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 قد ماتې منط
 
 

ځانګړی عوامل لری . ډارن او غرضی کسان د ماتې اصلی عوامل ځکه پټوي چې په ماتي کې  هره ماتي او بریا 
داسې کسان د ماتې پړه پر هغه چا ور   . نقش لري او په دې توګه غواړي ځانونه له مالمتۍ او محاکمې خالص کړي

 ۍ ورکويرپایلو خبردا ووړنا  هاو د ماتې ل يوي له پاره ځانونه او سرونه قربانویآچوي چې هر وخت د ماتې د مخن
ال زیات  دخو زړه ور او رښتینی کسان که ماته هم وخوري ، د ماتې اصلی دالیل او منطق په ډاګه کوي ، تر څو .

  . تېر وتنو او ماتې د عواملو د بیا تکرار مخه ونیسي ،زیان 
روڼ آندي ویشل شوی دي . ډارن ، لوستونکو ته پته ده چې د سولې د مذاکراتو په اړه زمونږ د هیواد سیاستوال او 

په زړونو خیرن ، منافق او ځان غوښتونکی د تل په څېر د جګړې د خونړیو پایلو او خلکو ته د رسیدونکو تاوانونو 
ډېر غمخواري ، انساندوسته  هپه قصه کې نه دي . په داسې حال کې د سولې کاڼې په خپلو تشو ککرو ماتوي او ځانون

و د بریا او د سولې د استقرار مخه نیسي . تد سولې د مذاکرا معرفی کوي چې عمال ېمالئک د سولې وپه وطن مین ا
په دې توګه غواړي چې د جګړې څخه د الس ته ورغلو ګټو او ناروا ملکیتونو، غصبونو ، د خلکو سره د تېریو او 

   . ونه خالص کړيد پردو سره د ناروا اړیکو او اجنټوریو په اړه د خلکو له پوښتنو او محاکمې ځان

دې کسانو پخوانۍ ولسمشر حامد کرزی هم په دې تورن کاوه چې طالبانو ته وروڼه وایي او د هغو سره د جوړې او  
روغې د خبرو پلوي کوي . خو د کرزی د حکومت تر پایه پورې امریکایي قوتونه په افغانستان کې وو، د دې سره 

  . نسبی ثبات درلودجوخت د هېواد امنیتی او اقتصادي وضعیت هم 
خو د ولسمشر دوکتور اشرف غنی د حکومت د پیل سره د خارجی قوتونو حضور حد اقل ته ورسید او جوخت 

  . ورسره امنیتی او اقتصادي کړکېچ د داخلی سیاسی کړکېچ سره موازی وده وکړه
ارګ ته په زور د ننوتلو د  نوي ولسمشر اشرف غنی د جمعیتی لنډغرو د غرتو او ګواښونو او د وینو د ویالو او 

په هیواد کې د ګډو ائتالفی حکومتونو د جوړولو ، پر مخالف د اعتماد  ،د نوي تجربې په توګه  همخنیوي او همدارنګ

جان کیري طرحه  د ا کولو او ګډو ملی ګټو ته د ګډ کار د روحیې د باب کولو په موخه د »ملی وحدت حکومت« ی
  . او باور الس ور وغزاوه ۍهللا عبدهللا ته د دوستمې یې عبدوومنله او د زړه له ک

صالحیت ور نکړ. د عبدهللا سره غبرګ د  ته عبدهللا عبدهللا له لومړی ورځې تر ننه دا ګیله کوي چې اشرف غنی ده
اشرف غنی ټول مخالفین په غلو او چور تورن سیاسیون لکه محقق ، عطا نور ، اسماعیل خان ، قانونی ، بسم هللا ، 

 سولې د مانع په تور تورنوي انحصار ، د اجماع د نه شتون او دشرف غنی د واک احدی ، زاخېلوال او نور..... ا
.  

خو آیا صالحیت د تحفې په توګه چا ته ورکول کیږي ؟ دا ښاغلی نه پوهیږي چې صالحیت په حقیقت کې د چارو د 
استعداد دی . کله چې    ، خالقیت او عملی نوښتاجراء توان او هنر دی . صالحیت د چارو د هر اړخیزې څېړنې 

  ؟عبدهللا عبدهللا دا ځانګړنې ونه لري ، ولسمشر اشرف غنی څه کوالی شي 
  . د سولې د پاره د اجماع د نه شتون له امله ولسمشر اشرف غنی د همدې ناکسانو تر پرلپسې بریدونو الندې دی

راغواړي ، پردي پال او ځان غوښتونکی جنابان په یوه غږ  اشرف غنی د سولې له پاره مشورتی لویه جرګه   ۱

  . تحریموي نمشورتی لویه جرګه کې خپل ګډو  سولې د پاره د افغان ولس په د

د سولې د پاره د کابل په پروسه کې ګډون نه کوي . له افغان ولس نه خو ځکه نه شرمیږي چې ولس یې سل   -۲

و له نړیوالې ټولنې هم نه شرمیږي . صالح الدین ربانی د کابل پروسې د واره په وینو لمبولی او چور کړی دی ، خ 
بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه تحریم کړه . عبدهللا او ربانی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د بهرنیو چارو د 

  ؟شریکان دی او که دښمنان   ښه نو دا د ولسمشر او نظام . وزارت چارې یو بې پلوه پالوی وڅیړي
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محقق د ایران د فاشیستی مذهبی حکومت له خوا د افغان پناه غوښتونکو په زور او جبر سره »لشکر فاطمیون«   -۳
ایرانی فاشیستان له جنګه  وله جنګه ایران ته پناه وړي ا د محقق او طالب وند سوریې جنګ ته لیږل تائیدوي . افغانا 

  ؟شه اوس د محقق سره په کومه ژبه غږیږې را . تښتیدلی افغانان یوه بل بیا پردي جنګ ته لیږي
سید اسحاق ګیالنی افغانستان د پاکستان په داخلی چارو کې په السوهنو تورنوي . په داسی حال کې چې توله    -۴

ګیالنی د ملی شورا په ټینګار سره  . عینی شاهدان دی وخونړیو مداخل دنړي او ټول افغانان هره ورځ د پاکستان 
یږل شو ، خو خپلو پلویانو ته یې وویل چې که له لسو دقیقو زیات وځنډیدو ، باید پر څارنوالی برید څارنوالی ته ول

  . وکړي
و نځوانا  وسر تېرو او میړنی ږزمون په ملی وسله وال پوځ کې . او وینو خاندي و، ساندروی رحکمتیار زمونږ پ  -۵

ې بولي . د حکمتیار له نظره د وطن او ولس څخه د آی وسله وال پوځ بې انګیز ده ډاګه سپکاوئ کوي . د هیواپته 
  . اس آی د لښکرو) چې دده لښکر هم یو له هغو څخه دی ( په وړاندې دفاع ، دلیل او انګیزه نه شی کیدای

   اجماع ممکنه ده ؟ ځتر من رآیا د داسی وطن پلورونکو ، اجنټانو ، ملی خائینینو او یوه وطنپال ولسمش
طالبان له ځانه پوښتنه نه کوي چې  . ډغر د جهادی لندغرو په څېر ولسمشر غنی د سولې مانع بوليبل خوا طالبی لن

د چا په نوښت لومړی اوربند عملی شو ؟ د چا په نوښت د نړئ تر ټولو ستر اسالمی هېواد اندونیزیا په مرکز جاګارتا 
په ابتکار د سولې د پاره د کابل پروسه پیل شوه د چا  ؟کې د افغان سولی له پاره د اسالمی علماؤ کنفرانس دایر شو 

 ۳۲۰۰افغانستان کې د  -د چا له خوا په کابل  ؟چې د نړئ د مختلفو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې ګډون کړی وو 
اسالمی علماؤ په ګډون د سولې له پاره کنفرانس جوړشو ؟ د چا په نوښت د اسالمی هیوادونو د اسالمی علماؤ  

جوړ شو ؟ او په دې غونډه کې چې د افغان جګړې په اړه یې پرېکړه کوله ،   ېودی د مدینې په ښار کسع دکنفرانس 
که ستاسو دریځ اسالمی وو ولی مو د مدینې په غونډه کې له خپله  ؟تاسو طالبانو د بلنې سره سره ولې ګډون ونه کړ

ی نه ، بلکې ته د آی اس آی ناشرف غ ه، طالبته پوهیږې چې ستا دریځ اسالمی نه دی   طالبه  ؟دریځه دفاع ونه کړه  
دا چې زمونږ د هېواد ټول داخلی او  . طالبه ستا جنګ د آی اس آی تر امره پورې دی . یې عپه امر د سولې مان

د وطن پالونکو باور پر هېواد او د هېواد   پر ضد یو بل ته ورته دریځ لري ،   دښمنان د ولسمشر اشرف غنی   خارجی
   . ټینګوي پر ولمسشر ال

د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدانو او د چور او چپاول تنظیمونو د قانون خالف له ولسمشره قانونی واک واخیست . دوی  
خو په غصب عادت شوی دی . دا وار یې له ولسمشر اشرف غنی قانونی واک غصب کړ او د ټاکنو د خپلواک 

دې ته وایي  . تائید کړل . بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني کمیسیون غړي یې وټاکل او ولسمشر د دوی ټاکل شوی کسان
  ! د ماتې منطق

کوي، خو له نوماندۍ الس   د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان دومره بې عقله او بی سنجشه کسان دی چې د ټاکنو مخالفت
تر دوی څه کم  نوماند غواړي ولسمشر شی ، نو طالبان هپوچ مغز وسې یانو چې د ! نه آخلي . راشه که یې ګورې

  ؟دي 
یوه ژمن ، یو موټي او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده چې په هیواد  آخري خبره : د دې لنډغریو د پای ته رسولو د پاره

  . کې هر څه سم کړي او د کبرجنو بی کتابو سره حساب او کتاب وکړي
  ! تل دې وي افغانستان ! بریالی دې وی سوله او ولسمشر اشرف غنی
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