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 زرنګ دښمن
 !او هم دي بیا ورور قاتل ونیسي  زرنګ دښمن هغه ده چي هم دي زوي در مړ کړي وایی

 
څارندوي  تيپر مختللو او متمدن هیوادوكي ، كله هم چي كومه جنایې پیښه را منځته کیږي ، نو سمدس

ځاي احاطه کوي او   د پیښي رامنځته شوي محل ) محل وقوع حادثه ( ته ځي او تر هرڅه مخکي دا
بڼه ځانته غوره کوي ، نو دملي    بیا خپلي څیړني تر سره کوي . اوس نو كه چیري ، پیښه ، سیاسي

وڅیړي . په دي پیښه له خپل مسلكي نظره  امنیت څیړونکي هم د پیښي محل ته ور دانګي ، تر څو
ډي مساعي پر بنا سرته هغه ، د ګ  ابتدایې څیړنیزه او ارزونیزه پروسه کي چي دواړه ارګانونه

سوالونه دپیښي په هکله  د هغوي   رسوي ، معموالً خبریاالن د پیښي محوطي ته نه ور پریږدي او
ږ وکړاي شول په دي هکله چې مو داسي ځوابوي چي ګواکي پیښه هنوز تر څیړني الندي ده او هرکله

شریک کړو . دا صرف په   عیني شواهد تر السه کړو ، نو به یې هرو مرو له تاسي او خلکو سره
  اړتیا لیدل کیږي . هغه حالت کي چي جرم مشهود نه وي او د کشف په خاطر یې څیړني ته

وکړاي شول ، د  اوس به پر دي بنا راسو د قندهار ناوړي پیښي ته ، چي څرنګه زموږ زرنګ دښمن
له رامنځته کولو سره سم د هغي مسیر ته ، مخکي له دینه چي هغه دمسوءلو کشفي ارګانو له  پیښي

وڅیړل شي ، تغیر ورکړي او بیا له دي سره سم د خلکو احساسات د هغه چا په مقابل کي   خوا څخه
وایې مقتول ) مقتولین ( چي له یوي خوا د همدي پیښي د قربانۍ برخه ول او له بلي خ را وپاروي چي

) سره له دي ، څرنګه چې د پیښي د محل ) ځاي ( امنیت د امریکایې  خوا خوږي او همسنگره ول .
 ) سهل انگاري ( او مسؤلیت یې سترګي نشي پټیدالي ( . امنیتي ارګان په غاړه وه ، پر تشي

وه ، چي ترڅو وکوالي په زما په اند د دښمن اصلي موخه ، د دي پیښي په رامنځته کولو سره همدا
یو باریک وخت کي چي خلیلزاد له طالبانو سره د سولي په هکله هیلَمندي خبري کوي ، دا  داسي

او هغه هم داسي چې پر ځاي د دي چي افغانان په تیره بیا پښتانه  ډ سره مخامخ کړي ،پروسه له خن
ي قاتل په لټه کي شي ، هغوي د دهغه داصل پر خپل وژل سوي ورور یا اوالد پسي وژاړي ، او

  رالمسوي ، پاروي او تحریکوي . امریکایانو په مقابل کي چي د سولي د خبرو اصلي خوا جوړوي ،
اوس به راسو اصلي موضوع ته او هغه دا ، چي دا موخئیځه ) هدفمنده ( ناو ړه سیاسي پیښه چا له چا 

نځته کړه ؟ په زغرده باید ووایم چې دا پیښه داسي ساده نه ده لکه په تفاهم او همغږي کي رام  سره
خلک چي یې په هکله فکر کوي او پر ځاي د دي چي لمړی خپلي پزي ته الس کړي  چي زموږ ساده

 ، راساً په پشي پسي ځغلي .
هم كي چي د كارده ، خو بیا له هغه چا سره په تفا ISIزما په اند دا پیښه د پاکستان د استخباراتو یعني 

راتګ ، د ځان تباهي بولي او دا کړی بل څوک نشي کیدالي ماسیوا له هغه چانه چي د  سولي
د تمساح اوښکي بیېولي او اعالن یې کاوه چې د هغه د قتل پور به له   عبدالرازق پر مرګ یې

کي کړي یې داوه چي دا سي پوراخستني ته بیا پښتانه ورمخ امریکایانو څخه اخلي ، خو اصلي موخه
بیا سمدالسه ځان و امریکایې قومندان میلر ته ورساوه  ، چي متاسفانه ور مخته یې کړل او په خپله یې

چي په غاړه کي یې دنظاریانو دستمال ور  او له هغه سره یې په داسي حال کي تصویرونه واخستل
الرازق په جنازه او د قومندان عبد تاوکړی وه او په سر یې پکول ور یښی وه . داال څه کوۍ چي حتا

  پاتا کي یې ال د سیاسي ملحوظاتو په خاطر برخه وا نه خیستله .
 . ٢٤/١٠/٢٠١٨پای 
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