AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۲۲

حکیم روان

ټاکنې او سوله
د افغانستان دښمنان غواړي اوبه خړې کړي او ماهیان ونیسي  .د طالبانو هڅې د دې د پاره چې د اوسنی سیاسی
نظام پر ځای د کیبلونو امارتی نظام راولی د درک وړ دي  .خو یو شمېر ډنډورچیان یې بیا ددې له پاره چې په
جهادی چور کې یې څه الس ته را نه وړل  ،هیلې یې طالبی چور ته ساتلی دي او هغوی چې په جهادی چور کې یې
جیبونه او بډې ډکې کړیدی  ،د اشرف غنی د حساب د ډاره طالبي ناتار ته ډوهلونه وهي  .دوی د امریکا د متحده
ایاالتو د استازی زلمی خلیلزاد د سولې هڅې او د طالبانو سره د مذاکراتو پایلې د خپلو هیلو سره سمې تعبیر او
تفسیروي .
زلمی خلیلزاد په وارو وارو ویلی دی چې د ځواکونو ایستل زمونږ موخه نه ده  ،بلکې زمونږ موخه په افغانستان کې
د سولې تأمین او ټینګښت دی  .دا یې هم په وار وار سره ویلي دي چې « په څلورو مسألو بحث روان دی  .د
ځواکونو وتل  ،د تروریستانو د ګواښونو مخنیوۍ  ،اوربند او د افغانانو تر منځ جوړجاړی  .یا دا ټول موارد یا یو
همه نه » !
د ولسمشر دوکتور اشرف غنی په هکله اوتې بوتې هم کوم ځای ځکه نه نیسی چې د اتلسو کالو په جریان کې د
لومړی ځل له پاره د اشرف غنی په ابتکار او نوښت اوربند اعالن شو او دواړو خواؤ اوربند دقیق مراعات هم کړ.
د لومړی اوربند ویاړ په اشرف غنی پورې تعلق لري  ،نه په طالبانو پورې  ،نه د هغو په مالتړو او نه په امریکا
پورې  .دې اوربند ثابته کړه چې که پردي مداخله و نه کړي  ،دواړه خواوې د اوربند د ټکي په ټکې عملی کیدو
وړتیا لري .
ولسمشر اشرف غنی د لومړی ځل له پ اره د جګړې د مخنیوی او سولې د تأمین په هیله د بی قید او شرطه خبرو
آترو وړاندیز وکړ  .د سولې د پاره ددې نوښت ویاړ هم مختص په اشرف غنی پورې اړه لري  .دوکتور اشرف غنی
دوه ځلې د کابل پروسې تر عنوان الندې دوه نړیوال کنفرانسونه راوغوښتل او په هغو کې یې د سولې په اړه د
افغانستان د اسالمی جمهوری دولت د الرې نقشه یا د سولې مبسوط او مشرح پالن وړاندې کړ .
د ولسمشر غني په ابتکار په اندونیزیا کې د اسالمی علماؤ غونډه جوړه شوه  ،په کومه کې چې د اسالمی علماؤ فتوا
د جګړې مشروعیت تر پوښتنو الندې راووست او افغان جګړه یې د اسالمی اصولو له مخې د مسلمان وژنې یوه
ناروا جګړه اعالن کړه .
همدارنګه د جاګارتا د غونډې په دوام د افغان دولت په نوښت د سعودی عربستان په جده کې د ټولی اسالمی نړئ
علماؤ د افغانستان پر ضد جګړه ناروا وبلله ا
د هیواد د ننه د  ۲۵۰۰کسانو په شاوخوا کې د اسالمی علماؤ سترې او بی ساري غونډې افغان جګړه د مسلمان وژنې
یوه ناروا او غیر مشروع جګړه وبلله
 .طالبانو او مالتړو یې د طالب پر ضد د یوه نړیوال غبرګون له ویرې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړ  ،خو دوی
فکر کاوه چې ممکن امریکا به د طالبانو سره خبرې د تېر په څېر رد کړی او په دې ډول به د نړیوالو په وړاندې د
خپلې مالمتی بار سپک کړي  .خو امریکا خبرې ومنلې او مذاکرات پیل شول .
افغان ولسمشر د سولې د پاره مشورتی لویه جرګه راوبلله چې درې زره درې سوو استازو په کې ګډون درلود  .د
اشرف غنی سرسختو مخالفیو د جرګې پر استقاللیت او د استازو په ټاکنو کې د دولت
پر عدم مداخلې اعتراف وکړ  .ولسمشر د جرګې د نورو الرښونو تر څنګ د طالب بندیانو نه سوه کسیزه ډله له
زندانونو د ښه نیت د څرګندولو او باور جوړولو په منظور خالصه کړه .
اوس چیرې او څه وخت ولسمشر غنی د سولې نوښتګر د سولې مخالفت کړی دی ؟ که ډنډورچیان لږ خپل ضمیر ته
مراجعه وکړي  ،حد اقل باید د ځانه سره وشرمیږي .
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د سولې دښمني خو طالبان کوي چې د جګړې د یوې خوا سره خبرې نه کوي  .افغان دولت د اشرف غنی په مشری
کله ویلی دی چې د طالبانو سره خبرو ته نه حاضریږي ؟ که طالبان افغان حکومت السپوڅي بولی  ،تر طالبانو
السپوڅي څوک شته  ،بیا خو طالبان د السپوڅو السپوڅي دي .
راځو ټاکنو ته  :ټاکنې د افغانستان د اسالمی جمهوریت د اساسی قانون زغرده غوښتنه ده او د هر مسؤل حکومت
مسؤلیت دی چې له یوې قانونی دورې وروسته ټاکنې وکړي او واک په قانونی او مسالمت آمیزه توګه بل انتخابی کس
ته انتقال کړي .
د طالبانو له واکمنی وروسته نور واک د وسلو او زور له الرې نه بلکې د ټولو خلکو د رایې او رضایت له مخې
انتقالیږي  .د افغانستان د اسالمی جمهوریت په چوکاټ کې د هر افغان رایې او نظر ته درناوی کیږي او اوریدل کیږي .

طالبان له دې امله د ټاکنو مخالفت کوي چې دوی ټاکنی نه مني  ،دوی یواځې د مالیانو شورا مني  ،خو طالبان د
قرآن ددې آیت مخالف دی چې وایي  :فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه .
طالبان د هر کس نظر  ،رایې او خبرې ته ارزښت نه ورکوي  ،د خدای تعالی د احکامو خالف یواځې په ځانونو مین دي .

هغوی چې ټاکنې نه منې او ټاکنې تحریموي او په ټاکنو کې د نه ګډون له پاره مختلفی او رنګا رنګ پلمې کوي  ،د
ټاکنو بایلونکی دي  .د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان ټول په یوه غږ د غنی حضور په ټاکنو کې نه مني  .ځکه لکه لمر
روښانه ده چې دوکتور اشرف غنی د ټاکنو د میدان بې قید او شرطه ګټونکی دی .
یواځې یوه قانونمنده واکمني چې د ټاکنو په پایله کې منځته راځي د سولې د پاره مذاکرات په ډاډه زړه او قوي مټو
پر مخ بیوالی شی  .د طالبانو د پاره د ابن الوقتو او کمزورو کسانو سره مذاکرات په ګټه دی  ،خو طالبان د تل په
څېر لنډ فکر کوي  .داسې م ذاکرات به د لنډ وخت د پاره د طالبانو په ګټه وي خو د هېواد د راتلونکی د پاره به
ګواښونکی او مرګوني پایلې ولري.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

