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واحد فقیري

اسماعیل خان:

اشرف غني دي د سولي چانس نه ضایع کوي
ښاغلی اسماعیل خان وایي چي د افغانستان د سولي لپاره پدې  ۱۷کالو کي تر نن ورځي ښه فرصت نه دی برابر
سوی ،او اشرف غني دي دا چانس نه تخریبوي .اسماعیل خان وایي«،طالبان چمتو دي چي دافغانستان د کشالې لپار
ه یو حل پیدا کړي ،دا د ټولو افغانانو لپاره ګټور کار دی ».هغه زیاتوي چي طالبان د اشرف غني له حکومت سره
په هیڅ وجه خبري نه کوي ،ځکه د اشرف غني حکومت د امریکا«ګوډاګی» بولي.
اسماعیل خان د اسوشیټید پریس سره په تازه مرکې کي وایي«،افغان مجاهدین ،منورین ،مشران ،سیاستوال ،او د ا
فغان حکومت باید د طالبانو سره خبري شروع کړي ،څو د دې جنګ د ختمولو لپاره یو سوله ایزحل پیدا کړي ،او ا
مریکایي قواوو ته اجازه ورکړي چي له افغانستانه ووځي».
اسوشیټید پریس د فبروري پر  ۲۰مه لیکي د غني حکومت د جوالی د میاشتي د جمهوري ریاست پر انتخاباتو باند
ي ټینګار کوي ،خو حتی خلیلزاد هم د انتخاباتو په اړه شک ښودلی دئ ،ځکه د افغان د کشالې
ټولي خواوي اول سوله غواړي.
اسماعیل خان په زغرده انتخابات ردوي ،او وایي چي که چیري د سولي د خبرو په جریان کي انتخابات وسي ،دا
به د سولي خبري او پروسه تخریب کړي ،او دا به د طالبانو د ګډون لپاره هر څه ناممکن کړي.
اسماعیل خان وایي اول باید یو موقتي حکومت ایجاد سي ،ځکه طالبان همدا غواړي .اسماعیل خان عالوه کوي چي
یو موقتي حکومت به د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره حکومت وکړي ،او پدې وخت به هیواد دعمومي انتخاباتو لپار
ه چمتو کړي.
اسوشیټید پریس لیکي که څه هم د خلیلزاد د مقررۍ قریب پنځه میاشتي کېږي ،خو کابل ال پدې نه دئ توانېدلی چي
د سولي لپاره یو معتبر ټیم وټاکي .خلیلزاد له ډېره وخته اشرف غني دېته هڅوي چي ژر تر ژرهیو قوي ټیم وټاکي.
په عین زمان کي ،د طالبانو او امریکایانو خبري پر دې راڅرخي چي د امریکا عسکر به له افغانستانه وزي ،او پ
ه مقابل کي به طالبان وعده کوي چي افغانستان به بیا د ترورسټانو مرکز نه ګرځي.
اسماعیل خان خبرداری ورکوي چي که چیري امریکایي عسکر پرته له یوې عمومي موافقې ووزي ،افغانستان به
له تشدد او جنګونو سره مخامخ سي .اسماعیل خان دغه راز پر ملګرو ملتونو باندي ږغ کوي چید سولي د موافقې
ضمانت دي وکړي.
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