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حساس پړاو تند غبرګون؛
د حمدهللا محب خبرې به په سولې څه اغیز وکړي؟
په داسې حال کې په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ د پنځم پړاو خبرو شپاړس ورځنۍ غونډه پایته رسیدو
د سولې په اړه د خلکو تر منځ د هیله مندۍ او اندېښنو څپې راپورته شوي؛ افغان حکومت بالخره خپله اندېښنه ډاګیزه
او د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار ښاغلي حمدهللا محب دغه اندېښنې رسنیزې کړې .تېره ورځ د ملګرو ملتونو
د امنیت شورا په غونډه کې ښاغلي حمدهللا محب پر زلمي خلیلزاد بې ساري او تندې نیوکې وکړې او نوموړی یې د
افغانستان حکومت د «څنډې ته کولو» د «مشروعیت اخیستلو» او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورن کړ.
که څه هم افغان چارواکو تر دې مخکې هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول د امریکا او طالبانو تر منځ د مذاکراتو په
اړه یو ډول نارضایتي ښودلې ،خو د یو لوړپوړي افغان چارواکي په توګه د حمد هللا محب تازه څرګندونې د افغان
سولې لپاره د امریکا د متحده ایاالتو پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري
کوي ښکاره نیوکه او د سولې له روان بهیره د افغان حکومت ناخوښي په ګوته کوي.
د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تند غبرګون ښودلی او پر خلیلزاد د
محب لفظي برید یې د امریکا پر بهرنیو چارو وزارت برید بللی؛ خو دلته په کور دننه هم د ښاغلي محب څرګندونو
په اړه بېالبېل غبرګونونه شته .ځینې خلک د ملي امنیت د شورا سالکار وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت او
امریکا تر منځ د نظر د اختالف په توګه تحلیلوي ،ځینې یې د سولې د روانو هڅو د تخریب په مانا بولي او ځینې یې
بیا دا احساساتي بولي .خو پوښتنه دا ده چې ښاغلي محب ولې په حساس وخت کې تندې نیوکې وکړې او آیا د کابل
او واشنګټن پر اړیکو او د سولې په روانو خبرو به اغیز وکړي یا نه؟
د سولې په پروسې اغیز
ښاغلی حمدهللا محب یو پوه ،ځوان او وطنپرسته شخصیت دی ،په وطن او خلکو یې زړه دردیږي او په دې کې هم
شک نه شته چې یادې څرګندونې یې هم د سولې د روان بهیر د ګونګتیا او د افغان حکومت په جریان کې نه اچولو
له امله کړې دي .خو د یو سیاسمتدار او تجربه لرونکي دیپلومات په توګه په اوسني حساس پړاو کې پر امریکا نیوکې
او پر وړاندې یې انتقادي دریځ نیول د افغانستان د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي.
ښاغلي محب د دې پر ځای چې پر خلیلزاد مستقیم نیوکه وکړي؛ ښه به دا وه چې د ډیپلوماسۍ له الرې یې امریکا
دېته قانع کړې وای چې د یو مشروع دولت په توګه چې ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلی؛ باید د افغان دولت خپلواکۍ
او ارادې ته درناوی وکړي او له طالبانو سره د ترسره شویو خبرو جزیات له حکومت سره شریک کړي .حمدهللا
محب دا وړتیا لري چې امریکا ته یې د ډیپلوماټیکو چینلونو له الرې دا پیغام رسولی وای چې افغانان موقت حکومت
نه غواړي.
ولسمشر غني په بار بار تاکید کړی چې نه باید د سولې په روانو خبرو کې د ډاکټر نجیب هللا د وخت تېروتنې تکرار
شي ،باتدبیره او دایمي سوله غواړي .خو په اوسني حساس پړاو کې پر امریکا چې له طالبانو سره د سولې د خبرو
یو اړخ دی؛ تندې نیوکې پخپله حاالت خود به خود د ډاکټر نجیب هللا د وخت هغې ته برابروي.
ځکه چې د افغان دولت تر ټولو لوی مالتړی هیواد د امریکا متحده ایالتونه دي چې له یوې خوا د سولې خبرې یې
تقریبا ً د بریا تر کچې رسولي او له بلې خوا د افغان حکومت مالي مالتړ کوي .که چیري د امریکا او افغان دولت
اړیکې ترخې شي نو قوي احتمال شته چې امریکا به په افغانستان خپلې مالي مرستې بندې کړي او تر څنګ به یې د
سولې روانې خبرې په نیمایې کې پریږدي.
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

همداراز د افغان حکومت ډیری سیاسي مخالفان هم له امریکا له ډاره د حکومت پر وړاندې موقف نه نیسي .ښه بېلګه
یې د بلخ د پخواني والي استاد عطامحمد نور څرګندونې یادولی شو چې ویلي و؛ که د بهرنیانو (امریکا) مداخله نه
وي نو ارګ به په درې ورځو کې ونیسي .همداسې ډیری سرسخته مخالفان د امریکا له ډاره د حکومت په مقابل کې
دریدلی نشي .خو کله چې د امریکا او افغان دولت اړیکې ترینګلې او افغان حکومت سیاسیونو ته یواځې پاتې شي نو
پخپله به د ډاکټر نجیب هللا د وخت شرایط برابر او افغان حکومت به د سیاسیونو په الس سقوط وکړي.
پای
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