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روښان خادم

ملی وفاق که ملی نفاق
ددنیا هوښیار ،د ویاړ او فخر نه ډک ملتونه د نړی د سیاسی ،اقتصادی او نظامې سیر او حرکت سره موازی حرکت
کوی ،د خپل ملی حیات د بقا او ارتقا فکرونه کوی ،ستراتیژی او منظم پالنونه جوړوی ،ټولو نړیوالو سیاسی،
اقتصادی ،کلتوری ،ټولنیزو بدلونونو د مطالعی تر څنګه ،خپل مستقل او ملی موقف تعینوی؛ خ ود داسی هوښیارۍ
سره هغه څه چې ملتونو ته واقعی ملی قوت وربښی ،د طماع او استعماری قوتونو د تاړاک څخه یې ساتی ،هغه ملی
یووالی ،پیوستون اوملی اراده ده.
که ووایم چې دملی یووالی جوړول او تحکیم د ملت دټولو پرګنو،علماو،او موثروشخصیتونو او دولت ګډ،مداوم،او
دوامداره کار دی غلطه به نه وی  .مونږ د یو ملت په حیٍث دیونوم ویاړ اوبرم الندی خپل موجودیت ساتلی اودویاړه
ژوند موکړی دی ،خو زه فکر کووم چې پورته ټولو خبرو باندی له سره فکر ضروری دی ځکه چې د دښمنانو او
اجنبیانو دسایس او پالنونه دهری ورځی په تیریدو سره د هغوی د پټو اهدافو  ،اغراضو او ستراتیژیو نویو پړاونو ته
داخلیږی که پرون یې زمونږ دورکیدو او مضمحله کولو په خاطرنوی ډلی منځ ته راوړی سبا ته دنورونویو مخربو
ډلو جوړول هم ورته اسانه کاردی ځکه داستعمار او هدفمندو مداخله ګرانودسترا تیژیکو اهدافو دالس ته راوړلو
وسایل داوږدی مودی دپاره نه وی اود ضرورت او وخت سره سم یې بدلوی زه ددی احساس کووم چې دا موجوده
وسایل نن وی که سبا بدلیږی او نوی وسیلی به پکار اچول کیږی د وژنو چور او چپاول بڼی او عاملین به هم بدل
شی  .خو ایا زمونږ مدبرین  ،مقتدرین،مبتکرین او زمامداران دداسی یو حالت دمخنیوی دپاره کوم پالن او طرحه
لری ؟ په صراحت سره ویالی شم چې دداسی یو پالن اثار نه لیدل کیږی ټول لګیا یو د بال او خطر په باب خبری
کوو او په دعا ګانو مصروف یو.
دتیرو دیرشو کالو دتاریخ حوادث یوځل بیا د مطالعی ایجاب کوی نو دا په څرګنده ډول وینو چې زمونږ سرنوشت
یانور ټاکی اویا دنورو پوری ټړل شوی دی د یو واحد،متشکل او غښتلی تاریخی ملت په حیث په ځان شکمن یو او
حتی یو عده اجنبی پرسته او استخدام شوی افغانان مو په پوهه او ناپوهه حتی ملت نه بولی زمونږد تضعیفیدو ،ټوټه
کیدو اوورکیدو دپاره ډیرډیر دسایس اوتذویرونه موجود شوی دی د مثال په توګه خپلو ملی مفاخروتاریخ ،علمی،
فرهنګی افتخاراتو باندی فخرشرم ګڼو اوس ال دی خبری زوراخیستی چې ځینی ځان افغان نه بولی او ورڅخه
انکار کوی  .که دا رنګه دنفاق اوشقاق مسایل په ګوته کړم نو لیست به ډیر اوږدشی تر دی ځایه ددی لیکنی مطالعه
دوه عمده اومهم سوالونه په ذهن کښی خلقوی:
الف  :ولی زمونږ ملی یووالې ضعیف او خطرونه ورته متوجه دی ؟
ب  :عالج څه دی ؟
استعماراو مداخله کوونکی قوتونه هغه وخت په یو ملک کښی ننوتی شی چې هغه ښه ضعیف شی او دضعیفولو
لومړنی نسخه په هغه ملت کښی د ملی روح ضعیفه کول دی او لومړنی کار دادی چې دملت ځوان نسل دخپل ملی
هویت او افتخاراتو په باب مشکوک کړی او بیا ورته قلم  ،اخبار،مجله،رادیو،تلویزیون په السی ورکړی او دخپلو
شکوکو په لیکنی،ترویج اوخپرونۍ پیل وکړی د ځوان او زوړ نسل ترمنځه کشمکش پیدا کړی واحده ملی مفکوره او
اراده متزلزله کړی  ،ډلی او ګروپونه په همدی خبرو مصروف کړی اوپه نهایت کښی درزونه په فاصلو بدل شی او
دملی شقاق د مرحلی دتطبیق زمینه مساعده شی اوپه یوویشتمی پیړی کښی د یو ملت د ضعیفولونوی طریقه اووسیله
بین المللی اقتصادی تعذیراتو وضع کول دی چې عراق یې ښه مثال دی کله چې له پښو وغورزیده دمستقیمی حملی
ښکارشودا ټولی خبری مونږ په خپل وطن کښی په څرګنده وینو او اورو  .همدا دلیل دی چې نن دنړی په سیاسی ،
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اقتصادی ،او فرهنګی ډګر کښی ددنیا دملتونو سره دسیا لیو جوګه نه یو په ګډه د پرګنو  ،وګړواوقومونو په سطحه
دملی یووالی ریښی وهو دخپل ورور،پالر،زوی مور او خور په وینودنورود ګټوژرندی څرخوو
ب :اوس عالج پکاردی تر پرونه ددغه ټولو ناخوالو ریښی مو د یو سالم حکومت دنه موجودیت په وجود کښی لټول
دپنځو ورځوصدارت اود درمیاشتو جمهوریت هغه هم چې بل چا جوړ کړی وی په رښتیا هم دناخوالو حل نه بلکه
زیږنده وه خو دی ننی حکومت هم دغه اساسی مسلی ته نه توجه کړی او نه کار .د مثال په توګه دسولی شورا ښه
خبره ده خو دملی یووالی مسلی ته څه کارشوی اوڅه پالن موجوددی؟ په میلیونوډالرهرکال دسولی شورامصرفوی
څو ډالره ملی یووالی داستحکام دپاره ترننه مصرف شوی ؟ سوله لومړنی ضرورت دی خو یو متشتته ټولنه دچا سره
سوله کولی شی ؟ دا موضوع جال اوږد تفصل اوتحلیل غواړی خو زما هدف دادی چې ملی یووالی ته باید بیله او
ځانګړی پروژه ایجاد شی ځکه ددغه خال دموجودیت له امله نورو مداخلودپاره نوی دراوزی جوړیږی او خالصیږی
خو هیڅ ډول قانونی مخنیوی یې نه کیږی  .دخلکو دنږدی کولو او دملی وفاق د فضا جوړولو په خاطر په اوسنی
وخت او شرایطو کښی دملی نفرت خپریدل منع او خپروونکی یې باید دقانون منګولو ته وسپارل شی  .دملی یووالی
د ټینګیدو مسله باید دټولوخبرو په سر کښی د یو تطبیقی قانون په چوکاټ کښی ترسیم شی او ټول هغه اعمال ویناوی
او افکار چې دملی نفرت سبب کیږی دمجازاتو وړوګڼل شی خو ددی کار دپار دقانون حاکمیت لومړنی شرط دی .
په کانادا او ډیرو اروپایې هیوادونو کښی دا کار شوی او خلک یې دسولی په ارامه فضا کښی ژوند کوی او داسی یو
ژوند دهر افغان طبعی حق او ایجادول یې دحکومت او دولت وظیفه ده.
پای
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