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واحد فقیري

په قطر کي د امریکا او طالبانو خبري
له پرمختګ سره ختمي سوې
وریټرز د جنوري پر  ۲۶مه باندي د طالب چارواکو په حواله لیکي چي په قطر کي د امریکا او طالبانو تر مینځ د
شبنې په ورځ خبري ختمي سوې ،او د دې موافقې نهایي مادې به وروسته اعالم سي.
وریټرز لیکي چي دواړو خواوو یو بل ته امتیازات منلي دي ،او هغه دا چي خارجي قواووي به له افغانستانه د یوې
موافقې تر السلیک  ۱۸میاشتي وروسته وځي .دا ال معلومه نه ده چي دا ګډه اعالمیه به کله خپره سي ،او بله مو
ضوعدا چي ایا د دې موافقې ټولي فقرې به متحده ایاالت و مني او کنه .په کابل کي د امریکا سفارت تبصرې کولو
ته حاضر نه سو .خلیلزاد کابل ته روان سوی دئ ،څو اشرف غني ته معلومات ورکړي.
وریټرز د طالب چارواکو په حواله لیکي طالبانو وعده کړې ده چي القاعدې او داعش ته به اجازه ور نه کړي چي د
افغانستان له خاروي څخه د متحده ایاالتو پر ضد استفاده وکړي.
طالبان وایي چي دوی به د اور بند د وخت په اړه خپله فیصله وروسته نهایي کړي ،خو د افغان حکومت سره به یوا
زي هله خبري وکړي چي اور بند عملي سي .د دې موافقې نوري مادې د بندیانو د ازادولو ،پر طالبانو باندي دبندی
زونو د لیري کولو ،او د یوه موقتي حکومت د ایجادولو په باب دي.
د جمهوري ریاست زړې او تکراري څېرې
د یکانومیسټ مجله د جنوري پر  ۲۴مه باندي لیکي د اشرف غني د حکومت په پلوي استدالل کول ګران کار دئ.
ځکه د هغه د حکومت د احصایېو پر اساس ،د هغو افغانانو فیصدي چي د ورځي د یوه ډالر په کمه ګوزران کویله
 ٪ ۳۸فیصده څخه  ٪ ۵۵فیصدو ته جګه سوې ده .د امریکا د نظارت یوه موسسه وایي چي په ولسوالیو کي د افغا
ن حکومت «کنټرول او نفوذ» له  ٪ ۷۲فیصدو څخه اوس  ٪ ۵۶فیصدو ته راکم سوی دي.
البته دا به عجبه وي که چیري افغانان له اوسنیو کاندیدانو څخه یو انتخاب کړي ،خو هغوی مجبوره دي چي همدا
تریخ غړپ تېر کړي .ځکه پدې کاندیدانو کي یو هم د دې نه دئ چي د خلګو زړه دي په ښاد سي .د مهموکاندیدانو
په جمله کي یو اشرف غني دئ .اشرف غني د کتاب چنچی او مایکرو مېنجر دئ .بل ډاکټر عبدهللا دئ چي االن د ا
جراییه ریس هم دئ .بل کاندید حنیف اتمر دئ .اتمر څه موده مخکي د ملي امنیت مشاور وو ،او پهحقیقت کي د ه
یواد دوهم شخص وو .اوس نو ،افغانانو مجبوره دي چي له همدې ستوخو او اشنا څېرو څخه یوه انتخاب کړي .اشر
ف غني خپل پخوانیی لومړی مرستیال (دوستم) له ځانه لیري کړل ،خو ډاکټر عبدهللا پر دوستمغېږ راوګرځوله.
لکه څنګه چي د افغانستان په سیاست کي همدا څېرې اشنا دي ،دغه راز د افغانستان مشکالت هم اشنا او پخواني د
ي .نه یوازي دا چي پارلماني انتخابات ګډوډ ول ،بلکي د طالبانو حملو هم زور کړی دئ .بلخوا ،امریکا غواړي چ
یله افغانستانه ځان خالص کړي .خلیلزاد همدااوس په قطر کي د طالبانو سره په خبرو لګیا دي .خو دې خبرو ته چ
ندان امید نسته .د امریکا د وتلو لپاره یو بااعتباره انتخابات ضروري دي .ځکه که چیري یو ښه او قوي حکومتترې
را ووځي ،د طالبانو سره به د وچنو وهلو پر مهال په ښه موقف کي وي.
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