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 بســمل محمد امين 

   خير دى داځل يې په وړوبمونوووژل؟؟؟؟                               
  
  تنوپورې هلمنديان دباغران په ولسوالي آي نن بيادتوروخاوروشومه شول٣٠٠څخه تر٢٠٠له

  نن مي بيا له ازادي راديوڅخه دملكي وگړودمرگ ژوبلې خبرواوريد دځينو ملكي وگړو له خولې
  رېدل چي وېل موږ هغه بازارته راغلي ووچېرې چي يوزيارت هم شته موږخوديوېمي هم واو

يولپاره له ځان سره راوستلي وو  ه اوزامن موهم دڅوشېبوخو دوديزې مېلې نندارې ته راټول شوي ووخپل تنكي ورو
اړه واړه بمونه چي يوناڅاپه جنگي الوتكي راغلې خوداځل يې په ملكي وگړوباندې دخپلې مخكين وعدي سره برابرو

  .راوورول چي ايله په ايله يې پاس شمېرآسان ووژل
ون درلود د  ه آي گ ه لرله اودوومهموقوماندانانو يې په غون خوبيادابله خواوائې چي نه نه هلته طلبانوغون

ه طالبانو ددي لپاره جوړه وه چي  ړي  تنه په جاسوسي تورن آسان اعدام آ٧رويټرخبري اژانس بيا وائې چي غون
تنوپه شااوخواآې دعصري اورهبري شوو وسلوله امله ټپيان شول ٢٠دولتي چارواآي دامني چي د

  دمړيوشميرالتراوسه پورې مالوم نه دى په هرصورت بياهم وينې تويه
  شوې داآه  په بمو وې آه په چړوخوترڅو؟؟؟؟

  
تنې ږدم   :خوږو لوستونكو نن بيا ستاسو په وړاندې څودردوونكې پو

  
  دقربانيانوخپلوان اوآورن به دخپل غچ اخيستلو لپاره دطالبانوخوا ته وروانه وړي؟ــ ايا ١
آاله بمباري دطالبانودالقوت سبب شوې اوآه دهغوى دځپلو؟٢   ــ اياداآابوشپ
ه آوي او آه٣   ــ اياامريكايان اوناټوقصدٌا مېلې،هديرې،ودونه،لويې الري اونورگ محفلونه په ن

ه مشوره غلط راپورونه)) تملي امني((په اصطالح د   مسولين له بهرنيو جاسوسي شبكوسره په گ
  ورآوي ؟

  ــ اياپه پاآستان آې دتروريستانوځالې اونظامي آمپونه له غربيانوڅخه اسمان ته والوتل آوم چي۴
  يووخت دوى پخپله اآمالول؟  

لي غربيان له افغان ولس سره داسي چارچلن ــ آه افغانستان واقعٌا دغربي نړۍ لپاره يوه ستراتيژيكه نقطه وي نو بياو۵
  آوي چي په لوى الس خپل ځان ته سكروټې آري ؟

  ــ ايا پورتنى چلن به دغربي نړۍ حريفان بيا په سيمه حاآم نه آړي ؟۶
زه په ډيره خواشيني سره دافغانانواونړيوالې ټولنې دزامنوپه ورځنيومړينو خپل ژوردردڅرگندوم اوله 

دي چي دا دبمونواوعصري وســلو ټولونړيوالوڅخه داه يله آوم چي زموږدا دآلونوآلونوغميزې ته نوردپاى ټكى آـې
م ترڅودبن دآنفرانس تشي ډآې آړي    . په آارولونه بلكې ديوونړيوال بې پرې آنفرانـس په جوړولوممكين گـــ

    
**************  

                                   
  ورې ورځې په څيرغندونېټه ديوې ت٢١موږ دجوالى

  
  !گرانواوپياوړوليكواالنو

  
په تاسوفرض دى چي خپل مظلوم ولس ته زموږ دهېواد ملي اتالن اوملي خائېنان جال جال وروپېژنئ خپل باتوراوپه 

لي قلم په مرسته محكوم آړئ   .هيوادمين زلميان په خپل قلم ونازوئ اودپردېواجيران د ولس په وړاندې دخپل سپي
نېټه به دنړۍ په گوټ ٢١ مې چي ال څه باندې دوه مياشتې مخكي له تاسو څخه هيله آړې وه چي دجوالى لكه څنگه

  .گوټ آې ديوې تورې ورځې په څير غندو
  !خداى دې وآړي چي ددې تورې ورځې په اړوند بې تفاوته نه وئ پاته شوي هو

سختې جفاوې آړې دي اوآوي ئې خونن زموږله مظلوم ولس اوهېوادسره دتاريخ په اوږدوآې ډيروجابرواومكارو
 نېټه ٢١م آال دجوالى په١٩٧۵ورځ به تنها په هغه چا دغندنې غېسي گذارآړوآوم چاچي د اى ايس اى په دستورد

لي سردارمحمدداودخان په وخت آې دلومړي ځل لپاره زموږپه دولتي تاسيساتوناآامه حمله وآړه ځكه  دخداى ب
الى شو په آومه چي پنجابي غليم دخپلې ناروااوتورې ستراتيژي دپلي آولولپار خوداورځ يوه داسې بدمرغه ورځ گ

ه به وي چي دپوره اومستند معلومات لپاره دټول افغان دورستېومقالوپه  !آړېدلوهېوادوالو .لومړى گام واخيست
اغلي ميرعبدالرحيم عزيزهغه مقاله ولولئ آومه چي د احمدشاه ((  دنېټه ئې١٧آال دغوېي په ١٣٨۶ارشيف آې د

  .ترعنوان الندې خپره شوې ده))  دراستخدام سازمان جاسوسي پاآستان اى ايس اى مسعود
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تنې هم په ذهن آې درسره وېسئ ې پو   :خودهغې مقالې له لوستلوڅخه مخكې زما دا څو لن
  پرديوجاسوسي شبكوغالمي ته سرټي آړى ؤ؟ دآومواهدافو لپاره د ولې او ـ مسعود١
ه وړل اووړي ئې؟ـ هغه اودهغه٢    ډلگ ولې دخپل فكرمخالفين حتى آه تاجكان هم ووله من
كاره پاآستان ته نه ته؟٣   ـ دافغان جهاد په دوران آې ولې مسعود په 
تيا وي نودهغه په بم ٢٠٠١ ـ خلگ وائې چي په۴ دې آسانوذهرورآړي ؤ آه داري م آال آي مسعود ته خپلوني

  الوزونه تاسو ته شك نه دراچوي؟
ـ آه جمعيتيان اوپه خاص ډول دنظار شوراهمدااوس اوس له اى ايس اى سره اړيكې ونه لري نو بيا ولې ددوى يوو ۵

  واړه غړي ته ال څوك ضرر نه رسوي؟
منوڅېرودافشااومحاآمې په هيله   په پاى آې دهېواددو

  
************  

                                                        
  !ته په سپك نظرمه گورئآوچيانو

  
  !قدرمنولوستونكو

م دوزيرانودشورادااعجوالنه پرېكړه په آلكه  ه زموږدملي گټوساتندويان گ شخصٌازه پخپله زموږآوچيان ورو
م چي دوى خواران  ي نه پوهې محكوموم چې په وجهه به ئې زموږمظلوم آوچيان په دې سخته گرمي آې ډېروآړې

كارش   ول؟ بيا دآوم ناوړه مصلحت 
ه حل آړي ....څوورځې دمخه مې د جبهې دوياند آاظمي له خولې واورېدل چه ولسمشربايد ژرترژره دآوچيانوستون

ا آې ددې خاورې اصلي بچيان له  اغلي آرزي دانتقالي عدالت؟په ر ماناداچې له سيمې څخه ئې وباسې ځكه خو
 آوچ ته اړايستل هغوى هم ځكه له ناچاري داظالمانه تنكيو گالنو،سپين سروميندو،پلرونواويو زيات شمېرناروغانوسره

  .پرېكړه ومنله چي څوك دطالبانو په نوم ورباندې گلونه ونه اوروي 
ه په دې ډول هي حل آيداى نه شي  تاسوباوروآړئ چي دې پرېكړې خوسخت ټكان ځكه راآړچه داستون

ه بايد دملي ارمانونوپه ليكه آې ځاى پ ه ځاى آړه شي ځكه چي آوچيان خويوله هزاره گانوسره دآوچيانوستون
ه لري له دې آبله يوواساسي حل ته اړه شته  تنوسره هم داستون ه نه لري بلكې دهيوادپه گوټ گوټ آې له پ داستون
ه به وي چه دملي ستراتيژي له مخې نړيواله ټولنه اوپه خاص ډول امريكايانواوانگرېزانوته  زما په اند 

 قناعت ورآړي چي افغانستان يوه ډيره خاصه ستراتيژيكه نقطه ده ددوى لپاره اودوى به ترډېره وخته ولسمشرآرزى
دخپلوگټو لپاره دلته تم شي خوترهغه وخته پورې به له ډيروناندريو سره مخامخ شې چې ترټولو به ورته سخته 

 ډيري درندې وسلي به په هواآې اودردوونكې دهيواددشمال له پلوه دروسانومداخلې وي داسي وخت به راشي چه
ه برخه آې داسې ډول  ي خوميدان به پياده قواوې وړي چه له بده مرغه زموږدهيوادپه شمال اوشمال لوېدي خنثى آي
ډول قومي اقليتونه هستوگن دي چي له يوې خوادمقاومت وړتيا نه لري اوله بلې خوادروسانوتراغيزالندي وو،دي 

بايدغربي نړۍ وپوهوله شي چې زموږ اودوى دملي گټولپاره دهيواد شمالي اوشمال اوترډيره پورې به وي ځكه خو
لويدځې پولې ټينكې شي چه داهيله صرف اوصرف په هيوادمين زلميان پوره آوالى شي چې هغوى همداد پېړيو 

والي څخه خالص آړل شي اوزموږدگران هيواد په شمال،شما ل لوېدي پېړيو آړېدلي آوچيان دي دوى بايد نورله آ
ې ځمكې او  اويوشميرنورئې داحتياطي قوت په څيرپه مرآزي سيمو آې آه په زوروي آه په رضا ځاى په څاى،

ه حل اوهم يوډاډمن امنيت دتل لپاره په سيمه حاآم شي   .   امتيازات ورآړل شي ترڅوهم داستون
  ې                                   دمحمداصف ننگ دنيولوالس ته راوړن

       اوزموږ په مخ آې پرتې چارې      
  

***************** 
  

  !په ټوله نړۍ خورووروځورېدلوپه ماگرانوافغانانو
  

لي افغان محمداصف ننگ دخالصون مبارآي وايم اوپه آلكه درڅخه هيله آوم  تاسوټولوته يوځل بيادخپل بيگناه اوسپې
اغلي ننگ دحيثيت ه يواوبل ته الس ورآړوترڅود منو،پردي پالو،جعــل چه په گ  دبيا اعاده آېدواودهېواددو

آارواومكارورسېنيواواداروسره حساب وآړواوهمداډول هغه آسان هم دقانون منگولوته وسپاروآوم چاچي د 
تون قام په وقاراوحيثيت تېرى آړى ځكه خو له همدې آبــله  اغلي ننگ بلكې دپ ناوړومرآوپه ترځ آې نه تنهاد

وملكونولكه سويس، دالمان په بايرن اي ه وشوه چي پكې دالمان اوالمان له گاون ارآې نن يوه لويه غون الت دمونشن په 
ون آړى ؤچي په يوولوى پارك آې ايله  ،ډنمارك اواطريش څخه دومروډېروپياوړوافغان ليكوالوگ فرانسې، بلجيم،هالن
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ه وه اوداسي لوى مناسب  تاالرهروخت ناممكين وي خوله نېكه مرغه په ايله ځاى شول داځكه چي دايوه بېړن غون
ې  چي هواله موږ سره ياري وآړه لمرهم موږاوزموږاتل مېلمانه په خپلوزرينووړانگوونازولوموږ ددي پرتمينې غون

  :په پاى آي الندي پرېكړوته ورسېدو
نه وغواړي چي له١ اغلي ننگ څخه ب  دوواونيوڅخه زيات ــ له هرڅه دمخه بايددملي امنيت ريس امراهللا  رسمٌا له 

  .ئې په بند آې ساتلى ؤ
نه وغواړي چه په بې بنسټه تورونو ئې ٢ اغلي ننگ څخه ب  ــ پاس ذآرشوې رسين بايدجالجال په رسمي ډول له 

  .دهغه شخصيت ترورآړ
تنه ده چي دقانون په چوآاټ آي له پورتنيو آسانو س٣ ره چلند  ــ دگران هېوادله قضايه اواجرايه ارگانوڅخه موداغو

  .وآړي
اغلي ننگ دشخصيت داعادي۴ تنه آووچي د اغلي ولسمشر آرزي اوافغان پارلمان څه په جدي ډول غو    ــ له 

ي  ه اوآه نه زموږ دقلم لمبې به ورپسې ورسې   .لپاره آوتلي گامونه واخلي دملي امنيت ريس له دندې څخه آو
  

و   !خوږوورو
  

اغلي ننگ نيولوډېره زيات   :ه گټه ورسوله چي غواړم په الندې ډول ئې تاسو ته راوسپړمموږاوتاسوته د
  

ى شوو ه وېسي ځكه سره يواوگې   .ـ موږپه دې پوه شووچي غليم به په ډېره مكاري اوځانگړوپلموموږيويوله من
  .ـ دننگ نيولوموږته درس راآړچي نورنودسياسي اوگوندي تعصب آمبله له خپلوورانوجونگړوڅخه ټوله آړو

تون قام دزبون لپاره ډول ډول ټاپې ـ اوس موږپه  دې پوره پوه شووچي دغليم هغه ناوړه تبلغات په آوموآي چي دپ
آاروي لكه دخلقي،خزب اسالمي،طالبانواوځينو نوروپه نوم چي هدف ئې صرف اوصرف دنړيوالې ټولنې په مخ آې 

تون قام سپكول دى اوبس داپه داسې حال آې چي دوى پخپله ځينوځانگړوجاسو سي شبكوته غومبر وهي اوالس په دپ
ي  ه پوره پوهې   .نامه موريدان ئې دي چي نړيواله ټولنه په دې ټولولو

تانه دننگ په نيولوراوي شول چي بايدله هغوسره الډيرآاروشي له آارڅخه مې هدف دادى چي  ـ ډېرپه خوب ويده پ
تانه ته ډېرشرم وي چي دغليمانوپه گوندونوآ   .ې غړيتوب ولري نوربه زماپه خيال هرپ

تانه اوس په دې هم پوره پوه شووچي ددريولسيزوناورين دچالخوااودڅه لپاره دومره ضعيف آړوچي اوس   ـ موږپ
  .نه تنها چي دهرچادخنداشووبلكي پردي پال موپه ناحقه زندانوته وړي 

آارو لوافغانانوڅخه هيله آوم چي دملي وحدت لپاره گ آړي نه داچي دمصلحت دخپل مطلب په اخيرآې له ټولوسپې
  .ترعنوان الندې زموږ دمظلوم ولس غميزه ال پسې اوږده اوترغوږوپه وينوسروجنايتكارانوته مخه ورآړي 

كته آړو   راځئ چي نورديوشمېرسياسي گوندونوجعلي اوپلورل شوي مشران زموږ دولس له خوږمنواوږوڅخه را
  ي وبولي هرآس اوناآس ته په راتلونكي آې خپله ځكه چي هغوى داوړتيانه لري چي څوك ئې دافغان ولس استاز

م   .قېمتي رايه ورآول له گران افغانستان اوآړېدلي ولس سره ستره جفاآ
  

  :يادونــــــــــــه
م  ه گ   تاسوټولوته ډاډدرآوم چي شخصٌا زه دآوم سياسي گوند غړيتوب نه لرم دهېوادټول بېوزله وگړي خپل ورو

دمنه دچاحق خورم اونه خپل حق چ   .اته ورپرې
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