AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

ولس ته په کار ده چې
نور د غفلت له خوبه راویښ شي
طالب وسله والو د قطر هیواد په دوحه کې له اوږدې مودې خبرو اترو وروسته له امریکا سره یوه توافقنامه السلیک
کړه او په دغه توافقنامه کې له نورو مواردو سربیره د افغان حکومت له زندانونو څخه د خپلو  ۵۰۰۰زره بندیانو د
آزادولو غوښتنه هم کړی ده او بل مقابل یې دا خبره هم کړی چې دوي به هم  ۱۰۰۰تنه افغان امنیتي ځواکونه چې
له دوي بندیان دي آزاد کړي ،خو اصلی خبره دا ده چې طالب وسلوال بیا هم غواړي چې د امریکایانو په سترګو کې
خاورې وشندي ځکه چې طالب وسلوالو سره په یاده شوي اندازه افغان امنیتي ځواکونه بندیان نشته ،ځکه چې دوي
به کله افغان امنیتي ځواکونه نیول نو پرته له دې چې په هغوي باندې کومه با صالحیت محکمه حکم وکړي دوي به
په صحرایي محکمو کې شهیدان ول.
بله دا چې په دې وروستیو څو میاشتو افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیالبیلو والیتونو کې په سلګونو تنه افغان
امنیتي ځواکونه او ملکي خلک چې له دوي سره بندیان ول د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې آزاد کړي دي ،خو اوس
طالب وسلوالو وروسته له هغه چې د تاوتریخوالې اونۍ پای ته ورسیده او بیا ځل یې د افغان امنیتي ځواکونو پر
وړاندې د خپلو عملیاتو د پیل اعالن وکړ اوس په دې لټه کې دي چې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونه په لویو الرو
کې له پیژندګلوي وروسته برمته کړي او هاند دا چې د امنیتي ځواکونو تر نامه الندې یې د څو ورځو په درشل کې
په لسګونو تنه ملکي وکړي نیولي تر څو دغه شمیر پوره کړي.
خو دا هم د یادولو وړ ده چې افغان ځواکونو هیڅ کله هم طالب وسلوال به یې چې د جګړي او یا د ځینو نورو
ترهګریزو بریدونه پر مهال ونیول نه وژل او له ځان سره به یې یوړل ،تر څو د افغانستان با صالحیته محاکم د
جرم په پام کې نیولو سره سم پر دوي باندې حکم صادر او زندان ته به واستول شول.
خو برعکس طالبانو او نورو جنګي ډلو به چې آن دولتي نمبر پلېټ موټر هم ولېده بیا به یې پرې ضربه کړه او یا به
یې چې په لویو الرو کې د چا په جیب کې د کومې دولتي ادارې کارت پیدا کړ ،که به لږ لوړ موقف واال کس و ،سم
دستي به یې صحرایي محمکه کړ او و به یې واژه ،خو کفار به یې له ځان سره د څو کلونو لپاره ساتل چې پیسې
پرې واخلي او یا یې تبادله کړي.
اوس چې طالبانو له امریکا سره تش په نامه تړون کې د  ۵زره طالب او زر افغان حکومت بندیانو د ازادولو خبره
کړې ،د کوټې شورا او ای ایس ای په دستور په خپلو اعالمیو کې په دې سخت ټینګار کوي چې په کوم چل او فرېب
خپل کسان ازاد کړي او د افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیل وړاندې یې دا ناممکن شرط هم ډېر مهم بللی دی.
طالبانو چې دولتي کارکوونکي ځای پر ځای او صحرایي محاکمه کول؛ نو اوس ورسره بندیان نشته او که ورسره
هم وي ،داسې کم کسان به وي چې ډېر مهم ندي ،ځکه دوی خو په تېرو دوه لسیزو کې دولتي کارمندان ځای پر ځای
وژل یا یې صحرایي محاکمه کول.

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

طالبانو تیره ورځ د دې خال ډکولو لپاره یوازې د میدان وردګ والیت له چک ولسوالۍ څخه  ۵۵ملکي کسان له دولت
سره د همکارۍ په تور نیولي او خپلو زندانونو ته یې اچولي دي .ښایي دوی دې لړۍ ته په نورو لویو الرو او
والیتونو کې هم دوام ورکړي ،څو له افغان حکومت سره پرې بندي کسان تبادله کړي.
دوی د هغه مور ،پالر ،خور ،ورور ،لور او زوی د ژوند او ویر په غم کې ندي چې خپلو بندیانو پسې به څومره
اوښکې تویوي ،زارۍ به ورته کوي او د خدای او قران روی به ورته یادوي ،خو دوی ته یوازې هغه څه مهم دي
چې خپلو شومو موخو ته پرې ځانونه ورسوي.
افغان ولس ته نور په کار ده چې د غفلت له خوبه راویښ شي ،تر څو به مو نور هم دغه جګړه مارې او ترهګري
ډلي چې د نورو د ګتو او موخو لپاره جنګیږي او افغان ولس وژني او هیواد مو راورانوي او دوي به مو خپلې د
نیابتي جګړې په څېر کاروي .مونږ باید خپل اصلي دښمن وپېژنو ،که همداسې د غفلت او ډار په خوب کې ویده
پاتې شي ،د بهرنیو استخباراتو له لوري ګمارل شوي کسان به یې له دې هم ناسم استعمال کړي او د راتلونکیو نسلونو
ټول ژوند به یې هم په همدې ویر او غم کې تېر شي.
بااحترام
احسان

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

