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 خبرو ته به کله کښېنو؟
 

یم چي چېري  د دستګیر روشنیالي په نوم یو افغان، چي زه یې نه په عمر خبر یم چي څو کلن به وي او نه خبر
اوسېږي، دوه ځله په افغان جرمن آن الین کي د افغانانو تر منځ د تفاهم او خبرو اترو د ضرورت په باب مضامین 
خپاره کړي دي؛ که یې په بل سایټ کي په دې اړه نوري لیکني کړي وي زه ترې نه یم خبر. زه دونه پوهېږم او 

 خان او یا امیر عبدالرحمن خان د وخت د کوم جنرال یا وزیر باور لرم چي که یوه لیکوال د اعلیحضرت امان هللا
نوم غلط لیکلی وای؛ اوس به لسو مورخینو، محققینو او لیکواالنو ګرېوانونه څیرلي او پر پنځوسو کتابونو به یې 

ټولو  حوالې ورکړي وای. خو د غریب مال په آذان لکه چي څوک ریشتیا هم روژه نه ماتوي. دغه لیکوال ته، چي تر
ضروري او حیاتي مسلې ته اشاره کوي، هیچا هیڅ جواب نه دی ورکړی. نو یا خو په افغانستان کي هیڅ پېښه نه ده 
او هر څه پر الر دي، چي دا خبره حقیقت نه لري. پر افغانستان باندي د نن په څېر بد شرایط په تاریخ کي نه وه 

تمه کېدالی نه سي. او که موږ ټول پوهېږو او دا شرمېدلی راغلي او که دغه روانه وضع دوام وکړي د ښې ورځي 
پارلمان او له فسادیانو، جنایتکارانو او خاینانو څخه ماالمال، بې واکه او غیرقانوني حکومت، چي جمهورریس یې 

، حتی د سپیني ماڼۍ په زور یو والي برطرفه کوالی نه سي، په سترګو وینو، نو بیا زه نه پوهېږم چي زموږ تعلیم
 تحصیل او پوهي د دې ملت سره، چي موږ ټول ځانونه ورته منسوبوو، څه مرسته وکړه؟

د اکټوبر پر شپږویشتمه د شنبې په ورځ، د کابل په ښار کي، د جمهوریت د روغتون سره نیژدې د موټر بمب په 
ل کي ده چي څو ورځي چاودنه کي لږترلږه سل تنه وژل سوي او نیژدې دوه سوه تنه ټپیان سوي دي. دا په داسي حا

مخکي د انټرکانټینیټل په هوټل کي د وسله والو د مرګانی حملې په باب ال د جمهورریس په امر د پېښي په باب د 
تحقیقاتو نتیجه معلومه نه ده او تر قیامته به معلومه هم نه سي. که د کابل امنیتی وضعیت په دغه حال کي وي نو د 

 .ور کول ډېره ګرانه خبره نه دهوالیاتو د نن او سبا په باب تص
رپوټونه وایي چي سپیني ماڼۍ د بلخ له والي، چي په حقیقت کي د بلخ والیت پاچا دی، عطامحمد نور څخه غوښتنه 
 .کړې ده چي د هیواد اساسي قانون ته په احترام سره د جمهورریس امر ته غاړه کښېږدی او د کار څخه الس واخلي

ښتنه وکړي چي د افغانستان اساسي قانون خو تاسي پخپله په لوی الس تر پښو الندي له سپیني ماڼۍ څخه څوک پو
کړی دی. ستاسي د وخت خارجه وزیر جان کېري، د اساسي قانون په خالف، د اجراییه رییس او د هغه د دوو 

حکومت په بېځایه  مرستیاالنو، له هغوی سره څه د پاسه سلو سالکارانو او په سل ګونو مامورینو په ایجادولو او د
 پړسولو سره دا

کمزوری حکومت، چي مخکي یې هم چنداني مزه نه وه، په لوی الس کمزوری کړ او له یوه سر څخه مو دوه سره 
ورته جوړ کړه. دوه کاله کېږي چي د پارلمان او والیتي شوراګانو د کار دوره یې پوره ده، څوک د انتخاباتو غوښتنه 

هیواد په ګوټ ګوټ کي بې امنیتي راوړله کېږي. نو بیا د دې پارلمان قانوني حیثیت په  نه سي کوالی او دلیل یې د
کوم ځای کي دی او بیا ال سپینه ماڼۍ د اساسي قانون نوم هم اخلي. دا چي د پارلمان څونه غړي وژل سوي، څو 

 .ه سي کوالیغړي یې په خارج کي سفیران سوي او څو یې ال دایمي غیرحاضر دي هغه خو څوک پوښتنه ن
د یوه هیواد جمهورریس چي دونه بې واکه وي چي په درې نیم کاله کي یو والي برطرفه کوالی نه سي او والي یې 
دونه زورور وي چي د امریکا د جمهورریس د مرستیال، د امریکا د سفیر او پخپله د سپیني ماڼۍ خبره نه مني او 

پالیسی ته مخه کړي او د عطانور په مقابل کي د « کومت وکړهتفرقه واچوه ح» جمهورریس باالخره مجبور سي د 
جمعیت غړی ورته والي کړي او حتی هغه پالیسي یې هم ناکامه سي نو بیا زه نه پوهېږم چي هغه ته په کوم منطق 

 .اولسمشر ویل کېږي
وه بشپړه سل ورقي په دې حال کي ال د جمهورریس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، چي د جنایاتو لیست یې په ی

کتابچه کي نه ځاییږي، په تبعید کي ژوند کوي، د حکومت خارجه وزیر، اجراییه ریس، د هغه مرستیاالن، د کابینې 
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ځیني غړي او د ، غیرقانوني، پارلمان وکیالن د حکومت په اپوزیشن کي والړ دي. داسي حکومت به بل ځای هم 
 موجود وي؟

دوهم مقام خپل کړی دی او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کال په کال زیاتېدلو د اداري فساد، چي په نړۍ کي یې 
 .په باب خو دونه لیکني سوي دي چي نور نو د یوې بلي کرښي د لوستلو حوصله له هیچا سره پاته نه ده

زامن وژل کېدالی په افغانستان کي د بېګناه خلکو ویني بهېږي. که په دې پېښو کي زموږ خارجي افغانانو لوڼي او 
او که موږ په امریکا، اروپا او نورو بهرنیو ملکونو کي اوسېدونکو افغانانو ته، د دې ویرژلو پېښو له امله، مالي او 
معنوي تاوان رسېدالی زه باور لرم چي اوس به هره ورځ غونډي او مظاهرې رواني وای، انجمنونه به جوړېدالی، 

 .ه بهر کي به یې د خپلو او پردیو غوږونه په چیغو کاڼه کړي وایاتحادیې او جبهې به جوړېدالی او پ
زه ستاسي د یوه سپین ږیري دوست او وطندار په حیث لمن درته غوړوم چي د خپل هغه هیواد، چي د پلرونو، میندو 

ه او خپلوانو هدیرې مو پکښي جوړي دي، او تاسي یې د اوبو او مالګي پوروړي یاست ، چیغو او د غم ساندو ت
 .بېکاره مه کښېنی

د ملت د لوستو او منورو کسانو ترمنځ د غونډېدلو او ملي یووالي د رامنځته کېدلو ضرورت هغه وخت احساسېږي 
 چي ملت له داسي لویي او حیاتي ستونزي سره مخامخ وي چي که یې

 .بحران هم ویل کېږيچاره ونه سي نو د ملت حیات او ژوندي پاته کېدل په خطر کي وي، چي دې حالت ته ملي 
تر دې به لویه حیاتي مسله او تر دې به څرګند ملي بحران چېري وي چي د کابل، ننګرهار او کندهار په څېر مهمو 
ښارونو کي د سر او مال امنیت موجود نه وي، حکومت او پارلمان یې په چور لګیا وي او افغانستان، د شپاړسو کالو 

 .فساد کي لومړی او دوهم مقام ولري راهیسی، په ټولي نړۍ کي په اداري
تر دې به لویه ستونزه چېري وي چي افغانستان ورځ تر بلي د کوکنارو د کښت په بین المللي کرونده بدلېږي او د 

 .هیواد له دېرش میلیونه نفوس څخه درې میلیونه، چي اکثریت یې ځوانان دي، په مخدره موادو معتاد دي
ي چي د هیواد تر نیمایي زیاته برخه د حکومت د مختلفو مخالفینو په کنټرول کي ده تر دې به لویه ستونزه چېري و

او بېچاره اولسونه هره ورځ د بې امنیو، بې روزګاریو او بې قانونیو د السه کړېږي او نه یې د حکومت خارجي 
توره وکړي نو کله کله د باداران او نه یې داخلي ګوډاګیان ږغ اوري. زموږ پوهان او سیاسیون چي ډېره مړانه او 

اولسمشر په نوم یو پرانیستی لیک واستوي او یوه هفته یې وجدان آرام وي. پر دې ستونزو برسېره، چي هره ورځ 
زموږ او ستاسي خویندي او وروڼه پکښي کبابېږي، افغانستان نه یوازي د ټوټه کېدلو په خطر کي دی بلکه عمال 

لم څخه کار نه اخلي او د یوې ریښتوني ملي غونډي او ملي یووالي ږغ نه تجزیه دی. که څوک اوس هم د ژبي او ق
پورته کوي نو راتلونکو نسلونو او د مور او پالر هدیرې ته به مسوول وي. ما د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کي 

اره کړي هم د خبرو اترو غوښتنه کړې او په دې سلسله کي مي د محترم اولسمل په مجاهد اولس کي مضامین خپ
دي. زه د خپل طبیعت او خصلت له مخي د نظامونو له قهري سقوط او وسله والي مبارزي سره مخالف یم. ځکه چي 
د قهري سقوط په نتیجه کي په زرهاوو سرونه رغړي او ګټه یې باالخره د وینو تاجرانو ته رسېږي.او موږ په خپل 

 .ناوړو عواقبو شاهدان یومعاصر او نیژدې تاریخ کي د نظامونو د قهري سقوط او 
د افغانستان د روان بحران د حلولو لپاره ملي یووالي ته عاجله اړتیا ده. د ملي پیوستون لپاره په غونډو کي، چي 
اساس یې باید ډېر ژر کښېښودل سي، باید ټولو هغو افغانانو ته برخه ورکړه سي چي غواړي له دې بدمرغیو او تیارو 

نجات په الره کي د ږغ له پورته کولو څخه نیولې د ځان تر قربانولو پوري ونډه واخلي. دا څخه د ګران افغانستان د 
به د ملي پیوستون او ملي خالصون غونډي او حرکت وي او په هغو کي ټول افغانان ، پښتون او تاجیک، شیعه 

ه نه اخوانی، نه خلقي، اوسنی، هندو او سیکه برخه اخیستالی سي. که څوک داسي فکر کوي چي په دې غونډو کي ب
 نه پرچمي، نه رشوت خور او نه داسي څوک شامل

وي چي پرون یې د ملي ګټو په خالف ویناوي او لیکني کړي وي، نو هغوی د مالیکو لښکر غواړي. د مالیکو لښکر 
 .په اسمانو کي دی او موږ له بده مرغه پر مځکه ژوند کوو

ان او د غلو، فسادیانو او د خارج د مزدورانو څخه ماالمال حکومت پر یوه خبره باید وکړم چي د دې شرمېدلي پارلم
ضد چي هر څوک سر پورته کوي هغه به تر دغو اوسنیو، د قدرت پر ګدی ناستو کسانو، څخه شریف وي. د 

په حیث  افغانستان بېګناه، بې دفاع او مظلومو اولسونو تقریبا نیمه پېړی ربړونه ګاللي دي. زه د یوه سپین ږیري افغان
ستاسي لمني او ګرېوان ته الس اچوم. نور بېکاره مه کښېنی. د نورو ملتونو په څېر، تاسي هم د عقل څخه کار واخلی 
او د یوې اساسي چارې په فکر کي سی. هغه کسان چي د یوه ځانګړي قوم، مذهب، قبیلې او نژاد په نوم ږغ پورته 

او پارلمان په څېر د خلکو دښمنان دي. د افغانستان د رنځېدلو او  کوي هغه د افغانستان د اوسني غیرقانوني حکومت
کړېدلو مظلومو اولسونو د ژغورني الر یوازي د ملي یووالی حرکت دی. دا حرکت او د دې حرکت لپاره عملي اقدام 

 .چي هر څونه ځنډېږي ناوخته کېږي
 .و ما علینا اال البالغ المبین

 
 پای
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