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 ټاکنې يا سوله
 دجمهوري رياست دمقام لپاره ټاکنې وشي خواصلي  کې داساسي قانون له مخې ښايي چې په راتلونکي لمريز کال

 افغانستان کوم چې خپلواکي ونلري اوهلته دځنګل قانون واکمن وي دآزاده اوشفافه واد لکه چې آيايو هي  دادي پوښتنې
دوسله والو مخالفينو په ولکه کې   زياته برخه ټولټاکنو امکان شته ؟ آيا په داسې شرايطو کې چې ديوه هيواد دنيمايې څخه

شي ؟ دا اوددې په څير نورې پوښتنې دي چې به وکاروالي  وي هلته به خلک درايو مرکزونه ته الړشي اوخپلې رايي
  ترسره  ترپوښتنۍ الندي راوړې دى اوکه داټاکنې  اودهغې مشروعيت اوشفافه ټاکنوامکان زموږ په هيواد کې يې دآزاده

په اوسنيو  داځکه چې کيږي هيڅ امکان نشته چې په واکمن کړکيچن وضعيت کې به کوم مثبت تغيير اوبدلون راشي
چې په دې وروستيو اوو کلونوکې عملي شوي  اکنو ترسره کول په حقيقت کې دجګړې دسياست دوام دىشرايطو کې دټ

دا المل دى چې ځينې افغان څيړونکي کوم چې په افغانستان کې دسولې  ٠اوافغانانو ته خورا په ستره بيه تمام شو 
دمخالفينو  دادى چې د ټولټاکنوپرځايدراتلونکو ټولټاکنو سره مخالفت کوي او وړانديز يې  اوټيکاوغوښتونکي دي

 شي ترڅو  سياسي پروسه کي شريک  خبرواتروته مخه شي هغوي وهڅول شي چې دمخالفت څخه الس واخلي اوپه سره
 ستر ملي اووطني   ددې٠ دخپلواکۍ ، سولې اوثبات خواته تيرشي افغانستان دبل واکى ، جګړې اوبې ثباتۍ دحالت څخه

 الزمه ده چې ديوه نړيوال کنفرانس يا لويې جرګې درابللولپاره هڅې پيل شي نه داچې هدف دالسته راوړلولپاره
ګتورې نه تماميږي بلکه دجګړې   لدې کبله چې دا ټاکنې په حقيقت کې دسولې دټينګښت له پاره نه داچې٠دټولټاکنولپاره 

 چې پدې وروستيو کې يې يوه مفصله ښاغلي روستا رتره کۍ دى  ددې نظريې دپلويانو څخه يو       ٠دشدت سبب کيږي
دټينګښت   نوموړې مقاله چې په افغانستان کې دسولې٠په رسنيو کې خپره کړې ده ) لوردالرنقشه  دسولې په( ليکنه 

پرهغې باندې بحث  يوپروګرام دۍ چې لپاره ديوه پروګرام مسوده ګڼل کيداي شي په هيوادکې دسولې دټينګښت لپاره
دمحتوياتو سره چې دافغانستان   په ټوليزه توګه ددې نقشي  زه٠ل اوغني کول اړين بريښي اودهغې هراړخيز بشپړو
مسالو   دافغانستان دکشالې دحل لپاره يوه مناسبه نقشه ګڼم خوغواړم پردوومهمو سرخوري هغه داوسنيو واقعيتونو سره

  ٠ رګندکړمڅ  خپل نظر  )داحتمالي کنفرانس دترکيب اودجنګي جنايتکارانو پرمحاکمه( يې

ترکيب خورا محدود اودافغانستان دکشالې هغه ښکيلۍ ډلې په پام  په نوموړې نقشه کې داحتمالي يا پيشنهادشوي کنفرانس
استازيتوب نشي   دافغانستان دټولو خلکو دکړکيچ حل دپوځې الرې غواړي اوله بله پلوه دا ترکيب کې نيول شوې دي چې

چې داوسني حکومت په شان  امکان ډير دۍ کومت په جوړيدو سره سالهم شي ددېکوالي اوکه احيانا ديوه لنډمهاله ح
 اودواک اوزياتو څوکيو  رغولواوودانولوپه چارو لګيا شي ديوبل خالف جبهه ونه نيسي ددې پرځاي چې دافغانستان دبيا

 دنقشې ٠ي کړ اونورو ته په واک کې دشريکولو زمينه برابره اوکليدي مقامونو پرسر جنجالونه جوړنکړي
 کنفرانس  دزياتوډلو شتون کنفرانس کې   ويره دکنفرانس دګډون کونکو دزياتيدو څخه داده چې ښايي په دجوړونکي

 که چيرې بيا هم دبن دکنفرانس په څير داسي بل کنفرانس ٠المل شي  دخبرو اترو زياتيدو ، پيچلتيا اونهايتا ناکامۍ
  حق ورنه کړل شي اوپه هغې کې  کړيواو ملي ځواکونواستازوته دګډوندهيواددمختلفو سياسي جوړيږي چې په هغې کې

 دکنفرانس په  دبن پايلې به يې اوولسواکۍ ته ژمن شخصيتونه ونه ليدل شي هيڅ شک نشته چې  ، ليبرال ملي
انحصاراودنورودنه منلواوتجريدولو  ، دواک چې هغه دکړکيچ اوبې اعتمادۍ ، شخړو اوجنګ جګړو  وي شان

 اصلي  اودناټويي لښکرودشتون ادامه وي چې بيا به يې افغانان افغانستان په کورنيوچارو کې دپرديو السوهنېتفکر،د
پوليګون پاتي   بيا هم دپرديو دسياليو ډګراودپرمختللومودرنو وسلو اوپوځي تجهيزاتو داستعمال به قربانيان اوافغانستان

 ٠شي 

دکنفرانس دجوړيدو يا نه جوړيدو چاره اوبرخليک پرهغې پورې  اله چېدجنګي جنايتکارانو خورا مهمه خوستونزمنه مس
حکومت او ( وړموضوع ده دا په دې مانا چې دکنفرانس اصلي ګډون کونکي افغاني ا ړخ  دپوره غوراودقت تړلې دۍ 

ددې ناورين اصلي لوبغاړي  ( دتکنوکراتانوپرته( کوم چې دافغاني ناورين له پيل څخه تردې مهاله ) وال مخالفين  وسله
 مستقيما په جنګ جګړو کې ونډه  شوي افغان تکنوکراتان  په اوسني حکومت کې که څه هم دلويديځ څخه راستانه٠وو 

اووکلونو کې چې د ښاغلي حامدکرزي ترمشرتابه الندې واکمنۍ دستر ګو وړترکيبې  - نلرله خو پدې وروستو شپژو
دحقوقو څخه دسرغړونې  کې زموږ په هيواد کې نه داچې دجنګي جنايتونو اودبشرجوړه کړې ده اوپه دۍ دوران  برخه

اودبشر دحقوقو څخه سرغړونې ادامه لري چې مسوليت يې   بلکه دپخوا په شان څرګند جنګي جنايتونه لړي نه ده دريدلې
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رهګرۍ سره دمبارزې نه دت )  که هغه جهادي دۍ که تکنوکرات يا کيڼ اړخۍ  ) دهرڅه ړومبي دحکومت په غاړه دۍ
مخالفينو دمشرتابه   اوله بلې خوا دوسله وال مقاومت يا دوسله والو٠ امنيتي ځواکونو تلوالې يا په افغان په نړيوالې

جناتيکارانو، دبشر دحقوقو سرغړونکوً  تورونه  ًد ترهګرو، جنګي هم  اودهغو په پيژندل شوو قوماندانو باندې اوس
 که ٠تورليست کې ليدل کيږي اودهغې پر سر انعامونه ايښودل شوې دي  دواشنګتن په ، هغوې  پخپل قوت پاتې دي
محکمې   به ټول جنګي جنايتکاران کنفرانس کې مطرح کيږي چې په انتقالي دوره اويا وروسته چيرې دا مساله په

 اودداسي کنفرانس برابره کړي  زمينه اوعدالت ته راکښل کيږي دوي به څه ډول چمتو شي چې دخپلې محاکمې لپاره
چې يقينا هغوي به داډول  ګام دپورته کولو پيل شي جوړيدو ته الره هواره کړي چې ددوي دمحاکمې لپاره دلومړي

جنايتکارانو محاکمه دعدالت دټينګښت لپاره يوه نه انکارمنونکي اړتيا ده خوپه   دجنګي٠په نطفه کې خنثي کړي  هڅې
په پرتله خورا  هغه نه يوازې داخلي بعد لري بلکه خارجي بعد يې دکورنيمطرح کول چې  دهغې شرايطو کې اوسنيو

هيڅ ډول زړه نه خوښوي اوکه تراوسه   چې دافغانستان په کشاله کې ښکيلې نړيوالې خواوي هغې ته په پياوړۍ دۍ
پرضرورت )دالت انتقالي ع( اونورو نړيوالو موسسو ددې مسالې  سازمانونو پورې کله ناکله دبشر دحقوقوځينونړيوالو

کړې چې په  هغه هم داوسني حکومت پر هغو کړيو اوجګړه مارانو باندې دفشاردوسيلې په څيرګټه پورته ټينګارکړۍ دۍ
مخالفت ونه کړي اوهغوي ته سرخوږي  جنګي جنايتونو تورن دي ترڅودترهګرۍ سره دمبارزې دتلوالې دتګالرو سره

ً جنګي جنايتکارانوً  ته دبن په کنفرانس کې دګډون بلنه  دې  َاصطالح په عجيبه خوداده چې نړيوالې ټولنې ٠ پيدانکړي
چې  نن ٠  دګوټ ګوټ څخه يې راټول اوپرولس يې واکمن کړل خوبيا دهغوي دمحاکمې خبرې هم کوي ورکړه اودنړي

صلي قربانيان سره دمبارزې ا افغان جګړه ځپلي خو ميړني اولس او دديورند دتپل شوې پولې هغه خوا پښتانه دترهګرۍ
کيښودل شي اوپردې موضوع فکروشي چې دجنګ جګړو  انساني غميزې ته دپاي ټکۍ  دي غواړي چې نورددوي دغې

کې ناشوني کار دۍ په کار ده چې يوازې اويوازې دسولې دټينګښت اوبې  سيمه له الرې سوله اوټيکاو ټينګښت په دې
دډيريدواودجنګي  ه داچې په سيمه کې دنور بهرنيو پوځيانو ، ن دختميدو په خاطردحل سياسي الره غوره شي امنيو

اوس مهال دجګړې څخه ٠  لمن ووهل شي تکتيکونودبدلولوهڅې وشي اويادجنګي جنايتکارانوراپارونکۍ تبليغاتو ته
 اوداسوله هغه وخت دافغانانو خاورينوکورونو  ٠اوبيا هم سوله ده ځوريدلي اوکړيدلي افغانان يوشي غواړي هغه سوله

غوره   چې يو نړيوال کنفرانس کوم چې په هغې کې دافغانانو اودافغاني سياسي کړيو راتالي شي ،کنډوالواوکيږديو ته
يا  اونظارت دملګرو ملتودموسسې  استازې او ولسواکۍ ته ژمن ملي شخصيتونه را وبلل شي او ددې کنفرانس څارنه

 ځواکمن دولتونو او  دبن دکنفرانس په شان ښايي چې کې نه  په دې کنفرانس٠داسالمي کنفرانس دمشرتابه لخوا وشي 
ولري بلکې پريږدي چې افغانان پخپلو ستونزو اودهيواد په کړکيچن حالت غور وکړي  ګاونډيان اغيزاوټاکونکي رول

لپاتې او په هيوادکې دت افغانان دا استعداد اووړتيالري چې خپلې ستونزې حل٠ته دحل يوه منطقي الره پيدا کړي  اوهغې
  ٠ کړي سولې دټينګښت لپاره اړينې پريکړې وکړي او اړين ګامونه پورته

 پاي

  


