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 ۷۰/۷2/2۷1۰          خوشحال آصفي
 

 د طالب د ازمایښت وخت؛
 ؟د ثابت کړي چې خپلواک دی که غالمځان بای

 

شوې هوکړې بل ستر شرط هم عملي شو او په نیږدې  بالخره د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ د ترسره
راتلونکې کې به یې پاتې نور هم پوره شي. وړمه ورځ د اسالمي حزب د امیر حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو امنیت 
شورا د بندیزونو له لیست وویستل شو. د امنیت شورا په اعالمیه کې راغلي چې حزب اسالمي مشر انجنیر ګلبدین 

م د بندیزونو له تور لیست نه ویستل شوی او په حکمتیار د پانګې کنګل او سفري بندیزونه نور نشته. د حکمتیار نو
ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت له اسالمي حزب سره د سولې تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې د ښاغلي 

ومت د بهرنیو چارو وزارت له الرې د حکمتیار نوم به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له نوملړ اېستل کېږي. افغان حک
تېر ډیسمبر په وروستیو کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیک په استولو سره دا غوښتنه وکړه چې یادې شورا هم 

 د افغان حکومت غوښتنه ومنله او د حکمیار نوم یې له تور لیسته لیرې کړ.
 

د نوم له ایستلو سره د خلکو نظرونه هم ویشلي دي. ځینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د حکمتیار 
خپله نورو وسله والو طالبانو ته د سولې په اړوند د ه خلک هیله مند دي چې له تور لیسته د حکمتیار نوم وایستل پ

 رورته شرطونو د منل کیدو امکانات څرګندوي. خو ځینې نو يافغان حکومت پیاوړې اراده او د مخالفانو لخوا د هغو
بیا له تور لیسته د حکمتیار د نوم له ایستل کیدو سره مخالفت کوي او په دې باور دي چې یاد ګام به د افغانستان 
سیاست بدل او د طالبانو په وړاندې جګړه پېچلې کړي. په ورته مهال کابل ته د حکمتیار له راتګ سره هم ځینې خلک 

د سولې تړون د السلیکېدلو پر مهال په کابل کې د دې تړون  مخالفت کوي او له افغان حکومت سره د اسالمي حزب
 ضد مظاهرې هم وشوې.

 

له یادو نظرونو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د ښاغلي حکمتیار د نوم 
 وایستل وسله والو طالبانو ته څه پیغام ورکوي؟

 

سالمي حزب سره د افغان حکومت خبرې په بشپړ ډول بین االفغاني وې او دلته لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه له ا
د یو شمیر مخالفتونو سره سره بیا هم د بریا تر پوړیو ورسیدې. د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ د سولې د 

ه پیغام بانو ته دا ښکارهوکړې السلیک او عملي کیدل په لومړي قدم کې ټولو وسله والو مخالفانو په ځانګړي توګه طال
ورکوي چې د افغانستان د ستونزې د حل یوازینۍ الر سوله او مخامخ خبرې کول دي. همداراز د دغې هوکړې په 
السلیک او عملي کیدو سره دا په ډاګه کیږي چې افغان حکومت د سولې لپاره پیاوړې اراده لري او هره مخالفه وسله 

رې له حکومت سره خپلې ستونزې شریکې او توافق ته ورسیږي. همداراز تر واله ډله کولی شي چې د خبرو له ال
ټولو مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حکمتیار نوم لیرې کیدلو دا ثابته کړه چې که طالب هم وسله 

 ي او پرته له دریمګړيپه ځمکه کیږدي، د پردي غالمي پریږدي، د روس، ایران او پاکستان په غیږه کې ځان وانه چو
 په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې شروع کړي؛ نو پرته له شکه چې خبرې به یې رنګ راوړي.

 

 طالب باید ځان ثابت کړي چې غالم دی که آزاد؟
 

و د اافغانانو خپله جګړه نه بلکې یوه استخباراتي  ه دچې دلته په افغانستان کې جګړ که څه هم له وړاندې ویل کیدل
پردیو جګړه ده چې کله د طالب او کله د داعش په نوم پر مخ وړل کیږي؛ خو دلته په طالب هغه وخت د پردۍ د 

 مزدورۍ اسناد کره شول، کله چې روس او ایران په ښکاره اعالن وکړ چې له دغو ترهګرو سره اړیکې لري. 
د ښاغلي حکمتیار د نوم د لیرې کیدو سره د اوس له اسالمي حزب سره د افغان حکومت له سولې او له تور لیسته 

طالب لپاره هم ښه زمینه برابره شوې ده چې وښایې دوی په خپلو پریکړو کې خپلواک دي که د بل په اشاره یې د 
 افغان وژنې پروسه پیل کړې ده.
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ب لي کیدلو؛ طالد افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ د سولې هوکړه السلیک او په پرله پسې توګه یې د مادو عم

وسله وال د ازمایښت وخت برابر کړی دی. اوس نور نو طالب ته هغه پلمه هم نه ده پاتې چې ویل به یې افغان 
حکومت تش په خوله د سولې نارې وهي خو په کې د سولې اراده نشته. له اسالمي حزب سره د سولې هوکړې د 

د په دې پوه شي چې که له افغان حکومت سره د خبرو له الرې طالبانو یاده پلمه ورکه کړله. همداراز اوس طالب بای
مخ ته والړ شي نو د دوی هر ډول مشروع شرطونه به هم لکه د اسالمي حزب په شان ومنل شي. اوس که طالب 
ځان ته افغان وایې، که یې په دې ځوریدلي ملت زړه دردیږي او که چیري لور په لوټه تیره نه کړي او د پردي د 

کړۍ یې په غاړه کې نه وي اچولي نو باید له افغان حکومت سره بین االفغاني خبرو ته چمتووالی وښیي او غالمۍ 
 نور د پردیو په اشاره خپله خاوره د بې ګناه انسانانو په وینو سره نه کړي. 
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