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 له سولې مخکې پر ټاکنو ټینګار؛
 

 ؟خلیلزاد ولې ټاکنې غواړي
 

په داسې حال کې چې ټاکل شوې په راتلونکو نیږدې ورځو کې په قطر کې د وسله طالبانو او زلمي خلیلزاد تر منځ 
ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د چمتووالي شپږم پړاو خبرې هم ترسره شي؛ زلمی خلیلزاد هم مهاله په افغانستان کې د 

نیولو سپارښتنه هم کوي. زلمي خلیلزاد له آزادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې امکان شته چې له ټاکنو 
وړاندې د طالبانو او امریکا تر منځ خبرې خاصې پایلې ته ونه رسیږي او باید ټاکنو ته چمتووالی ونیسي. دا په داسې 

چې ټاکل شوې په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ له خبرو وروسته د افغان حکومت د منتقدو حال کې ده 
سیاسیونو او وسله والو تر منځ هم بله غونډه هم په قطر کې ترسره شي. هغه غونډه چې ویل کیږي په کې به د افغان 

استازولۍ به په کې اجرایه رییس ډاکټر  حکومت استازی هم ګډون ولري او احتمال لیدل کیږي چې د حکومت په
  .عبدهللا ګډون وکړي

اوس نو پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د سولې لپاره د پخوا په پرتله هیله مندي زیاتیدو او په قطر کې د طالبانو 
  ؟او امریکایانو تر منځ د خبرو سره سره بیا هم خلیلزاد ولې په ټاکنو ترسره کولو ټینګار کوي

  :خلیلزاد افغان حکومت ته د ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کیدو ټینګار کوي یاحتماله شته چې له امله یې زلم درې
 

 : ر؛ پر طالبانو فشایلومړ
 

په عامو  که څه هم د افغان سولې لپاره د زلمي خلیلزاد او طالب استازو تر منځ پنځه پړاوه خبرې ترسره شوي او
خو ال یې هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د پردې تر شا داسې ښکاري چې  ې؛خلکو کې ورته هیله مندي زیاته شو

چنې وهي. اوس د ښاغلي خلیلزاد د  امریکایې او طالب لوري یو و بل ته په شرطونو ایښودلو او امتیاز ترالسه کولو
رې پر طالبانو فشار خبرو تر شاه هم همدا موضوع معلومیږي چې ممکن په افغانستان کې د ټاکنو ترسره کولو له ال

راوړي څو د امریکا شرطونه هم ومني او په ضمن کې خپل شرطونه هم راکم کړي. د امریکا شرطونه ممکن په 
  .افغانستان کې د امریکایانو یوه یا څو پوځې اډې منل وي چې طالبانو ورسره تر دا مهاله موافقه نه ده کړې

 

  :ه؛ د افغان حکومت او سياسيونو غوښتنمدوي
 

پر زلمي خلیلزاد د ښاغلي حمدهللا محب له تندو نیوکو وروسته زلمی خیلزاد تېره ورځ کابل ته راغی او له ولسمشر 
غني، اجرایه رییس عبدهللا او د نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو تر څنګ یې له جهادي مشر استاد سیاف سره هم 

زلمي خلیلزاد د ټاکنو ترسره کیدو خبره کړې وي. ځکه وکتل. ګمان دا کیږي چې ممکن د افغان حکومت په غوښتنه 
د اساسي قانون له مخې د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه وروسته د دغه حکومت قانوني موده پایته رسیږي 
او د حکومت منتقدینو له وړاندې ګواښ کړی چې له دغې نیټې وروسته نور افغان حکومت ورته د منلو وړ نه دی. 

لپاره چې د حکومت د قانوني نیټې د ختمیدو سره دلته ځینې کړۍ ستونزې پیدا نه کړي؛ حکومت به  اوس د دې
  .وشي او وروسته د سولې خبرې ېخلیلزاد ته مشوره ورکړې وي چې لومړی باید ټاکن

 

  :لدرېيم؛ موقت حکومت ته زمينه برابرو
 

موقت حکومت رامنځته کېدو وړاندیز کوي. آن دا چې له وړاندې دلته په کور دننه د افغان حکومت منتقد سیاستوال د 
تیره اونۍ د پاکستان صدراعظم هم په افغانستان کې د نوي موقت حکومت د ر امنځته کیدو په اړه خبرداری ورکړ. 
د دغو ټولو غوښتنو ته افغان حکومت تند غبرګون ښودلی او موقت حکومت یې د افغانستان لپاره ښه نه دی بللی. 

ښکاري چې که چیري طالبان هم د موقت حکومت د رامنځته کیدو غوښتونکي وي نو ممکن امریکا پالن اوس داسې 
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ولري چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کولو او جنجالي کېدو سره موقت حکومت ته زمینه برابره 
  .شي

کومت د جوړېدو غوښتنه پوره کړې وي او له ځکه په دې چال سره به له یوې خوا امریکا د طالبانو لخوا د موقت ح
بلې خوا به پرې دا تور هم نه وي چې موقت حکومت د امریکا په خوښه رامنځته شوی دی. یعنې په دې طریقه د 

  .افغان حکومت له غبرګون هم ځان خالصولی شي او د سولې لپاره د طالبانو شرط هم پوره کیدلی شي
 

  ؟ړې څه اغېز کويد خليلزاد وروستۍ څرګندونې په جګ
 

که چیري وسله وال طالبان د امریکا همدې فشار ته غاړه کیږدي چې زلمی خلیلزاد یې په افغانستان کې د ټاکنو د 
ترسره کیدو له الرې غواړي پر طالبانو واچوي؛ نو د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ څرګندونې به په جنګ هیڅ اغیز ونه 

امریکا فشار ته غاړه کینښوده او د روسیې، چین او  کړي او د سولې خبرې به بریالۍ شي. خو که چیري طالبانو د
  .ایران په لمسون یو ځل بیا پسرلني عملیات پیل کړي نو طبیعي ده چې جګړه به زور اخلي
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