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استاد شهسوار سنګروال

موقتي حکومت په تړاو،
د ٔ
زما وړاندوینه تریوه بریده د پام وړ وګرځېده!؟
کله کله ځنې خبرې د یو چا د خولې په اندازه نه وي ،خو کله ځنې حقیقتونه بیا دېته
نه ګوري ،چې یو تریخ حقیقت د چا له خولې ،د کومې چارواکي ،هغه په کوم دریځ
کې دی ،هغه د کوم واک او ځواک څښتن دی؟ او دا ډول نورې څرګندونې .هرومرو،
د یوچا له خولې ،د یوه تحلیل پربنسټ راغبرګېږي.
ما څو اونۍ د مخه یانې هغه مهال ،چې خلیلزاد ،د افغانستان د سولې په تړاو سیمې
ته راغی و مې وېل ،که چېرې د سولې خبرې بري ته نږدې کېږي ،نو یو څوک به
هرومرو د سیاسي پېښو قرباني کېږي!؟
موقتي ادارې مشر وټاکل شي؟ ترسرلیک الندې
اما ،آیا دا شونې ده ،چې خلیلزاد د ٔ
یوه لیکنه د ډلییزو رسا نېیوله الرې خپره کړه.ځینو ووېل ،هو دا شونې ده اوځینو
ووېل دا هېڅ امکان نه لري.
موقتي حکومت ناندرې روانې دی ،دا
د
چې
شو،
څرګند
دا دی اوس خو یوحقیقت
ٔ
چې خلیلزاد ،یو افغاني اصله امریکایي د دې ادارې د واک چارې اخلي او یا کوم بل امریکایي پلوه افغان ،خو دا یو
تریخ واقیعت دی ،چې که سوله راځي نو یو څوک به له واکه لرې کېږي او څوک به نوی واک ته رسیږي .
موقتي حکومت رامینځته شي ،هغه نر به څوک وي،
که چېرې د امریکا پریکړه همداوي او طالبان هم دا ومني ،چې ٔ
چې بیایې مخالفت وکړي؟ ایا دبن پرېکړه دافغانستان دخلکوپه خوښه وه ؟ هیڅکله نه ! ...
هغه مهال ،چې ژنېو خبرې پیل شوې ،چې شوروي اتحاد خپل ځواکونه باسي او له دې د مخه شوروي
ولسمشرګورباچف،کارمل ته ووېل،موږخپل اوالدونه ستا دواک اوځواک لپاره نشووژلی،هغه وو،چې دژېنوموافقه
السلیک شوه . .
اوس هم ښایي،چې داوسني حکومت چارواکي له موقتي حکومت سره مخالفت وښېي اوداساسي قانون خبره به هم
راپورته کړي،ولې ولس به ورته داخبره ونکړي،چې موږخپل اوالدونه ستاسودواک لپاره نور نشوقربا ني کولی...؟ایا
اوس دستي اساسي قانون حکومت تطبیق کړی دی ؟ایا حکومت دفساد اواختالس مخه ډب کړې؟ایادځمکې دغضب
مخنوی شوی،چې په میلونوجریبه ځمکه زورواکوالندې کړې ده ؟
دوال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دراپورله مخې دامریکا حکومت هڅه کوي،چې دافغانستان دولسمشرئ ټا کنې وځنډول
ش ي...ددې خبرې مانا څشی دی؟ هغه مهال ال دا خبره نه وه پورته شوې،خواوازې داسې وې،چې دولسمشراشرف
غني اوزلمي خلیلزادترمینځ تاوتریخوالی رامینځته شوی دی...نوځکه دې خبرې دپخوا په پرتله زورواخست،چې
دسولې خبرې به دافغانانوترمالکیت الندې کېږي .اوس الدا خبره هم ورسره غوټه شوه ،چې دحکومت مخالفین په
زورسره حکومت نشي چپه کولی...خوداچې هره ورځ افغانان مري ددې مسولیت به دچا په غاړه وي؟
داسې انګېرنې هم شتون لري،چې خلیلزاد،ولسمشراشرف غني ته وړاندیزکړی دی،چې ولسمشریزې ټا کنې وځنډوي
،خوولسمشراوپه ټوله کې دافغانستان حکومت له دې سره مخالفت ښودلی دی!؟
دولسمشرغني ویاند هارون چخانسوري،دولسمشرپه سپا رښتنه له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې
څرګنده کړې؛ددموکراتیک بهیردوام اړین دی اودافغانانودغوښتنې پروړاندې هروړاندیز،چې په اساسي قانون کې
ورته ځاې نه وي افغان ولس ته دمنلووړنه دی .؛
یوه لویدیځوال دېپلومات هم له یوې خبرې پلوپورته کړی،چې ګنې اوسنی حکومت دې،ترهغودیوه انتقالي حکومت په
توګه خپلوچاروته دوام ورکړي،چې دطالبانوپه ګډون یوایتالفي حکومت جوړېږي ...

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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داسې هم ویل کېږي،داچې خلیلزادله دوستم،عطامحمدنور،اسمعیلخان،یونس قانوني ،له حامد کرزي اویوشمېر
نوروسیاسي شخصیتونوسره لیدنې اوکتنې کړې دي،ښایي دډېروالملونوپه ترڅ کې یوالمل دا وي،چې دخوشا لولوپه
موخه ددوئ له خوادی دمواقتي حکومت مشروټاکل شي...امریکااوناټوغړي هېوادونه هم داغواړي،ولې چین،روسیه
اوپه سرکې ایران اوپاکستان،ښایي سخت غبرګون وښېي،خوطا لبان دغه کاردځان لپاره یوستربری ګڼي،چې کنې
قربانیواوجهادیې رنګ راووړ،چې هغه دی امریکاغواړي خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي ...
له دې سربېره دوال سټریټ ژورنال دراپورپربنسټ دلوې جرګې جوړیدل،یوه بله هڅه ده،چې ښایي دحامدکرزي
غوښتنې ته هم غوږکېښودل شي ...
داسې انګېرنې هم ترغوږوکېږي،چې ښا یي داد طالبانووړاندیزوي،چې ټاکنې وځنډول شي اوبیا دسولې خبروته غاړه
کېږدي!...؟
دافغانستان حکومت،خوهسې هم کورني اوبهرني دښمنان لري اوپه ځانګړي ډول دسیمې هېوادونه ...ښایي یو
شمېرخواوې دامریکا له پرېکړوسره د مخالفت جوګه نه وي اوغوښتنې به یي هم ډېرې غوښنې اودپا م وړونه ګرځي.
ما په خپلې تېرې لیکنې کې وړاند وینه کړې وه،چې دسیمې دهېوادونوغبرګونونوته په کتنې اودافغانستان په جګړه
کې دامریکا ماتې ښایي یوه لنډمهاله حکومت ته الره اواره شي،په لنډمهال حکومت مې ټینګارکړی وواودامې هم
غبرګه کړې وه،چې ایا داشونې ده،چې خلیلزاد،دلنډمهالې ادارې مشرشي؟
خبره دانه ده،چې دمواقتي حکومت وړاندوینه به عملي شي اوکه نه شي،خوهغه څه ډېرموهم دي،چې سوله به بیا هم
ټینګه شي اوکنه اوکه ټینګه شي په کومه بیه ؟
موږدافغانستان په معاصرتاریخ کې درې لسېزې ډېرې ګټورې ګڼو،لومړی دباچا اما ن اله دواک لسیزه،چې له بده
مرغه دسقاوزوې په اړودوړپایته ورسېده،دویمه دشا محمودخان دصدارت دوره وه،چې یوشمېرډلییزې رسانۍ مینځته
راغلې ،سیاسي اودموکراتیکې هڅې هم چټکې شوې ،خوچې په ایران کې ډاکترمصدق واک ته ورسېد،دافغانستان
باچا یې ووېروه اوشامحمودخان یې له صدارته ګوښه کړ...درېیم ددموکراسئ اویا داساسي قانون لسیزه وه،چې
دسردارمحمدداودخان په کودتا پایته ورسېده....
اوس هم چې په افغانستان کې د یوې نیمې لسیزې په شاوخواکې سیاسي ګوندونه رامینځه شوي دي ،تر یوه بریده
ډلییزو رسانېیو پراختیا او پرمختیا موندلې ده ،د دموکراسۍ وده او پر مختګ او په ټوله کې ،چې کوم سیاسي،
کلتوري ،اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه رامینځته شویدي ...ایاداډول هڅې به د طا لبانوپه شتون کې نورې هم
غوړیږي اوکه خپل ارزښت اونوښت به له السه ورکړي ؟
که چېرې موږپه واروارتېرکړه وړه بیا راغبرګ کړو اوتېروغمیزواوتجربونه ګټه نه اخلو . . .اویا که دطالبانوسره
روغه کوو،نونورې جنګي اوترهګرې ډلې به څنګه کابوکوو؟که چېرې په راتلونکي کې پاکستان داعش اویا دطا
لبانوبله ډله وسله واله کړي،بیابه زموږداټولې هڅې په اوبوالهونشي...؟
دابه له ټولوډېره موهمه وي،چې دافغانستان سوله دنړیوالې ادارې له خوا تضمین شي،چې پاکستان،ایران اودسیمې
یوشمېرنورهېوادونه دافغانستان په چاروکې السوهنه ونکړي...
په پاې کې زه په دې ټینګارکوم ترهغې،چې پاکستان کمزوری نشي دافغانستان دښمنان نه کمزوري کېږي .
پای
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