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 ۰۷/۰۸/2۰1۸             لینا ونیهما
 

 ېشو هېښنادره پ ېک ارښد جالل اباد په 
 

منطقه شناندو د توقوع خالف  ېب نوځید  تیموجود سوید ساتلو په موخه د ملي اردو او ملي پول تیجالل اباد د امن د
 .هړوک ندنهښنادره سر

تر  دفترونه وړشول، د عامه او زده ک اتیز دونهیتر بل هر وخت، ترورستي بر ېک تیوال رهارګپه نن ېکله نه چ له
خپل  ېک تیپه موجود سوید پول یې دونکوېاوس ،ېشو ېاتیبرابره ز وڅ ېپک ېژوبل ګشول، مر ولیون ېالند دیبر
ته  روېد ملي اردو سرت تیامن ارښد دغه  ېچشو  ړامله مرکزي حکومت ا ېخوندي نه باله. له همد ژوند ۍنځور

  .وسپاري
له  ېسمبالوي؛ بلک ځپو یېبه  ېچار تيیاو امن نيېک ډۍپه غون ریبه نور د خ سیپول ېکواک ېمانا نه ده چ ېپه د دا
و ا نویمنسوب تيیاو مورال د قوي کولو په موخه دغه چاره د امن یېد ملي روح هګپه تو ړاو مالت ېسره د مرست یدو

  .شوه ولیون ېتر بحث الند نویمسوول
په عامه اصطالح د  ایمنطقه استدالل کوونکو او  ېب رېشم ویاردو ته وسپارل شو. دغه چاره د  تیجالل اباد امن د

د نا  ېک رهارګالس په نن یحکومت په لو مرکزي ېکواک ېشوه چ ورهډنډ ېچارپوهانو له خوا داس وونکوړاوبو خ
ال ح ېکوي؛ په داس هڅد نفاق ه ځس او ملي اردو( تر منیاو دفاعي قوو )ملي پول تيیامن وړاو د دوا دوېاتید ز ویامن
 .دي ېروان ېلڅ ېکچه هل هید اساسي بدلون لپاره، په لو ڼېب ېچلېد پ تیوضع تيیامن رهارګد نن ېچ ېک
تن  وید سپارلو( په موضوع  تید امن ارښ)اردو ته د جالل اباد  ېخپرونه ک اسيیس وهیپه  ونیزېتلو وزیکابل ن د

 ېپه کراتو د خپرون ګورد اغليښناسمه و بلله.  هړکېد حکومت دغه پر ې( په خپلو خبرو کګ)جنرال زلمي ورد
ته  ېشي، تاس نولېښک نیکمره م ړمخامخ وال اد ېستاس ېک ۍپه دغه چوک یاځکه ستا پر  ېکوربه ته خطاب کاوه چ

دنده اجرا  ېستاس نیاو نه به هغه کمره م ئړقبوله نه ک هړکېکله هم دا پر یڅبه ه ېوي؟ تاس ړد زغم و ومرهڅبه 
 .اردو ته همدا مانا لري خهڅ سویسپارل له پول تیشي. د جالل اباد د امن ړیک
کومت تل په ح ېچ يېږته رس ېلیپا ېد ړیس فکر وشي، هم ډپه خبرو که لن ګورد اغليښچارو( د کارپوه  تيی)امن د
وخت ورته د حکومت ضد پلوي کارپوهان بلل  اتیز ېچ ېخپرون اسيید هغه س نلونه،یچا ونيیزېتلو یکوونک وکهین
منفي  یوي؛ خو په هر حال د دو ېک ولهد بال په خ ېد تیامن رهارګد نن ېچ يېږفکر ته رس ېد ړیس ي،ېږک

  .يېږخلکو ته ورس ېمفکوره د
له کوربه سره تشبه کوي، د منطق او  سیاو پول نیاردو له کمره م هګنظامي متقاعد جنرال په تو وید  ېچ ګورد

 ي؟ېږحس ک ېنه پک یته او خدا یاستدالل کم
 یاځر پ ي،ګېږبده ل سویکوي، دا خاماخا په پول هړکې: که حکومت د اردو د استولو پریوای بحاجنرال ص یاغلښ بل،
 انځ یهغو ېچ کهځ ي؛ړک ېالس پور نوړپر ضد ک واکځ ېبه د د یهغو ي،ړکار وک ګډسره  یله هغو ېچ ېد د

  .کم نه حسابوي
د اردو پر ضد الس په  دیبا ېکوي چ ېاندړته دا مفکوره و سویالس پول یپه لو صاحبجنرال  ېطبعي خبره ده چ دا

 انونوګد دغو دوو ار ېوازینه  ،ېو ېتر بحث الند ېک دوږپه او ېخپرون ېد دغ ېچ ېخبر ېکار شي. هغه نور
 ایکمزورت د واکځاو دفاعي  تيیهم د امن ېئ پارهل نوید مخالف ېبلک ،ېدېرخڅ دوېک تهځاو درز په رامن ېد تفرق ځترمن

صطالح هم په ا ېهس ېته لکه په هره خپرونه ک ندونوګرڅ ېدغس ایب وزیکول او کابل ن انهښرو راغونهڅبر ناحقه شنه 
 .کوي ونهڼات ښۍد خو

 ېهم چ سایو ګنڅتر  نلونویچا ونيیزېاو تلو وڼپاځور رېشم ویاو نورو  ارګد ماند ېبلک ،ینه د وزیکابل ن ېوازی
 .نه ورکوي یاځمثبت خبر ته  ویآن  ځهره ور ېهم په خپلو مطالبو ک ده،ېک ېتمه تر هښشته  یخدا
 ېپد مثبت فکر لپاره ش ۍرسن ږېملي فکره او خواخو ګڼې ېمثبت خبرونه نشته؛ بلک ېمانا نه ده چ ېته په د یدو دا

  .نه لري تښکار کوي؛ خو ورته کوم ارز ځېور
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اردو د  د ملي ېاندړپر و رګدیبر يګانمرځد  رمهڅې( د بهسودو د پله تر ځېور ېکشنبی) ېرېد ت ېک رهارګپه نن خو
 .شي یکوال هګاډکچه په  ۍوروست نتوبیپه وطن د م ېدي چ هڅهغه  انهېړم روېسرت

 ېله د ېمخک ژانده،ېوپ ګیانمرځوروسته  ۍله تالش ريېسرت ځد پو وانځ وید محمد عمر په نامه  ېک هېښدغه پ په
شو او د  ېږپه غ ېږور سره غ وانځد ُحب الوطن په احساساتو ماللمال  وي،ځغور انځته  ځد خلکو من رګدیبر ېچ
نه د ت ېدر ونګډد اتل عمر په  ېک دی. په دغه بررلوژغو لوادواېسره نور ه ۍپه اتلول یېپه قرباني کولو سره  انځ

ه پ ېساتن وادېاوس هم د ه وانانځ رهېشم ېشول. د عمر په شان په ب انیپټتنه نور  ېاو در دانیشه ريېاردو سرت
 .یوالیمخه هم نه شي ن یې وکڅته انتظار دي او  بوېش ېداس ېدرشل ک

 ولډهغه  ېچ کاريښ ایب یې اتویخپروي، له محتو ېمخونو ک ویپه وروست ۍرسن ولډهم دا  هڅخبرونه که  ېداس
 .لري تیورته پکار ده او واقع ېنه لري کوم چ ګاو شرن ګرن

او ملي  سیخاته، دلته ملي پول ېتر ید نفاق بو ېحسابوي چ ېسره تر خاورو الند وهیله  ولټهم  لیهغه دال اوس
 هښ ویفکره رسن انښرو روډېکارپوهانو او  روډېوطن، دنده( شعار تر  ،ید )خدا ېوازیلري او  هیاردو ملي روح

 .شي یپالل هښاو  یموالیترس
. ید یپه نفاق اخته مشرانو راوستل وېټخ ټغ تیاو د دغه وال ندونوګرڅ ولډهمدا  تیبد وضع ولډهمدا  رهارګنن په

خو  ده؛ېادی وګکور او د ادب زان ېولد امن او س ېچ يړک ېخور ېوزر تیامن وال وی ېپه داس ېلډ ېداعش او نور
د  ځېد پرون ور ېبه حال ما( چ ی. )وايړوهم ور ا ېد ادب تر پول ېچ هڅ ېتر امن او سول ګټېاوس شخصي 

 نه لري!! تښپه خاطر، د وطن وراني راته ارز نویناپوهه مشرانو او غاصب
 

 پای
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