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   سعيدي –محمد سعيد  :ليکونکی 

  ٢٠١۵ اپريل ١٧
  

  بدخشان غميزه اودھيوادوالو مسوليت
  

ويندي ساندي وھي ،زموږ ټبرونه چيغي اوژاړګاني خزموږ  له دری لسيزو راديخوا زموږ ميندي واويال کوی ،

يغو واويالګانو سره عادي کړل شوی يوو اودغه کار قصدا جبراپرموږ باندي تحميل کيږی و چغکوي موږ دد

اوموږ په تدريجي مرګ باندي مړکيږو تاسو دپيښاوردمکتب غميزه ھم وليدله چې دپاکستان خلکو اودولت څومره 

 څخه په افغانستان ارمي مکتب پيښي د عکس العمل ورباندي وښوده اوداسي يوه عادي پيښه يې ونه ګڼله دپيښاور

کې ډيرې سختي پيښي رامنځ ته شوې دی خو يوه ورځ دولت ورباندی خفګان ښودلی دی اوبس تاسو په 

لنډورځوګې وګوري چې دخوست دځوانمرګي پيښه ھم ټول خوست والړزاوه اوھر کور کورکې ژاړاګاني وي لږ 

  .ګاني وي اواوس دبدخشان غميزه چې په ټول پکتيکا واليت کې اھونه واويال وړاندی د پکتيکا پيښه ،

اصل خبره دادی چې دافغانستان کشاله له جنوب نه شمال ته وغزيده اوموږ خلک اودولت سيالبين په 

څيرګورواوبس ھغه احساس مسوليت لکه څرنګه چې الزم دی روشنفکرو اوغيرروشنفکرو نه دی ترسره کړی 

 داعش شايد شمال ته وغزيږی اوطالب په داعش تبديل شي ډيرې مودې په مطبوعاتو کې روانه وه چې   داخبره له 

   .دغه موضوع ته لږه کتنه کوو اوخپل مسوليتونه بايد سرته ورسوو

ګرانو لوسونکو طالب ،داعش دسيکي دوه مخه دی دومره فرق دی چې داعش يوه نړيواله پديده دی اوطالب داخلي 

ګی نشته دی اواصلي باداريې نه غواړی چې ددوی ترمنځ قضيه دی او دمالعمراوابوبکرالبعدادی ترمنځ ھم ھماھن

دې ھماھنګی پيداشی دطالب سياسي رھبري شايد دولت سره ملګري شي اونظامی په مملکت کې ځای نه لري اوپه 

وف خادم چې څه موده وړاندي ووژل شواويا ؤداعش به تبدليږی اوابوبکرالبعدادي سره به بيعت کوی لکه عبدالر

 ترمنځ په اعمالو اوماھيت کې فرق نشته دی ديارلس کاله کيږی چې دطالب اعمال موږ ليدلي دی خراسانی ددواړو

چې له اسالميت اوافغانيت څخه ډير لري دی دسرونو پرې کول په اورکې سوزول يې ښې بيلګي دي اوداعش ھم 

راتيژيک موقعيت دی ھمدغه کارکوي داعش باندي چې کومه پروژه پرمخ وړي ھغه له پاره دافغانستان شمال ست

ه ځان ورباندي رسوي چې اوطالب له پاره جنوب وو چې دطالب دنده په داعش تبدليږی اوباداريې خپلو موخو ت

ايران ، چين او روسيه ترتھديد الندي راولی اودافغانستان ځيني جنوبي برخي اوجنوب غرب برخي داسي شي لکه 

 کې پيښاور دپاکستان له پاره چې يو حمايوي اولوژستيکي موقعيت يې درلوده چې له پيښاوره ١٩٨٣ او ١٩٨٢په 

ال له ؤدين راليږل کيدل خو ايا دغه برنامه به څومره بريالی وي ؟ ددې سبه اکماالت کيدل اوافغانستان ته به مجاھ
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پاره به وخت ځواب وايې خو دومره چې اوازی دي بريالی به نه وي ځکه چې څه موده وړاندي امريکا دايران له 

ه پاره ھم سياسی مناور اجراء کړ  چې امريکا دايران له خوا دسخت غبرګون سره مخ شوه چې اسراييل اوپ

افغانستان کې دامريکا اډو په نښه کولو يې امريکا ته اخطارورکړ که چيری دداعش اوطالب له خوا شمال په نښه 

شي چې چين اوروسی غوږونه په تاو کړي نو دغه موضوع بيه دومره ساده ھم نه دی لکه څومره چې فکر کيږی 

قابل کې چپ نه کينی نوديې بدخشان دغه چين اوروسيه بيا په دغه موضوع باندي پوھيږي اوھغوی ھم ددې په م

   .کرغيړنه پيښه يې پيل دی  انجام يې  څه کيږی وخت به ورته ځواب وايی

که چيري درسمي خبرونه راووځو اواصلي واقعيت ته وګورونوبيا داخبره بايد په واضحه توګه وکړو  چې موږ 

ه په يو واليت کې دردوی بل ھم بايد په غم تراوسه پوري ملت نه يوو اوديو وجود حيثيت مو نه دی غوره کړی ک

نه الس واخلو اودګډدشمن په مقابل کې ګډه مبارزه مسلو ژبني ، کې ورسره شريک شي راځي چې نوره دسمتي ،

وکړوو کيني په تدريجی مرګ به مړکيږو اوھيڅو ک به مو په قيصه کې نووی اوبې ارزښته به پراته وو خو 

انستان کې طالب په څير ځای نه لري ځکه چې طالب داخلي پديده وه په جنوبی دومره خبره دی چې داعش په افغ

والياتو کې ورسره څه نه څه خواخوږيې وه اودپاکستان ترحمايې الندي وو اوپه کومو کليوالو سيمو کې چې 

يدل خو ورسره خواخوږي نه وه ھلته ددوی ځای ھم نه کيده دغلو په څير به دشپي له خوا له ھغه منطقي څخه تير

داعش سره په افغانستان کې خواخوږي نشته دی په ځانګړی توګه په شمال کې اونه بريالي کيدای شي که بريالي 

کيدای شوای نو طالب به په شمال کې بريالی شوای وايی؟ خو دټول زورسره سره ناکام شول نو راخي په ځانګړي 

په مساوات  اوبشري   ديموکرات  ، مترقي ،خپلواک ، ديو متحد ،توګه دافغانستان روشن فکره طبقه چې 

حقوقووالړ افغانستان چې ټولو وګړوته په يوه سترګه وليدل شي اقليت اواکثريت مطرح نه وي متحد  اومتفق 

  . اودګډدښمن په مقابل کې ګډه مبارزه وکړو اوپه تکتيکونو يې فکر وکړو اوعمل ته راودانګو شوو

 

 


