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 Political  سياسی

  
 نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۶ فبروری ٠۴
 

 تاند پاڼه، استاد سياف او زما ليکنه
 

 د پاڼې تګالره د خپلو غوښتنو، موخو او له مخې د تاند پاڼې تګالرې ته زه شخصا درنښت لرم، دوی د بيان د ازادۍ 

  . ټاکلي ده خپلو مقاصدو ته د رسيدو له امله ھمداسي

ولي حق لرم چې ګيله وکړم چې د تاند چلوونکي دي د ژورناليزم د اصولو په مراعت کولو کې تر نورو پاتې نه وي، 

ی نه شته چې اوس يو څو پر ليکه رسنۍ په دې کابل کې ھم د ژٻړ ژورناليزم کم. ځکه ځينې ليکوال ورته ليکنې کوي

  . ھم د غيرمعياري توليد برخه شي

 –د سولې له پاره د استاد سياف د وژلو غوښتنه (د پګواش کانفرانس اړوند مې يوه ليکنه کړي وه چې سرليک يې 

  .و) ه   غونډ پګواش

 د  لوی توپير او ان متضاد تفسير سرهد تاند پاڼې چلوونکو زما د فيسبوک په حواله زما د ليکنې ځينې برخې په ډير 

دا به کوم . تر سرليک الندي د راپور په ډول را اخيستي دي) طالبان وايي جنګي جنايتکارانو ته بخښنه کوي(

ژورناليستيک اصل وي چې د يوه خپلواک ليکنه او نظر دې په دې مقصد راواخيستل شي چې ګواکې پالنۍ ډله يا 

  . سياسي جھت څه نظر لري

چې زما سره اړيکه ونيسي او يا زما څخه پوښتنه وکړي زما د فيسبوک او زما د نوم  اند پاڼې چلوونکي پرته له ديد ت

  .په حواله يې يو تحريف شوی راپور ترتيب کړی

 اصلي بڼه او د تاند پاڼې لخوا تحريف شوې برخې شريکوم بيا نو   درنو لوستونکو سره زما د ليکنې زه له تاسي

   : ته پريږدمقضاوت تاسي

  :ماليکلي

د ولسمشر اشرف غني تره قيوم کوچی د خپل وراره له ډير صفت کولو وروسته او پر طالبانو له توندو نيوکو کولو «

 ھغه طالبانو ته وويل چې تاسي ظالمان ياست، بې ګناه خلک وژنئ، بې ځايه  سره سره يوه د زړه خبره ھم وکړه،

اشئ له حکومت سره يوځای شئ او زه په خپل وراره وياړم چې په ډير حکومت نه شئ نيوالی، ر جګړه کوئ، 

  .مھارت سره يې له ډاکټر عبدهللا سره ګډ حکومت جوړ کړ

 دا  ښاغلي کوچي وويل طالبان چې په کابل او نورو ځايونو کې بې ګناه عام افغانان وژني او غټ مجرمين نه وژني

ښتيا غواړي چې د افغانانو قاتلين او اصلي مجرمين ووژني نو مھرباني دي  طالبان که ر زموږ له پاره د منلو وړ نه ده،
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خينې ګډونوال وايې چې د استاد محقق نوم يې ھم .  او د ھغه ھم مثله ووژني"سياف"وکړي تر ټولو لومړی دي استاد 

  .»خوا تايدويواخيست خو دغه نوم بيا نور ګډونوال نه تايدوي يواځي د استادسياف د وژلو غوښتنه د کوچي له 

  :زما پورته ليکنه د تاند پاڼې چلوونکو په الندي بڼه په خپل راپور کې تحريف کړې

فيس بک پاڼه کې ياده کړې ده چې ښاغلي ستانکزي د   په کابل کې د طالبانو د ډلې يوه پلوي نظرمحمد مطمئن خپله«  

ې په کورنيو جګړو کې له بشري حقونو ته چې افغانان ي پګواش په غونډه کې ويلي دي چې پخوانيوجھادي مشرانو

د ورانونې له امله جنګي جنايتکاران ګڼي،   څخه د سرغړونې، د لسګونو زره کابل ښاريانو د وژنې او د کابل ښار

  .»بخښنه کوي او وايي چې د ھغوی ھمالري دي

 ځينې خلک په لوی الس ازاد  داچې د تاند پاڼې چلوونکو زما اړوند د کومې ډلې د پلويتوب خبره کړي، بٻله مسئله ده،

 ډاډه اوسئ افغانستان زموږ کور او ټاټوبی دی، ھمدلته به يو،  د  او خپلواک افغانان له ھيواده وتلو ته مجبوروي، ولي

  . مجبوروالی چې ھيواد پريږدو تړلو سياستوالو او د ھغوی د پلويانو تھمتونه او فشارونه موږ نه شي

  :  ده  د ھيئت له خوا د جواب اړوند زما ليکنه داسيښاغلي قيوم کوچي ته د طالبانو

 شيرمحمد عباس ستانکزي د ښاغلي قيوم کوچي د استاد سياف د وژلو د  د طالبانو د ھيئت او قطر دفتر مشر ښاغلي«

موږ ټولو ھغو مجاھدينو کشرانو او مشرانو ته په درنه سترګه ګورو چې : غوښتنې اړوند ځواب کې ورته وويل چې

استاد سياف د جھاد .  شوروي اتحاد سره يې په جھاد کې برخه اخستي او کمونيزم يې د نړۍ له مخې ورک کړپخواني

د رھبرانو څخه دی ھغه له کمونسټانو سره جھاد کړی، موږ به ھغه څوک وژنو چې د شوروي د يرغل پر مھال 

دھغوی غالمان او دھغوی له پاره جنګيدل، په اوس مھال کې د امريکا غالمان او د امريکا د ګټو له پاره له افغان ولس 

او په افغانستان کې د  سره جګړه کوي، موږ به د ھغو سيکولر کسانو سره ھم جګړه کو چې له لويديځ څخه راغلي

   .سيکولريزم له پاره مبارزه کوي

ھيږو چې لويديځ غواړي زموږ او مجاھدينو تر منځ اختالفات ال زيات کړي او غواړي موږ په موږ پو! ښاغلی کوچی

مجاھدينو او د مجاھدينو مشران په موږ ووژني ، موږ به ھيڅکله د مجاھدينو د مشرانو وژلو له پاره د لويديخ د دغي 

  .»سيسي ښکار نه شو

 ازاد په ھيواد مين ھغه افغانان چې له لويديځ څخه د تاسې وګورئ چې چيرته ليکل شوي چې طالبان به مسلکي او

دا خبره خو طالبانو په ځلونو واضحه کړې . افغانستان د پرمختګ او افغانانو ته د خدمت له پاره راځي ھغه به ووژني

  ! او ستونزه نه لري له لوٻديځ يا بل ھر ځايه په پوھه او ھنر سنبال افغان سره طالبان څه دښمني. ھم ده

  : اند چلوونکو زما پورته ليکنه دا ډول تحريف کړي دهد ت

د ستانکزي له خولې را نقل شوي دي چې ھغوی به له غرب څخه راغلي مسلکي کسان چې ډٻری افغانان يې د وطن «

  ».د جوړونې په برخه کې يوه ھيله ګڼي په دې پلمه ووژني چې ګويا ھغوی سيکولران دي

   :وستۍ برخه کې ليکيد تاند چلوونکی د خپل راپور په ور

د سياسي چارو پوھان پوښتنه کوي چې که چٻرې طالبان د ھغو کسانو پر ضد چې ولس يې جنګي جنايتکاران ګڼي «

او محاکمه يې غواړي څه ستونزې نه لري، دا خلک خو د طالبانو د نظام له نسکورٻدلو څخه وروسته تر ننه پورې نه 

 په مالي او ميډيايي مافياوو باندې واوښتل، بيا نو طالبان په کوم دليل ملکي يوازې په واک کې دي بلکې له ھمدې الرې

  .»خلک، د ملي اردو او ملي پوليسو ځواکونه په نښه کوي او وژني يې

 وي چې په تيرو کلونو کې ھمدا خلک چې دوی يې  اوس نو پوښتنه دا ده که د تاند چلوونکي په دي قناعت رسيدلي

  .و، نو بيا يې ولي خپله پاڼه د دوی په چوپړ کې ورکړي دهيادونه کړي په واک کې 
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 ھمدا خلک د حکومت  که نه؟ آيا ھمدا نن ورځ او زه پوښتنه کوم چې دوستم او ځينې نور کسان د ھمدې ډلې خلک دي

و برخه دي که نه؟ که ځواب ھو وي نو بيا زموږ ھغه درانه ليکواالن او پوھان چې له ھمدغسي خلکو سره د کار کول

  ! نن په ارګ کې يواځي د سالکار په نوم خوشاله دي  او د دوی محاکمه غواړي ولي مخالف دي

تاند پاڼه چې د مرحوم پسرلي صاحب د زامنو له خوا پر مخ وړل کيږي دوی ته خو په کار ده چې ناپٻيلې او د ھيواد 

 چې لومړی  سي حکومت کې دنده ومني په دغ ملي ارزښتونو ته ژمن وي، بيا خو په کار نه ده چې غضنفر صاحب دي

مرستيال يې لکه چې دوی ويلي د پښتنو قاتل رشيد دوستم وي او د شمال ټلوالي مھمه څيره ډاکټر عبدهللا عبدهللا 

  .اجرايوي رئيس او دارنګه ډير نور ھغه کسان چې په کورني جګړه کې ښکٻل او نن په واک کې دي

 له خوا کومې څرګندونې او يا ليکنې په تير وخت کې شوې ما يې ځکه جواب که زما اړوند ليکوالو او د نظر لرونکو

 ولی د يوې داسي پاڼې له خوا چې چلوونکي يې ليکوال او اديبان وي او په رډ  نه دی ويلي چې د ھغوی حق يې ګڼم،

تاند پاڼې راپور ډول زما نظر په بدله بڼه خپروي نو اړينه مې وګڼله چې څه وليکم، که بيا ھم زما پر ليکنه د 

  .جوړوونکي خپل نظر يا تبصره کړي وای ستونزه به نه وای

  

  .اميد دی چې يو پر بل تورونه ونه لګوو او دا ډول د ژورناليزم اصولو ته درناوی ولرو
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