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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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خوشحال آصفي

له ټاکنو وړاندې د سولې په اړه،
زلمی خلیلزاد ولې محتاطانه خوشبینه دی؟
په داسې حال کې چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته پوره پنځه میاشتې
پاتې دي؛ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی
استازی زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې له دغو ټاکنو وړاندې به له وسله والو
طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ او په افغانستان کې به سرتاسري سوله
راشي .خلیلزاد د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلي
طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د ۳۱مې
نېټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وړاندې پر سولې موافقې ته ورسېږي .خلیلزاد د
خبرو نتیجې ته محتاطانه خوشبینه دی او وایې ،د سولې په الره کې ستونزې
شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړه کړي.
خو پوښتنه دا ده چې خلیلزاد ولې محتاطانه خوشبینه دی ،او دا چې د سولې
په الره کې یې د خنډونو او ستونزو یادونه کړې هدف یې څه یا څوک دي؟
ښاغلی خوشحال آصفي

څو دلیلونه شته چې له امله یې زلمی خلیلزاد تر ټاکنو وړاندې سولې په اړه محتاطانه خوشبیني دی او په پوره ډاډ د
سولې وړاندوینه نه شي کولی.
لومړی؛ د ټاکنو له ځنډولو سره د افغان حکومت مخالفت:
دا چې څو ورځې وړاندې لویدیځو رسنیو د زلمي خلیلزاد له ادرسه د افغان ټاکنو د ځنډولو د غوښتنې خبره مطرح
کړه نو د ولسمشر غني په ګډون ورسره یو شمېر سیاسي ګوندونو هم مخالفت وښود .غني ځکه له وخت وړاندې د
ټاکنو مخالف دی چې غواړي د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال یې سوله وشي .په اوسنۍ واکمنۍ کې ځکه د سولې
غوښتنونکی دی چې له یوې خوا به یې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د ځان په ګټه کمپاین کړی وي او له بلې
خوا به له ولس سره خپله هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و که سوله یې د سر په قیمت وي؛ دی یې راوستلو ته ژمن
دی .همدا دلیل دی چې زلمی خلیلزاد په پوره ډاډ سره د سولې وړاندوینه نه شي کولی او دا ځکه چې ممکن طالبان
هم په سیاست کې د ګډون په خاطر ټاکنې وځنډوي خو حکومت به یې مخالفت وکړي.
دويم؛ له سولې سره د ځينو جهادي ډلو او ګوندونو مخفي مخالفت:
دو یم دلیل چې زلمی خلیلزاد یې د افغان سولې په اړه د خپلو هڅو محتاطانه خوشبینۍ ته اړ کړی؛ په کور دننه د یو
شمېر هغه ګوندونو مخالفت دی چې اوس مهال په حکومت کې نیم په نیمه شریکان دي .دغه د اوسني حکومت
شریکان سیاسي ګوندونه او جهادي ډلې که څه هم ډیری یې ظاهرا ً په خوله څه نه وایې خو د پردې تر شاه صحنې
ته د طالبانو په راتګ سره خپل ځانونه د صحنې شاته او خپله اوسنۍ حکومتي ونډه په خطر کې ویني .زلمي
خلیلزاد چې د دوی په نیت پوه شو نو دوی ته د قناعت ورکولو لپاره یې ورسره لیده کاته شروع کړل .په وروستیو
کې خلیلزاد د عطامحمد نور په ګډون له اسمعیل خان او حکمتیار سره هم لیدلي دي.
درېيم؛ په طالبانو کې د نوې چينلونو د ايجاد وېره:
دا چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې د نتیجو په اړه محتاطانه خوشبینه دی؛ درېیم دلیل یې دا دی چې د طالبانو په
منځ کې د نویو چینلونو د ایجادولو هڅې روانې دي .دغه نوي چینلونه رامنځته کېدل د روسیې ،ایران  ،چین او
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پاکستان لخوا ترسره کیږي .دغه څلور واړه هیوادونه د امریکا د ستراتیژیو کلک مخالفین دي او نه غواړي چې
امریکا دې د افغانستان له پیل کړي جنګ څخه په اسانۍ بریالۍ ووځي.
د طالبانو په منځ کې د نویو چینلونو د ایجاد هڅې وروسته له هغې شروع شوې چې کله وسله والو طالبانو تائید کړه
چې له امریکایانو سره یې په قطر کې لیدلي ،چای او کولچې یې خوړلي او لیده کاته یې په دوستانه فضا کې ترسره
شول .هغه مهال ال د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه ځانګړی استازی نه ټاکلی او له طالبانو
سره په لومړي ځل لیده کاته د الیس ویلز په مشرۍ ترسره شول .کله چې الیس ویلز له طالبانو سره خبرې وکړې
او طالبانو هم خوشبیني وښوده نو مسکو پوه شو چې طالبانو له امریکایانو سره توافق ته نیږدې شوي دي ،هماغه و
چې د مسکو کنفرانس یې دایر او په کې یې طالبانو ته هم بلنه ورکړه.
طالبانو له دغه کنفرانسه پوره ګټه واخیستله ،له یو طرفه یې ټولې نړۍ ته خپل غږ وروسولو او خبرې یې د نړۍ د
رسنیو د سر ټکي شول او له بلې خوا یې له روسانو سره پټ کاته وکړل او له امریکا سره د خبرو د نه بریالي کېدو
په صورت کې د جنګ د بیا ت مویل په اړه د روسانو ډاډ ترالسه کړ .اوس زلمی خلیلزاد هم همدغې خبرې اندېښمن
کړی چې ګویا روسیه او ملګري هیوادونه یې په طالبانو کې د نویو چینلونو د ایجادولو په هڅه کې ده.
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