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واحد فقیري

امریکا او طالبان په ابوظبی کي خبري سره کوي
(واشنګټن پوسټ)
امریکایي دیپلوماتانو او طالبانو د افغانستان د  1۷کلن جنګ د ختمولو په غرض په
متحده عربي اماراتو کي د دوشبنې په ورځ (ډسمبر  )1۷خبري سره وکړې .پدې یوه
ورځني مالقات کي سعودي عربستان ،عربي متحده امارات ،او پاکستان هم ګډون
الره .
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ،ښاغلی حمد هللا محب ،په یوه ټویټ کي لیکي ول
چي د یکشبنې په ورځ ئې د امریکا ،سعودي عربستان ،پاکستان ،او اماراتو له
چارواکو سره په ابوظبی کي کتلی ول .هغه عالوه کړه چي پدې مجلس کي ئې د
اشرف غني د سولي د الري نقشه هم وړاندي کړه .حمد هللا محب دغه راز د اساسي
قانون د بدلولو مسئلې ته هم اشاره کړې ده ،خو زیاته کړې وه چي د تېرو کلونو
السته راوړني باید حفظ سي .
ښاغلی واحد فقیر
حمد هللا محب پخپل تویټ کي ویلي دي چي پدې مجلس کي ئې د طالبانو او کابل حکومت د مخامخ خبرو کولو مسئله
هم راپورته کړې وه .خو طالبانو بیابیا ویلي دي چي د کابل رژیم د امریکا مزدور او ګوډاګی دئ .د سولي د مذاکراتو
موثره اداره نه ده ،او پر متخاصمو ډلو باندي وېشلې ده.
لپاره صالحیت نه لري .یوه ٔ
موقتي حکومت نظریه هم وړاندي کړې ده ،او د دې پیشنهاد هدف دا دئ
واشنګټن پوسټ لیکي خلیلزاد دغه راز د ٔ
چي د سولي مذاکراتو ته اجازه ورکړه سي چي کامیابه سي ،او وروسته بیا طالبانو ته هم د دې موقع ورکړه سي چي
په انتخاباتو کي برخه واخلي.
خو د غني  -عبدهللا اداره دا مفکوره ردوي ،او اصرار کوي چي انتخابات باید پر وخت دایر سي .اما وروستي
پارلماني انتخابات خورا بد سمبال سول ،او درې کاله وځنډېدل .
د اشرف غني حکومت له سترو ستونزو سره مخامخ دئ .حتی د سولي مشورتي بورډ ځینو غړو ویلي دي چي هغوی
به پدې بورډ کي برخه وا نه خلي ،ځکه د هغوی له رضایت پرته ئې نومونه پکي اچول سوي دي .
پای
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