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 رکا هپ هند هویر هطالب هل
 
 

روانې خبرې نهم پړاو پیلېدونکی دی او دواړه خواوې پر  په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې
د سولې له  یو شمېر خلک و، خېته د خلکو هیله مندي زیاته شو وخبر مهمو مواردو د هوکړې خبره کوي؛ دغو

بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د اوسني نظام د او ځیني سیاسیون هم له دغو خبرو او د  يروانو خبرو اندېښمن د
  .لنډ عمر خبره کوي

 

یوه اندېښنه د سولې د روانو خبرو د جریان په اړه او بله یې یې بیا له سولې  ؛يدوه ډوله اندېښنې لر ابی کخل عام
   .هپه اړه د وورګډېد وروسته په حکومتي او سیاسي نظام کې د طالبانو د

 

چې د حکومت له استازو پرته د امریکا او  ،يلر او پوښتنه خلک اندېښنه ځیني د افغان حکومت ترڅنګ
دواړو لورو تر منځ د افغان سولې په نوم  دې لپاره صادقانه خبرې روانې دي که لتر منځ رښتیا هم د سو يلور بطال

  ؟همعامله روانه د
 

ړاونو د ترسره شویو خبرو پوره پتر منځ د ټولو  واستازی بچې د زلمي خلیلزاد او طال ،هد دوی اندېښنه له دې امله د
  .ید هګ هم د دې خبرو پایلو ته په تمر ااً او ظاهر يات نه رسنیو او نه هم افغان حکومت ته معلوم دیئزج

خدای مه کړه د سولې په نوم کومه معامله  ېاکوچې ګ ،يک د سولې په روانو خبرو شکمن کړلدغې چارې خ
له  یدو سره له سولې وروسته د افغانستان په سیاسي او حکومتي نظام کې د وانبدویمه ډله خلک بیا طال .يش نه ترسره

ي نو آیا افغانستان ږڅخه اندېښنه لري. دوی وایې که له طالبانو سره سوله کی وراج چلول ورګډېدو او د دغې ډلې له
  ؟شوي وي رالس په س هسخت دریځۍ څخ لس کاله پخوا وختونو ته ځي او که طالبان به له خپل پخوانيتا ال بیبه یو ځ

دغه ډله خلک ټول له افغانستانه د امریکا له وتلو او په واک کې د طالبانو له شریکولو سره مخالف دي. دوی وېره 
ې ړکمنۍ پر مهال یې د خلکو پر وړاندې په ځانګچې د خپلې وا ،هطالبان به له خپل پخواني دریځ يښای لري چې
سرچینو رسنیو سره خبرو کې له سولې  ېانو ته نږدبرمنو پر وړاندې درلود؛ نه وي تېر شوي.که څه هم طالېمتوګه د 

د طالبانو د نظام خونړی  ال یې هم چې ،یخو بیا هم هغو ،ېځ د بدلون خبره کړیروروسته د خپل اوسني او پخواني د
  .يدي نه ربدلون باو رپ؛ د طالبانو د مفکورې او ذهنیت یه ذهن کې دانځور پ

 

  ؟څه وکړو بايد اوس
 

هم دا نه ده چې یا د سولې د روانو  رال خو د حل ،يپر ځای د هتر ډېر ېکه څه هم پورته دواړه یادې شوې اندېښن
چې له  ،وله امریکا پورې کلک ونښل  ې وروسته له طالبه وډار شو اولهڅو په اړه منفي فکر وکړو او یا هم له سو

  .اوسوو بل چا متکي ردا به ناشوني وي،چې تل دې پ ځکه ،يافغانستانه دې نه وځ
 

  ؟تر څو به خپل ځانونه په نورو ساتو وا واوس ډار له امله بل چا ته محتاج له یوې ډلې د هب وتر څ
له افغانستانه د  هباید له سولې وروسته له طالبه وډار شو او نن ؛وپه کار ش سال په خپل منځونو کې رچې نو ،ئراش

ه په کار ده او نه هم د بهرني ځواکونو له وتلو، ځکه اوسمهال طالبان هم په دې پو ه ویرهبله طال ، نهوامریکا په وتل
اقتصادي  ،ولوړنشي کوالی جامع الکماالت واوسي او په بهرنیو اړیکو، ستراتیژي جو همال په یواځې ټوګ دي، چې یو

  .طب او... برخو کې نظر ورکړي انجینري ، ،
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بل لور ته یو څه، چې د وېرې او ډار کچه له صفر سره ضربوي هغه د روسیې او چین په شمول د افغانستان په 
 .هوکړه به تضمینوي ېادونو د تضمین خبره ده، چې د سولوکرکېچ کې د ښکېلو او با نفوذه هې

 

اوس  د سرنوشت په اړه پرېکړه کولی شي. نوشت ټاکلی شي او نه مو طالباننه مو بهرنیان سر باید په یاد ولرو، چې
چې د زده کړې،  ،ېراوړن هالست شوې هالسرځانونه افغانان بولي نو باید د تېرو کلونو ت نطالبا په کار ده، چې که

کړي؛  هالسرې تبیان آزادي، د ښځو حقونو او رسنیو د فعالیت برخه ک د ، سیاست، حکومتولۍ،ۍسوداګر ونې،غر بیا
  .وساتي

ص الخ ار هنفوذ باید نور ځانونه د نورو هیوادونو له لکه څنګه، چې دوی ویلې د واک د انحصار په فکر کې ندي؛
ور نو د دوی په نچې  ،يکړي. نور باید خپل افغان په غیږ کې ونیسي او دښمن ته له ولس سره په ګډه ځواب ورکړ

  .يږخبرو نه دوکه کی
 .وښي په وړاندې نرمښت طالبانو هم باید د سول

مدني بنسټونه او د بشر حقونو کمیسیون هم باید طالب سره له سولې وروسته د هغه جنګي ډلو پر وړاندې قضیې 
  .چې په تېر کې یې د جهالت او مجبوریت پر مهال له دې ولس سره ترسره کړي دي ،يراونه سپړ

افغانستان باید له ټولې نړۍ سره د یو آزاد او قوي  خپلواک دي چې نور ،يدې هم ځانونه ثابت کړ (نطالبا) او دوی
ستان په کورني سیاست نواد ته باید د افغاېههیڅ  .يدولت په توګه خپلې اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې ولر

ګټو او ملي  وافغانستان د خلک وادونو سره دې دېهورنکړل شي. یعنې له  تفرص کم یا رېډکې له حده 
؛ له دې يپاتې نه ش پلمه وادونو ته دلته د نیابتي جګړې لپارهېهدولت اړیکې جوړې شي څو نورو  - دولت بنسټ پر

الرې کوالی شو، چې تلپاتې سوله تجربه کړو او د په نظام کې د طالبانو له ورګډېدو مو پر کوڅو او ښارونو وېره 
 .خوره نکړي

 پای
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