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 ؟سوله نه غواړي، حکومت که طالبان څوک
 

لسیزي کیږي دلته جګړه روانه ده او هره ورځ له لسګونو کورونو څخه جنازې پورته کیږي. دواړو لورو ته 
پالر مال د خپل تنکي افغانان وژل کیږي او دواړو لورو ته افغانې میندې بورې کیږي، دواړو لورو ته د افغان 

زلمي ځوی په مرګ سره ماتیږي، دواړو لورو ته افغانه ناوې کونډه کیږي او دواړو لورو ته افغان بچی یتیم کیږي. 
خالصه دا چې دواړو لورو ته د افغان وینه تویږي خو ګټه یې پردي اخلي. تر ټولو دردوونکې ال دا چې دواړه 

 نه تویول ځان ته روا او خپل ځان پر حقه بولي.لوري د اسالم دعوه کوي او یو د بل وی
دښمن کرار د خیر په غونډۍ ناست دی او له دې نظارې خوند اخلي، په منځ کې یې افغان ولس دل شو. نړیوال مو 
په سرونو سوداګانې کوي او دلته له افغانستان څخه د کربال دښته جوړه شوې او افغانان په کې قتلیږي. طالب لکه 

د یوې استخباراتي شبکې په غیږ کې پریوځي او که د بلې، کله یې یو هیواد د بل په مقابل کې کاروي او  نانځکه کله
کله یې بل د خپلو ګټو لپاره کاروي. طالب هم یا په شعوري او یا ال شعوري ډول افغان وژنې پروژه مخ ته وړي او 

څخه وروسته یواځې همدوی دي چې د اسالم  فکر کوي چې ګویا له نبي کریم ص او صحابه کرامو رضی هللا عنهم
ساتنه به کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان جګړې په اړه د افغان او د نورې نړۍ د دیني عالمانو فتواو له 

 طالبه دا وسیله هم واخیستله او نور نو د افغان وژنې د پروژې د مخته وړلو لپاره هیڅ دلیل نه دی ورپاتې.
 

 نيت سولې ته د حکومت
وروسته له هغې چې په وروستیو درېیو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره له وسله والو طالبانو سره اوربند وکړ او دغه 
اوربند د ولس او نړیوالو له تود هرکلی سره مخ شو؛ اوس افغان حکومت پتېلې چې په راروان لوی اختر کې هم له 

مې څخه د  ۲۷کومت د لومړي ځل لپاره د تېرې میاشتې له وسله والو طالبانو سره اوربند اعالن کړي. افغان ح
کوچني اختر تر پنځمې ورځې پورې یو طرفه اوربند اعالن کړ چې بیا طالبانو فقط د اختر درې ورځې اوربند 
وکړ. بیا ورپسې افغان حکومت د خلکو په غوښتنه لس نور هم اوربند وغځولو خو طالبانو اوربند رد کړ او زیاته 

 ې خپلو جګړو ته به دوام ورکوي.یې کړه چ
 

دغه اوربند که څه هم د ځینو سیاسي ډلو او افرادو غبرګون یې له ځانه سره درلود خو په ټوله کې په لوړه کچه د 
ولس لخوا له هرکلي سره مخ شو. دغې اوربند وښودله افغان حکومت نیت لري خو که مقابل لوری ورسره د 

وروسته د افغان جګړې په اړه د دیني عالمانو فتواوو دا په اثبات ورسوله چې  مذاکراتو میز ته کیني. له اوربند
اشرف غني نور د افغان جګړې پایته رسول غواړي خو یواځې طالب دی چې په شعوري یا ال شعوري ډول د 

 جنګ لپاره پلمې لټوي او په افغان حکومت باور نه کوي.
 

 آيا طالبان د سولې اراده لري؟
اندې ویل کیږي چې د افغانستان جګړه استخباراتي ده او تر هغې به دوام وکړي څو پورې چې دلته که څه هم له وړ

د هغوی ګټي خوندي وي، خو په وروستیو کې د افغان حکومت د سولې له هڅو وروسته د طالبانو دریځ په کتو 
نو او دلته په هیواد کې ځینو له په خپل واک کې نه بلکې د نورو په امر چلیږي. طالبا داسې معلومیږي چې دغه ډ

سیاسی ډلو تل په حکومت تور پورې کړی چې د سولې نیت او اراده نه لري خو د ولسمشر غني وروستیو هڅو 
 وښودله چې غني د سولې نیت لري خو دا طالبان دي چې سولې ته بهانې لټوي.

سره په خبرو کړی دی. خو په وروستیو حکومت تل طالبان د سولې مذاکراتو ته رابللي خو طالب ټینګار له امریکا 
کې چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو خبرونه خپاره شول، طالبانو مستقیم غبرګون وښود او له امریکا 
د مخامخ خبرو لپاره یې هم شرط کېښود. طالبانو ویلي چې تر خبرو مخکې دې د دوی د مشرانو نومونه له تور 

هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره مستقیمې خبرې بېرته رد کړلې خو  لیسته وایستل شي. که څه
طالب له دې ویرې چې ګویا امریکا به یې د جنګ دا پلمه هم له منځه یوسي او مخامخ خبرې به وکړي؛ سمدستي 
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سوله نه بلکې  یې خپل نظر بدل او د مخامخ خبرو لپاره یې هم شرط کېښود. له دې ټولو داسې ښکاري چې طالب
 جنګ غواړي او د سولې لپاره نیت نه لري.

 

 په جنګ کې چا تاوان وکړ؟
کلونه کیږي چې طالبان خپل جنګ د امریکایانو په حضور توجیه کوي، طالبانو وایې تر هغې چې دلته امریکایان 

نه ټول افغانان سل ۹۸موجود وي دوی خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. په داسې حال کې چې په جګړه کې یې کابو 
وژل کیږي، ډېر کم داسې پیښیږي چې بهرنیو ځواکونو ته دې په جګړه کې زیان اوښتی وي. هغومره زیان چې څو 

فیصده یې هم بهرنیانو ته نه دی رسیدلی. طالب  ۰،۰۵لسیزو کې افغان ولس ولید او شهیدان یې ورکړ، د دې په 
 یواځې د افغان وژنې پروژه ده او بس.
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