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ډاکټر ګل مرجان منګل

پنجاب نه په خوله کیدونکی دښمن دی!
تر هغه چې افغانان خپل دښمن ونه پیژني زموږ ستونځې به همداسې له ورځې بلې ته زیاتیږي.
افغانان د قومي ،ژبنیو ،سمتي او مذهبي ملحوظاتو له وجهې تر اوسه هم دښمن ته ګډ تعریف نه لري ،چا چې د روس
په کاسه کې یې خوړلی امریکا ته ګوته نیسی ،هغوی چې د امریکا په کاسه کې یې خوړلی روس ته ګوته نیسی ،ځینو
چې د ایران په اخور کې خوړلی پاکستان او امریکا ته ګوته نیسی او چا چې د پنجاب یا پاکستان په غوجل کې خوړلی
روزل شوي ایران او روس ته ګوته نیسي.
پدې کې ه یڅ شک نشته چې نه امریکا زموږ له غمه مړه ده نه هم روس موږ ته ښه ورځ غوښتي ده ،نه ایران پر
موږ رحم کوی او نه هم پاکستان ټول پر یو ډول نه یو ډول دښمن دي.
موږ افغانانو ته پکار ده چې د همدغه یادو شویو هیوادونو هدفونه مطالعه کړو د دوی په نیتونو او غوښتنو ځانونه
خبر کړو تر څو پوهه شو چې څوک څه غواړی ؟ د چا سره مو د دښمنۍ وجه پر څه ده؟ څوک زموږ په هیواد کې
د نورو هیوادونو څخه څه غواړي ،ولې زموږ خاوره د نورو د ګټو پخاطر استعمال شي؟
کله که موږ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړل کیدای شی چې زموږ اصلی او فرعي دښمنان موږ ته مالوم شي ،بیا یې
پر وړاندې الزم تدابیر ونیسو.
زما په ګمان موږ افغانان باید لومړۍ خپل دښمنان پر دوو برخو وویشو چې یو یې زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران
او پنجاب دي او بل ډله زموږ څخه لرې هیوادونه لکه روس او امریکا دي.
څو کاله وړاندې روس راغی زموږ خاوره یې اشغال کړه ځان یې خراب کړ موږ یې هم خراب کړو بالخره ماتې
یې وخوړه خپل هیواد ته ستانه شول د هغوی سره همهغه دښمني هم ختمه شوه.
همدارنګه ورپسې امریکا همهغه کار وکړ کوم چې روس کړی وو افغانستان یې اشغال کړ خپل ټول زور یې ووهه
اوس دوی هم منډې ته برابر شوي دي دا به هم الړ شی د دوی سره به هم دښمنی پای ومومی.
خبره پاتې کیږی د پاکستان او ایران سره.
د ایران او پاکستان څخه زموږ خالصون نه شته تر هغه چې دغه نړۍ والړه وی موږ مجبور یو د یو او بل همسایه
اوسو ،کله چې ورڅخه خالصون نشته پکار ده خپل هیواد او ولس خو یې له شره وساتو.
د ایران سره په ښکاره موږ کومه دښمنی نه لرو ،که ورسره د اوبو مسله وی دا داسې خبره نه ده چې ورسره د حل
نه شي ځکه څنګه چې د نړۍ اصول وی د همهغه په اساس باید یوې فیصلې ته ورسره ورسیږو ،همدارنکه د ایران
سره د افغانستان بل مشکل په کلتوري او مذهبې برخه کې دي ،ایران غواړي چې د همدغې الرې پر افغانستان اثر
ولري یا په بله وینا په افغانستان کې خپلې ژبې ،کلتور ،او مذهب ته رشت یا وده ورکول دي غواړی چې لدغو الرو
پر افغانستان خپله سیوره وغوړوي خو دا هم داسې څه نه دي چې افغانان د یې مخه ونه نیول شي ،دا هم حل کیږی.
پاتې شو پنجاب چې زموږ خاوره پښتونستان او بیا په هغه خاوره کې زموږ خلک پښتانه یې زموږ څخه نیولی دي
تر ټولو سخت او نه په خوله کیدونکی دښمن دی ،دا دومره سپین سترګی دښمن دی چې په همدغه څه یې چې زموږ
څخه نیولی دی بسنه نه کوی غواړی چې دا پاتې خاوره هم د ځان کړی ،زموږ سیاست هم موږ ته تعین کړی چې د
چا سره کشینه او د چا سره پاڅیږه ،همدارنګه زموږ خامو موادو ته یې هم سترګي نیولی تر څو هر څه تر السه
کړي.
نتجه داسې راووزی چې د پاکستان سره زموږ دښمني ډیرې ژورې ریښې لری او پنجاب تر هغه نه په خوله کیدونکی
دښمن دی تر څو هر څه ورته په واک کې ورنه کړو.
افغان حکومت ته پکار ده چې د پاکستان پر وړاندې یوه واضع او روښانه تګالره وټاکی ،په ملل متحد کې فعاله
ډیپلوماسي پر مخ یوسي ،کوم جنایاتونه چې پنجاب په افغانستان کې تر سره کړی دی او تر سره کوي یې اسناد یې د
نړیوالو سره شریک کړي ،د ډیورنډ کرښې په اړه د هاګ په محکمه کې دعوا وړاندې کړي د نړیوالو پاملرنه دغه
موضع ته راجلب کړي له نړیوالو څخه مرسته وغواړی ،نړیوالو ته ووایې چې پنجاب زموږ خاوره قبضه کړي ده
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غواړو یې ،په کورني سیاست کې د افغانستان ملي امنیت ته پکار ده چې په دولت کې د پاکستان جاسوسان پیدا کړی
د قانون منګلو ته یې وسپاري ،د افغان سرحدي ځواکونو ته پکار ده چې پنجابی پوځ ته د هر تیري په مقابل کې غاښ
ماتونکی ځواب ورکړي ،خالصه دا چې په هره برخه کې د پنجاب سره سخت او نه رحم کونکی سیاست پکار دی
دا ځکه چې پنجاب نه خدای منی ،نه قران مني نه همسایتوب داسې حیثیت لری لکه د کوڅې سپی که مخ نه واړوې
درپسې دی نه د پریږدي که د مخ ورپسې ورواړوه بیا نو منډې وهي ،خالصه دا چې پنجاب نه په خوله کیدونکی او
سخت دښمن دی ورسره په هره برخه کې قوي دیپلوماسي او سخت چلند په کار دی.
پای
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