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

۲۰۱۹/۰۳/۱۷

استاد شهسوار سنګروال

آیاداشونې ده،
چې خلیلزاد د موقتي ادارې مشر وټاکل شي؟
درنودوستانو! کله ،چې د امریکا او طالبانوترمینځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې پېل شوې ،ایله څو ورځې به
تېرې وې چې ما د نېیوزیک د یوه خبر په بنسټ چې په 2018کال دډسمبر23مه خپورشوی وو ،یومضمون ولیکه،
چې ښایي دوه میاشتې به کېږي او بیامې په تاند او افغان جرمن آنالین په خپرونوکې خپورکړ.دادې دغه لیکنه یو
ځل بیا کټ مټ خپروم ،چې د اوسمهال له تودو خبرو سره تړاو لري .په ډېرې بښنې  ،یوځل بیا د درنو دوستانو پام
ورته راړوم:
د پخواني ولسمشرحامد کرزي د واک په وروستېیو کې زلمی خلیلزاد په سیاسي لحاظ ډېرفعال شو.داسې اوازې
اوانګازې وې ،چې خلیلزاد غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته راودانګي او ان تردې ،ده غوښتل چې یوه سیاسي
خوځښت ته الره پرانیزي.په دې تړاویې هېواد کې دننه او یو شمېر بهرنېیو هېوادونو کې ،ځنې کسان دېته ګومارلي
وو،چې د ده دشخصېیت ستاینه وکړي .
لکه څرنګه ،چې د ده سیاسي هلې ځلې په نا څا پي توګه په توره شپه کې پیل شوې وې په نا څا پي توګه په توره
شپه کې پا یته ورسېدې !...؟
کله به چې د ده له ګومارل شونه پوښتنه کېده ،چې دا ولې هرڅه په ټپه ودرېدل؟ نو هغو چې د پېښو په اړه کوم سېا
سي ځواب نه درلود بس همدومره یې ویل،چې اوس یې وخت نه دی،ولې رښتنې انګېرنې دا سې وې،چې د وخت
امریکا یي چا رواکو په ځا نګړي ډول دموکرا تانودی له لمنې ونیواوپه ځا ې کېنوه.
اوس چې جمهوریت پا له ګوند د امریکا دچا رو واګې په الس کې لري او خلیلزاد هم دده ګوندغړیتوب لرې،نوځکه
خولکه څرنګه چې دبن کنفرانس کې دده رول ټا کونکی وو.داسې غواړي چې له طا لبانوسره دافغا نستان دروان
کړکېچ په تړاوهم یوه سیاسي جورجاړي ته ورسېږي!...؟ .
هغه مهال،چې ټرمپ دامریکا ټولټا کنې وګټلې دخلیلزاد پلویانوداسې ګړنجوله،چې ښا یي دی دامریکا دبهرنېیوچا
رووزیرشي،خوچې نه شونوبیا کله چې ټرمپ دجنوبي اسیا لپاره خپله ځا نګړې ستراتیژي اعالن کړه،یوځل بیا
داخبرې را غبرګې شوې،چې ښا یي دی دامریکا دولسمشردسیمه ییزوچاروځا نګړی سالکا روټا کل شي... .
له دې ټولواوازووروسته اوس پېښووښوده،چې خلیلزاد دروان کال دډسمبرپه 22مې نېټې دامریکا دبهرنېیوچا
رووزا رت سالکار وټا کل شو. .
په یا دې نېټې دامریکا دبهرنېیوچا رووزیر؛پا مپېیو؛ووېل،زلمی خلیلزاد به دامریکا دبهرنېیوچا رود ځا نګړي سالکا
رپه توګه د افغا ن حکومت اوطا لبا نوترمینځ د سولې دخبرورهبري وکړي. .
طا لبانوپه واروارله ډلییزورسا نېیواوخپرونوسره داخبرې کړیدي اوکوي یې،چې زموږواکمنئ دامریکاد وسله وال
برید له امله له مینځه وړل شویده،نوځکه زموږدخبرولوری امریکا ده ،نه افغا نستان... .
په 1397کال دمیزان په 14مې نېټې،چې د2018کال داکټوبرله شپږمې سره برابره وه خلیلزاد کا بل ته راغی
اودافغانستان له چارواکوسره،چې ولسمشراشرف غني هم وو،دیوې ناستې په ترڅ کې سیمې ته یې دخپل سفرپه
تړاومعلومات وړا ند ې کړل،چې په بېال بېلووختونوکې له قطر،سعودي عربستان او پا کستانه ،په ځا نګړې توګه
دوحه کې له طالب استازوسره لیدنه کړې وه... ...
دا خبره ډېره د اند ېښنې وړده،چې ولسمشردنوروچا رواکوپه څېر،هغه هم دیوې غونډې په ترڅ کې دافغا نستان
دسولې په اړه دافغان اصله امریکا یي له خولې نه خبرېږي ،دلته دی،چې دافغانستان ملي حا کمېت اودولس په
رایوراغلی ولسمشرترپوښتنې الندې دی!؟ .

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

په کا ردا وو،چې دافغانستان دملي حاکمیت اودولسمشرداوتوریتې لپا ره یې اشرف غني سره لیدلي وای اوبیا دهغه
له خولې دافغانستان خلکو،دسولې دوروستېیوپرمختګونوپه اړه معلوماتوته السرسی پیداکړی وی... .
داسې ښکا ري چې اشرف غني بیخي یوازې دی،په ده وروستی غوښن ګوزارله اتمرنه وروسته
دبهرنېیوچارومرستیال وزیرحکمت کرزي وکړ،چې په ډېرنا زک وخت کې له دندې استعفا وکړه .
داسې برېښي چې اشرف غني دروان کړکېچ له مخې دسیا سي پېښوقربا ني دی اوطا لبانوهم مرګوني اوخونړي
بریدونه،ددې لپاره زیات کړي دي،چې په حکومت فشارزیات کړي اودسولې په نوم،چې کوم خوځښت روان
دی،ډېرامتیا زات ترالسه کړي. .
دډلییزورسانېیودپا یلوله مخې داسې انګېرنې شتون لري،چې دخلیلزاد نرمه ژبه اوله طا لبانوسره پټې خبرې،چې
ډېرجزیات یې ال ډا ګیزه شوي نه دي،کوم څه په الره دي !؟
دا سې ګونګوسي ترغوږوکېږي،چې دطا لبانوله دغووړاندېزونو،چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي،ددوئ
بندیان خوشې شي ...ښا یي یوبل وړاندیز یې دسولې دعملي الرو چا رو له پاره داوي،چې ددې حکومت یا
ووایوولسمشریزوټولټاکنوته لږ وخت پا تې دی،که چېرې په دغه موده کې دسولې له پا ره یوپرمختګ په پام کې وي
،نوبا یدیوانتقالي حکومت رامینځته شي... .
دطالبانودغه وړاندیز،چې بهرني ځواکونه با ید هرومروپرته له کوم ځنډ اوخنډ نه له افغانستانه ووځي ،په دې
تړاوپه 2018کال دسپتمبرپه 23مې نېټې ؛نیوزیک؛دیوې با وري سرچینې له مخې وویل،چې له افغا
نستانه،دامریکایي پوځیانووتل ښایي په 2020زیږدي کال پیل شي .
ورپسې یوه بل را پورزیاته کړه،چې ولسمشرټرمپ غواړي،چې دنوامبرپه میا شت کې دکانګرس له مینځپړاوه
ټاکنووروسته له افغانستان نه دامریکایي ځواکونودوتلومهال وېش اعال ن کړي...؟ .
ولې نا ټوغړوهېوا دونوووېل،ترهغې چې طالبان له جګړې ال س وانخلي پوځیان به ونه با سي. ...
اوس نوکه چېرې سوله ریښتنې بڼه خپله کړي په کاردی،چې ټولې خوا وې په سیمه کې .سیاسي،پوځي اواقتصادي ا
نډول خپل کړي... .
دافغانستان پېښوته په کتوسیمه اونړۍ اوس دیته متوجې دی،چې په افغانستان کې په مستقیم اوغیرمستقیم ډول خپلې
ګټې وسا تي ...ولې بیا هم دسیا سي اوپوځي کړکېچ له مخې درې ښکېلې خواوې ډېرې موهمې دي: :
 لومړی پخپله افغان ولس،چې دافغانستان په څلوېښت کلنې غمیزې کې درانه غمونه ځغملي دي،کورنۍ یې له مینځهتللي ،وژل شوي اورازرازبد مرغېیوسره الس اوګرېوال شویدي...په وروستئ یوه نیمه لسیزه کې هم
دبهرنېیوځواکونودځمکننېیو اوهوایي بریدونوپه ترڅ کې وزل شوي اوپه سرووینوکې لمبېدلي دي...په ځانمرګه
بریدونوکې اوالدونه،پلرونه لوې وواړه نراوښځې له السه ورکړي دي،په ټا کنوکې برخه اخستې خوګوتې پرې
شوید ي اوپه ډېرې بېرحمې له مینځه تللي دي...دوینوپه قیمت یې داساسي قانون په رڼاکې مقننې ،قضایې اواجرایې
قوایې رامینځته کړې اودیوه دولت بنسټ یې ایښی دی...اوس چې سوله مینځته راځي،دا چې ډېره قرباني هم دوئ
ورکړېده ،ددوئ غوښتنې باید ټاکونکې وي......
دویم طالب،چې درو ان کړکېچ بل لوری دی،دوئ انګېري،چې ګنې موږحکومت اوبا چاهي له السه ورکړېده...همدا موږیو ،چې دبهرني ېرغل پروړاندې درېدلي یواو په دې الره کې مودرنه قربا ني ورکړې ده......
 درېیم دنړۍ اوسیمې هېوادونه ،په دغه لړکې دامریکا متحده ایاالت په دې اندی،چې ګنې ځاني،اقتصادي اوسیا سيقرباني یې ورکړې اودترهګروپروړاندې جنګېدلې دي ،په اصطالح دوئ دي ،چې ډبره په سینه وهي اوځا نونه
دنړۍ خواخوږي ګڼي!...؟
اوس داسې انګېرل کېږي،چې با یدپه راتلونکي کې په داسې یوجورجاړي خبرې وشي،چې دټولوخوایې ګټې په پام
کې ونیول شي اوبیا دتېرپه څېر دارنګه خونړي جګړې راغبرګې نشي...دداسې جوړښت یووړاندیزدزلمي
خلیلزاددپلویا نوله خوا،چې یوبل ته خوله په خوله رسېږي،هغه دادی،چې خلیلزادباید دمواقتي ادارې د ریس په توګه
ونومول شي...دوئ انګېري،چې حامد کرزی اواشرف غني هم بهرنی تا بېعت درلود اوخلیلزاد هم د ورته دریځ
څښتن دی ...ولې دا پوښتنه په خپل ځاې ده،چې د خلیلزاد،کرزی اوغني نېشلټي یوله بله توپیرلري !!...؟؟

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

