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سرلوڅ مرادزی

د کابل حکومت ،اصطالح څوک او ولې کاروي؟
لږ وخت مخکې مې «ایا سوله ممکنه ده؟» تر سرلیک الندې یوه لیکنه چې څو بریښناپاڼو او
فیسبوک کې خپره شوې ،تر سترګو تېره شوه.
دلته د لیکنې د نورو برخو په ښېګڼو او بدګڼو تبصره نه کوم ،بلکې غواړم د یوې زړې او اشنا
اصطالح د«کابل حکومت» په اړه چې په نسبي توګه دې لنډه لیکنه کې نهه ( )۹ځلې د کابل
حکومت ،یو ځلې کابل کې د اشرف غني حکومت او یو ځل هم (کابل کې مشران) په بڼه کارېدلې،
یوه لنډه تبصره ولرم.
باید هېر نه کړو چې په سیاسي لیکنو سربېره حتی په عامو لیکنو کې هم ،هره کلمه او اصطالح
ټاکلی بار او ځای لري .هیڅ اصطالح ،کلمه او د هغو ترکیب باید بېځایه او بېغوره ونه کارول
شي.
د (کابل حکومت) اصطالح زړه او اشنا ځکه بولم چې پخوا هم د ځینو زوړپالو اشنا څېرو لکه د
طالبانو او د شمالټلوالې د استازو لخوا کارېدلې او په ملي ګټو ژمنې رسنۍ ورسره بیخي بلدې او
اشنا دي!
پوښتنه دا ده ،د ولسمشر غني په مشرۍ حکومت چې د ټولټاکنو په پایله کې رامنځته شوی ،ایا
یوازې د کابل حکومت دی؟ ایا دې حکومت ته یوازې کابلیانو رایه ورکړې او د هېواد د نورو ۳۳
والیتونو افغانانو رایه نه ده ورکړې؟
که دا حکومت د افغان ملت استازی حکومت نه بولو؟ بل استازی حکومت چیری دی او له ټاکنو
پرته د هغه د استازولۍ معیار او محک څه شی کېدای شي؟
ایا زموږ منځ کې هغه افغانان چې ځانونه روشنفکر او په څه پوه بولي په دې نه پوهیږي او یا نه
دي خبر چې د کابل حکومت اصطالح د چا له خولې پرله پسې راوځي او څوک دغه اصطالح د
نورو نالوستو او بېخبره افغانانو په خوله کې ورکوی؟
ډیری افغانانو ته څرګنده ده ،د کابل حکومت اصطالح یوازې طالبان کاروي؛ هغه هم اسالم اباد
کې د پوځ او  ISIپه اشاره ،سال او مشوره! موږ ولې په لویالس هغه اصطالحات وکاروو چې د
پردیو او پردیپالو لخوا د افغانانو د ملي واکمنۍ د تحریف او سپکاوۍ لپاره کاریږي!
ایا د افغان واکمنۍ لپاره تر دې زیات سپکاوی شته چې منتخب حکومت یي د هېواد له کچې څخه
پخپلسر او یا د پردیپالو په غوښتنه او د هغو د خوشالۍ لپاره ،د یوه والیت او ښار کچې ته راټیټ
کړو؟ ایا په داسې بېغورۍ د خپل ملي هویت سره جفا نه کوو؟
منتخب حکومت ملي برم او هویت دی!
په نوموړې لیکنه کې د بې پروایۍ له مخې یو ځل د اشرف غني حکومت اصطالح هم کارشوې
چې سړی یي په سیاسي ټرمینالوژۍ کې بیخی نوی نووښت او شاهکار ګڼلی شي!
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همدارنګه (کابل کې مشران) چې د مقالي لیکونکي یي د افغان حکومت پر ځای د سیاف ،دوستم او
عبدهللا سره په واک او اتوریته کې مساوي او یوشان کاروي ،یو بل سرباری نووښت دی چې ورته
وخت کې د خندا وړ هم دی!
خو بلخوا کابل حکومت د اصطالح تر څنګ چې طالبان یي د اسالم اباد په امر او زموږ کاڼه او
ړاند ه روشنفکران یي د سیاسي ګټو او مصلحت پرته کاروي ،داسې نور اصطالحات لکه د «ارګ
حکومت ،تک قومي حکومت ،انحصاري حکومت ،د اشرف غني فاشیستي حکومت» ،چې د
شمالټلوالې په سیکټاریسټي رسنیو کې ښکته پورته کیږي او کاریږي ،نن سبا هم تود بازار لري!
که د عبدهللا عبدهللا ټول شموله موازي حکومت ،د حامد کرزي موقتي حکومت ،د ګلبدین سرپرست
حکومت او د لطیف پدرام فیډرالي حکومت هم پرې ور اضافه شي ،د«ایا سوله ممکنه ده؟» د
مقالې لیکونکي د (کابل حکومت) ته به له دغو حکومتونو کوم پورته او بهتر خای ور په برخه
شي؟
زه د لیکونکي د هغه ګیلې سره چې له خلیلزاد څخه یي لري ،سروکار نه لرم؛ خو په ټوله کې دغه
لیکنه هم د لیکونکي د نورو سیاسي لیکنو پشان یوازې په ګیلو مانو راڅرخي ،جوړونکي نظر او
وړاندیز نه ارایه کیږي او دا خبره چې وایی« زه د یوه داسي افغان په حیث ،چي نه سیاسي تجربه
او نه سیاسي پوهه لرم» ریښتیا بولم او ورسره موافق یم!
پای
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