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 آیا سوله ممکنه ده؟
 

د دې حیاتي او مهم سوال لپاره، په اوسنیو شرایطو کي زما جواب منفي دی. زه به ځکه د خپلي تجربې په باره کي 
 هیڅ نه وایم چي خبره شخصي کیږي.

 

عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلي ویلي دي، چي  دوې ورځي مخکي مي په یوه اخبار کي ولوستل چي د سولي د
د ده د ریاست په وخت کي، طالبانو د سولي د خبرو لپاره تماس ورسره ونیوی؛ مګر اشرف غني اجازه ورنه کړه. 

 په دې باره کي به ځکه څه نه وایو چي د دې ادعا اثبات او ردول دواړه ډېر وخت غواړي.
 

له طالبانو سره د سولي د خبرو کولو لپاره یو هیات وټاکی. د هیات د غړو د  پسله ډېره وخته، اولسمشر اشرف غني
ترکیب په باره کي زه ځکه نه ږغېږم چي دا زما له اصلي سوال سره اړه نه لري. د هیات له اعالن سره سم پخواني 

کوښښونه  یس په حیث ټاکل سوی وو، وویل چي د سولي لپاره به خپلیس حامد کرزي، چي د هیات د ررجمهور
 لجاري ساتي خو د دې هیات سره هیڅ اړیکي نه لري. وروسته حکمتیار او صالح الدین رباني هم په هیات کي خپ

چي دا هیات ده پېشنهاد کړی وای، وویل  او باید ؛یس دییچي د سولي د عالي شورا ر غړیتوب رد کړ. عبدهللا عبدهللا،
ي مشوره نه ده سوې او له بلي خوا د دې هیات صالحیت باید اصوالً چي له ده سره د سولي د هیات د غړو په ټاکلو ک

هللا سره پنځه لس دله ده سره وای نو د اولسمشر فرمان ته هیڅ حاجت نه وو. خو د اولسمشر نطاق وویل چي له عب
ورځي سالمشورې سوي او د هغه له موافقې سره سم دا لیست ترتیب سوی دی. په همدغه حال کي حامدکرزي له 

 ډاکټر عبدهللا او سیاف سره ښکاره لیدني کتني پیل کړې. 
 

دا خو د سولي د جریان د روانېدلو په مخکي پراته او پیدا کېدونکي خنډونه دي او د سولي خبري او د سولي کېدل 
 خو ال لیري خبره ده. زما سوال، چي له دوستانو څخه یې، په حوصله د جواب هیله لرم، په بل ځای کي دی.

 

ټول قانع یو چي دا سوله به د اوسني حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. خو تر هغه ځایه چي ما د طالبانو د په دې 
ااِلماره او عزم په نوم ورځپاڼي یا سایټونه کتلي دي او یا مو د دوی د مشرانو اعالمیې لوستلي او د هغوی مرکې مي 

 نرمښت او تغییر نه دی لیدلی. اورېدلي دي؛ ما د هغوی په دریځ کي د یوې ذرې په اندازه 
 

قوق ورکوي نو هغه د خپل ت غواړي. هغوی که ښځو ته هر ډول حد افغانستان اسالمي اِمارطالبان تر اوسه پوري 
اسالمي امارت له اصولو سره سم ورکوي. ما له هغوی څخه د ښځو او نورو اجتماعي چارو په باره کي هیڅ داسي 

ترلږه یو څه نرم والی وښیي. زما سوال دا دی چي که دغه طالبان او دغه یې خبره نه ده اورېدلې چي هغه دي لږ
ثق اطالعات وي چي طالبانو په هغوی سره به سوله څرنګه کیږي؟ که چاته داسي معلومات او مؤ  دریځ وي نو له

اته هم و لطفاً مخپل دریځ کي تعییر راوستلی او له امریکا یا د افغاني مقاماتو سره کومي موافقې ته رسېدلي دي ن
ماته لطفاً دونه ووایاست چي په دې اوسنیو شرایطو او د دواړو خواوو د دغو اطالع راکړی چي سوال مي حل سي. 

 اوسنیو دریځونو د وجود په صورت کي سوله څرنګه ممکنه ده.
 

بان ه چي که طالزه ګومان کوم چي د سولي د خبرو هدف د جنګ موقتي بندول نه بلکه د سولي دایمي ټینګول دي. ځک
له خپل دریځ څخه تېر نه سي او لږترلږه د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت ونه پېژني نو اوربندونه که هر څونه 

که څوک چي جواب راکوي نو لطفاً په حوصله جواب اوږده هم سي نتیجه به یې بیرته د جنګ او تباهی پیل وي. 
 م او سوال مي د اصل په باره کي دی.راکړی ځکه چي زه له فروعاتو سره غرض نه لر

 والسالم.
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