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 ۱۰/۱۱/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 ! حکومته
 همسایه غل مه نیسه ،کور وساته

 
، اوس په افغانستان کې همدا قصه روانه ده، حکومت، «کور وساته همسایه غل مه نیسه» :پښتو متل دی چې وایې

شنونکي او ولس د پاکستان، ایران، چین، روسیه او نورو هیوادونو لخوا وسله والو طالبانو ته د وسلې پر ورکړه 
اتیژیک دوستان دا چاره ترسره کوي. د راپورونو باندې نیوکې کوي خو اوس په خپله حکومت او د حکومت نیږدې ستر

پر اساس تیره ورځ د ارزګان په ګیزاب کې د ملي اردو الوتکو په تیروتنه وسله والو طالبانو ته زرګونه میله وسلې، 
مرمۍ او خوراکي توکي غورځولي دي. د ګیزاب د نارامې ولسوالۍ ولسوال حاجي خوشحال پر وینا، د افغانستان د 

زره مرمۍ اچولي دي. په اروزګان کې  ۲۵و د هوایي ځواک پېلوټانو د طالبانو تر کنټرول الندې سیمې کې ملي ارد
د ملي اردو چارواکو په دې اړه بې خبري ښودلې ده. خو د افغانستان په جنوب لوېدیځ کې د اتل قول اردو قوماندان 

 .دی شویجنرال غالم حضرت کاکړ دا خبره رد کړه، ویې ویل چې دا کار نه 
 

که څه هم چارواکي وایې چې دا کار په سهواً ترسره شوی دی خو جرم، جرم دی که هغه قصدي وي او یا سهواً. 
وسله والو مخالفانو ته وسلې او مهمات غورځول نوې خبره نه ده بلکې له وړاندې همدا شکونه موجود دي چې په 

ځواکونو د شمیر په پرتله څو چنده کم دی، خو دا چې ولې دا  افغانستان کې د وسله والو شمیر د افغان او ناټو امنیتي
وسله وال په بشپړ ډول نه ځپل کیږي؛ علت یې همدا دی چې دوی کورني او بهرني مالتړ کوونکي لري چې په راز 

 ۴٥۰۰۰ـ راز وسلو او مهماتو یې سمبالوي. څو ورځې وړاندې د ملګر ملتونو کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې 
په سلو کې یې بهرنیان دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو  ۲۵یا  ۲۰وسله وال یاغیان موجود دي چې 

شمیر له له درې نیم لکو زیات دی او همداشان بهرني ځواکونه هم په مستقیم ډول په جنګ کې ښکیل دي. نو پوښتنه 
وسله وال  ۴۵۰۰۰نیمه لکه افغان امنیتي ځواک دا دا پیدا کیږي چې ولې د بهرني امنیتي ځواک تر څنګ درې 

 جنګیالي نشي ختمولی؟
 

ځواب روښانه دی. دلته له بوسو الندې اوبه وړل کیږي، دلته په حکومت کې دننه او بهر داسې یوه ډله شته چې وسله 
ونکي شته. دلته غله شته دي، او دلته په حکومت کې دننه د وسله والو مالتړ کو وال پړسوي، دلته د حکومت کورني

په حکومت کې د مافیا یوه داسې ډله فعاله ده چې په لوی الس وسله والو ته پوستې پرته له مقاومته خوشې کوي، دلته 
د مافیا یوه داسې ډله شته چې په لوی الس د ملي اردو پر ځای وسله والو طالبانو ته وسلې غورځوي، دلته یوه داسې 

په نوم سیمې وسله والو ته پریږدي او په ټوله کې په حکومت کې یوه داسې ډله ډله فعاله ده چې د تکتیکي شاتګ 
شتون لري چې په لوی الس او قصدي توګه غواړي د حکومت د ټینګښت ستنې ونړوي او نسکور یې کړي. حکومت 

ډله ونیسي باید خپل کور وساتي او همسایه دې غل نه نیسي. حکومت ته په کار دي چې لومړی خپله دا کورنۍ د غلو 
 .او بیا په نورو هیوادونو نیوکې وکړي چې ولې وسله والو ته وسلې او مهمات ورکوي

 

په ډیری پیښو کې لیدل شوي چې له وسله والو مخالفانو سره هغې وسلې دي چې هغه له افغان او بهرني امنیتي ځواک 
 سره شتون لري. وسله وال دا وسلې له کومه کوي؟

 ې اخلي؟څوک یې ورکوي او له چا ی
 جنګ ولې ورځ بلې اږدیږي؟

 دا څنګه وسله وال دي چې له لسیزو راهیسي یې جنګ روان کړی دی خو وسله او مهمات یې خالص نه شول؟
 آیا مالتړي یې یوازې بهرني هیوادونه دي او که په کور دننه هم خواخوږي لري؟
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کومت باید چوپ پاتې نه شي او د ارزګان د دا ټولې هغه پوښتنې دي چې مستقیماً حکومت او نظام ته راجع دي، ح
پیښې اړوند دقیقې پلټنې وکړي څو معلوم کړي چې په کور دننه د وسله والو خواخوږي څوک دي چې په لوی الس 

 .ورته وسله ورکوي، سیمې پریږدې او پوستې ورته پرته له مقاومته تسلیموي
 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

