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 1۸/۰2/2۰1۹             "فیمال عبدالسالم "ضع
 

 د ساتنې اړتیا ته مر ته رسیدونکی باغ؛ طالبانوث
 

 ریسف ید افغانستان پخوان ېپه اسالم اباد ک
زه کله هم د دې هڅه نه کوم چې د طالبانو په سیاسي لیدلوري کې ورګډ او یا 
ورباندي داسي انتقاد ونیسم چې زه په هغه انتقاد سره ځان ته د طالبانو سیاسي 
چارو کې د مداخلې حق ورکړم؛ ځکه زه اوس د هغه کاروان سره په سیاسي 

ړو کې، چې د ژوند په دغه حساس پړاو کې په کومه طریقه مزل کوي، ګډون پریک
او برخه نه لرم، او نه هم د طالبانو د هغو تګالرو څخه معلومات لرم چې د دغه 

څخه پوره معلومات هم نه لرم  مزل د الرې پیروي کوي. زه د هغه حساسیتونو
سم چې په رښتیا سره  چې د دغه اغزن پېچومي په وړاندې پراته دي، خو دا ویلی

 سانه کارآدا اوږده مبارزه ډیره ستونزمنه او پېچلي وه، او کابو کول یې ساده او 
 "فیمال عبدالسالم "ضع           .نه دی

 
زه د دغه کاروان د یوه پخواني غړي، د هیواد د خواخوږي او د سولي د یوه مالتړي په توګه، هیواد او خلکو ته د 

ې زه یې درک کوالی سم، یا یې تجربه لرم، د مسؤلیت خیر په نیت ځان مسؤل ګڼم چې حد اقل د خیر هغه خبره چ
له درک سره یې هڅه وکړم، او کله نا کله که څوک وغواړي، زما د پوهې، تجربې او معلوماتو مطابق د خیر مشوره 

 .ور سره شریکه کړم
پاره زما لید لوری  زه د یو مسلمان او افغان په توګه غواړم او هیله لرم چې د رښتیني سولې شاهد و اوسم، د همدې له

 :او حل الره په الندې ډول ده
ز کال کې د طالبانو د اسالمي امارت نظام د لویدیځ زبرځواکو په اشر او د امریکا په مشرۍ د  2۰۰1څنګه چې په 

یوي سازشي او کاذبې داعیې په مدعی په زور ونړیدی، دا هغه حقیقت دی چې جنګ ور څخه سرچینه اخیستي ده، 
بې یې تر اوسه هم بیچاره او بې دفاع افغانان په یو او بل نامه سوزوي، ال هم دا لړۍ د امریکا په مشرۍ او د اور لم

په خونړۍ توګه دوام لري، اړینه ده چې د همدغي سرچینې سره د اعتماد، حساب او قوي ضمانت په باور دا لړۍ 
هر ډول هڅو د نتیجو او بریا پایله نسي  ودریږي، تر څو دغه پړاو یو مثبت مرحلې ته رسیدلی نه وي، هیڅوک د

اعتماد او باورحالت ته، د قوي  تضمینوالی، په دغه مرحله کې امریکا او طالبان د مخامخ مذاکراتو نتیجه کې د
حل الرې په نښه کوالی سي، دا د طالبانو حق دی چې د راتلونکي له پاره، تر څو چې ملي  تضمین په لرلو سره د

درس په لرلو او آلیري کولو، د سیاسي  عملي توګه داخلیږي، د عدم مداخلت، د خنډونو د سیاسي مرحلې ته په او
رښتوني ملي اقتدار په اړه ډاډ ترالسه کړي، او له هغه ورسته بیا په بشپړ ډاډ او قوت سره دوېمې مرحلې ته ور 

  .ننوزي
  :په پام کې ونیسي طالبانو ته په کار ده چې دغه لوی هدف ته د رسیدو په الره کې ځیني مرحلې

الف: هغه مذاکراتي ډله چې مشرتابه ته د اعتماد وړ او د پوره صالحیت لرونکي وي، هغوی ته د مشرتابه له خوا، 
په مذاکراتو کې سرې کرښې وټاکل سي، ځکه په هره مسئله او خبره کې مشوره او نه صالحیت درلودل، دا رنګه 

ر ضروري مشورې، هغه څه دي چې هم دریځ ته تاوان رسوي، هم پرته له دې مذاکراتي ډلې؛ د ځینو نورو غی
 ب: پرمختګ ټکنی کوي او هم د مذاکراتو پروسه اوږدوی

په مذاکراتي ډله کې شاملو اعضاوو ته دي زمینه برابره سي چې د مذاکراتو ټاکلي ځای ته د خپلو کورنیو سره یو 
، پرته د کوم چا او لوري د فشار او حیت او سړو مغزوځای والړ سي، ترڅو ذهناً ارام او پریکړې په پوره صال

  .مداخلې وکوالی سي
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ج: په اوله مرحله کې، تر څو طالبان او امریکا د تصویب مرحلې ته رسیږي، هیچا ته دې د مداخلي حق نه ورکول 
ه ه په امن کې پاتکیږي، تر څو مذاکرات په سم ډول او بریا سره پر مخ والړ او د سیمې هیوادونو له منفي رقابت څخ

سي، ځکه ټوله سېمه او په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې په خپله ګټه د مذاکراتو له جریان څخه 
  .استفاده وکړي

د: دا چې د هیواد په دننه او د باندي کې ټول هیواد وال منتظر او ځینې کسان د امریکایې او ناټو قواوو د وتلو وروسته 
څخه اندیښنه لري، پکار ده چې د افغاني تفاهم سلسله چې د مسکو د غونډې څخه یې پېل سوی؛ د داخلي ناورین 

بشپړه او دوامداره کړي، تر څو د خلکو اندیښنو ته جواب او د افغانانو خپلمنځي سیاسي جوړ جاړي ته الره هواره 
 .سي

 :پاملرنه
و اني حقونو له پاره، د پرمختیایې پروژو او ملي تأسیساتښه به دا وي که د ملکي تلفاتو، د بندیانو د ضرورتونو او انس

د ساتنې، د روغتیایې اړتیاوو او نورو ملکي خدمتونو لپاره، هراړخیز او واکمن کمیسون جوړ سوی وای، تر څو په 
  .یو ډول سره د جنګ سرې لمبې را کمې، اړمن او محروم خلک د خپلو حقونو څخه برخمن سي

ر داسي طرحه فکر وسي چې د سیاسي قُوې مرکزیت په هیواد کې دننه ځای په ځای سي،که همدارنګه ښه به وي که پ
دا کار شونی سي، کیدای سي دغه کرونده )فصل( چې میوه یې تقریباً پخېدو ته ډیره نږدي سوې ده، د غیرمترقبه 

 .افتونو څخه په ښه طریقه سره خوندي وساتل سي
 :پایله

اوس مهال د سولې او سیاسي نوښت ګین )توپ( د طالبانو خواته پروت دی، هیواد وال او زه په دې عقیده یم چې 
  .نړیوال ټول ورته منتظر دي چې دوی به دا ګین څنګه خپل هدف )ُګول( ته ورسوې

د طالبانو تر ټولو لویه بریا به دا وي چې په ډیر حکیمانه تدبیر سره هم راغلي یرغلګر له هیواده وباسي او هم د 
ظلومو افغانانو روانه او بهیدونکي وینه ودرول سي، که دغه هدف ته په تحُمل او ښه تدبیر سره ورسېدل، هم به یې م

   .د خپلې اوږدې او سختې مبارزې ثمره الس ته راوړي وي او هم به یې تاریخي ویاړ د تل له پاره ساتلی وي
 د سوکاله او خپلواک افغانستان په هیله

 
 پای
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