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   ۲۰۱۸/  ۰۷/  ۱۰         سرلوڅ مرادزی
 

 وسلوال ګوندونه باید بې وسلې شي

جنایی چې په بېال بېلو کېدا  نېول ریالخوا په فاریاب کې د یو محلي ملیشه یي قومندان نظام الدین قیص حکومتد 
د شمالټلوالې  دی،سوول پوځي برید تورن او معملي ، وسلوال ګواښ او اجرمونو او مرکزي حکومت ته په ښکنځ

، د خپلو سمتي او بیږيولرشید دوستم، محقق، صالح الدین رباني او ضیا مسعود  لپاره چې سر کې یي عطا نور،
 .یتنظیمي ګټو لپاره لنګه غوا ګرځېدل

لو تپپه پورې  مرکزي حکومت یياو بیا  ابحرانونو په رامنځته کېدد ګډوډیو او شمالټلواله چې په تېرو څو لسیزو کې 
د هېواد  ،د تورونو څېړنهیوه عادي قومندان  پرد حکومت لخوا تل دا ځل بیا یي وغوښ ،کې پخه تجربه او دنده لري
 .يکچې ته پورته کړاو اړودوړ ټول هېواد کې د یوه بغاوت  په په شمال او که وکوالی شي

بلخوا دا ټلواله څونه چې په ملي کچه د حکومت السته راوړنې او بریاوې زیاتیږي او په تېره بیا کله چې د یو شمېر 
ره یاغي م، هوخپلوياو د دایمي اوربند او سولې په موخه لوری  رنګ راوړيه د روغې جوړې خبرې طالبانو سر

 او د نورو ترهګرو او داعش په څېر د مرکزي حکومت او ولسونو په وړاندې دریځ نیسي. کیږي
افغانستان » ه لیکيدا چې د اسالمي هېوادو د همکارۍ سازمان په یوه لیک کې د افغانستان او پاکستان دیني پوهانو ت

پرځای خبره چې  دې سره د، «بریښنا پاڼه ، روهييکې د حکومت پر وړاندې  ټولې جګړه مارې ډلې ترهګرې د
په کور  څوکدې سره یوځای  البته بهرنۍ ترهګرې ډلې لکه داعش او پاکستاني طالبان دي، خو که او موخه یي ده

جاړوونکي دریځ او اقدامات له پامه وغورځوي او هغه د داعش دننه د مرکزي حکومت په وړاندې، د شمالټلوالې وی
بیانوي او یو اړخ حقیقت د یوازې ، لږ ارزښت ورکړيترهغو او یا  او نورو ترهګرو سره همغږی او تړلی ونه ګڼي

 .کويال پېچلې  ې د حل پرځای هغهستونزد 
، په ورته وخت کې د شمالټلوالې او وسلوال کوي یي هغه هېوادونه او بنسټونه چې داعش او نور ترهګر سمبالوي

 .نه پریږديمرکزي حکومت پښو درېدو ته  ه،مرستهر اړخیزه په دوی سره  یاغیان باغیان هم په شا ټپوي او
د ګډون لپاره  د ناټو غونډه کې ته بروکسل ولسمشر اشرف غني او اجراییه مشر عبدهللا عبدهللاپه داسې حال کې چې 

عطا په ورته وخت  ؛يکړ هپخ هې افغانستان سره د ناټو غړو هېوادو د مالتړ ژمنل پورکا ۲۰۲۴تر چې  ،کړیسفر 
 چې یوه لیک لیکلیټو ته ناپه استازیتوب  «ېملي نجات ټلوالافغانستان »په اصطالح د نور، رشید دوستم او محقق 

تا  ، همواره سعی کردهتحت نام پروسه صلح کومت مرکزيحرییس جمهور غني و »کښليداسې یي برخه کې 
و ازین طریق امیال شوونیستی خود را تقویت  دزمینه نفوذ ګروهای دهشت افګن را بر سایر مناطق فراهم ساز

باسوی و کادرهای اقوام مختلف  حکومت بر شخصیت ها، متنفذیننانکه عناصر فاشیستی در داخل دستګا چبخشند.
و نفاق را بین اقوام  د، شخصیتی و سیاسی میکنستفاده از اصطالح حاکمیت قانون دوسیه میسازند، ترور فیزیکیا

این حلقات حتی نیروهای دهشت افګن را که قاتلین مردم افغانستان و  ساکن افغانستان و احزاب سیاسی دامن میزنند.
 تجرید وطن شان قربانی میدهند وو کسانی را که برای دفاع مردم ت میدهند المللی ما هستند، مکافا متحدین بین

مردم ما ..... ستان بین المللی ما باید بدانند که:دو ،«شند و شکنجه میکنندویر و نیرنګ به حبس میکزت وحتی با
ران تن از اهالی در والیات هزاهدف ی را ندارند و به همین دیګر تحمل ادامه برخورد فاشیستی حکومت مرکز

 «ز استاک اغ، که این فقط یتظاهرات و حرکت های مدنی دست زده اندمختلف به 
ته  لیکشمالټلوالي د ې چله هغه ځایه چې د ناټو غونډه کې روسیه، ایران او پاکستان غړیتوب او ګډون نه لري 

 !څوک یي ولوليچې ترالسه هم نه کړي، څه رسیږي دیته  واال به دا لیک ارزښت ورکړي، د ناټو
 وروستي اوربندپه  سره د حکومت او طالبانو کوي خبره ویرزو تا نیرنګد د مرکزي حکومت  هټلوالکې دې لیک 

 ، له اساسي قانون څخه هم غږیږيهم کاروي ېکلم «مدني حرکت»او  «احزاب سیاسي»د  .ښکاري زړه تڼاکېیي 
 ي.لرفاع دعوه هم ن د داو د وط

 وناساسي قان. د افغانستان او نه یي کاروي سیاست کوي او وسلې نه لری زېیوا سیاسي احزاب دا هېروي چې خو
 او نه یي کاروالی شي. له مخې هم ګوندونه وسله نه شي لرالی
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د مظاهرې په ترڅ کې د والیت پر ودانۍ حمله وکړه او یوه برخه یې »د قیصاري کسانو میمنه کې د دوستم د ډلې  
په فاریاب کې  رياقیصیوازې  ویل کیږي چې «نور ژوبل شول ۱۰تنه ووژل شول او   ۳په مظاهرو کې وسوځوله.

 په اړه الپې وهی!دوی د کوم مدني حرکت اوس پوښتنه دا ده،  .يد اووه زره په شاوخوا کې وسلوال لر
 ، تر انساني سلوک وراخوا زیاتی ونه کړ؟دی ټبره او هم لل یي مرستیادوستم د ښاغلی ایشچی سره چې یو مهاایا 

خبره د کوم اساسي قانون ناټو ته ؟ ټلواله ه باید مجازات نه شينمرستیال ولسمشر دی، په داسې کړایا دوستم چې 
 کوي؟

ایا د ناټو غړي هېوادونه چې  ؟داړهپشان ونه .. ..د عطا نور د بلخ د والیت په مقام د اصف مومند غوږ لکهایا 
 !نه وینيپخپلو سترګو افغانستان کې مېشت دي، دا هر څه 

حکومت د خلکو د غوښتنو په وړاندې بې » وایيهم ا دد رشید دوستم د دفتر مشر عنایت هللا فرهمند امریکا غږ ته 
خلک پراخو او جدي اعتراضونو ته هڅوي. که دا ځلې حکومت د  سې حالتځوابه پاتي شوی او بې تفاوته دی او دا

 «خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي او ډزې وکړي، بیا دې د ورته عمل انتظار ولري.
فرهمند څنګه حکومت ته د  ي په ناقانوني الرو نه وای تر السه کړی،او دا وسله ی لرالیوسله نه  تنظیمکه د دوستم 

 وسلې کارونې ګواښ کوي؟
 د حکومت په وړاندې د قیصاري، دوستم ، داعش او نورو ترهګرو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟

له دوی د والیت د سوځونې ایا . ځان خالصوالی شي ېپړله کسانو د وژنې خپلو د حتی فرهمند رشید دوستم او ایا 
 !بچوالی شيځان  همسوولیت

 د خپله تنکۍ ځوانيي. خطاب ګل ومندو، اتل خطاب ګل د شهادت پړه هم پرغاړه لردوستم د کاموال افغان ک
پلویانو په مټ د خپلو  ،وایيچې ځانته د ولسمشر لومړی مرستیال  دوستم ، خوکې له السه ورکړه حکومت په مالتړ

 !ړهخاورې کیي او د هغه تنکۍ ځواني  کړ کې خطاب شهید بغاوت د حکومت په وړاندې
 اروا دې ښاده وي!د اتل خطاب ګل 

 !بولو، بل څه نوم ورکوالی شوونه  د یوه جنرال ملي خیانت د یوه سرتېري اتلي او ادکه اوس 
اوس وروستي مالومات دا دي چې یوازې په تېرو دوو شپو کې په بلخ او فاریاب والیتونو د سرخط ورځپاڼې په وینا 

د وړمې شپې  کې لس قرارګاوې له جګړې او دفاع پرته یو په بل پسې سقوط شوې او د طالبانو الس ته لوېدلې دي.
هیسې د دغه والیت له المار څخه تر میمنې ښار پورې د المار، قیصار او میمنې اړوندې شپږ لویې له ماښامه را

 پوستې او قرارګاوې له جګړې پرته سقوط شوې دي.
و نیرنګ اایا له دې بل غټ اوس چیری دی؟  «!وطن شان قربانی میدهند وکسانی را که برای دفاع مردم »
 شته؟ویرزت

، خو په خپل استازي بروکسل ته په غونډه کې د ګډون لپاره لږي د عبدهللا عبدهللا په تن کې س،په یو الشمالټلواله 
 .لیک هم ناټو ته لیږي کېدښمنۍ  الفت اوخمپه  سره حکومتمرکزي د  او بل الس ورته وخت

 «!تزویرنیرنګ و »دې ته وایي 
له  د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ډګرجنرال اختر ابراهیمي وایی، ټول هېواد کې به نامسووله وسلوال

 ونیسو او د قانون منګولو ته به یی وسپارو. پرته، توپیر
 پای
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