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  ۲۰۱۸ / ۰۲ / ۰۷         سرلوڅ مرادزی
 

 وژړول؟ ډېر د افسرانو تقاعد نازولي

پشان پخپلسر ځان او یا داعش د بلخ له والیته د عطانور له ګوښه کېدا وروسته چې نوموړی اوس هم لکه د طالبانو 
له جنرالو تقاعد اسالمي جمعیت او نظار شورا  یو شمېر د هغه والیت ځایناستی والي بولي، له دفاع وزارت څخه د

 !کوکارو کړهپه ه نورو مخکې او زیات
مامورینو او یا افسرانو تقاعد چې دولت کې یوه عادي او نورمال بهیر دي، ولي ځینې ډلې د تامل خبره دا ده، د د 

 دولت په وړاندې ګواښوونکي غبرګون ته لمسوي او دا ډلې ولې په داسې مواردو کې هم مرکزي حکومت ته د
 په عینکو کې ګوري!؟ او شر ګواښ

کادرونو ته چې د کار واک او وړتیا لري، د کار زمینې د  فسرانو اوا یوخوا ځوانویي دولت وایي داسې څه 
د دوی د  او بلخوا هغه افسران چې د عمر له مخې یي وخت پوره شوی او باید تقاعد واخلي، کړيبرابرولو په نیت 

 .دی کړی چلند قانون تقاعد په اړه یی
؛ خو اسالمي جمعیت، نظار شورا او د دوی ښکارينع او راضي قا، چوپ پوښتنه دا ده خپله تقاعد شوي افسران

 زیات تاوده او په میدان ورګډ دي؟ افسرانوخواخوږي رسنوال او قلموال له 
چې له هرې پلمې  غبرګوناو نامدني شډل ، البته له چا پټه نه ده، د مرکزي حکومت په وړاندې د دې ډلو ستغ

پلو ګوندي او تنظیمي ملګرو په اړه دی، نه د نورو د د وی د خپه تقاعد شویو افسرانو کې  ه کړي،تګټه پور غواړي
 تقاعد شویو افسرانو په تړاو!

د ات ویر یز . په دې ډله کېيتنه یوازې له پنجشیر څخه د ۲۸تقاعد شویو جنراالنو کې، تنه  ۱۶۴ ویل کیږي په
 په اړه کیږي او د دوی خان او ګل حیدر خان مومن جنرال بابه جان، ترورزی عتیق هللا بریالی، د یونس قانوني

 مخکې یادیږي.نومونه له نورو 
د بلخ لیری شوی والي عطانورچې هره ورځ مرکزي حکومت ته د ګواښونو په ژبه ځان ښۍ، په دې اړه یي هم ژبه 

جنرالی که به تقاعد سوق داده شدند مجاهدینی هستند  164درصد از  95 »له نورو اوږده ښکاري. نوموړی وایی:
جنرال عتیق هللا خان بریالی )جنرال به تقاعد  »او زیاتوي «.که به قیمت خون شان از کشور دفاع کرده و می کنند

افغان پیپر «سوق داده شده( دو ماستری آکادمیک دارد و بسیار جوان است اما به تقاعد سوق داده شده است
 بریښناپاڼه.

ده  نه« از کشور دفاع»د وینې په بیه هیچا چې نوموړی یی راپېژني،  مجاهدینو کېهغه خو عطا نورهېروي په 
، یا د پردیوهېوادو کړی لوړد پیغمبرۍ کچې ته  کړې، بلکې داسې مجاهدینو د احمدشا مسعود په ګډون چې دوی

توکو او وسلود قاچاق لپاره  یي لپاره جاسوسي کړې او یایی په ښه حالت کې هم د جیګ منزلونو، سرایونو، د نیشه
 !هد وینه توی کړې

اهدینو د تش پنوم جهاد سره کنډواله شوی او بیا بیا په پردیو خرڅ هېواد د داسې مجعطانور ته باید بیا وریاده شي، 
 او ال خرڅیږی پسې.شوی 

به عامالن این اقدام می گویم که متوجه اعمال تان باشید که ملت این روزها را فراموش نمی »عطا نور دا هم وایی
 «!ن موارد بی پاسخ نمی ماندکنند که چگونه افراد وطن دوست را از بدنه قدرت و نظام بیرون می کشید، ای

د دفاع د پخواني وزیرجنرال! کمکي بسم هللا جان، د پچو دوسیه اوس هم په  ته دا هم وریادوم، خو عطا نور
 څارنوالۍ کې خوندي ده او د څېړنو وخت یي راتلونکی دی.

میلون ډالرو  ۵۲او د دوبۍ په هوایي ډګر کې د ضیا مسعود د ، چور د پوهنې په وزارت کې د یونس قانوني غال
دوسیه هم څېړنې ته منتظر پرته ده. بلخوا د عطار نور ټوله شتمني هم چې پالرګنۍ یي په مزار کې په سوال شپې 

 حساب ورځې راتلونکې دي.د سبا کولې، له افغانانو او مرکزي حکومته پټه نه ده او 
افغانانو پر مخ باسي او د  پیغور په بڼه د څخه چې هره ورځ جهاد او مقاومت د جهادیانو له عطانور او نورو

ځینې روشنفکران هم له بده مرغه ، څو لسیزي د افغانانو سرونه ټولوي او ویني بهوي، همداسې جهاد په کچکول کې
 وروسته نه دي!
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ُمـژده که قلب »یو وایی څخه فکرانو له ډلېه ویر کې د داسې روشنپد شویو جهادي او پنجشیري جنراالنو د تقاع
 ناپاڼهښاریایی بری« !از سنگ است« متفکر دوم جهان»

وند د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان د فبرورۍ په دوهمه، د عبدالرشید دوستم له نوم سره اړ څو ورځې وړاندې
 کې د جنګي جنایتونو په تړاو سپارل شوي اسناد تر ارزونې الندې نیولي.

محکمه کې عدالت ته ودریږي، بلکې په  په نړیواله د هاګ بهولي نه یوازېسانو چې د افغانانو ویني ، هغه کتمه ده
 پوښتنې او ګرویګنې الندې ونېول شی او مجازات شي.تر کور دننه هم 

د جرمونو د نړیوالې محکمې او بلخوا د افغانانو د قهر اوغوسي په مهال؛ د عطانور، دوستم او نورو جنګي 
 .ه وریادیږیقص بزګرګېدړې او  سړي ته د مجرمینو په تړاو،

پټی ته ورغی، ګېدړ رو اچې بزګر د جوبه وو. هره ورځ  وایي چې یو ګېدړ د بزګر د جوارو په پټي روږدی شوی
به یي جوار خوړلي وو. بله ورځ یي ګېدړ ته تلک کېښود او ګېدړ په تلک کې بند شو. په تلک کې کې ښکېل شوي 

، بند شوي وررسیږيکله چې نور ګېدړان شي. ورمرستې ته  ړان یيګېدړ چغې او کوکارې پیل کړې، چې نور ګېد
 مې ډېر درد کوي او زښت په تکلیف یم. او پښې السونه چې کويګېدړ ورته فریادونه 

چې موږ هیڅ مرسته نه شو کوالی، درد او تکلیف خو به ته هغه مهال وګوري چې د  اییورته و ګېدړان خو نور
 تاپسې د سپو او کوتکو سره یوځای راشي! جوارو خاوند خبر شي او

 یاپ
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