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 یوه لویه اندیښنه

 

له کومی رسنۍ نه می په قطر کی د طالبانو د لوړ پوړی پالوی د یوه غړی ښاغلی ستانکزی 

نه وروسته د افغان د له الس لیک  په هکله د پرووکولصاحب یوه مرکه واوریده. هغه د سولی 

 »خ لیک په هکله داسی و ویل: برموجود امنیتی ځواک)ملی اردو، ملی پولیسو او ملی امنیت( د 

دا قوتونه د امریکا له خوا د امریکای ځواکونو د مالتړ د پاره امریکا را منځ ته کړی ول، چی 

نشته، نو دوی به هم په  امریکای پوځ د افغانستان نه ووځی، بیا خو د دوی وجود ته نوره اړتیا

 یعنی له منځه به ځی او منحل کیږی به.« خپل کار پسی ځی.

که داسی وشی نواندیښنه داده چی: ایا د سولی په پروسه کی را ګډ طالبان دومره ځواک لری  چی 

موجود دولت کی شامل وسله وال په په یوازیتوب سره د ټول هیواد امنیت و ساتی او د افغان 

ملیشه یی خپل سری قوتونه، د جهادی ډلو وسله وال اړخونه، د مال رسول او مال  قوماندانان،

، په هیوادی کی دا داعش او ورسره (چی وایی دیرش زره سرتیری لرو)منان بل طالبانی قوت 

ه ب یاغی ډلې د کنترول الندی راولی؟ ایا د موجود افغان دولت ټول شته وسایل او وسایط ینور

نو د بری د دوری په څیر کباړ او ټوټه ټوټه پاکستان ته الړ نه شی؟ ایا په هر یوځل بیا د مجاهدی

والیت څه چی په هر ښار او هره کوڅه کی به بیا ځانګړی پاچاهی منځ ته رانشی او بالخره ایا 

 د هیواد امنیتی چاری به د پاکستان د پوځ د استخباراتی اداری )آی اس آی( الس ته و نه لویږی؟
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ه اندیښنی دی چی که په افغانستان کی موجود نیمګړی او زخمی زخمی نظام او د دی دا ټولی هغ

ځواکونه له منځه والړ شی او تر دی هم یوه بیکاره او بی کیفایته موقته اداره منځ ته  نظام امنیتی

او تر ټولو لویه هنونو کی را ګرځی.ذراځی اویا ټول قدرت طالبانو ته محول کیږی، زمونږ په 

ه داده  چی ایا په هیواد کی به سوله راشی او که بیا به کورا کور نوی جګړې او نوی اندیښن

 تراژیدې را پیل شی؟ تاسو څه نظر لری دوستانو؟

 پای
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 یادونه:           
 

نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، او لیکوال که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 
د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»نو کوالی سی چی، پر انځور باندی د 

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی! «آرشیف»
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