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 ۰۵/۱۱/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 ولس د کوم جرم سزا ویني؟
 

په داسې حال کې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان په پرله پسې توګه هڅه کوي چې افغانان د قومي، ژبني او 
مذهبي تعصب د اور په لمبو کې وسوځوي؛ د هیواد سیاسي او امنیتي حاالت هم د حکومتي مشرانو د اختالف او د 

شاوخوا دوه اونۍ وړاندې یو شمیر وسله والو  بهرنیو ځواکونو د ړندو بمباریو له امله د بحران په طرف درومي.
اوسیدونکي و وژل او شپږ تنه نور یې ټپیان کړل. له دې نه  ٣۰کسانو د داعش په نوم د غور د مرکز غلمین کلي 

وړاندې د روشنایې غورځنګ په الریون کوونکو د برید مسولیت هم داعش پر غاړه واخیست، همداشان په ننګرهار 
کال راهیسې داعش وحشت خپور کړی دی. خلک یې په بمونو والوځول، د خلکو کورونه یې کې د تیر یو نیم 

وسوځول، ماشومان یې په منځ دوه پړکه څیرې کړل او یو شمیر نور عام وګړي یې حالل کړل او څه یې له ځانونو 
 .سره برمته یوړل

 

 او موخه یې څه وه؟ وژل ودا هر څه چا وکړل، چا 
 

که داعش کړی او که طالب او یا هم د ولس بل دښمن خو موخه یې ښکاره ده چې د افغانستان  برید که هر چا کړی دی،
د میشتو قومونو او د سني او شیعه مذهب تر منځ د نفاق اور بلول غواړي. له یوه طرفه دېته ورته پیښو د هیواد د 

و کړي دي او له بل اړخه د حکومتي مشرانمیشتو قومونو او مذهبونو تر منځ د نفاق د انقالب د پیښیدو اندیښنې زیاتې 
 .خپل منځي اختالفونو ولس د دوو تیږو تر منځ ایسار کړی دی

 

د ولسمشر، اجرایه ریاست او په حکومت کې دننه د یو شمیر نورو چارواکو تر منځ د اختالف خبره خو له وړاندې 
ي مرستیال تر منځ اختالف؛ هره ورځ د نه ولس ته معلومه وه خو په وروستیو کې د ولسمشر او د نوموړي د لومړ

خبرونو سرټکي جوړوي. د راپورونو پر اساس تیره چهارشنبه ولسمشر غني له کابله یو جګپوړی پالوی د ښار 
جوړولو وزیر سعادت نادري په مشرۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال د عذر لپاره جوزجان ته واستاوه چې په دې 

ینان هم شامل دي. خو ویل کیږي لومړي مرستیال له پالوي سره له لیدو ډډه کړې پالوي کې څلور وزیران او درې مع
پالوي ته د غرمي ډوډۍ هم ورنکړل شوه. پالوی له لومړي مرستیال سره له لیدو  او آن تر دې چې تر مازیګره یاد

 .پرته بیرته کابل ته راستون شو
 

ومت مشرانو د اختالف له وجې نه دی راغلی بلکې د ولس پر سر په خپل راتلونکې د ناباورۍ عذاب یوازې د حک
بهرنی اړخ هم لري. ولس د ترهګر ځپلو په نامه د بهرنیانو د ړندو بمباریو درنه قرباني ورکوي. همدا وړمه ورځ هم 
په کندز کې په لسګونو کورنۍ د غم په ټغر کینول شوې. وړمه شپه د کندز ښار په بز کندهاري سیمه کې د بهرنیو 

نور ټپیان شول. ارګ او سپیدار ماڼۍ د ملکي  ۲۵ولسي وګړي شهیدان او شاوخوا  ٣۰و د هوایې برید له امله ځواکون
مرګ ژوبلې پړه په وسله والو طالبانو اچولې ده. ارګ د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي؛ د خلکو دښمنانو د بز کندهاري 

کار اخیستی دی چې له امله یې د ماشومانو او ښځو په په سیمه کې له عامو وګړو او کورونو څخه د سپر په توګه 
ګډون یو شمیر وطنوال شهیدان او ټپیان شوي دي. همداراز ډاکټر عبدهللا هم ویلي چې د ملکي مرګ ژوبلې پړه د 

 .وسله والو طالبانو پر غاړه ده
 

یقې وارزولی شي داسې که په کندز کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ارګ او سپیدار ماڼۍ وروستۍ څرګندونې دق
ښکاري چې په یو ډول یې د بهرنیو ځواکونو په یاد تیري سترګې پټې کړي وي. ارګ او سپیدار ماڼیو د کندز پیښې 
ته په اشارې د ملکي مرګ ژوبلې عاملین وسله وال طالبان ښودلي خو دا یې نه ده په ډاګه کړې چې ولسي وګړی د 

ده چې د افغان ولس دښمن به له ولس نه د سپر په توګه کار اخیستی وي، چا په بمبارۍ کې وژل شوي دي. دا سمه 
دا منو چې وسله والو طالبانو به د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړي وي او دا هم منو چې د خلکو له کورونو به 

سنګر په حکومتي او بهرنیو ځواکونو ډزې شوې وي؛ خو د اصولو له مخې که دښمن د خلکو په کورونو کې هم 
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نیولی وي او له ولس نه د سپر په توګه استفاده کوي نو پر ولسي کورونو برید د بشري حقونو خالف عمل دی او 
 .هیڅوک یې حق نه لري چې پر ولس برید وکړي

 

د هیواد اوسني حاالت داسې شوي دي چې اوس د پاڼ او پړانګ تر منځ والړ دي خو که د مشرانو تر منځ اختالف 
 اکونو ړندې بمبارۍ دوام وکړي؛ پرته له شکه چې پراخ ولسي غبرګون به له ځانه سره ولري. داسېاو د بهرنیو ځو

 .غبرګون چې بیا به یې کابو کول نه د حکومت په وس کې وي او نه د بهرنیو ځواکونو په واک کې
 

 پای
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