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 ۲۲/۱۲/۲۰۱۵                                       عارض باری
 

 ناورین( ثبات او حراست) د
 

د ډلی د اعالن سره سم لمړی یی په بطن کی اختالف ترسترګو سو چی په  ؟حراست او ثباتساتنی او ټیکاو یا  د
پایله کی یی دوه ګونۍ مشرتابه رامنځ ته سوه او ورپسی د تیرو دوو ورځو کورنی او نړیوالو رسنیو ته په کتو ولس 

.کامال جوته ده هم د هغه په وړاندی نه یوازی منفی غبرګون ښکاره کړ بلکه مشران یی په نامناسبو نومونو و ټکول
چی دوه هغه کسان چی په کراتو یی په پارلمان کی د ریاست لپاره سیالۍ کړی دی یو ځل بیا د ضمنی اختالف سره 

ه مساوی مشران دی واستاد سیاف او قانونی د هد مشرتابه سیالۍ ته اړم سو ټول سوه او بیاپه یوه غونډه کی سره 
 را نوی کوی. ه تربګنیس کی زړچی د حراست او ثبات په را

 یو نوښتپه دی وروستیو کی چی یوځل بیا د پاکستان او طالب سره د خبرو اترو ګنګوسی دی او کله خوشباورۍ د 
په کابل کی د جناب کرزی کابینه او وکیالن سره را غونډ سوه ډیر چټک او تُند هم مهاله ترپولی پراختیا مومی 

 .ګواښونه وکړهحکومت ته هم  چی په ترڅ کی ییغبرګون یی د پاکستان او سولی اړوند ښکاره کړ 
لس کلونو په بهیر کی حاکمان پاتی سوی رد دی غونډی مشرتابه نا اشنا څیری ندی بلکه اکثریت د دوی د تیرو څو 

وه له بله اړخه دوی د هیواد ستر پانګوال او شتمن هم دی د دی ترڅنګ ټوله د جګړی او ورانیو کافی تجارب لری 
په یی بد ایسی ځکه سوله سوله  چیده له دی کبله شاید ویره لری داچی ولی  احتساب څخهصرف د  ږیاما ُګمان کی
حساب کتاب میدان رامنځ ته کوی د قانون حاکمیت، عدلی او قضایی عدالت ، د مجرمینو محاکمه ، د   نهایت کی 

دی ککړ  دی ډول جرایموپه غصب فساد او تجاوز ختمیدل د ځانه سره لری نو ځکه ځنی پخوانی چارواکی چی 
 وزغمی. سولهنسی کوالی 

چی درنه جګړه تپل جوړښت چی د جهاد د قومندانانو لخوا اعالن سو د ټولنی په نازک پړاو کی د فشار او تهدید 
په یوه تعبیر جهادی مشران د اوسنی .هڅه ګڼل کیدای سید کمزوری حکومت په وړاندی د نوری بی ثباتۍ سویده 

مخلوع او ترټل سوی حاکمان د بیا مقرریو حکومت او لیدلوری په وړاندی ستونځی رازیږوی، او په نهایی تعریف 
 هغهبیان ته په کتو اصال د سولی نوم په دوی کی ناارامی راوستلی ده ځینو ، له بله اړخه د ه کوی نپه طمع ګواښو

وی د رامنځ ته کد قانون د حاکمیت ی او ره کراره د فساد او غصب ریښی وچی په کراچی غنی هڅه کو وګنګوس
لکه څو ورځی وړاندی چی د کیفر نړیوالی غوږونه ځوروی ی و ید انتقالی عدالت خبر دوی غضب را پارولۍ دۍ

ی مجبور کړه په دا ټول هغه څه دی چی یو ډله مجاهدین ی.محکمی په افغانستان کی د جنګی جنایاتو څیرنه وغوښتل
 ګډ دفاعی سنګر کی د ځان او خپلو شتمنیو د ساتنی په هیله سره را غونډ سی.

 دید پامه نه غورځی چی د نوموړی جوړښت ګډونوال تر ډیره د کورنۍ جګړی یا بشری ناورین ستر لوبغاړی 
ککړ بلل سویدی نو ځکه ولس  چی په تیره لسیزه کی بیا په نورو جرایمو لکه غصب، چور، فساد، تجاوز، اختتافونو

او کله چی ولسی مالتړ نه وی نو بیا ناکامه هڅه بلل  ځانونه وغولوید دوی په ډرامو  یځل بیاته ستونځمنه ده چی 
هر هغه ګفتار او عمل چی پر حقانیت ، عینیت او واقعیت استوار نه وی یو نمایشی عمل یا باالخره  .کیدای سی

 .دهناکامه هڅه 
احتمالی سولی په وړاندی ایران ، هند ، روسیه او چین هم مالحظات لری او دا هیوادونه لږ او ډیر شک نسته چی د 

بهیر سره  روانخپل اجنټان په کلیدی موقفونو کی لری ځنی د دوی هم د خپل سیمه ایزو رقابتو په اساس د سولی د 
رامنځ ته ګډوډی او سیاسی په وسیله پوځی  موافق ندی هغوی هم هڅه کوی د بهیر د سپوتاژ په منظور د خپلو ُعمالو

 ی.ښیو خیال ارمانی او عملی کیدل ییډرامه کړی تر څو سوله 
نلری همدا رنګه هزاره ملیت  ګډونپه ځیر وکتل سی ترکمن تبار یا جنبش پکښی د حراست او ثبات ناورین ته که 

د دی ناورین جز ندی د اسالمی حزب شورا هم غړیتوب نلری چی  دی چی ستر مشران یی خلیلی، محقق او اکبری
الندی شپی سبا کوی،  یوریدی ارغندیوال یو فرد دۍ چی د نظار شورا تر سوقاد او همدرد او سباون یی مشران 

هم پکښی د ګډون څخه ډډه  امرهللا صالحاو د پیرصاحب طرفداران هم ګډونوال ندی حتی  نجات ملیهمدا ډول 
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پدرام په ملګرتیا د هیواد واک تر ولکی تورن سماعیل او غواړی د  یونس قانونیاو  استاد سیافالصه خ یوهکړ
الندی راولی خو ولس د جګړو څخه ستړۍ او جګړه مارانو ته په ښه سترګه نه ګوری تر اوسه د کابل ورانیدل او 

چی د خلګو  غواړیداسی حاکمیت  ولسڅه د پاسه د شپیته زرو کابلیانو وژل چور او چپاول چا ندی هیر کړی 
په امن کی وی ، بیت المال محفوظ وی ، قانون حاکم وی ، عدالت تامین نوامیس د بدماشانو او زورواکانو څخه 

داودزی او انورالحق .وټاکیساتونکۍ  رمید  لیوه، بانکونه محفوظ وی نه داسی چی غوښی په پیشی ساتی او یا وی
 اد  کی وینی هغه که مقام وی یا پیسی.په انډیوالی جګړه مارانو  دسویدی ګټه  د دوی په آند اوس هوښیاراحدی 

 .یی ورته وکارول بد الفاظ  بلکه ډیر  سره مخ سو د منفی غبرګونولس نه یوازی د جوړښت له پیله بیا تر ننه 
 .(ستم پیشګان را ستم پیشه استست که خطا ازمودن را ازموده)
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