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واحد فقیري

د خلیلزاد ماموریت
دا درېیم ځل دئ چي د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو خاص استازی ښاغلی زلمی خلیلزاد سیمي ته سفرونه کوي.
تېره ورځ ،خلیلزاد او د افغانستان لپاره د جمهورریس پوتین خاص استازي ضمیر کابلوف او نورو روسیي دپلوماتانو
په مسکو سره وکتل.
روسیې ته د خلیلزاد په وروستي سفر کي جالب او محوري ټکی دا وو چي روسیه او امریکا به د افغانستان د سولي
په پروسه کي «همکاري» سره وکړي ،او د افغان د النجې بومي طرفونه به «مخامخ» خبرو ته وهڅوي.
د ګرداب نظر دا دئ چي د افغانستان په کشاله کي د واشنګټن او مسکو همکاري او همږغي ضروري ده ،او دا یوه
رغنده هڅه ده .دغه راز ،موږ پدې باور هم یو چي امریکا باید د چین او هند سره ورته شان تماسونه ټینګ کړي،
ځکه په افغانستان کي د چین او هند له نقشه اغماض کول به د ا فغان د سولي لپاره مفید واقع نه سي ،بلکي حاالت به
نور هم مغلق کړي.
که څه هم ګرداب د خلیلزاد او په مجموع کي د امریکا د سولي له وروستیو هلو ځلو څخه محتاطانه حمایت کوي ،خو
موږ د خلیلزاد په ماموریت کي ځیني مهمي نیمګړتیاوي وینو .که چیري دا نیمګړتیاوي ژر تر ژره رفع نه سي،
عواقب به ئې د سولي د پروسې لپاره ډیر خطرناکه وي.
د خلیلزاد په اوسني ماموریت کي یوه مهمه نیمګړتیا د افغان مدني ټولني پر حیاتي رول باندي د متحده ایاالتو سترګي
پټول دي .د بن له ناکام کانفرانس څخه راپدې خوا ،متحده ایاالتو تل کوښښ کړی دئ چي د افغان مدني ټولنه ،منورین،
او اګاه قشرونه د سولي له پروسې څخه عمدا لیري وساتي ،او د هغوی حیاتي نقش کمزوری کړي .دا هغه اشتباه ده
چي په افغانستان کي د امریکا د رواني ماتي او افتضاح یو اصلي عامل ګرځېدلی دئ.
امریکا مدام ګردو افغانانو ته د جنګساالرانو او مافیا په سترګه ګوري .واشنګټن باور لري چي د افغان ولس واقعي
موجوده استازي قاچاقبران او زورواکان دي .متحده ایاالتو هیڅکله عامو افغانانو ته په درنه سترګه نه دي کتلی ،بلکي
تل ئې کوښښ کړی دئ چي د افغان ملت رشتین استازي سنف او توهین کړي .دیموکرات او ملي قوتونه تضعیف
کړي .د افغان سیاست جنایي کړي .او د ملت  -دولت د جوړولو پروسه سوکه کړي.
د خلیلزاد د اوسنیو دپلوماتیکو هلو ځلو بله مهمه نیمګړتیا په مذاکراتو کي نه شفافیت دئ .امریکا ګومان کوي چي
هسي هم افغانان یو بیده او نا اګاه ولس دئ ،نو لهذا باید د سولي له پروسې څخه ناخبره وساتل سي .د امریکایي
دپلوماتانو همدا متواتر حماقت هم افغانان غرق کړي دي،او هم ئې متحده ایاالت له تاریخي شکست او رسوایي سره
مخامخ کړي دي.
امریکا ته پکار ده چي دا واقعیت درک کړي چي االن افغانان څه را ویښ سوي دي ،او دا ځل به افغان منورین هڅه
وکړي چي د امریکا منفي ګرایي او دغلباري خپل ولس او جهانیانو ته د امکان تر حده پوري افشا کړي.
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