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و شميره   ٢تر ١  له:د پا
 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه ليکنه له رالي

  م٣٠/٠٩/٢٠٠٩                                                                    مرادزی
                   

 

  نظار شورا د چلوټو په معراج کې
 

و کې چې د ټاکنو يدې ور ې اعالني ې پريک ان  روست او غو و ډېر توپير د ټاکنو ټولې جدي غاړې د   ، په ل
ته چنې وهي او نور مال ، چلوټو او درغليو په سيال کې هي يو د نظار شورا تر مقام نه شي  خو د چنو؛متويپه 

وته په غاښ دي    ! رسېدای او خپل او پردې ټول ورته 
لې، خو نظار شورا بيا يني نورو نوماندانو تازه يا د ټاکنو په درشل کې دې کار لپاره مال ت ت او که   د خپل جوړ

ې ت له ور   .رغليو کې لويه شوې او پخه شوې ده او د، په چلوټوپيداي
خه لکه ازمايلی مدارې ډېر نوليان او ماران راوباسي او د خلکو د نندارې  ل د چلوټو له زيرمتون  نظار شورا به دا 

ه ي او ارګ ته د رسېدو په کچکول کې به پرې زيات خيرات د ولسونو د سر په ب ،  او بيهلپاره به يي وړاندې ک
ي    .راټول ک

ي  په مزار کي دافغانستان مه ٢٧د سېپتمبر په  «  او اوس د نظار ملي تلويزيون چي دافغان دولت ژبه ورته ويل کي
ا ه چي، داسې يي قومندان عطا نور په واک کې دیشورا د  يو خپره ک ي ليدل کيدل  وي افغان ملي پوليس  پک

يو . يشي  ته وسله ووطالبان ورونوييددغه وي ې چي دا دی دافغان دولت فعاليت ييو کس هم په دري ژبه واتر شاه   ان
له دا مخالفانو ته تسليموي او چي پوليس خپله وسله و  و  ی کي  ورونه په هر  تلويزيون  بلخ واليت د ملي  د ن

ي لخوا   . خپري
 هم او لري تپوری نور  بلخ والی عطا رزو په نوم خصوصي تلويزيون چي د آسره له دي چي دا تصويرونه د

ېوتی او خپل ټول پريا  ملي تلويزيون د په مزار کېوي، خوخپر ولو کي ک ې ددولت يرامونه وې زورواکانو په من
ي دي د ي ک ان ه هم دا هر چاته. مخالفت لپاره  نده ده چي دبلخ والي پر ولسمشر يو ډول سياسي او  که  ر

ې او په بلخ کي ه  رسن  او، پوځ ادارېيدولتې ټول فکري کودتاه ک ان په   ېي په خپل انحصار کي نيولي او د
  » .کاروي

  :دلته دوه خبرې بايد يوله بله بېلې شي 
ون ی دا چې هر نوماند د عبداهللا په  اکنو کې د غالولوم ، چلوټو او درغليو په اړه د شکايت حق لري او ، په ټول

ي ته مراجعه وکولی شي له قانونی الرو لکه د ټاکنو شکايت کميسيون تيا او سوچه والی ټول افغانان . ک د ټاکنو رو
 د عبداهللا او پلويانو ته يي هم د قانون په چوکاټ کې دا حق حاصل دی او که. او د ولسمشرۍ ټول نوماندان غواړي

ې په پام کې وي ي هېواد عمومي    .، چا ته د کومې استثنا اړتيا نه لېدل کي
ه ال تر اوسهخو دا چې د ټاکنو تر پلمې  ، د هېواد شمال کې د  نه دي اعالن شويالندې چې پايلې يي په رسمي تو

ې ، خبره بل اړخ ته وړي  ته کېدو ه   . خپلسرې ادارې د را من
کاره کول او دا چې  ول ، د کورنيو چارو د وزارت پر وړاندې د م  وونو سرغ  په بلخ « د مرکزي دولت له الر

وسره  ټي  ته صفرکي دمرکزي دولت واک اوس شوي او دکورنيو چارو وزارت په بلخ کي د ترافيکو او جنايی پي
ه کيدو توان نه لر دمبارزی مديرد و ه د  خه بل لور ته بيايي » ی دندنی  اکنو    . ، خبره له ټول

ی خو شا ته د هېواد پر وړاندې د لويي دسيسي پالنونه تر الس کاره د ټاکنو پر اجندا خبرې کي له .  الندې دي په 
ی  ه کار اخيستل کي و د تېريستون او غولولو د يوې وسيلې پتو خه د ساده و موخه ټاکنې ، ولسواکي او د . ټاکنو 

د خلکو لمسون ، مرکزي حکومت بسيا نه ده ، بلکې د ولسواک او مرکزي حکومت پر وړاندې تراغيز الندې سيمو 
ون او بلوا ده   .پا

اکنې هم  ته کېدو د مخنېوي لپکه چيري ټول تلي مرکزي حکومت د رامن اره خامخا يوه بله نه وای ، دوی به د يو غ
وله له هي په تېرو اتو کلو کې هم ، دوی د مرکزي پياوړي حکومت جوړېدو مخه ونېوله او په دې کار کې يي . پلمه ل

ه خه ډډه ونک اکن. ډول سبوتاژ  ل ورته اسانه او وړيا پلمه د ټول   .و بهانه ترالسه شوېدهخو دا 
ې ته د وينا په مهال وويل ٢٧رباني د سېپتمبر په  ې دهغو خلکو لخوا نه « :  مه ، د خپلو پلويانو غون لې يوا دا هلې 

ر و  بلکېکې ناست دی، دي روانې چې په سن يني کسان شته چې ناروا عمل تر سره کوی تر   په دولت کې هم 
وډ ي امنيت  ضد تبليغات  ږ ستر ورور استاد عطا زمون دامينت لپاره غ پورته کوي دهغه پرخو کله چې زمو. ک

ي   . »اونوری خبری رامن ته کي



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german‐@afghanmaqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

رباني او عطا غواړی چې شمال په تېره بيا مزار دی له . دلته د رباني د خبرو مخ د کورنيو چارو وزارت په لور دی 
خه خپلواک وي  ي شمال دې د نظارشورا او . مرکزي حکومت  ه وک جمعيت تر واکمن الندې وي او که مرکز ه

وډي بولي    . چې شمال دې هم د نور افغانستان پشان د مرکزي حکومت تر واک الندې وي ، رباني يي د امنيت 
ته کوي که د  وډي رامن تنه دا ده ، عطا نور چې مرکزي حکومت او د هغه د کورنيو چارو وزارت نه مني ،  پو

  !  امنيت غ پورته کوي ؟ رباني په قول د
خه د رباني موخه په شمال کې د نظارشورا او جمعيت تر واکمن الندې امنيت دی ، نه دلته زموږ امنيت  له کليمې 

  !په عام لحاظ د ټول افغانستان امنيت 
و موخې درلودلی شي  وډيو په اړه غوغا    :نن ــ سبا د نظارشورا او جمعيت لخوا د بې امنيو او 

يوالې ټولنې او افغانانو ته  چې يوازې نظارشورا او جمعيت کوالی شی د هېواد په شمال  تر ټولو ړومبی دوی ن
و په استازيتوب د شمال سيمه د دوی د بې . کې امنيت وساتي ، نه مرکزي حکومت نو چې داسې ده بايد د شمال د و

ل شي سياله واک تر الس الندې وي او په مرکزي حکومت کې دې هم که .  دوی ته غوړه برخه د پخوا پشان ورک
ي  ه ويل او کول غواړي ، د نظارشورا او جمعيت له الرې دې وک   . مرکز د شمال په اړه 

وونو او  ي ، نو بيا دوی اړين نه دي چې د مرکزي حکومت الر که پر شمال د مطلقې واکمن خبره نه منل کي
دي    . واکمن ته غاړه کي

اکنې دوی ي چې د شمال د خپلسرۍ نخشه له   لپاره هغه مهال د منلو وړ دي چې يا يي نوماندټول عبداهللا ارګ ته ننو
ېدو  ي چې په شمال کې به د مرکزي واکمن د غ ي او يا له مرکزي حکومته دا ژمنه ترالسه ک ايه پلې ک هغه 

  . خبرې نه کوي 
تونو م و او ارز الت هسې خوشې خبرې دي ، د شمال واکمني ، د شمال د مرکزي حکومت ، ملي واکمن ، ملي 

ې هغه هم د نظارشورا او جمعيت تر مشرۍ الندې کفايت کوي او د هېواد نور اوسېدونکی بايد له دې دري سره 
ي    . مخالفت ونک

ي ، د مرکزي حکومت ان    ، بوليکه مرکزي حکومت بيا هم شمال د افغانستان.  پکې کار نشتهشمال يوازې دوی د 
نو دوی حق لري چې ددې خبرې  په مخنېوي کې هر ډول چلوټې ته لکه په هي شان د ټاکنو پايلې نه منل او مخکې 

وډۍ لپاره تياري نېول او مالمتيا يي پر مرکزي حکومت وراچول  يرت . له مخکې خپله د  يرش که ن   !ب
ه کې لولو »  شمال و طاغوت شکنی مردم آن در طول تاريخ« د  پا   :تر سرليک الندې په خاوران بري

تي او له هغوی سره يي د هيواد د حاالتو په «   ولې د کاپيسا والي غالم غوث ابوبکر د کاپيسا خلک واليت ته غو
ي  ل په اند ، کاپيسا او د شمال نورې برخې د نظارشورا او جمعيت  شخصي واليتونه دي د ليکوا. » اړوند خبرې ک

ای . او مرکزي دولت پکې د دوی له اجازې پرته د اړيکو د نيولو حق نلري  ه کې بل  پا ه په همدې بري همدارن
  :لولو 

يري کابل ته بيولې د پنجشير يو قومندان ولې د د نظارشورا له خبرتيا پرته ، د پنجشير مشران او س د نظارشورا . پين
په اند د پنجشير ټول اوسيدونکي د دوی بالمنازعه ملکيت او شتمني ده چې د دوی له اجازې پرته چيرته د ت اجازه 

  .نلري 
ان مريان بولي او يا يي خپل قانوني يرغمل بولي  ي د    .  نظارشورا اوس د شمال و

  .  ملي ان پورې محدودې نه دي بلخوا د نظارشورا چلوټې د هيواد په
ې په يوه خبر کې ليکلي  پا اآنو  « :د لوی افغانستان بري د باخبرو سرچينو په قول د هيواد د روستيو ولسمشريزو ټول

رو سره له هيواد وتلى لپاره د اروپايي ارونكي پالوي مشر فليپ موريان له خپلو اتو تنو مل   .دى اتحاديې د 
دې اړيكې درلودې، په   د قوماندان احمدشاه مسعود مشاور و اوس يې له ډاآتر عبداهللا سرهنوموړي چې يو وخت ن

اآنو په بهير آې د ې چې  همدې دليل يې د افغانستان د وروستيو ټول ورې راپورته آ يو نيم مليون رايو د درغليو ډن
ندونو پر  بيا د ولسمشرۍ يوه تن نوماند ر ه اخالف لويې ډاآتر رمضان بشردوست دده د  رانوال ته مراجعه وآ

خه وضاحت وغواړي او د درغليو اسناد ترې وغواړي، همدغسې او له تل چې له موريان  بشردوست  هغو يې وغو
ه تنه وآ خه غو ارنوال  و له لوى  ندونو سپيناوى ونه  ، چې فليپ موريان چې اصال فرانسوي دى تر ر دخپلو 

ي بايد له افغانستان نه و  .»نه وزيآ
  

  پای
ونه    :اخ

ې  پا  بېال بېلې بري
  
  


