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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیري

یکانومیسټ :امریکا د طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نه لري
د برتانیې مشهوره سیاسي مجله د یکانومیسټ د اکټوبر پر  ۲۵لیکي که څه هم جنرال رازق په اصطالح نهه ژونده
لرل ،خو باالخره د مرګ ګوله سو .نژدې وو چي په کندهار کي د طالبانو همدې حیرانونکې حملې د جنرال میلر سر
هم خوړلی وای ،خو هسي بچ سو .مګر جنرال جفري سمایلي سخت ټپي سو.
بلخوا ،په افغانستان کي پارلماني انتخابات ال روان دي .په انتخاباتو کي له  ٪ ۳۳فیصدو څخه کمو خلګو ځانونه
راجسټر کړي ول ،او لدې جملې څخه له  ٪ ۵۰فیصدو څخه کمو خلګو په انتخاباتو کي برخه اخیستې وه .هغو افغانانو
چي په انتخاباتو ګډون کړی وو ،هغوی مجبور ول چې په ساعتونو په اوږده الینونو کي انتظار وباسي .د رایي
ورکولو  ٪ ۳۳مرکزونه تړلي ول .په کندهار او غزني کي انتخابات ال نه دي سوي .په پکتیا کي ،زورواکانو د
انتخاباتو مامورین او ناظرین ښه د زړه له اخالصه وډبول ،او د رایو صندوقونه ئې له ځان سره یوړل .د بایومیټریک
ماشینونه په  ٪ ۶۰فیصده مرکزونو کي نصب ول ،او زیاتره خلګ ئې په استعمال نه پوهېدل .لنډه دا چي انتخابات له
جدي مشکالتو سره مخامخ سول.
اصلي خبره دا ده چي د افغانستان حکومت یو دیموکراتیک تائید ته سخته اړتیا لري ،خو د متحده ایاالتو د عدلیې
وزارت ئې «بې قانونه ،کمزوری ،او شنډ» ګڼي .د کابل حکومت قطعا ً د دې جوګه نه دئ چي خپلو خلګو ته امنیت
تامین کړي .طالبان پر زیاتو سیمو باندي کنټرول او نفوذ لري .
د افغان امنیتي قواووي هم په بد حال کي دي .که څه هم امریکا تر اوسه پوري پر افغان امنیتي ځواکونو باندي ۷۰
ملیارډه ډالره لګولي دي ،خو هره ورځ  ۳۰یا  ۴۰تنه عسکر او پولیس وژل کېږي .او جلب و جذب هم په ټپه والړ
دئ .بده ال دا چي افغان عسکر په خپل حکومت هیڅ باور نه لري .
اوس نو ،څرنګه چي جنګ یو ښکاره بن بست ته رسېدلی دئ ،خو د سولي مذاکرات تر پخوا ښه ایسي .مګر خبري
کول تر جنګ کولو آسانه نه دي .جالبه دا ده چي طالبان د افغان حکومت ګوډاګی تلقي کوي ،او په سپکه سترګه ورته
ګوري .طالبان ترجیج ورکوي چي د امریکایانو سره مخامخ مذاکرات وکړي .د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد
د اکټوبر پر  1۲په قطر کي له طالبانو سره مستقیمي خبري وکړې .
ګرده عالم خبر دئ چي د افغان جنګ جمهور رئیس ټرمپ سخت بې حوصلې کړی دئ ،او د وتلو الري چاري لټوي.
دغه راز طالبان هم له جنګه ستړي سوي دي .طالب مشرانو بیابیا ویلي دي چي د القاعدې سره کار نه لري ،او حتی
دېته هم متمایله سوي دي چي د امریکایانو یوه وړه نظامي قوه په افغانستان کي ومني ،خو پدې شرط چي یوازي به
د داعش سره جنګېږي .
اوس چي امریکایان او طالبان خبري سره کوي ،د هغوی لپاره ستر چلنج د افغانستان داخلي سیاست دئ .متحده ایاالت
دېته اړتیا لري چي افغان ملګري ئې روانه د سولي دپلوماسي ور تائید کړي .خو اشرف غني سخت باوله او قهرېدلی
دئ ،ځکه خلیلزاد له غني سره د قطر د خبرو جزئیات شریک نه کړل .دغه راز ،د شمال د ایتالف زورواکان هم د
طالبانو سره د خبرو کولو دیوانه واره مخالفت کوي .واشنګټڼ مجبوره دی چي غني او د شمال ایتالف پدې راضي
کړي چي د سولي مالتړ وکړي ،کنې په بل صورت کي به د متحده ایاالتو د سولي همدا هڅه چندان کامیابه نه سي .
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