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واحد فقیري

آیا طالبان د سولي لپاره چمتو دي؟
ښاغلی جان والش د متحده ایاالتو د بین المللي روابطو په معتبره مجله (فارن افېرز) کي د سپټمبر پر  ۷مه لیکي شپږ
میاشتي کېږي چي په افغانستان کي د سولي هنګامه توده ده .اشرف غني په فبروري کي طالبانو ته بېله قید او شرطه
د سولي د مذاکراتو وړاندیز وکړ .بیا وروسته ،د اسالمي علماو غونډه تشکیله سوه .د سولي لپاره اوږده مارچونه
روان دي .او د لومړی ځل لپاره د اختر په ورځو کي د جنګ ټولو خواوو یو موقتي اوربند مراعات کړ.
په مجموع کي ،سوال دا دئ چي ایا طالبان سولي ته چمتو دي او کنه؟ طالبانو پدې څو میاشتو کي رنګارنګ سیګنالونه
استولي دي .له یوې خوا ئې اوربند ومنی ،او د امریکایانو سره ئې خبري شروع کړې ،خو له بلي خوا ئې د هغوی
په قول د افغان نامشروع حکومت سره خبري رد کړې .زما د معلوماتو پر اساس ،د طالبانو سیاسي مشران واقعا د
سولي د مذاکراتو لپاره چمتو دي.
له  ۲۰۰۱راهیسي ،طالبانو تل پر دوو خبرو باندي ټینګار کاوه :اول ،هغوی د خارجي قواوو وتل غوښت ،او دوهم
هغوی یو اسالمي نظام غوښت .په کلونو کلونو ،د طالبانو همدا دریځ کلک وو ،خو پدې وروستیو وختونو کي د
طالبانو اجنډا تکامل کړی دئ ،او اوس د یو سیاسي سازش د کولو تصور ممکن ښکاري .طالب چارواکي اوس
خارجي دپلوماتانو ته وایي چي هغوی د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره صرف یو تقسیم اوقات غواړي .دا تقسیم
اوقات کېدای سي چي انعطاف پذیره وي .ځیني طالب چارواکي حتی وایي هغوی «مشروط» خروج ته هم چمتو دي،
مانا متحده ایاالت کوالی سي چي خپل عسکر د کلونو په جریان کي وباسي .ځیني طالب مشران وایي که چیري
خارجي قواووي ډیر ژر ووځي ،کېدای چي افغانستان په یوې بلي «سوریې» باندي بدل سي .د طالبانو بله انګیزه
ښایي دا وي چي غواړي په مستقبل کي د متحده ایاالتو او نورو هیوادونو سره جوړونکې روابط ولري.
دغه راز ،طالبان اوس د افغانستان د اساسي قانون د زیاترو مادو او فقرو سره کوم خاص مخالفت نه لري .د مثال په
توګه ،نه د منظمو انتخاباتو سره او نه هم په اساسي قانون کي د ښځو د اکثرو ذکرو سویو حقوقو سره کوم مخالفت
لري .خو طالبان به هیڅکله پدې راضي نه سي چي د همدې موجوده نظام سره یو ځای سي ،ځکه هغوی په کلونو
کلونو همدا نظام غیر مشروع او ګوډاګی بللی دئ .اکثره باخبره منابع وایي که چیري طالبانو سوله وکړه ،هغوی به
په یوه نوي نظام کي برخه واخلي.
طالبان وایي چي د سیاسي مصالحې لپاره څو تدریجي قدمونه اخیستل کېدالی سي .اول ،متحده ایاالت باید د خپلو
قواوو د خروج لپاره یو تقسیم اوقات اعالم کړي .دوهم ،طالبان او د کابل حکومت به وروسته پر یو داسي «عبوري
او سرپرست حکومت» باندي خبري وکړي چي د بې طرفه تیکنوکراتان لخوا به اداره کېږي ،او یو معین وخت به
لري .همدا موقتي حکومت به پر اساسي قانون باندي تجدید نظر وکړي ،د افغان په امنیتي قواوو کي به جامع اصالحات
راولي ،بیا به د یوه دایمي حکومت لپاره زمینه سازي وکړي چي دا کار به په اغلب ګومان د انتخاباتو له الري وسي.
د ځینو باخبره خلګو سره چي ما خبري کړي دي ،هغوی وایي چي دا کارونه باید د جمهوري ریاست له انتخاباتو
( )۲۰۱۹مخکي وسي .ځکه که چیري یو جمهورریس انتخاب سي ،بیا به د هغه لپاره د قدرت د خوشي کولو محرک
ډیر کم وي.
که چیري د سولي په مذاکراتو کي طالبان د همدې پالن سره را مخته سي ،کابل او واشنګټن به همدا پالن پرته له څه
اصالحاتو څخه و نه مني .واشنګټن به د خبرو په آغاز کي د خپلو قواوو د وتلو خبره و نه مني ،او افغان جمهورریس
به یوه سرپرست حکومت ته د قدرت د خوشي کېدو سره مقاومت وکړي .بلخوا ،پدې پالن کي د افغان د سیاسي ډلو
موضوع نه ده واضح سوې .د قدرت د وېشلو څرنګوالی هم نه دئ مشخص سوی ،د سلهاوو زره مسلح خلګو د
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برخلیک په باب هم څه نه دئ پکښې ذکر سوي .خو بیا هم باتجربه دپلوماتان کوالی سي چي لدې پالن څخه د سیاسي
روغي جوړي په برخه کي په کافي اندازه استفاده وکړي .واقعیت دا دئ چي د انتقالي دورې لپاره همدا تر ټولو ښه
پالن دئ.
طالبان واقعا سوله غواړي ،خو هغوی د دې کار لپاره پښو ته نه لوېږي .هغوی نظامي عملیاتو ته متعهد دي .د هغوی
همدا موقف د جنګ په ډګرونو کي د هغوی اعتماد ښیي .طالب مشران باور لري چي هغوی کوالی سي د متحده
ایاالتو نظامي فشار ته سینه سپر کړي ،او کله چي امریکا باالخره ووځي ،هغوی دا جنګ ګټي .خو هغوی پدې هم
پوهېږي چي دا کار به داسي ژر و نه سي .ځکه د امریکا محدودي قواووي کوالی سي چي طالبان د ډیر وخت لپاره
له قدرته محروم وساتي .د امریکایي قواوو تر وتلو وروسته به د قدرت نیول ورته خونړي وي .د همدې او نورو
دالیل په خاطر طالب مشران چمتو دي چي یو سوله ایز حل ته غاړه کښېږدي.
ځیني نقادان وایي چي طالبان صرف غواړي له واشنګټنه زیات امتیازات ترالسه کړي .ما خپله د امریکا په خارجه
وزارت کي کار کړی دئ ،او د طالبانو همدا چلونه مي تجربه کړي دي .خو دا یوازي د طالب چارواکو مشکل نه
دئ ،افغان او امریکایي چارواکي هم په خپلو مینځو کي سخت وېشلي او تکه تکه دي ،او پدې نه پوهېږي چي څرنګه
د سولي پروسه مخته بوزي .هغوی تر اوسه پوري پدې نه دي توانېدلي چي د طالبانو دوو مهمو او بنیادي اعتراضونو
ته معقول جواب ووایي.
هغه خلګ چي د طالبانو د سولي چمتو والی تر سوال الندي کوي ،هغوی د طالبانو تشدد ته اشاره کوي .فقط پدې
تېرو څو هفتو کي ،طالبانو د غزني ښار ونیو .په راتلونکو میاشتو کي به نور ښارونه هم د طالبانو د تهدید سره
مخامخ سي ،او د طالبانو کوچینۍ حملې به په ګرده هیواد کي دوام ولري .خو په جنګي شرایطو کي مدام خبري کول
او جنګ کول موازي حرکت سره کوي.
خو اصلي تراژدي دا ده چي په افغانستان کي پدې څو لسیزو کي یو خونړی نظامي بن بست دوام لري .د جنګ هر
اړخ د سولي غوښتونکی دئ ،خو لدې څخه بېرېږي چي په مذاکراتو کي به زیات تاوان وکړي .د ښارونو بایلل ،د
ښارونو بېرته نیول ،زیات عسکر استول ،عسکر راکمول ،او جنګ تشدیدول دا ټول انساني تلفات د ځان سره لري،
خو د روان نظامي بن بست په ماتولو کي هیڅ مثبت نقش نه لري .مګر حقیقت دا دئ چي په  ۲۰۱۸کی په سوله کي
سرمایه ګذاري کول زیات موجه دالیل لري .د جون د میاشتي د اوربند محبوبیت دا وښوده چي افغانان به د سولي د
پروسې کلک مالتړ وکړي .دمګړی دا ال نه ده څرګنده چي طالبان به د سولي وړاندیز ومني او کنه ،خو د داسي یو
متهور وړاندیز لپاره تر نن ورځي بل هیڅ وخت مناسب وخت نه وو.
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