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 خواله زړه د سره مصداق ښاغلی د
 

 په! م3عمر د چه ؤ شوی خپور مطلب يو ليکلی ګوتو په مصداق نبی ښاغلی د کی سايت ھمدې په ورځ تٻره  
 يو کی باره په شرائطو او حا;تو اجتماعی او سياسی د افغانستان د کی وخت ھغه په ھمدارنګه او خاطرو ځينو د ھکله
 رسمی  يا بانډار سره م3!لوی د ئې ساعت يو نژدې چه کړيده ادعا مصداق ښاغلی. ؤ شوی ګوته په ھم تحليل لنډ

 زما ئی لمړی چه ؤ خاوند تمرکز د او ځيرک دومره ُم3ساب چه شويده ادعا ھمدارنګه او کړيده سره تر مصاحبه
 تحليل شخصی خپل د. وايه ځواب ته پوښتنو زما سينه سړه او توګه منظمه په ئی وروسته او اوريدې پوښتنی اوږدې

 مانا  کړه، مخامخ سره خنډ د اھداف شوم ځينی حلقو ځانګړو ځينو د شمال د ُم3ساب چه کړيده ادعا ئی کی ضمن په
 زموږ او ملحق سره ھيواد ھمسايه شمالی بل کوم د سيمی ځينی شمال د ھيواد د چه غوښتل کړيو يا حلقاتو نوموړو
 څخه تجزئې د ئی ھيواد او ونيول مخه اقدام ناوړه ددې پاڅون پخپل ُم3ساب چه کړی سوق لور پر تجزئې د ھيواد

 چه کوی فکر داسی) !؟(خلګ ځينی چه وپوښتل نه م3ساب د می چه کله چه کوی ادعا مصداق ښاغلی. وژغوری
 تحريک ددې زه چه وويل راته کی جواب په م3ساب خو شويدی منځته را لخوا استخباراتو د پاکستان د طالبان ګواکی
 خبری دا چه یبد کو خلګ مانا  ( ليدلی، ندی سره چارواکو) ! ( پوړو جګ د وادھي کوم د اوسه تر ما او يم مشر
 کی کی پای په او) . غوندی طالبانو نورو ( درلود ژوند ساده ډير يو م3ساب چه کوی ادعا مصداق ښاغلی) . کوی

 بلکه شی مړ چه نيولی ندی تصميم خپله م3ساب چه اخلی نتيجه داسی کی رڼا په تحليل خپل د مصداق ښاغلی
  ).؟ ( دی وژلی ئې ھغه او پٻچلې را لنګوټه خوله پر نوموړی د پخاطر تحقق د اھدافو خپلو د استخباراتو پاکستانی

 ھکله په افکارو سياسی او دين او مليت او قوميت د خو يم افغان يو غوندی تا ھم زه! صاحب مصداق ښاغلی  •
 يو خپل د چه دی کافی راته اصالت انسانيت او افغانيت د مداھ  ورکړم، توضيح ته چا چه نلرم ضرورت ھيڅ می

 .وکړم)  وی ترخه ھم څه که ( خواله زړه د سره وطندار

 قومی او ملی  افکار، سياسی  ايديولوژی،  مذھب،  فرھنګ، انسان ھر د که.  دی دوې بناوی انسانيت د  •
 نجات او ف3ح د انسان ھغه وی کی ټکر په سره ووبنا دوو لدې څه ھر خ3صه او عمل فردی او اجتماعی  تګلياره،

 ته توضيح او تفصيل زيات ھکله پدې البته دی، څخه عقل او فطرت د عبارت بناوی دوې دا. دی برخی بې څخه
 .شی درلود;ی توان حل د ئی انسان ھر چه دی فورمول ساده او وړوکی يو دا  کيږی، ليدل نه ضرورت

 او حق د خو ده وړ درناوی او قدر د ته افغان ھر او ما سطحه سواد او حصيلت د او مشرتوب ِسن د ستاسی  •
 درته نکات وړوکی څو يو درنښت ډٻر په ًبنا پٻژنی نه رسميت په م3حظه او سرحد ډول ھيڅ دريځ او خبره حقيقت
 .کوم وړاندی

 بله او رسمی يوه  ،لری وظيفې دوې شخص يو چه دادی اصل يو څخه اصولو د کی ډګر اجتماعی پهً معمو;  •
 کی ښاخ ځانګړی يوه په کی تشکي3تو قانونی په  ;ندی سيوری تر دولت يو د چه ده ھغه وظيفه رسمی.  رسمی غير
 ته ځان خپل دا چه وی شوی مکلف او شوی استخدام لخوا ددولت د کی ډګر په اجراء د وظيفی ځانګړی يوې د

 کورنی يو يا او کار يو  شی کو;ی شخص يو چه ده وظيفه رسمی غير ھم بله او لری، شرايط او قوانين ځانګړی
 وړاندی په ھيچا د ئی ھکله په اجراء نه او اجراء د البته چه کړی سره تر اساس په سليقې شخصی خپلی د مکلفيت
 .نلری مسئوليت

 مأموريت هتوګ رسمی په کی تشکي3تو په)  سی بی بی بی ( راډيو  سلطنتی د لندن د مخکی کاله شل تاسی  •
 کی محيط رسمی پدې البته چه  کړی، سره تر وظيفه رسمی خپله اساس په پاليسی د ھغوی د چه درلود مکلفيت او

 په تقاعد د چه اوس خو ، ده خبره طبيعی يوه چه  درلوده، نه اجازه ِاعمال د افکارو شخصی او سليقې شخصی د تاسی
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 ته پديدو اجتماعی او سياسی مغلقو دې بياھم چه نلری ضرورت ھيڅ ياستی ګوښه څخه راډيو سلطنتی نوموړی د توګه
 دا ئی به معنی نو کوی وړاندی تحليل نظر)  کاری ( پخوانی په ته مسائلو ھم بيا که او وګوری نظر رسمی ھغه ھم په
 بی د چه کړم عرض درته توګه ښکاره او ډاګه په چه راکړی اجازه. شوی فارغ ياست نه ; څخه رسميت د چه وی
 سره توپير لوی ډٻر بايد تحليل افغان َژور او خوږمن او صالح او بيطرفه يو د او تحليل راډيو سلطنتی د سی بی

 او سطحی تحليګرانو غوندی ستاسی او ستاسی کله ھيڅ کی رڼا په عقل د افغان ملی رښتنی او دردمند يو.  ولری
 بی بی د بيا او واچوی ور رسۍ اعدام د کی غاړه په عقل لخپ د لمړی څوک يو بايد  من3ی، شی نه تحليل غولوونکی

 ځوانً خصوصا افغان  مظلوم د چه وی سخته نوره به ته دستګاه سلطنتی. ومنی ادعا خبرونو او تحليلونو غوندی سی
 يرتخد د ؤلس مظلوم دا چه وکړی به ھڅه او کړيده ئی ھڅه ډٻره ھم څه که ونيسی مخه بلوغ فکری د نسل سواده با او
 ادمه کی راتلونکی په به ته کار مردانه ناځوان دې خو وساتی يرغمل ھمداسی کی منګلو تورو په تحميق او تحمير او

 .وی کی خدمت په ئی انډيوا;ن افتخاری او استخدامی څومره ھر که شی ورنکړای

 ھکله په ژندګلویپي او معرفی ِاجمالی د م3ساب د کی سر په ليکنی خپلی د تاسی!  صاحب مصداق ښاغلی  •
 " د ستاسی ھمدا شی، ښکاره ښه ته تاريخ او خلکو کی راتلونکی په به شخصيت" مرموز " دم3ساب چه ليکلی داسی
 سناريو مرموزه يوه سناريو طالبی ټوله چه شی اثباتو;ی دا توګه آګاھانه غير يا آګاھانه په استعمال کلمې د " مرموز

 .پاته ندی ځای ته ادامې بحث د نور  ده،

 ګرانو او تاسی به زه  ښودلی، ندی ترديد او شک ډول ھيڅ وړاندی په پوھی سياسی د ھغه د تاسی چه دا بله  •
 دً حتما ھم اوس چه ( ؤ شوی ايښوول فايل يو مخکی مياشت يوه کی سايت په)  روھی ( د چه درکړم بلنه ته لوستونکو
 .وکړی قضاوت پوھه پر م3ساب د بيا او ریواو فايل دا شی کو;ی) دی موجود کی برخه په آرشيف

 سمتی او مليتی او قومی او فرھنګی په خلک ھيواد د زموز متأسفانه ورځ نن چه نشته شک کی پدې! محترما  •
 مصنوعی دا خو دی کی حال په احتضار او ځکندن مصنوعی يو د او خوځوی پښې او ;س کی ستونزو او جنجالونو
 او پوھان چه واخلی ځانته شکل طبيعی ھم نور وخت ھغه به) دی قوی ھم ئی احتمال او لياره ع3ج د چه ( احتضار
 .خاندی لپاره وارث د بيا ته شا پردې د او ژاړی کی حضور په محتضر د مو مخورين او ډاکټران

 هډرام شوې ليکل قلم او ګوتو په بل د ډرامه م3عمر او طالب د چه کوم عرض ته ھمفکرانو ستاسی او تاسی  •
 نور ته تکرار ډرامې ددې چه کيږی نه فکر  شوه، سره تر کی جغرافيه او تاريخ په زموږ ئی مرحله تمرين د چه وه

 تٻر او طالب تٻر پر ًبنا دی کی حال په تغير د ستيج ډرامې د او افکار بازيګرانو د ځکه شی احساس ضرورت
 . ده ع3مه ماموريت نوی بل کوم د يا ده ع3مه وبت ساده د يا توصيه ھکله پدې او تويول اوښکی حسرت د م3عمر

 .نور ھم نه او کوی ستړی ځان مه نو نور کوی کفايت ماموريت کی راډيو سلطنتی په کاله شل  •

 .ده ګناه کبيره شيندل خاوری کی سترګو په عقل د انسان د  •

 پای

  


