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 1۱/۴۰/2۴1۲            خوشحال آصفي
 

 طالبان کولی شي ځان ثابت کړي چې ولس کې څومره ځای لري
 

ې و که طالبان له جنګه الس ئطالبانو ته د ولسمشر غني د کمساري وړاندیز چې ویلي 
ي کړي خوش ئېې په رسمیت وپېژني، بندیان به ئواخلي، د سیاسي ګوند په توګه به 

ګڼ نور امتیازونه به ورکړي؛ اوس یو ځل بیا غني له طالبانو غوښتي چې که او 
غواړي ځان ثابت کړي چې په ولس کې ریښه لري نو په ټاکنو کې دې برخه واخلي. 
تېره ورځ په ارګ کې ټاکنو لپاره نوم لیکنه پیل شوه. غني دغلته د نوم لیکنې په پیل 

ناسب وخت دی چې سیاسي فعالیت ته مخه کې رسنیو ته وویل، دا د طالبانو لپاره م
که دوی باور لري چې د افغانستان په »کړي. نوموړي طالبانو ته په اشارې ویلي 

خلکو کې ریښې لري، انتخابات ورته ښه چانس دی او افغانان هم د سیاسي ګوند په 
 «توګه د طالبانو د برخلیک په توګه پرېکړه کولی شي.

 آصفیښاغلی               

اکنو خپلواک کمېسیون هم ویلي چې طالبان کولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي، خپل دا په داسې حال کې ده چې د ټ
نوماند ولري او سیاسي مبارزه پیل کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د خپلې واکمنۍ پر مهال په ټاکنو کې د 

خاباتو چې په ولسواکي او انت ګډون لپاره وسله والو طالبانو ته بلنه ورکړې وه، خو طالبانو تراوسه هیڅکله نه دي ویلي
ې ئباور لري. اوس هم لوی باور دا دی چې ممکن طالبان به نه یواځې دا چې په ټاکنو کې برخه وانخلي بلکې ال به 

 پر وړاندې خنډ جوړ کړي او خلک به په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي.
 

جګړه وبایلي. که څه هم هغه څوک چې د جګړې ژر پای ته رسولو او سولې کولو اصول دا دي چې یو لوری باید 
د خلکو آرامۍ او د سولې لپاره خپل ځان بایلونکی حسابوي او جګړه پایته رسوي، خو په حقیقت کې همدا لوری 

 ېېجګړه بس کړې ده او مقابل لوري ته  ېېګټونکی دی ځکه چې خاص د خدای رضا او د ولس د سوکالۍ لپاره 
ښي. همدا ډول د یو هیواد جګړه که هر څومره پېچلي او سخته وي خو د خالصولو نور د جنګ لپاره بهانه نه ده پرې

لومړی د جګړې ښکېلې غاړې په اوربند هوکړه کوي او سمدستي د مذاکراتو میز ته کیني. ځکه اوربند دی  ېئلپاره 
 چې د ښکېلو غاړو تر منځ د باور فضا رامنځته کولو ته فرصت برابروي.

 

ه هغه وخت راځي چې د جګړو په اصلی الملونو باندې خبرې وشي او د هغوی د محوه دایمي او سرتاسري سول
کولو لپاره قانوني چوکاټ او میکانیزمونه وټاکل شي. دغه میکانیزمونه هغه وخت ټاکل کیږي چې د جګړې ښکېلې 

لی شي. او په غاړې د مذاکراتو میز ته کیني، خبرې وکړي، یو د بل غوښتنې ومني او یو و بل ته قناعت ورکړ
همدا ټاکنې دي چې باید هر فرد په کې برخه واخلي.  وختافغانستان کې د همدې فضا د رامنځته کولو لپاره یو ښه 

اوس تر ټولو اړینه دا ده چې وسله وال مخالفان باید له دغه فرصته ګټه واخلي او د ټوپکي مبارزې پر ځای سیاسي 
 مبارزه پیل کړي.

 

و زرین چانس په الس ورغلی دی چې په ټاکنو کې برخه واخلي، خپل نوماند ولري، د هغوی اوس د طالبانو لپاره ی
چې دوی څومره سیاسي وړتیا لري  ېېلپاره کمپاین وکړي، سیاسي مبارزه وکړي او د ولس تر څنګ نړۍ ته هم وښ

 او رښتیا هم د ولس له منځه خلک دي او که د ولس په منځ کې منفور.
 

له دې نورې زیاتې بدبختۍ وویني نو د  ېېکه د ولس له منځه خلک وي او نه غواړي چې ولس  طالبان که رښتیا هم
ولسمشر غني د سولې وړاندیزونه به ومني، جګړه به بنده کړي، ټاکنو کې به برخه واخلي، خپل نوماند به ولري او 

یواد، خلکو او خاورې له دښمنانو وحشت او وینې تویولو الر به پریږدي او یواځې د سیاسي مبارزې له الرې به د ه
 سره سیالي وکړي. 
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اوس نو په ټاکنو کې برخه اخیستلو او د ولسمشر غني د سولې وړاندیزونو د منلو سره طالبانو ته په کار ده چې خپله 
ګونګه روژه ماته کړي، د حکومت د سولې په وړاندیزونو کې که کوم مشکل او نیمګړتیا ویني، هغه دې له ولس 

ریکه کړي، طالبان دې خلکو ته ووایي چې موږ په دغه شرطونو له حکومت سره خبرې کوو. اوس که طالبان سره ش
سبب کېږي چې تاریخ ته دوی مالمت شي او ولس به  ېېهر څومره د غني وړاندیزونو ته چوپ کیږي نو دا چوپتیا 

 ونشو کولی چې له ټوپکي ېېکې و ځکه  داسې قضاوت وکړي چې رښتیا هم دوی د پردیو غالمان او د بادارنو په بند
 مبارزې ځان راخالص کړي او سیاسي مبارزه وکړي.
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