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  ۲۲/۱۰/۲۰۱۷         خوشحال آصفي 
 

 دوی شنونکي دي 
 

 که د طالب او داعش لوډسپیکرونه؟
 

کلونه کیږي چې په افغانستان کې پلیته جګړه روانه ده او هره ورځ مو ولس قرباني ورکوي. دا جګړه ډیره پېچلې 
ده، له لسیزو وروسته یې هم تر اوسه ګټونکی او بایلونکی معلوم نه دی، هغه څه چې معلوم دي هغه یواځې د افغان 

اهدافو لپاره افغانان قرباني ورکوي، هر څوک وایې ولس قربانۍ دي. هر څوک وایې جګړه پردۍ ده او د نورو د 
چې جګړه پر افغانانو تپل شوې ده او هر څوک وایې چې د پردیو لپاره وژل کیږو، خو له بده مرغه هیڅوک نه وایې 

 .چې جګړه بس ده او نور نو د بل په خوښه خپل مسلمان ورور نه وژنم
ړلې خو د ولس په ژوند کې یې په لوړه کچه دا بدلون راوست دغو جګړو که څه هم ویرانۍ، ویجاړۍ او تباهۍ راک

چې اوس هر څوک د تحلیل او پر حکومت د نقد څښتن شو. دغه جګړه که د ډیرو لپاره د بربادۍ زیږدنده شوه نو له 
 ډیرو لپاره د عاید، شهرت او سیاسي موقف ترالسه کولو لنګه غوا هم جوړه شوه. ځینې یې مدني فعاالن کړل، ځینې
یې د بشر حقونو مدافعین کړل، ځینې یې د ګوندو او ټولنو رهبران کړل او ځینې یې د سټیچ پر سر د خبرو کولو 

 .الیقین کړل
په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته هر څوک په خپل ذات کې یو سیاسمتدار شو او هر څوک کولی شي چې د 

ځ کې هغه څوک هم په پراخه کچه شتون لري چې د سیاسمتدار، نورو په کړنو نیوکه او نقد وکړي. خو د دوی په من
مدني فعال، د ګوند رهبر، دیني عالم، د حکومت منتقد، د پوهنتون استاد او د قومي مخور په نوم د بېچاره، خوار و 

 .امتیاز ترالسه کويزار افغان ولس پر سر معاملې کوي او له افغان دښمنه بادرانو څخه د افغانانو د وینې توېدو په مقابل کې 

د افغانستان جګړه د ډیری همدغه ډول شنونکو، د پوهنتون استادانو او مدني فعاالنو لپاره لنګه غوا جوړه شوه او د 
افغان وژونکې ډلې )طالب، داعش او القاعده( په طرفدارۍ کولو سره د موټرو او آسوده زندګۍ څښتان شول. دوی 

 تادانو او یا مدني فعاالنو په نوم د عامو افغانانوپه رسنیو کې د شنونکو، پوهنتون اس
پر سره معاملې وکړې او په ایران، مسکو، پاکستان او نورو هیوادونو کې یې د افغانانو د وژنې لپاره په غونډو کې 

 .یا پټ او یا ښکاره ګډون وکړ
پروژې واخلي دله بیا په افغانستان  دغه ډله شنونکي او د پوهنتون استادان چې کله له بهرنیو بادارانو د افغان وژنې

کې په یوې عادې بهانې د حکومت منتقد په نوم په رسنیو کې د طالب او داعش ته د کمپاین لپاره مال وتړي. دوی بیا 
د تحلیل کوونکي او شنونکي په نوم د طالب او داعش وحشت توجیه کوي او پړه یې ټوله پر حکومت وراچوي. سمه 

کو په ساتلو کې ناکامه شوی دی. مونږ یو کمزوری او بې کفایته نظام لرو، سمه ده چې هره ده چې حکومت هم د خل
ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي او حکومت ورته الس تر زنې ناست دی خو دا په دې مانا نه ده چې د طالب او 

ه هر څوک یې کوي باید داعش وحشت دې توجیه شي او هر څه دې د حکومت پر اوږو واچول شي. ګناه ګناه ده ک
ګناهګار وبلل شي خو له بده مرغه چې دغه ډله شنونکي بیا د طالب او داعش وحشت د هغوی حق بولي او یواځې د 

 .پړې ګوته د نظام پر لور اوږدوي
د دغې ډلې شنونکو یوه ښه بېلګه د پخواني طالب چارواکي نظر مطمین د بندي کولو په غبرګون کې هغه فیسبوکي 
کمپاین کوونکي دي چې له مطمین یې د سولې پرښته جوړه کړې وه او حکومت یې په دې د سولې په نیت او ارادې 

کیږي چې آزاد ګرځېدو او په رسنیو کې به یې نه لرلو تورنولو چې مطمین یې بندي کړی دی. دا مطمین خو کلونه 
په ښکاره د طالب لپاره کمپاین کولو؛ د سولې لپاره یې څه وکړل؟ مطمین خو کلونه کیږي چې ښکاره د طالب وحشت 
د طالب حق بولي او ننګه یې کوي، ولې یې تر اوسه یو طالب ته هم دا قناعت ورنه کړ چې دلته ستا په مرمۍ بې 

 ژل کیږي؟ څنګه په یوځل د حکومت لخوا په بندي کولو سره مطمین د سولې پرښته شوله؟ګناه افغانان و
د دغو طالب پلوه ترهګرو شنونکو تر ټولو بد خاصیت ال دا دی چې په وروستیو کې د طالب او داعش په خونړیو 

ي کړي دي او غوږونه بریدونو کې په سلګونو شهیدو افغان سرتیرو او عامو افغانانو په وژنو یې بیخي سترګې پټ
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شهیدان کړل، هیچا  کاڼه کړي دي. هیڅ یو یې ونه ویل چې طالبه خدای دې کور وران کړه چې بې ګناه افغانان دې
ونه ویل چې دلته خلک وژل شوي، میندې بورې شوي، ښځې کونډې شوي او اوالدونه یتیمان شوي دي. دوی شنونکي 

د طالب او داعش لوډسپیکرونه دي چې د پردي بادار په الرښوونه  او د پوهنتون استادان نه بلکې په حقیقت کې
غږیږي. خدای دې ټول افغان ولس د دغو پلیتو انسانانو له شره خالص کړي. که دوی مهار نه شي د روانې جګړې 

 .مهار ډیر ستونزمن دی
 پای
 

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

