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د سولې په اړه شتو اندېښنو ته
ډونالډ ټرمپ څنګه ځواب ورکړ؟
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایې استازو تر منځ د پنځم پړاو له خبرو وروسته دغې پروسې ته
د افغان حکومت اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې شوي؛ آن دا چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا سالکار
ښاغلي حمدهللا محب پر زلمي خلیلزاد تندې نیوکې وکړې او هغه یې د سولې خبرو تر شا د موقت حکومت په جوړولو
تورن کړ؛ بالخره ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو اندېښنو ته ځواب ورکړ.
په تازه کې سپینې ماڼۍ اعالن کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې هلوځلو ته لومړیتوب ورکړی او
د ده ځانګړي استازي له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي خو د امریکا ولسمشر به د متحدو ایالتونو د تاریخ تر
ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو پر سر بده معامله ونه مني .د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم
یې واخیستل شي ویلي ،امریکا به د بشري حقونو -په ځانګړي ډول د ښځو حقونو په شمول د تېرو  ۱۸کلونو بریاوې
قرباني نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار حمدهللا محب پر زلمي خلیلزاد تندې
نیوکې وکړې او نوموړی یې د سولې په روانو خبرو کې د افغان حکومت په څنډې ته کولو او طالبانو ته په مشروعیت
ورکولو تورن کړ .له هغې وړاندې په خپله ولسمشر غني هم په بار بار غیر مستقیم د طالبانو او زلمي خلیلزاد تر
منځ د روانو خبرو په اړه اندېښنه ښودلې وه .ولسمشر غني د قطر خبرو ته په اشارې ویلي و چې دایمي سوله غواړي
او نه غواړي چې د داکټر نجیب هللا د وخت تېروتنې بیا تکرار شي .همدارنګه تیره ورځ په بلخ کې د نوروز جشن د
نمانځلو پر مهال یې هم یو ځل بیا یادونه وکړه چې دایمي سوله غواړي ،نه داسې سوله چې ترې د وینې بوی راشي.
د طالب مرکچیانو او زلمي خلیلزاد د خبرو په اړه نه یواځې افغان حکومت اندېښمن بریښي بلکې افغان سیاسیون،
مدنې ټولنې ،د ښځو حقونو فعاالن ،بهرني هیوادونه چې په یو نه یو ډول د افغانستان په سیاست کې ځان ښکېل بولي
او آن په خپله د ناټو غړي هیوادونه هم اندېښمن ول.
مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعاالن له سولې وروسته په افغان حکومتي نظام کې د ښځو د ونډې او د ډیموکراسۍ
د تطبیق د څرنګوالي له امله اندېښمن دي .د افغانستان په سیاست کې ښکېل هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه بیا د
طالب سره په ګډه د راتلونکي افغان حکومتي نظام څخه اندېښمنه ده .دوی هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکا په
وتلو سره په راتلونکي نظام کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي؛ غوټ او قوي نفوذ ولري .روسیه غواړي چې د
امریکا له وتلو دغه تشه په خپله روسان ډکه کړي.
افغان سیاسیون په ځانګړې توګه هغوی چې د اوسني حکومت یوه برخه دي یا په تیر کې برخه و؛ ځکه اندېښمن دي
چې د طالب له راتګ وروسته به ممکن د دوی واک او ځواک د حکومت په چوکاټ کې راکم او طالبانو باندې به
وویشل شي .دوی د خپلې سیاسي بقا په اړه اندېښمن دي .خو په تازه کې د سپیني ماڼۍ یو چارواکي دغو ټولو اندېښنو
ته ځواب ورکړ.
ټرمپ د افغان حکومت اندېښنې څنګه ځوابوي؟
دا چې د حمدهللا محب د څرګندونو له امله په وروستیو کې د کابل او واشنګټن تر منځ اړیکو کې د احتمالي کړکیچ
مخنیوی وشي او د سولې روان بهیر یا له طالبانو سره د امریکا خبرې ناکامې نه شي؛ د امریکا ولسمشر هڅه کوي
چې په دې اړه بیرته د افغان حکومت او سیاسیونو اندېښنې خالصې کړي .د امریکا متحده ایاالت غواړي افغان
حکومت په ځانګړې اشرف غني ډاډمن کړي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ په خبرو کې هیڅ ډول داسې
معامله نه کیږي چې هغه دې د افغان حکومت له ګټو سره په ټکر کې وي؛ وروستۍ څرګندونې یې وکړې.
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د سیمي هیوادونو اندېښنو ته ځواب
همدا اوس زلمی خلیلزاد د سیمي هیوادونو ته په سفر تللی او داسې اټکل کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې د
ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف ،د چین په استازیتوب دینګ شیجون او د اروپایي ټولنې استازی روالند
کوبیا سره یې کتلي دي .دا هغه هیوادونه دي چې تر نورو ډیر په قطر کې د امریکا او طالب استازو تر منځ د خبرو
په اړه اندېښمن دي .اوس دغو هیوادونو ته په سفر کې زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په اړه د
دوی اندېښنو ته ځواب ووایي او په اړه یې مالتړ خپل کړي.
پس په پای کې ویلی شو چې ان شاهللا د سولې روانې خبرې سمې او په سیده الر روانې دي ،فقط طالبان دې له افغان
حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر شي ،نور ان شاهلل چې د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته
شوې ده .داسې هیلې هم شته چې د قطر په راتلونکې غونډه کې به د افغان حکومت استازي هم برخه ولري.
پای
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