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پاچا

ای طالبانو!!!
ای طالبانوتاسو ته د تاریخ یوه لنډه یادونه کوم ،د نړۍ نور خلک هیڅکله خپل تاریخی واقعات او ویاړنی که هغه
ښي وي اویا بدي وې نه هیروی خو له بده مرغه تاسو شل کلن تاریخ چی ستاسو لپاره له ډیرو لوړو او ژورو څخه
ډک وو ډیر زر هیر کړ ،ډیر لیری به نه ځو،ایا هغه بدې ورځي موپه یاد دي چی تقریبآ شل کاله پخوا د امریکا د
هوایی او ځمکنی پوځی یرغل لخوا چی د رشید دوستم اوستمی غدارانو (نظاریانو) په ملګرتیا یی ستاسو د ظلم او
استبداد بیرحمه واکمنی پای ته ورسوله.دا جګړه یواځی په دی ختمه نه شوه چی تاسو یی له واکه بیواکه کړۍ بلکه د
رشید دوستم او شورای نظار بیرحمه جنګیالیو ستاسو په زرهاو طالب جنګیالي په کانټینیرونوکی واچول او د لیلی په
دښته کی یۍ ژوندی په ځمکه کی ښخ کړل.
لومړی خو باید تاسو خپل دشمنان وپیژنۍ،ستاسو لومړی دښمن امریکا ،بیا رشید دوستم او د هغه ډله او بله منفوره،
مفسده او تخریبکاره ډله د نظار شورا ده.تاسو باید د هغوې څخه د خپلو وژل شویو طالبانو بدل واخلۍ چی د لیلی په
دښته کی یی لکه د قربانۍ د سیرلیو(ګډورو) په شان ووژل .کله چی ستاسو زور او جبر د امریکاېی بمبار الوتکو
پواسطه چی په ځمکه کی ورسره هم دغه ملی خاینان ملګرې وو له منځه یوړل شو او پس له یو څه وخت څخه مو
بیا نظامی قدرت تر السه کړ ،الزمه وه چی خپل ټول جنګی قوت مو ددغه ملی خاینانو او جنایتکارانو په مقابل
کارولی وی،خو په تآسف باید وویل شی چی د پاکستان د آی-اس-آی په الرښوونه تاسوخپل ټول نظامی قوت د
افغانستان د ملی اردو د وژلو او د وطن په ورانولو کی وکاروه او دا لړۍ تر اوسه هم روانه ده.اوس چی ستاسو او
امریکا تر منځ د سولی خبري رواني دي او په نږدی وخت کی به ستاسو او امریکا تر منځ د سولی موافقه السلیک
شی که د لوی او مهربان خدای په رحمت او برکت دا کار وشی دا به نه یواځی ستاسو لپاره بریا وی بلکه د افغان
ځوریدلی ملت لپاره به په زخم د مرهم پټۍ وی،په دی حساس وخت کی تاسو ته ډیره ښه موقع په الس درغلی ده چی
که خدای وکړی او موافقه السلیک شی نور به تاسو د پاکستان د آی-اس-آی د جغ او غالمۍ څخه د آبد لپاره خالص
او خپل وطن افغانستان ته به راشۍ.
زما بله هیله داده چی وروسته د توافقنامی د السلیک او یا هم دا اوس د ولسمشر اشرف غنی د دفاعی او امنیتی
ځواکونو سره یوځای شۍ او خپل ټول نظامی قوت د قصاب دوستم او شوراۍ نظاریانو په مقابل کی وکاروی او د
خپلو وژل شویو طالبانو بدل ورڅخه واخلۍ.نن می ستاسو د نظامی کمیسیون د یوغړی مولوی مزمل غږیز کلپ
واورید چی خپلو طالب جنګیالیو ته آمر کوی “چی له خارجيانو پرته افغان پوځيان که په پوستو کې ويشتلی او په
نښه کولی شئ هم صرفه پری مه کوئ.
د مزمل ددی خبرو څخه به بل نور جهالت څه وی باید ویلی یۍ وی چی په دوستمیانو او نظاریانو خپلو حملو ته
زور ورکړۍ خو عقل له کومه شو،عقل خو په بازار کی نه خرڅیږی چی سړی یی واخلی او لکه د چپ (چی په
ځینوایلکترونیکو آلو کی استعمالیږی) او ستاسو په ککریو کی یی نصب کړی.
راځۍ یوی بلی خبری ته راشو مثآل که تاسو په افغانستان کی واک تر السه کړ،تاسو کوالی شی چی بدون د افغانستان
د پوځیانو او امنیتی کارکوونکو څخه حکمروای وکړۍ ،ځواب واضح دی چی داکار به ناشونی وی دخدای او رسول
په خاطر لږ عقل پیدا کړۍ ،دیته وایی د یوشتم قرن جاهالن.هوښیاران واېی چی په سیاست او جنګ کی د هر ممکن
تاکتیک څخه کار اخستل لویه بریا ،هوښیاری او عقلمندی ده،تاسو کی غیر د جنګ او جنجال څخه عقل د کومه
شو.ای بدبخته او بی عقله طالبانو لږ عقل پیدا کړۍ خپلی غیږې د ملی اردو عسکرو او امنیتی کارکوونکو ته خالصې
کړۍ هغوې راجلب کړۍ  ،که چیری واک ته مو السرسی پیدا کړ همدغه دفاعی او امنیتی ځواکونه به ستاسو مال
تړ کوی،په دی پوه شۍ چی د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خپلسرو جنګ ساالرانو څخه پوزی ته راغلي
دې خو دوې بله کومه چاره نلری،که تاسو خپلی غیږي دوی ته خالصی کړۍ اود نرمښت څخه کار واخلۍ تاسو به
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لویه بریا او کامیابی تر السه کړۍ.دغه بیچاره او غریب ځواکونه هم ستاسو لخوا په څپیړو وهل کیږی او هم د زور
واکانو لخوا،اخر دوې خپل مخ چاته واړوی ،دوې هم انسانان دي،کورنۍ او ماشومان لری او مسؤلیت لری چی د
هغوي لپاره نفقه پیدا کړی ،دا بیچارګان په دوو کی حیران دې هم ستاسو لخوا وژل او تحقریږی او هم د جنګساالرانو
لخوا،دوي چا ته پناه یوسی هغه مشهور متل چی وایی “يو خوا ډانګ دی او بلخوا پړانګ دې” زه په دی باور لرم
که چیری تاسو په دوي ډز و نه کړۍ دوي به هیڅکله په تاسو د ټوپک ماشه را نه کا ږی .که تاسو په رښتیا حکومت
کول غواړۍ او د افغانستان په بهیرکی ځان ورګډول غواړۍ نو د نرمښت او شکیبایی څخه کار واخلۍ او د افغانستان
د ټولو وګړو لپاره د نجات وسیله شۍ او هیواد ددی اوسنی بحران څخه راوباسی.تاسو نه ګورۍ چی په افغانستان کی
څه اړی ګړی روان دی ،هیواد د تجزیی په لور روان دی ،عبدهللا عبدهللا یوه پاچاهی اعالن کړی،دوستم بله پاچاهی
اعالن اوکه حاالت داسی وی نود نورو پاچاهیو اعالنونه به هم واورۍ.
ځینې خلک وایی چی تاریخ نه تکرارېږی ،خو ثابته شوه چی تاریخ تکراریږی خو په یو بل ډول،تاسو ته معلومه ده
کله چی د افغانستان څخه د روسی پوځیانو د وتلو قرارداد په جنیوا کی السلیک کیده نو د افغانستان د هغه وخت
واکمنان او په پاکستان او ایران کی میشتې مجاهلین (مجاهدین) په تمامه معنی د صحنی څخه ایستل شوی او بی
ارزښته شوي وو .په دغه خبرو او قراردادونو کی یواځی پاکستان مخکښ وو،اوس تقریبآ د پنځه دیرش یا کم وزیاتو
کلنو څخه تاریخ بیا تکرار شو،البته ځینې څیري او هیوادونه او یا سیاسیون به بدل وي لکه امریکا ،خو پاکستان هغه
مکار هیواد دی چی بیا هم د افغانستان په اموراتو کی سرنوشت ساز رول لوبوی.ایا دا د شرم ځای نه دی چی تاسو
طالبان چی ځانته افغانان هم وایاست بیا مو هم د پاکستان غالمۍ ته مال تړلی او په هر کار کی د هغوې څخه مشوري
اخلۍ ،له دی څخه وروسته تاسو ته د افغان کلمه کارول بیځایه اوبی معنی خبره ده.
بله ډیره مهمه خبره داده چی د پاکستان دشمنی د افغانستان سره د پاکستان د زیږیدو مخینه لری چی تقریبآ د اویا
کلنو راهیسی روانه ده،ددغی دشمنۍ تاریخ هر چاته معلوم دی او زه نه غواړم چی ددغی دشمنۍ تاریخی ابعاد
راوسپړم،خو ایرانی رژیمونه که شاهی وو او یا اوس اخوندی دي زمونږ د ګران هیواد سره د پیړیو پیړیو راهیسی
دشمنی او عداوت لری،دا هم لوی بحث دی ،خو دومره وایم چی ایران زمونږ سره مذهبی ،ژبنی او د ارضی تمامیت
دعوا لری،که رښتیا سره ووایونه د ایران پخوانیو رژیمونو او نه هم اوسنیو اخوندی رژیمونو د افغانستان خپلواکی
په رسمیت پیژندلی خودا سیاسی حاالت دې چی په ظاهره افغانستان په رسمیت پیژنی.ایرانی اخوندی فاشستان همیشه
د افغانستان په بربادیو کی لکه د پاکستان په شان خپلی ګټې لټوی.
په اخر کی دا باید وویل شی چی د ایران فاشستی رژیم ډیر افغانان چی د محقق او کریم خلیلی لخوا به په سوریه کی
جنګ ته معرفی کیدل او په مقابل کی به د ایران د سپاه پاسدارن لخوا د هر یو جنګیالی په سر محمد محقق او کریم
خلیلی ته دوه زره او زیات ډالر ورکول کیده دسوریی په جګړه کی قربانی شول،سره ددی چی دغه افغانان چی په
سوریه کی د فاطیمون په جبهه کی جنګیدل خپل ځان ته افغانان نه ویل او یواځی یی د ایران د منافعو لپاره کا کوو
خو مونږ افغانان انسانی عاطفه لرو چی د هری بی عدالتۍ په مقابل کی باید د حقایقو څخه دفاع وکړو.
سره ددی چی زما د امریکا ولسمشر ټرمپ نه خوښییږی خو کله چی یی د قاسم سلیمانی د مرګ فیصله صادره کړه
ا و دغه مفسد االرض او د افغانانو ،عراقیانو او سوریایانو قاتل یی مردار کړ،زه د ولسمشر ټرمپ په دغه کار ډیر
شکرګزار یم او خدا دی ال نور توفیق ورکړی چی ایرانی فاشستان او اخوندان قتل عام کړی او افغانستان ،عراق او
سوریه ددغه فاسدانو د شر څخه خالصه کړی.
امین یا رب العالمین
پاچا – کلیفورنیا – امریکا
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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

