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 نلک اندازاچی

 

 هد اوربند او تاؤتریخوالی د کمښت په هکل
 
 

پر  او پیچلتیا ، ېپاکستان د داخلی کړکېچ ورځنۍ ود د ، له خړ لیست نه تور لیست ته د پاکستان د شاملیدو احتمال
مات  رونه یې وخ د سختدریځیو ی وتانګی سست کړل ا ورنګارنګ داخلی او خارجی فشارونو د طالبان پنجابی واکمنانو

د افغان حکومت د ړنګیدو خیالونه پرایښې دي ، د وسله وال ځواک د تس نس کیدو خامی هیلې  وناوس طالبا  . لړک
ت بیا را منځته رډاګه د اسالمی اما ، د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له ردولو ډډه کوي ، په   یې هیرې کړی دي

د مجاهدینو په   . يحضور په اړه خبرې آترې کو محدود د وکیدل محال بولی ، حتی د امریکایي ځواکون
کې دي او هر څه د بدلون په حال کې  لوېش په درش د ویي ډالرا د ملیونونو امریک ېهم په خپلو منځو ک نطالبا  شان

  . ښکاري
آی او طالبانو له خوا د -اس-افغان ولسمشر تومتی کوي چې د آی ،یشرمه ځان غوښتونکځینې بې ضمیره او بې  

د ډاکتر غنی د اوربند  وا يتاؤتریخوالی د کمیدو د شیطانی طرحې پر وړاندې د اوربند متبادله طرحه وړاندې کو
ولې طرحه د سولې په وړاندې پلمه بولي . دوی دا اصل هېروي چې د هر کار د پاره ټاکلی چاپیلاير اړین دی . د س

، د سولې او   دتر هغو چې توپک غږ کوي ، د توپک او جنګ ض . د مذاکراتو د پاره اوربند یو منل شوی اصل دی
دا د ډاکتر غنی  . غږونه نه اوریدل کیږي د دې د پاره چې د سولې غږ واریدل شی ، باید د توپک خوله بنده شي نام

خبره ده . داسې فکر وکړئ چې طالبانو ځانمرګی برید وکړ خبره ده ، بی له شکه انسانی خبره ده او د ولس د زړه 
او په یوه جومات یا شفاخانه کې یې د وینو حمام جوړ کړ ، آیا دا خبر به د سولې د مذاکراتو پر میز د سولې خبرې 

و زیات شمېر طالبانو ته یې مرګ ا جنجالی نه کړي ؟ یا حکومتی ځواکونو د طالبانو په کوم مرکز چاپه ووهله او
ژوبله واړوله ، آیا دا به د سولې میز ته پر ناستو طالبانو آغیز ونه کړي ؟ اوربند د متقابل باور د زیاتیدو او سولې ته 

  . د مساعد چاپیلاير سره مرسته کوي
دا د واک او د خلکو د بدمرغۍ په بیه د ملیونی پانګو خاوندان او مصنوعی  ، ند ولسمشر په شرمو شرمیدلی مخالفی

د دې پر ځای چې پر طالبانو غږ وکړي چې تاسو د جنګ د ادامې د پاره د تاؤتریخوالی کمښت یوه   « بران» ره
د وکړئ ، راځي د خپلو عقدو د تسکین او  نپلمه جوړوئ او د سولې د رښتینی نیت او عزم د پاره باید لومړی اورب

وي . د ولسمشر دښمنان نه یواځې د سولې له پاره طالبانو د خوشالولو د پاره پر ولسمشر غنی ناځوانمردانه بریدونه ک
   . اندیښنې نه لري ، بلکې پخپله د جنګ عاملین هم دي

څوک وو چې هر پښتون ، هر لونګی واال او ږیرې لرونکی ته به یې د طالبانو خطاب کاوه او د خارجیانو له نابلدتیا 
نه کول ، د خلکو کورونه او ځمکې یې غصبولې او په  او باور څخه یې په سوء استفادې سره پر بی ګناه خلکو بریدو

زرګونو کورنۍ یې په شمال کې له خپلو کورونو جبرا مهاجرتونو ته اړې کړې او خلک مجبور شول ، څو د ځان د  
  ؟دفاع د پاره د طالبانو سره یو ځای شی 

چې  لمراجعې رد کړې او چا غوښتو روارو وا  چا په هېواد کې د نورمال او عادی ژوند د پاره د طالب مشرانو په
بندګی  آی-اس-بان د آیلچا طا وا ؟د طالبانو غاړو ته د بندګۍ زنځیرونه ور واچوي   ند ماجراجو جورج بوش په شا 

  ؟کړل  ړته ا
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د دشت لیلي د بوږنوونکو جنایتونو  ؟نن څنګه دا ښاغلی د چور او چپاول اتالن غواړي ، ځانونه د سولې اتالن کړي
خلک دوی نه پیژني ، خو  ېد سولې او امن د راوستو تیږې په سینو ماتوي . العجب ! دوی فکر کوي چ  عاملین نن
  . خلک د دوی د ټولو پټو غالؤو خبر دی ، بربنډ جنایات خو یې خود نه پټیږي . خطا وزي

ې د اتلس کلن دې بې شرمو ته په کار ده چې د سولې مسألې پرېږدی ، دوی باید هغه محاکمې ته ځواب ووایي چ  
  . ې او بورې میندې یې دایرول غواړيډکون جنګ د قربانیانو یتیمان ،

دوکتور غنی سولې ته د رسیدو د پاره لومړنۍ اوربند اعالن کړ، چې عملی شو ، په خواشینۍ سره چې د دوکتور   -
  . غنی د اوربند د غزیدو وړاندیز د جنګ غوښتونکو طالبانو له خوا ونه منل شو 

کتور غنی په افغانستان ، اندونیزیا او جده کې د اسالمی علماؤ کنفرانسونه د افغان جګړې په هکله د دې د پاره دو   -
   . دایر کړل چې د طالبانو د سپیڅلی جهاد دروغجنه او اسالم دښمنه ادعا د اسالمی نړئ او اسالم له نظره وننګوي

ه او د نړیوالې اجماع د تشکیل په خاطر یې په دې پروسه دوکتور غنی د سولې د پاره د کابل پروسه جاری کړ   -
یلک چ الف د کابل پروسې ته  خ کې د نړئ د ډیرو هیوادونو استازی راوبلل . هغه وخت ځینو د ټولو اخالقی نورمونو  

  . واچول
یلک واچول . چ انو یلک اندازچ ... په لسګونو ورته هلو ځلو ته د سولې په موخه یې د مصالحې کمیسیون ایجاد کړ  ـ

  ! دې ته وایي لنډغری انصاف. یلک اندازان ځانونه د سولې ټیکه داران بوليچ خو بیا هم دوکتور غنی د سولې ضد او 

دوکتور غنی او افغان ولس ښه پوهیږي چې جهادی غوبل افغان ولس یووالی او واحد غږ ته نه پرېږدي ، ځکه    -
ه یوې پراخې مشورتی لویې جرګې ته د خلکو انتخابی استازی راوغوښتل ، یې د ټول افغانستان څخه د سولې په اړ

یوه ملی اجماع تشکیل او افغان حکومت ته د سولی په موخه د الرې نقشه په الس  څو د سولې د سترې چارې له پاره
اجماع  ورکړي . د افغان ولس او د سولې مشورتی لویې جرګې له خوا افغان حکومت ته ورکړل شوي نقشه د ملی

د سولې له پاره د مشورتی لویې جرګې په کار کې د ځان  . ملی وثیقه بلل کیږي هیوه ارزښتناک وښکارندوی ا
غوښتونکو تش په نوم »رهبرانو« نه ګډون د سولې په اړه د هغوی بی پروایي د لمر په شان په ډاګه کړه . غله 

  . ور آچوي ه جیلکرا پاڅیدو او اعتالء هرې هڅې ت ملیونران زمونږ د خلکو د
دوی افغان حکومت نه پریږدی ، څو  . جهادی چورګرو افغانستان او مظلوم افغان ولس برمته ) ګروګان ( کړی دی

او تدبیر سره د خلکو څلوېښت کلنې غمیزې ته د پای ټکی کیږدي او د سولې په هکله د   لپه ساړو ماغزو ، عق
   . ې امن او د هیواد د ټول اړخیزې ودې په لور کې عملی کړيد خلکو د رښتینی ، پرلپس هولسونو سپیڅلی هیل

له نېکه مرغه نن حتی د طالبانو خواخوږي او د افغان حکومت دښمنان هم په دې امر اعتراف کوي چې د افغان 
د سولې پر   ېچاپلوسۍ او لیدنې کتن ،اړیکي وحکومت نه غیر د طالبانو سره د تیت او پرکو، او بی هویته ادرسون

ځانګړي  ورول ا دهره شیبه د افغان سولې د تأمین په الره کې د افغان حکومت   . هېڅ ډول آغیز نه شی لرالی هارچ 
    . رسالت مبرمیت په اثبات رسوي

ړي کمسألو کې د افغان په وینو لړلی ملت استازیتوب و په د سولې او جنګ د افغان حکومت ملی دنده جوړیږي چې
د سولې د مشورتی لویې جرګې د الرې نقشې مطابق او د دوکتور غنی د سولې د هر  دحکومت بای ه. همدا رنګ

اړخیزې طرحې په رڼا کې د سولې د تأمین په الر کې بریمن ګامونه واخلی او د هر سپي غپا ته د سولې کاروان تم 
  . نه کړي
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