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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۰۴

عبدالصمد ازهر

طالبان او ځانمرګي بریدونه
د سردار محمد داوود پر روغتون پرونی وحشیانه او سړیتوب ضد ځانمرګي برید  ۱۹شهیدان او  ۳۴تر  ۵۰پورې
ټپیآن پر ځای پرېښودل او بیا یې په سلګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کښېنولې .په داسې حال کې چې د ټولو دغسې
جنایتکارو کړنو په مقابل کې ،که پرون طالبانو کول یا نن داعشیان ،خپله ژوره کرکه ښکاروم ،شهیدانو ته له هللا
تعالی نه د جنتونو ،ټپیانو ته د چټکې روغتیا او ویرجنو کورنیو ته د اجر او زغم خواست کوم.
طالبانو ته مخ اړوم او ترې پوښتم چې:
تاسې چې پخپله د دغه رنګ بریدونو شامپیونان وئ ،اوس د ځانمرګی بریدونو د عواقبو په زور پوه شوي یاست؟
اوس چې په داسې بریدونو کې په پر له پسې توګه د ولسي خلکو تر څنګ ګڼ طالبان هم وژل کېږي ،د دې ناروا
کړنې تریخ خوند ستاسو کام ته هم در ورسېد یا د عاطفې احساس مو بیخي بایللی دی؟ دا چې د فرانس پرس او دویچه
وېلې د خبر له مخې د سردار محمد داوود پر روغتون برید کې ستاسو مهم سړی د کابل قول اردو قوماندان مولوی
حمدهللا مخلص هم ووژل شو ،نو د استشهادي بریدونو په خوند به مو سر خالص شوی وي .مولوي حمدهللا چې ویل
کېږي د اشرف غني د وژلو دنده یې درلوده او لومړی سړی و چې د غني پر څوکۍ یې د الجزیرې ټلویزیون کمرې
ته پوز ونیو ،او خدازده څومره استشهادیان به یې روزلي او د باروتو مړۍ کړي وي ،د بې شمېره ځورېدلو کورنیو
آزار یې د غاړې د لعنت طوق وګرځېد او هللا پاک په سزا ورساوه.
دغه راز بریدونه چې تاسې او حکمتیار یې استشهادي بولئ ،په اسالمي نړۍ کې وروسته له پخوانیو فلسطیني
جنګیالیو ،په لومړي ځل د داعش له خوا په عراق کې پیل شول او تاسو هم بیا له دوی نه په زده کړه ،دې انسانی
ضد عمل ته مخه وکړه .کله چې تاسې د پخواني حکومت پر مهال په ځانمرګی برید کې د بې ګناه ولسي خلکو وژنه
قهرماني ګڼله او لږ موده مخکې د تلې په اوومه ستاسو د کورنیو چارو وزیر مخ پټي سراج الدین حقاني له خوا د دې
غولېدلیو قربانیانو کورنیو ته د ځانمرګو د لمانځنې په ترڅ کې نقدي او جنسي مرستې او د کورونو د ورکړې وعدې
وشوې ،اوس نو د داعش استشهادي بریدونو ته څه غبرګون لرئ؟ اوس خو هغوی دي چې خپل دا عمل استشهادي
بولي .د حمدهللا وژنه به وروستۍ هم نه وي او ډېر نور به هم په همدې ډول او یا د تاسو په پېښې (تقلید) د هدفي
وژنو او چسپکي بمونو ښکار وګرځي.
د تېرو حساب غوښتنه به یوه ورځ درنه ولس کوي ،خو دم ګړۍ زما توصیه درته دا ده چې د غرور او ځان مننې له
خره راکوز شئ ،مدني نړۍ ته سترګې وغړوئ ،نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړئ ،په حکومت او
قضا کې غیر له مالیانو او طالبانو نه نورو پوهانو او ماهرانو ته په سترې او فعالې ونډې قایل شئ ،له هنر او فرهنګ
سره پخال شئ ،قانوني ژوند راولئ ،له قانوني الرې ملي مشروعیت تر السه کړئ او نړیوال منل شوي قوانین او
نورمونه ومنئ ،څو افغان ولس در نه راضي ،د پردیو پلمې شنډې او نړیوال مشروعیت ته هم الر ومومئ .که داسې
نه وي نو نن یو د پنجشېر د مقاومت نوم دی ،سبا ته به ټول وطن درته راپورته شي.
نن مې یو خبر د ترمز او حیرتان تر منځ د انتقاالتو په هکله واورید چې کوم موټر چلوونکي سر ټکاوه چې طالبان
تخنیکي ستونزې لري او له کمپیوټر سره بلد نه دي ،نو ځکه کارونه ټالېږي او د دوي مصارف زیاتېږي .بل خبر مې
د مالیې وزارت له کوم مسوول نه واورېد چې ویل یې مونږ د معاشونو له پاره پیسې لرو خو تخنیکي ستونزو زمونږ
کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي .د دې خبرې هم مانا دغه ده چې مالیان په سیستم کې پوهه نه لري او په
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کمپیوټر او دیجیتال یې سر نه خالصېږي .د دې معضلې حل ساده دی او هغه د تخصص واال او ماهرو کارمندانو
استخدام دی مخکې له دې چې ټول د وزګارۍ له کبله له هیواده ووځي .زمونږ په هیواد کې په ډېرو غټو مصرفونو
په زرګونه تخصصي ظرفیتونه وروزل شول ،خو له بده مرغه په زرګونو یې را نه بوتلل او پاتې هم په وتو دي .ډېر
زیات کلونه او ستر مصرفونه په کار دي چې بیا دغسې ظرفیتونه وروزل شي .زه اریان شوم کله مې چې د پاکستان
باندنیو چارو وزیر له خولې ،له افغانستانه د ستنېدو په مهال ،واورېدل شول چې د افغانستان له حکومت سره باید د
سلګونو کارپوهانو په استولو کومک وشي او پوه نه شوم چې ولې باید طالبان د خپلو افغان کار پوهانو په ځای پر
پردیو اعتماد وکړي او پرېږدي د همکارۍ تر پلمې الندې د دولت په منځ کې خپل نفوذ او کلکې ریښې وځغلوي.
ښه نو طالبانو ،آیا په دې هم پوهېږئ چې ولې او د چا په لمسون داعش د تاسې له راتګ وروسته ډېر زیات فعال
شوی دی؟ که نه پوهېږئ زه به مو پوه کړم .لمسون د امریکا دی او اجرایي وسیله یې پاکستان .تاسې به پوهېدئ که
نه ،چې د تاسې په ځواکمن کولو کې هم د امریکې او پاکستان السونه سره یو ول .امریکې خو هسې چټي واکمنۍ ته
ستاسو د تحمیلولو له پاره پر اشرف غني ،لکه اوس چې بلینکن او خلیلزاد پرې اعتراف کوي ،زور نه آچاوه .امریکې
په سیمې کې د خپلو موخو د پرمخ بیولو له پاره له تاسو نه تمې درلودې او پر تاسو یې حساب کاوه .ستاسو به په یاد
وي چې دونالد ټرمپ د امریکې پخواني ولسمشر یو وار ویلي و چې طالبان د پیسو مزدور جنګیالي دي او هر څوک
کولی شي دوی اجیر کړي .پاکستان هم په دې هکله ورته ټټر وهلی و .اوس چې د دوی له غوښتنو نه سر غړوئ نو
دواړه پر تاسو زور اچوي او داعش یې هم درته بوڅ کړی دی .پام وکړئ چې ترکیه هم د داعش په انتقال کې ښه
تجربه لري او ډېر اصرار یې د هوایي ډګر تر السه کولو له پاره شکمن ښکاري .له بل پلوه د پنجشېر مقاومت واال
هم ادعا کوي چې ګواکې د دوي د «ملي مقامومت جبهه» د امریکې په عدلیه وزارت کې ثبت شوې او د قانونی
فعالیت جواز یې تر السه کړی دی .د دې جبهې یوه غړي له فرانسې نه په خپل ثبت شوي ویډیو کې وایي چې د دوی
او داعش موخې ورته دي او باید په ګډه فعالیت وګړي .دا ټولې هغه کړۍ دي چې که ځانونه له ملی او نړیوالو
غوښتنو سره عیار نه کړئ ستاسو غاړو ته درلوېږي.
زه دا ترخې او خوږې په دې درته لیکم چې زمونږ ولس نور د جګړې او دا چې افغانستان د امریکې او د سیمې د
سترو ځواکونو د زورازمویلو ډګر شي ،توان او حوصله نه لري او زمونږ خپل ولس هم د تاسو له اوسني چلند سره
د تاسو مالتړ نه شي کولی او د زغم پیمانه به یې تشه شي.
و ما علینا ااال البالغ.
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

