AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۹/۰۱/۲۶

خوشحال آصفي

د سولې خبرې،
ولسمشر غني ولې ناهیلی دی؟
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پالوي ترمنځ د سولې خبرې شپږمې ورځې ته
وغځېدې؛ دلته په کور دننه یې په اړه بېالبېل غبرګونونه پارېدلي .په عامو خلکو کې د پخوا په پرتله دغو خبرو ته
هیله مندي پېدا شوې ده خو سیاسیون یې په اړه بېالبېل نظرونه لري .افغان ولسمشر غني ویلي چې په دوحه کې د
افغان حکومت د استازو په نه شتون کې د طالبانو او امریکا خبرې به بې پایلې پایته ورسیږي .ملي شورا هم په دوحه
کې دغو خبرو ته چندان هیله مندي نه لري .ملي شورا وایې دغو خبرو به هله مثبته پایله درلودلی وای چې د افغانانو
د رضایت او غوښتنو سره سمې ترسره شوې وای.
امریکایي چارواکو او طالبانو تر دې مهاله د دوحې د ناستې د پرېکړو او هوکړو په اړه په رسمي ډول څه نه دي
ویلي ،خو ویل شوي چې د دغې ناستې په پای کې به دواړه لوري یوه ګډه اعالمیه خپره کړي .خو پوښتنه دا ده چې
د دغو خبرو له پایلو وړاندې ولې خلک اندېښمن دي؟
ولسمشر غني ولې ناهيلی دی؟
په ټوله کې د سولې روانو خبرو په اړه اندېښنې ځکه شته چې دغه خبرې د افغان حکومت د استازي په نه شتون کې
ترسره کیږي .خو دلته د دولت په کچه د ولسمشر غني ناهیلي دوه علتونه لري.
لومړی؛ د حکومت په غياب کې خبرې:
په دوحه کې دا څلورم پړاو خبرې دي چې د امریکایې پالوي او طالب استازو تر منځ ترسره کیږي .د دغو خبرو په
ټولو پړاوونو کې افغان حکومت نه و شامل .یواځې په لومړي پړاو خبرو کې افغان حکومت هم خپل استازي قطر ته
استولي خو د طالبانو لخوا یې نهایت سپکاوی وشو آن دا چې وسله والو طالبانو ورسره یو ځای ډوډۍ هم نه ده
خوړلې .له هغې وروسته حکومت له پاکستان او زلمي خلیلزاد غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي څو له افغان
حکومت سره خبرو ته حاضر شي خو طالبانو هر ځل له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی .آن دا چې په
وروستي څلورم پړاو خبرو کې ویل کیږي طالبانو یواځې له امریکایانو سره پر اوربند توافق کړی او له حکومت
سره اوربند یې بل پړاو ته پرېښی دی.
دا چې طالبان یواځې له امریکا سره په خبرو ټینګار او له افغان حکومت سره له خبرو انکار کوي؛ دا چاره د دې
سبب شوې چې د سولې په روانو خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي .ولسمشر غني همدغې نقطې د سولې
له روانو خبرو ناهیلی کړې چې دغه خبرو د افغان حکومت د استازو په غیاب کې ترسره کیږي.
دويم؛ د سولې عالي شورا پڅ کارونه:
د امریکا او وسله والو طالبانو تر منځ د خبرو سره هم مهاله ولسمشر غني د سولې په عالي شورا کې نوي بدلونونه
راوستل .په رهبرۍ کې ورته نوي افراد وګمارل ،د سولې لپاره مشورتي بورډ یې جوړ کړ او همداراز د وسله والو
طالبانو سره د سولې خبرو لپاره یې یوولس کسیز پالوی وټاکه .دغه بدلونونه د دې لپاره و چې ګویا د  ۱۳۹۸کال د
ولسمشریزو ټاکنو وړاندې به له وسله والو طالبانو سره سوله کیږي او د سولې دغه کرېډیټ به ولسمشر غني ته والړ
شي .خو د سولې شورا له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم دغه شورا په دې نه ده توانېدلې چې د افغان حکومت او
طالبانو تر منځ د خبرو زمینه برابره کړي .دغه چاره هم د دې سبب شوه چې ولسمشر غني د سولې له روانو هڅو
ناهیلی شي.
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طالبانو ولې امریکا سره اوربند ته زړه ښه کړ خو حکومت سره یې نه کوي؟
په وروستیو کې طالبانو ته نیږدې سرچینو آریانانیوز ته ویلي چې ګویا د قطر په روانو خبرو کې دواړه لوري له
افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو سیاسي په مشروعیت هوکړې ته رسېدلي ،خو د اوربند په مساله کې
طالبانو یواځې له امریکا سره اوربند ته زړه ښه کړی دی .دغې سرچینې آریانا نیوز ته ویلي چې طالبان په لومړیو
کې یواځې له امریکا سره اوربند کوي او که له امریکا سره بشپړ توافق ته رسیږي بیا به له افغان حکومت سره هم
اوربند وکړي.
طالبانو ځکه یواځې له امریکا سره اوربند اعالن کړی چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي .د افغان
سولې په روانو خبرو کې امریکا او پاکستان له یو و بل څخه د طالبانو په وسیله د امتیاز اخیستلو پر سره چنې وهي.
په دغن چنو کې تر دې دمه پاکستان ګټه کړې ده .پاکستان د افغان سولې سره د همکارۍ په بدل کې له امریکا څخه
د نغدي او پوځي مرست و تر څنګ په افغانستان کې دهندوستان د نفوذ مخنیوي ،د کابل او اسالم آباد د اړیکو نیږدې
کېدو ،او له پاکستان سره د کابل او اوشنګټن د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کوي.
پاکستان د دې لپاره چې د سولې په روانو خبرو کې پر افغان حکومت او امریکا فشار واچوي او ال ډیر امتیاز ترالسه
کړي؛ طالبانو ته ویلي چې یواځې له امریکا سره اوربند وکړي او افغان حکومت سره جګړې ته دوام ورکړي.
پای
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