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  څوک دی افغان که ايراني؟ ړمجاهد کاک
  

  دغه راز درنو دوستانو او  اوروغ واو سړ راته جوې لرم چلهي کوم او هېاندړ صاحب ته سالم وړ کاکران
  کومېنادړهمکارانو ته هم سالمونه و

 ړ مجاهد کاکیاغل ې په کې چی دړی بحث خامخا ننداره کړیان ي انخاباتونيزيطلوع تلود  نن شپه ېس تادوستان
  . وو ی ووش چلونکاياو بکتاش س

  
 رزاق ال،ينشاه مرستال د دارونيسي دتاکنو دکمی بارکزاي ذکراند،ي وني دکمپای عمر دحامدکرزدي وحلمانهي مېدخپرون
تل شوي وو، له يو اړخه  ډآکتر عبداهللا عيداهللا دکمپاين داو ست،ي او ژورنا لکواليمامون ل  يوغړی بحث ته ور غو

ندونې کولې ې څر تل شوو مسايلو  ه روان وو او ميلمنو هم پر پو   .دغه ميز ډير 
  

ه زوروي هغه د چلونکي بې پروايي، بې باکه خبرې، په لوريو پورې دوياند تړاو  يو څه چې تل ما ديو افغان په تو
تنې په يو وار مطرح کول ، پيداکول، له مشخصو موخو څخه مالتړ، پر  ميلمه باندې الره ورکول، له هغه نه څو پو

او يا ديوې خپرونې بې پلوي او مسلکي اوسېدل تر  لې دي چې ديوه ژورناليست،ئاودې ته ورته داسې نورې مس و
تنو الندې راوستی شي   .کلکو پو

  
ړې خپرونه  ان اکنو له پيل بيا تراوسه دطلوع تلويزيون په دغه  ي او د  اکنيزې سيال په کې را څېړل کي کې چې 

ي، داسې يوې تلويزيوني خپرونې ته په  په دې خپرونه کې دافغانستان دراتلونکي نظام پر بيال بيلو ابعادو خبرې کي
ر له بده  اکل شي تر څو دخپرونې په لړ کې له هغه کومه خطا پرې نوزي، م کارده چې يو بې طرفه شخصيت و

ان څخه په خپرونه کې يو مدافع وکيل او له يو مشخص فرد څخه مرغه چې مجاهد  کاکړ په دې وروستيو کې له 
  .مالتړ کونکي څېره جوه کړې ده

  
آن باندې  مجاهد کاکړ په تيرو څو خپرو نو کې دژور ناليز هغه مسلکي اړخونه چې الزم او ضروري ده چې په 

ه ورنه سر غړونه کوي، او له کاره تو ې زرغون کړي دي،   يو شخص په کې دپلوي اوعملي کړي په  مالتړ ن
تل  ای شتون نه لري له ور غو تنې چې په منطق کې ورته کوم خاص  مجاهد کاکړ هغه هوايي او سرخالصي پو

او يوې داسې موخې ته يې ورسوي چې په کې  شوو ميلمنو څخه يې مطرح کوي او پرهغوی باندې سمه الره ورکه،
دغه مورد مې دمجاهد کاکړ په خپرونه کې هم دانن . او دمالتړ اوبې عدالتي شمله هسکه شي دبيپلوي ستنه نسکور،

  .شپه وليده
  

ام وړاندې له روان  تنې څخه يو رزاق مامون سره له دې چې تل دافغانستان دنظام مخالف شخص دۍ خو له غو
تنو  ړ په څو بې مفهومه،دخلکو پر يوالي باندې هوډمن شوو، خو مجاهد کاک او نظام څخه مالتړ وکړ، او الر وکوپو

ه له ډاکتر عبداهللا عبداهللا څخه مالتړ يسره دبحث لوري ته يې تغ ه کيده چې مجاهد کاکړ په نيغه تو ير ورکاوه او په ډا
  .کوي

  
 داسې څوک نشته چې له يو په اصل کې دبحث وړ خبره خو داده چې په افغانستان کې خپلواکي هسې په نامه ده، او

وندونو څخه مالتړ ونه کړي، په تېره بيا په رسنيو کې، ن لوري ،روا ر هرڅه يوحد لري زما خاصه  او ياهم له  م
او هغه څه چې د ده په  نيوکه پرمجاهد کاکړ دی چې ولې غواړي دافغانستان داوسن نظام په اړه هوايي شننې وکړي ،

ي الفاظو له ور ون ند شي هغه  بيا په  ه کې را څر تل شوي کارپوهانو سره را غبرګ کړي، د مجاهد کاکړ خې غو
لي مسلک ته سپکاوي، او ژبو ترمن يوډول درز  او له بلې خوا دافغانستان دقومونو داډول عمل دژور ناليزم سپې

ي وته کي   .اچول په 
  

وته ردي ميز په   شوه چې افغاني دطلوع له تلويزيون څخه دمجاهد کاکړ او بکتاش سياوو په مشري د نن شپې په 
ت نه لري، او او بحث، تنې، مجاهد کاکړته ارز ه ديوې جنايي قضيې  ملي غو مجاهد کاکړ ديو څآرنوال په تو

وان وحيد عمر سره له دې چې په  ه رول لوباوو، په روانه ژوندۍ خپرونه کې دکرزي مالتړی  دڅېړونکي په تو
واب وړاندې کاووغوسه شوی وو خو دمجاهد کاکړ هغه بې معنی او پوچو  تنوته يې    .پو
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حامد کرزي ترمن په ترخو خبرو باندې دمجاهد کاکړ باوری  او له همدې موضوع سره تړلی دريچار هالبروک،

ه شوه چې مجاهدکاکړ يو افغاني څيره او ايراني شخصيت دی،  تنې او ترخې شننې هغه څخه وو چې بالخره په ډا پو
ولو اړخونوکې بې طرفي تنو تر سيوري الندې راغلی وو،دبحث په  سره له دې چې دوه مخالف   دمجاهد کاکړ دپو

تنو څخه داسې معلومېده  تنو او غو ي وو، خو دخپرونې دچلونکي له پو شخصيتونه ديو شمېر ناندريو پرشتون همغ
تنه او فرمايشونه دي وله ايراني غو تنه په کې نشته او    .چې افغاني غو

  
کوکې  و  مجاهد کاکړ صيب ته وايم چې اوس خلک در باندې پوه شوي دي چې ته څوک يې او له چا سره نوزه په لن

کله  که ته يو افغان يې او افغانان هې ان له دغه سې يوې بدنام څخه وژغوره  ه دا وکړه چې  دې اړيکه ده، ه
  .غالمي نه مني

  
دحقيقت ته رسيدلي دي چې مجاهد  او څيړلي دي،دغه نيوکه نه يوازې زماده بلکې داهغه ويناده چې خپلواکه رسنېو 

که څه هم طلوع  کاکړ يو جاسوس دی، تردې ليکنې وروسته ته به ديرونورو ليکونو او اعتراضوسره به مخامخ شې،
له  تلويزيون خپله يوه جاسوه اسرايلی شبکه ده خو ستا عمل او کړنې بيا تر هغه خطرناکه دي، زه دملي امنيت،

تنه کوم چې په دې برخه کې بايد جدی واوسيمحترمې ادارې نه تاسو غوندې  دغه الره پرتاسو او او.  په کلکه غو
  .نورو څېرو باندې دپ کړي

  
  په درن

  
  ئله خپلو وړانديزونو څخه مې په دې پت خبر کړ

com.shanbakhtare@yahoo 
 
  
  


