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حیات پیاوړی

په دوحه کې افغان سیاسي سوداګر
دلته دا تیرې دوه لسیزې هر څه که هغه حکومتي واک ،پارلمان ،سیاست ،سفارت ،اقتصاد او تجارت،
جګړه او سوله او یا هر بل څه چې تاسې یې فکر کوالی شئ د څو محدودو ،وطن او ولس دښمنه او
معلوم الحالو کړیو په انحصار او یرغمل ورکول شوي دي او همدوی د هر مسلک جامع الکماالت
متخصصین او کار پوهان ګڼل شوي دي (دوه یا درې کسان استثنا دي) .البته نوموړې څهرې په
رښتیا ډیرې مهمې او پیاوړې نه دي ،خو د «مربي داري ،مربا بخور» د فرمول پر بنسټ همدوی
د هر نعمت څخه برخمن او بهره مند دي.
له بله پلوه بیا د عامو او د ولس او هیواد په درد او درد خواخوږو افغانانو پر مخ تړلي دي او دوی
په قصدي او آګاهانه توګه او ټاکلي پالن له مخې له خپل هر روا حق څخه بې برخې او لیرې ساتل
شوي دي.
البته دا کوم تصادفي عمل نه ،بلکې د افغانستان په سیاست کې د بهرنیو پیاوړو السونو او مداخلو له
برکته دي ،ځکه همدا مداخله ګر او انحصار ګر همداسې غواړي چې د افغانستان باید د هغوی د
مهار څخه ونه وځي او هر څه باید د هغوی د جوړ او طرحه شوي پالن پر بنسټ مخ ته والړ شي.
تاسې په انځور کې همداسې معلوم الحاله څهرې کتلی شئ چې دوحې ته رسیدلي دي .دا ټول هغه
مشهوري او نا مشهورې څهرې دي چې تیر کلونه په یوه او یا بله بڼه په حکومتي واکونو او بهیرونو
کې شامل وو .دلته زه د هغو نومونو یادوم چې د تاند په پاڼه کې نومونه ذکر شوي دي:
د اصیله وردګ ،حبیبه سرابي ،شهرزاد اکبر ،لیلی جعفري ،ماریا اکرمي ،شاه ګل رضایي ،انارکلي
هنریار ،جمیله افغاني ،زینب مؤحد ،مولوي امین الدین مظفري ،عبدالهادي رفیعي ،قربانعلي فصیحي،
جمال الدین بدر ،مولوي شفیع هللا نورستاني ،محمد نادر نعیم ،عطاءالرحمان سلیم ،مولوي سالم
ضعیف ،ارشاد احمدي ،متین بیګ ،حكمت كرزی ،حاجي دین محمد ،انجینر فرهادهللا فرهاد ،نادر
نادري ،حامد ګیالني ،صالح محمد سلجوقي ،غیرت بهیر  ،مولوي عنایت هللا بلیغ  ،حضرت عمر
زاخېلوال  ،ډاکټر رنګین دادفر سپنتا ،محي الدین مهدي او سید منصور نادري.
دې پورتنیو خلکو ته یې د افغاني هئیت نوم ور کړی دی .دوی چې څوک وي ،وي دي ،خو د افغان
ولس استازیتوب نه شي کوالی.
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