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 د مسکو په غونډه کې د سیاسیونو ګډون
 د افغان حکومت د مشروعیت زوال

 

بې په ورځو کې په مسکو کې د افغان سیاسیونو په داسې حال کې چې ټاکل شوې د سبا سه شنبې او بل سبا چهارشن
او وسله والو طالبانو تر منځ ناسته ترسره شي؛ دلته په کور دننه یې په اړه بیالبیل غبرګونونه پیدا شوي دي. هغوی 
چې په دغه غونډه کې د ګډون نیت لري؛ غونډه د سولې او بین االفغاني خبرو لپاره د الر پرانیستل یادوي. خو 

و کارپوهان بیا په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره خبرو ته غاړه نه ږدي؛ په دغه غونډه کې د حکومت ا
افغان سیاسیون ګډون له طالبانو سره د مرستې په مانا بولي چې غواړي حکومت د مشروعیت له بحران سره مخ 

 کړي. 
پرته د حکومت د سیاسي منتقدینو او طالبانو تر اوس پوښتنه دا ده چې که د مسکو غونډه د افغان د استازو له شتونه 

 منځ ترسره شي؛ په افغان حکومتي نظام به یې اغېز څه وي؟
د افغان حکومت د استازو په نه شتون کې د مسکو غونډې ترسره کیدل او په کې د افغان سیاسیونو ګډون د افغان 

 ولس او نظام لپاره دوه پایلې درلودای شي.
 

 یت تر پوښتنې الندې راوستللومړی د حکومت مشروع
حکومت له طالبه مشروعیت اخیستلی اوس له حکومته د غچ اخیستلو لپاره طالب هم هڅه کوي چې د حکومت 
مشروعیت تر پوښتنې الندې راولي. د همدې هڅو په لړ کې له وړاندې طالب په کور دننه او بهر البي ګیري 

سیده چې حکومت څو میاشتې وړاندې د مسکو په غونډه کې شروع کړې ده. دغه البي ګیري هغه وخت اوج ته ور
 ګډون ونه کړ او د طالبانو غږ په کې د نړیوالو رسنیو سرټکي شول.

له دې وروسته د افغان حکومت د مشروعیت لپاره طالبانو بل ګوزار د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي غونډه کې 
یانو او عربي چارواکو ګډون کړی و خو طالبانو د افغان حکومت له ورکړ چې په کې د طالبانو، امریکایانو، پاکستان

پالوي سره حتی ډوډۍ هم یو ځای ونه خوړله. د طالبانو دغه چاره د پراخ غبرګون سره مخ شوه خو طالبانو چې 
 څه غوښتل، هغه یې ترالسه کړل.

وعیت له بحران سره مخ کړي. اوس هم طالب او تر شاه یې مالتړي هیوادونه هڅه کوي چې افغان حکومت د مشر
په دغه لړ کې پاکستان، ایران، چین او روسیه قصدا هڅه کوي چې طالب لپاره داسې زمینه برابره کړي چې وکولی 
شي د افغان حکومت مشروعیت ته ضربه ورکړي او امریکا ته هم د افغان حکومت د مشروعیت په پرتله خپلې 

وندي کړي نو امریکا بیا د افغان حکومت د مشروعیت په کیسه کې نه ګټې مهمې دي. که طالبان د امریکا ګټې خ
 ده.

د طالبانو او د هغوی نړیوالو مالتړو د هڅو په لړ کې دا ځل په مسکو کې غونډه جوړیږي چې په ښکاره په کې د 
غه هڅه روسیې حکومت خپل رول رد کړی دی خو د پردې تر شا لوبه د مسکو او پاکستان په خوښه روانه ده. په د

کې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو لپاره یې ښه لوبغاړي د افغان حکومت منتقد سیاسیون دي چې غواړي ترې 
 اعظمي ګټه پورته کړي.

که څه هم د مسکو غونډې ته تلونکي افغان سیاسیون په دغه غونډه کې د ګډون موخه د حکومت او طالبانو تر منځ 
الر برابرول یادوي خو په اصل کې دا غونډه د افغان حکومت سیاسي مشروعیت تر د سولې بین االفغاني خبرو ته 

پوښتنې الندې راولي. ځکه چې حکومت، افغانان او امریکایې چارواکي هم تاکید کوي چې د سولې پاتې خبرې باید 
الت کې چې افغان بین االفغاني ترسره شي، خو طالب یواځې له امریکا سره په خبرو تاکید کوي. نو په داسې یو ح

حکومت په دغو خبرو کې څنډې ته دی؛ په داسې غونډه کې چې د حکومت استازي په کې شتون ونلري؛ د 
حکومت د سیاسیونو ګډون د طالب له همدې هڅې سره مرسته کوي چې غواړي د حکومت مشروعیت تر پوښتنې 

 کي دي.الندې راولي. او د حکومت سیاسي منتقدین هم تر ډیره د همدې غوښتون
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 دویم؛ ټاکنیز رقابتونه
په نوره نړۍ کې چې که څوک د حکومت په کارونو نیوکې کوي یا د حکومت اپوزیسیون دي؛ د حکومت له کړنو 
په اړه یې له حکومت سره نظر ویشلی وي خو کله چې ملي مباحث راپورته کیږي نو بیا پوزیشن او اپوزیسیون 

سره کرښه وي. دلته بیا پوزیشن او اپوزیسیون خپلې نظرونه د ملي ګټو په دواړو لپاره خپلې ملي ګټې او ارزښتونه 
 رڼا کې یو کوي او خپل ملي ارزښتونه ساتي. اما متاسفانه په افغانستان کې بیا دا هر څه سرچپه دي.

د دلته زمونږ زمونږ سیاسیونو ته خپلې ګټې او ارګ ته رسیدل ډیر مطرح دي. دلته زمونږ سیاسیون هڅه کوي چې 
حکومت په مخالفت سره د خپل موقف او څوکۍ ترالسه کولو لپاره کار وکړي. دوی د سولې پروسې ته د ټاکنیزو 
سیالیو له نظره ګوري. زمونږ ځینې سیاسیون د موقف ترالسه کولو لپاره حتی له طالب او هر بل ترهګر سره هم 

یوه بېلګه یادولی شو. دلته له حکومت سره د معامله کوي. د مسکو په غونډه کې د منتقدو سیاستوالو ګډون یې 
 سیاسیونو ټکر د دې لپاره دی چې څنګه اوسنی ولسمشر له ارګه رابهر او ځای یې دوی ونیسي.

په داسې حساسو شرایطو کې باید حکومت او سیاسیون دواړه په ډیر احتیاط ګام واخلي او د هیواد ګټې او د ولس 
مونږ سیاسیون باید د سولې ملي پروسه د خپلو ټاکنیزو رقابتونو ښکار نه کړي. که ارمانونه باید نادیده ونه نیسي. ز

 سیاسیون مو ټاکنیزې سیالۍ کوي نو باید ملي ارزښتونه ورته سرې کرښې واوسي.
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