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نصیر احمد څپاند

دهیواد دخپلواکی  97کلیزه
د حکومت خاموشی او پیکه لمانځنه
د آریانا افغانستان آنالین د اداری یادونه:
د درنو لوستونکو د پام وړ،
دغه لیکنه لومړۍ ځل  13کاله پخوا یعنی په  1993ز کال کی خپره شوی وه .هماغه وخت لیکوال د افعانستان د خپلواکی د
لمانځلو د پیکه کیدو ا د خپلواکی د ستر غازی اعلیحضرت امان هللا خان د اتلوالی د کمرنګیدو په خاطر ،خواله کوی او د خپل
زړه بړاس په څو کرښو کی را باسی او هیله کوی چی حکومت دی افغان اولس ته د داسی سپکاویو مخه ونیسی ..دیارلس کاله تیر
شوی خو د دغه ښاغلی لیکوال ،نصیر احمد څپاند ارمان نه یواځی پوره نشو بلکی داسی ډنډوری هم رامنځ ته شوی چی ګواکی
د ستر اسالم دښمن ،افغان دښمن او انسان دښمن ،کلکانی هډوکی دی را پیدا او چیرته پورته ،جګ او اوچت یو شاندار زیارت پر
هغوجوړ کړی شی .دا خو ال څه کوۍ چی د سږ کال د ارګ په پیکه او نا مناسبو مراسمو کی ،د اعلیحضرت غازی د انځور پر
ځای د کلکانی انځور او د هغه د مرشد د زوی یعنی صبعت هللا مجددی انځور لیدل کیدل .دا ولی؟ د ښاغلی ولسمشر نه دا پوښتنه
کیږی څی آیا ستا دغه بی مسئولیته او بی اصوله غیر افغانی کړنه په خپل ذات کی یو افغان دښمن کار ندی ؟ ستاسو بر حال اجرائیه
رئیس عبدهللا جان اوهمدارنګه پخوانی ولسمشر حامد جان هلته ولی نه ول؟ آیا دا د افغانستان په حیثیت او د ولس پر شرافت د
ملنډو وهل نه دی؟ نه به هیروو چی د دغو دواړو ذاتی شخصیت ندی چی افغان اولس ورته درناوی لری بلکه د اجرائیه رئیس او
پخوانی ولسمشر مقام دی چی ورته احترام کیږی.
راځۍ چی وګورو دغه خوا خوږی لیکوال دیارلس کاله پخوا ځه ویلی وو.

دهیواد دخپلواکی  97کلیزه
د حکومت خاموشی او پیکه لمانځنه
گرانو هیوادوالو د هرڅه نه مخکی د هیواد د سیاسی خپلواکی د بیرته اخیستنی  97کلیزه مو مبارک شه
قدرمنو هیوادوالو! تاسی ته بهتره معلومه ده چی د هیواد خپلواکی مونږ ته چا په خیرات او یا سوغات نده را کړی دا
د هغو با همتو او با شهامتو افغانانو د وینو او ککریو په قربانیو اخیستل شوی او تر السه شوی ده چی په کال 1919
کی د ستر رهبر او په آزادی میَن اعلیحضرت غازی امان هللا خان لخوا د اسد په  28نیټه رسمآ اعالن شوه او د
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افغانستان د حکومت لخوا دغه نیکمرغه او پرتمینه ورځ په دیرو شاندارو او پرجوشه مراسمو سره د یو ملی جشن په
توگه لمانځل کیده او په دغه ورځ کی به دهیواد په گوډ گوډ کی جشنونه او میلی به وی.
مگر په ډیر تأسف او خواشینی سره دا څو کاله د حکومت او هم د تش په نامه سیاسی اپوزیسیون لخوا ډیره پیکه
لمانځل کیږی .د هیواد  97کلیزه هم د حکومت او په رأس کی د مصلحتی پالیسی پالونکی رئیس جمهور او تیم لخوا
صرف د آزادی پر منار باندی د گلونو د گیډی په کیښودلو سره اکتفا وکړه او ولمانځله شوه.
تش په نوم سیاسی اپوزیسیون او سیاسی احزابو هغه که ملی جبهه ،ملی ائتالف ،د بحران نه د نجات جبهه ده او که
مطرح گوندونه لکه حق او عدالت ،د وطن د ترقی ملی گوند ،جعمیت اسالمی ،حزب اسالمی او افغان ملت گوندونه،
د خاموشی او بی تفاوتی روژه نیولی وه او صرف د مبارکیو په کوچنیو پیغامونو یی اکتفا وکړه صرف نوی رامینځ
ته شوی د افغانستان ملی تحریک – ملی غورځنگ او افغان یون گوندونو ډیر فعال او متحرک وو او عزتمندو
هیوادوالو سره یی یو ځای خورا په افغانی جوش او د وطن پالنی په احساساتو سره دغه شانداره ورځ په ډیرو ناچیزه
امکاناتو سره ولمانځله او حکوت ،دنیاوالو او د وطن دښمنانو او خارجی گوډاگیانو ته یی د ملی یوالی – د خلکو د
آزادی او خپلواکی د ساتنی– هیواد او ملی گټو ته د وفاداری ثبوت ورکړو او دایی ثابته کړه چی افغان ملت ال ژوندی
دی او خپل تاریخی رسالت یی ښکار کړ .همدا رنگه د والیاتو والیانو هم د جمهور رئیس د پالیسی نه په نقل سره په
والیتو کی په ورته کوچنیو مراسمو سره ولمانځله .قوماندان عطا محمد نور او د شمالی والیتونو نور والیانو هم
سیاسی روژه نیولی وه مگر د شمال با عزتو ورونو ملیتونو او والیتو شوراگانو لخوا دیر په جوش او جذبه سره دغه
مراسم ولمانځل او په حکومت ئی غږ وکړ چی په آینده کی دغه ملی ورځ بیا په بی تفاوتی سره تیره نکړی او په
شاندارو مراسمو یی ولمانځی.
په دی پرتمینه ورځ کی زمونږ د اطالعاتو او کلتور وزیر بلکل څرک نه وو همدا رنگه طلوع تلویزیون  -یک
تلویزیون -تمدن  -خورشید چی د گاونډیو هیوادونو لخوا تغذیه کیږی بالکل ناخبر او یا هم په شعوری توگه د بی
تفاوتی مظاهره وکړه.
حال دا چی په نورو هیوادونو کی میاشت مخکی د دغی پرتمینی ورځی د لما نځلو لپاره د حکومت او خصوصآ د
اطالعاتو او کلتور وزارتونه جامع او خصوصی پروگرامونه ،علمی سمینارونه – کنفرانسونه ،عامه پوهاوی
پروگرامونه تأریخی او د آزادی او ملی اتالنو مزارونو بیا رغوی او د ښارونو د واټونو د سمسور او ښکلی کولو لپار
کار کوی حتی کلنی بودیجی کی مشخص رقم ته اختصاص ورکوی .په هر صورت یواځی دوو ملی تلویزیونونو،
ژوندون – او شمشاد تلویزیون او رادیو په خورا جوش او جذبه او میړانی سره د لویو غونډو او تفریحی پرتمینو
خپرونو او پروگرامونو سره ولمانځله او د هیواد والو تنده ئی ماته کړه او ملت ته یی تسلی ورکړه او خپل ملی رسالت
یی پرځای کړو او دایی ثابته کړه چی:

ترڅو چی یو افغان وی تل به دا افغانستان وی
مونږ هم شمشاد تلویزیون او رادیو او همدا رنگه د ژوندون تلویزیون ته ال هم بریاوی غواړو او خپلو ملی سوداگرو
نه خواست کوو چی د خپلو ملی تلویزیونونو مالتړ وکړی ترڅو ال پیاوړی شی.
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د حکومت او همدا رنگه د اطالعاتو او کلتور وزارت دغه بی تفاوتی د خلکو او ولس د احساساتو سبب گرځیدلی دی.
په گران هیواد کی میشت قومونه او ټبرونه او ټول اولسونه د حکومت څخه غوښتنه کوی چی دغه ملی ورځ په خورا
درنو او شاندارو مراسمو سره باید ولمنځله شی.
د افغانستان ملی تحریک – د افغانستان ملی غورځنگ او افغان یون گوندونو د رهبری څخه هیله کوو چی په یو
سیاسی محور او سیاسی ټغر سره یوځایی او یوالی وکړی تر څورپه قوی مستحکم او واقعا یو ملی سراسری حرکت
باندی بدل شی او دغی غمیزی ته د پای ټکی کیږدی .همدا رنگه په اخیر کی په هیواد کی میشتو ټولو ورونو ،مختلفو
قومونو – مدنی ټولنو او ملی شخصیتونو څخه غوښتنه او خواست کوو چی د افغانستان د ملی تحریک – ملی
غورځنگ – او افغان یون د گوندونو لیکی پیاوړی او مال تړ وکړی او ورتهل اس په دعا شی او په گډه سره د خپل
هیواد د خلکو موجود ستونزو ته د حل الره پیدا کړی او دغه غمیزی ته د پای ټکی کیښودله شی.
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