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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۵/۱۸

داکتر ص .سعیدي

عباس ستانکزي ته!
د طالبانو د یوې ډلې د سیاسي دفتر  ...وایي چې افغانستان نه د امریکې له وتلو روسته به دوهم کار د افغان اوسنى
حاکمیت او نظام ړنګول وي! هغه د چرسیانو خبر :یک دو دود دیګر هم بزن!
ددې حاالتو په کتو پوښتنې داسې مطرح کیږي چې ستا غوښتنه طالبى امارت دى چې دادې هم حق دى خو ونه دې
وېلې چې دا نظام ،دا ستا امارت به په مشخصه توګه او څنګه جوړیږي او هغه ته د رسېدو الر او الرې به کومې
وي او دي؟
مونږ د حاکمیت د شتون او نه شتون نه د حاکمیت شتون ته ارجحیت ورکو .دا د سلیم عقل غوښتنه هم ده .نظام
براندازى نه منو او مردوده ګڼو .د افغان سلیم عقل یې ،أفغان ملت نظام براندازي مردوده ګڼي .
نو ستا او د پنجاب د افغان نظام او حاکمیت او د نظام ړڼګولو هوډ خو دې نوې نه دى او دا دا دى دهغه د ړنګولو
موقف خو دې وویلې خو داهم ووایه چې بیا څنګه او څوک نوى حاکمیت او نوې اداره جوړوي او په کوم میکانیزم؟
که ددې ځواب رانکړې او یواځې برنامه مو جنګ او جګړه ،ړنګول او انفجار وي ،د امریکې سره توافق پر بنیاد
د پنجاب ترنظر الندې کار کول وي ،نو یقین ولره او ان شاء هللا چې تاسې دواړه به ناکام ،د افغان د تراژیدۍ لړۍ
به اوږده او نهایت کې به پنحاب ناکامیږي او د افغان اولس به د میدان وړونکى او ګټونکب وي.
خو په یاد ولره چې نظام براندازي او د ملت په غیاب کې د ملت حق ځانته منحصرول به تاسې او دوستانو ته مو
تأریخ ماته او مخ توري په برخه کړي!
او چې امریکه او طالب وایي د کابل او ننګرهار وروستۍ حملې د طالب کار نه دى او چې جګړه او مرګ ژوبله د
اى اس اى په مرسته بل تروریست کوله ،پرون طالب او اوس داعش شو ،اواوس اى اس اى دا جګړه د طالب تر
نامه نه اوس یې د داعش تر نامه الندې کوي او حتى امریکه هم وایي چې د کابل او ننګرهار روستي استحمارى
عملیات ،مرګ او ژوبله داعش کړې ده نو بیا طالب ته ولى اوس اوس جزیه ورکوئ او پاکستان ته ولې په جزیه کې
د افغانستان خاوره او د افغان پر خاوره سرحد ،دروازې ،او  ...ورکوئ؟
ددې پوښتنې ځواب به څوک راکړي او امریکه به ددې پوښتنې توضیح څنګه وکړي؟ ځان غولول غواړئ که ځان؟
دنیا او افغان ملت خو اوس په لوبه ،او د مهار شوي بحران او دا ډرامو ښه پوهېږي.نو ځان مه غولوئ ،نور نه
غولېږو!
او هو،
نامش را هرچه بګذارى اما زمان ثابت کرده که درخت سپیدار میوه نداشت ،نداره و نه خواهد داشت .توافق سیاسي
امروز هم سپیدار را میوه دار نه خواهد کرد!
داکتر ص .سعیدي

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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