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 توګهسقاوي لید

په حکومت کې د  ،اختالف د ډلېاو د هغه عبدهللا عبدهللا د  په ټوله کې افغان حکومت او افغانانو سره
 پروت دی چې دا ډله او تګالر کې (د تفکرطرزاختالف په هغه لیدتوګه) چوکۍ په سر نه دی، بلکې

 او پرمختګ په اړه مدنیت ،اساسي قانون، ملي ارزښتونو، تاریخ، هویتملي یي هېواد کې د نظام، 
 لري.

واک د  ټول حکومت او سیزې وروسته چې هلتهنوییمې ل که خبره یوازې په چوکۍ کې وای، د
بن تر کنفرانس وروسته دوه  د او سره وو سالمي جمعیت او نظارشوراا ،ډلې هان الدین ربانيبر

عبدهللا  اوس یي چې دی ې سرهدې ډل او واک وکۍد حکومت کلیدي چپورې  نن رت لسیزې نور هم
ختالف او شخړې ته اپه هر څه کې سره  پاتې برخېد حکومت  ولې نو بیا ،لي کوياستازو بدهللاع

 الس اچوي؟
 زیات دی! ېتر بلې هرې ډل په حکومت کېاوس خو هم د دې ډلې واک 

یو  لسیزه کې یي د سقاو په سرخیلۍپه درییمه او څلورمه  ې پېړۍشلم عیسوي د ګه چېسقاوي لیدتو
مېر ستمیانو او د کارمل په مشرۍ یو ش لسیزه کې اوومه په شپږمه او ؛ودشمېر سقاویانو بنسټ کېښ

اسالمي جمعیت، نظارشورا او د ستمیانو نویو کړیو  رهادامه ورکړه چې وروسته ورس پرچمیانو
، یاملت په د یو شمېر غلو او لنډه غرو په منځ کې ازبکو او هزاره وروڼود او نن ګډې کړي لیکې ور
د خپلې مالتړ؛  کیروسیي په وسله او ستراتېژمرسته او د  يمالد ایران په معنوي او  غواړي

 ته اشاره وشوه، پلې کړي.ور پورته لیدتوګې بنسټیزې کرښې چې
شمال د حرکت ته د سقاوي تور  پرچم جریده او ویناوو کې ، پهمهال پخپل کارملبېځایه نه وه چې 

 !کښو بزګرو د پاڅون نوم ورکاوهزیار
 وو.اولمب توب غورځنګ په وینود سقاوي لیدتوګې پلویانو دوه ځلې هېواد کې د پرمختګ او نوی

نوي حکومت  او په وړاندې راپورته شول د حکومت او کړنالرې لومړی ځل د غازي امان هللا خان
او  حکومت په سمبالښت مرکزي سراسريتازه یی له انګریزانو خپلواکي ترالسه کړې وه او د  چې

ځنډ او  نیستله، د الرې منځ کېالر پرا نه تهنوپراخو مدني او دیموکراتیکو بدلو یي د هغه په مټ
 .ځاوهله واکه وغور ځواکونو او پردیو په مالتړ تورونورود  وروسته یي

 !بې برخې کړ همختګپر مدنيله د مرکزي واک او  تور پیر هېواد څو کلونه دې د سقاو
سر  په سرخیلۍ رباني د برهان الدین یي پلویانو د بلې واکمنۍ پیر چې په نوییمه لسیزه کېد سقاو 

او  په ګډون ستمیانو کارمل د روشنفکرانو لکه درواغجنوڅو د  مخکېیي  بنسټ او راپورته کړ
چې په نسبي توګه د هېواد  نظام او حکومتیو بل  په مشرۍ هللا د نجیب، ایښی وو مذهبي مافیا

او هغه هیلې یي خاورې کړي چې هېوادپالو افغانانو د رانسکور  خپلواکۍ او واکمنۍ ته ژمن وو،
 د سوکالۍ لپاره درلودې. د وګړو هېواد د ودانۍ او

 هغه بدلون او اوښتونعبدهللا عبدهللا یي مشري کوي، د  تور حرکت چې اوسنی پلویانو سقاو د نن هم
د  نیمګړي څپرکي د تګالرې ن هللا خاناما غازي دچې  په الر اچول شوی پتوګه ې ته د زولنومخ

 پلی کړي. غواړي، غنيولسمشر  پلیتوب لپاره یي
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 ،دوستم جنبشاسالمي ګوند،  اسالمي جمعیت، نظارشورا، ا هم ګورو چې ټول تور ځواکونه پهبی دلته
په ډلو کې د عبدهللا پر محور راټولیږي او د مرکزي حکومت  پیرانو ي وحدت په څانګو او دد اسالم

 مخې ته خنډ کیږي. وهغه د جوړونکو تګالر او د
ته یي الر پرانیسته، لومړی د  حکومتاو سراسري ملي کال د ټاکنو په وړاندې چې قانوني  ۱۳۹۸د 

« منم نه»پریکړه او بیا وروسته د ټاکنو د پایلو د « نه منم»عبدهللا پر محور د تورو ځواکونو د 
کال د سقاو تور یرغل  ۱۹۲۸وښوده چې دوی اوس هم د  ،ه ټاکنو کې د دې ځواکونو ګډوڼلپاره پ
 ورته پالنونو په اندیښنو کې ډوب دي. تا ته دکال تورې کود ۱۹۹۲او د 

حکومت سره د موازي حکومت  منتخب د ټاکنو د پایلو نه منل، د ټاکنو پر بنسټ د ولسمشر غني د
، دا ټول د اوسني پیر د سقاوي اندیښنو او لوړې جال مراسم ترسره کول او سوګند ناحقه اعالن او د

 لیدتوګې څخه خړوبیږي.
 بدلون سیاسی او ټولنیز چاپیلایر او د سیمي او نړیوال چاپیلایرد  په کور دننه کړو چېنه باید هېر 

په  خو زهر یي غورځوي، بدلیږي؛ لکه مار چې زوړ پوټکي ، سقاوي اندیښنې او لیدتوګه همسره
 خپل حال پاتې کیږي.

، په امریکا کې ځینو کړیو ته پلمه په په تش لفظ «نه منم»حکومت د دهللا او ډلې یي د مرکزي عب
یي چې د اوس لپاره ) که دا مرسته په افغانستان ودروي.مرسته الس ورکړه چې یو میلیار ډالر 

، هېواد د ټاکلو ده او ارزو غوښتنه هم بنده شي چې د عبدهللا د ډلې کلکه ریښتیا (ګڼلی شو طوشرم
 طالبانود لکه  په نړیوال ډګر ،په اعالن ي حکومتموازد عبدهللا  ستونزو سره مخ کولی شي. دا چې

 هیله ده.سقاوي ، د دې ډلې بله پشان څونه د افغانانو حیثیت پر ځمکه وویشت د اسالمي امارت
و یرو اسپینږد  نولیان څو ماران او ارهټپیسقاوي له خپل  شان غواړيعبدهللا اوس لکه د مداریانو پ

په حکومت کې  د مشارکت په نوم د چنو لپاره واستوي، څومت ته کومرکزی ح مخورو په نوم،
پلیتوب پالنونو د و لپاره د حکومت د واکمنېدو او کلوننورو او د پنځو  غوړه برخه ترالسه شيورته 

 مخه ډب کړي.
لنډه غران، قاتالن، لوټماران،  یاغیان، کزي حکومت په دې هم ډاروي چې ګونديعبدهللا منتخب مر

ځواکونه سلوال دولت ود جنګساالران او جهادي مافیا ما)عبدهللا( سره دي، نو که  ،یند ځمکو غاصب
ګېدړ  خو ټول پوهیږي چې د عبدهللا دا قصه د هغه ه را والړ شي.ب دوی ته الس یوسي، قیامت

 !به قیامت شي که مړ شم نو په ټول جهان قصې ته ورته ده چې ویلي ول،
په دې وسیله غواړي  له پښتنو ډاروي، او د هغه ډله یي چې عبدهللالکه ازبک او هزاره مونه نور قو

 وو، هلته د یمه لسیزه کې چې د رباني حکومت واکمنخپلې سقاوي اندیښنې ژوندۍ وساتي. په نوی
د افشارو جګړه کې اسالمي جمعیت او نظارشورا چې د کابل  ازبکو څه حال وو!هزاره وروڼو او 

. یا د ، څونه بې ګنا هزاره وروڼه له تیغه تېرکړلمشر دییي او اوس عبدهللا ویاند هغه وخت یي 
 بکو او تاجکو ټولوژنې له چا هېرې دي؟د از جګړو کې دوستم او نظارشورا ترمنځ

ټاکنې چې منتخب حکومت او واکمنۍ ته الر برابروي، څووم ځل دی چې اسالمي جمعیت او نظار 
وایي چې عبدهللا یوخوا په ټاکنو کې ځان بریالی اعالنوي، بلخوا بهرنیانو ته  شورا یي مسخره کوي.

او دوی قانوني  په داسې چلند، ایا ه منځته وړلو کې د ده د هڅو مالتړ وکړي.د ټاکنو د پایلو په ل
ولې  دې ډلې د رباني د واکمنۍ په مهالال ک ۱۹۹۲په  یږي،پوښتنه کته ژمن دي؟  حکومتمنتخب 

چې  پرانیستهد حق ناحق شورا  ه درواغوپ د ټاکنو په وړاندې بیا یي او د ټاکنو لپاره الر نه ورکوله
 .ه الر اواره کړهو تنویو ټولوژنې هم هغ

لکه پښتنو،  دا ډله په نورو قومونو ، د غلو او لنډه غرو واکمني ده.هد سقاوي اندیښنو منطقي پایل
غواړی لومړی د  ه او لنډه غر په ځان راټولوي اوغل یوازې ې، ازبکو او نورو کتاجکو، هزاره ګانو

بیا روسته و ب کړي اواو پرمختګ مخه ډ، مرکزي حکومت اکنوولټد اساسي قانون، ټ دوی په مالتړ
 کړي.په نښه شوي، پلي  ته ملي ارزښتونه ود هېواد هویت، تاریخ او نور خپل نور پالنونه چې
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 غو د پلیتوب مخې ته لکه غراو د ه نونو پوه شويکتب په اندیښنو او پالد سقاوي م اوس افغانان
 !والړ دي

 ایپ
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