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 Political سياسی

  

  بســـــــــــــــــمل

 ٢٠١١ نومبر ١٧

  

  له الس تړلو السليک غواړي
  

  !قدرمنولوستونکو

يکنه مازموږ ديوشمٻرغدارو له  ھر څه  لمړی  له  تاسو ټولوڅخه  په  ډٻر درناوي ھيله کوم، چې  په دې ل

اومکارو ګاونډيانو په  خواخوږوکې ونه  شمٻرئ  زما نظر  زما د خپل  احساس، عاطفې  او عيني  حقايقو زٻږنده  

  .ده  زه  په  کومه  سياسي او مذھبي  ډله  ټپله  پورې  ھيڅ  تړاو نه لرم  

  درملنې  او رښتيني طبيب  ته اړدی  نه  داسې زه  په  دې باور يم، چې د رنځ  په بستر پروت  ګران افغانستان

  .قاتل  ته ، چې  دطبيب  په نوم  خپلې زھرلړلې ګوتې د ټپي  ټپي افغانستان  په  خوږمن  ټټر ورننباسي 

زه فکر کوم  دا به  موږ  ټولو ته  ډٻره بده وي، چې وروسته له  دٻرش کلنو ناورينونوالھم  خپل اوبل  ونه  پٻژنو 

  .وظالم  ته قواه دوست  وايو او بله  ورځ  بيا د پروني ظالم پرونيوحريفانو ته  نړيوال  دوستان  وايويوه ورځ  ي

ملي نوامس او متقابلې ګټې په نظراوترغورالندې  چې  خپل استقالل، ملي حاکميت، په عين حال کې بې له  دې،

  .ونيسوله  حده زياته  خوشباوري  ھم  پرې کوو

څخه  مې مراد زموږمظلوم  افغانان  دي ھغه افغانان، چې په  درۍ نيمولسيزوکې اړخ  په ددې ليکنې له سرليک 

اړخ   پولۍ  پولۍ او نينه نينه  شول، د ورځې بموريو وکړول  او الکړوي يې، د شپې يې ناروا چاپوخوبونه وړي 

ه، پښې  اوخولې  ور تړلې ، نه  دخپل  ھٻوادپه  ځمکه واکمن  دي نه په  فضأ، پخپل  پلرني کورکې  يې السون

شوې دي  ځکه  خو د حيرانتيا ځای  دا دی ، چې له  دې  مظلومو  يرغملو څخه  اوس  ھغه  نړيوال   ښکرور د 

دايمي  اډو السليک غواړي، چې افغانستان  يې  عمأل تر اشغال  الندې  دی  دا داسې  حالت ته ورته والی لري 

ه واچوي، دکور دڅښتن الس  اوپښې کلک ور وتړي  اوبياورته ووايي، چې لکه کوم داړه مار، چې  په يوکور داړ

په  دې کاغذ کې  راته وليکه اوالسليک يې کړه، چې زماپه کورکې ته خودمختار يې  بې  پوښتنې  وزه ننوزه  د 

  شپې او ورځې

  . څخه معاف يې چې څومره غالمغال جوړوې  اختيارلرې  داستاخپل کوردی ته له  ھر ډول عدلي حساب اوکتاب

  !عزيزانـو
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  :ديوڅو پوښتنو په  وړاندې کولو اوشاربلو سره  په الندې  ډول  خپله ليکنه اوږدوم 

 ــ داله  پخواڅخه  پالن  شوی اومخکې له  مخکې تپل  شوی ستراتيژيک  تړون  دڅه  لپاره او کوموشريکانوتر ١

  مينځ  اوس دکوم  حقوقي  صالحيت  پربنسټ منل کيږي؟

  دې دودٻزې لويې جرګې  رابلل دکومومنل  شوو ياتحميل شووحقوقي نورمونوله  مخې صورت نيولی دی ؟ــ د٢

  دکوم انساني او عاطفي معيار له مخې وټاکل شو؟) صبغت هللا مجددي( ــ ددوديزې لويې جرګې مشر ٣

نې  دچاپه  دستوراو څه ــ ددودٻزې لويې جرګې  په وړاندې  دجنګي جنايتکارانوخرندې  اوځينوګاونډيانوالسوھ۴

  لپاره صورت نيسي ؟

ــ که  دستراتيژيک  تړون  له منلوڅخه  وروسته  په سيمه يزه او نړيواله کچه  کومې ناوړه پٻښې  رامينځ  ته  ۵

  شي مسؤليت  يې چا ته  راجع کٻدای شي ؟

   سره راغلي نابللي  وزغمي؟  ــ آيا ترکله به د شانګھای  د تړون زورور غړي  زموږ سيمې  ته  داسمان له  ھغه۶

  ــ په اوسنۍتش په نامه  دوديزه لويه جرګه کې يو بام او دوه ھواوې دڅه لپاره؟ ٧

   ــ داوسنۍ دوديزې لويې جرګې لګښتونه  له کومه  او دچا دپٻرلولپاره منل شوي دي؟٨

   ــ دپالن  شوې  دوديزې لويې جرګې له ختمٻدو ورسته به افغانستان سمسور ووينئ؟٩

   ــ له وسلوالومخالفينو سره دخبرو پروسه  رښتينې بولئ؟١٠

  

  : دلمړۍ پوښتنې ځواب

  بايدپه  زغرده ووايم، چې امريکا غواړي  دستراتيژيک تړون تر چتر الندې سيمه تر دايمي اشغال الندې ونيسي

نو وٻيالی شو، چې داچې په  افغانستان کې داوسني نظام  خورامھمې خالوې  سړی  دنظام  په  شتون  شکمنوي 

ھسې  يوه مزدوره، کاواکه  اوالسپوڅې اداره  پر بٻګناھو افغانانوتپل شوې له ھمدې کبله امريکا دکوم  شريک 

  .په وړاندې  نه قرار لري او نه  خو دخپلو ژمنو دمسؤليت  پروا لري ) پارتنر(يا

 نه  شي جوړٻدای مانا دکابل اداره دھٻواد  دپورتنيودوو خورانابرابرو اړخونوترمينځ  په  ھيڅ  ډول  حقوقي  پول 

دملی ګټو او سمسورې سبا لپاره نه بلکې  دپرديو دالس اله ده ځکه خو دھيڅ  ډول ملي مسئلې  اوتړونونو لپاره 

  . حقوقي صالحيت نه لري 

   :ددوھمې پوښتنې ځواب 

ه  ثابته  شوې  به  وي، چې  که  تاسو داساسي قانون  دلويې جرګې جريان  په غور سره کتالی  وي  نو درت

داساسي قانون  زياتره  مواد په  تحميلي  ډول  او پټو سترګو تصويبٻـــدل  له  ھغې  جملې  يو ھم  د ولسمشر  په  

فرمايش  د دوديزې لويې جرګې  د رابللو او په  ھغه جرګه کې  د ولسي جر ګې، مشرانو جرګې د غړو، حکومتي 

  د پٻرل  شووکسانو را ټولول  اوګډون يا په بل عبارت  د ولس  د رښتينو استازو مسؤلينو او واليانوپه  خوښه

  .مخنيوی  

بايددا ھم  زياته کړم، چې ال په  ھغه وخت کې نيواکګرو دا پالن کړې وه، چې  په افغانستان  څه  ډول  پارلمان  

ر په سترګو وينئ ، چې په پارلمان او مشرانو جرګه وتپل  شي تر څو د دوی ګټې وساتي  دا ده تاسو يې اوس دس

په ) لويـه جرګه( سلنه  د پرديو جاسوسان  ناست  او د دوی  له  السه  به  زموږ  داوياړلی  تاريخي  دود ٩٨کې  

  .مسخرو بدله شي 

  :ددريمې پوښتنې ځواب 
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نه ګڼم ھغه داسې يو زه دصبغت هللا مجددي سپينووٻښتانو ته احترام لرم  خوپه ھيڅ  ډول  ھغه يو رښتينی افغان 

څوک دی، چې د يو څو ډالرو په مقابل کې فرٻمانه  استخاره لمونځونه  درته کوالی  شي، ھغه  د شر اونفاق  منبع 

ته په داسې حال کې  مجاھد بزرګ وٻلې، چې  نور خوڅه  آن د ده  دزرګونو موريدانو په وينو يې ) دوستم(

تياز طلبي  ھر افغان  ته  ثابته  شوې  ده  دده او برھان الدين   السونه سره وو د ښاغلي مجددي موقف  او ام

خويوازې او يوازې  دموقف  په سر شخړه وه نور څه  خو نه  و زه تاسو ته  په ثبوت  سره وٻيالی  رباني  ترمينځ

 شم، چې  دسولې د عالي شورأدمشرتوب  په سره دوی  دواړوترمرۍ سره نيولي وومجددي  رباني ته وٻلې ته

دپالني ملک جاسوس يې  رباني  مجددي ته  وٻل ته  دپالني ملک جاسوس يې  کرزي  صاحب يې ننداره کوله  دا 

دی  اوس خو له  رباني بٻغمه  شو تبه  يې  ښه سمه برابره ده  په  ھرصورت  نورقضاوت  تاسوته  پرٻږدم  

  ځکه، چې په  خټه کې يې دانساني او خوداسې کسان  به  د ملـي ګټو او ملي نوامسو ھيڅ  پروا ھم ونه لري

  .عاطفي عنصر خورا کمی ښکاري 

  :دڅلورمې پوښتنې ځواب 

د شمالي  ټلوالې جنګي جنايتکاران  دامريکايانوديو منظم  پالن او دستور له  مخې  په  مخ  وړاندې  ځي  په  دې  

مله دي دامريکا دکانګرس غړي  دا مبھمه پروسه کې زموږ مغرض ګاونډيان په مخامخ  اوپټ  ډول  له دوی سره 

جنګي جنايتکاران  زموږ  د ھٻواد پاشلو ته  ھڅوي  څو دامريکا او زموږ  دمغرضو ګاونډيانو په ګټه افغانستان د 

فدراليزم  له  الرې  ټوټه  ټوټه کړي  دغبرګ عبدهللا  دغوخرندې اګاھانه او د دې لپاره دي، چې سبا ته يو ځل بيا 

 وغولوالی  شي  دوی  پوھيږي، چې  امريکايان  د اړ او دوړ لپاره راغلي  دي  مانا  ددې  زموږ  ولس 

ستراتيژيک  تړون  دبدو پايلو په  صورت کې به  دوی يو ځل بيا په  داسې حال کې ځانونه  را مخ  ته کړي، چې  

  .ي په يونوي  فورم سره ھم ولس وغولوي او ھم دامريکا سيوری  په  ځان  خپور وسات

   :دپنځمې پوښتنې ځواب

   په پورتني ځواب کې مې بدې پايلې يادې کړې  دي اوس نوزياتوم که په  رښتياھم  په سيمه کې  اړ او دوړپيل او

داستراتيژيک تړون  دلويې جګړې اوناورين سبب  شي بې له  شکه به  په نړيواله  محکه کې له  افغانستان  څخه  

تړون  دملت  ددښمنانو لخواھم  السليک  شوی وي خو زور به يې بياله ملت څخه خساره غوښتله کيږي ولوکه  دا 

  . وزي ځکه وايم، چې  ددې ستراتيژيک تړون له مسؤليت  څخه  دکابل  پوډري  اداره نه  شي  راوتالی 

  :دشپږمې پوښتنې ځواب 

 غړي ظاھرأ دخير په غونډۍ ددې  پوښتنې ځواب  دپنځمې  پوښتنې له  ځواب  سره اړخ  لګوي  دشانګھای تړون 

ناست  دي  دوی  غواړي  زموږ  سيمې  ته  دمبھمې جګړې  راوړونکي   ښه ستومان  وويني خو زه  په  دې  

وٻره کې يم، چې  راغلي جګړه ماربه له  پوره ستوماني څخه  مخکې په سيمه کې نوی کړکٻچ  رامينځ  ته کړي  

ي، چې سيمه وال او په تٻره بيا د شانګھای  تړون  زورورغړي داکړکٻچ به   دداسې  پراخې جګړې سبب وګرز

  .به  بيا بې تفاوته پاتې نه شي 

  :داوومې پوښتنې ځواب 

  :ددې پوښتنې له  ځواب  څخه مخکې  د روھې ويبپاڼې  دا الندې خبر ولولئ 

تونو واليانونيم ساعت په دوديزه لويه جرګه کې د بلخ والي عطامحمدنورته دځانګړي امتيازله امله د نورو والي

  .اعتراض وکړ
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  ته   د لويې جرګې خيمې  وروسته  تالشي  تر سختې و چې د نورو واليتونو واليان دا اعتراض د دې له امله 

 دروازې له الرې چې  دھغې ځانګړې پرته  څخه دننه شوي دي خودبلخ والي عطامحمدنورله کومې تالشي 

  .د لويې جرګې تاالر ته راوستل شو  شوه وهبھرنيو ميلمنو ته ځانګړې وزيرانو او

  دانو يو بام او دوه ھواوې نه  نو څه دي؟

عطأ بې نور ته  دا امتياز ورکول  په  دې مانا دي، چې ھٻواد پلورونکي  جمعيتيان کامأل د قدرت  واګې  په الس 

ول نازونه جنګي جنايتکارانو دجمعيتيانوعمر  اوږدوي له بلې خوادعطأ داډ. . . کې لري  ھسې دبٻګارپه  دانورو

  .ته  ديو بل شنه  څراغ  په  مانا ھم ده 

  :داتمې پوښتنې ځواب 

پنځلسوميليونو ډالرو اوردلي نور سم ١۵ دی، چې ددې ورانوونکې جرګې لګښت  امريکا ورکوي ماخودحواض

کړ،چې بادوې يې پرې خبر نه يم خودرابلل شوودھوټل، ترانسپورټ اوخٻټې  حساب مې دورځې په نرخ  داسې و

څوارلس ميليونه  ډالر دچا کور ١۴ھم بايد تر يو ميلون  ډالرو وانه وړي که دازما حساب په ځای وي نوبيا دا نور 

  ته ورځي؟

ښکاره خبره  ده، چې دابه  په دا څلوٻښتو کمٻټو وٻشل کيږي تر څو دافغان ولس الس او پښې کلکې کلکې  پرې 

ه شوه ، چې  پټ  الس ال له  پخوا نيول  شوی  ھسې  اوس  دکوژدې   وتړي  دمجددي  له  خبرو خوڅرګند

  .دسمال  په خلګو ويني 

  :دنھمې پوښتنې ځواب 

دا تش په نامه  دوديزه لويه جرګه  خو به  ختمه او ھغه  څه به  رالوڅ  کړي، چې تر اوسه  له  افغان  ولس  څخه  

رتيا ھيله نه کيږي ځکه  ھرڅه له پخواپالن  شوي  دي  پټ و له  دې جرګې څخه  دکومې معجزې او ھٻواددسمسو

خوکه بياھم يوشمٻرھٻوادپال افغانان  دستر خوشال خان  دتورې  شرنګ  ورياداودملي ګټو په  محور دجرګې  

څرخونه راتاوکړي بيا کٻدای  شي  دخاص بدلون  شاھدان  واوسوظاھرأ خوداسې  ښکاري، چې  يوازي  ددې 

 به  د صبغت هللا  مجددي   په  ګډون  ډک جٻبونه  والړ شي  خو دا دې  ياد ولري، چې لوې  جرګې ګډونوال 

  .خپل  وجدان  به  يې  خوبونه ورڅخه وتښتوي 

  :دلسمې پوښتنې ځواب 

اول  خو دوسلوالومخالفينو تعريف  دومره  پٻچلی دی، چې  په  دې ليکنه کې  ورته  وخت  نشته  خو په  لنډو کې 

م، چې ددې خوځښت  په مينځ کې قراردادي قاتالنواو يوشمٻر ګومارل شووکسانو دسولې بھير دومره وٻالی ش

ټکنی کړی البته  دا ھر څه  دامريکايي ستراتيژي له مخې  په مخ  روان  دي که  امريکا واقعأزموږ دودونوپه  

له کمه به يې ددې جرګې تر ته په درنه سترګه کتالی نو کم ) دوديزې لويې جرګې(تٻره بيا د الوی  تاريخي دود

پايه  په يو جانبه  ډول جګړه يز عمليات  په لر اوبرکې  درولي وو خو دادی دجرګې په لمړۍ ورځ يې  په 

وزيرستان کې ديو ځل په ځای دوه ځلې قتلونه وکړل  خو يو افغان او مسلمان  په دې تش په نامه جرګه کې ورته 

 لرئ، چې  دا طالب جګړه ماران  وو او که وي نو بيا ولې کوماندو نه  پورته نه شو، چې دا ولې آيا تاسو ثبوت

  .پرې  ښکته کوئ، چې له ھر يوڅخه په کافي اندازه مالومات  تر السه کړئ  خو نه دا ھر څه پالن شوي دي 

روسه د پښتون بدبخت  په کور شپه او ورځ  ماتمونه اوري  ددې  ترخو حقايقوله  مخې وٻالی شم، چې د سولې   پ

  .قطعأ رښتينولي نه لري که يې لرالی  نو  رباني به يې دسولې  شورأ  د مشر په  توګه نه تعيناوه
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په افغانستان  مسلط نيواکګر داسې فکر کوي، چې څومره جګړه اوږديږي  ھغومره به  ددوی حضورمنطق ولري 

  .خو دقضې بل اړخ ته پام نه کوي، چې دصبرکاسه ھم يو وخت لبرٻزه کيږي 

خپلې ليکنې په اخٻر کې زياتوم، چې افغانان په چاپسې نه دي ورغلي بلکې نور راغلي  دامانا، چې نورموږ ته د

اړدي کله، چې اړ دي نوبايدديو داسې موقف په لټه کې شوچې خپلې غوښتنې په نورو ومنوداھغه وخت کٻدای شي، 

ا د سولې  په  فضأکې يومنتخب حکومت او چې موږ افغانان  دملي  يووالي له الرې  خپلواکي  ترالسه  اوبي

  .  له الستړلو السليک غواړي پارلمان  ولرو  خوله بده مرغه، چې دم ګړۍ امريکايان 

 

  :دستراتيژيک تړون په اړومند ما ال اته مياشتې مخکې خپلې غاړې خالصې کړې دي دا الندې لينک يې شاھد دی 
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 نٻټه خپل نظر په الندې  ډول  سره دآزادي  راديو له الرې ھمدا راز مې دسږ کال می مياشتې په شپږويشتمه

  :وړاندې کړی دی 
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