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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  مطمئن نظرمحمد :شناند او ليکوال
  ٢٠١٧ جنوری ١١

  

  ستونزې او ګواښونه کې کابل

 

 کله مسئله باندي جوړولو ستونزو او ګواښونو په ولي وواياست، راته ښکاره وي، ضد ګټو د ستاسي ھڅې سولې د که

  .کيدای حل شي نه ھم

 نه سره قلم له مې کې کابل په ګڼئ، ضد ګټو شخصي خپلو د تاسي کوششونه دريدو جګړې د ھڅې، سولې د زموږ که

 خپلې به لپاره سولې د يم، ژوندی چې څو تر اوسئ، ډاډه ولي .پريږده ھيواد چې وواياست راته ښکاره منالی، شئ

  .ږدم نه پري لپاره ګټو شخصي د ستاسي به ھيواد او ساتم، ھڅٻګړندۍ

 وروستۍ په کال عيسوي تير د او وو، راغلی پٻغام ورانيدو د ھيواد د راته ورځ لومړۍ په پٻل د کال عيسوي د تيرځل

 ويلي يې ته صاحب وحيدي .وو شوې ټليفونونه ته صاحب وحيدي اسد ښاغلي او صاحب ځالند محمد فيض ډاکټر ورځ

 ھلته چې وکړئ مرسته کې ننويستلو په ته پوھنتون کابل د يې به تاسي او استوم درته بريدګر ځانمرګي دوه چې وو

  .ووژني استادان او محصلين

 کابل د سره ډول رسمي په صاحب وحيدي استاد شوو، وليکل کې رسنيو ټولنيزو په رسيدل پٻغامونو ټليفوني د ته موږ

 يادې څو تر وليږلي، ور شميرې ټليفون د او خبرې اړوند ټليفون د ته ادارو منيتيا افغانستان د او مشرتابه پوھنتون

  .شي وپٻژندل شميرې

 په ولي وو، خوله پټه اړوند په يې ھغوی ونيولي، اړيکې سره کسانو مسلکې له ادارو ټليفونې د ملګرو چې څومره

 وکارول سره لرلو په کوډ بھرني د رهشمي کورنۍ چې ده ممکن دا چې پوھول ھم دي پر ملګري زموږ يې کې ضمن

 .شي

 چې ورکړ ډاډ ډول يو ھغوی کړه، شريکه سره چارواکو امنيتي افغان پوړو لوړ له موضوع ياده ملګرو زموږ

  .کوي کار ګډه په لپاره مخنيوي د پٻښو ډول دا د به کې راتلونکې

 سره دې له شوې، زيات اميدونه لږه تر لږ کې برخه دي په او کوو، ھڅې سولې د اوسيږو، کې کابل په موږ داچې

 پر تھمت او تور ډول يو چې داده يې بٻلګه وروستۍ او يو، شوې مخ سره ستونزو بٻالبٻلو له دننه کې ھيواد په يوځای

  .شي وتړل موږ
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 فيض ښاغلي او )مطمئن نظرمحمد(ما چې وي، شوې ھم خبرې داسي کې غونډه يوه په چې دادي معلومات زموږ

 کوي به ھڅه ډول دا کړي، تورن باندي کولو کار د لپاره ګټو د پاکستان د تړاو په سره ھيواد پاکستان د ځالند محمد

  .شي جوړ ذھنيت او خبرونه دروغجن تړاو د ترمنځ زموږ او ډلې نظامي طالبانود د چې

 لري، نه کار کې خوبر نظامي په چې ھغه راځي، نوم په مشر د کميسون فرھنګې طالبانود د پٻغام ده، پوري زړه په

  غواړي؟ مرسته کې کولو بريد نظامي د څخه صاحب وحيدي له بيا ولي

 د او وکړئ، بريد ځای کوم پر تاسي چې سپاري دنده چاته وزير فرھنګ او اطالعاتو د ھيواد د لکه مثال داسي

  .منالی شي نه يې منطق او عقل چې څه ھغه ، ووژنئ مشران طالب ځينې ګټه په حکومت

 ادارو امنيتې له ھيواد د او دی، رسيدلی ټليفون يا او پٻغام پرې ته واړو درې موږ چې ليکم شميرې ھغه ټليفون د زه

 چې وغواړي سپيناوی څخه پاکستان له وسپاري، شميره ياده ته سفارت پاکستان د کې کابل په چې ده غوښتنه مې څخه

  .کيږي ول کار نوم په متقي مالاميرخان مشر د کميسون فرھنګې طالبانود د شميره ياده

 کړنو ترھګريزو د چې وسپاري شميره ھغه ھم ته سفارت ايران د کې کابل په چې غواړو څخه ادارو امنيتې د ډول دا

  .کيږي اخيستل کار ورڅخه لپاره ويرولو د خلکو او

 او پاکستان له دي ادارې ېامنيت کوالی، ترالسه شي نه څوک پٻژندپاڼې له پرته کارډونه سيم کې پاکستان او ايران په

  .وغواړي سپيناوي اړه په کارکوونکو د شميرو يادو د څخه سفارتونو ايران

 څوک کوم ھم نه او کوي، راته ټليفون ھم نه او راځي پٻغام نه لخوا طالبانو د ته موږ چې وايو سره ډاډ بشپړ په موږ

 پر جنوري د .وکړي الرښوونې ځايه بې اړه په قوم ځانګړي کوم يا او ھيواد خپل د ته موږ چې لري تأجر دومره

 ناسته مطبوعاتي کې ھوټل کانټيننټل انټر د ښار کابل الندي نوم تر )خنډونه او ھڅې سولې د ( موږ ،٢٠١٧ مه٨

 افغان د مو شتون پوځيانو بھرنيو د ګڼله، ونه الره حل د مو جګړه او درلود، ټينګار مو اړتيا پر سولې د درلودله،

 سولې او بربادۍ د ھيواد د لخوا کړيو ضد سولې د ته موږ ځل بيا ورسته ورځې دوه دادی وګڼله، جرړه لېاص النجې

  .شي جوړه لومه ته موږ څو تر رسيږي، پٻغامونه ضد

 پٻغام داسي ته موبايل زما څخه شميرې کوډ پاکستان د دقيقو ۵:٢٧ پر ماښام د ٢٠١٧ مه،١٠ جنوري د ورځ نن ھمدا

 :راغی

 خبری راتلل دی زنګونه راورسيدم ته پيشور اوس وم روان را سه کوټی د وروره وبرکاته هللا ورحمته ليکمع اسالم(

 وی وړی در ھم پيسی وو درغلی ته کندوذ چی نفر ھغه دی خيريت ده بنده شميره ھغه دی اوس کوالی نسوای می

 / 923146128292+ :شميره ټليفون (کر ګرندی لژ دی کارونه وکړه کوشش ته او کړی دی تسلم

 ټ ، )کوټی د( شوې ليکل ځکه شته، حروف پښتو د کې ټليفون په چې ښکاري کې پٻغام پورته ٠٠٩٢٣١۴۶١٢٨٢٩٢

 ليکل بايد ډول دا چې )کره ګرندی( لکه کيږي ليدل کې پٻغام په رنګ دري د بيا کې ځايونو نورو په ولي شته، حرف

 ممکن يې کي راتلونکې په ليکلي، دی نه سم ھم يې )وبرکاته هللا ورحمة عليکم السالم ( او .)کړه ګړندي( وای شوې

  .کړي زده

 ھم کله چې کې حال داسي په ،)وی دروړی ھم پيسی وو درغلی ته کندوذ چی نفر ھغه ( چې شوي ليکل کې پٻغام په

  .لرم ليوالتيا ليدو کندزو د ولي دلی،لي دي نه ښار کندز مې اوسه تر او تللی يم نه ته کندزو

 باندی دولت افغان ورکه دوام ته بحص دی کی دتلويزونو(:ورسيد راته پٻغام دوٻم يې باندي ۵:۴٧ ماښام د وروسته لږ

 پيداکړه ليکواالن که ګړندی دی کارونه دراستوم ھم نوری پيسی پيداکړه ملګری ځان د کی کابل په ته کوه نوکی جدی

 پيسی وراستوه ليکينی ھم ته اخبارو او الری د ټلويزيون د امريکاوغندی او حکومت کوډاکی افغان د ھم ھغوی چی
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 نورو می سالمونه سه مل دی ج هللا ورکه ډاډ ته ھغه بيا ته نيسی درسره اړيکه بيا اغا مولوی دراستوو ھم نوری موږ

 چی( شو متوجه ځير په ته ځای دي که ھم دلته .ده )٠٠٩٢٣١۴۶١٢٨٢٩٢( يې شميره ټليفون د )وايه ته دوستانو

 .وي کړي ژباړه پښتون غير چې ژبې بلې له لکه ښکاري داسي ھم بيا ،)حکومت کوډاکی افغان د ھم ھغوی

 عليکم اسالم[.وو رسيدلی څخه کوډ پاکستاني شميري يادې د پٻغام داسي راته ۶:٢٩ سھار نيټه لومړۍ پر جنوري د

 دير امارات اسالمی سه مبارزی د ستاسی وی خيريت دی کی کورنی په چی ړیوک دی ج خدای اخوند مالمطمين

 وکوو درسره خبری چی وکی کوشش موږ کوی خدمت سره صداقت په او رشتنی چی ياست تاسی دا دی خوشحاله

 اميرخان مسول چارو فرھنګی د امارات اسالمی د خادم ستاسی( ورکی دوام ته مبارزی ھم بيا وو بند فون ستاسی

 له متقي اميرخان مال د )خادم ستاسی(او دی، ليکلی ډول غلط په ھم امارت اسالمي حتی يې کې پٻغام پورته په )]تقیم

 مکتوبونو ھغو د وخت طالبانود د مرسته په دوستانو ځينو د وزارت فرھنګ اطالعاتو د موږ .شوی ليکل سره نوم

 چې وويل کارکوونکو پخوانيو فرھنګ او اطالعاتو د ې،و شوې السليک لخوا متقي اميرخان مال د چې پيداکړي کاپي

 ستاسي( چې وي شوي ليکل سره السليک او نوم له متقي اميرخان امال د چې شي ليدل ونه به مکتوب داسي ھيڅ

  ٠٠٩٢٣١۴۶١٢٨٢٩٢ : شميره ټليفون د .)خادم

  :ورسيدی راته ھم پٻغام لنډ بل يو ۶:٣۵ په سھار نيټه لومړۍ پر جنوري د وروسته دي له

 د .يادکړه مخالفين سولی د دولت افغان او امريکا مستقيمآ کی بحثونو په .واچوی جنګ په قومونه چی وکړه کوشش (

 ٠٠٩٢٣١۴۶١٢٨٢٩٢) :شميره ټليفون د (واړوه حکومت په سوزول ښشونځيو د او وژل ملکيانو ګنا بی

 په ليکي، اداره کابل د ھغوی ليکي، نه دولت انافغ ھم کله طالبان د او شوي، ليکل دولت افغان کې پٻغام ياد په

  .کړي زده دي کې راتلونکي

 ټليفون ته ) مطمئن( ما او کوي، ورسره خبرې کيږي، ټليفون ته وحيدي اسد استاد او ځالند محمد فيض ښاغلي داچې

  .پٻژنم لھجې زه چې پوھيږي ھغوی راليږي، پٻغامونه يواځي بلکې کوي، نه

 کوډ ايران د شپه وروستۍ په کال ميالدي تير د ته ځالند محمد فيض ښاغلي استاد پوھنتون کابل د

 حقاني اميرخان مال مشر نظامي طالبانو د ورته يې ځان او وو شوی ټليفون څخه شميرې )٠٠٩٨١٠٩٢٠۵٨۶۵(

  .وي کړي ورته سياسي برعکس يې خبرې ولي وو، کړي معرفي

 وو شوی وھل زنګ څخه )٠٠٩٨٩١٠٩١٧١٧٩۵(کوډ ايران د ھم ته وحيدي اسد ښاغلي استاد پوھنتون کابل د ډول دا

 ورته برعکس يې خبرې خو .يم متقي مالاميرخان مشر کميسون فرھنګی د طالبانو د زه چې وو يې ويلي ورته او

 کس ھغه د ھم پٻغام دوام په خبرو د بيا وه، کړي پري اړيکه صاحب وحيدي چې کله وي، کړي اړوند چارو نظامي د

  .)٠٠٩٢٣١٠٩١٧١٧٩۵( وو رسيدلی ورته سره کارولو په کوډ پاکستان د سهادر له

 پاکستان د پرمھال ليږلو پٻغام او ايران د مھال پر دخبرو کوډ ولي دي، ډول يو عددونه ٩ وروستي وګورو که دلته

  .شوی کارول

 د ھيواد د سره کارولو په کوډ پاکستان د ھم ته وحيدي اسد ښاغلي او ځالند محمد فيض ښاغلي ھم بيا ورځ نن ھمدا

  .رسيدلي پٻغامونه وراني

 د چې کړي، پروايې بې دومره ولي ما چې ووايې به ځينې او وي، پيچلې ډيرې پيښې استخباراتي چې پوھيږم زه

  .ليکلي مې پٻغامونه او شميري ټليفون

 کړي، وړاندي سپيناوی ته ولس نافغا اړه په شميرو شوو ذکر د وڅيړي، مسئله ادارې امنيتي ھيواد د چې لرم ھيله زه

  .ګواښي فعاالن مدني سولې د چې وکړې مخنيوی کسانو دھغو او
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 بھر او دننه کور په دښمنان سولې افغان د چې ورسوم داخبره ته ولس مظلوم او سپيڅلي خپل الري دي له غواړم

 مرګ له کې ډګرونو په ېجګړ د ځوانان افغان څو تر ورکوو، دوام ته ھڅو سولې د خپل به موږ خو دي، زيات

  .شي مجبوره ته وتلو ھيواده له مو پوځيان بھرني او خوندي څخه ژوبلې

  ٢٠١٧ مه،١٠ جنوري د ماښام، ٨:٣٠ :نيټه او وخت ھيله په افغانستان سولئيز او بسيا ، خپلواک د

 افغانستان - کابل

 


