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

ارګ ،نور ،جنرال رازق
څه موده کېږي چي د جمهور رئیس اشرف غني ،د بلخ د والي عطا نور ،او د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق
تر منیځ روابط ښه په خرپ خراب سوي دي ،او آن خبره له مرکزه تر نافرماني او بغاوت پوري رسېدلې ده .
ګورنر عطا نور پدې څو ورځو کي بار بار ویلي دي چي اشرف غني د هغه د برطرفه کولو صالحیت نه لري.
عطا نور په ډاګه د ارګ صالحیتونه چنلج وي .هغه ادعا کوي چي ارګ غواړي په شمال کي «اشوب» جوړ کړي.
هغه وایي ارګ په شمال کي د «قومي» تشنج په لمسولو لګیا دئ .عطا نور د کابل پر رژیم باندي تور لګوي چي
ارګ په شمال کي مسلح خلګ استخداموي ،او د هغه پر ضد ئې کاروي .دسیسې کوي ،او وطن بې ثباته کوي.
په عین زمان کي په کندهار کي جنرال رازق هم د ارګ صالحیتونه علني چنلج کړي دي .او څو کرته ئې په ډاګه
ویلي دي چي ارګ د هغه د برطرفه کولو قدرت نه لري ،ځکه چي «د کندهار خلګو هغه ټاکلی دئ».
د جنرال رازق او ارګ تر مینځ روابط له څه وخت راهیسي خراب سوي دي .یو ځل اشرف غني کندهار ته سفر
کړی وو ،خو جنرال رازق له ښاره بهر د عملیاتو په پلمه وتلی وو .که څه هم په تېرو انتخاباتو کي جنرال رازق د
اشرف غني پلوي کوله ،خو وروسته د دواړو خواوو اړیکي خرابي سوې .او تر اوسه پوري یو بل ته برګ برګ
ګوري .
څه وخت پخوا ،جنرال رازق په کندهار کي د «سولي» لپاره یو مجلس جوړ کړی وو ،خو ارګ د دغه مجلس مخ
په ډېر شدت ونیو .پدې کار ارګ خپل حیثیت ته سخته صدمه ورسوله .او حتی بین المللي ملګرو ئې هم ناخوښي
څرګنده کړه .د جنرال رازق ،عطا نور ،نورو مخالفانو پر خالف د ارګ همدا هیجاني عکس العمل په ارګ کي
دننه د سیاسي ډلبازیو او دسیسو رازونه ښه علني کړل .
اوس سوال دا دئ چي آیا د ارګ ،عطا نور ،او جنرال رازق تر مینځ روان سیاسي بحران د اشرف غني د دورې
خاتمه بیانوي ،او که د آینده انتخاباتو لپاره یو سیاسي زور آزمایي ده؟ آیا اشرف غني به لدې سیاسي ګوزارونو
څخه سالم ووځي ،او که به خپل قدرت پکښې بایلوي؟ پداسي شرایطو کي به راتلونکي انتخابات څرنګه شکل
ولري؟
آیا پدې روان سیاسي کشمکش کي د ارګ د قدرت مختلفي او متخاصمي جزیرې د یو بل په تخریب لګیا دي؟ ځیني
خلګ ګومان کوي چي روان سیاسي بحران د ارګ او سپیدار د متخاصمو ډلو تر مینځ یوه خطرناکه زورازمایي ده .
بل مهم او اساسي سوال دا دئ چي په اوسني کشکمش کي د امریکا رول څه دئ؟ په کابل کي د امریکا سفارت پدې
روان سیاسي بحران کي څونه الس لري؟ آیا واشنګټن د روان سیاسي بحران په بدو عواقبو باندي نه پوهېږي؟ آیا
واشنګټن هم له اشرف غني او ارګ څخه بېزاره سوی دئ؟ دا هغه سوالونه دي چي د هر چا ذهن ته ورځي .او تر
اوسه پوري بې جوابه پاتي دي .
بلخوا ،ارګ د عطا نور او جنرال رازق په مورد کي سخته چوپتیا غوره کړې ده .داسي ښکاري چي د پردې تر شا
کومه خطرناکه معامله روانه ده .یو حدس دا دئ چي ښایي د پردې تر شا د امریکا تر هدایت الندي کوم نوی
سیاسي سازش ته زمینه برابرېږي .ښایي د آینده انتخاباتو لپاره نوي ایتالفونه شکل نیسي .

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

خو په هر صورت ،واقعیت دا دئ چي دا کرت ارګ دونه غټه ګوله اخیستې ده چي اوس ئې نه تېروالی سي ،او نه
ئې بېرته غورځوالی سي .ارګ په خپله لومه کي بند دئ .او پدې کیسه کي سخت بې عزته سوی دئ.
ولسالم
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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

