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 ده، يد افغانستان د ستونزې د حل کیل دزلمی خلیلزا

 

 ؟خو ولې یې مخالفت کیږي
 
 

وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی  راپورونه وایې د امریکا د بهرنیو چارو
خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. که څه هم سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د 

نه دي ویلی خو د راپورونو خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او په خپله خلیلزاد هم په دې اړه څه 
له مخې دوو امریکایي چارواکو او د کانګرس یوه همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پالنه خبر 

   .يدي؛ ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړ
استازي په توګه د زلمي خلیلزاد احتمالي دلته په افغانستان کې په کور دننه هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي 

ټاکنې په اړه ګڼ غبرګونونه تر سترګو کیږي. یو شمېر هغه کړۍ چې د اوسني حکومت او په ځانګړې توګه د 
د افغانستان په اړه د زلمي  ولسمشر غني مخالفان دي؛ د زلمي خلیلزاد له ټاکلو سره مخالف دي. خو یو شمېر نور چې

کارونو او سیاستونو څخه خبر دي؛ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړې استازي په توګه د زلمي خلیلزاد له پخوانیو 
خلیلزاد له احتمالي ټاکنې خوښ دي او هیله مند دي چې خلیلزاد به د افغانستان د ستونزې حل لپاره الزم ګامونه پورته 

  .کړي
 

  :ېد زلمي خلیلزاد ځانګړتیاو
 

الي والیت بلخ کې زېږېدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون خلیلزاد د افغانستان په شم
کې یې لوړې زده کړې او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړۍ یوه مهره ګڼل کېږي، په عراق کې 

ه کړي دي. یو شمېر مهمې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه یې هم دندې ترسر
  :ځانګړنې یې په الندې ډول دي

کابو یوه نیمه لسیزه د افغانستان له حاالتو باخبر شخص دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه  .1
  .یې هم دنده ترسره کړې

کې مرسته کړې  د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو .2
  .ده
کله چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال ځینو کړیو د سرکشۍ غږونه  .3

پورته کول نو زلمی خلیلزاد چې هغه مهال د بوش د ادارې خاص کس و؛ حامد کرزي د خلیلزاد له رول څخه په 
  .استفادې د حکومت سرکشه کړۍ کنټرول او تر فشار الندې راوستلې

ن په اړه د امریکا په سیاست او ستراتیژۍ کې له امریکایي ادارو سره د کار کولو او سال مشورې د افغانستا .4
  .کافي تجربه لري

د افغانستان له رسمي ژبو، کلتور، سیاست، اړتیاوو او امکاناتو څخه باخبره څېره ده چې د وسله والو طالبانو  .5
  .شي سره د امریکا په مخامخ خبرو کې خورا ګټور واقع کېدلی

د پاکستان ضد څېره ده چې وخت ناوخت یې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره امریکایې حکومت ته سپارښتنې  .6
  .کړې دي

په کور دننه د شورشي او له حکومته د باغي کړیو مخالف شخص دی او د مرکزي حکومت او نظام مالتړی  .7
  .بلل کیږي
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  ؟د خلیلزاد له ټاکلو سره ولې مخالفت کیږي

 

دوی ټولې له حکومته باغي  ؛فغانستان کې په کور دننه چې ځینې کړۍ د زلمي خلیلزاد له ټاکلو سره مخالفت کويپه ا
کړۍ دي چې د خلیلزاد په راتګ سره د ملي یووالي حکومت قوت او خپله سیاسي بقا په خطر کې ویني. ځکه زلمی 

وي سیاسي نظام غواړي او د نظام د سرکشه مخالفانو خلیلزاد یو د هغه کسانو له جملې څخه دی چې په افغانستان کې ق
ضد څېره ده. کله چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د موقت حکومت له دورې وروسته یو شمېر کړیو د هغه مهال 
د حکومت مخالفت او سرکشۍ ته مخه کړه نو حامد کرزي د زلمي خلیلزاد په مرسته دغه کړۍ ارامې او تر فشار 

   الندې ونیولې.
اوس هم ویل کیږي چې خلیلزاد د ولسمشر غني او د مرکزي حکومت کلک مالتړی دی او هغه کړۍ چې د حکومت 

کړي دي؛ اوس د زلمي خلیلزاد په احتمالي ټاکنې اندېښمن دي. دغه کړۍ پوهیږي  په مخالفت کې یې ایتالفونه رامنځته
اکل شي نو په شتون کې به یې بیا نه په اوسني حکومت فغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاچې که خلیلزاد د 

الزم فشار راوړلی شي او به په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې سیاسي غولوونکې بغارې کار وکړي. له همدې امله دغه 
کړۍ سره وخته د خلیلزاد له ټاکلو سره مخالفت کوي او دا پلمه کوي چې ګویا خلیلزاد پښتون دی او د یو ځانګړي 

  .نمایندګي کوي قوم

 

 :ېمهمې ګټ ود ټاکل دد افغانستان لپاره د خلیلزا
  
اوسمهال له وسله والو طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیاله الیس ویلز په مشرۍ  .1

مخامخ خبرې روانې دي چې که زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي نو د میرمن ویلز 
  .ځایناستی به شي چې له طالبانو سره به د هغوی په ژبه خبرې وکړي

د پاکستان ضد څېره ده چې پر پاکستان به د امریکا د فشارونو عملي کولو کې مرسته وکړي او پر  لزادخلی .2
  .يدغه هیواد به د ال زیاتو فشارونو زمینه برابره کړ

پاتې شوی دی  صنیږدې یوه نیمه لسیزه د افغانستان له کورنیو ستونزو او حاالتو باخبره شخ ښاغلی خلیلزاد .3
تونزې، اړتیاوې او امکانات تر بل هر امریکایې چارواکي ښه پیژني نو د نورو په پرتله به ډیر ښه او د افغانستان س

وشي کولی چې له موجوده امکاناتو اعظمي استفاده وکړي او د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره الس په کار 
  .شي

چې که د افغانستان  یمخالف شخص د د مرکزي دولت مالتړ کوونکی او د سیمه ایزو قدرت جزیرو خلیلزاد .4
لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شي نو له یوې خوا به د حکومت مال وتړل شي او له بلې خوا به د حکومت 

  .سرکشې کړۍ په راتلونکو ټاکنو کې جدي خطر پیښ نه کړلی شي
فغانستان د حاالتو په اړه له په پوره قوت کولی شي چې د ا له ولسمشر ټرمپ سره نیږدې اړیکې او خلیلزاد .5

  .ولسمشر ټرمپ سره له نیږدې وغږیږي
 پای
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