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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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شیرمحمد امیني ستانکزی

د سولې معما او رښتیني سولې ته په تمه ناست ولسونه
پر افغانانو د اوږدې او تپل شوې جګړې وروستۍ هیلې هم په اوبو الهو شوې ،د سولې په تړاو پیل شوې خبرې،
ناستې او غونډې په خپل تاریخ کې د سوله ییز افغانستان لپاره یو بې ساری ګام ؤ او کابو له اته میاشتو انتظار
وروسته د ځینې اړخونو د ګټو وټو د نه تضمین کیدو له امله د ولس او بیچاره افغانانو د هیلو دا مزی هم وشلیده.
اصلي خبره داده ،چې هیڅ لوري د دې مظلوم ولس له کړاونو ډک ژوند ته د پای ټکی کینښود او د سولې زیری یې
پرې ونه لوریده .هغه متل دی ،چې وایي پیشو د خدای لپاره موږک نه نیسي .خو تر ټولو ستره ګیله له خپلو افغانانو
ځکه کیږي ،چې دوی د همدې خاورې بچیان دي او د همدې وګړو وروڼه او یا هم خپلوان دي نو د بل هر لوري په
پرتله باید له یو شمیر ګټو څخه تیر شوي وای او دې ولس ته یې د سولې دا ستره لورینه ورکړې وای ،د سولې په
تړاو وروستي خبرونه او ګامونه د افغانانو لپاره اوهم په جګړه کې د ښکیلو اړخونو لپاره لوی فرصت ؤ .د هغې
جګړې چې زیان یې په بشپړه توګه همدا ولس جبرانوي او هره ورځ په سلګونه افغانان په کې قرباني کیږي نو د
جګړې د له منځه وړلو او د سولې را وستلو لپاره باید افغانان انعطاف ومني او ځینې ګټې له السه ورکړي .خو
بدبختانه وسله والو طالبانو د خپلې سرتمبګۍ له امله دا فرصت له السه ورکړ او هم یې د مظلومو افغانانو هیلې او
امیدونه په اوبو الهو کړې .
اوس خبره څرګنده شوه ،چې په هېواد کې دسولې راتګ ته څوک زړه نه ښه کوي ،دا خبره په نړیوالو رسنیوکې
جوته شوې ،چې پاکستان هېواد نه غواړي ،په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي .په قطر دوحه ښار کې د طالبانو او
امریکایي استازو ترمنځ د خبرو او اترو نهم پړاو ترسره کېدل او دښې پایلې په څرګندیدو اود بین االفغاني جرګو ته
الره هوارول ،دا هغه څه ؤ ،چې په خلکو کې یو څه هیلې را ژوندۍ کړې وې او ولس خوښ ښکاریده ،چې په
هېواد کې سوله راتلونکې ده.
خو دا چې طالبانو په خپل دریځ ټینګار وکړ ،ځینو برخو کې یې انعطاف پذیري ونه کړه ،اوربند یې ونه کړ ،خپلو
بریدونو ته یې دوام ورکړ او ګڼ شمیر افغانان یې شهیدان کړل ،نو دا طالیی فرصت هم له السه والړ او یا یې هم د
پاکستان په اشاره داسې غوښتنې درلودلې چې هغه هیچا او هیڅ افغان ته د منلو نه وې .د پاکستان هېواد په الرښونو
او اشارو زموږ په هېواد کې بمې چاودنې وشوې او په ترڅ کې دسولې پروسې ته یې خنډ رامنځته کړ .پاکستان
هیڅکله د افغانستان خیر نه غواړي او نه یې هم په دې وګړو او په دې خاورې باندې ښه ورځ او ښیرازه ژوند
لوریږي ځکه په ړنګ او ویجاړ افغانستان کې د دوی ګټې پرتې دي ،د دوی بازار ورباندې چلیږي .خو الزمه نه
دی ،چې خپل افغانان دې د خپل وطن ګټو په پرتله د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړي .
داسې ویل کیږي چې سولې په خبرو کې طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې ولسمشر اشرف غني به له ولسمشرۍ څوکۍ
څخه لرې کیږي او پر ځای یې چې هر څوک راځي دوی ته د منلو وړ دی له همدې غوښتنې معلومیږي چې دا
تقاضا کټ مټ د پاکستان خبره ده.
بل اړخ امریکا دی ،امریکا له لرې راغلی دولت هیڅکله د دې هیواد د وګړو په کیسه کې نه دی او نه هم خپلې
ګټې له همدې وطن څخه قرباني کوي ځکه هر هیواد ستراتیژیکې ګټې وټې لري او د خپلې خاورې په نفعه کار
کوي خو دا چې د سولې لپاره یې وروستی فرصت برابر کړ او دا چاره د افغانانو په ګټه وه ،باید عظمي ګټنه ترې
اخیستل شوې وای ،خو بدبختانه د ځینو شخصي موخه پر اساس همدا فرصت له السه والړ .
د امریکا جمهور رئیس ډونالډټرمپ په دې ورستیو کې په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره سوله په دې توګه ونه
منله او دغه پروسه یې لغوه اعالن کړه ،چې په کابل کې موټربم چاودنې دامریکا څو تنه عسکرو ته مرګ ژوبله
اړولې وه .نو په دې اساس جمهور رئیس ډونالډټرمپ قطر هېواد ته وویل ،چې دطالبانو استازې دې نظر بند پاتې
وي .اوس نو ټولو هېوادوالو ته موضوع ال روښانه شوه ،چې د کاسې الندې نیم کاسه شته ،چې طالب استازو د چا
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په اشارو په هېواد کې د موقتې ادارې په جوړیدو ټینګار کول ،چې د څو کلونو سترې پروژې او په الره اچول
شوي پالنونه په شاتګ وکړي .
د ولسونو غوښتنې او هیلې دي چې وایي؛ افغانستان اوسمهال په ډېرو حساسو شیبو کې دي ،چې یو لوري ته ټاکنې
دي او بل لوري ته دسولې ملي پروسه پیل شوې ده ،خو چې طالب دې نور سولې ته غاړه کېږدي او په ډګري توګه
دې میدان ته راودانګي دافغانانو ملي کلتور چې لویه جرګه ده ،رادې شي افغان حکومت سره دې کیني ،درښتیني
سولې لپاره دې زمینه برابره کړي .دخلکو په وینا،که طالبان غواړي ،چې هېواد کې دې سوله وشي او دوی هم
خپلو جګړو ته زور ورکړي ،دا د کامیابۍ الر نه ده ،مهمه داده ،چې لومړۍ ځل دې اوربند وشي او په ارامه
فکري جوړښت دواړه لوري خپلمنځي کړکېچونو ته پای او دیو بل غوښتنو ته دې په سړه سینه ټټر وډبوي .بس نور
ددغه مکرجن هېواد پاکستان پالیسۍ خلکو ته دمنلو وړ نه دی اوطالب استازې دې نور په خپل رنګ کې ځان نه
کوټوي او دخپل ولس غوښتنې دې ومني ،چې هغه په هېواد کې دملي یوالې را وستل دي .تر ټولو غوره خبره داده
چې سوله الهي امر ،د افغانانو تل پاتې او اوږد آرمان او دغه راز زموږ ټولنیزه اړتیا ده نو چې دا ټولې ځانګړنې
لري باید وسله و ال طالبان هم الهي امر ته غاړه کیږدي او هم د ولس غوښتونو ته لبیک ووایي او نور په دې وګړو
باندې رحم وشي .ځکه دا اوږد جنګ د افغانانو نه دی دا د نورو ګټو لپاره اوږدیږي او ال به وغځیږي .
اوس ټول په دې پوهیږي چې نه امریکا او نه هم پاکستان ته د افغانانو هوسا ژوند مطرح دی؛ بلکې خپلو ګټو په
خاطر یې د افغانانو ترمنځ اور بل کړی او په خپلو کې سره ښکیل دي له طالب او دولت څخه مو غوښتنه داده ،چې
اوس ددې فرصت را رسیدلی چې په خپلو کې افغان شموله سولې ته غاړه کیږدي ،له ځینو ګټو سره تیر شي ،دې
ولس باندې رحم وکړي او روان اوږد ناورین ته د پای ټکی کیږدي.
پای
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