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 اوربند، متارکه او سوله
 

له  ګد جن وازيیکله کله  یېمعلومه نه وي. هدف  یېچي موده  ي،ېږک لیقتي بندولو ته ومؤ  توښاو ن ګاوربند د جن
د  وښید مقدسو او د خو ر،څېاو کله کله، د اخترونو او جشنونو په  لړکول او و ريیل وړاو م انویپټد  خهڅ دانونویم

. دیمخکي په افغانستان کي ول يځور وڅمثال  هښ یې ږبندول وي، چي مو توښاو ن ونوګپه وخت کي د جن وځور
 ميیدا ېوید  اترهیوي او ز دهږتر اوربند او وي. متارکه معموالً  زیخړاو هم دوه ا زیخړا ویسي، هم  یدالېاوربند، ک

 او مقدسه کلمه ده چي د هر بنده فهی. او سوله خو هغه شريېږسبب ک دلوګېینټسولي د  ېمود ېدږد او هږل تر ږل ایاو 
 یوای نه کلهیڅوي هم ه هړورپه غا تیلکولو او دوام مسؤ  لید پ ونوګهغه کسان چي د جن یله ستوني راوزي؛ حت

 ا،کیامر یبولي. حت رمګپه دوام کي نور کسان او قوتونه  ګوهي او د جن ېبلکه د سولي نار يړغوا ګجن یچي دو
سولي  هم د ،ید هړور په غا تیلمسؤ  میمستق عوکولو او بشري فاج لید پ ونوګجن تیکي د اکثر ړۍپه ن ځچي نن ور

 پر نورو اچوي. هړکولو پ لید پ ونوګوهي او د جن ېنار
ان خلکو د افغانست خو یدلیل ینه د رکڅاو سولي  ېد متارک ږکي مو ونوګکلنو جن تېښلوڅکم  هڅ ېافغانستان په د د

داسي  یاو خپلو ی. د هرچا د انتظار په خالف د ورورکلهڅمهاله اوربند مزه و ډقتي، لنمؤ  وهیلپاره د  لځ يړد لوم
چي هسي نه د طالبانو قوماندانان له عسکري  هړک دایپ نهېښاند اد یېراغله چي د طالبانو له مشرانو سره  تهځفضا من

او  يېږته ونه رس يړکي کومي روغي جو څکتنو په تر دنویل ميیقوماندانانو او حکومتي مشرانو سره د دومره صم
 رشېد کي سیپه بادغ یې شتمهیوویپر  اشتيینو اوربند ختم او د رواني م یې کهځپه اوبو الهو نه سي؛  هڅهر  ید دو

 ېحمل يګمر انځاو  ونهګ. جنلځنیوم نویپه و یې يښقتي خوووژل او د خلکو مؤ  انځیلس تنه پو هځاو په فراه کي پن
به د  ایب لځ ویاو  يېږشاته ولو امګ وی خهڅ دلویله ل ۍکمرغېد سولي او ن ایب لځ ویسي او افغانان  لیله سره پ ایيښ

 .يړېږغم او ماتم کمبلي وغو
طالبانو په  لري. زه د تیلمسؤ  دلوېانسانانو د قتل ناهېګقواوي د ب اګیل وليټکي  ګشک نسته چي په جن یڅکي ه ېد په

په هر صورت خپل کار  ینه لري. هغو هګټ هڅغندل  یباندي انتقاد کول او د هغو یچي پر هغو مینه وا کهځباب 
 وډیو راا ونونهیزېلوټمطبوعات،  ولټ انویکایاو امر کومتد افغانستان د ح سيیلسو کالو راه هځباندي پن هڅکوي. د 

 يړته مجبور ک رولویید خپل سلوک تغ یېاو طالبان  ړېنه ده ک یې هګټ یڅه رګدي، م اګیپه غندلو ل ید هغو انيګ
د خپلو خلکو د سر، مال او ناموس د خوندي کولو  یچي هغو سوین وتهګد افغانستان حکومت ته  کهځ ږنه دي. مو

السه  له تیلري. کوم حکومت چي د خپلو خلکو د سر او مال په ساتنه کي ناکام سي هغه خپل قانون تیرسمي مسوول
 . ديېږبل حکومت ته پر یاځچي خپل  دیورکوي او با

 او ستر طاقت یلو رڅېپه  کایکي د امر زویاو غم ونوګشک نسته چي د افغانستان په روانو جن یڅکي هم ه ېد په
لري  تیلپه خپله اندازه برخه او مسؤ  ویپوري هر  رانېپاکستان او ا وادونو،یعربي ه ،ېیروس ن،یتر چ ،ېولین خهڅ

 هړاو وا یپوري لو وڅلري؛ او چي تر  يګټپه دوام کي خپلي خپلي  ونوګد غمونو او جن وادیمظلوم ه ېد د ویاو هر 
 چي الزم هګرنڅ، لکه  تیبه همداسي دام لري. خو د افغانستان حکومت هم خپل مسوول زهیدا غم يړطاقتونه ونه غوا

 .ړیپوره ک یهغسي نه د ،ید
نو  یدالږېخو ونهړپر خپلو خلکو ز یېاندازه  هږل وهیاو  یاندازه د سولي اراده لرال هڅ وید افغانستان حکومتونو  که

م د سولي قس یېموسسه وه، رهبري  ازاتویاو امت انوګتو تنخوااو مف وړد لو وازيید سولي د تش په نامه شورا، چي 
ونه د مظلوم اولس وادیلپاره ، چي د ه ولوګنټید سولي د  ګړی. دغه هته نه سپارل لي،یاو خل انویربان منانو،ښد لوړخو
 لوځلو د ه ولوګنټینسته. د سولي د  ړیاهل س وی ه،ږترلږکي، ل دانیپه م لوځورته لري، د هلو  ایتړا ثیپه ح ګارښ
 .ید یولیاو فاسدو عناصرو ن منوښاهلو، سوله د نا دانیم ولټ
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وله س رڅېپه  انویکي د ربان دانی. زه چي د سولي په میالزم د تیمخکي، سم ن هڅلپاره، تر هر  ولوګنټیسولي د  د
 يغیاو د رهبرانو د سولي چ يړمي شکمن ک تینو د حکومت د سولي پر ن نمیو نیمفسد ګنڅپر  یاو د هغو منښد

 . کاريښراته  یزوډډتشي 
 رېشم ګڼاو د اولسمشر  یکرز لیحکمت خل ،یزګاتمر، خپلواک، معصوم ستان فیچي په کابل کي وم نو هلته حن زه

کي  ونوښښپر خپل سر د سولي په کو ویخلک ول ، هر  سوادهېب یاهل او حت نا ړد خندا و یې اترهیسالکاران، چي ز
 وکیڅه یې ونوښښکوچي خپل دوکان درلود او د سولي لپاره په کو ومیال د اولسمشر کاکا ق ګنڅتر  ېد دوه.  اګیل

 وه او ده به حتماً  اتهیتر بل هر چا ز هډکي پخپله د اولسمشر ون لوځخبره ده چي د سولي په هلو عيینه وه خبر. طب
 الندي دي. رولټکن میتر مستق یې انیش ولټفکر کاوه چي 

ر چي ه دهېږبده خبره نه ده. پر رهډېکسانو برخه درلودل  اتویدومره ز ېملي مسله کي د د نهړیدومره حساسه او ا په
 وهیپه عمل کي د  ویاغلښ ولوټ ېکي وه چي د ېپه خپل وار د سولي په راوستلو کي برخه واخلي. خو بدي په د وی

 ېسید دسبل پر ض وهی. د ېکول ليځلپاره هلي  لوګټد  ازیامت د انتهځاو  ولو،ډد شن تونویبل د فعال وهیبل پر ضد او د 
 ېیدي او ضرور نه ده چي دلته  دليېاو اور دليیل وګما په خپلو ستر لیبل پسي بد رد و وهیپه  امهښاو له سهاره ترما

 .کمیول
 وښاو  تیعلم اتینه کوم چي هغه به د دونه ز ومانګشک نه لرم. زه  رډېکي  تید اولسمشر اشرف غني په ن زه

دا  . خويړک رزوېدوام پ زویاو غم ګاو مظلومو اولسونو باندي د جن ناهېګسره سره د افغانستان پر ب التویتحص
تر بل  ريېاو د بشر پر حقوقو ت یبمبار ات،تلف ونه،ګکوم چي ستاسي په دوره کي خو جن خهڅبه ضرور ور تنهښپو

دي. فکر  يړک هڅپه برخه کي،  ېمسل اتيیکي، د سولي د حسوي دي. تاسي د خپل قدرت په دوره  اتیهر وخت ز
 نهتښدا پو خهڅصاحب اشرف غني  رټاکډته الس اچوي؟ زه به له  وانېرګچي خلک به هم نن او هم سبا ستا  ینه کو

ناکامو  توایز رډېاو د  یلښعلمي اثر هم ک ویپر الر کولو په باب  رتهیضرور کوم چي تاسي خو د ناکامو دولتونو د ب
 فیپه افغانستان کي تشر يېږدي. اوس چي دا اووه لس کاله ک يړمثالونه مو هم ورک دلوېپر الر ک رتهید ب وادونویه
 او ؟یس یمثال راکوال ېکارنام ميمو په الس کي دي د خپلي کو يګد قدرت وا يېږکاله ک ېباندي در هڅاو  یلر

 ارزي.  دلوړېتوان لري او نه په جو دلوړېجو چي افغانستان نه د استیراته وا ه،ړمه ک یکه، خدا
 وځچي د پن یراوستل دونه ساده کار نه د یختمول او د سولي او کرار ونوګچي په افغانستان کي د جن مېږپوه زه

و کم دو هڅضرور کوم چي د  تنهښدا پو خهڅله اولسمشر  رګدي چاره وسي. م کلویپه ل نویمضام وځشعرونو او پن
 یڅه ورکول ازاتیته تنخواوي او امت یاو هغو ساتلنا اهله او فاسد عناصر دي،  یې تیو، چي اکثرسوو تنو سالکاران

حکومت سوله  ولټاولسمشر او په مجموع کي  وازيیچي  مینه بولي؟ زه باالخره دا نه وا ناهګ یاو حت تیمسوول
 یاو خپل خدا ړیپوره ک ینه د تیسم چي حکومت په دغه برخه کي خپل مسوول یالیدونه خو و رګسي م یراوستال

 یېوخت  ویلرم چي دا حساب، که نن نه وي،  مانیاو زه ا يړوخت حساب غوا ویوي. ملت  ولاو ملت ته به مسو
 سي. یکوال

ورباندي کوم چي  غږافغان ورور په صفت  وهیلرم او د هغه د  یته درناو ت،ید هغه علم ایب رهېاولسمشر ، په ت زه
وخت پر ملت باندي  ویوژغوري، چي ده  انځ خهڅاو سالکارانو  نویمامور وټیټماالنو او  هړوسي. له هغو غ یښرا و

 ګنڅاو تر ړافغانانو په مالت لوېڅاو وطن پالونکو او سپ و. که د اهلیوژغور خهڅماالنو  هړوو چي ما له غو ړیک غږ
 .یناوخته نه د رډېاوس هم  يړمال وت

 پای
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