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صالح الدین سعیدی

د سولې ناکامې هڅې ناکامې نه دي!
هو په همدې ناکام حالت کې هم دا هڅې کامیابې دي که افغان _ کابل حاکمیت د هغه نه درسته ګټه واخلی .
دا هڅې کامیابې دي که ددې هڅو او د سیاسي مصالحې د سیاست او تګالرې پر بنیاد یو افغان هم د وطن د ورانولو
او انسان وژلو نه الس واخلي ،د پاکستاني استابلشمنت د الس آله پاتې نشي او د خپلې نسخې او اسالمی امارت ته د
رسېدو لپاره د ملت مشروعیت تر السه کولو اصل ومني .
دا ومني چې د خپلو مطالباتو او نسخو د عملي کولو لپاره ټوپک نه کاروم .
دې باندې اعتراف پکار دی چې سیاسي مصالحه د خپل هویت او نسخو نه تېرېدل نه دي .
که سیاسي مبارزه د سیاسي مصالحې د توافق په صورت کې سیاسي مبارزه متمدن شکل ته اړول وي چې ده ،نو
هدف خو د سیاسي مصالحې په چوکات کې همدا په متمدنو وسایلو سیاسي مبارزه کول دي او په دې خبرې توافق
وشي نو بیا دا بریا ده او هو دا سیاست بیا کامیاب دی.
د افغانستان او د سولې او استقرار په اړه د طالب د یوې ډلې سره په قطر ،دوحه ،مسکو کې د امریکې او د یو شمېر
افغانانو مذاکرات او خبرې په ریښتنې مانا ناکامې دي .
اما دا ناکام مذاکرات هم ناکام نه دي که ترې مثبته استفاده واخیستل شي !
ویل کیږي چې دغه طالب ډلې مسکو کې په راتلونکي اختر کې په درې ورځني اور بند باندې توافق کړای .که اوربند
د جګړې تیاری هم وي ،مطلوبه نه ده خو بیا هم بریا ده.
داسې سوله چې د بلې جګړې ټول مشخصات او تابیاوې په کې نغښتې وي د منلو نده .
له بلې خوا د طالب ممکن اوربند د نورو ډلو لکه د داعیش ،د طالب نورې ډلې ،د مخدره موادو د وینو او باروتو
تاجرانو ،د افغانستان د معادنو ،اوبو او لرګو تاجرانو او حاکمو مافیایی او د قوم او سمت پر سر د تجارت ټیکه دارانو
شتون ددغه طالب نه د اوربند د عملي کولو توان ،امکانات او عملي کونې توان نه لري !.
د طالب د افقی رهبرۍ مشرتا به ،د طالب د عمودي رهبرۍ تر مشرتا به متفاوت فکر کوي .د طالب عمودي مشرتا
به سیاسي محاسبات لرالی شي خو د طالب افقي مشرتا به خپلې دیني فتواوې لري چې د تناقض په صورت کې
عمودي مشرتا به له خپلو صفوفو تجریدای شي چې دا کار د عمودي مشرتا به د تشویش موجب هم ده .
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خو همدا ناکام مذاکرات به ناکام نه وي که مونږ ،افغان _ کابل حاکمیت نړۍ ،ملت او نړېوالو ته په مستند ډول ووایي
او د مذاکراتو جزئیات وړاندې کړي چې چا ،څوک او ولې د سولې او استقرار د رسېدو خنډ او مانع شول .
مونږ ته په کار دي چې مونږ د سولې په راوستو کې خپله انساني هڅه وکړو .افغان حاکمیت او کابل حتی دا هم ومنله
چې طالب او امریکه سره اول د طالب_ پاکستان په غوښتنو سره مذاکراتو ته کښېني او مذاکرات سره وکړي خو
نتایج او پایلې دغه دي چې ورته د ناکامو خبرو لقب ورکوو!
پاکستان او د طالب په نامه د امریکې او یو شمېر افغانانو سره مذاکراتو ته ناستې د افغان واقعیت یوه مهمه برخه یعنې
افغان _ کابل حاکمیت د پاکستان او د طالب ددې ډلې لخوا دوامداره نفیه کول واقعیتونه ردول او عملي موضع نه ده.
د افغان ملت نه د حاکمیت د مشروعیت لپاره چې د حاکمیت د مشروعیت مرجع ملت دی ،پاکستان او دغه طالب ډله
ښکاره او عملي دریځ نه لري .
اما له بلې خوا د افغانستان خاوره د تاریخ په اوږدو کې د مرکري حاکمیت تر تسلط الندې په ډول چې مونږ نړۍ کې
پېژنو نه وه .محلی مشرانو او قوتونو همیشه له مرکزه بهر په محالتو کې خپل حاکمیت لرو او دا حالت دوام لري.
د کابل او افغان حاکمیت لخوا په دې روستیو څه کم  5کلو کې د زور واکانو محدودیدل او د قانون د حاکمیت د پلي
کولو هڅې او روستي انتخابات او د جمهوري ریاست ټاکنو حاالت ،مرکزي حکومت ته د لنډغران او زور واکانو
تهدیدات ټول دې ته زمینه سازي وکړه چې یو شمېر نور محالت هم د مرکزي ادارې له حاکمیته ووځي .دا حالت د
طالب د قوت نه بلې د نورو بهرني غیر طالب الملونه دي او هغسې چې طالب ادعا کوي د افغانستان خاوره ددوی په
الس کې هم نه ده .اما که دېرش فیصده هم وي ،بیا هم باید د قضې طرف وي .
د غمیزې د اوږیدو او عدم استقرار نه باید مخنیوی وشي او دا ممکنه ده.
کابل _ افغان حاکمیت ته په کار ده چې نړۍ ته مستند کړي چې افغان _ کابل حاکمیت پر دغې طالب ډلې خپله غاړه
خالصه کړه او پاکستاني استابلشمنت سره یې خپلې د خېر او سولې هڅې وکړې .حتې چې د افغان پر زمکه د پاکستان
اغزن سیم د تېرېدو زهرناکه جام یې وزغمه .
نو چې دا ټولو نتیجه ورنکړه مجبوره یو چې دښمن په کلکه وټکوو او دا د نړېوالې ټولنې وجیبه هم ده چې ددې
نړېوال خطر مقابل کې جړه چې افغانستان یې لمړۍ کرښه کې والړ دی ،خپله برخه او رسالت ادامه کړي .
نو اوس دې دښمن ځان ټینګوي چې هر سنګر کې به نابودیږي !
دا مرگ ،ژوبله او تراژیدۍ به د افغان اولس او خیر په ګټه نه وي او نه دی خو حاالت همدا پر مونږ تحمیلوي او
جنگ نه مو را کاږي .
مونږ جنگ نه غواړو ،خو که مو جګړې ته را کاږي نو جګړه مو زده ده !
نو دا هغه حالت کیږي چې د ناکامو مذاکراتو نه کامیابه گټه واخلو ! 2019/05/31
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و من هللا التوفیق

