AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
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محب:

خلیلزاد په افغانستان کي سیاسي اجنډا او جاه طلبي لري
د امریکا معتبره ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال د مارچ پر  ۱۴لیکي د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی حمد الل
ه محب پر خلیلزاد باندي تور لګوي چي د افغان حکومت تخریبوي څو خپله سیاسي جاه طلبي پر مخ بوزي .د محب
دا غیر معمول الزام دا ښیي چي د کابل او واشنګټن تر مینځ د اختالف کنده پراخه سوې ده .محب په حیرانونکي ت
وګه شخصا خلیلزاد په نښه کړی دی .محب وایي چي خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو جزییات له کابل حکومت څخه
پټ ساتلي دي ،ځکه خلیلزاد غواړي چي په افغانستان کي د امریکا وایسرای سي .محب امریکایي خبریاالنو ته وو
یل«،خلیلزاد د مصالحې لپاره کار نه کوي ،هغه بېګانګي راولي».
وال سټریټ ژورنال وایي سمدستي امریکایي مقاماتو د حمد هللا محب دا څرګندوني وغندلې ،او چټک یې خارجه و
زارت ته احضار کړ .د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور وایي«،د محب تبصرې غلطي او زیانمني دي».
دخارجه وزارت سیاسي مرستیال ښاغلي ډېویډ هېل وایي«،خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي پامپیو په نماینده
ګي خبري کوي .پر خلیلزاد باندي حمله پر خارجه وزارت باندي برید دی ،او دا کار د دواړو ملکونو روابطمختلو
ي».
وال سټریټ ژورنال لیکي پدې وروستیو میاشتو کي د واشنګټن او کابل تر مینځ تشنج زیات سوی دی ،ځکه د خلیل
زاد او طالبانو تر مینځ خبرو کش کړی دی .خو په عین وخت کي د کابل حکومت بای پاس سوی دی ،ځکه طالباند
کابل د حکومت مشران د واشنګټن ګوډاګیان ګڼي ،او خبري ورسره نه کوي .اخبار لیکي امریکا او طالبانو په عمو
مي توګه موافقه کړې ده چي امریکا به خپل ټول عسکر له افغانستانه راباسي.
محب وایي موږ ته ویل سوي ول چي خلیلزاد یو عالي او هوښیار دپلومات دی«،خو زما باور نه راځي ،ځکه هغه
د افغان حکومت ځپي او بېګانه کوي یې ».محب عالوه کوي چي د افغان حکومت «توهین» او سپک سوی دی،ځ
که په ابوظبی کي د افغان د حکومت هیات ته د طالبانو او امریکایانو د خبرو اطاق ته د داخلېدو اجازه ور نه کړه
سوه.
هغه وایي«،زه خپلو امنیتي قواوو ته څه ووایم؟ څرنګه به زه هغوی قانع کړم چي هغوی نه دي خرڅ سوي؟»
وال سټریټ ژورنال لیکي محب باور لري چي خلیلزاد غواړي د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید سي ،او
غواړي خپله سیاسي اجنډا مخته بوزي .هغه وایي چي د افغانستان په حکومت کي خلګ باور لري چي خلیلزاد غوا
ړییو موقتي حکومت راولي ،او خپله د امریکا د «وایسرای» نقش ولوبوي.
محب وایي«،زه باور نه لرم چي جمهورریس ټرمپ دي خلیلزاد ته ویلي وي چي افغان حکومت ته د طالبانو سره د
خبرو په اړه معلومات مه ورکوه .زه ګومان نه کوم چي جمهورریس ټرمپ دي ورته ویلي وي چي د افغان حکوم
تنامشروع کړه .زه باور نه لرم چي ټرمپ دي ورته ویلي وي چي د افغان ولس ته بې احترامي وکړه».
وال سټریټ ژورنال لیکي حنیف اتمر د محب څرګندوني ملي ضد وبللې .هغه زیاته کړه«،زموږ خلګ سوله غواړ
ي .موږ باید دا فرصت له السه ور نه کړو .او د قدرت د ساتلو لپاره دا موقع ضایع نه کړو».
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