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

۲۰۱۹/۱۰/۳۰

داکتر صالح الدین سعیدی

د سیاست مبادي!
دغه طالبان د طالبانو استازیتوب هم نشي كوالی!
طالب ددوی د غوښتنې او ددوی د غوښتنې پرته د ای اس ای د الس آله او سوټی دی!
ای اس ای یو شمېر طالبان او جهادي مشران په خپل الس د ډالرو لپاره شهیدان كړل ،یو شمېر یې وشړل او غېر
فعال کړل ،څه یې نوکر او یو شمېر یې مستقیما ً خپلو امنیتي ځواکونو او لیکو کې منظم کړل.
ولې یوشمېر جهادي مشران او سیاسیایون پاکستان او ایران ته الس په نامه او هغوی ته سخت باورمند او یا حتی
نوکر دي؟
شواهد ،د خبرو منطق داسې ښکاره کوي چې یو شمېر جهادي مشرانو پاکستان ته بې حد او حصره ایمان او وفاداري
ښکاره کولو الملونه ددوی په سوچ او فکر کې د تېرې سدې د اویایمو کلو په شان د پراخو پاکستاني هر اړخیز حمایت
خوبونه ال ژوندي دي .دوی تجربه کړې چې ډېر جهادی صادق مشران چې ای اس ای وغوښتل نابود کړل او یوشمېر
ذلیل افراد او اشخاص یې مشران!؟ او رهبران !؟ کړل او حتی د افغانستان سیاسي چارې یې په الس ورکړې .
دغه اوسني پاکستان ته یوشمېر وفادار افراد او جهادي مشران او سیاسیون یا د خپل د ژوند او مرګ سوال العیاذ باهلل
لیدوچې افغانستان کې مطرحوالی یا د ایران ،یا د روس او یا د
د پاکستان الس کۍ لیدو او یا ویني .دوی ویني او ً
امریکې او هند تر حمایې الندې دي نو دا بهرنۍ حمایه د افغانستان د سیاسي ژوند جز شوای دی .نوځکه دوی چې
دا نورې حمایې نه لري د پاکستان شی یې نیوالی .
دوی ته وایم او دوی دې په یاد ولري او په دې دې پوه شي چې افغانستان کې پاکستان نوکره سیاستوال له مکارۍ
پرته د پاکستان په ګټه او ښکاره پاکستانی سیاست نه شي کوالی.
دوی دې په یاد ولري چې پاکستان اوس خپله بد اقتصادي حالت کې او نن یا سبا تورلیست کې راضي او د تېرې سدې
اویایم کلونه بیا نه تکراریږي
او دادې هم واوري چې :ای اس ای له یوې خوا د ډالرو مقابل کې د جهادي مشرانو دقیق آدرس او کروکي د ډرون
حملو د اجراء پردو ته ورکړې او بیا بعضې ددوی ته یې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره دوی ته د ډرون د حملې نه مخکې
خبر هم ورکړای چې ځان باسه که نه وژل کیږې! دې کار کې پاکستان د امریکې او نړۍ سره خیانت کړای او دې
کار کې پاکستان د خپل د وینو او باروتو تجارت لړۍ اوږده کړې او دې کار کې د جهادي مشر احسان مندي او د
هغه د بی حده او حصره ایمانداري پر پاکستان را پارولې ده.
دا تصادفي خبر نه ده چې وایي مونږ افغانستان کې د پاکستان د تمامیت او یو والي لپاره مبارزه کړې او کوو.
دا تصادفي نه ده چې وایي :د دې جګړې اصلي قرباني پاکستان دی او یا پاکستان دې جګړه کې ترټولو زیاته قرباني
ورکړې .دا د وړندو سترګو تأکیدات چې خلک راپاروي کومې تصادفي خبرې نه دي .ددې تر شا هغه دروند احسان
پروت دی چې ګواکې دا جهادي مشران به یې څو ځلي د ډرون له حملو نه د په موقع خبرولو ددوی سر په سالمت
وتلو لپاره دوی د احسان اداء کوي .هو افغانان احسان فراموشه نه تنها چې دي د احسان نه پورته د ځان د تباهی په
قیمت د احسان اداء کوي .خو که دا حالت د وطن او خپلو خلکو د ترژېدۍ د اوږدېدو سبب او المل شي نو بیا حرام
او ناروا کار دی .مونږ اورو او اورېدلي چې :فالن غل او ډاکو او د نجار یا سقاو زوی چې قدرت ته ورسید نو ډېر
با ناموسه کس وه .ولې؟ جواب :دده سربازانو کې یو سرباز د چا د ښځې پیزیب ته کتلي وه ،نو کله چې دی خبر شو
 ،هغه سرباز کې خپله بوجی کې واچاوه او تیرباران یې کړ .دې ته وایي غیرت او با ناموسي!؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

توراسماعیل د طالب له بنده د ایران په پیسو خوشې شو خو کله چې د جناب حامد کزری حکومت کې  ۱۲کاله د اوبو
او برق وزیر شو یوه د برق او اوبو پروژې ته یې د ایران خواته عملي اقدام ونکړ .وطن له اوبو ډک او دوی برق
وارد کړ .
دې ته وایي افغاني وفاداري او د احسان اداء .دا دی زمونږ مشکل چې د احسان د اداء په مانا پوه شو ،نه د
ډیموکراسۍ او نه د آزاد اقتصاد د بازار په مدرن مفهوم .اسالم چې د رورولۍ او شفقت دین دی د ارهاب ،رعب او
ترس دین جوړ کړل .
نور د ساینس او کمپیوتر کورسونه او تعلیمات کوي او مونږ مشاعرو ته زور ورکړای.
خو بېرته خپل بحث ته!
مونږ پوهیږو او مستندات شته چې دغه افغاني طالب ډله چې پاکستان یې دوحه ،قطر او پاکستان کې مخکې مخکې
مشرانومشران
کوي او د پاکستاني جنراالنو سره یوځای دوحې او قطر ته پروازونه لري او کوي اول خو د ټول طالب
ً
نه دي ،ډېر نورطالبان ددوی مخالف او دوهم داچې د افغان د مسلحو مخالفینو ټولګي په طالب كې نه خالصه
کیږي.
د پاکستاني پوځ ملیشاوې د مخالفو مسلحو مهمه برخه ده.
د معدنو او هیروینو د تجارتي ډلې د پنجشیر او بدخشان د معادنو د قاچاقبرانو په شمول  ،د سپاه پاسداران ،فاطمینونو
او زینبیونو په شمول ،د  ۱۹کلن د ب  ۵۲په زور د زر او زور ناروا خاوندان او  ...دا ټول د افغان اولس د
غمیزې سلسله اوږدوي او دا غمیزه ادامه لري .
پر امور مسلط غیر مسلکي افراد او اشخاص ددې غمیزې د اوږدیدو بل المل هم دی .
نو هو دا طالبان د طالب استازي توب ،د افغان ملت استازیتوب ،د پښتنو استازیتوب او د افغان اولس د غمیزې د
حل استازیتوب نه شي کوالی او دا غمیزه چې د حل الرې لري خو راته ددې الملونو له وجهې اوږده ښکاري او
اوږده به وي .
کار اهل کار ته سپارل ددې غمیزې پروسه لنډوالی شي خو ختموالی نه شي .
پاکستان د افغانستان نه د مداخلې نه د الس په سرکولو په صورت کې داپروسه آسانوالی
شي خو ختموالی نه شي.
هغه سوله چې افغانستان د ایران او په خاص ډول له پاکستانه راشي هغه به د زهرو جام وي او زمان ثابته کړه چې
دی .
مونږ دې پروسې کې د سولې پروسې کې د پاکستان له مرستې تېر او مرسته یې نه غواړو ،خو همدا چې له مداخلې
الس واخلي .دا توقع په دې غلطه ثابته شوه چې حق اخیستل کیږي او پاکستان ته عذر ،زارۍ او ننواتې کول چې
سوله راکړه ،خطاء کار وه او خطا کار دي .پاکستان باید دې ته مجبور کړای شي .پاکستان باید له خپل اتومي قوت
د قرضو د اداء کولو مقابل کې تېر شي .کافی ده چې ددې تأسیسات کنجي او کلی سعودیانو ته د پېسو مقابل او د
قرضې د اداء مقابل کې ورکړي....
پاکستان او ایران ته عذر او د سولې ګدایي الره خطاء وه او خطاء ده .
نو مونږ به تر هغې کړېږو او زوریږو ،وژل کېږو او تاال کیږو چې ساده نه شو او د سیاست مبادي زده کړو.
خپل مطالبات ،کړه وړه د مسایلو نه په درست فهم د هغو په چوکاټ کې تنظیم ،کار اهل کار ته وسپارو او پر هللا
توکل وکړو .
و من هللا التوفیق
داکتر صالح الدین سعیدی
۲۰۱۹/۱۰/۳۰
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

