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 يوروستۍ چاودن

 
 

پر پنځه  يمیاشت جوالی د يروان ولوستل. د هرپوټون پېښو ودردوونک د تاند په ویبپاڼه کي مي سهار وختي د زړه
ملکي  هبېګنا ویشتمه، د پنجشنبې په ورځ، د کابل ښار، یو ځل بیا، چاودنو ولړزاوه او د معمول سره سم تر هر چا یې

لږ  ،بله چاودنه .هوسو يباند کسانو ته زیات تلفات واړول. یوه چاودونه د کانونو د وزارت د کارکوونکو پر موټر
کي  يلااولسو په وخوګیان ودنه هم د کابل په نهمه حوزه کي سوې ده. دچا هدریم او هوسو په همدې ځای کي ،هوروست

په همدغه وخت کي په تخار کي، د  .او ماشومان وژل سوي دي يښځ ن په چاودنه کيید ما يباند د واده پر موټر
په  يباند پر یوه موټر وسورلی د ننګرهار په والیت کي، د .سیمه ایز پولیس وژل سوي دي ۳۳طالبانو په حملو کي، 

  .دي يغمیز دا د یوې ورځي .حمله کي، د یوې کورنۍ دیارلس تنه وژل سوي دي
به ،  ومنورین چي دا پېښي نه لومړنۍ او نه به وروستۍ وي. حکومتي مقاماتو او هنست په دې کي شک

او دا به یې  دا حملې محکومي کړي، په کلکه غندلي احتم نه لوستي او نه مي اورېدلي دي، هالعملون عکس ېمای چي
او اسالم د دښمنانو کار بللی وي. حقیقت هم دا دی چي په دې روانه غمیزه کي، چي پای یې هیچا ته  د هیواد

، تر بل هر چا ملکي کسانو ته زیات تلفات او زیانونه رسېدلي دي. که څه هم چي عسکر او پولیس هم يمعلومیږ نه
   .یزیاتیږ کونډو او بې سرنوشتو یتیمانو شمېر زموږ بچیان دي او د هر یوه له وژل کېدلو سره د

اخیستی دی او د پای ته رسېدلو درک  رجنګونوزو څه کم پنځه لسو کالو کي، چي دغه راز حملو او ووروستی په دې
ټول معلوم دي. له بده مرغه  نمسوولی او د امنیت د ساتلو نمسوولی ، د جنګنمسوولی ، د حملويمعلومیږ یې هم نه

حملې سره  ياو سبا له بل يکیږ لغند ،یکیږ او یا یې نه رسوو. حملې یرسیږ چي زموږ د یوه ګرېوان ته هم الس نه
  .يهیریږ هبیرت خونړي هم وي، هڅون ، که هريپیښ يټول هلږوروست او یا له حملې څخه

کسانو  ومسوول وروسته به یوه یا څو يپیښ يهر وای نو ترکه دا لېونی او بې هدفه حملې د نړۍ په هر ځای کي سوي 
سوي وای. په افغانستان کي، چي له بده  هبرطرف له امله، یکفایت کړي او یا به، د بې ياستعفاو له خپلو وظیفو څخه

  .سوي دي هبرطرف کړې او نه څوک یاستعف ، تر اوسه پوري نه چایمعیارونو برابر نه د یالملل مرغه، هیڅ کار یې پر بین

څوک دی؟ که موږ په دې څه کم پنځه لسو کالو کي،  لمسوو څوک نه کوي چي اصلي يچندان دا پوښتنه هم
دی، تر  یکښېنول غمیزه کي، چي ټول هیواد یې له بدخشانه تر کندهار او هرات پوري د غم پر کمبله هاږود هدون په

پېژنو او هیڅ نه  لمسوو او بېکاره ملت نه وي. او کهتر موږ به ویده  نه وي پېژندلی نو لمسوو اوسه پوري اصلي
او یا ډېر ډارن خلک یو. چي البته د ډار مفهوم زموږ له پنځه زره کلنو تاریخي  هانصاف وایو نو بیا خو یا ډېر بې

   .يجوړیږ افتخاراتو او له مېړنیو ډک تاریخ سره نه
ډله  يټرویسټ سره ځکه خبري نه سي کېدالی چي هغه یوه بین المللي شداع له جنګه الس نه اخلي. له شداع طالبان او

ده او باید چي ټول هیواد یې په مقابل کي یو موټی سي او له خاوري یې وشړي. له طالب  هدسیس یا یوه بین المللي
موږ چاره نه لرو. که د هغوی نظام ورسره  یې معلوم دي، هنیکون او هپلرون او  څخه، چي زموږ د هیواد اوسېدونکي

په  پټرم د يیواز هالپ دا .یوړال وس منو او که یې نه منو، خبرو کولو ته ځکه مجبور یو چي په زور یې له منځه نه
دا پوښتنه هیچا ونه کړه چي ګټالی یې سې  .که وغواړي دا جنګ په یوه هفته کي ګټالی سي یوای وس پوره ده چي
  ؟نو څه ته ګورې

د افغانستان حکومت،  .يکیږ عراج ، د افغانستان حکومت تهيکیږ ، په هره توګه چيتمسوولی وختمول د دې جنګ د
او عمل نه دی کړی چي سړی دي هغه  ماقدا ، بیا تر اوسه پوري دا سييراهیس جنګ د پیل کېدلو يکونک د دې تباه

دپاره د دولت د وزارت تر جوړېدلو، چي  يسول ې دد مسخره شورا له جوړېدلو څخه نیول يسول صادقانه وبولي. د
تر ټاکل کېدلو  ومشاورین وارشد دپاره د يسول له خوا د سجمهورری عناصرو څخه تشکیل سوی او د وفاسد ټوله له

ورکوي چي حکومت سوله نه  يشاهد عناصر ورته انتخاب سوي دي، ټول د دې نتری پوري، چي د هیواد فاسد
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چي هره  لپرېښود قدرت يداس قدرت له السه ورکوي او د احتم د ټینګېدلو په صورت کي يسول ځکه چي د .غواړي
  .سره ملګرې وي لېونتوب دی ونعمتون شپه او ورځ یې له امتیازاتو او ناروا مالي

زه نه وایم چي خلک دي د حکومت ګرېوان ته الس واچوي او له هغوی څخه دي سوله وغواړي ځکه چي دا غوښتنه 
یا قوت موجود وي  ناپوزیش ورت کي کېدالی سي چي په هیواد کي د اوسني فاسد نظام په مقابل کي کومپه هغه ص

کي  ناپوزیش له بده مرغه چي په .څخه د بهترو اشخاصو څخه جوړ وي نظام چي هغه له اوسني فاسد
  .سي یوروسپارال وتړي او د سبا او یا نن چاري دي يورپور چي سړی دي زړه هنست انسان يداس یو

او منورو خلکو په حیث خپله وظیفه، په سمه او مناسبه طریقه سرته نه ده  وباسواد خو زه ګومان کوم چي موږ د
مطبوعاتو کي یوه چیغه پورته کړو  یالملل په یوه سال په ملي او بین نمنوری او یا زیات نمنوری رسولې. که موږ ټول

په نارو هم خپل ځانونه غولوو، هم د  !همشر هوا هوا کي د وفیسبوکون موږ په خو .نن نه وي سبا نتیجه ورکويکه 
وینو او مړو ته سپکاوی کوو چي د  ووطنداران او په دې توګه د هغو انسانانو او وشیند خلکو په سترګو کي خاوري

په بهر کي اوسېدونکي افغانان خو د  .يکیږ او لېوني جنګ قرباني سوي او نور به هم قرباني هبېرحمان دې
ته متوجه کوالی نه سي چي نه د جنګ  وولیتونومس څوک خپلو هغوی ځکه .ياور له لمبو څخه بېغمه د هبېرحمان دې

خو په داخل کي اوسېدونکي کسان، به یوه ورځ نه  .يرسیږ ګټه ورته يسول په دوام کي شخصي تاوان ویني او نه د
  .سوځي يښپک احتم یوه ورځ،

دي  الیګ په تبلیغاتو دپرض لباو اخبارونه د یوه  هفیسبوکون ، ویب سایټونه،هټلوېزیونون په بهر کي افغاني
نورو  .يسړیږ مو د یوه بل غاړو ته السونه اچولي او د یوه بل په ښکنځلو او سپکولو یې زړونه نه ونورینم او
د دې ملت  .یوګور او د نن ورځي ویب سایټونه يخپرون ينټلوزیو فقط د تېري شپې .هنست تونو ته هیڅ حاجتوبث

  .دي خدای ملګری سي
 .غااللبال اعلین اوم
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