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واحد فقیري

د افغان سولي مخته پراته مشکالت
رویټرز د جوري پر  ۱۴مه لیکي د افغانستان د سولي پروسه د ځینو مشکالتو سره مخامخ سوې ده .تېره هفته طالبانو
د «اجنډا د اختالف» له کبله د امریکایي چارواکو سره ټاکل سوې غونډه لغوه کړه ،او دغه راز ئې په مجلس کي د
افغان «ګوډاګي» حکومت له ګډون سره خپل مخالفت بیا اعالم کړ .په داسي حال کي چي خلیلزاد یو ځل بیا سیمي ته
راغلی دئ ،نو لهذا انتظار کېږي چي په راتلونکو ورځو کي به له طالبانو سره هم وګوري.
دپلوماتیکي منابع وایي چي د مجلس د ځنډېدو یو علت د ځای مسله ده .یو دپلومات وایي سعودي عربستان او امارات
نه غواړي چي د قطر په مالقات کي برخه واخلي .خو طالبان ټینګار کوي چي دا خبري باید په قطر کي وسي.
سعودي عرب او ځیني نور عربي ملکونه قطر د ایران سره په نژدو اړیکو متهموي ،او دغه راز وایي چي قطر
افراطیان تقویه کوي .واشنګټن هڅه کوي چي عربي هیوادونه همکارۍ ته وهڅوي ،ځکه واشنګټن باور لري چي د
هغوی حمایت د طالبانو سره د روانو خبرو لپاره حیاتي اهمیت لري .د امریکا جارجه وزیر مایک پامپیو د یکشنبې
په ورځ په قطر کي وویل چي د عربي ملکونو تر مینځ موجوده شقاق او اختالف په ناحقه اوږد سوی دئ.
رویټرز لیکي طالبان نه غواړي چي په سعودي عربستان کي د سولي خبري وکړي ،ځکه ریاض هڅه کوي چي د
افغان حکومت پکښې شامل کړي .یوه طالب چارواکي رویټزر ته ویلي دي«،د سعودي عربستان او قطر تر مینځ
اختالفات واقعا د سولي پروسه زیانمه کړې ده .سعودي عربستان په ناحقه پر موږ باندي فشار اچوي چي اور بند
اعالم کړو .دا هغه څه دي چي حتی امریکا یې هم نه تعقیبوي».
غربي دپلوماتان وایي په سیمه کي د افغان د سولي په اړه همدا تشنج دا ښیي چي سیمه ایز قدرتونه یوې اجماع ته نه
دي رسېدلي .یو ایرانی دپلومات وایي په سعودي عربستان کي د سولي خبري د تهران لپاره د منلو وړ نه دي.
د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد د راتلونکي غونډي د تاریخ او ځای په باب له تبصرې څخه ډډه وکړه.
په افغانستان کي باید واقعبین واوسو:
ښاغلی ډېنیل الرسن په امریکن کانسرویټیف کي د جنوري پر  ۱۴لیکي د یوه داسي جنګ تداوم چي ګټل نه لري ،یو
بې مفهومه او عبث کار دئ .پر یوه نه ګټونکي جنګ باندي اصرار کول لیونتوب دئ .خپله ناکامي نه منل د جنون
بل نوم دئ .د یوه عبث جنګ لپاره د نورو امریکایي عسکرو ژوند په خطر اچول یو غیر اخالقي عمل دئ .متحده
ایاالتو همدااوس په افغانستان ډېر زیات څه بایللي دي ،او اوس د دې وخت رارسېدلی دئ چي پر ضایعاتو باندي
صادقانه اعتراف وکړو .د یوې ناکامي پالیسي د تداوم لپاره نوي او مبتذلي پلمې جوړول واقعا یوه مزخرفه هڅه ده.
لیکوال ادامه ورکوي او لیکي د افغانستان د جنګ ځیني پلویان دا بېره خوروي چي که چیري موږ له افغانستانه خپل
عسکر راوباسو ،زموږ ملګري به پر موږ باندي بې اعتماده سي .دا ډول استدالل د امریکا د خارجه سیاست په تاریخ
کي زیات مشکالت ایجاد کړي دي .که چیري موږ له افغانستانه خپل عسکر راوباسو ،زموږ اروپایي او اسیایي
ملګري به هیڅکله دې نتیجې ته و نه رسېږي چي ګواکي موږ به هغوی هم خوشي کړو .ځکه په اروپا او شرقي اسیا
کي امریکا بنیادي ګټي لري چي افغانستان په هیڅ وجه مقابله نه سي ور سره کوالی .په جهان کي خپل مشرتوب
ساتل په افغانستان کي د ابد لپاره د پاته کېدو سره هیڅ تړاو نه لري .حقیقت دا دئ چي په افغانستان کي د منابعو ضایع
کول زموږ د نړیوال لیډرشیپ لپاره زیات زیانمن دئ .پدې کي شک نسته چي ظاهري درک او اخیستنه اهمیت لري،
خو واقعیتونه ال زیات اهمیت لري .په افغانستان کي واقعیت دا دئ چي هلته زموږ نظامي پاته کېدل د متحده ایاالتو
منابع ضایع کوي ،او زموږ جهاني منافعو ته تاوان رارسوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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