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واحد فقیري

نیویارک ټایمز :خلیلزاد له غني سره د طالبانو سره د خپل مالقات
جزئیات شریک نه کړل
اخبار د اکټوبر پر  1۸لیکي کله چي سپیني ماڼۍ فیصله وکړه چي د طالبانو سره به مخامخ خبري شروع کوي ،اکثرو
افغانانو د دې اقدام هر کلی وکړ .جمهور رئیس اشرف غني هم په عام توګه د دې فیصلې استقبال وکړ ،خو په
خصوصي مجلسونو کي ئې تل د امریکائ ي مقاماتو سره خپلي اندېښنې او مقاومت ښودی ،ځکه هغه نه غوښتل چي
لدې خبرو څخه لیري او ناخبره وساتل سي .غني به ویل که چیري د کابل رژیم د مالقات د اطاق بهر پرېښودل سي،
دا به د کابل حکومت سخت منزوې کړي ،او په حاشیې کي به ئې پرېږدي .تېره هفته ،د اشرف غني همدا خوب په
ډیر تحقیر امېزه توګه رشتیا سو.
که څه هم خلیلزاد فقط څو ورځي مخکي د اشرف غني سره په مالقات کړی وو ،خو هغه په سري توګه د طالبانو
سره په قط ر کي ولیدل .اشرف غني لدې مالقات څخه د میډیا د رپوټونو له طریقه خبر سو ،او د قطر د مجلس په
جزئیاتو د طالبانو د اعالمیې له الري خبر سو ،نه د امریکایانو له طریقه.
نیویارک ټایمز وایي کله چي اشرف غني له جزئیاتو څخه د طالبانو له الري خبر سو ،غني په ارګ کي لکه لیونی
چیغي وهلې .ځکه سمدستي د جمهوري ریاست انتخابات راروان دي .کله چي خلیلزاد له قطره کابل ته ستون سو،
اشرف غني په قطر کي د طالبانو سره د مالقات جزئیات ترې وپوښتل ،خو خلیلزاد سمدستي موضوع بدله کړه ،او د
غني جواب ئې ور نه کړ.
اخبار کاږي د دې تر مخه چي خلیلزاد د طالبانو سره خبري شروع کړي ،اشرف غني د امریکا سفیر جان بس او
جنرال مېلر ته خواست وکړ چي له خبرو څخه نا خبره و نه ساتل سي .دواړو اشرف غني ته ډاډ ورکړی وو چي دا
کار به نه کېږي.
جاوید لودین وایي«،افغان حکومت تل د طالبانو سره د امریکا مخامخ خبرو ته د شک په سترګه کتلي دي ،خو حقیقت
دا دئ چي د سولي په پروسه کي د امریکا نقش بارز دئ ،واقعي توجیه لري .ځکه طالبانو پر دې باندي اصرار کړی
دئ چي باید د امریکا سره مستقیمي خبري وکړي .مګر د خبرو په اړه باید شفافیت موجود وي ،په بل صورت کي
به کامیابه نه سي».
نیویارک ټایمز لیکي د اشرف غني سره د خلیلزاد دا راز چلن یو شخصي اهانت هم وو ،ځکه اشرف غني واشنګټن
سخت وفاداره دئ .د غني مخالفان مدام وایي چي هغه د امریکا «بلې هو ،سر» شخص دئ .او همدا وجه ده چي
ایران ،پاکستان ،او نور ګاونډي ملکونه پر غني باندي هیڅ باور نه لري .اخبار لیکي خلیلزاد په افغانانو کي زیات
وزن لري ،ځکه هغه په افغانستان او سیمه کي ماموریت کړی دئ.
نیویارک ټایمز لیکي کله چي خلیلزاد د قطر له سفره بېرته کابل ته ستون سو ،افغان مطبوعاتو د جمهور رئیس غني
له دفتره د خلیلزاد د سفر په باب سوالونه کول ،خو ارګ په هیڅ خبر نه وو .ویل کېږي چي خلیلزاد په ارګ کي د
اشرف غني سره پر چایو او کېکو باندي مجلس پیل کړ ،خو خلیلزاد د قطر په باب هیڅ نه ویل .کله چي اشرف غني
د قطر د مالقات په باب له خلیلزاد څخه وپوښتل ،خلیلزاد ګونګ او نهایت مبهم جواب ورکړ .د مجلس یو ګډونوال
وایي د خلیلزاد له خبرو څخه د مطلق انکار بوی راتلی ،او هڅه ئې کوله چي خبره تېره کړي.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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د دې اهانت آمېزه مجلس په جریان کي ،د غني یوه همکار هغه ته د وال سټریټ ژورنال د رپوټ په باره کي یو نوټ
ورکړ .پدې وخت کي خلیلزاد ورته وویل :هو ما دا رپوټ کتلی دئ ،خو جزئیات ئې سم نه دي .خو خلیلزاد سمدستي
بیا موضوع بدله کړه ،او پر فرعي موضوعاتو باندي ئې بحث پیل کړ.
د خلیلزاد او اشرف غني له مالقات څخه فقط څو ساعته وروسته ،طالبانو د خلیلزاد سره د خپل مالقات په باره کي
یوه اعالمیه خبره خپره کړه ،او هلته ئې داسي جزئیات بیان کړي ول چي غني په خبر نه وو.
پای
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