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  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ نومبر ١٠
 

 کابل بانک کې ناخبره طالب بريدګر
ځينې خلک وايې چې هللا جل جالله دي سړی د حکومت له توره او تعقيب څخه ساتي که يو ځل يې درپام شول او 

  .ي شوې بيا ښه ورځ نه لريد  حکومت تور

 کلونو کې  ځينو خلکو په پټو سترګو کړنې د حکومت په نوم وکړي، چاپه کې شخصي دښمنۍ وپاللي، ١۴په تيرو 

چاپه کې د پيسو په مقابل کې د پرديو له پاره جاسوسي وکړه او چا په کې د سوداګرو څخه د پيسو ترالسه کولو له 

  .فاده وکړهپاره د حکومت له نوم څخه سوء است

ګرام زندانو ته يوړل شول، کلونه وروسته معلومه شوه چې د او بځينې ناخبره او بې ګناه افغانان د ګوانتانامو  

ه خوار افغان تر ګوانتانامو او شخصي تربګنۍ او يا ھم بھرنيانو ته د ژباړونکي له پښتو سره نابلدې له امله ھغ

  .وختونو کې د بھرنيانو سره ډيری ژباړونکې دري ژبې ووګرام زندانو پوري رسيدلي وو، په لومړيو ب

 زکال و، زه او يو بل ملګری يوځای د کابل ښار په څلورمه کارته کې د کابل بانک ٢٠١۵مه ١۴د اپريل مياشتې 

يوې نمايندګې ته ورغلو، زما ملګري ته څو ځله نورو ملګرو ويلي چې لږ په جامه کې بدلون راولي، ھغه تراوسه 

ستونزو سره سره د ملګرو داخبره نه ده منلي چې خپل سپين پاج او يا غټه توره لنګۍ له سره ليري کړي او ھم له 

  .پر ځای يې پکول او يا ھمدلته سپينه مروجه خولۍ وکاروي

داوخت داسي ورځې دي چې د طالبانو بريدونه کابل ښار کې زيات شوې، طالبانو ډليز بريدونه په حکومتي ځايونو 

چې د نوي کابل بانک ځينې څانګې او په مجموع کې اوس مھال ټولې څانګې د افغان حکومت د کول، دا

کارکوونکو معاشونه ورکوي، له ھمدې امله څوځله د کابل بانک نمايندګۍ په واليتونو کې د طالبانو له خوا په نښه 

  .شوي

يتې کسان ټوپک په الس ويريدلې والړ بانک د ودانۍ په درٻم پوړ کې دی، لومړی چې دروازي ته ننوتلو ھلته امن

وو، دوٻم پوړ کې د خاورو ډکې بوجۍ ايښې وي او وسله په الس امنيتې کسانو د ټوپکو مشوکې ورڅخه را ايستلي 

وي، ھمدلته يې تالشي ھم وکړه، درٻم پوړ کې ھم امنيتې کسان د بانک دروازې مخکې والړ و، تالشي يې کوله، 

په نيمايې کې ھم امنيتې کسان د خاورو څخه له ډکو بوجيو شاته ناست وو، د ټوپکو او د  درٻم او څلورم منزل 

  .شپيلۍ يې ھمدې د تالشۍ ځای ته برابرې کړي وي
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رښتيا ھم په دې ورځو کې کابل ښاريان زيات ويريدل، د طالبانو حملې زياتې شوې وي، د کابل بانک نږدې دھرې 

  .نمايندګۍ ھمدا حالت وو

دوه کسان ورغلل، ھلته د ھغه په ځانګړې دفتر کې ورسره کيناستل، مدير يې د پيسو د وٻشلو د بانک مدير ته 

خپل دفتر ته وروغوښت، ھغه ته يې د يادوو دوو کسانو سپارښ وکړ چې ) صراف(غرفي څخه يو تن کارکوونکی 

کو سربيره دولتي ژر پيسې ورته ورکړي، په کابل بانک کې ډير وخت ځکه زياته ګڼه ګوڼه وي چې د عامو  خل

مورين له ھمدې بانک څخه معاشونه ترالسه کوي، د امنيتې ادارو کسان ھم ھمدې بانکونو ته د معاش اخستلو له أم

  .پاره ځي،  نو که سړی په کې واسطه ولري ښه کار کوي، له انتظار څخه بچ کيږي

ه يې ورته تيار کړل، يواځي د پيسو مديرډير ژر د يادو دوو کسانو کار ورته خالص کړ، پرته له نوبت څخه ھر څ

  .اخستلو تر غرفي ھمدي د مدير ميلمنو زحمت وکړ، او سم له واره يې خپلې پيسې تر السه کړي

زه او ملګری والړ وو، خپل نوبت ته مو انتظار کاوو، زما د بانک د دروازې په پوليسو کې ځکه فکر کوو، چې 

 ځير کتل، او بيا يې ھم زما ملګری تر څار الندي نيولی وو، دغه کله موږ بانک ته ننوتلو ټولو پوليسو په ځير

ځوان چې جګه ونه لري، غټې څڼې يې پري ايښي دي، لويه سپينه لنګوټه يې پر سر وي، غټ کندھاري کالي چې 

ډير کله سپين رنګه وي پر تن کوي، څادر يې پر ځان تاو کړی وي، کټ مټ لکه د طالبانو د وخت د ھغوی 

ې وي، مګر ھغه انجنير دی، په دعوت جھاد پوھنتون کې ھم په ھمدې جامه کې ھغه اوسيدلی وو، قومندان چ

يواځي داچې ھغه وخت کې يې پکول په سر کاوو، د طالبانو له راتګ سره بيا ھغه لنګوټه پر سر کوله، او له 

  .کلونو کې د کار پر مھال يې ھم ھمدا جامه کارولي ده ١۴سيساتو سره  په تيرو ؤکورنيو او بھرنيو م

پوليس وارخطا وارخطا ايسته دورې کيدل، زه شکمن  شوم، ملګري ته مې وويل چې ممکن پوليس پر تا شکمن 

شوې وي، ھغه ويل چې بريدګر خو بانک ته په دغسي جامه کې نه راځي، ورته مې وويل چې دوی خو روزل 

يو څه وکړي، بيا چې ستا پوښتنه کيږي چې انجنير دی، کابل کې يې کور دی، شوې نه دی، بس غواړي چې 

ھمدلته اوسيږي دا کار به مياشتي وخت ونيسي، غوښتل مې چې د پوليسو خواته ورشم، خو دغه حالت بانک ته 

څخه راغلي نور خلک او په ځانګړې ډول ميرمنې ھم وارخطا کړي، ځينې ميرمني له پيسو اخستلو پرته له بانک 

  .ووتلي

د پوليسو يو تن د بانک مدير ته ورغی، ھغه ته په غوږ کې وپسنيدی، خبرې يې ورته وکړي، زه نور ھم شکمن 

شوم، زما ملګري ته مې وويل چې خبره ستا اړوند روانه ده، ھغه خندل، ويل يې مه يې ښوروه چې دوی دومره 

 نه ده، ځکه دوه ځله يې موږ تالشي کړو، نه راسره ويره لري، او له ھرچا څخه ويريږي، دا خو دوی له پاره ښه

  .کومه وسله شته او نه ھم په پټه بانک ته ننوتلي يو

د بانک مدير په منډه له خپل دفتر څخه ووت، د باندي والړ، لږ وروسته د پوليسو له څو تنو سره د بانک مرستيال 

تل، پوليسو په اشاره کې ھغه ته شکمن بريدګر مدير د بانک عمومي سالون ته را دننه شو، وارخطا وارخطا يې ک

انجنير ور وښود، کله چې ھغه دغه د سپينې پګړۍ ځوان وليد، ډير ژر بيرته د بانک له عمومي سالون څخه 

ووت، له پوليسو سره يې خبرې وکړي، لږ وروسته ھغه او د بانک مدير بيرته خپلو کارځايونو ته راغلل، 

، ھر څه  مې څارل، ځکه په ھمدې ورځ د بانک سخت امنيتې تدابير ھسي ھم کيناستل، کار نورمال روان وو

ويرونکې وو، مرستيال مدير ته د السليک اخستلو له پاره ورغلم، ھغه بل تن ته کيسه کوله، چې د خدای فضل 

نځ وشو، که نن زه نه وای لويه رسوايې به په بانک کې جوړه شوې وای، ھغه ويل چې پوليسو غوښتل د بانک م

کې دغه د سپينې لنګوټې لرونکی کس ولچک او زوالنه کړي او ھغه د بريدګر په تور باندي ونيسي، د بانک مدير 
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ھم د ھمدې مشتري له قوارې سره نابلده وو، خو داچې دغه ځوان ما ته څو ځله راغلی او له ھمدې بانک څخه يې 

دی چې کله ناکله ھمدې بانک ته د  پيسو اخستلو مخکې ھم پيسې اخستي دي، له  ھمدې کبله وو چې ما ھغه پٻژان

  .او يا پيسو ساتلو له پاره راځي

پوليسو تابيا نيولي وه چې ھغه خوار د بريدګر طالب په نوم ونيسي، مدير ھوښياري وکړه، زما سره يې خبره 

ی وای چې دا شريکه کړه، زه پورته منزل ته تللی وم، که ھمدلته ناست وای، نو سمدستي به مې ھغوی پوه کړ

  .زموږ مشتري دی

ھغه ډيره خفه ښکاريدی، ماته يې وويل چې زه خو دا ځوان پٻژنم، چې کله ھمدلته بانک ته راشي ھغه ډير ښه 

اخالق کوي ، اوس به يې ھمدا خوار د بريدګر طالب په نوم نيولی وای، او بيا چې داخبره سپينه کيدای ډيره اسانه 

نک نوم به ھم بدنام شوی وای، او ولي به زموږ امنيتې کسانو بې ګناه تن د نورو به نه وای، بل داچې زموږ د با

خلکو په مخ کې نيوی، ھغوی به ويره لرله چې بريدګر ځان وانه لوزوي نو په ھمدې يې ھم فکر کاوو چې څه 

  .ډول عمليات پر ھغه ځوان وکړي

يف سره مخ کيږي، ھغه وايې چې يوځل د کوم ھمدا انجنير وايې چې د کوم کار له پاره چيرته ځم، له سخت تکل

وزرات مرسيتال ته له نورو انجنيرانو سره يوځای دھغه دفتر ته ننوتم، ھغه له وارخطايې سره سره راته وويل چې 

  .ته د لومړۍ کرښې قومندان يې که انجنير؟ په دغسي جامه کې ستا راتګ مناسب نه دی

، نه يواځي په کابل ښار کي بلکې په شمالي واليتونو کې ھم له که د سړي خپله اصلي افغاني جامه پر تن وي

ستونزو سره مخ وي، زما يو بل ملګری چې لويه ژيره يې درلودله، يوځل جوزجان ته والړی، له ھغې خوا څخه 

چې راتلی، د  ژيرې ويښتان يې کم کړي وو، ډير حيران شوم، ھغه راته وويل چې له دي لوري د تالشيو پر مھال 

، نو ځکه مې له ھغې خوا څخه د "طالب است"ډير زيات په تکليف کړم، سخته تالشي او دا به يې ويل چې يې 

  .ژيرې ويښتان لنډ کړل

اوس خو داھم پکې شته چې لنګوټه لرونکی سړی که کوم دولتې ادارې ته ننوځي نو د ھغه پګړۍ له سره ليری 

  .ه ھم کويکيږي او کله ناکله يې امنيتې کسان د خالصيدو غوښتن

 

  

  

  


