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سلطان جان کلیوال

د موقت حکومت د جوړیدو نوی هلی ځلی
د امریکا او طالبانو تر منځ د قطر د توافقاتو له السلیک نه پنځه  -شپږ میاشتی په تیریدو دی  .د
طالبانو اساسی شرط چی د دولت له زندانو څخه د پنځه زره طالب بندیانوخوشی کیدل و ،هم مخ
په تکمیلیدو ښکاری .د غنی او عبدهللا تر منځ جوړ جاړی هم د میاشت نه ډیر وخت تیرشو چی تر
سره شو .د پاکستان د پوځ مشر او د آی اس آی د رئیس سفرونه هم کابل ته بریالی و بلل شول او
په همدی توګه دواړه خواوی هم دولت او هم د طالبانو تحریک ادعا کوی چی د بین االفغانی خبرو
د پاره مکمل تیاری لری خو داسی ښکاری چی لوبه ډیر حساس حالت ته ورداخله شویده او په
توافقاتو کی د پټو او د پردی تر شاه د شوو ژمنو د تر سره کیدو موقع را رسیدلی ده.
شاید همدا علت به وی چی تر اوسه د دولت کابینه تکمیله نه شوه او د رای اخستنې د پاره پارلمان
ته ور ونه پیژندله شوه .شاید همدا علت به وی چی د سولی عالی شورا تر اوسه و نه کولی شول
چی د سولی د پاره په کار پیل وکړی او داسی یوه طرحه ترتیب کاندی چی د ملت د پاره د قبول
وړ وی .شاید همدا علت به وی چی دا کتر زلمی خلیلزاد د افغان سولی د پاره د امریکا د دولت
استازی د سیمی هیوادونو ته په سفر بوخت دی او تر ټولو مهم په دی کار لګیادی چی د افغانستان
له الری پاکستان او هند ته د پاپ الین غزولو چاری د طالبابو د حمایی الندی تکمیلی شی .شاید
همدا علت به وی ،ډاکتر اشرف غنی چی د انتخاباتو د کمیسیون له خوا د جمهوری ریاست د څوکۍ
ګټونکی شمیرل شوی وو دا ومنی چی په درغلی یی انتخاب ګټلی و نو ځکه یی په نیم دولتی
زعامت قناعت وکړ او نیم نور یی خپل حریف ډاکټر عبدهللا ته ور وسپاره .او بالخره شاید همدا
علت به وی چی د سهامی دولت له منلو وروسته د ډاکټر غنی اعتبار او هغه باور ته چی ال هم
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ملت ورباندی لروده دومره دروند زیان ورسیده چی اوس یی ډیر نژدی ملګری هم په خبره نه
یواځی داچی باور نه کوی بلکی یو ډول ملنډی هم پری وهی.
ویل کیږی چی د قطر په موافقاتو کی یوه پته خبره دا وه چی د امریکا او طالبانو تر منځ په دی
توافق شویدی چی د بین االفغانی خبرو د اجند لومړنۍ موضوع به داوی چی د موقت دولت په
جوړیدو باندی بحث وشی او که دواړه خواوی په دی راضی شول چی د غنی او عبدهللا په مشری
موجوده اداره باید خپل ځای موقتی اداری ته خوشی کړی نو تر هغی وروسته به بله موضوع د
اور بند او بیا نوری خبری وې ،خو که موجود دولت د موقتی اداری د جوړیدو سره موافقه و نه
ښای ،امریکا به خپل ټول کومکونه ودروی .خبری به توقف کیږی او جنګ به د کابل د دولت د
سقوط او نسکوریدو پوری ادامه پیدا کوی .چی په دی صورت کی د غنی په شمول هغه چارواکی
چی د موقت دولت سره یی مخالفت کړی په جزا حتی تر د اعدامه پوری محکومیږی او هغه چی
د عبدهللا په څیریی د موقتی اداری پلوی کړی د طالبانو له خوا د ملی عناصرو په نوم په واک کی
را داخلیږی.
دا هغه څه دی چی ما په دی څو تیرو شپو او ورځ کی اوریدلی دی .داچی حقیقت به ولری کنه،
نه پوهیږم .که دوستانو سره څه نوی معلوات وی او شریک یی کړی بی ګټی به نه وی .مننه.
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