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

شهسوارسنګروال

۲۰۱۹/۱۲/۱۸

د یونس قا نوني غولوونکې څرګند ونې
لنډې نه لنډه یا دونه:
د لیند ۍ په ۷مه نېټه ۱۳۹۹لمریز کا ل ،چې د۲۰۲۰زیږدي کا ل دنوا مبرله ۲۷مې نېټې سره برا بره وه د طلو ع
تلویز یون له یونس قا نوني سره د بن د نا ستې په اړه پوښتنې اوګروېږنې د رلودې...
د بن کنفرانس د ملګروملتودامنېت شورا دپریکړې اوسپا رښتنې له مخې،د ا لما ن هېواد ومنله چې د افغا نا نا نود
خپل مینځي خبروپخلی اوکو ربه توب وکړي.
د همدې پریکړې له مخې د ملګرو ملتو تر څا رنې ال ندې د هغو څلوروډلو استا زي د جر مني بن ته را وبلل شول،
چې په دوۍ کې د شمال ټلو الې،په روم کې دمحمد ظا هرپلو یا ن،په پېښو ر کې دمېشتو افغا نا نو استا زي او د
قبرس په نومونونا متو ډلې شا ملې وې.
خو مخکې له دې چې د بن پریکړو ته سرښکا ره کړو ،دیته یوځغلنده نظرکوو،چې ولې طا لبا ن د شمالي ټلوالې پر
وړاند ې وا ک ته ورسېدل؟ په دې تړا وڅو بېلګو ته تم کېږو:
ـ د استا د ربا ني د واک په مها ل کې د چا سر،ما ل اونا موس خوند ي نه وه او خلکو یوه پا څو ن ته یې شېبې شما
رلې...
ـ افغانستان د سیمه ییزوقومندا نا نو په ولکه کې وواوداسې نا وړه کړو وړو ته الر پرا نستې وه،چې دسقاو دزوې
نا خوالې ورته ګوته په خوله وې...
ـ له پا ټکونو نیولې ترحکومتي چارو دهر قوم دهر تنظیم دهرسمت دهر ژبې او دهرجنګسارونډه څر ګنده وه اوټولې
ټولنیزې چارې په ټپه وال ړې وې.
داسې په لسګونونا روا وې روانې وې ،چې طا لبا نو پا څون وکړاو دولس په بې درېغه مال تړې یې داستاد ربا ني
تش په نوم حکومت را نسکور کړاودهېواد  ۹۸٪سلنه خا وره یې ونیوله...
اوس راځود یونس قا نوني مرکې ته ،ده دیوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
دافغا نستان په معا صر تا ریخ کې استاد ربانی لومړی ولسمشر وو،چې حکومت یې پرته له کوم فشار نه په سوله ییزه
توګه تسلیم کړ ...ولې له بده مرغه چې ترې ونه پوښتل شول چې کوم حکومت...ا یا کوم مکان یې معلوم وو؟
قا نوني په دې هم ټینګارکاوه چې که موږ له امریکا سره مرسته نه وی کړې طا لبا ن یې له مینځه نشو وړلی!...؟ دا
څه ما نا ...؟ که چېرې دغه همکا ري وه،چې امریکا غټ غټ بمونه وغورځوه،هوسمه ده...دغه همکاري شوې ده
اوکه چېرې دا سې همکاري نه موهدف دا وه چې تا سې کوم ځواکمن واکمن حکومت درلود...ولې دا یوه مبالغه وه
اویوه غلو.
قا نوني صیب،دیوې پوښتنې په څواب کې ،چې ګنې له بنجشېر نه درې تنوفهیم ،قا نوني اوعبد ا هلل د کا بینې مو هم
وزارتونه ولکه کړي ول ...په ځغر ده وویل،ډ اکتر عبد هللا دپنجښېر نه دی !؟
نه پوهېږو،چې دده موخه څه وه؟ خودا خبره کېږي،چې دده پالرد کندهار وواومور یې د پنجشېر...ولې داسې انګېرنې
شتون لري،چې احمد شا ه مسعود ویلې دي زموږ نیکونه هم له کندهاره راغلي دي.
خو داچې هر څوک له هر ځا یه را غلی وي ،خو تزکره او جا یداد چې په کو مه سیمه کې لري دهمغې سیمې ده .
مثال،په کندوز،هلمند ،مزارکې ...دهرې ژبې او دهر قوم کس چې هلته اوسېږي  ،همغه وال یت پورې اړه لري.
دډاکتر عبد هللا تزکره اوپا سپورت کې هم دپنجشېروال یت لیکل شوی دی ،خو داچې قا نوني صیب ولې دبنجشېر له
«افتخاراتو» محروم کړ نپوهیږم؟
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حا ل داچې دقا نوني میر من دننګر هار ده نوکه دپالر واکي خبره نه وي په دې حساب دده زوې بیا هم دپنجشېر نه
کېږي .. .یا نې د وه رګه دی .ولې له عبد ا هلل سره بې توپیر په دې کې وي ،چې دعبد هللا پالر شا و خوا یوه پېړۍ
دمخه پنجشېرته راغلی وواو دقا نوني صیب دزا منومورلسګونه کا له د مخه له قانوني سره واده کړی دی.
د قا نو ني صیب یوه بله ال په هم له ملنډ و ډکه وه ،چې وې وېل،جوې با یډ ن مې له دفتره وشاړه اوحا ل دا چې
دهمغه له برکته وزارت ته رسېدلی وو...ده ددې خبرې پخلی هم وکړ ،موږ چې څرنګه له شورویانوسره جنګېد لي
یوداسې له تا سوسره هم جنګېدلی شو،خو دا یې ونه ویل دچا دډالروپه زور او مال تړ؟
که یو ځل بیا دعبد هللا بیچاره خبره را غبرګه کړو،چې دپنجشېرله جغرافېیه اوجزیرې نه یې محروم اوبې برخې کړاو
حا ل داچې هغه هلته دمیلونو ډالرو جا یداد لري ...قا نونی صیب دی دقدرت له پاره دپنجشېر له سهمې نه ووېست...
که سلګونه او یا زرګونه کا له شا ته الړشو ،ډ یرې بېلګې موندلی شو ،چې افغا نا ن له یوې سیمې نه
دیوشمېرټولنیزو،اقتصادي اونورو ال ملونوله مخې بلې سیمې ته لېږدېد لي دي...دمثال په توګه دپښتنویوشمېر قومونه
دیو شمېر السوندونو له مخې له نن نه اوولس سوه( )۱۷۰۰کا له وړاندې په غور کې مېشت اوودان ول...خواوس
دهمغو پښتنواوال دونه په هند کې اباد دي ،ولې هند وان هغو ته نشي ویلی ،چې تاسودهندوستان نه یا ست ،دا ځکه
چې یووخت یا نې زرګونه کا له وړاندې دهندوانولرغوني نیکونه له لرغوني افغا نستان ته تللي دي .داوس لپاره
همدومره
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