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

۲۰۱۹/۰۳/۱۹

واحد فقیري

د کابل بې آپشنه او بې ملګری حکومت
د متحده ایاالتو معتبر اخبار واشنګټن پوسټ مارچ پر  ۱۸لیکي د اشرف غني حکومت نه یوازي د طالبانو سره له
خبرو لیري ساتل سوي دي ،بلکي واشنګټن هم شا وګرځولې ده ،په تېره بیا اوس چي پر خلیلزاد باندي یې حملې
پیل کړي دي .د کابل حکومت د انتخاباتو د ځنډولو لپاره تر زیات فشار الندي وو .اوس ،د اشرف غني حکومت نه
زیات وخت لري ،نه ملګري لري ،او نه هم ګټور آپشنونه لري.
واشنګټن پوسټ لیکي غني غوښتل چي هم بیا انتخابات وګټي ،او هم د سولي اتل حساب سي .خو طالبانو یې دا
آرزوګاني ور تباه کړې .په عین زمان کي ،د غني ځینو مشهورو سیاسي حریفانو د طالبانو سره څو مجلسونه کړي
دي ،او متحده ایاالتو هم د طالبانو سره د تړلو دروازو تر شا مذاکرات کړي دي.
همدې ناامیدۍ اشرف غني دېته اړ ایستي چي د حمد هللا محب په ذریعه پر امریکایي چارواکو باندي ناببره تاخت و
تاز وکړي .او خلیلزاد پدې متهم کړ چي غواړي په موقتي حکومت کي د امریکا د «وایسرای» نقش ولوبوي .خو د
امریکا خارجه وزارت سمدستي محب ور احضار کړ ،او غوږونه یې سخت ور وپېچل .رپوټونه وایي چي محب
نور نه سي کوالی چي د امریکایي مامورینو سره معامله او خبري وکړي .پدې برخه کي ،د بهرنیو چارو وزارت
له تبصرې کولو څخه ډډه وکړه.
واشنګټن پوسټ لیکي ټاپ امریکایي سیاسي مبصرین وایي چي د اشرف غني څرګنده جاه طلبي او د قدرت تندي
ټرمپ بې حوصلې کړی دی ،او د غني حکومت د سولي د پروسې لپاره نور مهم نه ګڼي .هغوی وایي غني تر
اوسه پوري همدا تریخ واقعیت نه دی درک کړی ،او په ناحقه یې پر ایلچي راچولي دي — خلیلزاد.
واشنګټن پوسټ لیکي د ټرمپ لومړیتوب له افغانستانه د امریکایي عسکرو راایستل دي .په عین وخت کي د طالبانو
هدف په سیاسي قدرت کي زیاته ونډه درلول دي ،او د یوه «سوچه اسالمي نظام» جوړول دي .طالبان د غني
حکومت مشروع نه ګڼي ،او وایي چي یوازي به د افغانانو سره خبرو ته کښېني.
د قطر د وروستیو خبرو په پای کي ،د طالبانو ټاپ مشر مال عبدالغني برادر وویل«،طالبان غواړي چي یو اسالمي
نظام تاسیس کړي »،او د ټولو افغانانو سره به د «وړونو» په شان چلن او ګوزران وکړي .هغه وویل چي د طالبانو
مشران به د ټولو افغانانو په مقابل کي د حوصلې او مهربانۍ څخه کار واخلي.
اخبار کاږي افغانان ډارېږي چي متحده ایاالت به افغانستان بیا ترک کړي ،او د دې تېر  ۱۷کلن دوران السته
راوړني به تباه سي.
وحید مژده وایي«،د طالبانو روحیه ډېره جګه ده .هغوی ځان فاتحان احساسوي ».خو په عین زمان کي اشرف
غني خپل څو تکړه ملګري له السه ور کړل ،او اوس هغوی د غني په مقابل کي والړ دي ،او په عام محضر کي
پر غني باندي چپه او راسته انتقادونه کوي .مژده وایي په حال کي غني د واشنګټن سره هم پر النجې اوښتی دی،
حال دا چي واشنګټن د غني د حکومت پخوانی یار او یارو وو.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

واشنګټن پوسټ لیکي زیات افغانان د موقتي حکومت پلوي کوي .اکثره افغانان وایي چي تر انتخاباتو سوله مهمه
ده .خو غني پر انتخاباتو باندي ټینګار کوي ،او ادعا کوي چي بدیل یې له اساسي قانون څخه سرغړونه ده .اشرف
غني پالن لري چي د اپریل په میاشت کي یو ستر ملي مجلس دایر کړي .خو د انتخاباتو ماهران خبرداری ورکوي
چي د انتخاباتو لپاره سیاسي او تکنیکل شرایط چمتو نه دي ،او که چیري انتخابات دایر هم سي ،هیڅوک به یې
نتایج و نه مني.
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

