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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٠٦-٠٣-٢٠١١  نيټه                بيابانی. م  :ليکوال
  

  کابل واکدارانو سترګی پټی مړۍ غوټی د
  مګردملی پاڅون له ويری هضم ورته ګران شو

  )دوهمه برخه ( 
  

ځی چه د کريم خليلی او محقق چه د ١٣٧١سنبلی   د٢۴په  مزار  کابل او په نوم سره د) قصابانو(هجری کال څو 
ارونو کی شهرت لر تيدلی وی دشريف  حزب  کی دونوالندی ويل چه موږ د کابل په باغ باال ی له زندان څخه رات

ځی دهغوی په زندان  تيدلی يوجامی يی هم ډيری په بد حال وی ويل چه په سلها وو نوری  وحدت له زندان څخه رات
  . حالت کی دی په ډير بدکی دی چه اکثره يی ځوانی او بارداره شويدی

بل قصاب محقق يی په ولسی جرګه کی دۍ چه په  وکرزی دوهم مرستيال دۍ ا  مشر يی اوس دنوموړی ډلی يو د
تو ژبه اخبار ورکړۍ وه نور کومی څانګی مشر تيره دوره کی هم په ولسی جرګه کی د اخبار  وه کومه ورځ چا په پ
اغلۍ له خپلو  مم موفافارسی بيرمه پشتو نه که بره بری مه يک اخبار يی بيرته ورکړۍ وه ورته يی ويلی وه دا 

غه اسناديی موجوددی چه په خپله په ولسی جرګه کی يی ډلی ټپلی جوړی کړيدی ه عبرت ندۍ اخيستۍ تيروکړنو
  .  په ډاګه شیکړی په راتلونکی کی به مهر سره يی دوژلو امرونه صادر مضا اوا

 کس ی استخباراتی اداری ته کارکوی هغهامريک ای  يعنی د - یآ– سی د کرزی دوهم مرستيال دۍ او د کريم خليلی
ی نوموړی په خپل کتاب کی ډير مسا) شرونګری (خليلی کارکاوه اوس يی کتاب ليکلۍ دۍ  پخواته چه  يل په نومي

 پرون او نن ورځ خليلی د . ډاګه کړی چه يو يی د احمدشاه مسعود او بل هم کريم خليلی څخه پرده پورته کړيدۍ
ی يعنی لو جناياتو څخه ځان دامريکی جاسوس او له ټو بله يی ) کور خود بينای مردم دۍ (سپين چرګ په شان پاک ګ

ۍ مټه او د خليلی او چه پرون د هم اغلی سيما ثمر و بشر د محقق  خليلی او  الندی کونکی مګر نن دحقوقو تر پ
ی او دتير وخت فلمونه يی چه ټول حقوقو مدافع شويدۍ اما هغه د بشر د محقق له برکته د  کابل او ی انترنتی پا 

  .ثبوتو نه دی څرنګه کوی جناياتو کانونه  پری ډک دی او ددوی د ياتو دوال
 کال څخه راپدی ٢٠٠١لوبی ډګر ګرځيدلۍ وه دادۍ اوس له  د پخوانی شوروی د په اتيايمه لسيزه کی زموږ هيواد

وږ خپلواکی په بلواکی بدله شويدۍ او په کابل لوبی ډګر ګرځيدلۍ دۍ چه زم امريکی د غرب په خاصه توګه د د خوا
 دکی ډوب دی لکه چه  قاچاق ،وژنه ،فساد ،په جناياتو کی يی داسی يوه اداره رامن ته کړيده چه تر دوو غوږو

 دی نشی چه د امريکی پخوانی خارجه وزيرکولن پاول ته ويلی وه چه هيره د امريک پخوانی دفاع وزير رامسفلډ 
 دشمال جګړه ماران له ځانه ناراضه نکړو(ه مخدره توکيو سره چه سبب دی ناراحتی زموږ ددوستانو تروريزم تړاو ل

ډبل  چه پدی لړ کی يوه نوی جګړه پرانيزی امريکايان د ځان لپاره مبارزی په خاطر مخدره موادو سره د چه د
  .په ګوته کړی) ګلم جم( دوستم خليلی او ،عطا ،  فهيم،  قانونی،عبداهللا
  مخدره توکيو لوی توليدونکۍهيواددۍ افغانستان د اشغال الندی ګوری مګر امريکی تر نن ورځ افغانستان د نړۍ
تجزيی  افغانستان د سره هم دۍ ددی څخه عالوه د له مافيا مخدره موادو امريکی اتحاد عالوه له جنايتکارانو د چه د

  .لپاره يی هم احمد ضيا مسعود ګمارلۍ دۍ
ه کړ دوخته ډير ناکرزی   په هيواد کی مود وګر نوموړی جاسوسی.  امنيت پخوانۍ مشر امراهللا صالح له دندی ګو

چه اوس له پخوا څخه هم ګړندۍ شويدۍ  چه عمال يی مډال ترالسه کړ بهرنيانو لپاره کار وکړ ت دخله هغه ډير و ځو
کاری چه اوس د او  فوځی دايمی امريکی د وځای داتمر سره ي ته ودانګی او پدی ورځوکی د سياست ډګر داسی 

  ...  اډی هم غواړی
ی که کار پوهان مسلکی جنا کرزۍ په هيواد کی د يتکارانوڅخه بغير څوک نه وينی اونه يی وخت ورسره تيري

ی  پری راټولی مافی ګټی د او ګنده خبره ده چه دکرزیشی بيا څرکار ميدان ته را اشخاص د خطر سره مخامخ کي
ندل شوی جنايتکاران پرځان راټول کړيدی چه نور پيژ او يی نه منی نورځکه خويی د پنجشيرچه دا کرزۍ او ډله

  .منیپايلی يی هم يو په بل پسی وينی او له ارګ څخه يی بهر څوک خبره هم نه 
 قاتالن او کسان په وخت کی هم مجاهدين نه وه غله چه دا اران جمع په نوم سره مجاهديناداری جنايتک کابل د د

ارکی وطن فروشان وه نن ورځ د اوجاسوسان  شنکوف سره  کالکسان له يوه بلند منزله جوړکړيدی دا) ٢۶٠٠(کابل 
تنی ځواب څوک ويالی شیکابل ته راغلی وه نن دا     ؟بلند منزله له کومه راغلل ددی پو

و او بيا ودانولو پروژی هم د تر خوا د دولتی اوغير دولتی کارونو نور د کرزی اطرافيانو د دی خپلوانو  نورو ورو ن
  .  ه وسيله په خپل واک کی اخيستی دیپ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

قضا څوکۍ  ندانی اوولسوالۍ امنيه قوما ولسوال د واليت امنيه قوماندانی د د والی د ډيری مودی څخه کابل اداری د د
خورد ظابطان موجود واليان دی   ګی ونيول شی کسانو ته ورکول کيدی چه اوطلبی سره بی لدی چه تعليم په نظرپه د
ولسواليو له  چه ددی څوکيو سرقلفی هم اوس لوړه شويدۍ د امنيی دی جنراالن شوی او اوس قوماندانان دساتنمنان  او
د  مګر  زره څخه تر يو ميلون پوری رسيدلی دۍ )۵٠٠(واليت له  د زره ډالرو او) ۵٠٠(ټر زره ډالرو) ١۵٠(

والی   دوه ميلونه دۍ چه د لرګيو عايد يوی شپی د کنړ واليت د ګه دمثال په تو مربوطه چارواکو عايد هم کم ندۍ د
ی امنيت امر تر قوماندان امنيه او د   .من ويشل کي

ه کی ده چه پاکستان هم د نيويارک ټايمز امريکی  شرطه د فغانستان په شان بی له قيد اوا ليکی چه امريکه پدی ه
افغانستان له لوری جګړو ته پرانستلی وساتی  ونلری خپلی دروازی د پروا نو ولس دارمانو د پاکستان د تابع وی او

 لکان وريی ضعيفه کړی چه په اسانی سره باسياسی  اقتصادی فشارو څخه عالوه اوردو به  که داسی ونشی نور د
  .څخه جوړکړی

يا يی وزير داخله  په نوم شهرت لری او )٪١٠( صف علی زرداری که په نړۍ واله کچه د آيسئرجمهور پاکستان  د
جګړی  کی يی افغانستان د دری لسيزو  کولۍ مګر په تيرویتالوت نش) قل هواهللا احد(  رحمان ملک سوره اخالص

امريکی څخه ترالسه کوی مګر خپل  په کال کی د الربلکه عايداتی منبع يی هم دۍ چه په ميلياردو ډ ګرځولۍ دۍ  ډګر
تونو افغانستان اوسنيو دی اما د ته وفادار ملی ګټو استقالل او  ملی وحدت او ملی ګټو واکدارانو ته تر اسالمی ارز
  .څخه شخصی ګټی ارزش لری چه دايی په عمل کی ملت ته امتحان ورکړيدۍ استقالل

ی وبهيدی پيسی يی ولګيدی اقتصاد يی ګوډ اومات وه نورهم د ويجاړيدو په لور  ن کی ويناپه افغانست امريکايانو د
تو روان دۍ  چه ددی عمده ) چه هم بوره اوهم بدنامه( کی متل دۍ د فعال لپاره کومی الس ته راوړنی نلری لکه په پ
کسانو مشورو ته بی پروايی  مسلکی  او افغان کارپوهانو د قدرت ته رسول او جنګی مجرمينو او مافيايی کړيو عامل د

  .افغانانو اچویړ چه ددی اور لګيدو پړه هم نن پرودل وه او اور يی بل ک
 کار افغانستان سره سرو کاله يی د )٣۵(چه ) ګری شرون (کارکونکی په نوم د) C I A(ری اداامريکی د څارګری  د

څخه يی پرده پورته کړيدۍ خپل ايجنټان  مسايلوافغانستان په هکله کتاب ليکلۍ دۍ چه دډيرو  کی دختودرلوده پدی و
ودلی دی او  )٧(يوه  ته د ولسوالۍ پنجشير افغانستان د څخه وروسته د) ١١(له  سپتامبر په وروستی ځل يی د يی 

ورځی  )۴٠(کال کی يعنی  )٢٠٠١(نوامبره  د) ۴(سپتامبر څخه تر د )٢۶(پالوی په ګډون سفرکړۍ وه چه له  کسيز
شمال په ځانګړی توګه د پنجشير قوماندانانو ته چه له پخوايی   پاته شويدۍ چه پدی وخت کی يی دافغانستان کی

اوعطا   عارف ، قانونی،عبداهللا ،فهيم ميلونه ډالر ورکړيدی چه په دی پيسوکی د )۵(ورسره اړيکی درلودی پنځه 
ودلی دی مګر ځينی نوری سرچينی داسی وايی چه ياد  يعنی چه اصلی جلب د ل رول لوباوهشويو کسانو ډب نومونه 

سی    بی بی کال لهم) ٢٠١٠(پنځلسم د فبروری  په چوف ګورباپخوانی شوروی مشر  دماسکو په الس کی و لکه
ره سالنګ ال د زموږ لپاره يی کار کاوه او کس وه او زموږ احمدشاه مسعود راډيو سره په يوه مرکه کی ويلی وه چه

چوف موجوده وخت په چه ګوربا باور وړ سند دۍ ټولو معتبر او د دا تر زما په نظر. لهپرانستلی سات پرمخ  يی زموږ
  .جرمنی کی استوګنه لری

کسانو په شا وخوا کی افغان لوړ پوړو چارواکو ته موږ ) ٩٠٠( امريکايی منابع وايی چه د اداری په هکله کابل د د
  . معاش ورکو

 شمير وکيالنو ته موږ معاش ورکوو دولسی جرګی يو ته ځينی معينانو اوکابل اداری وزيرانو ايرانيان هم وايی چه د
اغلی داود زی د کرزی د چه پدی اړه د ت .  ران په اړه ورته څرګندونی کړی ویاي دفتر مشر    په درن

  
  نور بيا

 
 

  


