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 ۱۲/۰۳/۲۰۱۹             خوشحال آصفي
 

 له طالب سره سوله او یو څو خبرې
 

په داسې حال کې چې له طالب وسله والو سره د امریکایې پالوي پنځم پړاو خبرې ال هم په قطر کې روانې دي او 
پایله یې ال رسنیو ته نه ده راوتلې؛ دلته په کور دننه له ډلو ټپلو او ځینې احزابو سره چې له طالب سره جنګي او د 

ه یو شمېر د ښځو د حقونو فعاالن او میرمنې هم اندېښمن مخالفت مخینه لري؛ اندېښمن شوي دي. په خوا کې ورسر
 دي چې له طالب سره له سولې وروسته به د ښځو حقونو ته څومره پاملرنه وشي. 

هاخوا د ډیموکراسۍ مدافعین هم د طالب له راتګه اندېښمن دي چې له سولې وروسته به هغه کارونه چې د 
. پر ځای پاتې شي او په کومو برخو به بندیزونه ولګول شيډیموکراسۍ د ترویج لپاره ترسره شوي څومره 

حکومت هم اندیښمن دی چې د پردې تر شاه د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ څه خبرې روانې دي چې پایله یې ال 
 روښانه نه ده او خبرې همداسې پسې غځیږي.

مخکې دي. ځکه چې په افغانستان کې د طالبانو د ټولو اړخونو اندېښنې تر یوه حده پر ځای او تر یوه حده له وخته 
د واکمنۍ پر مهال پورته یادو شویو ټولو قشرونو زیان لیدلی او اوس بیا نه غواړي چې یو ځل بیا دې طالباني 

 دورې ته وګرځي.
 

 د حکومت اندېښنه
ي او د هیلو افغان حکومت د قطر له خبرو ځکه اندېښمن دی چې دغه خبرې د بندو دروازو تر شاه ترسره کیږ

له یو لوري د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا په میاشت په داسې حال کې چې خالف ورځ تر بلې غځیږي. 
کې د اوسني حکومت قانوني دوره پایته رسیږي او له بل لوري د طالب او امریکا تر منځ د سولې د روانو خبرو 

چې ګویا که د طالب او امریکا خبرې همداسې  کړی انه شوي؛ دغې چارې حکومت اندېښمنغټ ټکي نه دي روښ
ګونګې تر جوزا غځیږي نو بیا به د حکومت سیاسي او وسله والو دواړو مخالفانو ته فرصت په الس ورشي چې 
ګویا حکومت قانوني حیثیت له السه ورکړی ځکه ورسره د سولې خبرې نه کوي. په داسې حالت کې بیا د موقتې 

 یږي. همدغې چارې افغان حکومت اندېښمن کړی دی.ادارې رامنځته کول شونې ک
 

 د دیموکراسۍ غوښتونکو اندېښنه
د سولې له روانو خبرو یو شمېر ډیموکراسي پلوه اشخاص ډیر په اندېښنه کې ښکاري او داسې ګمان کوي چې ګویا 

ویج لپاره کړي؛ له طالب سره د سولې وروسته به د دوی اتلس کلنې هڅې چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تر
له خاورو سره ملې شي. دوی په افغانستان کې د طالبانو تېره واکمني د بېلګې په ډول یادوي او وایې چې طالبان به 
له سولې وروسته افغانستان دوه لسیزه وروسته حالت ته بوځي. د دوی اندېښنه بېځایه ځکه ده چې نه طالب پخوانی 

 خلک او شرایط دا ایجابوي چې پخواني طالبانیزم ته دې وګرځي. د غرونو ببر سری طالب پاتې دی او نه
طالب مجبور دی چې ځان د خلکو د غوښتنو مطابق برابر کړي او له خپل پخواني دریځه نرمښت وښیې. ځکه 
طالب اوس واک او په سیاست کې شریکېدل غواړي او دا هغه وخت امکان لري چې طالب د خلکو غوښتنو ته 

. سمه ده چې له طالب سره له سولې وروسته به په افغانستان کې د روانې ډیموکراسۍ، بیان مثبت ځواب ووایې
نسبي بدلون راشي خو دا بدلون به ډیر دوام ونه کړي. طالب به یواځې د خپل اوسني آزادۍ او د ښځو په حقونو کې 

وضع کړي خو کال نیم کال بعد به  دریځ د ساتلو په خاطر تر یوه کاله په ډیموکراسۍ او د بیان په ازادۍ محدودیت
 حاالت بیرته اوسني حالت ته راوګرځي.

 

 د سیاسي ډلو اندېښنه
له وسله والو طالبانو سره د سولې له روانو خبرو هغه ډلې ټپلې هم په اندېښنه کې دي چې کلونه کیږي په افغانستان 

ه ډلې له طالب سره د سولې له روانو کې په واک کې پاتې شوي او ال یې هم د واک تنده نه ده خړوبه شوې. دغ
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خبرو نه یواځې اندېښمن دي بلکې پټ او ښکاره مخالفت یې هم کوي. دوی ځکه اندېښمن دي چې له طالب سره له 
سولې وروسته به یې یوې خوا اوسنی واک نیمایې شي او له بلې خوا به له دوی سره د پخوانیو مخالفتونو او جګړو 

هڅه کوي له دغې الرې د طالب ډاډ ترالسه او په او کوي، هم سره مخامخ ناستې بانو له طالدوی حساب وغواړي. 
نکې کې خپله سیاسي بقا تضمین کړي، خو که وس یې بر شي نو په یو نه یو ډول له طالب سره د سولې روانو راتلو

 خبرو پر وړاندې خنډ هم جوړوي.
 

 ولس باید څه وکړی؟
ولس مو باید د سولې خبرو په تړاو له پوره تدبیر او حوصلې کار واخلي او منتظر پاتې شي چې په قطر کې له 
روانو خبرو څه نتیجه راوځي. کچیري دغه نتیجه د ولس او افغانستان په ګټه وه داسې وه چې دلته په دایمي سولې 

خبرې یواځې د امریکا او طالب د ګټو د تامین لپاره تمامېدله نو هرکلی دې ترېنه وکړي او که خدای مه کړه روانې 
 ژر تر ژره الس په کار شي او د راتلونکي احتمالي بحران مخنیوی وکړي.وې نو باید چې 
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