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خوشحال آصفي

د جنګ ټغر ټولیږي،
سوله په دوه قدمۍ کې ده
وروسته له هغې چې زلمي خلیلزاد د سیمي هیوادونو ته د افغان سولې په تړاو درېیم سفر پیل کړ؛ د افغان سولې په
تړاو په کور دننه او بهر هیلې زیاتې شوي دي .دا هیله مندي هغه مهال ال زیاته شوه چې کله زلمی خلیلزاد روسیې
ته والړ او هلته یې له روسي چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې وکړې .که څه هم مسکو ته د خلیلزاد له
سفره وړاندې مسکو په ملګرو ملتونو کې د افغان سولې په تړاو وړاندې شوي پرېکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړې
وه؛ خو د سیمي هیوادونو په ځانګړې توګه مسکو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد له سفره وروسته
داسې ښکاري چې د افغان سولې په تړاو امریکا توانیدلې چې د خپلو سیاالنو قناعت حاصل کړي.
په تازه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي ،امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې په
اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي .پاکستاني رسنۍ د عمران خان له خولې وایې ،پاکستان د افغانستان د جګړې د
سوله ییز حل مالتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي .عمران خان ویلي دي چې امریکا اوس پاکستان ته دا نه
وایي چې د طالبانو پر ضد ال نور ګامونه واخلي ،بلکې په افغانستان کې پر سوله ییز حل ټینګار کوي او په دې برخه
کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی.

سولې ته هیله مندي ولې زیاته شوې؟
که څه هم دافغان سولې په تړاو د ولسونو هیله مندي له هغه وخته پیل شوه کله چې افغان ولسمشر غني له وسله والو
طالبانو سره اوربند اعالن کړ او طالبانو هم ورسره ومانه؛ خو دغه هیله مندي هغه وخت په زیاتیدو شوه کله چې د
امریکا بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه خپل ځانګړی استازی وټاکه .په وروستیو کې د افغان
سولې په تړاو ځینې تحرکات داسې ترسره شوي چې په تېرو شپاړسو کلونو کې ساری نه لري او ورسره د ولسونو
سره دا هیله پیدا شوې ده چې نور به په ټول هیواد کې د جنګ ټغر ټولیږي او افغانان به د سولې تر چتر الندې ژوند کوي.

لومړی؛ د طالبانو لخوا د سولې مذاکره کوونکي ټیم ټاکل:
په داسې حال کې چې افغان حکومت څو ورځې وړاندې د سولې عالي مشورتي بوډ غړي اعالن کړل او له هغې یې
کابو میاشت وړاندې له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی ټیم هم اعالن کړی دی؛ اوس په تازه
اقدام کې د سولې عالي شورا ویلي چې وسله والو طالبانو هم خپل لس کسیز مذاکره کوونکی ټیم اعالن کړی دی .که
څه هم وسله والو طالبانو ال په رسمي توګه د سولې خبرو لپاره د خپل مذاکره کوونکي ټیم ټاکل کېدل نه دي تایید
کړي خو د سولې شورا غړي رحیم بېګ آریانانیوز ته ویلي «وسله والو طالبانو هم د افغان حکومت له مذاکره
کوونکي ټیم سره د خبرو لپاره خپل لس کسیز هیئت ټاکلی .په دغه هیئت کې پنځه تنه د طالبانو د قطر دفتر غړي او
پنځه تنه د ګوانتانامو له زندانه خوشي طالب مشران شامل دي.

دویم؛ د افغان سولې په تړاو د امریکا او پاکستان هوکړه:
په تازه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې دغه هیواد وسله وال طالبان د امریکا له متحدو ایالتونو سره
خبرو ته حاضر کړي دي او د راتلونکې دوشنبې په روځ به په پاکستان کې طالب مشران او امریکایي چارواکي
مخامخ خبرې وکړي .عمران خان وایلي له امریکا سره یې وروسته له دې طالبان خبرو ته حاضر کړل چې متحدو
ایالتونو له پاکستان څخه د طالبانو د مخنیوي لپاره د نورو اقدامات غوښتنه بس کړه او د خبرو له الرې یې د افغانستان
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د مسلې له حل سره موافقه وکړه .د نورو اقداماتو څخه د عمران خان موخه د طالبانو پر ضد پوځي اقدام دی چې د
نوموړي پر وینا دا ځل امریکا ورڅخه د خبرو له الرې د افغانستان د مسالې د حل غوښتنه کړې ده .له دغو خبرو
داسې ښکاري چې امریکا بالخره پاکستان د امتیاز په مقابل کې قانع کړ چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
دا چې د امریکا او طالبانو تر منځ به د کوم امتیاز پر سر هوکړه شوي وي؛ وخت به یې روښانه کړي.

درېیم؛ د طالبانو د قطر دفتر په غړو کې بدلون:
وروسته له هغې چې عمران خان وویل چې د طالبانو او امریکایانو تر منځ یې په پاکستان کې د مخامخ خبرو زمینه
برابره کړې؛ د طالبانو د قطر د دفتر غړیو هم په کوټه کې د طالبانو له مشر او د مشرتابه شورا له نورو غړیو سره
له خبرو وروسته له امریکا سره پر یوې نوې طرحې خبرو ته تیاري نیولې ده .په کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي
چې طالبانو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایانو سره د خبرو بل پړاو ته تیاري نیولې او دا ځل به د طالبانو په
مرکچي پالوي کې شېرمحمد عباس ستانکزی ،محمد سهیل شاهین ،دین محمد حنیف ،محمد زاهد احمدزی ،عبدالسالم
حنفي ،شهاب الدین دالور ،مال خیرهللا خیرخواه او مال محمد فاضل اخوند شامل وي .د دغو کسانو ځینې له زلمي
خلیلزاد سره د سولې د خبرو په تېرو پړاوونو کې شامل نه ول .دغې بدلون ته په کتو داسې ښکاري چې طالبانو هم
نور د جنګ د پایته رسولو تابیا نیولې ده.

څلورم؛ له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو احتمال:
کله چې ډونالډ ټرمپ له عمران خانه د افغان سولې په تړاو د مرستې غوښتنه کړې او عمران خان ویلي چې راتلونکې
دوشنبې به په پاکستان کې د طالبانو او امریکایانو تر منځ مخامخ خبرې ترسره کړي؛ ځینې طالب سرچینو هم رسنیو
ته ویلي چې که طالبان له امریکا سره په دغو خبرو کې موافقې ته ورسیږي نو امکان لري چې دغه ډله (طالبان) به
له افغان حکومت سره هم خبرو ته غاړه کیږدي.طالب سرچینو ویلي ال هم د افغانستان له حکومت سره خبرې نه
کوي خو که له امریکا سره کوم تفاهم ته ورسېږي ،ممکن د افغانستان له حکومت سره هم خبرې پیل کړي .مخکې
له دې وسله والو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او افغان حکومت یې السپوڅی او په خپلو پرېکړو
کې ناخپلواک بللی دی .اما دا ځل چې د طالبانو په دریځ کې د افغان حکومت سره د خبرو په اړه نرمښت ښکاري نو
ورسره په ګډه سولې ته هم د خلکو هیلې زیاتې شوې او داسې ښکاري چې د جنګ ټغر ټولیدونکی او د سولې چتر
په افغانانو خپرېدونکی دی.
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

