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 1۴/۰۶/2۰1۹              واحد فقیري
 

 د افغانستان ګران او ناممکن شرایط
 

په واشنګټن ټایمز کي لیکي: په افغانستان کي امریکا د پاڼ او پړانګ تر مینځ راګیره  12ښاغلی جیراډ لېبر د جون پر 
ورځني سفرونو وتلی دی. که څه هم خلیلزاد  1۷سوې ده. خلیلزاد همدااوس د دې معضلې د فیصله کولو په غرض په 

 .د حلولو په برخه کي یې څه هیلي راپارولي دي و سره مخامخ دی، خو د افغان د کشالېد زیاتو چلنجون
 

متفاوت  خلیلزاد د یو ناممکن او ګران حالت سره مخامخ دی: طالبان او د افغان حکومت د اوسني جنګ په اړه کامالً 
څرنګه چي متحده ایاالت په  طرز تفکر او ویژن لري. او یوه خوا هم د سولي سره واقعي مینه او عالقه نه لري.

افغانستان کي هیڅ ښه آپشن نه لري، نو لهذا د امریکا لپاره تر ټولو ښه آپشن د خپلو عسکرو راایستل دي. ځکه کیدای 
  .سي چي د سولي خبري بې پایانه سي، او هیڅ راز محسوس نتایج ترې حاصل نه سي

 
کړه چي په جنګ نه ختمېږي. خو د جنګ د ګټلو قابلیت هم  د افغان د جګړې یوې خوا ته طالبان دي. هغوی دا ثباته

نه لري. بل پلو ته د امریکا په مرسته نصب سوی د کابل حکومت دی چي د جنګ د ګټلو امکان یې بېخي نسته. 
  .حکومت د اشغالګري امریکا ګوډاګي بولي طالبان نه غواړي چي د افغان حکومت سره خبري وکړي، ځکه د کابل

 
ښایي ستمګر او افراطیان وي، خو احمقان نه دي. هغوی پوهېږي چي په ښه او قوي موقف کي دي. مګر طالبان به 

رانسکوره او ماتېږي.  په مقابل کي د افغان امنیتي قواوي کمزوري دي. او که چیري خارجي کومک ورسره نه وي،
شنګټن کي د جنګ کولو لپاره سیاسي طالبان پدې هم پوهېږي چي امریکا د افغان له جنګه ستړې سوې ده، او په وا

  .اراده نده پاتې. طالبان غواړي چي د امریکا نهایي خروج ته کرار انتظار وباسي
 

 دغه راز، د اشرف غني حکومت هم د واقعي سولي سره هیڅ عالقه نه لري، ځکه د غني لومړیتوب په قدرت کي
ضرورت لري، څو په ارګ کي یې وساتي. که څه هم د پاته کېدل دي، او هغه د دې هدف لپاره د امریکا اردو ته 

یې رد کړل، ځکه هغه غواړي د  خو د قدرت خوشي کول غني د حکومت دوره د مې په میاشت کي ختمه سوه،
  .جمهوري ریاست تر انتخاباتو پوري په ارګ کي وي

 
دی، خو غني لدې نظریې سره  د طالبانو او امریکایانو په مذاکراتو کي یو وړاندیز د موقتي یا سرپرست حکومت

سرسخت مخالفت کوي. د اشرف غني سیاسي بقا پدې پوري اړه لري چي د طالبانو سره خبري ناکامه سي، ځکه 
  .ارګ کي نه وي موقتي حکومت په نهایي تحلیل کي د دې معنی لري چي اشرف غني باید په

 
مشروعیت نور هم ور کمزوری کړي، او هم به اوس نو، که چیري اشرف غني کامیابه سي، دا به د افغان حکومت 

انتخابات هم په غبن وګټل، او  2۰1۴په افغانستان کي د متحده ایاالتو کوښښونه وران او ویجاړ کړي. ځکه غني د 
انتخابېدل یې نامشروع ول. په انتخاباتو کي د غني پراخ تقلب او فراډ دا ښوده چي هغه واقعي پلویان نه لري. که 

مبر کي اشرف غني بیا کامیابه سي، یقینا به د پخوا په شان له ټګي برګي سره مل وي. دا چي غني پر چیري په سپټ
دې باندي اصرار کوي چي انتخابات باید د روان جنګ په جریان کي تر سره سي، دا به طالبان دېته مجبوره کړي 

  .چي خپلي حملې زیاتي کړي، څو رایه ورکونکي وډاروي
 

متحده ایاالتو اصلي مطالبه دا ده چي بیا به ترورسټانو ته په افغانستان کي د فعالیت ځای نه ورکوي،  له طالبانو څخه د
دا د امریکا لپاره ډېر ستر مشکل نه دی. ځکه متحده ایاالت د دې نظامي توان لري چي پرته له دایمي نظامي اډو 
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یې کړي. بل پلو، د امریکا نظامي طاقت طالبان وڅاري او ور شنډ  څخه د جهان په هر ګوټ کي د ترورسټانو فعالیت
  .اشتباه تکرار کړي 2۰۰1لدې څخه منع کوي چي یو کرت بیا د 

 
کي، د امریکا دا فیصله چي القاعده ختمه کړي او طالبان مجازات کړي، سم تصمیم وو. خو تر دې ور ها  2۰۰1په 

ملي قرض یې را زیات کړ، او زموږ پوځیان یې په  په استثنا د دې چي زموږ —خوا بله کومه السته راوړنه نه لري
  .یو ابدي جنګ کي ښکېل کړل

 
خو اوس امریکا یو بل آپشن او چاره لري. او هغه دا چي یا به امریکا خپل غیر موثر اشغال ته ادامه ورکوي، د خپل 

یوه ورځ به طالبان او د ولس مالیات به مصرفوي، د خپلو پوځیانو ویني به تویوي، او دا هیله به کوي چي ګوندي 
یا امریکا کوالی سي چي دا و مني چي خپل هدف یې  او —افغان حکومت په ښه نیت د سولي چاري مخته بوزي 

تر السه کړ او له افغانستانه راووزي. تر هغه ځایه پوري چي د امریکا په ګټو پوري اړه لري، له افغانستانه راوتل 
  .وخت رارسېدلی دی چي واشنګټن همدا واقعیت ومني تر ټولو ښه آپشن دی. اوس آالن د دې

 
 پای
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