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 ؟طالب د اوربند په ردولو څه ثابت کړل
 
 

وروسته له هغې چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر منځ درې ورځنی اوربند په پراخه کچه د خلکو له 
هرکلي سره مخ شو؛ وسله والو طالبانو د اوربند په درېیمه ورځ مخکې له دې چې د اوربند ټاکلی وخت پایته 

او لغمان په والیتونو کې د افغان ځواکونو په  د هلمند، کندهار، ارزګان،، فاریاب، جوزجان، فراه، غزني ورسیږي؛
دا په داسې حال کې ده چې د سولې اتل ولسمشر اشرف غني د خلکو په غوښتنه لس  سنګرونو بریدونه کړي دي.

   .ورځې نور هم اوربند غځولی خو طالبانو رد کړی او د خندق عملیاتو د ادامې یادونه یې کړې ده
نونو او بېالبېلو هیوادونو د ولسمشر غني لخوا د اوربند غځول ستایلي او مالتړ یې کړی نړیوالې ټولنې، نړیوالو سازما

دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دوی هم چمتو دي چې له وسله والو طالبانو سره د افغان سولې په اړه خبرې 
ي ځکه د دوی په وینا چې وکړي. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کو

حکومت خپلواک نه دی او ټول واک له امریکا سره دی. خو اوس سره له دې چې امریکا له طالبانو سره د خبرو 
لپاره چمتووالی ښودلی، طالبانو د اشرف غني لخوا د اوربند غځول رد کړي او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې 

  .یې د جګړې اعالن کړی دی
 

 :هې ورځنۍ مینرسره د ولس دله طالب 
 

ه یې ورته په غاړو کې ګالن ګاو د یو اتل په تو ړهېر ک د طالب هر ډول وحشت د اوربند له اعالن وروسته ولس
حکومتي چارواکو هم ورته په پراخه  .واچول، د عزت لنګۍ یې ورپه سر کړې او سلفي عکسونه یې ورسره واخیستل

د حکومت غاړه د طالبانو لپاره خالصه ده او که چیري ټوپک کیږي،  ل چېسینه مېلمستیا وکړه او داسې وروښود
  .کولی شي د عام ولس په توګه په دې خاوره د ویاړ زندګي وکړي

ولس او حکومت له وسله والو طالبانو څخه دا تود هرکلی د دې لپاره نه و چې ګویا د اختر ورځ ده او ساعت تیرې 
نور له جنګه ستړی شوی او د روانې مردارې پردې جګړې له ښکېلو  ولسپرې وکړي، بلکې د دې لپاره و چې 

غاړو غواړي چې نور دا پردی ټوپک له اوږې ښکته او د خپل مسلمان ورور وژنه بس کړي. ولس د طالب تېر 
وحشت په دې خاطر هېر کړی او په غاړه کې یې ګالن وراچول چې دغې ډلې ته پیغام ورسوي چې که د غالمۍ له 

ځانونه خالص او ورور وژنه بس کړئ، توبه وباسئ نو د ولس په منځ کې ځای موندلی شئ، ولس د دې لپاره  ژونده
ډله به د ولس مینه وګوري او اوربند به وغځوي چې په پایله کې یې دایمي سولې  اد طالب تود هرکلی وکړ چې ګویا د

  .ته الر هواره شي
تر پښو الندې کړي. طالب نه د ولس محبت په نظر کې ونیولو چې د خو طالب د ولس هیلې شهیدانې او غوښتنې یې 

اوربند په درې ورځو کې یې له طالب سره وښود، نه د حکومت مېلمستیا او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیولې او 
  .یواځې د خپل بادار امر یې پر ځای او د ولس او افغان امنیتي ځواکونو پر ضد یې ناحقه جګړه بیا پیل کړه

 

  ؟طالبانو ولې اوربند وکړ
 

که څه هم له وړاندې ولس په دې باور دی چې جګړه دلته پردۍ او د لویو قدرتونو ده چې د طالب او داعش پر مټ 
پر مخ وړل کیږي خو د طالبانو لخوا د حکومت سره اوربند کولو دغه نظر باندې یو اندازه سیوری وغوړولو او 

ا طالب خپلواک دی او که وغواړي له حکومت سره سوله کولی شي. دا هغه څه خلکو داسې انګېزه پیدا کړه چې ګوی
دي چې پخپله زبیح هللا مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي؛ رسنیو ته په استول شوې اعالمیه کې کړې ده. مجاهد 
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، په یوه امر کار ویلي چې په اوربند سره یې غوښتل ثابته کړي چې هغوی د چا تر کنترول الندې نه دي، مستقل دي
  .کوي، په یوه امر یې اوربند وکړ او په یوه امر اوربل کوي

خو اصالً داسې نه ده. د افغان حکومت او طالب تر منځ د اوربند منل د طالب یو مجبوریت چې باید ترسره کړی یې 
و ته د سولې بې ساري دیني عالمانو فتوا او د ولسمشر غني لخوا طالبان ۲۵۰۰وای. ځکه په کابل کې د څه باندې 

نور له طالبه دلته د جګړې هر جواز اخیستی و او تر څنګ یې د خلکو تر منځ اعتماد هم له منځه تللی و.  وړاندیز
طالب د خپل تللي حیثیت د بېرته ترالسه کولو او د ولس په منځ کې یو ځل بیا د مصنوعي محبوبیت پیدا کولو لپاره 

   اړ و چې اوربند وکړي.
ته د حکومت او طالبانو تر منځ په اوربند کې پاکستان هم خپل ځان ثابت کړ. پاکستان افغان حکومت ته  بل لور

وښودله چې الهم په طالب باندې نفوذ لري او که وغواړي ورسره یې په یو میز کېنولی هم شي او که غواړي پر 
اوربند اعالن کړ نو د پاکستان د آی خالف یې جنګولی هم شي. ځکه کله چې طالبانو له حکومت سره درې ورځنی 

ایس آی مال سمیع الحق په زغرده وویل چې دا اوربند کومه ګټه نه کوي او له اختر وروسته به طالبانو خپلو جګړو 
ته دوام ورکړي. په حقیقت کې د موالنا سمیع الحق څرګندونې د آی ایس آی څرګندونې یادولی شو چې افغان حکومت 

  .ال هم طالبان د دوی تر امر الندې چلیږيته پیغام ورکوي چې 
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