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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ اپريل ١۵
 

  وحيد مژده او ډاکټر سپنتا؛
 برابر نقدونه او متفاوت ادرسونه

  

له امريکا سره امنيتي ډاکټر رنګين دادفر سپنتا د امنيت شورا پخوانی مشر دا ارمان پاتې شو چې د ده په وخت کې 

د امريکا او امريکايي چارواکو د خوشالولو له پاره يې ډيرې منډې وکړي، په تړون کې . تړون السليک شوی وای

يې ھم کوشش وکړ چې د امريکا په ګټه او د افغانستان په زيان مادې پکې ځای شي، تر څو په راتلونکې کې د 

 .امريکايانو د ترحم وړ وګرځي

ال  کې چې کله د بھرنيو اډو پرضد د ملي يووالي جبھې له خوا د دولتې دوديزې لويې جرګې څخه  ک٢٠١۴تير  

 زياتو علماوو او روڼ اندو پکې ګډون کړي و ٣٠٠٠په شمار څو ورځې وړاندي يوه لويه غونډه او جرګه چې تر 

  .جوړه شوه، ھلته پکې له امريکا سره د امنيتي تړون د السليک مخالفت وشو

 د يادې جبھې پر غړي وحيد مژده بٻالبٻل تورونه ولګول او د ھغه د نيولو ھڅې يې کولي، دا چې وحيد مژده سپنتا

د ھيواد او سٻمې په کچه يوه پٻژندل شوې څيره او د سولې اړوند خبرو کې ډيرې ژورې اړيکې لرلي، سپنتا له 

ی چې مژده صاحب پلچرخې او يا باګرام ټول واک او صالحيت سره سره چې د امنيت شورا رئيس و،  ونه توانيد

  .زندان ته واستوي

  

  ! د امريکا دوستي او دښمني

کسٻنجر د سياسي علومو پروفيسر او د .د ھنري کسٻنجر وينا ده وايي د امريکا دوستي تر دښمنۍ خطرناکه ده

چيلي د دې خبرې ښه   .امريکا د ملي امنيت پخوانی مشاور و،  له چين سره د امريکا اړيکې ھمده بٻرته پٻل کړې

په چيلي کې جنرال پٻنوچٻټ پر قانوني ولسمشر کودتا وکړه؛ د دې له پاره چې دی امريکا پاله و، . مثال دی

امريکا يې مالتړ کاوه،  مګر په وروستيو وختونو کې، په ډٻر بد حالت کې و، ھسپانيې غوښتل د انګلستان په کوم 

  . مړ شو، مګر امريکا ورسره ھيڅ ډول مرسته ونه کړهروغتون کې يې ونيسي، په ډٻر بد حالت کې

د ايران شاه يې ھم ښه مثال دی،  په پاکستان کې جنرال مشرف يې د نږدې وختونو مثال دی، د بوش د خوشالولو 

له پاره يې ھرڅه وکړل،  اوس په پاکستان کې نظر بند او په بٻالبٻلو جرمونو تورن شوی، په اسالم اباد کې د 

ير يې پوښتنه ھم نه کوي، په داسې حال کې چې مشرف د امريکا د چوپړ له پاره  ډٻره قرباني ورکړې امريکا سف
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 . کې  يې اساسي رول ورته لوبولی او آن پاکستان يې تباه کړ) دلويديځ په اصطالح( او د ترورٻزم په نامه جګړه 

  :خالصه دا چې

  .ړي، دوی غالمان غواړيد ھغه ډٻپلومات خبره ده چې زبرځواکونه ملګري نه غوا 

يو مثال يې داھم کيدای شي، پروني د امريکا دښمنان حينف اتمر، جنرال نورالحق علومي، عبدالرشيد دوستم او 

ټول (جنرال افضل لودين د امريکا تر ټولو نږدې ننني دوستان دي او پرونې د امريکا دوستان په اصطالح ځينې 

  . کوي ولي اھميت ورته نه ورکول کيږيپخواني مجاھدين نن د امريکا غالمي) نه

په ھرات کې  د سپنتا د کورنۍ غړی د پوھنې رياست مشر و، کله چې ولسمشر غني ھرات ته والړ، تر ھر بل چا 

د پوھني د رئيس د ډيرو غالوو راپورونه ورکول کٻدل، ھغه يې له منصب نه ليري او وعده يې وکړه چې عدليې 

  .تعقيب به يې کيږي

صبح ورځپاڼه کې د غني د حکومت پر ٨پلې کورنۍ د فساد پټولو او عدلي تعقيب د مخنيوي له پاره په سپنتا د خ

  .تګالرو نيوکې پٻل کړي او مخامخ يې غني تر پوښتنو الندي راوستی

  

  صبح مورچل ٨د سپنتا 

 ھغه له عدلي صبح پر مټ سپنتا وتوانيدي چې د خپلې کورنۍ د غړي د اختالس او فساد دوسيه معطل کړي او٨د 

  .تعقيب نه خالص کړي

تازه معلومات ښيي چې د ګډ حکومت د ولسمشر  ټيم چې تر ټولو مھم پکې حنيف اتمر دی ھغوئ ھم د سپنتا ټول 

  .کړه وړه په ځير څاري، وخت ته ګورې چې مناسب وخت يې ځواب ورکړي

 ډله په واک کې لري، کله چې د صبح او د ليکوالو او ژورنالسټانو وړوکي٨تر اوسه الھم سپنتا ښه دي چې 

صبح مصارف پرې بند کړي بيا به ھمدا وس او توان ھم ونه لري چې د خپلې کورنۍ فساد د ٨امريکا سفارت د 

  .رسنيو په زور پټ کړي

ډاکټر رنګين دادفر سپنتا خو له اوباما او جان کيري څخه ھيله لرله چې د امنيتي تړون اړوند د ده د منډو ترړو په 

 کې به د اشرف غني په حکومت کې ھم مھم رول ولوبوي، خو د امريکا ھمدومره په کار و چې د امنيتي مقابل

  .تړون مسوده يې د امريکا په ګټه او د افغانستان په تاوان ورته جوړه او ترتيب کړه

کاروي، صبح ورځپاڼه د يوه مورچل په توګه ٨سپنتا له ھغې راھيسې چې له واکه و ځواکه لرې شوی، خپله د 

  . و عبدهللا حکومت له دې الرې تر فشار الندې راولياھڅه کوي چې د غني 

نن وحيد مژده او سپنتا د ګډ حکومت له پاره يو ډول حيثيت لري، وحيد مژده ھم پر حکومت نيوکې لري البته د 

 نظر کې نيولو ھيواد ګټو ته په احترام سره او سپنتا ھم په ګډ حکومت نيوکې لري؛ خو د خپلو شخصې ګټو په

  . د دې دوو ښاغليو نننۍ نيوکې يو ډول دي؛ خو د نيوکو ادرسونه يې بيا ډٻر سره لرې او متفاوت دي. سره

پسې مساوي تبلٻغات کوي او دوی دواړه به د ) وحيد مژده او سپنتا(اوس به د ګډ حکومت مطبوعاتي ډله په دواړه 

  .نورو ھيوادونو په جاسوسۍ تورنوي

  

   رسنيزه ډله د خرم پياوړې

کريم خرم چې د کرزي د ګورت بيډی دی او د امنيتي تړون په نه السليک کې يې ډير مھم رول لوبولي، د اشرف 

غني ارګ ته رسيدو کې يې ھم رول درلود، اوسمھال ھم د کرزي د ټيم سړی دی، ښه قوي مطبوعاتي ډله  او 
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 رسنيو د څيړنې مرکز د ده تر الرښوونې الندي  پياوړي ليکوال ملګري لری، ټلويزون، راډيو، ورځپاڼې او د

د امريکا او پاکستان اړوند د ګډ حکومت پر تګالره شکمن دی او تري راضي نه بريښې ،  . مطبوعاتي فعاليت لري

ده ته دي ھم خير وي، د ارګ مطبوعاتي ټيم به د ده د نظرياتو او رسنيز کمپاين په مقابل کې د خاموشۍ حوصله 

ان لري چې د ارګ مطبوعاتي ډله به د کريم خرم په اړه ھم  نوي څه وليکې او د ھغه د چوپه خوله ونه لري، امک

  .کٻدو له پاره به خپله مطبوعاتې جګړه تيزه کړي

  

  صالح؛ پرونی کمپاين او نننۍ نيوکې

ه وکړه چې امرهللا صالح ھم ھغه څوک دي چې د ډاکټر عبدهللا له پاره يې ډير څه وکړل، ډاکټر عبدهللا ھم ھڅ

امرهللا صالح ته په ګډ حکومت کې لوړه چوکۍ  ورکول شي، د ملي امنيت رياست او يا ھم د کورنيو چارو 

وزارت،  ولي د ګډ حکومت مشر اشرف غني د امرهللا صالح اړوند ښه نظر نه درلود او د عبدهللا له خوا يې د 

ي ھم ويل کيږي چې د کورنيو چارو وزارت له پاره خو صالح په کابٻنه کې راوستل په بٻالبٻلو داليلو رد کړل، داس

  .ولسمشر غني ورسره مرکه ھم کړي وه

امرهللا صالح ھم  د ولسمشر غني پر تګالرو يو له سر سختو منتقدينو څخه ګڼل کيږي، البته د اجرايوي رئيس 

او پر تګالرو يې د داليلو په اړوند پټه خوله دي، په بٻالبٻلو وختونو کې د ګډ حکومت مشر او د ھغه ټٻم مالمتوي 

که د کورنيو چارو وزير شوی وای، ممکن بيا به يې د حکومت پر تګالره د اوس . وړاندي کولو سره انتقاد کوي

  .په ډول نيوکې نه کوالی

د ارګ  مطبوعاتې ډله به مجبوره وي چې د امرهللا صالح خوله ھم په يو ډول بنده کړي، ھغوئ به اوس ياد څلور 

د خپلو ليکنو ھدف ګرځوي او په رسنيو کې به د ګډ ) يد مژده، ډاکټر سپنتا، کريم خرم او امرهللا صالحوح(تنه 

  .حکومت د مشر د مطبوعاتې ډلې او يادو څلورو تنو تر منځ جګړه روانه وي

  

  !ته د بريا مژده» مژده«

سوله ييزو الرو يې په افغانستان وحيد مژده به ځکه بريالي وي چې د امريکا دښمني يې کړي او کوي يې، البته د 

کې د امريکا شتون او د امريکا تګالري نقد کړي او امريکا يې پړه ګڼلې چې په افغانستان کې يې تګالره د افغان 

  .ولس او امريکايي ملت په زيان ده

 وکړ خو ګټه سپنتا به ځکه ناکام وي چې د امريکا  د دوستۍ له پاره يې ھر ډول د امريکايي چارواکو د خوښې کار

  .يې ورته ونه کړه

مژده چې نن کومې نيوکې کوې، دا نيوکې يې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په وروستيو کې ھغه مھال توندې شوې 

ښاغلي مژده تر اوسه پر خپل دريځ او خپلې الرې پاييدلی؛ . چې کله د امنيتي تړون د السليک مسئله راپورته شوه

ته افغان ولس د بريا مژده » مژده« امله وې، نه د څوکيو لپاره؛ ځکه نو ځکه د مژده نيوکې د ارزښتونو له

  ! ورکوي

  

  :يادداشت
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بيجا نخواھد بود بيفزائيم، که از نظر ما ھيچ نوع تفاوتی در مواضع خاينانۀ ھر چھار تن تذکار يافته در مقاله، 

االی پيراھن پرچمی اش اينک، پتوی که بر ب» وحيد مژده«وجود ندارد تا مردم افغانستان برای خاينی از قماش 

  .حزب اسالمی را انداخته است، مژدۀ پيروزی بدھند

 AA-AAادارۀ پورتال

 


