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 ۰۹/۱۱/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د هوا ګزول ،د طالبانو هوایې خبرې
 

ورسته له هغې چې د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ بین االفغاني خبرې وشوې او په بریا پایته ورسیدې؛ 
لیدل کیږي چې له وسله والو طالبانو سره هم په قطر کې د افغان حکومت خبرې تر سره شوې دي. اوس یو شمېر 

درې ځلې خبرې کړي او دا ډله نور د بهرنیو  افغان شخصیتونه وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر له غړیو سره یې
ځواکونو پر وتلو ټینګار نه کوي. د ولسي جرګې غړی سید اسحق ګیالني وایي، د طالبانو د قطر له دفتر او دغه راز 
د کوټې له شورا سره یې تماسونه نیولي دي. د نوموړي پر وینا، د طالبانو د قطر د دفتر غړیو ورته ویلي چې په تېرو 

لونو کې دې په ټولو تصویب شویو قوانینو له سره غور وشي او هر هغه قانون چې له شریعت سره په ټکر کې ک ۱۵
نه وي، ورسره مخالفت نه لري. ګیالني وایې طالبان دغه راز د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه لري او وایي چې 

غان حکومت او وسله والو طالبانو تراوسه د موقت حکومت له جوړېدو وروسته دې په دوو کلونو کې ټاکنې وشي. اف
 .پوري په دې اړه څه نه دي ویلي

 

که څه هم وسله والو طالبانو د سید اسحق ګیالني د خبرو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي خو په ټوله کې که 
ه سوله کوي او د طالبان په رښتیا هم نور د لویو استخباراتي ادارو له مزدورۍ په تنګ شوي وي او له حکومت سر

 .موقت حکومت او د ټاکنو غوښتونکي وي نو ځنې پوښتنې شته چې باید وسله وال طالبان ورته ځواب ووایې
تر اوسه خو وسله والو طالبانو له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د سرې کرښې په توګه یادول؛ اوس یې  *

 نیو ځواکونو له وتلو تیریږي؟درجې بدلون راغی چې د بهر ۱۸۰څنګه په نظر کې 
 

 د اساسي قانون کومه ماده له اسالمي شریعت سره په ټکر کې ده؟  *
 شریعیت اصالً دوی څنګه تعریفوي؟  *
 دوی خو انتخابات ناروا ګڼل او له رایه ورکوونکو خلکو یې ګوتې پرې کولې؛ اوس څنګه ورته انتخابات حالل شول؟  *

یو حاالتو ته د نظام د بدلون اړوند هم ځینې پوښتنې شته چې د طالبانو د نویو همداراز په ټوله کې د هیواد اوسن
 .شرطونو د پوره کیدو پر وړاندې خنډونه جوړولی شي

 د هیواد اوسنیو شرایطو او حاالتو ته په کتو آیا ددې زمینه برابره ده چې موقت حکومت رامنځته شي؟  *
 و اجرایه رییس( او امریکا د موقت حکومت له جوړیدو سره موافق دي؟آیا د ملي یووالي د حکومت مشران )ولسمشر ا  *
 

که د ملي یووالي حکومت په خپله دوه کلنه دوره کې د ولس رضایت هغسې چې الزمه وه؛ نه دی ترالسه کړی خو 
وړ نه دي. ځکه بیا هم د هیواد اوسنیو سیاسي او امنیتي حاالتو ته په کتو د وسله والو طالبانو نوي وړاندیزونه د منلو 

موقت حکومت په همدې لسیزه کې افغان ولس تجربه کړی دی او یو ځل بیا یې د تجربه کولو غوښتونکي نه دي. 
اوسني حاالت داسې برابر شوي دي ورځ تر بلې بدتري راتلونکې ده او بهتري نشته. که د ملي یووالي دا نظام بدلیږي 

حاالت به ال پسې کړکیچن شي او دښمن چې تیار په کمین کې ناست  نو پرته له شکه چې د هیواد امنیتي او سیاسي
 .دی؛ له دې فرصته به پوره ګټه واخلي

 

دویم دا چې نه د ملي یووالي حکومت مشران او نه هم امریکا د دې غوښتونکې ده چې په افغانستان کې دې موقت 
چې د حکومت دوره پنځه کلنه ده او هغه حکومت جوړ شوي. د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو په ځلونو ویلي 

څوک چې د نوي یا موقت حکومت د جوړیدو خبرې کوي نو دا یې یو خیال او محال دی. همداراز امریکا هم په 
افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو طرفداره نه ده. ځکه د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ د دواړو ټیمونو 

السلیک له مخې یې د دې حکومت بنسټ ایښی دی او دوی هیڅکله نه غواړي چې د تر منځ د سیاسي هوکړه لیک د 
 .دوی په نسخي جوړ شوی حکومت دې ناکام ثابت شي
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پر همدې دلیلونو چې د اساسي قانون هیڅ ماده له اسالمي شریعت سره په ټکر کې نه ده، اوسنیو شرایطو ته په کتو د 
ز نه د ملي یووالي حکومت مشران او نه امریکا د موقت حکومت د موقت حکومت جوړیدل ناشوني دي، او همدارا

جوړیدو طرفداران دي؛ په همدغو دالیلو ویلی شو چې د طالبانو د دریځ اړوند د ښاغلي سید اسحق ګیالني خبرې به 
 .تش د هواز ګزول وي او بس
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