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خالق رشید

۲۰۲۱/۱۱/۲۴

طالبه خدای که به مالشې  ...؟؟؟
(لس ټکي ،لس ستونزې دې په مخ کې دي )

ع  .رشید

طالبان بیا راغلل ،بیا یې دملت پراوږو باندې دپردیوپرزوردخپلې سوبې ټوپک کیښودل ،د
آسالم او آزادۍ په نامه خویې له امریکا سره دتړون ترسیوري الندې په زرګونو افغان ځوانان
اوځوانانې بې ګناه ښاریان ،د ښوونځیوماشومان نیمه خوا کړل اوویې ووژل  ...خو بیاهم راغلل او دا
دی کابل یی ونیو ...بیا لکه بریښنا ترننګرهاراوبلخ اوهرات پورې ورسیدل ،کابل ته دتیرځل په
پرتله په آرامه اوسړه سینه راننوتل ،عمومي عفوه یۍ اعالن کړه ،نړیوالوته یې وعدې ورکړې چې
نړیوال نورمونه به په پام کې نیسې ،افغانستان به کله هم دکوم هیواد په تیره بیا امریکا پرضد دیرغل
پرسنګرباندې بدل نه شي .داهرڅه یی وویل ،په لومړي ترپ یې ټول هیواد له پنجشیره پرته ونیو ،په
لنډه موده کې یې پرپنجشیرهم ورمخه کړه اوهغه یی هم په داسې حال کې چې د پاکستان د
استخباراتومشرپه کابل کې ورته ناست و ،له شدید مقاومته وروسته ونیواوهلته یي خپل ځواکونه ځای
پرځای کړل ،امرهللا خان اودمسعود زوی یې وتښتول چې اوس یې غږونه له تاجکستان
اونوروهیوادوڅخه را پورته شول ...خو خبره داده چې دبرښنا پړک کله هم په شپواوورځودوام نه دی
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کړی ،تندرهم یوځل اوپه ناڅاپي توګه له تورو وریځوسرراپورته کوي اویوازې دا ښیی چې یوشدید
توپان اوورښت ورپسې دئ خبراوسئ !
ما چې دغې لیکنې ته کوم سرلیک ټاکلی هغه دیوې پښتولنډۍ لومړۍ مسره ده چې معموآل دښځوله
خوا دیوه ګنګس اوسربد حاله عاشق طالب په ادرس ویل شوی چې :
طالبه خدای که به مال شې

په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه

طالبه آشنا ،کیدای شي له پورته لنډۍ څخه زما تعبیربل ډول اوبل رنګ وي :اوس چې بیا دپاکستان
ترقوماندې الندې پرافغانستان باندې واکمني کوې ،هغه وخت را رسیدلی چې سړي دې پرمخ همدغه
لنډې دروباسي ځکه چې ،شل کاله دمخه دې هم ځان پرملت باندې دبرښنا اوتندرپه شان واکمن
کړ،هلته دې هم همدغه لیونتوب چې اوس دې ال په فکرکې دی په عملي توګه وکاراوه اودیوه پروطن
مین انسان خبره دې هم ونه منله پرخپل ګوډ خره پریوه اړخ سپوروئ اوټولې نړۍ دې
ننداره کوله ،ترڅوچې دوی پرتا باندې تندرشول په څومره توندۍ چې
دناوړتیاوواوناوړواعمالو
راغلی وئ همداسې یې پسې واخستې چې نه دې شپه کتله اونه ورځ  ،نه دې غرکوت اونه سمه
ترهغوچې ځان دې دخپل بادار(بابر) لمنې ته ورساوه ،وطن امریکایانودرڅخه ونیواوستا ځای یې
دپیړۍ هغوغلوته ورسپاره چې کیسې اوافسانې به یې دتاریخ پرمخ یوه انساني فاجعه اوشرم وي
اوبس،خوته وتښیدې اوهلته بیاهم دهمدغوباعزته افغانانو په منځ کې په خیراتواومدرسوکې ډوب شوې
اوځان دې داسې ناګاره واچاوه چې ګواکي تا هیڅ نه دي کړي اونه دې دخپلوبدغونیوپه پار یوساده
استغفارویوست ...له یوې مودې وروسته یې له تا مات شوي اوبګیل شوي ځواکه بیا نړیوالوشیطانی
اوافغان دښمنوځواکونودځانګړو سیاسي اوستراتیژیکوموخوپه خاطرد خلیل زاد پروژیی خواک
جوړکړاونن یې د پاکستان په ضمانت دافغانستان پرګدۍ باندې کینولې ،زما هغه مهال ښه په یاد دی
چې هوښیارانوستا دتیښتې پرمهال هم دنړیوالوشیطاني ځواکونوپه شته والي کې دهیواد لرلید
اوراتلونکي ښه نه لیده ځکه نوچې کله ستا په باب خبرې کیدې دغو هوښیارانو نه یوازې چې افسوس
یې نه کاوه په خپلوکې به یې همدغه فارسی خبره سره کوله چې «:کله پزبرخاست جایش راسگ
گرفت»...
د روان  ۲۰۲۱کال د اګست  ۱۵زموږ په تاریخ کې هغه ورځ شوه چې ته بیا دیوې نړیوالې معاملې
په ترڅ کې پرافغانستان را بلوسیدې اوبیایې واکمن کړې ،دامریکا له پاره دامهمه وه چې شل کاله یې
خپل پوځ زما په هیواد کې دیوه پیاوړی تمرین په ترڅ کې وروزه اوزموږهیواد یې دخپل عملیاتي
پولیګون په توګه ښه وکاراوه ،کوم خرڅونه چې دوی دلته وکړل ،هغه یي دخپلو پوځي تجربوپه لست
دخپلو ویاړونو په توګه دخپلوخلکوپه وړاندې اعالن کړل ،اودایی هم ورسره مل کړه چې داد ۱۱/ ۹
تاریخي فاجعې انتقام و...
خو دریغه زما پرحال ،زما دوطن پرحال ،زما دملت پرحال چې په کې تباه شو ،شهید شواوبدمرغه
شو داسې چې نه یې دین شواوساه دین ،په تیروشلوکالوکې یې یوڅوغله وپړسول چې کله دعمل وخت
راغی هغوی هم دامریکایي مفکر؟ په مشرۍ وتښیدل اودیوه ژوندي ملت ټولې تاریخي اودموکراتیکې
هیلې یې له خاورو سره سمې کړې.
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سمه ده ته بیا راغلې ،ښه راغلې ،خو اوس اوس داسې ښکاري چې الهم ،هم هغه طالب یې لکه چې
وې ،الهم هغه طالب یې اوالهم دنړۍ د کتاب په یوه واړه څپرکي هم نه یې مال شوی...الهم پوه نه
شوې چې په تیرځل دې دغه وطن،دغه مظلوم ملت ته څه ګالن کرلي ول چې داخل یې باید ونه
کرې ،هغه ځل تا د مفلسواوغلواشراروکورنی وحشت ختم کړ ،خوداځل خبره هغسې نه وه ،داځل هم
هغه مفلس اوخس دزان په ښامارانو اومیلونرانوباندې چې دټول ملت حق یې په بډه وهلي وبدل شوي
ول اوستا په سازشي راتګ سره هغوی چې ملت استفراق کړي ووله ټولوشتمنیوسره بې سوال
اوځوابه روغ رمټ ووتل...
ګرانه طالب جانه ،دټول ملت سترګې تاته وې ،خوداسې ښکاري چې په مراد سره نه وې  ،سم غوږ
راته کیږده وایي چې تهداب کوږ کیښودل شي ،ماڼۍ که هرڅومره لوړه هم وي بیابه هم کږه وي ،ستا
دواک له تولده دری میاشتې تیره شوې،خوتراوسه ستا دغرورچرګ خپله پخه نه ده ټکوهلې،اوتراوسه
هم خلک ،نړۍ اونړیواله ټولنه نه پوهیږي چې ستا چرګوړي نردی که ښځه ؟ زه ډاریږم چې یوه
ورځ به پرته له دې چې ستا چرګ خپله بدغونې پخه ټکوهي بیابه وایې چې :زما چرګ یوه پښه لري
اوموږبه هم ناچاروې چې هلئ ووایئ چې دطالب چرګ یوه پښه لري ؟؟؟
دری میاشتې تیرې شوې ،په دغو دریومیاشتوکې که هرڅوک په یوه هیواد کې په زوروي اوکه په
رضا خپله تګالره په ډاګه کوالی شي ،خوتا سرکښته اچولي ،نه دوطن د عزت  ،سیاست اوراتلونکي
په فکرکې یې اونه یی دملي اوتاریخی برخلیک ټاکلو؟ راځه داالندې ټکي،داالندې برخې چې ستا له
خوا تراوسه څه ګالن په کې کرل شوي په ګډه سره بحث کړو ،راځه په ګډه ستا دغې نیمګړتیا ته
دحل یوه سمه افغاني اوانساني الره چاره پیداکړو ،دغه څه چې تا اوس پیل کړي ،دادهغه الهي مذهب
چې په سوله ،زده کړه اوسلم یي بنسټ پیل شوې اواسالم یې نوم اومحمد یې پیغمبردی ،چې ترټولو
ښه دین اوښه پیغامبردی له ارشاداتواو وینوسره سرنه لګوي ،دغه ټکي دا الندې دي:

 -۱ښوونه او روزنه :

ګرانه طالب جانه  ،ته به خبروې اوکه نه چې دالهي کتاب قرآن پیل پرهمدغه تبرک سره شوی چې
ولوله  ،زده کړه دپاک هللا په نامه ...
په دغه اړه زه نه وایم چې پخواني خاین حکومت ډیرڅه ترسره کړي ،زموږ د قانوني ،ښاغلي فاروق
وردګ اوښاغلي اتمرخیالي ښونځي اودښونې اوروزني له پاره دیوه علمي اومیتودیک نصاب نه
رامنځ ته کول ښه په یاد دي ،زموږ په یاددي چې دافغان ماشومانوله پاره را استول شوي مرستني
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بکسونه اوسامانونه به په بازاروکې خرڅیدل ،خواوس ستا له پاره دا چانس وچې دهغونارواوې را
وسپړې اوهغه خیانتونه چې دیوه ملت د ښونې اوروزنې په اړه ترسره شوي ول دهیواد اونړۍ په
وړاندې په ډاګه اوځانته د منښت یوښه اومعقول المل پیداکړې ،خوته بیاهم اخته یې ترهغوهم په دغه
برخه کې په ناولتیا سره چلند کوې ،ته باید پوه شې چې د جهالت اوناپوهئ زمانه تیره ده ،که ته
دهیواد دهرغړي څخه د زده کړې ،ښونځي اوپوهنتون حق اخلې  ،باورولره چې بیا دغه ملت له تا
څخه دغه زورزیاتی سیاسي واکمن دریځ په هرډول چې وې بیرته اخلي .ته ښونکي ته تنخوا نه شې
ورکوالی ،ستا په یارانه کې په زرګونو استادان اوس په بازارونواومارکیټونوکې پنډي توب ته
اړشوي دي .دانه یوازې ستا له پاره بلکه دادټول انسانیت په وړاندې یولوی توهین اوکم نظري ده،
کوم څه چې ستا دښوونې او روزنې اولوړوتحصیالتوبیسواده (مراد مې علمي بیسواده) وزیران وایي
اوکویې یې دهغو وخت تیرشوی ،موږ څوارلس سوه کاله دمخه اسالم دپورتني پیلیدونکي آیت په
رڼآکې منلي اوپیژندلی دی ،اوس چې ته څه راته وایې زه فکرکوم چې دا په اوسنۍ زمانه کې زما له
پاره دړانده الرښونې وي.زه باید په پیاوړې عقیدې سره پیاوړې اودعصرله غوښتنوسره سمه ښونه
اوروزنه ولرم ،ځکه پاک هللا ما ته په خپل کتاب کې دا الرښونه په زرینوکرښوکې حک ده چې« پوه
اوناپوه کله هم سره یوشي نه دی» .پردغه الهي اصل باورولره د زده کړې دروازې د انسانیت پرمخ
ولوکه د عمرپه هرپړاوکې وي مه بندوه اونه یې بندولي شې...

 - ۲د ښځو دحقونوموضوع

زه یوپوښتنه ترهرڅه دمخه له ګران طالبه کوم چې ښځه ستا مخلوق دی که د خالق ؟ که دخالق
مخلوق ده ،نوته خویې هم مخلوق یی  ،ته په کوم الهي اوانساني المل اوژمنې سره ګمارل شوی یې
چې دانساني ټولنې ،دمهمې برخې هغه چې ته یی زیږولی یې حق اوحقوقوته تله اومترباید راواخلې
اودهغو په حد اوکچه باید یوازې ته تصمیم ونیسې ،ته دهغوی دمړولو ،له هغوی دمظالمو ،جنګونو،
توپیرونو ،دردونواوستونزو مخه نه شې نیولی اولګیا یی په داسې څه چې هغه د انسان په دریمه
اوڅلورمه درجه حقوقوکې راځي اخته شوی یې ،چا چې دمور ،خور ،میرمنې آزاراخیستی هغوی په
ژوندکې په ټولنیزاواخالقي لحاظ ښه ورځ نه ده لیدلې .وطن په کونډواو رنډو ډک دی ،دوی دخپل
عفت اوخپل ایمان په خاطرته وروزلې ،تا ته د پاکۍ ،عدالت اوپه پریوه هللا باندې دباوردرس درکړ،
ته اوس پرهغوټولو سترګې پټوې اونه پریږدې چې هغوچې پیامبریې ورته ویلي دي چې له « زده
کړه وکړئ ولوکه په چین هم وي» او« زده کړه دهرنراوښځې حق ده».
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لنډه داچې یوه دوستانه خبره درته کوم چې که ته مور ،خور ،لور ته درناوی ونه کړې پرتاخوهم
ښه ورځ حرامه ده اوهیڅوک به ستا درناوی ونه کړي اوڅرګنده ده چې ستا اوستا دنظام درناوی به
کله هم ونه شي .لکه چې په تیرو دریومیاشتوکې ستا کفراو اسالم هرچا ته څرګندشو؟

 – ۳کاراهل د کارته

په تیرو دریومیاشتوکې څرګنده شوه چې په کړو وعدوباندې هم والړپاتې نه شوئ ،اوس سوال
دادی چې که ته قاري ،مال ته دا حق ورکوې چې بایددیوې اکاډیمیکې موسسې ریس اومشروټاکل شي
 ،داخودهغوانساني اوتمدني حقوقو پرپوله باندې تیری اویرغل دی  ،هغه چې دیوه هیواد اوسیدونکي
یې په خپل جغرافیایی قلمروکې لري ،سره له دې چې دهیواد سم په نیمایی نفوس ستاسې له واکمنۍ
سره هیڅ ډول تړاو اولیواتیا نه لري ،ټول په دې هڅه کې دي چې ستا سې له منګولوځان پرهره خوا
چې وي له هیواده وباسي ،ددغه ټکي معنا داده چې ستا د نظام ترواکمنۍ الندې خپل امنیت
اومصونیت نه لري اونه یې وینې ،په فارسی ژبه کې مشهوره خبره ده چې وایې  « :سالی که
نیکوست ازبهارش پیداست» ستا وړتیا اومنښتیا هرچا ته څرګنده شوه .که ته یوجاهل مالچې دیوشتمې
پیړۍ په زړه کې د لسمې اویوولسمې پیړۍ خوبونه وینې هغه راولې اوزما پرځای چې کلونه کلونه
مې ددغه هیواد د بچوله پاره شپې بي خوبۍ اوورځې په سرګردانیوسره تیرې کړې دي ،ټاکې او زما
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پرمخ په ډیرویاړسره داهم وایي چې « :تریوه ماستراوډاکترماته یوقاري اومال ډیرارزښت لري »...
اوس یې ته خپله درګزوه چې ستا پرعلمي اواکادمیک نظام به څوک اودنړۍ په کوم ځای کې څوک
اوڅه ډول قضاوت کوي؟ دا کاراودغه هڅه دې دمنلووړنه ده ،افغانستان په تیره پیړۍ کې د پرمختګ
ډیرپړاوونه وهلي دي ،افغانستان ته خلک اونړۍ دیوه متمدن اوپرمختللي هیواد په سترګه ګوري
اوپیړۍ پیړۍ یې د « والیت» په اصلي معنا ورته کتلي دي ،که ته پردغه رمزنه پوهیږې ،باورولره
چې دنړۍ مخ درڅخه اوړي اوپرتا به په افغانستان کې دجاهلیت اوبربریت ویاړپورې وي...
لنډه داچې ته دکاراود یووشتمې پیړې مغز اوفکرنه لرې ،دټوپک له غروره لږ را کښته شه ،لکه چې
ما په کراتوکراتو داخبره کړې چې تا کوم سومنات نه دي فتح کړې ،خپل ورور اوخپل وطن دې د
پردیوپه اشاره وران کړې ،ته زموږ پرهیواد باندې دپردیودیوې پراخې معاملې په پایله کې واکمن
شوی یې لکه څنګه یې چې واکمن کړی یې همداسې دې د سترګو په رپ کې لرې کوالی هم شي..کا
راهل د کارته وسپاره اوته دخیرپه غونډۍ ورته کینه دخپل اوهیواد دسردعاوې کوه اوبس ...
 -۴روان اقتصادي حالت اوته !

یوټکي دې پام اوسه لکه چې زموږ خلکو ویلي « چې پیالن روزې نو پیل خانې به خامخا جوړوې»
دیوه ملت د برخلیک ذمه وارې اخستل،دهغه په مادي اومعنوي شتمنیوخیټه اچول اوبیا دخلکو په منځ
کې دمادي نعماتو په عدالت سره ویشل ،داټول یونظم اونظام غواړي چې دجوړښت ستنې یې باید
پرپالن شویواصولو باندې والړې وي ،دکانداراوقاچاقبرکله هم دیوه هیواد له پاره داقتصادي
پالنوبنسټ نه شي ایښودای ،اوس هغه دوران تیرشوچې ستا جنګ ساالرانوبه ملي شمتنۍ په یوه رقعه
باندې خراباتولې اوپه خپلو کې به یې سره ویشلې ،اوس دیوه نظام ذمه وارې در دې غاړې شوې چې
هغه باید په یوه پیاوړې اقتصادي پالن سره الرښونه شي ،ته نورلکه اشرف غني اوډله یې داحق نه
لرې چې دبیت المال بودجه په خپلو ځاني حسابواوبانکو کې ذیرمه کړئ ،که ته ځان په دغه برخه کې
بې نظمه اونظامه وبولې سستم اونړۍ له تا دیوه منظم اقتصادي پالن غوښتنه کوي ،په دغه برخه کې
ستا مسوولیت دانه دی چې په یوه الس یې واخلې اوپربل یې خپل جیب ته ننباسې .نړۍ ته په
دغواوسنیوپالیسوباندې ځواب نه شې ویلی ،امریکا دې لس ملیارد شتمني نه درکوي ،دهغه المل دادی
چې ته دهغو پیسوله پاره چې دملت شتمني ده د کارولو ظرفیتونه اوکاري شونیتاوې نه لرې ،ستا نظام
سرله اوسه یوناکام او مات شوی نظام دی چې په نړیوال اقتصادي بازارکې دخپل باورله پاره نه په
سیاسي اونه په اقتصادي لحاظ ځای نه لري ،دومره دی هم دکرزي اومرستندوییوهیوادو کورودان وي
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چې په هغه مفسده اداره کې یې یوڅه ذخیره دغه ملت ته جوړه کړه،چې که یومشروع اومنظم
حکومت رامنځ ته شي کیدای هغه ذیرمه ددغه دردیدلی ملت په درد دوا شي ،هغه ذیرمه چې اشرف
غني په نږدې اووکلوکې یوه افغاني هم پرور زیاته نه کړه اوآخریی خبره د غال په رسوایئ باندې پای
ته ورسیده.
طالب جانه  ،زه پوهیږم چې کیدای شي ستا سرپه دغه ډیرمهم اصل باندې خالص نه شي ،خوپام دې
اوسه چې خلک په ډیربد اقتصادي حالت کې ژوند کوي ،دغه حالت نورهم سختیږي ،تیاری ورته
ولره !!!

 -۵دنظام په رسمیت نه پیژندل

ترهرڅه دمخه ته باید پردغه ټکي پوه شې چې ته کوم قانوني حکومت اودولت نه یې اوهم په
نړیوالوسازمانوکې ستا نظام دیوه قانوني افغاني نظام اوحکومت په توګه نه ثبت شوي اونه یي څوک
منې  ،تاته تراوسه دیوه اسالمي حکومت عنوان هم نه دی درکړشوی اوهم هغه طالبی امارت چې وې
الهم یی همدا المل دی چې ته تراوسه یوهیواد ان ستا د سرسیوري آی  .آس  .آی واال پاکستان هم
حاضرنه دی چې ستا نظام په رسمیت وپیژني ،دنړي نظام دنړیوال سازمان ملګروملتوترچترالندې
حرکت کوي ،افغانستان هم ددغه سازمان له ډیرپخوانیوغړوڅخه یودی ،په تیروڅومیاشتوکې چې ته
پرهیواد واکمن شوی یې داسې غونډه اوداسې اجندا نشته چې دهغې په ترڅ کې به دافغانستان نوم
دنړۍ ترډیرو مهموموضوعاتودمخه هلته نه وي لیکل شوی ،دغه ټکي په خپله دا ثابتوي چې ستا په
وجود کې دافغانستان دستونزې دحل کلي نه مومي بلکه ته دیوه لوی خنډ په توګه د نړۍ اوسیمې په
وړاندې مطرح یې ،دوی ستا هرعمل په خورا دقت سره څاري ،هغوی ته ستا دهرکړنې اوعمل ځای
اوډول ډیرښه معلوم دی ،هغوی ته په ډیرو ساده مسایلوکې را ښکیل کړی یی چې غواړي پرهمدغو
وړو وړو مسالو دې الس اوپښې داسې دروتړي چې هم دې پرخان پورې حیران کړي اوهم نړۍ
درباندې وخندوي ،ته باید په دغه حساس وخت کې اوحساسه مقابله کې په زړه توره اومات شوي
غروربرخه وانخلې ،ته باید اوس پوه شئ چې خارجیانوکه ټوپک درکړي ،ډوډۍ نه درکوي اوکه
ډوډۍ یې درکړه بیا ټوپک نه درکوي ،د اتیا ملیاردو ډالرو په کچه وسله له امریکا درته پاتې ده ،هغه
درسره ده خو پام دې اوسه چې له دغه ډیران ډیران وسلې سره نن وی اوکه سبا د وږی ملت الس
ستا ګریوانه ته درغزیږي ،ځکه هم هغه خبره ده چې  « :چاړه که دې سرو زروهم شي څوک یې
پرځیټه نه منډي ».
افغانستان دنړیوالې ټولنې غړی هیواد دی ،هو ،داهیواد یولرغوني متمدن اوبډای فرهنګ لرونکي
هیواد دی ،دیوه لوی اومهم هیواد په سترګه باید ورته وکتل شي ،داکومه مدرسه ،کوم جومات ،کوم
کلي  ،کومه عالقه داراوولسوالي اویا هم کوم والیت نه دی ،یوهیواد دی  ،یولرغونی هیواد چې د
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لسوګونوامپراطوریو ویاړونه اوپرتمونه ماسې اوحماسې جوړوي ،ځکه خو دنړۍ له پاره هم مهم
اوهم دپاملرنې وړدی ،هیڅ داسې نظام ،ستا له نظامه پرته بل په دغه هیواد کې نه و چې دنیا به له
رامنځ ته کیدوسره سم په رسمیت نه وي پیژندلی ،افغانستان په ټوله نړۍ کې سفارتونه اونمایندګۍ
لري ،چې له بده مرغه ستا دنظام په راتګ سره ټول سفیران الس ترزنه اوپه یوه ناباوره سیاسي فضا
کې دسفیرپه توګه نه بلکه دسفارتود ودانیود ساتونکواوڅوکیدارانوپه توګه هلته ناست دي .له بده مرغه
ستا په اصطالح سرپرست خارجه وزیرخارجي هیوادو ته سفرکوي ،هلته خبرې کوي خودهغوهیوادو
استازي په رډو سترګو ورته وایی چې موږ ستا سې نظام په رسمیت نه پیژنو ،زه فکرکوم چې په
دیپلوماتیکه کچه به دیوه هیواد استازي ته لکه چې ستا دی تردغه لوی توهین بل نه وي.
طالب جانه ،دابله ستونزه ده چې ته باید ورته راویښ شې اوپه دغه برخه کې عمآل دکاراوپه د
یپلوماسې پوره عمل وکړې ،ستا شاهینان به تا ته شاهینان وي خونورو ته دچرګوړو په کچه اهمیت
نه لري ،افغانستان دومره هم بی کسه اوبي کدره نه دی چې دخپل هیواد اوخپل سیاست پرتګالره دي
پوه نه شی .هیواد د اوسنۍ کنګل دیپلوماسۍ له ښکیل څخه وباسه اودغه لوی اوباتورملت نور په
نړیواله کچه مه توهینوو!

۶ـ تریوملیون زیات خلک مهاجرت ته ناچاریدل ؟

کیدای شي دغه سرلیک تاته ټوکه ښکاره شي ،خوداباید دیوه واقعیت په توګه ومنې چې ستا د واک
اخیستو په درشل کې دهیواد له هرې برخې اوهرالرې لږترلږه یوملیون افغانان پرتا دبي باورۍ له
امله ووتل ،ځان یې ستا ترطالبي سپین بیرغ الندې په امن کې ونه لید اونه یې دخپلو راتلونکې له
پاره ستا په وجود کې خپله راتلونکې روښانه ولیده ،د کابل هوایی ډګر فاجعه یې یوښه مثال دی،
یوازې امریکایانو یو نیم سل زره کسان ستا ترسترګوالندې په خپلو الوتکوکې له هیواده وایستل ،هغه
چې لویدیز ،ایران  ،پاکستان ،مرکزي آسیا ته وتلي ،اوترسختوستونزو الندې شپې ورځې تیروي ،دا
ټول ستا د واکمنۍ له برکته پردغه خلکو باندې وټپل شول ،داکار دهغونښونښانوپه ترڅ کې وشوچې
ستا جنګیالیو نه یوازې چې له زغم څخه کاروانخیست بلکه عمآل یی بیا خپله هغه توره دوره خلکوته
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وریاده کړه ،ځکه تاسوترهرڅه دمخه پرهمدغوخلکوباندې ټاپه ووهله اوځانونه موله آسمانوراغلي
فرښتې وبلل ،ما مخکې دریاده کړه تاسې کوم اصفهان  ،بخارا اوهندوستان نه و فتح کړی ،یواسالمي
نظام اودهغه نظام ترسیوري الندې ولس مویوځل بیا دپاکستان په مستقیمه قومانده اواشاره یرغمل کړ،
دوی ناچارله هیواده پربله مخه کړه اونن یې لړۍ د نړۍ ترهرکنجه پورې ورسیده اوستا دواکمنۍ
ننداره له لرې لرې ډیره ښه کوالی شي.دایوملیون افغانان له شکه پرته یوپیاوړی ځواک دی ،دوی
باید په کمه سترګه ونه کتل شي ،دهمدغه روڼ اندي اسالمي ځواک الس به ډیرزرستا ترخیرن
ګریوان راوځي .پردوی هم خپل هیواد ،خپل کلی  ،خپل ښاراودخپلوخاپوړوټاټوبی ګران دی ،دهغه د
آزادۍ له پاره به دوی هم یوه ګړۍ آرامه پاتې نه شي .هو ،له دغه یوملیون سره د پوهې اوفرهنګ
یولوی کاروان ملګری دی  ،چې له دوی بیاهم ستاسې اونړۍ هیڅ هم پټ نه شي پاتیدای .ته چې
اوس په بې شرمۍ سره وایي،ترډاکتراوماستراولیسانس ماته قاري  ،چړي اومالګي اهمیت لري ،دالنډه
منډه اودغه لنډ پاري کله هم په ملي اونړیواله کچه بې ځوابه نه شي پاتې کیدای ،لږله ځان سره پام
کوه ،لږیې سړه خوره ځکه چې دتودې نمړۍ تیریدل له ستوني ګران وي...
 -۷دالقاعدې اوداعش سیوري

رښتیا به وایو ،تاسې ،القاعدې ،داعش یومهال دیوه ویاړ ،یوه هدف اویوې مفکورې د پراختیا په
خاطرپه یوه روحیه اویوه فکري تمایل ستاسې په وینا د کفارو ؟ په مقابل کې نه جنګیدئ ؟ ستاسې
اودوی ورانونکي اهداف یونه وو؟ اوس چې تاسې امریکا اولویدیزته ټټروهئ چې دوی به ستاسې په
قلمروکې فعالیت نه کوي اوستا له قلمروه به پرامریکا اونورو کفارو؟ باندې یرغل نه ورکیږي ،تاسې
څومره په خپل واک اوځواک باندې باورمن یاست چې داکاربه ستاسې ترکنترول الندې وي؟ اوڅومره
به وکوالی شئ چې په دغه ډګرکې به نړیوالوته قناعت ورکړئ ؟ په تیرو دریومیاشتوکې خبره
روښانه شوه چې تاسې دغه کارنه ترسره کوئ اویاداچې له توانه مونه ده پوره  ،په تیرودریوهفتوکې
په کندوز ،کندهار اوکابل کې پرشعیه ګانواودهغوپرمقدسوځایواونوروعاموخلکوباندې یرغلونه په خپله
ددغه ټکي څرګندوی دي چې ستاسې ترواک الندې دغه غیرانساني کړه وړه په رڼا ورځ ترسره
کیږي ،واک ستا ،اوسړي وژنه بیا دداعش ؟ دا کوم منظق دی چې ته باید د نړیوالواوهیوادوالو
سترګې پرې ور تورې کړې چې ګواکي په دغه کارکې دطالبي نظام قصورنشته .زه به د دایکندي په
اجبارباندې سترګې پټې کړم ،زه به دکندوزغمیزه بابیزه ونیسم ،خود کندهارپرهغې خوسترګې نه شم
پټوالی ،ستا ترحاکمیت الندې هغه هم په کندهارکې ؟ دایوه دنه منلواوله عقالني منطقه لرې خبره ده
چې سترګې پرې پټې کړواو ووایو چې په دغه لویه تراژیدي کې به ته  ،داعش اوالقاعده ټول نه وئ
سره شریک .ته باید په دغه برخه ځان د حسن چپ پرکوڅه ورمخه نه کړې ،ستاپخواني یاران
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القاعده  ،داعش ستا په زړه کې دي ،ستا ترږیره الندې یې کور اوکورګی دی ،هغوی تا ډیرښه پیژني
اوته هغوی ،ښه به داوي چې د خپل کمزوري بام واوره پرنورو ور وانه چوې  ،نورنو په دغه هیواد
کې چې هربدمرغي دهرچا اوهرې ډلې په نامه رامنځ ته کیږي ،دهغومسوولیت ستا دی ته باید دهیواد
اونړۍ په وړاندې ځواب ورکونکي وې !
 -۸حقاني ترورستان دپاکستان څرګند پوځیان !

طالب جانه بد یې مه دربوله ،ترهغوچې ستا په لیکوکې دحقاني ترورستانواود پاکستاني آی
اس آی د څرکندواومعلوم الحالو وسله والوجاسوسانواوپوځیانوهنګامي روانې وي ،هیڅکه هم داتمه مه
لره چې افغان ملت به ستا ټوپک ساالري ومني اویا به ستا په مقابل کې دعامې تامې تسلیمئ سرټیټ
کړي ،پاکستان نړۍ وغولوله ،دحقاني شبکه چې په ترورستي اعمالوکې ترستوني ډوبه ده ،دوی څنګه
کوالی شي دملي اوافغاني ګټوپه اړه اوباره کې فکروکړي ؟ ځان به نه غولوو ،لکه چې مجاهدینو
دکابل دنیولوپرمحال د آی اس آی اړوندان مشران خپل مشاورین بلل اوپه کابل کې یې دمنصبوهیلې
ترې کولې ،همداسې حقانیان هم دربوله ،دوی د آی اس آی په مالتړکابل ته راننوتل ،دهغوی په
مالتړیې دکابل واک تصرف کړ اودهغوی په اشاره پاکستاني اوافغاني حقانیان اولسګونه نورسړي
وژونکي اوس دادی دکابل پرګدۍ باندې ناست دي د سراج الدین نوم تراوسه له نړیوال تورلسته نه
دی لرې شوی تراوسه یی پرنامه شل ملیونه جایزه ژوندي پاتې ده ،له همدغوټولو جنایاتوسره سره
اوس دادی دوزارت پرمنصب هم ناست دی اودچا خبره له خپلوټولوجنایاتوسره بیا هم سرې سترګې
ګرزي اودوطن پرسرنوشت باندې یې خیټې اچولې ده .بیاهم ګران طالب جان ته وایم چې که غواړې
په وطن کې ځان په ملي ګچه پرخلکو ومنې ترهرڅه دمخه تا ته اړینه ده چې حرفه یی سړي
وژونکي حقانیان له خپلو لیکولرې کړې ،ترورستان کله هم دملي ګټواوملي هویت دساتلو نه فکرلري
اونه غواړي چې په هیواد کې انساني اوبشري حقوق هغه چې دیوه افغاني اوانساني تبعه حق دی
تامین اوتضمین شي .ترهغوچې دطالب په لیکوکې دغه پردي پاله ډله پرواک اوځواک وي ،افغانستان
به دآرامئ اوسوکالۍ ورځ ونه مومي اونه به نړیواله ټولنه دوی ته تر(طالب ډلې ) زیات مقام
اوسیاسي منښت قایل شي .دوی د پاکستان له پاره کارکوي اودهغودموخواواهدافو تحقق د دوی په
لومړیتوب کې راخې ځکه آی اس آی مشران تل د حقاني ترورستانو په اړه داخبره کوي چې دوی
ترپاکستانیانوهم ښه اووفادارپاکستانیان دي.....

 -۹داخلي ستونزې اوتوپیرونه
یوه علمي خبره ده چې وایی د وروسته پاتې ټولنو له لویو ستونزو څخه یوه داده چې په دوی
کې د باوراواعتماد دایره ډیره وړه وي ،ځکه چې د دوی لید اوکتنه هم د دوی ترټولنیزجوړښت هغه
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خوا نه وینې ،طالب جانه ته خودیوه داسې چاپیلایر استازی هم نه یې ځکه چې ته طالب یي نه پښتون
یې  ،نه تاجک یې  ،نه هزاره یې  ،یوازې په پنجابي روحیه اوچاپیلایر کې روزل شوي اوبیا را
استول شوی یې ته دهمداسې یوه چاپیلایر اومحیط محصول یې ،ته په څورنګه زولنوکې راګیریې،
دناپوهي  ،دګوډاګی توب ،مذهب اوبې تمدني  ...له دغوحلقوڅخه خالصیدل ترهرڅه دمخه
یوځواکمنې پوهې ته اړتیا لري چې زه پرتا کې نه وینم  ،قومي ستونزه بله هغه ده چې ستا ذهن
اوفکر په هغې کې بند دی خوهغه دخپلو اصالتی دودونوله مخې تا نه مني اونه پردې خوښ دی چې
ستا واکمني ومني ځکه چې ته ترهغې کوم لوړدرک اوپوهې نه لرې ،سمت اوطرف ستا په خټه کې
خپله خالکوي ،مذهبي کړۍ دې دومره تنګه اوتاریکه ده چې له ځانه اوخپلې عقیدې پرته نورټول
انسانیت ستا په وړاندې کفردی اوبس .اوس اوس داسې ښکاري چې ستاسې په منځ یوعالم داخلي
ستونزې اوتوپیرونه شته دي ،یوعالم ستونزې لرئ  ،موږ دامنوچې ټول طالبان د آی اس آی
ترسیوري الندې حرکت ته غاړه نه ږدي اونه هم دآی اس آی پراستعماري مزدورۍ باندې خوشاله
دي ،همداده چې ستا سې واکمني دیوه واحد او ارګانایزسازمان اوتعهد پراساس نه بلکه دیوه خارجي
فشار نانځکه ده چې پایښت یې دلنډمدتي زلزلې په شان دی .ال یوه میاشت نه وه تیره شوې چې د
واکمنۍ له مرکز ارګ څخه ستا ډزونه پورته شول ،دحقاني اومال برادربیالبیلي تګالرې اوسیاستونه
دیوه سخت ملي پالي او پاکستان پالي طالبي تضاد هنګامه ده چې ډیرزربه یې لمبی نورې نړۍ ته هم
ورسیږي .پردې برسیره دا باید راسره ومنې چې تراوسه پورې ملي منښت اومشروعیت نه لرې
اونه یې په فکرکې یې  ،په دغه اړه هم باید ته نه یوازې نړیوال بلکه ملي ټکرته هم تیاروې .ستا ملي
موجودیت له هرپلوه پرپاکستان تړلی دی چې دغه تړاوته دې له عادي افغانه نیولې بیا ترلوړوپورې
ټول په کرکه ګوري .په واک کې دننه اوس له یوه سخت کړکیچ سره مخامخ یې داچې ته یې ځانته نه
نیسې ددې مانا هم داده چې ته ترملت پر پاکستان اوآی اس آی باورمن یی چې باوردی دغه باورمني
به دې ډیرزرد ورکې اوبربادئ کندې ته واچوي...

 - ۱۰اداره اوحکومت ؟
اداره اوحکومت دنړۍ دسیاست اوحقوقو په تاریخ کې دوه ډیرمهم مفاهیم دي چې له آدمه تردې دمه
په دغه برخه کې پوهانواوعالمانوعلمي هڅې کړې اوددغودوو مفهموله پاره یې اساسات ،نورمونه،
اصول اوپوهنتونونه ګمارلي اوجوړکړي دي ،دابه ډیره ګرانه وي چې پریوه نصواري مال اومولوي
باندې دغه لوی ملي اوسیاسي رسالت ته ځواب وویل شي ،ته تراوسه مدنی ټولنه ،مدنی ژوند اومدني
قانون نه مني  ،نه یې پیژنې اونه دې لوستی ،افغانستان یومهال یو لومړی وزیردرلود ،دهغه نوم
موسی شفیق و،
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هغه داسالمي زده کړو له زانګو االزهرپوهنتون څخه فارغ شوی ،بیا په امریکا کې خپلې زده کړې
وکړي ،دهغه له برکته افغانستان دیوه متمدن هیواد په توګه ددغه لوی اسالمي عالم اوملي سیاست وال
له برکته ددغوټولونړیوالوقوانینواواصولوخاوند شو ،ده نړۍ ولوسته اونړۍ یې وپیژندله ،هغه اسالم په
دود تعبیرسره نه پاله بلکه هغه دنویو زده کړواونویوپوهنوپه رڼآکې دیوه معقول اسالمی افغانستان
سرپرستي په علمي  ،مدنی اوقانوني توګه ترسره کوله ،راځه ته خپله قضاوت وکړه ستا رییس الوزرا
چې نن له بدمرغه دهم هغه شفیق پرکرسئ ناست دی ،په دغه ژوندي ساه ختلی کالبد کې ته دا وړتیا
ویني چې هغه به دموسي شفیق ځای ،پوهه اووړتیا ولرۍ ؟ دی به دهغه په شان افغانستان ما ،تا
اونړۍ ته معرفي کړای شي ؟

ګوره یاره ،دیوه ملت اداره ،اوحکومت ستا دنده نه ده اونه دهغه له پاره تیاری لرې  ،وایي چې تیږه
پرځای درنه ښه ده  ،ځان مه شرموه اومه دغه هیواد چې ټوله نړۍ یې په مظلومیت ،قربانۍ
اوتاریخی هویت باندې خبره ده دهغو په وړاندې بې فرهنګه ،بی تمدنه اوبی استعداده معرفی کوه.
هسې خودخلکوخبره چې ترکاڼۍ دبیزوکارنه دی  ،همداسې دافغانستان اداره  ،حیثیت اوحکومت ستا
له توانه لوړه خبره ده .شل کاله فاسدوغلو ،پردعه ملک باندې هغه لوبي وکړې چې پایله یې د دوی په
شرمیدونکي برخلیک باندې پای ته ورسیده ،دپاک هللا په حکم د باد وزرشول که ته هم دهغوپیښې
کوې او دهیواد اداره اوحکومت پرمالیانواوچریانوباندې سپارې  ،نودې ته هم ډیرزرسترګې پرالره
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اوسه چې دملت اوجهان الس اوستا ګریوان به زر سره غاړه غړۍ شي اوزوربه یې بیا له دغه مظلوم
ملته چې تا یرغمل کړي خیږي .
هو ،داومنه چې ته کوم طالب وې  ،هم هغه اوس هم یې تراوسه چې ویښ نه شوې  ،مالنه شوې له
دې وروسته هم پردې پوه شه چې :

طالبه خدای که به مالشې ؟؟؟
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