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خوشحال آصفي

موقت حکومت غواړي؟
په نظر کې  ۳۶۰درجې بدلون؛ طالبان ولې ٔ
په داسې حال کې څو ورځې وړاندې امریکایې ورځپاڼې والسټریټ ژورنال د زلمي خلیلزاد له ادرسه په خبر کې
ویلي چې ګویا د امریکا حکومت له افغان دولت څخه غواړي چې ولسمشریزې ټاکنې دې وځنډوي؛ اوس په تازه کې
موقت حکومت غوښتونکي دي.د
د وسله والو طالبانو ځینو سرچینو غربي رسنیو ته ویلي چې دوی له ټاکنو وړاندې د ٔ
طالبانو یو چارواکي اسوشیتید پرس آ ژانس ته ویلي دغه ډله د عبدالستار سیرت په مشرۍ د یو لنډ مهاله حکومت
جوړیدل غواړي .د طالبانو یوه چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د اسوشیتید پرس آژانس ته ویلي چې طالبانو
د خلیلزاد لخوا د اوربند وړاندیز رد کړی او غواړي چې د ولسمشرۍ راروانې ټاکنې باید ترسره نشي او په افغانستان
کې دې د عبدالستار سیرت په مشری یو لنډمهالی حکومت جوړ شي.
طالبان ولې موقت حکومت غواړي؟
که چیري له ټاکنو وړاندې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت تر منځ سوله کیږي نو ډیر احتمال شته چې یو داسې
مو قت حکومت رامنځته شي چې ټول سیاسیون به هم په کې شامل وي خو وسله وال طالبان یې غوښینه برخه
ٔ
موقت حکومت غوښتنه کوي چې غواړي خپله سیاسي راتلونکې تضمین او پر لمن یې
تشکیلوي .طالبان ځکه د ٔ
موقت حکومت به رامنځته کیږي چې مشري به یې
لګیدلي تور داغونه د امکان تر حده سپین کړي .په دې معنا چې ٔ
د طالبانو د غوښتنې له مخې عبدالستار سیرت کوي .په دغه موده کې به طالبان د امکان تر حده د ځان په ګټه البي
ګیري کوي ،عام ه پوهاوی به کوي او هڅه به کوي چې پر طالبانو ټول لګیدلي تورونه پاک او ځان د یو مشروع
سیاسي ډلې په توګه د افغانستان په سیاست کې مطرح کړي.
مو قت حکومت په دوه کلنه دوره کې هڅه کوي څو خپل پخواني سیاسي مخالفین او اوسني منتقدین یا په
طالبان به د ٔ
سیاست کې منزوي کړي او یا کم تر کمه یې د طالبانو په اړه د ترخو ویناوو څخه خولې رابندې کړي .کله چې د
مو قت حکومت پر مهال د طالبانو په اړه عامه ذهنیت بدلون وکړ نو د نوي حکومت لپاره به ټاکنې کیږي او طالبان
ٔ
به په کې پراخه ونډه اخلي او هڅه به کوي چې د حکومت په جوړښت کې لومړنی شخص (ولسمشر) د دوی له ډلې
واوسي.
له طالبانو سره د خليلزاد هيله بښونکې خبرې:
د زلمي خلیلزاد او وسله والو طالبانو تر منځ تر دا مهال د خبرو درې پړاوونه تېر شوي دي چې له هر پړاو وروسته
د عامو خلکو تر څنګ د سولې عالي شورا او د طالبانو هیله مندي سولې ته ډیره شوې ده .د خلیلزاد او طالب استازو
تر منځ په خبرو کې وسله والو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال وېش اعالنول ،له تور لېست
څخه د طالب مشرانو د نومونو لېرې کول ،له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کول او د طالبانو پر خالف د منفي
تبلیغاتو بندول د سولې د خبرو د لومړنیو شرطونو په توګه مطرح کړي دي.
ً
په ورته مهال زلمي خلیلزاد ویلي چې وسله والو طالبانو خپل مرکچي پالوی بدل کړی او احتماال نور بدلونونه هم په
الره دي .ویل کیږي د خلیلزاد او طالبانو تر منځ په درېیم پړاو خبرو کې د طالبانو لخوا هغو درې تنو طالب مشرانو
د پام وړ رول درلود چې په  2۰1۵کال کې د ګوانتانامو له زنده خوشې او څه موده وړاندې د قطر د سیاسي دفتر
غړي شول .افغان حکومت هم اعالن کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو مشورتي بورد په جوړولو لګیا
دی چې په کې د هیواد مخور مشران او د سیاسي ګوندونو استازي ځای لري.
د سولې مشورتي بورد د څه لپاره؟
په وروستیو کې له طالب استازو سره د زلمي خلیلزاد له خبرو وروسته عامه باور دا دی چې ګویا افغان حکومت او
د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکا تر منځ په خبرو کې څنډي ته شوي دي .بل لور ته د طالبانو او امریکایانو
تر منځ له خبرو سره هم مهاله په افغانستان کې هم ځینو سیاسیونو له دغو خبرو سره غبرګون ښودلی دی چې له امله
یې زلمي خلیلزاد په وروستیو کې له سیاسیونو سره هم لیده کاته پیل کړي دي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اوس افغان حکومت او زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوي څو د سولې مشورتي بورډ تر نامه الندې یو داسې بنسټ
رامنځته کړي چې په کې د افغان حکومت او د منتقدو سیاسیونو استازي ګډون ولري .په دې ډول به زلمی خلیلزاد
وشي کولی چې هم د سیاسیونو د مخالفت مخه ونیسي او هم د افغان حکومت هغه اندېښنه له منځه یوسي چې ګویا د
طالبانو او امریکا تر منځ په خبرو کې افغان حکومت داخل نه دی .افغان حکومت ته به هم د اوړو پوزه کېښودل شي
چې د سولې خبرې بین االفغاني دي او حکومت هم په کې برخه لرله.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

