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لیکنه :شیر محمد امیني ستانکزی

دوحې کې دسولې په وړاندې خنډ او ځنډ د څه لپاره!؟
د دولت او طالبانو ت رمنځ په قطر دوحه کې د خبرواترو لړۍ څلور میاشتې کیږي پیل شوي ،چې دغې ناستې ته
افغانان د هیلو په انتظار ناست ؤ .خو هغسې چې دوی تمه درلودل ونه شول او په هېواد کې جګړې الپسې زور
واخیست .
د قطر له ناستې ډیره موده وشوه ،چې د دواړو مرکچی پالوو لخوا خبرې اترې روانې دي ،ولې تر اوسمهاله هغه
څه چې د هېوادوالو آرمان وه ،تر دمګړۍ ورته رسیدنه نه دی شوې ،چې د افغانانو هیلو ته لبیک وویل شی.
د ټولو هېوادوالو دا پوښتنې دي ،چې دا څنګه خبري دي او پایله یې له ولس سره نه شریکه کیږي او تر هغه پورې
چې دواړه په جګړو ښکیلې خواوې یوې نیتجې ته رسیږي ،په هېواد کې به د دنګو ځوانانو جنازې ورځ تربلې مخ
پر زیاتېدو او په هر کور کې به د ویرونو انګازې خورې وي .
کابو څلور میاشتې وشوې ،چې د دوحې له ناستې یو ښه خبر دهېوادوالو غوږونو ته را ونه رسیدل ،لکه څنګه چې
دوی هره ورځ او هره ګړۍ ورته په تمه دي .
په هېواد کې کرغیړنې جګړې زموږ ډیری افغانان وځپل ،خو دایې الروښانه نه کړه ،چې جګړه دڅه لپاره ده ،د
جګړې په اور کې څوک سوزي او څنګه دجګړې ماشین ودروي .
سره له دغو خبرو بیا هم افغانان خوښي څرګندوي وایي ،چې دواړه مرکچي پالوي په دې لټه کې دي ،چې له هېواده
جګړه ودروي اود ولس پر ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي .خو دا هغه خبري دي ،چې موږ تل همداسې خپل زړونو ته
تسکین ورکړې او د عمل په ډګر کې بیا هیڅ څه نه دي شوي .
د دوحې د ناستې لومړنۍ پړاو خبرو کې د اختالفونو ،د جګړو الملونه او د هېواد په دننه کې د باندنیو هېوادونو
مداخلې په ګوته نه کړل شوې ،چې افغان ولس خپلمنځي اختالف پرته له جګړو حل او په هېوادوالو د تپل شوې
جګړې باندي پرده پورته کړې وای ،چې د افغانستان د خاورې دښمن معلوم شوي وای ،بیا دخبرو ژور اصل پسې
تللي وای ،چې هغه په هېواد کې د تلپاتې سولې راتلو خبره ده.
بیاهم دواړه لوري په مقدماتي خبرو ال نه دي سال شوي ،چې په کومو اړینو موضوعګانو باندي خبرې پیل کړي او
د پیل خبرې او اجنډاوې ورنه ورکې دي .
د دوحې ناستې د لومړي پړاو خبروکومه پایله نه درلوده ،د دولت مرکچي پالوي مرکز ته راورسیدل ،خو دغو پالوو
ولس سره د سولې په پرمختګ کې کوم راپور شریک نه کړل او نه هم دغو مذاکراتي پالووکوم مطبوعاتي کنفرانس
له رسنیو سره ونه نیول ،چې دوی هلته د ولس او خاورې په وړاندې کوم مسؤلیت ترسره کړی دی .
د هېواد په دننه کې بېالبېلې ګنګوسې روانې دي ،چې وسلوال او یا د دولت پالوي دسولې خبرو ته نه حاضریږي ،یا
داچې د دولت وسلوال مخالفین د لنډمهالې حکومت غوښتنه کوي ،نو کېدای شي،چې د دوحې په ناستې کې دا خبرې
الهم ښکته او پورته شوې نه وي ،ولې دخلکو ذهنونه به بهرني استخباراتي کړۍ مغشوشوي او یا به دسولې په
پروسې کې خنډونه رامنځته کوي .
په دوحه کې دویم پال خبرې اترې څه باندي یوه میاشت شوه ،چې پیل شوي دي ،خو بیا ځلې هم د دغو ناستې په
پرمختګ کې تازه او هیله بښوونکي پېغام نه دی خپور شوې ،چې دافغانانو هیلې راوغوړوي .
دا ځل ولس د دوحې په مرکچي پالوو باندې غږ نه کوي؛ بلکې ځولۍ ورته غوړوي وایي ،چې که په رښتینې توګه
د ولس له درده ،د افغانانو د اوښکو پاکولو لپاره ،دافغان بچیانو د وژنې لړۍ د روئ او په هېواد کې د سور اور د
مړ کېدو په خاطر جرګه مو کړې ،نو دیو بل خبرې په خالص تندي ومنئ او روانه جګړې ته دپای ټکی کېږدئ .
ځکه و رځ په ورځ دافغانانو هیلې مړاوې کیږي او هغه هیلې چې لرلې ،د ورځو په تېریدو پر ناهیلۍ بدلې کیږي او
د بې باورۍ فضاء الپسې ډېریږي .
ټول هېوادوال الزم ګڼي ،چې دسولې په وړاندې پراته خنډونه او ځنډ لرې کړل شي ،د یو بل خبرې دې په ورین تندي
ومني ،چې که هر لور زی اتې غوښتنې لري ،دا هغه څه دي ،چې د دواړو په ګټه دي،چې دسوله ئیز افغانستان په
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شتون کې دواړه ګټمن کېدالی شي ،ځکه چې په سوله ییزه فضاء کې دواړه در ټوپک پر ځای قلم را اخلي او د
ودانولو سیالۍ ترسره کوي .
خو اصلي خبره داده ،چې دوی د خبرو اجنډا مخ ته نشي بېوالی ،ځکه مرکچي پالوي ترمنځ د باورمندۍ فضاء زمینه
شتون نه لري ،که همدا مرکچي پالوي په خپلو کې د باور اصل ته کتلي وای ،نو ډیر ژر به د هېواد په خیر او فالح
پرېکړو ته رسیدلي وای .
هېوادوال انګېري وایي ،چې د دولت وسلوال مخالف لوري یې د سولې خبرو په لړ کې سم ګاونډ هېوادونو ته سفرونه
درلودلي دي ،چې دا هم د بې باورۍ فضاء رامنځته کړې ده ،که دوی په دې اساس وخت کې د ګاونډ هېوادونو له
سال او مشورې الس وانه خلي ،نو دسولې راتلو په وړاندې به ستر خنډ او ځنډ رامنخته شي .
د خلکو په باور؛ د دولت وسلوال مخالفین ګاونډ هېوادونو( پاکستان  ،ایران او مسکو) ته ورتګ هېوادوال له اندېښنو
سره مخ کړیدي ،چې یادو هېوادونو تل دافغانستان دسولې په پروسه کې خنډ رامنځته کړې دی ،چې خدای مه کړه،
داځلې زموږ په ملي ناستې ملنډې ونه وهي.
عام ولس وایي؛که طالبان په رښتینې توګه خپل ولس او هېواد ته ژمن دي ،نو د دغو سفرونو لړۍ دې ودروي او د
سولې راتلو خبرو باندې دې بیړه وکړي ،چې له هېواده د وژنو او ویجاړیو لړۍ پای ته ورسیږي .
په پای کې د ټولو افغانانو دا لویه غوښتنه ده ،چې د سولې په پروسه کې دې چټکتیا ته لومړیتوب ورکړل شي او د
دغې پروسې په الره کې چې کوم خنډ شتون لري ،هغه ته دې بې له ځنډه دحل الرې ولټوي او په سړه سینه دې پرته
د نورو هېوادونو له مشورې خپلې والړې ستونزې حل او پر افغان ولس دې دسولې زیرې ولوروي .
پای
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