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 قلمداد حلوا او استنجا د

د شر او فساد اصطالح د طالبانو په وخت کې اختراع شوه. هسې هم زموږ هېواد د ساینسي اختراعاتو ټاټوبی نه 
ټاټوبی دی او دلته هغه دی، د مرګونو، تاړاکونو، قتلونو، انسان وړونکو توپانونو او مدنیت ځپونکو سیالوونو 

 اصطالحات اختراع کېږي، چې د پرمختګ پر ځای د وروسته پاتې والي مفاهیم وړاندې کوي.

تر دې وړاندې د خلقیانو په وخت کې یوه اصطالح اختراع شوه، دغه اصطالح د اشرارو اصطالح وه. که به څوک 
ن سره غوټه کړل او چې له ځان سره به یې نور هم د اشرارو په ګناه ونیول شو، نو د نورو نومونه به یې هم له ځا

 د زندان مېلمانه کړل. دغو مېلمنو ته به یې قلمداد ویل.
د بولدک حاجي تورک اکا د امین په وخت کې د کندهار په محبس کې بندي وو. ما ورته وویل، چې حاجي کاکا ته 

بل چا له ځان سره د اشرارو په لېست کې قلمداد  یې په کومه ګناه راوستی یې؟ راته ویل یې چې زه قلمداد یم، یعنې
 کړی وو.

د اشرارو په نامه په لسهاوو زره کسان په محبسونو کې پراته وو، چې په لسهاوو زره ورسره بې ثبوته د قلمداد 
 خېلو په ونډه کې د زندان مېلمانه وو.

 ر غضب اصطالح اختراع کړه.چې خلقیان د روسي لښکرو په زور له قدرت څخه وشړل شول ببرک کارمل د می
د امین ټول پلویان د میر غضب له ذاته وو. یوه میر غضب به په لسهاوو تنه نور میر غضبان له ځان سره د 

 زندانونو خواته کشول او ببرک د میرغضب په ګناه محاکمه کول.
نو د زندانونو پر ځای د ببرک کارمل وخت تېر شو، نجیب رانسکور شو او د مجاهدینو واکمني جوړه شوه. مجاهدی

په قتلونو اکتفا کوله. چې زړه به یې وغوښتل په هماغه ساعت به یې ډز راکېټ والوزاوه او د کفر او الحاد د قتالن 
په ثواب به یې د جنتونو حورې او غلمان په قباله واخستل. چې د مجاهدینو پروژه ختمه شوه، نور وار د طالب جان 

 شو.
اخستل، فرار یې کړل او د فرار تر شا یې د شر او فساد تازیانه پسې واخستله او طالب جان مجاهدین پسې و

 مجاهدین په منډو شول.
طالبانو د شا لخوا سندرې پسې شروع کړې، خو ډنګ او ډمبک یې نه پسې غږاوه. تبلې یې اعدام کړې، ربابونه یې 

 په ابدي حبس محکوم کړل او د هارمونیې پردې یې د اور میلمنې کړې.
 دوی نو په تښتېدلو قوماندانانو پسې دا سروکی په بې موسیقۍ غړانګو کې زمزمه کاوه:

 هغه وخت مې نشته اوس په ځان یمه حیران بي بي
 های نه یم قوماندان بي بي، وای نه یم قوماندان بي بي

طالبانو هم زندانونه نه درلودل او کیسه یې ژر ختموله. ویل یې که ګنهګار شر او فساد وي د خپلې ګناه جزا یې 
 ولیدله او که بې ګناه وي، هغه ده جنت ته به والړ شي.

د طالب وخت هم تېر شو، بیا نو دغه بالګۍ راغله، دغه ډیموکراسي چې زموږ د پارلمان یوه پخواني وکیل 
 لله.موکراسي ب

په ډیموکراسي کې هم اصطالح اختراع شوه، د ترورېزم او القاعدې اصطالح. افغانان په دغه اصطالح سم نه 
پوهېدل، خو له ځان سره یې په کندهار، باګرام، خوست او غزني کې ډېر قلمدادخېل په ترورېزم او القاعدې پورې 

 قلمداد کړل.
دم پالن جوړ کړ، چې چېرته به پښتون وو، نو بیا به یې د ایساف او د قلمداد کولو لپاره د شمال د نظار شورای سم 

ناټو په لښکرو کې د ترورېزم او القاعدې په لېست کې ور اچولی وو او د قلمدادي پروژې پروپوزل به یې پرې 
 تطبیق کړی وو.
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ورکړای شوه، چې  دا کار ان تر هغه ځایه پورې وغځېد، چې د بهرنیو چارو د وزارت مربوطو سفیرانو ته وظیفه
په خپلو دیپلوماتیکو ماموریتونو کې دې هڅه وکړي، چې پښتانه په سلو کې سل طالبان او القاعده معرفي شي او د 

 ترورېزم یو ګز لکۍ هم پورې وتړل شي.
بس دنیا هم لښکرې را مرش کړې او د ترورېزم پرضد جګړه د پښتنو د جونګړو، کوډلو، ږیرو او لنګوټو پرضد 

بدله شوه او دغه جګړه د نفرتونو، کرکو او ړندو عقدو په پړسېدلو سره نوره هم اوږده شوه او قلمداد  په جګړه
 فرهنګ دوام او قوام وموند.

د دغه قلمداد عمل لپاره کافي وه، چې څوک لونګۍ ولري، ږیره ولري، په پښتو خبرې وکړي او باید چې همدغه 
 نه منونکي شواهد شي.ږیرې لنګوټې د ترورېزم او القاعدې انکار 

اوس اورم، چې د قلمداد نوې پروژه شروع کېږي. د دغې پروژې سر فلمي یو ځل ښکاره شوه، خو فلم ال سم نه دی 
 نندارې ته وړاندې شوی.

د دغه فلم سناریو بیا هم د استنجا او حلوا په مرسته لیکل شوې ده. په دغه فلم کې داسې صحنې شوټېنګ کېږي، چې 
ګ اراده وشوه یوه اسانه فارموال، د مال کاکا پاکه استنجا له یوه غاب حلواه سره یو ځای کړه او بیا یې چاته دې د مر

 وهڅوه، چې چیغه کړي: دغه د خدای او رسول دښمن قران شریف وسوځاوه.
بس خلک سوځېدلي قران شریف ته نه ګوري، سړی تر څټ رانیسي او د سنګسار لپاره داوطلبانه راټولېږي، سړی 

 وژني او بیا یې په اور سوځي. د دغه قلمداد په برکت هر ډول مخالف او موافق له منځه تلالی شي.
 بس د پورته ذکر شوې ساده فارموال څخه استفاده ضروري ده.

پرون په ښار کې د خلکو په خوله دا کلیمې ګرځېدې، خپل دښمنان قلمداد کړئ، چې دښمني یې درپاتې نشي او 
 دلو څخه ووځي.قاتالن یې له پېژن

عجیبه تماشا خو داده چې اوس د قران سوزۍ د قلمداد فلم تر شا جاهل او عالم دواړه والړ دي. د وزیر اکبر خان 
مال چې له االزهر پوهنتون څخه دکتورا لري او د ښار کوڅه ډب قاتالن ټول د قران د جعلي مدافعانو په صف کې 

 والړ دي.
 سوځونه یې داده چې قاتالن د قلمداد کتابچه ترې جوړوي.قران شریف مظلوم دی سوځول کېږي، 

قلمداد مظلوم دی، بس د مال په یوه ناره وژل کېږي، مخالفت یې کفر دی، ځکه د صابون کونک له الزام او نور 
 سره نښلي او پیوند ورکول کېږي.

استنجا او حلوا د فلمي اکټرانو  بس افغانستان د قتلونو د قلمداد فلمونو د شوټېنګ سټېج دی، پر دغه سټېج باندې د
 قبضه ده.

 


