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 ئمه ډاریږ بله طال
 

په داسې حال کې چې له یوې خوا د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې روانو خبرو ته د خلکو هیله مندي زیاته شوې؛ 
بل لور ته یو شمېر خلک د سولې له روانو خبرو اندېښمن دي. خلک دوه ډوله اندېښنې لري. یوه اندېښنه د سولې د 

ې وروسته په حکومتي او سیاسي نظام کې د طالبانو د راڅرګندېدو روانو خبرو د جریان په اړه او بله یې یې بیا له سول
  .په اړه ده

یوه ډله خلک اندېښنه لري چې د حکومت له استازو پرته د امریکا او طالب تر منځ رښتیا هم د سولې لپاره صادقانه 
دوی اندېښنه له دې امله ده خبرې روانې دي او که د د دواړو لورو تر منځ د افغان سولې په نوم معامله روانه ده. د 

چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ د ټولو پړاونو د ترسره شویو خبرو پوره جزیات نه رسنیو او نه هم افغان 
حکومت ته معلوم دي. دغې چارې خلک د سولې په روانو خبرو شکمن کړي چې ګویا خدای مه کړه چې د سولې په 

  .نوم کومه معامله ترسره شي
ډله خلک بیا له طالب سره له سولې وروسته د افغانستان په سیاسي او حکومتي نظام کې د طالبانو له ورګډېدو  دویمه

او د دغې ډلې له حکمرانۍ څخه اندېښنه لري. دوی وایې که چیري له طالبانو سره سوله کیږي نو آیا افغانستان به یو 
  ؟ه له خپل پخواني شریعیته تېر شوي ويځل بیا اوولس کاله پخوا وختونو ته ځي او که طالبان ب

دغه ډله خلک ټول له افغانستانه د امریکا له وتلو او په واک کې د طالبانو له شریکولو سره مخالف دي. دوی وېره 
لري چې ګویا طالبان به له خپل پخواني دریځه چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې د خلکو پر وړاندې په ځانګړې توګه 

ړاندې درلود؛ نه وي تېر شوي. که څه هم طالب سرچینو له رسنیو سره په خبرو کې له سولې وروسته د میرمنو پر و
د خپل اوسني او پخواني درځ د بدلون خبره کړې خو بیا هم هغوی چې د طالبانو د نظام خونړی انځور یې په ذهن 

  .کې دی؛ د طالبانو د مفکورې او ذهنیت په بدلون باوري نه دي
 

  ؟وکړوڅه بايد 
 

اړه   که څه هم پورته دواړه یادې شوې اندېښنې پر ځای دي خو د حل الر هم دا نه ده چې یا د سولې د روانو هڅو په
منفي فکر وکړو او یا هم له سولې وروسته له طالبه وډار شو او اوس له امریکا پورې کلک ونښلو چې له افغانستانه 

ندې متکي اوسو. تر څو له یوې ډلې د ډار له امله بل چا ته محتاج دې نه وځي. ځکه تر څو به مونږ په بل چا با
  ؟اوسو، تر څو به خپل ځانونه په نورو ساتو

راشئ چې نوره په خپل منځونو کې الس په کار شو. نه باید له سولې وروسته له طالبه وډار شو او نه له افغانستانه د 
او نه مو طالبانو د سرنوشت په اړه پرېکړه کولی شي. طالبان امریکا په وتلو. نه مو بهرنیان سرنوشت ټاکلی شوي 

تجارت،  که ځانونه افغانان بولي نو باید د تېرو کلونو ترالسه شوې السته راوړنې چې د زده کړې، بیا رغاونې،
سیاست، حکومتولۍ، بیان آزادي، د ښځو حقونو او رسنیو د فعالیت برخه کې ترالسه کړي؛ وساتي. دوی باید نور 
ځانونه د نورو هیوادونو او استخباراتو له کړیو راخالص کړي. نور باید خپل افغان په غیږ کې ونیسي او دښمن ته 

  .له ولس سره په ګډه ځواب ورکړي چې نور نو د دوی په خبرو نه دوکه کیږي
او د بشر حقونو  ولسونه هم باید د طالبانو لخوا تېر ترسره شوي کارونه معاف او طالبان وبخښي. مدني بنسټونه

کمیسیون هم باید له طالب سره له سولې وروسته د هغه جنګي ډلو پر وړاندې قضیې راونه سپړي چې په تېر کې یې 
د جهالت او مجبوریت پر مهال له دې ولس سره ترسره کړي دي. ولس دې دوی وبخښي او دوی )طالبان( دې هم 

  .ر له غاړې ویستلی دیځانونه ثابت کړي چې نور یې د پردیو د غالمۍ ځنځی
افغانستان باید له ټولې نړۍ سره د یو آزاد او قوي دولت په توګه خپلې اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې ولري. 
هیڅ هیواد ته باید د افغانستان په کورني سیاست کې له حده ډیر او کم ځای ورنکړل شي. یعنې له هیوادونو سره دې 

و ملي ګټو پر اساس دولت په دولت اړیکې جوړې شي څو نورو هیوادونو ته دلته د نیابتي د افغانستان د ولسونو ا
  .جګړې لپاره بهانه پاتې نه شي. د یو سرتاسري او با وقاره سولې په هیله

 پای
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