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  ۲۰۱۵/  ۰۶/  ۳۰         مرادزیسرلوڅ 

 ټاکو اوس خوله ولګوله!

د  التړ ځواکونوغوڅ م د ناټود  کې سیمه بایانود ریکارو ته نږدې امرکز چ والیت د پروانمه  ۲۹جون په  د
 ه.چاودنه ورکړته  وسلو او مهماتو زیرمتون شخصي د جان احمدقومندان د یوه اسالمي جمعیت 

لي یوازې وسلې او مهمات له منځه تل چاودنه کېزمان مموزي په وینا، محمد جنرال ي قومندانیوان والیت د امند پر
د  پلویان او په نظارشورا او جمعیت کې جان احمدد دې پېښې په غبرګون کې د قومندان  .نه لري تاوان د سر او

په لږ وخت کې الرو او سرکونو ته روسته  له پېښې ږي په داسې حال کې چې په وسلو سمبال وو،هغه نور خواخو
 ابل ــ مزارشریف لویالر بنده کړه!ک د کو پر مخترافی راووتل او د یوه مهال لپاره یي د

چې د باګرام د  یشت نړیوال ځواکونو ورته شکایت کړیګرام کې مپه باد افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 
د بلخوا  چې کله کله د سر او مال زیان هم ورسره وي. ه کیږيبریدون پر دوی وخت ناوخت وخوا کلیو له لورېشا

په دې  افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلوده او توي،اي قومندان ښاغلی مموزي زیین د امنپروا
 د چا کور تالشي شوی نه دی. عملیاتو کې

د یو شخص څنګه او ولې په کور کې  چې باید دا وي چې ولي عملیات شوي، بلکې پوښتنه دا نه وي باید پوښتنهدلته 
په کور کې د وسلو او مهماتو د حکومت له څاراو سترګو لیري او په پټه  زیرمتون لري؟ شخصيوسلو او مهماتو 

، هغه هم د نورو وسلو په غبرګون په وړاندې عملیاتو لت دد دو منځه وړلو کې یوه ګنا او بیا د هغو په لهزیرمتون 
 دوهمه ګنا! نندارې او ګواښونو سره،

 ( دې ته وایی!عذر بدتر له ګنا)
د دولت لخوا د داسې وسلتون د له پوښتنې رامنځته کوي،  یو شمېر په شخصي کور کې د وسلتون درلودلاوس که 

 ېباید د ولت لخوا تر کلک پرانیځي، چې نورو پوښتنو لپاره الرمنځته وړلو په اړه غبرګون او نافرماني د ډیرو 
 شي.الندې ونیول  او پوښتنې څېړنې
 کړي راپورته هدا پوښتن پالوی باید څېړنې لپاره یو پالوی ټاکل شوی. پېښې د پوره یږي چې د دولت لخوا دویل ک

له دا وسله د کومو موخو لپاره،  ړېنومو لي اوساتد څنګه په کور کې ناقانوني وسله وڅیړي چې جان احم هغه او
 وه؟ کړې حکومته پټه

 ته هڅولې؟ وسلوال الریونپه وړاندې  پلویان د دولت ولې خپل حمدمندان جان ابلخوا قو
 مال او ټاکو( قصه رایادیږي.سړي ته د ) په کور د ناټو د غوڅ مالتړ برید، حمدا جاند قومندان 

نن ټاکو زما غوایی وواّژه، خو  ویل چېزما غوا ووژله او بل به  ټاکو پرونخلکو به جومات کې شکایت کاوه چې 
خورا  پر څارویو دا خومال به نه باوروله. بله ورځ چې ټاکو د مال بزه ووژله، مال په شکایت خوله پرانیسته، چې 

 !ګډ شوی دی خطرناکه ناروغي) ټاکو(
 ، چې دایساف ته ویل امریکایانو او په استازیتوب، عبدهللا عبدهللا جمعیت قومنداندانود هغه مهال چې د نظارشورا او 

ۍ، ټاکو خوله نه وه او کورونه یي په سپیو تالشي کړ واچوۍ !(غټې غټې بمونه)افغانانو پر کورونو  یو شمېر
 لګولې!

اوس هم د هر افغان پر کور چې هغه که د هېواد بلکې  ،غچ په موخه نه دی د کومبخښونکي عمل یاد نه د دې  دلته
دولت پر ضد د ر کې د خو په کوارۍ او بیځایه تاالشۍ مخالفت پکار دی، ب، د بمه شمال کې وي او که په سویل کېپ

 بېله ده! بیا شخصي وسلتون خبره
د که دولت دا پېښه جدي ونه نیسي او هغه یوه عادې پېښه او الریون وبولي، داسې پېښې کوالی شي،  ویل کیږي،

 یالمه شي.د دولت په وړاندې د یو لوی بغاوت پ کې په ځینو سیمو شمال هېواد د
چې په کور کې یي وسلتون درلود، بلکې د نظارشورا او  حمد قومندان نه دیاافغانانو په اند، یوازې جان  د ډېری
ښایي د پنجشیر درې  غ که وپلټل شي، د وسلو زیرمتونونه به کشف شي.کور او یا با هر لوی قومندان د جمعیت

 څمڅې او سوړې ټولې نه وي پلټل شوي او هلته اوس هم د وسلو او مهماتو ګودامونه خوندي پراته وي.
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زرغون او نارنجي انقالب  سرپرست والي د د بلخ یا سورې وهل کیږي او دا چې کله کله د موازي حکومتونو نارې
 نازیږي! خبرې کوي، شاته د همدغو وسلتونونو په مټ

کله ، پټ کړي زر زرې چپن الندې تر جهادد نظارشورا او جمعیت یو شمېر قومندانانو ځانونه، د مقاومت او بلخوا 
چې د داسې قومندانانو د فساد او فجایعو د څېړنې او پوښتنې وخت راځي، د جهاد او مقاومت په نوم بیا ولسونه 

 !او هغوی کوڅو او سرکونو ته راباسي لمسوي
یوازې کې  ومتایا په حک کله چې د جهاد او مقاومت خبره کیږي دلته یوه بله خبره هم باید له پامه ونه غورځیږي.

 ؟وکړي دی باید خبره لومړۍ دې اړه چې په، دی عبدهللا عبدهللا ټیکدار ییه رییسااجر
ن ځاټیکدار بولي او په دې اړه  یوازیني ځان د جهاد او مقاومت په پام کې ولري، کله چېدا هم  باید عبدهللا عبدهللاخو

قتلونو مسولیت هم پر غاړه واخلي چې تر اوسه د ټولو ورانیو، مرګونو او  باید بولي نو مستحقد لومړۍ خبرې 
 پورې د جهاد او مقاومت په نوم په سراسر افغانسان کې ترسره شوي دي.

غوا په نورو لنګې په داسې حال کې چې د دې  ،و ته یوازې غدود رسیږيله غوا نورو مجاهدیوند او مقاومت اد جه
 عیت او نظارشورا چړچې او مزې کوي!ښېګڼو او ګټو جم

 ایپ
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