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د قطر د نن مذاکرات
ټاکل سوې ده چي سبا به امریکایي استازي او طالبان یو کرت بیا په قطر کي د سولي مهمو مذاکراتو ته دوام ورکړي.
البته د افغانستان په  ۱۸کلن جنګ کي د سولي خبرو په افغانانو او بین المللي ټولنه کي بل هیڅ وخت دونه شوق او
ذوق نه وو ایجاد کړی ،لکه دا واري چي یې خلق کړی دی .د افغان ولس دا بې سابقه تلوسه د سولي لپاره د هغوی
سوځنده تنده ښیي.
مسلمه خبره ده چي پرته له سولي او امن څخه هیڅ پرمختګ ممکن نه دی ،او سوله یوازي هله راتالی سي چي
متخاصم طرفونه خبرو ته سره کښېني .او هر یو دا ومني چي جنګ د حل الره نه ده .له نېکه مرغه ،دم ګړی د جنګ
دواړو خواو دا منلې ده چي د افغانستان کشاله نظامي حل نه لري ،او باید یو سیاسي حل ورته پیدا سي.
دا هم څرګنده خبره دا ده چي دا مذاکرات به اسانه نه وي .ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کي لیکي ول«،دا
مالقاتونه رغنده ول .موږ په دوامداره توګه د یوه تفاهم او باالخره سولي پر لور پاخه مګر سوکه ګامونه اخلو ».هغه
دغه راز عالوه کړي ول«،ګرده عمده څلور مسایل ال اوس هم تر بحث الندي دي».
بل پلو ،د طالبانو استازو هم د سولي د خبرو په اړه خوشبیني ښکاره کړې ده ،او داسي اټکل کېږي چي لدې بل پړاو
راوروسته به یوه مهمه ګډه اعالمیه خپره سي.
څرنګه چي اکثرو افغانانو ته معلومه ده چي نه یوازي افغانان سولي ته لېواله دي ،بلکي سیمه ایز ملکونه هم د سولي
لپاره اماده دي .ځکه د افغانستان بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده ،او په افغانستان کي سوله او امن د ټولو ګاونډیانو د
ملي منافعو سره اړخ لګوي.
د سولي د راتګ لپاره دا کرت تر ټولو مهمه مسله دا ده چي په واشنګټن کي د سولي لپاره اراده غښتلې سوې ده.
جمهورریس ټرمپ جدا غواړي چي د افغانستان جنګ بس کړي ،او امریکایي عسکر خپل کورونو ته ورستانه کړي.
په امریکا کي د افغان جنګ نهایت نامحبوب سوی دی .په امریکا کي د عامه افکارو سروې ګاني ښیي چي امریکایان
د افغان له جنګ او جنجاله ستړي سوي دي.
بلخوا ،امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو تبي نیولې ده ،او ټرمپ غواړي چي د افغانستان څخه د امریکایي
عسکرو د راایستلو مسله د ځان د انتخابېدو لپاره د کمپېن مهم شعار وګرځوي .په تېره بیا اوس چي ټرمپ د شمالي
کوریا په مذاکراتو کي ناکامه سو .د هغه لپاره اوس د افغانستان څخه د قواوو راایستل یوه حیاتي مسله ګرځېدلې ده.
زما حدس دا دی چي د افغانستان د سولي لپاره یوه تاریخي موقع برابره سوی ده .افغانان باید هوښیار واوسي ،او دا
فرصت له السه ور نه کړي .که چیري افغان ولس د سولي لپاره مدني حرکتونه پیل کړي ،دا به نه یوازي په قطر
کي پر دواړو طرفونو باندي فشار زیات کړي ،بلکي پدې برخه کي به د ټرمپ سره هم مرسته وکړي چي د امریکا
په داخل کي د افغان د جنګ د شوقیانو مخه ونیسي.
نو لهذا ،د افغانانو لپاره د حرکت او اقدام وخت رارسېدلی دی .د ګډ کار او همکارۍ فرصت رارسېدلی دی .افغانان
باید خپل تاریخي مسولیت او رسالت ته متوجه سي ،او دا موقع ضایع نه کړي.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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