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استاد عبداهللا:ليکوال  
 

 افغان دولت د ننګونو او فشارونو په منګولو آې
  

د سړې جګړي د تربګنيو او ترخو سياليو تورې لړۍ د تيرو دريو لسيزو د غميزو او ناخوالو په بهير آې افغانانو ته ډيره 
 ييز او آورنې تضادونه  سيمه-ځورونكې او ورانه ويجاړه وضع ورپه برخه آړه داسې وضع او حالت چې ټول نړيوال

يې پدې خاوره آې امبار آړل د دښمنيو ترخې لړۍ دغه هيواد له خپلواك او طبيعي بهيره وويسته او د ژوند د چارو 
د الس وهنو او هر اړخيزو . واګې يې د لويو لوبو او په هغوى پورې تړلو جريانونو او ساسې لوبغاړو په واك آې ورآړ

هغه بريده پراختيا وآړله چې په لوى الس آړلې اغزي راوټوآيدل دغو اغزيو غځونې وآړي فشارونو له شامته چارو تر 
نړوالې پيښې يې رامنځ ته آړي د دغو ټولو اغزيو د آرلو او پالنو تر شا لويو او واړو السونو ملګرتيا آوله د سپتمبر 

ړل چې آرل شوي اغزي وريبي نړيوال پيښو نړيواله ټولنه، ملګرې ملتونه او نور ښكرور او زورور ټول پدې سال آ
ځواآونه افغانستان ته راغلل اغزنه واآمني يې وځپله او د ملك د چارو د سمون بهير په بيړنۍ توګه او له ستونزو ډك 
حالت سره پيل شو د نړيوالې ټولنې په ملګرتيا او الر ښوونه او د بن د الرښوونو په بنسټ د افغانستان د سياسې نظام د 

بهير پيل شو او د لمړنيو پړاوونو په تيرولو سره د نظام اساسې ستنې جوړې او د قانون پر بنسټ رامنځ ته جوړونې 
شوي حكومت وټاآل شو چې دا مهال يې آابو يو آال تير شو پدې پنځه آلن د بيارغوني په بهير آې د برياو او الس ته 

واد سربيره پر دي چې په آورنې اړخ آې نادودو او راوړنو تر څنګ آوم څه چې د يادولو وړ دي هغه دا دي چې هي
ناخوالو سره مخامخ دى داسې هم ليدل آيږي چې د همدې آورنيو آمزوريو او خرخشو پر بنياد بهرنيو فشارونو له 
ترهګرو فعاليتونو نيولې تر سياسې ورانكاريو پورې غځونې آړي دي نه يوازې دا چې له واآه لويدلې طالبان بيرته سر 

رته آوي دغه راز د نظام پرځونې لپاره په آورنې او بهرنې اړخ آې داسې لوبو او سياستونو هم الرې پرانيستې او راپو
هم د بال ماتي وسيلي ګرځي ) ښي هيلې(خپلې ويجاړوونكې هڅې يې جارې ساتلي چې په ترڅ آې يې ډير ښه نيتونه او 

غانستان له خپلو آورنيو آمزوريو او خاميو سربيره د بهرنيو خبره داده چې اف. لنډه دا چې وچ او النده دواړه سوځوي
ځواآونو د سيمه ييزي لوبې ډګر جوړ شوى دى هر څوك د بل په تاوان اوبه خړوي او د غرضونو آبان نيسي او پايله 

 په ګټه يې داده چې پدې لوبو آې د افغانانو ونډه او برخليك دا ګرځيدلۍ چې خپلې مراندې غوځې آړي او لوبه د نورو
  . توده او سوځوونكې وساتي

د نړۍ د ملتونو اساسي ترجيحات او لومړيتوبونه ملې ګټې او پر همدې بنسټ چارو ته مټ ورآول دي ټول سوچ او 
ځواك پدې چورليځ راڅرخيږي چې څنګه پر پريوتې وضع، آمزوريو او خرخشو برالسه شي او د سالمې پراختيا او له 

وتلو او ژغورنې الرې هوارې آړي خو له بده شامته ايديالوژيو خوړلې افغانستان او د هغه آړاوونو او ننګونو څخه د 
سياسې لوبغاړي ددې پر ځاى چې پر وړتياو ډډه ولګوي د تنګ نظريو او سليقو له مخې د پيښو په بهير آې لويې او 

ره نه آوو او پدې برخه آې پر ځان مونږ له بهرنيو ځواآونو نه د خپګان او ګيلې خب. لوړې موخې تر پښو الندې آوي
  .خبره د آور ده. اعتماد او خلې روا ګټې اساسې ګڼو

آابو دوه اوونۍ مخكې د ايران دولت د افغان آډوالو په راشړلو او له ايران څخه د هغوى په راويستلو الس پورې آړ 
. ان آډوالو په راشړلو الس پورې آړدغه آار يې په غورځنګيزه توګه پيل آړ پدې مانا چې هره ورځ يې د زرګونو افغ

ايرانى مقامات پدې ښه پوهيدل او دغه حقيقت د نړيوالو له سترګو هم پټه مسئله نده چې افغان دولت له نړيوالې ټولنې 
و سره په ګډه ملګرتيا آې بايد هغه آسانتياوې چمتو آړي چې آډوال په راستنيدو آې له اساسې ستونزو سره مخامخ نشي ا
. دې آار وخت ته ضرورت درلود او په دريو اړخيزو خبرو آې د ايران دولت پاملرنه دې ټكې ته راغوښتل شوې ده

مګر ايرانى مقاماتو افغان آډوالو سره له زور زياتي آار واخيست او د نړيوالو نورمونو درناوى يې ونكړ ښكارې داسې 
پراته وي چې ايران يې د سياسې تربګنيو او سياليو په لړ آې تر شا هغه سياسې ملحوظات ) زور زياتي(چې ددې چلند 

تعقيبوي دا چې ايران ولې او په څه دليل داسې ګام واخيست آيداى شي افغان دولت او افغانانو ته د انتباه او عبرت ټكۍ 
ستان د خلكو د په ماهيت ځان پوه آړي خو سوال دا دى چې د افغانستان ولسې جرګې چې دافغان) نيمې شپې آټ(وي او  

استازو جرګه بلل آيږي او قانون جوړونكې مرجع ده څنګه او ولې يو واري ايرانى غورځنګيزو عزايمو سره همغږى 
شو او د يوه نا ببره خو ټاآل شوي اقدام پړه يې د افغانستان د دوو وزارتونو پر اوږو وربار آړ او هغوى يې د استجواب 

  سې او لنډ په لنډه يې دواړه وزيران رد صالحيت آړل؟او استيضاح په موخه وروغوښتل سمال
او آيا يوازې د همدغې موضوع څرنګوالۍ د وزيرانو د رد صالحيت او ثبوت وګرځيد، او آه د څرنګوالې داليل الملونه 

 آه د دواړو وزيرانو مسؤوليتونه او پوښتنې څه وي او! او اسباب هم جوت او په نښه شول؟ او آه داسې وي هغه آوم دي
دواړه په يوه ډانګ ووهل شول؟ آيا ددغو دواړو وزارتونو آړنې او السبرياوې هم پرتله شوي آه يوازې د افغان آډوالو 
په اړه د هغوى نه چمتو والۍ او په اصطالح بې اعتنائې د سوال ټكي وي؟ پوښتنه داده چې دغو وزيرانو، ايرانى مقاماتو 

كاناتو په چوآاټ آې بايد څه چار چلند آړۍ واى؟  پدې اړه پارلمان نوموړو ، نړيوالې ټولنې او باآلخره د خپلو ام
وزارتونو سره مخكې له دې پيښې آومه ګډه ملګرتيا او هڅې جارې ساتلې دي آه يوازې د پيښې پايلو ته سترګې په الره 
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پلټنې او حكومت سره ګډ وو؟ آه خبره د څرنګوالې سپينول او حق باطل تميزول وي نو دې آار رښتيونې ملګرتيا، ښي 
آار ضرورت درلود او په انسانې او ان سياسې لحاظ ددې موآه وه چې د نړيوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته 
ايران دې ته اړ ويستل شوى واى چې ددې نا انسانې چلند نه الس واخلي او دغه بهير ورو او تدريجې آړي  خو د ولسې 

په . خكې ټاآل شوي سناريو په څير دوه وزيران د سياست د بال په خوله آې ورآړلجرګې غورځنګيز چلند لكه له م
ځواب ورآړ او د ) ويرې(حقيقت آې د افغانستان ولسې جرګې د ايران غورځنګيزې ويرې ته په غورځنګيزې پريكړې

و په تيره د بهرنيو چارو دلته ستونزه د دواړو وزيرانو ا. يې وړاندي آړ(!) افغان دولت د ناآاره توب او بې وسى ثبوت
وزير په مدير يتې شان آې نه وه د غشې څوآه د دولت او د هغه ناآاره توب په نوم په نښه شوي وه ښكارې داسې چې د 

او په يوه داسې هيوا آې چې نه ! نظام پرځولو او د رژيم غوڅولو الرې د ډيموآراسۍ او آزادۍ له آوڅو هم تيريږي
ت، آادرې وړتيا او سياسې پخوالۍ لري او نه بل په ملې مراندو والړ پياوړۍ سياسې دولتې نظام، يو موټۍ جوړښ

  .ډيموآراټيك بديل شتون لري، اصول او آزادې هم د ناوړه اغراضو ښكار ګرځيداى شي
 
  


