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 نه ځم پر پیچومي خیژم! رال پر سمه
 
 

ېر پخوا اعالن کړی چې طالبانو او د حقاني شبکې سره د خبرو له پاره هیڅ ډ په داسې حال کې چې افغان دولت ال
د بهرنیو پوځیانو وتلو په ګډون ټولې مسلې د خبرو وړ دي. په دې مانا  راز، شرط نه وړاندې کوي او له افغانستانه

   هره مسله شاملېدی شي. ه اجنډا کېپ سولې خبرو دچې که طالبانو 
د ولسمشر غني بې ساري وړاندیزونه ښیي  طالبانو ته کې  د کابل بهیر غونډه د تېرې کال کب میاشتې په لومړیو کې

   ې پیل کړي.رد سولې خب شرط پرته طالبانو سرهله قید او  چې کابل چمتو دی
نه دي اعالن شوي د  همخالفینو ت هدغه ډول امتیازون ېمخک  له پیل وخبر د که وکتل شي د نړۍ په هیڅ ګوټ کې

دفتر  د هغوی او هندطالبان د یوې سیاسې ډلې په توګه په رسمیت پېژن  د یوه سیاسي چوکاټ په ترڅ کې هبېلګې په توګ
    کېدل. لپرانیست

او د سولې له بهیر  لوکرې ل وننومو ومشران بد طال ول، له نړیوال تور نوملړهکخوشې  وناوربند او د طالبانو بندیا
     .وي ولپه وړاندیزونو کې راغ يغن ساتل، ان پر اساسي قانون بیا کتنه د ولسمشر تامنی طالبانو وشوی سره یوځای

چې له افغان دولت سره نه بلکې چمتو دي له امریکایانو سره خبرې  يبان همدا یوه خبره کوپه مقابل کې یې طال وخ
، ددوی غوښتنه له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل او شرعي !؟يوکړي. ددوی دلیل دادی چې افغان دولت واک نه لر

 .... ديمول اوکانظام ح
لیکلي چې ولسمشر ټرامپ امریکایي دیپلوماتانو ته  کېپه دې وروستیو  سره له دې چې کومې امریکایي ورځ پاڼې

ده خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قوماندان جان  الرښوونه کړې له طالبانو سره د مخامخ خبرو
 و امریکا چمتو ده له افغانخ، هامریکا د افغانستان د خلکو او یا د افغان حکومت ځایناستې نه د" نیکلسن ویلي چې

    "يحکومت، طالبانو او افغانانو سره سولې ته رسېدو په برخه کې مرسته وکړ
دا په یو ډول د افغان دولت دریځ پیاوړی کوي په دې مانا چې د سولې په اړه خبرو او پرېکړو کې امریکایان نه 

     الر کې مرسته هم کوي. دې یوازې د افغان دولت مخالفت نه کوي بلکې په
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانانو په  افغان دولت هم اعالن کړی چې له دې سره جوخت

ه پ چې .يسانتیاو په برابرولو کې له افغانستان سره همکاري کوا کې د ربهی هرهبري ترسره کیږي او امریکا په دغ
دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نفي کېږي او باید هم داسې وي. داسمه ده چې امریکا د افغانانو 

خپلواک، د ملي واکمني او  افغانستان دی خو افغان دولت په نړیواله کچه په رسمیت پېژندل شوی، دهېوا یستر مالتړ
اکل شوي بنسټونه لري، ټ لبه دمکراتیک ډو ونتخب حکومت اځمکنۍ بشپړتیا درلودونکی هواد دی، اساسي قانون، م

   چې دغو ټولو ته په کتو نه ښایي بل څوک د هغه پرځای برېکړه وکړي.
د طالبانو په دغه دریځ کې   اوس راځو دې ته چې طالبان ولې د سولې خبرو له پاره دغه ډول شرط وړاندې کوي؟

هرنیو ځواکونو وتلو په اړه وي نو افغان چارواکو خو ویلي چې په که رښتیا هم خبره د ب څه ډول منطق پروت دی؟
ه اچنډا کې شاملېدی شي او امریکایانو هم په ډاګه ویلي چې دوی پ د خبرو دې اړه هم خبرو ته چمتو دي او دا مسله

مخونو مین دي  له افغانانو سره سولې ته د رسېدو له پاره مرستې ته چمتو دي نو بیا دوی) طالبان( د امریکایانو په
ه امریکایانو کې یې څه لیدلي دي چې له هغوی سره پر پ ؟يکه څه چې غواړي له هغوی سره خبرې وکړ

هم  او یو څه د نورو د ګټو او موخو ،مهسې د جګړې دوا نطالبا خو داسې ښکاري چې ینګار کوي؟ټ خبرو خممخا
له پاره د افغانانو وینې توییدو ته پلمې لټوي.  خپلې وړې ګټې چې له سترو هېوادنیو ګټو سره د پرتلې نه دي، د
طالبان واک نه لري،  خپله طالبانو له دغه دریځه داسې ښکاري چې د خبرو او پرېکړو په اړه افغان دولت نه بلکې د

کالو کې چې کومو طالب مشرانو ۱۵ ه تېرو شاوخواپ ددې ادعا له پاره کافي شواهد او سندونه هم شته او هغه دا چې
د  مالعمر، د طالبانو مشر په خپله کړیو یا له منځه وړی لکه استخباراتي ې ته لږ لیوالتیا هم ښودلې افغان دوښمنهسول

طالبانو د واکمني ددفاع وزیر مالعبیدهللا، د طالبانو بل مشر مال اختر محمد منصور، د طالبانو د واکمني د شهیدانو 
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سولې ته  . دغه راز، مالبرادر چېلور چې په مرموز ډول ووژل شواو معلولینو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب او ن
واکمنۍ د مالیې وزیر  د زندان تورو تنبو تر شا له وحشیانه شکنجو سره مخ دی خو د طالبانو د الهم د لیوالتیا په تور

هغه هم چېرته  وپه ترهګریز برید کې له ټپي کېدو وروسته په تېښته بریالی ش مالاغالجان معتصم بیا نیکمرغه و چې
کړي نو د یادو کسانو  هم . اوس نو که طالب مشران د سولې خبرو ته زړه ښهود سولې له پاره ښه نیت شودلی 

برخلیک یې نیغ سترګو ته درېږي. یو وخت مجاهدین هم له ورته برخلیک سره مخ وو، که هرڅو ډاکتر نجیب د 
وکړ چې به مکه مکرمه کې له مجاهدینو سره خبرو ته چمتو ان یو ځل یې اعالن  ورته کولو هونزسولې خبرو وړاندی

کړۍ چې د  استخباراتي منل له تردید پرته د افغانستان او افغانانو په ګټه و خو هغې د هغه د وړاندیزونو چې دی
او  لهل هېواد کې سوپه خپ کله پرېښودل چې ناکلې وه مجاهدین او په ټوله کې افغاناټ افغانستان ورانی یې خپله موخه

چې له روسانو سره خبرې کوي خو نجیب سره یې نه کوي، داسې  هل. مجاهدینو هم همدا خبره کويسم سمکی راول
ګټه یې هم ونه کړه، روسان   وخت هم راغی چې له روسانو سره یې هم خبرې وکړې خو موږ ټولو ولیدل چې هیڅ

ړنګ  کې له دولت بهر متعصبو کړیو په دسیسه جنراالنو او وپلورل شوی ووتل، د ډاکتر نجیب حکومت خپله د هغه
نه وی تویه  يښای ،یچې که مجاهدین خپلواک و هول دتویی د الزیاتو هغو وینو تباهي او هپایل ملت ته یې خو شو

شوې. همغه مجاهدین چې کله هېواد ته راغلل او په تنطیمي جګړو کې سره ښکر پر ښکر شول نو بیا یې د 
     سره هم خبرې او جوړجاړي وکړل. زه وانانواو دروا وټپاکانوب نجیب

دوی هڅول یوازې او یوازې په افغانستان کې د الډېرو وینو  دچې دغه ډول دریځ ته  طالبان دې هم پر دې و پوهېږي
که دوی خپل واک وي او د نورو ګټې نه  نه لري، دلیل هیڅ لتویولو او د جګړې دوام ته له پلمې جوړولو پرته ب

تمثیلوي نو مهرباني دې وکړي خپلې منطقي، معقولې او ملي غوښتنې دې له افغان دولت سره د خبرو پر ټغر مطرح 
ملي، سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو ته په کتو تر ډېره شونې چې له افغانستانه د بهرنیو  ونیساو باور دی چې يکړ

وره شي چې البته دا نه یوازې د طالبانو بلکې د ډېرو پ طالبانو غوښتنه هم په مناسبه توګه د ړهځواکونو وتلو په ا
ده نو که داسې وي چې د دوی غوښتنې له  رسېدو الر اواره دسولې ته  اوس چې افغانانو غوښتنه هم ده.

ه اړتیا ده؟ مانا دا چې سمه او بې سره د خبرو پر ټغر پوره کېدی شي نو بیا له امریکایانو سره د خبرو څ تدول نافغا
د خبرو پر میز د طالبانو منطقي او ملي  ېنو بیا ولې پر پیچومي وخیژو؟ خو که خدای مه کړه چ  خطره الر شته

ته  ولهم ولس او هم نړیوا هب پوره نه شوې او یا څرګنده شوه چې افغان دولت یې د پوره کولو توان نه لري بیا غوښتنې
وره کولو توان نه لري نو ځکه خو پ چې افغان دولت یې د غوښتنو يپه ډاګه ویلی ش هغه وخت دویبیا  مالومه شي،

دا ډول پلمې بې ځایه او د نورو غوښتنې او موخې  خو له هغه مخکې ،يړکو دوی غواړي له امریکایانو سره خبرې
خبرو ته  ان که امریکایان رېږيغواړم چې که طالبان پر خپل دغه دریځ ټینګ ود مه منعکسوي. په پای کې دا ویل

دوښمنه استخباراتي شبکه به یې داسې دریځ ته اړ کړي چې د  شي، په زغرده ویلی شو چې افغان وچمت هسر ور هم
    .يرلوچې دا به افغان ولس ته نه جبرانېدونکي زیانونه  يټینګار وکړ به وټګ پر ونور افغانانو ملي ګټو پرځای د
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