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

۲۰۱۹/۰۱/۲۷

نثار احمد احمدی

ملت د خره په غوږ کي بیده دی
زموږ وطن په کنډوالو بدل سو .پاخه سړکونه مو د ماینونو ښکار سول .ښوونځي مو وسوځېدل .پر زده کوونکو مو
تېزاب وپاشل سول .لوی اکثریت مو له زده کړو بې برخي دي .په زرګونه هېوادوال مو شهیدان سول .تر دې ډېر
وژوبلېدل .په مسجدونو کي مو ځانمرګي بریدونه وسول .افغاني – دیني ارزښتونه مو بدنام سول .مسجد و مدرسه
مو بدنامه سوه .د ښځو په چادریو کي مو ځانمرګي حملې وسوې .ماشومان مو د هوایي بریدونو او مځکني ماینونو
ښکار سول .د عزت څښتني میندي مو خیرات ته اړي سوې .تر  ۹۰%ډېری وطنوال مو د جګړې او بریدونو له
امله په روهي ناروغۍ اخته سول .باورونه مات سول .فساد او درغلي مو په فرهنګ بدله سوه .د وطن کرنه مو د
باروتو او جګړو ښکار سوه .مځکي مو له حاصله ولوېدې .شپې مو د جګړې په ډزو ورځي مو د شهیدانو په
ټولېدو تېري کړې .لنډه دا چې پر وطن مو لوی ناورین او ماتم ور خپور و .سره له دې چې موږ پرمختګونه هم
کړي ،خو هغه د دې مسئلې سره اړخ نه لګوي .ځکه دلته زموږ د راتلونکي بحث دی .دلته زموږ د خودمختارۍ او
له ترهګرۍ څخه د خالصون بحث دی.
د سولي روان جریان چې له هره اړخه یې وڅارئ پاکستان په ډېري سپین سترګي پکښي ښکېل دی .د پاکستان پوځ
تازه اعالن کړی چې طالبان يې له امريکا سره خبرو ته راضي کړل ،اوس نو امریکا له دوئ سره حتما ً اړیکي ښې
کوي .اوس به نو حتما ً خپل ځواکونه له افغانستانه باسي .له امریکایي لوري سره د طالبانو مذاکرات يومخ د
پاکستان په فرمايش منسجم سوي .د پاکستان په دستور روان دي ،او د پاکستان شرایط او غوښتني پکښې
لومړیتوب لري .دغسي مذاکرات چې اجنډا یې پاکستان جوړوي .زمینه یې پاکستان برابروي ،او غوښتني د پاکستان
پکښې وړاندي کېږي ،ایا دا د افغانستان د ناورین لپاره درد دوا کولی سي؟ آیا دا د افغانستان جګړه درولی سي؟
پاکستان یوار دا لوبه پر مجاهدینو هم تېره کړې .هغوئ یې هم سولي ته کښېنول .مذاکرات وسول ،آخر څه ترې
راووته ،څه ترې جوړه سوه؟ زموږ ملت لکه د خره په غوږ کي چې بیده وي ،نه د تاریخ تکرار ته متوجې دی ،نه
د پاکستان دښمنۍ ته ګوري ،او نه د روان جریان په اړه ځان پوهوي .په دغسي حاالتو کي له افغانستانه د نړۍ والو
موقت حکومت رامنځته کول د پاکستان دوې اساسي غوښتني دي .افغانستان په نړۍ کي تر هر چا
ځواکونو وتل ،د ٔ
موقت حکومت رامنځته کول
موقتو حکومتونو د جوړېدو تاریخونه لري .زموږ سترګي ړندې دي ،که کاڼه یوو؟ د ٔ
د ٔ
څه مانا لري؟ حکومت جوړ دی .اساسي قانون سته .درې ګوني قوې فعالیت کوي .د پوځ په ګډون د امنیت او
پولیسو ارګانونه فعال دي.
موقت حکومت د وړاندي کېدو طرحه کوم منطق ،او کوم هدف دی؟ په قوانینو کي تعدیل
په داسي حالت کي د ٔ
صحي دی .د ټاکنو ځنېدل صحي دي .د سیاسي قدرت وېش صحي دی .طالبانو ته واک ورکول صحي دی ،مګر د
موقت حکومت طرحه د افغانستان پر پر ارزښتونو ملنډي وهل دي .د شهیدانو او کونډیانو پر وینو تجارت دی .آخر
ٔ
موقتو حکومتونو له رامنځته کېدو درس نه
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دی اخیستی؟ یوې خواته موقت حکومت ،بل پلو ته د نړۍ والي ټولني وتل او ها پلو د پاکستان په فرمایش د سولي
موقت حکومت د نارو پر ځای مهمه دا ده چې طالبان را وهڅوئ
روان مذاکرات چې دا ټول د وطن په زیان دي .د ٔ
چې د پاکستان فرمایشونه پرېږدي .رښتیا داسي هم ویل کېږي چې پاکستان د طالبانو په دستور له زلمي خلیل زاده
غوښتي چې له افغانستانه دي ،د پښتونخوا د ولسي تحریک مالتړ او د بلوڅو ملتپالو مالتړ په مطلق ډول بند سي .او
همدا راز دي د پاکستان پر وړاندي افغانان خپل پر حقه مخالفت پای ته ورسوي.
څومره مو چې وس کېږي ،په هغه اندازه طالبان او مشران يې تاريخي صحنې ته ور دعوت کړئ .ور په ياد يې
کړئ چې پاکستان څو ځله خرڅ کړالست .ور ياد يې کړئ چې ستاسي حکومت د همدې پاکستان په وسيله نسکور
سو .ور ياد يې کړئ چې د مالبردار په ګډون نور مهم کسان مو تر ننه د همدې پاکستان په جېلونو کي اوسېدل،
او ډېری همالته مړه سول .د افغانستان عزت همدې پاکستان خاوري کړی دی .نور د خدای ،وطن او دې ميلوني
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

شهيدانو په روی د پاکستان له فرمايشونو ځانونه وباسئ .نور په خودمختاره ډول له حکومت سره خبري وکړئ.
که قدرت غواړئ ،که واک وغواړئ ،که د خارجیانو وتل غواړئ ،هر څه چې غواړئ له حکومته یې وغواړئ .که
پر امریکا باور لرئ ،د حکومت په شمول یې له هغې هم وغواړئ ،خو د پاکستان له سېوري ځانونه راوباسئ.
پاکستان په هیڅ صورت روغ وطن نه غواړي .پاکستان د دې لپاره تاسي نه جنګوي ،چې واک ته مو رسوي ،د دې
لپاره مو جنګوي چې وطن وران وي ،او موږ تل نورو ته محتاج یوو.
پای

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

