانو ته د سولې بلنه ورکوي او پ
وي مات شوي. طالبان باید د امریکایانو او نورو نړیوالو  هډګر کې ن هپورې دوام لري ترڅو چې طالبان د جګړې پ

دې کې شک نشته چې د بهرنیو پوځونو وتل د ټولو هیوادپالو افغانانو  هړي. پهکله عمیق فکر وک هځواکونو د وتلو پ
افغانستان څخه وځي او بیا به دوی سوله  ههیله ده، مګر دا ناشونې ده چې لومړی به امریکایان او نړیوال پوځونه ل
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مریکایان ولې افغانستان دې ځانونه پوه کړي چې ا هکوي. دلته دوه خبرې ډیرې د پام وړ دي. لومړي، طالبان باید پ
د امریکا ستراتیژیکې او اقتصادي ګټې  هرښتیا سره هم طالبان، بن الدن او القاعده مطرح وو او ک هته راغلي. ایا پ

ي او نور بهرني پوځونه د ئچیري امریکا هافغانستان او سیمه کې مطرح وې؟ دویم، طالبان فکر کوي چئ ک هپ
شي افغان حکومت ته ماتې ورکړي او قدرت به ترالسه کړي. مګر واقیعت دا  افغانستان څخه ووځي دوی به وکړای

چیري وهم وتل نو طالبان به د افغان حکومت  هووځي او ک هدی چې دا کار ناشونی دی. لومړی خو امریکایان ن
 تکړي شي، لکه څنګه چې فکر کوي. د روسانو د وتلو څخه وروسته د نجیب حکوم هسانۍ سره مات نآ هداسې پ

 زور. هد جنګ پ هڅو کاله دوام وکړ او مجاهدینو کابل د خبرو او دوه اړخیزه موافقې پراساس ونیو، ن
امریکایان هم باید د دې خوب او خیال څخه ووځي چې دوی به ګواکې طالبانو ته ماتې ورکړي. طالبان هیڅ وخت 

ن حاظ ترپخوا ډیر پیاوړي شوي دي. امریکایاپوځي ل هولسونو کې ریښې ځغلولي او پ ههم نشي ماتیدی، ځکه طالبانو پ
حالت کې خبرې وکړي. امریکایان باید نوره دا هڅه ونکړي چې  هباید د طالبانو سره د جنګ او د طالبانو د زور پ

لومړی طالبان کمزوري کړي او بیا وروسته ورسره خبرې وکړي. امریکایان باید د دې دریځ څخه هم پرشا شي چې 
کلونو کې به ( 1۵دې پنځلسو) هداسې کیدای نو پ هن وسله کیږدي او بیا به ورسره خبرې کیږي. کلومړی باید طالبا

او د افغانستان او امریکا د سولې شرایط یې ومنل،  ده، کله چې طالبانو وسله کښیښودهشوي وای. بله مهمه خبره دا
 کوي. هنو نشت شول او د نشت سره هیڅوک هم خبرې ن

خپلو ذهنونو، فکرونو او کړو وړو  هپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبان پ اله سولې دد تلپاتې او اوږودمه
اوسې. هیله مندیم چې د افغان حکومت او طالبان د  هفکر کې ن هکې بدلون راولي او د واک او قدرت د انحصار پ

خواوې د ولس غوښتنو ته احترام کړي. دواړه  هنوو تنکیو هیلو او غوښتنو د ناامیدۍ څادر خور ن هافغان ولس پ
دې کړیدلي او زوریدلي ملت رحم وکړي او د یوې ریښتنې او تلپاتې سولې دپاره صادقانه ګامونه واخلې  هوکړي. پ

نو وی هبه پ ودې ناورین څخه وباسي. ترڅو به وژل کیږو، ترڅو به مو کورونه ورانیږي، ترڅ هاو دا هیواد او ولس ل
 والدونه بې تعلیمه پاتې کیږي. کې لمبیږو، ترڅو به مو ا

 روغه او سوله ونکړو نو ضرور به ورکيږو. هک
 .یلوي څښتن عالم او الرښود د

 1۳زیږدیز کال د جون د میاشتې  2۶1۲سالت لیک سیټي، یوټا، د 
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