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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ېرره بيرا د ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په ت

د افغانسرتان د کورنيرو او  سختو حراالتو يرو مخرکک فکرري مبرارز دی. ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو او فسادګرو پر وړاندې د مبارزې يوه ځانګړې

کړه. دا يې د خپرل ولرس او  غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

ندويره الره او مبرارزه خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولرو غروره، بريرالۍ او ژغور 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونرو کرې، خپلرو مريل او  .وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکرړی، همردا علرت و چرې افغانرانو دده د 

مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کرړ، ېېرری افغانران پره 

و دې مبرارزې تره يرې ال نرور ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل ا

ځواک وروباښه. يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شرو او 

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ېول دوام ورکړ.

که وويل يش چې يون د افغاين ټولنې، ميل تفکر او د مظلوم اکرثيرت 

وي کرړي. ددې  نره مرېد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنرو، نرو غرواړم دلتره يرې د ژونرد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمرد اسرمعيل يرون د حراجي محمرد خران زوی او د  زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)ل( کال د کب پر ۶۹۱۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پره يروې روښرنفکرې کرورنۍ کرې  )الوخېلرو(ر ولسروالۍ د واليت د الينګا

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی. يون ال د شپږم ټولګي زده
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د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې. خو په 

دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوې قوي وسراته، هرم يرې د کرورنۍ 

 خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.رسپرستي کوله او هم يې 

ل(کرال د الينګرار ۶۹۳۹محمرد اسرمعيل يرون پرر ) زده کړې: -۲

ولسوالۍ د )سلينګار( په لومړين ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پريل 

 مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شرو،

رتقرا وکرړه، پرر يون يرو کرال د سرويې ازموينره ورکرړه او يرو ټرولګی يرې ا

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شروه او د يرون کرور تره ۶۹۳۷)

ل( کرال دا ښروونځی د حکومرت د ۶۹۳۸نږدې ساحه کې ابراد شرو. پرر )

مخررالفينو لرره خرروا وسرروځول شررو، يررون د نررورو زده کوونکررو پرره شرران لرره 

ښوونځي څخه بې برخې شو، يون له درس رسه د خپلې مينې او د کورنۍ 

ل( کال يې د کابرل پره ۶۹۱۶قې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )د مواف

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيرب 

ل( کال د کابل پره خوشرال خران لېسره کرې شرامل او پرر ۶۹۱۲کړې. پر )

ل(کرال د کابرل ۶۹۱۷) ،ل( کال تررې پره دوميره نرومره فرار  شرو۶۹۱۱)

ل( کرال تررې ۶۹۷۱او ادبياتو پوهنځي کې شرامل او پرر )پوهنتون په ژبو 

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کرې ۶۹۷۱پر ) ،اول نومره فار  شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يراده ازموينره کرې بريرالی او پرر همردې کرال د 

)نررامزد پوهيررايل( پرره رتبرره د پښررتو څررانګې د کرردر غررړی شررو. يررون پررر 
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ون د ژبرو او ادبيراتو پروهنځي پره ماسررتۍ ل(کال د کابرل پوهنتر۶۹۸۳)

 ل(کال کې ترې فار  شو.۶۹۸۷)پروګرام کې شامل او پر 

يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسس هم دی او درې کاله يرې 

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

ل( کررال د کابررل پوهنتررون د ژبررو او ۶۹۳۲محمررد اسررمعيل يررون پررر )

( پروګرام کرې شرامل شرو PhDد دوکتورا ) ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ. ۶۹۳۱او د تحصيل دا پړاو يې هم پر )

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېرره د لنرډ مهالره کورسرونو، ورکشراپونو او 

سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده کرړې کرړې دي 

 ې هم تعقيب کړي دي.او لنډ مهاله کورسونه ي

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کرې شرامل ۶۹۷۱يون له )

ل(کال پورې په مرنظم ېول تردريس کرړی او پره دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لره )نرامزد پوهيرايل( څخره نيرولې بيرا ترر )پوهانردۍ( 

وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټرولې رتبرې پره ترتيرب رسه بشرپړې 

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سرم ځرانګړی اثرر 

 ليکلی دی.

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پرنځم او شرپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټريم غرړی و، سرپورت رسه 

ال يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليب
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ټيم غړی و، يون چې کلره لره لغرامن څخره کابرل تره راغری، نرو دلتره پره 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو. يون د ثانوي زده کړو پرر 

ر اخبرارونو او مجلرو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لره يرو شر۶۲-۳مهال )

قلمي همکاري درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حر  الزحمره 

ورکول کېدله. يون په کابل پوهنتون کرې د تحصريل پرر مهرال هرم د  هم

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشرال 

ر نرورو فرهنګري ټولنرو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شر

 غړی پاتې شوی دی.

د لررو او بررو  ( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامره يرې۶۲يون ال په )

ل( کرال يرې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پرر )

 چاپ کړه.

د پروهنځي پرر وروسرتي کرال يرې دوه اثرار:  د خپلرو شرعرونو ټولګرره 

)مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شرعرونو ټولګره )نيمګرړي 

 ارمانونه( چاپ کړل.

ل کله په کابل او ځينې وختونه پره پېښرور يون د تنظيمي جګړو پر مها

)هيلره( مجلره چاپولره، د )معرار (  کې اوسېده، هلته پره پېښرور کرې يرې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتروري ټولنرو) )د افغانسرتان 

کلترروري ودې ټولنرره( او )د پښررتني فرهنررګ د ودې او پراختيررا ټررولنې( 

 استازی هم و. 
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د طالبررانو د نظررام تررر ړنګېرردو وروسررته پررر  محمررد اسررمعيل يررون

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کرې د ملګررو ملتونرو د مرسرتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ېېر ژر په يرادو واليتونرو کرې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت مرش شو. يون دا دنرده هرم پره 

 ښه ېول تررسه کړه. 

( تنرو پره ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲پر ) يون

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپراره 

ټاکنې وشروې او يرون د رايرو پره  اکرثيرت رسه د بېړنرۍ لرويې جرګرې د 

لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب دنرده يرې هرم پره ښره ېول 

ولسرواکي او  -يا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګرهتررسه کړه او ب

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان ترر مرنځ د )امرن ګرډې ۶۹۸۳يون پر )

جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا دنده يرې 

 هم په ښه ېول تررسه کړه.

ل(کال د جمهور رييس حامرد کررزي د يروه ځرانګړي ۶۹۸۳پر ) يون

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييس په توګره غروره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامردکرزي تره يرې 

 په ېېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې.
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ت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ل(کال په حکوم۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکرړې رسه د مخالفرت لره املره لره خپلرې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريرک( پره 

نامه  د يرو ازاد، فرهنګري، مردين، ټرولنيز، مريل او سريايس حرکرت بنسر  

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۱

ل( کرال لره )اريرن مومنرد( رسه واده وکرړ، اوس ۶۹۷۱يون پر )استاد 

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سروله او ودان(. )هيلره( او )سمسرور( دا 

ل کال( پرر لروړو زده کرړو بوخرت دي، )سروله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

رمن يې )ارين يون( په وليس جرګه کرې د مېښوونځي زده کوونکي دي او 

 کو منتخبه استازې ده.ننګرهار د خل

 فعاليتونه: -۳

ل(کرال څخره بيرا ترر ۶۹۱۱يون لره ) ټولنيزه برخه کې: -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پره ۶۹۳۱)

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليردنې کتنرې کرړي دي، 

مشکالتو ته يرې ځران  په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصيبت ځپلرو 

خلکو ته مرستې وررسويل. په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، 

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کرې 
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نورو مصيبت ځپلو هېوادوالرو  يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او

ته د ميل پانګوالو مرستې رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې هغو 

ته وراړولی او لره دې الرې يرې خلکرو تره پره مسرتقيم او نامسرتقيم ېول د 

ميليونونو ېالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کرړې ده. د مصريبت ځپلرو 

نه هم تررسه کړي او دا کرار ددې سربب خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينو 

شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځران ورسروي. 

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کرړي او 

همدارنګه يې د خلکو مدين او  اعرتاضيه غونډو ته الره هواره کرړې ده. د 

ه کې يرې ونرډه اخيسرتې، د صرحي اوبرو مسجدونو او کلينيکونو په جوړون

لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پراک سراتلو لپراره يرې 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمروعي ېول 

کلونرو ( ۹۱ر چرې يرون پره تېررو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

 رو او مرستندويه کارونو زياتېږي.ګټو ( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لره  سيايس برخه کې: -ب

کوم سيايس ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يرې 

له نورو روښنفکرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامره د 

سيايس حرکت بنسر  ايښری دی. يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او 

ر سريايس فعاليتونره ترررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 کړي دي.
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېرواد کرې د ولسرواکۍ د مېيون له يو ش

ټينګښررت، د جنګسرراالرانو او فسررادګرو د زور کمررونې، لرره منځرره وړنررې او 

ر الريونونه تررسه مېنګښت لپاره ګڼ شهمدارنګه د عادالنه سيايس نظام د ټي

کررړي او پرره ځينررو نررورو دا ېول مظرراهرو کررې يررې ګررډون کررړی دی. دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولرو هغرو غونرډو، الريونونرو، 

ر چې يون په مستقيم او مېجرګو، مرکو، سيايس سيمينارونو او ورکشاپونو  ش

کلونرو ( ۹۱ه مرسته جوړ کړي په تېرو )نامستقيم ېول او د نورو هېوادوالو پ

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبرارزه 

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده.

خپلواک ليکوال په توګه په تېرو يو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، علمي او اکاېميک خدمتونهرفرهنګيمېکلونو کې ګڼ ش دېرشو

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

بيان  له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيوىل دى. که څه هم ېېر خلک د يون 

ر داسې خلک هم شته، چې د مېليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو ش

د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او  )الفني دييون رسسختي مخ

تعبري ورکوي، دا ېول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيايس ېلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته خطر 

بويل، نو ځکه  يې په ټينګه مخالفت کوي. هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه 

ړې، نو دده پر وړاندې يې مثبت او منفي غربګونونه دواړه راپارويل دي، ک
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منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ېلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيايس بهري کې يې ېېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 مطرح کړي دي.

و او نورو مخورو له خوا مرشانو، روښنفکران مثبت غربګونونه اکرثه د ولس د

فرهنګي،  ووي، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپل

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۱ر چې استاد يون په تېرو )مېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

و برېښنايي رسنيو  کې د هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو ا

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي.  (۶۲۱۱رسه کړي تر )

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ېول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

( ۹۱. استاد يون په تېرو )دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

ټول يې چاپ شوي، دا عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ( ۳۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDاثار يې هم په برېښنايي ېول، هم په کتايب ېول او هم په )

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي. 

 ټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړى

شتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري ېمپه پېښور کې يې د دوو املان  ،دی

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د 

سلګونو  دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډي  او چاپ کړي دي. دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه کورنيو مشاعرو، اديب غونډو او سيمينارونو

 مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي. سلګونوهم په  خپله يې
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ژوندون راېيو ټلوېزيون په کې فعاليت لري، دا راېيو ټلوېزيون د ټول هېواد په 

نړۍ ته نرشات کچه نرشات لري او د سټالي  او وېبساي  له الرې يې هم ټولې 

 رسېږي.

په اکاېميکه برخه کې يون د ) کونړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيس کې 

اسايس نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

ر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړونه کې يې هم مېدغه راز  د يو ش

او کابل پوهنتون( په نامه د درېو مجلو د مرسته کړې ده. يون د )هيلې، شمشاد 

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده. پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۱۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 ر نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي.مېش

زياتې ( ۶۶۱۱کلونو په بهري کې تر )( ۹۱يې د ) په سيمه ييزه او ميل کچه

 اديب، علمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي.

 چاپ شوي اثار يې په دې ېول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 کالل ٠099دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال٠099دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  ٠099دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال٠099دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال٠099دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال٠099دويم چاپ   (نار د ليکنو ټولګهد سيمي)   د نازو انا ياد. 

   ل کال٠099درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال٠099دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۷لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره. 

 ژباړنې: -ج

   پوهنوال ) د، افغانستان کې د واک جوړښتونه د ټولنپوهنې له نظره:  په

 .ل کال   ٠099دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

  (د نينيس دوپرې اثر).د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

 .ل کال ٠099دويم چاپ 

 اثر       ي(د پوهنوال روستار تره ک)په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه  

 .ل کال ٠099دويم چاپ 

 ال.ل ک  ۶۹۳۱لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  ٠099دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال٠099لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى. 

  ل کال  ٠099ى چاپ لومړ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ېييل تخت هېرومه. 
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 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وطن کې )د هلمند يونليک

 .ل کال ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره. 

 څېړنې او شننې: -ره

 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

 .ل کال  ٠099 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

 .ل کال  ٠099

 دويم  )څېړنيز اثر( دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود 

 .ل کال  ٠099  چاپ

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

 .ل کال٠099

    ل کال٠099 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

  چاپ دويم )څېړنيز اثر(له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

 .ل کال٠099

 ل کال٠099 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  ساينيس پرمختياوې. 

  چاپ دويم )سيايس څېړنيز اثر( نۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکيبېړ 

 .ل کال٠099

 ل کال  ٠099 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

   چاپ لومړى )د تحلييل ليکنو ټولګه(هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

 .ل کال  ٠099

 ل کال٠099 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال٠099 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل٠099 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه( خوشال په خپل ايډيال   

 .ل کال٠099

 د ليکل شويو رسيزو ټولګه(    )پر بېالبېلو اثارو  دکتابونو په وږمو کې

 .ل کال ٠099 چاپ لومړى

 د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه( افغانستان په سيايس کږلېچ کې(      

 .ل کال ٠099 چاپ لومړى

 ل کال  ٠099 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

 ل کال ٠099 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(اوسنۍ رسنۍ. 

 چاپ لومړى )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(وخوري؟  که نړيوال  ماته 

 .ل کال ٠099

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

 .ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 لومړی چاپ  )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

 .ل کال  ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  ه()د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګ کتاب الشعر. 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه. 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

 ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  د نجات څلی 

 ل کال۶۹۳۱ړی چاپ لوم )سيايس څېړنيز اثر(  د ارګ نا ويلې خربې. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( د زمانې په کږلېچ کې. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز او تحلييل اثر( ميل هويت او ميل عزت. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید. 
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(مره نېټره پره تر کره کرې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱استاد يون د )

پېرړۍ  مرېمخې پوره پنځوس کلن شو، ژونرد يرې د ني ليکل شوي عمر له

وروستي حرد تره ورسراوه. خرو دا نيمره پېرړۍ لره منرډو، تررړو، سرتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريراوو رسه ملره وه. لره لرومړي ټرولګي 

څخه مخکې دوران خو بېخي د ماشومتوب دوران وي، په هغه کې انسران 

برې غمره وي. لره لرومړي ټرولګي څخره بيرا ترر له زياترو مسووليتونو څخه 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يرون رسه لره دې چرې پره دې 

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کرور د رسپرسرتۍ درونرد 

مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده کرړو تره يرې دوام 

( ټولګي په بهري ۶۲ونې وکړې او د )ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځ

کې يې د خپلو اديب هڅو يرا راټولونرو لرومړی )رر )هيلرې( ګرډه شرعري 

ټولګه چاپ کړه. د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چرې د څلرورو 

کلونو په ترڅ کې يې په ښه ېول تررسه کړه. په دې بهري کې يې )مټکرور(، 

و )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانردې )د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( ا

ل( ۶۹۷۶کړل. د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خردمتونو مرحلره ده چرې لره )

 ل( کال پورې رارسېږي.۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپږ ويشت کالره وخرت يرې 

مروږ يرې دمخره ونيو او ده هم په کې ښې ېېرې هلرې ځلرې وکرړې چرې 

 يادونه وکړه.
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مروږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کرې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خروا ټرول ليکرل شروي، ژبراړل شروي او راټرول شروي اثرار 

ر اوړي او دا بيا کره دده مې( کتايب مخونو يې ش۶۳۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

لږ تر لرږه يرو نريم مرخ کرار  ( کلن عمر ووېشو نو د ورځې۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم برې لره ليکروالۍ نره ده ۹۱کېږي. يانې استاد په )

تېره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پره سرلګونو بېالبېرل ليکرل شروي 

پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منراررې او لکچرونره ال پره دې کميرت 

نډې، مظراهرې، ټرولنيز کې شامل نه دي. ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غو 

او سيايس خدمتونه تررسه کړي، چې موږ يې دمخه يادونه وکړه، هغه ال لره 

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټرول کارونره رسه محاسربه کرړو، نرو 

رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د هرر چرا پره وس پروره نره 

وي، هغرو تره د  دي. هغه چا چې استاد يرون رسه لره نرږدې کارونره کرړي

ږي. هر سړی وررسه کار هرم مېاستاد د کار اوسېله، زغم، هوې او اراده معلو 

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لرري، 

ل( کال راهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه يرې ماتره ۶۹۸۹زه وررسه له )

برکت و چرې افغانسرتان کرې د  تر هر چا زياته معلومه ده. د همدغو کارونو

ملتپالنې يوه نوې ج به، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخرت هرم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پرر وړانردې چرا سرو  هرم نره شرو 

کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځوانانو يې مالتړ وکړ او بيا يرې 

ميل او اعتقادي هويت په خطرر کرې ولس هم مالتړ ته راودانګل. د هېواد 

و، د ميل هويت ت کرو کې د )دين( او )ملت( د سررتو ارزښرتونو د ليکلرو 
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مخنيوی کېده، خو اسرتاد يرون او ملګررو يرې د اسرالميت او افغانيرت غرږ 

اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو هرم د دې رسرا غرږ او داعيرې 

غانسرتان پرديرو ايرډيالوژيو مخه ونه شوه نيولی. په داسې حال کې چرې اف

سخت زيامنن کړی و، د يوه ميل فکر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د 

استاد يون او دده په شان د ځينرو نرورو شخصريتونو برکرت و چرې د مريل 

هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولرولې ترر هررې بلرې ايرډيالوژۍ زيراتې 

ږده کړم، ځکه د استاد مبرارزه ځلېږي. زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته او

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولرو اثرارو کرې انځرورېږي. خرو 

ځکه وکړه چرې زمروږ راتلرونکی نسرل د اسرتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 ميل او فرهنګي مبارزو او د هغه د زمانې له چاپېريال څخه خرب يش.

 ياوو په هيلهاستاد يون ته د اوږد عمر او ال زياتو بر

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راېيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۲۷ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، منځ او پای لري. د )ژوند يو سفر دی، پ

مه نېټه زه د ت کرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم. په (۶۸)

پوره پنځوس کاله مزل وکړ. دا مزل به  مېکې دې مانا چې په دې نړۍ 

ګوې و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ېک و، هدفمن او بې هدفه به هم 

ښي او کيڼ الس  مېورځې چې  مېو، خو هر څه چې و، ژوند و نو. له کو 

کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول کارونه  مېپېژندلی، کوښک 

اپېريال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د د انسان په وس پوره نه دي، چ

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا. له کو 

نو بيا پر ځان پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، هر څومره  ،کې نيولی

 مېستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم. د شعر په ليکلو 

ی له شعوره، نو   دتبابا وايي چې شعر مش شعور نور هم وده وکړه، خوشال

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو  مېکېدی يش شعور 

ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم. د ښوونځي په لسم ټولګي کې 

پ شول، دا زما د زياتې اشعرونه چ مېوم چې د وخت په اخبارونو کې 

ن لېسه کې د اديب هڅونې سبب شول. پر همدې مهال په خوشال خا

د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي  مېانجمن مسول وم. دې رسه 
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په رسمي ېول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ېول 

مينه ان له هغه وخته وه چې په  مېشو. خو له شعر او شاعرۍ رسه 

 ښوونځي کې شامل شوم.

پښتنو  واو بر  ود لر  مې په دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه

ل( کال ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه ت کره يا غورچا  برابر کړ او پر )

د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  مېچاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال 

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  مېفصل( په نامه دوه راټولونې او هم 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ال څخه بيا تر )ل( ک۶۹۱۱کړې. په دې ېول نو له )

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،چې پوره دېرش کاله کېږي

که د چا خربه ووايم چې يوه ورځ هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم 

نه وي کړې. البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې  مېپاتې شوی، مبالغه به 

رۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې ځينې سيايس کارونه له ناچا

هم د خپل  مېپه خپله خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه  مېټولنيز کارونه 

ولس د سوکالۍ، د ميل واکمنۍ د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ 

ل( کال زه د جمهوري رياست د ميل ۶۹۸۳لپاره تررسه کړي دي. په )

وم. دا مهال زما له منظم فرهنګي امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو رييس 

کار څخه څه باندې دوه لسيزې عمر تېر شوی و، په څنګ کې د نورو هغو 

ميل، سيايس او ټولنيزو کارونو پر وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله 

لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو ملګرو) ضياءالرحمن ضياء او 

راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا مشوره وکړه چې  مېوفاالرحمن وفا رسه 

کارونه جانبي عوارض نه لري او که لري يې هم کم دي، تنګنظره سيايس 
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اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 

کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي. ددې فرهنګي کار لپاره مو يو 

ږدې دوويشتو کلونو په پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د ن

ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منظم کړل. زما له خوا ټول 

له رسه منظم او تر سمون  مېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې 

وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ېېر ستونزمن و، خو پخې 

بېل اثار مو پر يوه ( عنوانه بېال ۹۹ارادې موږ خپل هد  ته ورسولو. ټول )

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۸۷وخت چاپ کړل. )

هم په  مېپه ذهن کې دی. هغه وخت  مېو. د خوږې خاطرې په توګه 

هم وييل وو چې هېواد کې حاالت  مېيادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته 

چې هر څومره ترينګيل دي، پر ژوند يوه شېبه هم باور نه شته، نو هر چا 

فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليکيل دي، بايد په خپله يې راټول او 

 چاپ کړي.

زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو ليکوالو هم هڅه وکړه دا تجربه 

تکرار کړي، خو په الره کې ټکني شول، خپل کارونه يې بشپړ نه کړای 

ه کار ونه وايې او خپله شول. زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ت

د عمر  مېيې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خالصېږي. کله چې 

زړه کې راتېره شوه چې د  مېنو يو ځل بيا  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه

خوشال بابا په وينا چې د عمر اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې 

نګي ژوندانه کړي اعتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فره

کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو ته رسېږي، بيا له رسه منظم او 
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هد  دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه. له دې کار څخه 

د چا د اوږو پېټی شم،  يانه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش او  مې

خراب،  که هسې نه چې تر مرګ وروسته زما ليکنو او اثارو پسې، ښه دي،

او پر  يش کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک رسګردانه

راټولونې يې ځان ستړی کړي. له خدايه شکر کاږم چې ژوند يې راته د 

پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغه لوی ذات پېرزوينه ده،  مېني

خليک که نور يې راته وغځوي، نو هم لويه مهرباين به يې وي او که نه بر 

يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذات ېالۍ ده، هر 

يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو  مېوخت يې اخيستالی يش. په دې خاطر 

چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې او د محتوايي وېش له 

رسه منظم کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې،  مېمخې 

اړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي. دا ټول پنځوس عنوانه پنځونې، ژب

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۱بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو.

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېدا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه 

نګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ( کلونو فره۹۱پېړۍ په تېره بيا )

قدرمنو هېوادوالو ته يې وړاندې کړم. که چېرې په هېواد کې جګړه او 

، خو موږ اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،ناورين نه وای

بدمرغه نسل وو چې له ېېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر 

ه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې نږدې سپينږيرتوبه ال دوام لري. ز 

جګړې د پالر له خواږه نعمته محروم کړم. له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې 

د پرونۍ ورځې د ترخې  مېخو د پالر مرګ  ،کاله تېرېږي (۹۸)پورې 
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خاطرې په شان په ذهن کې انځور دی. ما غوندې په مليونونو افغانانو د 

 جګړې ټپونه او دردونه ليديل دي.

د جنګ نسل  ل.او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ نسل نه دی. جګړه ېېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

وه او )ره په يوه ساعت کې پوپناه کړي، نو په داسې يوه جګړه مېعمرونو 

ييز چاپېريال کې چې هر څوک د ټوپک تر واکمنۍ الندې د قلم د 

اره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي. له دې معرتضه حاکميت لپ

دې پوه يش  بايد پرهد  دادی چې زموږ راتلونکی نسل  مېجملې څخه 

بډايه فرهنګي   چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ېېر

سوغات نه دی ېالۍ کړی، نو په دې کې زيات قصور د زمانې دی. 

ې زموږ راتلونکی پښت زموږ په شان د ېول ېول خدای)ج( دې وکړي چ

نه يش، چې د غنم د دانې په شان ګري  انقالبونو د ژرندو تر پلونو الندې 

وه پخېدو ته مېيې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند 

پرې نه ږدي. هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونکی پښت زموږ د زمانې له 

ښه پند او عربت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند  تاوجن چاپېريال څخه

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش.

ددې ليکنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن بهري 

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۱او په تېره بيا په )

ل يې زما د فرهنګي مبارزې السنيوی کړی مننه وکړم چې په يو نه يو ېو 

دی. خپل مرحوم پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر 

شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما 

مهال د هغه  د مرګ پر مېيې د جنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه 

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېپالر قرب بارکه څېره وليده، د م
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پرې  مېچې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان 

وزرې غوړوالی وای، څو شېبې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوالی وم. بازار ته يې  مېمهربانيو قدر 

بيولی وم، ېاکرت ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب  لې ته يېمېبيولی وم، 

نو له خدايه لويه هيله  مېکې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې. اوس 

لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش،  مېهمدا ده چې تر مرګ وروسته 

 په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپله مينه پرې ماته کړم.

شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی رارسه ېېره په تکليف  مېمور 

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ېېر نازولی يم، ځان يې په تکليف 

کړی، خو زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه 

برابره کړې، د ټيکري په پيڅکې پورې تړلې پيسې يې راته رالېږيل، خو زه 

په خپله  مېوم چې د مور جنازې ته يې بې خرڅه کړی نه يم، بختور 

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېاوږه ورکړه، د وفات پر وخت 

مرغۍ بچي چې د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم، 

ورته ښکل کړې، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل  مېسرتګې 

ونيوله،  کې غېږېېر وخت  مېيوازيني زوی ليدو ته په طمع وې، مور 

 د داسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، ايا څوک به وي چې

 انځور وکاږي. پوره داسې يوې صحنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ېېر  دد مور  مېله جالل اباده تر لغامنه 

ورته کفن راوړی و، د  مې څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړېدم، له حج

 مينځلی و. مېمزم په اوبو موښلی او د ز  مېخدای په کور 

هم ېېره مننه کوم چې زما په روزنه او  مېله خپلو خوږو خويندو  

پالنه کې يې ېېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 
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ېېره مننه، خو ما يې ال د خدمت ح  نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

وکتورا او پوهاندۍ تر استادانو څخه چې له لومړي ټولګي څخه بيا د د

کچې يې ګام پر ګام زما معنوي مالتړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو، 

ملګرو، ليکوالو، د مال او عزت له خاوندانو څخه هم ېېره مننه چې په دې 

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او السنيوی کړی دی.

( ۲۲په تېرو )رمنې او اوالدونو څخه ېېره مننه کوم چې مېله خپلې 

کلونو کې يې رارسه د ژوند ېېرې سړې او تودې وګاللې او زما فرهنګي 

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې.

له قلموالو، ليکوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

سمون او چاپ کې يې په يو نه يو ېول مرسته کړې له ټولو منندوی يم، 

که ددغو ټولو دوستانو  ،ی)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړيخدا

دغومره کارونو د  مايل او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب چې زه د

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېديل

 .واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 مننهله ټولو يوه نړۍ 

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 ملي درسونه   

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 ل کال۶۹۳۱
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 کتاب پېژندنه:

 : ملي درسونه     د کتاب نوم

 : محمد اسمعيل يون            ليکوال

 : د افغانستان ملي تحريک، فرهنګي څانګه       خپروندی

   www.melitahrik.com   هوېبپاڼ

 : فياض حميد             کمپوز

 : فياض حميد   پښتۍ ډيزاين

 ۶۱۱۱    :         چاپشمېر

 ل کال ۶۹۳۱             :چاپکال

 (۳۱د تحريک د خپرونو لړ: )

 ( ۹۱د ليکوال د خپرونو لړ: )

ملي تحريک سره خوندي دي او  د کتاب د محتوا مسوليت  ليکوال پورې اړه يادونه: د چاپ حقوق له 

 لري.
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 د تحريک يادښت

و لېکال په پيل کې  لېه خپ )ل ۶۹۳۹(د افغانستان ملي تحريک د       

ګرانو هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چ  د دې کال په بهير ک  به )شېل 

اثار خپلې  ټېولن  تېه عنوانونه( بېال بېل ديني، علمي، ادبي او ټولنيز 

(مېه نېهېه ۸۸وړاندې کوي. ملي تحريک دا ژمنه د ياد کال د کب پېر )

پوره او د يوې پرتمين  غونډې په ترڅ ک  ي  شل عنوانونه علمي اثېار 

هېوادوالو ته وړاندې کړل. ملي تحريک په ياده غونډه ک  ژمنېه وکېړه 

( په نصېر  کال په بهير ک  به انشاء اهلل د خدای )ج (ل ۶۹۳۱)چ  د 

ي. و( عنوانه بېالبېل علمي اثار ټولن  ته وړانېدې کې۶۱۱ټول ټال سل )

طبيعي خبره ده چ  دا اسانه کار نه دی، ډېر زيا  زيار او زحمېت تېه 

تحريک ټينګ هوډ کړی چ  خپله دا ژمنه به هېم د  ياړتيا لري، خو مل

تېرې ژمن  په څېر عملی کوي. دا اثر چ  ستاسو پېه ال  کې  دی د 

چ  د چېاپ  ،ژمنه کړو اثارو له جمل  څخه دی (عنوانونو وسل)دې هم

جامه اغوندي. ملي تحريک هيله لري چ  له دې اثر څخېه بېه زمېو  

هېوادوال په زړه پورې ګهه پورته کړي. ملېي تحريېک لېه ټولېو هغېو 

ليکوالو، ژباړونکو، سمونچارو، مالي او معنېوي مرسېتندويانو او چېاپ 

يو بېل سېره ي  د چاپ په دې ټول بهير ک   چارو څخه چ  ددې اثارو

د زړه لېه  ،مرسته او ملګرتيا کړې او دا فرهنګي بهير ي  بريېالی کېړی

 کوم  مننه کوي او کور وداني ورته وايي.

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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 يو ژوندی پوهنتون ميل درسونه

 

ي  په ټولو لړيو ک  ګډونوال او لېوال وم، د ځوانانو ملي درسونه چ  زه 

د  فکري خوځښت، سياسي شعور او د مظلوم اکثريت د ويښتابه لپاره 

د افغانستان په معاصر تاريخ ک  يو ب  ساری، رغنده او ټاکنده فکېري 

 او مدني خوځښت و.

ژونېدون ټلوېزيېون  اود ملي درسونو لړۍ د افغانستان ملېي تحريېک 

يوه مهالنۍ جوړه شوې خپرونه وه، چ  د کنفرانس په نوښت  دمشرتابه

بڼه ي  درلوده، د هېواد قومي مشرانو، د سياسي چارو مبصرينو، فکري 

 ځوانانو او د ملي تحريک غړو به پک   برخه اخيسته. وويښ

خپرونه کې  بېه د هېېواد د ملېي مسېايلو او ملېي  پروګرام يا په دې

د ي فرهنګي شخصيت او د ملي تحريک ارزښتونو په اړه د وتلي او منل

مشر ښاغلي پوهنوال محمد اسمعيل يون له خوا لېکچر ورکول کېېده، 

خېوا د لېکچېر ه يوه برخه ي  د استاد يون ل :کنفرانس دوه برخ  لرل 

څخه پر اړوندې  له استادخوا ه ي  د ګډونوالو لبرخه مه يبرخه وه او دو

د ګډونوالو پوښتنو  ريا .او همدارنګه د هغوی نظ موضوع پوښتن  وې

هر اړخيز  او د قناعېت وړ ځوابونېه  ورکېول  له خوا يون صيبد ته به 

 کېدل.
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 لېهکې  يېو ځېل  په يو مياشتني زماني بهيربه  ونهکنفرانس دا مهالني

، چ  په لږ وخت کې  يې  د هېېواد او لژوندون ټلوېزيون څخه خپرېد

د يېوه ژونېدي  ړل،نړۍ په ګوټ ګوټ ک  ډېر مينه وال او لېوال پيداک

ارزښېتناکه او ګهېوره  دا د ملېي درسېونو پوهنتون بڼه ي  خپله کړه،

 ک  هم ثبت او مينوالو ته وړاندې شېوه . ګانو( سي ډي) په ان خپرونه

 په چهکۍ سره د هېواد په لر او بر ک  ليدونکي پيداکړل.دې خپرون  

پېيلی، ډېرو ګرمو ملي مسايلو؛ ډېېر سېپين، نېا رپه دې غونډه ک  به پ

کېده؛ همېدا ملېي به او د افکارو تبادله  کېده بحث طرفهڅرګند او ب  

درسونه وو چ  د افغان ملت سياسي شعور ي  نور هم پس  لوړ کېړ او 

ژوندۍ کېړه، ځوانېانو کې  يې   افغانانو ک  ي  د هېوادپالن  روحيه را

يې  وننګېول ،  نامشروع واکمن  ډل فکري خوځښت راوست او ټول  

 و تر ډېره بريده مثبته پايله او اغېزه درلوده.دې درسون

و او کوم اټکلونېه هېم چې  و د ملي درسونو ټول مواد مستند او موثق

د  او پر واقعيت بدل شېول. تلختر ډېره سم و ل د وخت په تېرېدوکېد

تردې دمه پينځېه لېوي  خپرونې  او  ک  پروګرام په دې  ملي درسونو

ي  نږدې دوه ساعته وخېت   خپرون ېي چ  هرشوکنفرانسونه جوړ 

 درلود.

لړۍ پينځه کړۍ ترسېره شېوي، چې  د د ملي درسونو  اوسه پورېتر 

انتخابېا  او  د ولسمشرۍ راتلېونکي جوړونه او ملتپالنه،ملت  يا ملت)

 لوزونهاحتماال ، انتخابا  او خطرا ، اوټونه او جنجالونه او همدارنګه  

 پروګرامونه وو. (او عملونه

 ويا درې ود درسونه دومره په زړه پورې او ګهور وو، چ  په دوزما لپاره يا

ساعتونو ک  به ما د ستړيا احسا  هم نه کاوه، له يادو درسونو څخېه 
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چ  د ډېرو کتابونو په  لدومره څه زده کړ هېوادوالوزما په شمول ډېرو 

يوې خبرې بايد اعتراف وکېړم چې   رپ .مطالع  به ي  نه وي زده کړي

و چ  ان زه ي  د سياسي علومېو د ودرسونه دومره ګهور ماته خو ملي 

 ماسهرۍ دورې معادل ګڼم.

چ  په ننګرهار ک  اوسېږي او خپرونه ي  له ټلوېزيون  ،يوه ملګري م 

څخه ننداره کوله، راته وويل چ  د ملي درسونو له پينځو خپرونو څخه 

ه زد وي  دومره څه زده کړي چ  ان د پوهنتون په دوره ک  يې  نېه و

) ملي درسونو زما ملي روحيه پياوړې کېړه او ) :کړي، نوموړی وايي چ 

په ما ک  ي  د هېوادپالن  نوې ساه پوه کېړه، پېه ځېانکړي ډول يې  

ارزښتناک  او حقپالن  پښتنو ځوانانو ته د حق غوښتن  او حق ساتن 

 .(در  ورکړ(

ال ډېر خوښ شوم چ  قدرمن اسېتاد ملېي درسېونو تېه په دې کار زه 

ابي بڼه ورکوي، تر څو راتلونکي نسل ته د يوه ارزښېتناک در  پېه کت

ډېرې خبرې وکړم، ستر واکمېن تېه  تر دې توګه پات  شي، زه نه غواړم 

 او خوشاله ژوند لپاره دعا کوم. هلپه پورته کوم او استاد ته د او د

 ! اوس یوياړل

 د حيران يام

 پالزمېنه کابل، خپله مېنه

۶۹۳۱/۹/۶ 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7039 
 

 

 ه او دا اثرميل درسون

ل( کال په بهير ک  د )ژوندون ټلوېزيېون( مشېرتابه پرېکېړه ۶۹۳۸د )

وکړه چ  د درسونو او بحثونو يوه داس  لړۍ پيل کړي چ  موخه ي  د 

ملي ارزښتونو، واقعيتونو او حقيقتونو تشريح او توضېيح وي. څرنګېه 

ته چ  په تېرو څو لسيزو ک  زمو  ملي هويت، ملي وياړونو او ارزښتونو 

ډېر زيانونه اړول شېوي وو، نېو د ملېي ارزښېتونو پېالن ، ځلېون  او 

روښانون  ته خورا زياته اړتيا وه. ددې هدف لپاره مو د هېواد يو شېمېر 

مطېېرم مخېېور شخصېېيتونه، سياسېېتپوهان، ټولنپوهېېان، ادبپوهېېان، 

تاريخپوهان او ټبر پوهان په پام ک  ونيول، د هغو يو لست مو هم برابر 

نو سره مو خبرې هم وکړې او ددې درسونو موخه او ګهه مېو کړ، له ځي

ورته تشريح کړه، څرنګه چې  تېر دې دمېه ال هېم د هېېواد دښېمنه 

عناصرو، ملت ضد او افغان ضد اشخاصو واکمنېي پېه مسېتقيم او نېا 

مستقيم ډول غځېدل  وه، يو عام وهم او ډار پر عامه ذهنيت خور و، نو 

پرته نورو کسانو دې بحثونو ته زړه ښه  ځکه خو يوازې له دوه دريو تنو

نه کړ. ځينو وويل دا ډول بحثونه به نور ))حساسيتونه(( هم راوپاروي، 

ځينو نور وويل، په يوه ))مناسب(( وخت ک  بېه دا ډول بحثونېه پيېل 

کړو، ځينو نورو نورې پلم  وکړې، هغه څېو تنېه چې  زړه يې  وو دې 
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ېده هم ي  ساړه کېېدل، پېه بحثونو ک  ونډه واخلي د هغوی هم زړه ک

زغرده ي  نه ويل چ  سل په سلو ک  راځم، خطر او ګېواښ پېر ځېان 

منم، هغوی به هم د  مطالع  او زيا  دقت د اړتيا په پلم  د نېور ډېېر 

وخت غوښته کوله، لنډه دا چ  بېال بېلې  پلمې  او يېا پېه اصېطالم 

ماته  مجبوريتونه، وېرې او مضر مصلحتونه ددې سبب شول چ  هر څه

په خپله پات  شي، زه مجبور شوم چ  په خپله دې ډول بحثونو ته او ه 

ورکړم، ما ويل ځه که په دې بهير ک   کوم ګواښ او خطر را پېښ شېو، 

نو زه به ي  خپله وګالم، خطرونه به هم ب  ارزښته او کموهمېه کېړم او 

 که څه ځانګړی ګواښ پېښ نه شو، نو نور به هم زړه ښه کړي، زړور بېه

شي، په دې ډول به نورو ته الره خالصه شي. ما لومړی بحث له )ملېت، 

ملت پېژندن ، ملي هويت( او د ملي ارزښتونو له پالن  پيل کړ، په بحث 

يا در  ک  ګڼو ځوانانو برخه اخيست  وه، هغوی هېم خپېل نظريېا  

مطرم کړل او هم ي  خپل  پوښېتن  وکېړې، د پوښېتنو، ځوابونېو او 

دله ک  ډېر مهم، نېاويلي، ناسېپړلي او ضېروري مسېايل نظرياتو په تبا

مطرم شول او د موضوع ډېر نور ګوټونه روښانه شول. د در  يا بحېث 

په پای ک  ګډونوالو غوښتنه وکړه چ  دا بحثونه بايد دوام پيدا کېړي، 

تر هغه وروسته مو  وپتېيله چ  بحثونه بايد تر ډېره بريېده علمېي او 

سياسي رنګ پرې غالب نه شي. تېر لېومړي  تحليلي بڼه خپله کړي او

در  يا بحث )ملت( وروسته څلور نور بحثونه )انتخابا  او احتماال ، 

انتخابا  او خطرا ، وټونه او جنجالونه، لوزونه او عملونه( داس  راغلل 
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چ  سياسي رنګ ي  درلود، له شنن  او ارزون  پرته ي  چاره نه وه. که 

زښت او اهميت درلود، خو څرنګه چې  څه هم دې مسايلو خپل ملي ار

د ورځ  ګرم  سياسي موضوعګان  هم وې، نو ځکېه يې  د سياسېي 

 انځور رنګ زيا  برېښېده.

دا درسونه له تحليل، ارزون  او وړاندوين  او د ګډونوالو له پوښتنو سره 

مل وو، دې بحثونو پر انتخاباتي بهير او د خلکو د ذهنيتونو پر روښانتيا 

ز درلېود، يېو زيېا  شېمېر هېوادوالېو، د ټلېفېون، خپل خپېل اغېې

برېښناليک، فيسبوک، ليکونو او مستقيمو تماسونو لېه الرې پېه ډېېر 

ټينګار سره ددې ډول بحثونو د غځون  غوښتنه وکړه، خو  زما د خپلو 

بوختياوو او ځينو نورو ستونزو له امله ددې بحثونو په غځونه کې  يېو 

ر ک  يو زيا  شمېر هېوادپالو افغانانو څه ځنډ راغی، ددغه ځنډ په بهي

له ما څخه هيله وکړه چ  دا درسونه يېا بحثونېه د هغېو لېه اړونېدو 

نظرياتو، پوښتنو او ځوابونو سره يو ځای په يوه ټولګه ک  چېاپ کېړم، 

دادی ما د خپلو هېوادوالو دا غوښتنه ومنله او له کوم تصرف پرته کټ 

م. په دې بحثونو او اړوندو پوښتنو مټ دا بحثونه په يوه ټولګه ک  چاپو

او ځوابونو ک  م  ځکه کوم بدلون رانېه وړ چې  دا بحثونېه د خپلې  

زمان  د يوه واقعيت په توګه په خپله بڼېه پېات  شېي. دا بحثونېه لېه  

ژوندون ټلوېزيون څخه په تصويري بڼه خپاره شوي او هم يې  ځينې  

پرې شېوې دي او دا برخ  د برېښنايي رسنيو له الرې په ليکنۍ بڼه خ
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دی دلته ي  بشپړه ليکنۍ بڼه خپرېږي. مو  هيله مېن يېو زمېو  نېور 

مشران او پوهان دې بحثونو ته دوام ورکړي، خدای )ج( دې ماتېه هېم 

و  راکړي چ  دا بحثونه پسې  وغځېوم، سېره لېه دې چې  دا ډول 

بحثونه د ځينو اشخاصو پر زړه نه اوارېېږي او طبيعېي خبېره ده چې  

اص رښتيا او واقعيتونه نه شي زغمالی، خو زمو  دا دنده ده ځين  اشخ

چ  خپل ولس له واقعيتونو او حقيقتونو خبر کېړو، د ملېي يېووالي د 

ټينګښت لپاره خپل  هڅ  وکړو، خپل ملي هويت په ښه ډول وځلېوو 

او تر کومه ځايه چ  زمو  و  وي ملېت، هېېواد او ملېي  هويېت تېه 

 او دفع کړو. ورپېښ خطرونه او ګواښونه رفع

 د افغان ولس د غښتلتيا

 او د ملي هويت د ال ځال په هيله

 ستاسو يو يون
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 ملت

 )لومړی در (

په تېره يوه لسيزه ک  په هېواد ک  د )ملت، مليېت، ملتپېالن ، ملېت 

جوړون  او ملت غندن ( په باب بېال بېل او مختلف بحثونه شېوي دي، 

ان ک  د )ملت( مفهوم هم نفې  يو شمېر ملت ضد ډلو ال ان په افغانست

کړی او  داس  ليد لوري وړاندې کوي، چ  په هغو ک  د واحد ملت لېه 

منلو چورلټ انکار کوي، دا ډل  د ملت لپاره خپل خپل تعريفونه لېري، 

خپلخوښي تعريفونه، له ملت څخه انکار او د جعلي يا تصېنعي ))ملېي 

  ي.اتالنو(( راټوکول ددې ډلو د ويناوو څرګند ټکي د

 

د دوی په مقابل ک ، که واقعيتونه او حقيقتونېه هېر ډول دي، خېو د 

واقعيتونېېو د بيېېان لپېېاره زړور او مېېدبر ملتپېېال ګروپونېېه او يېېا هېېم 
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شخصيتونه ډېر کم دي چ  د ملت  ضد ډلو د څرګنېدونو پېر وړانېدې 

رښتيا ووايي او واقعيت بيان کړي، ځينېي ځانسېاتي بيېا د خپېل ډار 

رونی هم ورکوي چ  ))واهلل نو هغوی چ  هر څه وايي، منطق ته دا سپې

ودې وايي پروا نه کوي ، مو  خو ملي وحد  غواړو کېه مېو  د هغېوی 

ځواب ووايو، مو  به هم د هغوی غوندې شو، نو پرېږده چې  هېر څېه 

وايي...(( د ځانساتو منطق که هر څه دی، خو دا  يو حقيقېت دی چې  

ره نه کوي، بلک  خپېل ډار د )ملېي دوی د ملي يو والي په خاطر دا خب

وحد ( تر چتر الندې پهوي، ملي يووالی خو پر دې ټينګېېږي چې  د 

ملت ضد عناصرو پر ضد شعوري، هر اړخيزه او دقيقه مبارزه وشي، يېو 

څوک چ  زمو  پر هېواد يرغل کوي، مو  به ي  په دې خاطر دفاع نېه 

 کوو چ  مو  له يرغلګرو سره مساوي ونه ګڼل شو؟

 

د ملي هويت مسله هم همداس  ده، يو څوک چې  د ملېت پېر ملېي  

ارزښتونو ملنډې وهي او د هېېواد د زرګونېو کلونېو يېووالي او ملېي 
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ارزښتونو ته سپوره  الفاظ کاروي او مو  بيا په دې پلمه چ  مو  ته هېم  

څوک د هغوی په سترګه ونه ګوري، واقعيتونه نه وايو، زما په نظېر دا د 

ايمان نښه ده، خير په هر ډول د ملت ضېد اشخاصېو الره يوه کمزوري 

خپله ده، د ورځچارو او ځانساتو خپله او د ملتپالو افغانانو خپلېه. ددې 

لپاره چ  د هېواد ځوان پښت د لوست لپاره يو څه وړاندې کړو، ښه به 

وي چ  تر )ملت( وړاندې او وروسته رغنده جوړښتونو ته اشاره وکېړو 

 ف لنډه رڼا واچوو.او د هغو پر تعري

: يو ځانکړی شخص دی، له نورو څخه جال ځېانګړي ضېرورتونه او فرد

هدفونه لري او پر بل چا يا شخص د وېشن  وړ نه دی. لکه څنګه چې   

په ژبه ک  )غږ( د ژب  تر ټولو کوچنی واحد دی او پېر نېورو اجېزاوو د 

تجزي  وړ نه دی، دغس  )فېرد( د بشېري ټېولن  تېر ټولېو کېوچنی، 

روستنی او نه تجزيه کېدونکی واحد دی، هر شخص په واقعيت ک  د و

 يوې کورنۍ، خېل، قبيل ، قوم، ملت، امت او بشريت بنست جوړوي.

په انساني ټولنه ک  د افرادو هغ  ډل  ته وايي چې  پېه يېوه کورنۍ: 

کور ک  ژوند کوي او  يو بل سره د وين  شراکت يا ارتباط لري، کېورنۍ 

واحد دی. ځين  بشر پوهان بيا مور او اوالدونه يان   د بشري ټولن  يو

)مېړه، ښځه او اوالدونه( چ  د يوې کورنۍ هسته ګڼل کېږي او تر دې 

لږ څه په لويه کچه، خپل او خپلوان چ  په يوه ګډ ځای ک  اوسېېږي، 

دې ډول جوړښت ته )کورنۍ( وايي. د کورنۍ يو بل تعريف پېه دې ډول 

دونو په ګډون د افرادو يوه ډله ده چ  معمېوال  د دی: د پالر، مور او اوال

پالر تر رياست الندې ژوند کوي، ددې تر څنګ )کورنۍ( لږ په لويه کې  

 داس  تعريفوي:
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د خپلو خپلوانو په ګډون د افرادو هغ  ډل  ته ويل کېږي چ  يېو بېل 

 سره ارثي اړيکي لري.

چې  د يېو  يو بل تعريف ي  هم شته: کورنۍ د انسانانو هغه ټولنېه ده

 مشترک اصل له مخ  سره راټوله شوې ده.

په ډېرو قومونو او ملتونو ک  د )خېل( پوړۍ نه شېته، خېو پېه خېل: 

پښتو ک  دا پوړۍ ډېره څرګند ده او مو  د پښتنو په هره قبيله ک  څو 

څو خېلونه لرو، خېل په دې ډول تعريفيږي: د څو کورنيو يوه ټولګه ده 

په يوه محدوده جغرافيېه کې  اوسېي او چ  واحده منشی لري، خېل 

 زيا  جغرافيايي وسعت نه لري.

د څو کورنيو، خېلونو، ټبرونو يا طايفو يوه ټولګه ده چې  ګېډ قبيله:  

اقتصادي اړيکي او د وين  ګډه ريښه لري. د قبيل  يو بل تعريف دادی: 

د کورنيو داس  يوې ټولګ  ته ويل کېږي چ  مشترک نيکونه ولري او 

 نه واقعي بڼه لري.دا نيکو

ځېن  نور بيا قبيله په دې ډول تعريفوي: يو ټولنيز جوړښېت دی چې  

څو کلي، ناحي  او خېلونه رانغاړي، مشترک فرهنګ، واحده ژبه، ګېډه 

ځمکه او واحد نوم لري، طبيعي خبره ده چ  ګډ اقتصادي اړيکي لري 

 او جغرافيايي محدوده ي  نسبتا  پراخه ده.

انډول لوی ټولنيز تشکل دی چ  کېدی شي له څېو د قبيل  په قوم:  

قبيلو څخه جوړ وي، نسبتا  عصري ژوند او صنعتي اقتصاد لري. ځېن  

بشر پوهان بيا قوم په دې ډول تعريفوي: د انسانانو هغه ډله ده چې  د 

 اصل و نسب ګډه ريښه لري، ګډ فرهنګ، ګډه ژبه، او ګډ چلند لري.
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فغاني پښتن  ټولنه ک  د پښ ، تپ ، د پورتنيو جوړښتونو تر څنګ په ا

ګوندۍ، ټبر، پلرني او ځين  نورې نومون  او جوړښتونه هم شېته چې  

زياتره په نورو ملتونو او قومونو ک  دا ډول جوړښتونه نه شېته، دا ډول 

جوړښتونه تر ډېره بريده په عربو، پښتنو او ځينېو نېورو قومونېو کې  

 ترسترګو کيږي.

م په )البقره( او )آل عمېران( سېورتونو کې  ملت ته د قران کريملت: 

( کلمه کارېږي، چ  اصال  Nationاشاره شوې، په انګرېزي ژبه ک  ورته )

اخيستل شېوې، د )تولېد کېېدو( مانېا  څخه (Natioد التيني ژب  له )

ښندي، د )ملت( همدا عربي شکل په پښتو او دري ژبو ک  هم کارېږي، 

ملت سره تقريبا  مترادفه کلمېه  په پښتو ک  )ولس( هم کارېږي چ  له

 ده، په ځينو ژبو ک  )قوم( هم د ملت په مانا کاروي. ځين  پوهان وايي:

د ګڼو )سياسي، اقتصادي، نظامي او کډوالۍ او نورو...( اړتياوو له مخې  

 د مشترکو وجوهاتو له امله د قومي ډلو مشارکت ته ملت ويل کېږي.

هغ  ټولګ  ته ويل کېږي چ  پېه ځين  بشر پوهان بيا وايي: د قومونو 

 واحده جغرافيه ک  اوسېږي، مشترک ارزښتونه او ګډ عقايد لري.

ټولنپوهان په دې نظر دي چ  د يوه نژاد او وينې  پېر بنسېټ د يېوه 

سوچه ملت جوړېدل ناممکن دي، دوی وايي: کېدی شي د يېوه ديېن، 

ړي، خېو يوه نژاد او يوې ژب  خلک په بېال بېلو هېوادونو ک  ژوند وکې

مستقل ملتونه وي، دوی د ساري په توګه د )سويس( هېېواد يېادوي، 

چ  خلک ي  په الماني، فرانسوي، التيني او ايهالوي ژبو خبرې کېوي، 

خو سويس يو ملت دی، ځېن  بيېا دې ډول ملتونېو تېه )قېرار دادي( 
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ملتونه هم وايي، امريکا متحده اياال  ، کاناډا، بلجيم او ځينو نور هېم 

ملتونو ک  ګڼل کېږي، د بشرپوهانو په نظر: ))ګېډه جغرافيېا، د  په دې

يوه واحد دولت تابيعت، ګډې ګه  او زيانونه، ګډ ارزښتونه او باورونه د 

يوه ملت جوړونکي عناصر دي(( ځين  نور بيا خبره نوره هم رالنېډوي 

 او وايي: ))د يوه واحد دولت وګړي يو ملت دی((

 

؟ پر افغانستان باندې د پخواني شېوروي تېر ملت او مليت يوه مانا لري

يرغل وروسته د )مليت( اصطالم د يوه قومي تشکل لپېاره وکارېدلېه، 

تردې وړاندې دا اصطالم په دې مانا نه کارېدله، د روسېانو هېدف دا و  

چ  د افغانستان لږ کيو قومونو ته د )مليت( په نامه د هويت يوه نېوې 

صطالم ک  لږ شان لوی وښيي او لېه بڼه ورکړي او هغوی ګن  په دې ا

پښتنو سره ي  د کمي انډول کچه برابره کړي، روسانو په دې اصېطالم 

ک  خپل سياسي اهداف درلودل، د کلم  د حقيقي مفهوم لېه مخې  

( ده او Nationality)مليت( قومي يا ټولنيز جوړښت نېه دی، )مليېت( )

څرنګېوالی او ( دی، )مليت( په واقعيت کې  د )ملېت( Nation)ملت( )
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جوهر تشريح کوي، خو روسانو دا کلمه دلته د قوم او ملت تېر مېند د 

يوه بل تشکل لپاره وکاروله. د ساري په توګه له يوه جرمن څخېه کېه 

وپوښتل شي هېواد دې کېوم دی، هغېه بېه وايېي جرمنېي، )مليېت( 

(Nationality يم، يا لکه له کېوم )( دې څه دی؟ نو هغه به ووايي )جرمن

ن څخه چ  په بهر ک  د )مليت( په باب وپوښتل شي نو هغېه بېه افغا

ووايي افغان يم. پات  دا چ  )مليت( د )ملېت( تشېريح ده نېه قېومي 

 تشکل.

 

تر )ملت( نسبتا  لويه دايره ده، کېدی شېي د څېو ملتونېو يېوه امت: 

ټولګه په ک  راټوله وي، امت په لغت ک  )هر څيز( ته ويل کېېږي، پېه 

هغو خلکو مجموع  ته ويل کېږي چې  ګېډ اعتقېادي، اصطالم ک  د 

سياسي او معنوي ارزښتونه لري، ځين  بيا )امت( همغ  ډل  ته وايېي 

 چ  واحد امام ولري.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

7039 
 

( ځله راغل  ده، د مشر، الرښېود، ۱۱د )امت( کلمه په قران کريم ک  )

نمونه، دين او ائين ماناګان  رانغاړي، يا د انسانانو هغ  ډلې  تېه وايېی 

 د يوې عقيدې پلوي کوي.چ  

د )اسالمي امت( مفهوم هم له همدې مانا څخه الهام اخلي، )اسېالمي 

امت( په پراخ مفهوم سره هغه خلک دي چ  ګډ اعتقېادا  او واحېده 

 قبله لري، حضر  علي )رض( ديني او الهي ټولن  ته امت وايي.

کېو د اسالم په سياسي نظرياتو ک  د )امت( اصطالم کارېږي او هغو خل

ته چ  د نژاد، رنګ او ژب  له توپير پرتېه پېه اسېالمي حکومېت کې  

اوسېږي، ټولو ته اسالمي امت وايي، د امت اساسي بنسټ اعتقېاد دی، 

 نه رنګ، ژبه، وينه او نژاد.

په بشري تشکل ک  د بشريت اصطالم هېم کېارېږي، تېر بشريت:   

يېره اسالمي امت وروسته د بشريت اصېطالم يېوه لويېه او پراخېه دا

رانغاړي، د بشر هر ډول، په هر اعتقاد چ  وي، ټول په دې دايېره کې  

شاملېږي، بشريت په حقيقت کې  د )بشېر( څرنګېوالی ښېيي، لکېه 

 )مليت( چ  )ملت( توضيح کوي.

د پورته اصطالحاتو له تعريفونو څخه هدف دا و چ  کلېه کلېه ځينې  

يوه ټولنيزه  خلک له ټولنيزو اصطالحاتو څخه ناسمه ګهه پورته کوي او

اصطالم هم د سياسي غرضونو لپاره کاروي، دا هېره اصېطالم ځانتېه 

پراخه توضيح او تشريح غواړي، خو په دې ليکنه ک  يوازې پېه لنېډيز 

 .سره ورته اشاره وشوه
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 ملت

 (در  یلومړ)

 او ځوابونه پوښتن 

 

د ) کمېېال سېېادا 

په  :سياسي چارو کارپوه

نوره نړۍ ک  بېالبېېل 

 ،او ژبېې  ويمذهبونېېه 

خپل وحېد  يې   مګر

ساتلی، خو دلته زمېو  

هېېېواد کېې  هېېر قېېوم 

ت وايېېي؟ يېېځانتېېه مل

 ملت جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟

ځواب: زمو  د ملت تر مند اصال  نفاق نه شته، نفاق د ځينو سياسېيونو 

او سياسي ډلو تر مند دی، روسانو دلته د قوم پر ځای د )مليت( کليمه 

(( اصال  قومي يا ډله ييز شکل نه دی، ))مليت(( د يېوه وکاروله، ))مليت

( وايېي Nationalityشي جوهر څرګندوي، انګريزي ک  ورته نېشنلهي )

لکه ))انسانيت(( چ  د )انسان( جوهر څرګندوي يا ))حيوانيت(( چې  
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د )حيوان( جوهر څرګندوي ، دغس  د )مليت( کلمېه هېم د )ملېت( 

ه بېالبېلو وختونو ک  دې ټکي ته جوهر څرګندوي، لکه څنګه چ  ما پ

اشاره کړې ده، روسانو ددې لپاره چ  د افغان قومونو تر مند تصېنعي 

تساوي رامنځته کړي نو يو شمېر وړو قومونو ته ي  د )مليېت( کليمېه 

وکاروله او بيا ي  د ټولو قومونو لپاره همدا کلمېه وکارولېه، دا کلمېه د 

نېه ښېندي، بلکې  د يېوه  ژبپوهن  له مخ  د کوم قومي تشکل مانېا

مفهوم تشخص او ځانګړتيا څرګندوي، د ملي وحد  ټينګښت اصال  د 

حکومتونو کار دی، خو دلته په تېرو لسيزو ک  اصال  په خپله حکومتونه 

او د هغو متصديان د ملي نفاق سبب شوي دي، نو کله چ  دلته ملېي 

ره کېېدی حکومتونه جوړ شي، د ملي يووالي لپاره اساسي کارونه تر س

 شي.

د :) مسعود سېروري

دې ه ملي تحريک غړی( پې

وروستيو ک  ځينو خلکېو 

ته د ملي قهرمانانو لقبونېه 

ورکړل شوي، حال داچې  

مو  ملت نه يو!  يهغوی واي

او افغانېېان نېېه يېېو او بلېېه 

اچېې  مېې  داده  پوښېېتنه 

ځينېې  خلېېک تاسېېو تېېه 

 ول ؟ ،متعصب وايي
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ي  منېي! دوی  ((قهرمانملي ))ځين  خلک ملت نه مني خو ځواب: 

قهرمان ي  اتوما   ي،ځکه چ  ملت نه و ،خپله زمو  مشکل حل کړی

واقع کېږي.تاسېو بېه داسې   )ضدين( شته، بل دلته دوه پراډاکسهه ن

پيغمبر نه وي ليدلی چ  امت ونه لري، داس  پاچا به مو نه وي ليېدلی 

ن ونېه چ  ملت ونه لري او داس  امام به مو نه وي ليدلی چ  مقتېديا

 لري.

نو څوک چ  رښېتيا ترخه وي،  ريښتيا وينا د تعصب په اړه، ه خبره بل

( کلمه له )عصېب( تعصبد)،وايي، هغه نورو ته مجرم او تعصب ښکاري

څخه اخيستل شوې، عصبيت هم له همدې کلم  څه جېوړ شېوی او 

زه د خدای ج  او متعصب هغه چاته ويل کېږي چ  عصبي ناروغي ولري

برخمن يم او که په خپله ژبه  څخهبشپړې روغتيا  له یدشکر  په فضل

تعصب وي، بيېا خېو لېه  ليک او لوست کول زده کړه کول ،خبرې کول

دي پښتانه  يوازېټول خلک متعصبين دي، ځکه  د دنيا نور پرته پښتنو

 په خپله ژبه خبرې کول او تعليم کېول .خپله ژبه خبرې نه کوي چ  په
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دی،  هېم زمو  بشري حېق دا کړیوراحق اهلل ج د دا د هر چا حق دی،

مو  دغه الهی او بشري مسلم حق غواړو! او څوک چ  ددې حق ضېد 

د  نه  مو  چاسره ستونزه نه لرو او. نه مو  ،دي اصلي تعصب هغوی کوي

، چ  زمو  حقېوق بل پرحق تېری کوو خو بل چاته هم دا حق نه ورکوو

 تر پښو الندې کړي.

د قومونو  د وحد  او ملېت  :ني فعالمد اليق شاه ځدراڼ، يو تن

جوړون  لپاره څه کول پېه 

 کار دي؟

قومي ستونزو تېه  ځواب:

 :لمن وهل دوه عوامل لري

د  اصېال  ي.او بهرنې يکورن

ن کې  طېملت په متن او ب

ستونزه نشته، لومړی بايد 

خارجي السېونه لنېډکړل 

پېه   ملي حکومتونېه وي او دا کار هغه وخت ممکن دی چ  دلته شي 

خپېل قېو  لېه  دا ډول اشخاص چ  تفرقه اچوي لي حکومتونو ک  م

افغانستان د يرغل پر مهال په مسايل د روسانو ملت ضد  السه ورکوي، 

ه يرغل وروسته نېور تر ک  ګرم شول او دلته ي  خپل السپوڅی لرل او

ووهل شوه خو نوی نسل ددې توان لري چ  دامشکال   ورته  هم لمن

 .کړيحل 
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 حيران: عطااهلل خان

ځين  کېړۍ او پرديپېال 

ه نشتوالی  افراد د پښتون

شي زغملی او د پښتون د 

افغېان  لهکليم  ترڅنګ 

کليم  سره هم مخالفېت 

لري او ځين  خلک ځېان 

تېېېه دافغېېېان پرځېېېای 

وايېېي،  ((افغانسېېتاني))

 ستاس  نظر پرې غواړم؟  ييدوی وايي چ  افغان پښتون ته وا

ه و حقيقېي مترادفېا  نېخې ،مترادفا  پېه ژبېه کې  شېتهځواب:

د بل  کليم  پرځای سل په سلو ک   چ  شته،ژبپوهان وايي يوه کليمه

داخېل دی،  ک  شته. پښتون په ټول افغاننه په ژبه ک  ا مانا ورکړي د

، تاجک او نور ټول پېه سکان ،،نورستانييانلکه څنګه چ  افغان پشه 

دايېره کې   شامل دي دغس  نور قومونه هم د افغان په لويه افغان ک 

ان نهېه لېس  ،خو غهه محکمه نه وايو ،ځايېږي. مو ستره محکمه وايو

لکه فالنکی ډېر سېتر سېړی شېو،ډېر  ،کليم  په يوې مانا استعمالېږي

لوی سړی شو،ډېرنيک سړی شو،ډېر هوښيار سړی شو، يان  د يو کس 

يان  چې   ،نه دي  حقيقي مترادف دا خو ،لپاره مو څو کليم  وکارول 

يا داکليم  خپل خپېل ځېای لېري او مانېا يې  هېم براشي ځای ي  

پښتون ضد عناصر داکارونه کوي،دوی د منطق له  يو شمېرتغيرېږي، دا 

ژبپېوهن  اصېول او قواعېد هېم نېه  د  مخ  دومره کمزوري دي چ 
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 اشتقاقي نه ده،د تجزي  وړ نه ده. ؛مني.افغان واحده کليمه ده

ان نوم دی، يان  هغه سيمه چې  افغان نوم دی او افغانستان د مک ،لکه

 افغانان پک  اوسېږي.

 ،مکان دی،يان  د ګلېو سېيمه (ګلستان)لپاره  (ګل)لکه څنګه چ  د 

دګلو ځای او  مو  داس  ويالی شو چ  ګل نېه وي او ووايېو الړشېه 

راوړه ايېا دامنطېق  ((ګلسېتاني))ښارته د ګالنو کوڅ  نه مو  ته څېو 

 مني؟!! 

 ي  بيا څه مانا؟ ((لستانيګ))ته چ  ګل نه من  نو 

څه مانا؟ افغانستان خو مکېاني نېوم  ((افغانستاني))چ  افغان نه من  

تجزيه کړې بيا هم افغان پات  کېږي اصل خو  له لغوي پلوه ي  دی چ 

 لېه چې   لپارهددې  ،ته خو ي  اصل سره مخالف ي  ،خپل ځای دیر پ

 طی کوي. منطقي دايره يوه نا ،ييافغان کليم  سره حساسيت وښ

! داخبره بايد په ((چراپاکستاني ميګيم))دوی يو غلط دليل راوړي چ  

مکېان نومونېه  او ځينې  شي چ  ځين  نومونه دي حعلمي ډول واض

  ارتباط لېري، دی يوې ريښ  څخه چ  نوم دی يا قوم لهي   مابعدچ  

صفت څخه نه دی جوړ شېوی، افغېان  ،څخه جوړ شوی ريښ  هغ له 

نستان مکان نوم دی يان  هغه سيمه چ  افغانان پکې  نوم دی او افغا

پېات  شېوه د  تاجکسېتان، ازبېک ازبکسېتان.-اوسېږي. لکه تاجک 

 ،پاکستان خو د ملت نوم نه دی او نېه دقېوم نېوم دی پاکستان خبره،

 (پېاک) يو هېواد دی. هلتېه  بنا جوړ شوی ربلک  د مذهبي اساساتو پ

و  خلکې وهغ د نه ،پاکه سيمه دو ځای يان ېد اوس (ستان)صفت دی او 
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 چ  پک  اوسېږي. په نوم

ژبپوهان نه دي په ګرمو  دویاکثره چ  دلته سياسي بحثونو ک  کېني 

، افغېان او ستان دافغانانو پېه نېوم جوړشېویناحساساتو غږېږي.افغا

 افغانستان ته څوک متبادل نه شي غوره کوالی.

ته د امريکا مثېال  ځين  خلک وايي داخو ديو قوم نوم دی،زه به تاس 

يو ايهالوي ګرځندوی دی چ  د يو  (( د تلفظ په لږ تغيرامريکا))درکړم 

 ،دنړۍ دومره لوی هېواد د يو شخص په نوم جوړ شوی ،شخص نوم دی

 دلته د يو قوم په نوم جوړ شوی که ي! اويخلک ورسره حساسيت نه ښ

نېه د  دی دوی ي  نه مني. اول خو مو  ورته قوم نه وايو د ملت نوم وي

ټولو افغانانو چ  دلته اوسېږي اطالقېږي، او که بيا  رافغان کليمه پ قوم،

ډېر يم زما په نوم يادېږي، لکه  وايم زه هم دوی وايي چ  نه . خو بيا زه

سو ګالن دی نېور ګېالن هېم ېيو باغ د نرګيسو باغ دی ډېر پک  د نرګ

ګالن پکې   سوېپک  شته خو د نرګيسو باغ په نوم يادېږي ځکه د نرګ

ډېر دي،او  مو  نشو ويالی چ  د نرګيسو، الله،کشماليو باغ مو  وايو 

 پرې هم ښېکاري دي او ښايسته شتهسو باغ نور ګالن هم پک  ېد نرګ

 ښکاري.

 

استاده! ځين  رسنۍ د حيران:يام

زمو  په هېواد ک  د ملېي ګتېو،ملي 

هويت،ملي ارزښتونو او ملي کولتېور 

د کوم پرضد خپرون  کوي، حکومت 
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  مصلحت له مخ  ددې ډول افغان ضد رسنيو مخه نه نيسي؟

بن ترکنفرانس نه نيول  تر اوسه پېورې د مضېر  له داحکومت  ځواب:

د ملت په ګهه نه و،پېه ډاګېه  دا کار چ  ،جوړ شوی بنسټمصلحت پر 

 امريکا تر ايران تر بل هر هېواد ان دا کار ددې سبب شو چ  او وايم 

ملي،ژبينېو  هېېواد کې  زمېو  پېه يېدا کېړی اوهم دلته ډېر نفېوذ پ

د حکومت پېه چېارو کې   ،کولتوري،مذهبي حساسيتونو ته لمن وهي

فوق العاده ونډه لري، ايران ترامريکا هم د حکومېت پېه رر رر کې  

ننوتی،مو  څو ځله اعالن وکړ چ  راځئ ژوندون ټلوېزيون وارزوئ چ  

خو پر ټولو تطبيق کړو،  بيا به دا فورمولاقتصادي منابع له کومه کوي؟ 

څوک حاضر نه شول، ځکه مو  پوهېدو چ  دلته ځين  رسېنۍ شېته 

هم د  حکومت پاکستاند  ايران ګهو ته کار کوي. د  چ  په بشپړه توګه

دواړو هېېوادو  خلېک،افغانستان سرسخته دښمن دی، نه د پاکستان 

بايد غم ي  وخېوړل ، چ  مو  سره دښمني لري شته ک  ځين  عناصر

 .شي

کله  :ميوند ارين)د افغان يون ولسي سراسري خوځښت غړی(

چېې  ملېېت رامنځتېېه شېېي دوه 

مېادي او معنېوي،  :ارزښتونه لېري

افغانستان ک  دغو دوو ارزښتونو ته 

 څومره پاملرنه شوې؟

ارزښتونه خېو افغانسېتان ځواب: 

ک  تراوسه پېورې حېاکم دي، کېه 
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شېرق او  ،ل او جنوبمو  نه پات  کېدو،د افغانستان شما ایحاکم نه و

 ټول ګډ کلتور او مستحکم ديني، مېذهبي او نېور اړيکېي لېري. غرب

و  اسالمي او ملي ارزښېتونه لېه منځېه زمګاونډيو داکوښښ کاوه چ  

 يعقيېدو يوه ټولنه دايوسي،داملت خپلو ارزښتونو ته ژمن پات  شوی،

ان ، خلک مسېلمانان ديسلنه ۳۳،۳ټولنه ده، زمو  دين اسالم دی او  

 نه دي. تر دې کچ عربستان ک  

، پښتانه ،تاجک،ازبک پېه مېذهب مذهبي وحد  بله د ياد وړ خبره ده

خېو لېه نېورو ک  سره يو دي، اهل تشيعه که په مذهب ک  بېېل دي 

په دين ک  يو دي، که تاجک د هېزاره ورورنېو سېره پېه  افغانانو سره

ګېالن  غالۍ دي خو په ژبه ک  سره يو دي، دوی د يوې المذهب ک  ج

خو  دې ملېت  ،دي، ځين  کړۍ شته چ  د محوې لپاره ي  هڅ  کوي

 ک  همدا ارزښتونه دي چ  ملت ي  ساتلی.

 مېرمن ادبېي)خاطره، د 

ځوانانو ته پکېار  :غړې( بهير

دي چ  ملي يېووالي تېه کېار 

وکړي، خو ځين  پرديپال شته 

چ  زمو  ملي وحېد ، ملېي 

ګهو، ملېي اتالنېو تېه سېپک  

وي البتېه د سپورې خبرې کې

 ناسېم  ازادۍ نېه پېه له بيان

په ټلوېزيونونو ک  ناست دي دوی  بيا  ، ځين  خلک ستو سرهګه  اخي

ته تاسو احترام  ووايا کنځا سره، ته وايي چ  ستاس  نظر ته په احترام
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کوئ؟ ايا داس  مرجع شته چ  ددې ډول ګډوډيو مخه ونيسي؟ او ايېا 

يا ن ازادۍ ک  شته که نه؟ځکه ب دارزښتونو ته توهين اوسپکاوی کول 

 ژبې لېه  د ژبني تعصب له مخ  کېږي يان  زمو  مشران چ  ددوی  دا

 دوی ورته توهين کوي؟ ،نه دي څخه

: اول خو د اساسي قانون له مخ  د بيان ازادي تېر هغېه حېده ځواب

پورې جواز لري چ  د بل چا ازادي زيانمنه نه کېړي، يېان  هېره هغېه 

من کړي بيا د  بيان دا ډول ازادۍ جواز نه لري ازادي چ  بل څوک زيان

او هلته د قانون په چوکاټ ک  د بيان ازادي ده، د ملي اتالنو خونېدي 

کول او د واقعي ملي اتالنو خوندي کول ، ځکه چ  دې کې  بايېد يېو 

تفکيک وشي، د )واقعي( کلم  پر کېارولو هېم شېايد ځينې  خلېک 

کاري، مو  ته واقعي نېه دی، اعتراض ولري چ  يو شی به تاته واقعي ښ

خو خير په مجموع ک ، هغه شخصيتونه چې  د حکومتونېو لېه خېوا 

موسمي اتالن وي د هغو په باره ک  د نظر اختالف شته، خو چ  د ملت 

تر مند کوم اتالن وي د هغو په باب د نظر  اختالف نېه شېته، دې ډول 

، هغېو تېه اتالنو د سوونو کلونو په نتيجه ک  ځانونه تثبيت کېړي دي

حکومت القاب نه دي ورکړي، خپله خلکو ورکړي دي، افغانستان کې  

له بده مرغه چ  قضايي يا عدلي ارګانونه ډېر فعال نېه دي، پېه نېورو 

ځايونو ک  ددې لپاره حل الرې شته دي. مثال )سلمان رشتي( د دنيېا 

يو ليکوال و، په اسالمي ټولنه ک  ورته خلک د تنفر تر حده پېورې پېه 

ه سترګه ګوري او ډېرې زيات  اشتباه ګان  ترېنه شوي دي، پرتېه سپک

له شيطاني ايتونو څخه چ  د اسالم ستر پيغمبر )ص( ته پک  سپکاوی 

شوی، ده نور کتابونه هم ليکلي دي، يو کتاب يې  د )راجيېو ګانېدي( 
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کورنۍ په باب دی، دا ليکوال د  هغو شخصي حريم ته ورداخل شوی و، 

کړه، په لندن ک  په يېوه محکمېه کې  )سېلمان هغوی پرې عريضه و

رشتي( جريمه هم شو، کتاب ي  هم سانسېور شېو، معېافي يې  هېم 

وغوښته او ډېر زيا  تاوان ورته ورپېښ شو، حتی تر دې پورې چ  زړه 

ي  و بيا هېڅکله د چا پر وړاندې داس  هڅه ونه کړي، افغانستان کې  

  کسېېان چېې  تېېوهين او تحقيېېر او  عېېادي خبېېره ده، او  ځينېې

ټلوېزيونونو ک  ناست وي داس  تصور کوي چ  زه به يو چاته توهين او 

تحقير وکړم يو شمېر حساسيتونه به راوپارېږي، نو زه به دې ک  مطرم 

شم، دلته متأسفانه عدليي او قضايي ارګانونه حاکم نه دي، بايېد هغېه 

 حاکم شي او حل الر ي  راوباسي، که نه دې ک  حق تلف کېږي، حېق

دې  ته وايي چ ، يو شی له تانه کم شي او ته متضرر شې  نېو سېتا د 

ژوند همغ  برخ   ته مو  حق وايو، نو دا چ  د يو چا په ستاينه او د بل 

په غندنه وخت مصرفوي يو طرف ته زيان اړوي، نه دا خپله حق تلفېي 

ده، البته دا خبره د يادون  وړ ده چ  حتی که يېوه محېدوده ډلېه يېا 

سيمه يا ولسوالۍ هم يو مشخص شخص ته احتېرام ولېري د محدوده 

هغو خلکو په خاطر چ  هلته اوسېږي د هغوی په خاطر بايېد کوشې  

وشي چ  دې شخص  ته توهين ونه شي، د دنيا ډېر غټ غټ مثالونېه 

مو  لرو چ  له تشرېح ي  تېرېږم، خو مجموع ک  دا همغه ډل  دي چ  

شخص نه، بلک  ټول ملېت تېه مو  ترې شکايت کوو، هغوی يوازې يو 

توهين کوي، يو سړی دوه ځل  د اطالعاتو کلتور وزير پات  شوی، سړی 

ورته نه وايم، بلک  يو شخص ځکه سړيتوب، خو ډېر لوی معيار دی، يو 

شخص  دوه ځله د اطالعاتو کلتور وزير په توګه او يو ځل د ټلوېزيون د 

ه پېه ټلوېزيونونېو رييس په توګه پات  شوی، په همدې ګډوډۍ ک   هغ
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ک  کېني او وايي چ  ))ما ملت نيستيم((، نو ته د چا د اطالعاتو کلتور 

وزير وې، ملت نشته، دولت نشته مګر ته پک  وزيېر يې ، نېو دغسې  

اشخاص دي، چ  هېڅ منطق نه لري، خو خدای تعالی يې  پېه خپلېه 

يېو څپېړه وهي، خو د اهلل پاک اوسېله ډېره ده، زمو  تنګېه ده، مېو  وا

چ  لږ ژر ي  ووهي، که نه دغومره چ  ي  دوی وشرمول په دنيېا کې  

هېڅوک نه دي شرمېدلي، خو بيا هم نه شرمېږي، وايي شرم د هغو دی 

چ  په شرم وپوهېږي، د دوی مشکل په همدې ځای ک  دی، نېو مېو  

بايد عدلي او قضايي ارګانونه تقويه کړو، چ  هغو ک  خصوصا  د رسنيو 

د ډېر پام وي، دې ک  چ  متضرر شخص هر څوک وي که قوانينو ته باي

هغه حکمي وي يا حقيقي وي چ  هغه بيا دعوه اقامه کړای شي، او  

نو دا دويم پړاو ي  زمو  په قوانينو ک  واضح نه دی، څو ورځ  مخکې  

يو جنګساالر پر مو  عريضه کړې وه، ويل ي  چ  د دوی په ټلوېزيېون 

ه توهين شوی يم، هماغه خبرې مېو  د )ژوندون( ک  دده په نظر چ  ز

اطالعاتو او کلتور وزار  ک  ورته بېرته واچېول ، د همغېه جنګسېاالر 

خپل  خبرې، نو مو  ويل  که توهنېږي، نو خپله ده ځان توهين کېړی، 

که دا ښ  خبرې وي، نو مو  څخه دې تشکر وکړي، که خراب  وي، نېو 

ريضه وکېړې هغېه خپله ده ځان توهين کړی، په عوض ددې چ  ته ع

عريضه کړې وه، بيا مو  خوشاله په دې وو چ  په دې وطن ک  داسې  

يوه مرحله رامنځته ته شوه، چ  يو جنګساالر پر قلموال باندې عريضه 

کوي، مو  وويل دا دواړه عريضې  دې څېارنوالۍ تېه دې راجېع شېي، 

څارنوالۍ ويل، و  مو نه رسېږي، نو هغ  مرجع ته چې  تېه عريضېه 

ه مرجع تر اوسه دومره کوشېره شوې او دومره قوي شوې نېه کوې، هغ

ده چ  قانون حاکم کړي، نو لږ وخت پکار دی چ  دې مسايلو ته سمه 
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 پاملرنه وشي.

 عصمت اهلل پښتون:

د افغان ملت جغرافيېايي 

حدود کوم دي، د افغېان 

ملت د څه په نوم يادېږي، 

د افغان ملت کلمه څومره 

پخېېېېوانۍ ده، ايېېېېا د 

تان تېېر جوړېېېدو افغانسېې

پخوا افغان ملېت شېتون 

 درلود که نه؟

:يوه مسله چ  په ځينو رسنيو ک  يادېږي، چې : ))مېا از ايېن ځواب

خاطر ملت نيستيم که جغرافيه ما مشخص نيست(( نو تاسو وګېورئ ، 

مانا دا چ  ستا د جغرافي  يوه برخه د بل چا تر تاثير الندې وي، دلتېه 

شاوخوا ک  جرمني سره دوه بېل بېل  به ملت نه وي؟ د پنځو  کلونو

هېوادونه وو، چ  يو ي  تر زياته حده د رو  يېا پخېواني شېوري تېر 

کنهرول الندې و، او بل ي  نيمه ازاد و يا د امريکايانو تر چتر الندې يې  

فعاليت کاوه، ايا جرمن ملت نه و؟  دوو جال جال جغرافيو ک  يو واحېد 

شل شوی و، مګر ملت خو و، يمېن ملت اوسېده، په جبر باندې سره وې

پر دوو برخو: شمالي او جنوبي سره ويشل شوی و، ملت په کې  نېه و؟ 

کوريا په جبر باندې وېشل شوې، شمالي او جنوبي، ايا ملت په ک  نېه 

شته؟ نو زمو  يو طبيعي سرحدونه دي او يو هغه چې  او  يې  مېو  

ه دي منلي، مګېر باندې په زوره، د فشار په نتيجه ک   تپلي، خو ملت ن
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حکومتونو د ناچارۍ له املېه ورسېره سېر خوځېولی، زمېو  طبيعېي 

سرحدونه له امو څخه تر اباسينه دي، دا زمو  طبيعي سېرحدونه دي، 

څو چ  په دې طبيعي سرحدونو ک  زمو  حاکميت ونه چلېږي، دلتېه 

دايمي ثبا  راوستل هم اسانه کار نه دی، ځکه همدغه ګاونېډيان او د 

ني تاليڅهي به مداخله کوي او هر وخت به ب  ثباتي رامنځته هغوی کور

کوي، دا ستا طبيعي حدود دي، بيا په دې طبيعي حدودو کې  تقريبېا  

( کيلو متره مربع ساحه چ  په جبر باندې بېلېه شېوې ده، او ۹۱۱۱۱۱)

او  ستا تر حاکميت الندې نه ده، خو زمو  د ملت يوه برخه پېه کې  

ډول په دغه اوسنۍ جغرافيه ک  ژوند کوو، مو  اوسېږي، مو  په رسمي 

ادعا لرو او هغه د نړيوالو قوانينو د ټولو ارزښتونو له مخ  چ  په نېړۍ 

ک  د يو ملت د يووالي لپاره په کار دي، خو زور نه لېرو، هانېګ کانېګ 

سل کاله انګلستان سره و، مګر چين يو مقدر هېواد و، انګرېزانو هانګ 

هانګ کانګ وروستی ګورنر )والي( يو انګرېېز  کانګ نه خوش  کاوه، د

و، کله چ  ي  هانګ کانګ پرېښودو په سترګو ک  ي  اوښک  راغلې ، 

بيانيه ي  نه شوه ورکولی، ويل ي  زه هغه بدبخته والي يم چې  زمېا د 

حاکميت په موده ک  هانګ کانګ چين ته حواله شو، دا بايېد نېه وای 

طاقت الره، په دنيا ک  مطرم  سپارل شوی، مګر چين زور درلود، چين

و، سل کاله ي  صبر وکړ، خو بيا هم له خپل  ادعا څخه تېر نېه شېو او 

هانګ کانګ ي  راخپل کړ، مو  هم دوه سوه کاله صبر کوو، خېو د دې 

مملکت د يوې برخ  سند يا قباله چاته نه ورکوو. نو دلته چ  پېه دې 

مېرض هسېتيم((،  ټلوېزيونو ک  کېني ))صيب ما خو کشور ب  عرض و

وروره يوه اشغال شوې برخه ده، په فلسطين ک  يوه برخېه اسېرائيلو 

اشغال کړې، بله برخه ک  ي  فلسطينيان اوسېږي، مو ه هېم دغسې  
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يو، چ  زمو  د خاورې يوه برخه انګرېزانو اشغال کړې وه او  ي  پات  

دا مړي يا ميراث خور ته پات  ده، بيا به ګورو سره، کله چ  مو و  پيې

شو، زور مو زيا  شو، منطق قوي شو، نړۍ ک  د افغانستان وزن زيا  

شو، بيا به دا خپله حقوقي دعوه مطرم کوو، د ملتونو په تاريخ کې  دا 

 سل کاله هېڅ شی دي. 

پات  شوه د افغان کلمه، د افغان کلمه زرګونه کاله قدامت لري، څېوک 

وري، سېربېره چ  ي  ډېر مخالف دي، د فردوسي شاهنامه ک  دې وګ

پر دې ډېر پخوا د افغان کلمه په المېاني ژبېه کې  راغلې ،  د غېرو د 

اوسېدونکو په مانا، اسالمي اثېر )حېدود الهېام( کې ،  د ابېو ريحېان 

البيروني په اثارو ک ، د فروخي سيستاني په اثارو ک  او  نورو ګڼو اثارو 

وا يې  ک  د افغان کلمه راغل  ده، د يو ملت په توګېه راغلې ، يېو خې

)توران( يا )ترکان( يادول، بله  خوا ي  )افغانان( يېادول،  د دنيېا غېټ 

مفکرين د افغان پر کلمه وياړي، عالمه اقبال الهوري چ  د دنيېا غېټ 

اسالمي مفکر دی، هغه پر افغانيت وياړي، مګر دلته داس  خلک شېته 

چ  د افغانستان شيره زبېښي، مګر د افغان کلم  سره مخالف دي، په 

ره ټولنه ک  دا مکروب وي، په وجود ک  هم مکروب وي، دا نو دا مانا ه

 نه لري  چ  مو  مکروب ته تسليم شو، تداوي او وقايه به ي  کوو.

استاده! دولس کاله مخک  د پېښور په کتابتونو ک  ما ارين پکتيار: 

يو کتاب واخيست چ  د زړونو او دماغونو ماينونه نومېېده، پېه هغېه 

و تخنيکي ماين پېژانده د زړونو او دماغونو ماينونو سېره وخت ک  ما ي

بلد نه وم،نن افغان ولس ته زېری ورکوم يو نوښت يې  شېروع کېړ، د 

استاد په مشرتوب به دغه نوښت پر مخ ځي، استاده زما پوښېتنه دا ده 
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چ  کوم عوامل ملېت سېره 

ګنډي او کوم عوامل دي چ  

 ملت سره وېشي؟

: مخکې  مېو يادونېه ځواب

کړه چ  يو معنوي ارزښتونه و

دي چ  هغه په عقايدو کې ، 

په دين ک ، په مذهب ک ، په 

بېال بېلو فرقو ک  خالصه کېږي، يو اقتصادي مسايل دي چې  د يېوې 

ټولن  يا يو ملت افراد ورڅخه ګهله اخلي يېا ورڅخېه متضېرر کېېږي، 

څومره چ  په يوه ټولنه ک  اقتصادي سوکالي رامند تېه کېېږي د يېو 

د پيوستون الرې چارې ورسره زياتېږي، خوسېت يېو واليېت دی ملت 

چ  هغه ک  لږه اقتصادي زرغونتيا راغل  ده، د افغانستان له بېالبېلېو 

واليتونو څخه ورته خلک ورځي پرته له دې چ  څوک ورڅخه پوښتنه 

وکړي چ  د کوم واليت ي ، د کوم  سيم  ي ، په کومېه ژبېه خبېرې 

کانداري کوي، څوک هوټل ک  کار کېوي، کوې، هلته کار کوي، څوک د

څوک بل کار کوي، ملت سره وتړل شو، همدا ډول په شمال ک  کانونه 

دي، خلک ورځي هلته کار کوي، د اقتصادي ګهو په خاطر، څومره چ  

اقتصادي ګه  زياتېږي په مملکت ک  د ملت د افرادو تر مېند مينېه، 

مريک  ته چ  خلک محبت او تړون رامنځته کېږي، تاسو ګورئ او ، ا

ورځي، دلته چ  ډېر ځان ته توريالی وايي که د امريک  ګرين کار  چا 

ورکړ، نو هلته ورځي، ځکه هلته اقتصېادي سېوکالي ده، هلتېه ګېوره 

معنوي سوکالي نه شته مګر اقتصادي سوکالي شته، ښ  ټېولن ، ښېه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7093 
 

نو ملتونه او هېوادونه هغه دي چ  مانيزه او مادي سوکالي ولري، په ځي

هېوادونو ک  مادي سوکالي زياته ده، په ځينو ک  کمه ده، په ځينو ک  

بيا برعکس، افغانستان داس  هېواد دی چ  روهي تکيه ي  زياتېه ده،  

پر دين باندې د خلکو ډېره تکيه ده، که بل قوم وای او دومره فشار پرې 

راغلی وای، نو له سره پاشل کېده. نو مېو  کېه غېواړو دا ملېت سېره 

کاله وساتو، واحد ي  سره وساتو، بايد اقتصادي پالنونه ولېرو، چې  سو

ملت د اقتصادي ګهو له خاطره داس  سره وتړل شي چ  يو بل نه ګهه 

ورسوي، وګورئ ورور له ورور سره تر هغه وخته ښه وروري کېوي چې  

اقتصاد ي  ښه وي، بېلتون او تربګني هغه وخت رامنځته کېېږي چې  

ا خواته الړ شي. څوک چ  چا سره دوستي کوي اقتصاد ي  د کمزورتي

نو وايي چ  تاک  م  دا ګهه ده، انسان چ  دی د ګه  تابع دی، )ماکيا 

ولي( يو لوی مفکر دی هغه وايي، انسان د خپل پالر قاتل هېرولی شي، 

خو د خپلو شتمنيو لوټوونکی نه شي هېرولی،  يان  د انسان خصېلت 

ع دی، څومره چې  ګهې  د خلکېو داس  دی چ  هغه  د خپلو ګهو تاب

زيات  شي، دې وطن سره دخلکو مينه پيدا کېېږي او ملېت د يېووالي 

 طرف ته ځي.

د هېواد د محمد نواز حقيقت، 

: ډېېر خوشېاله ماشومانو د ادب بابا

شوم چ  د ژوندون ټلوېزيون په نوښت 

باندې داس   ښوونيز او د کار موضوع 

د تېېدريس لپېېاره عملېېي شېېوې ده او 

هم حاضر دي. پېه افغانسېتان  ملګري
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ک  فعال  ناخوال  موجودې دي او هره خوا جنګونه هم دي، اساسا  لکېه 

عنوان چ  نوشته دی )ملي درسونه( له داسې  ملېي درسېونو څخېه 

ځوانان محرومه دي او د افغانستان هغه اساسي ارزښت نه پېژني، بايد 

د افغېان او  دې کار ته دوام ورکړای شي، زه دغه يوه نقطه عرض کېوم،

افغانستان په نامه، د افغان کلمه، استاد عبدالحی حبيبي وايېي چې  

(کاله کېږي چ  د افغان کلمه کارول کېږي او د افغانستان کلم  ۶۰۱۱)

( کاله کېږي چ  دا کلمه په افغانستان ک  او پېه نېږدې شېاوخوا ۰۱۱)

بېره هېوادونو ک  او په نړۍ ک  استعمال شوې ده، زه غواړم يوه بله خ

اضافه کړم، زه خپله ګوار کوهستانی يم، او د نورستان يا د نورستانو له 

قوم سره نژدې اړيکي لرم، )ګواري( ژبېه يېوه )اريېايي( ژبېه ده چې  

)سنسکريت( ژب  او )اريک( ژب  ته ي  سلسله رسېږي، پېه )ګېواري( 

ژبه ک  دا او  هم پښتنو ته د )اوګان( کليمه کارول کېېږي،  زه فکېر 

دا کلمه  )افغان( خپله د )اوګان( کلمه ده، فقط د )و( پر ځېای  کوم چ 

فعال  )ف( کارول کېږي او د )ر( پر ځېای )غ( کېارول کېېږي، دا يېوه 

(کالو څخه ي  ډېر وخت کېږي ۶۰۱۱سوچه افغاني اريايي کلمه ده او له)

چ  دا نوم کارول شوی دی.هغه څوک چ  د افغان له کلم  سېره او د 

م  سره حساسيت ښيي، دا بايد وپېژنو چ  دا د پرديو افغانستان له کل

مزدوران دي، غالمان دي او د دوی ويستل له دې خېاورې څخېه يېوه 

ضروري خبره ده او دا د افغانانو يوه فريضه ده، زه نېور څېه نېه وايېم، 

 دغس  پوهنيزو او څېړنيزو پروګرامونو ته بايد ادامه ورکړو.
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 او احتامالت تد ولسمرشۍ راتلونکي انتخابا

  )دويم در (

 

(مېه نېهېه د ولسمشېرۍ او ۶۱ل( کال دوري پېر )۶۹۳۹ټاکل شوې د )

واليتي شوراګانو ټاکن  ترسره شي، دا ټاکن  خپل خپېل مشېکال  او 

ننګون  لري، خو داس  اټکل کېږي چ  له ننګونو او ستونزو سره سره 

ار د مخه رڼ  به انتخابا  تر سره شي، د ولسمشرۍ د ټاکنو په باب ال و

او نا رڼ   سروې ګان  شوي او وړاندې کېږي، دا انګېرن  او سروې ګان  

اکثره پر اټکلونو ډډه لګوي، مېا هېم وغوښېتل د ځينېو  واقعيتونېو، 

حقيقتونو او د کمپاين د اوسني بهير په رڼا ک  د ولسمشرۍ د اوسنيو 

کلونه وکېړم، نوماندانو د راتلونکو دريځونو په اړه ځين  وړاندوين  او اټ

دلته يوازې د ولسمشرۍ پر نوماندانو بحث کوم، د واليتي شېوراګانو د 

ټاکنو پر څرنګوالي څه نه وايم او نه زمو  د ملېي درسېونو دا ځېانګړی 
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بحث ددې جوګه دی چ  ټولو پوښتنو ته ځواب ووايي، خو مخک  تېر 

، دې چ  د اټکلونو او احتماالتو پر بنسټ پر والړ بحث خبرې پيل کېړم

غواړم  د ټاکنو د  قانونيت او مشروعيت په باب  څو مهمو ټکو ته اشاره 

 وکړم:

ک  د انتخاباتو د قانونيېت تېر په افغانسان :   د انتخاباتو قانونيت

ټولو غهه او معتبره سېرچينه د افغانسېتان اساسېي قېانون دی. ددې 

( مېېاده پېېه مسېېتقيم او ۸۸، ۸۱، ۸۹، ۱۰، ۱۸، ۱۶، ۱۱، ۹۹، ۱قېېانون )

 ول د انتخاباتو او د هغو د څرنګوالي يادونه کوي:ډنامستقيم 

مه ماده:  په افغانستان ک  ملي حاکميت په ملت پورې اړه لري، چ   ۱

 په مستقيم ډول ي  په خپله يا ي  د  استازو له الرې عملي کوي.

 مه ماده:  د افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدلو حق لري. ۹۹

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7099 
 

د جمهوري رياست کانديد د خپلو مرسېتياالنو نومونېه د  مه ماده:  ۱۱

 ځان له کانديدولو سره يو ځای ملت ته اعالموي.

مه ماده:  جمهور رئيس د راي  ورکوونکېو د ازادو، عمېومي، پهېو او  ۱۶

مستقيمو رايو له الرې په سلو ک  تر پنځوسو  زياتو رايو په ترالسه کولو 

 انتخابېږي.

 تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګېولي  د جمهور رئيس وظيفه

 په لومړۍ نېهه پای ته رسېږي.

   دجمهور رئيس د کار تر پای ته رسېدو دمخه د نوي جمهور رئيس د

 ټاکلو لپاره انتخابا  له دېرشو تر شپېتو ورځو پورې موده ک  کېږي.

  که چېرې په لومړي پړاو ک  له کانديدانو څخه يو هم ونه کړای شېي 

چ  په سلو ک  تر پنځوسو زيات  راي  ترالسه کړي، انتخابا  د دوهېم 

ځل لپاره د انتخاباتو نتايجو دنېه  تر اعالن وروسته د دوو اوونيېو پېه 

او دو ک  تر سره کېږي، دا ځل هغه دوه تنه کانديدان په انتخاباتو کې  

 برخه اخلي چ  په لومړي پړاو ک  ي  تر ټولو زيات  راي  ترالسه کېړې

 وي.

    د انتخاباتو  په دويم پړاو ک  هغه څوک چ  د رايو اکثريت ترالسېه

 کړي، جمهور رئيس ګڼل کېږي.

     که چېرې د جمهوري رياست يو کانديد د رای ګيرۍ د لېومړي يېا

دويم پړاو په جريان او يا تر انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو د نتېايجو 

انتخابا  د قانون له حکمونو سره سم  له اعالن څخه پخوا مړ شي، نوي

 کېږي.
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مه ماده:   څوک چ  جمهوري رياست ته کانديدېږي، بايد د الندنيو  ۱۸

 شرطونو لرونکی وي:

د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر څخه زېږېېدلی وي  -۶

 او د بل هېواد تابعيت ونلري.

 نو لږ نه وي.د کانديدو پر ورځ ي  عمر تر څلوېښتو کلو -۸

د محکم  له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له  -۹

 مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي.

   هېڅ شخص نشي کوالی له دوو دورو زيا  د جمهور رئيس په توګېه

 وټاکل شي.

  په دې ماده ک  راغلی حکم د جمهور رئيس دمرستياالنو پېه برخېه

 قېږي.ک  هم تطبي

د جمهور رئيس د استعفی، عزل، مړين  او يا په صېعب   مه ماده:   ۱۰

العالجه ناروغۍ د اخته کېدلو په صور  ک  چ  د وظيف  د اجرا مخېه 

نيسي د جمهور رئيس لومړی مرسېتيال د جمهېور رئېيس واکونېه او 

 وظايف په غاړه اخلي.

 ي.جمهور رئيس خپله استعفی په خپله ملي شورا ته اعالمو 

   د صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبي هئيت له خوا کېږي چې

 ستره محکمه ي  ټاکي.
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  په داس  حاالتو ک  د نوي جمهېور رئېيس د ټېاکلو لپېاره پېه درې

مياشتو ک  دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتم  مادې له حکم سېره 

 سم انتخابا  کېږي.

 له حکمونو سره سېم  د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قانون

 کوالی شي ځان جمهوري رياست ته کانديد کړي.

مه ماده:   د ولسي جرګ  غړي د خلکېو د ازادو، عمېومي، پهېو او  ۸۹

 مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابېږي.

   د ولسي جرګ  د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېهېه د

ږي او نوې شورا په کار پيل انتخاباتو د اعالن څخه وروسته پای ته رسې

 کوي.

  د ولسي جرګ  د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شېپېتو

 ورځو پورې موده ک  د ولسي جرګ  د غړو انتخابا  کېږي.

  د ولسي جرګ  د غړيو شمېر د هرې حېوزې د نفوسېو د شېمېر پېه

 ( کسانو پورې دی.۸۸۱تناسب زيا  نه زيا  تر )

 ون ک  بايد داس  تدبيرونه ونيول شي چ  انتخاباتي انتخاباتو په قان

نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمېومي او عادالنېه اسېتازيتوب 

تامين کړي او د نفوسو په تناسب دې له هر واليت څخه په اوسط ډول 

 لږ تر لږه دوه ښځينه وکيل  په ولسي جرګه ک  غړيتوب ترالسه کړي.

رګ  غړي په النېدې ډول انتخېاب او ټاکېل مه ماده:    د مشرانو ج ۸۱

 کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

709٠ 
 

دهرې واليتي جرګ  له غړيو څخه يېو تېن دمربېوط  جرګې  پېه  -۶

 انتخاب، د څلورو کلونو لپاره.

د هر واليت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن، دمربوطو جرګو  -۸

 په انتخاب، د دريو کلونو لپاره.

معيوبينو د دوو تنو او کوچيانو  پات  درېيمه برخه غړي دمعلولينو او -۹

د دوو تنو استازيو په ګډون د هېواد له خبيرو او تجربه لرونکو کسېانو 

 څخه د پنځو کلونو لپاره دجمهور رئيس له خوا ټاکل کېږي.

 .جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلو ک  پنځو  ښځ  ټاکي 

 ،پېه  هغه شخص چ  د مشرانو جرګ  د غړي پېه توګېه انتخېابېږي

مربوطه جرګه ک  خپل غړيتوب له السه ورکوي او دده پر ځای د قانون 

 له حکمونو سره سم بل شخص ټاکل کېږي.

مه ماده:   دا ماده د ملي شورا دغړيتوب لپاره د کانديدانو شرايط په ۸۸

( کاله او د مشېرانو جرګې  ۸۸ګوته کوي. د ولسي جرګ  لپاره د عمر )

 ( کاله قيدوي.۹۸لپاره )

ه ماده:  د ملي شورا د غړيېو انتخابېاتي وسېيق ، د انتخابېاتو د م ۸۱

څارن  خپلواک کميسيون له خوا د قانون له حکمونو سره سم څېېړل 

 کېږي.

( مېاده د ولسېي ۶۱۱، ۳۰، ۳۸، ۸۳، ۸۸، ۸۰دغه راز د اساسي قانون ) 

 جرګ  د داخلي چارو لپاره انتخاباتي عناصر لري.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7099 
 

(مه ماده د لوي  جرګ  پېه بېاب ده،  ۶۶۱د اساسي قانون شپږم فصل، )

په دې ماده ک  راغلي چ  لويه جرګه دملي شورا له غړيو او د واليتونو 

 ي.ږاو ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړې

 مه ماده:  د واليتي جرګو په باب ده. ۶۹۸

دغه راز په اساسي قانون ک  په ځينو نورو ځايونو ک  هم په ضېمني او 

باتو او يا د انتخابي جرګو د جوړښت او په هغو ک  تلميحي ډول د انتخا

 د رايو څرنګوالي ته اشاره شوې ده.

د افغانستان تر اساسي قانون وروسته دقانونيت بله مرجع د انتخابېاتو 

هغه قانون دی، چ  د انتخاباتو د خپلواک کميسيون له خوا جوړ شوی 

انون تېر او دې اساسي قانون ک  ي  د جوړېدو سپارښتنه شوې: دا قې

ډېرو بحثونو او جنجالونو وروسته د ملي شورا له خوا تصويب شېوی او 

 ولسمشر توشيح کړی دی.

د انتخاباتو تر قانونيت وروسته بل مهېم د انتخاباتو مشروعيت: 

ټکی چ  د انتخاباتو لپاره ډېر مهم دی، هغه د ټاکنو مشروعيت دی. د 

 هم دي:ټاکنو د مشروعيت لپاره دغه الندې څو ټکي ډېر م

 کېوم شېی چې  د د انتخاباتي کميسېيون نېاپېيلتوب  :

انتخاباتو د مشروعيت لپېاره مهېم دی، هغېه دادی چې  د انتخابېاتو 

ناظمين بايد ب  طرفه، ناپېيلي او ناګوندي اشېخاص وي، چې  د ټولېو 

 کانديدانو د باور وړ وګرځي.
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 بل ټکی چ  د انتخاباتو د مشروعيت لپېاره مهېم دی، :   شفافيت

هغه د انتخاباتو د پروس  يا بهير شفافيت دی، هر ډول، ابهام، شېک او 

 د پوښتنو نه ځوابونه د انتخاباتو مشروعيت ته زيان رسوي.

 د رايېو وړ اشخاصېو او رايېو ورکوونکېو د شېمېر :  درايو کميت

زياتوالی د انتخاباتو له مشروعيت سره مستقيمه رابطه لېري، څېومره 

او رايه ورکوونکو شمېر زيا  وي، همغېومره چ  د ثبت شويو اشخاصو 

پر پروس  د خلکو د باور څرګندويي کوي او د ټاکنو مشېروعيت قېوي 

  کېږي.

 

   که چېرې د انتخاباتو د امکاناتو متوازن او متناسب وې  :

چارواکي ټولو سيمو ته انتخاباتي امکانا  په متوازن او متناسېب ډول 

ځين  کانديدان پېه کې  زيېان وينېي،  ونه وېشي، نو طبعا  يوه خوا يا

عدالت نه رامنځته کېږي او دا کار د ځينو خلکېو د نارضېايتۍ سېبب 

 ګرځي.
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  د انتخاباتو په بهير کې  او د شکايتونو اورېدنه او ځوابونه   :

د نتيجو تر اعالن وروسته که د معترضينو غوښېتنو او شېکايتونو تېه 

روع غوښتن  او پوښېتن  معقول ځواب ور نه کړای شي او د هغوی مش

په سم ډول ځواب نه شي، نو طبعا  د انتخابېاتو مشېروعيت تېه زيېان 

رسېږي. د پورتنيو يادو ټکو ترڅنګ يو شمېر نور مسايل هم شته، چ  

د انتخاباتو مشروعيت ته ګهه او زيان رسوالی شي، په مجمېوعي ډول 

يېت، معموال  همغه انتخابا  بريالي او درست ګڼېل کېېږي، چې  قانون

 شفافيت او مشروعيت ولري.

ددې زيا  احتمال شته چ  اوسنۍ ټاکن  به پوره قانونيت، مشروعيت 

او شفافيت ونه لري، خو داس  ښکاري چ  هم حکومت او هم نړيوالېه 

ټولنه تر بل  هرې الرې، کمزوري او ناشفافه انتخابا  هم ښه او غېوره 

کنيزو سسېتمونو پېه  الر ګڼي او ځانته د وړو پوزه، ما غوښتل چ  د ټا

اړه هم خبرې ولرم، خو د وخت د کمښت له امله په دې بحث ک  ځای 

 نه شم ورکوالی، او  راځم د ولسمشرۍ  نوماندانو ته.

مخکې  هېم داسې  : د نوماندانو د انصراف يا کمښت اټکل  -۶

اټکل کېده چ  پوره يوولس کانديدان به تر پايه خپله ټېاکنيزه مبېارزه 

انتخاباتي وېکهه يې   خپله کرزی لومړی نوماند و چ  ونه غځوي، قيوم

له السه ورکړه. پرته له دې چ  کومه منډه تر سره کړي، په صېفر کې  

اوټ شو، د دا ډول نورو ويکهو احتمال هم شته.  اټکېل کېېږي چې  د 

( م  نېهې  بېه پېه ترتيېب سېره او يېا هېم لېږ وړانېدې ۶۱وري تر )

نېادر نعېيم(، )جنېرال رحېيم وروسته،)هدايت امين ارسال(، )محمېد 

وردر(، )داود سلطان زوی(، )ګل اغا شېرزی( او )قطب الدين هېالل( 
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هم د بېال بېلو تعامالتو او امتيازاتو په مقابل ک  له خپل  نوماندۍ ال  

په سر شي،  ددې حقيقت په پوره تطبيق سره به يوازې څلور نوماندان، 

عبداهلل(، )ډاکهېر زلمېی )ډاکهر اشرف غني احمدزی(، )ډاکهر عبداهلل 

رسول( او )استاد عبدالرب رسول سياف( پر ټاکنيز ډګر پات  شي او که 

پورتنی اټکل پوره سم ونه خېږي، نو کېدی شي، )ګېل اغېا شېېرزی(، 

)قطب الدين هالل( او د دوی پر ځای کوم بل يو پات  شي ،د نومانېدانو 

انو ک  کېېدی ( پورې اټکلېدی شي، پورتنو نوماند۰-۸وروستی نوملړ )

شي )ګل اغا شېرزی( او )قطب الدين هالل( تر هغېو نېورو څلېورو لېږ 

زيات  راي  ولري، خو اصلي مقابله به د ډاکتر احمد زي، ډاکهر عبداهلل، 

ډاکهر رسول او استاد سياف تر مند وي او پېه دې څلېورو کې  بيېا د 

مدزي او لومړنيو دريو  او په لومړنيو دريو ک  بيا د ډاکهر اشرف غني اح

ډاکهر عبداهلل او يا هم ډاکهر احمدزي او زلمي رسېول تېر مېند وي، د 

ډاکهر عبداهلل او زلمي رسول تر مند هم په دويم پېړاو کې  د سېيالۍ 

سياسېي  يضعيف احتمال شته، نو ددې يېوولس نومانېدانو د لېومړن

 انتخاباتي کمپاين رياضي په دې ډول اټکلېدی شي.

 ۶۶- ۶ =۶۱ 

۶۱ -۱   =۱  

 ۱   - ۸  =۱   

۱  -  ۶  =۹ 

۹  - ۶   =۸   

  ۶ x  ۶ =۶ 
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(  اساسي نوماندانو اټکل کېوو او د هغېو د ټېيم ۹کله چ  مو  د دريو )

جوړښت ته نظر کوو، نو د هغو ترکيب د يوه مثلث بڼه خپلوي، يا هم په 

ساده مثال د )ريکشا( په شان جوړښت لري، چ  يو ټاير ي  مخکې  او 

وماندانو ک  ډاکهر عبداهلل عبداهلل، ډاکهر زلمېی دوه ورپس  وي، دې ن

رسول  او ډاکهر اشرف غني احمدزی شامل دي، د دوی هر يو سياسي 

مثلث خپل خپل مميزا  او ځانګړن  لري چ  دلته به هر يېو لېه څېو 

 اړخونو وارزو:

د ډاکهر عبداهلل عبداهلل د ټيم جوړښت:   -۶
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 :لومړی دا مثلث له سياسي پلوه ارزو

( په سلو کې برخه د ۰۸المي جمعيت. )د سياسي ترکيب له مخې د اس

( په سلو کې او ۰۸ډاکټر  عبداهلل تر شا والړه ده، اسالمي وحدت ګوند )

( په سلو کې د ډاکټر عبدداهلل عبدداهلل مالتدړ ۳٪اسالمي  حزب  کې )

 :کوي، يانې د عبداهلل ترکيب

 

 ٪۰۸اسالمي جمعيت 

 ٪۰۸اسالمي وحدت   

  ٪۳ اسالمي حزب      

 سيمه ييز ترکيب: 

له سيمه ييز پلوه دا مثلث د افغانستان ډېرې برخې نه رانغاړي، تر ډېره 

حده د هېواد مرکزي برخې او څه نا څده د شدماځ ني دې برخدې تدر 

 پوښښ الندې نيسي.
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ډاکهر عبداهلل+ انجنير محمد خان سېني مذهبېه او  مذهبي ترکيب:

 دي. یمذهب محقق شيعه

بي پلوه کوالی شي د هېواد زياته برخه تر پوښښ الندې راولي، له مذه

 له مذهبي پلوه دا ترکيب کومه خاصه ستونزه او نيمګړتيا نه لري.

سره له دې چ  ډاکهر عبداهلل عبداهلل او  ځان ډېېر  قومي ترکيب: 

په تاجک قوم پورې نه تړي، ددې ترڅنګ پښتون هويت هم نه په ډاګه 

اهلل که ځانته له تاجک پرته هر څومره د بل قېوم کوي، خو عبداهلل عبد

رنګ ورکوي، څوک ي  نه مني، هغه څوک چ  د جمعيت او نظار شورا 

په خم ک  رنګېدالی وي او يو زيا  شمېر پښتون ضد اشخاص ي  هم 

تر څنګ والړ وي، ډېره سخته ده چ  د پښتنو پېه ذهېن کې  د هغېه 

پښېتانه هېڅکلېه  پښتون تصوير کېنول شي، حقيقت هم دا دی چې 

ډاکهر  عبداهلل ته د پښتون په سترګه نه ګوري، بله سېتونزه يې  داده 

چ  په تاجکو ک  هم دی يوازې په پنجشېر درې پورې تړلی دی. که له  

ډاکهر عبداهلل سره د تاجکوالۍ تصور نه وای او ځان ي  پښتون  ګڼلی، 

لېومړي  نو بيا خو انجنير محمد خان ته اړتيېا نېه وه چې  هغېه دې د

مرستيال په توګه وټاکي،  د هېواد اوسنيو جنګېي، قېومي او سياسېي 

واقعيتونو ته په پام سره هېڅ بل کانديد دا کار نه دی کړی، چ  له يېو 
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قوم څخه دوه تنو ته دې په يو ترکيب کې  ځېای ورکړي.نېو د ډاکهېر  

 عبداهلل د ټيم ترکيب د قومي هندس  له مخ  دغه بڼه خپلوي.

رکيب ک  د ډاکهر عبداهلل اصلي  راي  په تاجک مېشتو سېيمو په دې ت

  ک  خوندي دي.

عبداهلل کوالی شي له قومي پلوه  په تاجک ټبر ک   پېه سېلو کې  تېر 

( راي  راخپل  کړي. محقق هم کوالی شي د هر سلو هزاره ګېانو ۸۱٪)

( راي  راخپل  کړي، خو د انجنير محمد خان رايه ۸۱٪له جمل  څخه )

تون مېشتو سيمو ک  صفر ته نږدې ده، عينا  لکېه احمېد ضېيا په پښ
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مسعود چ  څومره راي  له پنجشېر څخه  ولسمشر کرزي تېه راوړې د 

انجنير محمد خان حال هم  همدا ډول دی، نو د عبداهلل قومي راي  په 

 دې ډول محاسبه کېدی شي.

 ٪۸۱تاجک: 

 ٪۸۱هزاره: 

صفر( څخه تر )يو( پورې.له ) په سلو ک  ته نږدې يان   ٪۱پښتون: 

البته په خپله ډاکهر عبداهلل عبداهلل له يو شمېر پښتون مېشتو سېيمو  

څخه پام وړ راي  اخيستالی شي، خو نېه د انجنيېر محمېد خېان پېه 

واسطه، د انجنير محمد خان سياسي يا مذهبي راي ، د حکمتيېار پېه 

 ي ته ځي.الرښوونه قطب الدين هالل او قومي راي  ي   ټول  اشرف غن

ژبنی ترکيب:

د ژبني ترکيب له مخ  د عبداهلل مثلث دوه ضلع  فعېال  دي، خپلېه 

عبداهلل په )دري( او )پښتو( غږېدالی شي، لومړی مرسېتيال يې  پېه 

پښتو او دري او دويم مرستيال ي  پېه دري غږېېدالی شېي. د ژبنېي 

 ترکيب له مخ  په ډېر  ضعيفه موقعيت ک  نه دی.
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  ژبنی ترکيبد ډاکهر عبداهلل

 ٪۶۱. پښتو: ٪۳۱عبداهلل: دري 

٪۶۱. دري  ٪۳۱محمد خان:  پښتو: 

  پښتو صفر ٪۶۱۱محقق: دري 

دا ډول ژبنی ترکيب اکثريت پښتنو ته د ډېر زيا  تائيد وړ نه برېښېي، 

خو د ژبني  ترکيب له مخ  د عبداهلل ټيم د زلمي رسول تر ټيم په قوي 

 دريد ک  دی. 

ډاکهر  عبداهلل او انجنير محمد خېان : خ د مسلکي ترکيب له م

رسمي تعليم لري، خو محقق که څه هم رسمي تعليمي اسناد نه لېري، 

خو په ديني او اجتماعي علومو ک  ي  په شخصي تشبث ځان يو حېد 

 ته رسوالی دی.

: ددې ترکيب  درې واړه غړي پېه داسې  د ماضي ترکيب له مخ 

يې  خپېل مېند کې  سېره تنظيمونو پورې تړلي،  چ  وخت پر وخت 

شخړې لرل  دي او  بيا ي  هم احتمېال شېته، خېو او  ټېول واحېد 

مجبوريت سره تړلي او تر ټاکنو پورې ي  ډېر کم احتمال شته چ  ټېيم 

ي  وپاشل شي او که پاشل کېږي هم، نو د انجنير محمد خان په حذف 

 به تمامېږي.

ترکيېب  پېه  د اقتصادي امکاناتو له مخ  هم دا : اقتصادي امکانا 

قوي دريد ک  دی، بهرني اړيکي او کورني امکانا ، ددې سبب کېېږي 

چ  له اقتصادي پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ نه شي، د زيات  پانګ  له 
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مخ  دوی کوالی شي تر ټاکنو پورې خپل کمپاين په ښه ډول تر سېره 

 کړي. کړي او د ټاکنو پر ورځ خپلو پلويانو ته د ترانسپور  زمينه برابره

ډاکهر عبداهلل د رسنيز فعاليت له مخې  پېه قېوي : رسنيز امکانا 

دريد ک  دی، )نور(، )راه فردا( او )نورين( ټلوېزيونونه ورته په مستقيم 

ډول کمپاين کوي، ځين  نور ټلوېزيونونه د تجارتي اعالنونېو او ځينې  

هېه نور هم د ناپېيلتوب د اصل له مخ  د عبداهلل عبداهلل کمپاين تېه ګ

 رسوي، په چاپي او راډيويي رسنيو ک  هم په قوي دريد ک  دی.

اوسنۍ روسيه، تاجکسېتان، ايېران، هنېد او ځينې: بهرنی مالتړ

اروپايي هېوادونه له ډاکهر عبداهلل سره خواخو ي لري، خېو دا پېه دې 

ه مالي امکانا  تر السه کېوي، خمانا نه ده چ  دی دې ضرور له ټولو څ

په شان دا ځل له ډاکهر عبداهلل څخه  د يوې وسېيل  امريکا د تېر ځل 

په توګه کار نه اخلي، کېدی شي امريکا د تېر په انډول دا ځل په ټېاکنو 

 ک  ډېره څرګنده  السوهنه ونه کړي.

د اسالمي جمعيت او نظار شورا غړي د عبداهلل عبداهلل د: کاري ټيم

نو او چلونېو کاري ټيم اصلي زړی جوړوي، دوی پېر انتخابېاتي مهېارتو

پوهېږي، د دولتوالۍ څه نا څه تجربه هم لري او د کمپېاين څېو ځلېي 

عملي تجربه  هم، دويم قو  ي  د محقق اسالمي وحد  ګوند دی چ  

 دا ډله هم د محقق لپاره په کمپاين ک  خپله غوښنه ونډه لري.
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خو په دې کمپاين ک  انجنير محمد خان هم د مالي امکانېاتو، هېم  د 

و هم د نورو الزمو امکاناتو  د نشتوالي له امله تر ډېره حېده د انګېزې ا

 عبداهلل مټ نه شي پياوړی کوالی.

: د عبداهلل د کمپاين اصلي زړی د کمپاين لپاره قومي انګېېزه انګېزه

لري، خو دا انګېزه په ډاګه بيانوالی نه شي، جهادي انګېزه د ټولېو تېر 

د ولس پر ذهن دومره تېاثير  مند تقسيم ده، د ولسواکي انګېزه  ال هم

نه شي کوالی، محقق هم د لږ کي هزاره څرګند شعار ځکېه نېه شېي 

ورکوالی چ  هزاره لږ کي په هر ترکيب ک  په ورته دريېد کې  ځېای 

لري، د فساد او ب  عدالتۍ پر ضد شعار او انګېزه د دوی له خول  ولس 

ر کار نېه دی، د ته ب  مانا ښکاري. د انګېزې پټ انتقال هم اسانه او موث

عامو تاجکانو پر حقوقو د پنجشېر درې انحصار، د دوی د قوميت شعار 

نو په دې خاطر د عبداهلل ټېيم د انګېېزې لېه   ،او انګېزه کمزوري کړې

بحران سره مخ دی، د انجنير محمد خېان موقعيېت او د هغېه سېاتنه 

څېه  ډاکهر عبداهلل ته په خورا درانه زيان تمامه شوې، د هغه حذف هم

اسانه کار نه دی، لنډه دا چ  کېه عبېداهلل د پورتنيېو ټولېو بريېاوو او 

نيمګړتياوو په پام ک  نيولو سره ټېاکنو تېه الړ شېي، نېو د ده د ټېيم 

 انتخاباتي سياسي رياضي او هندسي جوړښت به په دې ډول وي:
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دا هغه حالت دی چ  ډاکهر عبداهلل د بشپړ بري  پېوړۍ تېه نېه شېي 

داهلل د مثلث يوه ضلعه نيمګړې او صفر  ته نږدې ده. هېر رسوالی. د عب

ي  پوره وي، د برياليتوب چانس ي    ضل  ټول هغه ټيم  چ  د مثلث  

 زياتېږي.

: د ډاکهر زلمي رسول د ټيم جوړښت:۸

د زلمي رسول ټيم هم د يوه مثلث بڼه لري، دا به هم پېه لنېډيز سېره 

 وڅېړو:

ظيم غړی نه دی، پخېوازلمی رسول د کوم تن: سياسي ترکيب

ي  د روم د بهير او بيېا د ولسمشېر کېرزي پېه حکومېت کې  د يېوه 

تکنوکرا  شخص په توګه کار کړی، کوم ايډيالوژيک خط نه تعقيبېوي، 

خو ځان يو معتدل ملتپال شخص ګڼي، داس  ملتپال چ  د ملېت لېه 

اکثريت سره ي  تر ډېره حده ژبني او ټولنيز اړيکي پرې شېوي، خېو د 

نو له تېرې ماضي سره د ارتباط له الرې غواړي خپله ولسېي خېال نيکو

ډکه کړي، لومړی مرستيال ي  احمد ضياء مسعود، د اسالمي جمعيېت 
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او په تېره بيا د نظار شورا غړی دی، له سياسي پلوه ي  دده په انېډول 

ډاکهر عبداهلل عبداهلل  ته  فکري او قومي خواخو ي څو ځله زياتېه ده. 

غړيتوب لري يېا  دياله ي  که څه هم د اسالمي وحد  ګوندويمه مرست

نه، خو  د همغوی له ادرسه له ده سره يو ځای شوې، اسالمي جمعيېت 

او اسالمي وحد  بيا په تېره ماضي ک  خپل ناتصفيه شوي حسېابونه 

هم لري، د سياسي پيوند له مخ  دا ترکيب معيوب ښېکاري، او  يېو 

څرنګه چ  هر يېو تېه تېر خپېل عاجل مجبوريت سره يو ځای کړي، 

استعداده پورته مقام ته رسېدلی  او بل درې واړه د يېو نېرم ذهنيېت 

لرونکي دي، نو ځکه ددې احتمال شته چ  ټيم ي  تر ټاکنو ورسېي او 

که بريالی شي، نو د جنجالونو او ګوزارې په يوه موازي مسېير کې  بېه 

 ه خپله کړي.حرکت کوي. د سياسي ترکيب له مخ  به دا ترکيب دا بڼ
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د سياسي ترکيب له مخ  د زلمي رسول د رايېو احتمېال پېه دې ډول 

 دی.

( راي ٪۶۱متعدل ملتپال د زلمي رسول لپاره په سلو ک  )

اسالمي جمعيت او نظار شورا د احمد ضياء مسعود لپاره په سېلو کې  

 ( راي ۶۱٪)

راي  (٪۸۱)اسالمي وحد  د حبيب  سرابي لپاره په سلو  ک  

( ٪۶۱ه ددې اټکل  هم شته چ   د اسالمي جمعيت په سېلو کې  )البت

برخ  محمد اسمعيل خان ته هېم الړې شېي او کېه اسېتاد سېياف ا 

انصراف وکړي،   نو پات  لس به ي  بيا هم  زياته برخه  ډاکهر عبداهلل او 

 څه ي  هم  احمد ضيا مسعود ته تللی شي.

محقېق، پېه دويمېه  رايهد اسالمي وحد  ګوند د سياسي برخ  زياته 

کېدی شي حبيبي سېرابي  کهه ګورۍ ک  سرور دان  او په درېيمه ک 
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( اټکلېدی شي، نو د زلمي رسېول د ٪۸۱ته الړه شي، چ  په سلو ک  )

سياسي ترکيب وروستۍ نتيجه به دا شي.

(٪۶۱متعدل ملتپال په سلو ک  ) -۶

(٪۶۱اسالمي جمعيت په سلو ک  ) -۸

(٪۸۱  )اسالمي وحد  په سلو ک -۹

نو په دې ډول به د سياسي جوړښت له مخ  تر ډاکتر عبداهلل عبېداهلل 

 په ضعيفه موقف ک  راشي.

:  د  مذهبي ترکيب له مخ  د اکثريت  اهل تسننمذهبي ترکيب

او اقليت اهل تشيع  دواړه برخ  لري، خو لکه څرنګه چ  دوی ځانتېه 

قوي نه دی، دلته د اعتدال ټيم وايي، نو ځکه ي  مذهبي عنصر دومره 

 هم د ډاکهر  عبداهلل تر  ټيم په ضعيفه موقف ک  دی.

که څه هم زلمی رسول له قومي پلوه ځانته پښتون: قومي ترکيب

وايي، خو پښتانه ورته د خپل استازي او بشپړ پښتون  په سېترګه نېه 

ګوري، نو دده په مقابل ک  چ  هر بل پښتونه والړ وي، د پښتنو رايې  

ته ورماتېږي، په پښتنو ک  د اشرف غنېي احمېدزي پېه  اتوما  همغه

مقابل ک  دده رايه په نشت او يا هم په ډېره کمه کچه حسېابېږي، دده 

لومړی مرستيال هم قومي رايه نه لري او يا هم ډېره کمه، ځکه  چې  د 

مرستيال قومي رايه ي   اتوما  ډاکهر عبداهلل تېه ځېي، د جمهېوري 

احمد ضياء مسعود رايه په صېفر حسېاب  رياست په لومړۍ دوره ک  د

وه، په دويمه ک  فهيم خان په نشت حساب و او په درېيمه ک  هېم د 
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احمد ضياء مسعود رايه بيا هم په همغه بڼېه ده، لکېه څنګېه چې  د 

عبداهلل په ټيم ک  انجنير محمد خان د عبداهلل پر او و بار دی، دغس  

بېار دی، البتېه جبيبېه احمد ضياء مسعود هم د زلمي رسول پېر او و 

سرابي د هزارګانو يو څه قومي راي  راخپلولی شي، په دې ډول بېه لېه 

( به سېرور ۹۱( راي   محقق واخلي، )۸۱هرو سلو هزارګانو څخه نږدې )

( به حبيبېه سېرابي راخپلې  کېړي، پېه ډې ډول ۸۱دان  واخلي او )

ر ټولېو حببيبه سرابي د قومي رايو له نظره د زلمي رسول په ټيم ک  تې

 ښه مقام لري، دا مثلث کېدی شي دا بڼه خپله کړي.

 (٪۶۸زلمی رسول په هر سلو  پښتنو ک  )

 (٪۸احمد ضيا مسعود په هر سلو تاجکو ک  )

 (٪۸۱حبيبه سرابي په هر سلو هزاره و ک  )

د قومي ترکيب له مخ  دا ټيم په خورا کمزوري موقعيت ک  دی.

دا ټيم  په ټولو لسېو ټيمونېو او  : د ژبني ترکيب له مخ ژبنی ترکيب

بيا وروسته احتماال  په دريو، څلورو يا پنځو ټيمونو ک  تر ټولو کمزوری 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

7077 
 

ټيم دی، په دې ټول مثلث ک  يو تن هم په پښتو خبرې نه شي کوالی، 

البته زلمی رسول ي  د کاغذ له مخ  لوستالی شي، خو که کاغذ يې  

ه ورڅخېه جېوړېږي. د ژبنېي باد يووړ، نو همغه د چارلي پاپلين سندر

 ترکيب له مخ  دا ټيم دابڼه خپلوي.

 

( وي، دا په داس  يو حالت ۱،۸په دې ټيم ک  د پښتو ونډه کېدی شي )

ک  چ  په افغانستان ک  ژبني حقېوق يېوې حساسې  مرحلې  تېه 

رسېدلي، هېڅ پښتانه او نورو پښتو ژبو ته ددې ژبني ترکيېب د صېفر 

 کچه د منلو وړ نه ده.

له احمد ضياء مسعود پرته چ  سياسي ماضي ي  : ضي ترکيبد ما

ټولو ته د منلو وړ نه ده او متنازعه ده، د زلمي رسول او حبيب  سېرابي 

سياسي ماضي د ډاکهر عبداهلل عبداهلل تر ټيم غوره برېښي، په سياسي 

ماضي ک  دی ان تر نورو سياسي سياالنو د مخه دی، خو دلتېه رايې  

ي له مخ  نه کارول کېږي، که سياسي ماضېي د يوازې د سياسي ماض

 تائيد يا رد وړ وه، نو دې ترکيبونو دا بڼه نه شوه خپلوالی.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7333 
 

دا ټيم د مالي امکاناتو له نظره په ضعيفه موقف : اقتصادي امکانا 

ک  نه دی، يو شمېر پانګوال شته چ  ورسره مرسته کوي او ويل کېږي 

کمپاين لګښتونه ورکېړي،  چ  ال هم ناڅرګندې منابع شته چ  دده د

خو خپله زلمي رسول ددې لپاره پانګه نه ده ټوله کړې، ځکه چې  دده 

 په تصور ک  هم نه و چ  دی به ټاکنو ته ودرېږي.

د اداري فساد له مخ  هم، دی يو پاک انسان دی، له ډېرو لوړو مقامونو 

ي  هم ناوړه اقتصادي ګهه نه ده پورته کړې، لومړی مرستيال يې  هېم 

ده د او و بار دی، که هغه پيس  ولري هم، نېو  پېر کمپېاين يې  نېه د

 مصرفوي، دويمه مرستياله ي  هم همداس  درواخله.

د زلمي رسول ټيم مشخص ټلوېزيونونه، راډيو ګان  : رسنيز امکانا 

او د تبليغ نورې ذرايع نه لري، د تبليغاتي کمپاين خال ي  د پيسېو پېه 

ايډيالوژيک بېز هم نه لري، چ  ځينې   بدل ک  په اعالنونو ډکه کړې،

ټلوېزيونونه ورسره  وړيا مرسته وکړي، البته متحد المال خبرونېه يې  

 طبعا  په ټولو ټلوېزيونونو ک  خپرېږي.

کېدی شي ځين  هېوادونه د زلمي رسول د اعتېدال : بهرنی مالتړ

له مخ  دده مالتړ وکړي او يا ورسره خواخو ي ولري، خو دا مالتېړ بېه 

 اتره تر ټاکنو وروسته وي، نه تر ټاکنو دمخه.زي

کاري ټيم ي  اکثره د ملي شورا له وکيالنو، يېو شېمېر پهېو : کاري ټيم

دولتي مامورينو، ځينو ځوانانو او د اسالمي جمعيت او وحد  ګوند لېه 

يو شمېر غړو جوړ دی، ټيم ي   نا متجانس دی، خو نرم خلک پېه کې  

داس  اشخاص دي چې  يېوه نېه يېوه دي، ګوزاره کوي، اکثره په ک  
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عارضه لري، په دې خاطر له ده سره يو ځای شوي چ  د برياليتوب په 

حالت ک  ورسره ګوزاره  وکړي، دې ډول اشخاصو د ډاکهر عبېداهلل او 

ډاکهر  اشرف غني له وېرې ده ته پناه وروړې ده، ځين  پېه دې خېاطر 

ی او د ورسره ملګري شوي چې  فکېر کېوي دی د دولېت کانديېد د

 برياليتوب چانس ي  زيا  دی.

: دا ټيم نه قومي انګېزه لري او نه هم ملي، د دوی انګېېزه لېه انګېزه

مقابلو او سيالو کانديدانو او د هغوی له چلند څخه د ځينو خلکو وېېره 

ده، دوی اعتدال يوه انګېزه ګڼي او دا انګېزه هغه وخېت کارنېده رول 

 دواړو خطرونه موجود وي.لوبوالی شي چ  د افراط او تفريط 

نو په وروستۍ نتيجه ک  ددې ټيم د رايو عمومي اټکل پېه دې ډول کېوالی 

 شو:

 

 د ډاکهر اشرف غني احمدزي د ټيم جوړښت:  -۹

د کانديدانو په مند ک  يو مطرم او زيا  مطرم کانديد ډاکهېر اشېرف 

غني احمد زی دی، د اشرف غني احمدزي ټيم هم د يو مثلث بڼه لري، 
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لته به د دې مثلث پر بېال بېلو ضلعو، جوړښت او څرنګوالي هم لږه رڼا د

 واچوو.

په خپله ډاکهر اشرف غني احمدزی د کوم سياسي :سياسي ترکيب

( ۶۸تنظيم غړی نه دی، خو د يو ملتپال تکنوکرا  په توګه ي  د تېرو )

ا کلونو په بهير ک  د ملي سياسي بهيرونو دپياوړتيا لپاره  مستقيمه او ن

مستقيمه ونډه لرل  ده. لومړنی مرسېتيال يې  )جنېرال عبدالرشېيد 

دوستم( له پيله بيا تر دې دمه  )د افغانستان ملي اسالمي جنب ( پېه 

نامه د يوه سياسي  جريان مشري کړې او دويم مرستيال ي  د اسالمي 

 وحد  ګوند د )کريم خليلي( د ګروپ يو اساسي او مرکزي غړی دی.

ثلث د يوه بشپړ سياسي او له يېوه بېل نېيم سياسېي په ډې ډول دا م

مذهبي ګوند او د يوه ازاد سياستوال له يو ځای کېدو څځېه رغېېدلی 

 . دی
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 له سياسي پلوه ددې ترکيب د رايو احتمال په دې ډول دی.

 ( ٪۸۱ملتپال تکنوکرا  اشرف غني په سلو ک  )

لرونکېو  ملي اسالمي جنب  )دوستم( د خپل ګوند او د ورتېه افکېارو

 (  ٪۳۱اشخاصو په سلو ک  )

 (٪۹۱اسالمي وحد  ګوند )سرور دان ( ددې حزب په سلو ک  )

د سياسي جوړښت له مخ  دا ترکيب د ډاکهر  عبداهلل او زلمي رسېول 

 تر ټيمونو قوي برېښي.

: په مذهبي ترکيب ک  هم دا مثلث څه خاص مشکل مذهبي ترکيب

عه مذهب دواړه برخ  په ک  نه لري، د اکثريت اهل سنت او اقليت شي

محسوس  دي، سره له دې چ  خپله د اشرف غني احمدزي او جنرال 

دوستم د مذهب پالن  عنصر د نورو کانديدانو په پرتله زيا  مطرم نېه 

 دی.
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د اشرف غني احمدزي په ټيم  يا مثلث ک  چ  کوم :  قومي ترکيب

لع هېم څه د زيا  قو  وړ برېښي هغه دا دی چ  ددې مثلث يوه ضې

خالي نه ده، د اکثريت پښتنو او دوه نورو غهو قومونو ټولو تصوير په ک  

ښکاري، په نور يوه ټيم ک  هم دا تصوير دومره روښانه نه دی، پېه دې 

ترکيب ک  اشرف غني احمدزی په خپله د اکثريت پښتنو په سلو کې  

( ٪۸۱( زيات  راي  را اخلي، دوستم د ازبکو په سېلو کې  تېر )٪۱۱تر )

( ٪۹۱زيات  راي  راخپلوي او سرور دان  هم په هر سلو هزاره و کې  )

 راي  راخپلوالی شي.

 

 ددې ترکيب د احتمالي رايو د شمېر تصوير په دې ډول کا الی شو.

 ( زيات  راي ۱۱٪اشرف غني د پښتنو د رايو تر )  -۶

 ( زيات  راي  ٪۸۱جنرال دوستم د ازبکو تر ) -۸

 ( زيات  راي ٪۹۱و تر )سرور دان  د هزارګان -۹

البته دا په دې مانا نه ده چ  دا ټيم په نورو قومونو ک  راي  نه لېري او 

يا هم ډاکهر عبداهلل او زلمی رسول په پښتنو او ازبکو ک  راي  نه لري، 

 خو دلته مو  يوازې د غهو او زياتو رايو يادونه وکړه. 
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وم ټيم تر ټولېو د ژبني ترکيب له مخ  د تحول او تداژبنی ترکيب: 

ښه موقعيت ک  دی، پښتو + دري+ ازبکي، درې واړه ژب  په کې  پېه 

داس  ډول محسوس  دي، چ  اشرف غني احمدزی پر پښېتو او دري 

بشپړ حاکميت لري، دوستم په ازبکي او دري خبېرې کېوالی شېي او 

پښتو د کاغذ له مخ  لوستالی شي، سېرور دانې  د دري ژبې  پېوخ 

د کاغذ له مخ  لوسېتالی شېي. د  ډاکهېر زلمېي ليکوال دی او پښتو 

رسول په ټيم ک  د )پښتو( او د ډاکهر عبداهلل په ټېيم کې  د )ازبکېي( 

محروميت، د ډاکتر اشرف غني ټيم ته د برياليتوب يو بېل چېانس پېه 

 ال  ورکوي.

 

د )ډاکهر اشرف غني( په شتوالي  ک  )پښتو(، د )دوستم( په شېتوالي 

ور دان ( په شتوالي ک  د )دري( حقوق خوندي ک   )ازبکي( او د )سر

 دي.

د ماضي ترکيب له مخ  د اشرف غني ټيم هم مصون  : ماضي ترکيب

نه دی. په دې ترکيب ک  د اشرف غني مرستياالن هم د تېېرو ترخېو 
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قضايا وو يوه برخه ګڼل کېږي، ددې ترکيب له مخې  دوه نېور مطېرم 

 کانديدان هم ورته ستونزې لري.

د اشرف غني احمدزي ټيم له اقتصادي پلوه پېه : کانا اقتصادي ام

متوسط حالت ک  دی، زياته مرسته د ولس له خېوا ورکېول کېېږي، د 

ولس د بېال بېلو برخو ډېره کمه کمه بسپنه د غني مېټ ډېېر پيېاوړی 

 کوي.

: د رسنيزو امکاناتو له مخ   ډاکهر اشرف غنېي پېه رسنيز امکانا 

اه(، )سبا( ټلوېزيونونه ي  په بشپړ ډول قوي موقف ک  دی، )اينه(، )نګ

مرستندويان او خپرندويان دي، )ژوندون راډيو ټلوېزيون( ي  هم وړيېا 

مرستندوی دی، رسنۍ ي  د تجارتي اعالن په توګه غونډې تر پوښېښ 

الندې راولي او ځين  نورې رسنۍ ي  د خپل ورځني خبري ضرور  پر 

ورځپاڼېه، فيسېبوک،  بنسټ غونډې خپروي. په دريو ژبېو د )تحېول(

محلي راډيوګان  او ويبپاڼ  هم اشرف غني ته وړيا کمپاين کېوي، پېه 

 رسنيز ډګر ک  تر ټولو زيا  مطرم دی.

په خپله اشرف غني يوه نړيواله څېره ده، له نړيوال باور : بهرنی مالتړ

څخه برخمن دی، لويديځه نړۍ ک  خاص محبوبيت لري، خېو کېېدی 

ډېر خوښ نه شي، لومړي مرستيال سره ي  د شي د ګاونډيو هېوادونو 

ترکي ، ازبکستان او يو شمېر نورو هېوادونو خواخو ي ردېدی نه شي، 

له دويم مرستيال سره ي  کېدی شي ايران پخوانۍ خواخېو ي ولېري، 

خو او  له اشرف غني سره د ودرېدو له امله دا خواخو ي کېدی شي 

 پخوانی رنګ ونه لري.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

7339 
 

شرف غني احمدزي کاري ټيم متجانس نه دی، له د ډاکهر ا: کاري ټيم

بېال بېلو سياسي او اتنيکي ډلو څخه جوړ شېوی دی، پېه تېېره بيېا د 

کمپاين رسمي ټيم ي  خپل  خپل  ستونزې لري، د کمپېاين تشېکيل 

ي  هم د تنظيمي غړو په نا متجانس ترکيپ پوښلی، په دې برخه کې  

درنه برخه په خپلېه د ښکاره ستونزې لري، خو څرنګه چ  د ولس يوه 

ډاکهر اشرف  غني شخصيت ته درناوی لري، نو ځکه يې  د کمپېاين د 

 رسمي غړو نيمګړتياوو او مرضونو ته  دومره د چا پام نه کېږي.

د اشرف غني احمدزي ټيم د کمپاين لپاره پوره انګېېزه لېري، : انګېزه

وي او ( کلونو ک  رامنځته ش۶۹هغه بېالبېل محروميتونه  چ  په تېرو )

همدا رنګه مثبت پرمختګونه، د مثبتو هغو تداوم او د منفي هغو بدلونه 

 د دوی لپاره د انګېزې ښه عوامل دي.

نو په وروستۍ نتيجه ک  ددې ټيم د احتمېالي رايېو جوړښېت دا بڼېه 

 .خپلوي
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 د استاد عبدالرب رسول سياف د ټيم جوړښت: :۱

 

اد ک  د پام وړ رايې  لېري، استاد سياف او د هغه کاري ټيم هم په هېو

خو دا راي  په دې کچه نه دي  چ  استاد سياف يا  برياليتوب او يا هم 

د ټاکنو دويم پړاو ته ورسوي، که استاد سياف تر ټاکنو وړاندې له خپل  

نوماندۍ ال  په سر نه شي، نو د ډاکهر عبداهلل پر رايو به منفي اغېېزه 

ني او ډېېرې کمې  بېه د زلمېي وکړي، يو څه راي  به د ډاکهر اشرف غ

رسول هم راکم  کړي او که انصراف ي  وکړ، راي  به ي  په ترتيب سره 

يادو کانديدانو ته الړې شي. د قومي او جهادي ترکيب له مخ  په ډېېر 

 خراب موقف ک  نه دی.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

7337 
 

 : د قطب الدين هالل ټيم: ۸

نېو د  قطب الدين هالل هم د پاموړ راي  لري، که دی تر اخره پات  شي،

سياسي رايو زيان ي  تر ډېره حده انجنير محمد خان او د قېومي رايېو 

زيان ي  ډاکهر اشرف غني ته رسي او که انصراف ي  وکړ، نو د رايو اغېز 

 ي  هم په همدې ډول دی.

 

 پات  نور پنځه کانديدان: ۱

پات  نور پنځه کانديدان يا ډېرې کم  راي  لري او يا هم يوازې محلېي 

لکه څنګه چ  د مخه م  وويل؛ د انصراف زيا  احتمال ي    راي ، خو

 هم شته.

 راځو او  وروستي تحليل او نتيج  ته!

درې کانديدان تر ټولو زيا  مطرم دي چ  په ترتيب سره ورته اشېاره 

 کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

73٠3 
 

 ډاکهر اشرف غني احمدزی - -۶

 ډاکهر عبداهلل عبداهلل   -۸

 ډاکهر زلمی رسول -۹

دوه نور نومانېدان او بيېا  جمېع يېو دوه نېور  که پورتني درې او جمع

نوماندان تر پايه ودرېږي، نو زيا  احتمال دی چ  ټاکن  دويم پړاو تېه 

الړې شي، د دغو واقعيتونو له مخ  زيا  اټکل دی چې  د ټېاکنو پېه 

دويم پړاو ک  به ډاکهر اشرف غني احمدزی او ډاکهر  عبداهلل عبېداهلل 

 يو بل سره سيالي کوي.

م پړاو ک  زيا  احتمال دی چ  ډاکهر اشرف غنېي بېه بريېالی په دوي

شي، د اشرف غني بريېاليتوب اوسېني ))پوزيشېن(( او ))اپوزيشېن(( 

دواړو ته د زغملو وړ نه دی، هر څومره چ  داشرف غني د بريېاليتوب 

 چانس زياتېږي، نو په پورتنيو معادلو ک  هم د تغير احتمال زياتېږي.

  که د نظار شورا او اسالمي جمعيت مشېران يو بل احتمال هم شته چ

دا درک کړي چ  په وروستي تحليل ک  ډاکهر عبداهلل عبداهلل حتمېي 

ماته خوري او ډاکهر اشرف غني حتمي بريالی کېږي، نو دوی پر دويېم 

اپشن يا انډول هم فکر کوي، د دويم انډول لپاره دوی پر ډاکهېر زلمېي 

دزي، زلمي رسول تېه ډېېره رسول فکر کوي، دوی تر اشرف غني احم

ترجيح ورکوي، د زلمي رسول په ترکيب ک  عمال  اسالمي جمعيېت او 

 نظار شورا دخيل دي.

دوی به د ډاکهر عبداهلل د حتمي مات  د احتمال په حالېت کې  هڅېه 

وکړي چ  ډاکهر عبداهلل د زلمي رسول په ګهه تېر شي، ډاکهر عبېداهلل 
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دل ک  انصراف وکړي. کله چ  ډاکهېر به د خاصو او زياتو امتيازاتو په ب

عبداهلل عبداهلل د زلمي رسول په ګهه تېر  شي، نو د هغه په نتيجه کې  

به د زلمي رسول په ټيم ک  د تاجکو او اسالمي جمعيت د رايېو کومېه 

خال چ  او  محسوسه ده،  هغه به ډکه شي، حکومتي امکانا  به هم 

( کلونو په شان بيا له ۶۹) د دوی په خوا شي، اسالمي جمعيت به د تېرو

زعامت څخه تېر شي، خو قدر  به پېه بشېپړ ډول ترالسېه کېړي، د 

پښتون  په نامه به يو څوک ت  په نامه د يوه عنوان په توګه د واک په 

 سر ک  وي، خو د قدر  اصلي متن او محتوا به له دوی سره وي.

عيت ټېول البته دا په هغه حالت ک  ده چ  د نظار شورا او اسالمي جم

مشران سل په سلو ک  پر دې  باوري شي چ  ډاکهر عبداهلل نېه شېي 

بريالی کوالی. البته که دوی د عبداهلل د برياليتوب چانس وګېوري، نېو 

بيا دوی هم د مملکت زعامت غواړي او هم قدر . د اشرف غني د ټيم 

په وجود ک   دوی هم زعامت له السه ورکوي او هم نامشروع قېدر ، 

خو له ټولو هغو الرو چارو څخه کار اخلي چ  د ډاکهر غنېي د نو ځکه 

برياليتوب مخه پرې نيول کېدی شي، البته کېه ډاکهېر اشېرف غنېي 

احمدزی خپل انتخاباتي ټيم منسجم او مسېتحکم وسېاتي او د ولېس 

پيوستون همداس  له ځېان سېره ولېري، نېو د عبېداهلل او د هغېوی 

ی، دده د بريېاليتوب مخېه حکومتي او تنظيمي مالتړي نه شېي کېوال

 ونيسي.

 د ولسمشر کرزي رول به څه وي؟

ظاهرا  خو ولمسشر )حامد کرزی( وايي؛ په ټاکنو ک  هېڅ ډول مداخله  
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نه کوم، خو دا واقعيت هم  نه شي پهېدالی چ  که د ولسمشر مالتړ او 

فشار نه وای، نه به زلمي رسول ځان نوماند کړی و او نه به قيوم کرزی 

ه ګهه تېر شوی و، طبيعي خبره ده چ  ولسمشر د خپل مابعېد د هغه پ

رول لپاره زلمی رسول تر ټولو مناسب شخص ګڼي، نه ډاکهر عبداهلل او 

نه هم ډاکهر اشرف غني احمدزی هغه رول ته غاړه  دي، چ  ولسمشر 

کرزی ي  له زلمي رسول څخه هيله لري، خو دې سره سېره  بيېا هېم 

م کوالی شي په ټاکنو کې  ډېېره څرګنېده ولسمشر نه غواړي او نه ه

مداخله وکړي، البته د  عطا محمد نور، صېالم الېدين ربېاني او نېورو 

جمعتيانو په مرسته به هڅه وکړي چ  ډاکهر عبداهلل د زلمي رسول په 

ګهه منصرف کړي، دا که څه هم ضعيفه احتمال دی، خو رېدالی هم نه 

ره د زلمېي رسېول مېال شي، په دې حالت ک  به ولسمشر په اسانۍ س

وتړي او د ډاکهر اشرف غني احمدزي مخ  ته به تيږې تېول  کېړي. د 
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ولسمشر تېرې ماضي ته په کتو سره، ده زيا  وخت د پښتنو او ازبکېو 

د خفګان په بيه اسالمي جمعيت، نظار شورا او د هغوی قومي مالتېړي 

ورتېه خوشاله کړي. هزاره ګان د زلمي رسول او اشرف غني په ټيم ک  

مقام لري، نو ځکه خو کرزي ته د هغوی خوشاله ساتل اسانه کېار دی. 

پښتنو او ازبکو په تېره دوره ک   تر هر چا زيات  راي  ولسمشر کېرزي 

ته ورکړې، خو په  حکومت  ک   تر هر چا زيا  ب  برخ  شول او ځېای  

 يېې  هغېېو کسېېانو ونيېېو چېې  د کېېرزي مخېېالفين وو او ال هېېم دي.

  

ه دې پوه شي چ  اشرف غني حتمي ګهونکی دی، نېو بيېا که کرزی پ

کېدی شي خپل چلند بدل  او ناپېيلتوب غوره کړي، که چېرې عبداهلل 

منصرف نه شي او دويم پړاو ته زلمی رسول او اشرف غني ووځي، نو په 

دې حالت ک  لومړی احتمال دادی چ  اسالمي جمعيت، خبره په دې 

په رايو ک   تقلب شوی او د دوی پېه  دليل بحران ته بوځي چ  ووايي، 

اصطالم ول  د يوه قوم دوه نوماندان سر ته ووتل؟  او دويېم احتمېال 
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دادی چ  عبداهلل ته د احمدضيا مسعود پر امتيازاتو سربېره نور زيېا  

امتيازا  ومنل شي او تر هغه وروسته اسالمي جمعيت او تاجک ټبېر د 

 زلمي رسول مالتړ وکړي.

به بيا مقابله يو حسا  پړاو ته داخله شي. دا مهال که  په دې حالت ک 

ډاکهر اشرف غني احمدزی خپل ټيم متحد وساتي او يېا يې  وسېاتلی 

شي او د دولت د مداخلو مخه ډب کړي، نو بيا هم احتمال شېته چې  

 ډاکهر اشرف غني احمدزی ګهونکی شي.

 لېه ددې ټول بحث وروستۍ نتيجه داده چ  که ډاکهر عبداهلل عبداهلل

زلمي رسول سره دويم پړاو ته الړل، نو زلمی رسول به ټاکن  وګهي، که 

عبداهلل او اشرف غني دويم رونډ ته الړل نو اشېرف غنېي بېه ټېاکن  

وګهي، که زلمی رسول او اشرف غني دويم پړاو ته الړل، نو اشرف غني 

به ټاکن  وګهي، وروستی وروستی تحليل دادی چ  که حکومت هېېڅ 

کړي او کانديدان دوه يا درې پات  شي او ټيمونېه هېم پېه  مداخله ونه

همدې بڼه پات  شي،  نو زيا  احتمال دی چې  ډاکهېر اشېرف غنېي 

 احمدزی به  په  اول او يا هم په دويم پړاو ک  د ټاکنو ګهونکی شي.
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 د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابا  او احتماال 

 )دويم در (

 پوښتن  او ځوابونه

  :محمد شعيب جېر 

استاده! څو ورځ  مخک  له 

ايرانېېي رسېېنيو او افغېېاني 

رسېېنيو څخېېه دا خبرونېېه 

خپاره شول چ  ايران ويلي 

دلته ډېری افغانان اوسېږي 

که افغان حکومت وغواړي، 

نو دوی ته هم د رای اچون  

زمينه برابرولی شي، تر څېو 

خپله رايه وکاروي. ايا دا يوه 

نا مستقيمه السوهنه نه ده 

  نديد په ګهه رايه اچونه وشي؟چ  د يو کا

: ډېره مننه، د جمهوري رياست په لومړيو انتخابېاتو کې  هېم، ځواب

هلته په ايران او هم پاکستان ک  مهاجرو غوښتنه وکېړه، بيېا ملګېرو 

ملتو يو هيئت وټاکه، زه هم په هغه هيئت ک  شامل وم، نو د پاکستان 

په هغه وخت ک   حکومت هم موافقه وکړه چ  هلته دې ټاکن  وشي،  

شرط دا و چ  که پاکستان ک  انتخابا  کېږي نو ايېران کې  دې هېم 
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وشي او که په ايران ک  کېږي په پاکستان ک  دې هم وشي. نو  بيا هغه 

وخت نتيجه دا شوه چ  ملګرو ملتو مصرف ومانه او په دواړو هېوادونو 

  ک  ټاکن  ترسره شوې. د ټاکنو کميسيون ډېر پخوا اعالن کېړی چې

مو  نه شو کوالی په دې دواړو هېوادونو ک  انتخابېا  وکېړو او هغېه 

هېوادونه هم په اسانۍ دې ته نه حاضريږي چ  هلته انتخابېا  وکېړو. 

خو هغه لومړنيو انتخاباتو ک  هغو هېوادونو همکاري وکړه، باالخره هغه 

انتخابا  ترسره شول، او  خو د انتخاباتو کميسېيون مطلېق اعېالن 

( ورځو ک  هېڅ مجال نه شته چ  دې ۸۸( يا )۸۰ه دې پات  )کړی او پ

هېوادونو ک  انتخابا  وشي. البته که شفاف انتخابا  نېه يېوازې پېه 

پاکستان او ايران، بلک  په خليج او نورو هېوادو ک  وشي، افغانان حق 

لري چ  رايه ورکړي او د هېواد په برخليک ټاکلو ک  ونډه واخلي، خو 

 هغو هېوادونو السوهنه پک  نه وي. په دې شرط چ  د

استاده!په مسعود سروري: 

صفر اوټ کېدل يا وېکټ لېه 

السه ورکول ملت ته په ګهېه 

 دي که په تاوان؟

: د انتخابېېېاتو ځېېېواب

کميسيون چ  کېوم وخېت 

ورته ټاکلی و که هغېه وخېت 

ک  هېر نومانېد لېه خپلې  

ه کوم ووټ نوماندۍ تېر شوي وای، نو ملت ته ي  ډېره ګهه رسوله، ځک

کارتونه چ  چاپ شوي،  پر هغو لګښت راغلی او د دوی عکسونه پک  
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دي، کاشک  که د انتخاباتو کميسيون دا شرط ټاکلی وای کېه چېا تېر 

ټاکنو وروسته يو لک راي  يا کارتونه پوره نه کړل نو دغومره سلنه به د 

مه ي  ټاکنو تاوان ورکوي. او يا وروسته انصراف کوي، نو بايد يو څه جري

پرې ايښ  وای، خو بيا هم چ  ملت له نورې سرګردانۍ بچ شي دا هېم 

د ملت په ګهه ده او يا که په لومړي پړاو ک  درې يا څلور تنه راکم شي 

دا هم د ملت په ګهه ده،  ځکه چ  پېه انتخابېاتو کې  جنجالونېه وي، 

مشکال  وي، تفرقه رامنځته کېږي، ناامني شته، قتل او قتال کېږي، نو 

 په لومړي پړاو ک  چ  نوماندان څومره راکم شي ملت ته په ګهه ده.

د ملي  رحمان اهلل،

استاده  :تحريک غړی

مخکېې  ورور پوښېېتنه 

وکړه چې  بهرمېشېتو 

افغانانو تېه کېه زمينېه 

برابره شي او بل د بهېر 

مېشېېتو افغانېېانو رايېېه 

اچونه د هېواد مېشېتو 

افغانېېانو پېېه شېېمول، 

 يو کانديد پر ګهن  باندې؟څومره اغېزه لرالی شي د 

:نور هېوادونه چ  اتباع ي  په نورو هېوادونېو کې  اوسېېږي د ځواب

هغوی ټولو لپاره ي  زمينه برابره کېړې، خېو اکثېره يې  الکترونيکېي 

انتخابا  لري، نو هغوی ټول د هېواد په برخليک ک  برخه اخيسېتالی 
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وای، نو ډېره به شي. که بهرمېشتو افغانانو ته هم دا زمينه برابره شوې 

ښه وای، د هغوی روحي پيوند به له افغانستان سېره تېړل شېوی و، د 

افغانستان برخليک په ټاکلو ک  به ي  ځان محسو  ګڼلی و، لېه هېر 

پلوه افغانستان ته او افغانانو ته په ګهه ده، خو او  د محدودو امکاناتو 

انتخابېا   په نظر ک  نيولو سره که د افغانستان دننه ک  هم عادالنېه

 وشي، د افغانستان په ګهه ده.

:  لکېه محبت اهلل حيا  

څرنګېېه چېې  اسېېتاد د دغېېو 

درېېېواړو کانديېېدانو ترکيېېب 

وڅېړه، نو تر ټولو کم  رايې  

اخيستونکی زلمی رسېول  و 

چ  لس يېا يېوولس فيصېده 

راي  اخيستونکی و او عبداهلل 

( فيصده رايه ۳۱عبداهلل نوي )

 اخيستونکی و، نو څنګېه بېه

عبداهلل عبداهلل د زلمي رسول په ګهه تېر شي او بله خبېره د عبېداهلل 

عبداهلل په ټيم ک  د پښتنو خبره هېم مطېرم ده چې  محمېد خېان 

)پښتون( هم ورسره دی او خپله هم په پښتو لږ څېه پېوهېږي، خېو د 

زلمي رسول په ترکيب ک  هېڅوک په پښتو نه پوهېږي نو ايېا امکېان 

  د زلمي رسول په ګهه تېر شي؟لري چ  عبداهلل عبداهلل

: ښه پوښتنه ده، مو  ويل چ  يو ضعيفه احتمال دی، نو ډاکهېر ځواب

عبداهلل عبداهلل که چېرې يوازې د اشرف غني مقابل  ته پات  شي پېه 
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دويم راونډ ک ، نو دوی خپله هم پوهېږي چ  د اشرف غنېي ترکيېب 

په دې ک  ده چ  د پوره دی انتخابا  ګهي، نو بيا د دوی خپله ګهه هم 

زلمي رسول په ګهه تېر شي، نو هغه راي  چ  دعبداهلل دي هغه ټېول  

ځي زلمي رسول ته، ځکه چ  زلمېي رسېول تېه دوی ډېېره تېرجېح 

ورکوي، نظر اشرف غني ته،  نو له دې کبله که دوی  د  خپل  مېا بعېد 

ګه  په خاطر باندې دا وسنجوي، خو دا حتمي نېه ده چې  عبېداهلل د 

رسول په ګهه تېر شي او که زلمی رسول انصېراف وکېړي، نېو د زلمي 

زلمي رسول راي  عبداهلل ته نه ځي؛ دا راي  د عبېداهلل پخې  دي پېه 

دويم راونډ ک  هم نه زياتېږي ډېرې کم  به زيات  شي، هغه رايې  بيېا 

متناسب  دي مقابل کانديد ته هم بيا راي  ځي، نو او  دا ترکيب کېه 

، دوه ضلع  لري  يو مثلث درې ضلع  لري، يان  سړی وګوري يو مثلث

د يو دوه بشپړې دي يوه ي  کمه ده د بل درېواړه بشپړې دي بيا په دې 

ک  هم داس  ده چ  بايد قومي بېالنس هم په افغانستان ک  پېه پېام 

ک  ونيسو دا چ  اشرف غني په سلو ک  د  شپېته سلنه پښتنو رايې  

  مجموعا  دلته اکثر ډېر زيېا  دی اخلي دا ډېرې زيات  راځي، ځکه چ

او چ  لومړی مرستيال ي  د خپل په سلو ک  اتيېه رايې  اخلېي دا د 

همغه قوم په تناسب دي نه په مجموع ک ، يا که عبېداهلل پېه تاجېک 

مېشتو ک  زياته رايه اخلي نو بيا مجموعا  هغه ټوله چ  راجمع کړې تر 

کېږي له هغ  سره، نېو  دې نورو رايو څخه ډېره کمه راځي؛ نه مقايسه

که د يو ورکوټي قوم څوک سل  په سلو ک  رايه اخلي، نو کېدی شېي 

تول  پنځو  زره راي  وي، خو که بل څوک د لوی قوم پېه سېلو کې  

پنځو  رايه واخلي کېدی شي چ  هغه شپږ يا اووه لکه راي  وي. نېو 

  دا تناسب مو  په هغه شکل مقايسه کړی و.
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: يون صيب! دا کوم ترکيب چې  د مبصر اسماعيل ازاد، سياسي

زلمي رسول دی  ايا دا خو هغه پخوانی طرزالعمېل نېه دی چې  ټولېو 

جهادي  او بحران ک  

ښېېکېلو ډلېېو پېېه دې 

اتفاق کړی وي چې  د 

کرزي په وجېود کې  

زمو  د ټولو مفادا  او 

کوم  نېاخوال  چې  

دوی کړې وي دا ټول  

د وی په وجېود کې  

حفېېېظ وي، زلمېېېی 

کرزي کانديد دی، دده په وجېود کې  هغېوی پېه دغېو  رسول چ  د

ديارلسو کلونو ک  د باعزته ملتونو په لړ ک  افغانان د نړۍ مفسد ترين 

 ملت معرفي کړ ايا دې ته به دوام ورکول نه وي؟

: تشوي  هم دا دی اکثرو سره، بېشکه همداس  امتېداد پيېدا ځواب

دې دوه نېورو کوي،تردې هم په ضعيفه حالت ک ، يو شمېر خلک چ  

کانديدانو: عبداهلل او اشرف غني ته تمايل لري هغوی وايي چې  بايېد 

دغه حالت ک  يو څه تغير راشي، خو د زلمي رسول په وجود ک  د دې 

اوسني حالت تداوم دی، تر دې هم په ضعيفه حالت ک . ځين  خلېک 

چ  ورسره ملګرتيا کوي دوی نرم خلک دي او دوی خپلېه هېم وايېي 

م خلک يو چاته څه نه وايو. نو دغه نرمښت به ددې سېبب چ  مو  نر

شي چ  پخوانی فساد امتداد پيدا کړي او د ټيمونو ترکيب څخه هم دا 
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معلومېږي چ  تحول به رامنځته نه کړای شي او د سېختو حېاالتو پېر 

وړاندې به مقاومت ونکړای شي، همدا وېره چ  تا سره ده اکثرو افغانانو 

ګه نوی حالت نه رامنځته کېږي د همغېه پخېوانی سره ده، نو په دې تو

 تداوم دی.

اسېتاده! : پوښتنه: ارين پکتيار

که لومړي پړاو انتخاباتو ک  درغلي 

وشي او عبېداهلل عبېداهلل او زلمېی 

رسول دويم پړاو ته الړ شي، پښتانه 

خو به ي  وزغمي،هم عاد  دي هم 

ويده دي، ازبک به دغه پايل  ومني، 

 څوک ونيسي؟د ازبکو مخه به 

مشکل هم همېدا دی، دې ځواب: 

ترکيبونو د سياسي رنګ په تناسب زيا  قومي رنګ واخيست، نو پېه 

دې خاطر  د مشکالتو احتمال زيا  دی. په نورمالو شرايطو ک  د ډېېر 

زيا  مشکل احتمال کم دی، او  که لومړي پړاو ک  درغلي ونه شېي 

ي( ډېر احتمال دی بيا کېه نو د دې دوه کانديدانو )عبداهلل او اشرف غن

د دوی مثلثونو ته ګورو د ډاکهر اشرف غني مثلث ټېول  ضېلع  پېوره 

دي، نو احتمال شته چ  زيات  راي  وګهي، دا احتماال  چ  مو  وايېو 

داس  نه دي چ  خامخا همدا احتماال  پات  کېږي، بلک  که حېاال  

ا  قېوي همداس  روان وي، نو تر يو څه حده همدا احتماال  ډېر زيې

دي، که دوی د ولس واقعي راي  وګهل  نو بيا حاال  د بحران لوري ته 

نه ځي ځکه ولس به پرې قانع وي، خو که د تقلب له الرې وړانېدې الړ 
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شي، نو بيا طبعا  مشکال  پيدا کېږي، ځکه بيا ي  پښتانه هم نه منېي، 

ازبک ي  هم نه مني، عبداهلل خو به کېدی شي زلمي رسول ته پېه دې 

خوشاله وي چ  د عبداهلل چانس به په دويم راونډ ک  زيا  شي، خېو 

که ډاکهر اشرف غني او ډاکهر عبداهلل ووتل بيا د زلمي رسول او ډاکهېر 

عبداهلل د ملګرتيا احتمال ډېر دی او هغه حلق  چ  کار کوي کوښېښ 

کوي چ  اشرف غني دويم راونډ ته الړ نه شي، زلمی رسول او عبداهلل 

  و بيا به په دې ک  د بد او بدترين انتخاب وي.الړ شي، ن

: استاده! پوښتنه: شريف اهلل ناصري د ملي تحريک غړی

دا يېېو منېېل شېېوی 

واقعيېېت دی چېې  

ټاکن  تل له ګيلېو، 

ننګونو او النجو سره 

مېېخ وي، خصوصېېا  

هغه هېواد ک  چې  

څلور دېېر  کلنېه 

متداومه جګړه پرې 

تېره شوې وي. دغه 

درې نوماندان چې  

ېر تر سترګو کېږي ډ

او يا هم هر سړی ترې د کاميابۍ تمه لري چ  مو  هم دلته پېرې ډېېر 

بحث وکړ، ډاکهر اشرف غني، ډاکهر عبېداهلل او زلمېی رسېول، دا خېو 

ښکاره خبره ده چ  خدای نخواسته د عبېداهلل پېه کاميابېېدو سېره 

موجوده جغرافيېه او دې کې  موجېوده اوسېېدونکي لېه سېتونزو او 

سره مخ کېږي او د افغانستان حاکميت او حتا بيرغ هم تېر   چيلنجونو
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پوښتن  الندې راځي. خو که راشو د ډاکهر غني او ډاکهر رسول په اړه ، 

په افغانستان ک  د خارجيانو په موافقه او يا هم د دوی ګه  ساتل پک  

مهم اړخ دی، د زلمي رسول اداره خو کټ مټ د ولسمشر کېرزي او يېا 

ناستی ليدل کېږي او په افغانسېتان کې  د مطبوعېاتو هم د هغه ځای 

لپاره د شخوند وهلو ښه موضوع ستراتيژيک تړون دی، يان  له زلمېي 

رسول څخه به هم هغه توقع کېږي چ  د ولسمشر کېرزي دريېد بېه 

خپلوي چ  پر هغه دريد خو واقعا  افغانستان د ستونزو خواته ځي، خو 

  دوسېتم د ده مجبوريېت و که راشو اشرف غني ته، دا صحيح ده چې

چ  د نفو  يا د قوم استازولۍ لپاره ي  له ځان سره ودراوه. نېور کېه 

ګورو چ  په والياتو ک  وسلوال پات  شوي، دده په دفترونو ک  ليېدل 

کېږي او ده ته کمپاين کوي، ايا ډاکهر غني به خپله اداري پاليسي هېم 

ي او د عېدالت پېر په دوی جوړوي؟ يا به دا خلک په وچ ميدان پرېېږد

 بنسټ به پرېکړه وکړي؟

:  خپله ي  کتاب ليکلی )د عادالنه نظام الر( نو و به ګېورو کېه ځواب

کامياب شو د همغه کتاب الر خپلوي او يا هم بل حالت غېوره کېوي. د 

عامو افغانانو او کار پوه افغانانو وظيفه دا ده چ  د دغه نظام د اصېالم 

او بيا له ښه سړي سره مرسېته وکېړي لپاره يو ښه سړی کامياب کړي 

چ  اصالحا  راولي. نو ستونزې ټول ټيمونه لري، ماليک  نه دي، اکثره 

کانديدانو سره چ  کوم کسان ملګري شوي د خپل شخص  موقېف د 

تقوي   لپاره ملګري شوي دي.دا ستونزې شته، خو مو  به بيېا وګېورو 

پړاو او بله تر انتخاباتو  دوه پړاوه دي: چ  يو د انتخاباتو تر  ګهلو مخک 

 وروسته يا مابعد مرحله ده.

 ډېره مننه کور مو ودان
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 انتخابات او خطرات

  )درېيم در (

 

خو و ځوانانو او د غونډې قدرمنو ګډونوالو ملي درسېونه د ژونېدون ((

ټلوېزيون د تحليلي بحثونو يا درسونو يوه لړۍ ده، انتخابا  او خطرا ، 

رېيمه کړۍ ده. مخک  تر دې چ  در  پيل کړم ددې درسونو د لړۍ د

 ))ښه به وي چ  د تېر در  لنډيز ته لږ تم شو.

 لومړۍ برخه:

 د تېر بحث ارزونه او کره کتنه:

تېره ليکنه وه: )انتخابا  او احتماال (: هغه ليکنه زياتره پر اټکلونېو او 

 مهمو ټکو ته اشاره شوې وه: احتماالتو راڅرخېده، څو 

( تنېو ۹( تنو څخه )۶۶ل شوی و چ  انصراف به کېږي، له )انصراف: اټک

  انصراف وکړ، لومړنی شکل مو دا ډول اټکل کړی و:
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۶۶-۶=۶۱ 

۶۱-۱=۱ 

۱-۸=۱ 

۱-۶=۹ 

۹-۶=۸ 

۶ x ۶ =۶ 

 دويم اټکل، مطرم کانديدان وو:

 ډاکهر عبداهلل عبداهلل   -۶

 ډاکهر زلمی رسول -۸

 ډاکهر اشرف غني احمدزی -۹

 رسول سياف استاد عبدالرب -۱

 قطب الدين هالل -۸

ډاکهېر  -۸ډاکهر اشرف غنېي احمېدزی   -۶( کانديدان: ۹په دې ک  )

 زلمی رسول تر ټولو مطرم وو. -۹عبداهلل عبداهلل   

:  جمل  ي  کټ مټ را اخلم: ))که پېورتني درې او درېيم اټکل دا و

زيېا   جمع دوه نور نوماندان او بيا جمع يو دوه نور تر پايه ودرېږي، نو

احتمال دی چ  ټاکن  دويم پړاو ته الړې شي، د دغېو واقعيتونېو لېه 

مخ  زيا  اټکل دی چ  د ټاکنو په دويم پړاو ک  به ډاکهر اشرف غني 

 احمدزی او ډاکهر عبداهلل عبداهلل يو بل سره سيالي کوي.
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 : څلورم اټکل د سياسي ترکيب له مخ  و

 

   ٪۸۱اسالمي جمعيت: 

 (٪۸۱ډله(: )اسالمي وحد )محقق 

 (٪۹اسالمي حزب )ارغنديوال(: )

 د عملي کېدو پر مهال په دې اټکل ک  يو څه توپير راغی.

(، هزاره په سېلو کې  تېر ٪۸۱له قومي پلوه تاجک ټبر په سلو ک  تر )

 (  پورته راي  ډاکهر عبداهلل عبداهلل ته ورکړې.۱( او پښتون تر )۸۱)

   و.د زلمي رسول د رايو وروستی اټکل داس -۸

 ٪۶۸په هر سلو پښتنو ک    

 ٪۸په هر سلو تاجکو ک  

 ٪۸۱په هرو سلو هزاره ک  

دا اټکل واقعيت ته تقريبا  نږدې وخو ، دا ټول چ  سره راټېول شېي، 

شي چ  او  ډاکتر زلمېي رسېول   ٪۶۶کېدی شي مجموعي رايه ي   

 ګهل  دي. البته په ډېر کم توپير.

 اسالمي حزب

 اسالمي جمعيت

 اسالمي وحدت

 عبدهللا
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 داس  و:د ډاکهر اشرف غني د رايو اټکل  -۱

 (٪۱۱په هر سلو پښتنو ک  )  -۶

 (٪۸۱د جنرال دوستم په وسيله په هرو سلو ازبکو ک  ) -۸

. ددې   ٪۹۱د سرور دان  په وجود ک  په هرو سلو هېزاره و کې   -۹

اټکل دوه لومړنۍ برخ  بېخي پوره وخت ، يوازې درېيمه برخه يې  پېر 

راټيهه شوه.  که د  واقعيت بدله نه شوه، ان تر وړاندوين  ډېرې کچ  ته

اټکل سم ختلی وای او د زيا  تقلب مخه نيول شوې وای، نو پوره باور 

و چ  د ډاکهر اشرف غني او ډاکهر عبداهلل تر مند به د رايو تفاو  ډېېر 

 کم و.

کوم شی چ  په تېر در  ک  ورته زياته نغوته نه وه شوې، هغه د نږدې 

 ( لکه رايو سيستماتيک تقلب دی.۶۸)

 

ېرې د اشرف غني د ټاکنيز مثلث وروستۍ ضلع د دوو نېورو پېه که چ

پېر واقعيېت  ٪۳۸شان فعاله وای، زمو  د تېر در  احتمېاال  نېږدې 
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يې   ٪۸۸بدلېدل، خو او  هم چ  تېر بحث ټول ارزوو، نو په سلو ک  

 عملي بڼه خپله کړې ده.

 او  راځو د دويم پړاو انتخاباتو او احتمالي خطراتو ته!

و ک  د تېر پړاو په شان احتماال  ډېر زيا  نه دي، يان  ثابته په دې پړا

خبره ده چ  په دوو ک  به ي  يو ضرور ګهي. خو ددې اټکل شته چې  

تقلب به کېږي. که چېرې د تقلب مخه ونيول شېي، نېو ددې احتمېال 

شته چ  د دواړو نوماندانو ترمند به واټن زيا  نه وي. ښه به وي چ  د 

 تياوو ته هم لږ نغوته وکړو:تېرو ټاکنو نيمګړ

تقلب: د قانون تر چتر الندې ناقانونه او سيستماتيک تقلب؛ داسې   -۶

يو تقلب چ  صندوق ته د راي  تر اچولو وروسته ي  تثبيت خورا ګران 

 کار دی. عينا  لکه په دوه ليترو شيدو ک  چ  يو ليتر اوبه ورګډې کړې.

غه شان ترسره نه شېو. نظار : لکه څنګه چ  ويل کېدل نظار  ه -۸

په تېره بيا د ډاکتر اشرف غني ټيم د رسېمي نظېار  لېه پلېوه خېورا 

کمزوری و. دا برخه يوازې پر ولسي نظار  والړه وه، چ  نظار  ي  پېه 

خپله خوښه و، خو د شکايت د ثبت او رسمي اعتېراض حېق يې  نېه 

 درلود.

ي تصنعي جنګونه: د معمول په څېر په ځينو سېيمو کې  مصېنوع -۹

طالبان پيدا کړای شول او په ځينو سيمو ک  تصنعي جنګونه ونښېتل، 

 چ  طبعا  دې کار د يوه مطرم کانديد طبيعي ووټ ته زيان ورساوه.

د ټاکنو کمېسيون د ځينو کارکوونکو السوهنه: طبيعېي خبېره ده  -۱

چ  د ټاکنو کمېسيون يو شمېر مامورينو چ  له پخېوا څخېه پېه دې 
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، د تقلب يوه او ده پروسه ي  تجربېه کېړې، د کمېسيون ک  کار کوي

کمېسيون له نويو مامورينو سره په همکارۍ د ځينو مشخصو کانديدانو 

 په ګهه درغلۍ ته الره اواره کړه.

تر اصلي حالت پورته ووټ کارونه: په ځينو واليتونو ک  تېر اصېلي  -۸

ه ( داس  واليتونې۶۱حالت زيات  راي  وکارول شوې، په مجموعي ډول )

 شته چ  تر طبيعي ووټ پورته راي  په ک  کارول شوي دي.

د شمېرن  بهير: د شمېرن  بهير هم هغس  نېه و چې  اټکېل يې   -۱

کېده، تېرې تېروتن  يو ځل بيا په ک  تکرار شېوې. د شېفافيت لپېاره 

 ټول  الرې چارې ونه کارول شوې.

ړ چې  دواړه کمېسيونونه: دواړه کمېسيونونو په پيل ک  اعالن وکې -۰

په ټاکنو ک  د پام وړ درغلي شوې ده، خو باطل  راي  بيا د پېام وړ نېه 

وې؟ اسمان لکه څنګه چ  غورېده، هس  ونه اورېده. که چېرې دواړو 

کمېسيونونو پاموړ تورې راي  باطل  کړې وای، نو دويم پړاو کې  بېه د 

نوماندانو پلويانو ډېرې درغلۍ ته زړه نه وای ښه کړی. خو او  کېېدی 

 شي خبره معکو  شي.

د دولتي چارواکو السوهنه: څوک غواړي او که نه چ  دا واقعيېت  -۸

ووايي يا ي  ونه وايي، خو دا يو واقعيت دی چې  ګېش شېمېر دولتېي 

چارواکو په ښکاره او پهه تر وروستي حده پېه ټېاکنو کې  د مشخصېو 

 و:کانديدانو په ګهه السوهنه وکړه، ښه به وي چ  په ډاګه ي  نوم واخل

( کلونو ک  ي  تر بل هېر ۶۹اسالمي جمعيت او نظار شورا چ  په تېرو )

تنظيمه په حکومت ک  ونډه زياتېه ده، پېه دې تنظېيم پېورې اړونېد 
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چارواکو د خپل کانديد په ګهه السوهنه کړې ده. د اسالمي جمعيت تر 

څنګ د اسالمي حزب يوه برخه، اسالمي وحد  ګونېد او ځينې  نېور 

 يب سره په دې ډله ک  راځي:تنظيمونه په ترت

د انتخاباتي توکو نا عادالنه وې : له ځينو سيمو څخه دا شکايتونه  -۶

وو، چ  ووټ کارتونه کم وو. ځينو سيمو ته تر معيېاره پورتېه کارتونېه 

 وررسېدلي او همدارنګه ځين  نورې نيمګړتياوې.

ه په خو له دې ټولو ستونزو سره سره، د هېواد امنيتي سياسي حاالتو ت

کتو سره بيا هم دا چ  ټېاکنيزو کمېسېيونونو ټېاکن  تېر دې بريېده 

ورسول  او نوماندانو له کوم جنجال پرته د ټاکنو لومړنۍ پايل  ومنلې ، 

دا يو لوی بری او پرمختګ و، هم ټاکنيزو کمېسيونونو ته او هېم ټېول 

 افغان ولس ته!

 او  راځم د ټاکنو دويم پړاو ته:

 ونه:لومړی، ټاکنيز کمپاين

دا کمپاينونه هغومره ګرم نه دي، لکه څنګه چ  په لومړي پړاو ک  وو. 

( نورو نوماندانو او ۸خو دا کمپاينونه پر دوو مطرحو کانديدانو سربېره )

ځينو نورو مشخصو مطرحو څېرو له ډېر سړښېت څخېه ژغېورلي دي. 

 او  راځو ددې ډول اشخاصو تاثيراتو ته!

انديد ته د دا ډول اشخاصو اوښتل راوښتل رواني تاثيرا : يو او بل ک -۶

خپل رواني تاثيرا  لري، د هغو د پلويانو روحيېه پيېاوړې او کمېزورې 

 کوالی شي، خو بيا هم اصلي کار ولس سره دی.
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سياسي تاثيرا : دوو مطرحو کانديدانو چ  په خپلو ټيمونو ک  ي   -۸

يېا د سياسي، قېومي او مېذهبي عناصېرو کومېه نيمګړتيېا او کمزورت

احساسوله، دواړه هڅه کوي چ  خپل  نيمګړتياوې پېه دې اشخاصېو 

پوره کړي. دا اشخاص که څه هم اوسمهال ددې کانديېدانو سياسېي، 

قومي او مذهبي مشروعيت ته ګهه رسوي، خو د برياليتوب پېه حالېت 

 ک  دا ډول اشخاص خپله د بحران يوه سرچينه ده.

  نه لري، که لري ي  هېم عملي تاثيرا : دا ډول اشخاص عملي تاثيرا

نو ډېر کم دي. ځکه ووټ خو ولس سره دی. ولس لکه د رم  په شېان 

نه دی، چ  دوی ي  کوم  خواته بيايي، هغه به هم په پهو سترګو ځي، 

دوی هغه شان کمپاين او لګښت چ  د ځان لپاره ي  کاوه، اوسنيو دوو 

ايون  لپېاره کانديدانو ته نه کوي، يوازې په اينده نظام ک  د ځېان ځې

 هڅ  کوي.

 او  راځم د عملي  ټاکنو دويم پړاو ته!

 لومړی ستونزو ته اشاره کوو:

لومړی احتمال دادی چ  د خلکو شمېر  به هغومره نېه وي، لکېه پېه 

لومړي پړاو ک  چ  و. د واليتي شوراګانو نوماندانو د خلکو په هڅونېه 

. که چېرې ک  اساسي نق  درلود، هغوی او  په دې بهير ک  نه شته

دواړه کانديدان قوي انګېزه تخليق کړي، کېدی شي دا خال څېه ناڅېه 

 ډکه شي.
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دويم احتمال دادی چ  تقلب به د پخوا په انډول ال زيا  شي، دا تقلب 

به پټ هم شي داس  چ  د تېرو ټاکنو د ګډونوالو شمېر به ورته د دليل 

 په توګه راوړي.

ه پيل شي، مصنوعي طالبان درېيم احتمال دادی چ  تصنعي جنګونه ب

به راوټوکول شي، د امنيتي ارګانونو تنظيمپالي اشخاص به هم د خپېل 

 کانديد په ګهه ال  تر زن  کېنني.

څلورم اټکل دا دی چ  که چېرې ددې ټولو ستونزو مخه ډب نه شېي، 

نو نامشروع ټاکن  به پر ولس تحميل شي او دا به په خپله د يېوه او ده 

ه اواره کړي، نه يوازې بايلونکي کانديد ته به د منلېو وړ بحران لپاره الر

 نه وي، بلک  ولس به ي  هم ونه زغمي.

 او  راځو د راتلونکو ټاکنو خطراتو ته!

ډاکتر اشېرف غنېي  -۶

احمدزی: يو شمېر ډل ، 

اشېېخاص، د ځمکېې  

مافيېېا، تنظيمونېېه او د 

لږکيو د حقوقو مدعيان 

د ډاکتېر اشېېرف غنېېي 

وب احمدزي له بريېاليت

 څخه وېره لري. 

د قانون حاکميېت هېم 

ځينو کسانو ته د زغملو وړ نه دی. دا کهګورۍ خلک لېه اشېرف غنېي 
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څخه تر حده زياته وېره لري، خو له ډاکتر اشرف غني او د هغه له ټېيم 

څخه چ  کومه وېره ده، دا د هغه له اوسني عملي چلند او کرکتر سره 

ه ټېيم کې  ددې ډول سمون نه خوري، ځکه چ  همېدا او  دده  پې

 اشخاصو عملي حضور، دا وېره تر ډېره حده نف  کوي.

ګاونډي هېوادونه هم د ډاکتر اشرف غني له برياليتوب سره عالقه نېه 

لري، په تېره بيا ايران او پاکستان، هغوی فکر کوي چ  دده په وجېود 

ک  د افغانستان د سياسي او اقتصادي ثبا  چانس ډېرېږي او  داسې  

سره هغوی جوړ نه دي، نو ځکه خو به  په افغانسېتان کې  د  يو حالت

خپلو عملي پلويانو په واسطه د ټېاکنو پېه بهيېر  او دده تېر احتمېالي 

 برياليتوب وروسته حالت ک  غټ خطرونه او ستونزې راوالړې کړي.

د نړيوال  ټولن  له نبض څخېه معلېومېږي چې  د اشېرف غنېي لېه 

والتيا ورسره لري. هغوی فکېر کېوي برياليتوب څخه نه وېرېږي، ان لې

چ  دده په وجود ک  احتمالي ثبا  د نړيوال  ټولن  لپېاره يېو سېتر 

امتياز دی او کله چ  نړيواله ټولنه له افغانستانه وځېي، نېو بېا ثباتېه 

 افغانستان د دوی لپاره د بري يو سمبول ګڼل کېږي.

يتوب روسيه، ځين  شمالي ګاونډي هېوادونه د اشرف غني لېه بريېال

سره لېوالتيا نه لري، خو دده له مقابل نوماند سره ډېره لېوالتيېا لېري. 

ددې خطر شته چ  امريکايان يو ځل بيا د بن د کنفېرانس پېه شېان 

روسي  او ايران ته د سياسي امتياز په توګه غوړه مړۍ ورکړي او دا کار 

 به يو ځل بيا افغانستان له او ده ناورين سره مخ کړي.
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اشرف غني احمدزي د ټاکنيز مثلث د درېواړو ضلعو پخال او په خپله د 

خوشاله ساتل او تر هغه وروسته د نورو فرعېي او اصېلي شخصېيتونو 

 هماهنګ ساتل او د هغو د غوښتنو خړوبول هم اسانه کارنه دی.

ډاکتر عبداهلل عبداهلل: د ډاکتر عبداهلل عبداهلل برياليتوب د بېن تېر  -۸

سني حکومت تداوم دی، په يوه نوې او بله بڼېه. کنفرانسه وروسته د او

پېېه حقيقېېت کېې  پېېه 

حکومت ک  د اسېالمي 

جمعيت غړو ته د هغېو 

پات  څوکيېو وېې  دی 

چ  تېر دې دمېه ال لېه 

نېېورو تنظيمونېېو يېېا 

شخصېېيتونو سېېره دي. 

قومي او تنظيمي انحصار 

د فسېېېاد تېېېداوم او د 

اکثريت پر ضد له کين  

ډک چلنېېد ددې ټېېيم د 

 دي او  اصلي ماهيت.اساسي هست  

د پاکستان ايران، روسي  او شمالي ګاونډيو نيابتي نفوذ به بېل عنصېر 

وي، چ  افغانستان به له سخت او او ده ناورين سره مخ کړي. کېېدی 

شي په خپله ډاکتر عبداهلل عبداهلل د او دې سياسي تجرب  په رڼا کې  

ېېر احتيېاط له اکثريت پښتنو او ملي مسايلو سره  تر يوه وختېه پېه ډ

چلند وکړي او ان تر ولسمشر کرزي بېه پښېتنو مشېرانو تېه د زيېا  
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احترام الره خپله کړي، خو خبره په هغ  اساسي هسته ک  ده. چ  د 

نظار شورا په نامه يادېږي، جمعيت ي  بل عنصر دی، د پښتنو او نېورو 

قومونو پر وړاندې د دوی پخوانۍ کينه، بغض او عداو  هېڅکله نه شي 

الی.  د داکهر عبداهلل ټيم هم د اضدادو يو مجموعه ده ، چ  هېره پهېد

شېبه ي  د پخوا په څېر د پاشېن  امکېان شېته، خېو او  راتلونکېو 

امتيازاتو ته په هيله منتيا سره يو شوي، کله چ  د امتيېازاتو د وېې  

مسله رامنځته شي، نو لومړی د ډاکهر عبداهلل عبداهلل د ټاکنيز مثلېث 

  او بيا تر هغه وروسته د واک و ځواک نور مېدعيان بېه متضادې ضلع

( کلونېو د ۳۱ضرور په خپلو ک  سره لوېږي او هېواد به يو ځېل بيېا د )

تجرب  غېږې ته ځي. دې ټولو اندېښنو ته په پام سره راتلونک  ټېاکن  

 له خطراتو لرې نه دي.

انېان خو که غواړو دا ټول خطرا  رفع او دفع کړو، بايد ښځ  او نر، ځو

او سپين  يري ټول په ټاکنو ک  ګډون وکړو، د تقلب مخه ډب کړو او يو 

 قوي مشروع سياسي نظام رامنځته کړو.
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او  راځو هغو اصطالحاتو، نومونو، ترکيبونو يا ژبنيو جوړښتونو ته چ  

دلته باب شوي، په تېره بيا په وروستۍ لسيزه کې . دا نومېون  زيېات  

ل تعريف او تعبير لري او هر يېو يې  د کارول کېږي. هر څوک ترې خپ

 خپلو ګهو لپار کاروي.

له لغوي پلوه له )عصب( څخېه رغېېدلی، عصېبيت، تعصېب، تعصب: 

هم له دې  ريښ  يا مصدري حالت څخه رغېدلي دي. تعصب   متعصب

عربېېېي 

کلمه ده 

چ  پېه 

پښېېتو او 

دري ک  

هېېم پېېه 

ورتېېېېه 

مانېېېاوو 

 کارېږي.

مل يا چلند دی چ  له دغه يا هغه له اصطالحي پلوه تعصب يو داس  ع

دليل پرته له زيا  حرار  او ګرمۍ سره ملګری وي. پېه تېېره بيېا پېه 

ديني، سياسي، ورزشي او نورو چارو او هدفونو ک . )جورج سېانتايان( 

 چ  يو فيلسوف دی، تعصب دا ډول راپېژني:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

7309 
 

))له چا څخه چ  هدف له ياده ووځي او ب  ځايه هڅ  پيل کېړي، دې 

صب وايي.(( )وينسون چرچل( بيا وايي: )) متعصب هغه څوک دی ته تع

 چ  نه شي کوالی خپل نظر تغير او يا خپل دريد بدل کړي.((

زمو  په ټولنه ک  بيا متعصب د ځينو کړيو له خوا هغه چاته ويل کېږي 

چ  د يو مستقل دريد خاوند وي، خپل نظر لري، که څه هم دا نظېر د 

طقه هم لرې نېه وي، خېو د معمېول ظلېم پېر چا په زيان نه وي، له من

وړاندې والړ وي، همغه کارونه چ  په اصطالم پراخ نظري او نا متعصب 

ي  کوي، دی ي  هم کوي، خو د ورته کارونو سرته رسېوونکي پېرې د 

تعصب ټاپه لګوي. په ژبنيو، قومي او ملي مسايلو ک  پر هغو خلکو ډېر 

تي. په افغانستان ک  هر هغېه دا تور پورې کېږي چ  ډېر ترې ځان سا

څوک چ  په پښتو ژبه د ليک، لوست، مکاتب  او مراودې غوښتنه لري 

او هغه هم په خپله د پښتنو لپاره، د هغه په باب دا اصطالم ډېره زياتېه 

 کارېږي.
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له پوښ څخه د تورې په را ايستلو ک  چهکتيا او تر حده تېېري  افراط:

زياده روي( وايي. په اصطالم ک  هغه ته افراط وايي، په دري ک  ورته )

عمل دی چ  تر ټاکلي حدوده او معياره پورته وي يان  داس  زياتوالی 

 يا پورته والی چ  اړتيا ورته نه وي.

خو په افغانستان ک  بيا هغه چاته افراطي ويل کېېږي چې  د غيېر  

مالګه په ک  زياته وي، د هر ناروا کار په مقابل ک  غبرګون ښېيي، پېر 

 ت ي  ښيي او ژر ي  ښيي.وخ

د تفريط او افراط ريښه يوه ده؛ )فرط(. تفريط د افراط مقابله مانا تفريط: 

لري، يان  يو څوک چ  تر حده زيا  سست، پڅ او د عوامو په اصطالم 

د هېڅ کار نه وي. د لهۍ او تنبلۍ وروستي حالت ک  وي. خو زمو  پېه 

مانېا کېارېږي، تفېريط  ټولنه ک  څومره چ  افراط په منفي او سياسي

هغومره نه کارېږي. د اسالم مقد  دين د ارشاداتو له مخې  افېراط او 

تفريط دواړه ناروا دي. استاد الفت وايي، کله چ  په ټولنه ک  افېراط او 

تفريط واکمن وي، د يوه پرځای به دوه تنه تلفا  ورکوو: ))په يېوه ورځ 

ووتل ، هغه يو د کېم په يوه ساعت ک  له يوې شفاخان  دوه جنازې را

خونۍ په وجه او دا بل د وين  فشار له امله مړ شوی و، د هغېه جنېازه 

څورو تنو په او ه راخيست  وه، ددې بل جنازې پس  ب  حسابه لوی او 

واړه موټر روان وو، هغه يوه وينه نه درلوده ځکه مړ شو، ددغه بل وينه 

 ړای((زياته شوې او تېزه شوې وه، ځکه ي  ژوند ونه شو ک

زمو  په هېواد ک  يو ځل يو شخص په دې خاطر چ   يره يې  لرلېه او 

خولۍ ي  په سر کړې وه زنداني شو او شل کاله وروسته بيا په هماغېه 
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ځای ک  يو بل شخص  په دې خاطر چ   يره او خېولۍ يې  نېه لرلېه 

 زنداني شو. دې ته وايي افراط او تفريط.

ه ده اخيسېتل شېوی، پېه له )فا ( څخه چ  التيني کلمې فاشيست:

التين ک  ي  هغه تبر ته ويل چ  ميل  ي  ورپورې تړل  او د روم پاچېا 

م( کېال د ۶۳۹۸ته به ي  سپارل ، دا د قدر  نښېه ګڼېل کېېده. پېر )

)موسوليني( د سياسي خوځښت نوم شېو. وروسېته دا د ديکتېاتوري 

مېونيزم نظام نظريه شوه چ  د پارلماني نظام، ولسواکۍ، ليبراليزم او ک

پر ضد کارېدله. د قدر  انحصار د فاشيزم بله ځانګړنه ده. خو زمو  په 

ټولنه ک  فاشيست له مظلوم ملت او مظلوم اکثريت سره د خواخو ي 

 شخص لپاره کارول کېږي.

د ملت له کلم  سره تړل  کلمه ده، ملت د خلکو همغ  ډلې  تېه  ملي:

  لېري. )ي( وايي چ  په خپل مند ک  ډېر زيا  مشېترک خصوصېيا

 نسبتي )يا( ده.
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)ملي( د کليم  په اساسي مانا هغه چاتېه ويېل کېېږي چې  د ملېت 

خصوصيا  ولري، د هغه ګه  وپالي او له تعرضه ي  خوندي کړي. کلېه 

کله دلته دا کلمه په همدې اساسي مانا کارول کېږي، خو په وروسېتيو 

کېږي. )ملي( وختونو ک  دا کلمه اکثره په اوښت  او سرچپه مانا کارول 

همغه شخص ګڼل کېږي چ  لېه خپلېو ملېي ارزښېتونو او ان قېومي 

ځانګړنو تېر شي، چوپه خوله پات  شي او هر څېوک چې  د ملېت پېر 

هويت بلوسي، د حساسيت د ټوکېدو په پلمه په هر څه ځان غلی کړي، 

په پښتنو ک  بيا تر ټولو ملي همغه شخص ته ويل کېږي، چ  په پښېتو 

ا پښتو نه وايي، ان که چا دې قوم ته سپک  سپورې هم نه پوهېږي او ي

وويل ، دی پرې سر ونه ګروي او ان د مقابل طرف خبره نوره هم تائيېد 

کړي. دا ډول ))ملي خلک(( او  دومره زيا  شوي چ  ان افغانستان، 

افغان او ملي هويت ته څوک تروې ترخ  وايي، نېو دوی وايېي غېرض 

ېږي، دوی وايي پروا نېه کېوي، کېه پرې مه لرئ چ  ملي وحد  خراب

هغوی دې مسايلو ته لمن وهي، نو مو  خو لويه اوسېله لرو، مېو  بايېد 

حساسيت راونه پاروو. دا ډول خلک )ب  غيرتۍ( ته )اوسېله او زغېم( 

 وايي.

احتياط په يوه کار ک  دقت او ځيرتيا ته ويل کېږي او داس  يو احتياط: 

مخنيوی په ک  کېږي، خو له هغې   حالت دی چ  د اشتباه او تېروتن 

ورځ  چ  د افغانستان په سياست کې  د ))احتيېاط(( کلمېه داخلېه 

شوې، دا پر حقيقي مانا نه کارول کېږي. احتياط د تفريط يو حالت تېه 

کښته کېږي ان تر دې چ  د يو معقول او ضېروري کېار د اجېرا مخېه 

 نيسي.
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اختېه دي، دومېره يو شمېر سياستوال او قلموال پر دې مضر احتيېاط 

احتياط کوي چ  تر دې احتياطه نه احتياط ټولن  ته په ګهه دی. عينا  

لکه د شمي اکا احتياط، د شمي اکا د احتياط کيسه او محتېوا بېه دې 

 ډول ده:

))شمی اکا په کلي ک  په احتياط ډېر مشهور و، هر چا چ  به کوم کېار 

وله. د ده له احتيېاطي کاوه، نو ده سره به ي  د احتياط په اړه مشوره ک

کارونو څخه يو دا و چ  په موټر ک  نه سورېده، پلی ګرځېده، ويل بېه 

ي  هس  نه موټر چپه شي او که پلی الړ شم وروسېته بېه ورسېېږم ، 

ژوندی خو به يم، برق ي  کور ته نه راوسته ويل ي  کېېدی شېي بېرق 

ښه ده،  شارټ شي، کور اور واخلي، تر هغه خو چ  د څراغ رڼا ته کېنم

که رڼا کمه ده، نو د کور د سوځېدو خطر خو نه شېته. هېوک  دی لېه 

عقله پياده و، نو ځکه ي  کور ک  تېوره تيېاره وه.(( زمېو  يېو شېمېر 

 سياستوال هم پر همدې مضر احتياط اخته دي.

مصلحت په لغت ک  صلح، صالم، خيېر او صېواب تېه ويېل  مصلحت:

ر دفع کول هم مصلحت ګڼلېی کېږي. ځينو د ګهو ترالسه کول او د ضر

دی. يان  هر هغه کار چ  ضرر په ک  نه وي. ب  ضرره او ب  خطره ګهه. 

په دې مانا چ  هېڅ لوري ته په ک  تاوان نه وي.  خو د افغانستان پېه 

وروستيو سياسي اصطالحاتو ک  دا اصطالم او  هغه عملي مانېا نېه 

کارول کېږي چ   ورکوي چ  دا کلمه ي  لري. دلته مصلحت په دې مانا

د يو چا حق بل چاته ورکول کېږي او دا کار بيا د ملي مصلحت په توګه 

انګېرل کېږي او که هغه بل څوک د حق چيغه پورته کوي، نو د هغېه دا 

 کار د ملي مصلحت ضد حرکت ګڼل کېږي.
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ځين  خلک يا اشخاص شته چې  انېي يېا  دا وخت ددې خبرو نه دی:

جوګه نه دي، اوسنۍ پېښ  راتلونکي ته  اوسنيو پېښو ته د ځواب ويلو

پرېږدي، دا په داس  حال ک  ده چ  اوسنۍ پېښې  او  غبرګېون او 

ځواب غواړي، راتلونکي ک  بيا د نورو پېښو احتمال دی، نېو کېه مېو  

 ماضي په حال او حال په راتلونکو ځوابوو، نو يوه زمانه به شاته پات  يو.

اخيسېتل شېوې،  د حساسيت ريښېه لېه )حېس( څخېه حساسيت:

احساسا ، احساساتي، محسو ، حسا  او نور ټول له همدې ريښ  

څخه اخيستل شوي دي. يو څوک چ  يوه موضوع په دقت سره حس 

 کړي، نو طبعا  ورسره حسا  کېږي هم.

حساسيت دلته د معقول غبرګون په مقابل ک  هم کارېږي. دلتېه هېر 

رک تېه رسېېدلی هغه چاته احساساتي ويل کېږي چ  د يوه موضوع د

وي او د هغ  د خطر په بېاب غبرګېون تېه تيېار وي، دوی دا کېار يېو 

 نامشروع کار ګڼي خو )ب  حسي( بيا يو عقالنه کار بولي.

يو شمېر خلک داس  هم شته چې  غېواړي پېر  قوميت ته لمن وهي:

مظلومو خلکو او مظلوم اکثريت خاورې واړوي، خو که تېا د مظلوميېت 

درباندې د قومپالن  ټاپه لګوي. دا په داس  حېال  غږ پورته کړ، نو دوی

ک  ده چ  قوميت ته ال د مخه لمن وهل شوې، خو که تېه غېواړې دا 

 لمن راټوله کړې، نو ځين  اشخاص بيا د تعرض لپاسه بيا تعرض کوي.

))سياسي نزاکتونو(( هم د افغانستان سياسي بازار ډېر  سياسي نزاکت:

ل يو لېړ نامشېروع  هڅې  ترسېره بد رنګه کړی دی. ځين  سياستوا
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کوي، خو که تا اعتراض وکړ، چ  ول ؟ نېو پلويېان يې  وايېي ځينې  

 سياسي نزاکتونه دي، ضرور نه ده چ  هغه او  وويل شي.

يو شمېر خلک په دې خاطر چ  د ملي ګهو د تثبيېت او  شخصي ګه :

پاللو مخه ونيسي، پر مطرحو اشخاصو د شخصي ګهو د پاللو تور پېورې 

دې ښاغلو ته که وويل شي: کوم  الرې چارې موجودې دي چ   کوي.

 يو څوک هغه ترسره کړي او د شخصي ګهو له توره وژغورل شي؟

يو شمېر خلک چ  د شخصېيت د ودې او اقتصېادي  سياسي تجار :

فقر له عقدې سره مخامخ دي، هر مطرم ملېي او سياسېي شخصېيت 

م بايېد دا پورتېه باندې د سياسي تجار  تور پورې کوي، دوی تېه هې

پوښتنه کېښودل شي: کوم  الرې چارې  شته چ  د سياسي تجېار  

 او سياسي خدمت ترمند توپير وشي؟

يو شمېر اشخاص دي چ  نه پېه پنځېوو کې   مو  ته جنجال جوړوي:
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حساب دي او نه ي  څوک په خوله پياز خوري، يو نيم کس چ  کله هم 

خطر ځان ته متوجه کړي، د ملت د ملي داعي  غږ پورته کړي او د سر 

نو پر دوی لړزه راشي، فشار پر هغوی وي، خو وېره دوی احساسوي، بيا 

نو په خصوصي مجلسونو ک  دا خبرې پيل کېړي: واهلل نېو دا خېو يېو 

شخص دی، مو  ته جنجال جوړوي، مو  ته غمونه کري، سبا به مو  تېه 

کلېه  ستونزې وي، دې ښاغلو ته بايد وويل شي چ  تاسو تېه نېو او 

ستونزه ده چ  سبا به وي. او  مو کله سېتونزې تېه د سېتونزې پېه 

سترګه کتلي چ  سبا به ورته وګورئ، د تاسو پرون، نن او سبا ټول يېو 

شان دي، چ  پرون غلي وئ او نن غلي سياست سبا به مو هېم همېدا 

 حال دی.

شهر ، نېکنامي او بدنامي د يو مثبت او منفېي  ځان شهر  ته رسوي:

اجرا څخه راټوکېږي، يو څوک چ  د هېڅ ډول عمل جوګه نېه  عمل له

وي، هغو ته له خبرو پرته نور څه نه پات  کېږي. ))عمېل ګېران ګفتېار 

اسان دی که پوهېږې(( شهر ، ذلت او نېکنامي د خدای )ج( له اړخېه 

ده. يو چاته ي  د عمل و  ورکړی، يو چاته ي  د خبرو، يو چاته يې  د 

د هېڅ. هغوی چ  د شهر  و ي دي او کار نه شي  دواړو او يو چاته ي 

کوالی، شهر  ته هم نه شي رسېدالی، نو هغوی ټول خلېک د خپېل 

ځان په هنداره ک  ګوري، په داس  حال کې  چې  هېدفمن خلېک د 

هدف د تعقيب لپاره سر په ال  ک  نيسي او کدوسري چ  همېې  د 

نه ک  سر نه خپل سر د خونديتوب په فکر ک  وي، هغه هېڅکله په ټول

 شي پورته کوالی.
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 هغه سر پېه سر کې  کله حسابېږي

 چ  د سر خطر ي  نه وي په خطر ک 

دا ترکيب هم کله کله کارېږي، عجيبېه خبېره  قومونه په جنګ اچوي: 

خو داده چ  دا نومونه هم د هغو کسانو له خوا کارېږي چ  پېر قېومي 

يو بل بيا د يوه  تعصب ککړ دي. يو څوک د ټول ملت چغه پورته کوي او

قوم او سمت چغ  وهي، خو دا قومي عناصر بيېا پېر ملېي عناصېرو د 

قوميت تور پورې کوي.  که چېرې يو ملي شخص د کېوم قومنېدان يېا 

جنګساالر يا فاسد نوم اخلي، نو د جنګساالر پلويان فورا  دې مسل  ته 

 قومي رنګ ورکوي.

ثبېا  او مالتېړ  ملي وحد  چ  د يوه هېواد د پيوستون،ملي وحد : 

لپاره تر ټولو مهم عنصر دی، په افغانستان ک  پر خپله اصلي مانېا نېه 

کارول کېږي. دلته ملي وحد  د اکثريت د ځپن  په مفهېوم خالصېه 

کېږي. که اکثريت هر څومره ځپل کېږي، محرومېږي او مظلومېږي او د 

ظر د لږکيو د حقوقو يو شمېر مدعيان پړسېږي، نو دا حاال  د دوی په ن

ملي وحد  مسير تعقيبوي او که هر کله په دې بهير ک  چا د اکثريېت 

د مظلوميت چيغه پورته کړه او يا ي  اعتراض وکړ، نو فورا  غږ پورته شي 

چ  هلئ ملي وحد  ته زيان ورسېد. ملېي وحېد  دلتېه د اکثريېت 

 پښتنو د خفګان په بيه تمامېږي او همدا مانا لري.

ه د تبعيض يان  توپيري چلند او تبعيض ضد دلت تبعيض ښه شی نه دی:

مبارزو ک  توپير نه کېږي. يو څوک ټوله ورځ تبعيض ته لمن وهي، خېو 

که يو چا ورته وويل چ  ول ؟ هغه فورا  وايي ول  تبعيض ته لمن وه ، 
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يان  تبعيضيان دومره ماهر دي چ  پر ب  تبعيضه خلکو هم د تبعېيض 

 تور پورې کوالی شي.

 

( کلونېو ۶۹تېرو درې نيمو لسيزو او په تېره بيا په دې تېرو )په  مجاهد:

ک  چ  د )مجاهد( له مقد  نامه څخه څومره نامقدسېه ګهېه پورتېه 

شوه، په نړۍ ک  به ي  ساری نه وي ليدل شوی. هغوی چ  د رو  پر 

وړاندې ي  په جهاد ک  خپل سرونه نذرانه کړل او يوه شېبه ي  خپېل 

او  څوک مجاهد نه وايي، هغېوی چې  د  مورچل پرېنښود، هغوی ته

روسانو د يرغل پر مهال ي  له هغوی سېره پروتوکولونېه درلېودل او د 

رو  تر وتلو وروسته ي  جنګونه پيل کړل، هغوی د جهاد پېر وراثېت 

کېناستل. عجيبه خبره خو ال په ک  داده ځين  اشخاص چ  د روسانو 

ال ماشومان وو، هغېوی د وتلو پرمهال نوي تولد شوي او يا هم هغه مه

تر ټولو زيا  د جهاد ټيکه داران دي. د جهاد او مجاهد پېه نامېه چې  

کوم  ځورون ، نارواوې، لوټ او تېاالن وشېو، نېه يېوازې )جهېاد( او 
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)مجاهد( پرې شرمېږي، بلک  ټول انسېانيت پېرې شېرمېږي، خېو دا 

 ښاغلي بيا  هم پر دې ډول ))جهاد(( وياړي.

يل کېږي چ  له نامشروع وسېل  او زور څخېه هغه چاته و جنګساالر:

ناقانونه او نامشروع ګهه پورته کوي. کله کله بيېا دې کېار تېه مقېد  

شعارونه او عنوانونه هم ورکوي. که ددې اشخاصو په بېاب چېا هېم د 

اعتراض غږ پورته کړ، نو د دوی له خوا پېرې ډول ډول تورونېه پېورې 

نورو قومي عنوانونو تېر شېا کېږي اوخپله د سپېڅلو ديني شعارونو او 

 ځان پهوي.

نورې ګڼ  اصطالحګان  هم شته چ  بل وخت به ي  وڅېړو. خېو او  

مو دې پورتنيو اصطالحاتو او يا ترکيبونو ته په ډېر لنېډيز سېره اشېاره 

 وکړه.

 او  راځم، ستاسو نظرونو، وړانديزونو، پوښتنو او ګروېږنو ته!
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 انتخابا  او خطرا 

 (يم در ېدر)

 او ځوابونه ښتن پو

 

استاده !ځين  افراد او په ځانګړي توګېه د   :لحاظ الرحمن مجيب

اصالحاتو او همپېالن  

ټيم ځين  غړي تاسې  

بانېېدې د فاشېسېېت او 

متعصب ټاپېه لګېوي؟ 

دا  وتاسې پېر ول  دوی

 تورونېېېه پېېېورېډول 

 کوي؟

دافغانسېتان ځواب: 

مخالف زمېو  مخېالف 

ته  دی،که څوک ماته ووايي چ دی او دافغانستان موافق زمو  دوست 

خوشالېږم، دوی کېه دا القېاب  ډېر نو زه ،ملتپال شخص ي  ښه ډېر  يو

 ،شتهه مو  ته استعمالوي دوی زړه ک  پوهېږي چ  داصفا  مو  ک  ن

شي نو مجبوره دي داډول ټاپ  ولګوي او تر شا ه خو مو هم ن الیتاييدو

ل تعبيروي چ  د يېو دې  ډوه ي  ځان پټ کړي  بل که ملتپالنه دوی پ
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او په نيمروز ک  ي   کا ېيوه کېله راڅخه جنګ ساالر د ا  له خول   

ماشوم ته ورکوې، که نشنلېست دې ته وايي  خوارځواکي لوي يو سوی

 ، دا زه ي  نېشنلېسټ.بيا خو ښه خبره ده

ايا د ټاکنو په دوېم پړاو ک  به دواړه مخکښ نوماندان د حيران : يام

ومت جېوړ تالفي حکييو ا

تالفېېي يکېېړي؟ او کېېه ا

حکومېېت جېېوړېږي دوه 

 پړاوه ټاکن  څه مانا؟

: که ډاکهر عبداهلل ځواب

عبېېداهلل پېېه ټېېاکنو کېې  

نو بيا اړتيا نه  ،بريالی شي

تالفي حکومت يلري چ  ا

ځکه دوی پېه  ،جوړ کړي

حکومت ک  ډېېره زياتېه  

د ټېاکنو  چې شي پورتېه کېوالی ه ونډه لري او څوک به د بغاو  غږ ن

پايل  اخالل کړي او داس  قراين شته چې  کېه ډاکهېر اشېرف غنېي 

نو  ،احمدزی په ټاکنو ک  په اکثريت رايو او په ستر توپير هم بريالی شي

هم شېته  نښ  نښان تالف کوي او ورته اړتيا لري او داس  يهم ا به بيا

نو د عبېداهلل عبېداهلل  ،بريالی شي په کم توپير هم چ  که اشرف غني

بغاو  کوالی شي ځکه په حکومت ک  هم  (ل جوړوالی شيډله جنجا

 کېرزي همدوی دي،  بيا به نړيواله ټولنه او په حکومت ک   د ولسمشر

تالفي حکومت جوړېېدو يپه شمول ځين  محافظه کارې کړۍ دوی د ا
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ته وهڅوي، څنګه چ  اسالمي جمعيت په حکومت ک  غوښنه برخېه 

شي او هغو اشخاصو ته به ال ډېېره ه لري نو ريفورم ته به زمينه برابره ن

ونډه ورکړل شي چ  ان د افغانستان د ملېي هويېت مخېالف دي او د 

له نېاخوالو او جنجېالونو ډک  دا حکومت هم کرزي حکومت غوندې به

يت لپاره به يو شمېر ععبداهلل راي  زيات  شي نو د مشرو د وي، خو که

 لېهه وي چ  ان هغو سر له پښتانه ترې چاپېر وي خو اصلي هسته به 

 ملي هويت سره مخالف دي.

ډاکهر اشرف غني له د جهاد مشران خو  !استادهقدر  اهلل بدلون: 

اکهېېر ډسېېره دي او 

هغه  خو عبداهلل سره

د   کسېېان دي چېې 

 يېا جهاد په وخت ک 

 يېا باډي ګاردان وو او

 راو او  پې وعسکر و

خپلو مشرانو د کفېر 

   فتوا هم ورکوي.

د جهاد اول  ځواب:

سل خلک  او مشران اکثره ډاکهر صيب اشرف غنېي احمېدزي سېره ن

خېو ، دي، ډاکهرصيب عبداهلل عبداهلل سره هم دجهاد اول نسل شېته

جهاد د  ا دوخت ک  نوي ځوانان وو او د هاکثره ي  هغه دي چ  په هغ
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دوی نېوي  نېو و،چ  روسان پېه وتېو و دي کلهوروستيو شېبو خلک 

 .وځوانۍ ته رسېدلي و

دخلکو د تشويشونو په اړه مو ورتېه  ،ر اشرف غني سره وکتلمو  ډاکه

مشکال  دي بايد اصالم شېي،  دې وويل چ  په اداره او منجمنټ ک 

ګش شمېر خلک، قومي مشران درغلي خو بېرتېه خفېه راغلېي، بايېد 

ددې  دې په دفتر ک  ځين  واړه واړه سېکرتران خو او سمون راشي 

راشېي، دوه  خوشالهخلک ترې  ي چ  د قوم مشران او عامدجوګه نه 

ډاکهر صيب اشرف غني سره  په ولس ک  ظرفيېت ډېېر  لهخبرې دي، 

 لمقابل د ډاکهراخو په دفتر ک  ي  د جذب قوه ټيهه ده، خو ب ،پراخ دی

خو پېه ولېس کې  يې   ،عبداهلل په ټيم ک  د جذب قوه ډېره ده صيب

ظرفيت ټيټ دی، نو د اشرف غني ټيم نېه چې  څېوک خفېه شېي د 

بداهلل ټيم ک  د جذب قوه ډېره ده اتوما  ي  ځېان تېه جېذبوي، د ع

کېېدی شېي  هم مو  ته د مالقا  وړانديز شېوی له خواعبداهلل د ټيم 

کتل خو مخالف سره وي چې  منطېق  ،هر چاسره ګورو؛ ګورو ورسره و

، مېو  یورسره ووايو چ  ستا په وجود ک  افغانستان ته دغه خطېر د

داخلي وي  او يا کتن ، راسره کوي مناظرهه شفافيت ته هم حاضر يو ک

چېا نېه خرڅېوو، ځينې  ېکه خارجي ورسره ګورو خو خپل ځان په ه

؛ ستميانو او  مخالفينو سره منطق تېه هېم کينېو چې  ورتېه ووايېو 

دافغانستان کوچ هېم خېورې او د افغانسېتان ملېي هويېت هېم نېه 

خو تل به  من ؟!ول  ي  نه من ؟ مو  ولمسمشر کرزي سره هم کار کاوه

ورسره النج  کول ، که هېر کانديېد  پر سر ملي ګهو دمو د افغانستان 
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وي چ  د ملي ګهو نه يو سانتي هم تېر شي مو  يې  مخالفېت کېوو او 

مېو  ، داعتراض حق هم لرو

دفکر او عمېل اسېتقالليت 

 لرو.

د  :ګل محمد پښتون

ميېېېدان د ځوانېېېانو د 

اسېتاده! ، خوځښت مشر

کې  په لومړي پېړاو ټېاکنو 

لويېه سېتونزه درغلېېي وه، 

 چ  ان کمېسېيونونو هېم

 ېشېوه ن ناپاک  راي  پاک 

د عبېداهلل  ، څرنګه چ چ  روڼتيا تضمين کړي او بريالی نه شو، کړای

، وعبداهلل په ټيم ک  هغه خلک دي چ  په کورنيو جګړو ک  ښېکېل و

شي پېه هېېواد کې  بېه دا نسېبي  يايا که دی په دوېم پړاو ک  بريال

 زيانمن نشي؟پرمختګ 

 

دا چ  درغلي وکېړي که ولس پراخ ګډون وکړي کانديدانو ته ځواب: 

کله چ  يو  اړتيا نه پيداکېږي داخو خلک نه راووځي ځکه تقلب کېږي 

رسمي نظار  د تقلب  ناتقلب او درغلي وکړي، رسمي نظار  او  کانديد

هغېه دي ولس کوي او رسمي نظار   نظار کچه ټيهولی شي، نارسمي 

، ورني او نړيوال څارونکي، رسنۍ او د کانديدانو استازي ي  کويک چ 
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کمېسېيون  د د درغليو د کچ  په ټيهوالي کې  مرسېته کېوي، دا ټول

 تېردی او بايد د ټاکنو کمېسېيون مخکې   ضروريبشپړ ناپېلتوب ډېر 

مخک  کانديدانو ته خپل هوډ څرګند کړي چ  که درغلي مو وکړه هم 

 تنېه (۸۱۱۱)، او  کمېسېيون درکوو و هم سزامو تقلبي راي  باطلوو ا

نو دوی خو هېڅ راي   ،ددرغليو په تور ،کارکوونکي له دندو ګوښه کوي

 باطل  نه کړې نو تقلب بيا چا وکړ؟

 ،دې پوهېږي چ  په اول پړاو ک  درغلېي شېوېه د ټاکنو کمېسيون پ

دې پوهېږي ه چ  کانديدان سياسي فشار لري او بل کمېسيون پ خو دا

نو څه اړتيا ده چې  رايې  بېاطلوو نېو  ،هس  هم دوېم پړاو ته ځوچ  

يو کانديد ي   کهورکړ، او  جرئتهمداوه چ  يو ځل بيا ي  کانديدانو ته 

 کورنيو جګېړو ک  د اور بلولو او  هېوادپه نو احتمال شته چ   ،وبايلي

 واښ وکړي او جنجال جوړ کړي.ګ

انو د خوځښېت ناميدان ځود  ،پوښتنه: مطيع اهلل ستانکزی

د بن په کنفېرانس  :يو تن غړی

دې تاکيېد کېاوه ر ک  روسانو پ

چ  ډېر واک بايد جمعيت ګونېد 

ته ورکړل شي د رباني په مشرۍ، 

دوی خو د جهاد په نوم ډېر لېوړ 

نېو ولې   ،لوړ القاب واخيسېتل

رو  بيا عالقمند دی چې  دوی 

ته واک ورکړي؟ بل مقاومت څه 

داهلل بله داچ  که عب او ته وايي؟
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عبداهلل بريالی شي د هېواد د نوم د بدلېدو او ډيورنېډ لېين د رسېمي 

  کېدو ګواښ هم شته! تاس  ي  په اړه رڼا واچوئ!

ډېرو غړو سره مطېرم کېړې،  لهداخبره ما د اسالمي جمعيت ځواب: 

راځېي نېو تاسې  يې   افغانستان تېه  تئروسي هي هم کوم چ  کله

 خپله زيان اړوي،ځکه کلېه چې  پنجشېر ته مه وړئ! ځکه دا تاسو ته

 چې  اکبر خان قبر ته نېه ځېي، ځکېه وزير انګرېز راشي هغوی د کوم

 هېم لېه  او انګرېز ي  ما  کړی، نو تاسو چ  څومره وژلیمېکناټن ي  

هغه  راو د خپلو مشرانو قبرونو ته ي  وړئ دا پ ئروسانو سره نږدې کېږ

تور دی يېا واقعيېت واقعيت باندې د تاييد مهر لګوي چ  تاسو باندې 

روسانو سره خواخو ي لرئ، تاسو ګورئ چ  روسېان  لهدی چ  تاس  

دوی سره ډېره خواخو ي څرګنېدوي او دوی هلتېه دفترونېه لېرل او 

ښېکاري  ړتعجېب و د ک  ي  نظامي اډه لرله داسړي ته ډېره (کوالب)

  پېر ضېد چ  يو مجاهد دې د روسي عسکرترڅنګ  د يېوه مسېلمان 

ډېرو مطرحو اشخاصو سره هم مطرم  جمعيت له د رېوجنګېږي، داخب

 شوي چ  تاس  په کوالب ک  څه کول؟؟

جګېړه  ردوی هغ  دورې ته د مقاومت نوم ورکوي چ  طالبانو سره پې

نوم نه لري چ  څلور نيم کاله پرې تېېر  هم دورې ته ال او هغ اخته وو 

ګېړه ج رب نورو تنظيمونو  يا هماهنګۍ شورا سره پزاسالمي ح  ؛شول

،نو داخو هماغه پوښتنه ده چ  دوی ته راجع ده چ  دوی هېر واخته و

هېم څه ک  ځان پاک ګڼ  جهاد ک  ي  ګناه نه ده کړې، مقاومت ک  

نېو  ،او ډيموکراسي ک  ي  هم هېڅ نېه دي کېړي پاک صفا پات  شوي

! ینه جنايت شېو ،نه غال شوې هېڅ سپين  کوترې دي افغانستان ک 
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لوټ کړ؟ داخو هماغه پوښتن  دي چې  دوی تېه  نو بيا افغانستان چا

 رو لري، چ  رو  دې ما  کړی او بيا ه راجع دي او دوی ي  ځواب ن

تاته شپاړ  نېيم زره ميليېارده افغېانۍ چېاپوي او ټولېو خلقيېانو او 

کلونو ک  اوه سوه ميليارده چاپ کېړي!! داتېه د  ۶۱پرچميانو ته ي  په 

 ومره خو  ي ؟کوم  خواخو ۍ په وجه هلته ورسره د

کارمل روسان راوستل افغانستان ته او د افغانستان خاوره ي  ورته پېه 

واک ک  ورکړه، مګر دلته داس  تنظيمونه وو چ  روسانو ورتېه خپلېه 

د علېم او  طالبان شته چ ه شک ن دې ک اډه په واک ک  ورکړه، يان  

خو اسالم ک  خو ي  څوک شېک  وحقونو مخالف و د تمدن او د ښځو

کفېر نېه وسېله لېه يو مسېلمان  ، )البته په خپل تعبير(شي کوالی هن

هغېه تېه د  يې  اخيستله او د بل مسلمان په مقابل ک  جنګېده او بيا

د مقاومت نومرې پېه  په انډول وه! او  ال د جهادانوم ورک ((مقاومت))

 حکومت ک  ډېرې زيات  دي.

بېل  ترغان مو  چ  د سياسي عدالت لپاره همدا خبره کوو چ  هېڅ اف

، نه داچې  يېو هپه کفايت، لياقت او تقوا ک  د لوړتيالوړ نه دی،  نهافغا

بل ووايي ما مقاومت کړی بېل  ،تيرې کړي جهاد ک  وايي ما لس ورځ 

نو دا غواړم او هغېه  ډيموکراسۍ ک  ښه سينګار کړی! په ووايي چ  ما

تړلېی جهاد د ټولو افغانانو يو ارزښت دی، دا هېڅ شخص پورې  غواړم،

! يوسېات بايېد و ارزښتونه ي  همنکه څوک ي  ځان وارث ګڼ   ،نه دی

درباندې نه تکليف شته نه جنګ  ارزښتونه ي  ول  نه سات ؟ او  چ 

 ينو د جګړې په وخت ک  به دې څنګه سېاتل ،او  ي  نه ش  ساتالی

 يې  مو  سرهله  .جهاد نه دی کړی دوی وای! خو اصلي خبره داده چ 
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مو  باندې لګېږي لوی علت يې   پر ټاپ  چ  همدا ده، وجه د اختالف 

ځان لپاره ويستلي دا  د همدادی چ  مو  دغه اصطالحګان  چ  هر چا

 ،مو  ته د منلو وړ نه دي او نه دې ملت ته د منلو وړ دي، واحد ملت دی

جهېاد   د دی، د جهاد وراثت ، د جهاد معنوي ارزښېت، ټولو جهاد کړی

دي، هېېڅ دره، هېېڅ   وړ تقسېيم د ت بانېدېټول ملې پر معنوي پانګه

وب سېسيمه،هېڅ قوماندان ددې حق نه لري چ  دا ارزښت ځانتېه من

 کړي! 

جالل اباد باندې راتلل هغه خلېک  رې شل زره توغندي پزيواد ورځ   

 مجاهدين نه دي!؟

متر متر باندې توغندي راتلل او هغوی د روسېانو  ريوازې د ارغنداب پ

نېن د جهېاد  دا خلېک هغوی مجاهدين نه دي؟ او و،مقابل ک  والړ و

 وراثت يوې محدودې سيم  پورې تړي.

ولس ټوله رايه مشخصېو  ا چ  دپارلماني نظام کوي يان  د د بله خبره

وکيالنو ته راټوله شي او بيا مشخص وکيالن په پيسو واخيسېتل شېي 

چ  وروسته پرې ځان صدراعظم کېړي د قضېي  ماهيېت  همېدادی، 

 لېه و ک  ددوی ځين  غړي دي چ  وايي مو  د افغانسېتانټلوېزيونون

نوم  سره حقوقي ستونزه لرو دوی داخبره په رسنيو ک  په ډاګه وايي، 

وېره هېم  د ولسي زمو  څخهددوی دافغانستان نوم نه خوښېږي، دوی 

داکېار  ، دویصېر پکې  وياواک ته ورسېږي او داعن ویوه  که د همدا

ولس ته ووايي چ  داکوم خلک له تاسو سره کوي او ډاکهر عبداهلل بايد 

دي ايا ته د هغو په نظر ي  که نه؟ که نه ي  څه تظمېين ورکېوې چې  

رته له دوی سره ته هم موافېق ېش  او که چ يوړلددوی زهر له منځه 
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ي  چ  بيا ولس خپله الره بېله کړي او څوک چ  ورسره د جهېاد پېه 

 د تېه خېو ،زښېت نېه دیورنه بېل شي چ  داخو د جهاد ار ي،نوم تلل

 افغانستان مخالفت کوې!

د يو څو ستميانو پخوانۍ هيله داوه چ  ډيورنډ کرښېه پاکسېتان تېه  

زامن وايو، ډيورنډ؛ چ  نوم يې   ((ډيورنډ))، مو  ورته د ښودل شيپرې

خپلېه  دې نه بله ب  غيرتېيترنو  ،انګرېز دی او بيا د انګرېز کرښه منم

هغه دې ورته پرېښوده نېوره هېم ورتېه  شته، نو چ ه هېڅ ن انګرېز او

دې، بله ورځ ان هندوک  پورې راځي د سالنګ تونل ک  بېه يې  ږپرې

پاټک اچولی وي بله ورځ به پنجابی د امو سيند ک  پښ  وينځي، مېو  

پورته تر اټکه دعوه کوو مو  بايد داباسين په اوبو بانېدې خپېل بوټېان 

خپلې  پښې   کې  سېينده چ  هغوی دلته راشي د امو پ دا وينځو نه

ووينځي.دا کېدی شي ځينو خلکو ته احساساتي خبرې ښکاره شېي، 

هانېګ  څخېهچېين لېه  ارمانونه چ  دي دا په يوه ورځ نه پلي کېږي،

 سېل کالېه ،وخت ک  کم قدرتېه و هچين هغ ،کانګ انګرېزانو نيولی و

چين باقدرته هېواد شو بېرته ي  ترې خپله  انتظار ي  وويست کله چ 

نن ي  چاپان سېره هېم پېه  ،ديږهم نه پرې (ټايوان)ونيوله، نن  خاوره

خو چ  خاوره  ،ديږ، څوک خپله خاوره چاته نه پرېیټاپوګانو جنجال د

داسې  خلېک ځېان هېم  ،هم له خاورو جېوړ دی دې ، ځانېخرڅو

خرڅوي، خو وېره په همدې ک  ده چ  خدای ج دې داس  کانديد نېه 

او بل ډاکهېر عبېداهلل  چې   پلي کړيکاميابوي چ  د ډيورنډ ارمانونه 

، نېو اداري وچ  مو  به واليتونېه جېوړو ،وعدې ورکړي په کمپاين ک 

واحدونه چ  جوړېږي دوه شيان پک  ډېر مهم دي يېو نفېو  او بېل 

مساحت، داس  نه کېږي چې  د سياسېي غېرض او سياسېي مېرض 

جوړ شي دا هېېواد تېه لېوی مشېکل دی، لکېه  دې واليتونه پربنسټ

اتو له مخ  واليت  شو، که داس  وي نو ظر چ  د سياسي ملحوپنجشي
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زره کيلومتره مربع مساحت لري که پنجشېر سره ي  مقايسه  ۱۸هرا  

زيا  واليتونه جوړ شي هلمنېد چې  ډېېر لېوی  ۱۱کړو نو هلته به تر 

 بايېدواليتونه جوړ شي همداس  په فراه ک   ۱۹واليت دی هلته به  به 

واليتونه جوړ شي هلمند د  ۹۰بدخشان ک  به واليتونه جوړ شي،  ۸۰

د يېو اداري واحېد  لسو هېوادونو ډېر مسېاحت لېري، ترنړۍ په کچه 

خو که په سياسي او قومي  ،ده خبره که داړتيا پر بنسټ وي ښه جوړول

فرماي  جوړېږي بيا خيانت دی، ته څه کاره ي  چ  وعېدې ورکېوي؟ 

ووايېي، کېه د عېدالت  تونېهيواقع په زغرده کله کله سړی مجبور شي

پربنسټ وي خو پروا نه کوي خدای دې وکړي چې  پنجشېېر نېه دوه 

واليتونه جوړ شي مو  پرې اعتراض نه لرو څومره چ  خلکو ته سهولت 

څخېه لېه وو ولسواليو له دوي ښه ده، خو داس  نه چ  په هلمند ک  

له  کيلو متره فاصله ده او په يو بل واليت ک  (۹۱۱)بل  ته ځ   يوې نه

کيلو متره، دا داساسي قانون خالف ده  (۹) يوې ولسوالۍ څخه بل  ته

يېو مو  وايو چې   ،ځکه په اساسي قانون ک  ټول خدما  متوازن دي

دوی يې  د  ،اساساتو جېوړ شېي د اړتياوو پر بايد  د ملت اداري واحد 

 قوميت پر اسا  جوړوي. 

 د اباد افغانستان په هيله

 تاسو ټولو نه مننه
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 ټونه او جنجالونهو 

 )څلورم در (

مو  تر دې د مخه درې ملي درسونه وړاندې کېړي وو، چې  دوه يې  د 

 انتخاباتو پر محور راڅرخېدل.

 لومړی: انتخابا  او احتماال 

 دويم: انتخابا  او خطرا .

 

د دواړو درسونو اصلي جوهر او محتويا  تر ډېره حېده پېورې عملېي 

ک  دي، کوم  وړاندوين  چ  شېوې  شول او يا د عملي کېدو په حال

 ( عملي شوې.۳۸دې په سلو ک  )

 .او   تر ټاکنو وړاندې ژمنو او حاالتو ته اشاره کوو

کله چ  د ټاکنو د لومړي پړاو بشپړې نتيج  اعالن شوې،  ژمن :  -۶

نو اکثره هېواد وال پر دې پوهېدل چ  زياته درغلي په ک  شوې، خېو 

کړۍ د يو مخکښ کانديېد تېر شېا  څرنګه چ  په حکومت ک  اساسي
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والړې وې، نو ځکه خو ټاکنيزې نتيج  له کوم اساسي تغير پرته اعالن 

شوې. بيا وروسته  دواړو مخکښو کانديدانو ژمنه وکړه چ  دويم پېړاو 

ته به ځو، د ټاکنيزو کميسيونو پرېکړې به منو او نتيجو ته به ي  غېاړه 

   دو.

 

(م  نېه  د ماښېام تېر ۸۱د ) د جوزا: ژمن  ول  مات  شوې؟ -۸

شپږو بجو دواړه نوماندان پر خپلو ژمنو والړ وو. ان ډاکهر صيب عبداهلل 

عبداهلل د ټاکنو په اړه خپل لومړني خبري کنفرانس ک  وويېل چې  د 

ټاکنو نتيجه معلومه ده، اشاره ي  خپل ټيم ته وه چ  ګهونکی دی، خو 

ظرينو ي  له ټولو سيمو کله چ  د شپ  ناوخته؛ هغه مهال چ  خپلو نا

څخه  ورته د ټاکنو د نتايجو پاڼ  راوړې، نو خبره معکوسه شېوه. کلېه 

 چ  ي  نتايجو ک  خپل تصوير وليد، نو د پلم  په لهه ک  شول.
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تر يوسف نورستاني او ضياء الحق  ول  ضياء الحق امرخېل؟: -۹

نو امرخېل د مخه ښاغلی فضل احمد معنوي او عبداهلل احمدزی د ټېاک

اصلي متصديان وو. معنوي صيب لکه د بلخ د والېي پېه شېان خپلېه 

ځانګړې پاچاهي جوړه کړې وه او احمېدزی هېم د هغېه د يېو مېامور 

حيثيت درلود.د معنوي صيب د انتخاباتي جنجالونو کيسه، د شېهزاده 

سرای داستان او نورې په زرګونو درغلۍ له هېچا په  نه دي. کله چې  

پلېه مخېه الړ او د معنېوي د کېار مېوده پايتېه عبداهلل احمدزی په خ

ورسېده، نو د درغليو هغه تور لښکر چ  د نظار شورا  قومي تعصېب او 

د اسالمي جمعيت سياسي تفکر ي  په خهه ک  اخښل شوی و،  ال هېم 

د ټاکنو د کميسيون ټول رګونه نيولي وو. د ټېاکنو کميسېيون کې  د 

ګنده وه چ  تا به ويل د نظار پنجشېر درې او نظار شورا ونډه دومره څر

شورا کوم  پېوځي 

پوسېېت  او يېېا هېېم 

سياسي دفتېر تېه 

ورننوزې، د معنوي 

او امرخېل لېومړی 

ټکېېر هغېېه وخېېت 

رامنځته شېو چې  

معنېېېوي صېېېيب 

غوښتل تر خپل تګ د مخه ټول انتخاباتي پوسېتونه د نظارشېورا پېه 

ريېيس  افرادو ډک کړي، سره له دې چ  د مامورينو تقرر د داراالنشا د

صالحيت و، هغه هم د يوه قانون او مقررې له مخ ، خو معنوي صېيب 
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دا خبره نه منله، امرخېل معنوي ته وويل چ  زه دلتېه د نظېار شېورا 

دفتر نه جوړوم؟ زه د انتخاباتو کميسيون ته افراد نيسم او هغېه هېم د 

لياقت پر اسا . خبره ان ولسمشر ته ورسېېده. امرخېېل وويېل: هېر 

لته د کارکوونکي په توګه مقررېږي، بايد د ټاکنو کميسيون څوک چ  د

د دارالنشاء د طرزالعمل له مخ  او په اداري اصالحاتو ک  تر ازمېوين  

وروسته مقرر شي. دې کار د معنوي د السوهن  مخه ونيوله او تېر دې 

روسته چ  هر څوک مقررېدل، د لياقت اصل په ک  حتمي و. خېو بيېا 

غلي معنوي د انتخاباتو په کميسيون ک  د خپل  هم هغه افراد چ  ښا

کمشنرۍ او بيا د رياست په دوو بېالبېلو دورو ک  مقرر کړي وو،  هغېه 

 ال  پر خپل ځای پات  وو. 

 

يو وخت بيا داس  راغی چ  د ټاکنو د خپلواک کمېسيون همدا رييس 

د ښاغلي عبداهلل عبداهلل د نظار  د ټيم عمومي مسېلل شېو. ده پېه 
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ون ک  د خپلو پخوانيو ځای  پر ځای شويو افېرادو پېه وسېيله کميسي

داس  درغلي وکړه چ  ان د ټېاکنيزو شېکايتونو کميشېنرانو وويېل ، 

ډېرې درغلۍ شوي، خو مو  ته سخته ده چ  پاک  راي  له ناپاکو هغېو 

بېل  کړو. د معنوي صيب تبسم به تاسو هغه وخت ليدلی وي، چ  ويل 

مگر جايگاه تغير نمی خورد((. ښاغلي امرخېل  ي : ))رايها تغير ميخورد

او په مجموع ک  د ټاکنو کميسيون د اصالحاتو او همګرايي ټيم تېېرو 

درغليو ته متوجه وو. همپالن  ټيم د تېرې درغلۍ په تعقيب غوښتل دا 

ځل بيا هم تر هغه زيات  درغلۍ وکړي او بيا دا درغلي د خلکو له رايېو 

ړي.( نو ځکه خو کله چ  د ټاکنو  نتيجې  د څخه د دفاع په پلمه پهه ک

دوی د خپل  محاسب  له مخ  دوی تېه پېه زړه پېورې نېه وې، نېو د 

امرخېل پر ضد ي  چغ  پورته کړې، خو دا ځل د معنوي صيب په خوله 

ک  نه تبسم و، نه هم سوی تبسم او نه يې  دا وويېل چې  ))جايگېان 

خورد.(( هغه بېل ځېل همين است، تغير نه می خورد، خو رايها تغير مي

مخک  تر دې چ  د ټاکنو کميسيون پر نتايجو بحېث وکېړي، معنېوي 

صيب لکه د کميسيون د يو برحال رييس په شان د نتېايجو کميېت او 

 کيفيت بيانوه، خو دا ځل ي  وزرونه مړاوي وو.

(م  وروسته د شرايطو اېښودل پيېل شېول، ۸۱د جوزا تر ) شرطونه:

و خبره مطرم شوه، هغه چې  لېه خپلې  لومړی د امرخېل د لرې کېد

دندې ال  په سر شو، بيا نور شرايط مطرم شول، او  نو هره ورځ يېو 

 نوی شرط وي او يوه نوې طرحه.

لومړی ښار ک  کېږدۍ ووهل شوې، بيېا يې  مظېاهرې  مزاحمتونه:

وکړې، مخک  تر دې چ  نتيجه اعالن شي، مظاهرې ته ي  راودانګېل، 
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د مخه وکړه چ  که نتيجېه اعېالن شېوې  مظاهره ي  ځکه تر نتيج 

وای، د دوی د پلويانو وزرونه به مړاوي  شوي وو، فکر يې  کېاوه چې  

څوک به راونه وځي، بل روژه هم راروانه وه، نېو لېه وارخطېايۍ يې  د 

جمع  پر ورځ په داس  ځای ک  مظاهره وکړه چ  نېه يې  پېه ټېاکنو 

لود. د مظاهرې اعالن ي  پورې اړه لرله او نه ي  هم کوم پرېکړه ليک در

د ميليونونو تنو و، خو عمال  په ک  زرګونه تنه، په اعالنونو ک  يې  لېه 

پښتونستان واټ سره د خپل حساسيت د ښودلو له امله دې تېاريخي 

ځای ته د )ميدان فواره اب( نوم ورکړ او بيېا يې  د پښتونسېتان واټ 

 لوح  هم زيانمن  کړې.

( کلونو کې  چې  هېره ناپېاکي د ۶۹په تېرو ) د حکومت مداخله:

شمالهلوال  عناصرو او يا هم په حکومت ک  نورو افرادو کړې، نېو ال  

 ي  په ولسمشر کرزي پاک کړی دی.

سره له دې چ  ولسمشر کرزي د سترې سياسي اشتباه په توګېه، دې 

ډل  ته داس  امتيازا  ورکړي چ  هېڅ چېرې ي  ساری نه شته، خېو  

غوښتن  پوره نه کړای شوې. او  ي  يېو ځېل  بيا ي  هم د دوی ټول 

بيا همغه زړه وسله او پلمه تکرار کړه چ  کېرزی او حکومېت مداخلېه 

کوي. ښه دی د خدای فضل دی، نه قانوني صيب  په حکومت ک  شته، 

نه بسم اهلل خان، نه عطا محمد نور او نه د اسالمي جمعيت په زرګونېو 

نو ک  په خپله د عبېداهلل پېه ( کلو۶۹نور فعال اشخاص.!! حکومت په )

 شمول د اسالمي جمعيت له ټولو غړو پاک او مبرا و!!!
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( کلونو هېڅ داس  ترکيب کې  نېه دی ۶۹په ) د ټاکنو کميسيون:

رامنځته شوی چ  په هغه ک  دې نظار شورا خپل استازي ونه لري، ان 

له نورو قومونو او کدرونو څخه به چ  هم څوک ټاکل کېدل، نو د نظېار 

ورا هوکړه به اخيستل کېدله، همدې کميسيونونو ته راځېو. د ټېاکنو ش

خپلواک کميسيون په نهېو غېړو کې  )درې( پښېتانه او د شېکايتونو 

کميسيون په پنځو غړو ک  يو تن پښتون دی. په دواړو کميسيونو کې  

د اسالمي جمعيت غړي ثابت او څرګند دي، خو بيا هم شکايت. بيا هم 

متياز د نظار شېورا د تفکېر او سياسېي شخصېيت شکايت  او بيا هم ا

 اصلي محتوا ده.

مو  په تېرو درسېونو کې  هېم اشېاره کېړې وه چې    د  فشارونه: 

شمالهلوال  اصلي زړی چ  او  د اصالحاتو او همپالن  د ټيم په نېوم 

يادېږي، د وضع  د اخالل او ډول ډول فشارونو د واردولو تېوان لېري. 

ر عبداهلل عبداهلل تر اشرف غني کمې  رايې  مو  ويلي وو چ  که ډاکه
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وګهي، نو دوی به د تقلب په نامه انتخاباتي بهير تېر پوښېتن  النېدې 

راولي، وضع به اخالل کړي، او د يېوه مشېارکتي حکومېت د جوړېېدو  

هڅه به وکړي، يوه برخه به ي  په حکومت ک  وي او يوه برخه به ي  له 

 به به  يو ځل بيا تکرار کړي.( کلونو تجر۶۹حکومته بهر، د تېرو )

او  چ  د ډاکهر عبداهلل عبداهلل راي  تر ډاکهر اشرف غني کمې  دي، 

نو ډاکهر عبداهلل او د هغه اړونده ډله غواړي د بېالبېلو فشارونو له الرې 

ددې رايو خال ډکه کړي، تقلب پلمه کړي، له دولتي زور، سياسي فشار، 

افېرادو د فزيکېي امحېا ټېول  فزيکي ټکرونو او ان د مقابېل لېوري د

وريانتونه وکاروي، دا ټول امکانا  هغو عواملېو برابېر کېړي چې  پېه 

 (کلونو راهيس  ځای پر ځای دي.۶۹حکومت ک  له تېرو )

د ډاکهر عبداهلل عبداهلل ټيم څو ټلېفوني مکالم   ټلېفوني مکالم :

پيدا کړي يا ي  جوړې کړي چ  هغه د فشار د يوې وسېيل  پېه توګېه 

روي، دوی يوه پوښتنه مطرم کوي چ  که دا غږ د امرخېل او د ځينو کا

حکومتي چارواکو و، نو په انتخاباتو ک  تقلب شېوی، دلتېه بايېد څېو 

پوښتن  مطرم شي چ  ايا دا غږ صحت لري که نه؟ دويم کېه صېحت 

ولري، څه په ک  ويل شوي؟ درېيم څه شی چ  په ک  ويل شېوي، پېر 

ورم، ول  يوازې د دوی غږونه ثبتېږي؟ چېا ټاکنو څومره اغېز لري؟ څل

چ  دا غږونه ثبت کړي کومه مرجع ده؟  دولتي ده کېه نېادولتي؟ کېه 

دولتي مرجع  وي، ول  د يوه کانديد په خدمت ک  ده؟ او که نا دولتېي 

وي، هېڅ جواز نه لري، نو يو ټېيم چې  پېر ټلېفېوني او اسېتخباراتي 

چ  ټول انتخاباتي بهير د  دستګاوو دومره حاکميت ولري، فکر نه کوئ

دوی تر ناقانونه اغېز الندې دی، آيا د يو غږ په ثبت سره هېر څېه لېه 
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منځه ځي؟ آيا کېدی شي د مخابراتو وزار  د دواړو ټيمونو د مشېرانو 

په ګډون د ټولو مهمو دولتي چارواکو، د انتخاباتو د کمشنرانو د غږونېو 

ره خېو دا ده چې  د ډيهايل راوباسي چ  نورو څه ويلي؟ عجيبېه خبې

امراهلل، عبداهلل، عطا محمد نور، معنوي او نورو غږونه دې محفېوظ وي، 

خو هغه څوک چ  د حکومت په دستګاه ک  بېوسه او بېکسېه دی، د 

هغوی هر ډول غږ ته دې دام ايښودل کېږي، کېوم  مرجعې  چې  دا 

غږونه ثبت کړي، بايد تر وروستي ايډيټ او په جملو کې  تېر ادلېون او 

دلون وروسته، همغه لومړنی حالت ي  هم پيدا شي، چ  ايېا دا اولېي ب

حالت دی که دويمي. تر ټولو مهمه او وروستۍ خبره دا ده چ  ايېا يېو 

ټلېفوني غږ د ټاکنو د مسير او د ولس د رايو پر بدلولو څه تاثير لري که 

نه؟ په خپله پر امرخېل له يوه لوري تور پورې شوی،  تر څېو چې  تېور 

نه شي او محکمه حکم صادر نه کړي، شخص خپل اصلي حالېت  ثابت

لري. کېدی شي په خپله امرخېل سره هم ګېش شېمېر داسې  اسېناد 

 موجود وي چ  د مقابل ټيم له نامشروعو غوښتنو پرده پورته کړي.

ددې ټولو فشارونو هدف دا دی چ  ټاکن  په يو نېه  سياسي تفاهم:

الم سياسي تفېاهم تېه برابېره يو ډول نا مشروع شي او زمينه په اصط

شي، له سياسي تفاهم څخه د هر چا خپېل خپېل تعبيېر دی، اصېلي 

سياسي تفاهم خو همدا دی چ  د ټاکنو پايل  ومنل شي، خېو د نظېار 

شورا ډله چ  او  په انتخاباتي بهير ک  ځېان کمېزوری ګڼېي، نېو د 

سياسي تفاهم خبره کوي. له سياسي تفاهم څخه ي  هدف دادی چې  

ن کنفرانس په شان يو حالت دې رامنځته شي او يېا هېم تېر هغېه د ب

وروسته په انتخاباتي بهيرونو ک  چ   اساسي واک له يوې ډل ، يېوې 
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درې او يو تنظيم سره و، خو د زعامت لپاره يو شېخص د سېمبول پېه 

توګه غوره شوی و، د زعامت مسلليت يو چا سېره  و، خېو د سياسېي 

و  يو ځل بيا همدغه لوبېه روانېه ده. دا قدر  نعمت له بل چا سره. ا

چ  ډاکهر اشرف غني احمدزی به څومره د حامد کرزي پېه رول کې  

 واقع شي، هغه پوښتنه ده چ  وخت به ورته ځواب ووايي.

د يادون  وړ ده چ  د همپالن  ټيم به تر ټاکنو وړاندې د سياسي تفاهم  

سېتونزو د حېل الره خبره په کلکه ردوله او ټاکن  به ي  يوازې د ټولو 

 ګڼله، خو او  تر ټولو د مخه دوی د سياسي تفاهم خبره کوي.

د ناوړه سياسي تفېاهم لېه الرې نېاوړه ائتالفېي  ائتالفي حکومت:

حکومت رامنځته کېږي. دا به تر هغه حکومته ډېر بدتر وي چ  په تېرو 

( کلونو ک  ي  جريان درلود. ائتالفي حکومت به په افغانستان ک  ۶۹)

انتخاباتو محتوا او ماهيت په چورلټ ډول له منځه يوسي او د نېاوړه  د

سياسي معاملو ډېر بد کلتور به عام کړي. ولسېواکۍ بېه د تمسېخر وړ 

 شي او نور به هېڅوک د ټاکنو مانا او مفهوم ونه مني.

حقيقت دا دی چ  د ټاکنو اصېلي ګهېونکی نېه  ټاکن  چا ګهلي؟:

اکهر عبداهلل عبداهلل. د ټاکنو اصېلي ډاکهر اشر غني احمدزی دی، نه ډ

ګهونکی ملت دی، خو او  ګومان کېږي چ  د ملت پېر برخليېک يېو 

ځل بيا سياسي معامل  روان  دي. د عبداهلل اليتنېاهي غوښېتن  او د 
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ډاکهر اشرف غني سست غبرګون  هغه اندېښن  دي چ  کېدی شېي 

 ولس د لنډ مهال لپاره نهيلی کړي.

وام ټيم بايد ژر تر ژره د ولس د رايو حفاظېت د تحول او د حل الرې:

ته راودانګي، که ي  نه شي کوالی ولس ته دې په خپلېه ووايېي، لکېه 

څنګه چ  مو په ټاکنو ک  حماسه وپنځولېه همداسې  د خپلېو رايېو 

خونديتابه ته هم راودانګئ. ائتالفي حکومت افغانستان ته  قاتېل زهېر 

الف بوی تېرې رانېه شېي، د دي، البته پراخ بنسهه حکومت چ  د ائت

افغانستان لپاره ګهور کار دی. د ټېاکنو کميسېيونونه بايېد ژر تېر ژره 

نتيج  اعالن کړي، دا  د جرګو او مرکو کميسيونونه نه دي. ولسمشېر 

بايد خپل ناپېيلتوب وساتي، خپېل مرسېتياالن او پېه حکومېت کې    

خلېه ونېه تنظيمي عناصر مهار کړي چ  تر دې زياته په ټاکنو کې  مدا

 کړي.

دا طبيعي خبره ده چ  يو ټيم ټاکن  ګهېي او بېل  وروستۍ نتيجه:

ي  بايلوي، ان د يوې راي  په توپير،  خو دا په دې مانا نه ده مخالف ټيم 

چ  د لکونو او ميليونونو رايو مالتړ لري، د افرادو په توګه په راتلېونکي 

برخې  شېي. تېر سياسي، ټولنيز  او مدني نظام ک  له فعال  ونډې ب  

ټاکنو وروسته هر څوک چ  ګهونکی وي بايد د هېواد ټېول  وګېړي د 

 تساوي د اصل په مزي وتړي.
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او  چ  د يوه بايلونکي کانديد له خېوا څېه ګواښېونه او اخطارونېه 

ورکول کېږي، دا د لنډې مودې لپاره دي، کله چ  نتيجه اعالن شېي، 

او يا د نتايجو تر اعالن  ددې ګواښونو کچه هم کمېږي، د ټاکنو په بهير 

وروسته د بايلونکي کانديد له خوا دا ډول غالمغېال او مظېاهرې يېوه 

عادي خبره ده. ټاکن  يو ګهونکی لري، نه دوه، خو اصلي ګهېونکی پېه 

دې ټاکنو ک  ولس دی چ  د شر او فساد دزياتو امکاناتو او وسايلو پېر 

بېره نېه  ده او د ضد ي  پاڅون وکړ. اوسنی غالمغال د اندېښېن  وړ خ

 وخت په تېرېدو سره دا ډول غالمغال په عادي خبره بدلېږي.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

739٠ 
 

 

 ووټونه او جنجالونه

 )څلورم در (

 پوښتن  او ځوابونه

  څخه:لوګر واليت  له فاروق فاروقيپوښتنه: 

د  د پښتونسېېېېتان واټ

د غورځېدو علېت  لوحو

څه و، ايا همګرايېي ټېيم 

شي زغمالی که ه پښتو ن

 ملي تحريک؟ 

بله خبره دا ده چ  تاسو 

او عطا محمد نور خو ملي 

اختالفاتو ته لمن نه وهئ 

او ولس ته خو مېو کېوم 

 چل نه دی جوړ کړی؟

چې   خپله هغه کينه، چ   ځينو پرديپالو په خپلو رسنيو ک ځواب: 

فېواره ، څرګنده کېړې وه، دا يې  د))هرلپښتونستان واټ سره ي  ل له

څرګندې بېلګ    ي  زيون او نور ټلوېزيونپه نوم ياداوه، فردا ټلوې ((آب

شېته!  څخېهتنظيم په رګونو ک  له پخوا  جمعيت قومي تعصب د دي،
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اوسېېږي او ځانتېه  څېوک چاسره اختالف نه لرو! خو چ  دلتهېمو  ه

او دا  ورسره مخالفت لېرو ،افغان نه وايي او ملي هويت ته وفادار نه وي

  يو څېوک د افغانسېتان لرې شي چ له ذهن څخهتعبير بايد د خلکو 

، د ملي  ګهو لپاره مبارزه کېوي او بېل يې  یسر نه تېر د له خپل لپاره

تېه بايېد د  ه يېو؛ مخالفت کوي بايد ددوی دواړو ترمند تېوپير وشېي

افغانستان مدافع وويل شي بل ته د افغانستان مخالف او عطېا محمېد 

په تېذکرو د ملي هويت  مو  ويل نور سره هم زمو  اختالف همداوه چ 

 ک  دې افغان وليکل شي خو عطامحمد نور ويل نه دې ليکل کېږي.

 برخه ک  مو  چاسره ګوزاره نه کوو!. د ملي مسايلو

 :نانو مسوولادلوی کندهار د ځو، اسداهلل عليزی

دوی وايي چ  ټېاکن  دې 

په ځينو ځايونو کې  بيېا 

وشي، ايا افغانسېتان يېوه 

حېېوزه نېېه ده؟ ايېېا دوی 

 څنګه؟ پوهېږي نه که

زه تاسو ته په ډېر ډاډ وايم 

چ  په لوی کندهار کې  د 

زلمي رسول په نوم چاتېه 

چا رايه نه ده ورکړې، مو  
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د بدلون لپاره رايه ورکړې چ  کندهاري ولس او پښتنو سېره تېوپيري 

مو  په کابل ک  بيا پېه لېونګۍ او کنېدهارۍ غېاړه  او چلند ورک شي

 بنديان نه شو؟!

رايي در دور اول انتخابېا  گاصالحا  و هم تيم: محمد عيسی خان

نامزد پيشتاز متقلب  هنامزد پيشتاز نه بلک

هم پودرياره اورده بود  یبود، ودر راه پيماي

ما هيچ قبول نه داريم که حکومت ايتالفي 

بسازه ويا معامله کنېد ايېن يېک خيانېت 

در برابر ملت خواهد بود، و نصېيحت  گبزر

 ست؟شما به تيم تحول و تداوم چي

،د سياسېي خپله ځانګړې مانا لري مو  وايو چ  سياسي تفاهم ځواب: 

. یالندې ايتالفي او ګډ حکومت د ملت لپاره په ګهه نه د نامه ترتفاهم 

که دواړه ټيمونه سره تفاهم وکړي دواړو ټيمونو ک  منفي عناصرشېته 

ډاکهېر  لېه که چيرته يوځای شی ددواړو د ودې زمينه برابرېږي! مېو 

غني احمدزی سره ددې لپاره نه يو يوځای شوي چې  مېو  تېه اشرف 

بلک  د ملت د نجا  لپاره ورسره والړ وو، کله چ  ډاکهر  ،موقف راکړي

وي ځکېه  پېر ضېدصيب کامياب شو بيا به زمو  جهاد د غوړه مېاالنو 

  نه دنوماندانو. یبرياليتوب د ملت د

 

کو له خپله جېبه او  خو کمپاين خالص دی لږ واقعيتونه به ووايو، خل

دفترونه پرانيستل، مصرفونه ي  کول، خو کله به چ  مرکزي دفتر تېه 
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ورغلل دوی به يو مکتوب ورته نه ورکاوه، ددې لپاره چې  دا سېبا تېه 

مطرم نه شي، کله چ  

اشرف غني له محمېود 

خان پل څخه تېر شېه 

او ارر ک  کېناسته  نو 

مو  او تاس  به يو بېل 

جهېېاد د دغېېو غېېوړه 

  نو پر ضداعالنوو.ماال

يو ورور ي  اخوا دی يو ي  دېخوا دی، کمپاينونه دغو خلکو خراب کړل، 

ورور چ  د خپل ورور ځواب نه شي ويلی ملېت ولې  سېتا پېه خولېه 

راشي؟ يو ورور ي  ډاکهر عبداهلل ته کمپاين کوي بل ي  ډاکهېر صېيب 

يو اشرف غني ته، دا ډول لس ورونه مو  تشخيص کړل. دې ک  چ  هر 

  کامياب شو دوی خو ورسره دي، ولس خو بيا پات  شو.
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راځئ يو کار کوو، چاچ  په مرکزي دفتر ک  کمپاين کېړی وي، معېا  يې  

اخيستی وي، خوراکونه ي  کړې وي، ټلېفون ي  کارولی وي، دا دې تر يو کال 

پورې په دولت ک  دنده نه اخلي، تر څو خلکو ته مالومه شي چ  دې خلکېو 

لپاره کار نه دی کړی، د افغانستان لپاره ي  کړی. اول زه حاضر  د خپل موقف

يم چ  په دې په پروسه ک  هر ډول قربانۍ ورکړم. مګېر هغېه کسېان چې  

خلک ي  ځورولي وي، هغه به مو  نوموار ډاکهر صيب اشرف غني تېه ښېييو 

چ  دا دې په اينده حکومت ک  ونډه نه اخلي،  ځکه دا غوړه مېالي يېو بېل 

دی،  چ  دربار ته ورداخل شو، او  ي  د کمپاين لېه دفتېر څخېه مکروب  

دربار جوړ کړی، ته چ  ارر ته ورداخل ش  خلکو سره به څه کوې؟ دا هغېه 

مکروبونه دي چ  کېدی شي يو متفکر هم له خپل اصلي مسېير څخېه بېل 

طرف ته يوسي، تر کومه چ  د سياسي تفاهم خبره ده، د اشرف غني کرکهېر 

دی چاته حاضر نه دی، په ډېرو سختو شرايطو ک  ي  چاته د داس  دی چ  

څوکۍ ژمنه ورنه کړه چ  هغه وخت ي  راي  کم  وې، سېتړيا وه، فشېار و، 

امنيتي مشکال   وو، حتی د ترور او اختطاف مشکال  هم وو خېو ده چاتېه 

سند ورنه کړ چ  زه تاته سند درکوم، نو مو  د ډاکهر تېر ماضي ته په کتېو دا 

لرو چ  دی به سياسي تفاهم نه کوي، څوکۍ به چاته نه ورکېوي، هغېه  باور
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څوکۍ چ  د ډاکهر عبداهلل ټيم ته ورکوي ملت ته دې ورکړي  چ  ملت يې  

مالتړ وکړي. خو که احيانا  ده هم د ولسمشر حامد کرزي په شان تفاهم وکېړ، 

  نو ولس چ  څنګه غبرګون د کرزي پر وړاندې ښودلی و دده پر وړاندې يې

 هم ښيي.

نو راځئ اول ډاکهر صيب اشرف غني کامياب کړو، تر ارګه ي  ورسوو، دويمېه 

پروسه بيا داده چ  د ډاکهر اشرف غني چاپېريال له زورورو، غاصبينو، غوړه 

ماالنو او چاپلوسانو څخه پاک کړو چ  يو سوچه، پاک او سېوتره حکومېت د 

 افغانستان د خلکو په برخه شي.

  انډېره مننه کور ود
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 نه او عملونهزو لو 

 )پنځم در (  

 

 په دې بحث ک  الندې مسايل څېړل کېږي:

 له ډاکهر اشرف غني څخه د مالتړ اصول 

 له ډاکهر اشرف غني سره د خبرو بهير 

 له ډاکهر اشرف غني سره شوی تړون او لوزونه 

 د کمپاين پيل او زمو  عملونه 

  د ولسمشرۍ د لومړي پړاو ټاکن 

 ړاو ټاکن د ولسمشرۍ دويم پ 
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  د اصالحاتو او همپالن  او د تحول او تداوم ټيم د غوښتنو

 ارزونه

  ائتالفونه او سازشونه 

  راتلونکي احتماال 

د ولسمشرۍ په لومړنيو او دويمو دواړو ټاکنو ک  ما د ښېاغلي حامېد 

کرزي مالتړ وکړ د هغو مالتړونو لپاره خپل چاپېريال، خپېل حېاال  او 

رۍ په دې درېيمو ټاکنو ک  مو  ځان سره يو خپل داليل وو. د ولسمش

لړ اصول وټاکل. لومړی اصل دا و چ  د هېواد حاکميېت بايېد د يېوې 

واحدې درې، تنظيم، ډل ، سيم  او قوم له انحصاره راووځ . هر څوک 

چ  داس  يو فرمول جوړ او په هغه ک  راټاله شي چ  له توکميز پلېوه 

ثريت او دوو نورو قومونو: هېزاره عدالت په ک  تامين وي، له پښتون اک

او ازبک څخه ي  ټکټ رغېدلی وي، مو  ي  مالتړ کوو. دا هم د همېدې 

واقعيت له مخ  چ  د هېواد سياسيون ال هم د قوميت له دايرې بهېر 
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فکر نه شي کوالی او ټاکنو ته طبعا  قومي رنګ ورکوي. څرنګېه چې  د 

يېو څېوک ځېان  تاجک قوم په استازۍ ضرور د پنجشېر له درې څخه

ولسمشرۍ ته کانديدوي او احتمال دا  دی چې  د دوو نېورو قومونېو، 

هزاره او ازبک په استازۍ څوک ځان نه کانديدوي  او د مرستيالۍ پېه 

پوستونو ک  ځان خوشاله احساسوي، نو ځکه خو که د ټېاکنيز ټکېټ 

يوه ضلعه، د پنجشېر او يا نورو سيمو په استازۍ په کوم تاجېک ډکېه 

اي  نه ډېروي، تېرو تجربو ته په کتو سره يوازې د ځای ډکېول او شي، ر

د امتياز اخيستل دي، نور پر انتخاباتي مسير کومه اغېزه نه لري، البته 

دا په دې مانا نه ده چ  تاجک شريف قوم دې راتلونکي حکومت کې  

فعاله ونډه ونه لري، خو د افغانستان اوسنيو شرايطو ته په کتېو سېره 

بريالی دی چ  په انتخاباتي ټکټ ک  لږ تر لږه په يېو نېه يېو همغه ټيم 

ډول د دريو قومونو تصوير ولري. که چېرې د تاجک قوم په اسېتازۍ د 

ولسمشرۍ څوکۍ ته چا ځان نه کانديدوالی، نو زمو   دا اصېل پېه دې 

بڼه نه پات  کېده، خو او  دا زمو  عام فورمول و او عمومي قاعېده وه، 

يد چ  همدا فرمول وړاندې کړي مو  ي  مالتړ کېوو او مو  ويل هر کاند

د برياليتوب چانس يې  هېم زيېا  دی. پرتېه لېه دې چې  مېو  پېر 

شخصيتونو فکر وکړو. اول مو د ټاکنو پر سياسي رياضي فکېر وکېړ او 

 ځان مو له يوې قاعدې سره وصل کړ.

د ډاکهر صيب اشرف غني احمدزي په کور ک  يوه غونډه وه، په هغې  

ش شمېر مخور کسان: د زلمي خليېل زاد، علېي احمېد جاللېي، ک  ګ

محمد حنيف اتمر او ډاکهر انوارالحق احدي په ګډون د شپږو مطرحېو 

احتمالي پښتنو کانديدانو د يو ځای کېدو او له هغو څخه د يوه واحېد 
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کانديد پر سر د توافق بحث مطرم و دا ياد مطرم کسان هم په غونېډه 

حث او خبرو اترو وروسته بيا هم دوی پر واحېد ک  موجود وو، تر ډېر ب

نوماند توافق ته ونه رسېدل. هر چا خپل خپل نظريا  درلودل، خو مېا 

ورته وويل، په دې شپږو مطرحو احتمالي کانديدانو ک  چې  هېر چېا 

دغس  انتخاباتي فورمول جوړ کړ، پورتنی فورمول م  ورته ياد کړ، مو  

ترکيب د برياليتوب چانس لېري.، زمېا د همغه مالتړ کوو، همدا ډول يو 

  خبرې پر چا ښ  او پر چا بدې ولګېدې، خو ما خپله خبره وکړه.

 

تر هغه وروسته ما او ځينو نورو ملګرو له ډاکهر صيب اشرف غني سېره 

خبرې وکړې او خپل نظريا  مو ورته وړاندې کړل. هغېه وويېل: زه بېه 

په يو خبرې کوو. مېا يېو  ژوندون ټلوېزيون ته درځم او ماښام ک  به يو

متن وليکه او په هغه ک  م  د ملي تحريک د غېړو نظريېا  شېريک 

کړل، دا هغېه مهېال و چې  ډاکهېر اشېرف غنېي احمېدزي ال خپېل 
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مرستياالن نه وو مشخص کړي، ډاکهر صيب احمېدزي خپېل امنيتېي 

کسان د وعده شوې ورځ  پر سهار ژونېدون ټلوېزيېون تېه د ځېای د 

چک لپاره ولېږل، ټاکل شوې وه ماښام ډاکهر صېيب  ليدلن  او امنيتي

ژوندون ته تشريف راوړي، ويل شوي وو  چ  په مالقېا  کې  بېه بېل 

هېڅوک نه وي، يوازې )انجنير مصبام الدين ساپی( به هم په دې کتنه 

 ک  برخه ولري.

کله چ  د وعدې وخت راغی، پنځه لس دقيق  مخک  د ډاکهر صېيب 

مالقا  د نامعلومو او نا ويلو داليلو له مخې  له دفتره احوال راغی چ  

کنسل شو. وروسته چ  مو  پوښتنه وکړه، نو مالقا  د ډاکهېر صېيب 

اشرف غني په دفتر ک  تر وخېت د مخېه د دربېاري غېوړه مېاالنو د 

تنګنظرۍ له امله کنسل  شوی و. هغوی فکر کاوه چ  که ډاکهر اشرف 

ته ورسېږي، نو زمو  رول  غني له يوه فکري او رسنيز مرکز سره توافق

خو به بيخي پيکه شي، نو ځکه خو ي  هغه ته په غو  ک  کېښوده چ  

دا خو يو نيشنلستي مرکز دی او ته خو يو ملي شخص ي  بيا به دا نېور 

درڅخه خفه شي، نو ځکه خو  مالقا  کنسل شو.  ما خبېره همدلتېه 

ک  تېېره  ډب کړه، ما ويل البته ضرور  به نه احساسوي. څه موده دې

شوه ډاکهر صيب غني )جنرال عبدالرشيد دوستم( او )سرور دان ( د 

خپلو مرستياالنو په توګه غوره کړل. دا مهال جنرال دوسېتم د عامېه 

ذهنيت د حساسيت په وجه له ډېرو ستونزو سره مېخ و پېه ژونېدون 

ټلوېزيون ک  کوم خبريال يو عجيبه شان راپور خپور کړی و: ))د اور او 

و ځای کېدل، د نړۍ ستر مفکر او ستر جنګساالر((، دا  راپور پېر اوبو ي

ډاکهر صيب غني چندان ښه نه و لګېدلی، څېو ورځې   وروسېته پېه 
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کانتينينهال هوټل ک  د کرکهيانو لمانځغونډه وه، ډاکهر صيب هم ورته 

بلل شوی و او زه هم، د ستړي مشي پر مهال ي  ډېېر ژر راتېه وويېل: 

مول م  عملي کړ خو بيېا هېم راپسې  تبليغېا  ))ګوره کنه ستا فور

کېږي.(( زه ژر پوه شوم، ما وويل: ډاکهر صيب هغه د يو ژورنالست نظېر 

دی نه د ټول ټلوېزيون، ده ويل خير نو څه به کېږي؟ مانا مالتړ، ما ويېل 

لږ وخت نور راکړه بيا به د اصولو له مخ  درسره وړاندې ځم. نومليکنه 

ته لږ شپ  پات  دي. مطرحو کسانو ته د هېر هم وشوه، رسمي کمپاين 

کانديد له خوا بلنه ورکول کېږي، مو  ته هم له هر لېوري بلنېه راکېړل 

شوه او ان زيا  فشارونه هم وارد شول، خو  مو  له ټولو نوماندانو څخه 

ډډه کوله. له ډاکهر صيب غني سره بيا هم په مستقيم ډول پېه تمېا  

مستقيمه تلفوني رابطه ټينګه کېړه. پېه ک  نه وم. )کاوون کاکړ( زمو  

اول تيلفون ک  ډاکهر صيب وويل: ما سره په اولويت ک  تاسو ياسېت، 

هر کله چ  وخت لرې سره وبه ګورو.ما ويل زه خپله درته زنېګ وهېم. 

څو ورځ  وروسته ما ورته ميسج ولېږه چ  په وزګېار وخېت کې  دې 

ماتېه يې  وويېل،  تلېفون ته منتظر يم، د شپ  ي  خپله زنګ وواهېه،

څنګه به سره وګورو او څنګه شو نظر مو؟ ما ويل ډاکهر صيب مالتړ دې 

کوو، خو يو څه مالحظا  دي، يو خو دا چ  سېتا ترڅنېګ يېو شېمېر 

داس  کسان شته چ  نه ي  زه خوښېږم او نه زما خوښېږي، هس  نېه 

چ  مو  له تا مالتړ وکړو او دا خبره پر هغېوی بېده ولګېېږي، هغېوی 

ه جال شي، ډاکهر صيب وويل، زه په ټولو نزاکتونېو پېوهېږم، اول درڅخ

خو دا چ  زه تاته د بل چا له زاوي  څخه نه ګورم، زه تاته د داسې  يېو 

مستقل شخص په توګه قايل يم چ  دې ټولنه ک  خپېل وزن لېري او 

ماته محترم ي ، زه هېڅکله يو شخص د بل شخص له زاوي  نه ګېورم، 
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ته ډاډ درکوم. ما ويل ښه ده دې ورځېو کې  بېه له دې ناحي  څخه تا

وګورو، زه به خپلو کاغذونو سره درشم، ډاکهر صيب وويل، هر چېرتېه 

چ  ته غواړې، ما وويل نه، تر ټولو ښه ځای ستاسو کور دی، نور ځايونه 

د امنيتي داليلو له امله تاسو ته مناسب نه ګورم، هغېه پېه دې خبېرو 

او ورځ  وې، ډاکتر صيب هېم ښېه خوښ شو. د کمپاين لومړۍ شپ  

مصروف و، د شپ  ي  زنګ وواهه، سبا د شپ  لس بج  زمو  کور سم 

دی، ما ويل بېخي سم دی، لس بج  فکس درځو، زه او زمو  يو بل ډېر 

تکړه ملګری، ملي سوداګر او فرهنګپال شخصيت چ  او  نه غېواړم 

ته الړو. زمو   نوم ي  واخلم، دواړه د هغه په موټر ک  د ډاکهر صيب کور

ي  ډېر عز  وکړ. هېڅوک نه وو، مو  درې کسېان وو. اول مې  ورتېه 

وويل، وخت راته وښايه څومره وخت لرې؟ هغه وويېل: ستاسېو لپېاره 

وخت قيد نه دی. ما وويل نورو خبرو څخه به تېر شو اول به هغه مېتن 

ته راشم چ  ما ليکلی، که په دې راسره توافق وکړې، نو زمو  کېار بېه 

ډېر اسان شي او هغه ملګري چ  ما سره دي هغوی  به په خالص ال  

( ۸۶تاسو سره د اصولو له مخ  ودرېږي. متن م  ټول  ورتېه ولوسېت )

 موضوعا  ي  درلودل، ده په خورا دقت واورېد.

متن ي  ډېر خوښ شو، وي  ويل يوازې په اوومېه برخېه )نېا مشېروع 

شي: ))په دويم ګام ک  پانګه( ک  وروستۍ جمله که حذف شي ښه به 

دې د دوی ناقانونه مادي شتمنۍ تصفيه شي او د اثبا  په حالت کې  

  دې دا پانګه بېرته د بيت المال برخه شي.((

داکهر صيب وويل   دا په راتلونکو پنځو کلونو ک  ممکنه نېه ده او کېه 

مو   په دې  دوره ک  په دې خبرو ټينګ ودرېږو، نو دا ټېول سېره يېو 
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، مشکال  هم راپيدا کېږي او د سرماي  فرار هم رامنځتېه ځای کېږي

  کېږي. نو دا نور پنځه کاله وخت غواړي.

 

په نهم عنوان ک  ))پوزېشن اواپوزېشن(( ک  ي  هم يوه مالحظه لرله. 

ددې عنوان دويمه فقره داس  وه: ))سياسي مخالفين بايد د سياسېي 

( کلونو ۶۹لکه د تېرو ) اپوزېشن په توګه له حکومته بهر وساتل شي. نه

په شان چ  يوه ډله هم په حکومت ک  واکمنه وه او هم ي  د سياسي 

اپوزېشن تمثيل کاوه، مو  د يوه کرکتر ظاهرا  دوه متضاد نقشونه نه شو 

منالی(( ډاکهر صيب وويل: دا وروستی پروګراف د سېول  اوپخالينې  

نګ ودرېږو، نو بيا بهير سره څه ناڅه تضاد لري؛ که مو  پر دې محتوا ټي

مخالفين نه شو قانع کوالی چ  سوله ومني او حکومت ته راشي، مېو  

بايد د سول  بهير عملي کړو، نو دا جمله بايد اصالم شي، دا جمله مېو 

په ګډه په ډې ډول اصالم کړه: ))که سياسي مخېالفين د حکومېت، د 

ه سول  او ثبا  د بهير غړي شي، نو بيا پېه حکومېت کې  دننېه او لې

 حکومته بهر د سياسي اپوزېشن بڼه نه شي خپلوالی.((
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نورې ټول  برخ  ډاکهر صيب سل په سلو ک  تائيد کړې، ما ورته وويل 

که  په امال او انشاء ک  څه تېروتنه وي او يا هم محتوا ک ، کوالی ش ، 

بدلون په ک  راوړې، هغه وخندل، وي  ويل: ))ستا په متن کې  څېوک 

پر متن توافق وشو او وي  ويل، دا سمون پېه کې  ګوت  وهالی شي،(( 

  راوړه، سبا شپه به بيا کېنو.

د شپ   لس بج  بيا د ډاکهر صيب په کور ک  وعده وه. دا شپه ډاکهېر 

صيب په يوه مناظره ک  مصروف شو، له همغه ځايه ي   راتېه سېکرتر 

زنګ وواهه چ  ډاکهر صيب همدا او  په مناظره کې  دی، ماتېه يې  

  تاسو ته احوال درکړم، سبا شپه به پر همدې وخت پېه کېور وويل چ

ک  ګورو. سبا شپه پر ټاکلي وخت ورغلو، دا ځل ما د پخېواني مېتن د 

سمون تر څنګ يوه بله پاڼه هم ليکل  وه. په دې کې  مې  د کمپېاين 

شرايط واضيح کړي وو. مو  کمپاين ته )د ملت نجېا ( کمپېاين نېوم 

لواک ډول ک  ي  وکړو. ډاکهر صېيب تېه ورکړی و او غوښتل مو په خپ
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م  وويل چ  زمو  فکر د  نورو په انډول ازاد، مالګه اومرچ مو هېم يېو 

څه زيا  دي، ستاسو په دې مرکزي دفتر ک  ځين  داسې  اشېخاص 

شته چ  نه ي  مو  خوښېږو او نه زمو  خوښېږي، خو څرنګېه چې  د 

م په و  پوره ولسمشرۍ ټاکن  يوه ملي مسله ده، د يو شخص او تنظي

نه ده، نو په دې خاطر چ  اختالفا  پيدا نه شي، مو  غواړو په مستقل 

ډول کمپاين وکړو، په خپل لګښت ي  وکړو او په زغرده يې  وکېړو. د 

 ملت د نجا  کمپاين طرحه په دې ډول وه:

 

 د افغانستان ملي تحريک

 د ملت د نجا  لپاره د کمپاين دفتر

 )نجا (

 مستقل ډول فعاليت کوي. دا دفتر په ازاد او 

  ددې دفتر اصلي موخه داده چ  ملت له بحرانېه وژغېوري او

 واک ته د ډاکهر اشرف غني په رسونه ک  مرسته وکړي.

  د ملت د نجا  لپاره د کمپاين دفتر د خپلو کارونو لپاره نېوې

 اغېزمن  الرې چارې او ميتودونه کاروي.

 و مسېايلو کې  د د ملت نجا  لپاره د کمپاين دفتر به په مهم

ډاکهر اشرف غني د انتخاباتي کمپاين له دفتېر سېره اړيکېي 
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ساتي، خو دا اړيکي به د دفتر له مشر او خپله له نوماند سېره 

 وي.

  د نجا  دفتر خپل مالي لګښتونه په خپلېه پېوره کېوي، کېه

چېرې د کمپاين رسمي دفتر له هغه سره مرسته وکړي، ردوي 

 ي  نه.

 ونو ک  د کمپاين له رسمي دفتر او نېورو د نجا  دفتر په واليت

ژبورو شخصيتونو سره اړيکي ټينګوالی او همکېاري ورڅخېه 

 غوښتالی شي.

  د نجا  کمپاين او د کمپاين رسمي دفتر کوالی شي يو بل تېه

وخت پر وخت الزم  مشورې ورکړي، د نجا  دفتر غړي چ  

د ملی تحريک له خوا ي  الرښوونه کېږي، کېوالی شېي، پېه 

و ک  ددې دفتر په اسېتازۍ خبېرې وکېړي او د ډاکهېر رسني

اشرف غني احمدزي له دريځه مالتړ وکړي، خو د نجا  دفتېر 

د غړو هر ډول خبرې او څرګندون  به د نوماند د رسمي دريد 

 او د کمپاين د رسمي دفتر او نظر د څرګندون  مانا نه لري.

 ې د نجا  دفتر به هڅه کوي چ  ټول هغه مشروع وسايل، الر

چارې او امکانا  وکاروي چ  قانون ورته اجېازه ورکېوي او د 

 ډاکهر اشرف غني احمدزي د برياليتوب لپاره ګهور تمامېږي.

هغه وويل: بېخي ورسره موافق يم، ما وويل: مو  دا کمپاين د دلوې پېر 

(مه چ  له روسي ښکېالکه د افغانستان د نجېا  ورځ ده، پيلېوو. ۸۰)

ده، پر همدې ورځ يې  پيېل کېړئ. د اصېالم  ده وويل: دا بختوره ورځ
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شوي متن د السليک او نشر په باب م  هم غوښتنه وکړه، هغه وويېل: 

متن سره زه سل په سلو ک  موافق يم، خو د نشر په باب ي  يېوه ورځ 

نور هم وخت راکړه چ  زه ي  خپلو مشاورينو او ويندويانو سره شريک 

نه وي، نو بيا که رسنيو ک   کړم، ځکه که او  ي  نشر کړو، هغوی خبر

ورڅخه څوک پوښتنه وکړي، دوی ځواب ونه لري او نېاخبره وي، ښېه 

خبره نه ده، ما وويل که د نشر په باب ورسره مشوره کوې، ښېه خبېره 

ده، خو که د محتوا په باب ورسره مشوره کوې، نو زه نېه غېواړم چې  

ه کېوم  ددې متن په باب هغوی پرېکړه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې  ز

قربانۍ ته حاضر يم، ستاسو مشاورين او ويندويان په هېڅ وجه هغومره 

قربانۍ ته غاړه نه  دي، نو ځکه خو زه هغېوی تېه ددې صېالحيت نېه 

ورکوم چ  ددې متن په باب پرېکړه وکړي، هغه وويېل: نېه هېڅکلېه، 

هغوی په محتوا ک  د ګوتو وهلو حق نه لري،  زه چ  څه وايېم همغېه 

يوازې د نشر په باب ي  له هغوی سره مشوره په کار ده، سبا کېږي. خو 

ماښام به ي  د نشر په باب پرېکړه وکړو. هم به يې  درسېره السېليک 

کړم، دوه کاپي ي  راڅخه واخيستل ، يو ځل بيا ي  وويل: پېر محتېوا 
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سل په سلو ک  توافق دی، يوازې د نشر په باب به ي  فکر وکېړو چې  

 رکړو.څه وخت ي  رسنيو ته و

د همدې شېب  پر سهار يو مخور شخصيت چ  نه غواړم نوم ي  دلتېه 

ياد کړم، سهار چای ته وبللم، د چای پر مهال ي  راته وويل: څنګه شوه 

ډاکتر صيب سره توافق ته ورسېدل ؟ ما ورته پورتنۍ ټوله کيسه تکرار 

کړه، ورته م  وويل چ  يوازې السليک او د نشر وخت ته منتظېر يېو، 

 ټول توافق موجود دی.نور 

ده راته وويل:که زه درڅخه يوه غوښتنه وکړم؟ من  ي ؟ ما وويل: کېه 

معقوله وي ول  ي  نه منم؟ ده راته وويل: مخک  تر دې چې  زه درتېه 

خپله خبره وکړم، د منصور نادري کيسه به درته وکړم! منصور نېادري 

ريک خوپېژن  هغه له ډاکتر اشرف غني صيب سره نه په قوم کې  شې

دی ان په مذهب ک  هم سره جال دي، يو خانداني سړی دی، د مېال او 

جايداد خاوند دی، همدلته چ  ته ناست ي  همدلته ډاکهر اشرف غني 

ناست و او دغه بله خوا ک  سيد منصور نادري، د هغېه د کېورنۍ نېور 

غړي او د ګوند انډيواالن ي . له ډاکهر اشېرف غنېي سېره د توافېق او 

وې، يو ليک ي  له جېبه راووېست ډاکهېر غنېي تېه يې  تفاهم خبرې 

ورکړ، چ  دا السليک کړه، بيا مو  ستا مالتړ ته حاضر يېو، ليېک کې  

طبعا  د هغوی غوښتن ، شېرايط او د ډاکهېر اشېرف غنېي راتلېونکي 

مسلليتونه ليکل شوي وو، داکهر غني پرته له دې چ  ليکېل ولېولي، 

بېرته ي  سيدمنصور نادري تېه قلم ي  راواخيست، کاغذ ي  امضا کړ، 

ورکړ. سيد منصور نادري مخک  تر دې چ  کاغذ جېب ته کړي او يا ي  

خپلو نورو ملګرو ته ورکړي، کاغذ ي  ټوټه ټوته کېړ او د اشېرف غنېي 
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مخ  ته ي  خطا کړ. وي  ويل، ما همدا غوښتل چ  تېه مېا سېره لېوز 

م دی، لويېه وکړې، کاغذ ته هېڅ اړتيا نه شته، پښتون يو غيرتېي قېو

اوسېله لري، د  دوی قول قول دی او عمل ي  عمېل، نېو زه ځکېه دې 

کاغذ ته هېڅ اړتيا نه لرم، جېب ته يې  ال  کېړ، يېو لېک ډالېر يې  

راوکښل، ډاکهر اشرف غني ته ي  پر مېز کېښودل، ويې  ويېل داکهېر 

صيب دا دې د لومړنۍ غونډې مصرف دی، نور په سر او مال درسره والړ 

 يم.

  راځم دېته چ  تاسو پر ډاکتر صېيب د کاغېذ د امضېا ټينګېار نو او

کوئ، هغه به څه فکر وکړي هغه نور چ  راسره نه پېه قېوم او نېه پېه 

مذهب ک  شريک دي، هغوی راباندې دومره باور کوي او خپل خلېک 

رانه کاغذونه او تضمينونه غواړي، نو په دې خاطر درته وايم چې  کېه 

مضا هم کړي ته ي  پرې مه امضا کېوه. بېل ډاکتر صيب دا کاغذ درته ا

ستاسو د شرايطو د نشر موضوع ده، کېدی شي دې ک  ډېر ښه مسايل 

وي، خو بيا هم کېدی شي له يوې نيم  کليم  څخه ي  څوګونی تعبير  

وشي، ډاکتر صيب سره او  هر ډول خلک ملګري دي، کېېدی شېي 

اوړه تعبيېر ځين  برخ  ي  پر ځينو خلکو ښ  ونه لګي، هغوی ترې نې

وکړي. بله خبره دا ده چ  ډاکهر صيب او  په ډېر خراب موقېف کې   

دی، ډېر د مجبوريت حالت دی، که هر څوک هغه ته هېر ډول شېرايط 

وړاندې کړي، کېدی شي د مجبوريت له مخ  ي  ومني، خو دا بېه پېر 

هغه سخت رواني فشار وي، که زما من  د نارينتوب خبره خو داده چ  

ط پرې مه  ده، ډېر د نارينتوب کارونه دې کړي، راځېه دا هېڅ ډول شر

يو بل ګام هم پورته کړه، ورته ووايه چ  هېڅ ډول شرط نه لرم، په نېره 
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درڅخه مالتړ کوم دا نو بيا په هغه پورې اړه لېري چې  تېر کاميابېېدو 

وروسته څه کوي، خو تا به خپل کار تر سره کړی وي. ما چې  د ډاکهېر 

يو ځل بيا  تر نظر تېر کړو او دا م  په ذهن کې   اشرف غني مجبوريت

تېره کړه چ  رښتيا هم څومره خلکو بېه پېرې مشېروع او نامشېروع 

شرايط ايښي وي، نو د ياد ښاغلي مخور خبره راته معقوله ښکاره شوه، 

ما مخور ته وويل: زمو  شرايط سخت نه دي او نېه د څېوکۍ او موقېف 

د ځينو نورو خلکو شرايط پرې لېه لپاره دي، بلک  د دې لپاره دي چ  

منځه يوسو او نشر مو هم د همدې لپاره غوښته چ  مو  يوازې د ملي 

مسايلو په رڼا ک  د ډاکهر صيب اشرف غنېي مالتېړ کېړی دی، مخېور 

صيب وويل، پوهېږم چ  ستاسو هدفونه ملي دي، خو  راځه د  پورتنيو 

و کې  ددې مجبوريتونو او داليلو له مخ  په اوسېنيو حساسېو شېېب

مسايلو له امضا او نشر څخه تېر شئ، بيا ي  ماته وويل که موافېق يې  

راځه ډاکهر صيب سره به ي  هم شريکه کړو، ما وويل، سمه ده. ډاکهېر 

صيب اشرف غني ته ي  زنګ وواهه! تر سالم وروسته ي  ورتېه وويېل: 

يون صيب هم راسره ناست دی، هغه وويل: سالمونه م  پرې ووايه! بيا 

  ورته وويل: ما يون صيب سره خبرې وکړې، هغه راسره موافق شېو ي

چ  د هغو کاغذونو امضا او نشر ته اړتيا نه شته، دوی به خپل کارونېه 

پيل کړي، داکهر صيب غني ورته وويل چ  ټلېفون يون ته ورکېړه. تېر 

روغبړ وروسته ي  له ما څخېه ځېانګړې مننېه وکېړه او خوښېي يې  

(مه چ  ډېره نېکمرغه ورځ ده ۸۰ل: د دلوې پر )څرګنده کړه او وي  وي

 خپل کمپاين پيل کړئ! بيا مو خدای پاماني وکړه.
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او  چ  کمپاينونه ختم شوي، د ټاکنو د لومړي پړاو نتايج هم اعېالن 

شوي او د دويم پړاو نتايج هم راروان دي زمو  تړونونه او شېرايط هېم 

سليک او نه السېليک، چ  يوازې د لوز په تار تړل شوي وو. او  ي  ال

خپرول او نه خبرول، نه پر ټاکنيز کمپاين څه اغېز لري او نېه هېم پېر 

نتيجه څه تاثير لري، ښه به وي چ  ددې ليکلي او توافق شېوي مېتن 

 ټوله محتوا کټ مټ دلته راوړو.
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 د افغانستان ملي تحريک

Afghan National Movement 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ملي تحريک، ګش شمېر افغان فرهنګيانود افغانستان 

او ولسمشرۍ ته نوماند )دوکتور اشرف غني احمدزي(  

 ترمند

 ژمنليک 

ولس په دې خاطر يو ځانګړي شخص ته رايه ورکوي، چ  د واکمنۍ پر 

مهال د دوی هيل  تمثيل او معقول  غوښتن  ي  عملي کړي. نوماند د 

ژمن  کېوي او ولېس د  کمپاين پر مهال ولس سره ګش شمېر لوزونه او

همغو ژمنو پر بنسټ هغه ته رايه ورکوي، خو کله چ  نومانېد واک تېه 

ورسي، خپل  ټول  ژمن  نه عملي کوي، يا ي  عملي کوالی نه شېي او 

يا هم کله کله داس  پېښېږي چ  د خپل  ژمن  او تګالرې ضد کارونه 

تېرې ترسره کوي. ورځچاري، ځانخوښي، غوړه ماالن او د واک مينېان 
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راټول او د واکمن او ولس ترمند خورا لېوی واټېن رامنځتېه کېړي. )د 

افغانستان ملي تحريک( او يو زيا  شمېر افغان فرهنګيېان د همېدې 

پخوانۍ وېرې او تجرب  پر بنسټ غواړي، د افغانسېتان د ولسمشېرۍ 

لپاره له يوه مطرم نوماند ښاغلي ) دوکتور اشرف غني احمدزي(  سره 

پروتوکول ولري چ  د هغه له مخ  هم د نوماند، هم د  يو داس  ليکلی

افغانستان ملي تحريک، هم د افغان فرهنګيانو او هم د ولس هيلې  او 

غوښتن  د منطق، تعقل، عدالت او تعهد پر داس  يېو مسېتحکم تېار 

تړل  وي چ  هم دواړو خواوو ته د منلو وړ وي، هم د تطبيېق قابليېت 

و  پوره وي. خيالي، تصوري او له عملي  ولري او هم د دواړو خواوو په

واقعيتونو لرې غوښتن  او ناممکن  ژمن  نه عملېي دي او نېه هېم د 

بحث وړ. هغه ژمن  او غوښتن  چ  د افغانسېتان ملېي تحريېک يې  

الزمي او ضروري ګڼي او تر ډېره حده منطقي برېښي په الندې ډول ي  

 وړاندې کوي:

 :څخه د بريېاليتوب مو  له نوماند  مدرسه او ښوونځی

په حالت ک  غواړو، د کلي او ښار واټن، د مال او معلم تضاد، د هوجرې 

او مسجد فاصله او د ښوونځي او مدرس  واټېن چې  د پېړيېو پېړيېو 

ناسمو مناسباتو زېږنده دي او زمو  ټولن  ته ي  ستر خطرونه متوجېه 

و دا کړي، دې مسايلو ته بايد جدي پاملرنېه وکېړي او لېه معقولېو الر

 ستونزې حل کړي.

 :( کلونو ک  پېر ۶۹د افغانستان امنيتي سکتور په تېرو ) پوځ

قومونو او تنظيمونو وېشېل شېوی، مېو  پېه بشېپړ ډول د نېاپېيلي، 
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ناتنظيمي او په رښتين  مانېا د يېو ملېي پېوځ د سېمون او جوړېېدو 

 غوښتونکي يو.

 :مو  په افغانسېتان کې  د  د اکثريت او لږکيو حقوق

ا  غوښتونکي يو، هر افغان له بېل افغېان سېره مسېاوي فردي مساو

حقوق لري، که څوک د قومونو پر اساساتو او تمايالتو د څوکيو د وې  

هيله او غوښتنه لري، د هغو مخه بايد ونيول شېي، فېردي لياقېت او 

کفايت د استخدام لپاره تر ټولو ښه اصل دی، خو که بيا هم د تېېر پېه 

کت تر شعار الندې وېشل کېږي، نو په دې څېر څوکۍ د قومونو د مشار

ک  بيا مو  د قومونو د شمېر په تناسب ددې غوښتن  تطبيق غېواړو، 

 دلته بايد د تساوي او تناسب دواړه اصله په پام ک  ونيول شي.

 :روسانو د افغانستان د اشغال پر مهال د قومونېو د  استازۍ

لړۍ تر دې دمېه مشارکت په نومونو د څوکيو د وې  لړۍ پيل کړه، دا 

( کلن بهير ک  بيا د پښتنو په استازۍ هغېه ۹۸دوام لري، په دې تېر )

څوک غوره کېدل چ  نه ي  پښتو زده وه، نه ي  ورسره لېوالتيا لرله او 

ان تضاد ي  ورسره درلود. دا لړۍ او  هم دوام لري. مو  په هېڅ وجه 

دې د نورو  دا حالت نه شو زغمالی، چ  د پښتنو په نامه ناست واکمن

 پښتنو ضد کړيو له خوا غوره او پر پښتنو دې تحميل شي.

 :( ل کال وروسته په افغانستان ۶۹۸۳تر ) اداري واحدونه

ک  د سياسي او قومي ملحوظاتو له مخ  يو شمېر اداري واحدونه جوړ 

شوي. مو  په افغانستان ک  د نفوسو، جغرافيېا او ټېولنيزو خېدماتو د 

 اري واحدونو د سمون غوښتونکي يو.څرنګوالي له مخ  د اد
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 :( کلونو ک  د بيان ازادۍ تر يوه ۶۹په تېرو ) د بيان ازادي

حده وده وکړه، خو دا ازادي تر ډېره حده د زورواکو له خوا وکارېدله، د 

بيان د ازادۍ په نامه يو شمېر داس  رسنيز مرکزونه جوړ شول، چ  په 

ضد کېار کېاوه، يېو شېمېر څرګند ډول ي  د افغانستان د ملي ګهو پر 

هېوادونو په تېره بيا ايران په مستقيم ډول د ځينو رسېنيو سياسېي، 

مذهبي او مادي مالتړ وکړ. مو  د بيان داس  ازادي غواړو، چ  د هېواد 

ملي ګه  خوندي کړي، نه د ګاونېډيو. مېو  لېه راتلېونکي حکومتېه 

تشخص سره غوښتنه کوو، چ  د پرديپالو او هېوادپالو رسنيو ترمند د 

کرښه راکا ي، د مزدورو رسنيو د فعاليت مخېه ونيسېي او د پرديېو د 

 کلتوري يرغل مخه ډب کړي.

 :لېه پېړيېو پېړيېو راهيسې  پېه  ژبني محروميتونېه

افغانستان ک  ژبنېی محروميېت او محکوميېت روان دی. د )پښېتو، 

ازبکي، پشه يي، پاميري او ځينو نورو ژبېو( ويېونکي لېه خپلېو حقېه 

خه محروم دي. مو  له راتلونکي ولسمشر څخه غېواړو چې  حقوقو څ

 ددې محروميت د ختمولو لپاره معقوله او جدي مبارزه وکړي.

 :په تېره يوه لسيزه ک  يو زيېا  شېمېر  نامشروع پانګه

جنګساالرانو، زورواکو، تنظيمواکو او نورو چاالکو اشخاصو له بېالبېلېو 

له الرې زياته نامشروع پانګېه نامشروع او د بيت المال د لوټ او تاالن 

پيدا کړې، ددې پانګ  د ساتن  او زياتون  لپاره نورو نامشروع کېارونو 

ته ال  غځوي. مو  غواړو په لومړي ګام ک  ددې ډول اشخاصو د نورو 

 نامشروع هڅو مخه ونيول شي.
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 :مو  پېه ټېول افغانسېتان کې  د متېوازن ،  متوازنه وده

دې غوښتونکي يېو، مېو  غېواړو هېر فرهنګي، ټولنيزې او اقتصادي و

افغان ته خدما  په مساويانه ډول ورسېږي. د ټولېو هغېو قوانينېو او 

عمليو د لغوه کېدو غوښتونکي يو چ  د تساوي دې اصېل تېه زيېان 

رسوي، مو  وروسته پات  سيمو تېه تېر هغېه وختېه د مثبېت تېوپير 

ټولېو غوښتونکي يو چ  د هېواد له نورو پرمختللو سيمو سره ي  پېه 

 برخو ک  د ژوند کچه برابره شي.

 :مو  له اوسني نوماند او راتلونکي  پوزېشن او اپوزېشن

احتمالي ولسمشر څخه ددې غوښتونکي يو چې  د کمپېاين پرمهېال 

ټول اسالمي، افغاني او ملي اخالق په پام ک  ونيسي، له داس  الفېاظو 

امله د ملېي  او حرکاتو څخه کار وانخلي چ  په ملت ک  د انتخاباتو له

نفاق او ټولنيز درز سبب شي او د حاکميت پر مهال ورڅخه په ټينګېه 

غواړو چ  د خپلو انتخاباتي مخالفينو غېچ لېه عېادي مخېالفو رايېه 

ورکوونکو څخه وانه خلي، بلک  عادي رايه ورکوونکي د خپېل وجېود 

يوه برخه وګڼي او د خپلو مالتړو په شان ي  له خپلو ټولو مدني حقوقو 

ه برخمن کړي. سياسي مخالفين که د حکومت،د سېول  بهيېر او څخ

ثبا  غړي شي نو بيا په حکومت ک  دننه او تر حکومته بهر د سياسي 

 اپوزېشن بڼه نه شي خپلوالی.

( کلونو ک  د افغانستان او افغان ولېس د ۹۸په تېرو ) ملي هويت:

 ملي هويت او ملي وحد  پر ضد زيات  هڅ  شوي. ځين  ډل  غواړي

په افغانستان ک  د ملي وحد  او هويت لپاره نوي او تصنعي تعريفونه 
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وړاندې کړي، ان د )افغان( کلمه هم مسخه کوي او شکلي بېدلون پېه 

 ک  راولي. 

که چېرې اوسني دولت د هويت پېه تېذکرو کې  د )ديېن( او )ملېت( 

ستونونه ونه ليکل او د دين د ستون په مقابل کې  يې  هېر مسېلمان 

د )اسالم( او د دې هېواد د هر وګړي لپاره د )افغان( کلمه ونه افغان ته 

ليکله، نو له راتلونکي دولته غواړو چ  هم د هويت پېه تېذکرو کې  د 

اساسي قانون  له محتوياتو او احکامو سېره سېم ضېرور د )اسېالم( او 

)افغان( د تثبيت لپاره د )دين( او )ملت( ستونونه وليکي او په دې ډول 

او ملي مسوليت ادا کړي او هم  د افغان ضد او ملت ضېد  خپل اسالمي

 ډلو ټپلو او اشخاصو پر وړاندې ټينګ ګامونه پورته کړي.

 :يو شمېر کورنۍ او بهرنۍ ډل  ټپل  شته  د ډيورنډ کرښه

چ  غواړي په زور، فشار، چل او فريب د ډيورنډ منحوس  کرښې  تېه 

تر هغه وخته چې   رسمي بڼه ورکړي. مو  له راتلونکي حکومته غواړو

ټول افغان ملت په بشپړ ډول سوکاله شوی او پر خپلېو پښېو نېه وي 

ودرېدلی، پر دې ډول مسايلو هر ډول بحث ته داخلېدل د افغان ولېس 

پر زيان تمامېږي. د افغان ولس له نظره دا کرښه د استعماري دورې يوه 

جبري کرښه ده او په هېڅ وجېه افغېان ملېت تېه د منلېو وړ نېه ده، 

حکومت بايد په دې برخه ک  د ملېت ترڅنېګ ودرېېږي، نامشېروع 

 سياسي امتيازونو او يا هم ناوړه فشارونو ته غاړه کېنږدي.

 :سرشمېرنه سېره لېه دې چې  يېوه بشېري  سرشمېرنه

موضوع ده، خو په افغانستان ک  له دې موضوع څخېه يېوه جنجېالي 
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ړو چې  سياسي موضوع جوړه شوې ده. مو  له راتلونکي حکومته غوا

په افغانستان ک  د بشپړ امن په حالت ک  دې يوه داس  دقيقه او هر 

اړخيزه سرشمېرنه ترسره شي، چ  د هېچا سر په ک  له شمېره پېات  

نه شي او د هېچا قومي يا ټولنيز هويت په ک  د بل په نامه نه شي او نه 

ي  هويت مسخه شي. مو  ددې کار لپېاره د سرشېمېرن  د ادارې پېر 

ناپېيلتوب ټينګار کوو او د مغرضو لرې او نږدې هېوادونېو د هېر بشپړ 

 ډول مداخلو مخنيوی غواړو.

 :( پورې د ۶۹۳۸( ل کاله بيا تر )۶۹۸۰له ) انتقالي عدالت

بېالبېلو ډلو، ټوپکمارو، ټوپکساالرانو، تنظيمواکو او بهرنيانو له خوا پېه 

وانه ده، مېو  مليونونو افغانان شهيدان شوي دي، دا لړۍ ال او  هم ر

له راتلونکي حکومته غواړو چ  د ولس د تسېکين لپېاره د هغېوی د 

قاتالنو د تشخيص، تثبيت او نورو ظلمونو د مخنيوي لپاره معقوله حل 

الره پيدا کړي. د انتقالي عدالت پلوی وکړي. غچ اخيستنه هم د حېل 

الره نه ګڼو او په مقابل ک  زورواکو ته امتيېاز ورکېول هېم د عېدالت 

خالف کار ګڼو. مو  غواړو چ  د ملي او نړيوالو اصولو په رڼا کې  دې د 

 انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره هڅه او هاند وشي.

 :که چېرې د راتلونکي حکومت په بهيېر  بهرني ځواکونه

ک  بهرني ځواکونه د هر عامل، دليل او قانون په وجه دلته مېشته وي، 

جه دوی ته اجازه ور نه کړي، چې  د نو مو  له حکومته غواړو په هېڅ و

افغانستان په کورنيو چارو ک  السوهنه وکړي، د هېواد پېه ټېولنيز او 
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قومي تناسب ک  د مداخل  هڅه وکړي او يا هم د قدر  نوې تصنعي 

 سرچين  رامنځته کړي.

 :د هېواد د نفوسو نېږدې يېوه پېر  بهر مېشتي افغانان

له هېواده بهېر مهېاجر  تېه اړ  پنځمه برخه د بېالبېلو عواملو له امله

شوې ده. مو  له راتلونکي حکومته غواړو له ټولو ممکنو او عملېي الرو 

چارو څخه د هېواد د برخليک په ټاکلو، ودې او پرمختګ کې  د بهېر 

 مېشتو افغانانو له تجرب ، انرژۍ، تفکر او مشورې څخه ګهه واخلي.

 :يېو، د بېالبېلو جنګونو، زورواک هېواد مېشتي کډوال

سيمه ييزو رقابتونو او نورو عواملو له امله يو زيېا  شېمېر افغانېان د 

هېواد په داخل ک  له يوه ځايه بل ته کډه شوي، ځمک  او جايدادونېه 

ي  غصب شوي، راتلونکي حکومت ته په کېار دي چې  ژر تېر ژره دې 

ناورين ته د پای ټکی کېږدي. هر څوک خپل  مېن  ک  مېشته او هېر 

 د خپل جايداد خاوندان کړي.څوک بېرته 

 :مو  په هېواد ک  د جنسيتي توپيرونېو لېه مخې  د  جندر

امتيازاتو د ورکړې د ټولو ناوړه ډولونو د له منځه تلو غوښتونکي يو. له 

حکومته غواړو چ  په راتلونکي ک  د ښځو او نرو د طبيعي او حقيقي 

پورتېه  حقوقو د تساوۍ لپاره د شعاري تظاهر پر ځای عملېي ګامونېه

 کړي.

  : په افغانستان ک  د عادالنه سول  او ثبا  سوله او ثبا

د ټينګښت په خاطر له نوماند او راتلونکي حکومته غوښتنه کوو، چ  
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د سول  د بهير پر تېرو ناکامو تجربو او شعاري هڅو درنه تيږه کېېږدي. 

د سول  لپاره يو عادالنه، شفاف او نېاپېيلی ميکېانيزم جېوړ کېړي، د 

ت د غښتلتيا او د سول  د بهير د چهکتيا له الرې دې د سول  د حکوم

 ټينګښت لپاره الره اواره کړي.

 :د جګړې په بهير ک  په مليونونو افغانان معلول  ځواکمني

او له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي، ددې مصيبت ځپلي قشر د بيا 

بايېد ځواکمنۍ او په ټولنه ک  د هغو د فعال حضور او اشېتغال لپېاره 

 ځانګړې پاملرنه وشي.

 :حکومت او په ټوليز ډول دولت بايد د اشتغال لېه  اشتغال

زاړه او دوديز جوړښته راووځي، ټول ولس بايد د دولت پر او و بېار نېه 

وي او دولت د ولس پر او و. دولت بايد د وخت له نويو غوښېتنو سېره 

 لهوي.سم د نويو کاري فرصتونو او اشتغال لپاره نوې الرې چارې و

د پورتنيو غوښتنو ترڅنګ د افغانستان ملي تحريک له حکومت څخه 

غوښتنه کوي، چ  خپل هغه مکلفيتونه او دندې په ښېه ډول ترسېره 

کړي، چ  د يوه حکومت مسوليت ګڼل کېږي، ضرور نه ده چ  دلتېه د 

 هغو ټولو يادونه وشي.

د د افغانستان ملي تحريک رسمي غړي، فرهنګيان او د ملي تحريېک 

فکر پلويان له نوماند سره ژمنه کوي چ  که نومانېد د پورتنيېو ملېي 

غوښتنو د منلو او بيا د هغو د عملي کولو په برخه کې  ليکلې  ژمنېه 

وکړي، نو ملي تحريک، يو زيېا  شېمېر افغېان فرهنګيېان او د ملېي 

تحريک د فکر يو زيا  شمېر مينوال به ي  له کوم امتيېاز او معوضې  
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ي او د کمپاين په چارو ک  به ورسره په زړه پورې مرسته پرته مالتړ وکړ

 وکړي.

که په پورتنيو ياد شويو برخو او موادو ک  هره برخه او يېا  يادښت:

هره ماده د هېواد او ملت د ملي ګهو خالف وي، هر لوری کوالی شېي، 

هغه په پام ک  ونه نيسي او لېه تطبيېق څخېه يې  ډډه وکېړي. ددې 

ي برخ  چ  په دې ژمنليک ک  ي  يادونه نه ترڅنګ نورې هغه ضرور

ده راغل ، خو هېواد او ولس ته په ګهه دي، دواړه خواوې تر خپله وسه 

 د هغو تطبيق خپل مسوليت ګڼي.

 په درناوي

 پوهنوال محمد اسمعيل يون       وکتور اشرف غني احمدزی

 ريک په استازۍدا افغانستان ملي تح               د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند 

(مه نېهه )دملت نجا ( کمپاين پيل کړ، نو ۸۰کله چ  مو  د دلوې پر )

د ګڼو هېوادوالو د هر کلي سبب وګرځېد، په دې ورځو ک  م  يو ځېل 

له ډاکهر صيب سره د هغه په کور ک  د سهار چای پېر وخېت وکتېل، 

کارونه ډېر، وخت کم او حاال  حسا  وو. ډاکهر صېيب اشېرف غنېي 

امنيتي ګواښونه ډېر دي، نو که څه پېښه وشوه )هېدف يې  دا و وويل: 

که خدای نا خواسته دی له منځه والړ( نو تاسېو )مېو ( جنجېال مېه 

جوړوئ چ  خدای مه کړه د افغانستان ثبا  ته زيان ونه رسېږي، ماته 

ي  وويل قول راکړه چ  تر اخره به راسره ودرېېږې او کېه څېه پېښېه 

چ  افغانستان بحران تېه الړ نېه شېي، د  وشوه جنجال به نه جوړوئ

افغانستان مخالفين غواړي چ  په لېوی ال  افغانسېتان بحېران تېه 
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بوځي، ما ورته ال  ورکړ، ما وويل، ډاکهر صيب تر اخره درسره والړ يو، 

تر مرر پورې، ان تر دې پورې چ  که ته هم د ډاکتر عبېداهلل عبېداهلل 

وو، مو  تر هغه حېده د عبېداهلل خواته الړې، نو مو  ستا مخالفت هم ک

عبداهلل د ټيم مخالف يو چ  که ته هم ورسېره يېو ځېای شې ، زمېو  

مخالفت او مبارزه ک  به کمی رانه شي. پات  شوه د بحران خبېره، کېه 

دوی تاته هر ډول زيان ورسوه، نو د هر ډول جنجال د پېښېدو احتمال 

هر ډول جنجېال  شته، هر ډول مظاهره ايستالی شو او مقابل لوري ته

جوړوالی شو. مو  هغس  نه يو چ  ال  تر زن  کېنو او مخېالفين مېو 

چ  يوه څپېړه وهي، مو  بل مخ هم ورواړو،څپېړې ته په څپېړه، سوک 

ته په سوک، مظاهرې ته په مظاهرې ځواب وايو، بحېران هغېه وخېت 

ختمېږي چ  د بحران عوامل، عناصر او داليل له منځېه الړ شېي. تېر 

نډو خبرو، هغه امنيتي جلس  او مو  د کېور پېر لېوري رهېي همدې ل

 شولو.

زمو  کمپاين ښه په درز ک  روان و. په لنډه موده ک  مو تر لسو زيېات  

داس  غونډې جوړې کړې چ  د ټلوېزيون له الرې خبرې شېوې او پېه 

لسګونو نورې داس  لوي  او وړې غونډې چ  د ټلوېزيون څپو ته ونېه 

مو د يوې لوي  او بېشانه غونډې ترتيباب ونيول،  رسېدې. په کابل ک 

همدا مهال و چ  د اصلي مخالفينو، فرعي مخالفينو، غېوړه مېاالنو او 

نورو حساسيتونه راوپارېدل. د ډاکهر صيب د کمپاين په مرکېزي دفتېر 

ک  د ورځ  په نرخ   اعيار غوړه ماالن، په ارر ک  واکمن او نورې کړۍ 

زمېو  د کمپېاين مخېه ونيسېي. دوی تېر  ټول  ال  په کار شوې چ 

وروستي حده هڅه وکړه چ  د افغانستان ملي تحريک او پېه خپلېه د 
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ډاکتر اشرف غني تر مند درز او ټکر رامنځتېه کېړي. زمېو  ټلېفېوني 

اړيکي چ  مخک  تر دې په ساعت ک  تامېنېدل، هېم قطېع شېول او 

ګېېده، د مالقاتونه هم. دا مهال نو ملي تحريک په څو جبهېو کې  جن

ډاکهر اشرف غني په دفتر ک  د غوړه ماالنو، د تاريخ تېرو تنظيمونېو د 

کليشه يي څېرو، د نويو جوړ شويو، په اصطالم شېوراګانو او ګونېدونو 

چ  د طبيعي ودې و  ي  نه درلود او د ډاکتر اشرف غني دفتر يې  د 

ځان د تبليغ لپاره ښه وسيله ګڼله، يو شمېر متعصېبو اشخاصېو چې  

ي  د قومي سهم له امله په مرکزي دفتر ک  ځای نيولی و، ځېان  او 

غوښتونکو عناصرو او نورو يو شمېر اشخاصو چ   د خپل شخصېيت د 

تثبيت له بحران سره مخامخ وو، دې ټولو د ملي تحريک او شخصا  زمېا 

پر ضد تبليغا  پيل کړل، د ډاکهر عبداهلل ټيم او د پات  نورو کانديېدانو 

پر ځای پرېږده. مو  د ډاکهر اشرف غني پېر مجبوريتونېو  ټيمونه خو ال

هم پوهېدلو چ  ان د دفتر سکرتران او نور رابط اشخاص يې  هېم پېه 

بېالبېلو ډلو پورې تړلي دي، خو بيا هم مو  خپل  مبارزې ته دوام ورکړ. 

تر کمپاين وړاندې د ارر د بېالبېلو واکمنو اشخاصو له خوا پر ما زيېا  

چ  د )زلمي رسول مالتړ وکړم( خو کله چ  ما دا کېار  فشار راوړل شو

ونه وکړ، نو هغوی هم پر اشرف غني فشار راوړ چ  له مېا سېره خپېل 

 اړيکي پرې کړي.

د ارر او يو شمېر نورو کړيو هدف دا و چ  په ټاکنو ک  ملېي انګېېزه 

کمزورې کړي، د تحريک له خوا دده مالتړ کمزوری شي او اصلي رقيبو 

مخک  تر مخک  ځان د قومي انګېزې تر شا پټ کړی و، هغو ډلو چ  ال 

ته الره اواره شي. ان د ډاکهر اشرف غني احمدزي يو شمېر ځان خوښو 
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او کم تجربه ويندويانو هم زمو  پر ضد تبليغا  وکړل، خو مېو  د ملېي 

مصلحت له مخ  له ټولو ستونزو او ځان ته د زياتو تاوانونو او زيانونو له 

ره بيا هم خپل کمپاين ته دوام ورکاوه، د ټاکنو لومړی پړاو اړولو سره س

په همدې جنجالونو ک  تېر شو. بيا م  هڅه وکړه چ  له ډاکهر اشېرف 

غني سره تماسونه ټينګ کړم، خو ټلېفونونه د همغو ډلو په ال  ک  وو 

چ  ډاکتر اشرف غني ي  په لومړي پړاو ک  لېه هغېه برخليېک سېره 

ستقيم ډول د ډاکهر صيب غني لېه خېوا ځېواب مخامخ کړی و. په نا م

راغی چ  په يوه مناسب ځای ک  به کېنو، د ښاغلي اتمر صيب په کور 

ک  دوه په دوه کېناستو، ما ټول مشېکال  د ارر تېوطي  او دده پېه 

دفتر ک  د غوړه ماالنو او زما د مخالفانو د توطي  اصلي رنګ او زنېګ 

ړاو لپاره ترتيبا . ده وويل: زه پر ورته تشريح کړ او همدرانګه د دويم پ

ټولو نزاکتونو پوهېږم، خو ټول مشکال  او  نه شم حلوالی، دا ټېول  

خبرې شته خو او  به اوسنيو مشکالتو ته پام کوو.  ما خپل پالن ورته 

پورې ستاسو خبرو سېره    (Zڅخه تر )  (Aتشريح کړ، ده راته وويل له )

يوازې ما او تاسره وي. هېڅوک زما  موافق يم. ته خپل کار کوه خبره به

په نمايندګۍ ستا په باب پرېکړه نه شي کوالی او نه زما په استازۍ ستا 

په باب څه ويالی شي، که څه ي  ويلي وي، هغه د هغوی خپل شخصي 

نظر دی، ما سره ستاسو خپل ځای دی، که اينده ک  څه مشکل و او يا 

ما  ک  يېو. ټلېفونونېه هېم بله خبره وه د اتمر صيب له الرې به په ت

 مصمون  نه دي، نو ځکه ډېر باور پرې په کار نه دی.

په دويم پړاو ک  مو  د نورو هېوادوالو په څېر خپل  هل  ځل  څو ځله 

زيات  کړې او نتيجه هغه شان شوه چ  ټولو هېوادوالېو تېه څرګنېده 
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و شوه. دا چ  تر دويم پړاو ټاکنو وروسته څه وشول، او  غواړم پر هغې

 لنډه رڼا واچوم.

د دويم پړاو نتيجې  د اصالحاتو او همپالن  ټيم اعتراض: 

اوو بجېو د -ال نه وې اعالن شوې، د ټاکنو د ورځ  د ماښام تېر شېپږو

اصالحاتو او همپالن  ټيم د بريا هيله او اراده لرله، خو کله چ  د شېپ  

ناوخته خپلو ناظرينو ورته راپورونېه ورکېړل، نېو لېه همغې  شېېب  

عتراضونه پيل شول. دا اعتراضونه له بايکاټ، ګواښ، وړانېديز او تېازه ا

تازه غوښتنو سره مل وو. ځين  انتقادونېه او غوښېتن  د قېانون لېه 

چوکاټه دومره بهر وو چ  ساری ي  هېچېرې نېه دی ليېدل شېوی. د 

اصالحاتو او همپالن  ټيم غوښتن  ورځ تر بل  دومره او دې شوې چ  

 ته او اليتناهي بڼه ي  غوره کړه.له تسلسله خبره وو

د ښاغلي عبداهلل عبېداهلل د د تحول او تداوم ټيم غبرګون:

ټيم د اعتراضونو پر وړاندې د تحول او تداوم ټيم غبرګون دومره سست 

او په هېڅ حساب و چ  فکر نه کېده دوی هم د ټاکنو کوم طېرف وي. 

ته الستی ورکړ او همدې پڅ غبرګون د ډاکهر عبداهلل عبداهلل د ټيم تبر 

غوښتن  ي  نورې هم پورته شوې، په يوې غوښتنه پس  بلېه او بلې  

پس  بله رامنځته شوه. د ولس د رايو مالتړ چ  د تحول او تداوم ټېيم 

يوه اساسي دنېده وه، سياسېي معېامل ، ګڼېو  السېوهنو او نړيېوال 

 منځګړتوب ته الره خالصه کړه.

د ملګرو ملتو له خېوا لومړی منځګړيتوب  :نړيوال منځګړيتوب

پيل شو، د ملګرو ملتو او ولسمشر کرزي په غوښتنه او ټينګار ښېاغلي 
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ضياء الحق امرخېل استعفی ورکړه، خو هغه وخت وويل شول چ  دا د 

ډاکهر عبداهلل عبداهلل د ټيم يوه اساسي غوښتنه ده، تېردې وروسېته 

چ  هر ډول غوښتن  مطرم کېږي، هغه بېه نېه منېل کېېږي، خېو د 

مرخېل تر استعفی وروسته د عبداهلل عبداهلل ټيم غوښتنو نور هم زور ا

( تنو نه ۶۸واخيست، د اروپايي اتحادي  ناظرينو چ  ټول شمېر ي  تر )

زياتېده او د همپالن  ټيم سره ي  پخوانۍ خواخو ي درلودله، د هغوی 

نظر د اصالحاتو او همپالن  د ټيم غوښېتن  نېورې هېم پورتېه کېړې. 

ملګرو ملتونو تارسستوه. د عبداهلل عبداهلل د ټيم غوښتن   څومره چ 

زياتېدل ، خو کله چ  ملګرو ملتونو د ياد ټيم اکثره غوښتن  ومنل  او 

خپله طرحه ي  وړاندې کړه،هغو بيا هم دا طرحېه ناقصېه، معيوبېه او 

 نيمګړې وبلله.

کلېه چې  خبېره د امريکا متحده  اياالتو منځګړتېوب: 

او بحران ال پس  ګرم شېو، نېو د امريکېا متحېده  بحران ته ورسېدله

اياالتونو منځګړتوب ته راودانګېل، د امريکېا د بهرنيېو چېارو وزيېر او 

پخوانی سناتور چ  په امريکا ک  د زيا  نفوذ خاوند و، ددې النجې  د 

اواري لپاره ظاهرا  دواړه کانديېدان سېره څنېګ پېه څنېګ کېنېول، 

شېمېرن  تېه يې  ژمېن او اړ کېړل. د شفافيت او د رايو  بيا څېړن  او 

ښاغلي جان کيري ماموريت که څه هم د انتخاباتي کړکېچ د ختمولېو 

لپاره يو داس  لومړی فشاري ګام و چ  له قانون سره همغاړی نېه و د 

فزيکي ټکر مخه ي  ونيوله، خو ال هم ډېر مسايل وو چ  تشريح ته ي  

 اړتيا لرله.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                      نيمه پېړۍ يون/ ميل درسونه

 

7339 
 

اکنيز بهير د رڼېاوي لپېاره د د ټد رايو بيا څېړنه او شمېرنه: 

رايو بيا شمېرنه او څېړنه ډېره مهمه ده، هغه هم د نوماندانو د منلو پېه 

تضمين، خو په پيل ک  ټولو سره اصلي خبره دا وه، چ  دا څېړنه بېه د 

کوم قانون، معيار او کومو اصولو لېه مخې  کېېږي، د هغېوی اصېولو، 

سيونونه پرې خپل  چېارې معيارونو يا قوانينو له مخ  چ  ټاکنيز کمي

پر مخ بيايي، دا اصول د افغانستان ملي شورا منلي او تصويب کړي دي 

او همدا او  نافذ دي. که د هغو غوښتنو، وړانېديزونو او معيېارونو پېر 

اسا  چ  نوماندان ي  وړاندې کوي او يا هم هغه اصول چ  دملګېرو 

نينو تېه تېرجيح ملتو دفتر ي  وړاندې کوي. دې ک  کومو اصولو او قوا

ورکول کېږي؟ دا همغه پوښتنه وه چې  اساسېي ګڼېل کېدلېه، کېه د 

کانديدانو او ملګرو ملتو غوښتن  يا وړانديزونه د ټاکنيزو اصولو خالف 

وي او بيا همدغو غوښتنو ته ترجيح ورکړل شي، نو ټاکنيز کميسيونونه 

رو او قوانين بياڅه مانا؟ او که ټاکنيز اصېول منېل کېېږي، نېو دې نېو

 وړانديزونو ته څه اړتيا ده؟

که چېرې په ټاکنيزو قوانينو ک  د تقلب، تخلېف، سېرغړون  تعريېف 

شوی وي، نو بيا خو بل تعريف ته اړتيا نه شېته او کېه چېېرې د يېادو 

موضوعګانو په باب نوي تعريفونه بل ډول وي، نو د دوو تعريفونو ټکر به 

 څنګه له منځه ځي؟

ه انتخاباتي محل ک  دښځو راي  تر نرو زيات  د ساري په توګه  که په يو

وي، هغه د کوم قانون له مخ  باطلېږي، که دښځو رايېو د زيېاتون پېه 

وجه د هغو راي  باطلېږي او بيا بل ځای ک  ښځ  اعتراض وکړي چې  

ول  په دې محل ک  د نرو راي  تر ښځو زيات  استعمال شوي، نو د هغو 
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هغه هم په همدې فورمول ک  راځي د بطالن خبره به څنګه کېږي، ايا 

که نه؟ او که نه راځي دا خو د اساسي قانون له روحي  سره چ  ښځ  

او نر دواړه مساوي الحقوقه ګڼي، خالف کار دی، آيا دا خبره په ټاکنيزو 

قوانينو ک  راغل  ده که نه او يا داچ  په يوه محل ک  يو کانديېد تېر 

اي  ګهلې  وي، هغېه دې بېاطل  ( فصيدو زيات  ر۳۳( او يا )۳۸( )۳۹)

( فصيدو زيا  ۳۹شي. دلته هم دا پوښتنه مطرم کېږي چ  آيا تر دې )

( فصيدو کمو خلکو قرباني شي او يا کومه بله عادالنېه الره ۰خلک تر )

هم شته که نه؟ تر ټولو مهمه دا چ  دا بطالن په ټاکنيزو قوانينېو کې  

پر تېېرو ټېاکنو دا فورمېول راغلی  او که نه او يا تر دې دمخه د هېواد 

تطبيق شوی او که نه؟ بله مهمه خبره دا ده چې  د نړيوالېو معيېارونو 

يادونه هم کېږي، دلته دوه خبرې مطرم کېږي ايا نړيېوال معيارونېه او 

اصول د افغانستان له اصولو سره همغاړي دي او که په ټکر ک  دي؟ که 

خبره دا ده چ  ايېا  په ټکر ک  وي کوم يو ته ترجيح ورکول کېږي؟ بله

دافغانستان انتخاباتي چاپېريال له نړيوال انتخاباتي چاپيريال سره برابر 

دی که نه؟ او که خبره داس  ده چ  معيارونه نړيوال وي او چاپيريېال 

افغاني، که خبره معکوسه شي څه به وشېي چې  کېه يېو هېېواد لېه 

ال   معيارونه همداس  افغاني چاپېريال سره مخامخ شي او بيا پرې نړيو

تطبيق شي، نو څو سلنه به تطبيق شي، ايا د نړيوالو اصولو له مخ  په 

هغه سيمه ک  چ  د اور باران اوري، ټاکن  ترسره کېږي؟ ښ  او رڼې  

ترسره کېږي؟ که نه اول چاپېريال برابرېږي او بيا اصول تطبيقېږي، خير 

لېه لرلېه په هر ډول ددې خبرو لنډيز دا دی چ  زيا  شمېر خلکو هي

چ  بيا شمېرنه او بيا څېړنه بايد  د افغانستان د ټاکنيزو قوانينو په رڼېا 
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ک  ترسره شي، نوره هره بله نوې نسخه د افغانستان د قوانينو مسخه 

 کول دي.

خو د اصالحاتو او همپالن  ټيم  د رای شمېرن  او بطېالن لپېاره خپېل 

وشو، خو بيا هم ډاکهر ( مادو توافق ۶۱خپل معيارونه غوره کړل، بيا پر )

عبداهلل عبداهلل ناراضه برېښېېده او د ټېاکنو د نتيجېو لپېاره يې  تېر 

تخنيکي توافق، سياسي توافق ته زياته ترجيح ورکوله، همېدا مهېال د 

ملي وحد  د حکومت اصطالم ډېره تاوه راتېاوه شېوه. د کليمې  پېه 

د هېر اصلي مانا د ملي وحد  او ملي حکومت اصطالم ډېره ښه ده او 

افغان هيله ده خو زمو  په ټولنه ک  له هرې اصطالم څخه څو څو ډوله 

تعبير کېږي، له اسالمي دولت ، ډيموکراسۍ، ملېي مشېارکت او نېورو 

اصطالحاتو څخه خپل خپل تعبير کېږي، کوم حکومت چ  د اسېالمي 

دولت په نامه يادېده په واقعيت ک  يوه ستمي انارشي وه. د ولسمشېر 

ارکت هېم د يېوې ولسېوالۍ پېه حاکميېت ختمېېږي. کرزي ملي مش

 ولسواکي هم په واقعيت ک  د زورواکۍ په يوه ډول بدله شوې ده.

هغه وخت هم خلکو سره دا اندېښنه وه که د ملي وحد  حکومت بيېا 

هم ديوه ائتالفی حکومت بڼه خپله کړي، ولس ته به د تېرو رنځونېو د 

ډاکهر اشرف غني بريالی شېي، تداوم مانا ولري. بله خبره دا وه چ  که 

د ملي وحد  په نامه به چاته څوکۍ ورکوي؟ که وې  داس  وي چې   

همدا حکومت وي،  ډاکهر عبداهلل عبداهلل او اشرف غني دواړه په کې  

په مساويانه ډول خپل کسان ځای پر ځای کړي. نيم کسان د يوه وي او 

اهلل د ټيم ونډه په نيم د بل، نو بيا خو په دې حکومت ک  د عبداهلل عبد

سلو ک  تر اتياوو هم پورته کېږي، ځکه چ  همدا او  ددې ډل  واک 
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تر بل هر چا زيا  دی او که ډاکتر عبداهلل بريالی کېږي نو د اشرف غني 

ټيم خو د ډاکتر عبداهلل په شان نه کوم سياسي جريېان دی، نېه کېوم 

ې ټېيم ګوند دی او نه هم کوم منظم سستماتيک حرکت، نو کېه لېه د

څخه څو تنه مهم کسان په حکومت ک  نيول کېږي، نو هغه بېه د تېېر 

وخت حکومت په شان د افرادو حيثيت ولري، نه د يو سسېتم بڼېه. د 

راي  شمېرن  بهير له ځنډ او خنډ سره مخ و، عبداهلل عبداهلل پر خپلېو 

غوښتنو ټينګار کاوه. .همدې ټينګار يو ځل بيا د امريکا د بهرنيو چېارو 

ير سفر ته الره اواره کړه او په نتيجه ک  د دواړو کانديدانو تېر مېند وز

 يوه اعالميه السليک شوه.

 د ګډې اعالمي  اصلي محتوا داده:

د اساسي قانون احترام به کېږي، د جهاد او مقاومت السته راوړن    -۶

 ( کلن  ديموکراتيک  تجرب  به پالل کېږي.۶۹به ساتل کېږي، )

ه جوړېدو سره سم به اجرايي پوست جوړېږي او بيا د ملي حکومت ل -۸

به د دوو کلونو په بهير ک  ولسمشر لويه جرګېه رابېولي او بيېا بېه د 

 اجرايوي صدر اعظم پوست جوړوي.

دواړه ټيمونه به د ملګرو ملتو د معيارونو پر بنسټ د راي  شمېرن   -۹

ويمې  او د رايو د بطالن بهير ګړندی کوي او د سنبل  مياشېت  تېر د

 اوونۍ پورې به د ولسمشر د نحليف د مراسمو لپاره توافق کوي.

 دا اعالميه يو سياسي چوکاټ هم لري چ  اوه برخ  يا جزيا  لري.
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نوماندان به د سول ، ثبا ، د قانون حاکميېت، اقتصېادي ودې او   -۶

خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اصالحاتو هر اړخيزه تګېالره جېوړوي او 

 ه ي .عملي کوي ب

ولسمشر به د دوو کلونو په بهير ک  لويه جرګه دايروي او د اجرايي  -۸

 صدر اعظم مقام به جوړوي.

تر هغه پورې چ  د اساسي قانون پر بنسټ د اجرايي صېدر اعظېم  -۹

مقام جوړېږي، د اجرايي صدر اعظم دنېدې بېه د حکومېت د اجرايېي 

رتېه د ولسمشېر د رييس له خوا پر مخ وړل کېږي. دا مقام به له ځنډ پ

فرمان له خوا رامنځته کېږي. يو شخص به ورته د دويم کانديد له خېوا 

 معرفي کېږي.

ولسمشر به د اپوزېشن د مشر مقام رامنځته کوي او يو شخص بېه  -۱

 ورته د دويم کانديد له خوا معرفي کېږي.

په غوره اساسي کليدي پوستو ک ، لکه ملېي امنيېت، اقتصېادي  -۸

تصادي سکتور ک  به پېه مسېاويانه ډول د ولسمشېر او بنسهونو او اق

اپوزېشن له خوا اشخاص ټاکل کېږي. د وزارتو مقامونو، قضا، د واليتونو 

کليدي پوستونو ته به د اشخاصو د ټاکنو په برخه ک  د اپوزېشېن لېه 

 مشر سره مشوره کېږي.

( ورځو پورې په امنيتي سېکتور ۳۱ولسمشر به ژمنه کوي چ  تر ) -۱

 دلون نه راوړي.ک  ب
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د ملي وحد  حکومت به ژمنه کوې چ  د يوه کال په بهير ک  بېه  -۰

انتخاباتي نظام ک  داس  اصالحا  راوړي چ  تېرو تېروتنو ته ځېواب 

 ووايي. 

دا توافقا  د بېالبېلو داليلو، عواملو او مجبوريتونو له املېه تېر سېره 

 شول.

 او  راځو د شويو توافقاتو قانوني اړخ ته!

شوي توافقا  تر ډېره حېده د اساسېي قېانون د محتويېاتو مړی: لو

 مخالف دي.

( او نېورو مېادو سېره ۳۱، ۰۶، ۱۱، ۱۶، ۱۱په تېره بيا د اساسي قانون )

 سمون نه خوري.

: په اعالميه ک  د اساسي قانون پر محتوياتو هم ټينګار شېوی او دويم

و غوښتن  د واک د وې  خبره هم مطرم شوې ده. دا دواړه محتويا  ا

يو بل سره تضاد لري. ځکه که د اساسي قانون محتويا  عملي شي نو 

 بيا دويم  محتوا ته اړتيا نه پېښېږي.

: تفاهم او توافق )د ملېي وحېد  حکومېت( تېر نامېه النېدې درېيم

رامنځته شوی. دا په داس  حال ک  ده چ  په دې وطن کې  غښېتلی 

ريف کېړی او د ملېي ملي وحد  موجود دی. اساسي قانون، ملت   تع

وحد  پر غښتلتيا ي  هم ټينګار کړی. د اساسي قېانون محتويېا  او 

موجود واقعيتونه داښيي چ  دلته هم هېواد شته او هېم ملېت، کېوم 

شی چ  نه شته او يا کمزوري دي، هغه حکومېت يېا حکومتونېه دي. 
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دلته به ښه دا و چ  د پراخه بنسټ حکومت اصېطالم کېارول شېوی 

م له ملي وحد  څخه هدف همغه تنظيمېي وحېد  دی، وای، دلته ه

 او  ورته ټيمي وحد  هم  ويالی شو.

: اجرائيه پوست يا اجرايي صېدراعظم لپېاره بېه لويېه جرګېه څلورم

جوړېږي. خو تر هغ  پورې به ددې پوست متصدي په فرمان کار کېوي. 

که احيانا  لويه جرګه دا پوست ونه مني، نو دا دوه کلن کېار بېه څنګېه 

 کېږي؟

: ملي شورا چ  د لوي  جرګ  يوه برخه ده، او د اداري واحدونو، پنځم

منځتېېه راوړل، تعېېديل او لغېېوه کېېول د هغېېو صېېالحيت دی. چېرتېېه 

حاضرېږي چ  اجرايي صدراعظم ي  له ګوتو ووځي. عجيبه خبره داده 

چ  وزير به د ملي شورا تر وزر الندې کار کوي خو اجرايه صدر اعظم به 

 پوزيشن مسلليت لري.يوازې د ا

: تر اوسه پورې د نړۍ په هېڅ هېواد ک  په هېڅ ډول زورواکېي، شپږم

ولسواکي، مذهبي او نا مذهبي حکومېت کې  د دا ډول يېو حکومېت 

بېلګه نه ده ليدل شوې او له هېڅ قانون سره سمون نه خوري چ  يېو 

کس دې هم په اپوزشن ک  وي او هم په حکومېت کې  او د حيرانتيېا 

خو ال په ک  داده چ  د اپوزشن د مقام پوست د ولسمشر له خوا خبره 

 ټاکل کېږي او شخص ورته د مخالف کانديد له لوري معرفي کېږي.

 : د دواړو نوماندانو په خبرو ک  د مفاهيمو تضاد ليدل کېږي:اووم

يو: د اساسي قانون پر محتوياتو او بل د ګډې اعالميې  پېر محتويېاتو 

 ټينګار کوي.
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ګډې اعالمي  په ترڅ ک  د )مقاومت( پېه نامېه يېوه اصېطالم : د اتم

راغل  چ  دواړه لوري دهغه پر درناوي مکلف دي. له دې کلم  څخېه 

د وينو بوی راځي، د دولت له اصلي مخالفينو سره د سول  پروسه لېه 

منځه وړي او جنګي جنايتکاران د مصونيت تر پوښښ النېدې راولېي. 

 لري چ  دلته ي  له تفصيل څخه تېرېږو.نور ګش حقوقي پرابلمونه هم 

 د حل الرې لنډيز دادی چ  اساسي قانون تطبيق شي.: حل الره

هره هغه مسوده، مصوبه، اعالميه، تړون، تفاهم او توافېق چې  پېه  -۶

دولتي کچه رامنځته کېږي او د اساسي قانون له روحي  سره اخېتالف 

 ولري، اتوما  ملغی ګهل کېږي.

ر د اساسي قانون د روحي  خالف کار وکړي، نېو که چېرې ولسمش -۸

( او نورو مېادو لېه ۱۳دا يو جرم ګڼل کېږي، د همدې اساسي قانون د )

روحي  سره سم ولسي جرګه کوالی شي، د ولسمشر د محاکم  بهيېر 

 تعقيب کړي.
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 او عملونه لوزونه

 (پنځم در )

 او ځوابونه پوښتن 

 

: زېور خېان نيېازی

او  استاده! کله چ  پېاک 

ناپاک  رايې  سېره جېال 

کېږي، بيا په اصطالم ملي 

حکومت څه مانېا لېري او 

 هوکړه ليک څه مانا؟

: د نړۍ پېه هېېڅ ځواب

قانون ک  داس  توافق نه  

داس  يو شخص څخېه چې  د نېړۍ د حکومتونېو د  له  دی شوی،بيا

 ، کلېهداس  شخص څخه داس  توقع نه کېدهله  جوړښت تجربه لري،

  راي  سېره جېال شېي نېو د ټېاکنو مشېروعيت او چ  پاک  او ناپاک

او اېتالفېي  ؟شفافيت معلومېږي  بيا سياسي هېوکړه ليېک څېه مانېا

هغه هم د ملي وحد  حکومت تر نامه الندې؟ بلکل  ؟حکومت څه مانا

مو  هم وايو،ټول تشوي  په همدې ک  دی،پنځه کاله به په حکومېت 

چ   ،ي تفاهم وک  وي،دوی چ  ټاکن  ټکنۍ کول  ددوی هدف سياس

هېره دوره  زعامتڅوکۍ ترالسه کړي، او  دوی هم قدر  غواړي هم 
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ک  دوی يو ټيسټ کوي، خپله ډاکهر اشرف غني د شخصي کرکهر لېه 

 ،دومره فرمايشا  ونېه منېي د هغوی مخ  داس  دی چ  کېدی شي

 ښه الره داوه چ  ګهونکی نوماند پوزېشن او ناکېام کانديېد اپوزېشېن

 .یستم ولس ته په ګهه نه د، دغه مکس سېشي

يون صېيب! :فاروق فاروقي

ستاس  دغه د ګيل  ليک چ  

ه پې ،اشرف غني ته مو استولی

دې سره به سېتا او د اشېرف 

غني کشمک  زيا  نه شېي؟ 

او بل ايا اغيار به پرې خوشاله 

نېېه شېېي؟ زه فکېېر کېېوم پېېه 

راتلونکی کې  بېه درې ډولېه 

دوهېم بېه  ،اپوزېسېيوناپوزېسيون وي،اول به په حکومت ک  دخېل 

کړل شو او درېم اپوزېسيون بېه ه ولس وي چ  راي  ته ي  ارزښت ورن

مخالف وسله وال وي ايا استاده! د اجرايوي پوست په جوړېدو سره چ  

 ؟ شييو نوی بحران جوړ نه  به په هېواد ک  ،د اساسي قانون خالف دی

ام مو  ورتېه احتېر ،: ډاکهرصيب اشرف غني يو مشر سړی دیځواب

ک  مو  ورته ويلېي وو چې  تېر  (ژمن ليک)دې ه لرو، لومړی دا چ  پ

اخره به درسره ودرېږو يان  تر ټاکنو پورې، مو  په اوله ک  ويلېي چې  

مو  په حکومت ک  برخه نه اخلېو او نېه دملېي تحريېک غېړي ددې 

د ټولو دربارونو خصلت دی هغه سړی ي  نه خوښېېږي  دالېوالتيا لري 

ماته وويل چ  څېوک ډېېر  کرزي يوه ورځ ولسمشرچ  حقيقت وايي، 
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دې ږترڅنېګ دي؟ نې زچ  ستا دمې ویخطرناک دی؟ ماورته وويل هغ

حکومتي اپوزېشن ولس ته ډېر خطرنېاک  ،دښمن تر ټولو خطرناک دی

وي،دا اپوزېشن د بيت المال پانګه مصرفوي خو بېرتېه د ولېس ، بيېت 

المال او حکومت پرضد، 

 اپوزېشن خو اصالّ وايېي

دې تېېه  ،مخېېالف تېېه

چ  په  اپوزېشن نه وايي

دې ته  يېو  واک ک  وي،

 او حکېېومتي اپوزېشېېن 

رشېېېېېو  خېېېېېور 

اپوزېشېېن،امتياز طلبېېه 

دې ته حقيقي اپوزېشن نه وايي، ټېاکنو تېه ځېم بيېا د  وايي، اپوزېشن

داسې   ،خو بيا يې  نېه منېي ،ټاکنو قانون نه منم، اساسي قانون منم

شته! مو  ډاکهر صيب اشرف غني سره ه اپوزېشن د نړۍ په تاريخ ک  ن

مخېالفينو سېره  لېهلرو، نه ي  توهينوو،او  ي  هېم ه کومه ستونزه ن

دفاع کوو خو د ګيل  حق لرو، ولس خو دومره  له ده څخه مخالف يو او 

 حق لري چ  د خپلو رايو پوښتنه وکړي.

مېو  :پوښتنه: مطيېع اهلل سېاپی 

داس  فکر نه کاوه چ  دنړۍ مفکېر دې 

س  توافق وکړي او بېل داچې  هغېو دا

سره دې توافق وکړي چ  په جهاد کې  

ي  پروتوکولونه السليک کړي؟ نو د ملي 
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 تحريک دريد به څه وي؟

شته قومي شېورا  ، ملي تحريک پرته نورګش شمېر هېوادوال له: ځواب

 ډاکهر صېيب لهګان ،فرهنګي ټولن ، مدني ټولن  او ګوندونه  دي چ  

دي، ډاکهر صيب بايد ورته توضيحا  ورکړي، کېه ګيله من  څخه غني

ملي تحريک غړي  د نو بيا به ،ډاکهر صيب همدغه توافقنامه عملي کړه

ملګري په ګډه پرېکړه کوي، نو ښه پرېکړه به داوي چې  مېو  د  نور  او

 ولس تر څنګ ودرېږو.

استاده! :پوښتنه: قدر  اهلل بدلون

دا ګواښ وکېړ  ېډاکهر عبداهلل څو وار

ه زما غوښتن  ونه منل شېي زه چ  ک

په ملت غږ کوم، په مقابېل کې  کېوم 

ګېېواښ او ډار و چېې  اشېېرف غنېېي 

متقابل غږ نه شو کېوالی دا  احمدزي

څه مجبوريت و چ  ده هم بايېد پېه 

ملت غږ کړی وای؟ دده په ټيم ک  يو 

دې کار سره اشرف غني افغانستان ه شمېر غوړه ماالن دي چ  وايي پ

 همداس  ده؟ وژغوره ايا ريښتيا

د ډاکهر اشرف غني او ډاکهر عبداهلل ټيم په فکېري  دريځونېو ځواب:

چ ، ډاکهر صيب اشېرف غنېي د ملېي  یهغه داد ،ک  ستر توپير شته

ساتنه کوي او پلوی يې   حيثيتتاريخي  د هېواد هويت، ملي يووالي او

د  دوی ملي يووالي، ملي هويېت او يدی او دا بله ډله او ټيم ي   چ  د
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په باره ک  ګش شمېر مشېکال  پيېداکړي او  حيثيتتاريخي  واد د هې

د اصلي مور  پر سر داس  ده چ  د يوه ماشومکيسه  پيداکوي ي ، دلته

نېو  ، کله چ  قاضي په مند نيمېايي کېاوه ، دعوه وه مور او بل  جعلي

خو نيمايي کوه ي   ،چ  هغ  بل  ته ي  ورکړه ي  چغه کړه،اصلي مور 

 مه!.

استاده! د ډاکهر صيب ران: د حييام

اشرف غني  وروستی دريد چې  پېه 

اصطالم د ملي وحد  حکومت په اړه 

څنګېه ارزوئ؟ او ايېا دايېو  ، ي  لري

ولسواک او ډيموکراټيک حرکېت دی 

  که نه ؟

 څخهاشرف غني چ  نرمښت : ځواب

خو کوم وخت ک  نرمښت ! د اشرف غني د ټيم   ، ښه ده ، کار اخيستی

ته ي   ،چ  د غوښتنو لېست وړاندې کوي یهغو، ک  وه دېه اشتباه پ

او د هغېو نېورو متېواتر  شېاتګ و هم وړاندې کړه، بله تېروتنه متواتر 

هغوی پرې امتياز ترالسه کړ او دوی پرې خپل حق لېه السېه  ،تعرض و

دې اشتباه ک  دی هم شېامل دی او ټېيم ه پ ،ورکړ، دوی تار سست کړ

د عبداهلل د مظاهرې څو چنېده لويېه  مو  ددې و  درلود چ  .ي  هم

بيا به ي  ويل  چ  تاسو  همظاهره وباسو، خو هندو ستړی خدای ناراض

 دی،  متجېانس نازمو  پاچاهي ته مشکل جوړ کړ او څنګه چ  دده ټيم 

فشېار  ترولس  د مو  ،کړه چ  مظاهره و باس ه دامشوره ورن ته ي  ده

چ  مظاهرې تېه  و هم همداوباسو او زمو  تعهد ه چ  مظاهر والندې و
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په مظاهرې، سوک ته په سوک ،څپېړې ته پېه څپېېړې او منطېق پېه 

ټيم حاضر نېه و ، ټېيم  خوقربانۍ ته  ومنطق ځواب ورکړو! ولس حاضر 

کړ او تار ي  سست کړ او ډاکهر اشرف غنېي بايېد د ه ت ونئسياسي جر

 ؛یاوعبداهلل، ټلوال  او دده د ټيم  سياسی سايکولوژي مطالعېه کېړې 

د ځکېه دوی  ،داهغه خلک نه دي چ  ميدان ک  تېر اخېره  ودرېېږي

دوی تېه چې  څېومره تېار  ،کوم ځای تېه ورسېېدل له وېرېطالبانو 

انېډول  سره امتياز غواړي او ته که مقابل طرف  هم دوی نور ،سستوې

نېو دا سياسېي  ،نو دوی خپل  غوښتن  اتومېا  راکمېوي ، برابر کړې

داس  ملت  ،هر اشرف غني تر شا خو ملت والړ وتېروتنه  وشوه او د ډاک

داسې   ،ده ي  مصرف کړې ربلک  پ ،چ  ده پرې پيس  مصرف نه کړې

طاليي چانس د يو کانديد لپاره نه پيداکېږي، بايد ډاکهر صيب اشېرف 

داال  ،غږ کړی وای بايد او ملت باندې ي  وای يغني ملت ته توضيح کړ

 وو،  ملي افکار پک  زيېا  څه چ  دخپل ټيم مشخصو اشخاصو ته چ

نېو اشېتباه وشېوه او  نتيجېه دا  ،هغو ته هم داموضوع تشريح نه شوه

راووته چ  بايلونکي کانديد تر ګهونکي کانديد ډېر امتياز ترالسه کړ او 

سبا تېه پېه  )غني( مصّونيت ي  هم ترالسه کړ يوازې امتياز نه ،نو دی

هغه بل په امتيېاز  دی، په  امتياز ک  شامل نه خو مسووليت ک  شامل

داس  يو کار وشو نو خېدای  دی، ک  شامل په مسووليت ک  شامل نه

دې وکړي چ  سبا واک ته ورسېږي او ووايي چ  دغه هوکړه ليېک د 

 ، او زه اساسي قانون ته وفادار يم. یافغانستان د اساسي قانون خالف د
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: پوښتنه: مسېعود سېروري

استاده کومه موافقېه چې  دې 

يمونو سېره وکېړه، دوی دواړو ټ

ستونزه حل کړه که د راتلونکېو 

پنځو کلونو لپاره نوره هېم او ده 

شوه، بله دا چ  کومېه موافقېه 

چېې  د تحېېول او تېېداوم ټېېيم د 

اصالحاتو او همپالن  ټېيم سېره 

وکړه که دا موافقه دوی له وسله 

والو مخالفينو سره کېړې وای، د 

  افغانستان په ګهه به نه وای؟

ې تجرب  ته په کتو سره، دا ستونزه وغځېدلېه، خېو دا بېه : تېرځواب

پنځه کاله دوام نه کوي، ځکه د دواړو کانديدانو کرکهر داس  دی چې  

دوی  دواړه په يو حکومت ک  ګوزاره نه شي کوالی، له دوی به يو ټېيم 

له حکومته وځي، کېدی شي حکومت د ړنګېدا له خطر سېره مخېامخ 

ت ي  له بحران سره مخامخ کړ، دا يو شي، اصلي مشکل دا دی چ  مل

امتيازطلبه اپوزېشن دی،  دا خو داس  دی چ  د يو کور په تير ک  چ  

چينجی وي، د تير خو لني خوري له منځه ي  وړي چې  خېتم شېي، 

اخره ک  ټوله کوټه له منځه يوړي، يو څو کاله بيا هم دا کوټه دوام کوي 

هغوی خو بالفعل فزيکي  خو اخير غورځېږي. هغه نور مخالفين چ  دي

خطر دی، اور دی،  که هغوی سره موافقه وشي افغانستان ک  فزيکېي 

جګړه ختمېږي. بيا د اصالحاتو لپاره د حکومت په داخېل کې  زمينېه 
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برابرېږي او دا ټيم چ  په حکومت ک  وي هغوی سره د سول  خبېرې 

چ  پر مخ نه وړل کېږي، دوی مخالفت کوي لکه ديارلسو کلونو ک  ي  

وکړ، دوی کله داس  موقع له السه ورکوي چ  هم په پوزېشن ک  وي 

او هم په اپوزېشن ک ، نيم عمر ي  په جهاد ک  تېر کړی، نيم يې  پېه 

مقاومت ک  تېر کړی، نيم ي  په ډيموکراسۍ ک ، په پنځوسو کلونو ک  

ي  هېڅ ګناه نه ده کړې، پاک سوتره دي، يوازې دوی پېاک دي نېور د 

لکو اشتباها  کړي يوازې دوی هېڅ اشېتبا نېه ده کېړې، ټول  نړۍ خ

افغان هم نه يم د افغانستان څوکۍ هم غواړم، ويندويان ي  چ  کېني 

وايي ))ما شهروند اين سرزمين هستيم((، داس  نه وايي چ  زه افغان 

يم، نو په دغه مفکوره باندې چ  دا خلک په دې حکومت کې  داخېل 

  مرحل  ته ورسېږي؟شي د دې ملت برخليک به کوم  

د کرزي  :مامور حبيب اهلل 

صيب حکومېت هېم شېمالي 

ټلوال  ته ډېر خدمت وکړ، پېر 

ډېرو لويو لويو څوکيو ي  مقرر 

کړل، بېااالخره مېو  او تاسېو 

وليدل چ  د کرزي عکس ي  

تر پښو الندې کړ، اګېر کېه زه 

پرې ډېر خوشاله شوی يم، دا 

کوم کار چ  شېمالي ټلېوال  
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کار ي  ښه کړی چ  د کرزي عکس ي  لغت کړی، نېو لېه کړی دی، دا 

ډاکهر صيب اشرف غني څخه زما پوښتنه دا ده چې  دی بېه څېومره 

 وکړای شي دغه ټيم راضي کړي؟

کوم شی چ  تجربه شوی وي بايد بيا ي  تجربېه نېه کېړو، دا : ځواب

خلک وفا نه لري،  له کرزي سره ي  وفا ونه کړه چ  دومره پۍ ي  پرې 

نو بل چا سره خو ي  قطعا  نه کوي، له ډاکهېر صېيب اشېرف  پرېښودې

غني سره ي  چ  موافقه کوله ويل ي  چ  مو  لېه همېدا او  څخېه 

عمال  کار شروع کوو، خو او  ي  هم عکسېونه لګېېدلي دي او پېرې 

ليکلي ي  دي ))رييس جمهور منتخب افغانستان(( هغه نېه راکښېته 

 کوي. 

: پوښتنه: شريف اهلل ناصري

دغه پرېکړه ليک محتوا چې  د 

دوی پېېرې هېېوکړه کېېړې، کېېه 

تخنيکي برخ  ته ي  الړ شېو، 

يوه خبره چ  د جهاد تر څنګ 

جوخته ورسره ذکر شوې هغه د 

))مقاومت(( په نامېه ده، البتېه 

زمو  د کشفي ارګانونو نوملړ ته 

که الړ شې  دوی تقريبېا  )دوه 

ی حقوق بېه هېم د زره( امتيازي جنراالن د مقاومت په نوم لري، د دو

ډاکهر صيب اشرف غني په راتلونکي حکومېت کې  خونېدي وي او د 

جنراالنو شرايط په دې هېواد ک  معلوم دی، چ  هغوی معېا  لېري، 
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وسايط لري او د ځان د محافظت په خاطر هم يو شمېر تشکيال  لېري 

او بله خبره چ  د ولسمشر )يوويشت( صالحيتونه چې  پېه اساسېي 

او د انتقال وړ نه دي او هره اداره چ  په يېو هېېواد  قانون ک  درج دي

ک  رامنځته کېږي هغه د يېو ضېرور  پېر بنسېټ وي، هغېه ځانتېه 

صالحيتونه، مسلليتونه، ګېزار  ورکېوونک  اداره لېري، يېان  زمېو  

راتلونکی اجرايه رياست چ  دوی ځانګړی کړی دا هغه ب  تيرانو کوټه 

ی به چاته ګېزار  ورکېوي او د ده چ  ت  بام ي  په هوا ودرولی، دو

 کومو وظايفود اليح  پر بنسټ به دوی دې هېواد او ادارې ته کار کوي؟

تشوي  هم همدا دی چ  راتلونکو څو ورځېو کې  بېه دواړه : ځواب

ټيمونه کېني او د اجراييه رييس صالحيتونه به مشخصوي، دا جزيېا  

ره جزياتو ته دي، اکثره وخت په کلياتو ک  اختالف نه وي، کله چ  خب

رارسېږي مشکال  پيدا کېږي، ځکه اصلي مسئله په جزيېاتو کې  ده، 

ټول وايي په افغانستان ک  دې عادالنه حکومت راشي، نو څنګېه يې  

راول ؟ بل که ډاکهر صيب اشرف غني د ولسمشر په توګه لوړه وکېړي، 

نو بيا خپل مسلليتونه لري، داس  نه ده چ  يو شخص ولسمشر وټاکل 

بيا هر څه چ  ي  زړه غواړي هغه به کوي، د هغېه صېالحيتونه  شو، نو

لکه څنګه چ  په اساسي قانون ک  تثبيت دي او څه نور چې  قېانون 

ورته وړاندوينه کړې، دی له هغو نه اخوا ته چا ته څه نه شي ورکولی او 

که دغه ټيم د اجرايه رييس صالحيتونه د اساسي قانون خالف وضېعه 

 غه سبا ته پرابلمونه پيدا کوي. کړي، نو طبعا  به ه
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زه په ډنمارک ک  اوسېږم، هلتېه مې  لېه : محمد بشير بشر يار

ډاکهر صيب اشرف 

غني څخه د مالتېړ 

په خاطر يوه لويېه 

غونډه جوړه کېړې 

( ۳۱وه، چېې  تېېر  )

څخه پکې  زيېاتو 

افغانانو ګډون کړی 

و، ما له اشرف غني 

څخه په دې خېاطر 

مالتړ وکړ او خلېک 

مالتړ ته م  د هغه 

وهڅول چ  د ډاکهر صيب اشرف غني شعارونه م  ډېر خوښېدل، تېل 

به ي  ويل چ  زه سهامي شرکت نه جوړوم، خو تر هغه ي  هېم خبېره 

بدتره کړه، که داکهر صيب په اپوزېشن ک  وای زما لپاره به په زړه پورې 

وای ځکه مبارزه به ي  کړې وای ممکن چ  څه اصالحا  راغلېي وای، 

په دې حالت هېڅکله موافق نه يېم او زمېا پېه شېمول ټېول خو او  

ملګري په تشوي  ک  دي او دا حکومت د افغانستان د ګهو پر خېالف 

بولي.  که دا حکومت جوړ شي هم دوام به ونه کړي ځکېه دا د څېوکۍ 

 غوښتلو لپاره  دی نه د افغانستان د ګهو لپاره. 

چ  دقېت پېه  : ستاسو تشوي  پر ځای دی، فقط يو څو شيانځواب

ک  په کار و، يو خو بايد د راتلونک  لپاره ده ته لږ چانس نور هم ورکړل 
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شي، چ  بيا قضاو  وکړو د ده پر عمل باندې، مو  چ  کوم ځای کې  

قضاو  کوو دادی چ  ده د خلکو له رايو څخه سمه دفاع ونېه کېړای 

 شوه، مو  د ده عمل ته ګورو، دا چ  بيا اينده حکومت څه ډول کېېږي

او ده چ  چا سره کوم پروتوکول امضا کړی، څېومره يې  تطبيقېوالی 

شي، دا به لږ وخت وغواړي، مجبوريتونه لري، دې ک  هېڅ شېک نېه 

شته، خو مو  بايد د مجبوريت او عدالت تر مند حد ټېاکلی وای، چې  

هم عدالت تامين شوی وای او هم دده څه مجبوريتونه په پام ک  نيول 

ک  دلته عادالنه حکومت جوړول ډېېر سېخت  شوې وای، سل په سلو

کار دی، مګر د ولس هيل  هم په يو ناڅاپي ډول له منځېه وړل دا هېم 

ښه کار نه دی، يو د خلکو د رايو څخه سمه دفاع ونه شوله، په دې ک  

سړی قضاو  کوالی شي، په دې دويمه مسئله ک  بايد لږ ورته خلېک 

ه تناسب سره مخک  ځي؟ فرصت ورکړي چ  دی څه کوي، ايا د رايو پ

لکه څنګه چ  د رايو په دفاع ک  ي  ټيم ډېر پڅ و، حکومت به ي  هم 

دا شی وي؟ اصلي تشوي  هم همدې ک  دی، ستاسېو پېه شېمول د 

ډېری خلکو تشوي  هم همدې ک  دی.  خو مو  وايو حکومت ي  بايد 

هس  نېه وي لکېه د رايېو د دفېاع 

 سستم ک  چ  و. 

ه يوه خبېره استاد: ميوند خپلواک

تاسو ته متوجه کېږي چې  د عېامو 

خلکو په ذهنيتونو کې  دا خبېره ده 

چېې   اسېېتاد يېېون د افغانيېېت او 

اسالميت د غوښتلو لپاره چغه پورته 

کړه، الريونونه يې  راوويسېتل، خېو 
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البته هغه که ومنل شول يا ونه منل شول بېله خبره ده. تاس  مخکې  

ف غني ته مو وړاندې کړی و، په خپل ژمنليک ک  چ  ډاکهر صيب اشر

تاسو په دې ک  هم يادونه کړې ده، چوپ پات  شوي نه ياست، پوښتنه 

دا ده که چېرې ډاکهر صيب اشرف غني يېا کېوم بېل څېوک واک تېه 

ورسېږي او بيا پاچا شي ايا تاسو به بيېا هېم خپلې  مبېارزې تېه دوام 

سېتاد د ورکړئ يا د ځينو خلکو په ذهنيتونو ک  چ  دا خبره ده چ  ا

خپلو ګهو لپاره اسالميت او افغانيت غوښته او او  په هر څېه چېوپ 

  پات  شو.

مو  چ  کله له ده سره ژمنليک مطرم کاوه او لوسته م  ورته ځواب: 

تر هغه څو مياشت  د مخه مو  ولسمشر کرزي سره کتلي وو، مو  سره 

ه ي  توافق کړی و، چ  ستاس  ټول  غوښتن  منم خو تاسو به مظاهر

نه باسئ، بيا به مو هر هره ورځ ورته ځواب لېږه چ  څنګېه شېو؟ خېو 

هغه به ويل، نن دی او سبا دی، نن دی او سبا دی، حتېی د انتخابېاتو 

کمپاينونه راورسېدل، جمهور رييس مو  ته )نه( ونه ويل، د مشېاورينو 

چارو د ادارې د لوی رييس په وساطت، د امنيت شورا د غېړو په وساطت، د 
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ساطت، بس کار خالص دی، جنجال به نه جوړوئ، همدا به ي  ويېل، مېا په و

درسره لوز کړی.  يو وخت کې  دې تېه راورسېېدو چې  د انتخابېاتو بهيېر 

راورسېده، خو دا مهال مو چ  وويل مو  مظاهره باسو، ده به ويل نېه نېه مېا 

درسره قول کړی، درسره منمه ي ، بېااالخره خبېره د انتخابېاتو ورځې  تېه 

رسېده، ښه که تردې څخه درې ورځ  مخک  مظاهره کوې، بيا به خلېک راو

وايي چ  دا خو ي   د انتخاباتو په خاطر وکړه، بيا به  مخالفين وايېي چې  دا 

وګوره له افغانيت او اسالميت څخه د ځان په ګهه کار اخلي، د اشرف غني په 

ني سېره دا ګهه ترې کار اخلي، نو کمپاين ال ګرم شوی نه و چ  مو  اشرف غ

ژمنليک وکړ، زه ي  درته هغه جمل  بيا وايم، ))که چېرې اوسېني دولېت د 

هويت په تذکرو ک  د )دين( او )ملت( ستونونه ونه ليکل او د دين د سېتون 

په مقابل ک  ي  هر مسلمان افغان ته د )اسالم( او د دې هېواد د هېر وګېړي 

ي دولته غواړو چ  هم د هويت لپاره د )افغان( کلمه ونه ليکله، نو له راتلونک

په تذکرو ک  د اساسي قانون  له محتويېاتو او احکېامو سېره سېم ضېرور د 

)اسالم( او )افغان( د تثبيت لپاره د )دين( او )ملت( ستونونه وليکي او په دې 

ډول خپل اسالمي او ملي مسوليت ادا کړي او هم  د افغان ضد او ملت ضېد 

 ټينګ ګامونه پورته کړي.(( ډلو ټپلو او اشخاصو پر وړاندې
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مو  چ  يو کال مخک  د پښتونستان واټ لوحېه ټېک وهلېه، مېو  پېه دې 

پوهېدو که زور ي  ورسېږي دا نوم بدلوي، بيا ي  ورته په خپلو اعالنېاتو کې  

)ميدان فواره اب( وويل ، نو دې ته مو  مخک  تبرمخکې  متوجېه وو چې  

ب  وفايي وکېړه او تېر اخېره  مخک  تر مخک  ژمنه واخلو، که دې بل راسره

پورې ي  له افغان کلم  سره جفا وکړه او له خپل  څېوکۍ څخېه نېا افغانېه 

ولسمشر الړ، څومره به ورته افتخار و، بلک  دا ي  مسلليت و، يېو ځېل يې  

ل کال چ  ټولو تېه دې افغېان وليکېل  ۶۹۸۸يا  ۶۹۸۶فرمان صادر کړی پر  

اتګ له افغان کلم  څخه، مېا ورتېه شي، يا هغه فرمان غلط دی يا دا او  ش

وويل ته افغان ولسمشر ي  که نه؟ ويل ي  هو يم، ما ورته وويل، چ  افغان نه 

وي نو ته د څه شي ولسمشر شوې؟ که پاکستان او ايران يرغل وکړي،  نوتېه 

به  د هغوی  دفاع څنګه وکړای شي؟ چ  د افغان کلم  څخه دې دفاع ونېه 

 امضاء وه. بيا ټول ولس ته وايم: کړای شوه چ  دده پرې فقط 

قاضي القضا  ناست و، لوی څارنوال ناست و، عدلي  وزير ناسېت و، خېدای 

دې او  وبښي، او  مړ دی، عدلي  وزير غالب  ي  مخالفت وکړ، پر عدلي  

( دولتي چارواکي ناست وو، د اساسي قانون  تطبيق د څېار ۶۹وزير سربېره )

ست و، استاد نصراهلل ستانکزی ناست و، کميسيون مشر ګل رحمان قاضي نا

د علماو شورا رييس مولوي صيب قيام الدين کشاف ناست و، کشاف صېيب 

ورته وويل، چ  که له ما څخه افغانيت او اسالميت واخل ، نو ما ک  څه شی 

پات  شول؟ او لعنت دې وي پر هغه شېخص بانېدې چې  هېم پېه افغانيېت 

غه بېخي نه انسان دی نه افغېان دی، شرمېږي او هم په اسالميت شرمېږي، ه

دلته څنګه اوسېږي په دې مملکت ک ، تر دغه حده پورې شخړه مخې  تېه 

الړه، خو بيا ي  هم ونه کړ، نو مو  سره نور کوم و  و؟ که مظاهره دې کولېه 

درته ويل ي  مظاهره ول  وباس ؟ لوز م  درسېره کېړی دی، بيېا چې  دې 

ګوره ما خو دا کار کاوه مظېاهره دې ولې  مظاهره کړې وای بيا ي  درته ويل 

وويستله؟ راباندې خرابه دې کړه، همدا ي  راته په غونډه ک  هم وويل. چرند 

سنګ هندو هم راسره و، هغه ورته وويل زه په افغانيت وياړم، که تېه ماتېه د 

دين کلمه ونه ليک  نو ماته به په هند ک  خلک څه وايي؟ زه د هندوسېتان 
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غانستان هندو يم؟ زه افغان هندو يم که هنېدو هنېدو يېم؟ هندو يم که داف

هندو ورته پېغور ورکړ، هم و ي  نه کړ، که مظاهره دې کوله درته ويل ي  مېا 

درته ويل مظاهره مه کوه تا ول  وکړه، په رسمي مجلس ک  ي  راته وويل، که 

 تاس   مظاهرې نه وای ويستل ، ما خو دا درته ليکه، ما ورتېه وويېل کېه تېا

ليکلی وای نو مو  ول  مظاهرې ويستل  ، خېو ليکلېی دې نېه و چې  مېو  

مظاهرې وويستل ، نو جنجال په څه شي پيدا شو، ما ويل ستا حکومت خېو 

دا کار زمو  پر ضد وکړ، چ  مو  مظاهرو ته مجبور شو، نو چ  افغانيت په ک  

وای مظاهرې، ته څه ضرور  و؟ د ملي تحريک مجله وګورئ، په هغې  کې  

( Aدېر  مخه يان  د کتاب په سايز نږدې شپېته مخه دا ټېول جريېان لېه )

( پورې په زېر او زبر سره ليکل شوی دی، نو او  مو په دې خېاطر Zڅخه تر )

له ده څخه مخک  تر مخک  ژمنه واخيستله چ  ته داس  نه ش ؛ پېه هغېه 

هغېه  مرض باندې ککړ نه ش ، نو نور به د يو عادي افغان په و  ک  څه وي؟

کانديدان چ  ددې ولس پر او و بار شي او ته ي  پورته کړې، بېرته تېا سېره 

خيانت وکړي نو نور به ستا څه په و  ک  وي غير له دې نه چ  پېه خېدای 

ي  وسپارې او يا ي  په همدې ملت وسپارې،ګوره هغه ته مو رايه ورکړه او  

، دی که هېم د ملت له هغه نه ال  اخيستی دی. خپله به يو وخت وځورېږي

ملت غوښتن  ونه مني دا هم پر هغه بدبختۍ اخته کېږي، بل ګهه څېه مانېا 

لري؟ زه ګه  ته ضرور  نه لرم، زما ژوند د خدای فضل دی ښه دی،  خېدای 

پاک راته د ژوند ټول  اسانتياوې او سهولتونه راکړي دي او زه فکر کوم د دې 

او خپل ولس خدمت وکېړم، لېه لپاره ي  راته برابر کړي چ  زه د افغانستان 

خدای نه ډېر شکر ګوزار يمه. پر همدې ي  ختموو، کېور مېو ودان چې  دې 

 محفل ک  مو ګډون وکړ.

 په خدای مو سپارم
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 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 د ارګ نا ويلې خربې

 )د حامد کرزي واکمني) يادښتونه، شننه او ارزونه(

 محمد اسمعيل يون: ليکوال

 )د ميل امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو پخوانی رييس(

 د افغانستان ميل تحريک :خپرندوی

 ملريز ۶۹۳۹ ورید دې اثر د بشپړېدو نېټه: 

 ز۲۱۶۷/ ل۶۹۳۱ :پکالچا

 ټوکه ۲۱۱۱چاپشمېر: 

 لومړیچاپ وار: 

 (۶۹۳)د خپرندوی د خپرونو لړ: 

 (۱۱)د ليکوال د خپرونو لړ: 

 فياض حميدکمپوز: 

 سپني سهار: ډيزاين

 ۱۷۱۱۱۱۳۲۳۸کابل/  -اسد دانش مطبعه :چاپځی

 
www.melitahrik.com - info@melitahrik.com 

 يد دې کتاب د چاپي، کاپي، انالين او بل هر ېول خپراوي ټول حقوق له ليکوال رسه خوندي د
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 :ېالۍ

 د اسالميت، افغانيت او انسانيت

 د الرې رښتينو الرويانو ته!
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او د  دا اثر يو ژوندی تاريخ

 واقعيتونو هنداره

 

متو ليکوال، سيايس مبارز تکړه او نا د د هېواد ((ويلې خربې د ارګ نا))

اسمعيل  محمد پوهاند)د ميل فکر خاوند او د کابل پوهنتون استاد ، مرش

ارګ په داخل کې د حقايقو  له خوا ليکل شوى اثر دى، چې تر ېېره د (يون

تر  . په دې اثر کېهر اړخيزه معلوماتو يوه ټولګه ده او ناويلو خربو په باب د

چې په رسنيو کې پرې بحث نه  ېپېښو يادونه شو مسايلو او  وهغ بريده د ېېره

 .و د ولس له سرتګو لرې واقع شوي ديدى شوى ا

کې يې ارګ  )د کتاب په پيل کې يادونه کړې (يون)څنګه چې استاد لکه 

دندې اخيستو يوه موخه همدا وه، چې د ارګ په داخل کې د جريانونو  د

 .يخ په توګه وړاندې کړيد يوه ژوندي تار يې او راتلونکي نسل ته ثبتبهري 

برياىل شو او دا سرت کتاب يې  ( په خپل دې نېت او هد  کېيون)استاد 

 خپل ولس ته ېالۍ کړ.

ريک ليکوال او سياستوال په ځاستاد يون ارګ ته تر تګ وړاندې د يوه 

او هلته د غوړه ماالنو د رول په  دربارونود توګه د افغانستان او نورو هېوادونو 

بېلو اثارو د مطالعې له الرې معلومات درلودل. د همدې لرليد له باب د بېال 

، قدرت رسچينې ته نږدې تېرېدلد  کېهر هغه څه چې په ارګ  ،يې مخې

شويو  ود تېر  په واک کې موخه اصيلد دې کتاب . رسه يې ثبتول دقتپه 

سړي ته واقعيتونه په راڼه ېول  کتاب مطالعه . دبيان دى رښتينی واقعيتونو

چې  څه، بلکې نه ليدل کېږيکوم څرک پکې  يد اشخاصو د سپکاو نوي، بيا

څه کړي او کې تېر شوي او اشخاصو  په هرمدارګ په داخل او د قدرت 
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 څنګه يې کړي؟ همغه انځور شوي دي.

د دې کتاب يوه بله ښېګڼه دا هم ده، چې د ارګ د جوړېدو تاريخي 

لوستونکو ته دا  کې شوې ده. يادونه هم په پېښو تاريخي اړتيا او ځينو، بهري

 .برخه هم خپل خپل پيغام لري

 همتحليلونه  استاد يون خپل کتاب کې د ځينو مسايلو په باب په دې

زيوين بحثونو او ليکنو په ېتلو، مخامخ ناستو دکړي او ولسمرش کرزي ته يې 

د مثبتو او منفي پايلو په باب  د دې ترڅنګ يې د هغو .دي رسويلور ذريعه 

د ګاونډيو  .ي ديکړ هر اړخيز او ګټور معلومات ځاى  ه دې اثر کېپ هم

په ځانګړي ېول د شاملټلوالې ناقانونه ، داخيل جنګساالرانو، هېوادونو

تفصييل او  ب همپه با د غاړې ايښودلوغوښتنو او فشارونو ته د ولسمرش کرزي 

تقسيم قانونه نا ( سيمېر پورېش)د کابل د  معلومات وړاندې شوي دي.مستند 

دقي  اسناد  هم ونډې په بابد  دې توزيع کې د سرتو جنګساالرانوه او پ

 ليکوال دپه کتاب کې د ترخو واقعيتونو رښتينی بيان  وړاندې شوي دي.

 جرئت او مېړانه ثابتوي. ميل، اخالقي

يادښتونو ثبتول او مناسبو  او د خربواشخاصو  نږدې د ولسمرش کرزي ته

ت، دقت او کتاب پر ارزښد هغو يادول، د  ه توګهد بېلګو پ يې ځايونو کې

عمر )فرت رئيس د لکه د جمهوري رياست د عايل مقام دکوي. داللت  اهميت

يس صيب له امريکا رسه ېغرې وهي يرله خولې ځينې خربې: )) (داودزي

دا چې د  مانا ...((.حال دا چې دا زما د قلم رنګ هم د امريکا په پيسو شوى

 .ېنه و  ېواقعيتونو رسه برابر  ځمکنيوکړنې له ولسمرش کرزي ځينې 

با نفوذه مرشانو او  د بهر هګر ا کرکټرونو، تر ځينو ارګ په داخل کې د د

هم ژور بحث شوی  باب په اغېزو د هغو ده او پر ولسمرش کرزي نڅېرو يادو 

 دی.

( کاله د ميل امنيت شورا دفرت کې د ۷) نږدې څرنګه چې استاد يون

ويلې  پاتې شوی، نو ده ته ېېر هغه پ  رازونه او نا فرهنګي چارو رييس
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خربې معلومې دي، چې د حامد کرزي د حاکميت په دوره کې تېرې شوې 

دي. استاد )يون( د يوه مسلکي ليکوال او څېړونکي په توګه د خپلې دندې 

له پيل څخه بيا تر پايه پورې د حامد کرزي د حاکميت همدا پ  واقعيتونه 

ې يادښت کړي، پر خپل وخت يې ځان رسه ليکيل او په پای ويلې خرب  او نا

کې دغه اثر )د ارګ ناويلې خربې( ترې جوړ شوی دی. دا اثر په نږدې 

)دولسو کلونو( کې ليکل شوی او د حامد کرزي څوارلس کلن حاکميت په 

ښه ېول ترشيح کوي. کتاب د علمي پرنيسپونو پر اساس ليکل شوی، ټول 

 څنګزينر څپرکی يې بيا په خپل منځ کې نور نور ( څپرکي لري او ه۶۳)

 ې ېول دي:دعنوانونه لري، چې ځينې غ  عنوانونه يې په 

))د دې اثر د ليکلو علت او رضورت، راځئ چې ارګ وپېژنو، د حامد 

کرزي پېژندګلوي، له حکومت او حامد کرزي رسه اړيکي، د ولسمرشۍ 

رونه، ټ، ارګ کې موثر کرکلومړۍ ټاکنې، حکومتي دنده، د امنيت شورا دفرت

له ولسمرش رسه ځانګړې کتنې، ګرم تحليلونه او ساړه غربګونونه، ولسمرش او 

 وليس کتنې، ولسمرش او خربي کنفرانسونه، د ارګ څو نورې ناويلې، د ولسمرش

وزيران، د ولسمرش ځانګړتياوې، د ولسمرش کرزي د رژيم نيمګړتياوې،  کرزي

 ې، ولې استعفی؟ مظاهرې او عمومي ارزونه.((د ولسمرش کرزي د رژيم برياو 

لکه څنګه چې د مخه مو يادونه وکړه) په دې اثر کې دا واضح شوي چې 

جنګساالرانو څنګه له کرزي څخه باج اخيسته، د دې ترڅنګه دغو پوښتنو او 

مسايلو ته هم ځوابونه ويل شوي او بحثونه پرې شوي دي، چې پوزېشن او 

اړیکي درلودل؟ څلورنيم مليونه جريبه ځمکه چا او  اپوزېشن څنګه یو بل رسه

څنګه غصب کړه؟ په روسيې کې په ټنونو چاپ شوې افغانۍ څنګه پر نويو 

افغانيو بدلې شوې؟ د کرزي او امریکايانو اړيکي ولې ترينګيل وو؟ شېر پور 

څنګه چور شو؟ فهيم خان څنګه ځان ))مارشالۍ(( ته ورساوه؟ د وليس جرګې 

، څومره او څنګه درغيل وکړه؟ فساد ولې اوج ته ورسېد؟ بهرنۍ ټاکنو کې چا

نړۍ رسه اړيکي څنګه وو؟ ارګ او ميل شورا يو بل رسه څه ېول اړيکي 
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درلودل؟ په ټول نظام کې د حامد کرزي د واک کچه څومره وه؟ د افغانستان 

سيايس استازۍ د چا په الس کې وې؟ څومره بهرنۍ مرستې افغانستان ته 

او څومره بېرته وتلې؟ ټول حکومت کې څوک څومره وو؟ د حامد راتللې 

او سيايس شخصيت څرنګه و؟ په سوله او جګړه کې د طالبانو او  يکرزي عاطف

شاملټلوالې اغېزې، شپږ لويې جرګې، د کرزي جرئت، احتياط او وېره، د ميل 

پوځ نا انډوله ترکيب، ميل هويت، په ارګ کې د ټولو موثروکرکرتونو، 

ورانو او وزيرانو معريف او د هغوی کړنې، د ولسمرش دفرت او د چارو د لوی مشا

رياست رييسان، نامسوله او باصالحيته جهادي مرشان، د نويو اداري واحدونو 

زياتونه، د کرزي د وژنې څو توطيې، سپني او تور افغانستان، ولسمرش او 

بخت پاچا د بخت تر بهرين سفرونه، ولسمرش او وليس ناستې، د خلکو فرياد، د 

شجاعي؟ د کرزي په حکومت کې د علاموو رول، له امريکايي، که وخته، 

وخت څخه ناوړه ګټه اخيستنه، زياتې هيلې او کم فعاليتونه، د سولې مشوريت 

سيونونه، ېجرګه او د تنظیم ساالرانو بيا غوړېدنه، د يو طالب پيغام، ټاکنيز کم

اغېزې، د ))مارشال(( د رهربۍ مانور، د  د کابل پر حکومت د امريکا او ايران

پاکستان او امريکا سرتاتيژي او  –ولسمرش تشخيص او غوراوی، د افغانستان 

ګڼ شمېر نور مسايل په ېېر رريفانه او دقي  ېول ترشيح شوي دي. کتاب په 

بشپړ ېول له مستندو اسنادو ېک دی. ځينې خربې د ليکوال د خپلو سرتګو 

 نې نور مسايل يې په مستندو اسنادو ترشيح کړي دي.ليدلی حال دی او ځي

د اثر ليکوال استاد )يون( د معلوماتو لومړي، دويم او درېيم الس غټو 

رسچينو ته الرسسی درلود، نو ځکه خو په دې اثر کې داسې مسايل ترشيح 

شوي چې کېدی يش يو زيات شمېر لوستونکي وررسه په لومړي ځل مخامخ 

ب د يوه مسلکي ليکوال له خوا ليکل شوی، نو ژبه يې يش. څرنګه چې دا کتا

هم ېېره خوږه او په ځينو ځايونو کې داستاين بڼه هم لري. که څوک غواړي 

افغانستان ته د نړيوالو تر راتګ وروسته د حامد کرزي د )څوارلس کلنې 

واکمنۍ( مهال له هر اړخيز پلوه مطالعه کړي، نو تردې زيات ښه، ګټور او هر 
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 کتاب به بل پيدا نه کړي.اړخيز 

د دې کتاب لوستل، هم عامو نړيوالو، هم عامو افغانانو او هم د نړۍ يو 

زیات شمېر سياستوالو، په تېره بيا هغو سياستوالو ته چې د افغانستان په تېر 

څوارلس کلن سيايس او ټولنيز بهري کې راټاله وو او هم نويو سياستوالو ته 

چې ټول پر دې پوه يش چې څه يې وکړل  ، په دې خاطريخورا رضوري د

او تر دې وروسته څه بايد ويش؟ له تېرو تجربو، نيمګړتياوو او تېروتنو څخه 

بايد راتلونکی نسل او سياستوال ګټوره نتيجه او مثبت عربت واخيل. د 

افغانستان د نن او راتلونکي سياستوالو او نوي نسل ته يې هم لوستل خورا 

ی ته هم پاخه معلومات، توضيحات او تجربې په رضوري دي، ځکه چې دو 

الس ورکوي. په ټوليز ېول دا اثر د خپلې زمانې يو هر اړخيز، معلومايت، 

 تحلييل او ناپېيلی اثر دی او لوستل يې هر لوستونکي ته خورا ګټور دي.

زه د استاد يون د نږدې ملګرو له جملې څخه يم، د فکر او مبارزې 

ش کاله کېږي چې له نږدې وررسه پېژنم، د ژوندانه د ملګری يې يم او دا دېر

 بهري په بېالبېلو پړاوونو کې له ګڼو ستونزو او د رس له خطر رسه مخ شوی دی. 

ته په پالزمېنه  (يون)وروسته قدرمن استاد  تر اختتام بېړنۍ لويې جرګې د

خطرونه زيات شول، ننګرهار ته راغی، دلته هم خطرونه دفع نه  کې (کابل)

ول، دې ځای کې هم د ځينو جنګساالرانو او د شاملټلوالې د ارتباطي ش

ټوپکيانو له خوا ورته ګواښونه او خطرونه موجود وو، چې استاد يون يې 

زه د  ځينو ته په دې کتاب کې نغوته کړې او ځينې يې ال نه دي ياد کړي.

 جدي وهمکار په توګه د ټول د مبارزې د ميل نږدې ملګري او ن د يواستاد يو 

هم  هغه حالته ان ترګواښونو او خطرونو عيني شاهد يم، حاالت ، مسايلو

يو بل  بيا نو دې کتاب کې يادونه کړې، داه و، چې استاد يې پو  ستونزمن

چې له هر ، بهري کې اغزن او کږلېچن دې ټوله ، چې استاد پحقيقت دی

خره يې په پوره تر ا )ونه بايلل اوسېلهزغم او و،  ېول تهديد او ګواښ رسه مخ

دوام ورکړ، هم يې  ېي استقامت او مېړانه مقاومت وکړ او خپلې مبارزې ته
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نظري مبارزه وکړه او هم يې عميل مبارزه په برياليتوب رسه تر رسه  او فکري

 کړه.

 او عميل مبارز، فکري ليکوالدی،  استاد يون د ميل فکر څښنت

ګړنې په کې دي چې په دی او د مرشتوب داسې استعداد او ځان سياستوال

ېېرو سياستوالو کې نه شته. دی هم ليکوال دی، هم سياستوال، څه چې 

وايي هغه عميل کوي هم، يوازې نظر نه ورکوي او د عميل کولو لپاره خپله 

خربه بل چاته نه پرېږدي. په سياست کې هم بې ګودره نه ورداخلېږي) يو 

ېرش کلنه ميل مبارزه زموږ د مستقيم ميل خط او ايډيالوژي تعقيبوي، د ده د

د  افغانستان او د ميل ګټو د چې د هېوادده  دې خربې ښه ثبوت دی.

ناره پورته کړې، عمالً يې اسالميت او انسانيت ، افغانيت هويت ساتنې لپاره د

يې د مخکښۍ رول لوبولی دې الره کې ه او پدې کار ته دانګيل هم دي 

راتلونکي  د نن او کتاب دا نه وکړم چېغواړم يو ځل بيا يادو  په پاى کې دی.

تر  هم ، تاريخ ليکونکو او څېړونکو تهدینسل لپاره زيات ګټور او ارزښتمن 

اوسني نسل سياستوالو، واکوالو او  د او هم يې مهمه او ګټوره رسچينه دهټولو 

 ته ېک دي.مبارزينو لپاره لوستل ګټور او له ارزښ

 

 درنښت

 

 شېرعلم امله وال

 افغانستان -ننګرهار
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 لومړی څپرکی
 

 رسيزه:

 

 د دې اثر د ليکلو علت او رضورت

 

ارماين جمله پيل  ېد دې اثر د ليکلو علت او رضورت به په يوه رښتين

کړم: )حقيقت دا دی چې ما نه غوښتل په حکومت کې دنده واخلم، خو د 

 دې اثر د ليکلو نيت او ارادې دې ته مجبور کړم چې د حکومت او هغه هم

د حکومت په يوه حساس پوست کې دنده واخلم(. زما يو ملګري )انجنري 

( موسسې مرش و، راته وييل WFPچې يو وخت په جالل اباد کې د )، اکرام(

))د قدرت او واک په تعريفونو کې يو دا دی چې څومره د واک رسچينې  :وو

(( دا جمله زما په ذهن کې حک وه. ما .ته نږدې يې قدرت دې زيات دی

ويل که دنده اخلم، نو د ولسمرش دفرت کې بايد وي چې واک او د واک 

 رسچينې ته نږدې يم.

ما پخوا د بېالبېلو دربارونو په باب کيسې او افسانې لوستې وې، د دربار 

پټې او ښکاره خربې خورا خوندورې وي. که پر خپل مهال نه وي، نو 

هزاره يادښتونه، د راتلونکي نسل ته خو خورا په زړه پورې وي. د کاتب 

ماکياويل اثر )ټولواک(، د الفنسټڼ )د کابل سلطنت بيان( او په وروستيو کې 

چې په يو نه يو ېول يې د  ،د بېالبېلو ليکواالنو اثار مې له نظره تېر کړي وو

دربار د حاالتو د څرنګوايل کيسې کولې. ما ويل ځه، که نوره ګټه دې ونه 

دربار د حاالتو په باب يو ځانګړی اثر وليکې. کړه، دا ګټه خو به وکړې چې د 
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له همغه پيله مې د دې اثر د ليکلو تکل درلود، خو ورځني مرصوفيتونه، د 

ارقامو راټولول او بيا د هغو ثبتول او خوندي کول هم څه اسانه کار نه و او نه 

 هم له خطره لرې و.

مونده.  د ارقامو دقت هم خورا مهم و. ارقامو هم وخت پر وخت بدلون

ځينې يادښتونه پر  .خو بيا مې هم خپل کوښک کاوه چې يادښتونه واخلم

خپل وخت نه ثبتېدل، بيا به مو له ياده ووتل او تاريخي ارزښت به يې هم له 

منځه الړ. خري، په هر ېول، زه په داسې يو دفرت کې مقرر شوم چې ېېر 

رېيم الس وخت مې اول الس رسچينو ته الرسسی نه درلود. دويم او د

رسچينو ته رسېدلی شوم، هغه هم په پوره او کره ېول نه، خو بيا مې هم 

کوښک کړی، څه چې مې د تېرو )شپږو رر لسو کلونو( په بهري کې ليديل، 

کتيل او يا مې هم اورېديل، د هغو يوه برخه دلته خوندي او راتلونکي نسل 

رض لري، ځينې به ته انتقال کړم. د دې ېول اثارو ليکل طبعاً جانبي عوا

پرې خفه کېږي او ځينې نور به پرې خوشالېږي، خصوصاً هغه کرکټرونه چې 

ژوندي دي او ال هم د سيايس، ټولنيزو او نورو فعاليتونو د رسته رسولو جوګه 

دي. که د دې ېول ليکنو محتوا د هغو پر مزاج برابره نه وي، نو طبعاً به 

دې ليک تر ليکلو پورې دا نه دی  غربګون ښيي، خو زما هد  له پيله بيا د

چې خدای مه کړه، څوک توهني يش او يا د چا شخصيت ته زيان ورسېږي، 

زما موخه دا ده چې څنګه کوالی شو، د افغانستان واقعيتونه بيان کړو او له 

دې بيان څخه د راتلونکي ژوند د سوکالۍ او د خپل هېواد د پرمختګ لپاره 

 ګټه پورته کړو.

البته  .نکي چې کله هم دا اثر ولويل، قضاوت به خپله وکړيدرانه لوستو 

په دې اثر کې ځينې واقعيتونه که ېېر ترخه وي، هغه په دې مانا نه دي چې 

ما ترخه کړي، بلکې لکه څنګه چې وو، ما همغسې را انتقال کړي دي، دا د 

ليکوال ګناه نه ده، بلکې د هغو کسانو مسؤليت دی چې ترخه واقعيتونه يې 

نځويل دي. طبيعي خربه ده چې په دې اثر کې د افغانستان ميل او قومي پ
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واقعيتونو ته زياته نغوته شوې ده. حقيقت دا دی چې دا واقعيتونه همداسې 

تېر شوي او که نه وای تېر شوي، نو څه شی به ليکل شوي وو. دلته خو چې 

ثر تر څه تېر شوي همغه ليکل شوي، نو دا خربه مې ځکه وکړه چې د دې ا

 چاپ وروسته به ځينې منتقدين طبعاً دې مسلې ته نغوته کوي.

زه چې کله کوچنی، بيا زده کوونکی، بيا محصل، بيا استاد او بيا په 

اصطالح د سيايس چارو کارپوه ! شوم، نو طبعاً دربار به راته د بل هر انسان په 

ېېر توګه يو عجيب و غريب شی او ځای ښکارېده، درباري خلک به راته 

هوښيار او څوک چې به د پاچا تر څنګ ناست وو، هغه به هم راته ېېر 

مودب، ځريک او پوه اشخاص ښکارېدل، البته کېدی يش ځينې دربارونه 

همداسې وي، خو زموږ دربار بيا هغه شان نه و، دلته هر ېول خلک موجود 

ر ېول پوه، هوښيار، ابن الوقت، زړور، بې زړه، غوړه ماالن، لټان او نو  :وو

د ښو او بدو دواړو کمی په کې نه احساسېده، نو دا يو بل  )ېول اشخاص

ېول حالت و. ما هڅه کړې چې تر خپلې وسې پورې واقعيتونه بيان کړم، 

نه هم ټول واقعيتونه همدا دي او نه  ،خو دا اثر نه د ټولو واقعيتونو بيان دی

له فرعي  هم يو اثر د ټولو پېښو د ځايونې ځای لري. هڅه شوې چې

 موضوعګانو او هغو مسايلو څخه ېېه ويش چې کوم مشخص پيغام نه لري.

 ما هڅه کړې چې دا او په دې اثر کې د مطرحو څېرو خربې ک  م  را

واخلم، خو کله کله که الفاظ ک  م  نه دي را اخيستل شوي، نو هلته محتوا 

د خپلې ته زياته ترجيح ورکړل شوې ده. دې اثر کې به درانه لوستونکي 

زمانې د دربار له ځينو برخو رسه اشنا يش. کله چې زه په ارګ کې وم او له 

ارګه به وتلم، نو فکر به مې کاوه چې بېرون به خلک فکر کوي چې په ارګ 

کې به څومره درنې او پخې سټې ناستې وي، د ټول وطن غم به وررسه وي، 

جوړوي، خو خرب نه دي  شپه او ورځ به فکر کوي، پالنونه او ماسټر پالنونه به

چې دلته څه نه دي چې څه نه دي نو! د ارګ خلکو به يو بل نه پوښتنه کوله 

رون؟ رس چوک کې څه خربې دي؟ او بېروين خلکو به ېچې څه خربې دي ب
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ويل څه خربې دي په ارګ کې؟ د دې دواړو تر منځ اصيل خربه ورکه وه. 

راپه ياد شو چې څو کاله  کله به ځان رسه سوچ راغی او د يو شاعر شعر به

 پخوا يې وييل وو:

 څومره چې زه ميه خرب له ملکه

 ه ملکهرررد مشوړې رس دی بهر ل

 

رښتيا هم د مشوړې رس بل چا رسه و او ال هم دی، د دې النجې د حل 

کييل بل چا رسه ده او النجه دلته ده. هم داخل کې مايويس ده او هم تر 

ځ مې )عمر داود زي صيب( ته وويل: ارګ بهره نهييل خپره ده. يوه ور 

صيب خلک دې ارګ او دربار پسې ېېرې بدې بدې خربې کوي،  زي))داود

ېېر پيکه حالت نه دی؟ پخواين دربارونه هم همداسې وو او که موږ او تاسې 

(( هغه راته په ټوکو کې ...داسې يو، ماته خو دا حالت ېېر خراب ښکارېږي

تر وو، هغه وخت ميډيا نه وه، هر څه پ  وويل: ))هغه پخواين تردې هم بد

وو، اوس خو ميډيا ده چې هره شېبه کې خربه هر چېرته رسوي، که پخواين 

خربه تر موږ نه رارسېدله او حاالت دومره نه خرابېدل،  ،دربارونه ښه وای

هغوی تر موږه هم بدتر وو، که هغوی ښه وای، نو حاالت به داسې نه وو. هغه 

په  صيب (( د داودزي...موږ او تاسې پرې نه وو خربخو  ،هم همداسې وو

خربو کې حکمت پروت و. ماته پته ولګېده چې رښتيا هم د پخوانيو او 

، که نه وي نو ولې خربه دیاوسنيو دربارونو تر منځ محتوايي تسلسل موجود 

محمود  )سلطاندې حالت ته ووځي؟ که نور څه نه وي نو د غوړه ماالنو او 

شتوالی، خو په پخوانيو او اوسنيو دربارونو کې لږ تر لږه مشرتک  لټانو د (پاچا

 ټکي دي.

په دې برخه کې رضور مخکې تر دې چې د کتاب نورو برخو ته الړ شم، 

 له ګران ورور )فياض حميد( څخه چې د دې اثر د کمپوز چارې يې تر ،ګڼم

څخه چې دا اثر يې دري ته  (مصطفی عمرزي)رسه کړې، له ګران ورور 
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ضياء ) له څخه چې د ېيزاين چارې يې سمبال کړې، (سپني سهار)ژباړه، و

الرحمن ضياء، وفا الرحمن وفا، شېر علم امله وال او پوهندوی شاه محمود 

څخه چې د دې اثر په ايډې  او سمون کې يې برخه واخيسته، له  (کډوال

 ټولو څخه يوه نړۍ مننه وکړم او کور ودانی ورته ووايم.

تر کومه حده پورې په دې اثر کې هغه هد  ته ځان  دا چې ما به

رسولی وي چې مخکې تر مخکې مې په ذهن کې موجود و، خو که د هغه 

ارمان يوه برخه مې په کې ځای کړې وي، نو د لوی خدای )ج( شکر کاږم. 

دا اثر به اوس ارزښت ولري که نه، خو راتلونکي نسل ته به د دې زمانې 

ونه وړاندې کړي. خدای )ج( دې وکړي چې افغان ځينې تصويرونه او پيغام

ولس ته وړ سياستوال او خدمتګاران په نصيب يش. دربار د ولس خدمتګار 

يش او ولسونه د دربار ساتندويان او منندويان، دربار له غوړه ماالنو او ولس له 

 جنايتکارانو وژغورل يش.

لوستلو بلنه د همداسې ورځې د رارسېدو په هيله، تاسو ته د دې اثر د 

 درکوم.

 

 په درناوي

 

 ستاسو خدمتګار

 محمد اسمعيل يون
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 )د افغانستان شاهي ارګ(

 

 راځئ چې ارګ وپېژنو!

 

افغانستان کې د ولسمرشۍ يا پاچاهۍ د ماڼۍ يا ارګ نوم هر چاته اشنا 

مفکوره وررسه اتومات  (مرګ)نوم واخيل، نو د  (ارګ)دی. کله چې څوک د 

انګړی اثر هم ليکل شوی تداعي کېږي، ان د )ارګ او مرګ( په نوم يو ځ

د  ،د دې خربې مانا دا ده چې زموږ ارګ د مرګ او ژوند کيسې لري .دی

ارګ له تاريخ څخه د خوند او ل ت په انډول زيات د وينو بوی راځي. دا 

لکه د انګلستان شاهي ارګ، يا هم د بلجيم، ېمنارک او يا  ،داسې ارګ نه دی

 .ټې هم ورته نه دی رسېدلیماڼۍ چې د غولکې ګا ينورو هېوادونو شاه

دلته پر ارګ جنګونه شوي، مرګونه په کې شوي، توپونه پرې ويشتل شوي، په 

زور نيول شوی او په زور پرېښودل شوی دی. د ارګ په باب چې هر څوک 

څه ليکي، نو رضور به يې يو ځل بيا همغه تصور او رنګ له سرتګو تېرېږي او 

ګ هغومره ښکلی نه دی چې خلک يا به يې په ذهن کې تداعي کېږي. ار 

 پرې رسونه ورکوي او يا په رس ورکولو ارزي. 
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دا چې په نورو هېوادونو کې به شاهي ماڼۍ، ارګ يا د ولسمرش استوګنځی 

او کارځای له کوم مسريه تېر شوي وي او کومې لوړې ژورې به يې تېرې 

خو په عام  کړې وي، دا د همغو هېوادونو په حوادثو او تاريخ پورې اړه لري،

ېول سړی ويالی يش چې اکرثو دربارونو او شاهي ماڼيو د زحمت په انډول 

د راحت شپې ورځې زياتې تېرې کړي، دا ېول ځايونه معموالً د عيش او 

عرشت ځايونه وي. دربار خپل خاص نزاکتونه او ځانګړي چلندونه لري، د 

زو حرکتونو رسه دې ځای ژبې، لباس او انساين حرکتونه د عام ولس له ټولني

توپري لري، خو د افغانستان شاهي ماڼۍ چې د ارګ په نامه يادېږي، د خوږو 

ترڅنګ ېېر ترخه هم تر ستوين تېر کړي دي. ان سړی ويالی يش چې د 

خوږو کچه به يې تر ترخو زياته نه وي. له هغې ورځې چې دا ارګ جوړ 

 شوی، نو د مرګ کلمه هم وررسه ملګرې شوې ده. 

ره چې د درنو لوستونکو تلوسه زياته نه کړم، نو مخکې تر دې د دې لپا

چې د اثر پر اصيل موضوع بحث وکړم، ښه به وي چې درنو لوستونکو ته 

 ارګ هم په لنډ ېول وروپېژنم:

د افغانستان د ارګ د جوړېدو انګېزه هم له يوه تېر مرګوين تاريخ رسه 

دوو سرتو جنګونو کې ماتې تړلې ده. کله چې انګرېزانو له افغانانو رسه په 

وخوړه او ېېر لوړ پوړي افرسان يې ووژل شول، نو دوی يې د کابل 

)باالحصار( او د )چارچتې( مشهور بازار په غچ کې وسوځول، د دويم جنګ 

مجاهدينو رسه  )سلو زرو(په وروستيو کې چې کله هم عبدالرحمن خان له 

او دلته د حاکم لپاره کوم يوځای کابل ته داخل شو، باالحصار ويجاړ شوی و 

ځای نه و، نو ده يو وخت په )عيل مردان بڼ( او يو څه وخت په )عيل اباد( 

م( کال يې د ارګ د ماڼۍ بنس  کېښود او تر ېېره ۶۸۸۲کې تېر کړ. پر )

حده، دی دا مهال له هغو ودانيو څخه متاثره و چې به )بخارا( کې يې ليدلې 

شو، ده د خپلې استوګنې لپاره ځای نه وې. خو کله چې دی کابل ته داخل 

درلود، دی په خپل يو يادښت کې ليکي: ))پر تخت د ناستې پر وخت له 
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يوې سرتې ستونزې رسه مخ شوم، د اوسېدو لپاره مې کور نه درلود، هغه 

پلرنۍ ودانۍ چې په باالحصار کې وه، له انګليسانو رسه د جګړې پر مهال 

ه کرايه هم کور نه پيداکېده چې په کې ژوند انګلييس لښکرو ورانه کړې وه، پ

وکړم، ځکه چې په افغانستان کې هوټل او مېلمستون نه شته، زما په اند په 

تاريخ کې به داسې هېواد نه وي چې پاچا يې د خوب او بيدېدلو لپاره ځای 

ونه لري، تر هغه چې په خپل نوم مې د يوې ودانۍ د جوړېدو چارې 

 په کورونو کې اوسېدم((.بشپړولې، د وليس خلکو 

هر ق( کال دی، امري عبدالرحمن ۶۹۱۱د ارګ د بنس  ايښودلو کره نېټه )

رسدار حبيب هللا خان( ته دنده وسپارله چې د ارګ د )خان خپل مرش زوی 

جوړولو په موخه ماهر انجنريان 

دعوت کړي، هغه هم دا کار 

وکړ، خپله امري هم د ارګ د 

نۍ جوړولو چارې څارلې، لومړ 

هر ق( کال ۶۹۱۱ودانۍ يې پر )

بشپړه شوه، چې د )کوټي 

باغچې( په نامه يادېږي. وروسته 

يې، )د ارګ ودانۍ(، )سالمخانه 

ماڼۍ(، )ګنبد نقارخانه(، د )ارګ 

بازار( او )کوټوايل(، )شاهي 

چاوڼۍ يانې قرارګاه(، )رساله 

شاهي(، )شاهي حامم(، 

او نور تاسيسات  (مخکنی واټ د سالمخانې ماڼۍ))مستويف املاملک دفرت(، 

جوړ شول. چې دا ټول بيا د امريعبدالرحمن خان په فرمان )د ارګ مبارکه 

دارالسلطنه( په نامه ياد شول او وروسته بيا د کابل ارګ په نامه مشهور شول. د 

( کلونه ونيول چې افغاين او يو شمېر بهرنيو انجنريانو ۹۱ارګ جوړونې نږدې )

 )امري عبدالرحمن خان(
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و کارګرانو شمېر )سل زره( کسانو ته رسېده. خپله امري هم پرې کار وکړ. د ټول

خپله ېيزاين کړي  ،د انجنريۍ او ودانۍ ېېر شوقمن و، ځينې ودانۍ ده

دي. امري په خپل اثر )تاج التواريخ( کې ليکي: ))زما ټول استوګنځي په 

داسې ځايونو کې جوړ شوي، چې ښکلې منظرې لري او د خوشالونکې او 

ځايونو کې دي. د نوموړو ودانيو شاوخوا بڼونه او ګل بوټي  معتدلې هوا په

دي او داسې جوړې شوي دي چې په يوه ودانۍ کې ژمنۍ تودې خونې او 

د اوړي لپاره په کې لويې کړکۍ هم وي، د خونو ترتيب داسې دی چې په 

پرسيل کې د ونو ګالن او په مني کې د پاڼو ېول ېول رنګونه د خونې له 

و کېږي او د شپې د سپوږمۍ له ځال څخه د خوند اخيستلو کړکيو تر سرتګ

لپاره او د ژمي د واورې له اورښت څخه چې ېېره ښکلې برېښي، د خوند 

اخيستلو لپاره په دې ودانۍ کې د کړکيو څنګ ته ناست کسان پر څنډه وي. 

عموماً په خپله اوړی، پرسلی او منی له ښاره بهر تېروم، ترڅو اوونيو پورې په 

ديو کې اوسېږم او دا کېږدۍ په داسې ځايونو کې دروي چې له هغه کېږ 

ځايه ټول ښکيل ګالن، د ملر پرېوتو وړانګې او سوروالی او د مني ژېړ رنګونه 

تر سرتګو کېږي، تل مې ښکلې منظرې، ګالن او شينکي، خواږه غږونه، 

 انځورونه او هر ېول څيز، چې به طبيعي توګه ښه برېښي، خوښ وي.(( 

د خپل جوړښت په بهري کې بېالبېلې مهمې ودانۍ راخپلې کړې،  ارګ

ښکال او ځال يې زياته شوه، ښه به وي چې دلته په لنډيز رسه د ارګ د ځينو 

 مهمو ودانيو يادونه وکړم:

کوټي باغچه د ارګ لومړنۍ داخيل ودانۍ ده چې  کوټي باغچه: - ۶

کې په دايروي شکل په دوو پوړونو کې تقريباً درې سوه مرته مربع ځمکه 

( وړې، متوسطې او لويې خونې لري چې په شاهي نظام ۶۳جوړه شوې ده. )

کې رسدار عبدالويل خان، د داودخان د کودتا تر نږدې ورځو پورې ژوند په 

کې کاوه. په منځ کې يې د ګنبدې په شکل دايروي دهلېز دی چې چت او 

 برنډه يې ښکلې ميناتوري شوې ده.
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کوچنۍ کوچنۍ ښکلې خونې جوړې شوي چې هرې  دويم پوړ کې يې

هر ق( کال بشپړ ۶۹۱۱خوا ته کړکۍ لري. د دې ودانۍ د جوړونې کار پر )

موی )شو. د کوټي باغچې د دويم پوړ په ختيزه کوچنۍ خونه کې پخوا 

مبارک  )ص(هم و چې ويل کېږي د اسالم د سرت پيغمرب حرضت محمد (مبارک

کارکوونکي وايي چې دا وېښته په تنظيمي وېښته دی. د ارګ ځينې پخواين 

جګړو کې تری تم شوی دی. د کوټي باغچې له يوې برخې څخه يو وخت د 

ل( کال د کابل موزيم له با  باال  ۶۹۱۹موزيم کار هم اخيستل شوی دی. پر )

څخه شاهي ارګ ته ولېږدول شو او شپږ کاله په کوټي باغچه کې پاتې شو. 

رو ودانيو په شان د عيش او عرشت، جنګ او کوټي باغچه هم د ارګ د نو 

نفرت خپل تاريخي بهري لري. کله چې د محمدنادرشاه په وخت کې 

حرمرسای ترميمېده، نو اعليحرضت محمدنادرخان په کوټي باغچه کې 

اوسېده، همدا راز مارشال شاه ويل خان هم د کوټي باغچې د دويم پوړ د 

وسېده. کله چې اعليحرضت شاميل برخې په برنډه لرونکې کوټه کې ا

محمدنادرخان شهيد شو، د ده جنازه يې کوټي باغچې ته راوړه، ک  يې د 

کوټي باغچې د انګړ په منځ کې د منځ تر ونې الندې کېښود چې دلته يې د 

 شو او درناوی به يې کېده. وينو څاڅکي هم توی شول، بيا دغه ځای په نښه

دان کار هم اخيستل شوی دی. له کوټي باغچې څخه کله کله د ارګ د زن

(کوټي باغچه)  
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پر مهال په ارګ کې  د واکمنۍ اسدهللا رساج چې د حبيب هللا کلکاين

زنداين و، په خپل کتاب )رويدادهای مهم زندګی اعليحرضت محمد نادرشاه 

شهيد( کې ليکي: ))محمد نعيم خان و من نزد عايله به کوتی باغچه در 

ه متعلقني را به صحت و عافيت قسمتيکه دواخانه ارګ واقع بود، امديم و هم

يافتيم، ساعتی بعد هم اطاقيان ما را نيز انجا اورده و در عامرتيکه مقابل 

 دواخانه واقع شده بود، جا دادند.((

د محمد داودخان تر کودتا وروسته جرنال رسدارعبدالويل د کوټي 

باغچې د دويم پوړ تر زينو الندې په کوچنۍ کوټه کې بندي و. دغه راز 

يظ هللا امني، نورمحمد تره کی د کوټي باغچې د لومړي پوړ په کوچنۍ حف

کوټه کې چې اوس په کې د مرکز ګرمۍ ماشني ايښودل شوی دی، بندي 

 کړی و، چې وروسته يې هلته وواژه.

د ارګ بله مهمه ودانۍ چې د ارګ د جومات شاته  حرمرسای: - ۲

دا يوه دوه پوړيزه  موقعيت لري، )حرمرسای( يا د پاچا استوګنځی دی.

ودانۍ ده چې څلور لوړ او پلن دېوالونه ترې چاپېر دي، حرمرسای اووه 

لويې او کوچنۍ خونې، دويب خانه، خياط خانه، د سينام لوی هال، پراخه 

 برنډه او پراخه تلخونه )زېرزميني( لري.

 )حرمرسای(
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طبيعي خربه ده چې د هر پاچا د کورنۍ غړي همدلته اوسېدل، تر ټولو 

په کې اعليحرضت محمدراهر شاه تېر کړ، د خلکو دميوکراتيک ېېر عمر 

ګوند د واکمنۍ پر مهال د نورمحمد تره کي او بربک کارمل کورنۍ دلته نه 

امني، تاج بېګ ماڼۍ د استوګنې لپاره غوره کړې وه. د اوسېدلې، حفيظ هللا

 مهال هم ېاکرت نجيب هللا کورنۍ هم دلته نه اوسېدله. د تنظيمي جګړو پر

ارګ د اوسېدو نه و، د طالبانو د حاکميت پر مهال هم مالعمر هېڅکله) نه دی 

او نه يې د کورنۍ غړي حرمرسای ته راغلل. د طالبانو د نظام تر سقوط 

وروسته تر هغه پورې چې موقته اداره جوړېدله، په خپله استاد برهان الدين 

يونس قانوين، رباين نږدې دوه مياشتې همدلته اوسېده، خو همدا مهال د 

محمدقسيم فهيم او ېاکرت عبدهللا د زيات فشار له امله استاد رباين مجبور شو، 

حرمرسای پرېږدي. د کرزي د حاکميت په پيل رسه حرمرسای بېرته پخواين 

پاچا اعليحرضت محمد راهرشاه ته حواله کړای شو. اعليحرضت د خپل ژوند 

شو او جنازه يې له همدې ترپايه همدلته اوسېده، همدې حرمرسای کې مړ 

 هغه هم ځايه پورته شوه، ورپسې يې زوم) )رسدارعبدالويل( هم دلته اوسېده،

همدلته مړ شو او جنازه يې له همدې ځايه پورته شوه. د رسدارعبدالويل تر 

 مرګ وروسته هم حرمرسای د شاهي کورنۍ د غړو په اختيار کې پاتې شو. 

بله پخوانۍ ماڼۍ ده چې د  دلکشا ماڼۍ د ارګ دلکشا ماڼۍ: - ۹

ل( کال د ۶۲۳۱امريحبيب هللا خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. د )

ل( کال د وږي پر مياشت ۶۲۳۳وږي پر مياشت يې بنس  کېښودل شو او د )

 رسامً پرانيستل شوه.

ويل کېږي چې د دې ودانۍ اوسپنيز چوکاټ يې له هندوستانه په فيالنو 

( مرته سور لري، په ۳خونه شل مرته اوږدوالی او ) راوړی و. د دلکشاه هره

( مرته ارتفاع ۶۱( مرته مربع ځمکه کې جوړه شوې او هره خونه يې )۱۱۱)

 لري.
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 شاه امان هللا) )دلکشا ماڼۍ د افغانستان د ېېرو سيايس پېښو شاهده ده

په هېواد کې د وينو د تويېدو د مخنيوي لپاره په همدې ماڼۍ کې له  (خان

پاچاهۍ الس په رس شو او استعفا يې وړاندې کړه. دلکشا ماڼۍ ته هم د  خپلې

 بېالبېلو جګړو پر مهال زيات زيانونه اړول شوي دي.

د ارګ د اسايس او مهمو ماڼيو له جملې څخه بله  ګلخانې ماڼۍ: - ۱

مهمه ماڼۍ د ګلخانې ماڼۍ ده. دغه ماڼۍ د ارګ د کال په شامل لويديځ کې 

شاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په نوي شکل جوړه شوه.  د اعليحرضت محمد

ويل کېږي دلته به پخوا د دربار لپاره ګالن ساتل کېدل او دا ځای يوازې 

ګلخانه وه، خو د اعليحرضت محمد راهرشاه يوه ملسۍ وايي چې دلته 

يوازې شيشه خانه وه، ځکه يې ګلخانه بلله. وروسته د اعليحرضت محمد 

مهال دلته ماڼۍ جوړه شوه او هامغه پخوانی نوم پرې  راهرشاه د واکمنۍ پر

 کېښودل شو.

ګلخانه په اول پوړ کې د طعام خوري لوی سالون، ويډيو کنفرانس خونه، 

د مېلمنو د انتظار خونه، د چک لپاره خونه او يو بل ريزريف دفرت لري چې 

ابينې کله ناکله جمهور رييس ترې کار اخيل او همدا راز په دويم پوړ کې د ک

د غونډو لوی سالون، بل نسبتاً ووړ سالون چې له لوی سالون څخه زينې 

ورختيل او اوسنی جمهور رييس )حامد کرزی( کله ناکله د سهار چای په کې 

 )دلکشا ماڼۍ(
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څښي، نسبتاً واړه مجلسونه په کې جوړوي او اکرثاً خپله دوه اوونيزه راېيويي 

 .نستان له خوا خپرېږيچې تر ثبت وروسته د راېيو افغا ،وينا هم دلته لويل

په همدې ودانۍ کې د جمهور رييس دفرت، اسرتاحت خونه، د خاصو 

مالقاتونو لپاره دوه اتاقونه او د هغه د سکرترانو دفرتونه موجود دي. د جمهور 

رييس دفرت ته له حرمرسای څخه هم الر ورغلې چې اعليحرضت راهرشاه به 

 اکرثاً دفرت ته د راتګ پر وخت کاروله.

 
په دې ماڼۍ کې پخوا هم د پاچا رسمي دفرت و او زياتره ليدنې کتنې به 

هم همدلته تر رسه کېدې. ګلخانې ماڼۍ کې اوس هم د افغان جمهور رييس 

دفرت دی، د وزيرانو شورا غونډې هم همدلته جوړېږي او ځينې نورې 

 کوچنۍ غونډې او مالقاتونه هم په همدې ماڼۍ کې تر رسه کېږي.

ېېرو خونړيو پېښو شاهده هم ده، د افغانستان لومړنی جمهور دا ماڼۍ د 

رييس )رسدار محمدداودخان( د ثور په کودتا کې همدلته ووژل شو، هغه 

وخت د کابينې د مجلس لپاره هغه سالون کارول کېده چې په لومړي پوړ 

کې واقع دی او اوس د ېوېۍ د اتاق کار ترې اخيستل کېږي. کله چې د 

. د داود خان همدلته له خپلو وزيرانو رسه مجلس درلود ،شوه ثور کودتا پيل

کابينې اوسنی سالون د ېوېۍ د اتاق په توګه کارول کېده، په کودتاګانو کې 

به پر همدې ماڼۍ مببارۍ کېدلې او د دواړو خواوو تر منځ به په همدې 

 ماڼۍ کې وسله والې نښتې کېدې.

 )د ګلخانې ماڼۍ د غونډو تاالر(

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7339 
 

د نورمحمد تره کي او  د خلک دميوکراتيک ګوند د واکمنۍ پر مهال

حفيظ هللا امني ته ېېر نږدې  ،حفيظ هللا امني د خپلمنځي اختالفاتو له امله

کس )داود تړون( د همدې ګلخانې ماڼۍ د زينې په پوړيو کې ووژل شو. په 

تنظيمي جګړو کې به د حکومت مخالفينو لومړی همدا ماڼۍ په نښه کوله. د 

هم څو توغندي لګېديل چې د  دې جګړو پر مهال د دې ودانۍ مخې ته

 ودانۍ پر ېبرو يې جوړ شوي ټپونه اوس هم د جګړې تصوير وړاندې کوي.

د ارګ له نورو مهمو تاريخي ودانيو څخه ده.  د سالمخانې ماڼۍ: - ۳

 په پخواين سبک جوړه شوې يو  بهرکال  ترد سالمخانې تاريخي ماڼۍ د ارګ 

په هغې کې د جشنونو او اخرتونو  پوړيزه ودانۍ ده. د سالم خانې ماڼۍ چې

او  ېمراسم هم تر رسه کېدل، د ارګ د ختيزو دروازو په خوا کې جوړه شو 

په همدې ودانۍ کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ميل شورا غونډه هم 

 جوړه شوې ده.

دې ماڼۍ ته ځکه سالمخانه وايي چې دا هغه وخت په اخرتونو او جشنونو 

مرته( ۶۲۱د منلو په خاطر جوړه شوه. د سالمخانې ماڼۍ )کې د رعيت د سالم 

مرته( ارتفاع لري. په دغه قرص کې پر يوه  ۲۱مرته( سور او ) ۱۱اوږدوالی، )

)د سالمخانې ماڼۍ 

 هال(
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( تنه ځايېږي. د ماڼۍ دننه برخه د افغانستان د ميل مرشانو په ۶۱۱۱وخت )

عکسونو ښکلې شوې ده. ددغې ماڼۍ دېوالونه له خامو خښتو څخه د يو نيم 

 په سور ودان شوي دي. ددغې ماڼۍ ترڅنګ يوه کوچنۍ چايخانه، د مرت

طعام د وېشلو ځای او تشنابونه موجود دي. د اعليحرضت محمد نادرشاه د 

ملريز( کال په  ۶۹۱۳واکمنۍ پر مهال د افغانستان لومړنۍ ميل شورا پر )

همدې ماڼۍ کې پرانيستل شوه. په همدې ماڼۍ کې ځينې لويې جرګې هم 

شوي دي. اوس هم په دې ماڼۍ کې د جمهور رييس د لوړې مراسم جوړې 

او له خلکو رسه د جمهور رييس کتنې تر رسه کېږي. کله چې د بهرنيو 

هېوادونو مرشان افغانستان ته رايش او جمهور رييس وغواړي د دوی زيات 

عزت وکړي، نو زيات شمېر ميل شخصيتونه او بهرين ديپلوماتان په همدې 

 يې مېلمستيا ته راغواړي.ماڼۍ کې لو

ل( کال ددغې ماڼۍ جنويب څنډې له رسه ورغول شوې، برنډه  ۶۹۳۱پر )

يې له رسه جوړه شوه، کړکۍ او دروازې په کې کېنول شوې. په اتياميو 

کلونو کې د سالمخانې ماڼۍ مخې ته شنه سيمه او پارک جوړ شول چې 

واکمنۍ پر مهال په چمن او ګالن په کې وکرل شول. د ېاکرت نجيب هللا د 

 دې ماڼۍ کې لويه جرګه هم جوړه شوې وه.

سالمخانې ماڼۍ ته د تنظيمي جګړو پر مهال سخت زيانونه واوښتل، د 

دې لويې ودانۍ مخې ته يوې بلې کوچنۍ ودانۍ موقعيت درلود، چې د 

همدې ودانۍ ملحقات ګڼل کېدل، ويل کېږي چې د تنظيمي جګړو پر 

ن رباين او احمدشاه مسعود د پټو اختالفاتو له امله، مهال د استاد برهان الدي

دلته يوه لويه چاودنه رامنځته شوه. استاد رباين دا مهال د جمهور رييس 

رول متثيلوه او احمدشاه مسعود ته يې داسې ښودله چې ته ګنې زما يو 

په شان نور ګڼ شمېر قومندانان هم  (اسمعيل خان)قومندان يې او مارسه د 

شاه مسعود چې دا مهال له حکمتيار رسه پر جګړه بوخت و، د شته. احمد

استاد رباين د جنګي ماشني اصيل محرکه قوه وه، په تنظيمي نظام کې يې 

لومړۍ خربه خپل ح  ګاڼه، نو د سالمخانې ماڼۍ په شاميل څنډه کې يې 

ېېر پوځي مهامت او چاودېدونکي توکي ځای پرځای کړي وو. له استاد 

د اختالفاتو د زياتېدو پر مهال دا مهامت والوځول. د ارګ په رباين رسه يې 
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تاريخ کې دا دومره لويه چاودنه وه چې تر دې دمه يې ساری نه و ليدل 

د سالمخانې ماڼۍ دا سيمه د حامدکرزي د واکمنۍ تر وروستيو کلونو  .شوی

 پورې هم جوړه نه شوه او ال هم ترې يوه شنه پرده راتاو ده او پر دې ځای د

 يوه تېر شوي ناورين تصوير تداعي کوي.

د ستوري ماڼۍ، لومړۍ منرب ودانۍ، دويم منرب ودانۍ، ېبرينه ماڼۍ، 

چهارچنار ماڼۍ، اداري ماڼۍ، د ارشيف ودانۍ، د ارګ جومات، د ارګ 

بېالبېل برجونه او ځينې نورې ودانۍ هم د ارګ اسايس ملحقاتو کې راځي 

ونکي کوالی يش د تفصيل لپاره په دې چې د ټولو له څېړلو تېرېږو، لوست

 باب )د ارګ نن او پرون( مهم اثر او همدا راز په دې اړه نور اثار ولويل.

د وروستۍ پايلې په توګه ويالی شو چې زموږ ارګ د خپل عظمت او 

جالل ترڅنګ له وحشت، وژنو، رلم او ستم څخه ېک تاريخ هم لري. د څو 

راهر شاه جنازې  اعليحرضت محمد او خان نادر پاچاهانو: اعليحرضت محمد

له همدې ځايه پورته شوې، حبيب هللا کلکانی هم همدلته بندي و او له دې 

ځايه يوړل شو او په دار وځړول شو، داود خان او د هغه د کورنۍ غړي 

کی هم همدلته ووژل شو، حفيظ هللا امني همدلته ووژل شول، نورمحمدتره

و په )تاج بيک ماڼۍ( کې ووژل شول. ېاکرت له ارګه په مهارت وايستل شو ا

نجيب هللا او ورور يې د همدې ارګ په ختيزه څنډه کې په دار وځړول 

استاد رباين ارګ ته نږدې په )وزيراکربخان مېنه( کې ووژل شو، خو ، شول

وژنې د ارګ په پاڼو  نورې جنازه يې له ارګه پورته شوه او همداسې په لسګونو

 کې ثبت دي. 

ې ېول ويالی شو چې ارګ نه يوازې د افغان شاهانو استوګنځی او نوپه د

اسرتاحت ځای و، بلکې د هغوی شکنجه ځای او وژنځای هم و، دلته له 

کلونو خونړيو تجربو وروسته له )ارګ( رسه د )مرګ( کلمه مرتبطه ګڼل کېږي، 

د تنظيمي جګړو پر مهال به هم د ځينو تنظيمي عنارصو په خوله دا شعار 

نو ځکه خو په دې باب يو ځانګړی اثر  ،))يا ارګ يا مرګ(( :مه کېده چېزمز 

 )ارګ يا مرګ( هم وليکل شو چې لوستونکي کوالی يش، هغه هم ولويل. 
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 دويم څپرکی
 

 د حامد کرزي پېژندګلوي

تر هغه پورې چې سړی يو څوک سم ونه پېژين، د هغه په باب پوره 

يو څوک بيا هغه وخت ښه پېژنې چې  قضاوت کول هم څه اسانه کار نه دی،

کار وررسه وکړې او چې ويې نه پېژنې کار وررسه نه شې کوالی. ښاغلی حامد 

کرزی د هغو شخصيتونو له جملې څخه دی چې ېېرې ښېګڼې لري، خو 

نيمګړتياوې هم لري. دا نيمګړتياوې، کمزورتياوې او برياوې هغه وخت ښې 

رسه له نږدې کار ويش. کله چې  احساسېدالی يش چې له داسې شخصيتونو

څوک يو چا رسه له نږدې کار وکړي، نو د هغو د شخصيت پر بېالبېلو رازونو 

او رمزونو پوهېږي. مجبوريتونه يې هم سړي ته معلومېږي، فکري عميل 

قوت، عقيده يي جوهر او لنډه دا چې د شخصيت جوړونې بېالبېل عنارص 

ما پېژندنه له څوو پړاوونو تېرېږي. يې ټول څرګندېږي. له حامد کرزي رسه ز 

 دلته يې هر پړاو ته لنډه لنډه اشاره کوم:

  

 )ولسمرش حامد کرزی(
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 د حامد کرزي لومړۍ پېژندنه

 

(مه نېټه د کندهار ۳ملريز( کال د ليندۍ پر ) ۶۹۹۱حامد کرزی د )

واليت د اوسنۍ )ېنډ ولسوالۍ( په )کرز( کيل کې زېږېدلی دی. حامدکرزي 

ې د کابل ښار په )محمود هوتکي( ښوونځي خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړ 

او ثانوي زده کړې يې په )افغان سيدجامل الدين( او )حبيبيې( لېسو کې 

م( کال هندوستان ته تللی او د هند د )شملې(  ۶۳۷۱رسته رسويل دي. پر )

 )هامجال( پوهنتون د نړيوالو اړيکو او سيايس علومو پوهنځي کې شامل اود

 ماسرتۍ سند ترالسه کړ. د تر فراغت وروسته يې 

خو زه خپله شخصاً د حامد کرزي له نامه رسه په پېښور کې اشنا شوم، دا 

طالبانو د نظام پړاو و چې ما په پېښور کې د نورو افغانانو په شان د نيمه د 

کډوالۍ ژوند تېراوه. کله به په پېښور کې وم او کله هم په کابل کې. په 

)د  فيسور رسول امني دفرت ته ورتلم، دا دفرت دپېښور کې به زه د ښاغيل پرو 

پروفيسور رسول امني او نور شخصيتونه، مخامخ ښي الس ته لومړی شخص )حامد 

 کرزی(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

739٠ 
 

ازاد افغانستان د ليکوالو ټولنه( نومېده، وروسته يې )د افغانستان د مطالعو 

مرکز( نوم ورکړ، د )وفا(په نامه يې يوه اوونيزه خپروله چې ښاغلی )رس محق  

و هېوادمل( يې مسؤل مدير و. هلته بېالبېل تکنوکراتان او مخور راتلل ا یزمل

د نامه په انډول د  ځينې چې نه راتلل، نومونه يې يادېدل. د حامد کرزي

د پالر )عبداالحد خان کرزي( له نامه رسه زيات اشنا وم، عبداالحد  هغه 

ل( کال په ۶۹۱۸کرزی د اعليحرضت محمد راهر شاه د واکمنۍ پر مهال )

االحدخان ميل شورا کې د کندهار د خلکو استازی او د شورا مرستيال و. عبد

 کرزي ته مې په دې خربه زيات احرتام درلود چې د استاد برهان الدين

په جنجايل حکومت کې يې د قومونو او قبايلو چارو وزارت څوکۍ په  رباين

خپله خوښه پرېښوده او ځان يې له حکومته لرې او خپل ولس رسه يو ځای 

په کوټه کې د  کړ. دا چې عبداالحد خان کرزی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال

نامعلومو اشخاصو له خوا ووژل شو، نو خلکو کې د هغه نوم او محبوبيت 

الپسې زيات شو. د حامد کرزي له نامه رسه دومره بلد وم چې د عبداالحد 

خان کرزي مرحوم زوی او په هند کې يې خپلې لوړې زده کړې کړي دي. 

باب يې ښې او ځينو خلکو چې حامد کرزی يې پېژنده، د هغه د کرکرت په 

بدې خربې کولې، يو چا څخه مې اورېديل وو چې هغه سخت بې جرئته 

سړی دی، تصميم نه يش نيوالی. دا مهال څوک نه پوهېدل چې د حامد 

کرزي پر اوږه به د بخت عنقا کېني، نو ځکه خو که داسې مهال هر ېول 

 له عدالت څخه لرې نه برېښي. ښاغيل رسمحق  زملي هېواد ،قضاوت ويش

مل له عبداالحد خان کرزي رسه پېژندل، په کوټه کې يې يوه ځانګړې مرکه 

هم وررسه کړې او په )وفا( اخبار کې يې خپره کړې وه. رسمحق  زملی 

هېواد مل دا مهال د پروفيسور رسول امني د نړۍ ليد له مخې د اعليحرضت 

شاه رسسخت پلوی و، هر هغه څوک چې د اعليحرضت پلوی و،  محمد راهر

ده به يې پلټنه کوله، له هغه څخه به يې د اعليحرضت په پلوۍ مرکه 

رااخيستله او په )وفا( اوونيزه کې به يې خپروله. له عبداالحد خان کرزي رسه 
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 )قومندان عبدالح (

مرکه هم د )روم( د بهري د تائيدونې او ستاينې د پرله پسې لړۍ يوه کړۍ وه. 

ورسېدې، نو يو  کله چې د طالبانو او امريکايانو ناندرۍ، پوځي جګړې ته

هسې نه چې د طالبانو او امريکايانو  )زيات شمېر ملتپال افغانان په وېره کې وو

د ټکر په نتيجه کې پخوانۍ شاملټلواله يو ځل بيا واک ته ورسېږي او دا 

حالت به پښتنو او په ټوله کې ټولو افغانانو ته لوی رس خوږی پيدا کړي. 

سرتګې اوښتې چې د طالبانو ځای يوازينی سړی چې دا وخت ورته د اميد 

قومندان عبدالح ( )به ونييس، هغه 

و. قومندان عبدالح  چې هم يې 

جهاد کې ښه نوم درلود، هم يې په 

پښتنو کې قومي ريښې درلودلې، 

هم غرب ته د منلو وړ و، هم يې تر 

جهاد وروسته کورنيو جنګونو کې 

برخه نه وه اخيستې او هم يې دا 

خپل دفرت او  مهال په پېښور کې

سيايس فعاليت درلود، نو ټولو ورته 

هيلې درلودلې که رښتيا ووايم نو ما هم د شاملټلوالې د مخنيوي لپاره 

ته هيلې لرلې. دا مهال ما د پېښور ښار  (حاجي عبدالح )همدې مرحوم 

مجلې د چاپ په ګډون مې  (( کې دفرت درلود او د )هيلېا)ګل حاجي پالز 

کارونه تر رسه کول. نه مې قومندان عبدالح  رسه  يو شمېر نور فرهنګي

پېژندل او نه مې هم کله ليدلی و، خو په همدې ورځو کې مې کوښک کاوه 

کوم بلدي کس پيدا کړم چې له قومندان عبدالح  رسه راته د کتنې زمينه 

برابره کړي، خو زما نيت ال عميل کېدو ته پاتې و چې رسنيو خرب خپور کړ) 

ح  د طالبانو له خوا ووژل شو. دې خرب ېېر وځورومل او هغه قومندان عبدال

هيلې مې، چې د نورو افغانانو په شان په زړه کې روزلې، هغه ټولې مړاوې 

 شوې.
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دا نو داسې مهال دی چې جګړه ورځ پر ورځ ګرمېږي او د طالبانو د نظام 

روښانه  هېچا ته هم راتلونکی روښانه نه و، خو کوم څه چې .شپې ورځې رالنډېږي

 برېښېدل، د طالبانو د نظام ړنګېدل او د شاملټلوالې احتاميل واکمني وه.

ماشومان مې په کابل کې وو، په همدې شپو کې کابل ته راغلم، درې 

څلور ورځې وروسته د طالبانو نظام ړنګ شو، د شاملټلوالې ملېشې کابل ته 

ه خپلو ماشومانو داخلې شوې، زه درې ورځې نور هم په کابل کې وم او بيا ل

رسه پېښور ته الړم، څه موده وروسته په جرمني کې د بن کنفرانس جوړ شو او 

په کنفرانس کې اعالن وشو چې يوه موقته اداره به جوړېږي او د دې ادارې 

مرش به ښاغلی )حامد کرزی( وي. ماته چې پخوا يو چا د حامد کرزي د کم 

کي او ټوپکواکي مې په خپلو جرئتۍ خربې کړې وې او د شاملټلوالې زوروا

سرتګو ليدلې وه، نو ما په زړه کې وويل: لکه چې دا وړۍ شړۍ نه يش، 

خدای دې وطن ته خري پېښوي. دا مهال بهرنۍ موسسې او پيسې افغانستان 

ته راماتې شوې، ما هم پېښور کې پر پخوانيو فرهنګي ح  الزحمه يي کارونو 

ې د افغانستان لپاره يې کار کاوه، يو رسبېره له يو بهرين خربي اژانس رسه چ

د مياشتې پنځه ويشت زره  دې دندېشپږ مياشتنی رسنيز کار پيدا کړ 

( پاکستانۍ کلدارې معاش درلود او کار يې هم ېېر اسانه و. ژوند مې ۲۳۱۱۱)

له رسه اعيار او پيل کړ. دا مهال دا ېېرې پيسې وې. کابل کې راته د 

له ژوند اسانه نه ښکارېده. نو ځکه مې پېښور کې شاملټلوالې د زورواکۍ له ام

 لکه د نورو افغانانو په شان موقت ژوند مناسب او غنيمت وګاڼه.

 )د بن کنفرانس(
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 په ننګرهار کې لومړنۍ دنده

 

پېښور کې مې ال مياشت دوه نه وې تېرې کړې چې )کاوون کاکړ( او 

ملګری )جاوېد( يې زموږ دفرت ته راغلل. کاوون کاکړ رسه مې ال دمخه 

ژندل او پالر يې ښاغلی )پوهاند محمد حسن کاکړ( خو لوی عامل او د ټولو پې

افغانانو د درناوي وړ شخصيت دی. هغوی زموږ دفرت ته راغلل، راته يې 

وويل، موږ خو تا پسې راغيل يو او له کوم دليل پرته به رارسه راځې، کاوون 

ونو مسؤليت يې کاکړ وويل: ))زه د ملګرو ملتونو استازی يم، د ختيزو واليت

ماته راکړی، نو ته بايد موږ رسه الړ شې، هلته د اضطراري لويې جرګې د 

جوړېدو لپاره يو دفرت جوړېږي، ته به ما رسه الړ شې، زما مشاور به شې او 

کارونه به په ګډه پر مخ وړو.(( ما کاکړ صيب ته وويل: ))دا موقته اداره خو 

يت نه لري، ټول واک هسې د ګپ اداره ده، کرزی صيب هېڅ صالح

شاملټلوالې رسه دی، همدا نن مې هم پرې يوه ليکنه کړې، داسې ادارې 

رسه زه هېڅ کار نه کوم.(( کاوون کاکړ وويل: ))که غواړئ چې کار وکړئ، 

خو راشئ عميل مخې ته، شکايت او ليکنو څخه څه نه جوړېږي، دا چې ټول 

ه جوړېږي، نو راشئ شکايت کوو او هغه نور کارونه کوي، دې څخه څه ن

عميل کار ته راودانګئ، ځايونه ونيسئ.(( ما او کاوون کاکړ او د هغه بل 

ملګري )جاوېد( ېېر اوږد بحث وکړ، خو پايله دا وه چې د کاوون کاکړ خربو 

زما د منط  مخه ېب کړه، زه يې قانع کړم، په پېښور کې مې پر نوي پيل 

ل، رسه له دې چې مېرمن مې کړي ژوند ېبره کېښوده، هر څه مې خوشې کړ 

رارسه موافقه نه وه. مېرمن مې راته ويلې چې: ))هلته خو دې ګالنو ته ښې 

اوبه ورکړي! شاملټلواله دې چېرته کار او ژوند ته پرېږدي، واړه ماشومان دې 
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دي، همدا ځای درته ښه و، هلته به بيا په جنجالونو رس يې....(( خو ما ويل، 

ته راغلو، د څو ورځو په بهري کې  (جالل اباد)ر کړه، نه حتمي ځو، کډه مو با

مو په ېېره سختۍ کرايي 

کور پيدا کړ. ژوند مې 

په ېېرې سختۍ او د 

سوزنده ګرميو په څپو 

کې پيل کړ. څو ورځې 

وروسته کاوون کاکړ د 

مشاوريت پر ځای خپل 

ماته د بېړنۍ لويې 

پر غاړه کړ. دا  مسؤليت را جرګې لپاره په ختيزو واليتونو کې د انتخابايت دفرت

نه غوښتل چې دا مسؤليت پر غاړه واخلم، خو يو ېېر جنجايل وليس کار و، ما 

دوی په زور پر ما تحميل کړ. دوه مياشتې زيات و کم دې بهري دوام وکړ. 

ښې پوره او کره ټاکنې مو وکړې، د لويې جرګې لپاره مو د هېواد د نورو 

ښه شفافيت رسه نسبتاً ښه انتخابات وکړل. په سيمو په انډول په کم لګښت او 

، د ختيزو واليتونو له دفرت څخه )يوناما( کابل کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفرت

خورا خوښ و او دا يې نورو زونونو ته د يوې ښې بېلګې په توګه وړاندې 

( تنه ۶۷۱کاوه. له ختيزو واليتونو څخه مو بېړنۍ لويې جرګې ته )

( سيټونه ځانګړي کړل، متخصصو ۶۶و ته مو هم يوولس )وروپېژندل. قبايل

پوهاند محمد حسن کاکړ، ېاکرت حرضت ) افرادو ته مو هم سيټونه ورکړل)

عمر زاخېلوال او زه محمد اسمعيل يون( دمتخصصو افرادو په استازۍ د 

لويې جرګې غړيتوب ته انتخاب شو. البته د متخصصو او کار پوه افغانانو 

ار کې د يوناما د دفرت او له کابل څخه د بېړنۍ لويې جرګې انتخاب په ننګره

چې پوهاند عبدالعزيز او سيد امني مجاهد يې  ،سيون د غړو له خواېد کم

 غړي وو، د يو ميکانيزم له الرې تر رسه شو.

 )په ختيځ کې د کار د پيل لومړي وختونه(
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 بېړنۍ لويه جرګه

 

نېټه بېړنۍ لويه جرګه د کابل  مه(۲۶ل( کال د جوزا مياشتې پر )۶۹۸۶د ) 

چې د  ،کې د لويې جرګې په کېږدۍ کې (تخنيک انستيتيوت پويل)په 

همدې جرګې لپاره په ځانګړې توګه جوړه شوې وه، دايره شوه. دا کېږدۍ 

بيا وروسته د لويې جرګې د خېمې په نامه ونومول شوه. له ټول افغانستان 

افغانانو په کې ګډون کړی و. په پيل کې  تنو (۶۱۱۱څخه نږدې شپاړس سوو )

 د ټاکنې د غړود جرګې 

لپاره يو ځانګړی 

طرزالعمل عميل شو، خو 

وروسته بيا خربه د قانون 

او طرزالعمل له حدودو 

ووته) دولتي موثر افراد، 

واليان او نور انتصايب غړي 

هم جرګې ته داخل شول. 

زه چې کله جرګې ته الړمه او د غړيتوب کارت مې واخيست، نو د لويې 

واليتونو ځينو وکيالنو رسه مې په جال جال ېول  پکتيا، لوی کندهار او د شامل

او هم په ېله ييزه توګه وکتل، هغوی رسه مې پېژندګلوي هم وشوه او د 

پالنونه مې هم ورته ترشېح  توطيې او شاملټلوالې او نورو وطن ضد عنارصو

کړل. اکرثو زما د خربو مالتړ وکړ او ويې ويل که څه خربه وه ته يې موږ ته 

کې وايه، موږ درته والړ يو. د لويې جرګې د مرشتابه هيئت د مخکې تر مخ

ټاکنې خربه مطرح شوه، اکرثو ماته وويل چې ته بايد رضور يو پوست ته 

ځان کانديد کړې، ما د لومړي منيش پوست ته ځان نوماند کړ، اکرثو ماته 

ړنۍ لويې جرګې يو انځور()د بې  
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دې  رايه راکړه، زما رايې ان د جرګې تر دویم مرستياله هم لوړې وې. تر

ه زه نه ښاغيل حامد کرزي او نه هم ځينو نورو مطرحو شخصيتونو مهال

پېژندمل، خو د رسنيو له الرې د شاملټلوالې اکرثو مطرحو غړو پېژندمل او دې 

زما پر دريځ خوشاله نه وو. خو څرنګه چې هم زما پر انتخاب او هم پوست ته 

چې خپل دا يو انتخايب پوست و، نو د دوی هم زور نه رسېده، رسه له دې 

چې د کرزي  ،استازي يې ودرويل وو، خو له محمد اسمعيل قاسميار پرته يې

 بريايل نه کړای شول.يې هم خوښ و، نور څوک 
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 )ېاکرت محمد اعظم دادفر(

 )سيام سمر(

 

رسه  کرزي ښاغيل د جرګې منشيتوب او

 لومړۍ کتنه

 

کله چې زه د بېړنۍ لويې جرګې 

لومړی منيش شوم او سهار وختي نتيجه 

اعالن شوه، نو د همغې ورځې پر 

 حامد کرزی د لويې جرګې نيماسپښ

خېمې ته راغی، هلته په يوه وړه 

کېږدۍ کې د جرګې له مرشتابه هيئت 

رسه کېناست، په مرشتابه هيئت کې 

محمد اسمعيل قاسميار، سيام سمر، محمد اعظم دادفر، زه )يون( او ښاغلی )

شامل وو. د نيم ساعت لپاره به مو ښاغيل حامد کرزي  (محمد نعيم مجروح

ه کتيل وي. ېېر خوشاله او چاالکه رس 

معلومېده، همدا يې ويل، څه مشکل 

خو نه شته؟ مشکل خو نه شته؟، موږ 

وويل، نه هېڅ مشکل نه شته، بيا يې 

وويل، خپله اجنډا تطبي  کړئ، 

خپل کارونه پر مخ بوځئ، که څه 

مشکل وي ووايئ، له ټولو يې پوښتنه 

وکړه، ټولنيز چلند يې خورا ښه و، 

هېڅ  )پټکه وکړهيوه ت کې قاسميار صيب څه وويل، هغه باندې يې دې وخ

شی نه شته، هېڅ خربه نه شته، خپل کار کوئ، ېېرو خربو پسې مه ګرځئ، 
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 )محمد اسمعيل قاسميار(

د ورځې په پای کې د انتقايل ادارې  .هم خپله خربه بېرته واخيسته قاسميار

د مرش لپاره د همدې رييسه هيئت تر نظر الندې ټاکنې وشوې. حامد کرزی 

( مياشتو لپاره يا تر ۶۸بيا د )

انتخابايت حکومت پورې د دې 

ادارې د مرش په توګه انتخاب شو. 

دا چې جرګه څه ېول وه، ولسواکه 

وه، که زورواکه؟ که زور او زر په 

 د نوې ادارې مرشکې کارېدل؟ 

خلکو رسه هلته څه ېول وعدې او 

معاملې وکړې؟ د جرګې د مرشتابه 

مداخله وکړه؟ دا بېالبېل بحثونه دي چې ما په خپلو  په ټاکنو کې چا څه ېول

زورواکي( کې  اونورو اثارو او ليکنو په تېره بيا )بېړنۍ لويه جرګه، ولسواکي 

ترشېح کړي، نه غواړم چې هغه دلته راوړم. خو له ښاغيل کرزي رسه زما د 

په همدې لومړۍ کتنه کې ماته پته ولګېده  .لومړۍ کتنې يادونه رضوري وه

خو ،دې سړي رسه د هر چا ګوزاره کېږي، ټولنيز چلند يې خورا ښه  چې

 سيايس چلند يې له معاملو ېک او د زور تابع ښکاري.
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 درېيم څپرکی
 

 اړيکي

 

د هر کار لپاره اړيکي يا مناسبات خورا مهم دي، په تېره بيا د سيايس او 

را مهمه او رضوري ټولنيزو کارونو لپاره، د اړيکو ساتل او پالل او پراختيا خو 

خربه ده. کله چې مې په بېړنۍ لويې جرګې کې له حامد کرزي رسه وکتل نو 

بيا د ژر کتنې زمينه برابره نه شوه. کله چې جرګه ختمه شوه، نو پر همغه ورځ 

د ملګرو ملتونو د دفرت )يوناما( مرستيال )جان ارنولد( ماته وويل، چې په 

بايد له خپلې کورنۍ رسه جالل اباد  کابل کې ستاسو ژوند په خطر کې دی.

ته الړ شې. زما مېرمن )ارين يون( هم د بېړنۍ لويې جرګې غړې وه او هم په 

ننګرهار کې د يوناما په دفرت کې د ښځو چارو مسؤله. نو موږ د ملګرو ملتو له 

خوا په کرايه شوې الوتکه کې چې د جرګې نور غړي هم په کې سواره وو، د 

ومړۍ ورځ له کابله جالل اباد ته راغلو. د جرګې دفرت هم جرګې د ختم پر ل

ختم شو او زه بې برخليکه پاتې شوم، کابل ته تګ هم راته د ځينو امنيتي 

مشکالتو له امله مناسب نه ښکارېده او جالل اباد کې هم دنده نه وه. له کابل 

پوهنتون څخه مې يو کال بې معاشه رخصت واخيست، بېرته مې پر خپلو 

نګي کارونو ګوتې ووهلې، د جالل اباد اداره هم دلته زما له اوسېدو رسه فره

چندان خوشاله نه وه. دا اداره دا مهال يوه ګډوله اداره وه چې د شاملټلوالې 

چې  ،د اړوندو اشخاصو واک په کې زيات و. له )حاجي دين محمد( رسه مې

وکتل، هغه راته دا مهال د پخواين وايل )مرحوم حاجي قدير( ځای ناستی و، 

وويل: ))زموږ کورنۍ ېېرې قربانۍ ورکړي) حاجي عبدالح  شهيد شو، 

حاجي قدير شهيد شو، زما زوی ساحل شهيد شو، موږ د نورې زياتې قربانۍ 
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نو هد  يې دا و، که زه )يون( جالل اباد کې خپل فعاليتونه  ،وس نه لرو((

)يون( په جالل  کم کړم ښه به وي. د حاجي دين محمد مقصد دا و که زه

اباد کې هر ېول فعاليت وکړم او په کابل کې د واکمنې شاملټلوالې پر مزاج 

برابر نه وي، نو هغوی به يې له ده )حاجي دين محمد( څخه انګېري او ده 

ته به نور زيانونه متوجه کړي، خو )حاجي راهر قدير( او )جرنال سيد اغا 

 يت د مرشتابه او امنيتي شورا غړ ثاقب( چې دا مهال په جالل اباد کې د والي

وو، زما ټينګ مالتړ وکړ او دا کار د دې سبب شو چې زه په جالل اباد کې 

رسه کړم او هم څه ناڅه ټولنيز او سيايس کارونه. په  هم فرهنګي کارونه تر

جالل اباد کې مې )د ختيزو واليتونو وليس جرګه( په نامه يو ټولنيز، سيايس 

ان ولس د سوکالۍ ټولنه( مې هم جوړه کړه. د ځينو بنس  جوړ کړ، د )افغ

خپرونو د پيل اراده مې وکړه. بېرته مې کارونه رسه منظم شول. همغه دفرت 

چې د بېړنۍ لويې جرګې دفرت و، بېرته مې په کرايه ونيو او په کار کې مې 

وقفه رانغله، ټولنيز او سيايس مناسبات مې هم ورځ تر بلې ېېره کومه 

ه دې مناسباتو څخه ښاغلی کرزی هم خربېده، کله به پرې پراخېدل. ل

خوشالېده او کله به هم پرې خفه و. نور يې نو بيا د دربار په جارچيانو پورې 

اړه لرله چې هغوی يې څه ېول تصوير وړاندې کاوه، څو ځله يې پوښتنه هم 

 کړې وه چې هغه د جرګې منيش څه شو، خورا بيدار و. خو چا ورته زما مثبته

 يادونه نه وه کړې، خو د ده په ذهن کې زما د فکر يو تصوير پاتې و.
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 د اسايس قانون بهري

 

کله چې د اسايس قانون لپاره د تدراک کميسيون جوړ شو، نو )ېاکرت 

فاروق وردګ(د دې کميسيون د داراالنشا مرش شو، )کاوون کاکړ( هم وررسه 

د )بېړنۍ لويې جرګې( په کار کاوه او د ملګرو ملتونو همغه ټيم هم چې 

جوړونه کې يې ونډه لرله. زما د ټولنيزو او سيايس کارونو په اړه يو شمېر 

دولتي چارواکو رسه کينه او اندېښنه وه، خو زما تېرو کارونو ته په کتو رسه، زه 

يو ځل بيا په ختيزو واليتونو کې د اسايس قانون د لويې جرګې د جوړېدو د 

ل شوم، فاروق وردګ او ځينو نورو دوستانو هم دا کار بهري د داراالنشاء مسؤ 

( مياشتې مې د اسايس قانون د تدارک، تدقي ، نظر پوښتنې ۶۹غوره وباله. )

او ان د لويې جرګې تر جوړونې پورې په دې ټول بهري کې فوق العاده 

منډې ترړې وکړې، ان تر دې پورې چې هر پروګرام به په کابل کې تر رسه 

ه ملګرو ملتونو د اسايس قانون او په تېره بيا د لويې جرګې د کېده او يا ب

جوړېدو لپاره کومه غونډه يا طرحه جوړوله، نو د ختيزو واليتونو د دفرت په 

استازۍ به زما حضور په کې حتمي او رضوري و. زموږ نظريې او طرحې تر 

 ېېره حده اورېدل کېدې او منل کېدې، ان د اسايس قانون د لويې جرګې د

غړو د ترکيب په باب هم زموږ طرحه ومنل شوه او همدارنګه د ټاکنو د 

زموږ له کارونو څخه  .څرنګوايل په باب چې لګښت يې کم او کار يې اسان و

نه يوازې د داراالنشاء مرکزي دفرت او )يوناما( خوشاله وو، بلکې ښاغلی 

ه زما رس  ښاغيل کرزيحامدکرزی هم خوشاله برېښېده. همدا مهال و چې له 

رابطه ټينګه شوه. د ځانګړو مالقاتونو زمينه برابره شوه. يو ځل د ښاغيل 

)مريويس ياسيني( چې دا مهال يې له ښاغيل کرزي رسه ښه روابط درلودل، 

ته نږدې کس  کرزي صيبيو ځل د )انجنري محمد ابراهيم سپني زاده( چې 
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ولسمرش د  و، يو ځل د ښاغيل )رس محق  زملي هېواد مل( چې دا مهال د

فرهنګي چارو مشاور و او يو ځل نيم هم د هغه د ځانګړي اعتباري سکرتر 

ښاغيل )شيدا محمد ابدايل( له خوا د ځانګړو مالقاتونو زمينه برابره شوه. په 

ييز مالقاتونه هم وشول چې په هغو کې نه د زياتو او نه دې بهري کې څو ېله

خو په ځانګړو مالقاتونو کې د نظر هم د ځانګړو خربو اترو زمينه برابره وه. 

ېېره او ښه تبادله کېدله. همدې مالقاتونو د ولسمرش په ذهن کې زما د نظر 

عمومي تصوير کېناوه. دې کار نو د يو شمېر هغو اشخاصو د تخريب مخه 

ېب کړه چې غوښتل يې د ولسمرش په نامه او يا د هغه له خوا ماته ستونزې 

خربې د يو شمېر خلکو په غوږونو کې انګازه جوړې کړي. په تېره بيا دې 

کړې وه چې ولسمرش په خپل کور کې په يوه ناسته کې وييل وو چې )يون( 

ېېر سخت وطنپرست سړی دی، سخت د پاکستان ضد دی. کاشکې ټول 

له ولسمرش رسه زما روابط همداسې زياتېدل چې خربه د  .همداسې وای

 ورسېده.اسايس قانون د لويې جرګې جوړېدو ته را
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د  او لويه جرګهد اسايس قانون 

 اړيکو پراختيا

 

( مياشتې کار وکړ، ېېر ۶۹د اسايس قانون د جوړېدو په ټول بهري کې مې )

ستړی، خو هدفمن او مثمر کار و، هيله مې دا وه چې هېواد د يو داسې 

عادالنه قانون څښنت يش چې 

 )هر افغان ته د منلو وړ وي

و عادالنه، دميوکرات ا

پرمختللی وي. دا زما يوه هيله 

وه، د همدې لپاره مې کار 

کاوه. ما غوښتل چې د اسايس 

جرګې غړی لويې قانون د 

شم، خو څرنګه چې د دې 

نه شو  يپروسې د داراالنشا غړی وم. نو د دې بهري هېڅ رسمي کار کوونک

ل( کال د قوس پر ۶۹۸۲) کوالی د جرګې غړيتوب ته ځان کانديد کړي. د

ه نېټه د اسايس قانون لويه جرګه پيل او د همدې کال د جدي مياشتې (م۲۲)

(ورځې يې دوام وکړ. زه د اسايس قانون ۲۲(مه نېټه پای ته ورسېده. )۶۱پر )

په لويه جرګه کې د جرګې د داراالنشاء غړی وم. تر هغه حده چې زما 

يې صالحيت او مسؤليت و، هېڅ ناقانونه کار ته مې اجازه ورنه کړه. د لو

 شپه پر جرګې له غړو رسه چې څه حقوقي او قانوين سوالونه هم وو، ان

 عبدالرشيد اتاقونو ته ورتللم، د هغوی پوښتنې مې ځوابولې، د جرنال

 دوستم، نظار شورا، جمعيت او ځينو نورو اشخاصو او تنظيمونو له کلک

 )د اسايس قانون د لويې جرګې يو انځور(
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 ،مخالفت رسه مخامخ شوم. ان د ېاکرت ارش  غني احمدزي او حنيف امتر

چې دا وخت دواړه وزيران وو، دهغوی له نظرياتو رسه هم په ټکر کې شوم. 

ولسمرش چې هره ورځ د جرګې د بهري راپور اخيسته، نو زما له قانوين کار 

څخه ېېر خوشاله و، خو پر ورته مهال يې ځينې غوښتنې او اندېښنې هم 

وانه ده. ده لرلې. يو ماښام يې راته زنګ وواهه، څنګه ده جرګه؟ ما وويل ښه ر 

وويل ېېره ښه ده، ېېره ښه ده. خو ځينې خلک درڅخه شکايت کوي، ما 

 څومره امتيازوويل، ټلواله خو همېش شکايت کوي، هغوی ته خو چې هر 

بيا به هم شکايت کوي.هغه وويل، نه ټلواله ملواله نه ده، دا ستا خپل  ،ورکړې

ېره شپه ېاکرت دا مهال ماته چا وييل وو چې ت .خلک درڅخه شکايت کوي

ارش  غني او حنيف امتر درڅخه رييس صاحب ته شکايت وکړ. ما وويل هو 

رييس صاحب! زه پوه شوم، د هغوی رس نه دی خالص، که ما رسه کېني زه 

به يې رس خالص کړم. ما وويل چې ځينې خلک غواړي د جرنال دوستم او 

نونه امتياز ورکړي او د ځينو نورو اشخاصو ناقانونه غوښتنو ته په قانون کې ناقا

دلته اکرثه وکيالن دې ېول معاملې ته حارض نه دي، هغوی وايي چې هر څه 

بايد د رايې اچونې د قانوين پروسې له الرې تېر يش، موږ جرنال دوستم او 

نورو ته وايو څه شی چې غواړئ ژبه يې ده او که نور مسايل، راځئ د قانون 

شا ځي. پر اچونې ته راکش کوو او دوی  له الرې پر مخ الړ شو، موږ يې رايې

دا مهال ولسمرش سخت وخندل، عجب مو راګري کړي دي، تاسې يې 

رايګريۍ ته راکشوئ او دوی درڅخه تښتي. بيا يې وويل، ېېر ټينګېږئ مه، 

که ېيل يې دررسه کاوه وررسه ويې کړئ! ما ويل رييس صاحب د ېيل خربه 

ورکړې، داسې قانون بايد جوړ يش چې  نه ده او نه هم د کوم امتياز د راکړې

افغانستان ته په نن او راتلونکي کې په ګټه وي، ده وويل، بېشکه، بېشکه. ما 

تاسو زړه وي چې دې خلکو ته کوم امتياز ورکړای يش، د سوويل، که بيا هم 

يوه فرمان له الرې امتياز ورکړه، کله چې بيا بل جمهور رييس راغی، هغه به 

وه کړي، خو اسايس قانون څوک نه يش لغوه کوالی، نو په دې فرمان بېرته لغ
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خاطر دلته اکرثه خلک په دې نظر دي چې په قانون کې ناقانونه امتياز نه 

ورکوو، ده هم په خندا خندا کې زما خربې تائيد کړې. دا چې اسايس قانون 

کې څه وشول، څومره سختې تېرې شوې، دا يو بل اوږد بحث دی او د 

ر دليکلو ايجاب کوي، خو زه دومره ويالی شم چې د اسايس ځانګړي اث

( شپو کې ما يوه شپه هم ارامه خوب په دې ۲۲قانون د جوړېدو په ټولو )

خاطر نه دی کړی چې څوک په حساسو موادو کې الس ونه وهي او ناقانونه 

جرګې له لويې غوښتنې په ناقانونه توګه ځای نه کړي. د اسايس قانون 

ما روابط نور هم نږدې کړل، خو د جرګې تر جوړېدو وروسته ولسمرش رسه ز 

بېرته ننګرهار ته الړم او بيا د څه مودې لپاره وزګار پاتې شوم، خو له ولسمرش 

 رسه مې په نامستقيم ېول اړيکي وو.
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 د پنجشېر او دايکندي ))واليتونه((

 

اتو د لړۍ کرزي د اشتباهولسمرش  د لږکيو د بې ځايه نازونې په بهري کې د

 يوه کړۍ هم د )پنجشېر( او )دايکندي( ولسواليو ته د واليتونو منظورول وو.

دا واليتونه د قومي مالحظاتو پر بنس  د سيايس غرضونو لپاره په وچ زور 

رامنځته شول. دا په داسې يوه قانوين خال کې رامنځته شول چې پارملان ال 

د  هم  ې جرګې وروستهشوى نه و، کرزي د اسايس قانون تر لوي تشکيل

انتقايل حکومت د مرش په توګه دنده تر رسه کوله. کله چې دا واليتونه 

پروړاندې غربګونونه  کاررامنځته کړاى شول، نو په يو شمېر سيمو کې د دې 

څرګند شول، په تېره بيا د پنجشېر په اړه. د پنجشېر د ولسوالۍ اوسېدونکو 

حدودو کې د کابل )مرکز( په شمول چې تر دې دمه د ولسوالۍ د تشکيل په 

اداره کې  د کرزي په موقته او انتقايل څخهتر بل هر لوى او کوچني واليت 

زيات امتيازات ترالسه کړي وو، نو يې پر خپلو امتيازاتو د پردې غوړولو په 

بيا ګنې  يو هد  يې دا و چې خاطر د واليت تشکيل يو رضوري عنرص ګاڼه)

دومره امتياز اخيستى، خو که د ولسوالۍ ولې لۍ څوک ونه وايي يوې ولسوا

سيمې ته د يوه واليت نوم ورکړاى يش نو بيا خو به پرې د واليت پرده 

 غوړېدلې وي.

د بېړنۍ لويې جرګې او د اسايس قانون په لويو جرګو کې هم د ولسواليو 

 او واليتونو تر منځ طبعاً د څوکيو تناسب تر يوه حده په پام کې نيول شوى و.

نو د دې سيمو تر شا سيايس لوبغاړو دې سيمو ته د واليتونو په امتيازونو رسه 

دا هم غوښتل چې د راتلونکي ميل شورا په دواړو خونو کې خپل استازي 

هم په دې ېول زيات کړي. اوس پنجشېر او دايکندي په مرشانو جرګه کې 

 استحقاقهدوه دوه تنه استازي لري، پنجشېر په وليس جرګه کې هم تر خپل 
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هم د دوی  يو سي  زيات اخيستى او دايکندي هم. د خدماتو په برخه کې

د سيايس  نور امتيازونه خو ال څه کړې. کله چې امتيازات زيات دي او

د هغه وخت د کورنيو چارو وزارت په وړانديز دا دواړه  فشارونو له امله

نه يوازې د  ولسوالۍ د جمهور رييس په فوق العاده حکم واليتونه شول، نو

هېواد په بېالبېلو سيمو کې يې غربګون راوپاراوه، بلکې په خپله د کابينې 

ښار کې د دې سيايس امتياز  (جالل اباد)غوڅ اکرثيت هم وررسه مخالف و. 

او تبعيض پر وړاندې مظاهره وشوه او مظاهرچيانو دا کار يادو سيمو ته يو 

 ،ياڼيو( او )شينوارو( سيمو لپارهږنامرشوع امتياز وباله، په بدل کې يې د )خو

څلور او پينځه ولسوالۍ رانغاړي، د ځانګړو واليتونو غوښتنه  هچې هره يو 

وکړه. د پکتيا د )کټواز( او د هرات د )شينډنډ( لپاره هم ورته غوښتنې 

له ازادۍ راېيو رسه په يوه ځانګړې مرکه  (ملک زرين)وشوې. له کونړ څخه 

څو برابره دى، درې لويې درې په کې  کې وويل: ))کونړ د پنجشېر

غځېديل، بايد درې واليتونه يش.(( داسې نورې ېېرې غوښتنې مطرح شوې. 

د کابل په ارګ کې ځينو درباري غوړه ماالنو داسې انګېرله چې ګنې د جالل 

اباد په مظاهرو کې زما )يون( الس دى، دا انګېرنه يې جمهور رييس ته هم 

کله چې د جمهور رييس دفرت ته داخل  ،وغوښتلم رسولې وه. زه يې کابل ته

احوال تر پوښتنې وروسته و شوم، نو ولسمرش تر هرکيل او د کور د حال 

وويل: ))له کارونو دې خربېږم )اشاره يې د جالل اباد مظاهرې ته وه( ښه نور 

 ننګرهار کې حاالت څنګه دي؟(( ؟حاالت څنګه دي

امنۍ پېښې کېږي،  ي، کله کله د ناما ورته وويل: ))حاالت دومره بد نه د

(( ده وويل: ))مظاهره او دا ېول .موده دمخه هغه يوه مظاهره هم وشوه څه

قومي مسايل ښه نه دي، افغانستان کې نفاق ته ملن وهل دي، که پنجشېر او 

(( ما وويل: ...نو څه به ويش دا خو نو څه امتياز نه دى ،دايکندي واليت يش

ستاسو ترڅنګ ځينې شايد داسې فکر وکړي چې  تاسو او !صاحب رييس))

، خو دا به ېېره راملانه وي، هغه څوک چې مګنې قومي مسايلو ته ملن وه زه
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د قومي تفرقې خال  دى، پر هغه د قومي نفاق تور پورې يش. زه خو د 

په دې کې بايد د  ،واحد هېواد پلوى يم، افغانستان يو واحد ملک دى

يتونه جوړ نه يش، دا کار ورو ورو د افغانستان قوميت په نامه بېالبېل وال 

هغه څوک چې د قوميت په  ،داده خو تجزيې ته الره اواروي، عجيبه خربه

نامه واليت جوړوي، هغه قومپال نه دى، خو هغه څوک يې چې مخالفت 

 هغه بيا قومپال دى. ، کوي

ايد که نوي واليتونه رامنځته کېږي، نو اصيل معيار يې ب کې افغانستان

جغرافيه او نفوس وي، نه قوميت، که موږ د قوميت پر اساس داسې واليتونه 

 نو افغانستان مو په لوى الس پر قومونو ووېشه، زه خو وايم دا قومي ،جوړ کړو

وويل:  صيبرييس ، نفاق دى.(( زما خربې چې دې حد ته رسه ورسېدې

ل دا راته ووايه اساس واليت جوړ نه يش، ب ر))بلکل يې منم، بايد د قوميت پ

چې دا نو څه امتياز دى چې تاسو اعرتاض لرئ!(( ما وويل: ))که امتياز نه 

نو ځکه ، واى دوى نه غوښته، دوى پرې فکر کړى چې دوى ته ګټه رسوي

پخواىن اداري بېالنس له منځه وړي يې غوره کړى دى، دا په افغانستان کې 

ايس امتياز غواړي او بله او دوى د قوميت له مخې د واليتونو په حساب سي

خربه دا ده که دا امتياز نه وي، نو بيا خو دوه واليتونه پښتون مېشتو سيمو ته 

 )ولسمرش حامد کرزی( )محمد اسمعيل يون(
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هم منظور کړه، چې بېرته انډول برابر يش. دا دوه شينواري او کټواز يا 

شينډنډ واليت کړه(( ده وويل: ))شينواري خو مې واليت کاوه، سپني ږيري 

ن محمد يې مخالفت وکړ، ويې ويل چې دا يې هم راغيل وو، خو حاجي دي

او  (شينډنډ)ننګرهار کمزورى کوي او کوچنى کوي يې.(( ما ويل خري 

واليت کړه، ما ورته نور ګڼ داليل هم وويل: ))تر هغه چې افغانستان  (کټواز)

او د دې لپاره يو عادالنه او دقي   ېکې د ټولو سيمو رسشمېرنه نه وي شو 

 ((بايد په اداري واحدونو کې ګوتې ونه وهل يش.قانون نه وي جوړ شوى، 

نو په پاى کې يې راته وويل:  ،کله چې جمهور رييس زما ګڼ داليل واورېدل

))ېېر مجبور وم ايران ېېر مجبور کړى وم، تر ېېر فشار الندې وم.(( دې 

څرنګواىل او عوامل  ((مجبوريت))جملو رسه نور بيا ما د هغه د ))فشار(( او 

 .ونه پوښتل

بل وخت چې مې بيا د جمهور رييس  .راووتمه په ناخوښۍ رسه له دفرت 

له نږدې دوستانو څخه وپوښتل، داودزي صيب راته وويل: ))دوى له ېېر 

پخوا څخه د پنجشېر واليت د جوړولو نيت درلود، خو کرزي صيب به ځان 

تېراوه، يو ماښام فهيم راغى او 

رييس صاحب ته يې وويل: ))ما 

ه دواړه راوړي، يا به پړى او چاړ 

يا ، مې په دې پړي زندۍ کوې

به مې په دې چاړه حاللوې او يا 

به راته پنجشېر واليت کوې، چې 

زه خپل قوم ته هېڅ مخ نه لرم، 

هغوى راته وايي: ته چې خپله 

واليت کوالى نه شې نور سيمه 

به موږ ته څه وکړې؟ سبا چې د 

 (هدايت امني ارسال)، شوهطرح کابينې جلسه وه او بيا دا موضوع په کې م

)محمد قسيم 

 فهيم(
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پخوا هم د دې موضوع مخالفت کړى و، بيا يې هم وکړ، خو رييس صاحب 

ورته وويل: دې کې هېڅ بحث ته اړتيا نه شته دا زما خپل تصميم دى.(( په 

راېيو  له دې ېول نو دا دواړه سيمې د واليت مقام ته پورته شوې. کله چې

پور شو، نو د پنجشېر نفوس يې څخه د دې درې د واليت کېدو اعالن خ

او شپږ او مساحت يې درې زره شاوخوا  (033333)) درې سوه زره درې لکه

( کيلو مرته مربع ښودل شوى و. د احصايې يو مامور بيا يو وخت ۹۱۱۱)سوه 

په خصويص جلسه کې وويل: ))موږ ته دا مکتوب راغى چې د پنجشېر دا 

ه کړ چې موږ ته د پنجشېر واقعي نفوس تصدي  کړو، خو موږ دا کار ځکه ون

جملې دى چې له هغې تنه ( زره 73نفوس معلوم و. د پنجشېر ټول نفوس )

په پنجشېر کې اويس، مساحت يې  يې ( زره په کابل او پاتې33څخه نږدې )

هم موږ نه شو تصديقوالى.(( په دې ېول يوه سيمه د جعل او فشار پر اساس 

 د واليت کچې ته پورته شوه.

د جوړېدو رسمي اسناد هم ترالسه شول، چې دا  ته بيا د دې واليوروست

په دې اسنادو کې د جعل او ت وير نښې له ورايه  .دی دلته وړاندې کېږي

ښکاري، په تېره بيا د نفوسو او مساحت څومره والی، دا دی دلته دا اسناد 

 ک  م  راوړو.
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 ،د ولسمرش وياند )جاوېد لودين( ته کله چې دا واليتونه اعالن شول، نو ما

چې دا مهال مې وررسه ښه اړيکي درلودل، زنګ وواهه، ما وويل دا کار د 

قانون خال  دی، د اسايس قانون له مخې د اداري واحدونو جوړول يا 

تائيدول د ملی شورا کار دی. حکومت بايد وړانديز وکړي، هغوی يې يا رد 

را جوړه شوې نه ده، په دې خال کې د او يا تائيد کړي، اوس چې ميل شو 

نويو اداري واحدونو جوړول اداري غال ګڼل کېږي او دا دومره عجله د څه 

لپاره ده؟ که اوړو کې يې شګه نه وي کله چې شورا جوړه يش، بيا که نوي 

اداري واحدونه جوړېږي او يا هم په پخوانيو کې سمون راځي، هېڅ 

ا څه مهمه خربه نه ده. ما ورته وويل، هر اعرتاض نه شته، هغه ماته وويل، د

اداري واحد ځان ته تشکيل او بوديجه غواړي، دا پر حکومت او ټول 

چې د ټولو ح  دی، بارېږي، بيا که رضورت يې وي هېڅ مشکل  ،املال بيت

نه شته، خو چې د سيايس غرضونو په خاطر وي، هغه طبعاً مرضونه زېږوي او 

يف نه وي زموږ تشويش رييس صاحب ته د تشويش وړ خربه ده، که تکل

همغه وو چې څو ورځې  .ورسوه، سبا به ټول همدا ېول غوښتنې لري

وروسته يې زه وغوښتلم او هغه خربې مو چې دمخه مې يادونه وکړه، رسه 

بونو له تبادلې او چټک بهري څخه له ورايه ښکاري وتبادله کړې. د دې مکت

ېول واکمن وو، څومره ناقانونه چې څوک په حکومت کې څومره او په څه 

کارونه يې کول او څومره ناقانونه امتيازات يې ترالسه کول. ان د کورنيو 

چې ځان د قانون پلوی  (عيل احمد جاليل)چارو وزارت د هغه وخت وزير 

او د هغوی  يشخص ګڼي، هغه هم پر دې ناقانونه کار سرتګې پټې کړ 

 پر مخيوه بېلګه ده چې د کاغ   وړانديز يې دولتمرش ته لېږلی دی. دا يې

راڅرګنده شوه، هغه چې ال نه دي څرګندې شوي، هغه به څومره او څه ېول 

 وي؟

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7397 
 

 

 څلورم څپرکی
 

 د ولسمرشۍ ټاکنې

 

ل( کال په بهري کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ۶۹۸۱د )

ولسمرشۍ ټاکنې تر رسه کېدې، دا ټاکنې د خپل نوعيت له مخې په هېواد 

کې بې سارې وې، ځکه چې تر دې د مخه هېڅ داسې ټاکنې نه وې شوې، د 

نړيوالو ځواکونو شتوالی، نوې ولسواکي، د ټوپکساالرۍ واکمني او نور ېول 

ېول عنارص چې ټول نوي ښکارېدل، طبيعي خربه وه چې دې هر يو پر 

ټاکنو خپل خپل تاثريات درلودل، خو کوم شی چې اکرثو خلکو ته څرګند و 

نړيوالې ټولنې هم غوښتل، هغه د کرزي د برياليتوب اټکل و. اکرثو رسه  او

 همدا نظر و چې حامد کرزی بريالی کېږي. 

هغه وخت د ولس ذهنيت هم د کرزي پر وړاندې مثبت و، تر دې دمخه 

دمخه  ود طالبانو او تر هغ

ټوپکوالو خلک ېېر ځپيل وو او 

تر طالبانو وروسته د ټوپکوالو بيا 

ي خلکو ته يو بل غ  واکمن

لنډه دا چې د کرزي  .تشويش و

لپاره تر ټولو طاليي او ښه چانس 

 )ولسمرش حامد کرزی(و، هر چا وړاندوينې کولې او د 
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هر چا پر خوله د ټاکنو داستان خور و. ما هم د نورو افغانانو په شان په دې 

باب خپل نظر درلود، د هېواد په يوه ګوټ کې د يوه افغان په توګه په دې 

وم. د کاري دندې له السه ورکولو تر څنګ ان له رضر رسه هم  بهري کې شامل

مخ شوم. زه لومړی کس وم چې د همدې ټاکنو له امله مې خپله دنده له 

السه ورکړه. ښه به وي چې دلته د دې بهري د ځينو برخو يادونه وکړم او تر 

 ټاکنو لږ وړاندې او وروسته حالت ترشيح کړم. 
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 ې د ولسمرشۍ لومړنۍ ټاکن

 (وړاندوينه او پايلې)
 

د جمهوري رياست لومړنيو ټاکنو ته ال دوه درې مياشتې پاتې وې، 

دا مهال زه په جالل اباد کې اوسېدم، رسمي کار وو،  کانديدان په ګوته شوي

، کله چې د اسايس ، خو د اسايس قانون دفرت ال تړل شوی نه ومې نه درلود

ې وه چې زه تر هغه وروسته د قانون د جوړېدو بهري بشپړ شو، ټاکل شو 

خو د ، جمهوري رياست د انتخاباتو لپاره د ختيزو واليتونو د دفرت مسول شم

فهيم په زيات ټينګار زه له ښاغيل محمد قسيم رباين او  برهان الدين ښاغيل

دې دندې لرې شوم، هغو د ملګرو ملتو پر دفرت )يوناما( باندې چې دا مهال 

ه، فشار راوړ چې )يون( د کرزي پلوى دى او که يې د ټاکنو بهري پرمخ وړ 

د کار واليتونو د ټاکنيزو چارو مسول يش، نو موږ ته دا  )ختيزو(دى د دې 

زغملو نه دى. ملګرو ملتو ماته وويل چې په کابل او يا هم په کوم بل زون 

کې به د ټاکنو مسوليت درکړو، خو له ننګرهاره الړ شه، معاش به دې هم 

ا ويل بل ځاى کې دنده نه اجرا کوم، خربه تر ولسمرش کرزي لوړ کړو، مدر 

پورې هم ورسېده، هغه د ملګرو ملتونو د هغه وخت مرستيال او بيا وروسته 

مسول )جان ارنولډ( رسه خربې وکړې، هغه ورته په ځواب کې وويل: ))يون 

مقصد يې نظار شورا، فهيم، ، يو شخص دى او دلته د ده ېېر مخالفني دي

 هاو نور وو، موږ نه شو کوالى د يوه شخص په خاطر ټول سيستم له ځانرباين 

 ښاغيل کرزيخفه کړو.(( همغه وجه وه چې دنده مې له السه ورکړه، خو 

خپل پخواىن ځاى مه خوشې کوه، د دفرت کرايه او څه ، راته وويل چې ځه

اته د نور امکانات درته زه برابروم همغه و چې د مياشتې يې )درې زره ېالر( ر 

په الس راکول. په دې  سپني زاده( انجنري ابراهيم)امنيت شورا له خوا د 
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 ،کرايه ورکوله، د څلورو ساتونکو، يو اشپز دفرتپيسو مې )پنځه سوه ېالره( د 

لګښت او نور  ېښنايو موټروان معاش چې ټول اته سوه ېالر کېدل، د بر 

ک نوک رسه کېده، د چا خربه د مياشتې څو  پرې پوره  دفرتي لګښت

مشوره يې رارسه  ،رسېدلو. د جمهوري رياست تر ټاکنو دمخه يې راوغوښتلم

وکړه. لومړى يې خپل کاري دفرت ته وغوښتلم، مازيګر و، دفرت کې يې وويل: 

(( له .ځو کور ته هلته به ازادې خربې وکړو، ))دلته ازادې خربې نه کېږي

چې د کور مخې ته په عادت دى  د ولسمرشدفرته د کور پر لوري رهي شو، 

ښکيل پارک کې هر مازيګر او سهار پىل ګرځي، هغه خالصه فضا ده، د چا له 

خوا د خصويص خربو د ثبتولو امکان نه شته، د کور مخې ته د قدم وهلو په 

حالت کې وو، ساتونکي څوک نه وو، يو دوه تنه نور موږ پسې وو، راته يې 

به څنګه يش، زه به څو فيصده  وويل: ))اوس نو راته ووايه چې انتخابات

رايې وګټم؟ هېوادمل صيب راته وييل چې اويا فيصده رايې به وګټم) رحيم 

وردګ او نورو راته وييل چې نوي فيصده او ځينې نورو خربه تر دې هم 

 :خو اوس ته راته رښتيا ووايه چې څو فيصده به يش؟(( ما وويل، پورته کړې

دادى چې روحيه داسې ده چې  ))رييس صيب يو ىش چې واضح دى هغه

دا ټاکنې تاسو ګټئ، دا چې په څو فيصدو رايو به يې وګټئ، دې کې دقت په 

، کار دى، ېېره خوش باوري په کار نه ده، انتخابات داسې دي لکه يو ماين

چې د دويم ځل تجربې امکان يې نه شته، که ماين څوک په دې نيت ټکوي 

ځل تجربه کېږي، ځکه که وچاودېده چې ودرېږه چوي او که نه؟ نو دا يو 

چاته بيا د دويم ځل تجربې مجال نه ورکوي. انتخابات هم همداسې دي، 

هغه هم زموږ په شان ټولنه کې ، که دې بايلول د بيا تجربې اټکل يې نه شته

چې ټاکنې نوې تجربه ده، د فيصدۍ په هکله بايد ووايم، چې فيصدي د هر 

اسب لري، رسه له دې چې ټاکنې يوه کانديد د قوم له فيصدۍ رسه تن

سيايس پروسه ده، خو بدبختانه چې افغانستان کې انتخابات پر قومي محور 

راڅرخي، کاشکې دلته داسې واى چې خلکو د کانديد د سيايس لياقت، 
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ررفيت او سيايس پالن او سرتاتيژۍ له مخې هغه ته رايې ورکوالى، خو 

خره اکرثيت رايې د قوميت پر محور داسې نه ده دلته په دې ټاکنو کې باال 

يو يو معاون هم  )راڅرخي.(( ده وويل: ))ماته خو نور قومونه هم رايه راکوي

ورڅخه لرم، دوى خو به هم يو څه رايې راوړي، فيصدي به پورته يش.(( ما 

وويل دواړه معاونان څه رول نه لري، اول خو د دوى پر وفادارۍ شک لرم 

مپاين وکړي که ونه کړي، بله خربه دا ده چې دوى چې د زړه له اخالصه به ک

کومو قومونو ته منسوب دي، له هغو څخه هر يو جمهوري رياست ته خپل 

خپل کانديدان لري، کېدى يش دوى له هغوى رسه همکاري هم ولري، خو 

د دې قومونو رايه ورکوونکي لږ تر لږه دا فکر کوالى يش چې جمهور رييس 

ته، کوم يو دوى ته په ګټه دى؟ که تاسو بريايل شئ،  ته رايه ورکړي که معاون

نو د دوى معاونان خو اتومات راځي، معاونيت يې په دې ېول سل په سلو 

کې خوندي دى او که چېرې محق ، قانوين يا دوستم ته رايه ورکړي، کېدى 

يش جمهوري رياست وګټي، نو په دې وجه هغوى جمهوري رياست ته 

ت ته، البته پنځه شپږ فيصده رايې به داسې استعامل ترجيح ورکوي، نه معاوني

يش چې له يوه قومه بل ناقومي کانديد ته الړې يش، خو که دا عمليه يو بل 

رسه خنثى يا مساوي محاسبه کړو، نو بېرته اکرثيت رايې د قوميت پر اساس 

راڅرخي، نو اوس تاسو خپله فکر وکړئ چې پښتانه په افغانستان کې څو 

دي د پښتنو له عامې  ېستاسې رايې مستقيامً مساوي او متناسب ؟فيصده دي

فيصدۍ رسه.(( پر دې وخت يې ماته وويل: ))دا دې بيا هم ونه ويل چې 

څو فيصده به يش؟(( ما ورته وويل: ))طبيعي ووټ پنځه شپېته فيصده دى، 

نو ووټ کېدى يش له پنځه پنځوس څخه  ،که چېرې کمپايرنان دې ښه وي

ته فيصدو پورته يش او که چېرې کمپايرنان دې کمزوري وي، نو تر پنځه شپې

کېدى يش تر پنځه پنځوس فيصدو راکښته يش، خو د ناکامۍ يا دويم رونډ 

پنځوس جمع يو پوره کوې. اوس عامه روحيه دا  )حالت ته نه راکښته کېږي

نو ځکه خو يو شمېر کمپايرنان داسې دي چې ، ده چې تاسو انتخابات ګټئ
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 )ېاکرت مسعوده جالل(

ې د خپل موقف د تقويې په خاطر راهراً ستاسو مالتړ کوي، خو د اينده ک

زړه له تله صادق نه دي، که دا ېله کمپاين هم ونه کړي څه خاص تاثري نه 

نه کړي؟(( ما ورته وويل:  قومونه به رايه رالري.(( ده بيا زياته کړه: ))نور 

هم نورو  ))درکوي يې خو په ېېره کمه فيصدۍ، په همدې فيصدۍ بيا پښتانه

په تېره  ،ناپښتنو کانديدانو

 ېبيا يونس قانوين، مسعود

جالل او نورو ته رايه 

ورکوي فکر کېږي چې دا 

رايې به يو بل رسه مساوي 

کرزي صيب بيا  ((يش.

زياته کړه: ))ښه دا راته 

ووايه چې مسعوده جالل 

 انرصا که زما په ګټه 

ما رسه متاس نييس او ، څومره ګټه به راورسوي، دا څووم ځل دى چې وکړي

راته وايي چې زه ستا په ګټه انرصا  کوم، همدارنګه څو تنه نور کانديدان 

هم دي. راويې غواړم خربې وررسه وکړم که نه؟(( ما وويل: ))اول خو 

دې پوهېږي چې کاميابېدى نه يش، په دې خاطر چې  رمسعوده جالل پ

تاسو ته ټلېفون کوي،  تاسو خوشاله کړي او يا اينده کې څه امتياز واخيل،

بله خربه په کې دا ده چې هغه هسې ځان ته شهرت ورکوي چې په افغاين 

ټولنه کې لومړنۍ ښځه ده چې ټاکنو ته والړه ده. په اضطراري لويه جرګه کې 

يې هم همدا کار کړى او اوس هم والړه ده، کېدى يش د نړيوالې ټولنې 

متثييل  ولسواکۍده ده او د مالتړ په دې خاطر وررسه وي چې ښځينه کاندي

اړخ هم لري. تر ټولو مهمه خربه داده، چې که مسعوده جالل دې خواته 

نو ووټ خو يې دې خواته نه راځي، د مسعودې جالل د ووټ طبيعي  ،رايش

البته يو نيم کس به شوقي ووټ هم ورکړي،  ،حدود تاجک مېشتې سيمې دي
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 )سيد اسح  ګېالين(

يونس )ي ووټ يې ټول نو طبيع ،خو که معسوده جالل دې خوا ته رايش

که موږ غواړو چې بريايل شو، نو بايد د اصيل مخالف  .ته پاتې کېږي (قانوين

کانديد د ووټ په ساحه کې فرعي کانديدان زيات کړو چې د خپل مخالف 

، نو په دې لحاظ دې خواته د مسعودې جالل را کړوکانديد ووټ تجزيه 

ځاى به ښه وي  الل پراوښتل د ګټې پرځاى زيان زيات لري. د مسعودې ج

رسه خربې ويش، د سيد اسح  ګيالين او ستاسو د  (سيداسح  ګيالين)چې 

ووټ طبيعي ساحه مشرتکه ده، که هغه يو ووټ اخيل هم، نو فکر وکړه چې 

ستاسو له ووټه کمېږي، زما د اټکل له مخې که ګيالين منرص  نه يش نو لږ تر 

، چې دا د ټولو ووټونو نږدې يش( ووټونه اخيستالى 933333لږه دوه لکه )

نو واټن يا تفاوت ، درې فيصده کېږي او درې فيصده له تاسو څخه کمېږي

يې شپږ فيصده کېږي، دا حالت 

ېېر خطرناک دى. زما شخيص 

دى چې په زور وي  نظر خو دا

که په رضا، په پيسو وي که په 

جرګه يا مرکه سيداسح  ګيالين 

ووټ  د بايد تېر يش، د هغه

ساحه پکتيا، پکتيکا، اکرثه 

خوست، غزين او ځينې نورې 

خو په ننګرهار کې ، جنويب سيمې دي، رسه له دې چې هغه د ننګرهار دى

دومره روشنفکره قرش راټوکېدىل چې د پريۍ او مريدۍ تارونه اوس ېېر 

سست شوي، خو په جنويب سيمو کې ال اوس هم دوى خپل تاثريات لري.(( 

ته دې اشاره وکړه، خو دا ووايه چې ګيالين به کرزي صيب وويل: ))ښه ټکي 

هغه اى ايس اى ودروالى تېر به نه يش، خربې مو وررسه  ؟تېر يش که نه

(( ما وويل: ))په هرترتيب چې وي بايد تېر يش.(( بيا مې ورته ...روانې کړي

ووټ بله مهمه ساحه کوچيان دي، کوچيان ستاسو لپاره په  د وويل: ))ستاسو
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هېچا ته رايه نه څخه داسې دي لکه کوچ، چې پرته له تا دې ټاکنو کې 

ورکوي، انتخاباتو کې بايد داسې الرې چارې ولټول يش چې د کوچيانو 

د ووټ بله ساحه بهر مېشتي افغانان دي، په تېره  .فعال حضور تضمني کړي

بيا په پاکستان او ايران کې افغانان. کېدى يش په ايران کې د محق ، قانوين 

خو په پاکستان کې ستاسو رايه به ، سو د رايو مجموعه رسه مساوي يشاو ستا

د هغو دوه برابره وي، د کوچيانو او بهر مېشتو افغانانو رايې ټاکونکى نقش 

(( کرزي صيب زما خربې په ېېر دقت واورېدلې، بيا د ده کور ته الړو، .لري

هم راغلل. ماښام ېوېۍ مې هلته وخوړه، د ېوېۍ پر مهال څو نور مېلامنه 

ېاکرت فاروق وردګ دا مهال د ټاکنو مشرتک کميسيون د داراالنشا رييس و، 

په  اخيستو څو ورځې وروسته يې ماته وويل: ))پاکستان ته د ټاکنو د جاج

بايد وررسه الړشئ، ستاسو تګ هلته ځکه  هم خاطر يو هئيت ځي، تاسو

هال ال د اسايس دا م ((رضوري دى چې پر خارجيانو هم ېېر اعتبار نه شته.

قانون د داراالنشا ټول دفرتونه په واليتونو کې فعال وو او زه د ختيزو واليتونو 

مسول وم، د هئيت په ترکيب کې څلور تنه بهرنيان: يو هم په اسالم اباد کې 

د يوناما دفرت مسول، بل په پاکستان کې د مهاجرو د چارو مسول او يو بل 

د  (محمدفقري بهرام)ل و. له افغاين لوري بهرىن هم د انتخابايت چارو مسو 

. وشامل و  (يوناسمعيلمحمد)انتخاباتو د مشرتک کميسيون غړى او زه 

ليدنه وکړه، له پاکستاين  هپېښور  او ټې، کراچۍ، اسالم اباديهئيت له کو

د ټاکنو جاج يې واخيست. د پاکستان د او چارواکو رسه يې خربې وکړې 

فغانستان د برخې مسول او ځينې نور چارواکي په بهرنيو چارو وزارت کې د ا

په انتخاباتو کې د افغانانو  د افغانستان د جمهوري رياست لپاره پاکستان کې

له ګډون رسه چندان مواف  نه وو، ويل يې چې: ))که دلته سم انتخابات هم 

ويش د افغانستان کانديدان به وايي چې پاکستان د يو کانديد په ګټه کار 

پاکستان  رهسې هم افغانستان کې چې هره پېښه ويش، خلک يې پ کړى دى،

رااړوي. موږ نه غواړو ځان په دې مسله کې راټاله کړو.(( د هئيت د ځينو 
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غړو نظر هم چندان مثبت نه و، په هئيت کې زما نظر دا و چې هئيت بايد 

خپل نظر ورکړي چې دلته انتخابات شوين دي، دا نو بيا د سيايس خلکو کار 

ى چې دلته انتخابات کوي که نه، خو موږ بايد خپل تخنيکي نظر ورکړو، د

په نتيجه کې د هئيت نظر مثبت و او ويې ويل چې پاکستان کې افغاين 

، دا رشايط هم وررسه ملګري هم ټاکنې شونې دي او همدارنګه په ايران کې

وو چې که ټاکنې کېږي، نو په دواړو هېوادونو کې دې ويش، که يو کې 

 او بل کې ونه يش، نو سخت قومي او سيايس بحران به رامنځته کړي. ويش

خو ، موده نور هم زموږ دفرت دوام وکړ ههمدې نظر رسه کابل ته راغلو، څ

نو د ختيزو واليتونو له ، کله چې د جمهوري رياست انتخابات رانږدې شول

وازې زما شول، ي پاتې دفرت پرته د نورو اکرثه دفرتونو پخواين مرشان پر ځاى

، د عوض کولو هڅه وشوه. کله چې د جمهوري رياست ټاکنې پايته ورسېدې

څلور  جنجال وروسته نتيجې اعالن شوې، نو کرزى صيب د ورځنيتر څو 

( فيصدو رايو په ګټلو رسه د جمهور رييس په ۳۱،۳٪) پنځوس اعشاريه پنځه

 توګه اعالن شو.

اره له جالل اباده کابل ته د ټاکنو تر نتايجو وروسته يې زه د مالقات لپ

وغوښتلم، په ګلخانۍ ماڼۍ کې د ده په خپل رسمي دفرت کې مې وررسه 

مالقات وکړ، د انتخاباتو د نتيجو جدول يې هم پر مېز ايښى و، هغه وړاندوينه 

چې ما تر ټاکنو دمخه کړې وه، همغه شان شوه) ما وييل وو چې که 

( فيصدو پورې 93صدو څخه تر )( في33کمپايرنان قوي وي دا رايې به له )

خو  ،کښته کېږيسلنې ( 33نو تر ) ،پورته کېږي او که کمپايرنان کمزوري وي

. زما وړاندوينه د ده په ذهن کې وه، کرزي صيب ماته دويم رونډ ته نه ځي

وويل: ))داسې پيشبيني دې کړې وه چې نجومي يې هم نه يش کوالى، ک  

ه: ))دا ووايه چې دا ټوله رايه پښتنو (( ده زياته کړ .م  همغه شان وختله

(( ما .راکړې که نورو قومونو هم راکړې؟ زه خو فکر کوم چې نورو هم راکړې

نورو هم درکړې خو ېېره کمه، کېدى يش پنځه فيصده، خو )) :وويل
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همدومره رايه بيا پښتنو، نورو کانديدانو او له تا پرته نورو پښتنو کانديدانو ته 

ايه له هغه رسه مساوي وګڼو، نو د پښتنو طبيعي فيصدي هم ورکړې، که دا ر 

همدومره کېږي، په ځينو سيمو کې د ناامنيو له وېرې خلکو رايه نه ده 

ورکړې او همدارنګه د کوچيانو او مهاجرينو د پوره ګډون رشايط برابر نه 

( فيصده 93-33نو د پښتنو رايه همدا )، شول، که هغه هم وررسه محاسبه کړو

ده وويل: ))ما پخوا دومره يقني نه کاوه چې پښتانه به دومره وي،  ((کېږي.

خو اوس چې ګورم پښتانه رښتيا هم زيات دي، خو زه فکر کوم پښتانه به له 

( فيصدو پورې وي. د دې انتخاباتو بله ګټه څه ده پوهېږې؟(( ما 99-93)

ته  وويل: ))د پښتو فيصدي؟(( ده وويل: ))بې شکه، ما که هر څومره دنيا

رارسه نه يې منله خو اوس يې دا جدول مخې ته ږدم(( ما وويل: ))دا  ،ويل

 انتخابات خو وګټل شول، خو اينده کې دا فيصدي په دې کچې نه پاتې

ږي، د ټاکنيزو محاسباتو قاعده دا ده هر څوک چې ټاکنې ګټي، يو شمېر کې

ا همغه امتياز خلک ورته له همغه پيله د امتيازاتو په مته وي، که هغوى ته بي

 نو هغه خوابدي کېږي، يو شمېر نور خلک بيا چې د واقعي، ور نه کړاى يش

 ویهغ ،امتياز مستح  وي هغو ته هم که خپل استحقاق ونه رسېږي ح  او

نو په دې وجه د مخالفينو شمېر په نورمال ېول له  ،بدلېږي ينومخالف رهم پ

نو ، ( وباسو٠3چې ) ( څخه33( فيصدو پورې پورته کېږي او له )٠3-٠3)

او بيا چې دا پنځه لس فيصده د مخالفينو له اوسني  کېږي څلوېښت پاتې

( فيصدو ته پورته کېږي، نو که 93نو خربه ) ،( فيصدو رسه يوځاى کړو33)

اينده غواړې بيا ټاکنو ته ودرېږې، ېېر کار په کار دى.(( بيا د ده پر دواړو 

بحث راغى چې لومړي  (لييلاحمدضيامسعود او کريم خ) :مرستياالنو

چې په نشت  ،ېېر کم شمېرهم (رايې راټولې کړې وې او دويم يې 009)

حساب وې، ما ورته وويل: ))خداى مې دې غاړه نه بندوي چې احمدضيا 

دې  رمسعود او کريم خلييل به خپله خپله رايه هم تاته نه وي درکړي، زه پ

هغه هم هلته يو  ،کې ګټيل ( رايې چې تاسو په پنجشېر009دواړه شکي يم، )
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 .شمېر کوچيان او پوپلزي اوسېږي، هغوى درکړي، نه احمدضيا مسعود

د دا  ،عجيبه خربه خو دا ده چې دى ځان ته د ))ميل قهرمان(( ورور وايي

رايې هم  (۶۱۱۱)چې په خپله سيمه کې يې زر دی قهرمان ورورميل نګه ر څ

 هم اواقعي قهرمان څرکنه درلودلې، له دې څخه موږ ته د واقعي او ن

نو لږ تر لږه به يې ، ىاپه ده کې سړيتوب و که (( بيا مې ورته وويل: )).لګېږي

دومره شمېر رايې پيداکړې  د خپلې کورنۍ او خپل ورور د نوم په خاطر هم

نه ولس ته! تر ده خو زموږ د لغامن ېمانو  وای واى چې نه تاته رسټيټى

معلومېږي چې تر څخه کړي دي، دې )سلامنيانو( هم تاته ېېرې رايې در 

(( دې خربې رسه .زموږ د لغامن د سلامنيانو بېز قوي دى هاحمدضيا مسعود

د لغامن سلامنيانو يوه اتحاديه درلودله چې ټولو په ګډه  .ده هم ېېر وخندل

کرزي صيب ته به رايه ورکوو. کرزي صيب وويل: ))اول او  )پرېکړه وکړه

ړې وي، خو باېيګارېانو يې ماته رايه رانه کړه.(( دويم معاون خو به رايه راک

نو نور ولس ، ما ورته وويل: ))دوى چې خپل باېيګارېان نه يش قانع کوالى

به څنګه قانع کړي؟(( دا بحث نږدې يو ساعت وغځېد، نورې خربې هم په 

 کې مطرح شوې، خو مهم ټکي يې همدا وو.

 وغوښتلم، علت يې دا و دا چې زه ولې تر ټاکنو د مخه او وروسته ولسمرش

چې هغه پر دې پوهېده چې زه د ولسمرشۍ په ټاکنو کې د هغه ټينګ مالتړ 

حمد ضياء مسعود()ا )کريم خلييل(  
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ټاکل  .په تېرو جرګو کې مې د ده د مالتړ له امله دنده هم له السه ورکړه .کوم

شوې وه چې ولسمرش کرزی د ولسمرشۍ د کمپاين د چارو دهمغږۍ لپاره په 

چې تر دې مهاله په ټاکنو  ، ص کړي او ماجالل اباد کې يو ځانګړی دفرت خال 

کې څه نا څه تجربه لرله، د دې دفرت د داراالنشاء رييس کړي او نور مطرح 

دا مهال نو په ننګرهار کې يو شمېر تنظيمي  .کسان به د شورا غړي وي

يې خپله بقا ليدله، هم کمپاين ته کې چې د کرزي په حاکميت  ،عنارصو

ه کابله ويل شوي وو چې )يون( به د داراالنشاء راودانګل، رسه له دې چې ل

چې دا مهال وايل و، خپل  ،چارې پر مخ وړي، خو حاجي صيب دين محمد

يو شمېر تنظيمي خلک راټول کړل. د واليت مقام په دفرت کې يې جلسه 

ونيوله، ېاکرت صيب )محمد اصف قايض زاده( چې دا مهال د واليت 

ص په تنظيم کې دحاجي دين محمد مرستيال هم و او د مولوي صيب خال

 نږدې ملګری و، دا ټول حارض وو.

حاجي دين محمد 

موږ دا غونډه د دې »وويل: 

لپاره رابللې چې راتلونکو 

ټاکنو ته تياری ونيسو، نو که 

زما نظر منئ ېاکرت صيب 

محمد اصف چې يوه قومي 

او جهادي څېره ده، دی به 

د ختيزو واليتونو د دفرت مرش 

صيب چې په  يش او يون

ټاکنو کې تجربه لري، دی به يې مرستيال يش او موږ نور ټول به وررسه په 

ما وويل: حاجي صيب! ېاکرت صيب اصف دې مرشي  «ګډه همکاري کوو.

وکړي، زه کېدی يش نورو واليتونو ته الړ شم، ازاد کمپاين وکړم، خو تاسو 

راتلونکي زما اصيل اعرتاض دا و چې په  «رسه به خپله همکاري کوم.

 )حاجي دين محمد(
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حکومت کې بايد د زور واکانو، تنظيمواکانو او قومندانانو رول کمزوری وي، 

نو چې اوس يې د کمپاين چارې د دوی پر غاړه دي، بيا به يې لرې کوي 

څوک؟ او اعرتاض مې دا و چې تنظيمي عنارص جانبي عوارض لري، نور 

ه ويل، همغه و تنظيمونه يې نه مني، خو ما راهراً د دوی پر وړاندې څه و ن

چې هر چا خپل کار پيل کړ، له دې ټولو مسئلو څخه هم ولسمرش او هم په 

کابل کې د کمپاين نور چارواکي خرب وو، نو ځکه خو ولسمرش په دې مسئله 

 کې زما نظر مهم باله.
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 رسنيز فعاليتونه

 

کله چې د ولسمرشۍ د لومړۍ دورې ټاکنې پايته ورسېدې، نو زه بيا  

م، خو ولسمرش راته وويل چې خپل دفرت دې فعال ساته، د دفرت وزګار شو 

کرايه او يو څه امکانات چې مخکې مې هم ورته اشاره وکړه، هغه به زه درته 

ما خپل رسنيز کارونه بيا له رسه منظم  !برابروم، ته دې خپل ميل کارونه کوه

کړل. د قلموال په نامه اخبار مو 

ال د مخه پيل کړی و، هغه مو 

کړ، )بېړنۍ لويه جرګه  ه منظمرس 

ولسواکي او زور واکي( اثر مې 

بشپړ کړ، له ليکوالو او پوهانو 

رسه مې خپل مناسبات ال پسې 

ټينګ کړل، ځينې واليتي 

سفرونه مې پيل کړل، خو مايل 

ستونزو رسه الس او ګرېوان وم، 

 د ولسمرش مرسته چې به را

 حلورسېدله، مشکل به يو څه 

دوه به شو، خو که مياشت 

او يا هم بنده  ۍوروسته، ټکن

شوه، نو بيا به حاالت خراب شول، خو ورو ورو مې دې حالت رسه ځان 

روږدی کړ او پر ځان مې د بسياينې الره خپله کړه. تر دې وروسته مې د 

کابل له رسنيو رسه هم همکاري پيل کړه، پوهنتون رسه مې بېرته خپل کار او 

اليتونه د ولسمرش د خوښۍ سبب شول، ځکه دا تدرييس پيل کړ، زما رسنيز فع
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يوازې پر ولسمرش  .هغه مهال و چې هم رسنۍ يو اړخيزې وې، هم کارپوهان

کرزي انتقادونه ازاد وو او بس. شاملټلواله چې دا مهال يې په حکومت کې 

تر هر چا زيات واک درلود، له انتقاده معا  وه، دوی هم په حکومت کې وو، 

د اپوزېشن اصطالح هم دا وخت نوې په ټوکېدو او  .هم په اپوزېشن کې

دودېدو وه. هېچا جرئت نه درلود چې د دې خلکو په مقابل کې ودرېږي او 

غږ پورته کړي. زه بېالبېلو ټلوېزيونو ته تللم. زما بحثونه دومره ګرم شول چې 

ان زما د فزيکي امحا لپاره پالنونه جوړ شول، تروريست افراد استخدام شول. 

پيسو او مقامونو د ورکړې ژمنه وررسه وشوه، خو خدای )ج( په خپل امان د 

کې وساتلم، زما مېرمن، د کورنۍ غړي او نور دوستان ټول زما له دريځ رسه 

وو، ټولو ويل دا وخت د دې خربو نه دی او نه څوک د پوښتنې  مواف  نه 

ه الس اچوي، شته، دا خلک )ټلواله( د خپل قدرت د بقا لپاره هر ناوړه کار ت

د حاجي قدير پوښتنه چا وکړه؟ د ېاکرت  :دا وطن د پوښتنې ګروېږنې نه دی

عبدالرحمن پوښتنه چا وکړه؟ دا نور په زرګونو چې وژل شوي، د هغو پوښتنه 

چا وکړه؟ خو ما ويل، اوس دې خلکو ځانونو څخه دېوان جوړ کړي، پر ټول 

ه رسنيو کې د دوی ولس يې وهم خور کړی، يو څوک بايد پيدا يش چې پ

وهم مات کړي، کله چې وهم او ېار مات شو، بيا په ولس کې په زرګونو 

بيا موږ ته اړتيا نه شته، خو يو څوک بايد وي  )ځوانان مبارزې ته را دانګي

په دې بهري کې د ګڼو لفظي  .چې د دغې او هغې زمانې تر منځ واټن ووهي

او د ښاغيل )صالح محمد  ټکرونو له جملې څخه يو هم هغه ټکر و چې زما

ريګستاين( تر منځ رامنځته شو. طلوع ټلوېزيون په کانټيننټال هوټل کې يو 

بحث جوړ کړی و. پنځه تنه د بحث ګډونوال وو، ښاغيل ريګستاين د منتخب 

حکومت لپاره هم د بن کنفرانس معيارونه وړاندې کړل او دا يې وويل چې 

څومره وايل  همغهر او مقدار او په بايد په دې حکومت کې هم په همغه معيا

او څرنګوايل هر چا ته ونډه ورکړل يش، د ده په نظر اوس دوی په دې 

حکومت کې سهم نه لري، خو ما ورته وويل چې که د بن کنفرانس په راملانه 
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معيارونو مو څوکۍ وېشلې، نو بيا دې انتخاباتو ته څه اړتيا وه؟ دومره لګښت 

وه پوښتنه کوم چې منتخب حکومت څه مانا؟ رسه ته څه رضورت و؟ تا څخه ي

له دې چې دا حکومت منتخب دی، خو په واقعيت کې بيا هم منتخب نه 

دی، همدا اوس چې تاسو انتخابات بايلويل، بيا هم تاسو په حکومت کې تر 

تر نورو مهمو څوکيو پورې  ېټولو زيات ياست، له لومړي مرستيال څخه نيول

ې درې او يوه تنظيم خلک دي، دټولو نومونه مې ټول د يوې ولسوالۍ، يو 

خري دا اوږد بحث دی، خو لنډيز او محتوا يې دا ده چې  .واخيستلورته 

لومړی ځل و د نظار شورا او 

يا هم د جمعيت د تيوريسنانو 

د ناعادالنه منط  پر وړاندې 

مخامخ په ټلوېزيون کې غږ 

پورته شو، وروسته بيا دا ېول 

م شول، بحثونه نور هم ګر 

نورو خلکو هم جرئت پيدا 

 ،کړ او د نظار شورا ويندويان

شوکت او فاتحانه ېول مرکو ته حارضېدل او  ،چې پخوا به په کوم شان

څرګندېدل، لږ پښه نيويل شول او په دې پوه شول چې نور څوک هم په دې 

وطن کې شته چې تر دوی يې د منط  ژبه تېره ده. زما دې هڅو د ګڼو 

کلی او مالتړ راخپل کړ او نور ما خپل ولس د خپل مالتړ او سپر په  افغانانو هر

توګه ګاڼه. ولسمرش هم دا حاالت څارل او زما د کارونو قدردانی يې کاوه، خو 

همدا کار د دې سبب شو چې ارګ ته زما د  ،په ېېر احتياط يې زما مالتړ کاوه

 تلو لپاره ورو ورو الره اواره يش.

  

 )صالح محمد رېګستانی(
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 سيايس مشورې

 

هغې ورځې چې په رسنيو کې زما حضور او فعاليتونه زيات شوي، نو له له 

ارګ رسه مې متاسونه هم زيات شوي دي. په ارګ کې دا مهال زما اړيکي له 

ښاغيل )انجنري محمدابراهيم سپني زاده(، ښاغيل )رسمحق  زملي 

هېوادمل(، )فاروق وردګ(، )شيدامحمد ابدايل( او ځينو نورو دوستانو رسه 

دې ټولو د ولسمرش د چلند او روغنيتۍ له امله له ما رسه اړيکي پالل او وو. 

ساتل، که د هغه خوښه نه وه، نو طبيعي خربه ده چې دا اړيکي يا قطع 

کېدل او يا سستېدل. پر دې مهال ما له ولسمرش رسه څو ځله وکتل، ځينې 

ډه او ځانګړي مالقاتونه وو، ځينې هم ېله ييز او له نورو خلکو رسه په ګ

ځينې خربې هم داسې وې چې د يادو کسانو په وسيله مې ولسمرش ته 

، کله کله به مې د ټلېفون په ذريعه هم خپل پيغامونه ولسمرش ته وررسولې

طبيعي خربه ده چې ولسمرش د ګڼو مرصوفيتونو له امله زما ټولو  .لېږل

ويالی وای،  پوښتنو، غوښتنو او پيغامونو ته ځواب نه شو ويالی او نه يې بايد

رسه ټينګه وه. په دې ترڅ کې څو ځله داسې مېلمستياوو ته ور خو رابطه مې 

هم بلل شوی يم چې بهرين ېپلوماتان په کې وو او افغانانو څخه ېېرو کمو 

 دولتي چارواکو په کې ګډون کړی و.

يوه ورځ يې ماښام بهرنيو دپلوماتانو ته مېلمستيا کړې وه. زه هم دې 

لکه چې د ايران سفارت تياره کړې وه.  ،ل شوی وم. ېوېۍ هممېلمستيا ته بل

هندوستان، پاکستان، انګلستان، اسالمي او نا اسالمي  )د ګڼو هېوادونو

هېوادونو کور دپلوماتيک استازي راغيل وو، د افغانستان پر تېر تاريخ خربې 

راغلې، د جمهور رييس دا عادت دی چې په مجلس کې ېېرې رريفانه ټوکې 

مجلس کې وررسه څوک نه تنګېږي، کله چې د افغانستان د تېر تاريخ  کوي،
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او د افغانانو د تېرې مبارزې او فتوحاتو خربه راغله، نو جمهور رييس په ټوکه 

کې وويل: ))اوس دلته دومره هېوادونه راغيل او موږ رسه يې دوستي ده 

که که چې که موږ تېر تاريخ ياد کړو، هسې نه چې دوی راڅخه خفه يش، ځ

موږ وايو چې موږ له انګرېزانو رسه درې جنګونه کړي، هغه مو ګټيل او ازادي 

مو اخيستې، نو انګرېزان خفه کېږي، که ووايو چې د پاين پت ميدان مو 

نو هندوستان خفه کېږي، د روسيې خربه خو ال نږدې تېره شوې،  ،ګټلی

مېلمنو وخندل.  حريان يو چې څه ووايو! څه نه شو ويالی...(( دا مهال ټولو

يوه ورځ ولسمرش وغوښتلم، 

راته يې وويل: ))څنګه 

دي حاالت؟ هر څه ورو 

ورو ښه کېږي، وارخطا 

کېږئ مه! دا د يوې 

ورځې کار نه دی، 

افغانستان ېېر وران شوی، 

وخت غواړي چې خلک 

د ښه وايل او بدوايل تر منځ که  !بيا رسه يوځای يش((. ما ويل رييس صاحب

ب مراعت يش، نو بيا اميد پيدا کېدی يش، تاسو وګورئ تاسې نسبت او تناس

چې کومې ېلې ته امتياز ورکوئ، دوی له دې امتيازاتو څخه د ځان په ګټه 

ځانونه پياوړي کوي او که نه تاسو فکر کوئ دې کار رسه موقتي  ،کار اخيل

ي  ثبات رامنځته کېږي او بيا تاسو له دې ثبات څخه د راتلونکو پالنونو د تطب

لپاره کار اخلئ؟ که خربه په دويم حالت کې وي، بيا تاسې بريايل ياست او 

که خربه اول حالت کې وي، نو بيا جنګساالران واکمن دي او هغوی له دې 

دورې لپاره د  مې(۶۳حالته د خپل ځان په ګټه کار اخيل. د وليس جرګې د )

ې ته الره پيدا نه ټاکنو بهري روان و، اکرثو خلکو ويل چې زورواکي بايد جرګ

کړي، هم ملت دا هيله لرله، هم نړيوالې ټولنې، زه هم د همدغه ارمان لپاره 

 )ولسمرش حامد کرزی(
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له جالل اباد څخه کابل ته راغلم، غوښتل مې له ولسمرش رسه وګورم او د 

له )انجنري  .ولس دا ارمان ورته څرګند کړم. د مالقات زمينه برابره نه شوه

تل، هغه ته مې په يوه جمله کې خپل صيب ابراهيم سپني زاده( رسه مې وک

ښه  ،نظر څرګند کړ چې ولسمرش ته يې ورسوي. دا چې دا موضوع مهمه ده

چې درانه لوستونکي او  ،به وي چې له ټولو جزياتو رسه يې دلته راوړم

 افغانان د خپل اوسني تاريخ له دې پاڼې څخه هم ښه خرب يش.
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 درې سوه پنځلس

 

لوم، افغانستان کې عددونه هم کله کله پر عددي دا ليکنه په يوه عدد پي

افغانستان کې يو  .مانا او کيفيت رس بېره سيايس او نورې ماناګانې هم ښندي

دا څو لسيزې کېږي، د افغانستان د ميل هويت او ميل  ، چېڅوک دی

وحدت پر ضد ليکنې کوي، د افغانستان ېېر نعمتونه يې خوړيل او څټيل خو 

ن مخالفت کوي، ما د لوی خدای )ج( دربار ته څو ځله د بيا هم د افغانستا

مخالفت کوي، هر فرد يا اشخاص چې د افغانستان  )دعا السونه پورته کړي

خدايه ويې رشموې. هللا تعالی د انسان ټولې دعاګانې، هيلې او غوښتنې نه 

د اسايس  .قبلوي، خو يوه نيمه يې قبلوي، انسان بايد پر هغې هم شکر وکاږي

( تنه وو، په دې لړ کې ۳۳۲ن لويه جرګه وه، د جرګې د ټولو غړو شمېر )قانو 

د زورواکو د حاکميت له برکته او له نورو بېالبېلو الرو  ،د افغانستان يو مخالف

لويې جرګې ته الره پيدا کړې وه، د جرګې هر غړي پر نوم، واليت او پالر 

نوم رسبېره يوه عددي 

شمېره هم لرله، دې کس ته 

( نومره ختلې ۱۲۱اً )تصادف

وه، دا نومره چا قصدي نه وه 

ورکړې، خو البته د خدای 

پاک اراده په کې شامله وه، 

يو وخت دې کس په جرګه 

کې د ځينو مادو د تعديل او 

تغري لپاره څه جعيل السليکونه راټول کړي وو، د لويې جرګې د داراالنشا غړو 

يوه عجيب منرب سرتګې د السليک او رسيال منربونو د چک پر مهال پر 

 )حفيظ منصور(
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(! څو ځايه ناقانونه ۱۲۱( يوه پر بل غږ کړ: اوه وګورئ )۱۲۱) :ولګېدې

 السليکونه کړي، بل پر بل غږ کړ وګورئ څوک دی؟. عبدالحفيظ منصور...

( اصطالح د جرګې غړو او ۱۲۱د جرګې د داراالنشاء له غړو ورو ورو د )

( عدد ۱۲۱ر( غاړې ته کتل او د )ژورنالستانو ته انتقال شوه، هر چا به د )منصو 

په ليدو به موسکي شول، دا مهال به منصور خپل کارت په رسچپه ېول غاړې 

ته اچوه، بيا به هم ژورنالستان ورپسې وو، يو وخت يې خپل کارت بېخي پ  

 کړ، يوازې تنستې به يې په غاړه کې راځوړندې وې. 

هم يوه  ،نزده(( وايي( عدد چې په دري ژبه کې ورته ))سه صد و پا۹۶۳)

مايض لري، د کابل ښاريانو په تېره بيا د خريخانې مېنې اوسېدونکو ته چې د 

( نوم واخلې نو سم اليس ۹۶۳)

يې د )جرنال بابه جان( قطعه 

( د ۹۶۳ځي، )ور ( ياد ته ۹۶۳)

کابل خريخانې مېنې د غره په 

د  (ېاکرت نجيب هللا)ملن کې د 

حاکميت پر مهال يوه لويه 

قطعه وه، چې ېول ېول  عسکري

عرصي او درنې وسلې يې لرلې، 

)بابه جان( چې اوس د )سرت جرنالۍ( پوځي رتبه لري، د همدې قطعې 

جان( په نامه يادېده، دا بابه( يا )قطعه۹۶۳بولندوی يا قومندان و، دا ځای د )

سيمه اوس هم په همدې نامه يادوي. د جهادي او نيمه جهادي ېوله 

زات لوټ شول او ځينې ځمکې يې يد دې قطعې ټول تجه واکمنۍ پر مهال

هم ونيول شوې، خو د طالبانو تر سقوط وروسته اوس د کابل دا سيمه په 

ان د )بابه جان( په شان د يو  نيول شوې،بشپړ ېول د زورواکو له خوا 

په دې سيمه کې په زرګونو کورونه  . اوسزورواکي زور هم پرې نه رسېږي

( زيات په کې يوازې لوړ پوړي تعمريونه دي چې د ۹۶۳جوړ شوي، خو تر )

 )جرنال بابه جان(
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( خربه مې ځکه ياده کړه ۹۶۳لوړ پوړو چارواکو له خوا جوړ شوي دي، د )

 چې عددونه له عددونو رسه اړيکي لري.

ل( کال د وليس جرګې لپاره عمومي ټاکنې وې، دا مهال په ۶۹۸۱پر )

ونې زياتې کارېدلې، افغانستان کې د زورواکۍ، جنګساالرۍ او ټوپکوالۍ نوم

( زياتو کسانو ۲۱۱۱دا منفي واقعيتونه رښتيا هم په ټولنه کې موجود وو. تر )

له ټول هېواد څخه ځانونه وليس جرګې ته کانديد کړي وو، د نوماندۍ په 

پاڼو کې جنګي جرمونه، ټوپکوايل، د مخدره توکو کاروبار، برشي ضد جرمونه 

رونو مرتکبني د وليس جرګې له هغه مسايل وو چې اصوالً يې د دې کا

نوماندۍ څخه محرومول، ملګرو ملتو او په اصطالح ځينو برشي سازمانونو هم 

د برش د حقوقو چغې وهلې، همدې ېلو په تېره بيا په کابل کې د ملګرو ملتو 

د مرستو ځانګړي دفرت )يوناما( يو ځانګړی لست برابر کړ او د افغانستان 

کسان بايد د وليس جرګې په ټاکنو کې د  حکومت ته يې وسپاره چې دا

 ،( تنه وو۹۶۳ست کې له ټول افغانستانه )ېسته وبايس. په دې لېنوماندۍ له ل

چې د هر واليت هغه نامتو ټوپکوال او زور واکي اکرثه په کې شامل وو، چې 

قومندان )وليس جرګې ته يې ځانونه نوماندان کړي وو، له پروان واليت څخه 

عصمت هللا محبت، انجيرن محمد عامل قرار، )امن څخه ، له لغ(املاس

 (پري بخش ګرديوال، حاجي حرضت عيل)، له ننګر هاره (عبدالهادي واحدي

او همدارنګه له نورو واليتونو څخه هم دې ته ورته اشخاص شامل وو، ملګري 

ملتونه مصمم وو د افغانستان حکومت چې دا مهال انتخايب پړاو ته رسېدلی 

 برخه کې غوڅ اقدام وکړي.و، په دې 

جنګساالرانو څو ځله په کابل کې غونډې وکړې او حکومت ته يې په 

اصطالح خپل حضور څرګند کړ، حکومت هم څو ځله غونډې وکړې، خو 

څرنګه چې د دې جنګساالرانو اکرثه مالتړي په حکومت کې وو، هغوی د 

سته نه ېمو له لدې ټوپکوالو مالتړ کاوه او دوی ته يې ېاې ورکاوه چې څوک 

اباده کابل ته راغلم او د امنيت شورا په يش ايستالی، دا مهال زه له جالل
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په »دفرت کې مې له )انجنري ابراهيم سپني زاده( رسه وکتل، هغه ته مې وويل: 

هر ترتيب چې وي بايد د دې ټوپکوالو مخه همدلته ېب يش او که دوی يو 

وازې ټوپک د ځاين ګټو لپاره ځل پارملان ته ننوتل، نو مخکې خو يې ي

انجنري  «کاراوه، دا ځل به قانون هم د شخيص ګټو لپاره استعامل کړي.

څه وکړو زما ))زما له خربو رسه همنظره و، خو ويې ويل:  سپني زاده ابراهيم

ويل خري که ممکنه  ما .((زور نه رسېږي، دا د رييس صاحب )کرزي( کار دی

واخله، هغه وويل کوښک به وکړم، ما وي له رييس صاحب څخه ماته وخت 

نه يش، نو دا خلک خو وليس  وويل: که د مالقات لپاره چانس په الس را

 جرګې ته داخلېږي، يوه جمله مې وليکله:

))قدرمن رييس صاحب! دا ټوپکوال اوس يوازې ستاسو په يوه السليک 

شول، او يا رس خوځولو له پارملانه وځي، خو که يو ځل ميل شوار ته داخل 

 بيا يې په توپونو، ټانکونو او الوتکو هم نه شې را ايستالی...((.

همدومره ليک مې انجنري صيب ابراهيم ته ورکړ، ما ويل چې رييس 

صاحب ته يې ورسوه، څو ورځې وروسته په حکومت کې د شاملټلوالې 

واکمنو غړو په دې پلمه چې که دا قومندانان موږ د وليس جرګې د نوماندۍ 

 .ته وباسو، دا ټول ګډوېي جوړوي او د )ای ايس ای( غېږې ته ځيله ليس

موږ که هر څومره چغې ووهلې چې )ای ايس ای( پارملان ته داخلوئ او که 

له پارملانه بهر يې ايساروئ، خو هېچا زموږ خربه وانه ورېده، کله چې د وليس 

نه همدې ېول کسانو د زر او زور له الرې ځانو  ،جرګې پايلې اعالن شوې

( ۸۲( کسانو څخه )۹۶۳بريايل کړل، په پای کې وليس جرګې ته له همدې )

کسان چې د ټولې وليس جرګې نږدې يو پر درې برخه جوړوي، بريايل وګڼل 

 شول.

د دې تر څنګ يو شمېر نور ټوپکوال چې هغه د ملګرو ملتونو په دې تور 

وليس  ست کې نه وو راغيل، هغه هم بريايل وګڼل شول او په دې ېولېل

 جرګه د رسمي او نا رسمي ټوپکوالو له خوا يرغمل شوه.
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 تبديل د دولتي چارواکو تغري او

 

يوه ورځ زه د ولسمرش مالقات ته ورغلم، دا مهال ځينې تشويشونه وو، 

لکه قومندان عطامحمد نور او نورو ګواښونه کول، اسمعيل خان  ،ځينو واليانو

ل، جمعيت تنظيم شامل واليتونه خپل شېرزي هم ځانونه ټولواک ګڼاغااو ګل

بېز او د خپل نفوذ ساحه ګڼله، روسانو هم يو ځل بيا د پخوا په څېر په ېاګه 

کړې وه چې شامل واليتونه د دوی د اغېز ساحه ده، د شامل او جنوب د 

واټن د زياتېدو خطرونه يا زياتېدل يا همداسې متثيلېدل. اسالمي حزب هم 

وت په توګه مطرح و او دولت کې يې تر جمعيت د يوه سيايس او نظامي ق

وروسته ونډه زياتېدله. اسالمي جمعيت او په تېره بيا استاد برهان الدين 

رباين د بلخ له وايل )عطامحمد نور( څخه د فشار د يوې وسيلې په توګه کار 

د کابل په حکومت کې يې خپل دريځ الپسې پياوړی کاوه او د نورو ، اخيسته

ترالسه کولو په لټه کې و. په دغسې يو حالت کې ما د مالقات  امتيازاتو د

 ،غوښتنه وکړه، اندېښنه مې هم له همدغسې مسايلو رسه وه. مالقات برابر شو

کله چې د ولسمرش دفرت ته الړم، ښاغلی فاروق وردګ هم ناست و، ولسمرش 

وويل، يوازې غواړې خربې وکړې که ېاکرت وردګ دې هم وي، ما ويل نه 

دې هم وي، ځکه ځينې خربې خو تيارې همدوی پورې اړه لري. ما دی 

ويل په دې ورځو کې يوځل بيا د شامل و جنوب، پښتو او فاريس د تا او زما 

او  ستونزې د نفوذ د ساحو خربې کېږي، د اسالمي جمعيت او اسالمي حزب

بيا ګرمې دي، خلکو رسه وېره او اندېښنه  ناندرۍپه دولت کې د دوی د واک 

ولسمرش وويل: ښه وايه  .ده، نو په دې خاطر غواړم پر همدې مسايلو وغږېږم

اول که دا خربه ممکنه وای چې حکومت له )) :پيشنهاد دې څه دی؟ ما ويل

اسالمي جمعيت، اسالمي حزب او بيا هم نورو ټولو تنظيمي عنارصو څخه 
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کلونو  خالص شوی وای، نو دا به ښه او ايډيال حالت و، خو چې په دې تېرو

کې داسې ونه شول، نو اوس هم د دې احتامل نه شته چې يو ناتنظيمي او 

مسلکي حکومت دې جوړ يش، نو راځه لږ تر لږه خو دا وکړه، تنظيمي 

 ((څه مانا؟)) : ده وويل ((چارواکي له يوه ځای څخه بل ځای ته تبديل کړه.

حه ګڼي هر هغه تنظيم چې کومه سيمه د خپل نفوذ طبيعي سا)) :يلوما و 

هلته يې مه واکمنوه، د ساري په توګه اسالمي جمعيت په شامل کې او 

اسالمي حزب په رشق، جنوب او نورو سيمو کې، همدارنګه نور تنظيمونه. دا 

ېول افراد هغو سيمو ته ورکړه چې دوی په کې بېز نه لري او يا يې ادعا نه 

ن ته د ګواښ په کوي، په دې ېول به هغه سيمه د سيايس فشار او افغانستا

ما  !((نور يې هم راته ترشيح کړه)) :ولسمرش وويل ((توګه نه استعاملوي.

په شامل واليتونو کې خو هسې هم همدا اوس اکرثه واليان د )) :يلوو 

همدې تنظيم )اسالمي جمعيت( غړي دي، راځه دا واليان او قومندانان په 

وی پرځای دلته د اسالمي جنويب، رشقي او نورو واليتونو کې مقرر کړه او د د

حزب واليان او قوماندانان وګوماره، يو خو به د شامل او جنوب، پښتو او 

فاريس خربه له منځه الړه يش او بل به 

څوک کومه مشخصه سيمه د مرکزي 

حکومت پر وړاندې د ګواښ په توګه نه 

يش استعاملوالی. بل داسې هم کېدی 

يش چې په شامل کې د اسالمي حزب 

المي جمعيت تر منځ د واليانو، او اس

قوماندانانو او نورو چارواکو تر منځ 

انډول او تناسب ټينګ کړې، بيا هم له 

شامله د ګواښ خربه له منځه ځي، اسالمي حزب رسه خو غري له دې هم د 

 )ېاکرت فاروق وردګ(
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پښتو خربه مطرحه نه ده، په اصطالح د ټولو دنيا د مسلامنانو پيوستون 

نورو قومونو کې هم بېز لري. نو په دې ېول غواړي، په ازبکو، هزاره وو او 

به هلته د ملک د تجزيې خطر بېخي له 

منځه الړيش. د دې احتامل هم شته 

چې د دوی تر منځ ټکر او جګړه 

رامنځته يش، نو که ټکر رامنځته هم 

يش، هېواد ته په زيان نه دی، له دواړو 

ېلو څخه هم ته او هم هېواد په تنګ 

مرکزي حکومت او هېواد ته يې زيان نه  ،ل نفې کړيدی، نو که دواړه يو ب

څه وايې، )) :ته وويلدې وخت کې يې ېاکرت صيب فاروق وردګ  ((ريس.

 :هغه وويل ((ته څه نظر لرې، ستاسې د حزبيانو په ګټه خربې دي که څنګه؟

دې  .((وهللا نو بد وړانديزونه خو نه دي، که فکر پرې ويش ښه به وي))

ته د جمعيت ريښې باسې ))ته په خندا خندا کې وويل: وخت کې ولسمرش ما

ريښې، هغوی په هېڅ وجه دې ته نه حارضېږي چې خپل بېز له السه 

په دې منځ کې مو څه نورې خربې هم وکړې، خو اصيل او مهم  ((ورکړي.

 ټکي يې همدا وو.

 

  

 )ولسمرش حامد کرزی(
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 او جمعه خان اڅک جمعه خان همدرد

 

ې له سيايس، نظامي او قومي څېرو جمعه خان همدرد د هېواد په شامل ک

چې له تېرو درېو لسيزو راهيسې د هېواد په شامل  ،څخه يوه مطرح څېره ده

کې پر پښتنو او ځينو نورو قومونو خپل اغېز لري. کله چې دی په جوزجان 

کې وايل و، نو دا مهال په جوزجان کې د جرنال دوستم له خوا ده ته يو لړ 

مشکالت پيدا شول، د 

له خوا مظاهرې  دوستم

راوايستل شوې او د امنيتي 

ځواکونو او مظاهره چيانو تر 

منځ نښته رامنځته شوه، 

دنښتې په ترڅ کې څو تنو 

مظاهره چيانو ته مرګ ژوبله 

ل( ۶۹۷۱دوستم د ) .واوښته

کال په شان رشايط کېښودل چې جمعه خان همدرد بايد له دې ځايه تبديل 

ل( کال ۶۹۷۱څوک وګومارل يش. پر ) يش او پر ځای يې د ده د خوښې يو

)جمعه خان اڅک( په بلخ کې د 

امنيتي ځواکونو عمومي قومندان 

و، دوستم او د هغه تر شا د بربک 

کارمل پرچم والړې ېلې او نظار 

شورا ېاکرت نجيب هللا ته رشط 

کېښود چې جمعه اڅک بايد له 

شامله وبايس او که نه موږ خپل 

ل بغاوت ته دوام ورکوو. جرنا

مومن، يو شمېر پرچمي 

قومندانان او نجيب ضد عنارص 

 )جمعه خان اڅک(

 )جمعه خان همدرد(
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په دې پروسه کې شامل وو. کارمل، رباين، مسعود، مزاري او په لويه کچه 

روسيه او ايران د دې توطيې تر شا والړ وو. نږدې )دوه نيمې لسيزې( 

وروسته بيا ورته قضيه تکرارېږي، ما له ولسمرش رسه مالقات درلود، هد  مې 

م دا او هم دېته ورته موضوعګانې او نور مسايل ورته ترشيح کړم. دا و چې ه

کله چې د ولسمرش دفرت ته ورسېدم، نو په لويه انتظار خونه کې د جوزجان 

وايل ښاغلی )جمعه خان همدرد( هم ناست و. تر ستړي ميش وروسته مې 

ترې وپوښتل څنګه راغلی يې؟ احضار کړی يې که څنګه؟ يوه جوړه شنې 

په الس کې وې، هغه يې ماته راکړې او بيا ما رسه همداسې پاتې  تسبې يې

رييس صيب غوښتی يم، د مشورې لپاره، دا ))شوې، همدرد صيب وويل: 

وارخطا نه )) :ما ورته وويل ((وروسته به معلومه يش. ،چې څه وايي نه پوهېږم

شې، دې ته ګوره متوجه شه چې دا خلک يو ځل بيا تاريخ تکراروي، ګوره 

هغه وخت جمعه خان  )په موقفونو کې فرق دی، نه هم په نومونو کې نه

اڅک و، اوس جمعه خان همدرد دی، کرکرتونه او محتوا دواړو خواوو کې 

همغه دي، رييس صاحب ته بايد قناعت ورکړې، زه هم همدا اوس ورځم، تر 

رس به يې خالص کړم، خو چې ته ورته سست نه  ،تا مخکې زما نوبت دی

د دې خلکو اميان  ،له ماڅخه بېخي خاطر جمعه اوسه)) :ه وويلهغ .((شې

موږ ته معلوم دی، چې رييس صاحب يې سسته نه کړي له ماڅخه نه 

همدې وخت کې د ولسمرش سکرتر غږ کړ! يون صيب ستاسو د  ((خرابېږي.

مالقات وخت دی. ولسمرش رسه کېناستم، تر روغبړ وروسته مې راساً همدا د 

ل کړه. ولسمرش لومړۍ خربه همدا مطرح کړه چې د جوزجان موضوع پي

دوی تر شا خو به څه توطيه نه وي. دوستم ته خو به خارجيانو نه وي وييل. 

ما ويل دا چې دوستم ته به خارجيانو وييل وي که نه؟ خو مهمه دا ده چې 

کومو خارجيانو به وييل وي، د دوی له حرکتونو څخه خو داسې ښکاري چې 

کال د وروستيو وختونو پېښې تکراروي، چې د هغه په  ل( ۶۹۷۱دوی د )
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 )جرنال عبدالرشيد دوستم(

حکومت ړنګ کړ، حادثې او محتوا همغسې  هللا نتيجه کې يې د ېاکرت نجيب

ان کرکرتونه هم ېېر توپري نه لري. تاسو د  ،دي، يوازې کرکرتونه توپري لري

ېاکرت نجيب هللا پرځای ياست، د جمعه خان اڅک پرځای او يا هم ورته 

ه خان همدرد دی، ځای کې جمع

هغه تر شا دوستم پرخپل ځای او د 

السونه او دسيسې هم پرخپل ځای 

دي. محتوا خو څه کړې چې ان 

نومونه او موقفونه هم توپري نه کوي) 

جمعه خان همدرد او جمعه خان 

اڅک، وګوره همغه سناريو ده او يو 

ځل بيا تکرارېږي او که حاالت 

همداسې روان وي، خدای مه کړه 

ستاسو برخليک به هم د ېاکرت نجيب هللا په شان يش. ولسمرش لږ مکث چې 

ياره که خارجيان يې تر شا والړ وي، نو بيا خو خربه خطرناکه ده او که ))وکړ، 

هغوی يې تر شا نه وي، نو بيا خربه دومره خطرناکه نه ده، څو ورځې ګړبړ به 

صيب هم تيار  رييس صاحب اوس همدرد)) :بيا ما وويل ((وي، تېر به يش.

هلته په اتاق کې ناست دی، دی د شامل پر موضوعاتو ېېر پوهېږي،  ،راغلی

زما وروستۍ غوښتنه خو دا ده چې جمعه خان همدرد بايد اوس د دوستم د 

غوروپش له امله تبديل نه يش او يوځل بيا د جمعه خان اڅک خربه تکرار نه 

رمال شول، بيا يې که يش، که چېرې تبديلوې يې هم، نو کله چې حاالت نو 

تبديل هم کړې، پروا نه کوي، خلک به وايي چې په خپله يې تبديل کړی 

دی او د دوستم فشار پرې کوم اغېز نه درلود، خو اوس که دې تبديل کړ، 

خلک به وايي چې د دوستم فشار ته تسليم شو او دا داسې خلک دي چې 

 ((اړي، قناعت نه کوي.دوی نور امتيازونه غو  ،څومره يې فشار ته غاړه ږدې

موږ د نورو مسايلو په باب هم خربې وکړې، خو مهم ټکي په کې همدا وو. د 

دې ټکو تر بيان وروسته او د جمهور رييس له دې ېاې رسه چې همدرد به نه 

 د ولسمرش له دفرته را بهر شوم. ،بدلېږي
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 پنځم څپرکی
 

 حکومتي دنده

 

وويل، ما په حکومت کې د  لکه څنګه چې د دې اثر په رسيزه کې مې

دندې له اجرا رسه چندان مينه نه لرله، خو بېالبېل مجبوريتونه او د وخت 

غوښتنې د دې سبب کېږي چې سړی يوځای کې جربي او يا هم په خپله 

خوښه دنده اجرا کړي. زما د دندې څرنګوالی هم له دې حالته خايل نه و، 

ۍ او وليس جرګې ټاکنې خالصې کله چې تر انتقايل ادارې وروسته د ولسمرش 

شوې. نو ګڼو مرشانو، دوستانو او نورو خواخوږو راته وويل چې کرزي رسه 

دې دومره منډې ترړې ووهلې، نو اوس خو يو ښه ځای کې وريفه واخله، 

هم به ځان ته کار وکړې، هم به ملګرو ته، يوازې په تشو سيايس تبرصو هم 

ناست ياست، اخر دا څه نتيجه  څه نه جوړېږي، ټوله ورځ په رسنيو کې

ښه نه وو، ځينو به په کې دا ويل چې که  هم ورکوي؟ امنيتي حاالت مې

دولت ته الړ شې، نو که نوره ګټه دې نه وي، خپل فزيکي امنيت خو به دې 

خوندي يش، ځينو به په کې دا هم زياته کړه. چې ټول عمر په اپوزېشن کې 

ينو به دا انتقاد هم کاوه چې تاسو پاتې کېدل هم چندان خوند نه کوي، ځ

خپله پر کرزي او دې حکومت باور نه درلود، نو ولې مو ورته کمپاين کاوه، 

اوس چې تاسې په کې دنده نه اخلئ، نو هغه خلک چې سمون غواړي، 

هغوی به څنګه زړه ښه کړي، دا او دېته ورته ېېرې نورې پوښتنې او فشارونه 

ه حکومت کې دندې ته زړه ښه کړم. هغه وو چې زه يې دې ته اړکړم چې پ

خربه مې ال هم په زړه کې وه چې په حکومت کې او هغه هم د حکومت په 

حساسو رګونو کې کار کول سړي ته د دې مجال ورکوي چې د معلوماتو 
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مخزن ته الره پيدا کړي، خپل يادښتونه رسه منظم او راتلونکي نسل ته بيا د 

ې کړي. له ولسمرش رسه مې مالقات وکړ او احوال وړاند و خپلې زمانې حال

فاروق وردګ او ) یدوه درې ځله مې د دندې په باب وررسه وکتل. ښاغل

مو په مالقاتونو کې حارض وو، جمهور  (هېوادمل یمحق  زمل رس یښاغل

رييس په حکومت کې له دندې اخيستلو څخه رايض او خوشاله شو، خو دا 

به دې خوله بنده وي، بيا به دغسې ياد کړ چې په حکومت کې  ټکی يې را

بحثونه نه شې کوالی، لکه اوس چې په رسنيو کې ناست يې او په خالص م  

هر څه وايې، خوله به دې بنده يش. خري په هر صورت فاروق وردګ او 

هېوادمل صيب ته يې وويل، رسه کېنئ، هر ځای چې د ده خوښ و همغسې 

ترتيب کړئ. څه موده دې  وکړئ، څه شی چې دی غواړي همغه کار ورته

کې تېره شوه، ښاغيل هېوادمل صاحب د قبايلو وزارت معينيت او فاروق 

وردګ د پارملاين چارو معينيت په پام کې نيويل وو. بله ورځ بيا درې واړه 

ولسمرش ته الړو. هغه پوښتنه وکړه چې څنګه شو کار؟ هېوادمل صاحب چې 

ړی و او هغه يې متاميل کړی و، مخکې تر مخکې يې د ولسمرش پر ذهن کار ک

ورته وويل، زما خو د قبايلو وزارت معينيت ورته پيشنهاد دی، نور د ده خپله 

ښه پيشنهاد دی، وزير خو يې هغه دی تاته )) :خوښه، رييس صاحب وويل

معلوم دی )براهوي صيب( ېېر ښه او ارامه سړی دی خو د کار نه دی، 

د هېوادمل صيب پيشنهاد ومنه، يو  ګوزاره به دې وررسه ويش، راځه همدا

څه موده دلته تېره کړه، که دا وزير و هم صالحيت به دې زيات وي، پوهېږم 

چې هغه تر تا ځان نه يش خوځولی او که دا وزير الړ، اتومات به دې د هغه 
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 )ېاکرت فاروق وردګ(

 )رس محق  زملی هېوادمل(

پرځای پورته کړم، تيار کار دې هم له پښتنو رسه دی، ښه ېېر امکانات به 

همدې دربرابر کړم، ګرځه پر 

پښتنو، خارجيانو څخه به هم 

درته امکانات پيدا کړم، که پښتنو 

ته کار کوې نو همدا يې ځای 

دی، تر دې نو باال ښه ځای نه 

ما ويل رييس صيب شل  ((شته.

ژوند مې کاله کېږي چې قبيلوي 

پرې ايښی، ته مې اوس بيا داسې 

ځای ته لېږې چې له جرګو او 

مرکو پرته بل شی نه شم کوالی، 

مطالعه، ليک به رانه پاتې وي، بېرته به نالوستی شم، ما داسې ځای ته ورکړه 

چې هم علمي او فرهنګي کار وکړم او هم د هېواد د کورنيو دښمنانو د 

توطيو، بېځايه دليلونو او 

ناوړه نظرونو مخه ونيسم. دې 

وخت کې يې وويل، د معار  

وزارت او يا د لوړو زده کړو 

ړې، وزارت معينيتونه غوا

ونيسه دا خو دې مسلک دی 

تيار. ما وويل نه هلته هم نه 

ځم، ګوزاره به مې ونه يش، 

دې وخت کې فاروق وردګ 

چارو کې وويل، په پارملاين 

به زما مرستيال يش، زه به 

خپل ټول صالحيت ده ته ورحواله کړم، هر څه چې دی غواړي، هغه به 
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له دې يې هم په حقوقي،  کېږي، زه به دې نورو کارونو ته وزګار شم، غري

سيايس او ټولنيزو مسايلو کې هم عالقه زياته ده او هم تجربه، رييس صاحب 

وويل! ونيسه دا کار هم ښه دی، ما ويل نه رييس صيب دې وکيالنو رسه مې 

چې اکرثه يې په درغلۍ او غوړه مالۍ راغيل هم ګوزاره نه کېږي، دوی به ما 

ه راباندې مقرروي او زه به يې صالحيت څخه يو کار غواړي، خپل خپلوان ب

نه لرم، د تش رابط په توګه هلته څه کوم او په داسې يو رول کې بيا وکيل زما 

خربې ته څه ارزښت ورکوي. دې وخت کې ولسمرش هغوی ته مخ واړوه 

بيا يې ما ته  ((خري دی پرېږدئ چې په خپله خوښه څه ووايي،))ويې ويل: 

ی؟ ما ويل د امنيت شورا دفرت کې بايد کار وويل چې ستا خپل نظر څه د

وکړم. هغه وويل، هلته به څه وکړې هغه خو ېېر وړوکی دفرت دی، هلته خو 

په دې څو کلونو کې خو ما  ،هېڅ نه شته، هغوی خو ټوله ورځ چايونه څښي

د هغوی کوم کار نه دی ليدلی. ما ويل زه غواړم، هلته فرهنګي کارونه رسه 

وويل، هلته خو فرهنګي دفرت نه شته، نو کارونه يې څنګه منظم کړم، ولسمرش 

منظموې؟ ما ويل رييس صيب نوی دفرت په کې جوړ کړه! دې وخت کې يې 

بيا يې فاروق وردګ ته مخ راواړوه خري نو  «ښه نو خربه داسې ده.»وويل: 

چې خربه داسې ده، هلته يې تيار ابراهيم جان هم انډيوال دی، هغه رسه 

بره ده، پرې پوهېږم، ځئ نو مکتوب يې جوړ کړه رايې وړه چې يې طبعه برا

زه يې امضا کړم. خو ګوره چې ابراهيم جان رسه هم مشوره وکړئ! څه موده 

دې کې نوره هم تېره شوه، ولسمرش له انجنري ابراهيم رسه مشوره کړې وه، 

 هغه هم خپله موافقه څرګنده کړې وه.

دګ زنګ وواهه، مبارک دې شه کار څه موده وروسته راته ېاکرت فاروق ور 

مو خالص کړ. زما خربه خو دې ونه منله، زما خو دلته )پارملاين چارو معينيت 

ته( خوښه وه. فاروق وردګ په دې ېول له ولسمرش څخه هم زما د تقرر او هم 

 د امنيت شورا په دفرت کې د يوه نوي بست د جوړېدو فرمان اخيستی و.
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زه که له يوې خوا ېېر ))صيب وردګ ته وويل:  تر حکم وروسته ما ېاکرت

دوستان لرم نو له بلې خوا مې مخالفني هم زيات دي، که ما په بل هر دفرت 

کې دنده اخيستې وای او که ېېره مهمه دنده هم وای او ما ېېر ښه کارونه هم 

لوړو چارواکو ته به هېڅکله هم د هغه ښه  وتر رسه کوالی، نو ولسمرش او نور 

نه و رسېدلی، هم به ستړی وم، هم بدنامه، نو ماته داسې ځای کې تصوير 

دنده په کار وه، چې تر هغو پورته د خرب رسونې کوم بل ارګان نه وي چې 

زما شيطانت پورته مقام ته ورسوي، دا داسې يوځای دی چې هم به زه خپله 

مخه ن يم او هم اينده کې نورو دوستانو ته د خطرونو او ګواښونو ؤ په کې مص

نيوالی شم، نو ځکه مې دا دفرت تر ټولو غوره وباله، بل هد  مې دا دی چې 

 د معلوماتو رسچينې ته نږدې يم.

که ولسمرش په کال کې يوه مشوره هم زما ومني، نو دې وطن ته به مې ېېر 

 ((خري رسولی وي. نو همدغه لوړې ميل ګټې وې چې ما دا ځای غوره وباله.

 مو نه فرمان په رسنيو کې نرش کړ او نه هم د تر فرمان اخيستو وروسته

 تقرر خرب، څو ورځې وروسته په ارام ېول الړم او خپله دنده مې اشغال کړه.
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 د دندې لومړين وختونه

 

د دندې لومړين وختونه په ېېر ښه ېول پيل شول. پر کومه ورځ چې زه 

ه ورغلی و. د دفرت ته الړم، يوه ورځ مخکې زما د تقرر مکتوب اداري دفرت ت

کار پر لومړۍ ورځ د امنيت شورا د دفرت د واليتي برخې مسول ښاغلی 

)عبدهللا پوپل( او اداري مسول )رسور ثبات( ستړي ميش ته راغلل، دواړه 

ست يې واخيست بيا ېزيات خوشاله شول. د نوي دفرت د جوړېدو د وسايلو ل

مړی مرستيال و، انجنري ابراهيم سپني زاده چې د امنيت شورا د دفرت لو 

ترشيف راوړ، مبارکي يې راکړه، ټول خوشاله وو. راته يې وويل چې دلته په 

دې ټولو دفرتونو کې اداري مامورين ېېر کم دي، نو ته کوالی شې درې 

څلور تنه مامورين په خپله خوښه مقرر کړې، ما ويل دوه تنه زه راومل. 

ته وړانديز کړل، د يوې ضياءالرحمن ضياء او وفا الرحمن وفا دواړه مې ور 

مياشتې په بهري کې د هغو کارونه خالص شول. تر هر څه لومړی مې د دفرت 

د کارونو لپاره يوه سرتاتيژي جوړه کړه او د څو ورځو په بهري کې مې هغه د 

ولسمرش له نظره هم تېره کړه او ورته مې وويل چې د همدې سرتاتيژۍ په 

دېته ورته نور فرهنګي او ټولنيز کارونه، چوکاټ کې به کارونه تر رسه کوم او 

 هغه رارسه ومنله. د دې سرتاتيژۍ يا کاري پالن لنډيز په دې ېول دی:
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 د افغانستان اسالمي جمهوريت

 د مرريل امرنيرت شرررورا دفرت

 د فرهنګي چارو رياست
 

 کاري پالن او سرتاتيژي

 

مفکرينرو څخره دا رياست به هڅه وکړي، د هېرواد لره  فكري ګروپ: -۶

داسې يرو لرس کسريز نارسرمي ګرروپ جروړ کرړي چرې د هېرواد د سريايس، 

فرهنګي او نورو چارو په باب وخت پر وخت خپلې مشورې د فرهنګري چرارو 

رياست ته ورکړي او هغوى بيا دا مشورې تر تحليل وروسته لروړو مقرامونو تره 

 سوي.رور 

په  د فرهنګي چارو رياست به هڅه وکړي مطبوعايت ګروپ: -۲

مطبوعايت ېګر کې داسې يو دېرش کسيز نارسمي مطبوعايت ګروپ جوړ 

کړي چې په مطبوعاتو کې د حکومت مثبت کارونه او مرشوع غوښتنې په ښه 

 ېول انعکاس کړي او د مخالفينو تعرضونو ته ځواب ووايي.

د فرهنګي چارو  د دولت په فرهنګي موسسوکې هامهنګي: -۹

فرهنګي موسسو په کارونو کې هامهنګي  رياست به هڅه وکړي د دولت د

 راويل او په دې برخه کې هغوى ته خپل وړانديزونه وړاندې کړي.

د فرهنګي  د فرهنګي او علمي شخصيتونو فهرست يا ېېټابېس: -۱
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چارو رياست به هڅه وکړي چې د ټول هېواد په کچه د موثرو علمي 

ار به له دې رسه شخصيتونو او علمي کادرونو يو فهرست برابر کړي، دا ک

مرسته وکړي چې په دولتي فرهنګي موسسو کې دولت د کار وړ اشخاص 

سيايس چارو کې ګټه  علمي او وګوماري او هم له دې اشخاصو څخه په نورو

 واخيل.

له اطالعات او کلتور وزارت  د جګړه ځپلو سيمو فرهنګي حاالت: -۳

مکارۍ او هامهنګۍ او نورو اړونده فرهنګي او علمي مرکزونو رسه به په ه

داسې الرې چارې ولټول يش چې د جګړه ځپلو سيمو د فرهنګي ودې الرې 

 چارې برابرې يش او د دې سيمو فرهنګي وضعې ته زياته توجه ويش.

له بېالبېلو پوهانو او مفکرينو رسه د بهرين كلتوري يرغل مخنيوی: -۱

غل د مخنيوي الرې به د سال مشورو له الرې د بهرين په تېره بيا د فرهنګي ير 

چارې په ګوته يش او د حکومت له اړوندو فرهنګي موسسو رسه به د 

 همکارۍ له الرې د فرهنګي يرغل د مخنيوي لپاره هڅې تر رسه يش.

د يوې داسې  د يوې ځانګړې وېبپاڼې )وېبساي ( جوړونه: -۷

 دفرت د يې د ميل امنيت شورا به وېبپاڼې جوړول چې د چلولو اصيل محور

هم  به خو ازاده بڼه به ولري او ټول ازاد ليکوال ،نګي چارو رياست ويفره

په دې وېبپاڼه کې به د افغانستان د اسالمي جمهوريت  .ورته ليکنې راولېږي

د هېواد د واقعيتونو د رښتيني بيان او د دولت د مخالفينو د ، السته راوړنو

ي او اصالحي تعرضونو پر وړاندې ېول ېول علمي، اديب، سيايس، انتقاد

 ليکنې خپرېږي او د افغانستان د حاالتو يو رښتينى بيان به وي.

د ټول هېواد په کچه ګڼ  د فرهنګي ټولنو د هامهنګۍ اداره: -۸

خو د دوى تر منځ د کار هامهنګي او ، شمېر فرهنګي ټولنې فعاليت لري

د ې د فرهنګي ټولنو کهمکاري ېېره کمه ده، د دې اړتيا شته چې په هېواد 

هامهنګۍ له الرې غوره فرهنګي کارونه او خدمتونه تر رسه يش. د فرهنګي 

بېالبېلو فرهنګي ټولنو تر منځ د دې ټولنو د چارو رياست به هڅه وکړي چې 
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 د هامهنګۍ يوه اداره جوړه يش.

د  د فرهنګي غونډو، سيمينارونو او ورکشاپونو جوړونه: -۳

واد کې د بېالبېلو فرهنګي فرهنګي چارو رياست به هڅه وکړي چې په هې

، علمي، ټولنو له خوا او يا هم په خپله په مستقل ېول د بېالبېلو کلتوري

اديب او سيايس ، ټولنيزو او سيايس شخصيتونو، ورځو او مسايلو په باب علمي

 غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي.

د  لوړو مقامونو ته د فرهنګي چارو په باب سال مشورې: -۶۱

د مرشتابه له  دفرت فرهنګي چارو رياست به هڅه وکړي د ميل امنيت شورا

الرې د هېواد ولسمرش او نورو لوړ پوړو چارواکو ته سال مشورې ورکړي او که 

همکاري وکړي. د  به چېرې رضورت وي د هغوى د بيانيې ليکنې له ټيم رسه

دفرت  فرهنګي چارو رياست به هڅه وکړي د جمهوري رياست له مطبوعايت

 رسه هم خپله هر راز ممکنه مرسته وکړي.

د فرهنګي چارو رياست به هڅه وکړي چې د چاپ، ژباړې، نرش، سمون 

او تدوين په برخه کې د امنيت شورا له نورو دفرتونو رسه مرسته او همکاري 

 وکړي.

تر دې سرتاتيژۍ او کاري پالن وروسته مو کارونه پيل کړل. کارونه ښه په 

. ولسمرش هم اکرثه وخت غونډو ته بللم، انجنري ابراهيم او خوند روان وو

ښاغيل زملي رسول هم د دفرت او هم ځينو نورو مهمو غونډو ته بللم، زړه مو 

 لهګرم و، ما ويل ځه که خدای کول فرهنګي کارونه به ورو ورو رسه منظموم، 

فرونه اطالعاتو او کلتور وزارت رسه مې ښه رابطه جوړه کړه. ځينې واليتي س

مې هم تر رسه کړل، له ازادو ليکوالو او فرهنګي ټولنو رسه مې د همکارۍ 

اثارو د چاپ لپاره مې پالنونه جوړ  د مناسبات ټينګ کړل، د ځينو ليکوالو

کړل، د ولسمرش د ويندويۍ له دفرت، د حکومت له نورو ادارو رسه مې هم 

رمخ روان وو. دا اړيکي ټينګ کړل، لنډه دا چې کارونه له هيلو رسه سم پ

مهال د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن د ګډې جرګې د جوړېدو لپاره 
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 اکرت عبدهللا عبدهللا()ې

النشاء رييس اسيون د دار ېد دې کم (ېاکرت فاروق وردګ)کميسيون جوړ شو. 

يې مرستيال وو. هغوی له ولسمرش څخه د يوه رسمي  (ېاکرت صادق مدبر)او 

په چارو کې تجربه لري،  مکتوب په ترڅ کې هيله وکړه چې )يون( د جرګو

دی بايد موږ رسه په دې برخه کې همکاري وکړي. ولسمرش د هغوی غوښتنه 

منظور کړه او )عبدهللا پوپل( هم ما رسه په دې کار کې ملګری شو. له هغه 

کميسيون رسه مو همکاري پيل کړه. کارونه هلته هم ښه روان وو. دا مهال د 

ما له فاروق وردګ څخه هيله وکړه ست د بشپړېدو په حال کې و. ېجرګې ل

ست د امنيتي او سيايس چک لپاره موږ ته راکړه چې د امنيت شورا ېچې دا ل

د دفرت له فلرته ووځي، هسې نه داسې څوک چې د هېواد د ميل ګټو خال  

وي، دې جرګې ته الره پيدا کړي او جرګه ګډه وېه کړي. هغه وويل بېخي 

م يش. موږ د امنيت شورا دفرت ټول سمه ده، زموږ مسوليت به هم لږ ک

رييسان په دې پروسه کې دخيل کړل او ټول زيات خوشاله شول. ټول 

ست مو په څو ورځو کې له نظره تېر کړ) د هر شخص په باب مو کاري ېل

معلومات تيار کړل او د وروستي چک لپاره مو ولسمرش ته ولېږه. کله چې 

هغه جلسه ولسمرش لېست چک کاوه، نو په 

ې د امنيت شورا د دفرت په استازۍ، ک

زه)يون( او عبدهللا پوپل دواړه ناست وو. 

ولسمرش هم زموږ له کارونو خوښي 

د امن ګډه جرګه د جوړېدو په  .وښودله

درشل کې وه. يوه ورځ مخکې ماښام د 

افغانستان له لوري د جرګې د تدوير 

( غړي يې درلودل، د ۲۶کميسيون چې )

وکړه چې زه )يون( د افغانستان له لوري د جرګې د  رايو په اتفاق پرېکړه

منيش په توګه غوره يا انتخاب شم، خو د جرګې د رييس د ټاکنې صالحيت 

يې ولسمرش ته حواله کړ. ماسخوتن مهال و چې ولسمرش په خپله راته زنګ 
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وواهه او ويې ويل چې ته مې د جرګې د منيش په توګه منظور کړی يې، 

پام کوه، ما ويل مننه رييس صاحب خاطر جمعه اوسه. خپلو کارونو ته دې 

سبا سهار بيا ېاکرت عبدهللا عبدهللا د 

افغانستان له لوري د جرګې د مرش په 

پاکستان له لوري  توګه غوره شو او د

)افتاب احمدخان شېرپاو( د جرګې مرش 

او )رستم شاه مومند( د جرګې د منيش 

په توګه وټاکل شول. جرګې درې 

م وکړ او بيا د يوه پرېکړه ورځې دوا

ليک په ترڅ کې په بريايل ېول پای ته 

په جرګه کې د پاکستان له خوا ېېرې هڅې وشوې چې له موږ څخه . ورسېده

امتياز واخيل، خو په ټولو بحثونو کې يې هېڅ کوم داسې شی کوم حقوقي 

له موږ څخه تېر نه کړای شو چې زموږ د 

تر هېواد د ميل ګټو خال  وي، بلکې 

زياته حده زموږ وړانديزونه او نظرونه 

ومنل شول. جرګه په برياليتوب رسه پای 

دا چې د جرګې پرېکړې  .ته ورسېده

وروسته عميل نه شوې، دا يو بېل بحث 

دی او ګڼ داليل لري، خو خپله جرګه په 

اصل او محتوا کې بريالۍ شوه، دې 

وکړه. ې ځانګړې مننه برياليتوب ولسمرش نور هم خوشاله کړ او له موږ څخه ي

يو لړ نور مثبت کارونه مې هم په دې ترڅ کې تر رسه کړل. کله چې جرګه 

پايته ورسېده او همدارنګه يو لړ نور مثبت کارونه، نو دې کارونو ورو ورو زما 

پر وړاندې ستونزې راوالړې کړې، ورو ورو کينې وټوکول شوې او ورو ورو 

 رونو پر وړاندې يې ېبرې تولې کړې.خنډونه راوپنځول شول او زما د کا

 )رستم شاه مومند(

 )افتاب احمد خان شېرپاو(
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 ايله بيله چې امنيت شورا هم خربه وکړه:

زه چې کله د امنيت شورا په دفرت کې مقرر شوم، نو ولسمرش به هغو وړو 

غونډو ته هم وربللم چې ېېر غ  چارواکي به په کې نه وو، يوازې د دفرت 

امل وو. يوه ورځ رييس، د امنيتي چارو سالکار او يو څو تنه نور به په کې ش

ولسمرش ګلخانې ماڼۍ ته وروبللو، په خپل رسمي دفرت کې نه، په يوه بله خونه 

کې چې کله کله هلته چای هم څښي، يوه وړه جلسه وه. جلسه په دې باب 

وه چې د ترکمنستان يو لوړ پوړی چارواکی راځي، دا سفر له يوې تاريخي 

ې هئيت ته څنګه هرکلی ورځې رسه متصاد  و. ولسمرش مشوره کوله چې د

وويل يش او څه ويش چې هئيت ښه خاطره يويس او د دواړو هېوادونو 

هر چا خپل خپل نظر څرګند کړ، د ترشيفاتو په  .اړيکي ال پسې خواږه يش

شمول ټولو يو څه وويل، ما هم خپل نظر څرګند کړ. دې وخت کې ېاکرت 

ا د امنيت شورا د زملي رسول چې په امنيتي چارو کې د ولسمرش سالکار ي

دفرت مرش دی، هم لږه خوله خالصه کړه، يو څه يې وويل، دې وخت کې 

ولسمرش وويل: ))او هو، ايله بيله چې امنيت شورا واال هم خربه وکړه، ما خو 

په دې درې څلورو کلونو کې له دوی څخه يوه خربه هم نه ده اورېدلې، 

وڅښي نور څه کار  دغسې زړور شئ. امنيت شورا خو غري له دې چې چای

لري((. دې رسه ټولو ورو ورو وخندل او ځان رسه موسکي شول. هغه وخت 

ماته پته ولګېده) کوم دفرت ته چې زه راغلی يم، هلته لکه چې تر دې دمه 

 هېڅ کار نه دی شوی، څومره مهم دفرت او څومره چوپه خوله رييس!

ييس )زملي دې ېول غونډو کې زما )يون( ګډون زموږ د دفرت د لوی ر

رسول( او نورو رييسانو پر زړه نه اوارېده، نو ځکه خو پ  او ښکاره مخالفتونه 

 چې غواړم دلته په لږ تفصيل رسه ورته نغوته وکړم: ،راڅرګند شول
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 ننګونې او مخالفتونه

 

کله چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن ګډه جرګه خالصه شوه او 

مې يو شمېر نور مثبت کارونه تر رسه کړل، نو د ارګ په له نورو انډيواالنو رسه 

چاپېريال کې راته محافظه کاران، تنګنظران او نور مخالفني ټول يوې خواته 

شول، زما مخالفت ته يې راودانګل، سيايس پلمې او پرابلمونه راوټوکول شول 

او د ېول ېول تورونو د پورې کولو لړۍ پيل شوه. د امنيت شورا په دفرت 

ې يو شمېر رييسانو د دفرت مرشانو لکه: انجنري ابراهيم او په خپله ېاکرت ک

))موږ هم رييسان يو، دی )يون( هم يو  :زملي رسول ته اعرتاض وکړ چې

ګوري او موږ دا څو  رسه رييس؟ څنګه دی، وخت پر وخت جمهور رييس

 کاله کېږي د جمهور رييس مخ نه شو ليدالی، موږ خو هم دلته شپه او ورځ

کار کوو، دې نظام ته مو کمپاين کړی او څه مو نه دي کړي، هر څه مو کړي 

 :يو نيم به ال په کې دا خربه هم وکړه ...((خو بيا هم ولسمرش نه شو ليدلی

د دفرت مرشان، رييس صاحب وګوري همغه کفايت کوي، نو دا بيا  چې کله))

عمومي څه دي چې يو رييس هم په هغه جلسه کې ناست وي، معاون او 

رييس هم، دا په خپله د انجنري صاحب ابراهيم او ېاکرت صيب زملي رسول 

لپاره سپکاوی دی، چې دوی هم په جلسه کې ناست وي او د دوی يو رييس 

هم هلته ناست وي.(( د دفرت حساسيتونو هم خپل تاثري درلود او نورو ېول 

 ېول پلمو هم.

وو، څه فايده چې زه  ېاکرت صيب زملي رسول يوه ورځ ولسمرش ته وييل

هم ناست يم او زما يو رييس هم هلته ناست وي، هغه هم زما له اجازې پرته، 

نو بيا ماته څه پاتې شول، دا خربې  ،که زه يوه خربه وکړم او هغه يې رد کړي

روانې وې ما د دوی خربې او غربګونونه احساسول، خو دومره جدي مې نه 

چې دا مهال د ولسمرش ياور او  ،ته (محمد ابدايل شيدا)ګڼل، يوه ورځ مې 
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(شيدا محمد ابدالي)  

ښه » :خاص سکرتر و، وويل، چې غواړم رييس صاحب رسه وګورم، هغه وويل

ځکه هغه ستا  ،به وي چې د ېاکرت صيب زملي رسول له الرې وررسه وګورې

امر دی، هغه دلته رييس صاحب ته يوه ورځ اعرتاض وکړ چې زه هم په 

ست وي، نو زما حيثيت کې څه پاتې جلسه کې ناست يم او زما رييس هم نا

بله ورځ  «دغسې يو نزاکت شته.کېږي، د دې په خاطر مې درته وويل چې 

انجنري صاحب ابراهيم هم 

راته وويل چې يوازې تاته دا 

فرصت مساعد و چې رييس 

صاحب رسه وګورې، نور يو 

رييس هم د دې صالحيت نه 

لري، دا کار د دفرت پر نورو 

، ما ويل رييسانو ښه نه لګي

انجنري صاحب ما خو د هغوی 

مخه نه ده نيولې، هغوی 

وررسه ګوري که نه ګوري، 

هغه د هغوی خپل کار دی، 

زه خو چې هر وخت وررسه 

ګورم د هېواد په کچه يوه خربه وررسه مطرح کوم، ده ويل هر څنګه چې 

وي، خو هغوی اعرتاض کوي. د يادونې وړ ده پر کومه ورځ چې ما له 

ه دلته د دندې د اجرا کار خالص کړ، ما ورته وييل وو چې رييس ولسمرش رس 

صاحب، زه دلته د يوه مامورګي په صفت نه راځم، زه راځم چې تاته د ملت 

پيغام او درد در ورسوم او بل که په کال کې زما له سلو نظرونو څخه يو نظر 

ه په دربار واورې او عميل يې کړې، نو دا به زما لپاره لويه نېکمرغي وي، البت

کې به نور پوه کسان او غوړه ماالن هم وي، د هغوی خپل کار دی، خو زه د 

يوه هدفمن انسان په توګه راځم. بله خربه چې مې وررسه سپينه کړې وه، 

هغه دا وه چې زما رسنيزه ازادي به نه ټکنۍ کېږي، زه د پوهنتون د يوه 

و کې د خپل ځان په استاد او يوه افغان په توګه دا ح  لرم چې په رسني

استازۍ خپل نظر څرګند کړم، نه د حکومت په استازۍ، حکومت خپل 
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خو که چېرې حکومت  ،استازي او ويندويان لري، هغوی به خپل کار کوي

 ماته د څه ويلو دنده راکوي، هغه به هم تر رسه کوم، خو خپله ازادي به مې

. تر دې وروسته نه زيامننېږي، رييس صاحب ما رسه دا خربې منلې وې هم

له ولسمرش رسه زما مالقاتونه ېېر کم شول، کله به په مياشت کې يوځل او کله 

به تر هغه هم کم شول. د رضورت پر وخت مې په رسنيزو سيايس بحثونو کې 

ګډون کاوه او خپله رسنيزه مبارزه مې جاري ساتله. دې کار هم ځينو خلکو 

ولې چې د حکومت مامور دی، خو ته خوند نه ورکاوه او دا پلمې به يې جوړ 

د حکومت پالييس نه تعقيبوي، کوم لوړ رتبه مامور ته د دې ح  حاصل دی 

چې داسې مرکې وکړي چې دی يې کوي، دا شکايت هم زموږ تر دفرته 

راورسېده، خو د دې په مقابل کې مې ټينګه مبارزه وکړه، هر څومره پلمې، 

کړه او ورته ومې ويل چې زه د قيد او قيود چې ولګول شول، پروا مې ونه 

ان د ولسمرش په فرمان کې  ،پوهنتون يو استاد يم دا ح  مې محفوظ دی

راته ليکل شوي چې د پوهنتون کادري حقوق يې خوندي دي او بل مې له 

ولسمرش څخه د دې کار اجازه اخيستې ده. اکرثه غوړه ماالنو ولسمرش ته 

ر کې پاتې راغلل، ان د امنيت الرسسی هم نه درلود، نو ځکه خو په دې کا

شورا د دفرت په يو سيايس غريض تحلييل راپور کې دا ويل شوي وو چې په 

سيايس مسايلو کې د امنيت شورا د فرهنګي چارو رييس )محمد اسمعيل 

يون( خپلواک نظر زموږ د دفرت د پاليسۍ خال  کار دی، خو دې ستونزو 

يايس ټولنيزو فعاليتونو ته دوام رسه رسه مې بيا هم خپلو رسنيزو او نيمه س

ورکړ. تر هغه پورې چې غوړه ماالن نور پوه شول زما د کار مخه نه يش 

نيوالی، خو په اداري او نورو برخو کې يې تر خپله وسله زما د فعاليتونو مخه 

 ېب کړه او زه يې له يو لړ ننګونو رسه مخ کړم.
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 فرهنګي کارونه او يادښتونه

 

په ارګ کې د بېالبېلو سيايس کړيو، اشخاصو او  ،ه شومکله چې په دې پو 

غوړه ماالنو له خوا په پټه او ښکاره زما د فرهنګي، ټولنيزو او سيايس کارونو 

مخالفت کېږي او مثبتو کارونو ته منفي رنګ ورکول کېږي، نو خپلو ملګرو 

)ضياءالرحمن ضياء( او )وفاالرحمن وفا( رسه مې مشوره وکړه چې راځئ اوس 

خپل خط و سري ته تغري ورکړو، پ  فرهنګي کارونه پيل کړو، داسې يو 

فرهنګي کار وکړو چې د هېواد په تاريخ کې يې ساری نه وي ليدل شوی، پر 

خپلو دفرتي، اداري او فرهنګي کارونو رسبېره مې چې خورا کم وو، د خپلو 

لو شخيص فرهنګي کارونو لپاره پالن جوړ کړ. د دې ترڅنګ مې په بېالبې

واليتونو کې د ځينو ليکوالو او فرهنګيانو د السنيوي او د هغوی د اثارو د 

چاپ لپاره هم يوه طرحه جوړه کړه، دا طرحه هم د شخيص روابطو پر بنس  

وه او هد  مې په دولت کې له موثرو شخصيتونو څخه د فرهنګي کار لپاره 

چې کار ته تيار اغېزمنه ګټه پورته کول و. خپلو دواړو ملګرو ته مې وويل 

هغوی وويل سل په سلو کې تيار يو. ضياءالرحمن ضياء او وفا الرحمن  ؟ياست

وفا دواړه د کار ټاکوګان دي. دوی ته زما طبيعت معلوم دی چې ضعيفه سړی 

ما رسه کار نه يش کوالی، يو کاري مياشتنی او شپږ مياشتنی پالن مو جوړ 

ې خپل فرهنګي کار له نظره تېر کړ، ( کلونو ک۲۲کړ، ما تر دې مهاله په تېرو )

( ۲۲بېالبېل چاپ شوي او ناچاپ اثار، متفرقه ليکنې او څه چې مې په تېرو )

کلونو کې تر رسه کړي وو، هغه مې ټول رسه تقسيمبندي کړل، د يوه يوه کار 

پر تکميلولو مې الس پورې کړ) ما به يو اثر بشپړ کړ، ضياءالرحمن به کمپوز او 

ايډې  کړ، بيا به ما ايډې  کړ، ضياء به په کمپيوټر کې اصالح وفاالرحمن به 

کړ، وفا به بيا ايډې  او ما به بيا وکوت او همدا پروسه مو پر ټولو اثارو څو څو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7903 
 

 )زما د چاپ شويو اثارو يو انځور(

( ځلو هم ۲۶ځله تطبي  کړه، داسې هم راغيل چې يو اثر موږ درې واړو تر )

ه کاغ ونه زيات کتلی او الس په الس کړی مو دی. زموږ په دفرت کې دومر 

پراته وو چې تا فکر کاوه قرطاسيه پلورنځی دی، يو وخت داسې راغی چې د 

دفرت پرنټرونو کار پرېښود، بيا مو خپله له بازاره ټونرونه راوړل او کاغ ونه به 

د دې لپاره چې د دفرت د خلکو حساسيت راونه  او دا مو هم خپله راوړل

ونه ښود، کله چې به څوک  پارېږي، خو په دې برخه کې چا دومره حساسيت

راننوتل او موږ به پر کار مرصو  وو، نو ويل به يې بېشکه ښه کاريګر خو 

ياست، د دفرت خلکو نه يوازې حساسيت ونه ښود، بلکې په ځينو برخو کې 

يې همکاري هم وکړه. کله چې به دفرت ته خدمو چای راوړ، نو موږ به 

ويل: ))به قران رييس  مرصو  وو. يوه ورځ يوه خدمه چای راوړ ويې

صاحب تنها همني دفرت شام است که کار ميکند، ما خو به هر دفرت چای 

ميربم، اينطور ارام ارامی است که فکر ميکنی هيچ کس در دفرت نيست در 

 دفرت در کمپيوتر پر بازی ميکند وهللا به قران(( رښتيا هم همدا حال و.گان ي

اته و کمه موده ونيوله، خو په دې زموږ دې فرهنګي کار تر دوو کلونو زي

وختونو کې مو يوه ورځ هم 

رس له کاره پورته نه کړ، د 

کتابونو د چاپ لړۍ هم بشپړه 

شوه، يو وخت چې مو حساب 

( زره مخونو زيات ۹۳وکړ، تر )

ايډې  مو کړی و. دا البته د 

کتابونو له څو ځيل سمون او 

بيا کتنې څخه مې هد  دی، 

نې، ټولې هغه متفرقه ليک

ليکيل اثار چې ما د  ،ژباړې

( کلونو په بهري کې ليکيل وو، هغه مو رسه راټول کړل، يوازې څو ۲۲تېرو )
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متفرقه ليکنې چې په بېالبېلو وختونو کې چاپ شوې وې او بيا چاپ يې 

 رضوري وو، هغه مې ترالسه نه کړای شوې.

تاريخ کې  ( عنوانه کتابونه مو پر يوه مهال چاپ کړل. دا د هېواد په۹۹) 

يو بېساری کار و چې هم ورته پيسې پيدا کړه، هم يې ايډې  کړه او هم يې 

( کې خوندي کړه. موږ نه يوازې د CDانټرنې  ته پورته کړه او هم يې په )

( بڼه سايټونو ته هم پورته PDFوړ، بلکې دا اثار مو په )و مخ  چاپ بهري پر

ځکه خوندي کړل  ( کې مو همCDکړل چې هلته هم خوندي يش او په )

چې ټول خلک نه يش کوالی کتابونه له ځان رسه وګرځوي او نه هم موږ هر 

( عنوانه ۹۹( کې مو ټول )CD، نو په يوه )لچاته ټول اثار ور رسوالی شو 

(، هم چاپي کتابونه او هم د انټرنې  څپې CDکتابونه خوندي کړل، هم )

 :ې خدماتو عنوان وټول مو په وړيا ېول لوستونکو ته وړاندې کړل. د د

کله چې مو دا اثار چاپ کړل، نو د زياتو  .)خپل ولس ته د يون ېالۍ(

هېوادوالو د هرکيل وړ وګرځېدل، په )رسينا هوټل( کې مو ورته يوه 

يادغونډه یا منانځغونډه جوړه کړه، هوټل واال وويل چې دا زموږ په هوټل 

س کې يې خورا کې د خپل نوعيت لومړنۍ غونډه ده، نو د هوټل په ټک

تخفيف راوست، د غونډې راپور له )ټلوېزيون( او وېبسايټونو خپور شو، اکرثو 

هېوادوالو يې ستاينه وکړه او ماته يې مبارکي راکړه او هم يې زموږ د دې کار 

تائيد وکړ، ېاکرت رنګني دادفر سپنتا چې دا مهال د بهرنيو چارو وزير و. 

ويې ويل: ))شب در تلويزيون ديدم،  دارګ په دروازه کې رارسه مخامخ شو،

کار خوب را انجام دادی، اين که در منت اش چيست او مهم نيست او مربوط 

نيک و بسيار عالی بود، به اين پيامنه  گامخودت است ولی در اصل اين يک 

.(( ميگويميش است، من برايت تربيک ات خود قابل ستاذگی در کار فرهن

بارکۍ راکړې. څو ورځې وروسته مې د همداسې نورو ګڼو خلکو راته م

دفرت ته  (داود زي صيب)همدې کتابونو يوه بسته ولسمرش ته برابره کړه. د 

الړم، دوه بنډله کتابونه مې برابر کړل، هغه ته مې وويل، فقط د يو څو دقيقو 
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لپاره رييس صاحب ته ورځم، دغه زما کتابونه دي، هغه ته يې ېالۍ کوم، 

ل: ))ماشاهللا دا څومره ښکيل دي، دا دې څه وخت هغه چې وکتل ويې وي

ليکيل، چېرته دې چاپ کړي؟(( ما وويل همدلته، هغه راته وويل وهللا چې 

اول يې ماته رانه کړې، که خو رييس صيب ته دررسه الړ شم، اول به يوه بسته 

دلته ږدې بيا به ځو، ما ويل دا يوه مې تياره تاته راوړې ده. خپل سکرتر ته 

ويل، دا هلته زما په املارۍ کې کېږده، چې زه يې بيا کور ته له ځانه يې و 

رسه وړم. سماليس د رييس صاحب دفرت ته الړو. داودزی صيب ورننوت او 

زه په سکرتريت کې ودرېدم، څو شېبې وروسته يې غږ کړ، راځه! رييس 

صيب چې زه وليدم، له يو بنډل کتابونو رسه، نو ويې ويل: ))اه دا دې څه 

کړي، ماشاهللا ماشاهللا، دا خو دې عجب کار کړی، دا ووايه چې دا دې 

چېرته ليکيل او څه وخت دې ليکيل دي؟(( ما ويل همدلته په امنيت شورا 

عجب کار دې کړی، امنيت )) :کې، دا يو نيم کال پرې لګيا وم، ده وويل

ا به شورا لکه چې خپله ېوېۍ حالله کړه، افرين افرين بېشکه په دې کار، د

زه خپل کور ته وړم او په خپلې شخيص املارۍ کې به يې ږدم، هلته زه يو 

ښکلی کتابتون لرم، ياره زنده باد، دغسې کارونه کوئ، خو اوس دا راته ووايه 

ما ويل هېڅ نه غواړم، دا مې تاسې ته  ؟((چې څه درته وکړم، څه شی غواړې

هم فرهنګي کار  ځکه ېالۍ کړل چې دا درته څرګنده يش، چې په ارګ کې

يو مډال  !کېږي، هېڅ نه غواړم، دې وخت کې داودزي صيب غږ کړ، صيب

به ورته پيشنهاد کړو، رييس صيب وويل، نيسه را جوړ يې کړه! او همدې رسه 

 يې له دفرته راووتو.
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 شپږم څپرکی

 

 د امنيت شورا دفرت

 

دا خورا د امنيت شورا دفرت د نړۍ په يو زيات شمېر هېوادونو کې وي، 

مهم دفرت ګڼل کېږي چې د يوه هېواد لپاره ټول امنيتي جوړښت جوړوي، 

د هېواد ميل امنيتي پالييس ترتيبوي او د هغې د تعقيب او څارنې لپاره کار 

کوي. د افغانستان د ميل امنيت شورا دفرت د امريکا د متحده اياالتو د امنيت 

محتوا او عمل له مخې. شورا دفرت ته د شکل له مخې ورته دی، خو نه د 

دلته د امنيت شورا دفرت د موقتې ادارې تر پايته رسېدو وروسته رامنځته شو. 

ښاغلی ېاکرت زملی رسول يې له پيله بيا بهرنيو چارو وزارت ته تر نوماندۍ 

پورې د دې دفرت رييس او د ولسمرش د امنيتي چارو سالکار و. د امنيت شورا 

کي يا پوځي امنيت د ساتلو مسوليت پر غاړه نه يوازې د يوه هېواد د فزي

لري، بلکې د يوه هېواد ټول امنيتي جوړښت که اقتصادي امنيت وي، که 

سيايس، رواين او نور ټول د امنيت شورا دنده ګڼل کېږي او د امنيت شورا 

دفرت معمواًل دغه ټولې چارې رسه همغږې کوي او د اړوندو ارګانونو يا 

رسه تنظيموي. د افغانستان د امنيت شورا دفرت هم د اشخاصو تر منځ کارونه 

همدې هد  لپاره جوړ شوی و. دا چې دې شورا کومه عمومي پالييس يا 

تګالره لرله؟ عوامو ته څرګنده نه وه، يوازې خواص پرې پوهېدل او هغه هم 

زه چې اول دې دفرت کې  .څو تنه محدود کسان، د هر چا په واک کې نه وه
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دې پاليسۍ يوه دري او پښتو نسخه مې وکتله چې په اصل  مقرر شوم، نو د

کې له انګلييس څخه ژباړل شوې وه، غالباً چې بل چا به ليکلې وه، خو د 

افغانستان غوښتنې، رضورتونه هم په کې منعکس شوي وو. د امنيت شورا 

دفرت په راس کې معموالً د ولسمرش د امنيتي چارو سالکار وي چې ټول 

مونه تنظيموی، ولسمرش ته الرسسی لري او په عاجل ېول امنيتي پروګرا

ولسمرش ته خرب ورکوالی يش. دا چې د افغانستان د امنيت شورا دفرت څه 

 ېول کارونه کول او څه ېول تشکيالت يې درلودل، دلته پرې لنډه رڼا اچوم:
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 د امنيت شورا دفرت تشکيالت

 

څه توپري لري. دفرتونه او امنيت شورا دفرت له نورو دولتي ادارو رسه يو 

اداري تشکيالت يې محدود دي، خو د نورو دولتي مامورينو په انډول يې د 

ه. دلته به د دې دفرت ځينو جوړښتونو ته دواک نا اعالن شوې کچه زياته 

 اشاره وکړو: 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت امنيت  د واليتي چارو رياست: -۶

لري چې يو رييس، يو مرستيال او څو تنه شورا دفرت يوه واليتي څانګه 

مامورين لري. دا څانګه له واليتونو څخه راپورونه اخيل، واليانو، امنيه 

قومندانانو رسه د اړيکو ټينګول د دې څانګې دنده ده او همدارنګه له مرکز 

څخه هغوی ته د حکومت د ځينو پيغامونو وررسول. هغه وخت چې زه په 

، نو ښاغلی )عبدهللا پوپل( د دې څانګې مسول و، امنيت شورا دفرت کې وم

 وروسته بيا )محمد انور بريپال( د هغه پرځای مقرر شو.

په افغانستان کې يو شمېر بهرنيو  د سرتاتيژيکو اړيکو رياست: -۲

ادارو او د هغو له استازو رسه د اړيکو ټينګول، پالل، د هغوی په غونډو کې 

تونو تر رسه کول د دې رياست دنده وه. ګډون او د يو شمېر رسنيزو فعالي

ښاغيل )لطف هللا مشعل( د څو کلونو لپاره د دې رياست د رييس په توګه 

 دنده اجرا کړه.

بېالبېل سيايس، ټولنيز او نور راپورونه  د تحليل او ارزونې څانګه: -۹

چې دې دفرت ته راتلل، او همدارنګه د هېواد د حاالتو ارزونه او تحليل د 

ست دنده وه. دوی خپل کارپوهان هم درلودل چې يوه موضوع به دې ريا

يې څېړله، خپل مرش ته به يې ورکوله او هغه به د دفرت عمومي مرش ته سپارله. 
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) د مېرمن ورور( دی. ېېر وخت  اخښی کرزي )ملک قرييش( چې د ولسمرش

 د دې رياست د رييس په توګه دنده تر رسه کړه.

دې رياست طبعاً له بهرنيانو رسه اړيکي د بهرنيو چارو رياست:  -۱

ټينګول، دوی د افغانستان بهرين روابط، د سيمې او نړۍ حاالت ارزول او په 

دې برخه کې يې خپل تحليلونه ليکل. )نجيب طهامس( څو کاله د دې 

 رياست د متصدي په توګه دنده اجرا کړه.

 د فرهنګي مسايلو او چارو همغږي، د فرهنګي چارو رياست: -۳

ولسمرش ته په فرهنګي چارو او ويناوو کې د اسانتيا برابرول، د فرهنګي مسايلو 

 ارزونه او نور فرهنګي کارونه د دې رياست دنده وه.

ل( کال پورې ما )يون( د دې رياست ۶۹۳۲( څخه تر )۶۹۸۱شپږ کاله له )

 چارې پرمخ يوړې.

ار د له ټول افغانستان څخه هر سه د اطالعاتو اخيستلو رياست: -۱

تازه معلوماتو راټولول د دې څانګې اصيل دنده وه. )ضياء صالحي( د دې 

 څانګې د مسول په توګه زيات وخت دنده تر رسه کړه.

د ورځنيو مايل او اداري چارو سمبالول د  مايل او اداري رياست: -۷

دې رياست دنده وه. )رسور ثبات( زيات وخت د دې څانګې د رييس په 

 ه.توګه دنده اجرا کړ 

رسبېره پر دې د نظامي چارو د همغږۍ دفرت، )ای ټي( څانګه او ځينې 

نور واړه مديريتونه هم د امنيت شورا د دفرت په چوکاټ کې فعال وو. د دې 

 معاونيتونه هم درلودل. درېترڅنګ دې دفرت 
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 د امنيت شورا دفرت ورځني کارونه

 

ځې وروسته پر هغه ورځ چې ما دنده اشغال کړه، نو تر هغې څو ور 

انجنريصاحب ابراهيم ماته وويل، چې نجيب طهامس رسه به احتياط کوې، 

ضياء صالحي رسه هم، رسور ثبات خپل پخواين حزيب متايالت لري، ېاکرت 

صيب زملی رسول او مالک قرييش خو پېژنې مقصد مې دا دی چې دلته به 

ځ ما ته پته په روابطو او خربو کې يو بل رسه ېېر احتياط کوې، پر همدې ور 

ولګېده چې په دې دفرت کې ېېر سيايس او فکري يووالی نه شته، هر څوک 

يو چا راوستی، نو ما هم دې مسلې ته پام وکړ، په لومړيو ورځو کې ماته دفرت 

ېېر منظم نه برېښېده، خو وروسته وروسته د منظمو جلسو وړانديز وشو، هر 

رشي کوله، خو انجنري ابراهيم سهار به اته بجې جلسه وه، زملي رسول به يې م

( بجو ۸هېڅکله هم په دې ېول جلسو کې ګډون ونه کړ، جلسه به سهار پر )

پيلېدله. د ټول هېواد د مهمو پېښو راپور به وړاندې کېده، بيا که چا کومه 

خربه لرله هغوی به خپل نظر وړاندې کاوه. البته په دې جلسه کې يوازې 

مرستياالنو ګډون درلود. بيا به، نو زملي رسول رييسانو او په نشتوايل کې يې 

لنډې خربې وکړې او که کومه نوې خربه يې درلودله هغه به يې وکړه. زملي 

رسول د خپل ارام طبيعت له مخې ېېرې خربې نه کولې، بيا به غونډه 

خالصه شوه، موږ به د خپلو دفرتونو او زملی رسول به د جمهور رييس د 

هر رييس به د اوونيز کار راپور د زملي رسول  دفرت پر لوري رهي شو.

مرستيال ته سپاره او هغه به بيا يا زملي رسول ته سپاره يا به يې ځان رسه 

ساته. وروسته بيا )هاميون تندر( هم د يوه کال لپاره د زملي رسول د 

چې بل  ،مرستيال په توګه وټاکل شو، هغه او ښاغيل عبدالحکيم نورزي

ه هم په جلسو کې ګډون کاوه، کله کله به جلسه د دوی مرستيال و، هغوی ب

په مرشۍ هم دايرېدله. ښاغيل عبدالحکيم نورزي خپل حزيب متايالت 
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درلودل او هاميون تندر خپل تنظيمي. کله چې هاميون تندر نوی مرستيال 

شو، نو ېېره هڅه يې کوله چې ځان ېېر فعال وښيي، دی اصالً د نظار شورا 

کې يې د  (بروکسل)او  (پاريس)خاص کس و، په  او اسالمي جمعيت

افغانستان د سيايس استازي په توګه دنده اجرا کړې وه. له ولسمرش کرزي رسه 

يې د خپلولۍ کوم تار پيدا کړی و، نو دلته د )ملک قرييش( له الرې راغی 

او مقرر شو، يو کال يې دلته ځکه دنده واخيسته چې هلته د افغانستان په 

يوه لنډه وقفه ورته په  )ې يې په قانوين ېول نور کار نه شو کوالیسفارتونو ک

کار وه. يو څو ځله د ده په مرشۍ جلسې جوړې شوې، خو ده ونه شو کوالی 

چې په دولتي دفرت کې خپل تنظيمي او حزيب افکار پ  کړي، ېېر ژر يې 

به غربګون وښود، خربه داسې وه چې هر چا رسه به کومه نوې خربه وه که 

غه سيايس وه، يا نظامي او يا کومه بله، نو هغه به يې سهار په جلسه کې ه

مطرح کوله او بيا به ټولو پرې بحث کاوه. ماته يو ځل له جالل اباد څخه چا 

راپور راکړ چې په جالل اباد کې د )حاجي حرضت عيل( په مرشۍ د جهادي 

لت ته قومندانانو يوه شورا جوړېږي او د دې شورا هد  دا دی چې دو 

رسدرد پيدا کړي. ما د دې راپور جزئيات تحليل کړل او سهارنۍ جلسې ته 

مې وړاندې کړل، خو په دې ورځ ښاغلی هاميون تندر نه و. له تخار واليت 

څخه هم ورته احوال راغی او هلته هم د يو شمېر قومندانانو او دولتي 

وي. دا چارواکو په ګډه معامله کې دوی غوښتل چې مرکزي حکومت و وېر 

 راپور مې هم له جزئياتو رسه جلسې ته وړاندې کړ.

 راپور په دې ېول و:
 

 :په تخار واليت کې د متحدې جبهې غونډه

))د افغانستان د اسالمي جمهوريت د ولسمرش حامدکرزي د هغې وينا په 

تعقيب چې د لويې جرګې په کېږدۍ کې يې د کليو د بيا رغونې او پراختيا 

استازو جوړې شوې غونډې  د ولسواليو او کليوايل شوراګانود  ،وزارت په بلنه

ته کړې وه، د ولسمرش دې وينا هم د غونډې پر برخوالو او هم پر عامو افغانانو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7933 
 

 )هاميون تندر(

ښه تاثري کړی و. د ولسمرش دا وينا که څه هم د ېېرو خلکو خوښه شوې وه، 

ه چې اوس يې ځانته د ))ميل جبهې(( نوم غور  ،خو د اسالمي جمعيت تنظيم

کړی، پر ځينو مرشانو او د دې جبهې پر پخوانيو قومندانانو او نورو متعلقينو 

چندان ښه نه ده لګېدلې، په همدې خاطر د دې جبهې يو شمېر غړو په تخار 

(مه نېټه د ۲۹ل( کال د عقرب پر ) ۶۹۸۱واليت کې د چهارشنبې پر ورځ د )

ونډه وکړه، په دې دې جبهې د غړي )سيداکرام اغا( په کور کې يوه عاجله غ

شکمش ولسوال هاشم، سريت او اغونډه کې سيداکرام اغا، پريمحمد، اکرم، د 

حاجي ګل اغا ګډون کړی و، په غونډه کې په دې اړه بحث وشو چې د 

جمهور رييس د ))توندې وينا(( په اړه څه عکس العمل وښودل يش، د دې 

يوې مظاهرې په ترڅ غونډې د زياترو برخوالو نظر دا و چې دا وينا بايد د 

 کې وغندل يش.

دا چې په اينده کې به دا مظاهره ويش او که نه په دې اړه سړی اوس په 

خلک له لږ تدبري څخه  پلويغوڅ ېول څه نه يش ويالی، خو که حکومت 

 هم کار واخيل د دې ېول مظاهرو مخه نيول کېدی يش.((

ېېر په قهر شو، کله چې مې دا راپور وړاندې کړ، نو دې رسه تندر صيب 

خپل احساسات يې کابو نه 

کړای شول او ويې ويل چې د 

دې ېول مسايلو مطرح کول 

هسې وخت ته زيان رسوي، 

موږ بايد دا ېول قومي مسايلو 

ته ملن ونه وهو، دا د يو خاص 

لپاره کېږي،  لوړتياقوم د قومي 

 دا ېول مسايل بايد دې جلسو ته را نه وړل يش.

به شوه، هلته چې هرڅوک د يو نظر او فکر خاوند د جلسې فضا ېېره خرا

و او ټول له مناسب سواده برخمن وو، د تندر صيب چلند پرې ښه ونه لګېد، 
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پر تا باندې ولې بده لګېږي، » :ويلو ما هم خپله خربه وررسه غربګه کړه، ما 

همدغسې مسايل پرون د ننګرهار په )دره نور( کې هم وو او له نورو واليتونو 

م چې راپور راځي، موږ بايد هغه ک  م  راوړو، دې کې د قوم څخه ه

خربه چېرته ده، څوک چې قومي مشکل لري، هغه په خپله هره مسله قومي 

د جلسې فضا ترخه شوه. تر هغه وروسته ما پرېکړه وکړه چې نور دې  ...«کوي

ېول جلسو ته نه ځم، يو شمېر نورو رييسانو هم پرېکړه وکړه چې دا ېول 

تندر ته  (رسور ثبات او ملک قرييش)په درد نه خوري، تر هغه وروسته جلسې 

وييل وو چې دلته هر څوک راغيل، هغه ځان ته يو څه وايي، ستا چلند 

مناسب نه و، دلته هر څوک په خپله رييس صاحب )ولسمرش( انتخاب کړي او 

نه هر يو مستقيامً له هغه رسه رابطه لري، دلته ګوره څوک، څوک لرې کوالی 

يش. رييس صيب چې يون دلته راوړی، خپل خاص هدفونه لري، دی يې 

ازاد پرې ايښی دی، دې مسلې ته دې پام وي چې ګوره نور جنجال ورڅخه 

جوړ نه يش. تندر صيب ورته وييل وو، چې ما د دې راپور پوښتنه وکړه، ېېر 

هېڅ غلطي په کې نه وه، دا دومره  ،دقي  وو، حتی د اتاق ځای او وخت

دوی ورته وييل وو چې هغه ېېر اجتامعي،  ؟قي  راپور ولې ده ته راغید

علمي او فرهنګي روابط لري. نور دې خپله خوښه. يوه ورځ وروسته ماته 

گپهای تندر صيب زنګ وواهه، اتاق ته يې ورغلم، راته يې وويل: ))بيادر 

رديم، که تو خفه نه شوی، ما همه ګپها را در اين جا درک ک خود راپس گرفتم

در اينجا برادر وار  مدنی ما و شام بايد منحيث يک روشنفکر ويک فعال

 زندګی کنيم.((
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 فعاليتونهزياتې هيلې او کم 

 

کله چې ېاکرت صيب زملی رسول د بهرنيو چارو د وزير په توګه وټاکل 

شو او ېاکرت سپنتا د امنيت شورا سالکار شو، نو بيا هم جلسو دوام درلود، په 

به د ويډيو کنفرانس له الرې د امنيتي چارو د همغږۍ مرکز له خوا  پيل کې

 د ټول هېواد امنيتي راپور وړاندې کېده.

د همغږۍ په مرکز کې د ايسا ، کورنيو چارو، دفاع وزارتونو او ميل 

امنيت استازو ګډون درلود، دفرت يې د ارګ د دخويل دروازې په خوله کې 

ساعتونو د امنيتي حاالتو، ضايعاتو او تلفاتو ( ۲۱و. دوی به د ټول هېواد د )

وه، د  روانه په باب راپور وړاندې کاوه. رښتيا هم په هېواد کې ګرمه جګړه

دې جګړې جاج هغه چاته څرګندېده چې په داسې يو معلومايت دفرت کې 

( ۲۱۱رر۶۳۱تنه او ټپيان به له  ۶۱۱يې کار کاوه. ورځني تلفات به اوسط ېول )

سګونو ګاېي او نقليه وسايل به له منځه تلل، دې حالت ته به مې تنه وو. په ل

 چې وکتل، نو ېېر به يې وځورومل.

هېڅوک په دفرت کې له دې حالته رايض نه وو، هر څوک ستړي او 

مايوسه وو، ورځ تر بلې بدتري وه. ما به چې کله د سهار په راپور کې تلفات 

اوه. پر هغه ورځ چې به جلسې وليدل، نو بيا د غرمې ېوېۍ هم خوند نه راک

ته الړ نه شوم، نو ېوېۍ به يو څه نا څه خوند راکړ، هېڅ وړاندوينه، اراده او 

هيله نه وه چې دې حاالتو ته د پای ټکی کېږدي، له ولسمرش څخه نيولې بيا 

 الره ورکه وه.څخه تر واړه ماموره پورې له ټولو 

مو کار ته دوام ورکاوه، خو  ددغسې يو ابهام، ستړياوو او نهيلو په منځ کې

دې رسه رسه مو بيا هم په ځينو برخو کې د دفرت د حدودو، صالحيتونو او 

چې دلته غواړم په  ،امکاناتو په چوکاټ کې څه نا څه کارونه تر رسه کړل

 د ځينو يادونه وکړم: يې لنډيز رسه يوازې د دوه نيمو کلونو په بهري کې
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يم کلن دوه ن  د فرهنګي چارو د رياست

 کاري راپور

 

د دوو کلونو په ترڅ کې د فرهنګي چارو  واليتونو ته سفرونه: -۶

لکه لوګر، پکتيا، ميدان وردګ، کندوز،  ،رياست رييس بېالبېلو واليتونو

ننګرهار، لغامن، کونړ او نورو ته سفرونه کړي، هلته يې له بېالبېلو فرهنګيانو او 

ستونزو او مشکالتو يې ځان خرب کړى د قلم خاوندانو رسه کتيل، د هغوى له 

 او هغوى رسه يې د ځينو مشکالتو په حل کې مرسته کړې ده.

د فرهنګي چارو رييس په تېرو دوه نيمو کلونو کې له بېالبېلو  مرکې: -۲

کورنيو او بهرنيو راېيوګانو، ټلويزيونونو او چاپي خپرونو رسه تر سلو 

افغانستان د اسالمي جمهوريت (زياتې مرکې کړي او په هغو کې يې د ٠33)

پالييس ترشيح کړې، د جمهور رييس موقف يې خلکو ته واضح کړى او د 

 ځوابونه وييل دي. په مستقيم او نا مستقيم ېول مخالفينو تبليغاتو ته يې

د جمهور رييس له حکم رسه د فرهنګي چارو  د امن ګډه جرګه: -۹

ې جرګې د جوړېدو لپاره د رييس د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن ګډ

هغې جرګې داراالنشاء ته په خدمتي توګه معريف شوى و. د فرهنګي چارو 

په ګډه همکارۍ د دې رسه نورو رياستونو  لهرياست د امنيت شورا دفرت 

جرګې په جوړېدو کې فعاله ونډه واخيسته او د فرهنګي چارو رييس د دې 

 خپل رول ادا کړ. جرګې د منيش په توګه د جرګې په کاميابۍ کې

د فرهنګي چارو رياست  علمي فرهنګي غونډې او سيمينارونه: -۱

په لسګونو کورنيو او بهرنيو علمي غونډو، سيمينارونو او ورکشاپونو کې ګډون 
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 کړى او په هغو کې يې فعاله ونډه اخيستې ده.

د فرهنګي چارو رياست رييس پر کورنيو سفرونو  بهرين سفرونه: -۳

و اروپايي هېوادونو، روسيې، پاکستان او امريکا ته کاري سفرونه رسبېره، ځين

کړي او هلته يې په علمي غونډو، سيمينارونو او ورکشاپونو کې ګډون کړى او 

 د خپل هېواد استازيتوب يې کړى دى.

: د فرهنګي چارو رياست د جمهور رييس د جمهور رييس بيانيې -۱

کړې او د ځينو نورو لپاره يې مواد  لپاره د ځينو بيانيو په ليکلو کې مرسته

 برابر کړي، چې له دې موادو څخه په خپل ځاى کې ګټه اخيستل شوې ده.

کال پورې د  (ل٠099-٠093)له  د افغانستان د رسنيو ېېټابيس: -۷

افغانستان د رسنيو په باب هر اړخيز معلومات راټول شوي، چې د يوه 

ه کتاب په بڼه هم چاپ شوي دي. ېېټابيس کار ورکوي، دا مواد وروسته د يو 

په دې اثر کې د افغانستان په موقته، انتقايل او انتخايب اداره کې د رسنيو 

 پرمختګ څېړل شوى دى.

د فرهنګي چارو رياست له خوا له رضورت رسه سم  تحلييل مطالب: -۸

په افغانستان کې د سيايس، ټولنيزو او فرهنګي پرمختياوو په باب ګڼ شمېر 

 طالب هم ليکل شوي او مسولينو ته وړاندې شوي دي.تحلييل م

د امنيت شورا له خوا روسيې ته د افغاين  تحصييل بورسونه: -۳

محصلينو په لېږلو کې د اداري رييس په مرسته او همکارۍ هلې ځلې شوي 

 او د هغوى د لېږلو پروسه تکميل شوې ده.

ون لپاره د د امنيت شورا دفرت د کتابت د امنيت شورا کتابتون: -۶۱

افغانستان د بېالبېلو چاپي خپرونو کليکسيونونه ترتيب شوي او دې کتابتون 

 ورکړل شوي دي. هم ته ځينې کتابونه

د فرهنګي چارو رياست په هېواد  له فرهنګي ټولنو رسه روابط: -۶۶

کې د بېالبېلو کلتوري ټولنو او د هغو د انسجام له ادارو رسه ټينګ روابط 
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( زياتې فرهنګي ټولنې په دې دايره کې 033يز ېول تر )لري، چې په ټول

 شاملې دي.

له نورو اړوندو دفرتونو رسه د  د فرهنګيانو تشوي  او هڅونه: -۶۲

کلتوري ټولنو  د فرهنګي چارو د رياست په هلو ځلو يو شمېر فرهنګيانو او

استازو ته د دې زمينه برابره شوې، چې جمهور رييس رسه وګوري او 

 ځينو ليکوالو ته يې د تشوي  زمينه برابره کړې. همدارنګه

په هلو ځلو او په نادولتي  رييسد فرهنګي چارو  د کتابونو چاپ: -۶۹

( عنوانه علمي، اديب، ټولنيز او سيايس کتابونه 00امکاناتو په يوځايي ېول )

چاپ شوي دي. رسبېره پر دې د فرهنګي چارو رياست يو زيات شمېر 

پانګوالو څخه د مرستې زمينه برابره کړې، چې هغوى پرې ليکوالو ته له ميل 

 عنوانو زيات علمي، اديب اثار او مجلې چاپ کړي دي. وتر لس

د فرهنګي چارو رياست له هغو  د ليکوالو نړيوال کنفرانس: -۶۱

د لويې جرګې کې ليکوالو رسه هم مرسته او همکاري کړې، چې په کابل ښار 

جوړ کړ. په دې کنفرانس کې له  (کنفرانسپښتو نړيوال )په خېمه کې يې 

کوټې، پېښور، کراچۍ او نورو سيمو څخه راغلو ليکوالو هر يو ته د فرهنګي 

 ( عنوانه کتابونه د تحفې په ېول ورکړل شول.00چارو د رييس له خوا )

کله کله په يو شمېر وېبپاڼو کې د  په انټرنټي سايټونو کې نرشات: -۶۳

تبليغات شوي، د فرهنګي چارو رياست وخت پر  جمهور رييس پر ضد ناوړه

 وخت ورته ځوابونه ليکيل او په همغو وېبپاڼو کې يې خپاره کړي دي.

د دولت د پاليسيو د تطبي  د پارملان له وکيالنو رسه روابط:  -۶۱

لپاره او په پارملان کې د يو شمېر دولت ضد وکيالنو د هڅو او تبليغاتو د 

پالو وکيالنو رسه ارتباطات ټينګ شوي او د دولت مخنيوي په خاطر ځينو ملت

 ب شوى دى.لاو جمهور رييس د پاليسۍ د تطبي  لپاره د هغوى مالتړ ج

د فرهنګي  د واليتونو اوعلمي مرکزونو له کتابتونو رسه مرسته: -۶۷
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چارو د رياست په همکارۍ د يو زيات شمېر ازادو فرهنګي ټولنو له 

د يو زيات شمېر کتابونو مرسته شوې او کتابتونونو رسه په وړيا ېول 

لپاره له ميل  چاپولوهمدارنګه يو شمېر ليکوالو ته د هغوى د کتابونو د 

 پانګوالو څخه مرسته جلب شوې ده.

د اطالعاتو او کلتور  د اطالعاتو او کلتور وزارت رسه ارتباط: -۶۸

ينګ شوى او وزارت له لوړ پوړو چارواکو رسه د فرهنګي کارونو لپاره ارتباط ټ

 هغوى رسه همکاري شوې ده.

يو شمېر هغه ټولنيز او دفرتي کارونه  ټولنيز او دفرتي کارونه: -۶۳

چې د دفرت د مرشانو له خوا د فرهنګي چارو رياست ته سپارل شوي، وخت 

پر وخت تر رسه شوي او په دې برخه کې لوړو مقاماتو ته خپل وړانديزونه 

 هم وړاندې شوې دي.

د تېرو دوه نيمو کلونو په ترڅ  رييس رسه ليدنې کتنې:جمهور  -۲۱

کې د فرهنګي چارو رييس په هغو غونډو کې ګډون کړى، چې د جمهور 

رييس او فرهنګي ټولنو او علمي مرکزونو تر منځ شوي او د هغوى راپورونه 

يې ليکيل او ثبت کړي، دغه راز يې په خپله هم تر لسو ځلو زيات له جمهور 

ګړي مالقاتونه کړي او په هغو کې يې د افغانستان د سيايس او رييس رسه ځان

فرهنګي پرمختياوو په باب جمهور رييس ته خپل نظرونه وړاندې کړي، د 

دې ترڅنګ يې د ليکوالو او فرهنګيانو د ژوندانه او د هغو د فرهنګي کارونو 

د ښه وايل لپاره هم جمهور رييس ته خپل وړانديزونه کړي او د جمهور 

 هم فرهنګي کړيو ته رسويل دي.يې س نظر او الرښوونې ريي

د دې کارونو ترڅنګ مې دوه سرت کارونه وکړل، چې هغه د کونړ او 

لغامن پوهنتونونو جوړول وو، د دې دواړو پوهنتونونو تاسيسول په خورا 

زحمت او دقت تر رسه شول، د ولسمرش قانع کول او دفرتي موانع هغه 

وغوښت او په ېېر زحمت مو هغه خيال پر  مسايل وو چې ېېر وخت يې

عميل واقعيت بدل کړ چې زموږ په ذهن او د کونړ او لغامن له خلکو رسه په 
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فکر کې موجود و، داسې وخت بيا راغی چې دې پوهنتون ته ودانۍ جوړې 

په مليونونو ېالرو پانګه پرې ولګول شوه او په زرګونو محصلني په کې  ،شوې

که د فرهنګي چارو د دفرت هڅې نه وای، نو دا  پر زده کړو بوخت شول،

 پوهنتونونه به نه پر دې مهال او نه هم پر دې څرنګوالی جوړ شوي وو.

په مجموعي ېول که د امنيت شورا دفرت ارزول کېږي، څومره چې 

ورڅخه هيله کېدله او اړتيا احساسېدله، کارونه د اړتيا په تناسب نه تر رسه 

 رونه کم وو.کېدل، هيلې زياتې او کا
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 اووم څپرکی

 

 رونهټارګ کې موثر کرک

 

رونه لري. ځينې بيا داسې ټهر دربار او هر نظام ځان ته خپل خپل کرک

وي چې يو شمېر له تېر درباره او نظامه دې نوي ته په مرياث پاتې وي او 

ځينې يې خپل توليد وي، ځينې بيا سوچه د خپل نظام محصول وي، لکه په 

ل( کال پورې چې  ۶۹۳۲ل( څخه بيا تر ) ۶۹۸۶نو کې. له )انقاليب نظامو 

کوم نظام رامنځته شوی، دا د )سالتې( بڼه لري، د هر يش بېخ او رس په کې 

شته، دميوکراتان په کې شته، د کمونيستي پلوه نظام پاتې شوين په کې شته، 

ستميان په کې شته، د جهادي ېلو ټوپکوال په کې شته، ښه خلک په کې 

اک خلک په کې شته، ناپاک خلک په کې شته، لنډه دا چې هر څه شته، پ

غواړې هغه په کې پيداکېږي. د همدغو نامتجانسو افرادو او اشخاصو 

موجوديت و، چې نظام يې ساملې او طبيعي ودې ته پرې نښود، يو 

ايډيالوژيک، فکري، ميل او سيستامتيک نظام جوړ نه شو، هر چا خپله ورځ 

تګونه چې په دې نظام کې رامنځته شول، هغه هم د تېروله، کوم پرمخ

نړيوالې ټولنې د بې درېغه مرستو برکت و، نه د دې نظام تدبري او دقت. که د 

دې نظام پرځای هر بل نظام وای او يو مدبر سړی يې په راس کې راغلی 

وای، نو باور دی چې حاالت به تر دې اوسنيو هغو څو ځله ښه وای او 

ر پرمختګ کړی وای. دا داسې يو نظام و چې ښه سړی او د افغانستان به ېې

کار شخص به هم ورته داخل شو، د سيستم تابع به شو، څرنګه چې سيستم په 
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مجموع کې ناسامل و، نو ساملو اشخاصو هم ېېر فعاليت په کې نه شو کوالی، 

خو بيا هم هغه خلک د ستاينې وړ دي چې له ناپاکو خلکو رسه په يوه واحد 

م کې راغلل، خپله پاکي يې وساتله او ناپاک نه شول. دلته غواړم د سيست

( کلنه دوره کې هغو شخصيتونو، د هغو رول ۶۲ښاغيل کرزي د واکمنۍ په )

او د کار څرنګوايل ته لنډه اشاره وکړم چې په ياده موده کې تر ټولو زيات 

ا هم لږ تر ته نږدې وو، مشورو او نظريو يې پرې اثر درلود او يولسمرش کرزي 

 لږه وخت پر وخت يې ورته ځان رسوالی شو:

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7933 
 

 

 

 د ميل امنيت شورا دفرت کرکټرونه
 

د ولسمرش کرزي په ټوله  انجنري محمد ابراهيم سپني زاده: -۶

نږدې څېره بله نه  ته واکمنۍ کې تر انجنري ابراهيم سپني زاده موثره او هغه

او د ښاغيل )سپني( زوی دی، وه. انجنري ابراهيم اصالً د فراه اوسېدونکی 

پالر يې د اعليحرضت محمدراهر شاه د واکمنۍ پر مهال په ميل شورا کې د 

فراه د خلکو استازی و. په بېړنۍ لويه جرګه کې هم ښاغلی )سپني( د فراه د 

خلکو وکيل و. انجنري ابراهيم ېېر ارام مزاجه شخص دی. ېېرې کمې خربې 

ی. هره شېبه چې وغواړي ولسمرش کوي، يوې يادې کورنۍ ته منسوب د

کتالی يش. ولسمرش هم هره شېبه غواړي دی وګوري. ده پورې ځينې داسې 

مهم کارونه تړيل چې ولسمرش يې پر نورو باور نه يش کوالی. پر يوه وخت 

 )انجنري محمد ابراهيم سپني زاده(
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هم د ميل امنيت شورا دفرت د مرستيال په توګه دنده رسته رسوي او هم د 

يل امنيت د رياست مرستيال و. وروسته امرهللا صالح د رياست پر مهال د م

يې بيا هغه دنده پرېښوده او يوازې د ميل امنيت شورا دفرت د مرستيال په 

 ،توګه پاتې شو. دلته په دې دفرت کې زملی رسول هغومره صالحيت نه لري

لکه دی يې چې لري، د پيسو ټول واک له ده رسه دی. که پيسې علامو شورا 

رانو، قومندانانو او يا هم نورو موثرو اشخاصو ته، ته ورکوي، که تنظيم ساال

حساب و کتاب يې يوازې ولسمرش او خپله انجنري ابراهيم سپني زاده رسه 

دی. تر دې سوا نور پرې څوک نه خربېږي. د دولت د اوپراتيفي پيسو يوه 

 برخه هم دلته استعاملېږي او له دې ځايه خلکو ته ورکول کېږي.

ندانان، جهادي مرشان او نور ټول دلته راروان وي. وزيران، واليان، قوم

انجنري ابراهيم ټلېفون په اسانۍ نه جګوي، که د چا ټلېفون يې جګ کړ، مانا 

دا چې د هغه کار شوی دی. که د وزير ټلېفون هم پورته کړي، نو وزير ته د 

 ېېرې خوشالۍ خربه ده. له بهرنيانو رسه هم د ولسمرش روابط د انجنري ابراهيم

په واسطه ټينګېږي. څو ځله چې د ولسمرش او امريکا تر منځ مناسبات خراب 

د  .شول، نو انجنري ابراهيم امريکا ته سفر وکړ او دا مناسبات يې بيا ورغول

پيسو وررسه کمی نه شته، نو ځکه څوک داسې څه نه يش ويالی چې هغه د 

کېږي، پيسو شوقي دی، ځکه پيسې خپله د ده په الس خلکو ته ورکول 

تنظيمي فکر نه لري، ميل احساس يې پياوړی دی، ان تر دې پورې چې کله 

کله يې د ولسمرش د نظرياتو ترديد هم کړی، څو ځله چې ستړی شوی ماته 

يې وييل چې پاس دفرت ته راشه! هلته چې ورغلی يم، نو د زړه درد يې بيان 

انتقاد هم  کړی دی. ېېر ځله يې که د ولسمرش توصيف کړی، نو پر هغه يې

کړی، څو ځله يې ماته وييل چې ټول کار رييس صاحب خراب کړی، که 

شاملټلواله دومره پورته پورته کېږي، که طالبان دومره زړور شول او که دې 

حکومت کې فساد دی دا ټول د رييس صاحب کار دی، له خارجيانو رسه 

جوړ کړو، په هره ورځ الس او ګرېوان وي، بيا موږ ورشو، مناسبات بېرته لږ 
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ررسه نه وي، ددې کله کېږي تر اخره پورې، وهللا چې دا اوس د امريکا مالتړ 

که دا ګاونډيان دې يوه ورځ هم پرېږدي. دی کله ايران ته منډه کړي کله 

پاکستان ته ورور وايي، کله پر روسيې غږ وکړي، کله چني ياد کړي، کله دا 

قومندان دغه وړاندې ميدان کې وکړي، کله دا، هغه ورځ د امريکا د پوځونو 

موږ ته وويل: ))ولسمرش فکر کوي چې چني ته به الړ يش او هغوی به وررسه 

(( هغه وويل: ))چني په دې پوزېشن کې نه دی چې د ...څه کمک وکړي

افغانستان د جګړې بار اوچت کړي او نه يې ټکنالوژي له موږ رسه سيايل 

( کاله پر ټپه ودرېږو او هېڅ ۲۳)کوالی يش، همدا اوس چې موږ پنځه ويشت 

( کاله وروسته زموږ حالت ته راورسېږي او که ۲۳کار ونه کړو، نو چني به )

موږ همداسې کار وکړو، نو فکر وکړئ چې چني زموږ ځای ته راريس موږ به 

چېرته رسېديل يو.(( د امريکا دې قومندان دا هم وويل: ))ايران هسې بړ بړ 

ا نه ده چې ايران ته څه ووايو، که موږ وغواړو، نو کېږي، زموږ پالييس اوس د

د ايران يوه الوتکه او يو توغندی هم له موږ څخه نه يش پورته کېدلی، همدا 

فورس )ځواک(  عسکري اماراتو کې چې زموږ کومعريب متحده اوس په 

پروت دی، د ټول ايران لپاره کفايت کوي. خو ستاسو ولسمرش هسې ناحقه له 

 پل مناسبات خرابوي...((امريکا رسه خ

انجنري ابراهيم به هر کله زما د ميل دريځ ستاينه کوله، راته ويل به يې 

فشار به درباندې زيات وي، خو پښتنو کې دې ځای نيولی دی، ېېر کار دې 

ورته وکړ، موږ دررسه يو، ان رييس صاحب هم زړه کې پوهېږي چې ته ح  

کوي، نو ځکه په ښکاره ستا مالتړ نه خو هغه شاملټلواله نه خفه  ،په جانب يې

 کوي.

انجنري ابراهيم راته وويل چې څو ځله مې زړه غوښتي چې استعفی 

وړاندې کړم، خو بيا چې د افغانستان ميل ګټو او د رييس صاحب يوازېتوب 

 ته ګورم او ښه سړيتوب ته يې، نو بېرته مې خپل کار ته دوام ورکړی دی.

ېېر ښه روابط وو، ان کله چې ما استعفی انجنري صيب ابراهيم رسه زما 
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نو د ده مشوره په کې وه، ده راته وويل چې استعفی وکړې ښه به وي،  ،کوله

ژبه به دې خالصه يش، دلته دې رييس صاحب کارونو ته نه پرېږدي او نه 

دې داسې مالتړ کوي چې ته ورته رضورت لرې. انجنري ابراهيم ېېر ځله له 

چې خپل خپلوان يې په  ،ورنيو رسه مرسته کړېهغو خوارو او غمځپلو ک

هغو بېوزلو کورنيو  ځينو ناڅاپي انتحاري او نورو پېښو کې له منځه تليل، له

او ليکوالو رسه يې هم مرسته کړې چې ما ورته يادونه کړې ده. البته دا 

مرسته پر هغو مرستو رسبېره وه، چې ولسمرش په رسمي ېول کوله. ان له يو 

محصلينو رسه يې د فيس مرسته هم کړې ده. انجنري ابراهيم د  شمېر بېوزلو

ولسمرش پر ذهن دومره پوه و چې د جمهوري رياست د دوميې دورې ټاکنو 

ته ال ېېر وخت پاتې و، د مرستياالنو په باب ګونګسی و. ما ورته وويل چې دا 

پنجشېر درې څخه څوک د مرستيال په توګه رانه وړي، ځکه  لهځل بايد 

ده راته  .خو هسې هم نه راوړي، پښتانه خفه دي رايه به ورنه کړي رايې

وويل، رييس صيب فکر کوي که پښتانه خفه وي، رايه ورنه کړي، نو دی به 

)فهيم خان( راويل او ځای به په هغه ېک کړي، دا خربه ماته هغه وخت 

عجيبه غوندې ښکاره شوه، خو څو مياشتې وروسته بيا پر واقعيت بدله شوه. 

له دې څخه ښکاره شوه چې ولسمرش کرزي کومه پرېکړه وار دمخه له ځان 

 رسه کړې، له هغې څخه تر ټولو دمخه انجنري ابراهيم خرب و.

انجنري ابراهيم په دولتي کارونو او ان د ميل امنيت په کارونو کې چې د 

ده د کار ساحه ګڼل کېدله، مداخله نه کوله، کله چې به دې کوم کار ورته 

ه، يادښت به يې واخيست، خو بيا پسې نه ګرځېده، پوره صالحيت يې وواي

درلود، خو له دې صالحيت څخه يې هېڅکله اعظمي ګټه پورته نه کړه، په 

وروستيو کلونو کې يې ېېره موده په بهرنيو سفرونو تېره کړه، ضياء صالحي 

ری چې دا مهال مايل او اداري رييس و، ده رسه به هر مهال په سفر کې ملګ

و، د دې سفرونو اصيل هد  د سيايس روابطو او پټو مناسباتو ټينګول وو. له 

ګوانتانامو څخه د طالبانو د دوسيو د څېړلو او د هغوی د راخوشې کولو 
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موضوع هم ده تعقيبوله. له قومندانانو او طالبانو رسه پ  روابط هم ده 

رسه رابطه ټينګه درلودل، د )مال برادر( کيسه يې راته وکړه چې کله يې ده 

( I.S.Iشوه او د جګړې د بندولو نيت يې وکړ، نو په کويټه کې د پاکستان )

ونيو، د ټلېفون نومرې يې وررسه پيدا کړې او بيا يې پر همغه برخليک اخته 

کړ چې ټول افغانان پرې پوهېږي. انجنري ابراهيم وويل، هر طالب چې سوله 

استخبارات يې ژوندی نه پرېږدي.  غواړي او افغاين روحيه لري، د پاکستان

لنډه دا چې انجنري ابراهيم د ولسمرش دومره اعتباري کس دی، چې هم له 

سيايس پلوه بشپړ باور پرې لري، هم له امنيتي پلوه او هم له اقتصادي پلوه. 

لکه انجنري ابراهيم  ،هېڅ بل شخص په ارګ کې د دومره نفوذ خاوند نه دی

 چې دی.

په امنيت شورا دفرت کې د پوست له مخې ول: ېاکرت زملی رس -۲

لومړی، خو د صالحيت له مخې دويم مقام لري. ېاکرت زملی رسول، ېېر 

، د ارامو اعصابو او ميل فکر خاوند دی. ځان شاهي کورنۍ سړی دی سيال

پورې تړلی او د اعليحرضت محمد راهر شاه خدمتګار ګڼي او د ميل فکر د 

وسې له پيل راهيسې بيا تر دې دمه له ولسمرش الرې يو مبارز. د روم د پر 

مرش په توګه تر ټاکنې د کرزي رسه ښه مناسبات لري، د امنيت شورا د دفرت 

دمخه د هوايي چلند د وزارت وزير و او له هغې ورځې چې دا دفرت جوړ 

شوی، دی يې د مرش په توګه غوره شوی دی. په دري، انګلييس او فرانسوي 

کاغ  له مخې ويالی يش او بل څوک يې چې وايي  ژبو پوهېږي، پښتو د

دی پرې پوهېږي، خو خپله پرې سمې او روانې خربې نه يش کوالی. ځان 

اصالً د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ګڼي او په خټه هم محمدزی. له دولتي 

زور و ځواکه د ځان په ګټه کار نه اخيل، داسې يو سړی دی، چې تراوسه يې 

ه نه ده غوره کړې. د نرمو اعصابو خاوند او اصالً د طب کورودانه هم ځان ت

يو ېاکرت دی. تر اوسه چې چا وررسه کار کړی، بده خاطره ترې نه لري، 

خربې کمې کوي، خو په دفرت کې تر ېېره وخته پاتې کېږي. ولسمرش رسه په 
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 )ېاکرت زملی رسول(

هر کورين او بهرين سفر کې ملګری وي او ځان د هغه ېېر اخالصمند ګڼي. د 

بهري کې امرانه لهجه نه لري، ما رسه يې د څو کلونو په بهري کې ېېره کار په 

ګوزاره وکړه. کله چې به زه کوم بهرين سفر ته روان وم، نو ژر به يې زما 

مکتوب امضا کړ چې ځه څو ورځې خو به ترې بېغمه يم. ما چې به کله په 

ه نه ټلوېزيون کې مرکې کولې، نو د ده به نه خوښېدې، خو راهراً يې څ

په دهلېز کې ودرومل، راته يې وويل: ))به  د خپل دفرت ويلې، يوه ورځ يې

لحاظ خدا مرا کتی کسی به جنجال نه پرتو(( مقصد يې دا و چې ته کومې 

مرکې کوې، خلک يې له ما انګېري، په داسې حال کې چې زه ستاسو له 

ترڅ کې مرکو رسه مواف  نه يم. ما چې به څو ځله په دفرت کې د جلسو په 

ورته ويلې چې د خدای په خاطر په دې حکومت کې پوزېشن او اپوزېشن 

معلوم کړئ، څوک يې هېڅ کيسه کې نه دي، هم په حکومت کې دي هم د 

د دې ))حکومت مخالفت کوي، نو دوی به غيل وو، ما يوه ورځ وويل: 

حکومت مخالف او پلوی معلوم نه دی چې څوک يې وارث دی، هېڅوک د 

نو يوه ورځ ده راته وويل:  ((تي اپوزېشن( په باب څه نه وايي.دغه )حکوم

))ديګرا چيز ميګه يا نه ميګه تو خو 

هيچ چيز مناندی، هر چيز ګفتی 

دل خود را يخ کردی، ديګر چيز 

مانده که بګوی((. له شاملټلوالې 

رسه زما له مخالفتونو رسه رسه ده 

بيا هم زما د زياتو هڅو مخه ونه 

دې چې رايض نه و.  نيوله، رسه له

ولتي مجله  يوه ورځ مې ورته د عدليې وزارت مجله )عدل( ښکاره کړه چې د

ده او هلته يې ټولو ځايونو کې په قصدي ېول د )افغان( پر ځای د 

)افغانستاين( لفظ کارولی و. ما ورته وويل د دې دواړو کلمو پر مانا او مفهوم 

))نی کار خوب نه  :راته وويل خو تاسو پوهېږئ، بايد د دې مخه ونيسئ، ده
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کرده اين خو مخالف روحيه قانون اساسی است، ما اين مجله را به رييس 

مجله يې له ځان رسه يوړه، د ولسمرش د دفرت په دهلېز کې د  .صيب ميربيم((

عدليې وزير ) رسور دانش( وررسه مخامخ شوی و، هغه ته يې وييل وو چې 

اين ) :شوی، هغه ورته وييل وو چې ستاسو په مجله کې دغسې مشکل پيدا

رييس  !ګپ مهم نيست((. بله ورځ چې ما وليد، ما وويل وزير صيب کدام

صيب ته دې مجله ښکاره کړه؟ ده وويل، د عدليې وزير مې وليد، هغه وويل: 

هغه  ،ده ويل، هو نو ؟ما ويل بس همدومره .))اين کدام ګپ مهم نيست((

همه مسله کې د ده اجراات وو. د نورو وويل مهمه نه ده، نو دا په دې م

 اجرااتو قياس يې هم له همدې يوې بېلګې څخه کوالی شو.

زملي رسول د امنيت شورا دفرت کې ېېر کلونه تېر کړل، خو هسې چې د 

دې دفرت له شان او شوکت رسه مناسب وو، نه دې دفرت تر رسه کړل او نه هم 

ګناه هم نه وه، تر زملي  ښاغيل ېاکرت زملي رسول. يوازې د زملي رسول

رسول چې څوک پورته و، هغه تر ده هم نرم و. د هغه احتياط هم پر ده 

 سيوری غوړولی و.

د نرم له پاسه نرم واکمن و، نو ځکه خو ټوله پاچاهي خوړينه وه. د زملي 

رسول يوه هيله دا وه چې د بهرنيو چارو وزير يش، په امنيت شورا کې يې 

ارمان تېره کړې وه چې کله به دې بل مقام ته  هم ېېره موده په همدې

ورسېږي، کله چې دې ارمان ته ورسېد، د امنيت شورا په دفرت کې يې د 

خدای پامانۍ جلسه جوړه کړې وه. )عبدهللا پوپل( ورته په ټوکو کې وويل، 

ستا اداره او منجمن  عايل دی، خو ځينې دوستان اعرتاض لري چې ېاکرت 

ي، خارجه وزارت خو د خربو ځای دی چې ېاکرت صيب ېېرې خربې نه کو 

صيب به هلته څه کوي، خپله پالييس به بدلوي که همداسې به وي؟ ده ورته 

وويل: ))اينطور نيست که ما ګپ زدن را ياد ندارم، يا ګپ زده منيتوانم اصاًل 

در افغانستان ګپ زدن هيچ فايده ندارد، بدون از اينکه دشمنان را به خود 

ی ديګر چه فايده دارد؟ همني يون صيب که زياد ګپ زده، چه زياد بساز 
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فايده کرد غري از اينکه برای خود دشمنان را زياد بسازد ديګر چه را بدست 

اورد؟(( همدې رسه محفل ختم شو او دی د خپلې نوې دندې پر لوري رهي 

 شو.

ېاکرت رنګني دادفر سپنتا اصالً د هرات  ېاکرت رنګني دادفر سپنتا: -۹

واليت اوسېدونکی دی، لوړې زده کړې يې په جرمني کې کړي، چپي افکار 

لري او د خپلو افکارو له 

څرګندولو ېېه نه کوي. کله 

چې د طالبانو نظام ړنګ 

شو، نو دی هم کابل ته 

راغی، په کابل پوهنتون 

کې د استادۍ پر دندې 

رسبېره د يوه مدين فعال په 

توګه په بېالبېلو غونډو کې 

و، انتقادي ژبه يې هغه وخت تونده وه، بيا د ولسمرشکرزي له ورور څرګند ش

)قيوم کرزي( رسه د روابطو له امله، هغه ولسمرش کرزي ته وروپېژنده، کرزي 

په بهرنيو چارو کې خپل مشاور وټاکه، بيا يې د بهرنيو چارو وزير کړ. بيا يې له 

رايه بېرته  پارملان رسه مشکل پيدا شو، وليس جرګې ورڅخه خپله باور

واخيسته. د ېاکرت سپنتا پر رس د ولسمرش کرزي او وليس جرګې مناسبات خورا 

خراب شول. ولسمرش کرزي بيا په امنيتي چارو کې د خپل سالکار په توګه 

مقرر کړ او د امنيت شورا د دفرت مرش شو. رسه له دې چې د امنيت شورا په 

محمد ابدايل په ګډون هېچا  دفرت کې د انجنري ابراهيم سپني زاده او شيدا

هم د ېاکرت سپنتا له مقررۍ رسه موافقه نه لرله، خو بيا هم ولسمرش تر جرګو او 

مرکو وروسته هغه د دې دفرت د مرش په توګه وټاکه. خو ځينې مسايل يې ال 

چې دلته به د بهرنيو چارو وزارت په  ،مخکې تر مخکې ورته واضح کړې وو

ري ابراهيم او شيدامحمد ابدايل به په خپلو شان خالص م  نه لري، انجن

 )ېاکرت دادفر سپنتا(
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کارونو کې ازاد وي او ځينې نور رييسان هم. فکر کېږي ېاکرت سپنتا هم دا 

رشايط وررسه منيل وو. رسه له دې چې په لومړيو ورځو کې څه ناڅه تېز و، 

خو بيا چې پوه شو دلته د قدرت نورې رسچينې هم شته، ان د ولسمرش د 

پلوان دي، نو دی هم غلی او ورو شو. په لومړيو کور خلک او نږدې خ

وختونو کې ېاکرت سپنتا يو متحداملال مکتوب وليکه او ټولو رياستونو ته يې 

ابال  کړ، په هغه کې راغيل وو: ))په ټولو دفرتونو کې د افرادو تقرر او 

خو د  ،انفکاک د امنيت شورا د دفرت رييس )ېاکرت سپنتا( صالحيت دی((

، چې په کمپيوټر ليکل شوی و، په وروستۍ برخه کې د همدې مکتوب

امنيت شورا مرستيال )شيدامحمد ابدايل( په خپل الس په قلم ليکيل وو: 

))د افرادو تقرر او انفکاک، تغري و تبديل د يوه بورې کار دی نه د يوه 

شخص((. همدې جملې د دوو کسانو تر منځ د قدرت معادله څرګندوله. د 

په ګوزارې او د يو بل د زغملو په کلتور روانې وې. زما او د  دفرت چارې ټولې

ېاکرت سپنتا د افکارو تر منځ هم خورا تضاد و، خو ده په ټوله موده کې زما پر 

وړاندې داسې څه خربه ونه کړه چې زما د نارضايتۍ سبب يش. ده يوازې دا 

نه چې له کار وکړ چې په لويو، مهمو او غټو غونډو او همدارنګه هغه مجلسو 

زه په دې خوشاله وم، په هغو کې  بهرنيانو رسه به کېدل، زه يې نه خربومل.

ځکه چې زه څو ځايه مرصو  وم، د ټلوېزيون کارونه، د  ،چې ما خرب نه کړي

پوهنتون درسونه، د دفرت کارونه او نور فرهنګي کارونه دومره راباندې زيات 

زما او د ېاکرت سپنتا تر  شوي وو چې رس ګرولو ته مې وخت نه درلود. خو

 منځ دا واټن د دې سبب شوی و چې دواړو خواوو ته ګټه واړوي.

په لومړيو وختونو کې ېاکرت سپنتا مصمم و چې دی به پر ولسمرش کرزي 

خپل ېېر نظريات ومني، خو وروسته دی هم خوابدی ښکارېده، شکايت به 

رسه له دې چې  يې کاوه چې د ده خربو ته ولسمرش کوم اهميت نه ورکوي.

ده کله کله په خپلو خربو کې که د بهرنيو چارو وزارت پر مهال و او يا هم په 

امنيت شورا کې، خپل شخيص نظر له ولسمرش رسه متفاوت ګاڼه، ان د دواړو 
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په نظرونو کې به تضاد ښکارېده، خو بيا هم د دولت په حساسو مسايلو کې يې 

وميې دورې په ټاکنو کې داسې دخالت خپل ح  باله، ان د ولسمرشۍ د د

حدس او ګومان کېده چې ېاکرت سپنتا د )الربوک( نظر تائيدوي او ان تر 

دې چې ويل کېږي، هغه ته يې د ارګ د حال و احوال څرنګوالی هم په 

ګوته کړی و، خو خدای)ج( د دې خربې پر واقعيت پوهېږي. ېاکرت سپنتا د 

لنې په پلمه يې دينپالنه هم نه جنګساالرۍ او فساد مخالف و. خو د بنسټپا

ژبه يې ېېره  (يا فاريس خوښېدله، څو څو ځله يې وييل چې )دري

خوښېږي، خو دا خوښي له بلې ژبې رسه د دښمنۍ په مانا نه ده، بلکې هر 

سړی ح  لري چې خپله ژبه يې خوښه يش، خو که بل چا په عمل کې ورته 

ه عميل کوله. پښتنو رسه يې عمل کاوه، نو ده بيا په عمل کې همدا قاعده ن

( ۹۳چندان جوړه نه وه، خو زما په مخ کې يې دا اعرتا  کړی چې په تېرو )

کې کوم قوم زيات  ټولهکلونو کې چې افغانستان کې د قوم په توګه په 

زيامنن شوی او تر هر چا يې زيات زيان ليدلی، هغه پښتانه دي. يوه ورځ يې 

زاره محصلينو د مظاهرې په باب چې په کابل پوهنتون کې د يوه شمېر ه

غوښتل يې خپل استادان تبديل کړي او تر هغه دمخه د کابل د ښوونې او 

روزنې پوهنتون د محصلينو د تظاهراتو په باب چې نه يې غوښتل د )برهان 

ده فکر کاوه چې د دې  ،الدين رباين( نوم پر دې پوهنتون کېنښودل يش

رونه لرم. نو راته يې وويل چې دې مسايلو ته دواړو پېښو په باب زه بېالبېل نظ

ملن مه وهئ، ما وويل دې مسايلو ته خو محق  صيب او نور ملن وهي، موږ 

محق  خو اقليت دی، د اقليتونو خصلت : ))خو څه نه دي کړي؟ ده وويل

دی چې دا ېول چيغې وهي، هغوی ځان د دې ملک وارث نه ګڼي، پښتون 

ما ويل هغوی کله دا وراثت او  ((.دی خو د دې ملک وارث دی، اکرثيت

مني يې که نه حقيقت خو همدا دی، څوک چې : ))ويلو اکرثيت مني، ده 

د خارجيانو په مقابل کې جنګېږي او پر خپل ملک رس ورکوي همغه د ملک 

 ((وارث دی، دا چې څوک يې مني که نه هغه بېله خربه ده.
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درلود، د فاريس ژبې  ېاکرت سپنتا د پاکستان پر وړاندې هم ټينګ دريځ

له تائيد پرته يې د ايران د اخوندانو پر وړاندې هم ورته نظر درلود، په 

مجموعي ېول يې ماليان نه خوښېدل او دا يې ورستې پديدې او تعوي  

ليکونکي ګڼل. ېاکرت سپنتا رسه له دې چې پالر و نيکه يې پښتانه وو، خو ده 

چې ژوند مو له کوچيتوبه پيل کړی، ځان پښتون نه باله، کله کله به يې ويل 

خو اوس متمدن شوي يو. د ده په ماموريت کې ما د رشوت او فساد کومه 

خاصه بېلګه پيدا نه کړه، خو په ميل مسايلو کې لکه څنګه چې غږېده، په 

عمل کې هغسې نه و، د پښتنو او نورو توپري يې څرګند و او د خپل حزب 

رسه يې ښه مناسبات غوښتل او دا يې د خلک يې ېېر پالل. له امريکايانو 

افغان ولس په خري ګڼل، ولسمرش رسه يې څو ځله پر دې مسله او ځينو نورو 

هېوادمل به په کې  یخربو مناسبات هم خراب شوي وو، خو رسمحق  زمل

جرګه کېده او مناسبات به يې بېرته عادي کول. کله چې ما له دفرت څخه 

ځای، رييس  ستا پر: ))ف  نه و، راته يې وويلاستعفی کوله، نو دی رارسه موا

تر تا ښه سړی نه مقرروي، حتامً به کوم يو جنګساالر او  )ولسمرش کرزی( صيب

يا هم د هغه زوی راځي، نو تر هغه چې ته پاتې شې دا موږ ته په ګټه ده، زه 

تنوع ته سخت احرتام  وپوهېږم چې زما او ستا افکار فرق لري، خو زه د افکار 

په هغه ټولنه او دفرت کې چې د افکارو رنګارنګي نه وي، هلته پرمختګ  لرم.

ما ويل اوس مې پرېکړه  ((نه رامنځته کېږي که زما منې استعفی مه ورکوه.

 کړې ده. تصميم مې غوڅ دی، همدې رسه ترې له دفرت رابهر شوم.

کرزي د  شيدامحمد ابدايل د ولسمرش حامد شيدامحمد ابدايل: -۱

جملې څخه دی، مخکې تر دې چې حامدکرزی د موقتې ادارې  خپلوانو له

رييس يش، شيدامحمد وررسه د کويټې په دفرت کې کار کاوه. تر موقتې 

ادارې وروسته يې ځانګړی سکرتر شو او تر ټولو زيات ولسمرش ته نږدې و. د 

کار له ساعته بيا د خوب تر وخته له ولسمرش رسه و. د ولسمرش په ګڼو جلسو 

ګډون درلود او د هغه له هر رازه باخربه و. د ولسمرش د څلورو پنځو کې يې 
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 )شيدا محمد ابدايل(

کلونو واکمنۍ په بهري کې شيدا محمد د هېواد له هر وايل، قومندان، وزير، 

قومي مرش، روحاين شخصيت او نورو موثرو اشخاصو رسه يا د مخامخ خربو او 

وې ورته معلومې يا هم د ټلېفون له الرې اشنا شو او د افغاين ټولنې ېېرې خوا

شوې. شيدامحمد ابدايل بيا وروسته 

هلته   امريکا متحده ايالتونو ته الړ او

يې خپلې لوړې زده کړې تر رسه 

کړې. تر هغه وروسته بېرته افغانستان ته 

راغی او د ولسمرش کرزي د واکمنۍ په 

دوميه دوره کې د امنيت شورا د دفرت 

مرستيال او هم د ولسمرش خاص 

. دا مهال نو ېاکرت سپنتا او دستيار شو

ابدايل دواړو په يوه دفرت کې کار کاوه. د ېاکرت سپنتا له پخواين بګرونډ رسه 

هم د شيدامحمد ابدايل چندان جوړه نه وه، خو دا چې شيدا محمد ولسمرش 

ته ېېر نږدې کس و، نو ځکه خو د ېاکرت سپنتا زور پرې ونه رسېده. شيدا 

را کې ېېر واک درلود. يوه ورځ يې زه پاس خپل په امنيت شو   محمد ابدايل

راته يې وويل چې ستا فعاليتونه موږ تائيدوو، د رييس  ،دفرت ته وغوښتلم

په داسې موقف کې دی  )ولسمرش( صاحب هم خوښېږي، خو رييس صاحب

چې هغه خپله څه نه يش ويالی، موقف يې لوړ دی نو هغه خو د ټولو 

ولو دی خو ټولو کې پښتانه نه راځي. موږ جمهور رييس دی. ما ويل، هو د ټ

هم وايو چې دی د ټولو دی، خو عدالت دې تامني کړي، مرستياالن يې هم 

بايد د ټولو وي نه د يوه قوم. ده وويل د هغو خربه نو بيا جال ده. هغوی خو 

دا کار کوي )مانا خپل قوم پايل( نو موږ او تاسې بايد د هغوی غوندې نه شو، 

: الره ستا په نظر موجوده ده چې عدالت تامني يش. ده وويلما ويل کومه 

رييس صيب وايي که ټول د )يون( په شان وای او خپل ح  يې ))

غوښتالی، نو ماته به هم کار اسانه و، ما به ويل هغه دی دوی هم خپل ح  
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))پښتانه  ابدايل زياته کړه:. شيدا محمد ((غواړي، پر ما به يو ېول فشار وای

ې خدای خوار کړي، خپل موقف سايت، د خپلې څوکۍ په غم وزيران د

ما ويل اول خو يې همداسې خلک راوستي او دويم يو نيم که  .کې دي((

ځان وخوځوي، نو پر همغه ورځ يې لرې کوي او څوک يې اواز نه اوري او 

زه خو په داسې موقف کې يم چې چندان موقف نه دی، هر وخت چې راته 

موده  هستا خربه رښتيا ده، څ: ))ويلو ه خوشاله يم. ده ووايي الړ شه زه خپل

وړاندې څو تنه وزيران او نور مطرح کسان رسه کېناستو، اول کې د رييس 

صيب هم خوښه وه، دوی وويل چې په ميل موضوعاتو او نورو غټو مسايلو 

کې به ګډ موقف نيسو، هم په کابينه کې او هم به په نورو مهمو غونډو کې يو 

قف تائيدوو، خربه به مو يوه وي، پر رييس صيب به هم ېېر فشار نه د بل مو 

راوړو، موږ به خپل کارونه خپله کوو. فاروق وردګ، زاخېلوال، رحيم وردګ، 

جيالين پوپل او نور ټول په دې پروګرام کې شامل وو، څو غونډې مو هم 

وکړې، خو وروسته رييس صيب وويل چې دې کې بايد د ټولو قومونو خلک 

ي، بايد دا کار پراخ يش او ميل يش نه د يوه قوم. بيا زموږ هغه پروګرام و 

محمد هم کله کله د نورو افغانانو په شان د زړه  شيدا ((هملته پر ټپه ودرېد.

وينې څښلې، سړی نه پوهېده چې اخر شکايت چاته وکړي، دوی هم ناراضه 

مالتړ هم کاوه  او ولس هم ناراضه. شيدامحمد به کله زموږ د هغه ميل دريځ

چې د ټولو افغانانو خري به په کې نغښتی و. د هغه دفرتي مالتړ هم له ما رسه 

 ملګری و، خو زما د دفرت کارونه انجنري صاحب ابراهيم پورې تړيل وو، شيدا

محمد هم لکه د انجنري صاحب  محمد رسه مو دومره رسوکار نه درلود. شيدا

ارضېده. جلسې به اکرثه ېاکرت سپنتا ابراهيم په شان سهارنۍ جلسې ته نه ح

پرمخ وړلې او که هغه به نه و، نو د امنيت شورا بل مرستيال ښاغيل )حکيم 

محمد که څه هم په امنيت شورا دفرت  نورزي( به جلسې پرمخ وړلې. شيدا

کې زيات واک درلود او يا هم ولسمرش ته تر ېېره نږدې کس ګڼل کېده، خو 

 ې هغسې ګټه پورته نه کړه چې ورته په کار وه. له دې موقف او مقام څخه ي
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 )عبدالحکيم نورزی(

محمد ابدايل بيا وروسته په هند کې د افغانستان د لوی سفري په  شيدا

 توګه وټاکل شو.

عبدالحکيم نورزی اصالً د ارزګان واليت دی، عبدالحکيم نورزی:  -۳

ي( څانګې قچپي افکار لري او پخوا يې د خلکو دميوکراتيک ګوند په )خل

ه لرله، د خلکيانو د واکمنۍ په بهري کې د )کام( يا )اکسا( يانې د پورې اړ 

تر  هللا همغه وخت د څارګرې ادارې مرستيال پاتې شوی. د ېاکرت نجيب

حکومت وروسته په کويټه کې د پاکستان د استخباراتو له خوا بندي او بيا تر 

څو کلن زندان وروسته اروپا ته الړ، 

يا يې هلته په بلجيم کې اوسېده، ب

د روم له بهري رسه اړيکي پيدا کړل 

او له حامدکرزي رسه هم د 

همدغې پروسې له مخې اشنا شو، 

کله چې موقته اداره جوړه شوه، 

حکيم نورزی هم لکه د نورو 

افغانانو په شان له اروپا څخه کابل 

ته راغی او دلته د حامدکرزي له 

ميل امنيت  شو. خو د خوا د ميل امنيت د ادارې د مرستيال په توګه وټاکل

له رييس )امرهللا صالح( رسه يې ګوزاره ونه شوه، هره ورځ به د دواړو تر منځ 

جنجالونه وو. دا نو هغه مهال و چې حکيم نورزي پخواين چپ افکار څنډې 

ته کړي وو او ميل فکر يې راخپل کړی و. امرهللا صالح بيا دې ېول افکارو 

دې ادارې له خوا د عامو افغانانو په تېره بيا د رسه عالقه نه لرله او دا مهال د 

پښتنو افغانانو د ځورونې لړۍ په چټکۍ رسه روانه وه، د هر پښتون د ځپنې 

لپاره د )طالب( او )القاعدې( له نسخې څخه کار اخيستل کېده او د خپل هر 

جنايت د پټونې لپاره يې د )جهاد( او )مقاومت( تعوي  کاراوه. پر )حکيم 

چې د چپي افکارو يا د خلکيتوب کومه پخوانۍ ټاپه وه، نو امرهللا نورزي( 
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صالح کوالی شول د )جهاد( د لفظ په کارولو رسه هغه ته هر ېول ستونزې 

 راوالړې کړي.

نورزي ېېر وخت په ميل امنيت رياست کې طاقت ونه کړای شو. بيا يې 

و، )سلطان د پخواين پاچا اعليحرضت محمد راهر شاه د کورنيو له ځينو غړ 

محمود غازي( او نورو رسه ) دميل وحدت وليس تحريک( په نامه يو سيايس 

حرکت جوړ کړ. په لومړيو کې ېېر په کش کې روان و، تر يو څه مودې 

وروسته د ده او سلطان محمود غازي تر منځ اختال  راغی، غازي او نور 

ده ته خلک له دې وليس تحريکه وايستل شول او د تحريک مرشتابه ټول 

پاتې شو. فعاليتونه يې په لومړيو کې منظم او ګرم وو، خو وروسته وروسته بيا 

سست شول او دا ېول تحريکونه نور هم پسې زيات شول. حکيم نورزی بيا 

وروسته د حامدکرزي له خوا د ميل امنيت شورا دفرت د مرستيال په توګه 

په ميل امنيت شورا غوره شو او همدلته يې دنده پيل کړه. نورزی که څه هم 

دفرت کې لکه د انجنري ابراهيم او شيدامحمد ابدايل په شان ېېر زيات 

صالحيت نه لري، خو په ميل مسايلو کې د ټينګ دريځ خاوند دی. په 

انګلييس ژبه هم پوهېږي او په دري ژبه هم، خو په رسمي غونډو او ميټنګونو 

دی چې څوک پرې کې همېش په پښتو غږېږي، د چا په کيسه کې هم نه 

د درېو کلونو په  يا نه پوهېږي، يا پرې خوښېږي، که خفه کېږي؟ پوهېږي او 

ترڅ کې چې هر وخت د غرمې ېوېۍ پر رس يوځای وو او د ېاکرت سپنتا په 

ګډون به د امنيت شورا ټول مرشتابه چې تعداد يې لسو تنو ته رسېده، د 

ه رس کې د مرشتابه پر غرمې ېوېۍ مو يوځای خوړه، ېاکرت سپنتا د مېز پ

څوکۍ کېناسته، مرستياالن او رييسان به د مېز دواړو خواوو په اوږدو کې. 

نورزی به د ېاکرت سپنتا تر څنګ د يوه تن په فاصله، خو هغه ته تقريباً مخامخ 

کېناسته، د درېو کلونو په ترڅ کې ېاکرت سپنتا يوه ورځ هم يوه کلمه د 

ويلې او حکيم نورزي يوه کلمه په دري، خو  خدای د رضا لپاره په پښتو ونه

دواړه به لګيا وو، خپل ګرم بحث به يې کاوه. يوه به دري ويله بل به پښتو، يو 
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دا پوښتنه او  ،بل ته يې دا هم نه ويل چې ته ولې دري وايې او بل پښتو

ناراحتي يې هم نه کوله چې يو بل ال په پښتو او دري نه پوهېږو. حقيقت دا 

اړه په پښتو او دري پوهېدل، خو ېاکرت سپنتا پښتو نه ويلې او دی چې دو 

نورزي دري. خو مفاهمه او مکامله روانه وه، کله چې به د دفرت ملګرو دا 

نو رسه موسکي به شول، يوه نيمه خربه به نورو ترجمه کړه، نو  ،حالت وکوت

د ېاکرت  تر هغه دمه چې زه هلته په دفرت کې وم، .دوی به بيا ويل نه! پوهېږو

 سپنتا او نورزي صيب د ژبې مقابله روانه وه او يو بل ته تسليم نه شول.

حکيم نورزی اوس هم د يوه سيايس دريځ خاوند دی، خو ما به وررسه 

کله ټوکې کولې چې ستاسو سياست ېېر کالسيک دی، ستميان، جمعيتيان او 

ک ياست پرچميان درباندې ېېر تېز دي، هغوی ماېرن دي، خو تاسو کالسي

داسې لکه عرصي طب او يوناين طب، يا عرصي ېاکرت او يوناين حکيم جي، 

هغه به خندل. له حامدکرزي رسه د نورزي رابطه ښه وه، خو داسې هم نه وه 

وخت د مالقات  چې د هغه خربه دې ومني او يا دې وخت پر وخت ورته 

 ورکړي. نورزي هم دا دفرت غنيمت ګڼلی و، خپلې شپې او ورځې يې

تېرولې. تر دې ځای باال ده ته کوم بل مناسب ځای نه پيداکېده، لوړ معاش، 

مرمۍ ضد موټر او امنيتي ګارد ټول سهولتونه وررسه وو. کله چې ما استعفی 

ورکوله، نو نورزي صيب رسه مې هم مشوره وکړه، د هغه خوښه نه وه، ماته يې 

ن به دې در وتړي او سخت امنيتي مشکالت به درته پيدا يش، ټلوېزيو )) :ويل

نور ګڼ شمېر مشکالت به درته پيدا کړي، اوس خو د دولت پرده درباندې 

خوره ده، د جمهور رييس مالتړ دررسه دی. دا چې دررسه دی که نه پر دې 

خو يوازې زه او ته پوهېږو، خو بېرون ته دا نور خلک خو داسې فکر کوي 

ما ويل اول وي که اخر  ((ه.چې يون مانا کرزی. که زما منې استعفی مه ورکو 

وي له دې ځايه به ځو، پرېږده چې پر خپلو پښو ودرېږو، دا خطرونه غري له 

ما هم خپله ))هغې هم راروان دي، ځانونه بايد ورته تيار کړو. ده ويل 

استعفی ورکوله خو هېڅ بل داسې ځای چې ځان په کې خوندي احساس 
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ې هسې هم له پخوا نه ورانه ده، کړم، نه لرم، دې خلکو )شاملټلوالې( رسه م

ټول واک هم دوی رسه دی، نو ېېر مشکالت به راته پيدا کړي، نو ځکه مې 

 ((دلته هسې رس په سيوري کړی دی.

حکيم نورزي رښتيا هم دلته رس په سيوري کړی و، نور کوم زيات عميل 

صالحيت وررسه نه و. خو که چېرې لږ هم ورته الره خالصه وای کار يې 

شو، د خپل ګوند )د ميل وحدت وليس تحريک( سخت ستايونکی و،  کوالی

او )حکيم شجاعي( پر ضد مظاهره بريدونو( پاکستان د راکټي )يوه ورځ يې د 

ستله، ماته يې وويل ياره يو لک نفر به رايش، ما ويل، هېڅ امکان نه لري. ېا

خلک تر ( زرو کسانو تابيا نيولې، خو کېدی يش ۹۱بيا يې وويل، موږ خو د )

ن کې و دې زيات يش، ما ويل )دوه زره( کسان حارض کړه، دوه ساعته ټلوېزي

وخت درکوم، ده ويل راکړه الس! ما الس ورکړ. د مظاهرې پر ورځ ټول 

( زرو زيات وو، رسه له دې چې ۹( کسان وو، خو ده بيا ويل چې تر )۶۱۱۱)

تحريک  ميډيا ټول عکايس کړي وو، هغه هم داسې نه وو چې ټول د ده د

کسان وو، عام خلک چې د پاکستان د توغنديو خال  وو او د حکيم شجاعي 

هغه هم په کې شامل وو. خو موږ يې له ټلوېزيون څخه  ،رلمونه يې غندل

ټول راپور په منظم ېول خپور کړ. په هر حال حکيم نورزی داسې يو شخص 

ې الره دی چې پر ميل ارزښتونو ټينګ والړ دی او که زور يې وريس په د

 کې قربانۍ ته هم تيار دی.

ښاغلی )ضيا صالحي( په ارګ کې دومره  محمد ضياء صالحي: -۱

لوړمقام نه لري، د امنيت شورا په دفرت کې مايل او اداري مسول دی. تر دې 

انجنري )وړاندې همدلته د اطالعاتو د اخيستلو د څانګې مرش و، خو له 

يکو له امله مهم ګڼل کېږي. پخوا زاده رسه د نږدې اړ (صاحب ابراهيم سپني

يې له )جرنال دوستم( رسه کار کاوه د هغه ژباړن و او تر هغه دمخه د ېاکرت 

( غړی و.  نجيب هللا د حاکميت په دوره کې د دولتي امنيت د رياست )خاد

په اردو، پښتو، دري، رويس او انګلييس ژبو پوهېږي، ېېر ماهر، چاالکه او د 
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دی. د سلګونو خلکو د ټلېفون منربونه يې په ياد زده  وخت پر نزاکتونو پوه

دي، يوه ورځ چا ورڅخه پوښتنه وکړه چې د ټلېفون دا دومره نومرې دې 

ولې له ياده زده کړي؟ ده ورته وويل، دا چل روسانو موږ ته ښودلی دی، 

ځکه که د يادښت کتابچه دې ورکه يش او يا د چا الس ته وريش، نو ذهن 

صالحي رسه د هر نظام کيسې وې، د ېاکرت نجيب هللا، د خو دې خپل دی. 

 حرضت صبغت هللا مجددي، د برهان الدين رباين، د جرنال دوستم، احمد

عود، انجنري ګلبدين حکمتيار، حاجي قدير او نورو ېېرې حساسې سم شاه

هر نوی ))کيسې وررسه دي، يوه ورځ ورته )ملک قرييش( په ټوکو کې وويل: 

که په هغو لومړيو دوو ساعتونو کې يې ونه وژلې، نور دې نه نظام چې رايش 

ده هم ورته  ((.يش وژلی، بيا به همغه نظام کې ته تر ټولو ېېر مطرح يې

رسور ثبات صيب  «رښتيا هم د دوو ساعتونو وخت ته رضورت لرم.: »وويل

ياره که زه يم نو په همدې اولو دوو ساعتونو کې دې چاره : ))پرې غږ کړ

ضيا صالحي د خپل ماموريت په لسکلنه دوره کې يوازې يو دوه ځله  .((کوم

ولسمرش حامد کرزي رسه ليديل دي، خو ولسمرش يې ښه پېژين، دا مهمه نه 

ده چې دی ولسمرش رسه وګوري او که نه، هغه څوک چې ولسمرش رسه هره 

انجنري ابراهيم رسه دی هر  ورځ ګوري، دی بيا هغه رسه هره ورځ ګوري)

تالی يش او په اکرثو بهرنيو سفرونو کې وررسه مل وي. د انجنري وخت ک

ابراهيم خربه ځمکې ته نه غورځوي، ژبه يې ېېره نرمه ده، هرې خواته يې 

ګروپ  (پرچم)اړوالی يش. صالحي پخواين چپي نظريات لري پخوا يې له 

رسه تړاو درلود، خو د وخت له غوښتنو رسه سم ځان ېېر ښه اعياروالی يش. 

لحي په امنيت شورا کې د پوره واک او ځواک څښنت دی، خو د ده مزه صا

هغه وخت باران يوړه چې امريکايانو له يو چا څخه د يوه کروال موټر د ېالۍ 

د  ،اخيستلو په تور ونيو. دا نيونه د صالحي د زوی د واده پر شپه تر رسه شوه

ادفر سپنتا د هغه شخصيت ته يې ېېر زيان واړوه. دا مهال ېاکرت رنګني د

هم په کې شامله وه. کله چې  ړهامنيت شورا د دفرت مرش و، د هغه هوک

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7999 
 

ولسمرش د انجنري ابراهيم په واسطه خرب شو، نو ژر يې مداخله وکړه او صالحي 

يې له زندان څخه راخالص کړ. دې کار امريکايان هم په غوصه کړل، د 

 امريکايانو او کرزي تر منځ مناسبات هم خراب شول.

امريکايانو اصالً صالحي د هغو زرګونو ټلېفونونو له امله نيولی و چې ده په 

تېرو وختونو کې بېالبېلو خلکو ته کړي وو. صالحي انجنري ابراهيم رسه تر 

دې دمخه څو ځله روسيې او هندوستان ته هم سفرونه کړي وو. ويل کېږي 

اتو د بيا رغونې چې روسيې ته د انجنري ابراهيم سفر او له هغو رسه د مناسب

لپاره صالحي له خپلو پخوانيو مناسباتو څخه ګټه اخيستې وه. روسيې ته د 

انجنري ابراهيم د سفر په باب معلومات د امرهللا صالح له خوا امريکايانو ته 

ورکړل شوي وو. لنډه دا چې د صالحي د فعاليتونو په باب امريکايانو رسه ګڼ 

د افغاين ځواکونو په واسطه ونيوه. د شکونه وو، نو په دې خاطر يې هغه 

صالحي په باب دا وخت په امريکايي ورځپاڼو په تېره بيا )نيويارک ټاميز( کې 

ځينې ليکنې هم خپرې شوې چې صالحي يې خورا نارامه کړ. صالحي په 

دې برخه کې له ېاکرت سپنتا او طلوع ټلوېزيون څخه چې د ده په وينا يې دا 

او ېاکرت سپنتا څخه الهام اخيسته، سخت رس ټکاوه. خو مهال له امرهللا صالح 

صالحي رسه هم کېدی يش داسې رازونه وو چې ولسمرش پرې ټينګ ودرېد 

( ساعتونو وروسته بېرته پرېښود. تر هغه وروسته ضيا ۲۱او امريکايانو هغه تر )

صالحي بيا له امريکايانو رسه خپل روابط ورغول او تر دې پېښې وروسته يې 

هم څو ځله امريکا ته له انجنري ابراهيم رسه يوځای سفر وکړ او نورو بيا 

هېوادونو ته هم وررسه په سفر الړ، خو بيا هم د صالحي د نيونې اصيل علت 

معلوم نه شو. صالحي رسه له دې چې د دې دفرت مايل او اداري مسول دی، 

و په مانا او خو بهر ته د بهرنيو چارو تر رييسه زيات سفرونه لري او د سفرون

شورا او  ومحتوا هم له انجنري ابراهيم او ده پرته نور څوک نه پوهېږي. علامو 

ځينو جهادي قومندانانو ته د پيسو په رسونه او وېش کې هم صالحي 

صالحيت لري. لنډه دا چې په امنيت شورا دفرت کې تر ده بل موثر رييس نه 
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 ښکاري.

پل( اصيل استوګنځی کندهار د ښاغيل )عبدهللا پو عبدهللا پوپل: -۷

دی. بيا امريکا ته تللی او هلته ېېره موده اوسېده، يو وخت د روم له پروسې 

قيوم کرزي او په تېره بيا له محمود  )رسه ملګری شو، د ولسمرش له ورونو

کرزي رسه نږدې اړيکي لري. د طالبانو تر سقوط وروسته بيا څه موده په 

نډې مودې لپاره په ننګرهار کې هم ښاروال کندهار کې ښاروال و. د ېېرې ل

پاتې شو، تر هغه وروسته بيا د امنيت 

شورا په دفرت کې د واليتي برخې 

رييس شو. عبدهللا پوپل د ولسمرش له 

کورنۍ رسه د خپلولۍ يو څه اړيکي 

هم لري، کله کله يې کور ته هم 

ورځي. خو ولسمرش پوپلزو ته چندان 

ندهار ارزښت نه ورکوي. البته په ک

کې کېدی يش دا خربه معکوسه وي، 

خو دلته په کابل کې پوپلزي هغه د چا خربه په دوه توته هم نه اخيل. 

ولسمرش فکر کوي، هغه څوک چې تخلص يې پوپل يا پوپلزی وي، نورو ته دا 

انګېرنه په الس ورکوي چې ولسمرش ګنې قبيلويت پايل، په همدې خاطر 

ما څو ځله پوپل صيب ته وويل چې  .ورکوي پوپل او پوپلزو ته ېېره مخه نه

د دې پرځای چې عيل، حسيني يا جعفري تخلص  ،دا تخلص دې بدل کړه

کېږدې، ېېره ګټه به درته ورسوي، ما ورته زموږ د يوه ملګري کيسه وکړه چې 

ېېر با استعداده و، خو تخلص يې )توتاخېل( و، په هېڅ لوړ پوست کې تر 

کې چې به کوم مهم پوست ته وړاندې شو، نو د اخره مقرر نه شو، کوم ځای 

توتاخېل د تخلص په ليدو رسه به يې يو لوړ پوړي او يا ټي  پوړي چارواکي 

مخالفت وکړ، بېرته به يې له لېسته وويست، يوه ورځ يې ماته وويل: هېڅ په 

خو  ،خپل عيب نه پوهېږم، هر څه ته برابر يم، په هر څه مې رس خالص دی

 وپل()عبدهللا پ
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ه پيشنهاد شم، د نامعلوم علت له امله بېرته رجېک  شم، نه چې کوم پوست ت

پوهېږم چې کوم عيب لرم. ما ورته وويل عيب خو دې معلوم دی، ده وويل 

اول پښتون او بيا توتاخېل يې. ته همدا اوس دا تخلص  :څه شی! ما وويل

لرې کړه چې څومره ژر مقررېږې، ده ويل نو څه وټاکم، ما وويل سادات، 

سيني او داسې نور، ده تخلص بدل کړ، )سادات( يې پرځان قرييش، ح

کېښود، اوونۍ ال وتې نه وه چې يو چېرته معني شو، بيا تر هغه ځايه بل ښه 

ځای کې معني شو او اوس هم د يوه وزارت مرستيال دی، نو که ته هم 

غواړې د رييس صيب د خپلولۍ له څپېړې بېغمه شې، دغسې يوه چاره 

عجيبه خربه دې وکړه، خو وهللا که دغه چل راځي، : ))ويلوکړه، هغه راته و 

پوپل صيب د دربار پر نزاکتونو او ژبه هم پوهېده، خو  ((.موږ ساده خلک يو

په ېېر کالسيک ېول او دا ېول درباري چلند په دې عرصي زمانه کې نه 

 چلېده.

زموږ چې به کله زړه تنګ شو، نو د ده دفرت ته به الړو، سماليس به يې 

چای راوغوښت، يوه بل ته به يې سپکې سپورې وکړې، د ده عادت و چې 

د ده ماينه، د ده  )زړه کې يې خربه نه ټينګوله او راساً يې په کنځلو بدلوله

ارتينه، د ده ارتينه په تا او داسې نور. يوه ورځ يې راته وويل، ستا په زړه کې 

 که داسې يم، به څه ګرځي چې دا پوپل دومره پوچ خولی سړی دی، وهللا

خو دې د خره زامنو ته چې کنځل ونه کړې زړه دې طاقت نه کوي، نو ته او 

خدای چې دوی ته څه وايې! يوه ورځ )ملک قرييش( عبدهللا پوپل ته وويل 

چې عيناً عزيزهللا واصفي صيب درڅخه جوړ شوی، نږه کنځلې کوې، 

نه وي. د ده  واصفي صيب هم داسې دی، يوه شېبه يې خوله له کنځلو خايل

ارتينه، د ده ښځه، د ده ماينه، د ده پالن د ده بستان، داسې داسې کم، يوه 

ورځ ورته په کندهار کې يو سپني ږيري وويل، واصفي صيب په دې کنځلو 

کې هېڅ وقفه نه راولې، يوه نه يې باسې بل کې يې ننباسې، داسې لکه 

 بايس، نو قرييش صيبپخواين ټلېفونچيان چې يو نه يې بايس، بل کې يې نن
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پوپل صيب ته وويل چې پر تا هم هغه کانه شوې ده. ټولو وخندل، پوپل  هم

صيب وويل، وهللا که واصفي مالمت وي، له کنځلو پرته مې په بل يش زړه نه 

يخېږي، دا د خره زامن که په ادبياتو اصالح کېدی، يون صيب به اصالح 

ل صيب دفرت ته به الړو او کله ه زړه تنګ شو، د پوپبکړي وو، نو زموږ چې 

هم د ثبات صيب دفرت ته. پوپل صيب به کله کله ېېرې جالبې سيايس او د 

يوه خربه ما همغه وخت د يوې خاطرې په توګه ځان  ،رمازه خربې هم لرلې

 رسه ثبت کړې چې دا دی دلته يې وړاندې کوم.
 

 د وينو سېالب!

ته د کابينې د جوړونې د جمهوري رياست د دوميې دورې تر ټاکنو وروس

موضوع ېېره ګرمه وه، د هر وزارت لپاره د بېالبېلو نوماندانو نومونه زمزمه 

کېدل. په دې لړ کې د بهرنيو چارو وزارت لپاره د ښاغيل زملي رسول نوم 

هم ېېر يادېده. ښاغىل زملى رسول په خوله غىل، په زړه کې پوه، ېېر ارام، 

ده، ښاغىل زملى رسول لکه څنګه چې په ښه نرم او د ښه سړيتوب يوه بېلګه 

سړيتوب کې حد و بريد نه لري، دغسې يې د بې جرئتۍ بريد هم معلوم نه 

دى. عيناً لکه خپله جمهور رييس حامد کرزى. د کرزي ېېر خصوصيات په 

مستقيم او نامستقيم ېول هغه ته انتقال شوي دي. يوه ورځ سهار د ثبات 

ه نور هم وو يو دم عبدهللا پوپل وارخطا صيب دفرت کې ناست وو، څو تن

راننوت، ويې ويل: ))عجيب او خطرناک خرب(( موږ وويل څه دي ووايه! ده 

وويل: ))همدا اوس خرب شوم رييس صيب پرېکړه کړې چې رحيم وردګ له 

دفاع وزارته لرې کوي او پر ځاى يې زموږ ېاکرت صيب زملى رسول 

يش په دې کې دى چې که دا کار (( پوپل صيب وويل: ))زما تشو.مقرروي

ويش افغانستان کې به ) د وينو سېالب( وبهېږي، افغانستان کې هسې هم 

دېرش کاله وينې بهېدلې دي، نور نو د وينو تاب نه لري او دا سړى خو 

 دى چې په همغه اوله ورځ به يې سفر بري اعالن کړې وي. !داسې )جدي(

وي او د شاملټلوالې هم، خو خداى د طالبانو سابه به يې هم په مالګه کړي 
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 )ملک قرييش(

دې د پاکستان ژوند ته خري کوي.(( پوپل صيب په ېکه خندانه خوله دا 

خربه وکړه، دې رسه ما بيا ثبات صيب ته وويل: ))ته يې منې؟(( هغه وويل: 

نو اوس يې منم او بل ته ال اوس هم د رييس ، ))چې پوپل صيب يې وايي

هم نه منې؟ ايا تر دې يې نور )ښه!(  اوس يې ،صيب په کارونو کې شک کوې

 تصميمونه نه دي نيويل؟((

دا او دېته ورته ېېرې عجيبې خربې په دفرت کې تبادله شوي، ټولې د 

ليکلو وړ دي، خو يوه نيمه يې زما د قلم تر نوکې راورسېدله. عبدهللا پوپل د 

وده  ولسمرش له خپلولۍ رسه رسه بيا هم په همغه يوه ګېر کې روان و، هېڅ

رسول ته يې هم ځان نږدې نږدې کاوه. انجنري ابراهيم او يې ونه کړه، زملي

نورو ته هم، خو په دفرت او تر دفرته بهر د زيات واک و ځواک څښنت نه شو. 

کله کله به ګل اغا شېرزي او يا هم کوم بل وايل په کومه ېالۍ ونازوه، نور يې 

نه خيست. کله  خه ېېر کار وانو د نورو چارواکو په شان له دولتي څوکۍ څ

چې زملی رسول د بهرنيو چارو وزير شو، نو عبدهللا پوپل هم وررسه الړ، 

هلته يې د واليتي برخې مسول کړ، خو څه موده وروسته پښېامنه و، نه دلته 

 بېرته راتالی شو او نه هم هلته خوشاله برېښېده.

سېدونکی ښاغلی )ملک قريشی( اصالً د کندهار او ملک قرييش: -۸

لوړې زده کړې لري او د  دی.

ولسمرش حامدکرزي د مېرمنې 

)زينت کرزي( ورور دی. ېېر 

هوښيار او دروند ځوان دی. د 

امنيت شورا په دفرت کې د )تحليل 

او ارزونې( د رياست مرش دی. هم 

د خپل لياقت له وجې او هم دا 

چې د ولسمرش کرزي اخښی دی، 

په دفرت کې پوره صالحيت لري او 
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هم ورته خلک احرتام کوي. خو هغه خلک چې دی نه پېژين، نه غواړي 

دی ورته په لوی الس له حامدکرزي رسه د خپلې خپلولۍ يا کورنيو اړيکو په 

د دې او تر دې د لوړې  ،وايي، که ولسمرش کرزی نه وای، نو هم دهو باب څه 

څوکۍ لياقت درلود. ملک قرييش ېېر رريف سړی دی. ښه د ګپ او شپ 

نډيوال دی، د ده ټوکې د عبدهللا پوپل په شان لوڅې نه دي. د ادب په ا

چوکاټ کې دي او ېېرې رريفانه دي. په دفرت کې يې هم چا رسه ټکر نه 

دی کړی، زما سيايس نظريات يې خوښېږي، اکرثه وخت يې د دفرت په 

غونډو او بهر کې زما له سيايس دريځه مالتړ کړی، خو نور په مجموعي ېول 

رم مزاج څښنت دی. کله چې به د دفرت مرشان نه وو، نو رييسانو به د د ن

ېوېۍ پر رس د ګپ او شپ ښه محفل جوړاوه، هر چا به هر ېول ټوکې 

کې  کوالی شوې، خو کله چې به مرشان راغلل، نو بيا به خربه يو څه په پرده

 شوه. 

، ملک قرييش چې کله ټوکه کوي، نو له موضوع رسه په ارتباط يې کوي

ان له ولسمرش رسه په يوه رريفانه انداز غږېږي. يوه ورځ ما قرييش صيب ته 

که له وسه مو پوره وي، رييس صيب ته په کور او دفرت کې غوړه ))وويل: 

ده هم له غوړه ماالنو رس  ((ماالن مه پرېږدئ چې دا سخت تاوان رسوي.

کار ورته بد د رييس صيب پر ذهن تاثري لري، ښه : ))وټکاوه او ويې ويل چې

او بد ورته ښه معريف کوي او بله مهمه خربه دا ده چې د رييس صاحب 

دوستان له هغه څخه لرې سايت، څوک چې هغه ته کار کوي او هغه ته يې 

دلته د ولسمرش کرزي په دربار  ((له هغه څخه يې لرې سايت. ،منډې وهيل

يوه کيسه کې غوړه ماالن ېېر دي د همدې درباري غوړه ماالنو په باب 

راوړم، يوه ورځ ما او ملک قرييش رسه د زړه خواله وکړل او بيا مې هغه د 

 يوې خاطرې په توګه ثبت کړل:

 په دې ټيم؟

)يون( ملک قرييش رسه د درباري غوړه ماالنو د ناوړه رول په  يوه ورځ ما
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خو جالبه  ،هکله خربې کولې، ملک قرييش راته يوه کيسه وکړه، کيسه لنډه

نور  وويل: ))يوه شپه د رييس صيب په کور کې ناست وو، څو تنه ده، قرييش

توصيف وکړ،  د رييس صيب تر حده زيات مخور يې هم مېلامنه وو، ټولو

داسې توصيف چې زه پرې له ورايه پوهېدمل چې صداقت په کې نه شته او 

يوازې د رييس صيب د خوشالۍ په خاطر دى، ما خربې نه کولې، غوږ وم، 

افغانستان دې ، وويل: رييس صيب دومره غ  کارونه دې وکړل يوه په کې

بېرته راټول کړ، د ميل وحدت لپاره دې دومره کار وکړ چې له تا پرته هېچا 

هم نه شو کوالى په همدې خاطر درته ټول د ميل وحدت سمبول وايي، خو 

يو بل مهم کار درته پاتې دى، هغه دا چې تر څو يې تر اټکه ونه نيسې له 

ستانه مو خالىص نه شته، په ارامه مو نه پرېږدي او دا کار يوازې ته کوالى پاک

قرييش وويل: ))رييس صيب ته هم دې خربې خوند ورکړ ويې ويل:  .شې((

))رښتيا هم تر اټکه چې يې ونه نيسو، خالىص مو نه شته(( دې وخت کې زما 

و وهللا که اوسېله تنګه شوه له خولې مې ووتل: ))په دې ټيم؟ په دې ټيم خ

تر محمود خان پله پورې هم الړشئ(( زما دې خربې رسه غوړه ماالن ټول 

په قهرجنه لهجه وويل: ))ياره  خو لږ غيل شول او رييس صيب په موسکا کې

د امنيت شورا واال بې له دې چې چايونه وڅښئ او منفي فکر وکړئ نور هېڅ 

 .کار نه کوئ((

ه دلته په زړه پورې وه او کښک د ملک قرييش ))په دې ټيم؟(( خربه ځک

د ))جشن(( په  ه( نېټمه9)پر يې درلود چې په همدې نږدې ورځو کې د ثور 

وسلوالو له خوا ګډه وېه شوه، د وليس  مخالفو د ،مناسبت جوړه شوې غونډه

په ګډون څو تنه په کې ووژل شول  (مکنيڅ فضل الرحمن)جرګې د وکيل 

د غوړه  .ه صحنې څخه پښې سپکې کړېټولو پوځيانو او ملکيانو ل واو نور 

ماالنو د )اټک( د نيولو د هيلې پر وړاندې د ملک قرييش له خوا ) په دې 

د يوه داسې واقعيت څرګندونه وه چې هر وخت په  ،ولټيم( ترکيب استعامل

 ارګ کې پېښېږي.
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کله چې زملی رسول د بهرنيو چارو وزير شو، نو ملک قرييش هم وررسه 

 زير د دفرت د رييس په توګه مقرر شو.الړ او هلته د و 

په امنيت شورا کې يو تن بل هم چې له ولسمرش رسه  رسور ثبات: -۳

پېژين، هغه ښاغلی )رسور ثبات( دی. مخکې د امنيت شورا مايل او اداري 

رييس و او وروسته د تحليل او 

ارزونې رييس شو. رسور ثبات پخوا 

چپي نظريات او شعله يانو رسه 

لودل، د جهاد په دوران اړيکي در 

 ،کې له جهادي ليکو رسه يوځای شو

تر جهاد او تنظيمي جګړو وروسته 

لندن ته الړ، د طالبانو د نظام تر 

ړنګېدو وروسته بېرته کابل ته راغی 

او اوس دا دی دلته د امنيت شورا دفرت کې درييس په توګه دنده تر رسه 

سيايس کارونو کې هغومره کوي. پر اداري کارونو يې رس خالص دی، خو په 

وخت او صالحيت ورته نه دی ميرس شوی. کله کله د امنيت شورا دفرت په 

ځينو مهمو کورنيو او نورو غونډو کې چې بهرنيان په کې ونډه لري، ده ته 

هم د ګډون بلنه ورکول کېږي. خو بيا هم ېېر فعال نه برېښي. کله چې 

س لپاره ورځو. خو زموږ د رسمي غونډې نه وي، نو د ده دفرت ته د مجل

راټولېدو اکرثه وخت د غرمې د ېوېۍ مهال وي. دولس نيمې بجې د 

ېوېۍ لپاره رسه په يوه سالون کې يو ځای کېږو، د امنيت شورا د دفرت 

مرستياالن او رييسان يوځای ېوېۍ خوري، همدا ځای له يو بل څخه د 

سب وخت وي. دلته احوال پوښتلو او د نويو زړو مسايلو د بحث لپاره منا

چې څومره سيايس بحث کېږي په رسمي غونډو کې هغومره نه کېږي، د 

ېوېۍ وروستی وخت معلوم نه وي، هر چا چې هر وخت ېوېۍ خالصه 

کړه، خپل دفرت ته تلالی يش. دلته ېېر سيايس، اجتامعي او نور بحثونه 

 )رسور ثبات(
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نه کېږي، کله کله خربه ترخه هم يش، خو ېېره کمه. دا چې خربې ېېرې 

ګرمېږي د دې علت دا دی چې په دې دفرت کې اکرثه د يوه نظر خلک 

راټول شوي، البته څه ناڅه اختالفات به لري، خو بيا هم ېېر زيات اختالفات 

نه لري، کله چې ېاکرت سپنتا د دې دفرت رييس شو، نو د ېوېۍ پر مهال يې 

ځ يې د چې وکتل اکرثه پښتانه دي، دا حالت پرې ښه ونه لګېده، يوه ور 

ېوېۍ پر رس ياده کړه چې دلته ټول پښتانه دي بايد اصالحات رايش، ما ورته 

وويل، د خلييل او فهيم دفرتونو ته الړ شه، چې هلته څه حال دی؟ هغه 

وويل، هغوی به هر څه کوي، خو موږ او تاسې بايد هغسې ونه کړو، تر سپنتا 

و چې ته په کې په  نی دفرتېدمخه ېېر زيات سيايس اختالفات نه وو، يواز 

نی دفرت و چې ولسمرش پرې حساب کوالی يازاده توګه غږېدلی شوې، يواز

شو او خربه يې پرې چلېدله او کوم مخالفت يې نه درلود. رسور ثبات له 

سپنتا رسه هم خپل پخواين تنظيمي اړيکي درلودل، خو اوس يې هغو 

يت شورا دفرت غرمنۍ، پخوانيو مناسباتو ته چندان ارزښت نه ورکاوه. نو د امن

کله په سيايس ټوکو او کنايو رسه رسته رسېدله. د دې ېول کنايو يوه بېلګه به 

 هم دلته وړاندې کړم:

 

 ته يې منې؟

ترکيب يو شاليد لري، وايي چې په يوه کيل کې يوه دا ))ته يې منې؟((  

ښځه له يوه سړي رسه جوړه وه! اوونۍ يا مياشت کې به يې يو ځل چانس 

کاوه، چې له خپل يار رسه وګوري) د کيل په کومه کنډواله کې  پيدا

پيوستون وکړي او خپله غريزه په نامرشوع ېول رفع کړي، د کيل خلک ورو 

ورو پر دې مسله خرب شول، د خلکو تر منځ پسپسک او ګونګوىس رشوع شو، 

ورو ورو دا خربه له يوې خولې بلې ته انتقالېدله، ان خربه دې ښځې ته هم 

ورسېدله، چا ورته وويل چې ټول کىل په دې کار خرب شوى، خو ښځې پر را

ځان نه برابروله، همداسې يې ځان ناګاره اچوه، يوه ورځ بيا يې د دې بدې 
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معاملې نوبت راورسېد، ښځه له خپل يار رسه يوځاى شوه، د معاملې په 

جريان کې ښځې پر سړي غږ وکړ: ))سړيه د دې کيل خلک ما او تاپسې 

ې کوي چې زه او ته يو بل رسه جوړ يو، ته يې منې؟(( سړي پر خپلې خرب 

معشوقې غږ کړ: ))نه بابا د دې کيل خلک همداسې دي، دوى په هر چاپسې 

ما د امنيت شورا دفرت کې بېالبېلو رييسانو)  ټوکهخربې کوي.(( دا کيسه يا 

ځله  وڅ عبدهللا پوپل، رسور ثبات، ملک قرييش، ضيا صالحي او نورو ته څو

کړې وه، د ټولو په حافظه کې ناسته وه، يوازې زملى رسول او انجنري صيب 

د ېوېۍ پر وخت رسه به ابراهيم سپني زاده پرې خرب نه و، نو کله چې 

، کومه خربه چې به شونې نه وه او دې ټوکې به وررسه ربط لوراټول شو 

ه وار تر واره درلود، نو چې وبه دې ويل: ))ته يې منې؟(( نو موږ ټول ګروپ ب

يوه هم د جمهور رييس حامدکرزي د  کېه دې خربو پپرې پوه شو. 

غوڅ  هم )جديت( خربه وه چې هېڅکله هم جدي نه شو او هېڅکله يې

دريځ غوره نه کړ، په تېره بيا د شاملټلوالې په اړه، هر څومره چې به هغوى د 

، نور ده مخالفت او مزاحمت کاوه، ده به نورې هم پرې پۍ پرېښودلې

امتيازات او امکانات به يې هم ورکول. د جمهوري رياست د دوميې دورې 

تر ټولټاکنو وروسته چې نتايج ال معل  دي، جمهور رييس او ټول حکومت تر 

سخت فشار الندې او په سخت بحران کې وو، د ميل امنيت شورا مشاور 

پر  د ېوېۍ پر مهال خونې ته راننوت، کله چې يې (زملى رسول)ښاغىل 

ېوېۍ پيل وکړ، نو ثبات صيب ورته وويل: ))چطور است حاالت کدام 

 یخوشخربى وجود دارد؟(( زملي رسول وويل: ))رييس صاحب بسيار جد

برخورد ميکنم، اين  یامروز گفت، بعد ازين اينطور منيشود ما جد ،است

رسول بيا زياته کړه:  يمردم هم امتياز ميگريد هم مزاحمت ميکند(( زمل

بعد از اين بسيار جدى عمل خواهد  ،س صاحب بسيار جدى بود))ريي

 ((...کرد

پر ثبات صيب غږ کړ: ))ثبات صيب! ته  زموږ له ېلې يو تنپر دې وخت 
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 )جميل بهرامي(

يې منې؟(( هغه وويل: ))وهللا خلک يې وايي نو...(( دې کې ملک قرييش، 

ټول رسه په شونډو  او زه )يون( صيب، صالحي صيب یپوپل صيب، نورز 

خو زملى رسول ال تر دې دمه زموږ د ، ، يو بل رسه پوه شووي شولکې موسک

 ټوکې په دې رمز پوه نه و.

پر رسور ثبات رسبېره يو شمېر رييسان چې يا مخکې دلته وو او يا هم 

اوس شته، خو تر دې دمه هم په سيايس پېښو او مسايلو کې زيات مطرح نه 

سرتاتيژيکو روابطو مسول و لکه لطف هللا مشعل چې يو وخت د  ،وو او نه دي

او بيا وروسته د لغامن وايل شو او تر هغه وروسته د ميل امنيت وياند، يا هم 

نجيب طهامس چې د بهرنيو اړيکو مسول و، بيا يې په خپله خوښه دنده 

پرېښوده. يا هم محمد انور بريپال چې د عبدهللا پوپل پرځای راغی او بيا 

، دغه راز فوشنجي چې د ېاکرت سپنتا د وروسته ميل امنيت رياست ته الړ

دفرت رييس و، اکرب قرييش چې يو وخت دلته د يوې څانګې مسول و او 

خپلو کارونو کې ېوب وو او  ههمدارنګه يو شمېر نور اشخاص چې اکرثه پ

رسور  .سيايس مسايلو کې زيات مطرح نه وو

ثبات هم وروسته د نيمروز وايل شو او تر يو 

 وسته پرکور کېناست.کال زيات و کم ور 

جميل بهرامي د  جميل بهرامي: -۶۱

جمهور رييس د ساتونکي ګارد يا ځانګړې 

( مرش دی. تر دې وړاندې PPSقطعې )

انجنري نبيل د دې ادارې د مرش په توګه 

( که څه هم يوه PPSدنده اجرا کوله. )

و خپلواکه اداره ده او مستقيامً په ولسمرش پورې تړلې ده، خو له سيايس ا

اداري پلوه يې ېېر کارونه د امنيت شورا په دفرت پورې تړيل دي. نو ځکه مو 

ست کې معريف کړ. بهرامي مخکې تر ېجميل بهرامي هم د همدې ادارې په ل

( مرش يش د امنيت شورا په دفرت کې يې دنده اجراکوله، بيا PPSدې چې د )
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ر تحصيل وروسته بېرته کړو لپاره امريکا متحده ايالتونو ته الړ، ت د  لوړو زده

هېواد ته راغی او په امنيت شورا دفرت کې مقرر شو. کله چې انجنري نبيل د 

ميل امنيت د لوی رييس په توګه مقرر شو، نو بهرامي يې د خپل ځايناستي 

دی. بهرامي چې دا  نږدې خپلوانپه توګه وړانديز کړ. بهرامي د انجنري نبيل 

 ابراهيم، زملي رسول او د ارګ له نورو مهال په امنيت شورا کې له انجنري

چارواکو رسه پېژندل، نو ولسمرش په اسانۍ رسه ومانه چې د ده د ساتونکي 

ګارد مرش يش. بهرامي دا څو کاله د ولسمرش د ياد ګارد د مرش په توګه دنده 

اجرا کوي. ېېر غلی او ارام شخص دی، چې ته يې ونه غږوې، دی به خربې 

ام په ساتنه کې پوره دقت کوي، په سيايس مسايلو او ونه کړي، د خپل مق

نورو جنجايل خربو کې ګوتې نه وهي، کوم خاص تنظيم او ېلې پورې هم 

ان هغو خلکو رسه هم  ،تړلی نه دی. خپلې شپې ورځې په ګوزاره تېروي

( کې دي او نظار شورا پورې اړه لري، مستقيامً له PPSګوزاره کوي چې په )

يت اخيل او په څرګنده د ولسمرش کرزي مخالفت کوي. فهيم خان څخه هدا

فهيم خان او د نظار شورا نورو غړو څو څو ځله د ولسمرش کرزي له غوږه تېره 

کړې چې د ده په دې خاص ساتونکي ګارد کې بايد د دوی مناسبه ونډه 

( کې هم داسې PPSوي، ولسمرش هم وررسه منلې ده، نو ځکه خو اوس په )

کرزي د شاملټلوالې اصيل زړي )نظار شورا( ته ېېر لېوال کسان شته چې تر 

دي، ان تر دې که د کرزي او فهيم خان او يا د جمعيت د بل کوم مطرح 

شخص تر منځ ټکر رامنځته يش، ولسمرش د دې جوګه نه دی چې خپل دا 

خاص ګارد په بشپړ ېول د هغوی مقابلې ته تيار کړي. خو بيا هم دا داسې 

لږ تر لږه د ميل اردو، پوليسو او ميل امنيت د بېالبېلو يوه قطعه ده چې 

قطعاتو په انډول د ولسمرش کرزي د پلويانو شمېر په کې څه ناڅه زيات دی. 

لپاره د ميل اردو يو بل کنډک هم مورف دی چې هغه کې  د ساتنې  د ارګ

بيا د اسالمي جمعيت پلويان تر هر چا زيات دي، که د امريکائيانو او يا هم 

ټلواله وغواړي هر وخت د پوځي کودتا دا هرنيو ځواکونو وېره نه وي، نو که ب
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احتامل او امکانات موجود دي. نو کله چې د ارګ په داخل کې د قواوو 

، په نورو ځايونو کې به حاالت څرنګه وي، د همدې ويانډول په دې حال 

 انډول له مخې يې پرتله کوالی شو.

انجنري رحمت هللا نبيل اصالً د ميدان  انجنري رحمت هللا نبيل: -۶۶

وردګو واليت اوسېدونکی دی، تر لومړنيو، ثانوي او لوړو زده کړو وروسته يې 

په پاکستان کې د ملګرو ملتونو په 

بېالبېلو دفرتونو کې کار کړی دی. 

نبيل د طالبانو نظام تر ړنګېدو 

وروسته بېرته هېواد ته راستون شو 

دفرت کې  او دلته د امنيت شورا په

د واليتي برخې مسول شو. دې 

ه کې د ستندفرت ته د ده په راو

انجنري ابراهيم سپني زاده رول، 

چې انجنري نبيل وررسه د کډوالۍ له مهاله پېژندل، ېېر موثر و. انجنري نبيل 

څه موده په دې پوست کې کار وکړ او کله چې د ولسمرش کرزي د محافظت 

شوه، نو انجنري نبيل څو کاله د دې قطعې  جوړه (PPSلپاره ځانګړې قطعه )

له نږدې تعلقات پيداکړل يې همدا مهال و چې له ولسمرش رسه  ،مرش پاتې شو

( قطعه هم له ېېرو خواوو د امنيت PPSاو د هغه د باور وړ شخص شو. د )

شورا د همدې دفرت له خوا کنټرولېده او څار يې کېده، نه يوازې دا قطعه، 

خل کې چې هر لوړ رتبه او ټي  رتبه مامور مقررېده، نو د بلکې د ارګ په دا

امنيت شورا دفرت يې امنيتي ت کيه ورکوله. انجنري نبيل د غرمې ېوېۍ 

همدلته د امنيت شورا په دفرت کې خوړله او مهمې سالمشورې يې هم د 

همدې دفرت مرشانو، په تېره بيا له انجنري ابراهيم سپني زاده رسه رشيکولې. د 

 صالح تر استعفی وروسته انجنري نبيل د ولسمرش کرزي له خوا د ميل امرهللا

امنيت رياست لپاره نوماند شو او په اسانۍ رسه يې وکوالی شول له وليس 

 )انجنري رحمت هللا نبيل(
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 جرګې څخه باور رايه ترالسه کړي. 

انجنري نبيل څه موده د ميل امنيت رياست د رييس په توګه پاتې شو او 

کې يو لړ سمونونه راوړل. که څه هم دا  په دې بهري کې يې په ياد رياست

اصالحات پوره او کره نه وو، خو يو نسبي پرمختګ و، له تنظيمي او قومي 

حالته د دې رياست د را ايستلو لپاره ښه هڅه وه. وروسته ولسمرش کرزي 

)اسدهللا خالد( د انجنري نبيل پرځای ياد رياست ته نوماند کړ، هغه هم له 

ترالسه کړه. دا مهال يې انجنري نبيل بېرته د ميل امنيت  وليس جرګې باور رايه

شورا دفرت د مرستيال په توګه معريف کړ. انجنري نبيل دا وخت له ولسمرش 

څخه زيات ماڼيجن و، خپله استعفی يې په جيب کې ګرځوله او ماته يې دوه 

 ځله خپله استعفی راښکاره کړه، دا مهال ما له امنيت شورا دفرت څخه استعفی

وکړه او خپله انجنري نبيل زما دا هڅه وستايله، ماته يې ويل چې زه خپله هم 

نه و رارسېدلی چې پر  ال استعفی ورکوم. د انجنري نبيل د استعفی وخت

اسدهللا خالد ځامنرګی بريد وشو او هغه په کې سخت ټپي شو، څو مياشتې 

د رياست د وروسته ولسمرش کرزی يو ځل بيا مجبور شو، انجنري نبيل د يا

 رييس په توګه معريف کړي.

انجنري نبيل د کرزي د واکمنۍ تر پايه په دې پوست پاتې شو، په دې 

ټوله موده کې يې يو څه کارونه وکړل، خو اکرثه وخت يې الس تړيل وو او 

په زغرده يې کار نه شو کوالی. انجنري نبيل پر دې پوهېده چې کرزی يې په 

خو يې سست ريفورم روان کړی و . د انجنري  زغرده مالتړ نه کوي، نو ځکه

نبيل د رياست په دواړو دورو کې دی پر دې بريالی نه شو چې پر ياد 

رياست د نظار شورا انحصار راکم کړي، ان په ځينو برخو کې هغوی الپسې 

پرمختګ وکړ. کله کله ده هم د خپل واک د تداوم په خاطر له نظار شورا او 

م او جوړ جاړی کاوه او په دې کار کې يې يو څه نورو زورواکو رسه تفاه

مهارت هم درلود. د انجنري نبيل د واک د خال په حالت کې د امرهللا خان 

صالح په اړه جوړه شوې دوسيه هم د ولسمرش کرزي په امر وتړل شوه او له 
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او همدارنګه د پنجشېر د مطرحو سيايس او پوځي څېرو  يوړل شوهمنځه 

هر ېول ناقانونه کارونو له امله ورته جوړې شوې وې، چې د  ،ټولې دوسيې

ټولې له منځه يوړل شوې. انجنري نبيل اساساً د معتدل اسالمي او ميل فکر 

خاوند دی، خو څرنګه چې نه يې قومي بيز ځان ته جوړ کړی و او نه هم د 

کوم قوي تنظيم مالتړ وررسه و، نو ځکه خو ېېر هغه کارونه چې بايد کړي يې 

همداسې نابشپړ پاتې شول. انجنري نبيل ته د واک پر مهال او تر هغه وای، 

وروسته د واک د خال په وخت کې بېالبېلې توطيې او دوسيې جوړې شوې، 

انجنري نبيل  چې د ځينو په لومو کې بند شو او له ځينو يې ځان وژغوره.

وخت پر داسې يو شخصيت دی چې د خپل مقام او موقف د ساتنې لپاره 

په عمومي ېول  خپل دريځ او تګلوری بدلوي، خو په ميل امنيت کېوخت 

د انجنري نبيل د کړو کارونو برياوې د هغه تر نيمګړتياوو يو څه زياتې محاسبه 

کېدالی يش، خو که ده په زغرده کار کړی وای او د خپل موقف د ساتنې 

، نه وای کړی جوړجاړی او مرض مصلحتلپاره يې په ځينو برخو کې ناوړه 

 کېدی يش برياوې يې زياتې جوتې وای.

انجنري نبيل او جميل بهرامي مې ځکه د امنيت شورا دفرت په لړ کې 

دې دفرت کې کار کړی و او هم يې وروسته  هم يې پخوا معريف کړل چې

 وررسه کاري رابطه لرله.
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 )سيد طيب جواد(

 

 رونهټد ولسمرش د دفرت کرک

 

ه پيل لې ادارې د ولسمرش کرزي د واکمنۍ دوره په حقيقت کې د موقت

رسه پای ته رسېږي،  ه پايته رسېدوپږي او د دوميې انتخايب دورې ېرسه پيل

په دې نږدې څوارلسو کلونو کې ېېرو اشخاصو له ولسمرش رسه د دفرت د 

رييس او وياند په توګه کارونه کړي دي، يوازې څلورو تنو د دفرت د رييس او 

لو )سيد طيب جواد، جاويد شپږو تنو د وياند په توګه کار کړی دی. ښاغ

لودين، عمر داودزي او کريم خرم( د دفرت د رييسانو په توګه کار کړی دی. 

اکرب پاچا، جاويد لودين، کريم رحيمي، فضل  يوسف نورستاين، سيد)ښاغيل 

د ويندويانو په توګه دنده  (هاميون حميدزاده، وحيد عمر او اميل فييض

رسه د هر يوه په باب لنډه لنډه تبرصه اجرا کړې ده. دلته غواړم په لنډيز 

 ولرو:

ښاغلی )سيد طيب جواد( د کابل په يوه علمي  سيد طيب جواد: -۶

کورنۍ کې زېږېدلی دی. د نرمو اعصابو 

او ښه خوی خاوند دی. پالر يې )پوهاند 

مريحسني شاه( په اديب او علمي ېګر 

کې افغانستان ته پام وړ خدمتونه کړي 

په پيل رسه دی  دي. د موقتې ادارې

هم کابل ته راغی او دلته د ولسمرش 

کرزي د دفرت د رييس په توګه وټاکل 

شو، تر دې دمخه د امريکا متحده اياالتو 

کې اوسېده او هلته يې لوړې زده کړې 

هم کړې دي. سيد طيب جواد په داسې 
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رشايطو کې کار پيل کړ چې په ارګ کې سخته ګډوېي وه، د دفرت کارونه 

صفر څخه پيل شوي وای. د تنظيمي ېلو افرادو په تېره بيا د بايد له 

شاملټلوالې ملېشو په ارګ کې پوره واک و ځواک درلود. د ميل پوځ يو 

منظم کنډک هم فعال نه و، د ګوزارې او هسې د شپو ورځو تېرولو مهال و. 

خو خپله سيدطيب جواد داسې يو شخص و چې شاملټلوالې رسه يې هم د 

مهال داسې اشخاصو ته اړتيا لرله چې    تار درلود، کرزي هم داملګرتيا يو پ

په يو نه يو ېول يې بايد شاملټلوالې رسه خواخوږي او روابط درلودالی. 

سيد طيب جواد څو مياشتې په همدې حاالتو کې په ارګ کې له کرزي رسه 

ه تېرې کړې او بيا په امريکا کې د افغانستان د سفري په توګه وټاکل شو. هلت

يې افغانانو رسه د مرستې په نامه يوه انجيو جوړه کړه چې مېرمن يې هم په 

دې انجيو کې پوره واک و ځواک درلود او ويل کېږي چې له دې درکه د 

زياتو شتمنيو خاوند شو. همدې ټکي د ده پر وړاندې د يو شمېر افغانانو د 

يب جواد د نيوکو انګېزه راوپاروله. د کرزي د واکمنۍ په بهري کې سيدط

حکومت د لوړو پوړو چارواکو له خولې ونه غورځېده او څو ځله يې د بهرنيو 

چارو د وزير په توګه نوم ياد شو، خو عمالً تر دې دمه دې او نورو مهمو 

 څوکيو ته ونه رسېده.

د طالبانو دنظام تر ړنګېدو دمخه جاويد لودين په  جاويد لودين: -۲

ې کاناېا کې اوسېده، د لنډمهال

ادارې پر مهال کابل ته راغی او د 

او  انتقايل ادارې د مرش د وياند

 وروسته د ولسمرشۍ د دفرت د رييس

البته تر دې دمخه  په توګه غوره شو.

ښاغلی )سيدطيب جواد( د لنډ 

وخت لپاره د موقتې ادارې د مرش د 

دفرت د رييس په توګه کار وکړ، خو دا 

 )جاوېد لودين(
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ه په منډو او د دفرت د جوړښت او سمبالښت مرحله ېېره لنډه، تنګه وه او زياتر 

 پر چارو تېره شوه.

جاويد لودين د ارامو اعصابو څښنت او په خپلو چارو کې يو بريالی 

شخص و، نه يې چا رسه قومي اړيکي پالل، نه تنظيمي، نه سيمه ييز او نه هم 

نور، ولسمرش ته نو دا مهال تر ده بل غوره شخصيت نه پيدا کېده، جاويد 

وروسته د ولسمرش د دفرت د رييس په توګه دنده اجرا  چې تر ويندويۍ ينلود

هم محکومو تنظيمو او افرادو له جاويد  نه واکمنو او نه دا مهال هم نو کړه.

ده په ارامه فضا کې دنده تر رسه کړه. د  ،لودين رسه حساسيت ونه ښود

کومه ترخه واکمنو تنظيمونو په تېره بيا د اسالمي جمعيت پر وړاندې ده 

خربه نه کوله، نو ځکه خو هغوی ته پر دې وخت پر همدې پوست همداسې 

چې دا وخت  ،يو شخص په کار و او د محکومو خلکو د غندنې په برخه کې

يو دود ګرځېدلی و، ده هم ېېر داسې څه ونه ويل چې د هغو د کينې سبب 

ښه توګه  يش، نو ځکه خو يې د يوه دولتي مامور په توګه خپل ماموريت په

سفري شو او تر سفارت وروسته  د افغانستان تر رسه کړ، وروسته بيا په کاناېا کې

د بهرنيو چارو وزارت کې د سيايس معني په توګه غوره شو. هغه دنده يې هم 

په خپله خوښه خوشې کړه. جاويد لودين هم لکه د دربار د يو شمېر نورو 

پوهېده، نو ځکه يې له همغه اشخاصو په شان د ولسمرش پر خوی او بوی ښه 

بهري رسه ځان اعيار کړی و چې په ارګ کې روان و. انقاليب اشخاصو) هغو 

شخصيتونو ته چې واقعيت په مستقيم ېول بيانوي، دا مهال په ارګ او د 

دولت په نورو حساسو رګونو کې ځای نه و. نو ځکه خو جاويد لودين هم د 

تونه بلل کېدل او د هغه وخت په همغه بهري يو غړی و چې معتدل)!( شخصي

 نه راپارول. ((حساسيتونه!))اصطالح يې 

ب په حکومت کې يو دود دا و چې کله به څوک په واک کې ید کرزي ص

و، د حکومت هېڅ نيمګړتيا ته به يې ګوته نه نيوله، خو کله چې به لرې شو) 

 بيا به يې نو خوله خالصه کړه.
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 )عمر داودزی(

جملې څخه و چې له حکومت  خو جاويد لودين د هغو شخصيتونو له

هم په حکومت پسې خوله وازه نه کړه، غلی يې څخه لرې هم شو، خو بيا 

 پاتې شو او خپل شخصيت او اصليت يې وساته.

د ارګ په مهمو کرکرتونو کې يو هم عمر داودزی  عمر داودزی: -۹

دی. داودزي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو له 

وې ادارې رسه کار کاوه، تر موقتې ادارې وروسته کابل ته راغی او د ي

 ولسمرش د دفرت مرش شو. 

 -پښتون  –قره با  سيمې څخه دی، په خټه داودزی  لهداودزی د کابل 

افغان دی. پخوا يې د حکمتيار له 

اسالمي حزب رسه اړيکي درلودل، 

اوس هم وررسه خواخوږي لري، 

، هم خو اوس هم دميوکرات دی

تکنوکرات او هم د اسالمي روحيې 

رنګ لري. له بهرنيانو رسه هم ښه 

اړيکي لري، له جهادي تنظيمونو، 

ټوپکوالو او روښنفکرانو رسه هم ښه 

روابط پايل، هېڅوک نه خفه کوي 

او هېڅوک به هم ترې خوشاله نه يش. داسې چې د يو چا ورته کار بند وي، 

ر يې هم ونه کړي او سړی هم داسې دی به وررسه داسې چلند وکړي چې کا

ورڅخه خوشاله يش چې فکر کوي کار يې ورته کړی، خو ېېره موده 

وروسته به پوه يش چې کار يې نه دی شوی. داودزی نرمه ژبه او خوږه خوله 

لري، څوک نه خفه کوي او يا ترې نه خفه کېږي، نو په همدې خاطر يې تر 

په کچه يو خواخوږی هېوادپال دښمنانو دوستان زيات دي. د افغانستان 

له ملتپالو افغانانو رسه چې  او شامليوال، دی، د کوهدامن په کچه جمعيتی

کېني تقريباً افغان ملتی، له حزبيانو رسه حزيب او همداسې نور درواخله. 
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داودزی دوه ځله د ولسمرش د دفرت د رييس په توګه پاتې شوی، د ولسمرش 

ينې خصوصيات يې هم راج ب کړي، له هر ېېر رازونه وررسه دي، د هغه ځ

چا رسه د هغه د ميل مطاب  ژبه او رس خوځول، د ولسمرش هغه خصوصيت 

دی چې داودزي ته انتقال شوی دی. ان کله کله يې لباس هم د هغه په 

شان وي، قره قولۍ يې عيناً د ولسمرش په شان وي. له ميل شورا رسه ېېر ښه 

واد کې له ګڼ شمېر قومي مرشانو رسه، يو تعلقات لري او همدارنګه په هې

کاري سړی دی، د روابطو په جوړولو او پاللو کې اول دی. د پيسو واک او 

ځواک هم له ده رسه دی. کله چې ايران کې سفري و، ويل کېږي چې له هغه 

هېواد رسه يې ښه اړيکي درلودل، ځينو کسانو دا ېول روابط د هېواد د ميل 

 کړل، خو اساساً داودزی ميل ګټو ته يو ژمن شخص ګټو په زيان هم تعبري

بلل کېږي، له ايران څخه د ولسمرش دفرت ته د پيسو راتګ د همده په وخت 

کې تر رسه شو. دې کار د ګڼو افغانانو احساسات راوپارول، بهرنيانو هم پر 

کرزي د انتقاد لپاره دا يو ښه چانس وباله، عيناً لکه د ايران او عراق په جګړه 

کې چې د ايران او )رونالدريګن( د ادارې پټه معامله وه او په )ايران ګيت( 

مشهوره وه. دا هم يوه پټه معامله وه، خو داودزي يوه ورځ رسنيو ته وويل 

چې دا د ولسمرش له دفرت رسه مرسته ده او دا يو معمول کار دی چې ولسمرش 

رو يې ولګوي. له يو چا څخه مرسته واخيل او پر دولتي او ټولنيزو چا

داودزي د امنيت شورا له دفرت رسه د ځينو نورو هېوادونو، لکه امريکا او 

انګلستان د مايل مرستو يادونه هم وکړه چې دا مرستې هم د ولسمرش په 

الرښوونه مرصفېږي او ګزارش يې بېرته ولسمرش ته ورکول کېږي. د ايران دا 

 او داودزي پرستيژ ته ېول پټې مرستې که له هر چينله وې، خو د ولسمرش

 يې پوره زيان واړوه.

که څوک غواړي د ولسمرش پر ټولو خصوصياتو، روحياتو، ذوق، ېار و 

ترس او ټولنيزې اروا پوهنې خرب يش، نو تر داودزي ښه رسچينه نه يش پيدا 

کوالی. خو دا په دې مانا نه ده چې ولسمرش د داودزي هره خربه مني، دی 
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او له اوسني وضعيت څخه رس ټکوي، ما له داودزي  هم کله کله ناراضه وي

رسه ېېر ښه روابط درلودل او اوس يې هم لرم. په ټولنيزو روابطو او دوستۍ 

 کې تر ده ېېر کم خلک زياته اوسېله لري.

نو څه ناڅه نوې خربې مې ترې  ،ما چې کله له داودزي صيب رسه کتيل

ې له داودزي صيب رسه د اورېديل، ښه به وي چې دلته د دې اثر په منت ک

ځينو مالقاتونو، ځينې برخې هم راوړم، دا برخې هم افغان ولس ته په ګټه 

دي او هم د داودزي صيب د شخصيت د څېړنې په برخه کې مرسته کوالی 

يش. داودزی صيب وروسته بيا په اسالم اباد کې د افغانستان د سفري او بيا د 

 اکل شو.کورنيو چارو وزارت د وزير په توګه وټ

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7970 
 

 

د   او له امريکا رسه ناندرۍ

 ولسمرشۍ ټاکنې

 

په داسې حال کې چې د ولسمرش کرزي او امريکا متحده ايالتونو تر منځ 

شۍ او خپلرسو عملياتو پر رس نانندرۍ الال هم د ملکي تلفاتو، د کورونو د ت

روانې دي او مناسبات ترينګيل دي. د ځينو پرمختګونو او پټو معاملو هڅې 

م روانې دي. د راتلونکي ولسمرشۍ د انتخاباتو پر رس هم ستونزې ه

موجودې دي، څوک وايي کېږي او څوک وايي نه کېږي، حاالت مبهم دي. 

تر ټولو مهمه خربه همدا ده چې امريکا رسه مناسبات سم نه دي او د 

 ولسمرشۍ د راتلونکو ټاکنو وخت نه دی ټاکل شوی.

ه نېټه وه چې سهار د داودزي صيب (م۲۷ل( کال د سلواغې ) ۶۹۸۷د )

له دفرته احوال راغی چې جلسه ده راشه! هلته چې الړم، د مطبوعاتو 

مرستيال )سيامک هروي( او )رسويل( چې دا وخت د داودزي صيب په 

دفرت کې کار پوه و، هم راغيل وو. داودزي صيب موږ ته وويل چې تاسو ته 

مناسباتو کې يوه نوې صفحه  مو ځکه زحمت درکړ چې زموږ او د امريکا په

پرانيستل شوې، نو ځکه غواړم چې له هغو مو خرب کړم او بيا په رسنيو کې 

 هم د هغوی لپاره تبليغات وکړو او مالتړ ورته جلب کړو.

داودزي صيب وويل چې رييس صاحب د امريکا له سفري رسه مالقات 

اتو د تقليل او کړی او ېېرې برياوې يې ترالسه کړي دي. د وليس وګړو د تلف

( ۶۶ودرولو په باب موافقې ته رسه ورسېدل، دا موافقه جريان لري. د دولت )

غوښتنې يا نقطې منل شوي او امضا شوي دي، ځينې يې پټې دي او ځينې 

يې ښکاره، ځينې مواد به يې اوس اعالن يش او ځينې نور به وروسته اعالن 
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افغان تاليش کوي، بهرنی يش، ځينې جزئيات يې دا دي چې د افغان کور به 

نه د بهرنيانو  ،به دا ح  نه لري. افغانان به يوازې د افغانانو له خوا بنديانېږي

له خوا. دا چې د دې موافقې عميل ميکانيزم به څنګه وي، غواړم په دې باب 

هم رڼا واچوم. د باګرام په عمليايت مرکز کې به د افغانستان استازی کېني. که 

ښمن د فعاليتونو راپور راغی، له افغان لوري رسه به مشوره له کوم ځايه د د

کېږي، افغان لوری به مشوره ورکوي چې دا عمليات موږ خپله کوو که په 

يو يې هم نه  ،مشرتک ېول يې تر رسه کوو او يا درېيم دا چې مناسب نه دي

ه کوو، په دې حالت کې به يې امريکايان يا مني او يا به يې نه مني او وايي ب

چې دا معلومات سم نه دي، په دې حالت کې به افغان لوری موږ رسه متاس 

نييس، که بيا هم مقابل طر  قانع نه شو، نو افغان جمهور رييس به تصميم 

نييس. خو اوس په دې خربو کې مهمه خربه دا ده چې د افغانانو تقاضا يې 

. تر دې وروسته ومنله، دا موافقه زموږ له خوا زموږ دفاع وزارت امضا کړې ده

 به له امريکايانو رسه بحث پر برياوو کوو، نه پر شکايتونو.

( ۲۱بله خربه چې ده هغه د انتخاباتو په باب ده، انتخابات به د اګست پر )

مه نېټه تر رسه کېږي، دا مسله هم نهايي شوې ده. موږ له کمېسيون رسه 

ټولې دنيا ته اعالن مشوره کړې، دا نېټه توکيل نه ده ټاکل شوې او دا نېټه 

 شوې، امريکا ته هم.

رييس صاحب وويل: د امريکا سفارت او ملګرو ملتونو ته مې وويل چې 

هغوی هم دا تاريخ تائيد کړی دی. خو هغوی  ،پر دې تاريخ موافقه شوې

وويل ستاسو په پارملان کې يو شمېر خپلو خلکو د دې پر ضد چغه پورته 

موږ ته ستاسو نظر مهم دی، ستاسو  کړه. هغوی رييس صاحب ته وويل چې

نظر څه دی؟ که ستاسو نظر همدا وي، نو بايد قوي او ثابت وي، هغوی 

(مه مناسب تاريخ دی. ۲۱وويل، زموږ نظر هم همدا دی چې د اګست )

وروسته بايد مخالفينو ته هم دا خربه ېاګيزه کړو چې که څوک د دې تاريخ 

اوه، مخه يې بايد ونيسو. مانا دا ده پر وړاندې ودرېږي او يا که چا جنجال ک
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( مې نېټې پورې بايد ټاکنې تر ۲۳( نېټې څخه د اسد تر )۶چې د جوزا له )

 رسه يش.

دا چې امريکا پر خپلې پاليسۍ بيا له رسه کتنه وکړه، دا بيا کتنه د 

افغانستان د جمهور رييس د پرله پسې بيانونو له امله رازېږېدلې ده. د 

امنځته شوه هلته په لسګونو افغانان شهيدان شول، هلته يو )شينوارو( پېښه ر 

سپني ږيري رييس صاحب ته وويل، تر څو به امريکايان موږ وژين او ته به 

زموږ د غم پر ټغر کېنې، تر هغه وروسته بيا د )شينډنډ( موضوع پېښه شوه. تر 

دې پېښو وروسته د جمهور رييس موقف نور هم مخامخ او څرګند شو، د 

( پر وخت د هغوی د سرتاتيژۍ پر تغري بيا فکر وشو، خو د هغه )بوش

حکومت وويل چې څو مياشتې وروسته بايد دا عميل او نهايي يش. د امريکا 

نوې ادارې بيا وويل، پيل يې ښه دی، خو موږ يو څه نور بدلون هم په کې 

 راولو. بله مسله د پاکستان د حکومت ده چې اوس موږ رسه ښه اړيکي لري. د

دې موضوعاتو يوه برخه په پاکستان پورې اړه لري. وروسته به دا ټول مسايل 

په يوه درې اړخيزه تړون کې رايش چې د هر چا دمسوليتونو حدود به 

وټاکي. موږ بايد دا کارونه د خپل جمهور رييس د نوښت او برياوو په توګه 

 متثيل کړو.

ښتنه وکړه دې وخت کې ښاغيل )رسويل( له )داودزي صيب( څخه پو

چې د ښاغيل )الربوک( راتګ د جمهور رييس حامدکرزي د مالتړ په مانا 

وييل زموږ په خارجي پاليسۍ کې مهمه نقطه  ک(الربو )دی، ځکه چې 

 افغانستان دی؟

د  (الربوک)خو  ،داودزي صيب وويل: په وضاحت خو يې نه يش ويالی

اوې د جمهور رييس اوباما په تفاهم راغلی او اوباما وييل زموږ اکرثه بري

حامدکرزي مديون دي. داودزي صيب زياته کړه چې هغوی هېڅ بل بديل 

 نه لري.

داودزي صيب وويل: دولت پلوي علمي او مطبوعايت اشخاص بايد  
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تشخيص يش، د دوی تر منځ همغږي رامنځته يش، له جوزا څخه تر ميزانه 

ګ يش. په پورې يوازې بايد شيان ثابت يش، ټلېفوين اړيکي بايد ټين

واشنګټن کې د راتلونکي مارچ مياشت کې د کېدونکو م اکراتو په باب پر 

بهرنيو رسنيو هم کار ويش. د امريکا، افغانستان او پاکستان د ژورناليستانو تر 

منځ بايد خصويص غونډه جوړه يش. په رسنيزه برخه کې بايد ګډه همغږي 

خه تر ميزانه پورې رامنځته يش. رسويل صيب وويل: د جوزا له لومړۍ څ

وخت باندې بايد د يوې حقوقي رسچينې له زاويې څخه وغږېږو. سيامک 

وويل: موږ بايد د ولسمرش برياوې او السته راوړنې برجسته کړو.  صيبهروي 

د ساري په توګه د بهرنيانو له خوا د افغانانو د نيونې او زنداين کولو د 

و که موږ د معمول په شان مخنيوي لپاره د ولسمرش هلې ځلې او نورې، خ

ووايو زموږ په روابطو کې تغري راغلی، دا فکر کوم زموږ په ګټه نه دي. 

داودزي صيب وويل، د خلکو او تنظيمونو نظرونه يو بل رسه توپري لري، 

تنظيمونو ته بايد وويل يش چې موږ بريايل شوي يو او دوستي مو دوام لري، 

يش او ورته وويل يش چې د پاکستان او  بايد د اطالعاتو او کلتور وزير وکتل

 افغانستان د ژورناليستانو غونډه جوړه يش.
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 د عمر داودزي اوسېيل

 

د عمر داودزي له نامه او شهرت رسه ټول اشنا دي، خو کېدى يش ټول 

د ولسمرش د دفرت خلک يې له نږدې ونه پېژين، د داودزي صيب په اړه ما )

کال د قوس د  (ل٠097)دلته غواړم د بحث کړى، خو  لنډ کې کرکټرونه(

 (مې نېټې پر ځانګړي مالقات بحث وکړم.9)

( بجې د داودزي صيب دفرت ته پورته شوم، د معمول خال  يې 7سهار )

نن چورت ېېر خټه و، ما ورته وويل: ))څه مثبت خرب لرې؟(( ده وويل: ))نه 

ې چې مې متاسفانه خربونه منفي دي(( ما وويل: ))د څو کلونو په ترڅ ک

تاسو او جمهور رييس ته کومه ليکلې او شفاهي مشوره درکړې، که په هغو کې 

يوه هم د افغانستان د ګټو خال  وي او يا غلطه ختلې وي، زه يې ذمه وار 

يم، خو تاسو زما يوې خربې ته هم غوږ کېنښود او يوه مشوره مو هم عميل نه 

(( داودزي صيب ...ماتوي کړه، رښتيا هم د خوار مال په اذان څوک روژه نه

راته وويل: ))وروره حاالت خراب دي، يوه لويه توطيه روانه ده، په دې کې 

ايران او امريکايان دواړه الس لري، غواړي افغانستان له سخت بحران رسه 

نور يې هم کمزوري  ،مخامخ کړي، امريکا غواړي پښتانه نور هم وځپي

کې د امريکا څه ګټه ده؟(( ده  (( ما وويل: ))د پښتنو په کمزورۍ..کړي.

وويل: ))زه اوس دومره پوهېږم چې دوى غواړي پښتانه کمزوري يش دا چې 

په دې کې د دوى څه ګټه ده، په دې نه پوهېږم او يا لږ تر لږه اوس نه 

 (پرتوس)د پوځ مرش (، بريي ايکن)پوهېږم، نه يوازې زه، بلکې د دوى سفري 

: ))څنګه کېدى يش امريکا او ايران دې په او نور هم نه پوهېږي.(( ما وويل

(( داودزي صيب وويل: ))د ؟ګډه د پښتنو د ځپنې لپاره د نظر تواف  ولري

ايران دريځ خو معلوم دى، چې دلته څه غواړي، دا چې امريکا ولې دا کار 
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 کوي، همدا پوښتنه ده.

 دا چې امريکا دلته د اوږدې مودې لپاره څه هدفونه لري، دا به وروسته

معلومېږي، خو اوس دا دى در ګرده پښتانه ځپي، زه فکر کوم چې امريکايان 

( کلونو په ترڅ کې چې ايران په افغانستان 7-9يو څه ساده ګان دي، د تېرو )

کې د امريکايانو له وجود نه څومره ګټه پورته کړې، خپله امريکايانو هم نه ده 

ما وويل: ))ښه نو اوس کړې، نو ځکه خو زه وايم چې دوى ساده ګان دي.(( 

پارملاين ټاکنې ړنګې کړي که نه؟(( ده وويل:  به دا ووايه چې جمهور رييس

، سرتې محکمې ې))فکر نه کوم، لويې څارنوالۍ يوه پنډه دوسيه برابرې کړ 

ته به الړه يش، خو د سرتې محکمې رييس او شورا ته چې د امريکا له سفارت 

زنګ ووهي، هغوى به همدا نتيجې ، سفري نه، بلکې يو عادي مامور څخه

تائيدوي، د سرتې محکمې رييس او ېاکرت بها د کوم هېواد په اشاره چلېږي؟ 

د چا ګرين کارتونه لري؟(( ما وويل: ))که دا پارملان جوړ يش، د جمهور 

رييس د محاکمې، د حکومت د ړنګونې او د قومي بحران وېره نه شته؟(( ده 

))نو بيا څه په کار دي؟(( ده وويل: ))زه  وويل: ))بلکل شته(( ما وويل:

پوهېږم که دنيا له جمهور رييس رسه ودرېږي، نو کېدى يش حل الره 

نړيوال هم همدا ېول يو بحران غواړي.(( ما ، راووځي، خو فکر نه کوم

رفعت احمدضيا معنوي ټاکنه او يا هم د  فضل احمد د هوويل: ))څنګه د

قومي متايالت درلودل دا دومره غټه اشتباه ټاکنه، دوى دواړو خو تنظيمي او 

څوک کوي، د يوه ناپېييل او خپلواک کميسيون لپاره ناپېييل او خپلواک 

کسان په کار دي، په تنظيمي اشخاصو ناپېيلې ټاکنې ممکنې دي؟(( ده 

ځينو مرشانو کور وران کړي دې د دې وويل: ))دا اشتباه وه خو خداى 

ه د معنوي تر ټاکنې دمخه جمهور رييس وويل ت )سيا ( ته يې اشاره وه، ما

 (معنوي)او نور  (مارشال)چې پر مرشانو کار وکړه، ځکه موږ ته پته وه چې 

راوړاندې کوي، خو دا خربه په خپله نه کوي د نورو په خوله يې کوي، نو 

ځکه خو يې په سيا  او حرضت صيب دا خربه وکړه.(( ما وويل: ))نو دې 
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ه کار دى، د دې کميسيون د مرش او غړو تقرر خو د کې د سيا  او حرضت څ

جمهور رييس کار دى، دې کې خو غټه ګناه په خپله د جمهور رييس ده.(( 

وړاندې څه عکس  رده وويل: ))تاته جمهور رييس معلوم نه دى چې د هغو پ

العمل ښيي، خو هر څه چې وشول، اشتباه وه، اوس دوى ټول جمهور 

 و. (قصد يې فهيم او خلييل)م ((.يو دي رسه رييس ته

 وليس جرګې ما داودزي صيب ته وويل: ))که دا ټاکنې ملغى نه يش، نو د

 قانوين يونس محمدرياست لپاره به څه ويش؟(( ده وويل: ))بې له شکه به 

ياسيني ته ايران ېبلې پيسې ورکړي، ياسيني او مريويس . وګټي رياست

ته ځان رياست ته کانديد  قانوين رسه جوړ دي، ياسيني ته يې وييل چې

کړه، خو په پاى کې به ياسيني په معاونيت رايض يش، ايران ورته وييل چې 

قانوين به هسې په نوم سمبوليک رييس وي، نور به ټول کارونه تاته وسپاري، 

عميل رييس به ته يې، قانوين ته يې وييل چې د پارملان رياست به ونيسې، 

ارملاين چارو مه مرصفوه، ځان د جمهوري نور دې زيات وخت او انرژي په پ

ما وويل: ))حاجي راهر قدير هم ځان  .رياست د ټاکنو لپاره تيار کړه((

رياست ته کانديدوي، هغه وايي چې ستاسو او د جمهور رييس مالتړ وررسه 

دى، ايا تاسې د هغه مالتړ کوئ؟(( ده وويل: ))حاجي راهر يې نه يش ګټىل 

رۍ هم نه دى، ما هغه رسه خربه کړې ده، خو او بل دا کار د سوټه ما

هغه يې تاته نه ده ويلې.(( داودزي  ،وروستۍ خربه چې مې وررسه کړې ده

صيب زياته کړه: ))زما زړه دى چې خوايص مخې ته کړم. ما په حاجي راهر 

پانګه نه ده لګولې، ما په دې ېېر فکر کړى دى(( ما وويل: ))داودزى صيب 

، خو ېېر نرم دى، فکر نه کوم که ټول پښتانه پر خوايص صيب ښه سړى دى

خوايص صيب راټول يش، د شامل ونډه هسې هم په حکومت کې زياته ده، 

رشق او غرب ، خوايص رسه له دې چې په خټه پښتون دى، خو د جنوب

پښتانه چې هسې هم په حکومت کې ځان محروم احساسوي، د خوايص ېېر 

صيب د هېواد د اينده په باب ېېرې خربې  مالتړ به ونه کړي.(( ما او داودزي
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دا پنځه يا : ))وکړې، داودزى صيب نن ېېر مايوسه و، په پاى کې يې وويل

اووه کاله کېږي چې زه دلته دنده اجراکوم، ېېرې خوږې ترخې شپې ورځې 

مې تېرې کړي، خو اوس په دې نظر يم چې په نظام کې نور بدلون راځي 

ه له دې ځايه الړ شم.(( ما وويل: ))که جمهور که نه؟ خو ښه به دا وي چې ز 

رييس دا ټاکنې او د جمهوري رياست ټاکنې لغوه اعالن کړي، يو موقت 

حکومت جوړ يش او تر هغه وروسته په ټول هېواد کې عادالنه او سم 

انتخابات ويش، دا نظر به څنګه وي؟(( داودزي صيب وويل: ))فکر کوم 

ده بې له  ((څوک به په راس کې رايش؟)) :ويلو خارجيان همدا غواړي(( ما 

د دې څو کلونو په ترڅ کې ما هېڅکله ارش   .ځنډه وويل: ))دا ارش  غني

غني رسه نه دي کتيل، خو هغه تېره ورځ هغه راغى ما رسه يې وکتل، هغه 

رښتيا هم موږ د دنګو  ،ېېرې خربې لري او امريکايان يې هم تر شا والړ دي

ار يو، بريون نورې خربې دي، ارش  غني رسه ېېرې دېوالونو په منځ کې حص

د ))نورو(( خربو په باب ونه پوښتل او نه  (( له داودزي څخه ما.خربې شته

هغه ېېر وضاحت وکړ.(( ما وويل: ))که دا ټاکنې لغوه يش او له رسه واليت په 

واليت نوې ټاکنې ويش، څنګه به وي؟(( ده وويل: ))بېخي سمه ده، خو 

يې دررسه ونه مني، ځکه چې بيا لکه د اوس په شان نتيجه نه  خارجيان به

ورکوي، طبعاً دا نتايج بدلېږي او هغوى دا کار نه غواړي.(( د انتخاباتو او 

و، زه هم و اينده په باب مو نورې خربې هم وکړې، خو مهم ټکي همدا 

د جمهور رييس  هم خواشينى د خپل دفرت پر لوري الړم او داودزى صيب

 ه پورته شو.دفرت ت
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 د قلم رنګ د امريکا په پيسو!

 

(مه نېټه سهار نهه بجې مې يو ځل بيا له ٠0کال د قوس پر ) (ل٠097)د 

داودزي صيب رسه وکتل، ما ورته يو ځل بيا د جمهور رييس د ځينو 

ناسنجول شويو څرګندونو او همدارنګه د پارملاين ټاکنو د نتايجو د منفي 

ندېښنه څرګنده کړه. ورته مې وويل چې حاالت ورځ پر تاثرياتو په باب خپله ا

ورځ خرابېږي، هغه هم زما له خربو رسه همنظره و، ما وويل: ))پارملاين 

ټاکنې بايد لغوه يش او که چېرې نه لغوه کېږي، نو لږ تر لږه دې په غزين، 

هرات، بغالن، بلخ، کندوز او ځينو نورو واليتونو کې، چې په څرګند ېول په 

ه قومي تعصب څخه کار اخيستل شوى، لغوه يش او له رسه دې په کې کې ل

ټاکنې ويش.(( داودزي صيب وويل: ))زه تارسه همنظره يم، دې رسه توازن 

برابرېږي، حتى که يوازې هرات او غزين کې هم له رسه ټاکنې ويش، مشکل 

حلېږي، خو فکر نه کوم که دا کار ويش، ځکه سرته محکمه د دې جرئت نه 

او نه ورته جمهور رييس په زغرده وايي، ځکه که امريکايان سرتې  لري

محکمې ته څه وايي همغه به کوي، جمهور رييس هم سرتې محکمې ته په 

زغرده نه وايي او تر هغه يې چې په زغرده ونه وايي سرته محکمه دا کار نه 

د د کوي او که په زغرده يې ورته وايي، سرته محکمه بيا سند غواړي او دا سن

امريکايانو په مخکې ږدي.(( ما ورته وويل: ))جمهور رييس ته څه اړتيا ده 

ېزوي که همدا نن امريکا وغواړي، د ده په همدې يې رسه  چې له ټولې دنيا

خپلو مرستياالنو، وزيرانو، د کورنيو چارو په وزير يې له الس او پښو نه تړي او 

تاسې چې اوس ټول دلته هر څه يې ختموي، عجيبه خربه ده همدا موږ او 

ناست يو، ټول د امريکايانو معاشونه نه اخلو؟(( داودزي صيب وويل: ))طبعاً 

ټول يې اخلو.(( ما وويل: ))چې داسې ده نو بيا ولې مخالفت کوو؟(( 
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داودزي دا مهال په خپل قلم کې رنګ اچوه، راته يې وويل: ))دغه قلم 

ه قلم رنګ هم د امريکا په پيسو ويې ويل: ))د دغ !ګورې؟(( ما وويل: ))هو((

شوى دى، دا چې د هغوى پيسې نه واى، د دې قلم رنګ به هم وچ و او ما 

به دا امضا هم نه شوه کوالى((، ما وويل: ))جمهور رييس ته په کار نه دي 

، دى بايد يچې جبهه پراخه کړي، امريکا رسه ېغره وهل موږ ته په ګټه نه د

ده داخيل مخالفان دي، دى خو د امريکا په هغه چا رسه ېغره ووهي چې د 

زور دلته ناست دى، چې امريکا نه واى غوښتي، دى به د موقتې ادارې او 

که هغوی بيا تر ننه پورې جمهور رييس پاتې شوى واى؟ عجيبه خربه ده، 

مرصفېږي او خربې د ده بيا دا  زموږوژل کېږي، پيسې  زموږعسکر ووايي، 

نانو، اسالمي جمعيت، نظار شورا او نورو رسه ېول دي. دى له خپلو معاو 

او دواړه  يدى يې په چپن کې له بهره راوړ ، مشکالت لري، عجيبه ده

مرستياالن يې ترې لوټي، اصيل مقابله خو دلته په کار ده، په کوم قوت او 

 طاقت ته دنيا رسه ېغره وهې؟((

کې  داودزي صيب وويل: ))دا خربه دې منم چې موږ بايد په څو جبهو

ونه جنګېږو، دا افغانستان ته په تاوان ده، ما ېېر کوښک کړى چې امريکايانو 

رسه مناسبات ښه کړم، خو دى )جمهور رييس( راباندې په قهرېږي او وايي 

چې ته امريکايي شوى يې، د امريکايانو ګوېاګى يې، کله چې زه د امريکا 

وده حاالت ښه يش، خو م هچا رسه دلته مالقات وکړم، نو څبل سفري او يا کوم 

چې دى خرب يش، بيا په قهر يش، وايي ولې دې دا خلک دلته راغوښتي 

دې وخت ضايع کړى دى، ولې دې مالقات کړى دى، له خپل  لېدي، و 

بېګاه باګرام کې خربې وکړې  (اوباما)کاره مې پښېامنه پښېامنه کړي. دا چې 

دي. ما ورته څو ځله دا او دلته رانغى، همدا جنجالونه دي، هغوى خوشاله نه 

خربې ته دې غوږ  ې،وايو خربه کړې خو نه يې مني، خو که ته يې ورته 

ږدي، ته ورته لکه د مامور په شان نه ښکارې موږ خو يې مامورين يو.(( ما 

ورته وويل: ))ما خو اوله ورځ ورته وويل چې زه مامورګى نه يم، زه د يوه 
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او څوکۍ په خاطر((. ده وويل: ))زه  فکر په خاطر دلته راغىل يم، نه د معاش

په دې پوهېږم، نو ځکه مې درته وويل چې ته يې ورته ووايه.(( ما ورته 

څو څو ځله  هم مخکې مې ،وويل: ))ما خو هغه تېره ورځ هم ورته وويل

ورته وييل، خو د ده يو مشکل دادى چې يوه خربه دررسه ومني خو بيا يې 

خو بيا يې نه مني.(( داودزي صيب وويل: عميل کوي نه، راته وايي منم يې 

دا يې ال  .))همدغه مشکل دى چې تا نه خفه کوي، خو بيا هغه خربه نه مني

څه کوې چې هغه ورځ يې راته وويل: الړ شه له چني او روسيې رسه متاس 

، ونيسه، له هغوى څخه پيسې واخله او مرسته ترې راجلب کړه! ما ورته وويل

خو که د روسيې او يا چني له  ،ايران پيسې وزغملې رييس صيب امريکا خو د

پيسو څخه خرب يش، نو په هغه ورځ به نه ته يې او نه به زه يم، ايران خو 

له ، هغوى ته کوم لوى طاقت نه ښکاري اول وي که اخر وي غم يې خوري

صحنې يې لرې کوي، ال خوشالېږي چې افغانستان کې يې يو څه پيسې 

او روسيې په تېره بيا د چني چې د دوى اصيل  مرص  يش، خو که د چني

له مرستې خرب يش، نو دقيقه مو هم نه پرېږدي.(( ما ورته وويل: ، رقيب دى

))نو له امريکا رسه د دښمنۍ وجه څه ده؟(( ده وويل: ))وايي چې زما ورونو 

پسې خربې کوي...(( ما وويل: ))نو ده ته خپل ورونه مهم دي که 

ل: ))بس نو دغسې دى نو...(( داودزي صيب ته مې افغانستان؟(( ده ووي

وويل: ))تاسې پرې له هرې ممکنې الرې فشار راوړئ چې له امريکا رسه 

، که نه هغوی به د ده مناسبات ښه کړي او داخيل اصالحاتو ته پام وکړي

(( ده وويل: ))ما ورته وييل چې په ټولو خواوو کورين مخالفان تقويه کړي

ره وس نه لرو، امريکا رسه به مناسبات ښه کړو، ان دوم )کې مه جنګېږه

پاکستان کې هم درته پښتون جمهور رييس مقرروي، وګوره خربه ېېره نږدې 

د پاکستان جمهور رييس يش،  (اسفنديار ويل خان)شوې وه. ټاکل شوې وه 

خو بيا خرابه شوه، که اسفنديار ويل خان هلته جمهور رييس واى او دى 

ستان مشکل خو حلېده، دا چې دوى دا ځل هلته انتخابات دلته، نو د افغان
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ته ورکړل  خان يار ويل ما اسفند (څلور لکه ېالره)وګټل، دا څه اسانه کار و، 

، د ايران پيسې مې د ېاو دا هغه پيسې وې چې ايران څخه مو اخيستې و 

خپلو هدفونو لپاره ولګولې.(( ما وويل: ))وګوره ايران څومره هوښيار دى، 

د حکومت په داخل کې خپل خلک لري، دوى ته پيسې ورکوي او هم هم 

طالبانو رسه مرسته کوي او د امريکا په مقابل کې يې ودروي، طالبان ماهيتاً د 

ايران مخالف دي، خو دوى يو دښمن د بل په مقابل کې استعاملوي، که 

طالبان ووژل يش هم د ايران په ګټه دي، که امريکايان ووژل يش هم د 

 هم ران په ګټه او که سيمه خرابه يش هم د پښتنو سيمه ده، د سيمې خرايباي

د ايران په ګټه ده، نو ولې جمهور رييس د امريکا له قوت څخه د خپلو 

(( داودزي ؟مخالفانو او ايران په مقابل کې له دې ميتود څخه کار نه اخيل

کړي، صيب وويل: ))همدغه خربه کوم چې جمهور رييس بايد دا کارونه و 

خو نه يې کوي، دى داسې چا رسه مشوره کوي چې رس يې په مشوره نه 

ارزي، رحيمي رسه )د جمهور رييس سکرتر(، اخري مشوره کوي هغه ته وايي 

چې څنګه وکړو؟ قاسم خان رسه مشوره کوي )د جمهور رييس په کور کې يو 

رسه  خدمتګار دى( نو له دې مشورې به څه راوالړ يش.(( ما له داودزي صيب

ېېرې نورې خربې هم وکړې، خو لنډيز يې دا و، داودزي صيب د بحث په 

پاى کې وويل: ))زه به تاسو ته د مالقات غم وخورم يو ځل بيا وررسه 

تر همدې خربو وروسته په مايوسانه ېول د خپل دفرت پر لوري  .وګوره((

 وخوځېدم او دغه يادښت مې پر همغه ورځ وليکه.

داودزي وروسته کريم خرم د ولسمرش د دفرت د  تر عمر کريم خرم: -۱

رييس په توګه وټاکل شو. ويل کېږي چې کريم خرم مخکې د حکمتيار له 

)اسالمي حزب( او د پري سيداحمد ګيالين )ميل محاذ( تنظيم رسه اړيکي 

درلودل. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال يې په پېښور کې څه ناڅه رسنيز او 

دل چې اکرثو يې اخواين رنګ درلود. د طالبانو تر فرهنګي فعاليتونه درلو 

سقوط وروسته کابل ته راغی او بيا د ولسمرش کرزي د واکمنۍ په لومړۍ 
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دوره کې څه موده د ولسمرش د مطبوعايت مشاور په توګه مقرر شو، تر هغه 

وروسته بيا د ولسمرش د  ياد وزارتوروسته بيا د اطالعاتو او کلتور وزير شو، تر 

رييس په توګه وګومارل شو. کريم خرم د ارامو او سړو اعصابو څښنت دفرت 

دی. خربې کمې کوي، خو دريځ 

او عمل يې نسبتاً ثابت دی. د ميل 

افکارو په انډول يې اسالمي او 

اخواين افکار قوي برېښي، تنظيمي 

خصوصيات يې ال هم د کرکرت يوه 

برخه ده. ېېر کوښک کوي چې 

پلوی او  ځان د ولسمرش د نظرياتو

راهراً ښه نه  يې څخهپه تېره بيا له امريکايانو  ،لېوال وښيي، له بهرنيانو

. په دې برخه کې چې ولسمرش هره خربه کوي، ، يانې نه يې خوښېږيراځي

نو دی وررسه د تائيد رس خوځوي. د ده په راتګ رسه د ولسمرشۍ له دفرت 

خوا موجود وو او په رسه د بهرنيانو هغه خواږه روابط کم شول چې تر ده پ

ځينو برخو کې ان پر تربګنۍ بدل شول. مايل مرستې هم ېېرې راکمې 

شوې او له بهرنيو سفريانو رسه مالقاتونه هم ېېرې ټيټې کچې ته ورسېدل. 

کريم خرم چې هر چېرته مقرر شوی، کوښک يې کړی چې د خپلې طبعې او 

 کلتور وزارت پرخپل فکري خط اعتباري کسان مقرر کړي. د اطالعاتو او 

مهال او دلته د ولسمرش په دفرت، دواړو ځايونو کې ده دا کار کړی دی. دې 

کار په هر ځای کې د ده پر وړاندې مخالفتونه هم راپيدا کړي، خو دی 

د  .مجبور و چې د خپلې اجنډا د رسته رسولو لپاره دا کارونه تر رسه کړي

و شمېر ستميان، جمعيتيان، اطالعاتو او کلتور وزارت د کار په جريان کې ي

پرچميان او نور د ده سخت مخالف شول. کله چې دی وزير شو، نو زه يې 

ليدلو ته ورغلم، پر همغه لومړۍ ورځ مې خپل نظر ورته څرګند کړ، ما ورته 

چې پېښور کې يې وخت تېر کړی،  ،زموږ يو شمېر جهادي ورونه: ))وويل

 )کريم خرم(
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افکارو له ليدلوري څېړي او ځينو اکرثه شيان، د جهادي، اسالمي او اخواين 

مهال چې په پېښور کې  جمعيتيانو ته هم په همغه نظر ګوري، لکه د جهاد پر

وو، خو جمعيتيان اوس همغه جهادي او اخواين روحيه نه لري، دوی تر څو 

بدل شوي او  (ستميانو)کلن جنجايل او نيمګړي حکومت وروسته اکرثه پر 

پښتنو ته که هغه پخوا په هر تنظيم او حزب ميل ضد روحيه لري. دوی اکرثو 

کې وو، اوس له قومي ليدلوري ګوري، نو تاسو رسه به هم ېېر ژر حساسيت 

وښيي، د دې حساسيت انګېزه به قومي وي، نه تنظيمي. خو راهراً به 

کريم خرم ته زما خربې پر لومړي وخت بابيزه  .((تنظيمي بڼه هم ورکوي

يې چې د مقابل لوري حساسيت وليد، څه ښکارېدې، خو وروسته وروسته 

ناڅه باور يې راغی) نه لکه چې دلته نور مسايل هم شته. کريم خرم چې کله 

ارګ ته راغی، نو هڅه يې کوله چې خپل ايډيالوژيک خط و سري تعقيب 

کړي، خو دلته دی د ځينو کسانو له خوا، چې د ده مخالف نظريات يې 

شو. )ېاکرت رنګني دادفر سپنتا( د  درلودل، له سخت مقاومت رسه مخامخ

ميل امنيت شورا سالکار لومړی شخص و چې د خرم پر وړاندې يې پټه او 

ښکاره مبارزه پيل کړه. له شفاهي تبليغه نيولې، بيا ولسمرش ته د خربو تر 

رسولو او د هغه د نظرياتو تر ردولو پورې ټولې هڅې په کې شاملې وې. 

 سپنتا د نظرياتو او فعاليتونو مخه نيوله. يو باملقابل کريم خرم هم د ېاکرت

د  وخت کريم خرم او د ولسمرش د وياند چې په ورته وخت کې د کريم خرم

مامور هم ګڼل کېده )وحيد عمر( تر منځ اختالفات رامنځته شول.  دفرت

ېاکرت سپنتا د دې اختالفاتو ژورتيا ته هوا ورکوله او د وحيد عمر مالتړ يې 

ت دومره زيات شول چې وحيد عمر يې دندې پرېښودو ته اړ کاوه. اختالفا

کړ. له بلې خوا د کريم خرم ټولنيز روابط هم دومره پراخ نه وو او نه هم دی 

دې روابطو کې دومره تکړه او بريالی و چې ېېر خلک وپايل او د ارګ په  په

داخل کې خپل مالتړي زيات کړي، اقتصادي امکانات يې هم هغومره نه وو 

د حکومت د رسنيو مرکز د ده  يوازې د داودزي صيب په الس کې وو. چې
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په واک کې و چې دا مهال يې څه ناڅه لوړ معاش درلود او د بهرنيانو له خوا 

ورکول کېده، يو څه کسان يې هلته او يو څه کسان يې د ارګ په داخل کې 

ذ څخه په بېالبېلو ادارو کې ځای پرځای کړل. له همدې دولتي موقف او نفو 

يو مرکز يې  (سرتاتيژيکو څېړنو)او د  (کابل نيوز ټلوېزيون)يې کار واخيست، 

جوړ کړل. البته ويل کېږي چې د )وېسا( ورځپاڼه هم د ده په سيايس او مايل 

مالتړ پيل شوې او تر دې دمه ال روانه ده. ځينې نور فرهنګي کارونه يې هم 

ي دايرې په محدوده کې تر تر رسه کړي، خو اکرثه کارونه يې د خپلې فکر 

رسه کړي دي. د کريم خرم د ماموريت په بهري کې د ارګ او ميل شورا په 

اړيکي چندان ښه نه وو، دا مهال وليس جرګه د  رسه تېره بيا له وليس جرګې

 ان تر دې پورې چې ولسمرش ته يې هم يو لړ خنډونه را ،ارګ له مهاره ووته

 وپنځول.

له وکيالنو رسه ېېر ښه روابط درلودل، هغوی  تر کريم خرم دمخه داودزي

ته يې ېول ېول مايل امکانات برابرول او دولتي امتيازات يې ورکول، د 

داودزي ټولنيز روابط خورا زيات وو، مايل امکانات هم وررسه زيات وو، نو 

ځکه خو د کريم خرم په انډول په قوي موقف کې و، خو د خرم مايل 

ه خربه دا هم ده چې کريم خرم له نفساين پلوه ېېر امکانات هغسې نه وو، بل

پاک سړی ګڼل کېږي، هم پر خپل نفس واکمن دی او هم په مايل فساد کې 

الس نه لري، دا کار د دې سبب شوی چې ېېری وکيالن ورته مراجعه ونه 

کړي. په هر حال کريم خرم جمهور رييس ته ځکه ېېر نږدې دی چې د 

ګډ دريځ لري، په همدې خاطر  کې کمپاين هپامريکايانو پر ضد وررسه 

ولسمرش کريم خرم له ېېرو رقيبانو وژغوره، يوه ورځ ولسمرش ماته وويل: 

ما ويل ښه دی. ده وويل: ))ټينګ رارسه والړ دی.  ؟((څنګه دی کريم خرم))

لکه زرهدار ټانک، له ځايه نه خوځېږي.(( کريم خرم د ماموريت او فرمان 

ي، نو ځکه خو لوړ مرش )کرزی صيب( چې څه وايي، وړلو پر کلتور پوهېږ

دی يې تائيدوي او د ردولو غږ نه پورته کوي. همدا کار د دې سبب شو چې 
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 دی ېېره موده پر خپل دې پوس  پاتې يش.

 ويندويان:

د جمهوري رياست د عايل مقام د دفرت د رييسانو تر معرفۍ وروسته 

ه معريف کړم، ښاغيل جاوېد غواړم، د ولسمرش وياندويان هم په لنډيز رس 

لودين هم د وياند په توګه دنده رس ته رسولې، خو څرنګه چې هغه مو دمخه 

دفرت د رييس په توګه معريف کړ، نو له بيا تکرار د د جمهور رييس د وياند او 

 څخه يې تېرېږم.

لومړی شخص چې د ولسمرش د وياند په توګه يې  يوسف نورستانی: -۶

  يوسف نورستانی و.دنده رسته رسوله، 

يوسف نورستانی د نورستان واليت اوسېدونکی دی، د هېواد په داخل 

کې او هم له هېواد څخه بهر يې 

لوړې زده کړې تر رسه کړي دي. 

په بهرنيو موسسو کې يې هم ېېر 

وخت کار کړی او همدارنګه د 

حکومت په نورو لوړو پوستونو 

کې. د طالبانو نظام تر ړنګېدو 

موقتې ادارې د مرش د وروسته د 

وياند په توګه پاتې شو. په 

نورستاين، پښتو، دري او انګلييس 

ژبو پوهېږي، خو د ويندويۍ په چارو کې يې زيات مهارت نه درلود، نو ځکه 

 خو تر لنډې مودې وروسته له دې دندې څخه نورو دندو ته الړ.

سيد فضل اکرب پاچا د کونړ د مخورو  سيد فضل اکرب پاچا: -۲

خصيتونو له جملې څخه دی، تر شلو کلونو زياته موده کېږي چې په امريکا ش

کې ژوند کوي. په امريکا غږ راېيو کې يې ېېر کلونه د خربيال په توګه دنده 

اکرب پاچا که څه هم د ارګ په مطرح شخصيتونو کې اجرا کړې ده. سيدفضل

 )يوسف نورستانی(
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يادې ادارې د کې يې لنډه موده د  بهرينه حسابېږي، خو د موقتې ادارې په 

مرش د وياند په توګه دنده اجرا کړه. دا داسې مهال و چې حکومت په ېېرو 

يې معلوم نه وو. پاچا لومړنيو پړاوونو کې وو او فکري خط، سرتاتيژي او پالن 

صيب يوازې په محدودو خربي کنفرانسونو کې 

څرګندېده، دا مهال ال د اپوزېشن په استازۍ 

څېديل او نه هم په څوک مقابلې ته نه و راپا

رسنيو کې دوه اړخه رسه مخامخ شوي وو. 

سيدفضل اکرب پاچا تر لنډې مودې وياندۍ 

وروسته د کونړ د وايل په توګه مقرر شو. دا 

داسې مهال و چې په کونړ کې د چارتراشو قانوين او ناقانونه تجارت په ښه 

ور په توګه درز کې روان و. د يوه کونړي او سيدې کورنۍ د يوه غړي او مخ

چې له پاچا صيب څخه د خلکو کومه هيله وه، پاچا صيب پر دې بريالی نه 

شو چې د خلکو غوښتنې عميل کړي، يا د لرګيو د قاچاق مخه ونييس او يا 

هم د چارتراشو له مافيا رسه مقابله وکړي، په پای کې يو زيات شمېر کونړيان 

سختو نيوکو الندې راغی، هم ورڅخه خوابدي شول او د يو شمېر ليکوالو تر 

د واليت له مقام څخه تر لرې کېدو وروسته بېرته امريکا ته الړ او بېرته يې د 

 خپل ژوند جريان له رسه پيل کړ.

د جمهور  تر جاويد لودين وروسته کريم رحيمي کريم رحيمي: -۹

جاويد  ، لکه چې مې دمخه يادونه وکړه، د وياند په توګه مقرر شو رييس

ياند او د دفرت د رييس په توګه معريف کړ، نو له بيا تکرار ومخکې د لودين مو 

څخه يې تېرېږو او دلته د ښاغيل کريم رحيمي په باب څو خربو ته متېږو. د 

ولسمرش کرزي په پاچاهۍ کې هم رنګارنګ کسان مقرر او تېروبېر شول، د 

ی )کريم دې عجايبو او غرايبو له جملې څخه يو هم د ولسمرش يو وياند ښاغل

رحيمي( و. رحيمي که څه هم ېېر ښه او بې تعصبه شخص و، خو رسنيزه 

تجربه يې نه لرله او نه د خربو سړی و. پخوا يې د ملګرو ملتونو د خوراکي 

 )سيد فضل اکرب پاچا(
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 )کريم رحيمي(

موادو په کومه اداره کې کار کاوه. له هغې ورځې چې دی د ولسمرش د وياند 

برخه نه و کې يې هم په توګه مقرر شوی، نو د ګوتو په شامر خربي کنفرانسون

ده اخيستې، سيايس بحثونو، ګرديو مېزونو او 

هغه هم په هغو بحثونو کې چې د نظام مخالف 

منتقدين ناست وو، هلته نو د ده تګ د سوټي 

په زور هم ممکن نه و. د ولسمرش يو عادت دی 

چې ضعيفه سړی يې ېېر خوښېږي، ښه سړی 

يار او ضعيفه سړی د ده لپاره د ګومارنې ښه مع

دی، دا مهمه نه ده چې دا سړی هلته کار 

دا ده چې  خربه خو مهمه ،کوالی يش او که نه

دا سړی بايد دومره بې خولې، بې ژبې او بې السه وي چې څوک يې له 

خولې او السه ازار نه يش او بېرته لرې کول يې هم ېېر اسانه وي. کېدی يش 

ملې څخه وي. دې ښاغلی )کريم رحيمي( هم د همدې ېلې اشخاصو له ج

ښاغيل هم تر پايه د يوه وياند دنده تر رسه نه کړای شوه او نه يې څوک په 

خربو ماړه شول. رسنيو به همېش شکايت کاوه چې وياند صيب موږ رسه 

همکاري نه کوي، خو څوک و چې وياند صيب خپل مسوليت ته متوجه 

دوست( کړي. په همدې خاطر د وليس جرګې يو وکيل ښاغيل )رمضان برش 

لقب ورکړ. د ښاغيل وياند له جالبو خاطرو  بی سخن( سخنګویهغه ته د )

څخه يوه په زړه پورې خاطره دا وه، چې يوه ورځ يې ژورناليسان خربي 

کنفرانس ته رابليل وو، د کنفرانس په بهري کې يوه ژورناليست د يوې حساسې 

ر موضوع واقف موضوع په باب پوښتنه وکړه، ښاغيل وياند ځواب نه درلود، پ

برادر پشتش  ميکنیچه نه و، نو ژورناليست ته يې په ځواب کې وويل: ))

د بيا دې رسه ټولو خربياالنو وخندل، دا خربه  ((بيار.را  خود تري ميګردی

ژورناليستانو تر منځ عامه شوه. کله چې به کومه پوښتنه وه، نو يو بل ته به يې 

سمرش ته هم ورسېده، هغه هم سخت په دا خربه ان ول .را بيار( ويل )تري خود
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خندا شو. بيا به چې کومه خربه وه او يا به يې خپل وياند ښاغلی )کريم 

رحيمي( وليد، نو په ټوکو ټوکو کې به يې ورته وويل: ))تري خودرا بيار(( د 

وخت په تېرېدو رسه ))تري خود را بيار(( د يوه متل او اصطالح حيثيت خپل 

هم خپلې دندې ته دوام ورکاوه او بيا داسې وخت  کړ، خو وياند صيب ال

راغی چې د خپلو دغو )غوره خدمتونو()!( له امله په يوه معتربه هېواد کې د 

افغانستان سيايس استازی شو، دا مهال نو بيا موږ ته پته ونه لګېده چې هلته 

 خلکو ته وييل وي که نه چې: ))تري خودرا بيار!((. هم به يې

ولسمرش تر دې دمه څو ويندويان زاړه کړي  د زاده:هاميون حمي -۱

 يادښت ليکم،ې زه دا چ دي، اوسمهال

ښاغلی )هاميون حميد زاده( يې وياند دی. 

ويل کېږي چې دی اصالً د لغامن واليت 

دی، خو داسې نه ښکاري چې دی دې 

لغامنی وي، دی هم ځان لغامنی نه معريف 

کوي، فکر کېږي چې د کابل به وي، خو 

راً ېېر ارام او سيال سړی ښکاري، راه

ويندويي يې مسلک نه دی، خو لکه په زوره 

چې پرې تحميل شوې وي. له هغې ورځې چې دی مقرر شوی، د ولسمرش 

په هره غونډه کې يې ګډون کړی، خو ويندويي بيا تر ده څخه خپله ولسمرش 

  زياته کړې ده.

زګار وم او دی به زما وررسه ښه روابط دي. کله چې به خپل دفرت کې او 

هم مرصو  نه و، نو د ده دفرت ته به ورپورته کېدم. يوه ورځ مې ورڅخه 

پوښتنه وکړه چې رسنيو ته ېېر نه حارضېږې؟ خلک نيوکه کوي چې د 

حکومت په استازۍ هېڅوک نه وي او له مخالفينو څخه درجن درجن خلک 

سپينه ناست وي، کله کله بيا رسنۍ د دولت د استازي څوکۍ همداسې 

پرېږدي، علت څه دی؟ ولې نه حارضېږې؟ هاميون حميد زاده صيب وويل: 

 )هاميون حميدزاده(
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است که چشم  اينقدر معايباول خو در نظام  يمگر راست بگو))وهللا بيادر ا

منی ارزه، که ادم دشمنی  ايننظام به  اينست، دوم نيپوشی از ان اسان 

و  ميشود رزيات، هر قدر که ادم خاموش باشد، وزن ان بګريد ششان به دو

 ..((شود.ميشه، ادم محفوظ می ماند، بان هر چه که  حيثيت

هاميون حميد زاده همداسې يو ارام شخص و چې تر اخره پورې ېېر 

کم په رسنيو کې حارض شو، خو نور ېېر دروند او ارام سړی و، سيال او 

 خانداين سړی معلومېده.

ټک کړه، ما ويل يوه ورځ يې بيا دفرت ته پورته شوم، دروازه مې ورټک 

زنگ وخت لرې؟ هغه ېېر خوشاله شو، ماته يې وويل: ))ما خودم برايت 

...(( تر روغبړ وروسته يې چای راوغوښت، زدم خوب شد که خودت امدیمي

ما وويل مهرباين وکړه  ((گپ است يکماته يې وويل: ))چای ته بخو، باز 

در دمل  گپک خربه راته وکړه! ده وويل: ))بيادر زياد وقت ميشه که ي

 همنيادر بي، يمبگو يتبراباشد، وقت فرصت  يکگرده، ما گفتم که در مي

ناح   حقيقت هيچ چيز نيست، که در ميشناسيمنظام ما وشام را خو هر دو ما 

خارج اشه هم  هيچ چيز نيست که ميبينیشه، داخل مي يعوقت مردم ضا

همه  اين که ،يموبگ برايتکه  ميګردهکه در دمل  ميشهوقت  زيادقسم.  همني

 تاريخبه  آيندهدر که  کونوشته  کندهاثر  يککو و خوب  ياداشت چيز را

 ..((مباند.

ما چې ال تر دې دمه يو څه يادښتونه اخيستي وو او ال له پخوا څخه مې 

نيت و، د حميد زاده خربه راباندې ښه ولګېده، خو بيا مې ورته وويل: ښه 

په ټوکو کې وويل: ))بيادر کوشش  نظر دی، زه به خپل کوښک وکړم. هغه

موشش رضرو نيست، ما می فهمم که تو اين کار را انجام دا ده ميتوانی و از 

عهده اش بر امده ميتوانی، همني کارت است.(( ما وويل: ته يې ولې نه 

ليکې: هغه راته وويل: ))ما خو نويسنده نيستم، ما اثار ترا خواندم ما می فهمم 

 همنيکنی  تکميلکار  اينگر نجام دا ده ميتوانی. اکه تو اين کار را ا
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ما دا خربه هم ورزياته کړه، زه خو اول الس  ((است. اتخدمت هم بس 

منابعو ته اړتيا لرم او ستا په شان وخت پر وخت رييس صاحب رسه نه شم 

کتالی، زه په حاشيه کې يم، داسې مسايلو ته اول الس منابع رضور دي، ده 

ودت در دفرت شورای امنيت هستی. منابع دست اول در وويل: ))بيادر خ

است که در ارگ پنهان مباند، کلی  چيزکدام  دست خود شام است و ديګر

له هاميون حميد زاده رسه  ..((، مرد کسی است که نوشته کند.ميشهافشا  چيز

څو شېبې نور هم ناست وم او بيا د خپل دفرت پر لوري الړم. د حميد زاده 

راده نوره هم پياوړې کړه، نو اوس چې تاسو په دې اثر کې څه خربو زما ا

 لولئ، د ياد شخص د توصيې تاثرياتو هم په کې خپل رول لوبوالی دی.

وحيد عمر په انګلستان کې تر لوړو زده کړو وروسته،  عمر: وحيد -۳

ل( کال په بهري کې د اسايس قانون د داراالنشاء ۶۹۸۲کابل ته راغی، دلته د )

رت کې، چې ېاکرت فاروق وردګ يې مرش و، د عامه پوهاوي د برخې په دف

مسول شو. د اسايس قانون تر جرګې او بيا د ولسمرشۍ تر ټاکنو وروسته، کله 

چې فاروق وردګ د جمهوري رياست د چارو 

د ادارې لوی رييس شو، نو هم يې د اسايس 

قانون او هم يې د انتخاباتو د کمېسيون له 

يو شمېر ځوانان ځان رسه داراالنشاء څخه 

راوړل. وحيد عمر هم په همدې ېله کې و، تر 

دې دمخه يې د لويې جرګې په بهري کې د 

همدې عامه پوهاوي د برخو چارې پرمخ 

وړلې. د چارو په اداره کې هم د همدې فرهنګي چارو مسول و. څه موده 

ې وروسته بيا د حکومت د رسنيو مسول شو او کله چې د ولسمرشۍ د دومي

دورې ټاکنې پيل شوې، نو وحيد عمر راهراً له دې دفرته استعفی ورکړه او د 

حامدکرزي د ټاکنيزو چارو وياند شو. تر ټاکنو وروسته وحيد عمر د ولسمرش د 

وياند په توګه مقرر شو، کله چې کريم خرم د ولسمرش د دفرت مسول شو نو پر 

 )وحيد عمر(
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هم بااستعداده ځوان وحيد عمر د کار ساحه تنګه شوه. وحيد عمر که څه 

دی، خو بازاري اخالق او د هلکتوب خصوصيات يې اوس هم د شخصيت 

يوه برخه ده. د کب او صابون په شان ښويی هم دی. وحيد عمر له رسنيو 

رسه ښه اړيکي درلودل او د خپل عمر په انډول يې وده او استعداد زيات 

ورو دفرتونو کې دي. دفرتي ګوزاره يې ښه نه ده، تر دې وړاندې يې په ن

هم ورځې په اخ و ېب تېرې کړي دي. د ولسمرش د وياند په توګه يې فکر 

کاوه چې هم يې د ولسمرش کرزي په کمپاين کې فعاله ونډه اخيستې او هم 

يې په ارګ کې يو شمېر ځواکمن خلک لکه ېاکرت سپنتا او نور مالتړ کوي، نو 

به دی برالسی يش، له کريم خرم رسه د صالحيتونو پر رس جنجال کې 

ولسمرش کرزي د کريم خرم مالتړ وکړ او د هغه په غوښتنه يې دی له دندې 

لرې کړ. خو راهراً داسې ښکاره شوه چې ده خپله دنده پرېښوده. تر هغه 

وروسته يې پر يونيم سيايس فعاليت الس پورې کړ چې اکرثو يې انجويي بڼه 

ې له خپلو نورو ملګرو رسه د درلوده او پر بهرين ېونر متکي وو، نو ځکه ي

پاموړ وده ونه کړه. د وياندۍ پر مهال يې له ولسمرش رسه په ګڼو سفرونو کې، 

له هغه رسه ملګرتيا کړې، په ګڼو رسنيو کې يې د ولسمرش د نظرياتو تائيد 

ۍ په ويکړی او د هغه ځينو خربو ته يې تعمريي رنګ ورکړی دی. د ويند

دري او انګلييس ژبو ېېر ښه پوهېږي. تر دې چارو کې بريالی و، په پښتو، 

دمه چې د ولسمرش کوم ويندويان تېر شوي، له جاويد لودين پرته په نورو 

ټولو کې وحيد عمر د ژبې، فصاحت، بالغت او جرئت خاوند و او دا دنده يې 

په ښه ېول تر رسه کړه. هغه تر پايه د يوه رسنيز شخصيت په توګه پاتې شو او 

ا ټولنيز بېز يې ترالسه نه کړ. تر ګوښه کېدو وروسته يې په ېېر سيايس، ي

ولسمرش پسې هېڅکله داسې خربه ونه کړه چې د ولسمرش شخصيت ته ترې 

زيان رسېده او د ځينو په شان يې د عوامو په اصطالح منک حرامي ونه کړه. 

 دا يې تر ټولو ښه ځانګړنه ده.
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م يا وروستی وياند شپږ  کرزي اميل فييض د ولسمرشاميل فييض:  -۱

دی، چې دا دی د ولسمرش کرزي د واکمنۍ تر دې دمه وررسه يوځای دی، 

اميل فييض په جرمني کې لوړې زده کړې کړې دي، په انګلييس، جرمني، 

پښتو او دري ژبو ښه پوهېږي. د 

ارامو اعصابو، زياتې اوسېلې او د 

ښې پوهې خاوند دی. مخکې تر 

دې چې د ولسمرش کرزي وياند 

، په يو لړ بهرنيو موسساتو کې يش

يې کار کاوه. د دولتي دندې په 

توګه يې وياندي لومړۍ لوړه 

دولتي دنده ګڼل کېږي. کله چې 

)وحيد عمر( د ولسمرشۍ له 

وياندۍ څخه الس په رس کړای 

شو، نو اميل فييض د هغه ځايناستی شو او وررسه يوه ښځينه )عادله راز( هم 

 د وياند د مرستيالې په توګه وګومارل شوه. د لومړي ځل لپاره د ولسمرش

له  اميل فييض د سړې اوسېلې خاوند دی، دفرتي کارونو کې د ګوزارې

او د آمر او ټي  مامور تر منځ د اړيکو انډول په ښه  چلند څخه کار اخيل

ېول ساتالی يش. د ده د دندې پر مهال که څه هم په مطبوعايت دفرت کې 

داسې هم نه و چې رسنۍ دې ترې ېېرې ناراضه څه خاص نوښت رانغی، خو 

وي. له ازادو رسنيو رسه يې هم د امکان تر حده اړيکي ټينګول. خپله که 

څه هم رسنيو ته ېېر نه حارضېده، خو روابط يې وررسه پالل. ده په هغو 

سيايس بحثونو کې هم ېېر ګډون نه کاوه چې د حکومت سامل او نا سامل 

وو. ده خپلې ورځينۍ چارې په نورمال ېول پرمخ منتقدين به په کې حارض 

وړلې او د خپلې دندې تر وروستيو وختونو پورې يې دې حالت ته دوام 

ورکړ، ولسمرش به په هر رسمي سفر کې ځان رسه ملګری کاوه او د دندې تر 

 )اميل فييض(
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پايه يې له خولې څخه داسې تروه، ترخه يا هم د ولسمرش د نظرياتو خال  

رسنيو ته ګرمه موضوع يش، يا ده ته ستونزه جوړه کړي  خربه را ونه وتله چې

او يا هم حکومت ته. په حقيقت کې ولسمرش کرزي ته همداسې يو شخص په 

کار و چې ده ته هېڅ ېول جنجال راپيدا نه کړي. اميل فييض د پوره سواد 

خاوند و او اداري ګوزاره يې هم ېېره نورماله وه. د جمهوري رياست د 

هم د جمهور رييس د دفرت اړونده څانګه ګڼل ګېدله. د ويندوی څانګه 

ولسمرشۍ دفرت نورې څانګې هم لرلې، چې دلته يې په ېېر لنډيز رسه يادونه 

 کوو:

ښاغلی صبغت هللا سنجر چې د )جمهوريت غوښتونکو ګوند( مرش و، د 

ولسمرش د دفرت د پاليسۍ رياست مرش و. سنجر يو وخت د بېړنۍ لويې جرګې 

د کمېسيون غړی هم و. د جمهوري رياست په لومړيو ټاکنو کې د جوړولو 

يې د ښاغيل حامدکرزي مالتړ وکړ او د هغه تر بريا وروسته په ياد رياست کې 

د رييس په توګه مقرر شو. د ولسمرش کرزي په مالتړ يې په ېېرو سيايس او 

 ټلوېزيوين بحثونو کې ګډون وکړ، په دې بحثونو کې يې هم د ولسمرش کرزي

مالتړ کاوه او هم يې له دې الرې د خپل ګوند دريځ پياوړی کاوه. د ښاغيل 

سنجر مالتړ او سيايس بحثونه دومره زيات شول چې يو وخت ځينو جهادي 

او ناجهادي مرشانو ولسمرش ته له هغه څخه شکايت وکړ او ولسمرش، سنجر له 

ه يې ما مرکو او بحثونو څخه منع کړ. سنجر دې کار خواشينی کړ، څو ځل

رسه په دې اړه خپله اندېښنه رشيکه کړه. سنجر د خپل رياست پر مهال په 

 کابل کې د يوې ترافيکي پېښې له امله له دې نړۍ څخه سرتګې پټې کړې.

ښاغلی هدايت هللا زاهد د جمهوري رياست د دفرت د پروګرامونو رييس 

دري، عريب  ند دی. په پښتو،و کړو خا ، دی هم د ښو اخالقو او لوړو زدهدی

او انګلييس ژبو ښه پوهېږي، د جمهور رييس ورځيني، اوونيز او ځينې نور 

پروګرامونه تنظيموي، کله کله ولسمرش رسه د کتنې امکانات هم لري، کوم 

 سيايس ګوند او ېلې ټپلې پورې تړلی نه دی. ميل او اسالمي افکار لري.
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ولسمرش او عيسی خان اندړ د ولسمرش د دفرت د خدماتو رييس دی. 

په حقيقت کې د عيسی خان اندړ له السه  ،مېلمنو ته چې يې هرڅه تيارېږي

ه پتېرېږي. د لويو غونډو او مېلمستياوو ترتيبات هم دی نييس، د عوامو 

اصطالح د پاچا ېوېۍ د ده له قلمه تېرېدله، د لوړو زده کړو خاوند او د ميل 

ې خربې کوالی يش، دريځ څښنت دی، په پښتو، دري او انګلييس ژبو ښ

مخکې تر دې چې دلته رايش، نو په يو شمېر بهرنيو موسسو کې يې کار کاوه 

او ښه کاري تجربه لري. زه چې به سهار الړم نو کله به مې سهار چای له ده 

 مې ورته وويل چې پاچاهي چای راوړه.به رسه څښه او د عوامو په اصطالح 

کار کې خورا تکړه او د ارګ  ښاغلی حيدري د اداري چارو رييس، په خپل

پر ټولو اړوندو چارو واکمن و. دفرتي کارونه يې خورا ښه منظم وو، خربې يې 

ه پکمې او کار يې زيات کاوه، د کارونو ترڅنګ د ټولنيزو اخالقو څښنت و. 

 کارونو کې يې تر ېېره حده رڼاوی او سپيناوی رامنځته کړی و. 

ه وخته د ولسمرش د دفرت حمريا اعتامدي، د عمر داودزي صيب ل

مرستياله وه، تر ېېره وخته پر دې دندې پاتې شوه، ولسمرش رسه يې وخت پر 

وخت کتالی شول او په بهرنيو سفرونو کې به يې هم وخت پر وخت وررسه 

 ملتيا کوله. 

ښاغلی حامد اکرم بيا د ترشيفاتو رييس و چې هغه بيا پرخپل وار خپل 

 ار پر رازونو او رمزونو پوره پوه و.شان او شوکت درلود او د درب

ښاغلی دانش بختياری د يوې بلې برخې رييس و چې په ارګ کې اکرثه 

 پر تاريخ ليکنه او نورو مسايلو مرصو  و، د ښه قلم څښنت و.

ښاغلی شجاعي، ښاغلی انورخان، او نور هغه کسان وو چې د ارګ په 

ولسمرشه نيولې د ارګ تر نورو بېالبېلو دفرتونو کې يې کار کاوه او هلته يې له 

ټولو چارواکو پورې يې يو بل رسه پېژندګلوي درلودله. فواد وزيري او 

جاويد فييض چې د داودزي صيب سکرتران وو، په ارګ کې يې که موقف 

ېاکرت )لوړ نه وو، خو صالحيت يې درلود، د جمهور رييس شخيص ېاکرت، 

يوه ځانګړی بيان دلته  او همداسې نور اشخاص درواخله چې د هر (عامل

 رضور او ممکن نه برېښي.
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 )يوسف اعتبار(

 

 د چارو د ادارې کرکټرونه

 

د جمهوري رياست د چارو اداره يا لوی رياست يوه داسې اداره ده چې 

پر جمهوري رياست پورې ټول اړوند کارونه تنظيموي، ټول وزارتونه او 

 خپلواکې ادارې د همدې لوی رياست له الرې له ولسمرش رسه اړيکي

ټينګوي او ولسمرش هم د همدې ادارې له الرې ټولو ارګانونو ته خپل فرمانونه 

او حکمونه صادروي. دا اداره د وزيرانو شورا د داراالنشاء چارې هم پرمخ 

وړي، د چارو لوی رياست په واقعيت کې له قانوين او عميل پلوه يوه مهمه 

کرزي په ټوله واکمنۍ ارتباطي او د چارو د همغږۍ اداره ده. د ولسمرش حامد 

کې په دې اداره کې د مرشتابه له پلوه ېېرو کسانو کار نه دی کړی، يوازې 

دريو تنو د دې ادارې مرشي کړې ده. د کرزي صيب په واکمنۍ کې ځينې 

داسې کسان هم وو چې د ده له واک رسه سم واک ته رسېدلی او ترپايه يې 

او کنټرول د لوی رياست پر همغه يوه پوست کار کړی دی. لکه د تفتيش 

رييس ښاغلی )رشيفي(، د برش د حقونو د خپلواک کمېسيون رييسې )سيام 

د بلخ وايل )عطامحمد نور( او ځينې نور، خو د چارو د ادارې په راس  ،سمر(

 کې يوازې دريو تنو دنده اجرا کړه. چې دلته يې په لنډيز رسه يادونه کوو:

(مه يا د ۲۶کال د سنبلې پر ) ل(۶۹۸۱کله چې د ) يوسف اعتبار: -۶

( مه نېټه، ۶۶م( کال د سپتمرب پر )۲۱۱۶)

په نيويارک کې پر نړيوال سوداګريز مرکز 

بريد وشو، نو د امريکا متحده ايالتونو د 

دې پېښې پړه پر القاعدې شبکې او د 

هغې پر طالب ملګرو ور واچوله، څرنګه 

چې اسامه بن الدن دا مهال په افغانستان 
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و پر طالبانو د بريد لپاره د امريکا پلمې ته د توجيه امکانات برابر کې و، ن

شول، هغوی پر طالبانو د بريد لپاره د ملګرو ملتونو د امنيت شورا مجوز 

ترالسه کړ او يوه لويه نړيواله ټلواله يې جوړه کړه. د طالبانو نظام د دوو 

ورين موئتلفني مياشتو په بهري کې ړنګ شو. امريکايي ځواکونه او د هغو ک

)شاملټلواله( چې تر دې وړاندې طالبانو د هېواد په يوه واړه ګوټ کې را 

ايساره کړې وه او دا مهال د مرګ پر پوله والړه وه، له امريکايي ځواکونو رسه 

استاد )(مه نېټه کابل ته داخل شوه. ۹ل( کال د عقرب پر )۶۹۸۱يوځای د )

و رسه کابل ته راغی او اکرثو ملګرو يې له خپلو ټولو ملګر  (برهان الدين رباين

ټول هغه دولتي پوستونه له کوم قانوين حکم پرته اشغال کړل چې د 

ل( کال د ميزان تر شپږمې نېټې دمخه وررسه وو او ځينو نورو بيا پاتې ۶۹۷۳)

نور دولتي پوستونه اشغال کړل. )يوسف اعتبار( دا مهال د چارو د ادارې د 

( نېټې ۲۲اشغال کړه. د همدې کال د جدي تر ) لوی رييس په توګه دنده

تړون رسه سم واک په رسمي ېول  (بن)پورې چې حامدکرزي ته له 

انتقالېده، نو استاد رباين پوره دوه مياشتې وخت درلود چې د حکومت په 

اکرثو حساسو رګونو کې خپل پلويان ځای پرځای کړي. د استاد رباين په 

انو تر واکمنۍ وړاندې د نيمواکې چې د طالب ،مرشۍ اسالمي جمعيت

واکمنۍ يوه دوره تجربه کړې وه، دا حالت او خال يې د ځان لپاره ښه 

غنيمت وګاڼه او هرڅوک يې چې په هرځای کې غوښتل په ګړين او مکتويب 

ېول يې مقرر کړل، تر دې وړاندې چې طالب چارواکي پر کومو پوستونو 

هم اسالمي جمعيت ته د مقرر وو، له دولت څخه د هغوی مطل  ح   

ټولواکې واکمنۍ زمينه برابره کړه. جمعيت چې يوې څلورنيم کلنۍ سختۍ 

او د واک توندې پسې اخيستی و، دا مهال يې د خپلو ريښو ځغلولو لپاره يو 

طاليي چانس وګاڼه. يوسف اعتبار چې تر دې وړاندې يې هم په تنظيمي 

د ځان په ګټه د ګټې اخيستلو ادارو کې د ناقانونه کارونو او له وخت څخه 

تجربه لرله، يوځل بيا د خپلې تجربې توره تېره کړه، په سوونو ناقانونه مقررۍ 
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يې وکړې او استاد رباين هم ورته په سوونو ناقانونه فرمانونه ورکړل، کله چې د 

واک د رسمي انتقال شپې او ورځې رانږدې شوې، نو استاد رباين او اسالمي 

ومارنو او مقرريو هم بسنه ونه کړه، داسې يو فرمان يې جمعيت پر تېرو ګ

ترتيب کړ چې په يوه فرمان يې ټول مقرر او په يوه فرمان يې ټولو ته 

څلورنيم کلن امتيازات ور په برخه کړل، د استاد رباين له خوا په دې فرمان 

کې چې حامدکرزي ته د واک تر رسمي انتقال يوازې دوه درې ورځې 

ټول هغه  )له دولتي راېيو ټلوېزيون څخه خپور شو، راغيل وودمخه صادر او 

اشخاص چې د ))مقاومت(( په څلورنيم کلنه دوره کې له دوی رسه پاتې 

شوي او د طالبانو تر واکمنۍ دمخه په کومو ځايونو کې مقرر وو، پر همغو 

ځايونو بېرته مقرر دي، دولت مکلف دی په ياده موده کې د دوی ټول 

فيعات او نور حقوق ادا کړي. دا فرمان هم د اسالمي دولت د معاشونه، تر 

رييس په نامه صادر شو، هغه وخت کې هم د نظر ګڼ شمېر خاوندانو رسه دا 

 (اسالمي دولت)پوښتنه مطرح وه چې که د استاد رباين تنظيم ته رښتيا هم د 

نوم ورکول کېږي او دا رښتيا هم يو دولت وای، نو بيا خو يې بايد په 

ورنيمو کلونو کې خپلو مامورينو ته معاش هم ورکړی وای او که دوی د څل

د دې  ؟دولت محتوا نه درلودله، نو بيا ولې د )اسالمي دولت( په نامه يادېدل

فرمان ټول اجرايي بار پر راتلونکي حکومت پرېوت او له دې څخه يوازې 

دوه درې ورځې وروسته په رسمي ېول مسوليت ښاغيل حامدکرزي ته 

واله شو، خو عميل واک بيا هم اسالمي جمعيت رسه و. دا په دنيا کې په ح

اصطالح يوازينی دولت و چې څلورنيم کاله يې د دوی په خپله وينا په 

اصطالح خپلو مامورينو ته نه معاش ورکړی او نه هم ترفيع او خپل ټول بار 

کې په داسې ېول حواله کړ چې بيا هم په نړۍ  ،يې پر راتلونکي حکومت

ساری نه لري. کله چې حامدکرزي ته د نړيوالو د فشار په نتيجه کې واک په 

اصطالح ورانتقال شو، نو يوسف اعتبار بيا هم خپل دولتي اعتبار او باور 

باينلود، بيا هم پر خپلې همدې څوکۍ پاتې شو. دا مهال نو فهيم خان د 
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ېاکرت عبدهللا  وا کرزي د مرستيال او د دفاع وزير، يونس قانوين د کورنيو

عبدهللا د بهرنيو چارو وزيران وو، عار  رسوري د ميل امنيت رييس، عتي  

هللا بريالی د دفاع وزارت مرستيال وو او د نظار شورا نورو غړو د دولت پر 

نورو حساسو پوستونو د ناکنټروله واک اسونه ځغلول. کرزی داسې محارصه و 

امور هم نه شو مقرروالی. هر چې د جمعيت له خوښې پرته يې يو عادي م

څه چې نظار شورا غوښتل حامدکرزي له کوم ځنډ پرته هغه منل، يوه بېلګه 

به له هغه وخت څخه د همغې زمانې د يوه ټوليز تصوير په توګه وړاندې کړو: 

له فهيم خان، يوسف اعتبار او د نظار شورا له يو شمېر نورو  یولسمرش کرز 

ه ناست وو. ښاغيل کرزي وويل، لوی مهمو غړو رسه د غرمې ېوېۍ ت

څارنوال نه شته يو ښه سړی بايد پيدا کړو چې لوی څارنوال يش، ېوېۍ ته 

له ناستو کسانو څخه يو تن وويل، )څارنوال محمود( ښه سړی دی، دې 

وخت کې فهيم خان وويل: ))څارنوال محمود، څارنوال امر صاحب بود 

يل: ))بهرتين ګپ است، بسيار ادم خوب است(( دې وخت کې کرزي وو

خوب است(( دې رسه فهيم خان، يوسف اعتبار ته اشاره وکړه چې وړانديز 

يې راوړه، ېوېۍ ال خالصه نه وه چې يوسف اعتبار د څارنوال محمود د تقرر 

وړانديز راوړ او کرزي پرته له دې چې فکر پرې وکړي سماليس يې السليک 

ا تر ېېره وخته پر همدې پوست کړ، څارنوال محمود لوی څارنوال شو او بي

پاتې شو. څارنوال محمود بيا له دې پوست څخه داسې اعظمي ګټه پورته 

 کړه چې د زياتې شتمنۍ او په کابل کې ان د ښارګوټي خاوند شو.

يوسف اعتبار ان د ولسمرشۍ د لومړۍ دورې تر ټاکنو لږ وروسته مودې 

لې خوښې په زرګونو پورې هم پر همدې پوست پاتې شو، په کرزي يې د خپ

کسان مقرر کړل، خو يوازې پر دې يې هم بسنه ونه کړه. يوسف اعتبار به د 

نظار شورا او نورو جمعيتي مرشانو په تېره بيا د فهيم خان په مشوره، ټولې هغه 

مقررۍ او د قراردادونو نور اسناد له ځان رسه ساتل چې فکر يې کاوه کرزی 

و يا پرې فکر کوي، ده به په لسګونو دا ېول يې په اسانۍ رسه نه السليکوي ا
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کړل، کله چې به کرزی په کوم بهرين سفر ووت او  وړانديزونه او اسناد برابر

فهيم خان به رسپرست شو، نو ده به دا ټول اسناد او د تقرر وړانديزونه فهيم 

خان ته يوړل، هغه به له مخکيني تفاهم رسه سم ټول السليک کړل او پر 

دا لړۍ له  .ځل بيا ناقانونه مقررۍ او نامرشوع کارونه تحميل شولدولت به يو 

موقتې ادارې نيولې ان تر لومړۍ انتخايب دورې پورې وغځېدله. ځينې 

پر ځينو اسنادو د استاد  همدا مهال داسې راپورونه هم ترالسه شوي چې

رباين داسې السليکونه هم اخيستل شوي چې دکرزي د واکمنۍ تر رسمي 

د چارو په اداره کې معامله او ثبت  بيا نېټه پرې وهل شوې او پيل دمخه

مرشۍ په لومړيو ټاکنو کې حامدکرزی بريالی شو، سشوي دي. کله چې د ول

نو لږه موده وروسته يې يوسف اعتبار ايران کې سفري کړ او پرځای يې فاروق 

 وردګ د چارو د ادارې د لوی رييس په توګه مقرر شو. يوسف اعتبار بيا د

همدې موقف په برکت د هېواد شامل کې د زياتو ځمکو او نورو شتمنيو 

څښنت شو. کله چې د ولسمرشۍ په دوميو ټاکنو کې فهيم خان د حامدکرزي 

مرستيال شو، نو تر سوګند وروسته د فهيم خان لومړۍ مقرري همدا وه چې 

يا يوسف اعتبار يې د خپل دفرت د رييس په توګه مقرر کړ، دا مهال يوځل ب

پخوانی داستان له رسه تکرار شو، خو نه په هغه قوت، بلکې په لږ کم توپري. د 

لومړي مرستيال په دفرت کې د بېالبېلو موسساتو، پلورنځيو او نورو اشخاصو 

داسې ټاپې او اسناد وموندل شول چې هرڅه همدلته تر رسه کېدل. فهيم 

ه نږدې پنځو کلونو کې خان امرونه ورکول او قراردادونه هم دلته بشپړېدل، پ

د لسګونو زرو ناقانونه کارونه تر رسه کېدل هغه واقعيتونه دي، چې پاک 

 ضمريونه ترې سرتګې نه يش پټوالی.

ېاکرت فاروق وردګ تر يوسف اعتبار وروسته ېاکرت فاروق وردګ:  -۲

د چارو د ادارې د لوی رييس په توګه مقرر شو. مخکې تر دې د انتخاباتو د 

سيون د داراالنشا رييس و او تر هغه وړاندې د اسايس قانون د مشرتک کمې

تدقي  کمېسيون د داراالنشا او بيا د اسايس قانون د لويې جرګې د داراالنشا 
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لوستی او د جهاد په کلونو کې د  یرييس و. فاروق وردګ فارميس پوهنځ

افغانستان لپاره د سويډن د کمېټې مرش و او دغه راز يې په ځينو نورو 

مرستندويو ادارو کې هم کار کړی دی. د جهاد په کلونو کې يې د حکمتيار 

له اسالمي حزب رسه فکري اړيکي لرل، يو فصيح، بليغ او ښه کاريګر انسان 

دی. کله چې د طالبانو نظام ړنګ کړای شو، نو هغو افغانانو ته چې په بهرنيو 

موسساتو کې يې کار کاوه، دا 

مهال په حکومت کې او له 

کومت رسه په همکارو ح

موسساتو کې د کار ښه زمينه 

برابره شوه. فاروق وردګ چې 

کله هم د اسايس قانون د 

تدقي  د کمېسيون د داراالنشا 

رييس شو، نو دا مهال د ملګرو 

ملتو او نورو موسساتو په تېره بيا 

( موسسې له خوا له مايل پلوه د دې ټول بهري UNDPد )يو ان ېي پي( )

، يانې دا چې ټول کارونه د بهرنيو موسساتو او کورنيو کارکوونکو له مالتړ کېده

 خوا په ګډه پرمخ وړل کېدل.

( مياشتنی ۶۹فاروق وردګ د اسايس قانون د تدقي  د کمېسيون ټول )

جوړېدو په بهري په ښه ېول مديرت کړ او د اسايس قانون د لويې جرګې 

م ښه رول ادا کړ. کله چې برياليتوب او د اسايس قانون په تصويب کې يې ه

د ولسمرشۍ لومړيو ټاکنو ته تياری نيول کېده، نو ملګرو ملتونو د ټاکنو ګډ 

کمېسيون ته تر ېاکرت فاروق وردګ بل ښه او مناسب شخصيت نه شو 

پيداکوالی، نو ځکه يې هغه د ياد کمېسيون د داراالنشا د رييس په توګه غوره 

ې بيا تر عمومي ټاکنو پورې ټول کړ. فاروق وردګ له نومليکنې رانيول

انتخابايت بهري په ښه ېول مديريت کړ. کله چې د ولسمرشۍ ټاکنې پايته 

 ېاکرت فاروق وردګ
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ورسېدې او ولسمرش کرزي لوړه وکړه، نو څه موده وروسته يې فاروق وردګ 

د چارو د ادارې د لوی رييس او د وزيرانو شورا د داراالنشا د مرش په توګه 

نځه کاله د دې ادارې د مرش په توګه پاتې شو مقرر کړ. فاروق وردګ نږدې پ

او دلته يې دولتي کارونو ته خورا انتظام او همغږي ورپه برخه کړه، حکومتي 

چارو قانوين بڼه خپله کړه او هر څه تر منظم فلرت الندې تصفيه کېدل. فاروق 

وردګ دا مهال هم ولسمرش او هم ولس ته ېېر نږدې و. د ده د دې دندې پر 

د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن ګډه جرګه،  :لکه ،لويې جرګې مهال څو

د سولې مشوريت جرګه او ځينې نورې مهمې جرګې جوړې شوې. له پارملان 

يا ميل شورا رسه د حکومت اړيکي خورا نږدې وو، هم د فاروق وردګ 

شخيص مهارتونه او هم دولتي امکانات د دې سبب شول چې حکومت خپل 

او مقررۍ په اسانۍ رسه له وليس جرګې څخه تېر کړي. له وزيرانو  ېېر قوانني

وردګ اړيکي خورا ښه وو، ځکه د او نورو دولتي چارواکو رسه هم د فاروق

هغوی ټول کارونه له همدې مسريه تېرېدل. د چارو اداره د فاروق وردګ د 

واکمنۍ پر مهال پر يوې ځواکمنې دولتي ادارې بدله شوه. فاروق وردګ 

ې کله هم د چارو ادارې ته راغی، نو د هغه ټيم يوه زياته برخه چې له ده چ

د اسايس قانون د تدقي  په کمېسيون او همدارنګه د ټاکنو کمېسيون  يې رسه

په داراالنشا کې کار کاوه، له ځان رسه د چارو ادارې ته راوړه، لکه ېاکرت 

د عمر او ګڼ صادق مدبر، فريد حکمت، احسان، کوچی، غفور لېوال، وحي

شمېر نور، دا نو بيا هغه کسان وو چې هم يې په انتخابايت چارو کې تجربې 

ترالسه کړې وې، هم د جرګو په دايرولو او هم اوس په دولتي چارو کې د 

تجربو خاوندان شوي وو. لنډه دا چې تجربه کار او کاري ټيم و. که څه هم 

ل، خو د فاروق وردګ تر خپلمنځي اختالفات او بېالبېل متايالت يې درلود 

مرشۍ الندې يې د يو واحد ټيم په توګه کار کوالی شو. ېاکرت فاروق وردګ 

که څه هم ولسمرش ته ېېر نږدې و، خو بيا يې هم کله کله له هغه څخه ځينې 

شکايتونه درلودل. خو دا شکايتونه دومره ېاګيز نه وو، ځکه چې فاروق 
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کړی، خو د موقف ساتنې او وردګ که هر څومره پر لوړو څوکيو کار 

ځانساتنې خوی په کې هم خورا محسوس و. له ولسمرش څخه د ده شکايت دا 

و چې زه د چارو د ادارې رييس يم، خو کله چې د ولسمرش په دفرت کې 

غونډه وي، ما هم غواړي او صادق مدبر چې زما مرستيال دی، هغه هم 

کوي، د هغه خربې هم غواړي، هلته بيا زما پر ځای له هغه څخه پوښتنې 

تائيدوي او ېېر يې نازوي هم، داسې لکه دی )مدبر( چې رييس وي او زه 

يې مرستيال. څو ځله مې زړه غوښتي چې يا يې مخامخ ورته ووايم چې 

رييس صيب دی زما پرځای مقرر کړه او يا هم ده ته ووايم چې نور نو زما له 

يې يوازې ماته کړي وو يا هم اجازې پرته ارګ درباندې بند دی. دا شکايتونه 

کېدی يش بل نږدې دوست ته، ځکه چې د ولسمرش خوی ماته معلوم و، چې 

د هغه په دربار کې پښتانه چارواکي د هېواد د دوميه درجه اتباعو په توګه 

مطرح وو. د رحيم وردګ او بسم هللا خان، انوارالح  احدي او وحيدهللا 

همدا  د ولسمرش له خواولو چارواکو تر منځ شهراين او نورو پښتنو او ناپښتنو ټ

توپريي چلند موجود و. رحيم وردګ هم دېته ورته شکايت درلود او ګڼ 

شمېر نورو دولتي پښتنو چارواکو هم، د عوامو په اصطالح ځينو به ويل چې 

موږ ته ولسمرش هېڅ د سړي د زامنو په سرتګه نه ګوري. فاروق وردګ له 

يسته چې هېڅ کله يې ولسمرش ته خپل دا خفګان دومره احتياط څخه کار اخ

او ګيله څرګند نه کړل، يوه ورځ ما ورته وويل: ېاکرت صادق مدبر خو تا 

راوستی، تا مقرر کړی، نو بيا ولې شکايت کوې، هغه وويل، همدا مې اشتباه 

کړې ده. له ځينو وړو ستونزو رسه رسه فاروق وردګ د چارو په اداره کې 

 په توګه د يالی و، خو بله اشتباه يې دا وه چې د ولسمرشخورا فعال او بر

کرزي تر دويم انتخاب وروسته يې د وزارت څوکۍ ومنله. کله چې د چارو 

په اداره کې و، نو د ولس او ولسمرش تر منځ اړيکي ټينګ وو، د ګڼ شمېر 

هېوادوالو په تېره بيا لرې پرتو سيمو هېوادوالو مشکالت په اسانۍ رسه 

کېدل او يا يې ولسمرش ته پيغام او فرياد ورسېدالی شو، واړه کارونه اورېدل 
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چې خپله د ده صالحيت وو، هغه هم په اسانۍ رسه تر رسه کېدالی شول، يو 

شمېر ناوړه تفاهامت چې د ولسمرش او ځينو ناسيايس چارواکو تر منځ 

ح رامنځته کېدل هغه هم د ېاکرت فاروق وردګ له الرې له ولسمرش رسه مطر

کېدل او د غټو درزونو مخه نيول کېدله. خو کله چې د فاروق وردګ په رس 

دو شو چې دا مهال د ولس ېکې د وزارت وږمه ولګېدله، نو هغه پل هم په نړ 

او ولسمرش تر منځ تړل شوی و. په پای کې فاروق وردګ وزير شو او د چارو 

ه کړې وه او اداره صادق مدبر ته، چې دا مهال يې دلته پوره تجربه حاصل

ولسمرش کرزي ته هم خورا نږدې و، پاتې شوه. فاروق وردګ هم وروسته 

وروسته په پوهنې وزارت کې خفه برېښېده او د دولت په چارو کې يې 

هغومره کم مسوليته صالحيت نه درلود چې دلته د چارو په اداره کې يې 

 وو. يدرلود، خو چانس او وخت يې له السه ورکړ 

کله چې ېاکرت فاروق وردګ د پوهنې د وزير  مدبر:ېاکرت صادق  -۹

په توګه له وليس جرګې څخه د باور رايه واخيسته، نو ېاکرت صادق مدبر چې 

دا مهال د چارو د ادارې مرستيال و، په دې اداره کې يې څو کلنه کاري 

تجربه ترالسه کړې وه او د ولسمرش په ګډون له ګڼو مطرحو شخصيتونو رسه 

جوړ کړي وو، د ولسمرش کرزي له خوا د فاروق وردګ پرځای يې ښه اړيکي 

د چارو د ادارې د لوی رييس په توګه وټاکل شو. دا کار د ولسمرش کرزي د 

د هغه د راهري مخالف )حاجي محمد محق ( د  او مرستيال )کريم خلييل(

خوشالۍ سبب شو. که څه هم د اسالمي وحدت ګوند دې دواړو مرشانو 

ب څه ونه ويل او نه هم ېاکرت صادق مدبر داسې ښودله چې راهراً په دې با

دی ګنې له هغو رسه اړيکي لري او يا هم اړيکي پايل، خو څرنګه چې ځينو 

خلکو ته څرګنده وه، ېاکرت مدبر له محق  رسه اړيکي درلودل او له همدې 

په مرشۍ د وحدت ګوند غړيتوب درلود. خو  (عبدالعيل مزاري)الرې يې د 

د کريم خلييل او محق  په ګډون د نورو تنظيمونو مرشانو ټولو په  څرنګه چې

کابل او د هېواد په نورو سيمو کې د تنظيمي جنګونو له امله په عامه ذهنيت 
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کې ښه ځای نه درلود، نو د ېاکرت مدبر په شان روښنفکره هزاره توکمو هڅه 

الره هم  کوله چې په هزاره قوم يا شيعه م هبو افغانانو کې يوه درېيمه

جنګساالرۍ او کورنيو جنګونو کې د ښکېلتيا تور  داسې الر چې د وکاږي.

هم اسانه کار نه وي، دا به يو بل قوت وي، خو دا کار هله  پرې پورې کول

دوی هم د محق  او خلييل په شان دولتي واک و ځواک او ممکن دی چې 

څخه کار  اقتصادي رسچينې ولري. مدبر تر هغه پورې له صرب او تدبري

واخيست او د کوم څرګند سيايس جريان د جوړونې ښکاره هڅه يې ونه کړه، 

چې قوي دولتي موقف يې 

ترالسه نه کړ، البته که نيت يې 

هم و، نو پ  و، خو کله چې د 

چارو د ادارې لوی رييس شو، 

نو سيايس هڅې يې هم 

څرګندې شوې او له محق  او 

خلييل څخه د الرې جال وايل 

ل رنګ جوت کړ. يې هم خپ

مدبر لومړی د چارو په اداره 

کې خپل بېز قوي کړ، يو پاموړ 

شمېر هزاره توکمي يې په دې اداره کې د لوړ رتبه او ټي  رتبه مامورينو په 

توګه مقرر کړل او نورې نوې مقررۍ يې په داسې ېول وکړې چې ده ته په 

جرئت يې نه ګټه وې) هغه څوک يې راوستل چې د ده پر وړاندې د ودرېدو 

درلود. ولسمرش ته دومره نږدې و چې د چا خربه په پټو سرتګو يې د ده له 

 خوا هر شوی وړانديز منظوراوه او )نه( يې په کې نه ويله.

مهال ولسمرش ته دومره  ښاغيل صادق مدبر د خپلې دندې د تصدۍ پر

نږدې او يا هغه مدبر ته دومره نږدې شو چې مدبر د هر چا د مقررۍ 

ښتنه کړې وای، هغه عميل کېدله. ان د وزيرانو تر کچې. يو وخت سپار

 )ېاکرت صادق مدبر(
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داسې هم راغی چې مدبر په وزارتونو کې د يوې ټاکلې ونډې خاوند شو. 

خربه داسې وه هر وزير يا ادارې چې کوم اشخاص مقررول، نو هغوی د 

چارو ادارې ته ورمعريف کول، د هغوی تر ارزونې او کار پوهنې وروسته 

رتيبوه، د اړوندې څانګې کارپوهانو هغه السليکوه او مدبر د هغوی حکم ت

هغوی السليکونه تائيدول، جمهور رييس د اشخاصو د ژوندليک او فعاليتونو 

لوستو ته او ان د حکم د منت لوستو ته هم پوره وخت نه درلود، يوازې د 

کاته چارو د ادارې د اړوندو مسولينو او په تېره بيا د صادق مدبر السليک يې 

او تر هغه وروسته يې حکم السليکاوه. کوم څه چې به د ښاغيل مدبر په زړه 

او ذهن برابر نه وو، هغه ته به يې د کار پوهانو له خوا داسې داليل برابرول 

چې مقتيض شخص به پرې ردېده، کله به يې په اسنادو کې نيمګړتيا را 

د نيمګړتيا په پلمه او ايستله، لنډه دا چې څو ځله به يې هغه شخص د اسنادو 

نورو ېول ېول پلمو باندې بېرته مسرتد کړ، ځينې وزيران به دې بهري ستړي 

کړل او په پای کې به اړ شول چې د چارو د ادارې د مرش غوښتنو ته غاړه 

کېږدي. که د يو چا اسناد به پوره او کره هم وو، نو له دوو پلمو څخه خو به 

ر کې ميل مشارکت نه دی مراعت شوی، يوه کې رضور ګري راته: )په تقر 

رييس صيب قبول نه کرد.( قومي يا ميل مشارکت نو هغه وسله وه چې پر هر 

وزير به وکارول شوه، نو هغه به په ناقانونه توګه هم د خپلو نورو اشخاصو 

ست کې شامل کړل ېست د منظورۍ په خاطر يو څو هزاره افغانان هم په لېل

يب ته د دې زمينه برابره کړه چې يو څوک ور او يا به يې خپله مدبر ص

وپېژين او جمهور رييس خو هسې هم چا نه شو کتالی چې رښتيا يې هغه 

شخص رد کړی که نه، يوازې خپله مدبر صيب کتالی شو. د جمهور رييس د 

رد په پلمه کېدی يش په سوونو کسان د تقرر له ح  څخه محروم شوي وي، 

کنه پرې ېېره اوږدېږي، خو مجبور يم يوه ېېرې بېلګې يې شته چې دا لي

 بېلګه د ثبوت په توګه راوړم:

دی، د  شوی )عبدالهادي فرهنګ( له اقتصاد پوهنځي څخه فار 
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افغانستان د تجارت د اتاق غړی او ېېره موده کېږي چې عمالً پر تجارت 

بوخت دی او اکرثه مطرح سوداګرو رسه راشه درشه لري، له ماڅخه يې هيله 

چې که د ايران په مشهد کې د افغانستان تجاريت اتشه يش، نو افغانستان وکړه 

ته به ېېر خدمت وکړي، که جمهور رييس رسه خربه ويش، سوداګرۍ وزارت 

هم رارسه مواف  دی، وړانديز راکوي، خو مدبر صيب به يې ونه مني، ځکه 

هغه غواړي خپل يو څوک هلته مقرر کړي، ده له سوداګرۍ وزارته يو 

توب واخيست، د چارو ادارې ته الړ، دا مهال ما له جمهور رييس رسه مک

يوځانګړی مالقات درلود، د مالقات په پای کې مې د فرهنګ د کاري تجربې 

او تقرر په باب هم ورته يادونه وکړه، هغه وويل بېخي سمه ده، زه به يې مدبر 

فرهنګ  ته ووايم چې ژر يې پېشنهاد راوړي. څه موده دې کې تېره شوه،

ما ورته وويل چې ما خو ولسمرش رسه خربه کړې، هغه  ،راته څو ځله وويل

راته وييل چې مقرروم يې. فرهنګ بيا وويل: اوس خو مدبر صيب ماته وويل 

قبول نه کړ او رد يې  هغه چې ما ستا پېشنهاد جمهور رييس صيب ته يوړ، خو

چې زما په عوض بل  کړ، اوس زما مکتوب بېرته وزارت ته لېږي او ورته ليکي

څوک معريف کړي. ما وويل زه خو جمهور رييس بيا ژر نه شم کتالی که 

طالع دې وي ژر مې وکوت، نو يو ځل بيا به ورته يادونه وکړم. تصادفاً ما دا 

ځل بيا  وکوت، کله چې اسايس خربې خالصې شوې، نو يو ژر ځل ولسمرش

ولسمرش وويل کوم دی  مې د عبدالهادي فرهنګ د تقرر خربه ورياده کړه،

پېشنهاد؟ ما ويل مدبر صيب ورته وييل چې ته خو رييس صيب رد کړې، هغه 

 وويل نه بابا زه بېخي خرب نه يم او نه يې دلته پېشنهاد راغلی، دا مهال زه د را

والړېدو په حال کې وم، ولسمرش ماته وويل، ته دلته څو شېبې کېنه، سکرتر ته 

ورته يې وويل: چېرته يې؟ هغه وويل  ،يې رخ کړ يې وويل مدبر رخ کړه، هغه
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د لويې جرګې خېمه کې، دا مهال يې نو ما خربې هم اورېدلې، ولسمرش ورته 

وويل: ))کار فرهنګ صيب چطور کردی؟(( هغه وويل: ))کارشناسان در مورد 

(( .خاطر به شام نه اوردم آناو نظر منفی داد، اسنادش مشکالت داشت از 

پوهېده چې دا مهال زه ولسمرش رسه ناست يم، جمهور رييس مدبر پر دې نه 

په سبا  ((.ش خالص کنما بيار که کار عاجل پيشنهاد فرهنګ را: ))ورته وويل

د فرهنګ پيشنهاد راوړل شو او تقرر يې خالص شو، د دې ليکنې تر وخته د 

تجاريت اتشې په توګه کار کوي، تر هغه وروسته د مدبر صيب روابط له ما 

هر ځای کې يې ويل يون فاشيست است، نشنلست است،  ،ترينګيل شول رسه

ان ولسمرش ته يې هم دا خربه کړې وه، جمهور رييس ورته وييل وو چې هغه 

خو د کوم پښتون يا مرشقيوال د تقرر غوښتنه نه وه کړې، هغه خو د يو 

تاجک د تقرر سپارښتنه کړې وه، هغه هم د يو مسلکي شخص. عبدالهادي 

اصالً په خټه تاجک او د بغالن اوسېدونکی دی، خو دا چې يو  فرهنګ

 هېوادپال افغان دی، نو ما يې ځکه د تقرر هيله وکړه.

داسې په سوونو ورته کارونه شوي، خو داسې څوک په دې منځ کې نه وو 

چې سپيناوی يې رامنځته کړی وای. رسه له دې چې ولسمرش د مدبر پر دې 

ا يې هم هېڅ ورته نه ويل او ال يې قدر وعزت ېول کارونو پوهېده، خو بي

زياتېده، مدبر يو وخت دومره ځواکمن شو چې نور نو نه د وزيرانو او نه هم 

د نورو چارواکو پرې زور رسېده، د يو کوچني لومړي وزير عميل رول يې 

ادا کاوه، له خپل همدې قوت څخه يې ګټه پورته کړه، د ))ميل انسجام(( په 

ايس ګوند هم جوړ کړ چې غوڅ اکرثيت په کې هزاره توکمي نامه يې يو سي

او شيعه م هبي افغانان راټول وو. د ))انسجام(( په نامه يې يوه مهالنۍ 

خپرونه هم پيل کړه. يو زيات شمېر هزاره ګان چې د محق ، خلييل او 
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اکربي له پخواين شاليد څخه ستړي شوي وو، د مدبر پر محور راټول شول 

همدې مهمې حکومتي رسچينې څخه د خپل موقف او خپل او ده هم له 

ګوند د پياوړتيا لپاره اعظمي ګټه پورته کړه. ګڼ شمېر هزاره توکمي او شيعه 

م هبي يې له خپل دفرته نيولې، د دولت پر نورو حساسو پوستونو او يو 

شمېر يې د افغانستان په سيايس استازيو کې مقرر کړل. د چارو ادارې يو 

د شيعه م هب د تقليد د يوې مرجعې بڼه خپله کړه، د عاشورا پر وخت نږدې 

ورځو به د چارو د ادارې پر دېوالونو تورې ټوټې ځوړندې وې او د مدبر د 

ليدو لپاره به ګڼ شمېر شيعه افغانان راروان وو. ولسمرش او نورو چارواکو دا 

 ټول حاالت د رس په سرتګو ليدل، خو مزي يې ورته سست کړي وو.

بر نه يوازې په هزاره او شيعه افغانانو کې پراخ نفوذ پيداکړ، بلکې په مد

نورو قومونو کې يې هم ځان ته د پښې ايښودلو ځای پيداکړ، اکرثو مطرحو 

سيايس شخصيتونو، وکيالنو، قومي مرشانو او علمي کادرونو رسه چې د هر 

لکو د قوم او هر ځای وو، له هغو رسه يې هم اړيکي ټينګ کړل، د هغو خ

کارونو په ژر خالصون کې يې ېېرې هلې ځلې کولې چې پوهېده هغوی يو 

څه جنجال جوړوالی يش. مدبر خربې کمې کولې، خو کارونه يې ېېر کول، 

کاغ ي او دفرتي کارونه يې خورا منظم وو. غريحارضي او د کار ستړيا يې نه 

رسه يې د  لرله، له سهار وختي د شپې تر ناوخته يې کار کاوه. پښتو ژبې

محق  او خلييل په شان ملموس حساسيت نه درلود، د پښتو او دري ژبو د 

مکتوبونو لړۍ چې د فاروق وردګ په وخت کې په دې اداره کې پيل شوې 

وه. ېاکرت مدبر هم ورته ادامه ورکړه، که د وړانديز منت به دري و، نو حکم 

ه تر پښتو زياته به يې په پښتو ترتيبوه او يا برعکس، که څه هم دري ژب

کارېدله، خو بيا هم د دولت تر نورو ادارو دلته يو څه ناڅه پښتو مکتوبونه هم 
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 ليکل کېدل. 

مدبر د خپلې دندې ترپايه په همدې قوت کې پاتې شو. کېدی يش د 

ولسمرش کرزي ېېر رازونه او مجبوريتونه ورته معلوم وو، نو ځکه خو هغه پرې 

سته که په دولتي پوستونو کې د هزاره ګانو په غاښ نه کېکاږه. تر خلييل ورو

تقرر او استخدام کې چا ېېره ونډه اخيستې وي، نو هغه به صادق مدبر وي. 

که څه هم خلييل، محق ، مدبر او د شيعه ګانو نور مرشان راهراً يو بل رسه په 

اختال  کې وو، خو د خپلو قومي او م هبي ګټو لپاره يې بيا ګډ دريځ 

دبر لکه څنګه چې يې تخلص مدبر و، په دې کار کې له زيات درلود، خو م

تدبري څخه کار واخيست، هم يې خپل موقف وساته او هم يې خپل کار وکړ. 

ولسمرش کرزی بيا دوی ته داسې يو ويل نعمت و چې نه پخوا په تاريخ کې 

 تېر شوی و او اټکل دی چې بيا به هم تېر نه يش.
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 شپږ نيم درجنه سالکاران

 

په نړۍ کې د خپل ېول لومړنی او ان تر دې دمه کېدی  به امد کرزیح

يش وروستی ولسمرش وي چې تر شمېر ويت سالکاران لري. وايي چې د ېېرو 

قصابانو تر منځ غويی مردارېږي. ېېرې مشورې هم له سړي څخه الره ورکوي 

او سړی په وهم کې ېوبوي، خو دا په هغه حالت کې چې سړی مشورې ته 

 او بيا پرې عمل وکړي، نه داسې چې خربه پر يوه غوږ ننوځي او له غوږ يش

بله ووځي، ولسمرش کرزی داسې يو څوک دی، چې د څو شېبو لپاره د هر 

چا مشوره اوري، ښه به يې درته غوږ ايښی وي، هغه مشاور داسې فکر کوي 

ټولې خربې يې زما واورېدې، بس عمل به پرې  دا زه يم، ، نوچې بس يم

خو هغه خربه هېڅکله عمل ته ونه رسېږي. د کرزي صيب بل عادت  کوي،

دا دی چې وعده کوي، خو عمل پرې هېڅکله نه کوي، هغه يو وخت يو 

چاته وييل وو) زما داسې يو عادت دی چې زه چا رسه وعده وکړم، ېېره ژر 

يې هېروم، خو چې ما رسه څوک وعده وکړي، تر مرګه يې نه هېروم، نو 

عدې پر همدغه تار خپل نا شمېره مشاوران تړيل وو، تش په کرزي صيب د و 

معاش، يوه موټر، يوه دفرت او څو تنو ساتونکو هم ېېر مشاوران خوشاله وو، دا 

يې هم غنيمت ګاڼه، هر کله چې به د يوه عامل، دليل او مجبوريت له امله 

به د کوم وايل، وزير او يا هم کوم بل زورور له دندې لرې شو، نو اوتومات 

مشاورت پر مقام برابر شو. يو وخت د ولسمرش د مشاورانو لېست دومره اوږد 

( هم واوښته. مياشت کې ۱۱شو چې خپله ده هم نه پېژندل، خربه تر شپېتو)

يوځل به ولسمرش له مشاور وزيرانو رسه غونډه درلوده، خو کله به دا غونډه په 

هم وو، چې په شپږ مياشت کې هم تر رسه نه شوه. داسې مشاور وزيران 

مياشتو او ان کال کې يې ولسمرش نه شو ليدالی، د هغه د ليدو په ارمان به و، 
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مشوره خو ال څه کوې. يوازې شپږ اووه تنه داسې وو چې ولسمرش رسه يې 

 کتالی شول.

( تنه مشاورين ۶۶۱په ټوليز ېول ) ید ځينو راپورونو پر بنس  ولسمرش کرز 

 ( تنه مشاور وزيران دي. ۱۱) لري چې له هغې جملې څخه يې

دلته به يې ځينو مطرحو، کاري او يا هم هغو مشاورينو ته اشاره وکړو چې 

ولسمرش ته يې الرسسی درلود. خو پر مطرحو مشاورينو تر بحث وړاندې 

 غواړو په مجموعي ېول د مشاورانو نوملړ دلته وړاندې کړو.

 چارې نوم ګڼه

 ي چارو سالکارامنيت ېاکرت رنګني دادفر سپنتا ۶

 نړيوالو اړيکو سالکار شيدامحمد ابدايل ۲

 اقتصادي چارو سرت سالکار شام الل بتيجا  ۹

 سرت سالکار هدايت امني ارسال ۱

 ديني چارو سالکار نعمت هللا شهراين ۳

 بيارغونې چارو سالکار محمد يوسف پښتون ۱

 روغتيايي چارو سالکار فيض هللا کاکړ ۷

 امنيتي چارو سالکار م سپني زادهمحمد ابراهي ۸

 فرهنګي چارو سالکار زملی هېوادمل ۳

 قومي چارو سالکار اسدهللا وفا ۶۱

 قومي چارو سالکار وحيدهللا سباوون ۶۶

 قومي چارو سالکار شهزاده مسعود ۶۲

 قومي چارو سالکار محمد علم راسخ ۶۹

 قومي چارو سالکار محمد هاشم زارع ۶۱

 قومي چارو سالکار  طارقسيدمحمد امني ۶۳

 قومي چارو سالکار عبدالطيف ابراهيمي ۶۱

 قومي چارو سالکار جمعه خان همدرد ۶۷

 قومي چارو سالکار ګل اغا شېرزی ۶۸
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 قومي چارو سالکار امان هللا ځدرا  ۶۳

 قومي چارو سالکار اقا حسني هاشمي لولنجی ۲۱

 قومي چارو سالکار نظرمحمد اسحاق زی ۲۶

 قومي چارو سالکار جاع امللک جاللهش ۲۲

 قومي چارو سالکار ګوجروال ۲۹

 قومي چارو سالکار محمد طاهر ساپی ۲۱

 قومي چارو سالکار خادم حسني ناطقي ۲۳

 قومي چارو سالکار محمد نسيم مهدي ۲۱

 قومي چارو سالکار شېرعلم شهادتيار ۲۷

 قومي چارو سالکار توردی اخند ۲۸

 قومي چارو سالکار د حسنيجرنال سيدمحم ۲۳

 قومي چارو سالکار شېرمحمد اخندزاده ۹۱

 قومي چارو سالکار عبدالستار مالخېل ۹۶

 قومي چارو سالکار سليامن ياري ۹۲

 قومي چارو سالکار محمد صدي  عزيز ۹۹

 قومي چارو سالکار ضامن عيل بهسودی ۹۱

 قومي چارو سالکار نوروز عيل اعتامدي ۹۳

 قومي چارو سالکار  راشيديرحمت هللا ۹۱

 قومي چارو سالکار محمد يعقوب شمس ۹۷

 قومي چارو سالکار سيدشاه نارص نادري ۹۸

 قومي چارو سالکار محمد اکرب اکرب ۹۳

 قومي چارو سالکار محمدهاشم صالحي ۱۱

 قومي چارو سالکار محمد يوسف واعظي ۱۶

 ديني چارو سالکار مولوي محمد جوره طاهري ۱۲

 ديني چارو سالکار محمدعثامن سالک زاده ۱۹

 ديني چارو سالکار عيل جان زاهدي ۱۱

 ديني چارو سالکار عنايت هللا بليغ ۱۳
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 ديني چارو سالکار مولوي محی الدين بلوچ ۱۱

 امنيتي چارو سالکار جرنال عبدالرحيم وردګ ۱۷

 امنيتي چارو سالکار امان هللا ګ ر ۱۸

 مي چارو سالکارقو  محمد عار  نورزی ۱۳

 امنيتي چارو سالکار محمد معصوم ستانکزی ۳۱

 بهرنيو چارو سالکار تاج محمد ايويب ۳۶

 ټولنيزو چارو سالکار غالم مصطفی جواد ۳۲

 قومي چارو سالکار شېرمحمد اعتباري ۳۹

 روغتيايي چارو سالکاره جرناله سهيال صدي  ۳۱

 سپوريت چارو سالکار محمد انور جګدلک ۳۳

 ټولنيزو چارو سالکار محمد ياسني عثامين ۳۱

 مايل چارو سالکار ذکيم شاه خان ۳۷

 حقوقي چارو سالکار محمد ارش  رسويل ۳۸

 قومي چارو سالکار عبدالعزيز احمد ۳۳

 مايل چارو سالکار نورهللا دالوري ۱۱

 نړيوالو چارو سالکار عبدالرحمن ارش  ۱۶

 

هم اوږد وي، په دې کې يو شمېر کېدی يش د مشاورانو نوملړ تردې 

کې سالکاران دي. د  په واحده برخهسالکار وزيران او نور اکرثه يې په 

سالکارانو شمېر تر دې حده زيات شو، چې ځينو ته عناوين هم نه 

پيداکېدل، نو ځکه خو يې يو شمېر هممهاله په بېالبېلو برخو کې د مشاورينو 

ولسمرش مرستياالن هم هر يو د خپلې  په توګه ياد شوي دي. پر دې رسبېره د

خوښې په تناسب ځان ته خپل خپل مشاوران لري، چې هغوی هم ځان د 

ست پر دې ورزيات کړو، نو ې))جمهوري رياست(( مشاوران بويل. که هغه ل

خربه )يو نيم سلو( تنو ته رسېږي، د وزيرانو مشاوران که محاسبه کړو، نو 

ټولو وزيرانو د رييسانو او نورو مهمو  خربه تر دوو سوو هم اوړي او که د
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دولتي اشخاصو مشاوران هم وررسه وشمېرو، نو خربه به تر زرو هم واوړي او 

که پر دې بيا بهرين مشاوران ورزيات کړو، نو خربه تر شمېره وځي. له دې 

څخه معلومېږي هغه کسان چې پر اسايس او اصيل پوستونو واکمن دي، 

پوهېږي. چې دومره مشاوران يې ګوماريل دي، د هغوی ېېر زيات پر کار نه 

ولسمرش کرزي د حکومت يوه غوښنه برخه همدې کورنيو او بهرنيو سالکارانو 

صالحيت لري او هم يې د  ځينې یې وخوړه، چې مسؤليت نه لري، خو

 هېواد يوه پاموړ برخه مايل پانګه بهر ته وايستله.

ورانو رسه وکتل، نو کرزي صيب چې به په مياشت کې يو ځل خپلو مشا

دا خورا غنيمت کار ګڼل کېده او هغوی به هم خوشاله وو، د کابينې تر 

غونډې به د هغوی غونډه لويه وه، خو زيات وخت مياشتنۍ غونډې هم نه 

کېدلې، کله چې به چېرته کومه شخړه پيدا شوه، نو مشاورين به د کمېسيون 

ړل، يو شمېر نورو به يې د په ترکيب کې ورشامل شول او هغې ساحې ته به ال 

مړو او ټپيانو لپاره د ولسمرش نقدې مرستې رسولې، دا هم ورته يو غنيمت کار 

و او يو شمېر نورو يې بيا په سيمه ييزو غونډو او شخړو کې د ولسمرش ليکيل 

او نا ليکيل پيغامونه لوستل. د مشاورانو د دې نوملړ له جملې څخه ښاغلو: 

اسدهللا وفا، تاج محمد ايويب، نعمت هللا شهراين، رسمحق  زملي هېوادمل، 

ېاکرت رنګني دادفر سپنتا او ځينو نورو کوالی شول له ولسمرش رسه وګوري. 

په يوه قبيلوي او دوديزه ټولنه کې دا هم يو غنيمت کار ګڼل کېده، چې 

دومره خلک، مؤثر شخصيتونه يا جنجايل اشخاص پر يوه نازک تار وتړل يش 

ه ازاره خالص يش، که څه هم د اداري فساد په يوه څنډه کې او ولس يې ل

مرصو  وي، خو بيا هم که له هرې خوا وارزول يش، د زيان په انډول يې 

ګټه ېېره وه، ولسمرش د يوه ټربپوه په توګه د دې درک درلود چې خپلو 

مشاورينو ته لسټونی ورکړي او خپل الس ترې وژغوري او څه نا څه ترې په 

ونو کې مثبته ګټه هم پورته کړي. دلته غواړو د ېېرو مطرحو او ځينو ځاي

 موثرو مشاورينو له جملې څخه ځينې دروپېژنو:

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7909 
 

رسمحق  زملی هېوادمل اصالً د لغامن  رسمحق  زملی هېوادمل: -۶

کړې يې  واليت د مرکز مربوط د )عليخېلو( له سيمې څخه دی. لومړنۍ زده

کړې  په لغامن کې او لوړې زده

کابل پوهنتون د ادبياتو  يې د

او برشي علومو پوهنځي د 

ژورنالېزم په څانګه کې تر رسه 

کړي دي. د طالبانو د واکمنۍ 

پر مهال يې په پېښور کې په 

دري ژبې او ادبياتو کې له 

پېښور پوهنتون څخه ماسرتي 

ترالسه کړه. رسمحق  زملی 

هېوادمل له هغې ورځې چې له 

ل( کال پورې د افغانستان د علومو ۶۹۷۶ر )پوهنتون څخه فار  شوی، بيا ت

اکاېمۍ د غړي په توګه پاتې شوی او په پرله پسې او منظم ېول يې خپل 

علمي ترفيعات ترالسه کړي او د )رسمحق ( علمي رتبې ته، چې په پوهنتون 

کې د )پوهاند( معادل ګڼل کېږي، رسېدلی دی. کله چې پر کابل باندې پر 

وتپل شوه او تنظيمي جنګونه پيل شول، نو زملی  ل( کال تنظيمواکي ۶۹۷۶)

لکه د نورو زرګونو افغانانو په شان پېښور ته کډوال شو. هلته يې د  ،هېوادمل

)پروفيسور رسول امني( تر چرت الندې ) د ازاد افغانستان د ليکوالو ټولنه( کې 

نو د کار پيل کړ او د )وفا( اوونيزې د چلولو مسوليت ور په غاړه شو. د طالبا

نظام په وروستيو کې له پېښوره جرمني ته کډوال شو او کله چې د طالبانو 

واکمني ختمه شوه، نو رسمحق  زملی هېوادمل بېرته پېښور او بيا کابل ته 

راغی، لومړی يې د ېېرې لنډې مودې لپاره د موقتې ادارې پر مهال په 

ياد وزارت  پوهنې وزارت کې له پروفيسور رسول امني رسه، چې دا مهال د

وزير و، کار پيل کړ. خو بيا يې د ارګ دربار ته الره پيدا کړه. د حامدکرزي 

 )رس محق  زملی هېوادمل(
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او د هغه له پالر )عبداالحدخان کرزي( رسه يې پخوا هم روابط درلودل. 

رسمحق  زملی هېوادمل هم په کډوالۍ کې د اعليحرضت محمد راهر شاه 

رزی هم. له همدې له رسسختو مينوالو څخه ګڼل کېده او عبداالحد خان ک

کبله کله چې رسمحق  زملي هېوادمل کوټې ته سفر کاوه، نو د 

عبداالحدخان کرزي ليدو ته به ورته، له هغه رسه به يې مرکې کولې او بيا به 

يې په )وفا( اخبار کې خپرولې. وفا اخبار په پښتو او دري ژبو چاپېده او د 

مراعت کړی و. دا اوونيزه  دواړو توازن يې لکه د ستنې د سپم په شان په کې

د مطالبو د څرنګوايل او څومره وايل له پلوه د خپل ېول يوه بېسارې معياري 

اوونيزه وه. مخکې تر دې چې رسمحق  زملی هېوادمل د ارګ څلور دېوالۍ 

ته راداخل يش، دومره فرهنګي کار يې کړی و چې د هر چا په وس پوره نه 

مي، څېړنيز او اديب اثار ليکيل او چاپ و، تر )سل( عنوانو زيات يې خپل عل

کړي وو او تر دوو سوو عنوانو زيات يې دنورو ليکوالو اثار ايډې  او چاپ 

کړي وو، دا کار اسانه کار نه دی او د نړۍ په کچه يو ښه فرهنګي او کاري 

ريکارې ګڼل کېږي. هغه له پيله په کمه تنخوا او ېېر کار بلد و او په يو تن يې 

کار کاوه، د واک و ځواک او پيسو راټولولو شوق يې هم نه درلود، د څو تنو 

د خپل مرش د فرمان وړلو روحيه يې هم پياوړې وه، نو داسې يو وړيا مامور 

 ته د هر رسکار او هر دربار رضورت وي.

کله چې رسمحق  زملی هېوادمل د کرزي دربار ته دننه شو، نو کرزی يې 

کرزي د فرهنګي او علمي چارو مشاور  ج ب کړ، رسمحق  زملی هېوادمل د

و، خو د ېېرو نورو برخو کارونه يې هم تر رسه کول، کرزي ته پر ويناوو ليکلو 

رسبېره يې ګڼ شمېر نور نارسمي مسوليتونه او کارونه هم پر غاړه واخيستل، 

کرزی صيب او هېوادمل صيب ځکه يو بل ته غاړې وتل او غاړه غړۍ شول 

يې درلودلې، يوه مشرتکه وجه يې تر حده زيات چې ېېرې مشرتکې وجې 

احتياط و. کرزی صيب تر هېوادمله او هېوادمل صيب تر کرزي ېېر زيات 

مرض مصلحتي او احتياط کاري وو، سړی درته نه يش ويالی چې په دې 
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دواړو کې به د کوم يو احتياط ېېر وي او د کوم يو د جرئت کچه به زياته او 

نه يش ويالی چې کوم يو، يو بل زيات احتياط ته يا کمه وي. دا هم څوک 

هڅوي. خو يوه ورځ هېوادمل صيب وويل: ))د کرزي صيب د پاچاهۍ 

لومړي وختونه وو، ماته يې وويل، که فهيم خان همدا اوس وغواړي، نه به په 

(( له دې څخه څرګندېدله .ارګ کې ستا کورتۍ وي او نه به زما قره قولۍ

پر مهال هېڅ واک نه درلود، هر څه د  چې کرزي د موقتې ادارې

شاملټلوالې په الس کې وو او دی تش سمبول و، خو شاملټلوالې دی هغه 

سمبوليک رول ته هم نه پرېښوده، نو وروسته له هغې دېته اړ شو چې د ځان 

د حفارت په خاطر امريکايي ساتونکي وګوماري. کرزي پخوا هم د 

، هغه وخت چې دی د برهان الدين رباين شاملټلوالې په تېره بيا له فهيم رسه

او فهيم د  و د جنجايل واکمنۍ پر مهال د بهرنيو چارو وزارت مرستيال

استخباراتو رييس و، سختې ورځې تېرې کړې وې، ويل کېږي چې د کرزي 

او فهيم د فزيکي ټکر له امله کرزی اړ شو چې کابل خوشې کړي او د 

نګې د افرادو په مرسته له کابل څخه حکمتيار د اسالمي حزب د اطالعايت څا

پښې سپکې کړي. دا خربې هغه وخت څه ناڅه رسوا شوې، چې کرزي د 

موقتې ادارې پر مهال د شاملټلوالې په ستاينې او د اسالمي حزب په غندنې 

پسې خوله خالصه کړه. هغه وخت د اسالمي حزب اړوند )شهادت( ورځپاڼې 

په ژبه وليکل: ))هغه وخت راياد کړه  د حکمتيار په پلوۍ کرزي ته د پېغور

چې د همدې اسالمي حزب د غړو په مرسته له کابل څخه وايستل شوې او د 

 همدې اوسنۍ شاملټلوالې له منګولو وژغورل شوې...((

نو کرزي چې له شاملټلوالې رسه داسې ترخه مايض تېره کړې وه او 

لې و، نو په داسې هغوی تر غاښونو پورې وسلوال او دی په بشپړ ېول بې وس

 يو حالت کې به د ده او د ده د مشاور څه حال و!

په همدې خاطر خو رسمحق  زملي هېوادمل په پوره احتياط د کرزي 

هېوادمل پر همغه  يخولې او کرزي بيا د حاالتو تقاضا ته کتل. رسمحق  زمل
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لومړۍ ورځ د خپل مېز پر رس وليکل: ))رسمح  زملی هېوادمل مشاور امور 

کېدی يش، د  (( او وېزټ کارتونه يې هم په همدې ېول چاپ کړل.نګیهفر 

هېوادمل صيب به دا کار د زړه له کومي خوښ نه و، خو د زمانې جرب او 

هغه مهال چې يو شمېر پښتنو فرهنګيانو د  سياست دوی دېته اړ کړي وو.

ويل  ګيله وکړه او ويې زړونو کې يېپه هېوادمل صيب دا حالت وکوت، نو 

ښتو ژبې او ادبياتو د يو پوهاند او خدمتګار چې دا حالت دی، نور نو د پ

 پاتې څوک دي؟

تر دې دمخه نو ښاغيل رسمحق  زملي هېوادمل )په هند کې د پښتو 

ادبياتو د ودې او ايجاد پړاوونه(( او ))پښتو نرث اته سوه کاله(( مهم کتابونه هم 

کېدله چې اته سوه کاله چاپ کړي وو. يو شمېر خلکو رسه دا پوښتنه مطرح 

دمخه په دربار کې څه حال و؟ او اته سوه کاله وروسته څه حال دی؟ په هند 

کې د پښتو ژبې او ادبياتو د ودې پړاوونه څنګه وو او دلته په ارګ کې پښتو 

اوس له کومو پړاوونو تېرېږي؟ داسې او دېته ورته نورې ګڼې پوښتنې د سړي 

ې کولې، که مانې، که نيوکې، ستاينې که په ذهن کې تېرېدلې. که چا ګيل

غندنې، خو هېوادمل صيب پوره ديارلس کاله په ارګ کې له ولسمرش کرزي 

رسه تېر کړل، سړې تودې، خوږې او ترخې يې ټولې وګاللې، په دې ديارلسو 

کلونو کې يې که څه هم ليکوالۍ ته زيان ورسېد، خو بيا يې هم له ليکلو 

 نه اديب اثار يې په همدې ارګ کې وليکل چې ترنه خيست، څو عنوا الس وا

دلته په ارګ کې د هېوادمل صيب زيات وخت د  .اوسه ال چاپ شوي نه دي

کرزي صيب د بيانيو پر ليکلو تېرېده، اکرثه پښتو او دري ويناوې يې همده 

ورليکلې، خو دري ويناوې يې ځينو نورو هم کتلې، ايډې  کولې او نورو هم 

ېاکرت سپنتا، کريم خرم، دانش بختياری او نورو د دري  ورته ليکلې، لکه

 ويناوو په ليکلو کې برخه اخيسته.

رسمحق  هېوادمل تر بل هر مشاور او ان تر وزيرانو زيات صالحيت 

درلود. تر هغه پورې به ولسمرش رسه و، چې هغه يې په کور نه و سپارلی، کله 
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باله، هېوادمل پر ولسمرش کله به يې مازيګر ځانګړي پيل ګرځېدو ته هم راو 

کرزي ځکه ګران و، چې يو خو يې د پالر له وخته له هغه رسه پېژندل او باور 

يې پرې درلود، بل هېوادمل صيب په يوه تن د څو تنو کارونه کول او هغه 

هم په وړيا ېول، بل يې د ولسمرش هېڅ خربه ځمکې ته نه غورځوله، هر څه 

لوالې په تائيد، بې ګناهۍ! او د لږکيو په چې هغه ويل ده تائيدول، د شاملټ

نازولو کې هم د دواړو نظر يو شان و، نو داسې يو شخص څوک له السه 

ورکوي. رسمحق  زملي هېوادمل رسه داسې يو نظر و چې ناپښتانه هر څومره 

ونازول يش دا د ميل وحدت په ګټه کار دی، ان که د پښتنو د طبيعي حقوقو 

 و د خفګان په بيه هم وي.د نفې کېدو او يا د هغ

ده او ولسمرش کرزي رسه د ميل وحدت خپل تعريف او تعبري دی او نورو 

خلکو رسه خپل. په همدې خاطر په تېرو ديارلسو کلونو کې چې د 

کمېسيونو، لويو جرګو او مرشانو جرګې لپاره کوم کسان په انتصايب ېول ټاکل 

او تر خپل طبيعي موجوديت کېدل، په هغو کې د اقليتونو ونډه ېېره درنه 

د پښتنو د  به څخه لوړه وه. بله نيمګړتيا بيا په دې کې دا وه چې کوم کسان

استازۍ په نامه غوره کېدل، هغه به له يو پلوه ېېر کمزوري او له بل پلوه به 

دا  .يې له پښتنو رسه رابطه غوڅه وه، ان پښتنو به ورته د کرکې په سرتګه کتل

( کلونو کې د پښتنو په نامه پر پښتنو تحميل شول. ۶۹)ېول اشخاص په تېرو 

د قومي ريښې له پلوه به دا ېول اشخاص پښتانه وو، خو له سيايس پلوه به يې 

اکرثه په اسالمي جمعيت او د شاملټلوالې په نورو ګروپونو پورې تړيل وو. 

دې کار په پښتنو کې عام نفرت راوپاراوه. هم يې د هېوادمل محبوبيت په 

تنو کې کمزوری کړ او هم يې د کرزي، دې کې ال بل راملانه کار دا و پښ

چې چا به هم د دې فيصلې پر وړاندې رس پورته کړ، هغه به د متعصب، 

ژبپال او تفرقه اچوونکي په توګه معريف کېده او ګواښېده به، خو هغوی چې 

 اصالً د قومي تفرقې سبب ګرځېدل، هغه به ميل شخصيتونه)!( ګڼل کېدل.

هېوادمل صيب ديارلس کاله همداسې تېر کړل، د ده په نظر ميل وحدت 
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ته هغه شان کار په کار و چې دوی غوښته، خو ېېر وروسته يې يوځل زما په 

مخکې اعرتا  وکړ) چې کوم کارونه شوي، بايد نه وای شوي، راته يې وويل: 

که  ))ما يو وخت کې ستاسو نظرونه ردول، خو اوس راته پته ولګېده، چې

ستاسو نظرونه تائيد شوي وای، نو د دې خلکو )هد  يې شاملټلواله و( مخه 

نيول کېدی شوه.(( يو وخت د همدې ټلوالې د وسلوالو له خوا د مرنجان 

اکرثه برخې غصب او بيا خرڅې شوې، ما هېوادمل صيب ته وويل  ۍغونډ

ا درته چې حکومت ولې اقدام نه کوي. ده راته وويل: ))روکی جانه که رښتي

ووايم د حکومت پرې زور نه رسېږي.(( يو وخت مې ورته د ولسمرش د 

سياستونو د نيمګړتياوو په باب ګڼ شمېر داليل وويل: ده راته وويل: ))دا 

ټول داليل پرځای دي، خو که ته فکر کوې چې رييس صيب به د دې خلکو 

ي دا کار نه )شاملټلوالې( له مالتړه الس واخيل او مخالفت ته به يې راودانګ

کوي، رييس صيب دا خلک نه خفه کوي او له هغوی څخه تېرېدونکی نه 

 دی.((

هېوادمل صيب اساساً يو ښه ليکوال او څېړونکی دی، عاطفي شخص دی 

نظر دېته چې دی يو ښه سياستوال وي. يوه ورځ يې خپله اعرتا  وکړ: ))زه 

الۍ راکړي نو زه يې اداري او سيايس سړی نه يم، که همدا اوس ماته يوه ولسو 

نه شم اداره کوالی.(( هېوادمل صيب رسه د ولسمرش ېېر رازونه دي، خو هغه 

ته ېېر وفادار دی، افشا به يې نه کړي، دی په ليکنو کې له خورا دقت څخه کار 

اخيل، داسې ليکنه به هېڅکله ونه کړي چې څوک ترې خوابدی يش، ان که 

وي. دی له فساده لرې شخص دی،  دا ېول ليکنې د ټول هېواد به ګټه هم

ېېر امکانات يې په الس کې وو، خو ده ترې ګټه نه ده اوچته کړې، له ليکوالو 

رسه يې څه ناڅه مرسته کړې، خو هغومره هم نه چې ليکوال ترې زيات 

خوشاله يش. ما رسه يې په ېېر دقت د لغامن پوهنتون په جوړونه کې هلې 

ارونه يې تر رسه کړل، خو هغومره چې له ځلې وکړې او يو شمېر نور مثبت ک

ده څخه د فرهنګيانو او ولس هيله وه، هغومره يې دا هيلې پوره نه کړې، هېڅ 
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 )اسد هللا وفا(

مشاور وزير په ارګ کې دومره صالحيت نه درلود، لکه هېوادمل صيب چې 

درلود، خو د ده د صالحيت او عميل خدمت تر منځ انډول د زيات احتياط له 

 په ټوله موده کې تامني نه شو. امله د ده د ماموريت

تر رسمحق  زملي هېوادمل وروسته )اسدهللا وفا( بل  اسدهللا وفا: -۲

هغه مشاور وزير دی، چې وخت ناوخته ولسمرش حامدکرزي ته الرسسی لري. 

وفا له ولسمرش حامدکرزي رسه پخوانۍ اشنايي، دوستي او له هغه رسه د 

وفا د اڅکزو له مخورو شخصيتونو  کورنۍ خپلولۍ اړيکي هم لري. اسدهللا

څخه ګڼل کېږي. د ولسمرش کرزي په حاکميت کې يې په بېالبېلو برخو کې 

دنده اجرا کړې ده. د پکتيا، کونړ او هلمند د وايل په حيث يې دندې اجرا 

کړي دي. په کونړ کې ترې خلک 

ښې خاطرې لري، خو د کونړ په 

انډول په هلمند او پکتيا کې ېېر 

ه برېښېده. اسدهللا وفا د بريالی ن

بېالبېلو کمېسيونونو د غړي په توګه 

هم دندې اجرا کړي دي. د حرضت 

صبغت هللا مجددي په مرشۍ د 

شخړو د حل کمېسيون د غړي او 

مرستيال، د بېړنۍ لويې جرګې، د پاکستان او افغانستان تر منځ د امن د 

مېسيونونو د غړي ګډې جرګې د غړي او همدارنګه د نورو موقتو او داميي ک

په توګه يې دنده تر رسه کړې ده. اکرثو ځايونو کې چې به چېرته قومي 

شخړه او النجه پيدا شوه، نو ولسمرش به اسدهللا وفا د هئيت په ترکيب کې 

شامل کړ، وفا په دې برخه کې خپل خپل برياليتوبونه لريل دي. اوس دی 

مېسيون مرش او د ولسمرش ولسمرش کرزي ته د شکايتونو د ثبت او رسولو د ک

مشاور هم دی. د شکايتونو دفرت چې دا مهال د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ 

موقعيت لري، د هر چا پر مخ خالص دی. وړو وړو شکايتونو ته ده خپله 
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ځان رسولی، د ټلېفون، مکتوب او نورو په ذريعه يې هڅه کړې چې د خلکو 

فياوو د ده زور هم نه رسېږي، هغو مشکل حل کړي، خو پر غټو مشکالتو او ما

د دوی داسې دا  ،ته اکرثه په شفاهي کنځلو ځواب ورکوي: ))د دوی ارتينه

بې ناموسان او دا....(( لنډه دا چې پر هغوی يې زور نه رسېږي. دا نيمګړتيا 

په کنځلو ځوابوي او په دې ېول هم خپل او هم د شاکي زړه تشوي. 

محدودو کسانو په شان که ښه پوخ کنځل مار اسدهللا وفا لکه د ځينو نورو 

دی، ښه جرګه مار هم دی، خو د دې ترڅنګ ښه ېوېۍ مار هم دی. په 

کنځلو کې به تر عزيزهللا واصفي او پخواين لوی څارنوال عبدالجبار ثابت 

څخه کم نه وي. همېشه داسې چاته کنځلې کوي چې تقريباً د کنځلو وړ وي، 

استو خلکو په منځ کې کنځلې پر چا ېېرې بدې نه نو ځکه خو يې د والړو يا ن

لګي او دا د وليس کلتور يوه برخه ګڼي. اسدهللا وفا د يو سيايس شخصيت په 

انډول تر ېېره حده وليس شخصيت دی، د ولسمرش کرزي د دربار يو 

خصوصيت دا دی چې په دې دربار کې له غربه راغلو او غرب ځپلو 

چا نيمه نيمه او چا هم د زنې پر څوکه يو  چې چا پوره، چا نيمه، ،اشخاصو

څاڅکی دوه څاڅکي ږيره پرې ايښې، ترڅنګ وليس شخصيتونه هم ښکاره 

کېږي. يانې په دې دربار کې د ښار او کيل، رشق او غرب، مال او طالب، 

مجاهد او ميل، مناف  او صادق هر ېول کټګوريو استازي شخصيتونه تر 

وليس شخصيتونو د يوه سمبول په توګه دې سرتګو کېږي. اسدهللا وفا هم د 

دربار کې محسوس دی. د هغه خربې پر ولسمرش بدې نه لګي، ان د هغه په 

مخ کې هم د خولې تنابونه نه تړي، د ځينو خلکو مشکالت يې ولسمرش ته په 

مستقيم ېول ور رسويل او حل کړي يې هم دي. په کونړ واليت کې د هغه 

ه داسې ګومان نه کېږي چې اسدهللا وفا به په مايل مثبتو کارونو ته په پام رس 

د سلو کلو موړ  .فساد کې الس ولري. خپله يې هم له پخوا څخه اقتصاد ښه و

په سلو کلو کې نه وږی کېږي. البته د هغه ساده او کالسيکه حکومتوايل 

 کېدی يش ځينو وختونو کې خپل خپل مشکالت ولري. 
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يي؟( په نامه يوه اوونيزه، هم چاپوله اسدهللا وفا يو وخت د )خلک څه وا

چې اکرثه د ده پر خپلو فعاليتونو راڅرخېدله، ځينې پښتو متلونه يې هم 

خو د ده د  ،راېيو هم جوړه کړييوه راټول او چاپ کړي دي، غوښتل يې 

کالسيک چلند له امله يې پر جوړولو بريالی نه شو. يوه ورځ يې ماته وويل: 

دې ټلوېزيون )ژوندون( کې مې رشيک کړه!(( ما ))ته ونيسه درواخله په 

وويل رشيک به دې کړم د نورو له جنجاله خو به مې خالص کړې، خو د تا 

له جنجاله به مې څوک خالص کړي؟ ده هم وخندل او د تائيد رس يې 

وخوځوه. اسدهللا وفا خورا ټوکامر، کنځل مار او ېوېۍ مار شخصيت دی. 

و د کار او مبارزې ېول يې دومره کالسيک او زړه يې پر افغانستان سوځي، خ

 دوديز دی چې د افغانستان د مخالفينو ېېرې خربې هم په کنځلو ځوابوي.

 یاسدهللا وفا د ګپ او مجلس سړی دی، له مجلسه يې سړی نه ستړ 

کېږي. خو پر مجلس يې وليس رنګ ېېر غالب وي او د مستقيم بيان او ټوکو 

په برکت ېېرې ګڼ شمېر وليس شخړې اوارې مالګه په کې زياته وي. د ده 

 شوي او د شخړو په حل کې تر ېېره حده بريالی ګڼل کېږي.

کله چې ېاکرت رنګني دادفر سپنتا د بهرنيو چارو وزير او تاج ايويب:  -۹

نو  شو، په بهرنيو چارو کې د سالکار پوست خايل

ښاغلی )تاج ايويب( يې پرځای مقرر شو، دی اصاًل د 

يت دی، له ولسمرش کرزي رسه د خپلولۍ کندهار وال 

څه نری تار هم لري. خپله هم يو حليم او دروند 

انسان دی او په يوه علمي او فرهنګي کورنۍ کې 

رالوی شوی، لوړې زده کړې يې په امريکا کې تر 

رسه کړي او د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په بهري 

ا پرځای په بهرنيو چارو کې کې بېرته افغانستان ته راغی او دلته د ېاکرت سپنت

دی به د کرزي په  ،څنګه چې هيله کېدله  ولسمرش سالکار شو، خو لکهد 

بهرنۍ پاليسۍ کې جوت بدلون راويل، هغسې ونه شو، ده لکه د ېاکرت سپنتا 

 )تاج ايويب(
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په شان ولسمرش ته ليدلوری او تګلوری نه شو ورکوالی او يا يې هم نه 

وخت پر وخت له ولسمرش رسه  دې مجال ورته حاصل و چې غوښتل، خو د

وګوري او هغه رسه په بهرنيو سفرونو 

کې ملګرتيا وکړي، د ېېر نرم مزاج له 

مخې دا ېول شخصيتونه که هر 

څومره علمي بېز ولري، خو چې د 

خپل نظر او فکر د عميل کولو وس 

نه لري، په نشت حساب دي. په 

حکومت کې حکومت مخالفې ېلې 

ې ېول که څه هم په پيل کې له د

اشخاصو وېره احساسوله، خو چې کله پوه شول، دا ېول اشخاص يې ګټو ته 

خطر نه دی، په نشت يې حساب کړل او د تبليغاتو خوله يې ترې واړوله. يو 

وخت د بهرنيو چارو د سالکار پوست دومره کم ارزښته او بيا وروسته دومره 

کوم پوست شته  بې ارزښته شو چې چا فکر هم نه کاوه، چې په دې نامه هم

 او څوک په کې کار کوي که نه؟

تر سقوط وروسته چې په نظام د طالبانو  نعمت هللا شهراين: پوهاند -۱

هېواد کې لنډمهايل، منځمهايل او انتخايب حکومتونه رامنځته شوي، نو 

ښاغلی نعمت هللا شهراين په کې د دولت د مرش مرستيال، وزير، د اسايس 

يون مرش او مشاور وزير په توګه دنده اجرا کړې ده، قانون د تدقي  د کمېس

خو ېېره دنده همدا د مشاوريت دوره ده. پوهاند شهراين که څه هم د 

رسمحق  زملي هېوادمل په شان ولسمرش ته وخت پر وخت الرسسی نه 

درلود، خو خربه يې هم بې وزنه او کموزنه نه وه، ولسمرش ورته ېېر ارزښت 

شهراين تر يوه حده د خپلو ځينو شخيص ګټو پر  ورکاوه، خو نعمت هللا

محور راڅرخېده، د هغه مشاوريت ساحه هم ديني چارې وې او دا داسې يو 

کار و چې ولسمرش پرته له هغې هم وررسه عيار و. نعمت هللا شهراين د خپل 

 )پوهاند نعمت هللا شهراين(
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مشاوريت په بهري کې پر دې بريالی شو چې په حاکميت کې د خپلې کورنۍ 

ی يې )وحيدهللا شهراين( چې خپله هم د استعداد پښې ټينګې کړي. زو 

خاوند و، ولسمرش ته نږدې کړ، ولسمرش هغه د ماليې وزارت معني او خپل 

وزير شو او ولسمرش ته تر ېېرو  کانونواقتصادي سالکار وټاکه، بيا د تجارت او 

وزيرانو منلی او ښاغلی و. ويل کېږي چې نعمت هللا شهراين د خپل 

 کې له خپل دريځه د خپل اقتصاد د غوړونې لپاره ېېه ونه مشاوريت په بهري

کړه. د ولسمرش کرزي کابينه کېدی يش لومړنۍ کابينه وي چې پالر او زوی 

يې دواړه د وزير او مشاور، مشاور او وزير او هم دواړو په بڼه په کې حضور 

 ولري.

د  يو شمېر نورو مشاورينو هم ولسمرش ته الرسسی درلود، خو د دې بحث

زيات اوږدوايل په خاطر د هغو له ترشيح څخه تېرېږم او اوس د دې بحث 

 لړۍ په ارګ او سياست کې نورو مطرحو شخصیتونو ته غځوم.
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نور مطرح   په سياست او ارګ کې

 شخصيتونه

 

پر تېرو يادو شخصيتونو رسبېره په هېواد کې ځينې نور داسې موثر 

کې يې دفرت و دېوان نه درلودل، شخصيتونه هم وو، چې د ارګ په محدوده 

خو د هېواد په سياست کې يې خپل اغېز درلود او هم يې د ارګ پر چارو 

خپل تاثري. په دې ېله اشخاصو کې ځينې داسې شخصيتونه هم وو، چې په 

کې يې له ولسمرش پرته تر نورو ټولو چارواکو زيات واک و ځواک  سياست

هم الس بر و او څه چې هغوی درلود. د ځينو يې ان پر ولسمرش کرزي 

غوښتل، ولسمرش هغه منل. دې ېول اشخاصو د حکومت او دولت پر بېالبېلو 

څوکيو کار کاوه، خو د ارګ تر محدودې بهر او يا هم له ارګ رسه په ارتباط 

 کې يې دندې رسته رسولې.

د دې ېول موثرو اشخاصو شمېر زيات و، خو دلته به يې د هغو ټولو له 

 ځينو مهمو اشخاصو لنډه يادونه او شننه وکړو: جملې څخه د

د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د افغانستان په  محمد قسيم فهيم: -۶

محمد قسيم )حکومت او سياست کې تر ټولو مطرح او اغېزمنه څېره ښاغلی 

د موقتې او لنډ مهالې ادارې پر مهال د يادو ادارو د مرش  هد .دی (فهيم

اع د وزير په توګه دنده اجرا کړې ده. د دفاع وزارت پر مرستيال او د دف

مهال يې په وچ زور له ښاغيل کرزي څخه د ))مارشالۍ(( پوځي رتبه ترالسه 

 )کړه. که څه هم د ولسمرش کرزي خوښه نه وه، خو زور يې هم نه رسېده

ښاغيل فهيم په دفاع وزارت کې ګڼ شمېر کارونه بند کړي وو او هم يې د څو 

يونو ېالرو د مرسته شويو پيسو حساب و کتاب ته غاړه نه ايښوده. سوو مل
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 )محمد قسيم فهيم(

د استاد رباين د حکومت د بري  پرځای مو  ،ښاغيل فهيم، کرزي ته وييل وو

چې پخوانی درې رنګه )تور، سور او زرغون( بري  دررسه ومانه، همدارنګه مو 

او ستا ځينې نورې خربې ومنلې او دا مو هم ومنله چې ته دې د موقتې 

انتقايل ادارې په راس کې راشې، نو زما د )مارشالۍ( رتبه به هم منې، د دې 

رتبې تر شا د محمد قسيم فهيم 

شخيص غريزه او همدارنګه 

تاريخي او سيايس انګېزې ټولې 

پرتې وې. محمد قسيم فهيم 

ځان ))د کابل فاتح(( باله او يا 

هم لږ تر لږه وررسه ملګرو يې په 

نوله. له ده کې دا روحيه کې

تاريخي پلوه دوی د اعليحرضت 

محمد نادرخان دورې ته اشاره کوله چې هغه او ورونو يې د )سقاو زوی( 

مات کړ او )شاه ويل خان( ته )د مارشالۍ( رتبه ورکړل شوه، نو دا ځل خو د 

طالبان مات کړي چې  )د دوی په نظر( دوی نوبت دی، ځکه چې دوی

وو، دا چې د دې او هغې بريا تر منځ اکرثه له جنوب او جنوب غرب څخه 

څومره قرينه او ورتوالی موجود دی، دا خو اکرثو هېوادوالو ته پته ده، چې 

د همدې فهيم خان په مرشۍ د سپتمرب تر يوولسمې نېټې دمخه د اسالمي 

جمعيت مرشان دې ته حارض شوي وو چې يوازې د رس په تضمني طالبانو ته 

د يوولسمې نېټې پېښه وشوه، شاملټلوالې کې  ورتسليم يش، دا چې د سپتمرب

د امريکايي  ،يو ځل بيا نوی روح وغوړېده او بيا کابل ته تر داخلېدو پورې

الوتکو تر وزرونو الندې راغلل، پر دې اکرثه افغانان پوهېږي. خو دوی بيا 

هم هغې تاريخي پېښې رسه د تشابه له امله په اصطالح تاريخي غچ اخيسته او 

ه عسکرۍ پوړيو کې له هغه وخت رسه انډوالوه. دا په داسې حال ځان يې پ

کې وه چې کله هم فهيم خان د )مارشالۍ( رتبه اخيستله، په ټول هېواد کې 
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د پوځ دوه منظم غونډونه او ان کنډکونه موجود نه وو. خو ده د مارشالۍ 

رتبه غوښتله، هغه وخت هم خلکو داسې تبرصې کولې چې د دنيا په تاريخ 

دا لومړی ځل دی چې د يوې مدرسې فار  ته دې د )مارشالۍ( رتبه  کې

ورکول کېږي. خلکو به دا هم ويل: ))مارشال خو هغه چاته ويل کېږي چې 

څلور پنځه هېوادونه يې فتح کړي وي او هلته يې عسکر پراته وي، دلته خو 

ه د څلوېښتو هېوادونو عسکر راغيل او دا ځای يې نيولی، نو دلته مارشال څ

د ولس دا منط  يو وخت د ولس استازو ته هم الره وکړه، کله چې . مانا؟((

پاکستاين پوځيانو پر کونړ واليت توغندي توغول، نو ټولو پر ولسمرش کرزي 

انتقاد کاوه چې ولې يې مخه نه نييس، خو فهيم خان چې دا وخت د کرزي 

ه، په پای کې مرستيال هم و او ))مارشال(( هم و، هېڅ چا يې نوم نه اخيست

د کنايې په ېول  )ارين يون( په وليس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې

وويل: ))د پاکستان توغنديو ته ځکه تشويش مه کوئ، چې موږ د خدای 

فضل دی مارشال لرو او مارشال خو همغه چاته ويل کېږي چې څلور پنځه 

به ورپسې هېوادونه يې فتح کړي وي، اوس به مارشال مخکې وي او ولس 

وي، څو ورځو کې به پاکستان نيسو...(( دې کنايې )متسخر( د مارشال غوړه 

ماالن سخت پيکه او غوصه کړل او وليس جرګه کې خربه اخ و ېب ته 

ورسېده. خري دا چې ښاغلی محمد قسيم فهيم د مارشالۍ مستح  و که نه، 

شخص  دا قضاوت به تاريخ کوي، خو په عمل کې محمدقسيم فهيم داسې يو

و چې د دولتي واک زياته برخه يې په الس کې وه، له چپړايس نيولې تر 

وزيره پورې او تر هغو هم پورته تر ولسمرشه پورې يې د ټولو کارونو کې 

مداخله کوله. قانون ورته د توت په شان ارزښت هم نه الره، قانون يې د 

انوين خلکو چې ق ،))جهاد(( او ))مقاومت(( په پلمه داسې څنډې ته کړی و

 هم سو  نه شو کوالی.

فهيم خان د خپلې واکمنۍ په ټول بهري کې پوره او ازاد الس درلود، د 

)شېر پور( د تاريخي سيمې ځمکې اکرثه د ده په حکم ووېشل شوې، لومړی 
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يې خپل ځان، کورنۍ، خپلوانو بيا سيمه والو، بيا خپلو تنظيميانو او پاتې 

چې په يو نه يو ېول يې ده رسه اړيکي  نورې يې داسې اشخاصو ته ورکړې

 درلودل او يا هم دوی ته موثر اشخاص وو.

د شېرپور د ځمکې وېش يو عجيب داستان لري، ښاغيل فهيم ته د هغه 

وخت ښاروال )انورخان جګدلک( او مرستيال يې ښاغيل )اصغري( ځمکه 

يکيل: ورکړې او بيا نور ټول حکمونه ده خپله ورکړي. خپلې لور ته يې هم ل

چې په کابل کې رسپناه نه لري. نو ځکه دې ورته په وزيراکربخان مېنه کې ))

 ((يوه نومره ځمکه ورکړل يش.

نومرو پيل له خپل ځانه، خپلو اوالدونو، ورونو  )شېرپور(څرنګه چې ده د 

او بيا خپلوانو څخه وکړ، نو خپلو ورونو ته د اکرثو توزېع شويو نومرو په 

تفصيالت په دې خاطر نه دی ليکيل چې څوک پوه نه ېېر  يې فورمونو کې

ښه به وي چې دلته د بېلګې په توګه څو هغه کسان، د هغوی له خوا  .يش

ېکې شوې فورمې، د ښاروالۍ پروسيجر او هغه حکمونه راوړو چې د ښاغيل 

قسيم فهيم له خوا ورته په شېرپور کې نومرې ورکړل شوي دي، له ښاغيل 

وی قرابت هم په ېاګه يش، د حکمونو له امال او انشا، فهيم خان رسه به د د

سليقې، عجلې او نورو جزئياتو څخه به هم خلک خرب يش چې د شېرپور د 

 نومرو په وېش کې څه پېک شوي، چا کړي او څنګه يې کړي دي؟؟

ښه به وي چې دلته د شېرپور سيمې د نومرو د وېش د بهري تر څرنګوايل 

 برصه هم ولرو.دمخه د هغو په باب لنډه ت

د شېر پور سيمه چې پوځي تاسيسات په کې جوړ وو، د افغانستان له مهمو 

تاريخي او وياړمنو ځايونو څخه ګڼل کېدله، ويل کېږي چې د انګرېزي 

لښکرو مرش )مکناټن( همدلته د افغان لښکرو د مرش )وزيرمحمد اکربخان( له 

تاسيسات وو، خو د  خوا وژل شوی دی. لسيزې لسيزې دلته د افغان پوځونو

))مارشال(( محمد قسيم فهيم په امر دا تاسيسات ړنګ شول. ترڅنګ يې د د 

چې د هغو د ړنګولو امر هم ورکړ شو. له  ،کورونه وو په لسګونو وليس وګړو
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( څلور بسوه يي نومرې جوړې شوې چې ۹۱۱) درې سوه شېرپور څخه

( ۱۱ع يانې )( مرت مرب۶۲۱۱۱۱) يو سل او شل زره مجموعي مساحت يې

ل( کال د ۶۹۸۲)د  شېرپور د ځمکې تر وېش وروسته جريبو ته رسېده. د

جاليل د کورنيو احمد(مه نېټه په داسې حال کې چې عيل۶۹سنبلې پر )

چارو وزير و، د کابل امنيې قومندان )بصري سالنګي( پر دې سيمې يرغل وکړ 

رځ ړنګ کړل. فهيم ( کورونه يې پر يوه و ۹۱) د وليس وګړو يا ځايي خلکو او

خان او د هغه ېلې دا ځمکې اکرثه خپلو خپلوانو او نورو لوړ رتبه دولتي 

مقاماتو ته په وچ زور ووېشلې، دلته غواړو د هغو افرادو په باب هم لنډ لنډ 

معلومات وړاندې کړو چې دا ځمکه ورته وېشل شوې او تر موږه يې د ځمکې 

 د وېش سندونه رارسېديل دي.

شاه د جمعيت يو قومندان او بيا د طالبانو نظام تر سقوط ښاغلی قدم 

وروسته د دفاع وزارت اړوند د جمهوري رياست د ګارد قطعې يو قومندان 

دی. قدم شاه له ښاغيل فهيم رسه د تنظيمي اړيکو له امله د وزيراکربخان 

مېنې په شېرپور سيمه کې د يوې نومرې ځمکې مستح  ګڼل شوی دی. 

کېدی يش په کابل کې  ،اه له بدخشان واليت څخه دیڅرنګه چې قدم ش

کور، ونه لري او يا يې ولري، خو د دې نومرې په وېش کې تر ټولو لومړی 

مهم المل همغه تنظيمي او قومي عنرص دی. که ښاغلی قدم شاه د اسالمي 

جمعيت غړی نه وای او له فهيم خان رسه يې قومي او سيايس اړيکي نه 

ه به دلته د نومرې مستح  نه وای ګڼل شوی. ښاغيل درلودالی، نو هېڅکل

قدم شاه ته د توزيع شوې نومرې له امال او انشا څخه د هغه وخت د حکامو 

سليقه او د دولتولۍ تجربه ېېره ښه څرګندېږي. دا اسناد په خپله وګورئ! 

څومره په چټکۍ څومره په بيړه ليکل شوي لکه څوک چې د مقابل طر  

 جبهه فتحه کوي.
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پورتنی حکم د ښاروالۍ د اړوند چارواکو دی، چې په ېېرې چټکۍ رسه 

نورو ښاغلو په د ورته السليکونه  ،د خپلو پورته امرينو واک او امر عميل کوي

 پاڼو کې هم ليدل کېږي.
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پورتنی فورم چې ګورئ )فعالً خانه ندارد( په يو قلم ليکل شوی او د ټولو 

په  تقريباً  ی، همدا ليک په نورو فورمونو کې همناحيو مسولينو تصدي  کړ 

 ورته بڼه ليدل کېږي.
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دا خو د ښاغيل قدم شاه د استحقاق څرنګوالی و. اوس راځو نورو ښاغلو 

 او نورو مستحقينو ته!

حاجي کاتب چې د فهيم خان له نږدې خپلوانو څخه دی، هغه هم په 

ل ڼرې ځمکې مستح  ګکابل کې د استوګنځي د نشتوايل له امله د يوې نوم

شوی دی. کابل ښاروالۍ هم د هغه بې رسپنايي تائيد کړې، نو ځکه خو په 
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شېرپور کې د يوې نومرې ځمکې مستح  ګڼل شوی دی. عجيبه خربه خو 

)!( بيا په شېرپور کې د ځمکې او بې کوره خلک دا ده چې دا ټول مظلومني

زوی او د تاج مستح  ګڼل کېږي. نه يوازې حاجي کاتب د حاجي شمشېر 

محمد ملسی د يوې نومرې ځمکې مستح  ګڼل شوی، بلکې تاج محمد د 

حاجي شمشېر زوی او د تاج محمد ملسی او همدغه راز په خپله حاجي 

شمشېر د تاج محمد زوی او د عطامحمد ملسی هم په مستحقينو کې حساب 

شوي دي. حاجي صيب کاتب ته چې کوم حکم ورکړل شوی هغه نه په 

ښتنليک کې دی، نه هم په رسمي، بلکې د يادښت د کتابچې په چاپي غو

يوه پاڼه کې دی. له دې حکم څخه په څرګند ېول د وخت د ښاغلو د 

 ښکاره کېږي. او عجله دولتولۍ سليقه

 
د پورته حکم پر بنس  حاجي صاحب کاتب د ځمکې مستح  ګڼل شوی 

 دی.
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لۍ ټولو ناحيو په يوه د حاجي صيب کاتب په فورمه کې هم د ښاروا

خوله او يوه قلم ليکيل چې ))فعالً خانه ندارد(( نو ځکه خو په شېرپور کې د 

 يوې نومرې ځمکې مستح  ګڼل شوی دی.

بل حکم دی چې ښاغيل فهيم خان پنځو تنو ته د کتابچې په يو دلته بيا 

يوه پاڼه کې د پنځو نومرو د ځمکې د وېش امر ورکړی دی. د حکم لپاره چې 

کوم منت ليکل شوی هغه هم د لوړ او عايل کلتور)!( څرګندونه کوي، هر څه 

په دومره عاجله بڼه ليکل شوي چې فکر کېږي په جګړه کې د غنيمت مال 

وېشل کېږي. يوه نومره حاجي شمشېر د تاج محمد زوی ته وېشل شوې او بله 

صاد  بيا تاج محمد د حاجي شمشېر زوی ته، سړی نه پوهېږي چې دا څنګه ت

دی او يو بل رسه څه قرابت لري، خو د فورمې له منت څخه ښکاري چې 

کاتب او تاج محمد دواړه د حاجي شمشېر زامن دي او دواړه د دې فورمو له 
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مخې وروڼه ګڼل کېږي يانې وروڼه او پالر ټول په کابل کې د رسپناه له 

ه يوه يوه نشتوايل کړېدل، دا چې د حاجي شمشېر په عرضپاڼه کې پنځو تنو ت

نومره ځمکه ورکړل شوې، د دې اسناد اوس موږ رسه نه شته چې هغوی له 

حاجي شمشېر رسه څه قرابت لري، خو حاجي کاتب او ېاکرت تاج محمد ته په 

جال جال پاڼو کې حکم ورکړل شوی دی. خو کومه خربه چې واضح ده، هغه دا 

، قانوين صيب  ده چې دلته اکرثه نومرې فاميلوار وېشل شوې دي، د يونس

کورنيو نور ګڼ مثالونه هم شته چې وروسته  د نورو ورته حاجي کاتب او دېته

به ورته اشاره وکړو. د دې اسنادو په پای کې به په ټوليز ېول هغو اشخاصو ته 

به هم اشاره وکړو چې يو بل رسه کورين اړيکي لري، يانې هم به له فامييل، هم 

ي او تنظيمي پلوه د ځمکو د وېش څرنګوايل ته له سمتبه له دولتي پلوه او هم 

 نغوته وکړو.
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ښاغلی کرام الدين خان هم په کابل کې رسپناه نه لري، نو ځکه خو په 

شېرپور کې د يوې نومرې ځمکې استحقاق ورکړل شوی دی. ټول حکمونه 

((، له په خورا عايل امال او انشا ليکل شوي، له سکرتره نيولې تر ))مارشاله

 عارضه تر حاکمه ټول د سواد له کومې کچې برخمن دي!

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7999 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7990 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7993 
 

 
 

حاجي فريد چې د پنجشېر اوسېدونکی دی، هم د رسپناه له مشکل رسه 

مخ دی، ده هم همغه مراحل بشپړ کړي چې نورو دېته ورته بې رسپناه 

اشخاصو طی کړي دي. حاجي فريد بيا په اصطالح کمېسيون ته هم اړتيا نه 

 کړې او د کمېسيون له تائيد پرته د ځمکې مستح  ګڼل شوی دی.ده پيدا 
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خان چې د پنجشېر اوسېدونکی او د نظار شورا يو قومندان دی،  جلندر

په بابه جلندر هم مشهور دی، دی هم په کابل کې د رسپناه له جدي مشکل 

خان رسه مخ دی، نو ځکه خو بايد په شېرپور کې د رسپناه خاوند يش. فهيم 

 يې دا مشکل په پام کې نيولی او ورحل کړی يې دی.
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د حکومت يو قومندان و، د نظار  هللا جرنال بابه جان چې د ېاکرتنجيب

شورا له مرش قومندان )احمدشاه مسعود( رسه د قومي اړيکو له امله، فهيم 

خان او نورو ته هم ېېر منلی دی او په اوسني حکومت کې هم د شان او 

دی، دی هم په کابل کې  !خاوند دی، دی هم خورا مسکني او بېوزله شوکت

د رسپناه د نشتوايل له امله رسګردانه دی، فهيم خان د ده مشکل په پام کې 

 نيولی او دا مشکل يې د شېرپور په سيمه کې ورحل کړی دی.
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دې پسې چې کوم حکم ګورئ د ښاغيل محمديونس قانوين دی، قانوين 

هم خپل عرض څرګند کړی. په کابل ښار کې رسپناه نه لري، نو بايد صيب 

رسپناه ورته ورکړل يش، ښاغلی محمديونس قانوين چې د طالبانو تر نظام 

دمخه د ميل دفاع وزارت مرستيال و، په کابل کې يې د رسپناه د نشتوايل له 

امله سختې ستونزې تېرې کړي دي، د کابل د خريخانې مېنې د يوولسمې 
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عبدالشکور رشاد ساده کور ته مخامخ ناحيې شاته د چا کور دی؟ د پوهاند

پوخ دوه منزله کور چې د لسګونو عسکرو پوسته ورته پرته ده، هغه د چا کور 

دی؟ نو يو څوک چې دا مهال له کورنيو چارو وزارت څخه د پوهنې وزارت 

هغه له  ته تللی وي، هغه هم يوې نومرې ځمکې ته سرتګې پټې کړې دي، نو

ايا که تر يوې نومرې ځمکې  ؟څخه به افغانستان ته د خدمت څه هيله ويش

څخه يې زيات څه په الس وريش رصفه به وکړي؟ د ښاغيل قانوين او د ده د 

زوی او ورور د بې کورۍ اسناد دلته وګورئ او سپکه ال دا چې د کابل ښار 

 رسپناه نه لري.ټولو ناحيو تصدي  کړې چې قانوين صيب په کابل ښار کې 

نو کله چې يوڅوک په خپله ))قانوين(( وي او ناقانونه کارونه کوي، نو له 

او نور وي،  ، اورنورو خلکو څخه چې تخلص يې جابر، رامل، سېالب، توپان

له هغو څخه څه ګيله، ښه به وي چې د قانوين صيب ))قانوين(( اسنادو ته 

ه خپل تخلص څخه هم تېر قانوين صيب په عرضپاڼه کې ل هم نغوته وکړو.

شوی، د دې له خاطره چې څوک پرې پوه نه يش، خو ))مارشال(( صيب بيا 

په حکم کې بېرته ))قانوين صيب(( ليکلی او د هغه د تخلص قانوين ح  يې 

 ور ادا کړی دی.
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د ښاغيل محمدشعيب دی. محمد شعيب د ښاغيل  بيا غوښتنليک بل دا

جيبه خربه خو دا ده چې زوی او پالر يې محمديونس قانوين زوی دی، ع

وخت عريضه ليکلې، دواړو ته  يوه دواړه په کابل کې رسپناه نه لري، دواړو پر

ل پالر د قانوين پمحمد شعيب هم د خ  يې مسلسلې نومرې ورکړي دي،

 تخلص له ))قانوين(( ح  څخه تېر شوی دی.

 د ښاغيل شعيب د بې کورۍ اسناد په دې ېول دي.
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همدې محمد شعيب بيا په څو کلونو کې دومره وده وکړه چې په کابل 

کې له بې کورۍ څخه د لندن تر ماڼيو ورسېد. ويل کېږي د لندن په يوه 

واده داسې يو پروګرام و چې  د کې د قانوين صيب د زویېېر لوکس هوټل 

و خپله قانوين صيب او نورو ))قانوين خېلو(( په کې په ېېرو شاندارو مراسم

ګډون کړی و. دا په لندن کې د ودونو په تاريخ کې يو ېېر مجلل او له 

 مرصفه ېک واده ګڼل شوی دی.

د ښاغيل محمد يونس قانوين، د زوی )محمد شعيب( ترڅنګ د هغه ورور 

ښاغلی )محمد رشيف( هم د بې رسپناهۍ له مشکل رسه مخ دی. ده هم ېېر 

ده ته هم د شېرپور په سيمه کې  کلونه د بېکورۍ له امله کړاوونه ګاليل دي،

د خپل ورور او وراره ترڅنګ د کور لپاره ځمکه بېله شوه، ټولې عريضې پر 

يوه وخت، په يوه قلم، په يوه الس ليکل شوي، ټولو ته پر يوه وخت د يوه 

شخص له خوا حکم ورکړل شوی، له کابل ښاروالۍ څخه نيولې تر ناحيو 
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ته رسېديل  په يوشان او يوه وخت رس پورې ټول مهرونه او السليکونه هم

 (سليامنه). دا کار د دې مانا ورکوي چې له ))مارشاله( نيولې تر واړه يد

 پورې ټول تسلسل د يوې ېلې په الس کې و.

د افغانستان د کنټرول او )به خربه خو ال دا ده چې رشيفي صيب يعج

( کلونو ۶۹د لوی رييس په توګه دنده هم اجراکوي، تر ) (تفتيش د ادارې

زيات د دې ادارې د مرش په توګه پاتې شوی، ولسمرش کرزي پر ده باندې نور 

هېوادوال کنټرولول چې له هغوی څخه څه ګناه او خطا ونه يش، خو چې د 

او د نورو ناکنرتوله  کنټرول د رييس دا حال وي، نو کنټرول به څوک کوي

 خلکو به څه حال وي؟
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کوم حکم ګورئ دا نو بيا بل عجيبه حکم په دې بل مخ کې چې تاسو 

دی، دا هم د يادښت د کتابچې په يوه پاڼه کې ورکړل شوی دی. په اصطالح 

رنګ لري، په دې کې يوولس تنو ته په يوځايي ېول  او مقاومتي(( جهادي))

حکم ورکړل شوی دی. ټول د ښاغيل فهيم د کورنۍ غړي دي. عبدالحسني، 

دالقديم څلور تنه د ښاغيل فهيم ورونه او د عبداملقيم، عبداالمني او عب

ب د عبداملقيم زوی او د ښاغيل فهيم وراره ېښاغيل قالدار زامن دي. شک

دی. مقصود، مقبول او موجود درې واړه د عظيم هللا زامن دي، عظيم هللا 

بيا خپله د فهيم خان خپلوان کېږي. ثريا بنت محمدعثامن او يب يب سنبل 

دوی د کورنۍ غړې دي او ريحان د محمد طاهر زوی  بنت عبدالرقيب هم د

هم وررسه کورنۍ اړيکي لري. په اکرثو فورمونو کې يې د نيکه نوم ځکه نه 

چې دا ټول رسه ورونه او ورېرونه دي، نو که په فورمه کې  ، څرنګهدی ليکلی

يې د نيکه نوم ليکلی وای، د ټولو ريښه په اسانۍ رسه معلومېدله. يوه کورنۍ 
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کابل ښار په يوه تنګه او وړه ساحه کې دومره سهم غواړي، څه فکر  چې د

 ؟کېږي که د هېواد ټوله خزانه يې الس ته وريش، پر هغې به څه لوبې وکړي

د برش په ټول تاريخ کې به هېڅ واکمن په دومره سپني سرتګۍ رسه د خپلې 

اسنادو  کورنۍ غړيو ته په دومره بيړه او ناروا داسې کار نه وي کړی. تر دې

وروسته بلې سپني سرتګۍ ته اشاره کوو چې هغه ال تر دې هم د رشم وړ 

 خربه ده.
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او زوی يې  (عبدالقسيم فهيم)راشئ دې عريضې ته وګورئ، ښاغيل 

)عبداالديب فهيم( دواړو په يوه عرضپاڼه کې ليکيل چې په کابل کې رسپناه 

په يوه پاڼه کې عريضه ليکلې، نو چې د غوښتنليک  دواړو د کتابچې .نه لري

د بېکورۍ مشکل رښتيا هم  لپاره کاغ  نه لري، نو کور به له کومه کړي؟ 

سخت وي، د سړي پر اعصابو تاثري کوي، په نورو متنو کې د ښاغيل فهيم نوم 

)محمد قسيم( ليکل شوی، خو په دې عرضپاڼه کې )محمد( پر )عبدال( بدل 

 سړی نه پوهېږي مد قسيم( پر ځای )عبدالقسيم(  ليکل شوی،شوی او د )مح

ور )فاطمه( چې کومه لچې کومه بڼه به يې سمه وي، خو د محمد قسيم 

او په فورم کې )محمد  (فهيم)عرضپاڼه لري، هلته بيا د )عبدالقسيم( پر ځای 

 قسيم( ليکل شوی دی.

پله او د محمد قسيم فهيم خ عجيبه خربه خو دا ده چې په خپله ښاغيل

 هم پورته نوم ته، هلته يې ېزوی ګډه عرضپاڼه په خپله السليک کړ  خپل

فکر نه دی شوی چې دی )محمد قسيم( دی که )عبدالقسيم(؟ د زوی 

رښتيا هم زوی السليک ته يې هم اړتيا نه ده پيدا شوې، غربت بد شی دی.  

دا دومره او پالر له سخت غربت رسه مخامخ دي. د کابل په پروان کارته کې 

کلونه په کېږدۍ کې اوسېدل او د بې کورۍ له امله سخت ځورېديل دي، 

دی، هم د دفاع وزير دی او هم د دولت د مرش  (مارشال)نو اوس چې هم 

مرستيال، نو رښتيا هم چې دوی په کرايي کور کې اوسېږي، دا څومره د 

مېنې په  خان اکرب رشم خربه ده!؟ نو ځکه خو يې بايد په عاجل ېول د وزير

شېرپور سيمه کې د رسپناه غم وخوړل يش. بله عجوبه ال په کې دا ده چې د 

دولت لومړي مرستيال ته د کابل ښار د ښاروالۍ مرستيال ښاغيل )اصغري( 

حکم ورکړی چې ))به جاللتامب مارشال صاحب دو نومره زمني دا ده 

مه چې تاسو شود...(( تواضع او شکسته نفيس هم وايي همدې ته)!!( تر دې د

کوم حکمونه وکتل، دا خو دا مانا ورکوي چې پر کابل باندې بې کوره او بې 

ناه خلکو يرغل راوړی، تر دې دمخه دوی هېڅ نه درلودل نو دومره پرس

غريب او غربه چې پر يوه ښار واکمن يش، دا په خپله يوه لويه تباهي ده او 

کابل کې رسپناه نه لرو،  تر ټولو ال جالبه دا چې دوی خپله وييل چې موږ په

زوی، پالر، ورور، تره او نيکه، ټول غريب و غربه دي او دا يې اول ځل دی 
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چې په کابل کې د رسپناه خاوندان کېږي، نو تر دې وروسته چې دوی په 

ه واضح پمليونو ېالر پيداکړل او د لسګونو بلډينګونو څښتنان شول، دا خو نو 

لوټ او تاالن څرګندونه کوي. تر دې  ېول او له کوم دليل پرته د غال،

 وروسته به وګورو چې دې ښاغلو نور څه عجايب ټوکويل دي.
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، دا اغلې د فهيم (فاطمه بنت محمدقسيم)دې بل عجيبه حکم ته وګورئ، 

خان لور ده، څرنګه چې پالر يې، ورور يې، ترونو يې ټولو په کابل کې 

چې يب يب فاطمې هم کور نه درلود، رسپناه نه درلودله، نو طبيعي خربه ده 

نو ځکه خو يې پالر پرې لورېدلی او د وزيراکربخان مېنې په شېرپور پروژه 

کې يې د يوې نومرې ځمکې مستحقه ګڼلې ده. کېدی يش د مارشال صيب 

نور اوالدونه هم په کابل کې د بې کورۍ له ستونزې رسه مخ وي او د هغوی 

وی وي، خو د ټولو د استحقاق فورمې مشکل هم په همدې پروژه کې حل ش

ال تر دې دمه زموږ الس ته نه دي راغيل. انسان ېېر کمزوری موجود دی، د 

بې کورۍ تاب نه لري، غربت نه يش زغمالی، لوږه، تونده او نورې سختۍ 

ته ځان نه يش ټينګوالی. نو ښاغلی فهيم هم مجبور و له دې ټولو سختيو 
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غړي وژغوري او د واک له طاليي چانس  څخه ځان او د خپلې کورنۍ ټول

څخه طاليي ګټه پورته کړي. دا کېدی يش د نړۍ د واکمنانو په تاريخ کې 

يو نړيوال ريکارې وي، چې يو واکمن دې تر واک دمخه له يوې مخې د بې 

کورۍ له مشکل رسه مخ وي او بيا دې په ېېره لنډه او تنګه موده کې دې 

د پای ټکی کېږدي. دا رښتيا هم يو نړيوال  ستونزې ته په داسې بېړين ېول

ريکارې ګڼل کېدی يش. ښه به وي چې د يب يب فاطمې د بې کورۍ اسناد 

 هم وګورو.
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 پالر لور ته حکم ورکړی او د بېکورۍ تصدي  يې ورته کړی دی.
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رضور راځئ چې دا بل حکم هم وګورو، ښاغلی جرنال عبدالرحمن چې 

د دفاع وزارت د لومړي مرستيال بسم  قرابت لري.له فهيم خان رسه کورنی 

ست څخه پاتې ېهللا خان له خوا ورته وړانديز کېږي چې د دفاع وزارت له ل

شوی، بايد يوه نومره ځمکه ورته ورکړل يش، فهيم خان هم ورته حکم 

ورکړی دی. دا چې بسم هللا خان او د هغه د کورنۍ غړو څومره ځمکه 

جرنال عبدالرحمن په اوس دلته موږ رسه نه شته.  اخيستې، د هغه السوندونه

په « د سن او سابقه کار»هغه فورمه کې چې د ښاروالۍ له خوا ورکړل شوې 

دلته سړی «. سال در جهاد ۲۶ساله سابقه کار  ۹۱»خونه کې يې ليکيل 

( کاله جهاد له کوم تاريخه پيل ۲۶حريانېږي چې ښاغيل عبدالرحمن به دا )

( ۶۹يل عمر ته په کتو رسه د روسانو د يرغل پر وخت )کړی وي. د دې ښاغ
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( کاله کړی دی. ۲۶( کلن راته او جهاد يې هم )۲۹کلن او د وتو پر مهال يې )

( ۶۱د روسانو د يرغل موده لس کاله او د شوروي پلوي حکومت ټول ژوند )

کاله و، چې جرنال صيب به دا نور جهاد د چا په مقابل کې کړی وي؟! تر 

 محمد)ورپسې د ال وروسته خو خپله په حکومت کې شامل و. ل ک۶۹۸۶

هر يوه لپاره د يوې يوې نومرې  (هابيل، ګلبدين او ښاغيل جالل محمودي

ځمکې د وېش حکم ورکړل شوی چې درېواړه د فهيم د کورنۍ غړي ګڼل 

کېږي. دا خو يوازې د شېرپور په پروژه کې دا حال دی، دا چې نور کابل 

ي وي، دا نو جال څېړنې ته اړتيا لري. خو ويل کېږي چې کې به څه تېر شو 

( زرو زياتې نومرې ۹۱د نظار شورا غړو د کابل ښار په بېالبېلو سيمو کې تر )

خپلو ملګرو ته وېشلې دي چې اکرثه يې دولتي ځمکې وې او يو شمېر په 

کې د خلکو شخيص ځمکې هم غصب شوي دي. د منظم او سيستامتيک 

نه يوازې د کابل ښار بېالبېلو سيمو ته غځېدلې، بلکې د  لوټ او تاالن لړۍ

افغانستان ګوټ ګوټ ته دا لړۍ وررسېدلې ده، د هر چا چې هر چېرته وس 

رسېدلی رصفه يې نه ده کړې، د چا چې ېېر وس و، ېېره غال يې کړې او د 

چا چې کم وس و، نو د خپلې وسې مطاب  يې خپل کار کړی دی، کېدی 

 ورته اشاره وکړو، خو اوس راځو د يادو ښاغلو اسنادو ته! يش نورو برخو کې
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دی. بله عجيبه خربه خو ال دا  ټول شېر پور په همدې ېول وېشل شوی

په نامه يوه فورمه هم  درخواست دهنده( تعهد)ده چې دې اکرثو ښاغلو د 

ه يا ېکه کړې او په هغې کې راغيل، چې په کابل ښار کې زما په نامه ځمک
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اپارمتان پيدا شو، نو تر قانوين پلټنې الندې دې راشم او له خپل دې 

اسم خود، همرس و فرزندان ا استحقاقه دې محروم شم. وګورئ ژمنليک: ))ب

نابالغ خويش در نواحی شهر کابل، منره زمني، خانه و اپارمتان شخصی 

برعالوه  ندارم، هر ګاه خال  انچه که درفوق تحرير منوده ام راهر ګرديد،

فورمو د منت بازپرس قانونی از استحقاق منره زمني محروم ميباشم.(( د دې 

تحليل ته که تم شو نو نورې ګڼې درغلۍ به په پکې پيدا يش، ښه به وي چې 

دلته د هغو  لوستونکي يې خپله په دقت رسه له نظره تېرې کړي، اوس غواړو

مقامونو کې يې کار کاوه، مهمو اشخاصو نومونه هم راوړو چې پر مهمو دولتي 

يادې نومرې ورته په انفرادي، ېله ييز او فامييل ېول وېشل شوي دي. دا 

 اشخاص او مقامونه په دې ېول دي:

  ،د نعمت هللا شهراين، يحيی معرويف، علم راسخ، شهزاده مسعود

 ( مهم مشاوران.۸حسني هاشمي په ګډون د دولت د مرش )

  ( ۶۳۱۱۱ې يوه بسوه يې پر )چ ،د پالن وزير حاجي محمد محق

 ېالره پلورلې ده.

 (۶۸مشاور وزيران ) 

 (۲۱.لوړ رتبه جهادي او ناجهادي مرشان ) 

 (۱۸.برحاله وسلوال جهادي قومندانان ) 

 (۸مرستيال وزيران ) 

 (۳مرستيال واليان ) 

 ( ۲۲په فهيم، قانوين، عتي  هللا بريايل او بسم هللا خان پورې تړيل )

 سوداګر.

 رياست رييس انجنري عار  او د کورنۍ پنځه غړي  د ميل امنيت

 يې.

 .د کورنيو چارو او ميل امنيت رييسان 

 .مرص کې سفري فاضل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7907 
 

 سوداګر مهر صابر 

 جرنال مهر راهر 

 د کابل ښاروالۍ مرستيال امريالدين سالک 

 د اسکان رييس انجنري عبدالطيف 

 کابل وايل مال تاج محمد 

 غانستان بانک رييس ېاکرت د سوداګرۍ وزارت يو مرستيال او د اف

 انوارالح  احدي.

 د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود 

 د حج او اوقافو وزير محمد امني نارصيار 

 د ميل امنيت لوړ رتبه کارکوونکی مفتاح الدين 

  د راېيو ټلوېزيون رييس انجنري محمد اسح 

 .د ميل دفاع مرستيال وزير جرنال رحيم وردګ 

 ګل ځدرک ځدرا  د ميل دفاع وزارت مرستيال 

  د نظار شورا قومندان بابه جلندر چې مخکې مو هم ورته د اسنادو

 څرګندونه وکړه.

  د کرنې وزارت د وزير سيد حسني انوري مېرمن او د وړکتونونو

 رييسه نوريه زينب انوري.

 .د جرنال عزيز الدين مېرمن او د امني هللا لور، حبيبه 

 ( رياست د لوړ رتبه۱۳د ميل امنيت د )  کارکوونکی مفتاح الدين

مېرمن، نوريه چې په پروان کارته او نوي ښار کې دوه کورونه هم 

 لري.

 لوی درستيز بسم هللا خان او دوه زامن يې عنايت هللا او 

 هدايت هللا.

 .جرنال دوستم د خپل زوی )باتور( لپاره 
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د کورنيو چارو پخواين وزير خپل زوی احمد نجيب ته او نورو ښاغلو 

ورو ښاغلو ته يوه يوه نومره او يا هم تر هغې زياتې نومرې اخيستې پسې ن

السه نه کړای شو، د دې  اوسه ما تر ست ال ترېدي. خو د ټولو تفصييل ل

خربې يادونه هم په کار ده چې دې کې څو د ګوتو په شامر ځينې داسې 

 کسان هم شته چې رښتيا هم په کابل کې رسپناه نه لري، که هغوی ته د کابل

په هر ځای کې د کور لپاره ځمکه ورکړل شوې وای، نو نه ګناه وه او نه خطا 

وه، خو تر ټولو ښه خربه به دا وه چې اصالً د شېرپور تاريخي او پوځي سيمه 

پر استوګنيزه سيمه نه وای بدله شوې، دوميه ښه خربه به دا وه چې پاکو 

و اوس اصيل ګناه ، خېپه دې سيمه کې هېڅ ځمکه نه وای اخيست بايد کسانو

او خطا په دې کې ده چې يوڅوک په کابل کې )يو( او ان تر يوه زيات 

کورونه لري، بيا يې د بې کورۍ ادعا کړې او دا غوښتنه يې بيا د ښاروالۍ د 

اصيل غاصبني همدا خلک دي.  ،بېالبېلو ناحيو له خوا تصدي  شوې هم ده

اشخاص هم ځان رسه په دوی بيا د خپل عيب پټونې په خاطر يو شمېر نور 

ست او ګناه کې شامل کړي دي او د هغوی خطا بيا په دې کې وه چې ېل

دې امتياز غلی کړی دی. دلته به ځينو هغو ښاغلو ته نغوته وکړو  رځان يې پ

چې هم يې په کابل کې کور او کورونه لرل او هم يې دلته د بې کورۍ ادعا 

 کړې ده:

 چې د خريخانې مېنې په  ،د پوهنې وزير محمد يونس قانوين

لومړۍ برخه، وزيراکربخان، هند، لندن او نورو ځايونو کې کورونه 

 لري.

  فهيم خان چې په دويم پروان کې دوه مجلل کورونه لري، په پروان

کارته، وزيراکربخان مېنه، په تاميني کې څو کورونه، پل با  عمومي 

 او نورو سيمو کې مارکېټونه، کور او کورونه لري.

 هيم هر زوم، نادريې لېسې ته مخامخ په پروان کارته کې کورونه د ف

 لري.
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  د فهيم ورونه، عبدالحسني، حاجي مقيم، عبدل امني او عبدالقديم

چې هر يو يې په دويم پروان، درېيم پروان، پروان کارتې او نورو 

 سيمو کې جال جال کورونه لري.

 او پروان حاجي محمد عثامن چې په درېيم پروان  )د فهيم تره

 کارتې بهارستان کې يې دوه درې کورونه درلودل.

  د فهيم د تره زامن: عتي  هللا، نجيب هللا او حاجي فريد او تره لور

 چې ټولو په کابل ښار کې دوه درې حوييل درلودل. (ثريا)يې 

  د رسې مياشتې رييس قره بيګ چې په کابل ښار کې يې درې

 حوييل درلودل.

  ت اداري رييس )نظري( چې په کابل ښار کې د حج او اوقافو وزار

 دوه کوره لري.

 .جرنال بابه جان چې په مکروريانو او نورو سيمو کې کورونه لري 

 .جرنال اصف دالور چې مکروريانو کې يې کور درلود 

 .جرنال دوستم چې په نوي ښار کې دوه کورونه لري 

 کور  د بلخ وايل قومندان عطامحمد نور چې په پروان کارته کې يو

 او يو بل کور يې هم د خريخانې مېنې په لومړۍ برخه کې دی.

  د اوبو او برېښنا وزير شاکر کارګر چې د چني سفارت مخې ته يو

 قيمتي کور لري.

  د کابل پخوانی امنيه قومندان چې تر شېرپور مخکې يې په کابل

 ښار کې درې کورونه او شل دکانونه درلودل.

 انه مېنه کې يې مجلله ماڼۍ جوړه جرنال راهر اغرب چې په خريخ

 کړې ده.

  ورور چې په خريخانه مېنه  (يونس قانوين)محمد رشيف رشيفي د

 کې کور لري.

  جرنال محمد عار  رسوري چې د کابل په پروان کې درې کورونه
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 لري.

 .جرنال عبداالحد چې په مکروريانو کې کور لري 

 ې يو کور لوی څارنوال عبداملحمود چې په خريخانه مېنه کې ي

 درلود.

  چې په پروان کارته کې کور لري. (عنايت هللا نظري)پخواين وزير 

  د استاد سيا  قومندان حاجي شېرعلم چې د کابل ښار په تاميني

 کې کور لري.

 .مالعزت چې په پروان کارته کې کور لري 

دا او دېته ورته اشخاص چې په کابل کې يې هم کورونه درلودل او هم 

د نورې ځمکې خاوندان شول. يادو او دېته ورته اشخاصو  په شېرپور کې

البته تر دې وروسته دومره پانګه او جايدادونه پيداکړل چې د شېرپور ځمکه 

يې اوس د عوامو په اصطالح نسوار هم نه ده، خو دا د خپل وخت د لوټ او 

تاالن تر ټولو غټه او څرګنده بېلګه ده. په يادو اشخاصو کې اوس داسې 

شته چې نه يوازې کورونه، بلکې په خپله بېالبېل ښارګوټي لري.  هم اشخاص

 ان تر هېواده بهر د کورونو او ښارګوټو خاوندان دي.

ست ته په کتو رسه ټولو هېوادوالو ته څرګندېږي چې دشېرپور ېدې ل

تاريخي سيمه چا چور کړې، چا يې د وېش حکم ورکړی او چا په کې ماڼۍ 

 جوړې کړې دي.

م خان دېته ورته نور په سلګونو ېله ييز ناقانونه کارونه تر رسه ښاغيل فهي

کړي چې موږ ورته په نورو برخو کې هم په ضمني ېول اشاره کړې ده. 

ښاغلی فهيم د يو ځانګړي ذوق او شوق خاوند دی. له سپيو، اسونو، چرګانو 

ه سيمه پ (يکه توت)او مړزانو رسه يوه ځانګړې مينه او لېوالتيا لري. د کابل د 

کې يې څو جريبه ځمکه کې د اسونو لپاره طويله جوړه کړې ده. د اسونو 

لګښت يې هره مياشت لسګونو زره ېالرو ته رسېږي. مړزان يې خپل لګښت 

لري او سپي يې هم. له دغسې يو شوق او ذوق رسه چې يو څوک د حکومت 
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 ېېرې لوړ پوړې څوکۍ ته رسېږي، له هغو څخه بيا د همدغسې يو حالت

 هيله کېدی يش!؟ 

محمد قسيم فهيم چې کله هم په موقته او انتقايل اداره کې د  یښاغل

ښاغيل کرزي مرستيال و، نو هم د پوره واک و ځواک څښنت و او کله چې د 

کرزي په لومړۍ انتخايب دوره کې د هغه له مرستيالۍ لرې شو او احمد ضياء 

دا مهال  فهيمه واک کې و، مسعود يې ځای ونيو، نو بيا هم په نارسمي ېول پ

له جمهور رييس کرزي څخه يو ځانګړی فرمان واخيست چې هم به يې د 

په غټو دولتي او  به ))مارشالۍ(( حقوق او امتيازات خوندي وي او هم

په د خپل محافظت  يې رسمي مراسمو کې فعال حضور ولري، رسبېره پر دې

اخيستل، دا  هم امتيازات( تنو ساتونکو معاش او ۶۱۱۱د څوارلس سوه ) پلمه

و. محمد و چې دا ساتونکي عمالً وو که نه؟ خو ده ته يې امتيازات حواله 

قسيم فهيم د کرزي د انتخايب واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د کرزي له خوا د 

مرشانو جرګې د انتصايب غړي په توګه معريف شو، د ښاغيل فهيم پالن دا و 

ترالسه کړي، څرنګه چې يا مقام ته چې دی د مرشانو جرګې د رياست څوکۍ 

يونس ) جرګې د مرشتابه لپاره ټاکنې وشوې او يسول تر ټاکنو وړاندې د

د يادې جرګې د مرش په توګه وټاکل شو، نو د فهيم پالن له ستونزو  (قانوين

رسه مخ شو، ځکه چې دا نو بيا ټولو هېوادوالو ته د زغم وړ نه وه چې له يوه 

ې درې څخه دې دوه تنه د مقننه قوې په راس کې تنظيم، يوه قوم او يو 

) د وليس جرګې رييس دې هم له پنجشېر څخه وي او د مرشانو جرګې رايش

فهيم بيا وروسته د مرشانو جرګې له انتصايب غړيتوبه استعفی ورکړه او  هغه هم.

پر کور کېناست، خو پر کور ناسته يې هم په دې مانا نه وه چې په حکومت 

و ځواک نه لري. ټول هغه افراد چې په حکومت کې پخوا د کې هېڅ واک 

برخمن  او امتيازاتو ده او د نظار شورا له خوا مقرر شوي وو، له خپلو مقامونو

وو، همدا مهال فهيم له استاد رباين او د شامل ائتال  له نورو مطرح غړو رسه 

يو ځای ))متحده ميل جبهه(( جوړه کړه او له دې وسيلې څخه يې له 
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ورو ورو بېرته  فهيم حکومته د باج اخيستلو لپاره ګټه پورته کړه. محمد قسيم

د متحدې ميل جبهې د ړنګولو په  )له کرزي رسه خپل اړيکي نږدې کړل

رشط کرزي رسه نږدې شو او هغه بيا د جمهوري رياست په دوميو ټاکنو کې 

غه پخوانی ه يېبېرته د خپل لومړي مرستيال په توګه غوره کړ او يو ځل بيا 

 پيل شو. شوکتشان و 

د فهيم د غرايزو، هيلو، چلندونو او نيمګړتياوو په باب ېېرې خربې 

وشوې، خو دا په دې مانا نه ده چې دا سړی هېڅ ښېګڼې نه لري. د فهيم 

خان غټه ښېګڼه دا ده چې دی د واحد افغانستان پلوی دی، البته په دې 

ه چې خلک ورته د محدوده کې خپل واک او ځواک غواړي او کل

))ستمي(( خطاب کوي، نو ېېره پرې بده لګي، فهيم نورو بېالبېلو ټولنيزو 

شخصيتونو رسه اړيکي پايل، د افغاين ټولنې پر دود او دستور ښه پوهېږي او 

د ټولنيزو روابطو په پاللو کې هم خورا تکړه دی، الس کې هم ازاد دی، په 

اخواين تنګنظري هم نه لري، د  يوه الس يې راټولوي او په بل يې لګوي.

 عوامو په اصطالح د خرابات او مناجات خصوصيات لري.

استاد کريم خلييل دوه دورې د ولسمرش کرزي  استاد کريم خليلی: -۲

د افغانستان د اسالمي )د دويم مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. کريم خلييل 

ي تر مرګ وروسته د غړی، بيا يې مرستيال او د عبدالعيل مزار  (وحدت ګوند

ياد ګوند د مرش په توګه ټاکل شوی دی. کريم خلييل د خپل سيايس ژوندانه 

د جهاد دوره چې د ده د عمر د ځوانۍ  یدرې پړاوونه تېر کړي دي. لومړ 

کلونه وو. که څه هم د جهاد په کلونو کې د اسالمي وحدت ګوند ېېر مطرح نه 

او د کابل د حکومت پرضد فعاليت و، خو بېالبېلو شيعه ېلو د شوروي لښکرو 

درلود او د ايران رژيم له خوا يې مالتړ کېده، دې ېلو د نورو جهادي ېلو په 

شان په ټول افغانستان کې رسارسي فعاليت نه درلود، يوازې په هزاره مېشتو 

سيمو کې يې څه ناڅه جنګي فعاليت درلود. د جهاد په وروستيو کلونو کې 

اتيژۍ له مخې اوه اته شيعه ېلې رسه راټولې او بيا ايران د خپلې سيايس سرت 
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 )کريم خلييل(

ځای کړې، عبدالعيل  يې د )حزب وحدت اسالمي افغانستان( په نامه رسه يو

کريم خلييل يې د مرستيال په توګه غوره کړل. هغه مهال مزاري يې د مرش او 

هم د محمد اکربي او عبدالعيل مزاري تر منځ په ځينو مسايلو کې د نظر 

و او بيا کله چې کريم خلييل د مزاري تر مرګ وروسته د هغه  اختال 

ځايناستی شو، نو د اکربي او خلييل تر منځ بيا هم اختالفاتو دوام وکړ. دا چې 

اسالمي وحدت ګوند او په خپله 

کريم خلييل په جهاد کې څومره 

ونډه لرله که نه دا يو جال بحث 

دی، خو دی زياتره تر جهاد 

دي څېرې په وروسته د يوې جها

 توګه مطرح شو.

د کريم خلييل د سيايس او 

پوځي ژوندانه دوميه مرحله د 

تنظيمي جنګونو پړاو و. دا پړاو د 

کريم خلييل د سيايس ژوندانه تر 

ټولو سخت پړاو ګڼل کېږي، په همدې مرحله کې کريم خلييل کله کله د 

اخته و. د  رباين د رژيم د کابينې غړی و او کله هم وررسه پر سختو جګړو

)نظار شورا( او )وحدت حزب( جګړې په کابل ښار کې خورا مشهورې او 

ېېرې بې رحامنه دي. د کابل په افشارو کې د نظار شورا له خوا سرته برشي 

فاجعه او د وحدت حزب د افرادو له خوا د خلکو په رسونو کې د مېخونو 

د حافظې ټکان تېری د تاريخ جنيس ټکوهل، د مړي نڅا، پر ښځو او نجونو 

ورکوونکې حادثې دي. د مزاري په مرشۍ )وحدت حزب( او د احمدشاه 

نور موئتلفني د دې حوادثو  یمسعود په مرشۍ د )نظار شورا( او د هغو 

اسايس لوبغاړي وو. د وحدت حزب او نظار شورا اختالفات دومره شديد وو، 

کله چې چې وحدت حزب د نظار شورا پرځای، طالبانو ته ترجيح ورکړه. 
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طالبانو د لويديځ او سويل له الرې د کابل محارصه راتنګه کړه، نو دا مهال 

 وحدت حزب په سخته تنګسيا کې واقع شو.

مزاري د خپل مکرر دښمن )احمدشاه مسعود( يا )نظار شورا( پرځای 

طالبان غوره وبلل، طالبانو مزاري ونيو او بيا هغه حالت رامنځته شو چې ټول 

خرب دي او د مزاري د مرګ سبب شو. د مزاري تر مرګ هېوادوال پرې 

وروسته کريم خلييل د اکربي او نورو له مخالفتونو رسه رسه د وحدت حزب 

مرش شو. کريم خلييل دا مهال په درېيو جبهو کې له سيايس او پوځي جګړې 

رسه مخامخ شو. پخوانی رسسخت دښمن )نظار شورا(، نوی دښمن )طالبان( 

له د )وحدت ګوند( د مرشۍ پر رس د ياد ګوند له ځينو غړو او او درېيم په خپ

ځينو نورو سيايس هزاره ګانو) اکربي، محسني، کارمي او نورو رسه پر 

سيايس او پوځي جګړه بوخت و. طبيعي خربه ده چې په دې ټولو جبهو کې 

جنګېدل له بهرين مالتړ پرته ممکن نه وو. د ايران پوځي او اقتصادي مرستو 

ت د ګوند د سيايس او پوځي بقا اسايس المل و. که څه هم کريم د وحد

خلييل د ايران له مرستو څخه انکار کوي، خو د افغانستان واقعيتونه له دې 

واقعيت څخه سرتګې نه يش پټوالی. د کريم خلييل د سيايس او پوځي 

 ژوندانه دا مرحله په خورا کړاوونو تېره شوه.

يمه او خوږه مرحله د طالبانو د نظام د د خلييل د سيايس ژوندانه درې

سقوط پړاو دی، دا د ده د سيايس، اقتصادي، اداري او پوځي ژوندانه تر 

ټولو خوږه مرحله ده. کريم خلييل د بن تر کنفرانس وروسته د انتقايل ادارې 

د مرش د مرستيال په توګه انتصاب شو. کله چې په افغانستان کې د لومړي 

ټاکنې کېدلې، نو کريم خلييل د حامدکرزي د دويم  ځل لپاره د ولسمرشۍ

 مرستيال په توګه په انتخابايت ټک  کې ځای وموند.

استاد کريم خلييل که څه هم له کرزي رسه خواخوږي درلودله او له هغه 

رسه په ښه دريځ کې راغلی و، خو په ټاکنو کې يې کرزي ته ېېرې کمې 

حاجي محمدمحق  هم د  رايې، چې د شمېر نه وې، راوړې. دا مهال
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ولسمرشيزو ټاکنو يو نوماند و. نو کريم خلييل او يا هم د وحدت ګوند غړو 

فکر کاوه چې کرزی خو هسې هم بريالی کېږي، که موږ رايې ورکړو او که 

نه، د دې زيات اټکل شته چې کرزی بريالی يش، نو راځه محق  ته رايه 

او هم محق  خوشاله يش.  ورکړه چې هم د هزاره وو شمېر زيات وښودل يش

بيا که چېرې اينده کې د کريم خلييل د نوماندۍ خربه وه، نو محق  به ورته 

کار کوي، نو په همدې خاطر اکرثه هزاره ګانو د کرزي په انتخابايت ټک  

کې د خلييل پرځای محق  ته رايه ورکړه او کريم خلييل په تشو او يا هم په 

ګه غوره شو. که څه هم خلييل د مرستيالۍ ېېرو کمو رايو د مرستيال په تو 

څوکۍ اشغال کړه، خو د رايو د کمښت په وجه يې د کرزي په انتخابايت 

ټک  کې وزن خورا کم و. په همدې خاطر ده د مرستيالۍ په دې لومړي 

پړاو کې ېېر په زغرده کارونه نه شول تر رسه کوالی، خو دا په دې مانا نه ده 

د کرزي نرم طبيعت او اقليتونو ته د هغه خالصه  چې ده صالحيت نه درلود.

غېږه د دې سبب شوې وه چې کريم خلييل په انتخاباتو کې د خپل کم 

کيفيته او کم کميته رول له امله د راپيدا شوې کموزنۍ تشيال ېک کړي. 

کريم خلييل د کرزي له دغه نرمښت څخه اعظمي ګټه پورته کړه او د خپلو 

کولو لپاره يې دا يو ښه فرصت وباله. په بېالبېلو سيمو  اقتصادي غرايزو د پوره

کې يې له قانوين او ناقانوين زور څخه په ګټې اخيستنې ښارګوټي جوړ او په 

زرګونو جريبه دولتي ځمکه يې د خپلو خپلوانو له الرې راخپله کړه. د کابل 

)چهاردهي( ته ورڅېرمه چې اوس يې د )کابل غرب( په نامه هم يادوي، 

ورور )حاجي نبي( ته په خپل حکم د ښارګوټي لپاره دولتي ځکه بېله  خپل

( جريبه زياته ځمکه يې د ۲۱۱۱کړه. حاجي نبي هغې ته پراختيا ورکړه او تر )

ښارګوټي په محوطه کې را ايساره کړه، رسه له دې چې کابل ښاروالۍ د دې 

ه په ښارګوټي رسمي مجوز صادر نه کړ، خو خلييل له خپل دولتي زور څخ

 ګټې اخيستنې د دې ښارګوټي د جوړونې چارې جاري وساتلې.

خلييل لکه د نظار شورا د مرشانو په څېر، د طالبانو نظام تر ړنګېدو 
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وروسته په حکومت کې د ميل مشارکت شعار ورکاوه، له دې څخه يې موخه 

دا وه چې حکومت کې دې د قومي جوړښت او کميت له مخې اشخاص پر 

. دې شعار تر هغه وخته دوام پيدا کړ چې د يو شمېر لږکيو کار وګومارل يش

استازو په حکومت کې د خپل کميت د نامرشوع زياتوايل له امله خپل ياد 

کميت پر کيفيت بدل کړ، اکرثيت پښتانه ورو ورو د بهرنيو د زيات فشار له 

امله حاشيې ته شول او د جګړې ملن ورته ور وغځول شوه. دا کار د دې 

چې اکرثيت پښتانه له حکومته لرې پاتې شو. کله چې د دولت د  سبب شو

دري جوړښت زياته برخه ناپښتنو ته په الس ورغله، نو بيا د ميل مشارکت اک

پرځای د )لياقت( او )ښايسته ساالرۍ( شعارونه پورته شول، دا مهال نو له 

د دې  لرې پرتو سيمو څخه کابل ته راغيل اشخاص د بېالبېلو عواملو له امله

جوګه نه وو چې له ښاري فار  التحصيالنو رسه د يو ټاکيل پوست لپاره 

عادالنه سيايل وکړي، واکمنو ېلو يو شمېر امتيازات له دې الرې ترالسه کړل. 

پوځي اکاېمۍ يوه ازموينه وه چې د  وزارت د غوره مثال يې د ميل دفاع

ان کې يې قومي مشارکت له مخې يې سهم بندي ټاکل شوې وه، خو امتح

ښاري او اطرايف ګډونوالو دواړو يو اصل تعقيبوه. کله چې ازموينه واخيستل 

شوه، نو د استادانو د پلويتوب او د تنظيمي عنرص د حاکميت له امله يو زيات 

شمېر هزاره ګډونوال په دې ازموينه کې بريايل شول. څرنګه چې د پوځي 

نو وزيرانو شورا د پخواين اکاېمۍ دې دورې يوازې د يوه قوم رنګ اخيسته، 

فورمول له امله چې قومي ترکيب بايد په کې مراعت يش، پرېکړه وکړه، خو 

کريم خلييل په غونډه کې وويل تر څو پورې به موږ په قومي خربو پسې 

ګرځو، موږ بايد لياقت او ښايسته ساالرۍ ته ترجيح ورکړو، دا ځوانان په 

لياقت قرباين نه کړو، لياقت يې  خپل لياقت راغيل، موږ بايد دوی د خپل

ونه وژنو، نو په کار ده چې د امتحان همدا نتيجې ومنو او قوميت پسې ونه 

ګرځو. کرزي هم وررسه د تائيد رس وخوځوه او په پای کې د کريم خلييل 

خربه ومنل شوه. په مقابل کې د مخابراتو وزارت په اترا کې هم ورته امتحان 
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ګڼو ګډونوالو له منځه د )عطامحمد ياري( په نوم و. يو تخنيکي پوست ته د 

له جمهوري  يې يو پښتون د خپل لياقت له امله بريالی شو. د چارو ادارې ته

رياست څخه د منظورۍ لپاره وړانديز ورولېږه، خو له هغه ځايه بېرته په دې 

رد شو چې که دلته پښتون مقرر يش، ميل مشارکت نه مراعتېږي. داسې په 

چې په زرګونو بېلګې شته چې د ټولو يادول دلته ممکن نه دي.  سلګونو څه

( دورې په ټاکنو کې په غزين او ميدان وردګ واليتونو ۶۱د وليس جرګې د )

( ۳دواړو کې درغيل ردېدالی نه يش. په لومړنيو نتيجو کې د ميدان وردګو )

ولس واړه ( څوکيو لپاره يو ۶۶څوکيو لپاره پنځه واړه پښتانه او په غزين کې د )

هزاره ګان بريايل وګڼل شول، خو حکومت له بېالبېلو الرو د ميدان وردګو په 

رايو کې د تقلب په نامه بدلون راوړ، له پنځو يې درې څوکۍ هزاره ګانو ته 

اختصاص کړې، خو په غزين کې د کريم خلييل په ګډون د ټولو حکومتي او 

مله، هغه ټاکنې رڼې وګڼل شوې، ناحکومتي مرشانو د زيات او ناقانونه فشار له ا

په يوه رايه کې يې هم بدلون رانغی او ټول يوولس تنه هزاره ګان بريايل 

وګڼل شول. په حکومت کې دغسې بې عدالتي له موقتې ادارې پيل او تر 

 دې دمه ال دوام لري.

کريم خلييل که له يوې خوا د کرزي په حکومت کې و، نو د هزاره ګانو 

اطر يې بيا له محق  او نورو رسه ګډ دريځ درلود. محق  که د قومي ګټو په خ

هر څومره ځان ته د اپوزېشن واسک  اغوسته، خو له خلييل رسه يې پ  

روابط درلودل. د کابل په نړيوال کنفرانس کې محق  ته د يوه ګډونوال په 

توګه ونډه ورکړل شوې وه، خو څوکۍ يې په لومړي کتار کې نه وه، کله چې 

رب شو محق  د کنفرانس په حاشيه کې دی، نو ژر يې داودزي ته په خلييل خ

غوږ کې وويل: ))چوکی محق  صاحب را در قطار اول بيار، رهرب جهاد 

است، فعالً جايش مناسب نيست(( محق  هم د اپوزېشن د يو غړي په توګه پر 

د حکومت پر ټيټپوړو چارواکو، خو له خلييل به هم کرزي انتقادونه کول او 

ې پښه اړوله. )جامعه هزاره افغانستان( کې ټول رسه يو وو، پر بېالبېلو ېلو يې ي
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ځانونه په دې خاطر وېشيل وو، چې له څو الرو امتيازات ترالسه کړي. د 

کوچيانو مسله کې د خلييل او محق  دريځ يو و، يو تر بله تېز و. په غزين کې 

و په برخه کې د هزاره ګانو د وليس جرګې لپاره د تر رسه شويو ناعادالنه ټاکن

لپاره د سل په سلو کې امتيازاتو اخيستلو او د نورو ټولو قومونو د محرومۍ په 

برخه کې د هزاره سياسيونو ټولو نظر يو و. د )کابل اکسپرييس( فلم پر 

وړاندې په اعرتايض غربګون کې، محق ، خلييل، سيام سمر او نور ټول په 

 يوه ليکه کې والړ وو.

له خپلو تنظيمي او اتنيکي متايالتو رسه رسه په ميل او لويو خلييل 

هېوادنيو مسايلو کې د نسبتاً مثبت دريځ خاوند و. ده لويه اوسېله او د تحمل 

ژبه درلودله، له نړيوالو رسه يې د افغانستان پر اړيکو ټينګار کاوه او دا يې د 

ېېرو سختو سيايس،  هېواد په ګټه بلله، خلييل په دې نظر و چې افغانستان په

اقتصادي او امنيتي رشايطو کې واقع دی، د ګاونډيو الس پرې بر دی، نو 

ځکه په داسې رشايطو کې له لويو ځواکونو په تېره بيا د امريکا متحده 

ايالتونو رسه د افغانستان د اړيکو خړپړتيا او سستيا د افغانستان په ګټه نه ده. 

چې له امريکا رسه په روابطو کې له  ده څو ځله ولسمرش کرزي ته وييل وو

احتياط څخه کار واخيل او خربه ېېره ناندريو ته ونه بايس. خلييل په لوړه 

دولتي کچه په تېره بيا د وزارتونو په کچه د لياقت پر اصل ټينګار کاوه او 

افغانستان کې قومي نزاکتونو او حساسيتونو ته هم سخت متوجه و. دا مهال 

انه کادرونه تر سيايس فشارونو الندې وو. هر پښتون کادر د تر ټولو زيات پښت

طالب، اسالمي حزب، پخوانۍ خل  او پرچم ېلې رسه د پيوند لرلو په تور له 

مخې څخه لرې کېدالی شول، يو وخت د کابيني پر ترکيب او په هغو کې د 

څو مطرحو څېرو د ح   خربه روانه وه. استاد رباين پر کرزي باندې فشار 

عيل احمد جاليل، ارش  غني، معصوم ستانيکزي )ړ چې په کابينه کې د راو 

په شان څېرې بايد غړيتوب ونه لري. کرزي د رباين فشار ته  (او حنيف امتر

غاړه کېښوده، ستانېکزی، جاليل او غني له کابينې څخه څنډې ته شول، 
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قه نوبت د حنيف امتر و. کريم خلييل کرزي ته وويل چې ستا د کابينې الي

وزيران همدا وو، دا ټول پښتانه هم وو که موږ په دې پسې حنيف امتر هم 

ګوښه کړو، نو خلک به په طبيعي ېول ووايي چې دې حکومت هم پښتنو 

پسې را اخيستې او هم اليقه اشخاص نه يش زغمالی، نو که زما منې حنيف 

امتر بايد حتمي په کابينه کې وي. حامدکرزي چې دا وخت همداسې يو 

التړ ته اړتيا لرله، نو پر امتر يې الس ونيو. همغه و چې حنيف امتر په کابينه م

کې پاتې شو. کريم خلييل له کرزي رسه د ګوزارې او تفاهم الره خپله کړه) 

ميل مسايلو کې د کرزي  وهم يې خپل خپل کارونه کول او هم يې په ېېر 

له امله، له هغوی  مالتړ کاوه. کريم خلييل له نظار شورا رسه د زړې دښمنۍ

رسه چندان جوړ نه و، خو څرنګه چې نظار شورا په حکومت کې د ويتو ح  

درلود او کرزي هم د هغوی خربه ځمکې نه پرېښودله، نو خلييل هم مجبور و 

چې له نظار شورا رسه پر پخوانۍ دښمنۍ خاورې واړوي او له طالبانو رسه د 

د خلييل پر زړه باندې  زړې دښمنۍ مشرتک ټکي وروړاندې کړي، که نه

هېڅکله دا نه اوارېدله چې د ده پر دفرت دې د احمدشاه مسعود عکس 

څخه سخت  راځوړند وي. يوه ورځ خلييل زما)يون( په يوه مرکه له ما

خوابدی شوی و. ولسمرش کرزي ته يې شکايت کړی و، څه موده وروسته د 

رت ته ورغلو چې د ولسمرش په غوښتنه، زه او عمر داودزی، د خلييل صيب دف

جزئياتو پوښتنه وکړو. هلته خلييل صيب له نظار شورا رسه د ده د پخوانۍ 

دښمنۍ او بيا تر دې دمه د هغوی پر نورو نارواوو، هر اړخيزې خربې وکړې. 

کريم خلييل وويل موږ افغانستان کې ميل وحدت غواړو، له پښتنو پرته موږ 

پښتنو دي، زموږ شاوخوا ټول دوی  ګوزاره نه شو کوالی، زموږ ټولې الرې پر

استوګن دي، زه د ايران د مالتړ په تور تورن يم، خو ايران زموږ د حرکت او 

کارونو مخالف دی. ده وويل زموږ حزب له نظار شورا رسه پر جګړه اخته و، 

حکمتيار زموږ السنيوی وکړ، استاد مزاري په شعوري ېول حکمتيار انتخاب 

تنو رسه زموږ داميي ژوند دی او دا کار هغه مهال کړ او ويې ويل چې له پښ
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 )احمد ضياء مسعود(

نه د ايران خوښ و او نه هم دا خربه د نظار شورا په زړه اوارېدله. د کريم 

خلييل د خربو نچوړ دا و چې دی د ميل وحدت او له پښتنو رسه د ښو او 

 داميي اړيکو د لرلو سخت پلوی دی.

ړ، دريځ يې ماليم او له ( کاله د ملګرتوب مزل وک۶۱خلييل له کرزي رسه )

مفاهمې څخه ېک و، د مرستيال په توګه د قسيم فهيم پر دويم ځل ټاکل 

کېدو خوښ نه و، خو څرنګه چې د کرزي انتخاب و او بل دا چې دی بيا هم 

له خپل همغه پخواين موقف څخه برخمن و، نو ځکه يې ېېر مخالفت نه 

ر امد کارها را خراب ))اين ادم اګ :کاوه، خو کرزي ته يې وييل وو چې

(( د کريم خلييل هد  دا و چې فهيم خان د تفاهم ژبه نه لري او .ميکند

کارونه او نورې مقررۍ په خپل رس کوي. د کريم خلييل تشويشونه پر خپل 

 ځای وو، په عمل کې هم همداسې وشول.

د کريم خلييل په باب د بحث لړۍ ېېره اوږدېدالی يش، خو زه نه غواړم 

ېېر اوږد کړم، په لنډيز رسه ويالی شو چې کريم خلييل، تر جګړه دا بحث 

ييز او تنظيمي حالته وروسته د ولسمرش د مرستيال په توګه تر ېېره حده 

خپله دنده په مناسبه توګه اجرا کړې ده، هم يې هغه خلک چې ده يې 

استازيتوب کاوه، خوشاله وساتل 

او هم يې ولسمرش ته د نورو 

پرمخبيولو  هېوادنيو چارو د

لپاره الس ورکړ، ګوزاره او تفاهم 

يې وکړ او په حکومت کې يې د 

زياتو ټکرونو مخه ونيوله، دولتي 

چارو ته پر خپل وخت 

حارضېده، عامو او خاصو دواړو 

غونډو کې يې ګډون کاوه، له 

تنظيمي انارشۍ څخه د اصويل 
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وښنکفري دميوکراسۍ پر لوري يې منظم ګامونه پورته کړل، د جهادي او ر 

د حکومت يوه اسايس سنت ګڼل  قرش دواړو عنارص په کې هم متثيلېدل او

 کېدله.

احمدضيا مسعود مې ځکه تر فهيم خان او کريم  احمدضيا مسعود: -۹

خلييل وروستته ياد کړ چې د ده رول تر دې دواړو په نسبتاً کمزوري حالت 

احمدشاه کې و. احمدضيا مسعود د اسالمي جمعيت د مشهور قومندان )

مسعود( ورور دی. د احمدشاه مسعود د شهرت او طاقت برکت و چې 

احمدضيا مسعود د جمهوري رياست د لومړۍ مرستيالۍ څوکۍ ته ورسېد. 

سفري په توګه  د ده تر دې وړاندې زيات کلونه په روسيه کې د افغانستان

دنده اجرا کوله. له هغې ورځې چې د ېاکرت نجيب هللا حکومت ړنګ شوی، 

نو د افغانستان بهرنی استازيتوب اسالمي جمعيت او په تېره بيا د نظار شورا په 

ويل مسعود( په لندن کې،  الس کې و. احمدشاه مسعود خپل يو ورور )احمد

دی يې په مسکو کې د سفريانو او يو دوه نور يې په نورو اروپايي هېوادونو 

عريب متحده اماراتو او کې د خپلو استازو په توګه مقرر کړل. رسبېره پر دې 

ګڼو نورو هېوادونو کې يې هم د خپلې کورنۍ غړي، خپل او خپلوان او دغه 

راز خپل تنظيمي غړي پر دندو وګومارل. احمدشاه مسعود که له يوې خوا له 

نورو جهادي ېلو رسه اختالفات درلودل، په خپله د اسالمي جمعيت له مرش 

الت درلودل. استاد رباين احمدضيا )استاد رباين( رسه يې هم خپل خپل مشک

مسعود رسه خپلويل وکړه) خپله لور يې ورته ورکړه، خو بيا هم د قدرت پر رس 

د اسالمي جمعيت د مرش او قومندان تر منځ پ  رقابت روان و. کله چې د 

جمهوري رياست لومړي ځل ټاکنې کېدلې، نو ولسمرش کرزي، نړيوالې ټولنې 

غلی محمد قسيم فهيم، چې تر دې مهاله د کرزي او ګڼو افغانانو غوښتل ښا

مرستيال او د دفاع وزير په توګه پاتې شوی و او تل يې د زور له ادرسه 

خربې کولې، نور د کرزي د مرستيال په توګه پاتې نه يش. دې کې هېڅ 

شک نه و چې دا داسې مهال و چې که کرزي د اسالمي جمعيت له غړو پرته 
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ل په توګه راوړی وای، نو نه يوازې دا چې رايې بل هر څوک د خپل مرستيا

نه کمېدلې، بلکې زياتېدلې، ځکه چې اسالمي جمعيت په هر حال خپل 

کانديد درلود او رايې يې اتومات خپل کانديد ته تللې، نو له دې ېلې څخه 

د مرستيال په توګه د يو چا ټاکل نه يوازې هغو ته په وړيا ېول د څوکۍ 

څوکۍ د ورکړې له امله د رايو د کمښت سبب هم  ورکول و، بلکې د دې

کېده. کرزي د نظار شورا له وېرې بله الره ونيوه، د زملي خليلزاد په مشوره 

يې احمدضيا مسعود، چې دا مهال په مسکو کې سفري و، د خپل لومړي 

مرستيال په توګه غوره کړ، وخت هم ېېر کم و، ځانګړې الوتکه يې ورپسې 

راوست او د خپل مرستيال په توګه يې نوماند کړ. فهيم هغه يې  ،ورولېږله

خان چې تر دې مهاله د پخواين قدرت د محاسبې له مخې دې څوکۍ ته په 

مته و، دې حالت سخت خوابدی کړ او کرزی يې په دې تورن کړ چې په 

پنجشېر کې د احمدشاه مسعود له کورنۍ پرته بل چاته پام نه کوي، په بهر 

واکه د )مجاهدينو( د ح   په نامه تبليغوه. په هر حال کې يې دا کار له 

ټاکنې راغلې او احمدضيا مسعود پرته له دې چې په کمپاين کې کوم اسايس 

نقش ولري، په وړيا ېول او د خپل ورور د پخواين نظامي قوت په برکت د 

( رايې ۹۹۷لومړي مرستيال په توګه منتخب شو. له پنجشېر څخه يې ټولې )

د پوپلزو کوچيانو وې، نور نو ده په ټاکنو کې کوم خاص رول  چې هغه هم

 نه درلود.

احمدضيا مسعود، د طبيعت او خصلت له مخې دروند او نرم سړی دی، 

چې د نظار  ،ېېر جنجايل نه دی، البته د پيسو پيداکولو ځانګړی شوق لري

شورا زياتو غړو ته يې دا خصلت معلوم دی، خو نور متشدد او جنجايل 

نه دی. له کرزي رسه يې سياست پر ګوزارې والړ و. احمدضيا مسعود  شخص

دا مهال په ېېره تنګسيا کې و) يو دا چې ده هېڅ رايې نه وې راوړې، نو که 

هر څومره ده ځان د منتخب مرستيال په توګه متثيلوه، حقيقت خو دا و 

 چې ده او خپله کرزي ته د ده وزن معلوم و. نظارشورا او پنجشېر ګروپ
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داسې پرېکړه وکړه او فکر يې داسې و چې د کرزي په وجود کې خو هسې 

هم احمدضيا مسعود بريالی کېږي، نو رايې ته څه اړتيا ده؟ راځئ رايه يونس 

ته واچوو که دی بريالی شو، نو بيا خو به په اول رول کې راشو، دويم  قانوين

م رول د رول خو مو هسې هم تضمني دی، خو دېته يې پام نه و چې دوي

څومره پيکوايل، کموزنۍ او بېوزنۍ په قيمت؟ کرزی هم د خپلو پلويانو له 

خو قدرت به د بل چا؟ که څه  ،لوري تر فشار الندې و چې رايې به زموږ وي

هم کرزي د خپلو پلويانو خربو او منط  ته غوږ نه ايښوده او نظار شورا يې د 

ساتله، خو بيا هم تر يو ېول  خپلو طبيعي پلويانو د خفګان په بيه هم خوشاله

مسعود له يوې خوا د نظار شورا او خپلو پنجشېريانو فشار الندې و. احمدضيا

تر فشار الندې و چې پخواين موقفونه يې بايد خوندي پاتې يش او نور څه 

هم ترالسه کړي او له بلې خوا يې د رايې د نشتوايل له امله الس تش او منط  

ه د منط  هره خوا د ))جهاد(( او ))مقاومت(( په يې پڅ و. خو خري دوی ب

دوو الفارو ېکوله. که دې پرې نيوکه کوله چې ولې دې رايې نه دي راوړي، 

نو ويل يې موږ ))مقاومت(( کړی، که دې ورته ويلې چې فساد ولې کوئ، نو 

پر  .دوی ويل چې دا خو د مجاهدينو سپکاوی دی او ))جهاد(( ته توهني

 معقول انتقاد د دفعې لپاره همدا دوه نسخې کايف وې.دوی باندې د هر 

احمدضيا مسعود د منط  له ګڼو ستونزو رسه رسه پر دی بريالی شو چې 

په سيمه ييزه او تنظيمي کچه يو زيات شمېر هغه افراد چې تر دې وړاندې په 

ناقانونه توګه او د وسلې په زور په حکومت کې مقرر وو، خوندي وسايت او يو 

ور کسان هم حکومت ته ورداخل کړي، خو د ده دا کار بيا هم د نظار شمېر ن

شورا د ټولو غړو د قناعت وړ نه و. په اقتصادي چارو کې که څه هم 

احمدضيا مسعود ېېر خالص الس نه درلود، خو بې اغېزې هم نه و، په )پامري 

 هوايي رشکت( کې د ده ګډون او همدارنګه په يو شمېر نورو اقتصادي پروژو

 کې د ده السوهنه، له اقتصادي پلوه د ده د بدنامۍ سبب شوه.

په حکومت کې او هم تر حکومته بهر دوه رولونه، بل هغه عامل و چې د 
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احمدضيا مسعود د بدنامۍ المل شو. د اسالمي جمعيت پر محوريت او د 

استاد برهان الدين رباين په مرشۍ د ))متحدې ميل جبهې(( جوړېدل چې 

ومت مخالفه ېله يا اپوزېشن باله او يوه زياته برخه يې د ځان يې د حک

حکومت په داخل کې هم پر لوړو پوستونو مقرره او واکمنه وه، احمدضيا 

مسعود هم د دې جبهې غړيتوب درلود. د ورځې به په حکومت او د شپې به 

په اصطالح په اپوزېشن کې و. دغسې يو حالت په عوامو کې د )اپوزېشن( او 

دواړه اصطالحګانې پيکه کړې وې. هغو شخصيتونو چې دا ېول  )حکومت(

دوه ګونی رول يې درلود، هغوی هم د خلکو په ذهنونو کې بې مانا 

ښکارېدل. احمدضياء مسعود هم چې دا مهال د جمهور رييس لومړی 

مرستيال و او هم يې له خپل خرس )استاد رباين( رسه د حکومت خال  په 

ړی و، نو دې خربې د ځان پر وړاندې د خپل اصطالح )اپوزېشن( جوړ ک

ځان د مخالفت مانا لرله. يو وخت بيا داسې راغی چې د استاد رباين په 

شمول د دې جبهې اکرثيت غړي بېرته له حکومت رسه يوځای شول او ځای 

يې د )تغري او اميد( په نامه يو بلې محدودې ېلې، چې مرشي يې د جمعيت 

 دهللا( کوله، ونيو.بل غړي )ېاکرت عبدهللا عب

د احمد ضياء مسعود ددغسې دوه ګوين رول او د ده د نورو کړنو په باب 

ما يوه مرکه کړې وه، احمد ضياء مسعود ولسمرش کرز ي ته شکايت وکړ، هغه 

ته دلته په »زه خپل دفرت ته وغوښتلم او په تونده لهجه يې ماته وويل: 

معاون پر ضد څرګندونې  حکومت کې په مهم پوست کې کار کوې او زما د

ما وويل ستا معاون هم د « کوې، دا د حکومتي اصولو خال  کار دی.

حکومت يو لوړپوړی چارواکی دی، هغه هم ستا په مقابل کې په متحده 

جبهه کې ناست دی، هم ستا او هم د ټول حکومت پر وړاندې څرګندونې 

دا نو بيا زما کار »کوي. دې رسه جمهور رييس ېېر په قهر شو ماته يې وويل: 

 «.دی

د کرزي صيب په حکومت کې دا عجايب او غرايب تر پايه روان وو. تر 
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 پايه د مواف  او مخالف، دوست او دښمن تعريف ونه شو.

احمدضيا مسعود د کرزي په حکومت کې په زړه نا زړه ېول کار ته دوام 

ي رسه ورکړ، هم يې زړه کېده هم يې ساړه، خو په مجموعي ېول يې له کرز 

د تفاهم او تحمل الره ونيوه) د وسلوال تشدد الره يې خپله نه کړه، خپله هم 

يوې نسبي کورنۍ پورې تړلی و، د نظار شورا د ځينو نورو غړو په شان يې 

سپوره خوله خالصه نه کړه، د يو نرم او حليم شخص په توګه يې خپل 

ضيا مسعود په احمد ويالی شو چې حيثيت وساته. د ټوليزې نتيجې په توګه

حکومت کې د دويم مقام لرلو له امله د شهرت او اغېز خاوند شو. خپل يو 

زيات شمېر سيمه وال او جمعيتيان يې په حکومت کې خوندي وساتل او 

هغو ته يې زيات شمېر اقتصادي ګټې ورسولې، د پنجشېر او خپلې کورنۍ 

اره يې ځان پر يو لپاره يې حکومتي څوکۍ په وراثت بدله کړه او راتلونکي لپ

 سيايس شخصيت واړوه.

لکه څنګه چې د دې اثر پر نورو برخو کې مې اشاره  جهادي مرشان:

کړې چې د حامد کرزي صيب حکومت له عجايبو او غرايبو ېک و. د 

مجاهدينو او منافقينو، کيڼ السو او ښي السو، پاکو او ناپاکو، پوهو او ناپوهو 

 کې پرېامنه وې. هر ېول اشخاصو څېرې او بېلګې په

 داسې د مجاهدينو او مجاهد ېوله اشخاصو هم کمی په کې نه

احساسېده. يو شمېر پخوانيو مجاهدينو يې پر ضد جهاد اعالن کړی و او يو 

شمېر نور بيا د مقامونو په خوږلنيو کې ېوب وو او پخواين مجاهدين يې 

که څه هم ترهګر بلل. دا ېول څوکۍ خوښي مجاهدين او يا د هغوی مرشان 

په ارګ کې نه وو او يا هم د حکومت د اسايس څوکيو په راس کې، خو 

څوک چې په ارګ کې ناست او يا هم پر لوړو دولتي څوکيو مقرر وو، دوی 

پر هغوی ټولو خپل خپل اغېز درلود. دلته غواړم دې ېول پخوانيو 

ه اوس مجاهدينو او يا هم جهادي مرشانو ته اشاره وکړم. که څه هم دوی ځانت

هم د ))جهادي مرشانو(( اصطالح کاروي، خو زه ورته اوس ځکه مجاهدين نه 
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وايم چې د څلوېښتو نامسلمو هېوادونو د عسکرو تر چرت الندې خپل واک ته 

دوام ورکول او ځانته د )مجاهد( اصطالح کارول، پرځان او جهاد له ريشخند 

 وهلو پرته بله مانا نه لري.

دې له دې ېول اشخاصو رسه نتر چرت ال  (وراکرزي د )جهادي مرشانو ش

لږ تر لږه په مياشت کې يوځل جلسه لرله او د هېواد پر مهمو او حساسو 

سيايس مسايلو يې د دوی نظر پوښته. د قانوين ارګانونو ترڅنګ دوو نورو 

چې په اسايس قانون او نورو قوانينو کې يې هېڅ يادونه نه وه  ،ارګانونو هم

او بيا الزمي مشوريت ارګانونو په توګه فعاليت کاوه او له  شوې، هم د مشوريت

حکومته يې پ  او ښکاره باج اخيسته. يوه )د افغانستان علاموو رسارسي 

شينواري( او بيا د هغه تر مرګ هاديفضلشورا( وه چې لومړی يې )مولوي

 وروسته )موالنا قيام الدين کشا ( مرشي کوله، د امنيت شورا د دفرت له خوا

 ورته مايل امکانات برابرېدل او هره مياشت يې په لکونو ېالره لګښت درلود. 

بله د )جهادي مرشانو شورا( وه چې اکرثه تاريخ تېرو جهادي مرشانو په 

کې ونډه درلودله، دوی هم له حکومت څخه پ  او ښکاره باج اخيسته او 

دلته غواړو د  کله کله به يې ح  السکوت هم حکومت ته په لوړه بيه متامېده.

دغه ېول جهادي مرشانو او د هغوی پر رول باندې په جال جال ېول، خو په 

 لنډيز رسه رڼا واچوم:

په جهادي مرشانو کې پر کرزي او د  استاد برهان الدين رباين: -۶

هغه پر حکومت تر ټولو موثر شخص د اسالمي جمعيت تنظيم مرش )استاد 

اين په جهادي مرشانو کې ېېر هوښيار، پروفيسور برهان الدين رباين( و. رب

ځريک او وخت پېژندونکی شخص و. دی د ګلبدين حکمتيار په شان له 

زمانې رسه په مقابله کې نه و، ده له وخت رسه موازي حرکت کاوه، زمانې 

چې څه غوښتل، ده همغه کار کاوه، نو ځکه خو يې هغه جهادي تنظيمونه او 

ياته ونډه لرله، شاته پرېښودل او دی په اشخاص چې تر ده يې په جهاد کې ز

هره زمانه کې مطرح شخص پاتې شو. د کرزي په رنګينه دميوکراسۍ کې هم 
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 )پروفيسور برهان الدين رباين(

دې جهادي څېرې، د جهاد ماسک پرمخ وغوړاوه او هم يې د ولسواکۍ له 

ګډ دښمن )طالب او خوند واخيست. د ځان او نړۍ د  څخه نوې رنګينې فضا

دريځ له امله د استاد رباين تنظيم په  اسالمي حزب(  پر وړاندې د ګډ

حکومت کې ېېره غوښنه 

برخه ترالسه کړه. امريکايانو د 

روسانو او ايرانيانو د رايض 

ساتلو لپاره د استاد رباين ېلې 

ته په نوي حکومت کې 

اسايس نقش ورکړ. غريب نړۍ 

او په تېره بيا امريکايانو د 

طالب نظام تر ړنګېدو وروسته 

نستان کې يو غوښتل چې افغا

پراخ بنسټه حکومت رامنځته 

يش، خو د روسانو رشط دا و چې ))د استاد رباين حکومت دې پراخ بنسټه 

يش.(( د روسانو هد  دا و چې نور شخصيتونه دې د همدې حکومت، چې 

 تر دې مهاله روسانو په رسميت پېژنده، برخه يش.

د طالبانو پر وړاندې  په پای کې امريکايانو هم د روسانو نفوذ ته په کتو او

د ايران د ګډ دريځ د راخپلولو لپاره د روسانو رشايط ومنل. د رباين تېر رژيم 

يې د حکومت د هستې، زړي او محور په توګه غوره او د کرزي په شان نور 

اشخاص يې پر دې محور راټول کړل. د بن په کنفرانس کې هم د 

راس کې پښتون راځي،  شاملټلوالې اسايس رشط دا و چې که د حکومت په

نو د حکومت نوره بدنه به د دوی په الس کې وي او په راس کې چې کوم 

دوی ويل قدرت  .پښتون راځي د هغوی انتخاب به هم د دوی په خوښه وي

بايد دوی رسه وي او زعامت پښتنو رسه، خو د زعامت انتخاب به هم د دوی 

چې دا فورمول د افغاين په خوښه و. نړۍ دوی رسه همدا فورمول ومانه، دا 
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ټولنې له ټولنيز جوړښت، واقعيتونو او تېر تاريخ رسه څومره سمون درلود که 

نه دا نو بيا بېله خربه وه، خو اوس نړۍ او شاملټلواله د يوه ګډ دښمن پر 

وړاندې په يوه ګډ مورچل کې ناست وو. استاد رباين په همدې رشايطو، په 

و، د نظار شورا فشار هم د رباين په قانع اصطالح د واک انتقال ته رايض ش

کولو کې اسايس رول درلود. ځکه که هغوی رباين د دولت له مرشتوب څخه 

د فشار راوړلو له الرې نه وای قانع کړی او نه وای لرې کړی، نو د هغوی 

موقفونه هم په خطر کې وو. نظار شورا ورو ورو هڅه کوله، د تاجکانو د 

ټولو ستونزو او مشکالتو دې رول کمزوری کړي. خو له  مرشتابه لپاره د رباين

رسه رسه رباين بيا هم د کرزي تر مرشۍ الندې حکومت کې تر هر چا زيات 

موثر شخص پاتې شو. خپله کرزي هم رباين ته په ېېرو حساسو شېبو کې الس 

ورکړی او هغه يې له سيايس او اقتصادي انزوا څخه ژغورلی دی. د کرزي له 

شورا ته په راغلو ناشمېره پيسو د رباين خوشاله ساتل، هغه له  خوا امنيت

اقتصادي تنګسيا څخه وژغوره، رباين ته د ښارګوټو لپاره د زرګونو جريبو 

 ځمکو ورکړه د هغه د رايض ساتلو بل عامل و.

په حکومت کې د هغه د افرادو خوندي ساتل او د نورو هغو تقرر رباين 

ور په برخه کړ. د سولې شورا د رييس په توګه د ته نور قوت او نور طاقت هم 

رباين ناعادالنه ټاکنه بل عامل و چې رباين يې د خپلو سيايس رقيبانو پر 

 وړاندې له انزوا څخه وژغوره.

 پر پورتنو امتيازاتو رسبېره استاد رباين د ))متقاعد جمهور رييس(( په نامه

ته د ولسمرش کرزي له خوا امتيازات ترالسه کول او د دې ترڅنګ ور  هم يو لړ

 امنيتي ساتونکو امتيازات هم ورکول کېدل. تنو (۱۱۱د څلور سوه )

رباين د کرزي د واک په دولس کلنه موده کې د خوشالۍ او خفګان په 

موازي جريانونو کې خپل روابط ساتل، خو په دواړو برخو کې يې امتيازات 

 ترالسه کول.

( کلونو ۹۱لو په برخه کې په تېرو )رباين که څه هم د قدرت د ترالسه کو 
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کې تر بل هر افغان سياستوال وړاندې و او له هرې ممکنې الرې يې د واک 

ترالسه کولو لپاره وسلواله او مالميه مبارزه کوله، خو کله کله دا واک ساتنه ده 

ته د ده د اجتامعي شخصيت د زيان په بيه هم متامه شوې ده. کله چې 

نو درنه مبباري کوله، نو ده له رضورت پرته له امريکايانو امريکايانو پر طالبا

وغوښتل چې ))غت غت مبونه پرې واچوئ(( دې کار نو افغاين ټولنه کې د 

رباين سيايس شخصيت له صفر رسه رضب کړ. امريکايانو هسې هم مببار کاوه، 

خو د ده دا ېول بېړنۍ غوښتنې د ده د قدرت خوښونې غريزه هر چاته په 

 ړه.ېاګه ک

څرنګه چې د رباين په باب د دې اثر په بېالبېلو برخو کې ېېر بحث شوی، 

 ینو نه غواړم دا بحث نور پسې اوږد کړم، خو د لنډيز په توګه دومره ويال 

شم، چې د کرزي په حکومت کې تر کرزي د رباين واک زيات و او په افغاين 

يو موثر سيايس  ټولنه کې د ده د سيايس مهارتونو او سازشونو له امله دی

 شخصيت ګڼل کېده.

د جهادي شخصيتونو په لړ کې  حرضت صبغت هللا مجددي: -۲

حرضت صبغت هللا مجددي بل شخصيت دی چې پر کرزي او د هغه پر 

په حکومت  ،حکومت خپل اغېز لري. حرضت مجددي د استاد رباين په شان

د  کرزی ښاغلیکې پوځي او زيات سيايس واک نه لري، خو څرنګه چې 

جهاد پر وخت د حرضت صيب صبغت هللا مجددي تر مرشۍ الندې په )ميل 

نجات جبهه( کې و او د ياد تنظيم غړی و، نو ځکه خو حرضت صيب ته 

 خاص احرتام لري. 

د حرضت سيايس او روحاين شخصيت په خپله هم له زيات تاثري څخه 

او  برخمن دی. حرضت صيب د جهاد په کلونو کې د عبوري حکومت د مرش

بيا د ېاکرت نجيب هللا د رژيم تر ړنګېدو وروسته د دوو مياشتو لپاره د 

مجاهدينو د حکومت د مرش يا ممثل په توګه ځان په اوسني حکومت کې د 

زياتې ونډې مستح  باله. حرضت صيب د جهاد لومړۍ فتوا په ځان پورې 
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د  منحرصه ګڼله او د جهاد د قيادت وراثت هم. خو څرنګه چې حرضت صيب

په افغانستان کې نه د زيات قومي نفوذ   طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته

خاوند و او نه هم د زيات سيايس او پوځي. نو په دې خاطر هغو اشخاصو 

چې دا سکې يې نه لرلې، د کرزي په واکمنۍ کې چندان د چلند وړ نه وو. د 

حو حرضت صيب ناثابت سيايس دريځ هم د دې سبب شوی و چې د مطر 

سيايس جريانونو له خوا د باور له بحران رسه مخ يش. خو دې رسه رسه 

څومره چې د ولسمرش کرزي زور رسېده، حرضت يې د يو سيايس او روحاين 

مرش په توګه نازوالی دی، تل يې د هغه السونه ښکل کړي او د حکومت په 

اکرثو مشورو کې يې رشيک کړی دی، د اسايس قانون د لويې جرګې د 

س په توګه او وروسته کله چې کرزی انتخايب ولسمرش شو، نو حرضت يې ريي

مرشانو جرګې ته د انتصايب غړي په توګه معريف کړ او بيا يې د ټاکنو له الرې 

یس په توګه غوره کړ. د دې ترڅنګ يې د امنيت شورا يد مرشانو جرګې د ر

رزي له خوا وخت پر وخت له ېالرو ېکې کڅوړې هم کور ته ورلېږيل. ک

صيب د حرضت صيب پر ځينو نامرشوع اقتصادي کارونو هم سرتګې پټولې، 

کله چې حرضت صيب د مرشانو جرګې رييس و، نو د کور د کرايې لپاره يې 

د پاموړ پيسو استحقاق درلود. څرنګه چې حرضت صيب په خپل کور کې 

اوسېده، نو ويل کېږي چې ده همغه پيسې د خپل کور د کرايې په توګه 

چې هره مياشت نږدې )لس زره امريکايي ېالر( کېدل، نه  ،کولې مجرا

يوازې حرضت صيب، خلييل صيب هم همدا ېول کارونه کول، خو کرزي 

پر دې ټولو سرتګې پټولې. حرضت صيب د سولې او شخړو د حل په 

کمېسيون کې هم اکرثه خپل تنظيمي افراد ګوماريل وو او له دې الرې يې 

ژوندی ساتالی و. حرضت صيب په لسګونو ځله له خپل نيمژواندی تنظيم 

کرزي څخه خفه شوی، خو کرزي هغه د پيسو او يا هم ع ر په بيه بېرته پخال 

کړی دی. په مجموعي ېول د کرزي په حکومت کې د حرضت رول تخريبي 

بڼه نه درلودله، يو مصلح او عمراين رول يې درلود. کله چې استاد رباين د 
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 حرضت صبغت هللا مجددي

رييس په توګه منتصب شو، نو حرضت صيب په دې  سولې د عايل شورا د

خربه سخت خفه شو، خو کرزي د سولې په کمېسيون کې د نورو امتيازاتو په 

زياتونې رسه د حرضت صيب د اوږده خفګان مخه ونيوله او کله چې بيا استاد 

ووژل شو او کرزي د استاد رباين زوی يوه ځامنرګي بريد له امله رباين د 

باين( د سولې شورا د رييس په توګه غوره کړ، نو حرضت )صالح الدين ر 

ې ېېر وخت دوام وکړ، خو بيا هم د صصيب ته الپسې غوصه ورغله، دې غو 

بېالبېلو خو وړو وړو امتيازاتو پر ورکړه دا غوصه هم پايته ورسېده. کرزي د 

جهادي مرشانو مجبوريتونه ېېر ښه درک کړي وو او د دولتي امکاناتو) 

م او پيسو له الرې يې د هغو مرشوع او نامرشوع غوښتنې پوره څوکۍ، مقا

کولې، نو په دې خاطر هغوی ټول د کرزي پر دسرتخوان راټول وو. کرزی 

خپله هم په الس کې ازاد و او د ېېرو پيسو شتوايل د هغه ېېرې نيمګړتياوې 

پټې کړې او ېېرې ستونزې اوارې کړې وې. حرضت صيب له امريکايانو رسه 

نيتي تړون د السليک لپاره په رابلل شوې لويه جرګه کې هم له کرزي د ام

څخه سخت خفه شو، دوه مياشتې يې په بهر کې تېرې کړې، خو بيا بېرته 

هېواد ته راستون شو. اکرثه افغانان حرضت ته د يوه سپني زړي او صادق 

ادي افغان په سرتګه ګوري، د هغه له سپينو خربو خوند اخيل او مستقيمه انتق

ژبه يې هم پر خلکو بده نه لګي، 

ځينې نور جهادي مرشان هم ورته د 

يوه صادق انسان په سرتګه ګوري او د 

 ده انتقاد پرې بد نه لګي.

د اسايس قانون په لويه جرګه کې 

 دهيې مرش و، د  صيب چې حرضت

خربې پر چا بدې نه لګېدې، ان پر 

استاد رباين يې هم يوه ورځ د تفاهم 

کې يو ېول طنزي نيوکه په کمېټه 
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د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د پيسو د چاپ او وېش څرنګوالی  )وکړه

مطرح و، د استاد رباين او د هغه د ېلې ټينګار دا و چې د افغانستان بانک 

لوی رييس بايد له وليس جرګې څخه باور رايه ترالسه کړي او هم د پيسو د 

هلته انوارالح  احدي او امني  چاپ په برخه کې وليس جرګه دخيله وي.

فرهنګ په نورو هېوادونو کې د مرکزي بانک د استقالليت او د پيسو د چاپ 

چې د تفاهم د کمېټې د قناعت وړ ، په باب هر اړخيز معلومات وړاندې کړل

وګرځېدل، خو استاد رباين بيا هم د پيسو د چاپ او وېش په باب له وليس 

، ينګار کاوه، په پای کې حرضت صيب وويلجرګې رسه پر مشورې او تفاهم ټ

زه يو پېشنهاد لرم او هغه دا چې په اسايس قانون کې دې وليکل يش: ))چاپ 

و نرش پول توسط بانک مرکزی با مشوره استاد ربانی، چون استاد ربانی زیاد 

(( دې رسه استاد رباين هم ..میفهمد و تجربه دارد که چقدر پيسه چاپ شود.

 حل شوه. تر يوه حده وضوع بياوخندل او هغه م

د يوه لوی تنظيم چلول او د خلکو خوشاله ساتل هم اسانه کار نه دی، 

سړی مجبورېږي چې هرې ممکنې مرشوع او نامرشوع الرې ته الس واچوي. 

حرضت صيب هم د همدې ېول ستونزو په مسري کې واقع و، خو په 

ېواد ته يې مجموعي ېول حرضت يو سوله پال او م هبي شخصيت دی، ه

زړه بد نه دی، د افغانانو خري غواړي، متشدد نه دی، د قدرت شوق لري، خو 

 د قدرت لپاره يې لکه د ځينو نورو په شان وينې نه دي تويې کړي.

 

استاد سيا  د جهادي مرشانو په ېله  استاد عبدالرب رسول سيا : -۹

پله زندان کې يوه مطرح څېره ده. د خلکيانو د واکمنۍ پر مهال د څرخي 

کې بندي و، د روسانو په راتګ رسه له زندانه ازاد او په پېښور کې د يو 

جهادي تنظيم د مرش په توګه څرګند شو. )اسالمي اتحاد( هغه وخت رامنځته 

شو چې د مختلفو جهادي ېلو مرشانو د )اسالمي اتحاد( په نامه په يوه واحد 

ت دوام وکړ، بيا د جهادي موده دې حال هتنظيم کې د فعاليت ژمنه وکړه، څ
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 )استاد عبدالرب رسول سيا (

د مرشانو تر منځ شوی اتحاد بېرته له منځه الړ او هر يو بېرته د خپل تنظيم 

. )د اسالمي اتحاد( نوم پر خپل ځای پاتې شو او استاد فعاليت په لټه کې شو

 سيا  يې د مرش په توګه. 

د جهاد په کلونو کې استاد سيا  تر ېېره حده د اسالمي حزب د مرش 

رسه د سيالۍ له امله د استاد رباين ملن ونيوه او د  (ين حکمتيارګلبد)

تنظيمي جنګونو پر مهال هم استاد سيا  د اسالمي جمعيت او نظار شورا د 

ېلې رسسخت پلوی پاتې شو. د استاد سيا  )اسالمي اتحاد( په ټولو هغو 

شورا مالتړ لويو جنګونو کې د نظار

وکړ چې يادې ېلې د نورو مخالفو 

ظيمونو پر وړاندې تر رسه کول. تن

نظار شورا د خپل سيايس 

مرشوعيت لپاره د استاد سيا  په 

شان داسې يو شخص ته اړتيا لرله 

چې راهراً له قومي پلوه د پښتون 

اطالق پرې کېده. که څه هم استاد 

سيا  ځان )سيد( ګڼي، خو پښتنو 

رسه يې قومي ريښه هم نه رد کړې 

ستاد او نه هم تائيد کړې ده. ا

سيا  د قوميت عنرص ته همېشه د اسالم په وسله ځواب ورکړی او دا عنرص 

يې همېشه مردود ګڼلی دی، خو دا رد يوازې يو اړخيز و، د نظار شورا د 

  قومي تفکر په باب بيا دا ېول غربګون نه ښودل کېده.
کله چې طالبانو د استاد رباين ګرځنده حکومت له کابله پسې پورته کړ، نو 

اد سيا  بيا هم د رباين ملنه خوشې نه کړه، ان د تاجکستان تر )کوالبه( است

يې وررسه خپله ملګرتيا وکړه. کله چې د طالبانو او امريکايانو اختالفات اوج 

ته ورسېدل او بيا دا اختالفات د طالبانو د نظام د ړنګېدو سبب شول، نو دا 
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و جهادي تنظيمونو د بيا کار د اسالمي جمعيت، اسالمي اتحاد او نورو پخواني

ژوندي کېدو سبب شو. دې يادو تنظيمونو د امريکايي ځمکنيو قوتونو په 

توګه خپل رول ادا کړ او يو ځل بيا پخوانۍ جګړه مارې ېلې پر کابل د )يب 

استاد سيا  په نوې اداره کې بيا  .دوه پنځوس( الوتکو په زور واکمنې شوې

څښنت شو. استاد سيا  چې تر دې  د اسالمي جمعيت ترڅنګ د پاموړ نفوذ

مهاله يې د اعليحرضت محمدراهرشاه افراطي مخالفت کاوه، تر ټولو لومړی 

يې هېواد ته د هغه تر راستنېدو وروسته هغه ته ځانګړې مېلمستيا وکړه او د 

( درجې بدلون راغی. پخوانی ۶۸۱هغه پر وړاندې يې په سياست کې )

ي رنګ کې رنګ شو. استاد سيا  خپله بنسټګر سيا  اوس د ولسواکۍ په نو 

زياته توجه د طالبانو ح   او د خپل پخواين سيال )ګلبدين حکمتيار( د 

حضور مخنيوي خواته واړوله. نورو ټولو پخوانيو رقيبو او دښمنو ېلو رسه يې 

په يوه واحد حکومت کې د ګوزارې او تفاهم الره خپله کړه. په دې ېول 

مت کې د خپلې برخې خاوند و. د وزيرانو او استاد سيا  د کرزي په حکو 

واليانو په کچه يې دولتي څوکۍ په واک کې پاتې شوې. کرزي استاد سيا  

ته د هغه د امنيت لپاره لږ تر لږه )سل تنه( ساتونکي ورکړل. استاد سيا  د 

کرزي په واکمنۍ کې کله کله له ستونزو رسه مخامخ و، پخوانی م هبي 

البانو ترې کمزوری کړ، له پوره دميوکراسۍ رسه يې مرشوعيت او قوت يې ط

شورا له مطل  واک څخه هم خوښ نه و، هم اړخ نه شو لګوالی، د نظار

کرزي يې هم ټولې هيلې نه شوې پوره کوالی. که څه هم ده هڅه کوله چې 

له کرزي رسه خپل اړيکي خواږه وسايت، خو کله کله به د نظار شورا او 

پر مهال ده ته دا سخته وه چې د کوم دوست تر شا کرزي تر منځ د تضاد 

ودرېږې. استاد سيا  که څه هم په دې موده کې د نظار شورا د غړو په هره 

جنازه، فاتحه او هره مظاهره او ننداره کې حارض و او د هغوی هر نامرشوع 

کار ته يې د مرشوعيت ورکولو هڅه کوله، خو نظار شورا پرې هېڅکله هم پت 

( دوره کې پخواين دوستان )نظار شورا( او ۶۳د وليس جرګې په ) پرې نښود.
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)اسالمي اتحاد( دواړه د وليس جرګې د مرشتابه لپاره د يو بل پر وړاندې 

ودرېدل، کرزي په زغرده د سيا  مالتړ ونه کړ او همدا علت و چې استاد 

سيا  تر يونس قانوين يا خپل شاګرد څخه دوه رايې کمې يووړې. استاد 

( رايې راخپلې کړې، نظار شورا له دولتي ۶۲۶( او ښاغيل قانوين )۶۶۳  )سيا

خو سيا  دا مهال له دې  ،زور، زر او ټولو امکاناتو څخه کار واخيست

امکاناتو څخه بې برخې و، خو دې رسه رسه بيا هم قانوين د حارضو رايو 

بيا هم پنځوس جمع يوه رايه پوره نه کړه، له دې قانوين نيمګړتيا رسه رسه 

قانوين صيب د وليس جرګې د مرش په توګه انتخاب شو. د وليس جرګې په 

( دوره کې بيا هم د يوه تصاد  له مخې د رايو معادله په همدې بڼه وه، ۶۱)

خو په معکوس ېول او دا ځل رايه د استاد سيا  په ګټه وه، د استاد سيا  

نځوس جمع يوه دوه رايې تر قانوين صيب زياتې وې، خو د حارضو رايو پ

رايه يې پوره نه کړای شوه. د قانوين صيب په شمول د نظار شورا ټولو غړو په 

حکومت او شورا کې د سيا  دومره رسسخته مخالفت وکړ چې درېيمګړي ته 

يې زمينه برابره کړه، خو استاد سيا  يې مرشتابه ته پرېنښود. خلکو رسه داسې 

سيا  د نظار شورا پر وړاندې  يو تصور و چې تر دې وروسته به نو استاد

ټينګ دريځ خپل کړي، خو تر هغه وروسته بيا هم استاد سيا  د نظار شورا 

ترڅنګ ودرېد او د نظار شورا د سيايس موخو د پياوړتيا لپاره به يې ځانګړې 

فتواوې صادرولې. استاد سيا  د خپل سيايس ژوندانه په دريو پړاوونو) 

ۍ ولسواکۍ درېواړو کې خپلې خپلې برياوې جهاد، تنظيمي اړو دوړ او اوسن

او خپلې خپلې نيمګړتياوې درلودلې، خو د ده برياوې د جهاد په کلونو کې 

زياتې مطرح وې، په پاتې دوو پړاوو کې د نورو جهادي مرشانو په شان د 

استاد سيا  شخصيت ته هم زيات زيانونه ورسېدل او د جهادي محبوبيت 

استاد سيا  د يو لوی ديني عامل په توګه خپل هغه کچه يې ېېره راټيټه شوه. 

مسوليت چې ولس ترې هيله لرله، ادا نه کړای شو. خپله ديني پوهه، چې په 

کار و، په ناپېييل ېول يې کارولې وای، هغه يې هم د يوه مشخص سيايس 
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 )پري سيد احمد ګيالين(

ګروپ په ګټه وکاروله. کرزي او نظار شورا دواړو رسه يې ېېره منډه وکړه، خو 

ه ېېره وفا ونه کړه. د استاد سيا  د کارونو څرنګوايل په باب ېېر هغوی وررس 

 بحث کېدی يش، خو دلته نه غواړم دا بحث تر دې زيات وغځوم.

)ميل اسالمي محاذ تنظيم( په جهادي ېلو  ګيالين: احمد پري سيد -۱

کې يو معتدل تنظيم و، مرش يې )پري سيداحمدګيالين( هم يو معتدل او 

ڼل کېږي. د جهاد په کلونو کې د دې تنظيم ونډه د پام منځالری شخص ګ

ګيالين هڅه وکړه چې په  مهال پري سيد احمد وړ وه. د تنظيمي جنګونو پر

جګړو کې د کوم لوري مالتړ ونه کړي. 

 دا کار د دې سبب شو چې پري سيد

ګيالين ته خلک د يوه مصلح  احمد

شخص په سرتګه وګوري، د طالبانو د 

هم دې تنظيم د  واکمنۍ پر مهال

ناپېيلتوب اصل خپل کړ. د طالبانو نظام 

اعليحرضت   تر ړنګېدو وروسته له

محمدراهرشاه رسه د پري 

سيداحمدګيالين د کورنيو او فکري 

اړيکو او هم د يو معتدل جهادي تنظيم 

 (حامد ګيالين)په توګه، ده ته د بن په کنفرانس کې خپله ونډه ورکړل شوه. 

ين په استازيتوب د بن د کنفرانس غړی و. د کرزي د د پري سيداحمدګيال 

حکومت له پيله د پري پلويان د حکومت په لوړو اوټيټو پوستونو، له وزارته 

نيولې، تر سفارت او واليته پورې په يو نه يو ېول مقرر وو. پري خپله هم د 

کرزي له ځانګړي احرتامه برخمن و. د پري تقاضا هم مناسبه وه، د خپل نفوذ 

و قدرت په تناسب وه، د بېړنۍ لويې جرګې رياست يې غوښته، خو هغه ا

منځ د امن ګډې جرګې د  چانس ورنه کړای شو، د پاکستان او افغانستان تر

جوړولو د کمېسيون د مرش په توګه يې دنده اجرا کړه. په جهادي او ځينو 
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ېخ محمد اصف )ش

 محسني(

و نورو مهمو غونډو کې د پري ګډون رضوري ګڼل کېده، کرزي وررسه په لوي

هېوادنيو چارو کې مشوره کوله. يوځل يې ورته زوی )حامدګيالين( د 

رسحدونو او قبايلو چارو د وزير په توګه نوماند کړ، خو له وليس جرګې يې د 

باور پوره رايه ترالسه نه کړای شوه. پري په خپله په افغانستان کې د زياتې 

نورو تنظيمي ځمکې او شتمنۍ خاوند دی، نو ځکه خو يې کرزي ته د ځينو 

مرشانو په شان الس غځېدلی پاتې نه دی. البته د کرزي له مايل لورينو هم 

بې برخې نه دی پاتې شوی، خو څرنګه چې دی خپله يو مړه خوا شخص 

دی، نو که مايل اړتيا يې هم پيدا شوې، په حکومت کې يې د نورو پلويانو له 

لسيزه د رسې مياشتې  خوا پوره شوې ده. لور يې )فاطمه ګيالين( نږدې يوه

د مرشې په توګه پاتې شوې ده. پر خپلو تنظيمي اشخاصو رسبېره د ځينو 

نورو وزيرانو او مهمو اشخاصو په ټاکنه او ګومارنه کې د پري خربه بې وزنه او 

بې اغېزې نه وه، لنډه دا چې پري د پخوا په څېر د خپل معتدل حرکت له 

عتدله ونډه او رول لرلی دی. رضر الرې په اوسني حکومت کې خپله همغه م

يې کم او نظام ته يې ګټه ېېره وه او که ګټه يې نه رسوله، نو زيان يې هم نه 

 رساوه او نه يې د زيان رسولو ګواښ کاوه.

د جهادي مرشانو په لړ کې شيخ محمد  شيخ محمد اصف محسني: -۳

ور اصف محسني ځانګړی ځای او مقام لري، هغه لوی ديني عامل او ژب

شخصيت دی. د جهاد په کلونو کې يې ) د 

افغانستان اسالمي حرکت( تنظيم چې بېخ 

يې په ايران کې و، مرشي کوله. محسني په 

خټه قزلباش او له م هبي پلوه شيعه م هب 

پورې اړه لري، د کندهار ښار اوسېدونکی 

دی. د نورو شيعه ګوندونو په انډول ايران 

ايران له مايل ته ېېر نږدې نه و، که څه هم د 

او معنوي مرستې برخمن و. يو وخت يې د 
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جهاد په کلونو کې د نسبتاً ميل دريځ له امله د ايران له حکومت رسه ستونزه 

پيدا شوه، محسني مجبور شو، د خپل تنظيم دفرتونه له ايرانه وبايس. د جهاد 

په کلونو کې د وخت د حکومت او شوروي اشغال پر ضد په شيعه مېشتو 

کې د محسني د )حرکت اسالمی افغانستان( تنظيم مخالفت محسوس و،  سيمو

خو د افغانستان د جهاد زيات بار د دوی پر اوږو نه و، روسانو هم نه غوښتل د 

خپلو سرتاتيژيکو اهدافو په پام کې نيولو رسه پر دې سيمو زيات سيايس او 

ده کې د پوځي فشار راوړي. د جهاد تر اختتام او تر هغه لږ وروسته مو 

محسني او ايران اړيکي بېرته خواږه شول، د ايران هيله وه چې دی د 

سيايس مرشتوب پرځای د م هبي مرش او د تقليد د يوې مرجع بڼه خپله 

کړي. محسني هم همدې لوري ته روان و، د تنظيمي جنګونو پر مهال ده د 

ضد چې دا مهال د رباين او احمدشاه مسعود قواوو پر  ،عبدالعيل مزاري

جنګېده، مالتړ ونه کړ، بلکې د هغه مخالفت يې وکړ او هغه يې له ايرانه په 

مرستې اخيستو تورن کړ. محسني او د هغه حزب )د افغانستان اسالمي 

حرکت( له عبدالعيل مزاري رسه د اختال  ترڅنګ د رباين مالتړ هم درلود، 

غت هللا په ضمني ېول يې د هغه مالتړ هم کاوه. په پيل کې د حرضت صب

مجددي د حکومت چې اصيل زړی يې د رباين اسالمي جمعيت و، د هغه 

حکومت د وياند دنده هم اجرا کړه. د طالبانو نظام پر وړاندې شيخ محسني 

نرمه کړنالره غوره کړه، د هغوی پرضد يې وسلوال پاڅون ونه کړ او يا يې هم 

بن  پهي تنظيم ته وس نه درلود، کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو، نو د محسن

کنفرانس کې خپله ونډه ورکړل شوه. د کرزي په حکومت کې له پيله بيا تر 

وروستيو پورې شيخ محمداصف محسني منلی او ښاغلی شخص و. په بېړنۍ 

( رسه دولتلويه جرګه کې شيخ محسني پورته شو او ويې ويل چې )انتقايل 

دولت((. که څه هم  بايد )اسالمي( کلمه هم يوځای يش ))اسالمي انتقايل

ځينو خلکو فکر کاوه چې دا مهال په دې ځای کې دې کلمې څه ځانګړی 

پيوستون نه خوړ او څه توجيه يې نه لرله، خو څرنګه چې افغانستان په بشپړ 
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ېول يوه ديني م هبي ټولنه ده، نو د محسني خربه د )ناره تکبري( په نارو رسه 

کندهار وايل او د بېړنۍ لويې  بدرګه شوه، ګل اغا شېرزی چې دا مهال د

جرګې غړی و، د محسني د نظر په رد کې وويل چې له دې کلمې څخه ناوړه 

استفاده کېږي او رضور نه ده چې دا کلمه دلته رايش، خو خلکو د ګل اغا 

شېرزي د خربو پر وړاندې غربګون وښود او هغه يې په اصطالح )خدای 

رګې د لومړي منيش په توګه په بريدي( ته پرې نښود. زه چې دامهال د ج

پورته ستيج کې ناست وم او د جرګې د تاالر ټول منت راته ښکارېده، د خلکو 

يوه څپه لکه د سېالب د څپې په څېر راپاڅېده او ګل اغا شېرزی يې د خپلو 

خربو دوام ته پرېنښود. په دې ېول )اسالمي( کلمه هم د )انتقايل دولت( 

 ( مياشتې همدې ترکيب دوام پيدا کړ.۶۸ترڅنګ وليکل شوه او نږدې )

شيخ محمداصف محسني د اسايس قانون په لويه جرګه کې د يادې 

جرګې غړی او بيا د يو کمېسيون د مرش په توګه انتصاب شو. د تفاهم په 

کمېټه کې د شيخ محسني يو نظر دا و چې د )افغانۍ( يانې )کرنسۍ( نوم بايد 

ه يې توپري نه کېږي، محسني وويل: بدل يش، ده ويل چې له )افغاين( رس 

))در ايران ميګويد چند تن افغانی امدند، اين خر چند افغانی اند؟(( د دې 

دواړو توپري نه کېږي، نو ځکه بايد د )افغانۍ( نوم بدل يش. استاد سيا  

ورته وويل: ))يکی افغان است که نام ملت است يکی افغانی است که نام 

ا فرق شان کرده منيتواند مشکل انها است اګر نه در پيسه است اين که ايرانيه

 بني اين دو کلمه فرق وجود دارد، مشکل ندارد.((

د طالبانو نظام تر سقوط وروسته د محسني او ايران اړيکي بيا پسې خواږه 

شول، ايران د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت له الرې پر کرزي فشار راوړ 

کې ځای ورکړي چې يوه مدرسه په کې  چې دوی ته د کابل ښار په زړه

تاسيس کړي. ايران دا ځمکه د شيخ محمداصف محسني په واسطه او د هغه 

په نامه، حبيبيې لېسې ته مخامخ )د خوشال خان لېسې اړونده ځمکه( په 

( جريبه ځمکه وه. دوه جريبه نوره يې هم ۶۸وړيا ېول ترالسه کړه، ټوله )
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شل جريبه ځمکه د محسني صيب په واک وررسه الحاق کړه او په دې ېول 

کې ورکړل شوه. ايران په دې ځمکه کې د لوی علمي او م هبي مرکز پر 

جوړولو الس پورې کړ او د څو کلونو په ترڅ کې يې دلته يو لوی کمپلکس 

ليونه( ېالره لګښت پرې راغلی دی. يجوړ کړ چې ويل کېږي نږدې )سل م

ني( مرکز نوم ورکړ شو، د طالبانو نظام دې مرکز ته د )حوزه علميه خاتم النب

تر سقوط وروسته د کرزي د نظام به اوايلو کې محسني تر يوه حده په 

سيايس مسايلو کې ګوتې وهلې، خو د پورته ياد مرکز په جوړېدو رسه يې ورو 

ورو له سيايس مسايلو رسه واټن ونيو او د ايران په مرسته د جوړ شوي 

 ې خپل م هبي تبليغ ته دوام ورکړ.)متدن( ټلوېزيون له الرې ي

خاتم النبني مرکز اوس پوهنتون، ټلوېزيون، کتابتون او صدري روغتون 

لري او پر يوه غ  او لوی مرکز بدل شوی دی. پر پخواين لګښت رسبېره نور 

ورځنی لګښت هم لري چې ويل کېږي د ايران له خوا متويلېږي. هېڅ 

ګي او م هبي کچه دومره پانګونه نه ده بهرين هېواد په افغانستان کې په فرهن

 لکه ايران چې دلته په م هبي او فرهنګي ېګر کې کړې ده. ،کړې

يو شمېر سيايس کتونکي په دې نظر دي چې ايران دلته اوږدمهاله 

سرتاتيژي لري او دا مرکز به يو وخت په افغانستان کې د م هبي نفاق پر يوې 

کې ايران خالص الس لري، اسايس هستې بدل يش. د کرزي په حکومت 

ايران د خپلو پلويانو له الرې په حکومت کې پراخ نفوذ لري. محسني هم له 

وزارته نيولې تر واليته پورې په حکومت کې خپله ونډه لرله، زوی يې د کابل 

د وايل په توګه او تنظيمي افرادو يې د واليانو او وزيرانو په توګه څوکۍ 

يس مجبوريتونه او رضورتونه يوې خواته نيويل دي. که تنظيمي او سيا

پرېږدو او همدارنګه م هبي لېوالتيا او تړښت په پام کې ونه نيسو، نو محسني 

د ټول هېواد په کچه د يو لوی ديني عامل په توګه يادوالی شو، د جنګ په 

انډول يې د سولې خوښونې روحيه پياوړې وه او په دې برخه کې يې ځينې 

خطاب  (تره)او کرزي ورته د  (وراره)ي دي. ده کرزي ته ګامونه هم پورته کړ 
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 )استاد محمد اکربي(

کاوه، دې راهري پيوند هم محسني ته د دې الره اواره کړې ده چې په ارامه 

 فضا کې د خپلو موخو د تطبي  لپاره ګامونه پورته کړي.

محمد اکربي د شيعه افغانانو د مرشانو له  استاد استاد محمد اکربي: -۱

يعه ګوند )وحدت حزب( د يوې څانګې مرشي جملې څخه يو دی. د ش

کوي. له کريم خلييل رسه اختال  لري او له محق  څخه يې هم الره څه 

ناڅه جال برېښي. اکربي څه ناڅه 

)ماويستي( افکار هم درلودل، د 

تنظيمي جګړو پر مهال يې د اسالمي 

جمعيت، رباين+مسعود ملن نيولې وه. 

اکربي هغه وخت په دې نظر و چې 

په يو قومي اقليت پورې تړيل  دوی

دي، قومي لږکي ته د يوه اصل په 

توګه په کار دي چې له حاکميت رسه 

په مخالفت کې واقع نه يش، دا کار 

دوی ته په زيان متامېږي او که دوی 

له حاکميت رسه اويس، دوی ېېره ګټه کوي، هر څوک چې په حاکميت کې 

کې وي، نو دوی ترې امتياز وي، مهمه نه ده خو که دوی وررسه په تفاهم 

ترالسه کوالی يش. له مزاري او خلييل رسه د ده د اختال  يو دليل دا و چې 

موږ بايد د رباين او مسعود پرضد جګړې ته داخل نه شو. د قدرت او مرشتابه 

پر رس اصالً د حکمتيار او رباين تر منځ جګړه روانه ده، موږ ته خو غري له 

ي، نه يې موږ دعوه کوو او نه يې اوس جوګه يو، هغې هم مرشتوب نه رارسېږ

نو څه رضورت دی چې موږ د يوه لوري په ګټه او د بل پرضد جګړه وکړو. د 

اکربي دا دريځ هغه مهال د نظار شورا په ګټه متامېده، نو ځکه خو جمعيت د 

اکربي مالتړ کاوه. خو د اکربي له داليلو رسه رسه اکرثو هزاره ګانو د هغه مال 

تړله او تر مزاري وروسته خلييل د مزاري د ځايناستي په توګه پاتې او د  ونه
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 هزاره ګانو له مالتړه برخمن شو.

کله چې طالبان راپيدا شول او جګړه مار تنظيمونه يې له کابله پسې 

واخيستل، نو اکربي هم باميانو ته پناه يوړه، کله چې طالبان باميانو ته نږدې 

نو رسه د تفاهم الره ونيوه. په هزاره مرشانو کې دی شول، نو اکربي له طالبا

لومړی شخص و چې طالبانو ته ورتسليم شو. کله چې طالبانو په مزاررشيف 

لومړی ځل ماته وخوړه، نو اکربي فکر وکړ چې د يوې توطيې له مخې کې 

طالبان نور د تل لپاره مات شول، بېرته يې خپل لوری بدل کړ، مزار ته 

يانو يې وليکل چې: ))استاد اکربي به طور فاتحانه وارد شهر داخل شو او پلو

اکربي داسې يو شخصيت دی چې وخت ته منتظر  .مزار رشيف ګرديد((

دی) چېرته دې ښه هلته دې شپه. محمداکربي د طالبانو تر سقوط وروسته 

بيا د شان او شوکت خاوند شو، خو نه د محق  او خلييل په کچه، د کرزي 

( ۶۱( او )۶۳ره لرله، خو ېېره نه. اکربي د وليس جرګې په )دربار ته يې ال

دوره کې د باميانو د خلکو د استازي په توګه دنده اجرا کړه. دا مهال د وليس 

جرګې پر غړيتوب رسبېره د جهادي مرشتوب له امتيازه هم برخمن و. د 

 جهادي مرشانو په ېله کې به د ارګ په مهمو غونډو کې حارض و. خو د مايل

امتيازاتو په لوټ او تاالن کې يې د نورو په اصطالح مرشانو په څېر پراخه 

ونډه نه لرله. اکربي د محق  په شان دا مهال پ  او ښکاره وسلوال هم نه 

درلودل چې کرزی باج ورکولو ته مجبور کړي، البته ځينې افراد يې د 

په واکمنۍ حکومت په بېالبېلو څوکيو کې ورته ګوماريل وو. اکربي د کرزي 

کې متشدد رول ادا نه کړ، د يوه نسبتاً ارام شخص په توګه يې سيايس مبارزې 

 ته دوام ورکړ.

حاجي محمد محق  ځان د جهادي مرشانو  حاجي محمد محق : -۷

، جهاد عمر درلود مرهڅو  يې په ېله کې شمېري، دا چې د جهاد په کلونو کې

ه وخت يې مرشتوب پرغاړه و يې کړی او که نه، ېېر يې کړی او که کم او هغ

او که يو عادي مجاهد و، يا نه؟؟ دا هغه پوښتنې دي چې دقي  او اوږده 
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 )حاجي محمد محق (

تفصيل ته اړتيا لري. خو دلته غواړم په لنډيز رسه پر ځينو مسايلو رڼا واچوم. 

وک  د جهاد په لومړيو کلونو کې اصالً د )حاجي محمد محق ( په نامه کوم څ

په توګه هېڅ مطرح نه و. د جهاد تر وروستيو د نامتو مجاهد او قومندان 

کلونو پورې همدا حال و، له افغانستانه د روسانو د وتلو پر مهال ايران شيعه 

)حزب وحدت اسالمی  د ګوندونه

افغانستان( په نامه په يوه ټلواله 

کې راټول کړل، عبدالعيل مزاري 

يې د مرش په توګه ورته غوره کړ 

لعيل او محق  هم د همدغه عبدا

مزاري د يوه سيمه ييز قومندان 

په توګه په خپله سيمه کې پر 

نظامي فعاليتونو مرصو  پاتې 

شو. دا هغه مهال و چې نور نو 

روسان په افغانستان کې نه وو او 

جهاد هم هغه پخوانی رنګ او 

  خوند نه درلود.

عبدالعيل مزاري، جرنال دوستم او احمدشاه مسعود د جبل الرساج تړون 

رې د ملګرو ملتونو د سولې پالن شنډ او په کابل کې يې له خپلو نورو له ال

ستمي او پرچمي موئتلفينو رسه د ائتال  او نظامي کودتا له الرې د ېاکرت 

موده دې ائتال  دوام وکړ او لږه موده  هنجيب هللا حکومت ړنګ کړ. څ

او د شورا  وروسته د عبدالعيل مزاري تر مرشۍ الندې د وحدت حزب، نظار

په کابل کې  ،هغو د موئتلفو ېلو تر منځ په کابل کې خونړي جنګونه ونښتل

ېېرې ورانۍ او ويجاړۍ رامنځته شوې، مزاري مجبور و چې په بېالبېلو سيمو 

ه کابل کې يې وجنګوي. پکې له خپلو قومندانانو څخه افراد وغواړي او 

څه هم دی د محق  هم دا مهال ځينې افراد د جنګ ېګر ته راولېږل، که 

کابل په جنګونو کې په خپله شخصاً شامل نه و، خو افرادو يې په کې ونډه 
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لرله، کله چې طالبان راوټوکېدل، نو په بلخ، سمنګانو او ځينو نورو سيمو کې 

د محق  افرادو د طالبانو پر وړاندې جګړې ته الس کړ. دا مهال محق  د 

مزاررشيف کې د طالبانو تر  ايران د زياتې پاملرنې وړ وګرځېد، خصوصاً په

لومړۍ ماتې وروسته چې د طالبانو د سادګۍ، )محق ، جرنال مالک، نظار 

شورا( او نورو ېلو او اشخاصو د ائتال  او توطيې نتيجه وه، دا مهال نو محق  

ايرانيانو ته زيات مطرح شو. وروسته وروسته د محق  په رس کې د مرشۍ هوا 

د نوم په لږ تغري )حزب وحدت اسالمي  وچلېدله او د همدې وحدت حزب

مردم افغانستان( په نامه يې بله څانګه جوړه او ځان يې د مرش په توګه غوره 

مسعود رسه خپل اړيکي الپسې مضبوط کړل کړ. محق  له دوستم او احمدشاه

 او د طالبانو پر وړاندې يې ګډ دريځ خپل کړ.

و پوځي او سيايس کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو، نو محق  د نور 

مرشانو په توګه مطرح شو، د بن په کنفرانس کې د ګډونوال او بيا وروسته په 

حکومت کې د برخوال په توګه څرګند شو. له کومې ورځې چې محق  

سيايس او پوځي ېګر ته داخل شوی، نو يوه ورځ يې هم د هزاره قوم د 

ه کې د پالن د حقوقو شعار له خولې څخه نه دی غورځولی. په موقته ادار 

( دوره کې د کابل د ۶۱( او )۶۳وزير په توګه او بيا وروسته د وليس جرګې په )

خلکو د استازي په توګه يې دنده اجرا کړې ده. له کرزي رسه يې ښکاره 

مخالفت او پ  موافقت دواړه تجربې لرلې دي. محق  په وليس جرګه کې د 

و سياست کې خپل خاص وکيل او د خپل حزب د مرش په توګه په حکومت ا

امتيازات درلودل. ترانسپورت وزارت تر ېېره وخته د محق  سهم ګڼل کېده 

( زره ېالره د محق  خزانې ته له ۳۱او د ځينو خلکو له خولې هره مياشت )

همدې الرې ورزېرمه کېدل. پر دې رسبېره محق  د جهادي مرشانو له خاصو 

ان يې هم درلودل چې معاش او ( تنه باېيګارد۷۱امتيازاتو هم برخمن و، )

ترفيعات يې د ميل امنيت د ادارې د لسم رياست له خوا ورکول کېدل او 

افراد ورته محق  معريف کول. د محق  په هر څرګند مخالف پسې يو پ  

امتيازي موافقت ملګری و. کله چې به محق  د اعتصاب، اعرتاض او يا 

ځ وروسته به په ارګ کې د مظاهرې په پلمه خپله چيغه پورته کړه، نو ور 

کرزي خاص مېلمه و، سهار چای به يې د ده په دفرت کې وڅښه او بيا به د 
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محق  خولې ته خوږه ورورسېدله. يوه ورځ محق  په يوه اعرتاضيه غونډه 

کې کرزي ته سختې سپوره کلمې استعامل کړې، په سبا يې ارګ کې مېلمه 

شول چې هر يو يې )يو لک و، د کنځلو موعضه يې )دوه مرمۍ ضد ګاېي( 

ېالره( قيمتت درلود. کله چې زه پر دې مسله خرب شوم، نو د داودزي صيب 

دفرت ته ورپورته شوم. )موټر د داودزي له الرې ورکړل شوي وو(. هغه ته مې 

وويل ولې؟ هغه موسکی شو، وهللا د رييس صيب مجبوريت و. ما ورته ويل 

ک چې کنځل کوي هغه ته مرمۍ عجيبه اپوزېشن او عجيب حکومت، يو څو 

ضد موټر ورکول کېږي او يو څوک چې د نظام ستنې ټينګوي هغه له نظامه 

ګوښه کېږي. ما داودزي صيب ته وويل، دغه دوه موټر مو چې يو واقعي 

جهادي قومندان ته ورکړي وای، محق  يې درته الس تړلی دلته راوسته، 

وهللا دا نو د رييس صيب )) :ټول عمر به يې له کنځلو بېغمه وئ. هغه وويل

 کارونه دي، موږ په کې څه نه شو ويالی.

محق  د خپل مخالفت په وجه په سلګونو دا ېول امتيازات اخيستي چې 

له يوې برخې څخه يې کېدی يش ولس خرب وي. محق  افغانستان کې هره 

سيايس، اقتصادي او ټولنيزه موضوع په قوميت پورې تړله او په ېېره سپني 

ګۍ رسه يې قومي مسايلو او شخړو ته ملن وهله. دې کار د محق  سرت 

 موضوعي فقر څرګنداوه چې له قومي مسايلو پرته بل پالن او شعار نه لري.

د کوچيانو او يو شمېر هزاره ګانو په موضوع کې ده په ېېره سپني 

د غ ايي اعتصاب غږ پورته کړ او بيا يې له دې الرې هم ېېر  رسه سرتګۍ

مرشوع امتيازات ترالسه کړل. محق ، د جمهوري رياست په لومړي زيات نا

پړاو کې په دې خاطر ځان کانديد کړ، چې د کرزي په وجود کې د بل 

هزاره )خلييل( څوکۍ خو هسې هم خوندي ده، هزاره ګان به په ېېر راحت 

او اتومات ېول ده ته رايه ورکړي او دی به بيا له دې موقف څخه د خپل 

 اره اعظمي ګټه پورته کړي.مرشتابه لپ

محق  او ځينې نور جنګساالران د کرزي پر روحياتو، مجبوريتونو او د 

حکومتولۍ پر چلند تر هر چا ښه پوهېدل: )مخالفت وکړه امتياز واخله(! له 

د محق  په شان ېېر کم نور قومندانان پيدا يش چې د  به نظار شورا پرته

ې وهلی وي. محق  په ميل شورا او موافقت او مخالفت دومره اوږد پړاو ي
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نورو غونډو کې په څرګند ېول د پښتو ژبې مخالفت کړی او په ېاګه يې په 

افغانستان کې د ايران پالييس تعقيب او تائيد کړې ده. د محق  له ټولو 

ناقانونه کړنو او نامرشوع غوښتنو رسه رسه هغه په هزاره قوم کې د نفوذ خاوند 

خه په ګټې اخيستنې يې ځان مطرح کړی، که څه دی او له همدې نفوذ څ

هم د ده دا عمل په راتلونکي کې هزاره قوم له نورو قومونو رسه مخامخوالی 

چې  ،يش، خو محق  ال تردې دمه د قوميت له شعار پرته بله موضوع نه لري

 ځان پرې لوړ مقام او موقف ته ورسوي.

 جهادي قومندانان د پورتنيو يادو اشخاصو ترڅنګ يو شمېر نور پخواين

او سيمه ييز بانفوذه اشخاص هم وو چې د کرزي له حکومته يې خپل باج 

اخيسته او يا يې وررسه کله مخالفت او کله جوړجاړی درلود، لکه سيد حسني 

انوري، سيد مصطفی کارمي، ګل اغا شېرزي، محمد اسمعيل خان، 

 عطامحمد نور او نور چې دلته يې له تفصيل څخه تېرېږو.
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 اتم څپرکی
 

 له ولسمرش رسه ځانګړې کتنې

 

له ولسمرش کرزي رسه وخت اخيستل څه اسانه کار نه و، هغه وخت چې 

ل( کلونه، نو ولسمرش رسه مې ښه روابط ۶۹۸۱-۶۹۸۶زه په جالل اباد کې وم )

درلودل. نږدې هره مياشت مې يو ځانګړی مالقات کوالی شو، خو کله چې 

بيا په امنيت شورا دفرت کې مقرر شوم، په پيل کې  کابل ته راغلم او په تېره

ځانګړي مالقاتونه اسانه وو، خو وروسته وروسته بيا د وخت په تېرېدو رسه 

د نږدې دوو کلونو په  تر وختهسخت شول. له جالل اباده کابل ته د راتګ 

( بېالبېل مالقاتونه کړي وو، اکرثه ۶۹بهري کې ما له ولسمرش کرزي رسه تقريباً )

مې د کاغ  پرمخ ليکيل وو، د يادښتونو په ساتنه کې زما له ېېر احتياط رسه 

رسه بيا مې هم د هغو مالقاتونو متنونه د دې اثر د ليکلو پر وخت ترالسه نه 

هم پيدا نه مې بيا  که څه هم دا يادښتونه مې ېېر وپلټل خوکړای شول، 

ورو يادښتونو کړای شول، خو ځينې مهمې خربې مې د حافظې په زور په ن

کې ترې راواخيستې. کله چې مې جمهوري رياست کې رسمي دنده پيل 

کړه، ځينې يادښتونه مې پر خپل وخت خوندي کړل، له ځای، وخت او 

نېټې رسه، ځينې مې حافظې ته وسپارل، خو بيا هم ځينې داسې خربې چې 

لې ال هم مهمې وې د زمانې باد راڅخه يوړې، ما تر خپله وسه خپلې هلې ځ

وکړې، ځينې ځانګړي مالقاتونه او د هغوی غټه منځپانګه مې خوندي کړل، 

دلته يې درنو لوستونکو ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي د تاريخ ليکنې د 

خامو موادو په توګه ترې ګټه واخيستل يش او يا هم لږ تر لږه د ولسمرش 

ټوله کې ټولو  کرزي د دربار ځينې ګوټونه روښانه کړي. نورو افغانانو او په
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انسانانو ته مې پيغام دا دی چې که په داسې حساسو دفرتونو او ځايونو کې 

کار کوي، نو د قلم څوکه دې د خپل تقرر له همغې لومړۍ ورځې څخه ښه 

تېره کړي، خپل ټول هغه يادښتونه چې حال او راتلونکي نسل ته پيغام 

وسپاري. په داسې ولري، په ترتيب رسه وليکي او د تاريخ حافظې ته دې 

ځايونو او دفرتونو کې رښتيا هم ځينې داسې مسايل پېښېږي چې ليکل او 

ارزول يې نه يوازې اوسني پښت، بلکې راتلونکو نسلونو ته خورا ګټور دي، د 

الهام او پيغام د رسچينو په توګه کار ورکوي او بل نسل او راتلونکي واکمن 

والی يش. د کومو ځانګړو مالقاتونو پرې د خپلو ګڼو احتاميل تېروتنو مخه ني

 يادښتونه چې ما خوندي کړي، غواړم ځينې مهم يې دلته وړاندې کړم:
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 د ولسمرشۍ دوميې ټاکنې

 

يانې د جمهوري رياست تر  ،ل(کال څخه پنځه کاله وړاندې۶۹۸۸له نن )

لومړي ځل ټاکنو دمخه د انتقايل ادارې رييس ښاغيل حامدکرزي زه )يون( 

مازيګر ناوخته مهال و، د جمهوري ، مباد څخه کابل ته غوښتی و له جالل ا

رياست د لومړۍ منرب ماڼۍ )د جمهور رييس کور( په لوی حوييل کې پيل 

ګرځېدو، هغه وخت ښاغيل کرزي صيب ماته وويل چې دلته مې ځکه 

راوغوښتې چې په دې ازاده فضا کې ازادې خربې وکړو، ښاغيل کرزي زه په 

چې د ده په خاص کاري دفرت کې ازادې خربې نه يش  خربو کې پوه کړم

کېدی، مانا دا چې هلته د ثبت وسايل شته چې کېدی يش خاصې خربې بل 

ځای ته انتقال يش. دا چې هغه وخت ما ښاغيل کرزي ته د انتخاباتو په باب 

څه وويل او ده راته څه وويل دې ته مې په يو بېل بحث کې، چې جال ليکل 

ل( کال د غربګويل مياشت او د ۶۹۸۸. خو نن ورځ د )شوی، اشاره کړې

جمعې مبارکه ورځ ده او انتخاباتو ته پوره دوه مياشتې پاتې دي، زه بيا 

جمهور رييس خپل حضور ته بللی يم، د مالقات ځای همغه دی، خو پر 

و او دا  مهالدومره توپري چې پنځه کاله په کې واټن دی، هغه مالقات مازيګر 

( بجې دی. ولسمرش د پنجشنبې پر ورځ ماسپښني له ۳پر ) مالقات سهار

سناتورانو څخه د غونډې د خالصۍ پر مهال ځان رسه دفرت ته بوتللم، خو 

څرنګه چې هلته درې څلور مشاور وزيران ترې راتاو وو، نو ماته يې وويل 

چې دوی هم دي او ښه ستړی هم يم، پراخ مجلس نه شو کوالی، نو سبا 

چای به هم وڅښو او ښه ازاد ګپ به هم ، مهال کور ته راشه سهار د چای پر

ولګوو. خپل يو سکرتر )عزت( ته يې وويل: يون صيب لپاره سبا ته پروګرام 

جوړ کړه، هغه وويل په سرتګو، جمهور رييس نه مې خدای پاماين واخيسته 
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 او د خپل دفرت پر لوري رهي شوم.

د ميل امنيت شورا دفرت( د جمعې ورځ سهار اته نيمې بجې خپل دفرت )

ته الړم، لس پنځه لس دقيقې په دفرت کې وم، په يوه پاڼه کې مې هغه مهم 

چې له جمهور رييس رسه يې بايد په خربو کې مطرح کړم. په  ،مسايل وليکل

 دې يادښت کې دغه الندې موضوعګانې شاملې وې:

 د انتخاباتو د کمپاين څرنګوالی 

 فرتونو ترڅنګ د نورو متبادلو دفرتونو د انتخاباتو لپاره د اوسنيو د

 پرانيستل.

  په ختيزو واليتونو کې د انتخاباتو د څرنګوايل د ښه وايل لپاره

 وړانديزونه.

  په اوسنيو انتخاباتو کې د جمهور رييس د موئتلفينو د غوښتنو

 جانبي تاثريات.

 .د انتخاباتو د نتايجو يوه احتاميل ارزونه 

 فينو تر حده زياتو غوښتنو مهارول.په اينده حکومت کې د موئتل 

 او ځينو  احمدزي له ېاکرت انوارالح  احدي، ېاکرت ارش  غني

 نورو کانديدانو رسه خربې اترې او د هغوی اينده برخليک.

  د ژوندون ټلوېزيون د جوړولو لپاره خربې اترې او ځينې نور

 مسايل شامل وو.

 

د جمهور رييس د  ( بجې د ميل امنيت شورا دفرت څخه۳پنځه لس کم )

استوګنځي پر لوري پلی وخوځېدم، د امنيت شورا دفرت د جمهور رييس د 

کاري دفرت )ګلخانې ماڼۍ( ته مخامخ موقعيت لري، ښي الس ته يوه ځانګړې 

الره ده چې جمهور رييس هر سهار له همغې الرې له خپل استوګنځي 

ځل دی چې د )لومړي منرب قرص( څخه خپل دفرت ته راځي. دا زما څلورم 

جمهور رييس استوګنځي ته ځم. نو الره کې بلد وم، تر دې ځايه بيا د 
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هره  )جمهور رييس تر استوګنځي درې ځايه عسکر والړ دي، خو دومره ېېر نه

غرفه کې يو يا دوه تنه عسکر، فضا ېېره ارامه ده، د جمعې ورځ خو بېخي 

کر په کې وو، يو له ارامي ده. دوميې پېره دار خونې ته چې ورغلم، دوه عس

غرفې راووت، ماته يې وويل چېرته ځې؟ ما وويل رييس صيب غوښتی يم، 

هغه لکه چې خرب نه و، )عزت( ته مې ټلېفون وکړ، هغه په ټلېفون کې ژر 

وررسه خربې وکړې. لږ څه وړاندې هغه بلې غرفې ته، چې دوه عسکر په کې 

ومړي منرب قرص د ودانۍ والړ وو، راته يې وويل هغو ته الړ شه، هغوی د ل

مخې ته والړ وو. هلته الړم، ېېر پاک، بانزاکته او باسليقه عسکر وو. تر ستړي 

ميش وروسته مې ورته وويل چې رييس صيب غوښتی يم، هغوی خرب وو، يو 

عسکر وويل: زه دررسه الړ شم، که خپله بلد يې، ما ويل نه که يو بلد کس 

ېېره ښه ده، دروازه يې بېرته کړه، لږه رارسه الړ يش، ښه به وي، ده وويل 

شېبه وروسته )نيازمندصيب( راغی، )دی په لومړي منرب قرص کې رييس صيب 

ته نږدې يو کارکوونکی دی( ده ستړي ميش راکړل، زه يې پېژندمل، دواړه 

پرده پرې  سپينه چې ، يوځای د قرص مخې ته تر شنو ونو الندې يو مېز ته

ايښي وو، د سهارنۍ لپاره  هوکۍ او دوه واړه مېزونغوړېدلې وه الړو. څلور څ

مناسب چای برابر شوی و، ښه پاک او سوتره و، خو د پخوانيو او يا هم ځينو 

نورو اوسنيو پاچايانو په شان ېېر مجلل نه وو، ساده خو پاک. شني او تور 

چای، د تازه مېوې اوبه )رشبت(، ګرمه وچه ېوېۍ، مربا او شات پر مېز ايښي 

( ۳او وروسته يې په غوړيو کې پخې کړې هګۍ هم راوړې. پنځه کم )وو 

بجې پر څوکۍ کېناستم، دې وخت کې د جمهور رييس يو بل امنيتي کس 

راغی، په شخيص جامو کې و، غالباً چې د جمهور رييس خپلوان به و، په 

کندهارۍ لهجه يې خربې کولې، زما څنګ ته راغی، ماته يې ستړي ميش 

ه يې په الس کې وه، زه پر څوکۍ ناست وم او دی زما څنګ راکړل، مخابر 

ته ودرېد، ماته يې وويل يون صيب هغه اسالم اباد ته چې تللی وې، ته، 

)سليامن الي ( او )صدي  چکري( چې په خيرب ټلوېزيون کې وئ، مرکه مو 
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وه، ماته يې ېېر خوند راکړ، سخت ځوابونه دې ورکړل، داسې خوند يې 

ټولو انډيواالنو خوښ کړل. همدې خربو کې وو چې ما ورته وکئ، چې زموږ 

وويل دلته د مرغانو ېېر ښه اوازونه نه دي؟ او بل دا ساحه دومره ښکلې شوې 

چې بېخي سړی فکر کوي په اروپا کې ناست وي، مخکې چې زه راغلی وم 

دا ساحه دومره ښکلې نه وه، ده وويل: ))دلته ېېر کار وشو رښتيا هم پخوا 

نه وه، دلته طاوسان هم وو او کيکرې هم، خو هغه ما يوړل، ېېرې داسې 

زياتې چغې به يې وهلې، دا ټوله فضا به يې نا ارامه کړې وه...(( همدې 

خربو کې وو چې جمهور رييس له کوره رابهر شو، يو شل مرته لرې يې پرما 

 غږ وکړ: ))يون صيب موال دې راوله!(( زه د احرتام په خاطر يو څو مرته

مخې ته ورغلم، غږ يې وکړ: ))اوهر عجيبه کندهارۍ غاړه دې پيدا کړې(( ما 

ويل دا شېرزي صيب راته راکړې، ده وويل ))عجيبه ښکلې ده، شېرزی دا 

غاړې ېېرې خوښوي.(( ټينګ روغبړ يې رارسه وکړ، امنيتي کس ته يې غږ 

 کړ: ))هلئ ژر شئ د يون صيب څوکۍ زما څنګ ته کېږدئ، چې دا مخامخ

ونې هم وګوري او مجلس هم رسه وکړو.(( خدمه وو ته يې وويل هلئ ژر 

شئ راوړئ شيان، هغوی وويل هر څه تيار دي صيب، جمهور رييس ماته 

وويل څه شی خورې؟ ما ويل هر څه دلته شته په خپله خوښه يې خورم، 

خدمه وو په غوړيو کې پخ کړې هګۍ هم راوړې، زموږ په ګيالسونو کې يې 

 (حامد کرزی)ولسمرش  )محمد اسمعيل يون(
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ه او رييس صيب زما د کورين ژوند او د کور د غړو تر پوښتنې چای واچو 

وروسته پر خربو پيل وکړ، چای مو هم څښه او خربې مو هم کولې، ما تر هر 

 څه دمخه د خپل يادښت پاڼه راواخيسته پر زنګانه مې کېښوده.

لومړی ما ورته وويل چې د تېرو ټاکنو نتيجه بايد بيا تکرار نه يش، چې يو 

ېڅ رايې رانه وړي، خو بيا دې هم په حکومت کې تر ټولو زيات څوک دې ه

اوس چې د ټاکنيزو مبارزو لپاره کوم  ،مطرح وي. بله خربه مې دا وکړه

دفرتونه جوړ شوي او کوم کسان يې مرشي کوي، دا بيا پر تنظيمونو وېشل 

شوي، پر دوی ټول خلک نه راټولېږي او نه دوی د دې وړتيا لري چې ټول 

ځان راټول کړي او يا د ټاکنو منجمن  وکړي. ښه الره دا ده چې د خلک پر 

دوی پر وړاندې متبادل دفرتونه جوړ يش، کوم کسان چې دوی يې نه يش 

ج بوالی، همدا متبادل دفرتونه به يې راج ب کړي چې څوک خوابدي او 

بهر پاتې نه يش. دا ځل ټاکنې تر هغو تېرو يو څه مشکلې دي. ختيزو 

ې ټاکنيزو دفرتونو ته هم بايد زياته پاملرنه ويش، هلته اختالفات واليتونو ک

په برخه کې ېېر  او تائيد ېېر دي، خپلمنځي اختالفات، البته ستاسو د ټاکنې

اختالفات نه شته، خو له داسې ميتود څخه بايد کار واخيستل يش چې 

ان پېک نه ته زي رايو تاسوسستاسو د دوو پلويانو تر منځ د اختالفاتو له امله 

يش، داسې نه يش چې يو په غېږ کې ونيول يش او بل خوابدی يش. ستاسو 

د نورو موئتلفينو ناقانونه او لوړو غوښتنو ته هم بايد ېېره توجه ويش، چا رسه 

داسې ژمنې ونه يش چې د نورو خواوو د خفګان سبب يش او يا هم په 

ليتوب په حالت کې هم راتلونکي کې د هغو د پوره کولو امکان نه وي، د بريا

بايد د غوښتنو او واقعيتونو تر منځ تعادل رامنځته يش. له ېاکرت انوالح  

احدي، ېاکرت ارش  غني، مريويس ياسيني او ځينو نورو کانديدانو رسه بايد 

خربې اترې ويش، که له خپلې کانديدۍ تېر يش ښه به وي. کله چې د 

ل د تېر په انډول څه زياتې جمهور رييس د خربو وار راغی، نو هغه دا ځ

اندېښنې لرلې، هغه وويل: ))څو ورځې مخکې ماته استاد رباين راغی، راته 
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يې وويل چې زه همکارۍ ته تيار يم، ما استاد ته وويل چې دې 

خلکو)هد  يې نظار شورا وه( تاسو رسه چندان ښه نه دي کړي، نو تا ولې د 

ه دا ده چې په دې نظام دوی ملن نيولې، استاد رباين وويل، اصيل خرب 

)رياستي نظام( کې موږ خپل حضور نه شو ليدلی، سيستم بايد بدل يش، د 

استاد رباين هد  دا و چې سيستم بايد نامتمرکز يش، د ولسواليو شوراګانو او 

يش او په نهايت کې نظام بايد  واليتي شوراګانو ته بايد زيات واک ورکړل

استاد رباين تاسو رسه »پارملاين بڼه خپله کړي.(( دامهال ما ولسمرش ته وويل: 

له صداقت څخه کار نه اخيل، د هغه ټول عمر په دې چل و فريب کې تېر 

رسه همکاري نه کوي او که کوي يې هم، نو د ېېر غ  امتياز  شوی، هغه تا

رځای چې موږ بيا جمعيت رسه خربې وکړو، ښه په مقابل کې به وي، د دې پ

کرزي صيب وويل: ))دا  «به وي چې پر خپلو طبيعي متحدينو کار وکړو.

چې هغوی ورته دا  يخلک ټول بهرنيانو رسه اړيکي لري، داسې خو به نه و 

کې دی. پاتې شوه د احدي دې خربې غوږ کې ايښي وي، زما تشويش په 

ونه درېږي، ېاکرت ارش  غني ترپايه  صيب خربه هغه کېدی يش، تر پايه

ودرېږي، هغه ټاکنې نه يش ګټالی، خو رايې کمولی يش، خارجيانو ودرولی 

چې زما رايې راخرابې کړي، هغه د دې کار لپاره مناسب هم نه دی، اوسېله 

هم نه لري، مريض هم دی، که انتخابات باييل، څادر به پر اوږه کړي او ځي 

دو واز نه دی، چې په دې وطن کې پاتې يش يا به دې وطن نه، چندان بن

پاتې نه يش، پاتې شو ياسيني، هغه يو بزنس مني دی، کوم غ  ميل شعور نه 

هم، تاوان نه کوي، چا  يې لري، انتخابات خو نه يش ګټالی او چې بايلوي

چې ودرولی، هغوی به ورته تاوان ورکوي، که ناکام شو خو بيا به هم تجارت 

، دا قرارداد واخله، هغه واخله، شهرت ته به ورسېږي، دوه وي، بزنس به وي

درې قرارادادونه يې چې واخيستل، خپل مصار  بايس، هغه د نور يش په 

دوست  کيسه کې هم نه دی. دا نور کانديدان هم داسې درواخله، يوازې برش

اصيل سيال خو معلوم دی، که »څه رايې ګټالی يش...(( ما ورته وويل: 
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بريايل شئ چې په حکومت کې د ېاکرت عبدهللا عبدهللا د  تاسې پر دې

کمېږي. را پلويانو د السوهنې مخه ونيسئ، نو د ده د کاميابېدو چانس ېېر 

حقيقت خو دا دی چې يو شمېر خلک تاسو څخه هم خوابدي دي، خو کله 

چې عبدهللا وګوري چې ستاسو په مقابل کې والړ دی، خلک فکر کوي چې 

تاسو ښه ياستئ، نو دا کار تاته ګټه رسوي، په واقعيت کې د تر هغه بيا هم 

)عبدهللا( د ېلې تېره مايض د دې سبب کېږي چې خلک تاسو ته متاميل 

 يش.

خلک فکر کوي چې د عبدهللا د ېلې په برياليتوب رسه افغانستان يوځل 

ولسمرش « بيا ګډوېۍ ته ځي، نو تر ګډوېۍ خو دا اوسنی حالت هم ښه دی.

که داځل دې ټاکنې وګټلې، نو : »ه خربو رسه مواف  و، ما ورته وويلهم زما ل

 تېره دوره هغه»ده وويل:  .«هيله لرم چې پخواين مصلحتونه بيا تکرار نه يش

ما ويل کاشکې  «ده. )کار يا بازسازۍ(د )رسدسازۍ( مرحله وه او دا بله د 

 همداسې ويش.

ون ټلوېزيون د جوړولو پر يو لړ نورو مسايلو مو هم خربې وکړې، د ژوند

په باب هم خربې وشوې. ولسمرش راته وويل، زه به ځينو تجارانو رسه خربې 

 وکړم چې مرسته دررسه وکړي او ټلوېزيون دې در جوړ يش.

يو يو نيم ساعت به رسه ناست وو، خو کله چې به د چای د تازه کولو لپار 

 يې پر بلې واړوله.خدمې راغلې، نو ولسمرش به خربې غلې کړلې او خربه به 

تر اوږده بحث وروسته مې ورڅخه خدای پاماين واخيسته او د خپل کور 

 پر لوري را رهي شوم.
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له  او  د نوي پارملان د جوړېدو خطرونه

 جمهور رييس رسه کتنه

 

  ( مه نېټه ليکلی دی.۱( مياشتې پر )۳ل( کال د )۶۹۸۳دا يادښت مې د )

کال ټاکنې پر داسې مهال  (ل٠097)د  د افغانستان د وليس جرګې لپاره

تر رسه شوې چې د هېواد په يو زيات شمېر واليتونو کې ګڼې امنيتي 

ستونزې وې، په دې ېول رشايطو کې د خلکو د پراخ ګډون امکان ېېر کم 

و. د انتخاباتو د مستقل کميسيون پر مرشتابه هم ېېر شکونه وو، چې قومي او 

يو سيايس ېلو او د بهرنيو السونو د مداخلې سيمه ييز متايالت لري، د کورن

ملتپال شنونکي شمېر وو، نو په دې وجه يو زيات  تپراخ امکانات او احتامال 

په دې نظر وو، چې په داسې رشايطو کې عادالنه انتخابات ناشوين دي او د 

 ناعادالنه انتخاباتو تر رسه کول به هېواد له لوى بحران رسه مخامخ کړي.

، نو ما لتخاباتو کميسيون غړي او مرشتابه هئيت ټاکل کېدکله چې د ان

ېېره هڅه وکړه چې جمهور رييس وګورم او خپل نظر ورته څرګند کړم، خو 

زمينه برابره نه شوه، بيا مې له بېالبېلو الرو پيغام ورولېږه چې د انتخاباتو د 

مستقل کميسيون غړي او رييس بايد په بشپړ ېول بې طرفه او مسلکي 

اص وي، خصوصاً د هغو تنظيمونو غړي نه وي چې د قدرت مدعيان اشخ

تنظيم،  دي، قومي او سمتي متايالت لري. دا مهال يوازې د اسالمي جمعيت

له کرزي رسه د جمهوري رياست پر لومړۍ څوکۍ په رقابت کې و، زما ېېر 

تشويش همدې ېلې ته و، خو لکه څنګه چې زما اندېښنه، اټکل او وېره وه، 

صيب همغسې وکړل. د جهادي رهربانو يوه غونډه يې راوغوښته، د  کرزي

رباين، فهيم، قانوين، عبدهللا او نورو ال وار دمخه  :اسالمي جمعيت مرشانو
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د مرشتابه لپاره زمينه برابروي، به مشوره کړې وه، چې د خپلې ېلې غړي ته 

صيب چې د جمهوري رياست د څوکۍ له نيولو بېغمه شوى و،  یکرز 

ملاين ټاکنې يې د خپل مقام لپاره لومړى او اسايس خطر نه ګاڼه، اسالمي پار 

يش. د )!( جمعيت ته يې ال هم نور امتياز ورکاوه، چې ال ورڅخه خوشاله

په  (حرضت مجددي او استاد سيا )جهادي مرشانو په غونډه کې فهيم د 

ادفر د رييس کېدو وړانديز وکړ. ېاکرت رنګني د (فضل احمد معنوي)خوله د 

سپنتا ) د ميل امنيت مشاور( وار دمخه د معنوي د تقرر لپاره کمپاين پيل 

کړى و، کرزي ته هم د دې ېلو ټپلو د خوشالۍ لپاره تر دې بله غوره موقع 

ميل پروسه د  هنه وه، نو ژر تر ژره يې دا وړانديز منظور کړ او په دې ېول يو 

 تنظيمي افرادو الس ته وغورځېده.

کنې وروسته مې بيا هم د داودزي، انجنري ابراهيم، د معنوي تر ټا

هېوادمل او نورو له الرې هڅه وکړه چې له کرزي صيب رسه زمليرسمحق 

وګورم او د پاتې خطرونو د مخنيوي لپاره وررسه خربې وکړم، خو بيا هم چا 

وخت رانه کړ، بيا مې يو لنډ پيغام ورولېږه، ورته ومې ليکل: ))هغه ماين چې 

کې خک کړ، د انتخاباتو پر ورځ به  د انتخاباتو د پروسې په مخ دې اوس

وخت پورې مې بيا هم هلې  کېدو ترانفجار وکړي((. د انتخاباتو د تر رسه 

ځلې وکړې، چې که چېرې د مالقات وروستى چانس برابر يش، بيا هم چانس 

 برابر نه شو، يوازې څلور ورځې ټاکنو ته پاتې وې چې بيا مې يو څو ګوتې

ليک ورولېږه: په ليک کې مې وليکل: ))د انتخاباتو د مستقل کميسيون د 

مرشتابه په ټاکنه کې اشتباه شوې، دا ېله اوس غواړي انتخابات د خپلو 

مقصدونو په پام کې نيولو رسه تر رسه کړي، يوه توطيه يې په پام کې ده چې 

مېر پښتون جربان يې بيا ېېر سخت برېښي، دوى لومړى غواړي په يو زيات ش

مېشتو سيمو کې د ناامنيو په پلمه د رايې اچونې مرکزونه کم کړي، دا خطر په 

هغو واليتونو کې ېېر زيات دى چې پښتانه او نور قومونه په کې څنګ په 

څنګ اوسېږي او بيا د پښتنو کانديدانو رايې د نا امنۍ او تقلب په نامه بندې 
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ه ټول افغانستان کې دې ټاکنې کړي، نو اوس يې لنډه حل الره دا ده چې پ

پر يوه ورځ نه تر رسه کېږي. ټاکنې دې واليت په واليت ويش او يا دې درې 

څلورو واليتونو کې پر يو وخت ويش، که واليت په واليت ويش، نو حکومت 

کوالى يش د زياتو پوليسو او امنيتي ځواکونو په استخدام رسه د همغه واليت 

ينګ کړي او خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي، د په ناامنه سيمو کې امنيت ټ

ى يش، چې يا هلته اانتخاباتو کميسيون ته بايد د ناامنيو پلمه په الس ور نه کړ 

مرکزونه جوړ نه کړي او يا بيا وروسته د نا امنۍ او درغلۍ په نامه د چا رايې 

ليک رسېدىل و، لوستى يې و، نظر يې  دا باطلې کړي.(( جمهور رييس ته زما

ښ شوى و، خو ځواب يې راولېږه، چې: ))دا ښه نظر دى، خو اوس ېېر خو

ناوخته دى، ما د انتخاباتو له کميسيون څخه خداى پاماين اخيستې، بيا يې 

نه شم ليدىل.(( په دې ېول زما ټولې اندېښنې همداسې د اندېښنو په توګه 

 پاتې شوې.

اټکل  کله چې ټاکنې تر رسه شوې، هغه حاالت پېک شول چې ما يې

هېڅ وخت را نه کړ، نن او سبا يې کوله، دوه ځله يې د ولسمرش کړى و، خو 

په جدول کې نوم هم راته وليکه، خو بيا مې هم ونه شو کتىل او  نومالقاتو 

دواړه ځله مې په بېالبېلو علتونو مالقاتونه کنسل شول، زما زړه و که د نتيجو 

اعالن مخه ونيسو، د تر اعالن دمخه راته وخت راکړي چې د نتيجو د 

انتخاباتو د کميسيون په اړه مې ځينې اسناد هم راټول کړل، يوه ليکنه مې 

( ټکو کې مې د انتخاباتو د نتيجو د قبلېدو په حالت کې د 7هم وکړه، په )

نوي پارملان د جوړېدو خطرونه جمهور رييس ته وليکل: دا خطرونه په دې 

  ((:ېول وو

 ارزښتونو له منځه وړل.د ميل مصطلحاتو او ميل  -٠

د کرنسۍ يا ميل پيسو بدلول، د کوچيانو د څوکيو د له منځه وړلو  -9

 لپاره هڅه.

د پخوانيو اتالنو د لقبونو اخيستل او پرځاى يې د نويو تصنعي اتالنو  -0
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 جوړول.

 د واليتي شوراګانو د واک زياتول. -3

 د واليانو او ولسواالنو انتخايب کول. -3

ګام کې د پارملاين، په دويم کې د فدرايل او په درېيم ګام  په لومړي -9

 کې د افغانستان د تجزيې لپاره هڅه.

پر قومي او تنظيمي معيارونو د خپلې خوښې وزيرانو ته رايه ورکول او  -9

 د کاري وزيرانو ناکامول.

د لويې جرګې رابلل، د جمهور رييس ګوښه کول او بيا احتاماًل  -9

 محاکمه کول

لومړي معاون تر رسپرستۍ الندې د انتخاباتو تر رسه کول، په بشپړ  د -7

 ېول د ټول نظام راخپلول او يا د نظام د بڼې چورل  بدلول.((

 

هم ور ورسېدل، خو بيا هم د مالقات زمينه برابره نه شوه، يوه نظريات دا 

مفصله ليکنه مې وکړه، چې د انتخاباتو د کميسيون د درغليو په اړه وه، د 

الن يوه ورځ دمخه د مالقات زمينه برابره شوه، خو بيا دا مالقات د نتيجو تر اع

( نيمو بجو ته معطل ٠٠( مه د چهار شنبې ورځ )0) پر د قوس ل( کال۶۹۸۳)

شو، پر همدې ورځ او پر همدې وخت د ټاکنو نتيجې اعالن شوې، يوولس 

ه انتظار چې د جمهور رييس دفرت ته پورته شوم، لږه شېب وې نيمې بجې

ته اترشيف راوړ او ر  (حامد اکرم)خونه کې کېناستم، د ترشيفاتو رييس ښاغيل 

يې وويل: ))يون صيب مالقات دې سباته پاتې شو، رييس صيب وويل: سبا 

 دوه بجې ګورو.(( همدې رسه له دفرته راووتم او د خپل دفرت پر لوري الړم.

ييس دفرت ته پورته ( د پنجشنبې ورځ دوه بجې بيا د جمهور ر3د قوس )

شوم، هغه د جرګو په هال کې له يو شمېر قومي مرشانو رسه پر جرګه بوخت 

و، پوره يو ساعت مې انتظار وکړ، کله چې جمهور رييس خپل دفرت ته راغى، 

نو څو دقيقې وروسته يې وغوښتلم، تر ګرم روغبړ وروسته يې راته وويل 
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م درته درې څلور ځله خپل چې: ))اوس نو وايه!(( ما وويل: ))ما مخکې ه

تشويش په ېاګه کړى و، اوس يې بيا درته وايم چې اوسنۍ پارملاين ټاکنې 

عادالنه نه دي او که پر دې بنس  کوم پارملان رامنځته يش هغه به هم عادالنه 

نه وي، ملت او دولت به له سخت بحران رسه مخامخ کړي، لکه څنګه چې 

غانستان کې سخت قومي بحران مې دمخه درته ليکيل وو، دوى به اف

طبعې وزيرانو ته به رايه ورکوي، کاري وزيران به  ېراوټوکوي، د خپل

ناکاموي، په اليحو او قوانينو کې به د خپل ځان په ګټه بدلون راويل، محيل 

کورواکۍ به رامنځته کوي، ميل هويت به تخريبوي، هېواد به د انارشيزم او 

په اوسني ترکيب او د ځينو بهرنيو کړيو په بيا د تجزيې خواته بيايي، دوى 

مرسته کوالى يش په اسانۍ رسه په پارملان کې دوه ثلثه پوره کړي، په دې 

ترتيب دوى لويه جرګه رابلالى يش، هم جمهور رييس په يوه عادي خربه 

محاکمې ته کشوالى يش او هم په اسايس قانون کې تغري راوړالى يش، که 

ه کړي، که همدا قانون هم وي، نو د لومړي معاون جمهور رييس له کاره ګوښ

تر مرشۍ الندې به ټاکنې کېږي، په داسې حال کې چې پارملان هم د دوى 

په الس کې وي او حکومت هم او په اکرثيت پښتون مېشتو سيمو کې هم 

جګړه روانه وي، نو په دې حالت کې که انتخابات ويش، نو اتومات يې دوى 

وى رسه ده، خپله مالمتي د بل چا پر سالمتۍ توجيه ګټي، ميډيا هم ټوله د

کوالى يش، د ګاونډيو هېوادونو او ځينو نړيوالو نيتونه هم درته معلوم دي، 

نو په دې ېول به افغانستان له داسې يو لوى بحران رسه مخامخ يش چې بيا 

 يې راټولول ناشوين وي.

کې د داسې  ما مخکې هم درته وييل چې د انتخاباتو کميسيون په راس

يو شخص ټاکل چې خپله د قدرت د يو مدعي تنظيم غړى وي دا خپله د 

انتخاباتو د پروسې مرشوعيت او استقالليت ختموي، لکه څنګه چې ما اټکل 

کړى و) هغه ماين اوس وچاودېده، خو اوس زما وړانديز دادى چې په هر 

چې دا ترتيب وي، کورنۍ او بهرنۍ کړۍ بايد پر دې حقانيت قانع يش، 
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انتخابات نه وو، هسې انتصابات و، نو بايد له رسه دې ټاکنې ويش، خو تر هغه 

دمخه څو شيان په کار دي چې بايد تر رسه يش، د ټاکنو کميسيون دې په 

بشپړ ېول ناپېيىل وي، هېڅ داسې اشخاص چې تنظيمي او قومي متايالت 

دعيانو پلويان، لري، بايد په کميسيون کې ځاى نه يش، په تېره د قدرت د م

بله مسئله دا ده چې ټاکنې بايد واليت په واليت تر رسه يش او نتيجه دې هم 

ځاى پر ځاى پر همغه ځاى اعالن يش. د يوه کانديد د مرشوعو رايو 

برخليک دې په کابل کې د يوه کمپيوټر کار په الس نه ورکول کېږي، موږ له 

يت د ټاکنو امنيت خوندي ( زرو عسکرو ته رضورت لرو چې د يوه وال ٠3-٠3)

کړي، د ناامنۍ او تقلب په نامه بايد هېڅ سيمه او خلک له حقوقو محروم نه 

يش.(( د ټاکنو په اړه ما خپل نور ګڼ داليل هم وويل، دا مې هم وويل چې: 

معنوي د جمهوري رياست په تېرو ټاکنو کې د ټاکنو په فضل احمد ))

نډۍ وهله، دا چې پر لومړۍ ورځ کميسيون کې د ېاکرت عبدهللا په پلوۍ ې

( لکه رايې باطلې شوې دا د هغې ٠0له کوم قانوين مجوز او صالحيت پرته )

کوله او پر همغه يې غوښتنه  (ګالربيت)خربې تصدي  و چې ېاکرت عبدهللا او 

وخت يې هم همدومره رايې د همدې سيمو باطلې ګڼلې وې. له دې بحران 

د جمهوري رياست تېرې ټاکنې تر څخه د دوى هد  دا دى چې يو خو 

پوښتنې الندې راويل او بل د راتلونکي جمهوري رياست د ټاکنو لپاره هم 

داسې يوه پلمه برابره کړي، چې په دې سيمو کې يا هېڅ ټاکنې ونه کړي او 

يا يې هم پر همدې تېر برخليک اخته کړي.(( په دې ترڅ کې مې د 

هغه ليکنه هم ورکړه چې د ځينو اسنادو اړه  هانتخاباتو د کميسيون د درغليو پ

 او شواهدو پر بنس  ليکل شوې وه.

 دا ليکنه دا وه:

 استعامل شوې رايې هغومره نه دي چې دوى وييل دي. -٠))

 

د هر واليت مجموعي استعامل شوې رايه، په هغو کې باطله، قرنطني  -9
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 شوې او پاکه رايه له يو بل څخه نه ده تفکيک شوې، د پاکې رايې

 مجموعي شمېر هم نه دى معلوم او د باطلو مجموعي شمېر هم.

 

که له رسه په هر واليت کې د ټولې استعاملو شويو رايو شمېر قيد شوى  -0

واى،  ېواى، کېدى يش د درغليو مخه تر يوه حده په دې نيول شو 

رسه د خپلې خوښې کانديد ته په اسانۍ  به سيونېچې د انتخاباتو کم

ته کړې، دا کار به ورته ېېر مشکل و، خو اوس ورته الره رايه نه واى زيا

 خالصه ده.

 

د انتخاباتو د کميسيون د لومړۍ او وروستۍ ورځې ارقامو تر منځ يو  -3

کې د لسګونو زرو رايو تفاوت  نهتفاوت او د کابل شمېر  رايو ليونيم

 ښکاري.

 

 ېېټابېس له تخنيکي پلوه نيمګړى دى، د ېېټابېس دويم رسور د -3

جمهوري رياست د رايو مرکزونو او رايو محلونو په حساب برابر شوى، 

خو اوس چې په پارملاين ټاکنو کې په رايو محلونو کې يو څه تغري 

ج بوي، خو دويم نه راغىل، د ېېټابېس لومړى رسور ټول محلونه 

همغه محلونه ج بوي چې په ېېټابېس کې قونسل )ځايګى( يا خونه 

 لري.

 

فورمو سکېن شوې بڼه  (T.B)لومړنيو ورځو په بهري کې د  يوازې د څو -9

په انټرنې  وښودل شوه، چې هغه هم په ېېر تکليف ېاونلوې کېدله او 

په ټول افغانستان کې د )فيفا( په شمول چا د دې امکان نه درلود چې 

کړي او بيا يې له اعالن  )چاپ( ته پرن  ( فورمو دا بڼه ځانT.Bد )

له کړي. ان خپله د انتخاباتو او شکاياتو د کميسيون شويو رايو رسه پرت
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فورمو  (T.B)مسولني هم د دې وس نه لري چې له خپل دفرته بهر د 

 اصيل بڼه له اعالن شويو رايو رسه پرتله کړي.

 

د انتخاباتو کميسيون په تېره بيا په مرکزي دفرت کې په سلو کې  -9

تو پر بنس  غوره کارکوونکي د تنظيمي او قومي مالحظا سلنه(93)

جمعيت فکري خط  او شوي، چې دا برخه يې اکرثه د نظار شورا

چې اوس يې ېاکرت عبدهللا عبدهللا په يوه نوې بڼه استازي  ،تعقيبوي

 کوي.

 

د انتخاباتو د قانون د محتوياتو خال  په  مرش سيونېد انتخاباتو کم -9

خپلې  اکرثو مهمو پوستونو کې خپل خپلوان، خپل تنظيميان او د

د بېلګې په توګه  تنه سيمې خلک مقرر کړي چې دلته يې يو څو

 يادوو:

  دIT .رسپرست رييس، شفي  احمد له کاپيسا واليت څخه 

 .محمد سميع، د ېيټاسنټر کوارديناتور يا مسول له پنجشېر څخه 

  ېاکرت کامران، د ېېټابېس ېيولفر، چې د شفي  احمد خپلوان او له

 دى. څخه کاپيسا واليت

 

د يادونې وړ ده چې دا درېواړه موقتي کارمندان دي، په داسې حال  

کې چې دا حساس پوستونه د اداري اصالحاتو د کميسيون له خوا مقررېږي، 

فضل احمد معنوي دا له دې پروسيجر پرته په خپل زور مقرر ښاغيل خو 

 کړي دي.

 .د معنوي حقوقي مشاور، رسير برمک له پنجشېر څخه 

  ،له پنجشېر څخه.امنيتي مشاور 

 بشري فاروق يو بل چارواکى، له پنجشېر څخه 
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 امنيتي ياور، مبني خريخواه، له پنجشېر څخه 

 .حفيظ هاشمي، د دفرت رييس له پنجشېر څخه 

 

په مجموعي ېول يوازې په ېيټا انټري کې د معنوي خپل خپلوان او د 

 پنجشېر سيمه وال تر پنځوسو کسانو پورې رسېږي.

  پنجشېر څخه دى، تېر ځل يې له کابل څخه  هلېاکرت مهدي چې

ځان کانديد کړى و او د معنوي د عمه زوى دى، دا ځل يې د 

معنوي په مالتړ له بغالن واليت څخه ځان کانديد کړ، د ېاکرت 

مهدي يو ورور )امان هللا تجيل( د شکايتونو د اورېدو کميسيون د 

ر درغليو تحقي  د رييس په توګه مقرر شو، چې د ېاکرت مهدي پ

 پرده وغوړوي.

 

لومړين نتايج د ورځې تر ماښامه تکميل شول، ځينې کانديدان چې  -7

، په انتخاباتو کې د ځينو مامورينو له خوا وست کې شامل و ېپه دې ل

ست کې د شپې يوولس ېست اعالنېږي، خو لېورته خرب راغى چې سبا ل

 ه کړې وه.بله بڼه غور  سبا ستېل يبجې تغري راوړل شو او اعالن شو 

 

حفيظ منصور د معنوي سيمه وال او د يوه تنظيم خلک دي، پرېامنه  -٠3

رايې نه درلودلې، خو معنوي د  دومره اسناد موجود دي چې هغه

))مارشال(( فهيم او نظار شورا د نورو مرشانو په مخکني تفاهم او 

 غوښتنه هغه په وچ زور په برياليو کانديدانو کې راوړ.

 

انوري په اړه د لوى څارنوال رسمي غوښتنليک د  د سيدحسني -٠٠

معنوي له خوا رد شو، لوى څارنوال غوښتي وو چې انوري ناقانونه 

وسلې لري، تر هغه چې دا وسلې تسليم نه کړي، په ټاکنو کې د ګډون 
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ح  نه لري، خو معنوي د هغه مالتړ له امله چې انوري له ېاکرت 

سته ح   نه کړ او ې، انوري له لعبدهللا څخه په تېرو ټاکنو کې کړى و

 هم يې په ټاکنو کې هغه رسه ېېره مرسته وکړه.

 

په ګڼ شمېر واليتونو کې د اکرثيت پښتنو پر وړاندې رهربي شوي  -٠9

حرکتونه تر رسه شوي، د هغو رايه په قصدي ېول له محاسبې وتې، د 

پر  پښتنو ترڅنګ د ازبکو، ترکمنو، بلوڅو او ځينو نورو قومونو لږکيو

وړاندې هم له تعصب څخه کار اخيستل شوى. يوه انتخابايت حقوقي 

 پروسه پر يوه منظم سيايس جريان بدله شوې ده.

 

لکه څنګه چې د انتخاباتو کميسيون د سيايس او تنظيمي اشخاصو په  -٠0

نو و منګولو کې پرېوت، دغسې د شکايتونو کميسيون هم له سيايس غرض

. ښاغىل احمدضيا رفعت د دې او مرضونو خوندي پاتې نه شو

کميسيون د غړي او وياند په توګه خپل سيايس غرض او مرض پ  نه 

شو کړاى، رفعت مخکې تر دې د )ميل متحدې شورا( په اصطالح 

نوبتي رييس و. دا شورا د حفيظ منصور، ېاکرت مهدي او ځينو نورو له 

په خوا جوړه شوې ده، احمدضيا رفعت د معنوي ترڅنګ د دې کسانو 

ناقانونه کاميابۍ کې لوى الس درلود. رفعت په هرات او د افغانستان په 

نورو سيمو کې د تقلب په نامه په لوى الس او د تبعيض له مخې يو 

شمېر بريايل کانديدان ناکام او د يو شمېر نورو ملتپالو د برياليتوب 

 مخه ونيوله.

 

و تر ورځې وروسته چې د د انتخاباتو ټوله پروسه په تېره بيا د انتخابات -٠3

انتخاباتو د برخليک ټاکنې واک له ولس څخه د انتخابايت کميسيونونو 

د دوو مياشتو په بهري کې پرېامنه درغيل وشوه، د يوه  ،الس ته ورغى
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( لکو ېالرو پورې ورسېدل، په شهزاده 3کانديد بريايل کېدل تر )

مات پويل رساى او دوبۍ کې معاملې شوي، په شهزاده رساى کې )خد

عقاب تابان( کې چې د پنجشېريانو يوه رصايف ده، له لسګونو 

کانديدانو رسه پټې معاملې وشوې.(( جمهور رييس د توضيحاتو د 

غوښتنې ترڅنګ ژر ژر دا مقاله هم له نظره تېره کړه: بيا يې وويل: 

))تشويش مه کوه که زما د جمهوري رياست د څوکۍ په قيمت هم دا 

منم يې نه، پرېامنه او قوي درغيل په کې شوې ده، ټاکنې متامې يش 

ما فکر نه کاوه چې معنوي دې داسې کار وکړي، ما باندې د خپلو له 

 خوا خرابه شوه، ) سيا  ته يې اشاره وه( دوى ما باندې دى ومانه، تر

اوسه څو ځله فهيم او خلييل راغيل چې همدا نتيجې سمې دي، خو 

رنوايل تحقيقات بشپړ کړي او بيا چې پرېږده څا دي ورته وييل مې

القضات صيب مې راغوښتى و  محکمه خپل نظر څرګند کړي، قايض

هغه هم رارسه هم نظره دى، چې دا انتخابات صحيح نه دي، زه په 

دې پوهېږم چې دا ټاکنې افغانستان ته خطرناکې دي، افغانستان د 

اساً دا تجزيې خواته بيايي، دې کې د خارجيانو الس دى، خو که زه ر 

باطلې کړم، نو دوى به فوراً ووايي چې د جمهوري رياست هغه يې 

هم باطلې دي، نو زه به وايم چې شه همغه يې هم درباطلې کړه، زه به 

ووايم چې زموږ دواړه انتخابات د مرشوعيت تر پوښتنې الندې دي، 

دنيا پرې ېېرې تبرصې کړې دي، تر پوښتنې الندې راغيل دي، نو باال 

يې نامرشوع دي. د يوه کال لپاره به يو موقت حکومت جوړ دواړه 

کړو، زه به يې په راس کې يم دنيا ته به ووايم چې زه اينده ټاکنو کې 

ځان نه کانديدوم، په دې رشط چې د يوه کال په اوږدو کې دنيا رسه 

دا ومني چې په ټول افغانستان کې سوله ټينګه يش، که حکمتيار او مال 

ه ومني، امن ټينګ يش او هغوى هم ځانونه کانديد هم رارس يې عمر 

کړي، نو بيا دې دوى ټينګ يش چې کله اکرثيت پښتون مېشتو سيمو 
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کې امن رايش، نو هر څوک چې د دوى پر وړاندې )مقصد يې 

شاملټلواله و( ودرېږي، اوتومات ترې انتخابات ګټي. زه حارض يم چې 

 خپلې څوکۍ تېر شم((. له

 

صيب ټول حکومت دې خلکو رسه دى که دوى په ما وويل: ))رييس 

کې ټاکنې  شتوايلحکومت کې حاکم پاتې يش او بيا د دوى د حاکميت په 

ويش، نو دوى له دې حاکميت څخه ناوړه ګټه اخيل او انتخابات پر خپل 

 ،څخه ګټه نه يش اخيستالى محور څرخوي.(( ده وويل: ))نه بابا پالر يې را

! چې کله دوى پر دې پوه يش چې زه رښتيا هم د بله خربه دا کوم وه يونه

جمهوري رياست له څوکۍ تېرېږم نو راځي او پښو کې مې راته رغړي، دا 

شان و شوکت، دا پيسې او دا امتيازات دوى کله پرېږدي، دوى پوهېږي چې 

زما له برکته او زما په وجود کې تر السه کړي، اويا فيصده په  يې دا ټول

دوى خو اوس دا چيغې وهي، خو کله چې زما د تلو حکومت کې دوى دي، 

په واقعي خطر پوه يس بيا بېرته زما ترڅنګ ودرېږي او زاري به هم راته 

 (وحيد عمر)په همدې خربو کې وو چې د جمهور رييس وياند  ((کوي.

راننوت او د انتخاباتو په اړه يې د جمهوري رياست اعالميه جمهور رييس ته 

ماته يې وويل څنګه ده؟ ما وويل: ، مخ کې قرائت کړهراوړه، هغه زما په 

 ې))رييس صيب سسته ده بايد د مرشوعيت نشتوايل ته واضح اشاره شو 

واى(( خو وحيد عمر وويل: ))فکر کوم صحيح به وي، هرې خواته يې چې 

اړوې تعبري ورڅخه کوالى شې.(( بيا جمهور رييس وويل: ))سمه ده ما خو 

د کړى، هېوادمل صيب رسه مشوره وکړه او تر هغه يې مرشوعيت نه دى تائي

))د پارملاين  اعالميه په دې ېول وه:وروسته يې مطبوعاتو ته ورکړه.(( 

انتخاباتو د پايلو په باب د جمهوري رياست اعالميه: د انتخاباتو د خپلواک 

کميسيون او د انتخابايت شکايتونو د کميسيون له خوا د ، د دغه کميسيون

پړېدو وروسته د وليس جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتيجې د ليندۍ بهري له بش

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7733 
 

د مياشتې په درېيمه نېټه اعالن کړې. د افغانستان د اسالمي جمهوريت 

جمهور رييس په داسې حال کې چې په دې مهم ميل بهري کې د خلکو د 

ګډون قدرداين کوي له معرتضو کانديدانو او د هغوى له پلويانو څخه 

ې له تاوتريخوايل او د بې نظمۍ له رامنځته کولو څخه دې غوښتنه کوي چ

ېېه وکړي او خپل شکايتونه دې عديل او قضايي مراجعو ته وړاندې کړي 

چې دغه شکايتونه د هېواد د ناف و قوانينو په رڼا کې د عديل او قضايي 

ارګانونو له خوا وڅېړل يش. د افغانستان اسالمي جمهوريت جمهور رييس 

 قانون د مفادو په عميل کولو مکلف بويل او له هغه رسه سم به ځان د اسايس

عمل وکړي.(( وحيد عمر له دفرته ووت او موږ بيا خپل مجلس ته دوام ورکړ. 

، ما ورته وويل: ))رييس صيب د دې ټلوالې لپاره ته داسې يې لکه ويل نعمت

حد او خو بيا هم دوى له تا خوشاله نه شول، د دوى هوسونه اليتناهي دي، 

بريد نه لري، کاشکې دوى ويالى چې تر دغه ځاى موږ امتياز غواړو او بيا 

ه دي، اکرثه پښتانه له تاسو ګيله لنور څه نه غواړو، خو د دوى هوسونه ناکنرتو 

کوي او وايي چې رايې موږ ورکوو، خو څوکۍ بيا دوى ته ورکوي، خو بيا 

پښتانه يو زيات شمېر  هم دوى په تاپسې هغه سپکې وايي چې د ويلو نه دي.

خو چې موږ پرې ، موږ ګوزار کوي الره يې خالصه ده روايي کله چې دوى پ

ګوزار کوو، نو په مخکې مو جمهور رييس دى او نه مو پرېږدي، نو ښه به دا 

وي چې تاسو له دې حايل حالت څخه لرې شئ، که بيا موږ د دوى سابه په 

ويل: ))بالکل منم يې همداسې ده مالګه نه کړل بيا چې هر څه وايې.(( ده و 

ما پر دوى الس نيوىل، خو ښه خربه دا ده چې په هېواد کې امن رايش، کله 

 چې امن راغى بيا هېڅوک هم اضايف غوښتنې نه يش کوالى.((

د جمهور رييس او زما مالقات نږدې دوه ساعته دوام وکړ، په دې ترڅ 

تنظيمي مرشانو يادونه وکړه  کې مې ورته يو ځل بيا د درباري غوړه ماالنو او

چې د دوى مشورې نه يوازې مثمرې نه دي، بلکې په ځينو برخو کې مرضې 

دي، درباري غوړه ماالن کوم خاص اصالحي نظر نه لري، خپل وخت هم 
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تېروي او دا تنظيمي مرشان که د نظر او تدبري خاوندان واى دوى به په خپل 

)يو شمېر تنظيمي مرشان وخت کې ښه حکومت جوړ کړى و. ما وويل: )

هم،  ته داسې دي چې وکالت ته هم دوى والړ دي، امامت ته هم، خطابت

الت ته هم، رشوت ته هم، خيانت ته هم او مشاوريت ته هم، هېڅ ىش بل ذر 

په ، چاته نه پرېږدي.(( جمهور رييس هم دې خربې رسه سخت وخندل

انتخاباتو دا ېېر تشويش مه کوه د )) :وروستي وخت کې يې راته وويل

نتيجې موږ ته د منلو نه دي.(( بيا يې غږ کړ: ))څنګه شو ټلويزيون دې؟(( ما 

ويل رييس صيب درې مياشتې نور هم وخت غواړي، کله چې ما ميډيا فعاله 

کړه نو بيا دې خلکو رسه ګورم چې څه وررسه وکړم، که موږ پخوا ميډيا ته 

رارسېدلو(( جمهور رييس  پورې نه حالت نو نن به تر دې، توجه کړې واى

وويل: ))پوهېږم پوهېږم اوس چې دې ميډيا فعاله نه ده، دوى درڅخه 

دومره شکايت کوي، چې فعاله دې کړه بيا به څه حال وي؟(( همدې خربو 

رسه مې له جمهور رييس څخه خداى پاماين واخيسته، لومړى د خپل دفرت 

 او بيا د خپل کور پر لوري رهي شوم.
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د تنظيم    مشوريت جرګه اود سولې ميل

 ساالرانو بيا غوړېدنه

 

له څو کلونو راهيسې جمهور رييس هڅه کوله چې له طالبانو او نورو 

مخالفانو رسه د پخالينې لپاره د سولې پر يوه داسې ميکانيزم کار وکړي، چې 

لپاره يې )د سولې  هد  په پاى کې د سولې د ټينګښت سبب يش. د همدې

ن( جوړ کړ او حرضت صبغت هللا مجددي يې د مرش په د ټينګښت کميسيو 

توګه ورته غوره کړ. دې کميسيون ورو ورو ترشيفايت او تنظيمي بڼه غوره 

کړه، د مايل فساد ريښې هم په کې وځغلېدې، لنډه دا چې د سولې په برخه 

کې يې اسايس کار ونه کړاى شو. ورپسې د سولې لپاره د يوې بلې اسايس 

ميکانيزم رضورت احساس شو. جمهور رييس، د جمهوري جرګې يا اسايس 

رياست د دوميې دورې په سوګند غونډه کې دا يادونه وکړه چې له مخالفينو 

رسه د پخالينې په خاطر به يوه )لويه جرګه( جوړوي. د )لويې جرګې( د 

دايرولو پر وړاندې بهرنيانو، په تېره بيا امريکايانو، د حکومت حکومتي 

همدارنګه په وليس جرګه کې د شاملټلوالې اړوندو وکيالنو مخالفانو او 

حساسيت وښود، ځينو دا استدالل کاوه چې په اسايس قانون کې د لويې 

جرګې د جوړېدو رضورت، وخت، ترکيب او جوړښت په ګوته شوى، د 

پخالينې او سولې پروګرام لپاره د دې لويې جرګې د جوړېدو رضورت نه 

ه احساسوله هسې نه چې لويه جرګه د دوى د وتلو يا شته، امريکايانو دا وېر 

شتوايل د قانونيت موضوع وڅېړي، د ټلوالې پلويانو داسې فکر کاوه، هسې 

نه چې لويه جرګه واقعي سوله راويل، بيا خو نو دوى ېېر امتيازات له السه 

ورکوي، نو ځکه خو دوى ټولو د لويې جرګې له جوړښت او صالحيت څخه 
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 يې . وروسته د هغې )لويې جرګې( چې په اسايس قانون کېوېره احساسوله

خو د هغې پر ، يادونه شوې، پرځاى د )عنعنه يي لويې جرګې( يادونه وشوه

وړاندې بيا هم دا استدالل موجود و چې اسايس قانون لويه جرګه تعريف 

کړې، نور يې نو عنعنه يي بڼې ته اړتيا نه شته، په پاى کې همغه بهري چې د 

لپاره پيل شوى و، لومړى ) د سولې د لويې جرګې( او بيا )د سولې د سولې 

ميل مشوريت جرګې( نوم راخپل کړ. د جرګې د تخنيکي چارو د تنظيم دنده 

د پوهنې وزير )فاروق وردګ( ته ورکړل شوه، ېاکرت )صادق مدبر( د چارو د 

 ادارې لوى رييس يې مرستيال و، فاروق وردګ د چارو د تنظيم او سمون

په خاطر له نورو دولتي او مستقلو ادارو څخه هم په دې ټيم کې ځينې کسان 

 -وغوښتل. ما تر دې دمخه د اسايس قانون په لويه جرګه او د افغانستان

پاکستان د امن په ګډه جرګه کې له فاروق وردګ رسه يوځاى چارې پرمخ 

ه هم د وړې وې، نو يو ځل بيا يې له جمهور رييس څخه غوښتنه وکړه چې ز 

جرګې د تنظيم په چارو کې داخل شم. جمهور رييس امنيت شورا دفرت ته په 

رسمي ېول هدايت وکړ چې زه هم هلته کار وکړم. زه به هم، کله کله د 

لويې جرګې کېږدۍ ته ورتلم او د جرګې د تنظيم په چارو کې به مې خپله 

دې  ررو پوسه کوله، د جرګې تخنيکي چارې بشپړېدو ته نږدې شوې، ورو و 
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 )ولسمرش حامد کرزی( )محمد اسمعيل يون(

خربې کېدلې چې څوک بايد د جرګې مرشتابه لپاره غوره يش؟ د جرګې د 

مرشتابه ترکيب به څنګه وي؟ د حرضت مجددي، استاد سيا ، يونس قانوين 

او ځينو نورو نومونه يادېدل، خو کله چې جرګې ته څو ورځې پاتې شوې، نو 

کال د  ل(٠097د برهان الدين رباين د انتصاب احتامل زيات شو. د )

انتصاب خرب شوم، نو له  رپر شپږمه( نېټه کله چې زه د رباين پ غربګويل)

بېالبېلو الرو مې هڅه وکړه چې جمهور رييس رسه وګورم خو د مالقات وخت 

شو، مجبور شوم يو ليک وليکم، ليک مې د امنيت شورا مرستيال  لرانه کړ 

چارو مشاور ښاغيل )شيدا محمد ابدايل( او د جمهور رييس د فرهنګي 

زملي هېوادمل( ته ورکړ چې جمهور رييس ته يې ورسوي، ښاغيل )رسمحق  

شيدا محمد ليک لوستى و، چندان ښه پرې نه و لګېدىل، نو ځکه يې جمهور 

رييس ته نه و وروړى، خو هېوادمل صيب ليک لوستى نه و، د غربګويل پر 

پر هغه ماښام  همغه امته نېټه يې ولسمرش ته وروړى و، ولسمرش په کور کې

ليک لوستى و، سخت په غوصه شوى و، پر همغه ماښام يې د ټلېفون په 

ذريعه احوال راولېږه: ))چېرته الړ نه شې، رييس صيب ېېر په قهر دى په کار 

( نېټه غرمه يې غوښتى يې.(( د يکشنبې 7يې ياست، سبا يکشنبه د غربګويل )

وځاى ورغلم. د توقع ورځ غرمه له ښاغيل رسمحق  زملي هېوادمل رسه ي

خال  جمهور رييس ما رسه دومره نېک او صميمي چلند وکړ چې ما يې هېڅ 
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هيله نه لرله، له اخالصه ېکه غېږه يې راکړه او په غوږ کې يې راته وويل:  

))ېېر ګالىل ليک دې راته رالېږىل و، اوس نو راځه چې زه درته خپله کيسه 

وستونکي د ليک له محتوا څخه بيان کړم((. د دې په خاطر چې قدرمن ل

  :ښه به وي چې د ليک منت دلته ک  م  رانقل کړم ،خرب يش

 يو تريخ او خوږ ليک

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت قدرمن جمهور رييس ته!))

 تر ټولو دمخه سالمونه او نېکې هيلې!

له بېالبېلو رسچينو څخه خرب شوي يو، چې ستاسو له خوا، ښاغىل پروفيسور 

ان الدين رباين د سولې د ميل مشوريت جرګې لپاره د رييس په توګه بره

انتصابېږي. که دا خربه واقعيت ولري، نو دا کار به نه يوازې د سولې د ميل 

مشوريت جرګې ارزښت له صفر رسه رضب کړي، بلکې د جرګې د کار دوام به 

په هم ناممکن کړي، داسې يو شخص چې د کابل په ورانۍ او د افغانستان 

تباهۍ کې پوره پوره الس لري، د جرګې د رييس په توګه د هغه انتصاب، خپله 

 د جرګې له ارزښت، عنعنې او ماهيت رسه سل په سلو کې تضاد لري.

دې جرګې ته د ))سولې ميل مشوريت جرګې(( نوم ورکړل شوى، دا 

تنظيمي جرګه نه ده چې کوم تنظيم ساالر او جنګساالر يې په راس کې واقع 

. د جرګې د رييس په توګه د رباين انتصاب به د مخالفينو او نړيوالې ټولنې يش

پسې قوي کړي، چې وايي: ))ستاسو حکومت د څو تنو فسادګرو  هغه منط  ال

او جنګساالرانو په الس کې دى.(( طالبان او د اسالمي جمعيت نور پخواين او 

رګه به هسې د باد اوسني مخالفني به په ېېر پياوړي دريځ کې رايش او دا ج

بڼکه وبويل، ټول پښتون قوم به چې هسې هم ستاسو په اته نيم کلن حکومت 

کې د محکوميت د اور بټۍ ته لوېدىل، د جرګې په راس کې د رباين غوندې د 

يوه متنازعه شخص انتصاب پر خپلو حقوقو يو بل تېرى وګڼي او نور به هم په 

اوسه پورې درې مهمې  ې ترسيايس انزوا کې رايش. ستاسې په حکومت ک
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امن ګډه جرګه(  د جرګې ) بېړنۍ لويه جرګه، د اسايس قانون لويه جرګه او

تېرې شوي، د دې درې واړو جرګو مرشي له پښتنو څخه واخيستل شوه، دا د 

دې مانا ورکوي چې پښتانه د افغانستان په سيايس صحنه کې د فعال حضور 

ت او ځينو نورو اقليتونو ته چې کوم ح  نه لري. د قوم په نوم اسالمي جمعي

امتيازات ستاسو د واک په اته نيم کلنه دوره کې ورکړل شوي، د افغانستان څه 

چې د نړۍ په تاريخ کې سارى نه لري، ستاسو معاونني چې د جمهوري 

رياست په دواړو دورو کې ستاسو تر وزرونو الندې د پښتنو په رايو راغلل، پر 

ستاسو پر وړاندې ودرېديل، خو پښتون قوم چې  هره تنګه او سخته ورځ

يوازې په انتخاباتو کې تاسو ته د رايو اچونې پر وخت تر بل هر چا زيات 

راهرېږي، په حکومت کې يې ونډه په واقعي مانا د بل هر چا په تناسب کمه 

ده، حتى ټوله نړيواله ټولنه هم پر دې اعرتا  کوي، چې د جګړې يو علت په 

ښتنو محروميت دى. دا حالت نور په هېڅ وجه د زغملو نه حکومت کې د پ

دى، چې مخالفني دې ستاسو په حکومت او سياست کې دومره امتياز واخيل، 

چې هم ستاسو مخالفت وکړي او هم د افغانستان ميل ګټو او ميل يووايل ته 

زيان واړوي، تر ټولو دردوونکې خربه بيا ال داده) دا ټول امتيازات ستاسو له 

وا ستاسو په قلم او ګوتو هغوى ته ېالۍ کېږي، هغوى له دې سيايس، خ

اقتصادي او پوځي امتياز څخه ګټه اخيل، خپل موقف قوي کوي او بېرته 

ستاسو او ټول ملت د ميل ګټو پر وړاندې ودرېږي. که رباين، محق ، اکربي، 

دې په انوري، عطامحمد او نور ستاسو خپلېدىل، نو په تېرو اتو کلونو کې به 

دې بې شمېره امتيازاتو راخپل کړي واى، ستاسو په الس د افغانستان دې ېول 

مخالفينو ته په ورکړل شويو امتيازاتو کې د ټول ملت ح  دى، هيله ده دا 

امتياز پر ملت ووېشل يش، نه پر څو تنو جنګساالرانو او تنظيم ساالرانو، چې 

لېږي او افکار هم په کې د نورو د نورو په پيسو او دسيسو چهم تلويزيونونه يې 

 خپرېږي.

دا يو بل تريخ حقيقت هم بايد درته په ېاګه کړم: کوم پښتانه چې ستاسو 
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په حکومت کې دي او د ميل شعور خاوندان دي، هغوى هم ځان په دې 

حکومت کې دومره محروم احساسوي چې حد او بريد نه لري، هيله ده د هغو 

ته هم لږ پام وکړئ چې د جمهوري رياست د رايه ورکوونکو د حيثيت اعادې 

دواړو دورو په ټاکنو کې په رسومال تاسو رسه ودرېدل، خو ستاسو په حکومت 

کې د همدې جنګساالرانو د زياتې ونډې له امله يې اوس نه رس خوندي دى او 

نه مال، عجيبه خربه داده: همغه جنګساالران او تنظيم ساالران، چې په هره 

اداري غونډه کې يې تاسو حضور حتمي بولئ، سهارنۍ او  مهمه سيايس او

غرمنۍ هم دررسه يو ځاى خوري او ستاسو پر دسرتخوان راټول دي، همغوى 

تر هر چا زيات په خپلو رسنيو کې ستاسو پر ضد نيوکې کوي او هغه ېول 

الفاظ درته کاروي چې قلم يې له ليکلو رشمېږي، خو دې رسه رسه هره ورځ بيا 

بار، امتياز او کاروبار کې ېېر محرتم دي. زه د هغو کسانو په جمله کې هم په در 

يم چې په تېرو اتو کلونو کې مې د خپل وس تر وروستي بريده په هېواد کې 

د سيايس عدالت د تامني په خاطر منډې ترړې کړي او اوس ال ستاسو په 

ر لرې( حکومت کې د يو ))مامورګي(( په توګه ستاسو )ترڅنګ( خو تر تا )ېې

کار کوم، دا ماموريت دې ماته زهر يش چې زه به يې د افغانستان د ميل ګټو 

خال  کاروم او خپلو شخيص ګټو ته به ترجيح ورکوم، زه حارض يم چې لومړى 

ما د دربار له دې ع ابه خالص کړې او بيا ورپسې متصل ټول جنګساالران، 

نورو لسګونو تنظيمونو پنډتان  تنظيم ساالران، فسادګر او د اووګونو، اته ګونو او

او سيايس سوداګر، په چټکۍ رسه له دې حکومته رخصت کړې، چې خلک په 

ارامه فضا کې تنفس وکړي او د سوکالۍ وږمه پرې ولګېږي. اوس د افغانستان 

پنځه ويشت مليونه وګړي، نږدې دوه زره زورواکو، رسمي او نارسمي ټوپکوالو 

زياترو د همدې حکومت په امکاناتو د دې يرغمل کړي، دې دوه زره کسانو 

ولس پر ستوين پښه ايښې ده، که دوى رسه د حکومت امکانات نه وي، نو ولس 

 په ېېره اسانۍ رسه د دوى سابه په مالګه کوالى يش.

وخت کم و، د تنظيم ساالرانو غوندې وخت پر وخت ستا د مالقات 
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خ( خو )خوږ( ليک زمينه موږ ته نه ميرسېږي، نو ځکه مې درته دا )تري

وليکه، هيله ده لومړى د سولې ميل مشوريت جرګه له رباين، رباين خېلو او 

 نورو تنظيم ساالرانو وژغورئ او بيا نور ټول افغانستان.((

کله چې جمهور رييس رسه کېناستو نو هغه ېېرې اوږدې خربې وکړې، 

د ده  خپل دردونه او مجبوريتونه يې بيان کړل، د رباين په غوراوي کې

منط  دا و: ))دا جګړه چې روانه ده دا خو اصالً د دې رباين، ټلوالې او 

زه خو طالب رسه هېڅ مشکل نه لرم، که مشکل ، طالبانو تر منځ جګړه ده

نه  لري خو دوى يې لري چې مړي يې تر منځ شوي، خو که زه دوى را

نځ ومل، دوى دستي دنيا ته چغې پورته کوي چې دا خو نو د پښتنو تر م

سوله ده، خپلمنځي سوله ده، د ټول افغانستان نه ده او دنيا يې هم وررسه 

لکه تر دا اوسه يې چې وررسه منلې ده، دوى خو دنيا رسه الر لري  ،مني

طالبان خو کم عقل دي ټولې دنيا رسه يې غېږه نيولې ده.(( جمهور رييس 

ږيرى يم، غواړم رباين ماته راغى راته يې وويل: ))زه نور سپني ، زياته کړه

په دې اخر عمر کې د دې قوم او وطن د فالح او صالح لپاره يو خدمت 

وکړم، ته ماته يو چانس راکړه) ماته د دې جرګې مرشي راکړه. ما ويل ښه ده 

 باال راځه نو دا ته يې مرش.((

ما وويل: ))رييس صاحب که دوى رښتيا د دې وطن د خري او فالح لپاره 

څ مخالفت نه کوو، خو دا ېېر چاالکه او ماهر دي، کار کوي، موږ يې هې

وروسته بيا دوى صداقت نه کوي. منافقت کوي، دې کار ته د رباين عالقه 

مندي په دې کې ده چې دى اصالً د دې څو وروستيو کلونو په ترڅ کې د 

لکه فهيم، قانوين، عبدهللا او نورو له خوا حاشيې ته  ،نظار شورا د مرشانو

معيت تنظيم نور هغه پخواىن استحکام نه لري، که دولتي لوېدىل دى، ج

امکانات وررسه نه واى ال وختي به له سيايس صحنې څخه وتىل و، خو رباين 

غواړي د دې جرګې له مقام څخه د خپل ځان او تنظيم په ګټه، ګټه پورته 

کړي، ستاسو مجبوريتونه او تشويشونه به پر ځاى وي، تاسو د قضيې يو اړخ 
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کوئ، خو بل اړخ چې طالبان او د حکمتيار اسالمي حزب دى،  محاسبه

هغوى چې رباين د جرګې په راس کې وګوري، هېڅکله به د منط  له مخې 

سولې ته غاړه کېنږدي، زما نظر خو دادى، ښه به وي يو بې طرفه سړى چې د 

منط  په وسله سمبال وي او ټولو غاړو ته د منلو وړ وي، د جرګې په راس 

، دا تنظيمي مرشان داسې دي لکه تاريخ تېرې دواګانې، جانبي کې رايش

عوارض لري، که يوه خوا ترميموي، نو بله خوا تخريبوي، خو جمهور رييس 

بيا هم پر خپله خربه ټينګار کاوه او ويل يې چې د رباين په انتخاب کې د 

تخريب په انډول د اعامر خوا درنه ده. ما وويل دا چې تاسو پرېکړه کړې 

باين بايد حتمي د دې جرګې د مرش په توګه غوره يش، نو بيا خو ښه الره دا ر 

ده چې تاسو يې د يوه انتصايب مرش په توګه غوره کړئ او که د جرګې پر غړو 

د پ  او څرګند فشار د  )فشار راوړل يش او يا هم دولت ورته کمپاين وکړي

دى بيا له دې استعامل په واسطه د جرګې د غړو له خوا انتخاب يش، نو 

چې په حقيقت کې انتصاب دى، د خپل ځان لپاره ېېره ګټه  ،انتخاب څخه

پورته کوي، بيا دنيا ته ښيي چې د ده هغه تېره )حل و عقد شورا( هم قانوين 

وه، وګوره دى دومره محبوبيت لري چې د جمهور رييس کرزي له خوا 

!! د دې جعيل هم ده ته رايه ورکړه، وګوره محبوبيت جرګې راټولې شوې 

محبوبيت تر شا د پ  حقيقت څرګندول او د دنيا قانع کول بيا ېېر سخت 

کار دى، لنډه دا چې که تاسو يې انتصابوئ، نو زه او زما په شان نور خلک 

(( رسه له دې چې جمهور رييس .يې کېدى يش، نه مخالفت وکړو او نه تائيد

رګې ترکيب او حاالت خو چې ما ورته د ج، د رباين په انتخاب خوشالېده

ترشيح کړل، لږ غىل شو، ويې ويل: ))په دې به هم فکر وکړم) خلک لکه چې 

رايه نه ورکوي.(( خو بيا هم د جمهور رييس ټينګار دا و چې د رباين 

مخالفت مه کوئ، بحث ښه هر اړخيز و، زما ټولو داليلو ته يې غوږ ونيو، 

رييس له دفرته رابهر شوم. دا نږدې يو ساعت خربو دوام وکړ او بيا د جمهور 

، غواړم دلته يې چې تر دې وروسته د جرګې په درشل او بهري کې څه وشول
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 په لنډيز رسه يادونه وکړم:

مشوريت جرګه کې د دې جرګې د مرشتابه لپاره د  ميل  د سولې په

تر منځ  (ېاکرت فاروق وردګ))برهان الدين رباين( د انتخاب پر رس زما او 

پيدا شو، ان خربه لفظي شخړې ته ووته، فاروق وردګ جمهور ژور اختال  

په خپله د جمهوري رياست : ))چې او وييل يې وو رييس ته ټلېفون کړی و

لوړ پوړي کارکوونکي د جمهور رييس اوامر نه مني، نور خلک به موږ څنګه 

څه او ويې ويل: )) م زنګ وواهه يماته انجنیر صيب ابراه ((.قانع کړو؟

په جرګه کې؟ ېاکرت فاروق وردګ رييس صيب ته زنګ وهلی و او خربه ده 

له تا څخه يې شکايت کاوه، رييس صيب ما ته ټلېفون وکړ، نو ځکه مې 

د سولې د ما وويل: ))انجنري صيب! رباين په هېڅ وجه  ((درته زنګ وواهه.

جرګې د انتخايب مرش په توګه نه منو، هغه بيا له دې دې ميل مشوريت 

ينده کې د ځان په ګټه ېېره ناوړه ګټه پورته کوي، رييس صيب انتخابه ا

کوالی يش، د جرګې لپاره يې د انتصايب مرش په توګه غوره کړي، خو که 

خربه انتخاباتو ته ووتله، زه خپله هم ځان وررسه کانديدوم.(( دې وخت 

کې انجنري صيب ابراهيم وويل: ))خري نو خربه داسې ده، زه به بيا رييس 

ه خربه وکړم.(( زه پر دې پوهېدمل چې که حکومت )رباين( ته صيب رس 

جرګې د  دېکمپاين وکړي، لکه همدا اوس چې روان و، له هغه څخه د 

چې رباين  دمل،ل اسانه نه و، خو پر دې هم پوهېټانتخابات ګ لپاره رياست

خپله هم ېېر جانبي عوارض لري، د جرګې يو زيات شمېر ګډونوال يې 

 دا مهال مې په .نو کېدی يش، هغوی ټول زما مالتړ وکړيمخالف هم دي، 

جرګه کې کمپاين پيل کړ، ما ويل زه د استاد رباين په مقابل  مشوريت دې

بيا  د جرګې يو شمېر تنظيمي غړو خوکې والړ يم، ګڼ شمېر خلکو زما مالتړ 

يو جهادي رهرب  خو استاد رباين: ))مخالفت وکړ او ويې ويل زما سخت

دې ېول اشخاصو ته  ((رييس تېر شوی، تاته ګوره او هغه ته! دی، جمهور

د : ))چې زما څه په خوله راتلل هغه مې ورته وويل، يوه ته مې وويل
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ي، په داسې حالت کې و دلته پراته  چې څلوېښتو نامسلمو هېوادونو عسکر

له د عوامو په اصطالح څوک ځان ته مجاهد او جهادي مرش وايي،  چې هر

ما ويل فقط لس دقيقې وخت  .((سړي زوی بېخي شته نه هغه څخه د نه

چې د هر کانديد لپاره وي، زما همغه وخت په کار و، زه پوهېدمل چې هلته 

خپل ولس ته څه ووايم، زما له دې حرکتونو او د جرګې د غړو له ګونګسيو 

چې د داراالنشاء رييس و، خرب شوی و،  نو ځکه يې جمهور  ،فاروق وردګ

د  دريځيت کړی و. فاروق وردګ غوښتل د خپل مقام او رييس ته شکا

جرګې  مشوريتاستحکام او د ولسمرش د نظر د عميل کولو لپاره د دې 

په دولتي زور بريالی کړي. کله چې زما  يې رياست ته رباين نوماند او بيا

فکر په جرګه کې خپور شو، نو حکومت وېره احساس کړه، هسې نه چې 

 او يا هم پر يوه بله شخړه وانوړو، نو ځکه يې رباين د رباين ټاکنې ونه باييل

د  (قايض امني وقاد)کړ.  انتصابسولې مشوريت جرګې د رييس په توګه 

او خلکو دا د جرګې مرش دی، : ))جرګې برخوالو ته استاد رباين معريف کړ

يو زيات شمېر خلکو غږ کړ، نه يې منو، نه يې منو.  ...!((دعا پرې وکړئ

زي او نورو ان د جرګې تاالر خوشې کړ او ويې ويل چې دا افضل احمد

يا غوراوی موږ ته د منلو وړ نه دی. استاد رباين بيا څو شېبې انتصاب ېول 

وروسته جرګې ته يوه وينا وکړه، خو وينا يې هر اړخيزه، جامع او له 

تنظيمي کينه او بغض په کې نه ښکارېده. رباين د سولې  )پخالينې ېکه وه

انډيوايل  (فاروق وردګ)جرګې انتصايب مرش شو، خو زما )يون( او  مشوريت

څه موده تېره شوه، په ارګ کې د اخرت تر ملانځه دې کې پرې خرابه شوه، 

وروره! بښنه ويې ويل : ))وروسته فاروق وردګ ماته غاړه غړۍ راکړه، 

ه خفه شوی يې، څه وکړم د رييس خدرڅخه غواړم، د رباين پر رس له ما څ

 ((کارونه دي نو... صيب

له ما څخه که څه هم جمهور رييس، فاروق وردګ او ځينې نور دولتي 

چارواکي خفه شول او زه هم ورڅخه خفه شوم، خو خپل ولس مې له يو 

 ېول تصنعي مرشتابه څخه وژغوره.
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 د يو طالب پيغام

 

، د ود طالبانو له جملې څخه يو ځوان طالب  (عبداملنان همتښاغلی )

و د واک پر مهال يې د هېواد ورځپاڼې د مسول مدير او د واک په طالبان

د باخرت )اژانس( د عمومي رييس په توګه دنده رسته  يې وروستيو ورځو کې

رسوله، زما ېېر نږدې ملګرى و، لومړى يې افراطي اسالمي افکار درلودل، خو 

. يو کله چې يې مارسه راشه درشه شوله، نو ميل افکارو ته يې هم مخه کړه

وخت بيا داسې راغى چې د ميل او اسالمي افکارو انډول يې برابر شو. پر 

يوه ورځ دمخه زه وررسه د  تر ړنګېدو واکمنۍ د د طالبانو باندې کابل

اطالعاتو او کلتور وزارت د باخرت اژانس په دفرت کې ناست وم، د مزاررشيف 

د  ،ساعت راتللاو د هېواد د شامل د نورو سيمو د سقوط خربونه ساعت پر 

 يېپر شونډو د غم پرتي پراته وو، خو همت يې ال بايلوىل نه و، ماته  (همت)

وويل: ))ځان ته مې دومره سودا نه ده لکه تاته، ښه به وي چې خپل کور له 

ما پر همغه ورځ کور د کابل پوهنتون د استادانو له  ...((کابله وباسې

ننګرهار او بيا له هغه ځايه  ،استوګنځي څخه شش درک ته راوړ، بيا لغامن

پېښور ته الړم، همت بيا د طالبانو تر سقوط وروسته کوټې ته الړ، څه موده 

هاملته اوسېده، بيا د پاکستان د حکومت له خوا امريکايانو ته ورحواله شو، 

هغوى رسه يې نږدې لس مياشتې بند تېر کړ، بيا خوشې شو، تر خوشې کېدو 

اس ونيو، راته يې وويل چې هېڅ سيايس وروسته يې څو ځله مارسه مت

فعاليت نه لرم، کابل ته درځمه، هيله لرم ودې ګورم، کلونه تېر شول د 

جوزا مياشت کې د کابل د يکه توت په سيمه کې راڅرګند  پهکال  (ل٠097)

شو، د ټلېفون له الرې يې احوال راکړ او ما وررسه د کتنې وخت وټاکه، کتنه 
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يلو مو خربې وکړې، که څه هم ده له طالبانو رسه خپله مو وشوه، پر ېېرو مسا

کې  متاسرابطه ردوله، خو له معلوماتو يې ښکارېدله چې اوس هم وررسه په 

 يې دى، ماته يې وويل: ))زه يو پيغام لرم چې جمهور رييس کرزي صيب ته

ورسوې، خو دا پيغام د طالبانو له خوا نه دى، زما خپل نظر دى که په دې 

(( د ده خربې شفاهي .عمل وکړي، په افغانستان کې سوله راتىل يشکار دى 

د شپې مې ترې يو رپوټ ، وې، ما يې غ  محتويات په حافظه کې وساتل

ې تنظيم کړ. جمهور م))طالبان او د جګړې اوسنى حالت(( په نوم ، جوړ کړ

رييس څخه مې د مالقات هيله وکړه، ښه و ېېر ژر د مالقات وخت راکړل شو، 

الب کيسه مې ورته وکړه، ورته مې وويل چې دغه منت مې د هغه د خربو د ط

 پر اساس ليکىل دى: 

  طالبان او د جګړې اوسنى حالت

 د ځينو رسچينو د معلوماتو پر اساس

 «( ځله پياوړي شوي دي.٠3طالبان تر پخواين حالته اوس لس ) 

 

 ( ټ73طالبان يوازې په زابل کې د چريکي عملياتو لپاره نوي ) ولګي

( موټرسايکلونه لري او په چريکي ٠3لري، چې هر ټولګى لس )

 عملياتو کې له هغو څخه کار اخيل.

 

  افغان طالبان اکرثه د افغانستان دننه فعاليت لري، خو د رهربۍ

ځينې غړي يې په کوټه کې هم فعاليت کوي او ځينې مرشان يې د 

 پاکستان په نورو سيمو کې هم شته.

 

 په کوټه کې د طال( بانو ځينې مرشان د پاکستان دISI تر تاثري )

 الندې دي او ځينې يې نه دي.
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  د فشار د يوې  څخهد پاکستان پوځ او استخبارات غواړي له طالبانو

 وسيلې په توګه کار واخيل او له امريکايانو څخه امتياز ترالسه کړي.

 

 ( يو زيات شمېر هغه طالبان چې دISI اوامر نه مني همدا اوس د )

 پاکستان په زندانونو کې پراته دي.

 

  که امريکايان او يا د افغانستان حکومت غواړي له طالبانو رسه خربې

وکړي، نو دا خربې بايد په پاکستان کې ونه يش او نه د پاکستان له 

الرې ويش، ځکه چې پاکستان غواړي له دې خربو د خپل ځان 

ه خربه کوي او لپاره ګټه پورته کړي) پاکستان امريکايانو ته يو 

 طالبانو ته بله.

 

  مخکې تر دې چې طالبانو رسه خربې پيل يش، د افغانستان په

داخل کې بايد يوه سيمه لکه زابل او کوم بل ځاى طالبانو ته د 

خوندي سيمې په توګه اعالن يش، چې هغوى بيا له دې ځايه د 

تان له پاکستان د استخباراتو له فشار پرته له امريکايانو او د افغانس

 حکومت رسه د خربو بهري پيل کړي.

 

  که بهرنيان ووځي، نو طالبان به ېېر ژر کابل ونييس، خو د طالبانو د

رهربۍ ځينې غړي له دې نظر رسه مواف  نه دي او وايي چې دوى 

نه لري) خربه بيا له صفره رشوع کېږي  کادرد دولت د چلولو لپاره 

خوا وو. نتيجه يې دا راوځي او بېرته بيا همغه جنګونه پيلېږي چې پ

چې په افغانستان کې به دا شوې ابادي بېرته له خاورو رسه برابره 

 يش.
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  يو شمېر مرشان طالبان د خربو پلويان دي، خو په دې رشط چې

دوى اول د پاکستان له تاثري او فشاره خالص يش. دوى فکر کوي 

چې ټول دولت نه، خو که په دولت کې سرته محکمه، دفاع، 

اخله، امنيت دوى ته ورکړل يش، دوى به روغې جوړې ته غاړه د

 کېږدي.

 

  ځينې مرشان طالبان فکر کوي چې په اسايس قانون کې هم بايد

تغريات رايش، تعليمي نصاب هم بايد د طالبانو په خوښه جوړ يش 

او په ځينو نورو برخو کې هم بايد طالبانو ته د تغري د راوستلو ح  

 ڼه بايد رشعي يش.ورکړل يش، د دولت ب

 

  طالبانو رسه د خربو لړۍ پيل بايد د حکومتي چارواکو له خوا نه

وي، په لومړي ګام کې بايد قومي مرشان او علام له طالبانو رسه د 

انډيوالۍ او وليس راشې درشې له مخې دا خربې پيل کړي، که د 

کندهار او يا د همغې شاوخوا ساحې قومي مرشان چې د طالبانو له 

يې کېدى يش به او چلند رسه بلد دي، خربې پيل کړي، نتيجه  فکر

 ښه وي. وروسته دې دا خربې په دولتي کچه پيل يش.

 

  طالبان وايي چې د امريکايانو او ناټو ځواکونه د دې وس نه لري

چې طالبان په زور مات کړي، هره ورځ د بهرنيو ځواکونو ضايعات 

، چې نږدې سل کسان ( زغروال ګاېي دي٠3او تلفات، پنځه لس )

په کې د ورځې مري، خو په مقابل کې يې د طالبانو تلفات تر دې 

ېېر کم دي. طالبان کوالى يش پر يوه ورځ په کابل کې دوه سوه 

( انتحاري بريدونه وکړي، خو دا بريدونه ځکه نه کوي چې 933)

کېدى يش ځينې انتحاريان ټاکلو نظامي هدفونو ته ونه رسېږي، په 

او دې رسه کابل په وينو وملبېږي.  والوځويو کې ځانونه ملکي سيم

 ( لويې عمليايت ېلې لري.٠9طالبان يوازې په کابل کې )
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  طالبان وايي موږ په جنګ کې قطعاً مشکل نه لرو او د افغانستان د

خاورې تقريباً اتيا برخه زموږ په الس کې ده. دوى وايي، په طالبانو 

دا تجربه څو ځله تکرار شوه، خو له کې انشعاب نه يش راتلالى او 

سختو ستونزو رسه رسه بيا هم د طالبانو رهربي پر خپل ځاى پاتې 

شوه. طالبان په پيسو او زور نه يش ماتېدالى، خو په دالساينه او 

 پخالينه کېدى يش د طالبانو زړونه راخپل يش.

 

  که له طالبانو څخه کوم کسان جال او حکومت رسه يوځاى يش او يا

وژل يش د طالبانو ليکو ته هېڅ زيان نه يش اړوالى، تېرو تجربو و 

دا وښودله چې د طالبانو ېېر مهم قومندانان ونيول شول او له منځه 

الړل، خو د طالبانو صفو  کمزوري نه شول، نو که امريکايان د 

طالبانو ځينې قومندانان په بيه واخيل يا يې ووژين، يوازې د يوه 

لري، خو په عمومي ېول پر تحريک او جنګ  فرد په توګه تاثري

 کوم تاثري نه کوي.

 

  تر مرش مال )مال محمد عمر مجاهد( وروسته د طالبانو مهم قومندانان

رساج الدين  -0امريخان متقي،  -9عبدالقيوم ذاکر،  -٠دادي: 

مال عبدالرو  خادم. دوى اوس  -9مالګل اغا،  -3منصور،  -3حقاين، 

 کې مهم رول لري.د طالبانو په تحريک 

 

  طالبانو اوس د افغانستان د ټولو واليتونو لپاره خپل واليان، ولسواالن

او قاضيان ټاکيل، خپل تشکيالت يې له رسه تنظيم کړي، دوى 

کوښک کوي چې خلک د خپلو دعوو د غوڅولو لپاره د حکومت 

 پرځاى دوى ته مراجعه وکړي.

 

 خه برهان الدين رباين، طالبانو رسه د پخوانيو مخالفانو له جملې څ

عبدالرب رسول سيا  او محمد قسيم فهيم څو ځله اړيکي ټينګ 

کړي، خو طالبان وايي چې موږ پوهېږو دوى په خپل قول کې 
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صادق نه دي، دوى طالبانو ته وييل چې موږ او تاسې به په ګډه د 

حامد کرزي د حکومت د کمزوري کولو لپاره کار کوو. طالبان 

و چې دوى موږ رسه چل کوي او د پاکستان په وايي: موږ پوهېږ 

شان زموږ له قوت څخه د خپل ځان په ګټه کار اخيل او خپل 

 موقف تقويه کوي.

 

  لنډه دا چې طالبانو رسه د خربو اترو الر شته، خو دا الره بايد له څو

پړاوونو تېره يش: لومړى په وليس کچه، دويم په دولتي کچه او بيا 

ربې ويش. د طالبانو د رهربۍ يو شمېر غړي ان له امريکايانو رسه خ

د امريکايانو له يو کم شمېر پوځي هډو رسه هم مواف  دي چې د 

افغانستان په ځينو محدودو ځايونو کې دې مېشته پاتې يش، په دې 

ېول به د ايران او پاکستان د مداخلو مخه ونيول يش. دا طالبان په 

ل له افغانستانه ووځي، نو دې نظر دي چې که امريکايان په بشپړ ېو 

يو ځل بيا په ټول افغانستان کې د سختو جنګونو د پېښېدو احتامل 

شته، په تېره بيا د ايران او پاکستان د پلوي ېلو ترمنځ. دا سيمه به 

 ((يوځل بيا د ګاونډيو هېوادونو د رقابت پر ېګر بدله يش.

 

، ما ويل که جمهور رييس منت ولوست، ما ورته نور ترشيحات هم ورکړل 

د سولې شورا ترڅنګ په پټه د ميل امنيت د رياست له خوا طالبانو رسه 

انجنري نبيل )د ميل امنيت  راپوردا »خربې ويش، ښه به وي، ده وويل: 

 څو ورځې وروسته مې هغه ته .«رييس( ته ورکړه، هغه رسه هم خربې وکړه

خربو هېڅ عمل  ورکړ، خو وروسته راته پته ولګېده چې په دې راپوردا  هم

 ونه شو.
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 )رابرت بيليز(

 

 امريکايي که شجاعي؟

 

(مه نېټه مې ولسمرش رسه ځانګړی مالقات ۲۳( ل کال د کب پر )۶۹۳۶د )

و، زړه مې ګرم، موضوعګانې هم ېېرې او وخت هم کم و. ولسمرش رسه دا 

مهال د ځانګړي مالقات زمينه اسانه نه وه، هغه هم داسې يو ځانګړی مالقات 

د مخه معلومه وي چې چندان خوږه نه وي او نه د دربار چې روحيه يې ال 

پر مزاج برابره وي. خو ولسمرش د خپل نرم طبيعت له مخې د هر چا پر مزاج 

ښه پوهېږي، زغم يې زيات او د مقابل طر  هره خربه په دقت اوري، خو دا 

چې عميل کوي يې که نه هغه نو بيا بېله خربه ده. طبيعي خربه ده چې د 

سمرشانو په شان حامد کرزی هم د ټولو خربو د عميل کولو جوګه نه نورو ول

دی، خو کوم ښه صفت چې دی يې لري، هغه دا دی چې د هر چا خربه په 

ېېر غور اوري، مازيګر مهال راته د مالقات زمينه برابره شوه. ياده نېټه نو هغه 

قومندان مهال دی چې د يوه امريکايي عسکر )رابرت بيليز( او د يوه افغان 

)حکيم شجاعي( د رلمونو هنګامه د هر افغان پر ژبه خوره ده. امريکايي 

( تنه او حکيم ۶۷عسکر )رابرت بيليز( د کندهار په پنجوايي ولسوالۍ کې )

( تنه ۶۶۷شجاعي، په ارزګان کې )

افغانان شهيدان کړي وو، افغان ولس 

او په ټوليز ېول نورو انسانانو او اکرثو 

ړه پېښې سختې نړيوالو دا دوا

وغندلې، خو د امريکايي رستېري په 

انډول د حکيم شجاعي د غندنې په 

باب نه د نړۍ د حکومتونو چارواکو او 

نه هم د افغان حکومت رسمي غربګون 

چې د امريکايي  ،هغه شان توند و

عسکر )رابرت بيليز( په باب و. ما له جمهور رييس رسه لومړی د رسنيو په باب 
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مې وويل چې رسنۍ په اسايس مانا ازادې نه دي، رسه له  وکړ. ورتهبحث 

چې رسنۍ  ، دې چې ستاسو د خپل حکومت يو غ  برياليتوب همدا ګڼئ

مو ازادې کړي دي، خو واقعيت يو څه تغري لري، ما ورته وويل چې دا 

ازادي يوازې د تا پر غندلو او پر تا تر انتقاد پورې محدوده ده، هغه هم 

او وخت يوازې تنظيمي رسنيو ته حاصل دی، نه ټولو چې دا مجال  سېدا

ته) همغو رسنيو ته چې تر شا يې زورواکي والړ دي. نه ستا پر مرستياالنو 

څوک نيوکه کوالی يش او نه هم پر واليتي زورواکانو. ان پر يو عادي دولتي 

او نا دولتي جنګساالر هم څوک د نيوکې جرئت نه لري، ولسمرش زما خربه په 

که، منم، بېخي صحيح ده( کلمو بدرګه کوله او د تائيد رس يې خوځوه، )بې ش

ان دا به يې هم زياته کړه چې دې زورواکو ته د ايران او غرب له خوا پيسې 

ده د )نور( ټلوېزيون ورکول کېږي چې افغاين ارزښتونه پسې برباد کړي. 

ر، ورکول يادونه هم وکړه چې هره مياشت د ايران له خوا ورته درې لکه ېال

تر رسنيو وروسته مې ورته د قانون په باب وويل چې هسې نوم يې کېږي. 

پاتې دی، نور يې د عميل کېدو هېڅ درک نه لګي، دا يې هم تائيد کړه او 

ويې ويل چې خپله همدا حکومت دی چې قانون نه عميل کوي، د ولسمرش 

و ځکه خو دا عادت دی چې ستا يوه خربه تر تا دمخه دی ېېره تائيدوي، ن

تاته څه نه پاتې کېږي چې خربه پسې اوږده کړې او يا دې زړه کې غوټه 

پاتې يش. يو ځل بيا مې د هغو اشخاصو په باب ورته وويل چې د مايض له 

شعارونو او عملونو څخه اوسمهال د ځان لپاره ګټه پورته کوي، ځينې ېلې او 

ر اخيل او يو اشخاص شته چې د )جهاد( له نامه څخه د ځان په ګټه کا

جهادي قومندان ځان ته منسوبوي، طبيعي خربه ده چې دا خلک په مايض 

کې سهوې او خطاوې لري، وطن يې وران کړی دی، نو هغه پاتې شوين چې 

د هغوی له نامه څخه د ځان په ګټه کار اخيل، په کار ده چې د هغو د 

بېالبېلو  تېروتنو کفاره هم ورکړي، دا مې هم ورته وويل چې د حکومت په

ارګانونو کې انډول او تناسب برابر نه دی او دا يو خطرناک حالت دی، که 

ګډوېي جوړه يش، حاالت د هغو خلکو په ګټه متامېږي چې په حکومت کې 

يې حساس رګونه نيويل دي او دا ېلې به يو ځل بيا له دولتي ځواک څخه د 

عمول په څېر دا هم هېواد د ورانۍ لپاره ناوړه ګټه پورته کړي، ولسمرش د م
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وويل: ))بې شکه چې توازن برابر نه دی او توازن بايد ټينګ يش.(( د 

اپوزېشن او پوزېشن خربه چې مې بار بار تکرار کړې، په خواشينۍ رسه چې 

اوس دا دی يو ځل بيا همغه زړه په زړه پاتې ده، هېڅوک نه پوهېږي چې 

وه رسه کرښه راکاږل پوزېشن څوک دی او اپوزېشن څوک دی، دې ته بايد ي

يش چې دغه دې خط دی، تر دې به باال نه راوړې، عجيبه خربه خو دا ده 

چې چا تاسو ته کمپاين کړی و، هغه اوس هم يا په حاشيه کې دي، يا له 

دندو لرې شول او يا هم په زندان کې دي، ان تر دې حده چې له ځانه د 

هم وزير دی، هم دفاع ح  هم نه لري، هم وايل دی هم اپوزېشن کې، 

مخالف، هم ستاسو مرستيال دی او هم د اپوزېشن مرش. اکرثيت لکه څنګه 

چې وو همغسې مظلوم پاتې شول، په ژوند کې يې هېڅ مثبت بدلون رانغی، 

دلته چې څوک ېېر مخالفت کوي، د زيات امتياز څښتنان ګرځي، نو ځکه 

امتيازات  )تړلې خو دولتي او نا دولتي اشخاصو انتقاد او مخالفت ته مال

اخيل، خو مسؤليت يې يوازې تاسو ته راجع کوي، اوس راځو بلې مهمې 

خربې ته! ستاسو له خوا هر وخت په رسنيو کې له امريکا رسه مخالفت 

ښودل کېږي، ځينې وخت کېدی يش دا مخالفت ستاسو د استقالليت او د 

افغانستان هېواد د خپلواکۍ د متثيل جوګه يش، خو هر وخت دا مخالفتونه 

، افغانستان اوس په داسې يو موقعيت کې نه دی چې له ګټه نه متامېږيته په 

هر چا رسه ېغره ووهي، تېر تاريخ کې يې که دا کار کړی، هغه خپل وختونه 

وو، د ېغرې يا مخالفت او تفاهم دواړه عنارص په کار دي، اوس افغانستان د 

سخته اړتيا لري. که د امريکا  امريکا په شان د يو غښتلی هېواد ملګرتيا ته

مالتړ نه وای نو ګاونډيو هېوادونو به افغانستان يو ځل بيا د نوميو  او ملګرتيا

خربې يادونه هم وکړه چې ولسمرش ته د دې ما  .کلونو پېښو ته کش کړی وای

ستا حکومت د رسدار محمد داودخان او حفيظ هللا امني تر حکومتونو قوي 

يې رسه خربه خرابه کړه، نتيجه يې د هغوی پر مرګ نه دی، هغو چې له روس

متامه شوه. د دې يادونه مې هم وکړه چې له امريکا رسه مخالفت مستقيامً د 

ايران او پاکستان په ګټه کار دی، دا دواړه هېوادونه داسې کابو ناست دي 

چې هر کله افغانستان په سيايس، اقتصادي او نظامي ېګر کې پاتې رايش، نو 

کوي، داسې لکه پيشو چې مرغۍ ته کابو وي، موږ بايد  پغانستان ټو پر اف
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 )حکيم شجاعي(

لرې او نږدې دښمنان يو له بله بېل کړو، امريکا غ  هېواد دی، خاوره او 

نفوس يې تر موږ څو ځله زيات دی، زموږ خاورې ته يې سرتګې نه دي پټې 

ان کړي، البته په سيمه کې به خپل هدفونه لري، خپل پخواين او اوسني رقيب

او سياالن به لري، دلته هم د خدای)ج( د رضا په خاطر نه دي راغيل، دلته 

هم خپل خپل هدفونه لري، خو ښه به دا وي چې د هغوی ګټې او خپلې 

ګټې دواړه په پام کې ونيسو او بيا پرې عمل وکړو، که همدا نن د امريکا 

 مرستې نه وي، نو دا زموږ حکومت څو ورځې هم دوام نه يش کوالی.

زه د امريکا د خلکو )) :ولسمرش وويل

مرستې منم، خو زه د خپل هېواد وګړو 

ته هم مسؤليت لرم، هغوی چاته فرياد 

وکړي چې پر ما مببار دی، هغوی ماته 

رايه راکړې، دا زما دنده ده چې زه د 

هغوی حفارت وکړم، ما امريکا ته وييل 

چې هر څه مو منم، خو د خلکو پر 

کوئ، د شپې کورونو بريدونه مه 

عمليات بند کړئ، تړونونه مو وررسه 

وکړل، خو بيا يې هم دا عملونه تکرار کړل، وګورئ، د کندهار پېښه چې اووه 

ما ورته وويل، د کندهار پېښه رښتيا  ...(لس تنه يې په يوه شپه شهيدان کړل

هم زړه بوږنوونکې ده، هېڅ افغان او هېڅ انسان يې نه يش زغمالی، خپله 

انو هم دا پېښه وغندله او اوس د هغه عسکر محاکمه هم روانه ده، دا امريکاي

خو د امريکا د حکومت کار دی هغوی زورور دي، د زورورو اوبه پر پيچومي 

هم بل  خېږي، ستا هم پرې زور نه رسېږي او زموږ د ولس هم، محاکمه يې

هېواد حقوقي پرابلم لري، د امريکا قوانني اجازه نه ورکوي چې عسکر يې بل 

په  (حکيم شجاعي)کې محاکمه يش، اوس به راشو زموږ خپل هېواد ته، د 

قومندان دی، ويل کېږي چې د خلييل صيب نفر يو نامه د محيل پوليسو 

(هېوادوال يې شهيدان کړي او اوس هم رسې سرتګې ګرځي، ۶۶۷دی، )

، يو پردی دی يو خپل، تنه(۶۶۷شهيدان کړي او شجاعي ) تنه(۶۷امريکايي )

ا چې هر څوک زما افغانان شهيدانوي، ماته درد راځي، خو د شجاعي په د
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باب ستاسو او په مجموع کې د حکومت غربګون صفر و. خلکو مظاهرې 

وکړې، فرياد يې پورته کړ، خو نتيجه يې هېڅ وه، که امريکايان دا پوښتنه 

مطرح کړي چې راځه موږ به خپل عسکر محاکمه کړو او تاسو همدا خپل 

ان، ايا زموږ د حکومت زور به پرې ورسېږي؟ زما نظر دا دی چې اول قومند

بايد خپله خوا و شا پاکه کړو بيا خارجيانو رسه ېغره ووهو، ما دا خربه وکړه 

چې امريکا به قوي وي که د جمعيت او نورو تنظيمونو جنګساالران؟ نو کله 

ېړه ورکړه. چې امريکا رسه ېغره وهې، دې خپلو جنګساالرانو ته هم يوه څپ

ما ويل بيا نو حکومت څه  ...((دا هم هغوی راپيدا کړي: ))ولسمرش بيا وويل

نو ستاسو حکومت به هم د  ،مانا؟ نو همدې جنګساالرانو ته چې يې امر وکړ

ده چې اول يو ښه نظام جوړ کړو،  سرتګو په رپ کې پناه وي، نو ښه خربه دا

وو يې هېواد ته دومره زيان نه بيا که بهرنيانو رسه مناسبات خرابوو که جوړ 

خو مهمې خربې  ،يش اړوالی. موږ په دې منځ کې نورې خربې هم وکړې

همدا وې، زما له ېېر ټينګار رسه رسه بيا هم د ولسمرش په دريځ کې څه تغري 

امريکايان مې له خوږې ګوتې نيويل او سخت مې : ))رانغی او همدا يې ويل

فرانس ورکړم، د هغوی چغې پورته ګري کړي دي، زه چې هر ځل پرېس کن

نور دې خپله خوښه، خو موږ چې فکر کوو دې : ))ما ورته وويل ...((يش

وخت کې امريکا رسه د مناسباتو خرابول زموږ په ګټه نه دي او جانبي 

  ((عوارض لري.
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 باکفايته اکرثيت

 

تونو کې ايوه ورځ مې له جمهور رييس رسه ځانګړى مالقات و، زما په مالق

اکرثيت  هېواد رثه وخت ميل مسايل مطرح کېدل، پر دې ورځ مې هم داک

د مظلوميت مسله مطرح کړه، هغه هم زما د خربې تائيد وکړ، د ولسمرش دا 

عادت دى) مقابل طر  ته ګوري چې هغه په څه يش خوشالېږي، دى همغه 

نو ځکه  ،روحياتو پوه دى رېول روحيه اختياروي. جمهور رييس زما پ

هغه څو ))دې چې زه ورته فرياد وکړم، ده خپله کيسه پيل کړه: مخکې تر 

ورځې مخکې د هزاره ګانو يو مرش راته راغى، راته ويې ويل: لس کاله 

وروسته به د هر هزاره د کور مخې ته يو پښتون څوکيدار او پهره دار والړ 

(( جمهور رييس وويل: ))که حاالت همداسې روان وي، نو دا خربه له .وي

له لرې نه ده.(( ده وويل: ))زه هلمند ته الړم د هزاره ګانو په سيمه کې احتام

ټول مکتبونه خالص دي، خو د پښتنو بيا ټول بند دي. هلته په يوه ټولګي 

(( .کې شپېته اويا تنه زده کړه کوي او دلته بيا يو ټولګى نيم هم ېک نه وي

پښتنو رسه په ما وويل: ))رييس صاحب اکرثه پښتانه تانه ګيله کوي چې 

حکومت کې د مور مريې سلوک کېږي، تاسو هم هغو خلکو ته ېېره توجه 

د پنجاب په ملسه د پښتنو سيمې هم کوئ، دېخوا مو پاملرنه کمه ده، طالبان 

او د  هخراب هبه ېېر وضعه او ښوونځي ورانوي، نو که حاالت داسې روان وي، 

: ))يونه ګوره پښتانه تېرې مملکت طبيعي ثبات به له منځه الړ يش.(( ده وويل

جګړې ېېر وځپل، اوس هم له دنيا رسه په جګړه کې دي، که موږ هر څو 

خو عماًل داسې دي، جنګ د پښتنو په سيمو کې دى، پښتانه اوس ېېر  ،ووايو

 کمزوري شوي، اوس په افغانستان کې د پښتنو يو نازک اکرثيت دى تر هغه

اى نه يش او تر اټکه ستا خپله خاوره چې لر او بر پښتانه رسه يوځ وخته پورې
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خپله نه يش، افغانستان کې طبيعي ثبات نه رامنځته کېږي، دا اوسني ثبات 

نسبي دى، تر هغه چې موږ هغه طبيعي حالت ته رسېږو، مجبور يو دلته له 

(( ما .هزاره، تاجک او ازبکو رسه ائتال  ولرو، پرته له دې دلته ممکنه نه ده

ال  چې د ټولو افغانانو ګټې په کې خوندي وي، هېڅوک وويل: ))معقول ائت

پښتانه په ېېر ضعيف موقف کې ، يې نه ردوي، خو اوس د ميل وحدت په نامه

دي، هر څه يې له السه ورکړل.(( ولسمرش وويل: ))پښتانه اوس هم اکرثيت 

خو دا کميت هغه وخت موثر دى  ،دى، د کميت له پلوه تر ټولو زيات دي

بدل يش، تر څو چې پر کيفيت بدل نه يش دوى خپل چې پر کيفيت 

حقوق نه يش ترالسه کوالى او پر کيفيت هغه وخت بدلېدى يش چې تعليم 

وکړي او تعليم هغه وخت کوالى يش چې سوله رايش، اوس د پښتنو تر ټولو 

غ  دښمن همدا جنګ دى، که جنګ ختم شو پښتانه ژر خپل حقوق ترالسه 

 زياته کړه! ))ښه يونه دا راته ووايه چې داکوالى يش.(( جمهور رييس 

ټلواله به د پښتنو غ  دښمن وي که پنجاب؟ که دوى رسه مقابله رشوع شامل

به يې رشوع کوې؟(( ما وويل: ))رييس  او له کوم يوه کوې، نو له کومه ځايه

صيب کوم دښمن چې دررسه نږدې وي د هغه خطر زيات وي اوس وګوره 

دى که ټلواله؟، ټلواله خو ان د مېز تر شا دررسه  چې پنجاب راته ېېر نږدې

ناسته ده او ښکاره دښمني دررسه کوي، که پنجاب هم دلته مداخله کوي د 

په الس کوي، زه خو وايم چې د کور دښمن ېېر  ېلوپردې ترشا يې د همدې 

خطرناک دى. په خواشينۍ رسه بايد ووايم چې روسانو او ايرانيانو افغانستان 

څو لسيزو په بهري کې داسې يو قرش ټوکوالى چې که په تدبري يې  کې د تېرو

نو افغانستان به د تباهۍ خواته بوځي.(( جمهور رييس ، مخه ونه نيول يش

وويل: ))زه خو وايم چې د پښتنو اسايس مقابله په سيمه کې له پنجاب رسه 

ده، پښتون داسې يو لوى قام دى )لر او بر( چې په سيمه کې د پنجاب 

که ما په نړيواله کچه د هغو د مداخلو مخه ونيوله او  .ابت کوالى يشرق

امريکا مې پر دې قانع کړه، نو بيا دا ټلواله ملواله دا دومره ىش نه دى، دا 
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اصيل توجه بايد هلته وکړو، کله چې پنجاب کمزورى يش،  ،خپله غيل کېږي

خپله له منځه لر او بر پښتون رسه يو يش بيا نو د اکرثيت او اقليت خربه 

ځي، ته دومره اکرثيت کېږې چې بيا دا مسله څوک بېخي يادوي نه.(( ما 

وويل: ))رييس صيب د لرو پښتنو راخپلول يو قوي افغانستان ته اړتيا لري، 

سيايس لحاظ حاکم نه وي، سوکاله نه وي، نو لر  هکله چې دلته پښتون پ

موىس شفي   مرحوم دپښتانه خو په هېڅ وجه دلته دررسه نه يوځاى کېږي، 

نظر هم همدا و چې دلته بايد سوکايل رامنځته يش، اقتصادي پرمختيا د دې 

سبب کېږي چې کښتني پښتانه دلته ميالن پيدا کړي. که موږ غواړو لر پښتانه 

ځان رسه يوځاى کړو، نو بايد په ټول افغانستان کې ثبات او سوکايل رامنځته 

( زرو 33االت لږ څه ښه شوي نو تر )کړو، اوس وګوره چې دلته اقتصادي ح

کارګران دلته کار کوي.(( ده هم رارسه ومنله، او لر پښتانه زيات پاکستاين 

مجلس تر ېېره اوږد شو، په خربو کې د معمول په څېر اختال  و، خو په دې 

متف  او باکيفيته اکرثيت بدل  رکې اختال  نه و چې متفرق اکرثيت بايد پ

 يش.
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 نهم څپرکی
 

 ګرم تحليلونه او ساړه غربګونونه

 

هر کله چې زمينه برابره شوې او له ولسمرش رسه مو ځانګړی مالقات برابر 

دې ولس  ،شوی، نو خپل زړه مې ورته تش کړی او هغه څه چې زما په فکر

ته په ګټه ښکارېدل، هغه مې ټول ورته يو يو بيان کړي دي، خو په دربار کې 

د ځانګړو مالقاتونو چانس ېېر کم برابرېده مجبور د ځينو تنګنظريو پر اساس 

وم، چې کله کله يو نيم تحليل ته ليکلې بڼه ورکړم. دا تحليلونه به مې يا 

انجنري صيب ابراهيم سپني زاده ته او يا هم کله کله داودزي صيب ته 

ورکول، دا چې هغوی هلته ولسمرش ته وروړل که نه او يا يې خپله هم لوستل 

ې هم نه پوهېدم، ځکه چې هېڅ غربګون يې نه راته. ولسمرش د که نه پر د

هغو تحليلونو په باب چې ما ورته مخامخ څرګندول څه عميل غربګون نه 

ښوده، نو د هغو تحليلونو به څه حال وو چې په ليکلې بڼه تر هغه ور رسېدل 

 يا نه ور رسېدل. د ګړنيو تحليلونو په باب يې اکرثه د تائيد رس خوځوه، خو

 هېڅکله يې پرې عمل نه کاوه.

د امنيت شورا د دفرت يوه دنده هم د هېواد د حاالتو تحليل او ارزونه وه 

او لوړو مقاماتو ته د هغو رسونه، نو ځکه مې خپل دا مسؤليت هم تر خپله 

 وسه رس ته رسولی دی.

دلته به يو څو ليکيل تحليلونه د بېلګې په توګه راوړم، چې د خپل دفرت 

 مې ولسمرش ته ليکيل او ورلېږيل وو: له الرې
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 د ثور د امتې نېټې پړه د چا پر غاړه؟

 

رسه له دې چې په هر ځای كې د هرې امنيتي پېښې مسئوليت د امنيتي 

مسئولينو پر غاړه وي، خو كله كله له امنيتي پېښو رسه يو لړ سيايس مسايل هم 

 وي.تړيل وي چې د امنيتي مسئولينو ستونزه نوره هم زيات

د ثور د امتې نېټې پېښه رسه له دې چې افغان حکومت ته يوه ناوړه 

امنيتي پېښه وه او كه مخالفينو خپل هد  پوره تر السه كړی وای، نو بې له 

د دې تر  .شكه به افغانستان له يو بل بحران او غميزې رسه مخامخ شوی وای

ثه هم ده څنګ چې دا پېښه يوه امنيتي پېښه ګڼل کېږي، يوه سيايس حاد

په لومړي  دلتهچې د دولت او ملت سيايس حيثيت ته يې زيان ورسوه، نو 

گام كې هغه سيايس ېلې او شخصيتونه گرم كڼل كېږي چې د داسې يوې 

 ورځې، چې د ملت تواف  پرې موجود نه دی، پر منانځلو ټينګار کوي او د

ې بيا له بيت املال يوه برخه يې د دې ورځې پر منانځلو لګولې ده. كله چ

سيايس پلوه د دې ورځې د منانځلو پرېکړه وشوه بيا نو ټول مسئوليت د 

امنيتي ارگانونو پر غاړه دی چې ولې يې په هر اړخيز ېول امنيتي هڅې تر 

رسه نه كړې. واقعيت دا دی چې د افغانستان درې واړه امنيتي ارگانونه رسه 

يل شوي نه دي. له دې چې نومونه يې ))ميل(( دي خو په واقعيت كې م

سيمه ييز  درې واړه امنيتي ارگانونه تر يوه خاص تنظيمي، سيايس، قومي او

انحصار الندې دي او د يوه مشخص تنظيم له الرې كنټرولېږي. د دې ېلې 

يو شمېر مرشان هم په حكومت كې د حكومت مخالف دي او يو شمېر نور 

و د دولت پر ضد يې د دولت په نورو پوستونو كې د حكومت مخالفت كوي ا

يې يوه نيمه دولتي، په واقعيت كې ځواكمنه مخالفه دولتي جبهه جوړه كړې 

ده. په امنيتي ارګانونو كې د دې ېلې فعال او تر اټكل پورته شتوالی د دولت 
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نو په داسې يو  ،مرشتابه ته د دوی ژمنتيا تر څرګندې پوښتنې الندې راويل

له لرې نه دي. د افغانستان وليس حالت كې د داسې پېښو پېښېدل له احتام

رسه له دې چې د امنيتي ارگانونو درې واړه مسئولني  ،جرګې او عام ولس

مسئولينو هم  امنيتيګرم وګڼل، خو پر لرې كولو يې بريايل نه شول، خپله 

په دې برخه كې كوم سيايس او  پورې ومنله، خو تر اوسهخپله پړه او ناكامي 

ېېرو خلكو رسه اوس دا پوښتنه ده چې جمهور اداري اقدام نه دی شوی. 

رييس به د خپلو دې امنيتي ارگانونو د مرشانو په باب کومه پرېکړه كوي، ايا 

 پر خپلو ځايونو به پاتې کېږي كه ګوښه كېږي به؟

پر خپلو ځايونو پاتې يش، د دې مانا دا ده چې دوی هېڅکله  ېكه چېر 

  شته او كه چېرې لرې كېږي، ځای پړه نه دي او له دا ېول پيېښو رسه تواف

به يې څوک ېکوي، تر دوی ښه، كه د دوی معادل او كه تر دوی بدتر؟ كه 

نو د  ،چېرې تر دوی غوره او كارپوه اشخاص، د دوی پر ځای وگومارل يش

دې مانا دا ده چې جمهور رييس خپلې او د هېواد راتلونيك ته جدي شوی 

 )د ثور د امتې نېټې د پېښې يو انځور(
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و وژغوري او كه چېرې د دوی معادل او غواړي هېواد له دې ېول نورو پېښ

او يا تر دوی بدتر اشخاص غوره يش، نو څرګنده خربه ده چې په امنيتي او 

سيايس حالت كې به مثبت بدلون را نه يش او حالت به نور هم خراب يش، د 

دولت ښكاره او پ  مخالفني به دا حالت د خپل ځان لپاره د معافيت او 

هرڅه يې چې زړه غواړي هغه به تر رسه  خونديتوب يو ښه حالت وګڼي او

 كوي، ځکه چې له مقابل لوري رسه د متقابل عمل وس او توان نه شته.
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د عوامي نشنل پارټۍ  په پاکستان کې

(ANPدريځ ) 

 

)دا ليکنه هغه مهال شوې چې عوامي نشنل پارټۍ په پاکستان کې 

 صوبايي ټاکنې وګټلې(

( څوکۍ لري، ۹۶به رسحد(( کې )( په ))صوANPعوامي نشنل پارټي ) -۶

( څوکۍ له ښځو او اقليتونو څخه هم ترالسه کړي. ۸( يا )۷خو کېدی يش )

السه کړي چې نشنل  دغه راز يوه څوکۍ به له هغو کانديدانو څخه تر

( ۶۱-۸اسمبلۍ او صوبايي اسمبلۍ دواړو ته کامياب شوي دي. همدارنګه تر )

 رالسه کړي.پورې به د ازادو کانديدانو څوکۍ هم ت

خو کېدی يش  ،( څوکۍ لري۶۱( لس )ANPپه قومي اسمبلۍ کې ) -۲

السه  ترهم ( څوکۍ د ښځينه وکيالنو د انتصاب له الرې ۲( يا دوه )۶يوه )

 کړي.

(، د مسلم ليګ نواز PPPزيات ګومان دی چې په مرکزي سطحه به ) -۹

 ( مخلوط حکومت جوړ کړي. ANPګروپ او )

( رسه PPP( له )ANPکې هم احتامل دی چې )په ))صوبه رسحد((  -۱

ځکه مشرتک حکومت جوړ کړي، چې له مرکزي حکومت رسه يې پيوستون، 

 ملګرتيا او يووالی ټينګ او کارونه ورته اسان يش.

( يو څو څوکۍ ګټيل، په ANPپه بلوچستان او سند کې هم ) -۳

ړي ( موقف قوي نه دی، په سند اسمبله کې د لومANPبلوچستان کې د )

 ( ته ېېر ارزښت لري.ANP( څوکيو ګټل )۲ځل لپاره د دوو )

( په دې بريا کې له ANPد يادونې وړ ده چې ازادو کتونکو وييل، د )
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( د مرشانو ښو تعلقاتو هم رول درلود. د کتونکو په وينا ANPافغانستان رسه د )

خلک له ماليانو ستړي شوي وو او د ېيورنډ د کرښې دواړو غاړو ته يې د 

تباهي ګڼله. د دوی په نظر خلک په ))صوبه  ولس د ټول پښتون ،جنګ دوام

رسحد(( کې داسې يو حکومت غواړي چې له افغانستان رسه ښه تعلقات ولري 

او دا کار به په سيمه کې د سولې په ټينګښت، د تجارت په غوړېدو او د خلکو 

کې د ( مرشانو وييل چې په سيمه ANPپه سوکالۍ کې مرسته وکړي. د )

سولې ټينګښت، له ګاونډيو رسه ښه روابط او د صوبې د نوم بدلون د دوی 

لومړين غ  هدفونه دي. دوی د ))صوبه رسحد(( لپاره د درېو نومونو 

 وړانديز کړی دی: )پښتونستان، پښتونخوا او افغانيه(.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7709 
 

 

 د ولسمرش کرزي د وژنې څو توطيې

 

ست دى، نو د رس له هغې ورځې چې ښاغىل کرزى د واک پر ګدۍ نا

کله دا خطر ېېر نږدې شوى، خو کله کله خطر يې هم څو ځله زيات شوى، 

کله بيا د رس او خطر واټن يو څه لرې شوى، له ترافيکي حوادثو نيولې، بيا تر 

انفرادي او سيايس خطرونو ټولو پورې د ده ژوند ته متوجه وو. څو ځله په 

او د ده ژوند يې له ګواښ رسه بهرنيو سفرونو کې الوتکې عوارض پيدا کړي 

. د واک په لومړيو څو کلونو کې ده اکرثه )د اريانا افغان دی مخامخ کړى

ېېرې زړې او  اوس هوايي رشکت( له الوتکې څخه ګټه اخيستله، دا الوتکې

له نړيوالو معيارونو رسه برابرې نه دي. يو ځل تاجکستان ته په سفر و، کله 

تې ته چمتو کېدله، نو د الوتکې ټايرونه نه چې الوتکه پر هوايي ېګر ناس

خالصېدل، الوتکه څو ځله پر ميدان وګرځېدله، پر وروستي ځل يې د 

ټايرونه خالص شول او الوتکه پر ېګر کېناسته. يو ځل  مرستهپه  )ج(خداى

چني ته په الوتکه کې هم همداسې شوي وو، جرمني ته هم، وروسته 

او ځينو نورو الوتکو څخه هم ګټه  (يرکام ا)وروسته بيا جمهور رييس له 

احمدشاه )اخيستله، کندهار کې ترورستي بريد، په حضوري چمن کې د 

د تلني په ياد د غونډې پر مهال توطيه او د ثور د امتې نېټې د  (مسعود

د  کرزی ))جشن(( پېښه او داسې نورې ېېرې پېښې وې چې جمهور رييس

دې رسبېره د وژنې نورې پټې چانس له مخې ترې رو  پاتې شو، خو پر 

توطيې هم وې چې هغه يوازې د ارګ د څلورو دېوالونو دننه او د هغه 

شاوخوا کې تنظيمېدلې. کله چې د موقتې ادارې پر مهال کرزى لومړى ځل 

د ساتونکو له خوا ساتل کېده، چې له  خان ارګ ته راغى، نو د فهيم

کرزي ته وييل وو ، ه فهيماحمدشاه مسعوده ورته په مرياث پاتې وو، څو ځل
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(( .چې ))باديګارد هاى امر صيب است بسيار باورى، وفادار و با اعتامد است

))امر صاحب(( باېيګارېانو ته پناه ور وړې وه، دا نو بيا د د کرزي صيب نو 

فهيم څو ځله خپلو انډيواالنو  .هغو ترحم پورې اړه لرله چې څه وررسه کوي

مني حاال که بچه ها را گفتم همراى چپن اش ته وييل وو: ))کرزى چيست ه

(( کرزي هم خپل فرهنګي مشاور زملي ...در چند دقيقه براى ما حارض ميکند

هېوادمل ته يو وخت وييل وو. ))د فهيم ساتونکو چې په ارګ کې هر ېول 

د کرزي يوه ساتونکي  (يونس قانوين)واک غوښته هغه يې چالوه.(( يوه ورځ 

ووله، خو ساتونکي هغه وخت دا جرئت ونه کړ. دې  ته وييل وو چې کرزى

چې څه موده د کرزي انساين او اجتامعي چلند وليد، نو کرزي ته  يساتونک

ورته يې وويل: ))قانوين ماته ستا د وژنې وييل وو، خو ما ځکه دا کار ، راغى

ونه کړ چې ته ېېر ښه سړى يې، زړه مې درباندې ونه شو.(( تر هغه وروسته 

ړى په ساتونکو کې پاتې شو او کرزي قانوين ته ګيله هم ونه کړه او نه هم دا س

يې رس پرې وګراوه. يو وخت دا ګواښونه او خطرونه دومره زيات شول چې 

کرزى په پاى کې مجبور شو، بهرين ساتونکي استخدام کړي. د بهرنيو 

څه کم ساتونکو په استخدام رسه د فهيم، قانوين، عبدهللا او نورو ګواښونه يو 

شول، کرزي يو څه د راحت احساس وکړ، خو خطرونو بيا هم دوام درلود، 

( )د PPSان تر هغه پورې چې بهرين رستېري بېرته الړل او پر ځاى يې )

قطعه( جوړه شوه، بيا هم دې توطيو دوام درلود. د  نېد ساترييس جمهور 

پيدا  جمهوري رياست د لومړۍ دورې تر ټاکنو وروسته هم دې توطيو دوام

کاوه او نوې نوې بڼې يې خپلولې. يو وخت د حکمتيار د اسالمي حزب يو 

قومندان )عاش  هللا( چې د کابل اوسېدونکى او په خټه پښتون دى، خو دا 

رسه هم نږدې اړيکي لري، د امنيت  (نظار شورا)ېېر کلونه کېږي چې له 

ې توطيې خرب شورا دفرت له يو تن غړي رسه متاس ونيو او هغه يې له يوې بل

راپور دې غړي د عاش  هللا د خربو پر بنس  يو  د دفرت کړ، د امنيت شورا

په  دفرت جوړ کړ او جمهور رييس يې له دې پېښې خرب کړ. د امنيت شورا
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موده دمخه د ولسمرش حامد کرزي پر ضد د  هڅ)): وو کې راغيل اپوردې ر 

يل کېدو يې د يوې داسې توطيې پر جوړولو غور شوى چې په احتاميل عم

 ى يش.دالاو هېواد له يوه بحران رسه مخامخې الیولسمرش ژوند ختمېد 

دا طرحه د اسالمي جمعيت د نظار شورا اوسنۍ ))ميل جبهې(( د ځينو 

مطرحو غړو له خوا برابره شوې ده. طرحه داسې ده چې د نظار شورا يوې 

عبدالحفيظ مطرح څېرې او تېرو ټاکنو کې د جمهوري رياست لپاره کانديد )

چې د افغانستان د اوسني اسايس  ،منصور( د ميل جبهې ځينو غړو رسه وييل

(مې مادې له مخې که چېرې جمهور رييس د کومې پېښې له 99قانون د )

امله له منځه الړ يش، نو لومړى معاون د جمهور رييس پر ځاى راځي او د 

 ولټاکنې کېږي.)درېو( مياشتو په بهري کې د جمهوري رياست لپاره عمومي ټ

عبدالحفيظ منصور وييل: ))اوس چې )حامدکرزى( جمهور رييس او د 

))ميل جبهې(( مهم غړى )احمدضيا مسعود( يې لومړى مرستيال دى، زموږ 

لپاره يو ښه چانس دى چې حامد کرزى له مخې لرې کړو، د کرزي په 

فزيکي ح   رسه به احمدضيا مسعود په مستقيم ېول د لنډ وخت لپاره 

مهور رييس يش او بيا به د احمدضيا مسعود تر رسپرستۍ الندې د ج

جمهوري رياست انتخابات ويش، په دې ېول به د ميل جبهې د کانديد د 

ګټنې چانس حتمي يش.(( د منصور په نظر د حامد کرزي د له منځه وړلو 

ېېره ښه او اسانه الره دا ده چې يو ځامنرګى )خودکش( بريد پرې ويش، په 

به د ولسمرش د وژلو پړه مستقيامً پر طالبانو او القاعدې ولوېږي او  دې ېول

نړيواله ټولنه به هم طالبانو او القاعدې ته متوجه يش. د دې نظريې د عميل 

تطبي  لپاره عبدالحفيظ منصور د ))عاش  هللا(( په نامه يو شخص رسه، چې 

ن و او کېدى ويل کېږي پخوا د ګلبدين حکمتيار د اسالمي حزب يو قوماندا

يش اوس هم وررسه ارتباطات ولري، دا خربه مطرح کړې ده. ))عاش  هللا(( 

غړى هم دى  ((ميل جبهې))اوس له اسالمي جمعيت رسه ښه اړيکي لري، د 

او د دې جبهې په غونډو کې هم ګډون کوي. پېښور ته هم تګ راتګ لري، 
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طرحې لپاره له  کله دلته په کابل او کله په پېښور کې اويس. منصور د دې

عاش  هللا څخه هر اړخيزه مرسته غوښتې ده. له عاش  هللا څخه د منصور 

غوښتنه دا وه چې په پېښور او يا نورو سيمو کې څو ځامنرګي )خودکش( 

پيدا کړي او په دې الره کې چې هر څومره پيسې په کارېږي دوى حارض 

اصو رسول، دي هغه مدارک ورکړي، منصور وييل چې تر کابله د دې اشخ

دلته يې ساتل او پالل او هغوى ته د هد  ټاکل د دوى پر غاړه دي. دا 

خودکش به په يوه مناسب وخت کې په الزمو امکاناتو او اسانتياوو رسه هغې 

غونډې ته بيول کېږي چې جمهور رييس حامدکرزى به په کې وينا کوي، دا 

دوى خپلو امکاناتو، چې دا غونډه به کله؟ څه وخت؟ او چېرته وي؟ دا به نو 

مجال او فرصت ته ګوري، خو د دې عمليې تر تطبي  دمخه د ځان وژونکو 

)خودکشو( اشخاصو پيداکول، تر کابله يې رارسول او دلته يې ساتل رضوري 

دي، د دې طرحې نور جزئيات له عاش  هللا نومي شخص څخه ترالسه کېدى 

ه دومره ژور پيوند يش. عاش  هللا نومى شخص کېدى يش له ميل جبهې رس 

لکه عبدالحفيظ منصور يې چې لري، نو ځکه د دې هيله کېدى ، ونه لري

يش چې له هغه څخه په هېواد کې د دغسې يو لوى ناورين د احتامل په اړه 

 معلومات ترالسه يش.

دا چې دا پورتنۍ طرحه به څومره واقعيت او حقيقت ولري پر دې څوک 

ت او نظار شورا تېر تاريخ او په هغو غوڅ حکم نه يش کوالى، خو د جمعي

کې د )منصور( په شان د ګڼو متعصبينو او توطيه ګرو موجوديت د پورتنۍ 

طرحې احتامل ېېر پياوړى کوي. حکومت بايد دا ېول حرکتونه په ېېر 

جدي ېول وڅاري ځکه چې ټول ملت له يوه سيايس، ټولنيز، قومي او 

جمعيت په اوسني حکومت  پوځي بحران رسه مخامخوي. دا چې اسالمي

کې تر بل هر تنظيم او هر چا زيات غښتىل دى، د هر ېول ناوړه پېښو د 

رامنځته کولو وس لري او په راتلونکي کې د حکومت مدعي هم دى، نو دا 

اټکل نور هم قوي کوي، چې دا ېول طرحې له دوى پرته نور څوک نه 
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مرش حامدکرزي ته په جوړوالى او نه هم عميل کوالى يش. په هر ترتيب ولس

کار دي چې دا احتاميل خطر او د خپل فردي مصونيت پر وړاندې نور دې 

ته ورته خطرونه په جدي ېول محاسبه کړي او د ځان د خونديتوب او 

محافظت لپاره داسې اقدامات وکړي چې له دې زيان منونکې نقطې څخه 

ن څخه وژغورل پر ده او ټول ملت ګوزار ونه يش او هېواد له خطرناک بحرا

 يش.

دا توطيې اوس هم روانې دي، د دې احتامل شته که د کرزي کورين يا 

حکومتي مخالفني پر دې بريايل نه يش چې کرزى له قانوين الرو له واکه 

يوه  راپورلرې کړي، نو له دې ناقانونه الرو به هم ګټه پورته کړي.(( دا د 

ي هڅه کوي د ارګ په هم و چې د نظار شورا غړ  یبرخه وه. داسې ګونګس

چني سفارت ته ورڅېرمه څو کورونه واخيل، په دې ېول  )شاميل څنډه کې

ځان ارګ رسه وصل کړي. له دې الرې دوى په اسانۍ کوالى يش، د ټي  

کې د جمهور  (لومړي منرب قرص)دېوال له الرې ارګ ته ځان داخل او په 

خطر ته  رييس کور ته ځان ورسوي، د جمهور رييس نږدې اشخاص دې

يو دوه هغه کورونه چې ارګ رسه نښتي وو او په اسانۍ  يې متوجه شول او بيا

له دام  (احمدويل مسعود)ى شوه، د  ته الره وتال رصمنرب ق يرسه ترې لومړ 

څخه وژغورل او په دې ېول د جمهور رييس او د هغه د کور امنيت څه 

 ناڅه خوندي شو.
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 د ملګرو ملتونو استازی او د ولسمرش

 د رد ځواب

 

په لندن کې يو شمېر مېشتو افغانانو چې په سيايس او فرهنګي چارو کې 

زياته تجربه لري او د افغانستان حاالت له نږدې څاري، له ما )محمد اسمعيل 

يون( رسه د ټلېفوين اړيکو له الرې اندېښنه وښودله چې د ولسمرش 

)پډي اشډاون( حامدکرزي له خوا د ملګرو ملتونو د استازي په توګه د 

ردول، خپله ولسمرش حامدکرزي، د افغانستان حکومت او خلکو ته په زيان 

متامېږي او وروسته به ناوړه عواقب ولري. دوی چې اکرثه د ولسمرش 

چې  يې حامدکرزي خواخوږي دي او پر خپل ولس يې زړه دردېږي، ويل

زي نور له دې کار څخه به تر ېېره حده شاملټلواله او د ولسمرش حامدکر 

مخالفني، چې اوس د انګلستان او متحده اياالتو په شمول په نورو هېوادونو 

کې فعاليت لري، ېېره ګټه اوچته کړي، د حامدکرزي د حکومت تصوير به 

غريب نړۍ، په تېره بيا انګلستان ته ېېر پيکه وښيي او د حامدکرزي موقف ته 

 به زيان ورسوي.

 حامدکرزی او د هغه ټيم بايد د دې کارپوهانو نظر دا و چې ولسمرش

کوښک وکړي، له غريب نړۍ رسه خپل مناسبات ښه وسايت او د اوسنۍ 

 ستونزې د ترميم لپاره دې هم له بېالبېلو الرو کوښک وکړي.
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د ايران قونسلګرۍ او  جالل اباد کې

 اندېښنې

 

 مه( نېټه شوې ده.۲۹م( کال د فربورۍ پر )۲۱۱۸دا ليکنه د )

څو ورځې وړاندې په جالل اباد کې د ايران قونسلګرۍ  تر يادې نېټې 

جوړه شوې وه. ټاکل شوې ده په دې ورځو کې په ننګرهار کې د ايران 

د قونسل )خراساين( تر مرشۍ الندې عمالً کارونه پيل  ،هېواد قونسلګري

کړي. خراساين د )ايران قونسل( هغه څوک دی چې تر دې دمخه يې د 

ادونو کې هم کار کړی او هغه هېوادونه يې هم له منځنۍ اسيا په ځينو هېو 

کاره خوښ نه وو، آن تر دې چې د ده کارونه له هغو هېوادونو څخه د ده د 

وتلو سبب شول. ويل کېږي چې )خراساين( د ايران د استخباراتو غړی دی 

او کومو هېوادونو کې چې ده د ېيپلومات په توګه دنده تر رسه کړې، له 

ې عدول کړی او د هغو هېوادونو په سيايس، م هبي او خپلې دندې څخه ي

چې د واليتي  و،قومي چارو کې يې مداخله کړې ده. د ننګرهار واليت خلک

شورا په تشکل کې يې نظر تر ېېره حده ښکاري، اندېښنه ښکاره کړې چې په 

ننګرهار کې به د ايران قونسلګري او په هغې کې د )خراساين( په شان د يوه 

کول د نسبتاً امنو رشقي واليتونو، په تېره بيا د ننګرهار امنيت ته شخص کار 

ګواښونه پيدا کړي. د يادونې وړ ده چې )خراساين( به د شاملټلوالې د 

قومندان )حاجي حرضت عيل( له الرې چې دا وخت له ايران رسه ښه او 

نږدې اړيکي لري او يو کور يې په ايران کې هم دی، ځينې واړه قومونه، 

لونه او سيايس، پوځي ېلې د مرکزي او محيل حکومت پر ضد راوپاروي. خې

تر دې دمخه د ايران له خوا په ختيزو واليتونو کې )حاجي حرضت عيل( او 
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ځينې نور قومندانان ملسول شوي، مايل او نظامي مرسته وررسه شوې ده. د 

لينو ؤ سيادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د مېشتو امريکايي پوځيانو سيايس م

هم په ننګرهار کې د ايران د قونسلګرۍ پرانيستل په سيمه کې د امنيت د 

خرابۍ او د امريکايي ضد فعاليتونو د ېېرېدو عامل ګڼلی، دوی د ننګرهار 

وايل )ګل اغا شېرزي( او د واليتي شورا رييس )فضل هادي مسلميار( رسه 

ته ورسوي. کتيل او غوښتنه يې کړې چې د دوی اندېښنه مرکزي حکومت 

دوی هيله کړې چې د افغانستان حکومت دې په ننګرهار کې د ايران 

قونسلګري نه پرانيځي، دوی په دې نظر دي چې دا قونسلګري د سيايس 

فعاليتونو د پرمخبيولو لپاره جوړېږي، نه د ېپلوماټيکو مقاصدو لپاره. داسې 

لينو له ؤ مس ويل کېږي چې ننګرهار مېشتو امريکايي ځواکونو د خپلو سيايس

او نورو  دفرت الرې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د ميل امنيت شورا

 ارګانونو ته هم په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
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ميل شورا ټاکنې  او د جمهوري رياست

 او ننګونې

 

، خو خطرونه له ديولسمرشۍ او پارملاين ټاکنو ته ال څو مياشتې پاتې 

دي، د نورو احتاميل خطرونو د پېښېدو خطر هم شته، دلته ورايه ثابت پاتې 

د دې دواړو ټاکنو په باب ځينو ستونزو، ننګونو او اندېښنو ته په لنډيز رسه 

 اشاره کېږي:

د ټاکنو پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه د امنيت  د امنيت ستونزه: -۶

اد په ستونزه ده، که تر هغه وخته پورې امنيت ټينګ نه شو، نو د هېو 

اکرثه برخو کې به سم انتخابات ونه يش او که ځينو سيمو کې 

 انتخابات ويش، نو سم مرشوعيت به ونه لري.

 

د انتخاباتو اوسنی کمېسيون د دې وس نه لري  د راجسرت ستونزه: -۲

چې په ټول افغانستان کې د رايه ورکوونکو راجسرت تر رسه کړي، يا 

نوي کسان چې رشايط يې پوره ټول راجسرت له رسه وکړي او يا هم 

 کړي، راجسرت کړي.

 

د انتخاباتو اوسنی کمېسيون له  د انتخاباتو د کمېسيون کمزوري: -۹

هر پلوه کمزوری دی، نه پوره کادرونه لري، نه وسايل او نه هم د عامه 

 پوهاوي لپاره کوم پروګرام.
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يو زيات شمېر افغانان له حکومت او سيايس  د خلکو ناخوښي: -۱

وندونو ناخوښه دي، که انتخابات تر رسه هم يش، بيا به هم يو زيات ګ

 شمېر کسان په ټاکنو کې ګډون ونه کړي.

يو شمېر سيايس  د سيايس ګوندونو او حکومت کشمکش: -۳

ګوندونه که په حکومت کې دي که تر حکومته بهر، هغوی غواړي 

و انتخاباتو انتخابات تر خپل تاثري الندې راويل، دا هڅې به هم د شفاف

 پر وړاندې لويه ستونزه وي.

 

وسلوال مخالفني خو پرته له هغې هم له دې  وسلوال مخالفني: -۱

ېول ټولو پروسو رسه مخالف دي، څرنګه چې د انتخاباتو ورځې 

مشخصې دي، دوی کوالی يش د ټاکيل وخت د حساسيت په پام کې 

په ټاکنو نيولو رسه په ېېرو سيمو کې هم ګډوېي پېښه او هم خلک 

 کې له ګډون څخه منع کړي.

 

تېر انتخابات هم د نړۍ د زياتو مايل کومکونو په  مايل ستونزه: -۷

مرسته تر رسه شول که هامغومره او يا تر هغې زياتې پيسې پيدا نه 

 يش، نو انتخابات شوين نه دي.

 

تېر ځل  د نړيوالو د تخنيکي او علمي همکارۍ نشتوالی: -۸

کمېسيون له الرې تر رسه شول چې واک په کې  انتخابات د يوه ګډ

زياتره د نړيوالو و، دا ځل د انتخاباتو کمېسيون مستقل دی، خو دا 

او خلکو ته قناعت نه يش ورکوالی، دا  دی کمېسيون ېېر کمزوری

حالت د انتخاباتو پر نتايجو منفي تاثري لري او دېته ورته يو لړ نور 

ات له ځنډ، خنډ او لويو ستونزو مسايل هم شته چې کوالی يش انتخاب

 رسه مخ کړي.
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 مخالفني او د خربو ستونزې

 

مخکې تر دې چې له ))مخالفينو(( رسه د خربو پر ستونزو بحث وکړو، 

 مخالف بايد تعريف او بيا ېلبندي يش:

زما په نظر: هر هغه څوک چې د دولت يا حکومت د هر ېول هڅو، لکه 

يتي او نورو پر وړاندې ستونزې جوړوي پرمختيايي، سيايس، کلتوري، امن

هغه د حکومت مخالف ګڼل کېږي. مخالفني په عام ېول پر دوو ېلو وېشل 

کېږي: وسلوال او بې وسلې يا سيايس مخالفني. وسلوال او سيايس مخالفني 

دواړه هم په حکومت کې شته دي او هم تر حکومته بهر. دلته به يې لنډه 

 يادونه وکړو:

 بهر د حکومت وسلوال مخالفني: تر حکومته -الف

 القاعده: وسلوال او ايډيالوژيک مخالفني دي. -۶

 طالبان: وسلوال او نيمه سيايس مخالفني دي. -۲

 اسالمي حزب: وسلوال او سيايس مخالف دی. -۹

 ځينې متفرق ګوندونه او اشخاص: اکرثه نا وسلوال مخالفني دي. -۱

 د حکومت په داخل کې حکومتي مخالفني: -ب

 ا: وسلوال او سيايس مخالفني دي.ر جمعيت او نظار شو  -۶

جنبش او د شيعه ګوندونو ځينې ېلې: وسلوال او سيايس ميل  -۲

 مخالفني دي.

 سيايس مخالفني دي.اکرثه پخواين چپيان يانې خلکيان او پرچميان:  -۹

يو شمېر افغانستان ضد ېلې او اشخاص: نيمه وسلوال او سيايس  -۱

 مخالفني دي.

منفي رسنۍ: چې د )ب( کټګورۍ د چارواکو او د يو شمېر بهرنيو  -۳
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 هېوادونو له خوا متويلېږي.

 له مخالفينو رسه د حکومت خربې اوس ځکه بريالۍ نه برېښي چې:

)الف( او )ب( کټګورۍ مخالفني يو د بل سخت مخالفني او دښمنان  -۶

 دي.

واکمن نه  د حکومت دميوکراتيک او ملتپال اړخ پر حکومت پوره -۲

 دی.

 )ب( کټګورۍ خلک په حکومت کې تر هر چا زيات ځواک لري. -۹

 

تر څو پورې چې حکومت او نړيواله ټولنه له حکومت څخه )ب( 

کټګورۍ خلک ونه بايس او يا يې واک کمزوری او مهار نه کړي، تر هغه 

پورې له )الف( ګروپ رسه خربې يا ناممکنې او يا هم بې نتيجې دي. که 

حتامالً له )الف( ګروپ رسه خربې کومې نتيجې ته نږدې يش، نو چېرې ا

 )ب( ګروپ د دې توان لري چې دا تقرب يا نتيجه له منځه يويس.
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 د انتخاباتو مستقل کمېسيون څه کوي؟

 

د دولت يو شمېر مخالفې رسنۍ چې اکرثه يې د شاملټلوالې د افکارو 

تور لګوي چې ګنې د څرګندونه کوي، د انتخاباتو پر مستقل کمېسيون 

حکومت په ګټه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو مستقل 

کمېسيون کې داسې افراد کار کوي چې د جمهور رييس مخالف دي او 

حساس پوستونه يې په الس کې دي. د انتخاباتو د مستقل کمېسيون ترکيب 

 دې ېول تقسيم بندي کوالی شو: پهاو کار 

عزيزهللا لودين او جرنال اصيل چې  ييس او معاون:ر کمېسيوند  -۶

د کمېسيون رييس او مرستيال دي، په حقيقت کې سمبوليک رول 

لري، دوی دواړه د دفرت پر نورو مامورينو هېڅ واک نه لري او نه پر 

پوهېږي، د انتخابايت چارو پر ټولو برخو د دوی  سم انتخاباتو

 ده. خربهواقعيت څخه لرې  لهکنټرول او پوهېدنه 

 

د انتخاباتو د کمېسيون اصيل واک له داراالنشاء رسه دی.  داراالنشاء: -۲

چې د حاجي محق  د تنظيم  )داود عيل نجفي( د داراالنشاء رييس

غړی او د هغه پلوی دی، په قومي افکارو کې غرق او د جمهور 

حاجي محق  رسه ېېره خواخوږي  له رييس حامدکرزي پرځای

او د انتخاباتو چارو د نورو افرادو په ګومارنه کې په  لري. د دارالنشاء

ټينګه له خپلو قومي متايالتو کار اخيل، د ده مرستيال )بارکزی( 

نومېږي، چې ېېر واک يې په الس کې نه شته، له شاملټلوالې هم ېېر 

 وېرېږي او خپله ګوزاره کوي.
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په پام کې د کمېشرنانو په ټاکنه کې هم کوم کاري معيار  کمېشرنان: -۹

نه دی نيول شوی، قومي مالحظاتو ته ترجيح ورکړل شوې، خو په 

په  ېدې مالحظاتو کې بيا د پښتنو برخه خواره ده، يوازې يوه غړ 

اداري  ،کې پښتنه ده )ستانېکزۍ( چې هغه هم کوم زيات زور

ځواک او وړتيا نه لري، چا رسه جنجال نه کوي، رص  د معاش په 

ه يې څوک خربه اوري. په دې ېول د اخيستو خوشاله ده او ن

کمېشرنانو په جمله کې د جمهور رييس يو خواخوږی هم نه شته، 

 بلکې اکرثه يې مخالفني دي.

 

دا ترکيبونه هم د  د انتخاباتو د واليتي دفرتونو ترکيبونه: -۱

اندېښنې وړ دي، همدا اوس چې په کومو سيمو کې د نومليکنې 

له درغلۍ څخه کار اخيستل کېږي،  پروسه روانه ده، په هغو کې هم

هغه سيمې چې هلته د جمهور رييس حامدکرزي د ووټ طبيعي 

ساحه ګڼل کېږي، د نومليکنې مرکزونه ېېر کم دي او اکرثه مامورين 

 کوښک کوي چې هلته ېېر خلک خپل نومونه ونه ليکي.

 

په داسې حال کې چې د انتخاباتو دفرت کې اکرثه مامورين د اسالمي 

، د محق  د اسالمي وحدت حزب او د شامل په ځينو واليتونو کې د جمعيت

جرنال دوستم پلويان دي، خو په اصطالح ازادې رسنۍ تور لګوي چې د 

انتخاباتو کمېسيون د جمهور رييس لپاره کار کوي، دا متضاد واقعيتونه د 

زغملو وړ نه دي او که حکومت غواړي رښتيا هم عادالنه انتخابات تر رسه 

 نو دغه الندې کارونه ورته رضوري دي: يش،

د انتخاباتو کمېسيون رييس او معاون ښاغلی لودين او ښاغلی اصيل  -۶

 لرې او پرځای دې کاري اشخاص مقرر يش. له دندې دې ژر تر ژره

د انتخاباتو د کمېسيون د داراالنشاء رييس )داود نجفي( چې د يوه  -۲
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 هبي مسايل پايل او مشخص تنظيم د رهربۍ غړی دی، قومي او م

د انتخاباتو د کمېسيون د طرزالعمل  د ټاکنو د قانون او دا ټول

 مخالف دي، بايد لرې او پرځای يې يو بې طرفه شخص مقرر يش.

 

هغه کسان چې د بېالبېلو تنظيمونو غړي دي او فعاًل د انتخاباتو دفرت  -۹

 کې کار کوي بايد لرې او پرځای يې بې طرفه اشخاص مقرر يش.

 

د نومليکنې بهري او د انتخاباتو نور اړتيا وړ امکانات دې د افغانستان  -۱

 ټولو سيمو ته يو شان ورسول يش.
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 جمهوري رياست او احتاميل کانديدان

 )ټولپوښتنه(

 

د افغانستان د جمهوري رياست د دوميې دورې ټولټاکنو ته که څه هم تر 

موضوع ټولو رسنيو او هېوادوالو  يوه کاله زياته موده پاتې ده، خو بيا هم دا

 ته د ورځې يوه ګرمه موضوع ده.

بېالبېلې موسسې، سازمانونه، ګوندونه، اشخاص او رسنۍ لګيا دي په خپل 

 رس او په خپله خوښه ېول ېول رسوې ګانې تر رسه کوي.

دا ېول رسوې ګانې که څه هم دقيقې او د پوره باور وړ نه دي، خو په 

هم بايد ورته ونه کتل يش، رسه له دې چې تر اوسه  کم نظر او بې تفاوتۍ

پورې د جمهوري رياست کانديدان په رسمي ېول مشخص شوي نه دي، 

خو رسنۍ او ځينې ګوندونه د ځينو اشخاصو د احتاميل کانديدۍ يادونه 

 کوي، چې ېېر په کې دغه الندې اشخاص يادېږي:

 حامدکرزی -۶

 رمضان برشدوست -۲

 مصطفی راهر -۹

 ونس قانويني -۱

 عيل احمد جاليل -۳

 زملی خليلزاد -۱

 

د نظر پوښتنو او نظر سنجونو په لړ کې د ))تاند(( په نوم يوې پښتو 

وېبپاڼې هم يوه ټولپوښتنه پيل کړې، رسه له دې چې دا ټولپوښتنه يا نظر 

سنجونه ال تر اوسه هم پايته نه ده رسېدلې، خو لومړۍ نتيجې يې خپرې 
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پوښتنې اعتبار په دې کې دی چې دا د کوم فشار له کړي دي. د دې ټول

مخې نه ده تر رسه شوې او هر چا له خپل فکر او اجتامعي شعور رسه سمه 

رايه ورکړې ده، اکرثه په کې پښتانه ليکوال، فرهنګيان او يا هغه څوک دي 

چې لږ تر لږه پر ليکوالۍ پوهېږي، نو ځکه بايد دې ټولپوښتنې ته که څه هم 

او محدوده ده، په رسرسي نظر ونه کتل يش، تر دې دمه )د ثور  ېېره وړه

( مې نېټې تر غرمې پورې( د دې ټولپوښتنې نتيجې په دې ۶۲مياشتې د )

 ېول دي:

 ٪۱۱  حامدکرزی -۶

 ٪۸ رمضان برشدوست -۲

 ٪۱ مصطفی راهر -۹

 ٪۱ يونس قانوين -۱

 ٪۹۱ عيل احمد جاليل -۳

 ٪۶۱ زملی خليلزاد -۱

 

ه چې نوموړی وېبساي  پښتو وېبساي  دی، زياتره کتونکي د يادونې وړ د

يې هغه پښتانه دي چې انټرنې  ته الرسسی لري او دغه راز په دې ټولپوښتنه 

اوسه په دغه  کې برخه اخيستونکي اکرثه ليکوال او د نظر خاوندان دي، تر

ټولپوښتنه کې هېچا کومه السوهنه نه ده کړې او بې پرې ټولپوښتنه ګڼل 

يش، د يادونې وړ ده چې دا ټولپوښتنه د نالوستو افغانانو استازي نه  کېدی

، هغه هم د کوي او کېدی يش د ليکوالو تر منځ يوه ټولپوښتنه وګڼل يش

 پښتنو ليکوالو تر منځ.
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 د ګډونوالو نظريات دوديزه لويه جرګه او

 

په دوديزه لويه جرګه کې د جرګې د غړو تر منځ نظريات مختلف وو، خو 

په مجموعي ېول د دې نظر پلويان اکرثيت وو چې له امريکا رسه يې د 

دې الندې څو  رسرتاتيژيک تړون تائيد کاوه. دلته کوالى شو دا نظريات پ

 کته ګوريو ووېشو:

دا ېله که څه هم اکرثيت وه،  د سرتاتيژيک تړون غوښتونکي: -٠

په تېره بيا د خو ېېره منظمه نه وه، دوى فکر کاوه چې که نړيواله ټولنه 

امريکا متحده ايالتونه افغانستان يوازې پرېږدي، نو ګاونډيان به يو ځل 

بيا افغانستان له سختو مشکالتو رسه مخامخ کړي. دوى دغه خطر او د 

د سرتاتيژيک تړون مالتړ کاوه، که ، په پام رسه ته افغانستان ميل ګټو

 .څه هم په دې برخه کې يې يو شمېر مالحظات هم درلودل

 

چې په بېالبېلو وو يو شمېر داسې کسان هم  د تړون مخالفني: -9

جهادي او نورو ېلو پورې يې اړه لرله، هغوى د سرتاتيژيک پخوانيو 

تړون مخالفت کاوه، ويل يې چې دا تړون د اسالمي رشيعت مخالف 

دى. دوى يو شمېر شپې پاڼې هم د جرګې پر برخوالو تقسيم کړې 

 وې.

 

په ايران، پاکستان او نورو هېوادونو کې د مېشتو  زي:د مهاجرو استا -0

افغان مهاجرو په استازۍ چې کوم کسان راغيل وو، د هغو اکرثو د 

شمېر يې بيا داسې هم وو چې دا تړون  يودې تړون مخالفت کاوه، 

يې تائيداوه، په دې استازو کې د تائيدوونکو په انډول د ردوونکو 
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 شمېر زيات وو.

وو، چې په هم په جرګه کې يو شمېر داسې کسان  ني:متفرق مخالف -3

، په وو دولت کې د شاملو ېلو او يا هم اشخاصو له خوا معريف شوي

هغو کې هم يو شمېر داسې اشخاص وو چې د سرتاتيژيک تړون 

مخالفت يې کاوه، بېالبېل داليل يې ويل. يو دليل يې دا و چې دې 

ارېږي، هغوى به خپلې کار رسه د ګاونډيو هېوادونو احساسات راپ

 مداخلې نورې هم زياتې کړي او داسې نور داليل.

 

په مجموعي ېول د جرګې اکرثيت غړي د  د جرګې اکرثيت غړي: -3

 خربې  رسه له دې رسه ځينو غټو او وړو مالحظاتو په پام کې نيولو

رسه مواف  وو چې امريکا رسه دې سرتاتيژيک تړون السليک يش. که 

خوا منظم او سيستامتيک کار شوى واى او يا هم  چېرې د حکومت له

د تړون په اړه د ځينو حکومتي او ناحکومتي ځواکمنو اشخاصو د 

واى، نو کېدى يش د جرګې د وړانديزونو  ېتبليغاتو مخه نيول شو 

او يا هم له سرتاتيژيک تړون رسه اړخ نه لري هغه برخه چې عميل 

 نه واى راغلې. اړخ نه لګوي، هغه برخې په پريکړه ليک کې
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 ولې ميل ترمينالوژي؟

 

د اسايس قانون په لويه جرګه کې يو شمېر ايرانپالو کړيو هڅه کوله چې 

په ژبنۍ او فرهنګي برخه کې داسې همغږي رامنځته کړي چې د دوو 

هېوادونو )ايران او افغانستان( تر منځ د تشخص کوم مميزات او توپريونه چې 

. ايران په دې برخه کې ځانګړې لېوالتيا لرله او اوس دي، هغه له منځه يويس

سفري يې وخت پر وخت پرته له کوم بنديز څخه د لويې جرګې پر مهال هلته 

ګرځېده راګرځېده او له خپلو مينوالو او لېوالو رسه يې کتل. خو لويې 

جرګې پرېکړه وکړه چې د ايراين، پاکستاين او نورو هېوادونو د کلتوري او 

مخنيوي په خاطر دې په افغانستان کې موجود ميل او اداري  ژبني يرغل د

مصطلحات خوندي يش. د دغه قانون د دې قيد بل تعبري دا دی چې په 

همدې بڼه دې نور اصطالحات هم جوړ او الپسې وغځول يش. د يو شمېر 

ايرانپالو کړيو له مخالفت رسه رسه بيا هم لويې جرګې د تفاهم د لسو کمېټو له 

(مه ماده کې همدا محتوا تصويب کړه. کله چې د قانون د ۶۱)الرې په 

تطبي  عميل بهري پيل شو، نو هغه خطر چې مقنن او د لويې جرګې غړو 

غه خطر له ګرېوانه رس راوويست، يو وخت وليس جرګې ته د محس کړی و، ه

لوړو زده کړو قانون الړ، هلته يو شمېر ايرانپالو کړيو د )پوهنتون( او 

له کليمو او نورو اړوندو علمي او اداري اصطالحاتو رسه تضاد )پوهنځي( 

وښود، ځينو به ويل چې په اسايس قانون کې اصطالحات نه دي تعريف 

خربه عدليې وزارت، سرتې  ؟شوي، چې )پوهنتون( په کې راځي او که نه

محکمې او د اسايس قانون پر تطبي  د څار کميسيون ته حواله شوه، چا غوڅ 

څ ځواب ورکړ، ځينو وليکل چې پوهنتون زموږ يوه علمي او چا هم پ

اصطالح ده او بايد پر خپل ځای پاتې يش. ځينو بيا په دې خاطر چې خپل 
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تعصب په بل ېول پ  کړي ويل يې چې )پوهنتون( دې هم وي او 

)دانشګاه( دې هم. خو د دې ټولو داليلو تاويلو او ماويلو اصيل محتوا داوه 

نورو علمي  وهغه پورې اړوند ه)پوهنتون( او بيا پله چې ايرانپالو کړيو 

مصطلحاتو رسه حساسيت درلود. دا خربه وزيرانو شورا ته هم الړه، ولسمرش او 

وزيرانو پرې هم بحث وکړ. وزيرانو شورا کې ځينو وويل، نو په يوه کلمه چې 

ميل وحدت خرابېږي، رادې يش، )دانشګاه( دې هم رايش، څه پروا کوي؟ 

ورو بيا وويل چې دا له قانون رسه څرګند ټکر دی، ولې بايد هرڅه موږ ځينو ن

د ميل وحدت په نامه تعبري کړو؟ که دلته )دانشګاه( رايش، نو ميل وحدت 

تامني شو، خو که فعيل )پوهنتون( پر خپل ځای وي، نو بيا ميل وحدت 

رش خراب شو)!( اصالً د دغه ېول تعبريونو وړاندې کول بېخي غلط دي. ولسم

کارونو په  ناقانونه د خپلې داميي محافظه کارۍ په خاطر زړه و چې د نورو

دا مهال ما د امنيت شورا د فرهنګي  .شان دا ناقانونه کار هم تر رسه کړي

چارو د مسؤل په توګه خپله دنده وګڼله چې يو لنډ يادښت ولسمرش ته وليکم. 

النډېږي، اصالً خربه يوازې په دې يوه کلمه کې نه ر )ما وليکل چې: )

ايرانپالې کړۍ غواړي، ټول هغه ميل او اداري اصطالحات چې په دې تېره 

يوه پېړۍ کې په افغانستان کې رامنځته شوي او باب شوي، هغه له منځه 

يويس، پيل يې له همدې )دانشګاه( څخه دی، په يوه کلمه پښتو ژبه نه 

کلمه وررسه ومنل  اسامن ته پورته کېږي او نه پر ځمکه ننوځي، خو که دا

شوه، دوی سبا ته عسکري نومونه بدلوي، بل سبا بانکنوټ ته الس اچوي، بيا 

اداري نومونه، لکه وايل، ولسوال، ښاروال، څارنوال او نور بدلوي او د ايراين 

 فاريس يرغل به همداسې روان وي.

کله چې يې دا ټول ختم کړل، نو بيا د )افغانستان( او )افغان( نوم ته 

ه راځي، يو شمېر به بيا دا وايي چې دې نوم رسه موږ مشکل لرو، تاسې خرب 

ورته افغانستان ووايئ، موږ به ورته )خراسان، اريانا( او يا نور څه وايو، په 

( (مملکت کې به نور مشکالت پرځای پاتې وي او موږ به په نومونو نښتي يو.
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! يک کلمه دانشګاه را په پارملان کې بيا يو شمېر وکيالنو وويل: ))ببني تعصب

تحمل کرده منيتواند، ما ح  نداريم که به زبان مادری خود حر  بزنم يا به 

او خدمت کنيم، قانون اسايس ما را اين ح  دا ده و ما از ح  خود محروم 

(( زما مېرمن )ارين يون( په وليس جرګه کې وويل: ))موږ چې .ميشويم

مدې شورا، رسنيو، حکومت، قضا، ستاسو ټوله ژبه منلې، په دفرت، دېوان، ه

سفارتونو او نورو ټولو کې هر څه په دري ژبه دي، موږ ټول زغميل خو ته د 

)پوهنتون( يوه کلمه نه شې زغمالی، هغه هم په داسې حال کې چې ته يې 

( کاله سابقه هم لري، نو څوک ۷۱په تلفظ کې هم څه مشکل نه لرې او )

د خلکو رس خالص کړ، د متعصبينو  متعصب دي؟ تاسې که موږ؟(( دې خربو

خولې ته يې هم کلپ واچوه، نتيجه دا شوه چې د لوړو زده کړو قانون پر 

همغه خپل ځای پاتې شو او ال تر دې دمه تصويب نه شو. متعصبينو ټول 

قانون له دې يوې کلمې قربان کړ، خو دېته يې ونه کتل چې د اسايس قانون 

 ېهنتون( په دري او پښتو متونو کې راغلله روحيې رسه سم دغه اصطالح )پو 

 .هد
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 د افغانستان د اوسنيو حاالتو څېړنه

 

 امنيتي حاالت: -الف

په افغانستان کې د امريکامتحده اياالتو په پوځي زور د طالبانو د نظام تر 

 برخو وېشالى شو: څلوروامنيتي حاالت پر دغو  اوسني ړنګېدو وروسته

دا هغه مرحله وه چې طالبان د  ته پړاو:د طالبانو تر سقوط وروس -٠

امريکايانو په زيات پوځي زور او د هغو د کورنيو متحدينو 

)شاملټلوالې( په مرسته له نظامي پلوه مات او ړنګ شول، د طالبانو او 

ټورک زيامنن او دوى د افغانستان په کليو، بانډو، لرې پرتو ېالقاعدې ن

سيمو کې تيت و پرک او پ   ييلسيمو او تر ېيورنډ کرښې اخوا په قبا

شول. دا هغه مهال و چې طالبانو له بهرنيو ځواکونو او د هغوى د 

متحدو کورنيو وسلوالو ېلو پر وړاندې جګړه نه شوه کوالى. دې پړاو 

اضطراري د نږدې دوه دوه نيم کاله دوام وکړ، دا همغه وخت و چې 

ت او ميل ، د جمهوري رياسېجرګ ې، اسايس قانون لويېجرګ ېلوي

 تر رسه شول. په کې شورا انتخابات

 

لومړيو  تر جمهوري رياست د د طالبانو د دفاعي حالت پړاو: -9

انتخاباتو وروسته حکومت بياهم ايتاليف بڼه غوره کړه، اداري فساد او 

د جنګساالرانو واک په حکومت کې ال زيات شو، د خلکو رايو او نظريو 

همدغه و چې د خلکو او حکومت ته چندان ارزښت ور نه کړل شو، 

تر منځ فاصله زياته شوه، له دې خال څخه طالبانو ګټه پورته کړه، بېرته 

يې ځانونه منظم کړل او په ېېرو ساحو کې يې د دولتي ځواکونو او 

ان د بهرنيو ځواکونو پر ضد د دفاع او خرپ او ترپ جنګ توان پيدا 
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ته دا وخت، د دولتي او  طالبانو او د هغوى بهرنيو مالتړ کوونکو .کړ

 بهرنيو ځواکونو نيمګړتياوې او جنګي ررفيت هم معلوم شو.

 

څومره چې دولت په اداري او  د طالبانو د تعريض حالت پړاو: -0

او د دولت جوړونکي بېالبېل او مختلف  ېوبېدهمايل فساد کې 

تنظيمونه او اشخاص په حکومت کې پر امتيازاتو ورانېدل، نو 

بانو ته د تنفس او ودې زمينه برابرېده، دا مهال طالبانو همغومره طال

خپل بهرين روابط هم رسه منظم کړل او له ځينو ګاونډيو هېوادونو په 

هغو  دتېره بيا له ايران او پاکستان څخه يې وسلې هم واخيستې او 

دولتي او نادولتي قاچاق وړونکو له الرې يې هم وسلې ترالسه کړې 

شامل څخه تر جنوبه د وسلو پر قاچاق بوخت وو. چې د افغانستان له 

طالبانو د دې وس پيدا کړ چې د ځان وژونکو حملو او ګورياليي 

جنګونو تر څنګ پر منظمو جبهه يي جنګونو هم الس پورې کړي او له 

حکومت څخه د ولسواليو په ګډون پراخې سيمې الندې کړي. د 

مت د افغانستان په سلو نړيوالو رپوټونو پر اساس اوس د افغانستان حکو 

کې يوازې پر )دېرش( برخې خاورې حاکميت لري اوکه په دې پاتې 

برخه کې د دولت د دولتي مخالفو قوتونو د واک وېش رسه محاسبه 

کړو، نو دا حاکميت الپسې متاليش کېږي، ځکه چې دا واک هم د 

 بېالبېلو جنګساالرانو او تنظيمونو تر منځ وېشل شوى دى.

 

اوسني امنيتي حاالت په تېرو اوو کلونو کې  امنيتي حاالت:اوسني  -3

تر بل هر وخت څخه ېېر خراب شوي، په ښارونو کې اختطا ، وېره 

او تښتونه عامه شوې او له لويو ښارونو د پانګوالو فرار روان دى. 

روښنفکران او د قلم خاوندان هم ځان مصئون نه ګڼي، نادولتي 

 په خطر کې احساسوي. موسسې او بهرين وګړي ټول ځان
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د دولتي پوليسو او ملکي مامورينو تلفات زيات شوي او د ميل پوځ د 

د دې ترڅنګ نړيوالو پوځي  ده. رستېرو د مرګ ژوبلې کچه هم اوچته شوې

کچه  ژوبلې ځواکونو، ملکي وګړو او همدارنګه د مخالفو طالبانو ټولو د مرګ

ې ساحه پراخه شوې، جګړه اوچته شوې ده. دا د دې مانا ورکوي چې د جګړ 

 درنه شوې او ال د درنېدو په حال کې ده.

 

 راتلونکي حاالت او پرمختګونه: -ب

د راتلونکو حاالتو په اړه مخکې تر مخکې خربې او وړاندوينه کېدى يش 

نه وي، خو هغه څه چې د اوسنيو حاالتو له مخې يې احتامل  هپوره دقيق

وايل پر لوري روان نه دي. د کېدى يش، حاالت په مجموعي ېول د ښه 

 راتلونکو حاالتو پر وړاندې دا سرت سيايس چيلنجونه پراته دي:

ځينې سيايس ېلې لکه پخواىن  د جمهوري رياست انتخابات: -٠

کال د جوزا پر مياشت د انتخاباتو تر  (ل ٠099)شامل ايتال  او نور د 

غه رسه کېدل غواړي، خو حکومت د ميزان پر مياشت او ان تر ه

وروسته د انتخاباتو تر رسه کېدل غواړي، په دې ېول دا يو سيايس 

بحران دى، امنيتي وضعه هم داسې ده چې د عادالنه انتخاباتو تر رسه 

کېدل ناشوين کوي. که په داسې حالت کې انتخابات تر رسه هم يش، 

هېواد اکرثيت )پښتانه( به په کې ګډون ونه کړاى يش، د پښتنو د  نو د

 په حالت کې به انتخابات مرشوعيت ونه لري. نشتوايل

 

نو بيا به ، که انتخابات تر رسه نه يش :؟که انتخابات تر رسه نه يش -9

هم هېواد له يو سيايس بحران رسه مخامخ يش، د حل يو ضمني او 

نسبي الره )لويه جرګه( ده چې نوى زعامت ټاکالى يش، خو پر لويه 

بهرنۍ موثره رسچينې خپل  جرګه هم کېدالى يش ځينې کورنۍ او

 اغېز وشيندي او په ښه او عادالنه ېول پرېکړه ونه کړاى يش.
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افغانستان ته په راتلونکي کې د يو سيايس بحران د ورپېښېدو ، په هر حال

 قوي وېره شته.

 

 د افغانستان د اوسنيو سيايس او پوځي ځواکونو تناسب: -ج

( زيات 79زارت رسه تر )په رسمي ېول خو په افغانستان کې له عدليې و 

اوسه ثبت شوي هم نه دي،  سيايس ګوندونه ثبت دي او يو زيات شمېر ال تر

خو فعاليت کوي، دا ټول ثبت او ناثبت شوي ګوندونه او ېلې له يوې مخې 

موږ دلته يوازې هغو ېلو ته لنډه اشاره  .وليس، سيايس او پوځي قوت نه لري

وځي او اقتصادي قوت يې کوو چې سيايس، قومي، م هبي، وليس، پ

 محسوس دى.

يوه م هبي او نظامي ېله ده چې اوس د دولتي او نړيوالو طالبان:  -٠

که چېرې نړيوال ځواکونه نه وي،  .ځواکونو پر وړاندې سرت چيلنج دى

نو نورې دولتي او نا دولتي سيايس ېلې د طالبانو د نظامي زور او قوت 

توايل په حالت کې کېدى يش تاب نه لري، د نړيوالو ځواکونو د نش

اوسنى حکومت د څو ورځو په بهري کې د طالبانو له خوا ړنګ يش. د 

يادونې وړ ده چې طالبان م هب پلوه ېله ده، سيايس تفکر يې کمزورى 

او نظامي فعاليت يې زيات دى، قومي تفکر نه لري، خو د دوى مخالفني 

 ايالتو تورنوي.)پخوانۍ شاملټلواله( دوى پر قومي او قبيله يي مت

 

د برهان الدين رباين  اوسنۍ ميل جبهه )پخوانۍ شاملټلواله(: -9

اسالمي جمعيت د دې جبهې اصيل محرکه قوه او د ثقل مرکز دى، له نا 

متجانسو سيايس ېلو جوړه ده، هره شېبه يې د وېشل کېدو امکانات شته، 

مي رنګ لري، دا ايتال  اساساً قومي متايالت لري، خو راهراً ميل او اسال 

د افغانستان د دولت اسايس رګونه د همدې ايتال  په الس کې دي، دا 

 ايتال  پراخې کورنۍ او بهرنۍ مايل رسچينې لري او د افغانستان د
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ازادې ميډيا درنه برخه يې په الس کې ده، په ځينو سيمو کې  راهراً 

نا  رسمي او په ځينو کې نا رسمي ملېشې لري او همدارنګه قانوين او

قانونه وسلې، د حکومت په داخل کې تر دې ېلې بله قوي ېله نه شته، 

دې ايتال  پخوا هم له روسيې او ايران رسه اړيکي درلودل او اوس يې 

 هم لري.

 

د افغانستان اسالمي وحدت )د خلييل په مرشۍ  شيعه ګوندونه: -0

د  ،(د افغانستان د خلکو اسالمي وحدت ګوند)، د محق  په مرشۍ (ګوند

د ميل اقتدار )په مرشۍ  )سيد عيل کارمي( مصطفى کارمي د ورور

او د صادق مدبر په مرشۍ  (د اسالمي حرکت)، د محسني په مرشۍ (ګوند

، د شيعه ګانو غ  ګوندونه دي چې م هبي، (ميل انسجام ګوندونه)د 

سيايس او اقتصادي قوت لري، د دې ګوندونو تفکر اساساً پر قومي، 

 ګټو راڅرخي. م هبي او ژبنيو

 

 د د حکمتيار اسالمي حزب او د انوارالح  احدي افغان ملت: -3

حزب اوس هم يو سيايس، م هبي او نظامي قوت دى اسالمي حکمتيار 

چې د دولت او بهرنيو ځواکونو پر وړاندې جنګېږي، ځينې پخواين 

، يشو  يغړي يې په حکومت کې هم شته، خو له اقتصادي پلوه کمزور 

ين قوتونه نه وي، نو تر طالبانو وروسته کېدى يش د که چېرې بهر 

 دوميې سيايس، پوځي او م هبي ېلې په توګه څرګند يش.

 

افغان ملت يو دميوکرات ګوند دى چې ميل افکار لري، نظامي ېله نه 

ده، يوه سيايس ېله ده چې په حکومت او تر حکومته بهر يې يو شمېر غړي 

ې وړې ېلې هم شته چې افکار يې فعال دي. د دې ېلو ترڅنګ نورې لوي

همدې ېلو ته ورته دي او د هېواد په سيايس ېګر کې يې اغېز ېېر زيات نه 
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 تېرېږو. ېد ټولو له يادونخو دى، نو ځکه 

د پورتنيو ستونزو د يادونې ترڅنګ د افغانستان دولت له ځينو نورو 

 ستونزو رسه هم مخ دى چې دلته يې په لنډيز رسه يادونه کوو:

د دولت په داخل کې پر مهمو پوستونو کار  تي اپوزيسيون:دول .٠

د دولت امتيازات اخيل، امکانات يې کاروي او بېرته د دولت  ،کوي

ميل جبهه د هغې بېالبېل غړي، د ، د ريفورمونو مخالفت کوي

جمهور رييس لومړى مرستيال، ځينې وزيران. د امنيتي سکتور 

 .د دې اپوزيسيون برخه ده، ځينې مهم غړي

 

په دولت کې کار نه کوي، خو تر دولته بهر  نادولتي اپوزيسيون: .9

، لکه طالبان، د حکمتيار اسالمي حزب، د دولت مخالفت کوي

يو شمېر پخواين جهادي قومندانان او داسې نور... تر  اکرثيت

دولتي اپوزيسيون ېېر خطرناک ، نادولتي اپوزيسيون څخه دولت ته

 دى.

 

که څه هم د دولت  منگولو کې:ر په ادولت د سيايس انحص .0

مرشتابه )جمهور رييس( د خلکو له خوا ټاکل شوى، خو له جمهوري 

رياست پرته نورې اکرثه څوکۍ او مهم دولتي پوستونه د اسالمي 

 جمعيت په الس کې دي او په اسانۍ رسه نو رڅوک نيش زغمالى.

دا دولت که څه هم د دميوکرات دولت په نامه  قومي انحصار: .3

، ي، خو پر دولت د يوې قومي ېلې)تاجکانو( زيات انحصاريادېږ

نورې قومي ېلې خفه کړي او په دې ېول د دولت او خلکو تر منځ 

د اوسني دولت د بېالبېلو ارقامو له مخې واټن رامنځته شوى دى. 

 شپږ شپېته اعشاريه شپږ تر دې دمه په مهمو پوستونو کې

 سلنه(٪۲۳،۹ې )پنځه ويشت اعشاريه در  تاجک، سلنه(۱۱،۱٪)
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هزاره او پاتې نور قومونه سلنه (٪۱،۹څلور اعشاريه درې ) پښتانه،

يو شمېر رسنۍ د تاجکانو چې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده 

 ههم قانع نه دي او کرزى پال اوس ننګه کوي، هغوى پر دې سهم 

بيا پښتانه د خپل  کې تورنوي، خو دې خوا)توکمپالنې( فاشيزم 

ې په دې حکومت له خپلې کمې ونډې څخه ناراضه کميت له مخ

 دي.

 

امنيتي سکتور هم تر ېېره حده د اسالمي جمعيت  امنيتي سکتور: .3

دا تنظيم نه غواړي د افغانستان په ېېرو سيمو په  .په الس کې دى

تېره بيا په جنوب، جنوب غرب او رشق کې امن وي، ځکه که هلته 

حصار ختمېږي او نور نو په کابل کې د دې ېلې ان، امن رايش

 خلک هم په حکومت کې شاملېږي.

 

اداري فساد  ننګونه هغټ هد حکومت پر وړاندې بل اداري فساد: .9

 او ټي  رتبه مامورين پرې ککړ دي.  رتبه دى، چې اکرثه لوړ

 

هېواد  ستونزه دا ده چې د هد خلکو او دولت غټ امنيتي حالت: .9

ي، په ملکي او امنيتي خرابېږ تر بلېپه اکرثو سيمو کې امنيت ورځ 

ارگانونو کې د يو شمېر بې کفايته او د دولت د دولتي مخالفو 

 سيايس ېلو واک د دې سبب کېږي، چې امنيت ال پسې خراب يش.

 

ايران او پاکستان په افغانستان کې  د ګاونډيو هېوادونو مداخله: .9

اوسمهال چې ايران  .تر هر چا زياته مداخله کوي، په تېره بيا ايران

په افغانستان کې څومره واک او ځواک لري د نړۍ هېڅ هېواد يې 

ايران له يوې خوا د حکومت په داخل کې خپل پلويان  .نه لري
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پيسې  هم او ېتقويه کوي او بل پلو دولت مخالفو طالبانو ته هم وسل

ورکوي او په دې ېول غواړي ناامني دوام وکړي. د ايران لپاره دا 

ه خپلو پخوانيو مخالفينو)طالبانو( څخه يو طاليي چانس دى، چې ل

د امريکا پر ضد گټه پورته کړي. که طالبان وژل کېږي هم ايران ته 

گټه اخيل او  ترې يې گټه ريس، که امريکايان وژل کېږي هم دوى

که سيمه ورانېږي هم د پښتنو سيمه ده، چې له م هبي او ژبني پلوه 

 د ايران مخالفه ده. 

 

ميډيا زياته برخه د  )!(ستان د اوسنۍ ازادېد افغان منفي ميډيا: .7

لېږي، د افغانستان د پېښو په منفي يايران له خوا کنرتول او متو

ښودلو کې د دې ميډيا نقش زيات دى، دا ميډيا په افغانستان کې د 

 .انعکاسويمثبتو پرمختياوو په انډول منفي پېښې زياتې 
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 د راتلونکو ټاکنو په اړه

 

عادالنه ټاکنو لپاره د نورو ګڼو  ( کال۶۹۸۸) راتلونکو د جمهوري رياست د

 مسايلو ترڅنګ دغو څو مسايلو ته زياته پاملرنه په کار ده:

دا کميسيون بايد په بشپړ ېول  د ټاکنو خپلواک کميسيون: -٠

ناپېيىل او مستقل يش. له هر ېول، تنظيمي، سمتي، سيايس افکارو او 

سيون اوسني ترکيب په تېره بيا د پاک وي. د کمي بايد  اتو څخهري تاث

هغه مرشتابه او د هغوى د کار دوام، عادالنه انتخاباتو ته د )قاتلو زهرو( 

 مانا لري.

 

سکتور بايد په بشپړ ېول بې طرفه وي. د  يامنيت امنيتي سکتور: -9

دوى وريفه بايد يوازې د امنيت ساتنه وي، په ټاکنيزو چارو کې بايد 

 ړي.هېڅ ېول مداخله ونه ک

 

هغه دولتي چارواکي چې په ټاکنو کې د  دولتي چارواکي: -0

مداخلې او السوهنې هيله او متايل لري، جمهور رييس، بايد هغوى 

ته داسې يو فرمان صادر کړي، که هره لحظه يې مداخله محسوس 

 شوه، په اوتومات ېول له دندې ګوښه کېږي.

 

ره د مساوي امنيت زمينه تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو لپا امنيت: -3

برابره نه يش، عادالنه انتخابات ناشوين دي. په ټاکنو کې د هېواد د 

وګړو د نامساويانه ګډون په حالت کې که انتخابات تر رسه هم يش، نو 
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 هېواد به پر يو بل نوي ناورين واړوي.

د زياتو بهرنيو او په تېره بيا د ګاونډيو هېوادونو د  بهرنۍ السوهنې: -3

داخلو پوره احتامل شته، داسې الرې چارې بايد ولټول يش، چې له م

يوه کانديد رسه د بهرنيو امکاناتو او السوهنو د ثبوت په حالت کې د 

هغه د کانديدۍ د فسخه کېدو زمينه برابره يش، په دې حالت کې به 

کانديد زړه ښه نه کړي چې له بهرنيو امکاناتو څخه نامرشوع ګټه پورته 

 کړي.

 

داسې الرې چارې بايد ولټول يش چې کلتوري  کلتوري بنديزونه: -9

نه  سبب او م هبي بنديزونه، د خلکو د رايه ورکولو د ح  د سلبېدو

يش. ټاکنې بايد د خلکو له کلتور رسه د ټکر په بيه متامې نه يش. د 

افغانستان د م هبي او کلتوري حاالتو په پام کې نيولو رسه بايد ټاکنې 

 يش. هم اعيارې

 

د نوماندۍ رشايط بايد په داسې ېول سخت  د کانديدېدلو رشايط: -9

يش چې د اسايس قانون له محتوياتو رسه ټکر ونه کړي، يانې رشايط 

او پروسيجر يې بايد داسې وي چې هر څوک ورته ځان د شهرت او 

د  کانديد بايدمعاملو په خاطر کانديد نه کړاى يش. د ساري په توګه، 

يې اټکل  سلنه(، چې نيم سلنه هيا يو  هشويو کارتونو، )نيم ټولو توزيع

، تائيد کارتونه پوره ( يې )دوه لکه( کارتونه کېږيسلنه ه)يو لک( او )يو 

تر ټاکنو وروسته  که يو بل رشط هم په کار دى او هغه دا چېکړي، 

( پوره نه کړي، سلنههر کانديد د مجموعي استعامل شويو رايو )درې 

( سلنهچې پر دې نوماند راغىل، د هغه لږ تر لږه )لس نو هغه لګښت 

 ( لګښت ملت وزغمي.سلنهبايد متقبل يش. بيا به هم )نوي 
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 هېواد په کچه پهټول  دکه پر يوه واحده ورځ  د ټاکنو مهالوېش: -9

ټاکنو کې د تخنيکي، امنيتي او نورو مشکالتو احتامل وي، نو ښه به 

نې تر رسه يش، د ساري په توګه، وي چې په څلور پنځو ورځو کې ټاک

څو څو واليتونه دې يوه حوزه يش. په دې حالت کې رايه ورکوونکي 

هم له يوه ځايه بل ته نه يش تلالى. که ممکنه وي رايه شمېرنه دې هم 

 ځاى پرځاى تر رسه يش.

 

د شکايتونو کميسيون بايد پوره صالحيت  د شکايتونو کميسيون: -7

او رڼاوى په کې  کړې ون تېروتنې سمېولري چې د ټاکنيز کميسي

اړتيا نه ليدل کېږي.  هراويل. په دې کميسيون کې بهرنيو غړيو ته ېېر 

بهرنيان کوالى يش د ټاکنو عمومي نظارت او څارنه وکړي. د شکايتونو 

 کميسيون غړي هم بايد پوره ناپېييل، ناسيايس او ناتنظيمي وي. 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

7793 
 

 

 د کانکور په اړه يو تحليل

 

 يس د پاملرنې وړ!يستان د اسالمي جمهوريت د جمهور رد افغان

په افغانستان کې تېرو ترخو سيايس تجربو ښودلې چې سيايس ېلې په 

افغانستان کې د ميل ګټو پرځای خپلو سيايس، سيمه ييزو او قومي ګټو ته 

زياته ترجيح ورکوي. په تېر لسکلن بهري کې چې کومه ميل، وطني، فرهنګي 

يايس ېلو او يا د هغو اړوند افرادو ته ورسپارل شوې، نو او علمي موضوع س

دوی په کې عدالت تر پښو الندې کړی دی. د وليس جرګې لپاره تېر 

انتخابات يې يو ښه مثال دی. په تېرو ټاکنو پسې دا دی يوه بله لويه علمي او 

فرهنګي موضوع )د کانکور ازموينه( يو ځل بيا د سيايس، قومي، سمتي او 

ايالتو ښکار شوه. د افغانستان د خلکو ح  او د اسايس قانون مفردات ژبنيو مت

( ۱۹په کې په څرګند ېول تر پښو الندې شول. د افغانستان اسايس قانون )

ماده وايي: ))دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معار  د 

ام طرح او عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو د تامني لپاره اغېزمن پروګر 

تطبي  کړي...(( خو د کانکور اوسنۍ ازموينه په هېڅ ېول د اسايس قانون 

دا روحيه نه يش منعکسوالی. داسې شواهد شته چې د کانکور ازموينه کې تر 

ازموينې دمخه او وروسته په بشپړ ېول الس وهل شوی او هغو ته څرګند مسري 

په يو واليت کې دې  ورکړل شوی دی، که نه دا خو هېڅ امکان نه لري چې

يو تن هم ناکام نه يش او بل کې دې بيا د ګوتو په شامر کسان بريايل يش. د 

کانکور ازموينه کې له رسه يوه خطا دا وه چې ځينو واليتونو ته د همغې 

سيمې او همغه قوم استادان لېږل شوي دي، له امکانه لرې نه ده چې دې 

چې سيايس او قومي  ،چارواکو رسه استادانو د لوړو زده کړو وزارت له ځينو

له ځان رسه وړې وي او  (سوالونو کييل)موخې تعقيبوي په همکارۍ، د 
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 ،خپلو همژبو ته يې کليانې ورکړې وي. په هر ترتيب د کانکور په دې بڼه کې

چې عدالت په کې په څرګند ېول زيامنن شوی، د سپني او تور معلومول 

 ې وړانديزونه کېدی يش ېېر موثر وي:ګران کار دی. د حل لپاره دغه الند

د لوړو زده کړو وزارت د ج ب د ټول ررفيت شمېر دې د واليتونو د  -۶

 نسبي نفوس په تناسب پر هغو واليتونو ووېشل يش.

 

بيا دې له همغه واليت څخه د تعني شوي استحقاق له مخې هغه کسان  -۲

ې منربې يې د لوړو زده کړو موسساتو ته معريف کړي چې تر ټولو لوړ 

 ګټلې وي.

 

په هر واليت کې دې د لوړو زده کړو شتو موسساتو ته د همغه واليت  -۹

زيات شمېر محصلني په پام کې ونييس. په دې ېول به هم د کييل يا 

 نقل مشکل تر يوه حده حل يش او هم به نورې ستونزې راکمې يش.

 

هم ورکړل که چېرې هر واليت ته د هغه د نفوسو د تناسب له مخې س -۱

( مادې روحيه هم په پام کې ساتل کېږي ۱۹يش، د اسايس قانون د )

او عدالت هم تر يوه حده تامينېږي، له دې پرته د کانکور روان 

ترکيب تر ناعادالنه انتخاباتو وروسته د عدالت پر ککرۍ يو بل ګوزار 

 دی.
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 د ))بېنوا(( فرياد مه بندوئ!

 

 ه!د افغانستان محرتم جمهور رييس ت

ټاکل شوې ده د اطالعاتو او کلتور وزارت د وزير له خوا، په دې پلمه 

چې )بېنوا( او )ټول افغان( وېبپاڼو يو ناسم خرب خپور کړی، دا سايټونه وتړل 

يش. که دا نيت او هيله عميل يش، نو دا به نه يوازې د رښتينو او ازادو 

ژبني تبعيض داسې رسنيو پر فعاليت يو دروند ګوزار وي، بلکې د قومي او 

يوه څرګنده بېلګه به وي، چې هېڅوک به پرې بيا پرده ونه يش غوړوالی. 

عجيبه خربه دا ده چې )بېنوا( او )ټول افغان( سايټونه په دې پلمه تړل کېږي 

چې يو ))ناسم خرب(( يې خپور کړی، که څه هم همغه خرب بېرته همدې 

سايټونو د تړلو پرېکړه سايټونو اصالح کړی هم دی. خو بيا يې هم د دې 

ونو د بندولو خرب په داسې حال کې خپرېږي چې په ټکړې ده. د دې ساي

دې بله خوا کې بيا هره ورځ په لسګونو راېيوګانې، چاپي خپرونې، شخيص 

ټلوېزيونونه او وېبسايټونه د افغانستان د هويت د تخريب، د هېواد د تجزيې 

ې کوي، هغو ته هېڅ نه ويل او ميل شخصيتونو د سپکاوي په باب خپرون

کېږي. دا نو بيا د تبعيض داسې يوه بېلګه ده چې په جنويب افريقا کې يې 

هم ساری نه دی ليدل شوی. که چېرې د دې وېبسايټونو د بندولو په باب د 

اطالعاتو او کلتور وزير دا نيت يا پرېکړه عميل يش، نو د هېواد د اکرثيت 

ون به راوپارېږي، په هغه حالت کې به يې فرهنګيانو او قلموالو غوڅ غربګ

 ټول مسؤليت د څو زورواکو او څو پرديپالو فرهنګي چارواکو پر غاړه وي.

 و ما علينا اللبال 

 محمد اسمعيل يون

 يو مينوال او لېوال د افغاين فرهنګ
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 ټاکنو د کمېسيون د فضل احمد معنوي او

 نور غړي

 

نو او تنظيمساالرانو له خوا له هغې ورځې چې د يو شمېر جنګساالرا))

سيون د رييس په توګه ېاحمد معنوي د انتخاباتو د خپلواک کمفضلښاغلی 

 بې جرئتهڅنګ ورته د عبدهللا احمدزي په شان يو  انتصاب شو او بيا يې تر

ترر څنرګ، د  د ګڼو دولتي او نرورو اورګرانونو د تحليرل او ارزونرې يادښت:

سيون او د هغه چارواکي، هغه اورګان او اشخاص وو چرې ېټاکنو خپلواک کم

تر ېېرو نيوکو الندې وو او خورا هر اړخيز تحليل ته يې اړتيا لرله، دا تحليرل 

بايد پر عيني واقعيتونو والړ وای او داسې يو چا ليکلری وای چرې يرا يرې پره 

سريون لره داخريل ېيرا هرم د کم سيون کې کار کروالی اوېخپله د ټاکنو په کم

جريان څخه پوره خرب وای، يو وخت مې په انټرنې  کې همداسې يو تحليل 

ترالسه کړ چې تر ېېره بريده پر واقعيت والړ و، داسې ښکارېدله چرې کېردی 

سيون کوم لوړ رتبه شخص ليکلی وي او يا هم کروم ليکروال ېيش د ټاکنو کم

خرورا مسرتند و، دا تحليرل مرې لره ته چا خام مواد ورکړي وي، خرو تحليرل 

انټرنې  څخه پرن  کړ او د انجنرري محمرد ابرراهيم سرپني زاده پره الس مرې 

 ولسمرش ته ورولېږه، خو د رد يا تائيد حال و احوال يې رانغی.

دی دلته د انتخاباتو د کمېسيون پره براب زمروږ د يروه هېروادوال ښراغيلدا

ته چې په هغو کې ليکروال ترر )احمدزي( همدا تحليل تر ځينو کمونو وروس

يوه حده د ياد کمېسيون د غړو شخيص حريم ته هم داخرل شروی و، د هغرو 

برخو له ح   پرته نور ټول تحليل ک  م  رانقلوم. درانه هېروادوال د دې 

نقرش او کرار، معلومايت تحليل په لوسرتلو رسه د ټراکنو کمېسريون د داخريل 

 محتوا له ېېرو جزئياتو خربېدی يش.
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 ال ايوب اصيل()جرن 

يس په توګه وټاکه، نو له همغې ورځې د عادالنه يشخص د داراالنشاء د ر

سيون نور شپږ غړي هم داسې ېتخاباتو د کمشوه. د ان پورتهانتخاباتو جنازه 

قومي تعصب  راوږده سابقه لري او ځينې يې پ کم کارۍاشخاص دي چې د 

 :دې عجيب ترکيب ته لږ تم شو ټاکنوهم ککړ دي. ښه به وي چې د 

سيون مرستيال او ېجرنال اصيل د کمښاغلی  جرنال ايوب اصيل: -٠

دا درې دورې د قانون خال  د 

دى. د ولسمرش کرزي سيون غړى ېکم

 کمزورييوه غټه خاصه دا ده چې 

اشخاص يې ېېر خوښېږي، په تېره بيا 

دا ېول کسان اکرثه د پښتنو له منځه، د 

پښتنو په استازۍ غوره کوي. اصيل 

د ېېر  صيب په څلورويشت ساعتونو کې

د امريکا متحده کم کار جوګه وي، 

ايالتونو ګرين کارت لري، هر سهار چې 

ي، نو لومړى د معنوي صيب دفرت ته ځ

احرتام ته ورځي او په احرتام ترې راوځي. ښاغلی اصيل د لوړو زده کړو 

خاوند دی، يو مسلکي پوليس دی، خو په کارونو کې دومره سست او پڅ 

دی، چې د هر امر په تېره بيا د معنوي صيب لپاره په دې حساسو رشايطو 

 دی. کې همداسې يو شخص په کار

اً د ټاکنو له کمېسيون رسه ېېره لېوالتيا هم نه لري، خو اصيل صيب اساس

د قومي سهم له برکته ورته دلته د لوړ معاش او امتياز زمينه برابره شوې ده. 

 خو ده هېڅکله هم د قومي سهم ح  ادا نه کړای شو.

مجبوريتونه ټول درک کړي ټکي او  کمزورۍد  صيب معنوي د اصيل

ا دى چې وخت پر وخت بايد امريکا ته يو مجبوريت دصيب دي . د اصيل 

الړ يش او بهرين سفرونه وکړي، د دې مجبوريت په رفع کولو کې نو معنوي 
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 )مومنه ياري(

معنوي د صيب پر ده ېېر شفقت کوي، په بدل کې يې نو اصيل صيب 

او ردولو  دى يې له لوستلو، او هر څه چې معنوي غواړي غوښتنې نه ردوي

 .پرته امضا کوي

پښتنو کې کله کله ښځې ته د عوامو په اصطالح  ۍ:مستوره ستانېکز  -9

)عاجزه( ده، په تېره بيا خو  ،پاکه مېرمن دهايي، مستوره رښتيا هم و  ()عاجزه

صيب په شان د قانوين او ناقانوين د معنوي 

خو بېخي ېېره عاجزه  پر وړاندېزورواکۍ 

احرتام  صيب سهار يو ځل د معنويهر  ده.

اقتصادي او  کوم بهرنی سيايس، .ته ورځي

نظامي مالتړ نه لري چې معنوي رسه ېغره 

د ووهي، د ګوزارې الره يې خپله کړې ده، 

سيون په اوو تنو کې د پښتنو په استازۍ ېکم

ښاغيل )اصيل او ستانېکزۍ( همدا دوه 

، هېڅکله يې د هغې زورواکۍ پر ناست دي

ته  وړاندې خپل غږ پورته نه کړ چې په دې کمېسيون کې شته، بلکې هغې

 يې له کوم غربګون پرته الره خالصه پرېښوده.

شان و سيون بله غړې ده چې دې هم دلته د ېد کم مومنه ياري: -0

دوه دورې تېرې کړي دي. د شوکت 

مومنې ياري بېډۍ خو ځکه مريه ده 

چې په خټه هزاره ده. هزاره او 

پنجشېريان خو د کرزي صيب په بلواکه 

ت حيثيداسې اشخاصو  واکمنۍ کې د

لري چې له هر ېول انتقاد او ګناه څخه 

پاک دي. مومنې ياري د جمهوري 

رسه  (داود نجفي)رياست د تېرو ټاکنو پر مهال د داراالنشا له رييس، ښاغيل 

 )مستوره ستانېکزۍ(
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نوي ژوند تار وځغلوه او د خپل  نوي ژوند لپاره هملته په کميسيون کې د

پر  درناويل کړ. نجفي هم د دوميې ارتينې په توګه هغه د خپ سفر يې پيل

 (ماه عسل)اوږو کېنوله او تر رشعي نکاح يا صيغې وروسته يې امريکا ته د 

لپاره بوتله. د مومنې د بخت کوتره خو ځکه تر ټولو لوړ الوت کوي چې پالر 

سليامن ياري( ته يې ولسمرش )تره( وييل او ېېر يې نازوي، ولسمرش کرزى که )

شخيص غونډو او ناستو کې  هر څومره )يارى( نازوي، خو هغه ورته په

د کرزي په فرمان په مرشانو جرګه کې ناست  .همغومره سپکې سپورې کوي

دى او نور اوالدونه يې د افغانستان په سفارتونو کې د دندو تکليف)!( ګايل. 

رشط په تېرو پارملاين ټاکنو کې مومنې ياري پر معنوي صيب باندې داسې يو 

ور نه کړاى شو. مومنې ياري وويل:  چې هغه هم ورته د رد ځواب کېښود

))تر څو چې د غزين انتخابات ونه منل يش زه د نورو واليتونو د انتخاباتو 

نتيجه نه امضا کوم...(( معنوي چې د تاجکانو لپاره غوړه مړۍ تېره کړې وه، 

 د خپلو نورو امتيازاتو د خونديتابه لپاره له مجبورۍ څخهيې  رشطد مومنې 

قربان کړل.  ه رشطهيو  لهپښتانه يې د هغې  سلنهين اتيا قبول کړ او د غز 

او مومنې ياري د تفاهم پر او مستورې يب يب دواړو د معنوي  اصيلجرنال 

مومنې د کابل او هرات سهم کې هم له معنوي  .وړاندې ځانونه غيل کړل.

وند( واخيست، خو معنوي بيا ترې په بغالن او بلخ کې د پښتنو )رسه متناسب 

 .  رسه خپله لوړتيا وساتلهپه ح 

عبدالخال  حسيني په خټه پشه يي  عبدالخال  حسيني پشه يي: -3

غونډۍ ناست دى، خپل  رهغه خو هسې هم د خري پ. دى، د لغامن دى

که دی يې پر دى چې هر طر  قوي وي شخص ځان سايت، داسې بې طرفه 

نو خپل ح   وړاندې ودرېږي، نو يو څه امتياز ورکوي او که ونه درېږي هم،

 اخيستالی يش، دی د پوره ګوزارې سړی دی. 
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دده په باب ويل کېږي چې د )ترموز( خصوصيات لري، که ګرمې اوبه 

دې په کې واچولې، ګرمې يې 

سايت او که يخې دې په کې 

 واچولې، يخې يې سايت.

خو بيا هم تر جرنال اصيل او 

، یکزۍ زړور دېمستورې ستان

ي له نى سړى دى چې د معنو ييواز

ديارلس لکو( رايو د باطلولو )خوا د 

سند يې السليک نه کړ. خو بيا هم 

پر  ټولو پالنونو او زورد معنوي د 

وړاندې کله مقاومت کوالى يش) د 

په اسانۍ رسه تر ګورت الندې يې اوبه دارو وي. معنوي  ېملدې خټې لږ

 .ېېر رسغړاوي ته يې نه پرېږدياو د چا خربه يش راوستى 

جمعيتى او په خټه تاجک دى، خو له تنظيمي پلوه  ن حامد:سليام -3

ويل کېږي چې ېېر بد سړى نه دى، 

داسې هم ويل کېږي چې ېېر تعصب 

د معنوي زيات احرتام هم نه لري، 

او  کوي، خو په کارونو کې چټک نه دی

ته  نوروبيا خو نو چې هر څه څنګه يش 

يې الره يوه ده) پښتنو ته ټول رسه يو 

احمد معنوي چې به کوم دي. فضل 

د سليامن حامد په  سند تيار کړ، نو

ټولو د رايو په اتفاق رسه  ګډون به

 .السليک کړ

 

 )عبدالخال  حسيني پشه يي(

 )سلېامن حامد(
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ګرزيواين په خټه ازبک دى،  پوهاند محمد حسني ګرزيواين: -9

دی هم ېېر چاالکه او جنجايل سړی نه دی. 

ازبک يې په کمېسيون کې پر رول له اول 

زۍ او  کېڅخه خوښ نه وو. اصيل، ستان

ګرزيواين اصالً د خپلو قومونو په استازۍ 

هم د خپلو کېنول شوي وو، خو دوی يو 

ګرزيواىن اصالً  .کړهنه قومونو ښه استازي و 

له خوا دې ځاى ته  (عزيزهللا لودين)د 

سيورى  کم کارۍراوړل شوى و، د هغه د 

ه ته هم پرې خور و او معنوي خو بيا له لودين څخه د غچ اخيستلو په پلمه د

هم له همدې وېرې په  هسې هم خپله توره ښه تېره کړې وه، ګرزيواين

 .کوالى پورته نه شو غږسيون کې ېکم

سيون اووم ېمعنوي نو د کمښاغلی فضل احمد  فضل احمد معنوي: -9

ېک دى، لکه څنګه چې نوم څخه يس دى، دى له مانا او محتوا يغړى او ر

، انداز او خندا چلندکار، هر  همداسې يې هر عمل او هر، يې معنوي دى

د فهيم  ، چېله مانا او محتوا به ولې ېک نه وي .ټول له مانا څخه ېک دي

 خان،

بسم هللا خان، امرهللا خان او نورو خانانو د 

خپلولۍ وياړ لري، د رباين او سيا ، محق  

او خلييل روحاين)!( السونه يې هم پر رس 

 ګوته هخواره دي، د پنجشېر هم دى، کوم

جهاد يې هم کړى، نو چې هم د پنجشېر وي، 

هم يې جهاد کړى وي، ))مقاومت(( خو يې 

ال بل کامل دى، نو چې رباين، مارشال)!(، 

سيا ، محق  او خلييل يې وړانديز کړي، نو کرزى بيا څوک دى چې نه يې 

 )فضل احمد معنوي(

 )محمد حسني ګرزيواين(
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ته  صيب خداى نو معنوى دی.سيورى هم پرې خور  ېد کرزي د چپن ؟مني

انيو خلکو ېېره ښه تجربه لرله، ويل به يې چې: ))خدا . پخو ېپاچاهي ورکړ 

و او دې حکمت  پروت کې يو حکمت متل زن را مال نسازد و مال را پاچا( دې

يو ځل بيا خپل عميل ثبوت وړاندې کړ. ومو ليدل مال چې پاچا شو، د خلکو 

سيون غړى و، د ېژوند په کوم حال شو؟ معنوي صيب تر دې دمخه هم د کم

ټاکنو کې يې په زغرده د عبدهللا عبدهللا مالتړ کاوه،  تېرو است پهجمهوري ري

سرتګې له خاورو ېکې وې، د دې پرځاى چې سزا صيب کرزي  خو د

کړ. ټولې دنيا پر هغه کميسيون تور ولګاوه چې  لوړورکړي، نور يې هم پسې 

د جمهوري رياست په ټاکنو کې يې درغيل کړې ده، خو يوازې معنوي 

وته، ځکه چې هم مال و هم معنوي و، هم د پنجشېر و، هم د پاک راو صيب 

دنيا مالتړ وررسه و او هم د اخرت. په دې ېول نو د افغانستان د ټاکنو 

خاوند شو. دې فرښتې نو بيا )!( سيون د يوې خپلواکې فرښتېېخپلواک کم

 رسه يوځاى د انتخاباتو په بهري کې په خپلو پاکو)!( ګوتو، د )!(له نورو فرښتو

خپلو پلويانو بکسونه ېک کړل او رښتيا هم پاک، صفا او شفا )!( انتخابات 

 !!يې وکړل چې ټول دنياوال ورته ګوته په غاښ شول

عبدهللا احمدزى په دې خاطر دې مقام ښاغلی  عبدهللا احمدزى: -۸

سيون کې په ېته ورسېد چې د ټاکنو په کم

اصطالح قومي توازن برابر يش، خو ده په همغو 

ه. لمړيو ورځو کې له معنوي رسه الره ونيو لو 

معنوي پرې ترحم وکړ) په انتخابايت رشکت کې 

يې ورته تقريباً يوه مناسبه برخه ومنله، په 

وکيالنو کې يې هم له ونډې بې برخې نه کړ، 

ورته يې وويل: ))کوچيان ټول ستا، څوک چې 

زي ځکه د (( معنوي پر احمد.راولې خو په نورو برخو کې به الس نه وهې

کوچيانو سېټونه ولورول چې په هغو کې هسې هم تاجک او هزاره نه شو 

 احمدزى()عبدهللا
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 په ويل کېږي چې .راتلالى. احمدزي ته دا فرصت هم ېېر غنيمت و

راتګ خوندي کړ او نور  يوه نږدې خپلوانکوچيانو کې يې لومړى د خپل 

په اقتصادي برخه کې ويل کېږي چې هم د ده له خوښې رسه سم راغلل. 

بلونه د ده له  مصاريف ( برخه ورکړه، ځکه چې ټول9/٠وي يو پر دوه )معن

ته ورسېده اوس مجبور يو د دې  الرې تېرېدل. خري نو چې خربه دې حد

 .عجايبو او غرايبو ترکيبب ته لږ نور هم تم شو

د ټاکنو په ټول سيستم کې تر ېېټابېس بله مهمه څانګه نه وه،  :ېېټابېس

 يې زياتره خپل کسان ځاى پرځاى کړي وو، خو داپه دې سيستم کې معنوي 

( کسانو 093اکرثه د احمدزي په الس مقرر کړي وو. په ېېټابېس کې ټولټال )

تاجکان وو چې اکرثه يې د پنجشېر، کاپيسا او (تنه 993کار کاوه، په دې کې )

پروان وو، له معنوي رسه يې قومي، خپلوليز او تنظيمي اړيکي درلودل او 

چې هغه هم اکرثه  وو نه پښتانه( ت73)نه يې په الس کې وو. نوي حساس ځايو 

ګوته راټول شوي وو، يو تن يې  وو او په په شانصيب د احمدزي او اصيل 

( تنه يې هزاره ګان وو. د ېېټابېس واک 37پشه يي او پاتې نور نهه پنځوس )

توګه کار مامور په  تابعپه بشپړ ېول له معنوي رسه و او احمدزي په کې د يوه 

کاوه. د دې کارکوونکو د څار لپاره د سوپروايزرانو ېله وه چې هغو کې نو بيا 

( تاجکان په تېره بيا د پنجشېر او 73کم بل څوک وو، نږدې په سلو کې ) ېېر

معنوي يو يو لکه ګلچني په ګوته راټول کړي  بيا نو پروان اوسېدونکي وو، دا

بجو پورې، د شپې  (7)يا د شپې تر وو. يوې ېلې به له سهاره کار پيل کړ ب

، بيا به بل شف  کار ه( بجې به دا ېله ان د کمشرنانو په ګډون رخصت شو 7)

کاوه او يوازې هغو سوپروايزرانو به څار کاوه چې د معنوي له خوا به په 

جدول کې ځاى پر ځاى شوي وو. په دې ېول د ده الس ازاد و چې څه يې 

. نه کمشرنانو د دې وړتيا او ېدلعيار ا همغسېکې ، ېېټابېس غوښتلزړه 

جرئت درلود او نه پرې پوهېدل چې پوښتنه وکړي او نه هم معنوي دوى ته 

او خاصو مشاورانو په  انورسبېره پر دې، معنوي صيب د دستيار  .ح  ورکاوه
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چې د داراالنشا په چوکاټ او تشکيل کې نه وو،  ،توګه هم يو شمېر اشخاص

ېالره معاش حواله کړى ( 9333) دوه زرهدوه  ته يې مقرر کړي وو، مشاورانو

او بل ښاغىل )برمک( د کليو د  (جالل)و. په خاصو مشاورانو کې يې ښاغىل 

پراختيا وزارت د مرستيال ورور هم شامل وو. )ېاکرت مبني پنجشېرى( يې بيا 

خاص دستيار و، د دفرت رييس يې )اغا صيب( هم پنجشېرى و چې د معنوي 

خاص واک او راز وررسه و، کله چې انتخابات خالص شول، نو  ملومايل معاد 

 .ته دوام ورکوي (!)اغاصيب جرمني ته وتښتېد او هلته اوس خپل عبادت

په ټاکنو کې چې کومې درغلۍ او تر ټاکنو وروسته نور څه وشول؟: 

معاملې وشوې، هغه خو ټولو ته څرګندې دي او دا ليکنه يې د بيا بيان وس 

سست نه  د دوستۍ تارتر ټاکنو وروسته هم د معنوي او احمدزي  نه لري، خو

معنوي او احمدزي يوه ورځ د کمشرنانو په غونډه کې دا موضوع مطرح . شو

کړه چې ملګري ملتونه پيسې راکوي او پيسې تيارې لرو، کمشرنان صاحبان 

قلعه فتح )هره ورځ دې رسمي دفرت ته نه يش راتلالى، نو ښه به وي چې 

کې يو مصئون ځاى ونيسو، کمشرنان صاحبان به هلته  (کلوله پشته)يا  (هللا

اسرتاحت به هم کوي او له مهمو اشخاصو رسه به مالقاتونه هم کوي، ، راځي

له امله ېېر ستړي شوي وو، نو دا  (!)ان چې د يو لوى ميل خدمترن کمش

ې زېرى پرې ېېر ښه ولګېده. احمدزي او معنوي تياره خربه مخکې جوړه کړ 

( سړک کې يې يو حويىل د مياشتې په اته زره 9وه، د قلعه فتح هللا په )

، ( نفره يې ورته د خدمې په توګه منظور کړل03( ېالره کرايه ونيو، )9333)

( تنه ساتونکي، 03چې نيم د احمدزي سهم شو او نيم د معنوي، دغه راز )

ه حوض او نو يو ښ یچې هغه هم د ورورۍ په حساب نياميي شول. دا حويل

حاممونه لري. خو له کومې ورځې چې دا حويىل نيول شوى، نو له  (سونا)

احمدزي او معنوي پرته يو کمېشرن هم ح  نه لري چې هلته الړ يش، دا نو 

، بيا د دې دواړو ښاغلو د راحت، مالقاتونو او ځانګړو پروګرامونو ځاى دى

رمخ وړي. ويل کېږي کارونه او پالنونه پ چې له مهالوېش رسه سم هلته خپل
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سيون په پيسو د کابل په مکروريانو کې عبدهللا احمدزي ته په ېچې د کم

( ېالرو يو بل کور هم په کرايه نيول شوى، خو عبدهللا ٠٠33) سوه يوولس

احمدزي بيا هغه کور بل چاته په کرايه ورکړى او دا پيسې هم د ده جيب ته 

ه کمه کرايه نيول شوى، خو ځي، په دې مانا چې کور له اصيل سړي څخه پ

( ېالر ښودل شوې او احمدزي بيا همغه ٠٠33) يوولس سوه دفرتي کرايه يې

 .ورکړى دىپه کرايه  کور بل چاته

د انتخاباتو په پيل کې دفرت ته پنځه زغروال )مرمۍ ضد( ګاېي واخيستل 

شول، )درې( معنوي ځانته واخيستل او )دوه( عبدهللا احمدزي ته پاتې 

لنډکروزره هم واخيستل شول. يو معنوي، يو احمدزي او شپږ  (تها)شول، 

کمشرنانو ته ورکړل شول. معنوي صيب رسه اوس درې زغروال )مرمۍ  ونور 

ضد( ګاېي دي، يو د پوليسو رنجر مخکې او يو لنډکروزر شاته ورپسې روان 

خو يوازې مرمۍ ضد موټر يې دوه دي، ، وي، احمدزى صيب هم داسې دى

حمدزى يوه وړه پاچاهي جوړه کړې ده. د ټولو لنډکروزرو موټر معنوي او ا

پر رس )کوېان( مخابرې نصب وې، خو د معنوي او احمدزي په خوښه پر 

همغه اوله ورځ د شپږو کمشرنانو له موټرو دا مخابرې لرې او يوازې د دوى 

سيون کې داسې اوازه هم خپره شوه، ېپر موټرو پاتې شوې، وروسته په کم

خابرې طالبانو ته د خرڅالو لپاره وړاندې شوي. معنوي بيا تر چې دا م

هغه خپل زوى ته هم، چې د  ويل کېږياحمدزي يو بل ګام هم دمخه دى، 

کابل پوهنتون محصل دى، يو لنډکروزر ورکړى چې پوهنتون ته يې وخت 

پر وخت رسوي چې درسونه ترې قضا او تر سياالنو شاته پاتې نه يش او هم 

سيون له خدمايت ېن په تکليف نه يش، د دې موټر تېل هم د کميې انډيواال 

څانګې څخه د خداى په فضل حواله دي. ښه ده چې د معنوي صيب موټر 

نوي دي، عوارض نه لري، تېل کم خوري يو موټر يې په اوونۍ کې ايله )يو 

ځل څارنوال د معنوي صيب له ېرېور څخه پوښتنه  (. يوتېل خوري زر ليرته

ې دا تېل زيات نه دي؟ هغه ورته وويل: ))معنوي صيب شپه ورځ کړې وه چ

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

7799 
 

په جلسو کې وي او موږ باندې والړ يو، ملر ته خو نه شو ودرېدىل، که موټر 

الن وي.(( احمدزى هم د معنوي سيال اوالړ هم وي ايرکنډېشن خو يې چ

دى، يوازې په سيايس ېګر کې يې شعور ترې کم دى، په اقتصاد کې ترې 

  .برخې تفاوت لري (9/٠ه پاتې نه دى، يوازې يو پر دوه )ېېر شات

 او د انتخابايت نتيجو تر اعالن دمخه به معنوي وخت پر وخت د امريکا

انګلستان سفريانو، د يوناما له مرش او نورو بهرنيانو رسه کتل، د هغوى نظرونه به 

بهرنيانو  .يې اخيستل، د پښتنو د استازو په راکمولو کې دوى ټول هم نظره وو

معنوي ته دا ېاې ورکړى و چې حکومت دې موږ څخه نه يش بندي کوالى، 

څه چې غواړې هغه وکړه. دواړو خواوو دې ته مالتړلې وه چې د پښتنو شمېر 

نتايجو بهرنيانو هم ېېر ټينګار کاوه چې ژر بايد  ( پرغزين)ښه راکم کړي. د 

د معرتضو کانديدانو خو وروسته ، همدا نتايج ومنل يش. دوى خپل کار وکړ

اعرتاضونو او د محاکمو او نورو کړيو اقدام د معنوي غرور يو څه مات کړ، 

بهرنيان هم هغه پخواين پوزېشن کې نه دي. معنوي له يوې خوا له ګټونکو 

 او هغوى ته يې د کاميابۍ تضمني ورکړى او له بلې رسه ژمنه کړېکانديدانو 

دې دى، د محکمې پرېکړه هم غوڅه وه، د معرتضو کانديدانو تر فشار الن خوا

د ځان لپاره ګټه پورته  له دې ټولو جنجالونو څخه معنوي غواړي يو ځل بيا

سيون له خوا پخوانيو برياليو کانديدانو ته ووايي، ما خو ېېر زور ېکړي. د کم

وواهه خو نور مې وس نه و، نو ځکه مې يو څه تغريات راوړل، ولسمرش کرزي 

دى ستا غوښتنې مې هم يو څه ومنلې) د فرمان يوه برخه ته ووايي چې دا 

مې عميل کړه، جنجال مې حل کړ، نو د دې په بدل کې خو يو څه راکړه، 

 کېدی يش ولسمرش پرې بيا يو څه ولوروي.(( 

ما دلته د ښاغيل )احمدزي( د هغې ليکنې لنډيز راوړ چې په بېالبېلو 

ور ېېر جزئيات هم وو، له هغو وېبپاڼو کې خپره شوې ده. په دې ليکنې کې ن

څخه مې ېده وکړه، ځينې کلمې يې چې ېېرې تېزې وې، په هغو کې مې 

ېېر تغري په کې راوړی وای، نو مې يو څه بدلون راوړ، خو بيا هم که تر دې 
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 د ليکنې اصيل محتوا کې بدلون راته.

حقيقت خو همدا دی چې د معنوي صيب تر مرشۍ الندې د ټاکنو 

يون، خپله دنده په ښه ېول تر رسه نه کړای شوه، کمېسيون خپلواک کمېس

خپل ناپېيلتوب ونه ساتالی شو، ټاکنې په عادالنه ېول تر رسه نه شوې، نو 

ځکه خو ناعادالنه نتيجې يې وزېږولې او د دې نتيجو په نتيجه کې چې 

نورې کومې راملانه نتيجې رامنځته کېږي، په دې ټوله ګناه او خطا کې 

 نوي صيب او د کمېسيون نور غړي رشيک ګڼل کېږي.وررسه مع

دا او دېته ورته يو شمېر نور تحليلونه او د بېالبېلو اشخاصو معتربې ليکنې 

او تحليلونه مې د خپل دفرت مرشانو ته لېږيل چې هغوی يې جمهور رييس ته 

ورسوي. د دې ليکنو يا تحليلونو له جملې څخه د ېېرو کمو احوال راغی 

، خو د تائيد، رد او عملی کولو په باب يې یييس پرې خرب شو چې جمهور ر

د کوم څرک درک ونه لګېد، خو ما د يوه افغان په توګه خپله غاړه پرې 

 خالصه کړه.
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 لسم څپرکی
 

 ولسمرش او وليس کتنې

 

حامدکرزی داسې ولسمرش دی چې ټولنيز اړيکي يې کېدی يش د نړۍ 

ممکن داسې يو بې مثاله ولسمرش وي  تر بل هر ولسمرش څخه زيات وي. دی

چې تر انفرادي او رسمي مالقاتونو يې وليس او ېله ييز مالقاتونه تر حده 

زيات دي. داسې ورځ به نه وي چې ولسمرش دې د غرمې ېوېۍ پر رس او يا 

هم تر هغه دمخه او وروسته مالقاتونه ونه لري. اکرثه دا ېول مالقاتونه له 

ا د خپلو محيل مشکالتو په حل پسې راغيل وي او وليس خلکو رسه وي چې ي

دې په يا هم له خپلو سيمه ييزو واکمنو رس ټکوي. ولسمرش تر رسمي کتنو 

ېول کتنو کې ېېر زيات خوشاله وي او ځان ېېر راحت احساسوي. زه چې 

برخه کله د امنيت شورا دفرت کې مقرر شوم، نو په دې ېول مالقاتونو کې مې 

هم هيله وه چې که خدای کول وطن جوړېږي) ولس او  اخيستله، ما رسه

حکومت رسه پيوندېږي. په لومړيو مياشتو او کلونو کې دې ېول غونډو ته 

تللم، قلم او کتابچه به رارسه وو، راپور مې ليکه او دفرت کې مې خوندي 

ما  .کاوه. له ما پرته هېچا هم د دې ېول غونډو مينوټ )يادښت( نه اخيسته

 )ولسمرش حامد کرزی يوې وليس غونډې ته په خطاب کې(
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هم يو نيم يادښت ليکلی و. زما  ت شورا دفرت کې تر دندې دمخهان په امني

ليکنې وروسته په دفرت کې له ما پرته بل چا نه کتلې، ورو ورو زه هم لکه د 

دربار د نورو مامورينو په څېر شوم، کله کله به ورتلم، د غرمې ېوېۍ به مې 

پلو ليکلو هملته خوړه او له کوم يادښت پرته به بېرته راتلم، دلته به د خ

راپورونو له جملې څخه يو څو د بېلګې په توګه راوړم، خدای دې وکړي د 

تاريخ د يوې پاڼې په توګه د دې زمانې ځينې حقاي  او پېښې راتلونکي پښت 

 ته خوندي او ور انتقال کړي.
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او د  د پکتيکا د يوه قومي مرش اعرتاض

 ولسمرش غربګون

 

وو، دا مهال زه په جالل اباد کې د انتقايل ادارې وروستي وختونه 

اوسېدم، د ولسمرش سکرتر ښاغيل )شيدا محمد ابدايل( ماته زنګ وواهه چې 

رييس صيب وايي سبا کابل ته راشه! سبا کابل ته الړم، ارګ ته د دخول ټول 

رشايط مې پوره کړل، 

ماسپښني يوه بجه وه، 

ولسمرش معمواًل د ماسپښني 

ملونځ کوي او بيا خلکو 

م ېوېۍ خوري او رسه ه

هم مجلس کوي، د ارګ تر 

چنارونو الندې جرګه وه، د 

پکتيکا د ولسونو مرشان 

راغيل وو، اکرثه په کې د 

ږيرو او غټو لونګيو واال 

خلک وو، د رييس صيب 

سکرتر راته پيغام راولېږه 

چې رييس صيب وايي، تا 

رسه تر جلسې وروسته 

ګورم، خو که غواړې ته هم 

جلسې په يوه  تالی شې، زه هم الړم د پکتيکا د خلکو دپه جلسه کې کېناس

ګوټ کې کېناستم، ېوېۍ وخوړل شوه، تر ېوېۍ وروسته جلسه پيل شوه، 

تن نيم د خپلو محيطي مشکالتو په باب خربې وکړې، د  تالوت وشو او بيا يو

محيطي مشکالتو په اړه هم سم تفاهم ونه شو، ځکه هغو خلکو چې د کومو 

 )ولسمرش حامد کرزی(
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مشکالتو نومونه اخيستل، ولسمرش ته عام فهم نه وو، ځينې سيمو او کومو 

ځايونو کې د شخص او سيمې نوم يو شان و، دوی به له شخص څخه شکايت 

کاوه، هغه به د سيمې نوم و او يا به يې ويل چې دلته امنيتي مشکالت دي، د 

هغه سيمې نوم به داسې و چې لکه کوم شخص وي، دې حالت ولسمرش ته د 

رشايط برابر نه کړل، خو يو دوه تنو چې خربې وکړې، اصيل سمې پوهې 

خربه په کې امنيتي مشکالت وو او دغه راز په حکومت او په تېره بيا په 

ګمرکونو کې د خلکو نامناسبه ونډه وه. دا مهال يو مرش پورته شو، ويې ويل: 

يس صيب زموږ خپل مشکالت خو به هر څه وي، دې مرشانو درته څرګند ي))ر

، خو زه غواړم د مملکت په سطحه مشکل درته ووايم، که هغه مشکل حل کړل

يش زموږ د پکتيکا مشکل هم وررسه حلېږي او که هغه حل نه يش، نو زموږ 

مشکل په افغانستان  .لکه همدا اوس چې دي ،مشکالت به هم همداسې وي

کې د ملېشو دی او پخوانيو ټوپکيانو، همدا ملېشې دي چې پخوا يې هم 

وران کړی او اوس يې هم ورانوي، څو ورځې وړاندې دا جرنال وطن 

دوستم يوځل بيا اعالن وکړ، تاسو او امريکايانو ته يې وويل چې ماته دېرش 

زره عسکر راکړه، زه طالبان درته کندهار نه هم ځغلوم او مال عمر درته ژوندی 

نيسم، دا خربې ښې نه دي، دا خلک يو بل ته معلوم دي چې طالب څوک 

دی او دوستم څوک دی، دا دوستم خو ال دېرش زره عسکر غواړي، زه تاته 

وايم چې ماته ته لس زر عسکر راکړه، زه درته دا دوستم بېخي له افغانستانه 

شړم، وهللا که خو ما نه دلته شپه وکړي...(( دې خربو رسه يو شمېر خلکو 

وره، وه چکچکې هم وکړې، خو ولسمرش سماليس پاڅېده ويې ويل: ))وه ور 

وروره دا خربه مه کوه، دې نه د جګړې بوی راځي، دا د )ای ايس ای( 

خربې دي، کېنه غلی، کېنه، پر ځای دې کېنه، دلته د ای ايس ای خربې مه 

پر دې سړي باندې ېېر په قهر شو، هغه غلی شو، دې  یکرز  ی((. ښاغل...کوه

ه خربه وخت کې کرزي صيب غوښتل چې مجلس پای ته ورسوي: ))ښه نو پ

بيا به بل وخت ګورو رسه، نو زه درڅخه ځم...(( دې وخت کې  ،پوه شو رسه

يو بل مرش پورته شو، ويې ويل: ))رييس صيب خري دی که زموږ په خربو 

خفه شوی يې، موږ ستا رعيت يو، کرشانو څخه اشتباه کېږي خري دی، که 

ا له تا څخه زموږ دې ملګري يوه اشتباه وکړه، ته يې وبښه، موږ د ده له خو 
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بښنه غواړو، مرشان خو تل پر کرشانو شفقت کوي، خري دی چې يوه اشتباه 

وشوه...(( دا مهال کرزی صيب يو څه نرم شو. ))ښه نو داسې خربې په کار 

نه دي.(( بيا هغه شخص پورته شو، ويې ويل: ))زه بښنه غواړم چې تاسو زما 

فه يش، اوس نو زه په خربو خفه شوئ، زما مقصد دا نه و چې څوک دې خ

ېېره بښنه غواړم...(( بيا يو دوو کسانو خپل محيطي مشکالت مطرح کړل، خو 

محفل ېېر پيکه پای ته ورسېد. کله چې محفل ختم شو، نو د پکتيکا خلکو 

څو تنو په خپل منځ کې وويل: ))پر پالر دې زموږ لعنت يش چې موږ دې 

لند...((. ولسمرش مخکې غونډې ته راغلو، زموږ طمع وګوره او د ده دا چ

امنيتي کسان ورپسې او زه يې هم تر شا روان شوم، ګلخانۍ ماڼۍ ته چې 

ورسېدو، نو ولسمرش غږ کړ: ))يون صيب دې رايش نور څوک دې نه 

راځي((. هلته چې پورته شو، نو ولسمرش خپل دفرت ته الړ او زه باندې په 

نيتي ګاردانو يو بل ته انتظار خونه کې کېناستم، دا مهال نو د ولسمرش ام

وويل: ))گپهای رييس صاحبه شنيدی؟(( هغه بل وويل: ))آ، بلی شنيدم، (( 

دې بل وويل: ))خوب جواب اش داد، اينها کل اش ای ايس ای است، اگر 

د، در عمر خود شايد نام جرنال دوستم شاين گپهای رييس صيب دريادش با

څو دقيقو انتظار وروسته يې را نگريد، يارا دمل را رسش يخ کرد.(( تر يو 

مالقات ته وروبللم، رييس صاحب ال هم غوصې نيولی و، ما غوښتل چې خربه 

بلې خواته بوځم، ما ويل رييس صيب خرييت خو و، د څه لپاره مو 

راغوښتی وم؟ له جالل اباد څخه راغلم. ده ويل ښه جالل اباد کې قراري وه، 

ه ويل هو راغوښتی مې وې، ما ويل، هو خرييت دی، د خدای فضل دی، د

منت و، ما ويل چې هغه وګورئ، اصالح يې کړې، خو ښه و، څوک  دلته يو

پيدا شول هغه يې وکوت، خالص شو! ما ويل ښه دی که څه رضورت وي، نو 

محمد به  زه په خدمت کې يم، ده وويل، نه کور ودان که بيا رضورت و شيدا

ناستم، نوره نو کومه مشخصه درته زنګ ووهي، يو څو دقيقې نور وررسه کې

اجنډا نه وه، تر يو ګيالس چای څښلو وروسته ورته نور مېلامنه راغلل او زه 

 ترې رخصت شوم.
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 د بادغيس د يوه مرش فرياد

 

 د ولسمرش کرزي د لومړۍ دورې ال کال دوه نه وو تېر شوي چې د 

و خلکو هغه پخوانۍ هيلې ورو ورو له ستونزو رسه مخامخېدلې، د خلک

پسې مالقاتونو دوام درلود. يوه ورځ د بادغيس واليت خلک د ولسمرش  پرله

 ليدو ته راغيل وو، خلکو په ترتيب رسه خپلې ستونزې وړاندې کړې، اکرثه 

د امنيتي مشکالتو، د خپلرسو عملياتو، پخوانيو تنظيمي بديو، د کار ستونزې 

ائيد رس خوځاوه، دا روزګار د نشتوايل له امله وې، چې ولسمرش ورته هم د ت

مهال يو سپني ږيری پورته شو، له )باال مرغاب( ولسوالۍ څخه و، فکر کوم 

اسالمي حزب قومندان و، له کومه وخته چې د طالبانو  حکمتيار د پخوا د

نظام ړنګ شوی و، نو ده وسله پر ځمکه ايښی وه، خپل ورځنی کاروبار يې 

پني ږيری جګ شو، ويې کاوه او له دې حکومت رسه هم همکار و، دا س

ويل: ))رييس صاحب زه له تا څخه څه نه غواړم چې دا راکړه او يا دا راکړه، 

زه تا څخه خپل عزت غواړم، خپل عزت، موږ ستا پاچا کېدو ته خوشاله وو، 

موږ وويل عزت به مو خوندي يش، په هغه ورځې چې انتخابات وو، ملسی 

ملسی مو پر اوږو و، چکچکې يې  مې پر اوږو کېنولی و، انتخاباتو ته الړو

وهلې، ېېر زيات خوشاله و، ما تاسو ته رايه درکړه، زړه مې له خوشالۍ ټوپونه 

وهل، خو له هغې ورځې چې تاته مې رايه درکړې ده، له همغې ورځې مې 

ارامه شپه نه ده تېره کړې، هره ورځ ستا امنتيان راځي، وهي مې، ټکوي مې، 

د همغه مليس په مخ کې يې ووهلم چې د يو زوی يې راته شهيد کړ، 

(( دا مهال سپني ږيري نور ځان ...انتخاباتو په ورځ مې پر اوږو ناست و

ټينګ نه کړ، په ژړا شو، څو شېبې سلګو ونيو، کله چې يې سلګۍ غلې شوې 

نو ويې ويل: ))رييس صيب زه نوره ګناه نه لرم، ګناه مې دا ده چې يو خو 
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ب اسالمي کې وم او بل مې تاته رايه درکړې ده، پښتون يم، بل پخوا په حز 

هلته په امنيت او پوليسو کې يا د دوستم خلک دي، يا جمعيتيان دي او يا 

نور ګډوې خلک، له خلکو رسه دومره بده وضع کوي چې په لوی الس خلک 

 مجبوروي چې غره ته پورته يش.((

لک ناست د ولسمرش تر څنګ دا مهال په ميل امنيت کې د همغې ېلې خ

ترې شکايت درلود، جمهور رييس سپني ږيري ته  يوو، چې سپني ږير 

وويل:))کېنه، کېنه، پوه سو رسه، په خربه مې رس خالص سو(( سپني ږيري دا 

نه مجبوروي چې بيا وسلې ته الس کړو. وهللا په مهال بيا وويل: ))موږ دې 

خلک دي چې باهللا چې هلته نه طالب شته، نه د دولت بل مخالف، همدا 

په زوره خلک مخالفت ته مجبوروي، خلک په زوره غره ته خېږوي، زموږ 

 ګناه دا ده چې ولې مو تاته رايه درکړې ده.((

ولسمرش د دې پر ځای چې سپني ږيری ته ېاې ورکړي او تر څنګ يې 

خپلو ناستو امنيتي چارواکو ته هدايت ورکړي، ويې ويل: ))په خربو پوه سو 

دوام وکړ او بيا  هم (( غونډې څو شېبې نور...ه سو رسهرسه، په خربو پو 

 همداسې د مايوسۍ په شېپو کې پای ته ورسېده.

  

 )ولسمرش حامد کرزی(
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 او يوه هيله ولسمرش، د خربياالنو استازي

 

. له ولسمرش رسه د ځينو وه ( مه نېټه۲۲ل( کال د رسطان )۶۹۸۱د )

و د صنفي خربياالنو د استازو مالقات وشو. په دې مالقات کې د ژورناليستان

رحيم هللا سمندر، دانش کړوخېل، ضيا بوميا او اسدهللا )ټولنو استازو هر يو: 

ګډون درلود. د ژورناليستانو پر استازو رسبېره په فرهنګي چارو کې د  (غضنفر

ولسمرش مشاور وزير رسمحق  زملي هېوادمل، د اطالعاتو او کلتور وزير کريم 

رو رييس ما )محمد اسمعيل يون( خرم او د ميل امنيت شورا د فرهنګي چا

 ګډون درلود.

د افغانستان او پاکستان تر  يد غونډې په پيل کې ولسمرشښاغيل حامدکرز 

منځ د امن د ګډې جرګې د څرنګوايل او 

اهميت په باب هر اړخيزې خربې وکړې 

او د هېواد روان حاالت يې وارزول، بيا 

ژورناليستانو د حاالتو د ښه وايل په الره 

جمهور رييس ته د خپل مالتړ ېاې کې 

ورکړ او د دولت له خوا د دولت د يوه تن 

نيول شوي کارکوونکي او ژورناليست 

)اصف ننګ( د خوشې کولو غوښتنه يې 

وکړه، په پای کې جمهور رييس ژمنه وکړه 

 چې )اصف ننګ( به له قيد څخه ازاد کړي.

ننګ ولې دلته د دې خربې يادونه په کار ده چې ښاغلی محمد اصف 

د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن د ګډې کيسه داسې وه چې ونيول شو؟ 

سيون جوړ شوی و، اصف ننګ د دې ېجرګې د جوړېدو لپاره د تدارک يو کم

 )محمد اصف ننګ(
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سيون فرهنګي چارې پر مخ وړلې، د دې کمېسيون مجله يې هم چاپوله ېکم

رو مسؤليت او هم يې د جمهوري رياست د چارو په اداره کې د فرهنګي چا

درلود، تر دې دمخه د مجلې کومه ګڼه چاپ شوې وه، د مجلې مسؤليت هم 

د ننګ پر غاړه و. کله چې جرګه رانږدې کېدله، نو په همدې شپو او ورځو 

کې د مجلې يوه بله ګڼه هم چاپ شوه، په دې ګڼه کې يو امريکايي ليکوال 

بل نوم يې  چې پخوا کوم کتاب چاپ کړی و، د )تېلو جګړه( او که کوم

درلود، له دې کتاب څخه کوم ايرانی ليکوال په فاريس ژبه کومه برخه 

وه، د دې ليکنې محتوا دا وه چې د افغانستان اوسنۍ جګړه  ېترجمه کړ 

همغه د تېلو د جګړې تداوم دی او امريکايان دلته خپلې ګټې لري او په 

کومه برخه يا خپلو ګټو پسې راغيل دي. کله چې مجله چاپېدله، نو د مجلې 

يو مخ سپني و، د مجلې کوم ايډيټر د مجلې د همدې برخې د ېکېدو په 

خاطر د کتاب همدا برخه چې تياره په انټرنې  کې وه، اپډي  او بيا ليکلو ته 

س  کړې او مجله کې يې اچولې وه. اصف ېيې هم هېڅ اړتيا نه وه، کاپي پ

ورځ دوه وروسته ارګ  ننګ پرې هېڅ خرب نه و، کله چې دا مجله چاپ شوه،

ته راورسېده او بيا ولسمرش ته ورسېده، نو يوه غوغا يې جوړه کړه، ېاکرت 

سپنتا چې دا مهال له پارملان څخه ناباوره شوی و) د بهرنيو چارو رسپرست 

چې دا مهال د چارو د ادارې لوی  ،وزير ګڼل کېده او له فاروق وردګ رسه

و،  کمېسيون د داراالنشاء مرش او د امن د ګډې جرګې د تدارک د رييس

پخوانۍ سيايس کينه او اوسني رقابتونه درلودل او همدارنګه يو شمېر نورو 

کړيو دې مسئلې ته زياته هوا ورکړه او دې کار کې يې د پاکستان څارګره 

 ( دخيله وګڼله.ISIاداره )

ولسمرش په دې پلمه چې دې کار د )امن ګډې جرګې( ته زيان رسولی، 

ې د اصف ننګ د نيولو امر ورکړ. ننګ ېېر ژر د امنيت رياست له سماليس ي

خوا ونيول شو. دې موضوع ته په رسنيو کې دومره هوا ورکړل شوه چې تا 

به ويل کومه غټه سيايس موضوع پېښه شوې ده، افغان ضد، جمعيتي او 
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ستمي رسنيو او يو شمېر مغرضو کړيو په خپلو رسنيو کې همدا ليکل: 

ايس، ای دستګري شد(( ))جاسوسان پاکستان بايد دستګري ))جاسوس ای، 

شود، النه های جاسوسی پاکستان افشا ميګردد...(( ماته چې ټوله قضيه 

معلومه وه او د امن ګډې جرګې په بهري کې له رسه دخيل وم، نه د )ای، 

ايس، ای( کيسه او نه هم کومه بله توطيه وه، يوازې ايډيټر د وخت د کمښت 

ه يوه کتابه يو منت راخيستی و، هلته نه دومره پرسونل و، چې ټول له امله ل

هر څه يې په دقت رسه کتيل وای، نه کومه توطيه وه او نه هم کومه قصدي 

هڅه، خو دې نورو ترې دومره غټه خربه جوړه کړه چې تا به ويل، په کابل 

د )اصف ننګ(  .کې يې د کوم ګاونډي هېواد کوم غ  چارواکی نيولی دی

دې خربې ټول داستان ما د امنيت شورا مرستيال انجنري محمد ابراهيم  د

سپني زاده ته تېر کړ، هغه وويل که داسې وي، نو دا سړی خو بې ګناه دی، 

ما ته يې وويل، څه وکړو؟ ما ويل، ښه ده چې ولسمرش څخه وخت واخلې، 

ورته  زه، تاسو او ېاکرت صيب فاروق وردګ به ورشو او زه به دا ټوله کيسه

وکړم. هغه وويل، بېخي سمه ده. د همدې ورځې پر سبا زه )يون(، انجنري 

صيب ابراهيم او ېاکرت صيب فاروق وردګ د ولسمرش حضور ته ورغلو، ما 

مخکې تر دې چې ولسمرش ته ورشو، ېاکرت صيب فاروق وردګ ته وويل چې 

خورا ته خربې مه کوه، نن ستاسو ټولې خربې زه کوم، ېاکرت فاروق وردګ 

په قهر و، کله چې ولسمرش ته ورغلو، درې واړه والړ وو، هغه وويل، کېنۍ، ما 

ورته وويل، زه دا کيسه درته کوم، کيسه مې ټوله ورته وکړه، ما ويل ځينې 

خلک له ېاکرت صيب فاروق وردګ رسه سيايس او شخيص کينه لري، غواړي 

و کار د ده پر هرې موضوع ته بل رنګ ورکړي، څرنګه چې د جرګې د جوړېد

غاړه دی، نو ځکه خو تر جرګې وړاندې د ده د بدنامولو او ناکامولو هڅې 

کېږي، ولسمرش وويل، دا کار د کولو دی چې دوی کړی دی؟ ما وويل، دوی 

کله کړی دی، يو عادي کارکوونکي يوه ليکنه را اخيستې ده، نو د هغه 

سه وررسه بدنامېږي؟ پرځای دوی ټولو ته سزا ورکول کېږي او دومره غټه پرو
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يس صيب د يوه دوو يدې وخت کې ېاکرت صيب فاروق وردګ وويل: ))ر

خربو اجازه راکړه: دېرش ېزې دې ويشتالی وای، ښه وه، نه دا چې د 

پاکستان د جاسوسۍ تور راباندې ولګوې، همدا اوس توپک راواخله دېرش 

ۍ تور نه ېزې مې ووله، خپل خون مې درته بښلی، خو د پاکستان د جاسوس

شم زغمالی، له همغه يش رسه چې مخالف يم، د همغه تور راباندې پورې 

کېږي، رييس صيب په ېېرې امياندارۍ مې تر دې دمه دنده اجرا کړې، په 

مهاجرت کې د سويډين موسسې څخه نيولې بيا تر دې دمه که يو ذره 

امياندارۍ خيانت چا راباندې ثابت کړ، بيا دې هرې سزا ته تيار يم، په ېېره 

مې دې وطن ته خدمت کړی، اوس نه غواړم چې د چا د جاسوسۍ په تور 

بدنام شم. ما ته يو ځل اجازه راکړه چې دغه جرګه بريالۍ کړم او ستا شمله 

يو ځل بيا جګه کړم، بيا يوه ورځ هم په دې حکومت کې کار نه کوم، ان 

مت کې چې پر دې خپل ځای مې هم مقرر کړې، يوه ورځ هم په دې حکو 

(( دې وخت کې بيا ولسمرش وويل: ))ګوره! څومره اعتبار مې .نه پاتې کېږم

درباندې کړی دی، هر څه ستا په الس کې دي، درته نه مې ويلې چې تا د 

خپل امنيت د رييس په توګه مقرروم، څومره اعتبار مې درباندې کاوه، خو تا 

کړ؟ هر څه چې ويل چې نه يې کوم، خو اوس دا کار د کولو و چې تاسو و 

دې کړي ښه دې نه دي کړي، بايد دا کار نه وای شوی، اوس چې جرګه د 

جوړېدو په درشل کې ده، د دا ېول شيانو خپرول څه مانا لري؟ پاکستان ته 

داسې پلمه په الس ورکول چې دا ملک اشغال دی، هغه به وايي چې اشغال 

ه نه دي شوي، دی، بيا نو جرګه رارسه څه ته کوئ؟ ځئ هر څه چې شوي ښ

يوه چاره به وکړو، اوس ځئ خپل کارونه سم کړئ!...(( دې وخت کې ما 

وويل: ))ريس صيب ېېره بښنه غواړم، دغه سړي )فاروق وردګ( دا اوه اته 

کاله کېږي چې عسکري يې درته کړې، خرشه کاري يې درته کړې، هر سخت 

زې دا چې د کار چې دې ورته سپارلی هغه يې تر رسه کړی، خو اوس نه يوا

ده خربه نه منل کېږي، بلکې سزا هم ورته ورکول کېږي، هغه څوک چې د 
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په لسګونو ځله يې د )افغان( پر  ،ده مخالف دي، د افغانستان هويت نه مني

ځای )افغانستاين( او نورې کلمې کارويل، د هغو خربو ته نن ترجيح ورکول 

، د يب يب يس کېږي، دې وخت کې يې وويل، چېرته يې وييل؟ ما وويل

فاريس څانګې ته مراجعه وکړئ! او دې سړي خو درته عسکري کړې عسکري. 

بل په دې ملک کې يوازې د پاکستان جاسوسان شته، که د ايران، روس او 

نورو هم شته؟ هره خربه چې هر څوک وکړي الس په پاکستان پاکوي، يوه 

جاسوسانو نومونه  ورځ هم چا د روسيې، ايران، تاجکستان او نورو هېوادونو د

وانخيستل، همدا پاکستان دی، پاکستان دی او پاکستان، د نورو هېوادونو 

جاسوسان هم د پاکستان په نامه يادېږي، عجيبه کار دی، اوس د اصف ننګ 

په مسئله کې هم د پاکستان د جاسوسۍ خربه ده، مقاله ليکيل امريکايي 

يو عادي کارکوونکي، نو  ايراين ليکوال، چاپ کړې ده .ليکوال، ترجمه کړې

دې کې د پاکستان الس چېرته دی؟ زه نه وايم چې د پاکستان نوم دې نه 

اخيستل کېږي، وادې خيستل يش، خو هغه ځای کې چې پاکستان دخيل 

وي، اوس که اصف ننګ نيول کېږي ودې نيول يش زموږ هېڅ اعرتاض نه 

، نه د پاکستاين شته، خو دا بايد د امريکايي جاسوس)!( په توګه ونيول يش

جاسوس په توګه، ځکه چې ليکنه امريکايي ليکوال ليکلې او بيا ايراين 

ليکوال ترجمه او چاپ کړې، نه کوم پاکستاين ليکوال، خو څرنګه چې په 

حکومت کې د امريکا او ايران واک ېېر زيات دی، نو ځکه خو د هغوی نوم 

پورې کېږي، کاشکې  څوک نه يش اخيستالی او د هغوی تور هم په پاکستان

دې وطن کې د نورو هېوادونو ګوېاګيان نه وای، يوازې له پاکستان رسه خو 

موږ هر وخت مقابله کوالی شو او بيا دا ټوله سلسله ولې فاروق وردګ ته 

ما چې په تونده لهجه ولسمرش رسه دا خربې وکړې، چې د  ...((راجع کېږي

ه، موږ به يې هېڅکله پوښتنې ته ايراين يا امريکايي جاسوس په توګه يې ونيس

درنه شو، ولسمرش هم غلی شو، انجنري صيب ابراهيم او فاروق وردګ دواړه دا 

مهال غيل وو، لکه پر اور چې اوبه تويې يش. دې وخت کې ولسمرش وويل: 
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 کرت فاروق وردګ()ېا

))ځه نو خوشې کوم يې درته((. دې وخت کې يې وويل: ))نورزی صيب 

د ميل امنيت مرستيال و، بيا ا مهال )حکيم نورزی( راته رخ کړئ(( نورزی د

ما ورته وويل  .((ځه اوس يې پرېږدي، يوه الره به ورته پيدا کړو: ))يې وويل

الره دا ده چې د څو مطرحو رسنيو 

مسؤلني او ځينې مطرح کسان رايش، 

تاسو څخه غوښتنه وکړي او هغوی 

غري له دې هم همدا غوښتنه لري، نو 

به  هم به هغوی خوشاله يش او هم

تاسو ووايئ چې د هغوی د احرتام په 

خاطر دې خوشې کړ، ولسمرش وويل، 

بېخي سمه ده، همداسې وکړئ، دې 

وخت کې يې خپل سکرتر ته غږ کړ، 

وخت ورته برابر کړئ، نو پورتنی مالقات چې په پيل کې يې يادونه وشوه، د 

 همدغه داستان پايله وه.

وق وردګ راڅخه په الره کې د کله چې د ولسمرش له دفرته راووتلو نو فار 

زړه له کومې مننه وکړه، ويې ويل چې ما که په ژوند کې کوم ښه کار کړی 

دی، هغه دا دی چې دلته په دې دفرت کې مې ستاسو په تقرر کې هلې ځلې 

کړي که نه اوس به له ما څخه چا په دومره قاطع ېول دفاع کوله، ېېره مننه، 

لپاره مبارزه کوو، که ته ح  په جانب نه  ما ويل، ېاکرت صيب موږ د حقيقت

وای، نو هېڅکله به مې درڅخه مالتړ نه وای کړی، له واقعيت څخه مالتړ زما 

 دنده ده.
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 )ېاکرت عصمت الهي(

 

 د ژورناليستانو ميل ټولنه او ولسمرش

 

( مه نېټه ده، په پيل کې د محرتمې )زهرا ۲۲ل( کال د وري )۶۹۸۷د )

رکو ايتونو تالوت وشو. په ټولنه کې قاري زاده( له خوا د قران کريم د څو مبا

د ژورناليزم رول، د بيان ازادي، د ژورناليستانو په وده کې د جنويب اسيا د 

ژورناليستانو د ټولنې )سپام( رول او په ابتدايي محاکمو کې د تېروتنو 

 ستونزې، د غونډې اجنډا وه.

انو د ميل د قران کريم د څو مبارکو ايتونو تر تالوت وروسته، د ژورناليست

ټولنې مرش )پروفيسور ېاکرت محمدهاشم عصمت الهي( خربې وکړې، ده په 

پيل کې وويل: ))د افغانستان د اسالمي جمهوريت له جمهور رييس څخه 

مننه کوو چې خپل مطبوعايت عزيزان يې خپل حضور ته رابليل دي، دا هغه 

 ېول کتنه ده چې مخامخ له ژورناليستانو رسه کېږي.

م په هر هېواد کې د هغه ژورناليز 

هېواد سيايس او ټولنيز برخليک ټاکي، 

په ټاکنو کې اسايس رول لري. نن دلته 

هغه کسان ناست دي چې د رسنيو په 

مختلفو برخو کې درانه کارونه پر مخ 

وړي. يو دوه درې خربې په دې باب 

 ېېرې مهمې دي:

يو انګلييس عامل وايي: مطبوعات د 

دا خربه اوس زړه ځکه ده چې دا خربه هغه  دولت څلورم رکن دی، خو

وخت شوې چې راېيو ټلوېزيون نه وو، اوس مطبوعات تر هغه هم ېېر قوي 

 دي. بل عامل وايي: نننۍ رسنۍ د قدرت اصيل وارثني او مالکان دي.
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دولت او خلکو  د زما عقيده دا ده چې د افغانستان ژورناليزم د افغانستان

زموږ اتحاديه يو رييس او دوه مرستياالن لري، تر منځ د پيوستون کړۍ ده. 

( ۲۳( غړي لرو، په )۷۱۱نور ) ،( غړي يې الرښوونه کوي او ېېر فعال دي۶۷۱)

واليتونو کې منايندګۍ لرو. نننی ترکيب هغه کسان دي چې عماًل اوس په 

 مطبوعاتو کې کار کوي.

 د دې اتحاديې کړنې ېېرې مثبتې دي، د جمهوري رياست او پارملاين

انتخاباتو کې مو ښه نقش درلود، د دې اتحاديې د ژورناليستانو د ذهني 

( دورې فارغان مو ورکړي ۶۷سطحې د اوچتولو په برخه کې ېېر کار کړی، )

دي. د هېواد د ټولو ژورناليستانو تر منځ د ارتباط ُپل يو، که کوم ځای کې 

يزم په باب څه ستونزې وي هغه به هم حل يش. ځينې مسايل بايد د ژورنال

( کاله کېږي چې دلته ژورنالستيک کارونه کېږي، په ۶۹۳هم مطرح کړو، )

دې موده کې دلته هر ېول نظامونه تجربه شوي دي. خو اوسنۍ دوره د 

هللا خان او حتی د ژورناليزم په تاريخ کې يوه ځالنده دوره ده، ان د امان

ار وړ دوره ده. مهم دميوکراسۍ له لسيزې رسه د پرتلې وړ نه ده، دا د افتخ

کارونه دا دي چې د کميت له مخې رسنۍ ېېرې شوي. په پنځو تېرو کلونو 

کې د ازادۍ سيستم تضمني شو) اجتامعي بحرانونه پر ېيالوګ بدل شول، د 

خشونت د فرهنګ پرځای د ېيالوګ فرهنګ مروج شو، زموږ لپاره د افتخار 

قاد رواج شو، هغه ټولنه چې وړ خربه دا ده چې له ټولو مشکالتو رسه رسه انت

خو  کېدی يش،ناروغه ده. په دې باب زياتې خربې  ،انتقاد په کې نه وي

 وخت کم دی.

 

 وړانديزونه:

موږ د بيان ازادي استقبالوو، خو د افغانستان په ټولنه کې ځينې کړۍ  -۶

له دې ازادۍ څخه ناوړه استفاده کوي. ځينې ميل ارزښتونه له 

ي، په هغه اندازه چې د مطبوعاتو ازادي چلنجونو رسه مخامخ د
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چلېږي، د خلکو عقايدو ته هم بايد درناوی ويش، د مطبوعاتو ازادي 

د رسنۍ پر  (شيکاګو پوهنتون)بايد پر مصؤنيت بدله يش، کله چې د 

ازاد مطبوعات بايد مسؤليت ولري »ازادۍ بيا کتنه وکړه، ويې ويل: 

دوی بايد د مسؤليت له  يانې په يو چوکاټ کې بايد فعاليت وکړي.

مخې فعاليت وکړي) د خلکو عقايدو، د خلکو چلند او مخاطبانو ته يې 

 «بايد پام وي.

 

زموږ له ځينو ژورناليستانو رسه د زور زيايت چلند کېږي، له  -۲

ژورناليستانو څخه هم تېري او تخلفات کېږي، د دې تخلف پر وړاندې 

هئيت په حضور کې چلند بايد په عادي محاکمو کې وررسه د منصفه 

 تر رسه يش.

 

پر مطبوعاتو نظارت، نظارت مانا کنټرول نه دی، خو ترجيح ورکوم چې  -۹

 دا بايد په خپله د ژورناليستانو له خوا وي.

 

په فعيل رشايطو کې د ژورناليستانو مسلکي استقالل له منځه ځي،  -۱

بايد جوړ ځينې کړۍ زموږ له ژورناليستانو دا ح  اخيل، داسې قانون 

 يش چې د ژورناليستانو د حقوقي او مسلکي استقالل مالتړ ويش.

 

وروستۍ خربه دا ده چې تاسو د ژورناليستانو مالتړ کوئ، دا چې تاسې له 

ذهني اسارت څخه ټولنه خالصوئ، زموږ د مالتړ وړ ده، له تاسو نه ېېر 

 تشکر.((

غه ورپسې د )سپام( مرش محمد حليم فدايي صاحب خربې وکړې ه

وويل: ))زه نه غواړم ېېر وخت ونيسم. زه د سپام پر اهدافو او يو څه غوښتنو 

 باندې بحث کوم:
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 ( اسيايي هېوادونو د ژورناليستانو ټولنه ده.۸سپام: د )

 د دې ټولنې هد ، د ژورناليستانو دفاع ده او د تجربو رشيکول دي.

له الرې د  سپام له ټولو دولتونو رسه کار کوي چې د منطقه يي همکارۍ

 سولې او اجتامعي پرمختګ لپاره الره اواره کړي.

 ( مياشتې مخکې جوړه شوه.۸دا ټولنه )

( کاري ژورناليستانو ته يې يوه شبکه جوړه کړې چې د سولې او ۳۱۲)

 اجتامعي پرمختګ لپاره کار وکړي.

( ۹( وکيالن او )۱سپام د هند د )شملې( په ښار کې د پارملان غونډې ته )

ليستان ولېږل، د جنويب ژورنا

اسيا د مرستيال پوست يې 

( تنه مو هند، ۹۱وګاټه، )

پاکستان او بنګله دېش ته د زده 

کړو لپاره ولېږل، سويډن ته مو 

هم ولېږل، په کارونو کې د 

شفافيت له مخې مو لومړی 

مقام وګاټه، هر کال د سپام 

ژورناليستان د )سارک( په کلنۍ 

له سکرتريت رسه له نږدې کار کوو. د سارک  غونډه کې ګډون کوي، د سارک

غونډه په رسيالنکا کې جوړه شوه، د نومرب په مياشت کې به د ټولې سپام 

مرشتوب افغانستان ته ورکول کېږي. د راتلونکي کال د سولې جايزه به هم 

افغانستان ته ورکول کېږي. د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ژورناليستانو 

م( کال به د سولې لپاره ېيالوګ ۲۱۱۸خو موږ مثبت کړ. پر ) تصور منفي و،

پيلوو، هد  مو د پوهانو، وکيالنو، د پارملان د غړو تر منځ د همغږۍ 

 رامنځته کول دي چې ټول په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.

دې کنفرانس ته به ژورناليستان هم معريف کوو. د سپام په غونډه کې 

 )محمد حليم فدايي(
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 جمهور رييسان ګډون کوي. وزيران، لومړي وزيران او

د امن مشرتکه جرګه يو ېېر مدبرانه اقدام و، د ولسونو تر منځ د اړيکو د 

پيوستون لپاره ښه ګام و، سپام غواړي د افغانستان او پاکستان د ژورناليستانو، 

 سياستپوهانو او د پارملان د وکيالنو تر منځ يو ېيالوګ پيل کړي.

م(کال د )ېاکې(  ۲۱۱۱همکاري غواړو. پر )په دې برخه کې ستاسو ځانګړې 

او وروسته په )ېهيل( کې د بهرنيو چارو 

وزيرانو پرېکړه وکړه، )دوه سوه و 

پنځوس( ژورناليستانو ته د ويزې مشکل 

حلوي، بنګالدېش دا مشکل حل کړی، 

زموږ د بهرنيو چارو وزارت هم بايد دا 

ېول همکاري وکړي. د سپام غونډه په 

( ژورناليستان ۲۳۱، )کابل کې جوړېږي

 په کې ګډون کوي، هيله ده تاسو هم په کې ګډون وکړئ. مننه.((

جمهور رييس: ))ټول ښه راغالست، له ننني مالقات څخه ېېر خوښ يم، 

غوښتل مې چې ېېرې خربې وکړم، خو هغه به بلې ورځې ته پرېږدم، اوس 

قش ولوبوي او غواړم زموږ ژورناليزم د افغانستان په نوي سفر کې خپل مهم ن

دا سفر مقصود منزل ته ورسوي، د يو يادونکي عنرص په توګه خپل رول 

ولوبوي، ژورناليزم نه د چا مخالف دی نه د چا پلوی، ژورناليزم حقيقت 

بيانوي، لکه مخکې چې عصمت الهي صيب وويل کوم ځای کې چې انتقاد 

ه راځي، د نه وي اصالح نه شته. کوم حکومت کې چې انتقاد نه وي اصالح ن

يوه مرتقي او پرمختليل افغانستان ژورناليزم د اساساتو په توګه کار کوي، دلته 

د افغانستان د يوه فرد او جمهور رييس په توګه زما وريفه دا ده هر کوښک 

 چې زما له وسه کېږي هغه به وکړم.

زما هيله ده چې دا دواړه اتحاديې رسه يو يش يا پخال يش. سفر او جرئت 

 .په بې طرفۍ رسه دوام ورکړئ. مننه((ته مو 

 )ولسمرش حامد کرزی(
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 ولسمرش او د لويې پکتيا مخور

 

له خوا د قران کريم د څو مبارکو ايتونو صاحب  مولوي يو په پيل کې د

تالوت وشو. وروسته د جمهور رييس له خوا د شهيدانو د کورنيو له وارثانو 

و تن په رسه نقدي مرسته وشوه. د خوست د شهيدانو د وارثانو په استازۍ ي

خوست کې د خپلرسو تالشيو په باب يو رپوټ وړاندې کړ، د بنديانو د 

 بايد نورې خوشې کولو غوښتنه يې وکړه. ويې ويل چې دا ېول خپلرسۍ

کړې چې نورې نه  خو ،ماتې مې درپاتې»بندې يش، د پښتو متل دى: 

 «.ماتې

بيا يو د لويې پکتيا مرشانو خداى مو راوله! دلته ))جمهور رييس وويل: 

ځل د هغو عملياتو په باب خربې وشوې چې زموږ او د امريکې تر منځ يې 

کړي دي. موږ په دې باب مخکې هم ېېرې خربې کړي،  خړپړبار بار روابط 

کوښک کوو چې اصالحات په کې راولو. اسناد يې هم ټول افشا شول. ما د 

ل چې يس ته يو ليک وليکه، په هغه کې مې ورته وليکيامريکا جمهور ر

که تر پولې اخوا وي، نو راځئ چې دا ، تروريزم په افغانستان کې نه دى

ې هم قوم مشوره راکړه چې امريکايانو رسه د ککارونه رسه منظم کړو، ماته مخ

زور له الرې پر وړاندې مه ځه، د خربو او مشورو له الرې پرمخ الړ شه. دوه 

اض په شکل چې دا الرې لرو چې د قوم مرشان مشوره راکړي: يو د اعرت 

خو نتيجه يې ور نه کړه، بله الره يې ، وکو پنځم شپږم کال دى چې موږ يې 

او که  ېزما کورونو ته ورتلالى نه ش هدا ده چې زه اعالن وکړم چې خارجي

عواقبو ته يې بايد متوجه شو، ايران او پاکستان دواړه درته ، مجرم يې ې نوالړ 

مو ګټې او زيانونه شته. که د بندېدو ناست دي، په دواړو کې  ېک (واڅ)په 

اعالن يې وکړو، نو دوى به دې وطن ته نور ېېر جنجالونه هم جوړ کړي. له 
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 )مولوي ارسال رحامين(

خپلرسو تالشيو پرته نور ېېر مشکالت هم وررسه لرو، دا ټول کارونه يوه پراخه 

ميل اوسېله غواړي. زما زړه خو دا غواړي چې تاسو دعا راکړئ، ورځو پرې 

ګالو به يې. همدا نن مې ورته وويل: د طالب په نامه دا  که هر څه پېښېدل،

ولس په تا نه راټولېږي، دښمن دې رامعلوم کړه چې په ګډه يې له منځه 

اعالن کړى چې اېې يې په پاکستان کې دي، د  دوی يوسو، په خپله

 «پاکستان استخبارات وررسه مرسته کوي، ولې هلته ورځي نه؟

پر موږ ېز نه کوي موږ  ېى ووايي کىل دکه دو ))يو سپني ږيري وويل: 

دوى دې پر کيل ېز نه کوي ))يس وويل: يرجمهور  و((.ېز نه کو  دوی به پر

کىل به يې پر دوى نه کوي، څه دې دوى ګوزاره وکړي څه به موږ ګوزاره 

خلکو دوه ګيلې وې: يو دا چې موږ وررسه ېېر ځنډ نه دي د وکړو. د پکتيا 

زموږ سهم په حکومت کې کم دى. دا يوه ګيله  کتيل، بل دا چې دوى وايي

کارونه ښه پرمخ روان دي، د سولې جرګه او د  .خو دا بله يې نه منم، يې منم

کابل نړيوال کنفرانس ښه پرمخ الړل، اوس د سولې عايل شورا جوړوو. د کابل 

کنفرانس ګټه دا وه چې ټول نړيوال 

حريفان په دې کنفرانس کې ناست 

رمني زياته مرسته وو. امريکا او ج

 ((وکړه.

د لويې پکتيا په استازۍ مولوي 

د لويې پکتيا ))ارسال رحامين وويل: 

خو ګيلې له دوسته ګيلې لرلې، خلکو 

کېږي. يوه ورځ يو څوک وزير وي، 

ايش کوي، څوک چې ېېر مخالفت کوي عبله ورځ مخالف وي، ايا دا بدم

والو الرسىس سخت دى. يس صيب يې ال نازوي، بل تاسو ته زموږ د پکتياير

خو زموږ په ، په بل ځاى کې چې يو څو تنه ووژل يش، بيا مظاهرې وي

 داد پکتيا کوم کسان دي چې سيمه کې قتل عامونه وشول. په حکومت کې 
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دا په خپل لياقت راغيل دي، اسايس پوستونه  ؟يدزموږ له خوا معريف شوي 

 لک ځانته او يا هم ترشانه لرو. په اداره کې داسې سهم نه لرو چې يا دا خ

 .يخلکو ته قناعت ورکړ  پاتې

 موږ خپل واليتونه په خپله اداره کوالى شو.

 .د سولې عايل شورا کې ښه رول غواړو 

 .ميل ادارو کې هم خپل سهم غواړو 

  د اريانا پوهنتون ځينې محصلني پاتې دي، د امتحان له پروسې

 معا  يش.دې 

  شاه او نه شوې، د مرياد خوست لويه الره تراوسه نه ده جوړ

 خان الره بايد فعاله يش.غالم

 .د هوايي ېګر ستونزه هم بايد اواره يش 

 .ارګون که بېل واليت يش ښه به يش 

  دې راخالص يش. بنديانبې ګناه 

 اوسه نه دى حل شوى. د برق مشکل مو تر)) 
 

 .تنظيموود سولې په عايل شورا کې به ستاسو ونډه ))يس: يرجمهور 

 ل حتمي وي.ېداور  ومشور د وليسو کې به ستاسو په محيل پ

 د غالم خان بندر زموږ له خوا جوړ دى، خو د پاکستان له خوا بند دى.

د خوست سړک چې کار يې ورو دى، سبا به د فوايد عامې وزير څخه 

دوه واليتونه جوړول زما لپاره درنه خربه ده، دا به  کې اکپکتي پهپوښتنه کوم. 

 به خربه کوو.قوم راټولېږي، بيا 

په دولتي څوکيو کې: لوى درستيز، امنيتي معني د لويې پکتيا دي، 

 ((نورګل، صديقي، ګل ځرک، کريم باز، وهاب سادات او نور دي. :معينان

خو يو تکړه راته ، اخلهو ر دخو د پکتيا يو سپني ږيري وويل چې دا ټول 

بل سپني ه. ، په همدې ګيلو، سوال او ځواب کې غونډه پای ته ورسېدوټاکه

 «کړل؟ ونهپنجشېر او دايکندي دې ولې واليت»ږيري ورته وويل: 
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(ګل رحمن قايض)  

 

 ولسمرش او د پوهنتون استادان

 

( مه نېټه، يو تن مولوي صاحب په پيل کې ۲۶ل( کال د وري )۶۹۸۷د )

 د قران کريم څو مبارک ايتونه تالوت کړل.

س د کابل پوهنتون استاد )ګل رحمن قايض( په پيل کې له جمهور ريي

موضوع دا ده چې ولې استادان دلته راغيل ))څخه مننه وکړه او ويې ويل: 

دي؟ استادان د ټولنې معامران دي، دوی د خپلې ټولنې د جوړېدو هيله او 

توان لري. د عايل تحصيالتو په چوکاټ کې ېېر متخصصني شته چې له 

 حکومت رسه د هېواد په ابادولو کې مرسته کوالی يش، استادان له خپل

 مسلکي تخصص رسه رسه خپله جامعه په دقت رسه ګوري.

د استادانو فکر دا دی چې 

موږ خپل هېواد خپله جوړوو، 

له دنيا څخه مرسته غواړو، 

استادان دا غوښتنه لري چې 

وداين بايد له يو ځايه رشوع يش 

دا وداين بايد له يو فرهنګي 

کوره رشوع يش، چې له دنيا 

به  رسه سيال شو، کابل پوهنتون

بيا دا توامنندي حاصلوي چې د 

سيمې د هېوادونو په کچه خپل ځان تثبيت کړي. د استادانو پر وړاندې 

دي چې دولتي پوهنتونونه د خصويص پوهنتونونو پر وړاندې  چېلنجونه دا

رقابت نه يش کوالی، استادان غواړي چې دولتي پوهنتونونه مخکې او 

استادانو يوه خوا تخصص او بله  خصويص ورپسې وي، د دولتي پوهنتونونو د
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خوا مادي اړخ دی، ايا د دوی مادي امتياز د دوی مياشتني رضورتونه 

تامينوالی يش، نو دغه تهديد بايد له منځه الړ يش. نرخونه ورځ په ورځ 

لوړېږي، پر استادانو باندې يې تاثري مستقيم وي. د استادانو فيصله دا ده چې 

ندې فکر ويش. يو دولتي معاش او يو هم کادري يو خو بايد زموږ پر مايض با

معاش دی چې کادري معاش هم په حقيقت کې د دولتي معاش يوه برخه 

ده، چې هر وخت بايد هغه ترالسه کړي. اوس د اداري اصالحاتو له خوا يوه 

طرحه جوړه شوې، په دې طرحه کې د دوی علمي رتبې چې دوی د 

استادانو انتصايب ح  دی. د اداري  تحقيقاتو په لړ کې ترالسه کړي، دا د

اصالحاتو په طرحه کې د مامور او استاد په امتياز کې توپري نه شته، اداري 

اصالحاتو ترې علمي رتبه لرې کړې او دولتي رتبه کې فوق او مافوق رتبه نه 

لري. دغه راز د علمي رتبې معاش نه ورکول کېږي. هره رتبه خپل يو تضمني 

رتبې معاش دی. د حل الر دا ده چې پخوانۍ شتمني لري چې هغه د هغې 

 بايد خوندي وساتل يش، پخواين قوانني ولې غلط وګڼو.((

جمهور رييس: ))زموږ بحث بايد د استادانو پر معاش باندې متمرکز وي. 

زه په هر طر  پوهېږم، زه په اخر کې ستاسو په طر  يم، خو په وروستۍ 

صله واقعاً ستاسو په ګټه ده. زه دوه فيصله کې بايد په دې پوه شو چې في

 خربې کوم.

 د افغانستان د پوهنتونونو داستادانو ح  منلی او واضح دی. -۶

هغه نظام چې د اداري اصالحاتو له خوا وړاندې کېږي په هغو کې زه  -۲

ستاسو هر ېول کادري امتياز منم، معاش، علمي رتبې او تحصيل 

 درجه ټول په پام کې نيسو.

 

بوديجه کې بايد داسې مسايل وسنجوو چې ستاسو د په ستان د افغان

 معاشونو جوګه يش يانې معاش د بوديجې د توان مطاب  وي.((

د افغانستان د عايل تحصيالتو ، استاد طنني: ))يو د معاشونو قانونيت دی
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په قانون کې د معاشونو يادونه شته، د عايل تحصيالتو په قانون کې چې نوی 

رانو شورا پاس کړی او فعالً شورا کې دی. د اداري د وزي ،جوړ شوی

 دي: اصالحاتو او د عايل تحصيالتو قانون کې د ټکر ټکي دا

 فورمونه لري. ۲-۶بستونه دي،  ۸په اصالحاتو کې  -۶

 ېاکرت -استادان داسې کټګوري شوي: پوهاند

علمي رتبه، دولتي رتبه او تحصيل درجه ګډ شوي. زموږ تقاضا دا ده چې 

رتبه بايد وساتل، بايد اصالح يش. د تحصيل درجه ليسانس، ماسټر،  علمي

 پوهاند. -لکه پوهيالی ،ېاکرت، علمي رتبې د پوهنتون رتبې

 موږ د کادري معاشونو د لوړاوي په هيله يو.

د علمي رتبو پر اساس بايد د معاشونو سيستم رامنځته يش، له ماليې وزير 

نه لرو، مګر د معاش د مقدار په اړه يې  رسه موږ د علمي رتبو په اړه اختال 

ستونزه لرو، زموږ وړانديز د مقدار په اړه دی، بيا هم کوالی شو فکر پرې 

 وکړو.((

جمهور رييس: ))ستاسو ټولې خربې مې درک کړې، د افغانستان د عايل 

تحصيالتو استادان بايد د علمي رتبو له مخې امتياز واخيل. ما د لوړو زده 

غوښتي وو چې د نورو هېوادونو مثالونه هم راوړي. که  کړو وزير څخه

مقايسوي نه وي زما نظر دا دی چې د پوهنتون استادان بايد خپله يوه طرحه 

جوړه کړي. ښه به وي چې د علمي رتبې له مخې امتياز ورکړای يش. زما نظر 

دا دی چې تاسو د پوهنتون د استادانو يو کمېسيون جوړ کړئ طرحه جوړه 

 ږ به ستاسو طرحه عدليې او ماليې وزارتونو ته وړاندې کړو.((کړئ. مو

استاد طنني: ))موږ خپل معاشونه له دنيا رسه مقايسه کړي، موږ يوازې د 

علمي رتبې له مخې امتياز غواړو، که دولت موږ ته دولتي رتبې راکړي هم 

 مخالفت يې نه کوو.((

د علمي ترفيعاتو له د لوړو زده کړو وزير: ))زه هم د دې طرفدار يم چې 

 مخې دې امتيا ورکړای يش او يو واحد سيستم دې رامنځته يش.((
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( مادې او يوې ضميمې له مخې د ۱استاد طنني: ))د دولتي قانون د )

استادانو معاشونه مخلوط شوي، دلته ځينې معاشونه د زياتېدو پر ځای کم 

دی چې  شوي دي. که چېرې موږ قوي استاد استخداموو معاش دومره کم

څوک نه حارضېږي. داسې معاش بايد وسنجول يش چې لږ تر لږه له بهرنيو 

 معاشونو رسه انډول وي.

موږ بايد اوسني کادرونه هم وساتو، ځکه ځينې استادان د مجبوريتونو له 

مخې نورو ځايونو کې کار کوي. که د اداري اصالحاتو قانون تطبي  يش، نو 

 ېېر استادان به وريفه پرېږدي.((

جمهور رييس: ))عدليه وزير غواړو چې قانون درته جوړ کړي او معاشونه 

مو د متوسطو خلکو ژوند ته لوړ يش. د افغانستان د خزانې په چوکاټ کې. 

هغه کسان چې په زرګونو ېالر اخيل هغه د پردي ک  په شان دي، موږ بايد 

 د کادرونو ج ب او ساتل.(( ،د څو لسيزو فکر وکړو

)زه غواړم يو بل خطر ته هم اشاره وکړم، چې زه يې د استاد طنني: )

کانکور په خاطر څارنوالۍ ته معريف کړم. زه محکمې بري کړم، زه محکمې نه 

 تشکر کوم، دا ېول خطرونه بايد د پوهنتون له ساحې لرې يش.((

جمهور رييس: ))زه ستاسو په کلکه مالتړ کوم، زه په دې پوه يم، تر څو 

تحصيالت عايل نه يش د زموږ د وطن عايل 

دې وطن ترقي ناممکنه ده، هند زموږ لپاره 

ښه مثال دی، جاپان ښه مثال دی. د 

افغانستان بچي بايد تحصيل وکړي چې په 

خپلو پښو ودرېږي. د اعليحرضت او شهيد 

داودخان پر وخت کانکور کې الس نه وهل 

کېده، اوس هم بايد داسې ويش) په کانکور 

يش. زموږ د کې دې الس ونه وهل 

پوهنتونونو استادان د عزت صاحبان وو، د 

 )عزيز رهمند(
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 کانکور امتحان بايد اوس هم پاک او شفا  کړئ.((

استاد عزيز رهمند: ))زموږ د افغانستان پوهنتونونه د ميل کادرونو د 

تربيت مرکزونه دي، نه د حزبونو مرکزونه. زموږ اوسنۍ تجمع يو غري سيايس 

ن کې نه شته، هر هغه سيايس شخص چې کار دی. سيايس فعاليت په پوهنتو 

 کامياب شوی نه دی.(( ،له پوهنتون څخه کانديد شوی

جمهور رييس: ))وزير صاحب! د پوهنتون استادان کمېسيون جوړوي له 

  عدليې او ماليې وزير رسه کېنئ.((

يو تن استاد: ))د دې لپاره چې سبا بيا شکايت پيدا نه يش، استادان خپله 

طرحه جوړه کړي. په پارملان کې اوس د استادانو او کېناستل چې يوه 

وزارت استازي کار کوي، د پارملان فرهنګي کمېسيون کار کوي. وروسته 

 بايد يوه طرحه مکمله کړي.((

وروستۍ نتيجه دا شوه چې د استادانو د استازو په ګډون دې د لوړو 

ې پرې غور زده کړو وزارت يوه طرحه جوړه او د عدليې او ماليې وزارتونه د

 وکړي او بيا دې پارملان ته د تائيد لپاره وړاندې يش.
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 (محمد عمر شېرزاد)

 

 ځينې غړي ولسمرش او د مرشانو جرګې

 

جمهوري رياست په ګلخانې ماڼۍ د  د سولې او پخالينې په باب دا غونډه

د مرشانو جرګې د قومونو او قبايلو او ميل په غونډه کې کې جوړه شوې وه، 

ډون کړی و، غونډه د قران کريم د څو مبارکو پخالينې د کمېسيونونو غړو ګ

ايتونو په تالوت پيل شوه، ورپسې د مرشانو جرګې غړي سناتور )پوهاند 

حقايقي( د کمېسيون په استازۍ خربې وکړې، سوله او پخالينه يې د هېواد 

تر ټولو مهم رضورت وګاڼه، پوهاند حقايقي وويل: ))ستونزې او مشکالت په 

ېږي، بلکې سوله، بښنه او پخالينه زموږ د هېواد د مشکالتو غچ او انتقام نه حل

 د حل الر ده.((

پوهاند حقايقي د نوموړو کمېسيونونو د غړو په استازيتوب له جمهور 

رييس حامدکرزي څخه هيله وکړه چې په هېواد کې دې له مخالفينو رسه د 

: ))سوله سولې او ميل پخالينې بهري ګړندی کړي، پوهاند حقايقي زياته کړه

او پخالينه د ټولو افغانانو هيله ده خو يوازې يو څو محدود کسان او ېلې 

چې په سوله او ېميوکراسۍ کې خپل ځان نه يش مطرح کوالی، نو ځکه د 

 دې پروسې مخالفت کوي، خو نور ټول ولس د سولې غوښتونکی دی.((

تر پوهاند حقايقي وروسته د ياد 

شوي کمېسيون په استازۍ د دې 

يسيون يو بل غړي )سناتور محمد کم

عمر شېرزاد( له مخالفينو رسه د 

سولې په اړه شپږ ماده ييزه طرحه 

جمهور رييس ته وړاندې کړه چې د 

مرشانو جرګې د پخالينې د کمېسيون 
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له خوا ترتيب شوې وه. په دې طرحه کې راغيل: ))دولت دې له طالبانو رسه 

مل وښيي، هر څومره ژر چې کېدی د م اکراتو په اړه تود او مثبت عکس الع

يش بايد له طالبانو رسه د خربو تياری څرګند يش، دولتي او نادولتي رسنۍ 

دې د ميل پخالينې د بهري مالتړ وکړي، له منفي مسموونکو او تحريکوونکو 

تبليغاتو دې ېېه وکړي، د مسجدونو له مال امامانو څخه هيله کېږي، چې په 

دس دين په رڼا کې د سولې د اهميت په باب جوماتونو کې د اسالم د مق

تبليغات وکړي((. دغه راز په دې طرحه کې راغيل چې نړيواله ټولنه، د 

ايتال  قواوې او ګاونډي هېوادونه دې د افغانستان د دولت او مخالفينو تر 

منځ د خربو اترو مالتړ وکړي. په دې طرح کې د مرشانو جرګې د ميل 

ا تياری څرګند شوی چې دا کمېسيون له مخالفينو پخالينې د کمېسيون له خو 

رسه د پخالينې او سولې په هر ېول خربو اترو کې فعالې ونډې اخيستلو ته 

چمتو دی. د غونډې په بهري کې يو تن د معلولينو او معيوبينو په استازۍ او 

يو شمېر نورو سناتورانو هم خربې وکړې او د سولې له بهري څخه يې مالتړ 

 .اعالن کړ

ورپسې د افغانستان د اسالمي جمهوريت جمهور رييس حامدکرزي خربې 

وکړې او ويې ويل: ))سوله زموږ د هېواد لومړی رضورت دی، که په هېواد 

کې سوله ټينګه يش نو موږ ېېر برياليتوبونه ترالسه کوالی شو، هېواد مو په هر 

درغلۍ په ېګر کې پرمختګ کوالی يش او په دولت کې اداري فساد او نورې 

اسانۍ رسه له منځه وړالی شو، که د هېواد دښمنانو او مخالفينو په هېواد کې 

جګړې ته ملن نه وای وهلې، نو د افغانستان اوسني برياليتوبونه او پرمختګونه 

به تر اوسني حالته څو ځله زيات وای، موږ له مخالفينو رسه د سولې پروسه 

(( جمهور رييس د .سولې ته ورسېږو تعقيبوو، هيله لرو په پای کې به بشپړې

خپلو خربو په بهري کې وويل: ))له سولې او م اکرې پرته بله هېڅ الره نه 

شته، د دنيا ټول اختالفونه په سولې او م اکرې حل شوي دي، حتی که يو 

فاتح وي او بل مغلوب بيا هم م اکراتو ته رسه کېني او مشکل حلوي، موږ 
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ورکوو چې نور زموږ په هېواد کې وينه تويېدنه سولې ته په دې خاطر ترجيح 

 بنده يش او زموږ خلک تر دې زيات نور ونه کړېږي.((

ولسمرش د دې غونډې په پای کې غونډې ته له هلمند واليت هغه څو تنه 

هېوادوال راوغوښتل چې د بېالبېلو جګړو په ترڅ کې يې د خپلې کورنۍ 

ييس د غونډې برخوالو ته غړي او عزيزان له السه ورکړي دي، جمهور ر

وويل: ))دا دي د دې جګړې قربانيان چې تاسې يې اوس عمالً ګورئ.(( په 

دې غونډه کې د هلمند واليت د هغو شهيدانو او ټپيانو له لسګونو وارثانو رسه 

د جمهور رييس له خوا نقدي مرسته وشوه، چې په بېالبېلو جګړو کې 

فغانستان د خري او فالح په دعايې رسه شهيدان او يا ټپيان شوي وو، غونډه د ا

 پای ته ورسېده.
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 ولسمرش او د پکتيکا مخور

 

په پيل کې )نوراحمد نوراين( د قران کريم د څو مبارکو ايتونو تالوت 

 وکړ.

ورپسې ېاکرت اکرم اخپلواک )د پکتيکا وايل( خربې وکړې او په خپلو 

ه ګډ تفاهم خپل مشکالت خربو کې يې وويل: ))موږ له ولسونو او خلکو رسه پ

 حل کړي دي.

( پورې ۶۶-۳( جرګې کړي دي. د دلوې له )۶۶۱ل( کال مو )۶۹۸۱پر )

 مو مشوريت جرګه جوړه کړه چې درې ورځې يې دوام وکړ.

پر نهو مهمو مسايلو مو ولس رسه تواف  وکړ: امنيت، رغونه، کاري ګروپ، 

ه وړل او د پوهنې حکومتداري، د ميل پخالينې پروسه، د بې سوادۍ له منځ

  د سطحې لوړول.

( ۹( ولسواليو لپاره مو تعمريونه جوړ شوي، له )۲۲امنيت ښه دی، د )

رياستونو پرته نور ټول رياستونه جوړ 

( د ميل ۶۱۱۱څخه تر۶۶۱۱شول، له )

پيوستون پروژې مو جوړې کړي دي. 

( نورې پروژې مو بشپړې کړي، د ۲۳)

په  (۸۱روغتيا په برخه کې د پکتيکا )

سلو کې روغتيايي پروژې مو تر رسه 

کړي. رسحدي سيمو کې مو روغتيايي 

کارونه کړي، درې رسحدي ولسواليو کې کلينکونه نه شته. د پوهنې وزارت له 

 ،( ولسواليو کې مدرسې جوړې شوي دي۲خوا اسالمي دارالعلوم جوړ شو. )

ازې دوه داراملعلمني مو تاسيس کړی دی. د مسلکي کادرونو مشکل لرو، يو 

 )ېاکرت اکرم خپلواک(
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مکتبونه مو سېځل شوي دي او نور په لسګونو جوړېدونکي دي. د سړکونو په 

رشنې( سړک کارونه رشوع دي. د رشنې د ښار سړکونه  -برخه کې د )ارګون

رشنې( سړک کار دوه مياشتې وروسته پيلېږي. د برمل  -پخېږي. د )ګردېز

تلونکي کال کې خلکو سل کسان ميل پوليسو او ميل اردو ته تيار کړي دي. را

( پروژې تيارې کړي دي، هيله ده مرکزي حکومت موږ رسه ۲۱۱مو )

همکاري وکړي. وزارتونو څخه هيله لرو چې خپل مربوط رياستونه او 

کادرونه تکميل کړي. قراردادونه او ټيکې بايد محالتو ته انتقال کړي. ېېرې 

رادادونو په پيسې لرو، خو قراردادونه ټول په مرکز کې تر رسه کېږي. د ق

انتقال رسه به محيل ادارې ال تقويه يش. موږ له ائيتاليف ځواکونو، خپلو 

امنيتي ځواکونو او قومي مرشانو رسه په مشوره د امنيت لپاره يوه طرحه جوړه 

 کړې ده.

وزيران صاحبان که پکتيکا ته رايش زموږ روحيه به پياوړې يش اوس 

کېږي او د پکتيکا پرځای پکتيا اکرثه وخت د پکتيکا او پکتيا توپري نه 

 يادېږي.((

د غونډې بل برخوال )شېرخان وزير( و، ده د قومي مشوريت جرګې يا 

کمېټې سپارښتنې واورولې. چې الندې سپارښتنې او غوښتنې په کې شاملې 

 وې:

 د ولسواليو شوراګانو تاسيسول -۶

 له قومونو رسه غونډې -۲

 د ولسواليو شوراګانو رسه مشوره -۹

 د قومي شوراګانو پرېکړو ته احرتام -۱

د يوې ولسوالۍ مشکل د حل په خاطر د بلې ولسوالۍ د قومي مرشانو  -۳

 هڅه.

د رسحدونو چارو وزارت له خوا د خلکو د ستونزو د حل لپاره له قومي  -۱

 مرشانو مرسته غوښتل او هغو ته د يو څه امتيازاتو منل.
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نو ايستل او د قومي مرشانو له ست څخه د ځينو کساېد دولت له تور ل -۷

خوا يې تضمني. نړيوال ځواکونه او حکومت دې زموږ پرېکړو ته 

 احرتام وکړي.

ائيتاليف ځواکونه دې د دولت ضد کسان موږ ته په ګوته کړي چې  -۸

 موږ يې پر خال  عمل وکړو.

 که قومي مرشان مخالفينو رسه خربې کوي، نو دولت به خربوي. -۳

 ګانو دفرتونه بايد په هره ولسوالۍ کې جوړ يش.د قومي شورا -۶۱

په باګرام او نورو سيمو کې چې زموږ کوم بنديان دي، موږ يې  -۶۶

 تضمني کوو هغه دې راخالص يش.((

 

بل شخص )محمد ابراهيم( و چې هغه هم د قوم په استازۍ خپلې 

 دي: سپارښتنې لرلې، چې دا

 د ميل اردو او پوليسو تقويه -۶

 واليت پوليسو تربيه او د کميت زياتول. د پکتيکا -۲

 د پوليسو امتيازات دې زيات يش، منطقه يي معاش دې ورکړای يش. -۹

 د پوليسو، معلولينو او شهيدانو امتيازات په پام کې نيول. -۱

 په عملياتو کې د ميل پوليسو داخلول. -۳

او زموږ د د نړيوالو قوتونو له خوا د کورونو د تالشۍ بندول، ولسواالنو  -۱

 قومونو د مرشانو مشورې اورېدل.

 خارجي قوت بايد د ترهګرۍ د پټېدو ځايونه له منځه يويس. -۷

 دکمپاين په نامه دې نامسؤل قوتونه ختم يش. -۸

 دقي  کړي. راپورميل امنيت دې خپل  -۳

 مغرض اشخاص دې له امنيتي ارګانونو وايستل يش.(( -۶۱

 

 او په خپلو خربو کې يې وويل:ورپسې )کفيل سدوزي( خربې وکړې 
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 د ميل پيوستون پروژې دې پراخې يش. -۶

 کرنيزو پروژو ته دې پام ويش. -۲

 د لويو الرو جوړولو ته دې زياته توجه ويش. -۹

لږ تر لږه په پنځوس کيلو مرتو کې دې يو اسايس معياري روغتون  -۱

 جوړ يش.

نور کادرونه هلته  د ښځينه ېاکرتانو زيات کمی دی، بايد ېاکرتان او -۳

 راولېږل يش.

 د اوبو بندونو او برېښنا په برخه کې دې زيات پام ويش. -۱

 د پروژو قراردادونه دې محيل خلکو ته انتقال يش. -۷

 د پروژو کارګران بايد محيل خلک وي. -۸

د پروژو د تسليمۍ پر وخت بايد د محل خلک او د همدې ولسوالۍ د  -۳

 شورا غړي حارض وي.

کوکنارو له بوټي رسه په دې واليت کې خلک نفرت لري، بايد  د -۶۱

نعمل البدل ورکړای يش، موږ ته بايد خپل بنديان د تحفې په بڼه 

 راکړئ.((

 

وروسته د غونډې يو بل قومي مرش خربې وکړې او په خپلو خربو کې يې 

 الندې وړانديزونه وکړل:

 د پکتيکا معار  ته دې زياته توجه ويش. -۶))

 بايد تعمريونه ورته جوړ يش. ،سلو اويا ښوونځي تعمريونه نه لري يو -۲

 په هره ولسوالۍ کې يوه ديني مدرسه لرو او يوه ليليه غواړو. -۹

 د مسلکي استادانو په برخه کې زياته توجه غواړو. -۱

 دريس کتابونو او البراتوارونو ته زيات رضورت دی. -۳

 رونه رايش، موږ يې تضمني کوو.له نورو واليتونو څخه دې مسلکي کاد -۱

 يوه مرکزي لېسه غواړو چې ليليه ولري. -۷
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 ( ټولګي فارغانو ته دې يو څه امتياز ورکړای يش.۶۲د ) -۸

 د خارجي بورسونو په اړه د سهميې غوښتونکي يو. -۳

 قرادادي معلمني بايد د ښوونې او روزنې رياست ته ولېږو. -۶۱

 زموږ بنديان بايد راته راخوشې يش.((په پلچرخي او ميل امنيت کې  -۶۶

 

ورپسې د افغانستان جمهور رييس حامدکرزي خربې وکړې چې غ  ټکي 

 يې دادي:

مو راوله، په ليدو مو ېېر خوشالېږم، په تېره بيا دا چې په  )ج())خدای

ژوند کې مو څه بدلون راغلی دی. دا زموږ لپاره ېېره په زړه پورې خربه ده، 

و مکتبونه جوړ شوي، په دې ېېر خوشاله يم، خو په دا چې صحي مراکز ا

دې هم پوه شوی يم چې ژوند مو د تکليف او مسکينۍ دی ال هم ېېر څه مو 

په مخکې دي چې ځان هوسا وګڼو. دا هر څه به زموږ ژوند کې ونه يش، دا 

به زموږ د بچيانو په ژوند کې )ر ته رسېږي، زموږ او تاسې هڅه به دا وي 

ره کار وکړو. ما لس کاله دمخه د افغانستان د خلکو تر منځ جرګه چې د سبا لپا

 جوړوله، دا جرګه مو لس کاله دمخه په جرمني کې جوړه کړه.

يوه ورځ ناست وو، زموږ يو سپني ږيري عبدالکريم خان سپني صاحب د 

فراه يو سپني ږيری و، هلته يو چا ويل موږ هيله لرو چې موږ ټول ژوندي يو 

جوړ يش او جرګه ويش. هڅه مو پيل کړه، پنځه کاله مخکې  چې افغانستان

مو هېڅ نه لرل، اوس يو څه لرو، يو څه سړک، اوبه، مکتب او نور لرو، خو تر 

ټولو مهمه خربه چې نن يې لرو هغه د افغانستان دا هسکه شمله ده، هغه د 

 افغانستان دا هسک بري  دی چې په ټوله دنيا رپېږي.

ان کې مهاجر وو دا وخت نو د دنيا سرته اقتصادي موږ يو وخت په پاکست

جلسه وه، د ټولې دنيا بريغونه پرې رپېدل، خو د افغانستان بري  په کې نه و، 

کله چې افغانستان جوړ شو، نو دويم کال يې )الوس( ته موږ وغوښتلو، يو 

سکرتر يې وويل چې  ،خارجي مسؤل موږ وغوښتلو، خو هلته دا مسؤل نه و
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کار ته بل چېرته الړ، نو بېرته راغلو ېېر خفه شو، نو ما فکر وکړ  دا مسؤل بل

چې زموږ د غريبۍ په خاطر دی بل چېرته الړ. نو بيا يې موږ بلې جرګې ته 

دعوت کړو. زړه مې و چې الړ نه شم، خو بلې جرګې ته الړو، خو سږ کال 

همغه سړي بيا کنفرانس ته دعوت کړو چې د ټولې دنيا کنفرانس و او 

دا ځل د ټولې دنيا ټول بډايان ناست دي، خو  ،فتتاحيه وينا يې ماته راکړها

د افتتاح وينا ما وکړه، خو خلکو کتل چې افغانستان به څه وايي، خو ما ويل 

خدايه دا وطن چې اوس يې دنيا وينا ته ګوري بيا شاته نه کړې. دا نو اوس 

دا وخت زموږ زموږ د خپلو خلکو په الس کې دي چې خپل هېواد وسايت 

 بري  پرې رپېده.

دا هېواد مو تاريخ لري، خو اينده هم بايد ولري. ستاسو وينا باندې ښه 

پوه شوم. د ټولو په راس کې تعليم او معار  دی، ټول ژوند په تعليم ودان 

دی که موږ تعليم وکړو د خارجي له تالشۍ او مرستو ټولو به خالص شو. 

 و بند شوي نه دي.اوس هم څه کمی په کې راغلی دی خ

په بنديانو مو ېېرې خربې کړي، خو ال تر اوسه دا مسئله حل شوې نه ده، 

وجه يې دا ده چې اوس هم دنيا ته احتياج يو، مکتب، روغتيا، امنيت، 

معاش او نور هر څه ترې غواړو، اوس هم موږ ېېر په استدالل کې وررسه 

م امنيت رانه غواړي دوی حريان دي چې هم پيسې رانه غواړي، ه ،روان يو

 او هم مو خربه نه مني.

خو موږ به تعادل ساتو، دوی څخه به مننه کوو، خو استقالل به هم ساتو. 

موږ به د دې حاالتو  ،د بنديانو مشکل به څه حل يش او څه به حل نه يش

زغم کوو، تر هغه ورځې چې افغانستان د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. 

نه کوو، د قومي نفاق، د خپلواکۍ د خرابۍ، زموږ د د ځينو مسايلو زغم 

تاريخ د بې احرتامۍ زغم به نه کوو. د هغو شيانو زغم به کوو چې زموږ د 

 کور تر منځ مشکل په کې وي.

ست جوړ کړئ چې څوک ېېر ګناهکار دی او څوک بېګناه ېتاسې به ل
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 دی، يوه چاره به وکړو. 

 توازن وررسه ساتم. )ه ېېر نرم يوخارجيانو رسه کله ېېر ځيږ او کله وررس 

راغلم سړک، مکتب او برق ته. څه وعدې عميل شوي او څه به نورې 

ورپسې عميل کېږي، د مکتبونو او سړکونو کار مو سل په سلو کې کېږي. د 

روغتيا چارې مو خرابې دي، خو دا حاالت تر هغه وخت نه ښه کېږي چې په 

و خپل بچي ېاکرتان نه يش خپل بچي مو تعليم ونه کړئ. تر څو چې م

روغتيا مو نه ښه کېږي. ستا د اورزګان په واليت کې ستا بچی ېاکرت نه و، له 

ېاکرتي کوي هغه هم په مرکز ترينکوټ کې. د  ،تاجکستان څخه جلۍ راغلې

ولسواليو او کليو د ميندو روغتيا خو ېېره د زړه د درد خربه ده. هغه بله ورځ 

بدخشان يوه بېوزله کورنۍ کندوز ته راغلې وه به تاسې اورېديل وي چې د 

دوه ماشومان يې له يخه مړه شوي وو، يوه شپږ مياشتنۍ لور يې وه، يوه 

همسايه د پنځه سوه افغانيو کمک وررسه کړی چې دا اوالد به دې زه در 

( افغانۍ ۲۸۱۱۱وروزم. نو ځواب مې ورولېږه وايل او امنيې قومندان وررسه )

مې دلته راوغوښتل ګلخانې ته. دلته چې مو وکتل يوه  کمک کړی و او بيا

-۶۸زړه بوېۍ، يوه ځوانه ښځه او دوه سپني ږيري وررسه ناست دي، ښځه )

يو سپني ږيری راوالړ شو، ښکل يې کړم، ما ويل ته څوک يې؟  ،( کلنه وه۶۳

ده ويل دا  ؟ما ويل دا سپني رسې څوک ده ،ده ويل زه د دې ناوې پالر يم

هغه وويل دا بل سپني ږيری چې  ؟ما ويل مېړه يې څوک دی ،يې مور ده

( افغانۍ معاش مې ور ۳۱۱۱هم فلج و او هم ېېر سپني ږيری، د مياشتې )

 حواله کړ.

د خپل زوی د پنځه مياشتو کايل مې ورته ورکړل، وروسته راته فکر پيدا 

ناروغه  شو، چې دا جلۍ به دوی وسايت که به مړه يش. ځکه چې دا ښځه هم

 فکر يې خراب و او دا نور هم سپني ږيري وو. وه،

خو اوس راځم خپلې خربې ته چې زموږ په ټولنه کې پر ښځو رلم دی، 

پر ښځې تعليم نه کوو، که مو هر چاته ورکړه. دلته هم ګناه د دې د پالر وه 
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چې جلۍ يې دې سپني ږيري ته ورکړې وه. دا پېښې په هره ولسوالۍ او هر 

اوس په دې فکر مند يم چې په هر کونج کې به دا څه حال کيل کې شته. زه 

 وي. دا ځکه چې موږ تعليم پرې نه کوو، غاړه مو پرې بنده ده.

که تاسو غواړئ چې دا وطن په پښو ودرېږي، له جمهور رييسه نيولې تر 

عادي شخص پورې بل چاته متحاج نه وي، نو تعليم به کوو، تعليم به کوو، 

 مه بله چاره نه لرو.تعليم، بې له تعلي

د جاپان صدراعظم )کوزميي( ته وويل چې زموږ مې څو کاله دمخه 

خلک بايد تعليميافته يش. کوزميي راته وويل چې د جاپان اوسنی پرمختګ 

( کالو محصول دی. پخوا دلته د خلکو تر منځ ېېر جنګونه ۶۳۱او سوکايل د )

د قحطۍ له امله وو، يوځای يې وښود چې هلته يو خان يو بل قوم ته 

وريجې ورکړې، هغه قوم راټول شو مکتبونه يې جوړ کړل، هلته يې ماشومانو 

ته وريجې ورکولې چې مقصد ېوېۍ ورته پيدا يش، له همدغه ځايه د جاپان 

ترقي رشوع شوه، نن وګورئ چې جاپان تر ټولې دنيا پرمختللی دی، افغانانو 

 پورې دررسه والړ يم. کې هم دا استعداد شته. په تعليم کې تر مرګه

( پروژې شته، )غورزج، وچه خوله، ۷د برق په برخه کې په پکتيکا کې )

بېلتون ذخريه، پوچه ونه، زمي خريه(، دې پروژو ته د نا امنۍ په وجه رسوې 

 نيش تللی.(( دې وخت کې خلکو وويل موږ يې تضمني کوو.

)ولسمرش حامد کرزی له وليس مخورو 

 رسه(
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 )نادر خان کټوازی(

 : ))سړي به ورکوئ چې امنيت يې تضمني يش.جمهوررييس 

يورنډ کرښه: څومره تګ و راتګ چې د ې

 وررسه کوالی شئ، ويې کړئ.

قراردادونه: بايد محل ته انتقال يش، سبا 

 به يې د کابينې په غونډه کې مطرح کړو.((

نه ))وکيل صيب نادرخان کټوازی: 

 کوکنار لرو، نه جنګساالران.((

رييس: ))د پوهنتون کانکور جمهور 

 مشکل به حل کړو. طرحه به راکړئ.((

 بيا يې خلکو رسه خدای پاماين وکړه او غونډه ختمه شوه.
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 ولسمرش، د پکتيا مخور او عاملان

 

( مه نېټه تر غرمې وروسته يوه بجه: په پيل ۶۱ل( کال د جوزا )۶۹۸۷د )

 کې د قران کريم د څو مبارکو ايتونو تالوت وشو.

ت يې وروسته د پکتيا يو قومي مرش خربې وکړې او د هېواد پر ميل وحد

ټينګار وکړ، ويې ويل: ))موږ د افغانستان په کچه خربې کوو، خو ځينې 

سيمې شته چې ېېر مشکالت لري، دا سيمې لږ مايوسه دي او له دولت څخه 

يې زياته فاصله نيولې، موږ په ټاکنو کې د تاسو د انتخاب لپاره ښځې او نر 

ته ېېر مشکالت هغوی تاسو  ،راوتيل وو. تاسو چې پر چا ېېره مهرباين کړې

پيدا کوي او غواړي په نړيواله ټولنه کې مو بدنام کړي، موږ ستاسو د 

کانديدۍ د تصميم په اړه معلومات غواړو، موږ تاسو څخه بل څوک نه لرو، 

که تاسو ځان کانديدوئ نو موږ ته ووايئ چې موږ به څه کوو، ولس ته په 

 ا ودرېږي.کوم صالحيت ېاې ورکوالی شو چې ولس بيا ستاسو تر ش

ځينې خلک موږ نړيوالو ته بد معريف کوي، موږ نه د علم او نه د ترقۍ 

موږ ستاسو مشورې ته منتظر يو. موږ ته ووايئ که موږ ستاسو  ،دښمنان يو

مالتړ وکړو موږ به بيا هم همداسې يو چې هر وزارت ته له خپلې پګړۍ رسه 

ڼو، خو څومره نه شو ننوتالی، موږ اوس په حکومت کې خپل ځان سهيم ګ

چې زموږ شمېر او ح  دی، هغومره ح  نه دی راکړل شوی، تاسو موږ ته 

څه ېاې راکوئ، که چېرې موږ يو بل رسه تواف  کوو، نو يو با صالحيته 

 مناينده موږ ته رامعريف کړئ.((

جمهور رييس: ))د انتخاباتو په باب اينده کې خربې کوو، وکيالنو رسه 

ه د مولوي صاحب شينواري له الرې رابطه ټينګوو. رابطه لرم، علاموو رسه ب

کله چې د پاريس له کنفرانس څخه راخالص شم، بيا به ګورو، که اوس زه پر 
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انتخاباتو ځان اخته کړم، نو د وطن د ابادۍ کارونه راڅخه پاتې کېږي. زما 

وريفه دا ده چې تاسو ته لويې الرې جوړې کړم او ېېر کارونه وکړم. د هغه 

هغوی ته ېېر وخت په  ،ره ناوخته ده چې له حکومت څخه بهر دیشخص لپا

کار دی، خو زه چې جمهور رييس يم زه بايد زيات کار وکړم، که زه خپل 

رسمي وخت پر انتخاباتو مرص  کړم، نو زه بايد جمهور رييس نه اوسم. سهار 

چې زه دفرت ته راشم که چا رسه پر انتخاباتو ځان اخته کړم، که بل کوم 

يت کې خلک له لوږې په تکليف وي، نو دا زما لپاره بده خربه ده. کانديد وال 

يم، خو کار اوس ورته نه کوم، حکومت کې به اصالحات راومل، که مې لويې 

پروژې عميل کړې، برق مې کابل، ننګرهار او ټول افغانستان 

کېنم، بيا به په خپل کار کې کامياب يم، په کور کې خو به ارام ته راوست، نو 

تاسې به کور ته راځئ، ټوکې ټکالې به کوو د افغانستان د امن خربې مهمې 

دي، زه نن تاسو رسه د امن په باب خربې کوم، ستاسو زامن، مامور، صاحب 

 ،دا مشکل بايد حل کړو ،منصب، متعلم د کوم تروريست په الس وژل کېږي

ت نه وي، خلک ذهناً ارام نه دي. که سړک مو جوړ هم يش، خو چې امني

 تاسو به تشويش کوئ.

د غال او امنيت تر منځ توپري دی. د غال مخه نيول ېېر کلونه غواړي، خو 

د مملکت په کچه امن ېېر رضوري دی، تر هغه چې له پاکستان رسه خربه يو 

طرفه نه کړو، دا مشکل نه حلېږي. پاکستان له افغانستان څخه او له خپلو 

 )جمهور رييس له علاموو او مخورو رسه(
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مريکايان بايد پاکستان قانع او يا هم مجبور پښتنو او بلوڅو څخه ېارېږي، ا

هغه دا  ،کړي، خو اوس امريکايان قانع شوي دي. پر يوه يش ېېر خوشاله يم

چې يو وخت به د پاکستان مرشانو د افغانستان مرشانو ته توصيه کوله چې دا 

وکړئ او دا مه کوئ. هغه ورځ چې پاکستان کې مرش  انتخابات وبايلل، ما 

باتو د بايللو مبارکي ورکړه، هغه وويل ولې؟ ما وويل: که دا ورته د انتخا

انتخابات دې ګټيل وای، ته به پاتې وې پاکستان به نه و، که تا ګټيل وو، نو 

چا نه منل، بيا مې اصف زرداري ته ټلېفون وکړ د مبارکۍ ترڅنګ مې ورته 

وويل چې مرش  رسه روغه جوړه وکړه، نوازرشيف ته مې هم همدا وويل. 

هغه بله ورځ په مرص کې له رضا ګيالين رسه کېناستم، ما ورته دا کيسه وکړه 

هغه راته وويل چې دې کوشش ته ادامه ورکړه او که بيا موقع دربرابره شوه 

نوازرشيف ته ووايه چې موږ رسه الره ونييس. ترڅو چې پاکستان زموږ په 

د طالبانو پر  کورنيو چارو کې السوهنه بنده نه کړي دلته سوله نه راځي.

وخت چې سوله وه يوه خربه دا وه چې يو الس خلک وو، خو اوس د يوه 

الس خربه نه ده، موږ بايد پاکستان يا بند کړو او يا يې هم منع کړو، که 

 مساويانه دوستي رارسه وکړي، مرش او کرش په کې نه وي موږ يې وررسه منو.

بيا همغه رسه حسيني صاحب: ))چا چې چا باندې اول سالم واچوه، 

 ملګری کېږي، نو تاسې بايد هم اول غږ وکړئ.((

يو بل مرش: ))خلک په تشويش کې دي، هر چېرته د هر چا لپاره يو 

څوک کار کوي، نو ځکه خلکو ته تشويش پيدا کېږي، نو د عامه پوهاوي يو 

کمپاين بايد پيل يش چې د خلکو ذهنيت جوړ يش، په قومي او جهادي 

باندې بايد کار ويش. موږ د افغانستان په بېالبېلو سيمو کې لېول ټولو خواوو 

 رول ادا کوالی شو.((

جمهور رييس : ))د پاريس کنفرانس نه وروسته به بيا رسه کېنو، نورو 

مرشانو رسه مو هم خربې کړي، ټول بايد رسه کېنو. زه به هېڅ وخت له دې 

دې څوکۍ  څوکۍ څخه د بې اتفاقۍ نښې نښانې څرګندې نه کړم، زه له
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څخه د بې اتفاقۍ خربې ته اجازه نه ورکوم، زما لپاره به ېېر د افتخار ځای 

وي چې زه جمهور رييس يم، خو د دې خاورې د وحدت لپاره کار وکړم. زه 

د يوې سيمې رايه د بلې سيمې د رايې په قيمت نه ترالسه کوم. انتخاباتو ته 

د مرش  او نورو په شان هېڅکله به ېېر ترتيبات ونيسم د ځان لپاره نه، زه به 

ونه کړم. که زه وټاکل شوم، د اينده مرشتوب لپاره به ترتيبات ونيسم، د جشن 

پر ورځ خدای)ج( وساتلم. پېښې دي کېدی يش يو څوک له منځه الړ يش. 

 د دې خاورې اساسات بايد جوړ کړو.((

قومي مرش: ))ستاسو د اخالص ترڅنګ تاسو رسه همداسې يوه همفکره 

 داره هم په کار ده.((ا

جمهور رييس: ))د پاريس تر غونډې وروسته بايد کېنو او نورو مرشانو 

 رسه به هم کېنو دې بحث ته به دوام ورکوو.((
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 ولسمرش او حسني خېل

 

ولسمرش دا ځل دکابل او د هېواد د نورو سيمو له مېشتو حسني خېلو رسه 

ي شورا په بلنه او غوښتنه مالقات درلود. دا مالقات د حسني خېلو د رسارس 

برابر شوی و، د پروګرام په پيل کې د قران کريم د څو مبارکو ايتونو تالوت 

وشو، بيا د حسني خېلو د قومي شورا په استازۍ )حاجي جنت ګل حسني 

 خېل( خربې پيل کړې، هغه د خپلو خربو په پيل کې وويل:

ه له نږدې ))خوشاله يم چې د خپل قوم په شمول له جمهور رييس رس 

ګورم، هيله ده هغه غوښتنې چې زما قوم يې لري، جمهور رييس ورته توجه 

وکړي. افغانستان د افغانانو مشرتک کور دی. ټول ګډ مسؤليت لري، ځينې 

کارونه د خلکو د خفګان سبب ګرځي، بايد دا مشکالت حل يش، تاسې يو 

قواوو ورو ورو وخت د عفوې فرمان صادر کړ، بايد همغه عميل يش، نړيوالو 

له خپلو وعدو تېری کړی، خلک يې پر دې کار خفه دي، بايد توجه ويش 

چې خلک ناراضه نه يش، د حسني خېلو قوم يوه غوښتنه لري هغه دا ده چې 

زموږ يو شمېر خلک بې ګناه بنديان دي، په زندانونو وطن نه جوړېږي، 

بار او رييس صاحب په دې برخه کې دې خاصه توجه غواړم، خلک په مب

انتحار دواړو کې يو شان وژل کېږي، زموږ خلک غواړي بنديان يې خالص 

يش، دا د خلکو او حکومت تر منځ يو پُل دی، پرون مو هم تائيد کړی يې، 

شاء هللا تائيدوو، اصيل غوښتنه مو  نن دې هم تائيدوو او سبا به دې هم ان

له کله کله ده چې بنديان مو خالص يش. بهرين ځواکونه خپ اوس همدا

وپاروي...(( په حاجي  داسې اعامل تر رسه کوي چې د خلکو حساسيت را

جنت ګل پسې د حسني خېلو د قوم بل مرش )حاجي دوست محمد خان( 

 خربې وکړې، هغه وويل:
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))زه به په پاکستان کې د مهاجرينو په باب خربې وکړم، موږ مخکې هم 

مهاجرين دا خواهش لري ستاسو مالتړ کړی دی، بيا به يې هم کوو، ټول 

چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخيل، )دوه نيم ميليونه( کارتونه هلته 

( حسني خېل ټول ستا ۳۱۳۱۱۱وېشل شوي دي. نهه لکه و پنځه شپېته زره )

مالتړ کوي.(( دې وخت کې ولسمرش وويل: ))حسني خېل نهه لکه و پنځه 

ه وي دومره؟((. دې کې ټولو غږ شپېته زره تنه دي؟ ېېر زيات نه دي بابا نه ب

رسوار يوولس لکه دي، په ګوته » :کړ، ان تر دې هم زيات دي، يو غږ کړ

جمهور رييس ته هم عجيبه ښکاره شوه، خو دوی پر خپل شامر ټينګ  «.شامر

والړ وو. حاجي دوست محمد خان خپلو خربو ته دوام ورکړ. ))افغانان ټولو 

ې مات کړی، نو دا ال څه دي؟ دا ته معلوم دي چې روس غوندې طاقت ي

قوتونه چې اوس راغيل که د مېلمنو په توګه راغيل وو، موږ يې د مېلمنو په 

توګه منو، که نه موږ اوس هم د جهاد اعالن کوالی شو. زموږ درې رنګه بري  

زموږ د تاريخ څرګندونه کوي، دا بري  بايد وساتل يش((. دوست محمد خان 

ه چې د اتفاق په باب وه، بيا يې زياته کړه: ))موږ بيا د يوې ښځې کيسه وکړ 

نه يوازې د حسني خېلو د قوم لپاره اتفاق غواړو، بلکې د ټولو افغانانو او ټول 

افغانستان اتفاق غواړو، د مهاجرينو وزارت بايد د مهاجرينو غم وخوري، 

مهاجرين بايد بېرته په عزت رسه خپل هېواد ته راستانه يش.(( تر حاجي 

ت محمد خان وروسته يو تن ديني عامل خربې وکړې، ويې ويل: ))دا دوس

يو واقعيت دی چې افغانستان د ټولو ولسونو او قومونو کور دی، رييس 

صاحب! پخوا د حسني خېلو قوم له تا څخه په انفرادي توګه مالتړ کړی دی، 

خو اوس چې دا شورا جوړه شوې، غواړي په ېله ييز ېول درڅخه مالتړ 

( تنه غړي لري، که غواړئ ټول درته حارض ۳۱۳۱۱۱کړي، دا شورا )څرګند 

کړو، هم راوړالی يې شو. زموږ له قوم څخه يو تن ستا په حکومت کې دی، 

يو ېاکرت عبدهللا لغامنی دی، هلته يې د لغامن قومي شورا جوړه کړې ده، پر 

 هغه باندې بايد نور شفقت ويش.((
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))زموږ د حسني خېلو مرشانو، ورپسې ولسمرش خپلې خربې پيل کړې: 

عزيزانو، علاموو، سپني ږيرو، ځوانانو او استازو موال مو راوله! په ليدو مو ېېر 

خوشاله شوم، دا چې زموږ مالقات ېېر معطله شو، دا نو د افغانستان حاالت 

دي چې کله کله داسې کېږي، په کور کې هم چې کله کله د کور غړي يو 

ني، داسې مسايل پېښېږي، اوس راځم اصيل بل رسه خربې کوي، رسه کې

  خربې ته:

خارجي ځواکونه خودرسۍ کوي، خلک نييس، کورونو ته ځي، مببارۍ 

کوي، وژين يې، زه لګيا يم خربې او دعوې وررسه کوم، هغه ده تاسې خرب 

دې رارسه  )ج(ياست، يو څه بدلون راغلی، نور به هم رايش، خدای

 مرستندوی يش چې ژر يې راولو.

د خارجيانو برخه ماته پرېږدئ، 

تاسې مې مالتړ وکړئ، که شخړه 

مې وررسه وسوه که روغه، دا برخه 

ماته پرېږدئ، تر هغو به دې دعوو 

ته دوام ورکوو چې وروستي تارونه 

 ونه شلېږي.

که راڅخه الړل نو ژوند به مو 

بېرته هغه د لسو کلونو پخوا ژوند 

دابونه مو ال پاخه نه دي، دېوال مو ال وي، د کور لپاره اول تهداب کېږدو، ته

تر اوسه پوخ نه دی، همسايګان راته په کمني کې ناست دي، لکه رشمښان، دا 

تور، سور او شني بري  چې موږ او تاسې پرې وياړو، ځينې ګاونډي هېوادونه 

او لرې پراته هېوادونه غواړي دا بري  ټي  کړي. هالنډ څه موده د مخه زموږ 

ېګر په لويه الره کې ځړولی و، ېېر خوند يې وکړ، بهرنيانو رسه بري  د هوايي 

به ګوتې ماتوو، خو انډيوايل به مو هم وررسه نه خرابوو، څو موده د مخه يې 

مرشان راته راغلل، ماته يې وويل: که ته خفه يې موږ به درڅخه الړ شو. ما 

 ولسمرش حامد کرزی
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وږ په ورته وويل: که د تروريزم پر خال  راغيل ياست نو دا جنګ خو زم

وطن کې نه شته، نه زموږ په کيل کې تروريزم شته، نو ځای دې بل ځای 

دی، که د سيمې لپاره راغيل ياست، نو ونډه به مې معلوموې، اباد افغانستان 

درڅخه غواړم، سرت افغانستان درڅخه غواړم، داسې افغانستان چې لس کاله 

دۍ په خاطر دنيا بعد په دې سيمه کې سرت هېواد وي، موږ د خپل وطن د ابا

رسه په خربو لګيا يو، افغانستان زموږ کور دی، خاوندان يې موږ يو، خو دا 

کور په دې دنيا کې بې ملګرو نه يش چلېدی، وايي چې خان يې په ياران 

 يې، دوی ته به وايم چې ورانی مه کوئ، دوستي به هم نه خرابوو.

ه څوک يې د بله خربه دا ده چې غل او قاتل نه راخوشې کوو، خو ک

طالب په نامه نيولی وي، هغه به راخوشې کوو.(( دا مهال يو تن د )موسهي( 

 بنديانو په هکله هم يادونه وکړه.

ست به يې ېوملسرش وويل: ))د موسهي خلک ېېر پياوړي خلک دي ل

راوړئ، که ستاسو طالب و، درخوشې کوم يې او که د بل ځای طالب و، نه 

وران شو، دا يوازې خارجيان نه وو، د دې يې درخوشې کوم، دا وطن چې 

ځای خلکو هم وررسه الس درلود. په خدای که دا وطن په قرار کړئ تر څو 

 ځان د دې وطن خاوند ونه ګڼئ!

مهاجرو ګډون په باب بايد ووايم چې دنيا دا ځل پيسې نه  په ټاکنو کې د

خو په  ورکوي، د پاکستان حاالت ښه نه دي، نو هلته چې نه کېږي، نو بيا

ايران کې هم نه کېږي. مولوي صيب ښه خربه دې وکړه، افغانستان کې ژوند 

او عزت غواړو، زما پالر کوټه کې شهيد شو، زه په اسالم اباد کې وم، د لويې 

جرګې په باب مو خربې کولې، د امريکا سفري راته وويل چې ته ولې امريکا ته 

ی ژوند، موټر او نور هر څه نه ځې؟ ما ورته وويل چې دا ستاسو په شان ښکل

په افغانستان کې غواړم، خدای دې دې حالت ته موږ ورسوي او دا هله 

کېږي چې موږ د دې خاورې د خاوندتوب ح  پر ځای کړو. نور څوک يې 

نه يش جوړوالی، په ميليونونو عسکر چې دلته رايش، دا ملک نه يش ساتالی، 
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راځي، خو د ملک ساتنه به موږ تر څو چې موږ يې ونه ساتو، خارجي به دلته 

 .خپله کوو، تر څو چې خپل ځوان پوليس، ېاکرت، انجنري او نور وروزو

امريکا په دې امريکا ده چې سړي لري، هندوستان يې بل مثال دی، غريب 

و خو نن په نړۍ کې يو قوي هېواد دی، زه به دا ژمنه دررسه وکړم، هغه 

اسې به رارسه دا ژمنه وکړئ چې کسان به راخوشې کړم چې مالمت نه دي، ت

خپل اوالدونه به روزئ، هم مو رايه غواړم او هم مو مالتړ غواړم. په ګډه به 

 هغه مرام ته رسېږو چې افغانستان په کې سوکاله وي. موال مو راوله!((
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 د ننګرهار مومند او ولسمرش

 

دا  که څه هم ولسمرش د ننګرهار له ولسونو رسه څو څو ځله کتيل، خو

کتنه د ننګرهار د مومندو قوم خېلونو ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پيل 

کې د )مولوي عبدالعزيز خري خواه( له خوا د قران کريم د څو مبارکو ايتونو 

تالوت وشو، بيا خپله همده د 

خلکو په استازۍ له ولسمرش څخه 

مننه وکړه چې دوی ته يې وخت 

ورکړ چې خپلې محيطي ستونزې 

رشيکې کړي. مولوي  وررسه

عبدالعزيز ولسمرش ته وويل: 

))ستاسو په تدبري او هلو ځلو د 

افغانستان نوم اوچت شو. تېرو 

جګړو افغانستان ېېر ځپلی دی، که څه هم په تېرو څو کلونو کې ېېره ابادي 

شوې، خو بيا هم د ټولو خلکو هيلې نه پوره کېږي، د اداري فساد مخه بايد 

برخه کې د خلکو تشويشونه له منځه يوړل يش، په ونيول يش او په دې 

هېواد کې بايد ديني مدرسې نورې هم زياتې يش او تاسو بايد خپل رسالت 

او مسؤليت الپسې اوږد کړئ. موږ د نړيوالو له مرستې مننه کوو، خو د هغوی 

د خپلرسو عملياتو په باب تشويشونه نه شو هېروالی، په ننګرهار کې ېاېمن 

ېاياګ پروګرام ښه روان دی، د قانون د پيل  ،کنار صفر شويامن دی، کو 

کېدو لپاره د ننګرهار د خلکو مالتړ رضوري دی، د ننګرهار د )ېکې( په سيمه 

کې د )ښارګوټي( د جوړولو پالن جوړ شوی و، بايد هغه پالن عميل يش، 

ننګرهاريان تاسو رسه ودرېدل، تاسو بايد ننګرهاريانو رسه ودرېږئ! څرنګه 

 )مولوي عبدالعزيز خريخواه(
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 )ولسمرش حامد کرزی(

ې ننګرهار کې کوکنار صفر شوي، نو په کار ده چې ننګرهار رسه مرسته چ

ويش، په )باګرام( کې بې ګناه بنديان لرو، هغه بايد راخالص يش، موږ يې 

تضمني کوو. موږ چې په اوسنيو رشايطو کې څومره فکر کوو، ستا بديل نه 

 ګورو.

ستازۍ تا په ننګرهار کې په زرګونو عاملان موجود دي، خو د هغوی په ا

رسه د پنځه سوو عاملانو ځانګړی مالقات غواړو، علاموو لپاره د يو ځانګړي 

 ښارګوټي منظورېدل غواړو.((

په مولوي عبدالعزيز پسې د مومندو يو قومي مرش )اول دادخان( خربې 

وکړې، ويې ويل: ))لومړی خو له ولسمرش څخه مننه کوو چې موږ ته يې 

خربه تر بل هر چا زياته درک کړې ده چې وخت راکړ. د ننګرهار خلکو دا 

تاسو په سختو رشايطو کې افغانستان ته ېېر مثبت څه راوړي دي. موږ د 

ځينو نورو کانديدانو فعاليتونه ګورو چې اخوا دېخوا يې پيل کړي دي. 

کابينه، سرته محکمه، وليس جرګه، مرشانو جرګه، واليتي شوراګانې او نور ټول 

ه يو ګډ سيستم کې بايد کارونه تر رسه کړي، د خپل خپل غړي لري چې پ

 خصويص سکتور د تقويې لپاره هڅې پيل شوي.

 ېبايد دا هڅې نورې هم پياوړ 

يش، يوازې په ننګرهار کې )شپږ زره 

هکتاره( ځمکه تياره شوې وه، اوس 

ايله )زر هکتاره( تياره ده. بايد دا په 

دولتي هڅو فعاله يش، له )سالمپور( 

ه وياله )ګمبريي( ته څخه بايد يو 

ورسېږي، د نور محمد تره کي له 

)د شپږ جريبه ته خوا ځينو خلکو 

پخواين فرمان د لغوې په باب تاسو يو فرمان صادر کړی  د ورکړې د ځمکې(

 و، هغه بايد عميل يش.((
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  ولسمرش: ))د ننګرهار د مومندو استازو په خري راغلئ!

يل کړم، د ملکي تلفاتو او د )ېکې د ښارګوټي( په باب به خپل کار پ

بنديانو په باب مې ېېر کار کړی او ېېر په کې ستړی شوی يم، خو تر اوسه 

مې ال هم هغه نتيجه نه ده ترالسه کړې چې افغانان يې غواړي. خلک 

بنديانېږي، وژل کېږي. خربه مې دې حد ته رسولې چې د امريکې د 

ه هره معامله غواړو، خو جمهور رييس معاون راغلی و، هغه وويل، موږ تا رس 

دا چې ته به موږ پسې خربې نه کوې، اعرتاض به نه کوې، د کورونو د پلټلو 

او نور تبليغات به موږ پسې نه کوې، نور چې هر څه غواړې، موږ يې دررسه 

منو! ما ويل چې ته زموږ تلفات بند کړه، زموږ کورونه مه تاليش کوه، نور چې 

نم، موافقې ته رسه ونه رسېدو، فيصله دا شوه ته هر څه وايې زه يې دررسه م

چې دوی به خپل لوړ پوړی استازی راولېږي او زموږ لوړ پوړو استازو رسه 

به وګوري او دا اوس چې دوی کوم تبليغات موږ پسې کوي، دا همغه علت و، 

بل څه نه دي، که چېرې دوی بيا هم دې کار ته ادامه ورکوله، بيا به ملت 

واړم، ما ورته وويل چې دا کار ستاسې په ګټه نه دی، دې خربې ته راوغ

طالبان چې مات کړي، هم خلکو مات کړي، ستاسې څه لښکرې دلته وې 

چې طالبان مات کړي، همدا ولس و چې هغوی يې مات کړل، په بنديانو کې 

مو يو څه وررسه کړي، خو تر اوسه يې ال نتيجه نه ده معلومه، کله چې ملت 

ه راکړه همغسې به کوم. کله چې د دوی نوی جمهور راته هر ېول مشور 

رييس کېني، د دوی يو هيئت کابل ته راځي، د سعودي استازی هم راروان 

دی، دعا وکړئ چې دا دررسه ودرېږي، ېېر مشکالت مو حلېږي، موال مو 

 راوله، هرکله راشئ، په خري راشئ!((
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 )ېاکرت محمد عامل اسحاقزی(

 

 ولسمرش او د ننګرهار مخور

 

د قران کريم څو مبارک ايتونه  (لعزيز خريخواهمولوي عبدا)کې  په پيل

تالوت کړل، ورپسې د ننګرهار د خلکو په استازۍ د ننګرهار واليت مرستيال 

خربې وکړې. ده په خپلو خربو کې وويل:  (رسمحق  محمدعامل اسحقزي)

اجازه راکړئ چې تاسو ته د ننګرهار د ولسونو له خوا تاوده سالمونه وړاندې ))

اسو د انتخاباتو په نتيجه کې يو ځل بيا د جمهور رييس په دا چې ت، کړم

د ولس مالتړ له ورايه ځلېږي. د ننګرهار ولسونه  کېتوګه انتخاب شوئ. دې 

دا د ځان لپاره سرت وياړ ګڼي او تاسو ته د مبارکۍ مراتب وړاندې کوي. تاسو 

په سختو رشايطو کې د ملت د الرښوونې الرې چارې په ښه توګه تر رسه 

د تحليف په مراسمو کې تاسو د ، کړې، تاسې د رغونې ېېرې برياوې لرئ

عايل وينا په باب د ننګرهار 

 ولسونه مالتړ کوي.

د مخدره توکو په له منځه 

وړلو کې ستاسو مالتړ کوو. 

تاسو په الرښوونه او د س

ننګرهار واليت د وايل په 

همکارۍ د ختيزو واليتونو د 

وه، هيله ده چې د افغانستان د نورو برخو سولې او پرمختګ جرګه جوړه ش

لپاره هم ښه مثال يش. د اداري فساد په له منځه وړلو کې د ننګرهار ولسونه 

پېنځه اعشاريه ستاسو مالتړ کوي. د تېرو درېو کلونو په بهري کې عوايد له 

( مليارده افغانيو ته پورته 3، 3) پېنځه اعشاريه څلور ( ملياردو څخه3، ٠)يو

( ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ اعالن شوي ٠0اوسه د ننګرهار ) . تريد يشو 
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 دي. د مخدره توکو په له منځه وړلو کې اول يو.

د ننګرهار خلک د ګندمک له الرې کابل ته، د سړک جوړولو غوښتنه  -٠

 کوي.

دوه صنعتي پارکونه لرو، خو برېښنا نه شته، د کونړ د سيند له پاسه  -9

 بند غواړو.برېښنا

د ديني تعليامتو لپاره په ننګرهار کې د اسالمي پوهنتون جوړېدل  -0

 غواړو.

کفايته اشخاصو په ذريعه بايد د دولت پر جوړښت غور باد اهل او  -۱

 ويش.

 د اعتامد او کفايت وړ اشخاص بايد وټاکل يش. -۳

 د يو کاري او مسلکي ټيم جوړول د وخت غوښتنه ده. -۱

لو يو مستقل کميسيون بايد جوړ ستاسو په څنګ کې د خدمت کو  -۷

 يش.

هم خپل به د ننګرهار خلک په سوله کې ښه نوم لري، په اينده کې  -۸

دې سيمې د  امنيتي ځواکونو کې د هدې حالت ته دوام ورکوو. پ

 ((ځوانانو د تقرر هيله لرو.
 

 خپل شعر واوراوه: (محمد هاشم غمرشيک)بيا 

ام دې مبارک شهررررسرت برى او لوړ مق  

  لوړي د ملک او قام دې مبارک شهرس

زه د ))ويې ويل: ، خربې وکړې (شيالبابري) ېورپسې د ښځو چارو رييس

ننګرهار واليت د ښځو په منايندګۍ جمهور رييس ته مبارکي وايم. ما مخکې 

دى موږ د خپل کار نتيجه  د ننګرهار د ښځو په باب ېاې درکړى و، اوس دا

من يو په  و پنځو کلونو کې وځلېدلئ، هيلهګورو. لکه څنګه چې تاسې په تېر 

هيله ده،  سوله زموږ د ټولو ښځوراتلونکو پنځو کلونو کې نور هم وځلېږئ. 

 ((هيله ده سوله په ټول هېواد کې ټينګه يش.

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3309 
 

 .ېبيا د ګالنو يوه ګېډۍ او يوه پګړۍ جمهور رييس ته ېالۍ شو 

 ورپسې جمهور رييس خپله وينا پيل کړه:

 و دالوره وايل صيب!زموږ پياوړى ا))

د ننګرهار عزمتنو، خويندو، علاموو او ځوانانو! هر کله راشئ، په خري 

 راشئ!

نن به زه د ننګرهار خلکو ته د خپل زړه يو راز وايم، خو تاسو به يې بل 

 چېرته نه وايئ!

خربې مو رسه کولې، پر همدې مو خربې کولې ، انتخاباتو ته روان يو

و کوم خلک به رايې راکړي، خو پر ننګرهار مې کوم ځاى ا ،چې کومه سيمه

اعتبار درلود، د ټولو په باب تشويش و، خو پر ننګرهار مې زيات  زياتتر ټولو 

باور و. حاجي صيب دين محمد راته د ننګرهار د کمپاين په باب وويل، ما 

 ورته وويل:

 و ننګرهار څخهخله نور افغانستان څخه کله کله د تشويش خربونه راغيل، 

تل د ابادۍ او تسکني خربونه راغيل دي، مطلب مې ټول لوى ننګرهار دى. 

د افغانستان عزت مو ساتىل دى. کور مو ودان، وکيالن او سناتوران مو ټول 

نو د ټول وطن په باب يې رارسه خربې ، کله چې راغيل .درانه خلک دي

ه لرم کړي دي. مرشان مو درانه خلک دي، زه يې نورو ته مثال ورکوم. هيل

 چې نور يې د ننګرهار له مثاله زده کړي.

يوه وعده مې دررسه کړې، هغه دررسه پوره کوم. ژر تر ژره به درته سړک 

جوړوم. دې کې زما مطلب دى، زړه الره به د سياحت وي او نوې الره به د 

تجارت الره وي. د ننګرهار درنو مرشانو! انتخابات دنيا رابدنامه کړل، حتى زه 

ن شوم، خو کله چې خارجيان )جان کريي( راغلل او دواړه خپله شکم

سيونونو رسه کېناستل، نو هلته ماته پته ولګېده، چې انتخابات مو رښتيا ېکم

سيون مرش او د داراالنشا رييس خارجيانو ته ېهم ګټيل دي. د انتخاباتو د کم

بل، وويل چې دويم پړاو انتخابات بايد تضمني يش. هغوى ومنله! ما يوازې کا
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ننګرهار، هرات، خوست، فارياب، کندهار او نور نه دي ګټيل، باميان مې هم 

رسپل، جوزجان هم برياىل کړى  .تر برشدوست يې زه مخکې کړى يم، ګټيل

 يم، تخار هم برياىل کړى يم.

زره  (93)پېنځه اويا اوس  (٠3)پېنځلسکې  ټاکنو په تخار کې په تېرو

ې زه کامياب کړم، برشدوست صيب ته يې رايې لرم. د پکتيکا خلکو نه يواز 

 ( رايې ورکړې!9933) دوه زره او دوه سوه هم

 د عبدهللا، برشدوست، ارش  غني او ياسيني او نورو ټولو مبارزه ستايم.

يو بل سرت کار هم وشو، هېچا ته تاوان پېک نه شو، ټول کمپاين په امن 

پيدا شو، بله  کې وشو، خربې وشوې، د انتخاباتو پر ورځ چې کوم مشکل

مسئله وه، خو د ولس تر منځ کومه ستونزه پېښه نه شوه، خو په انتخاباتو کې 

دا ټوله رايه د افغانستان رايه ده، د  ېچې چا هر چېرته هر چاته رايه ورکړ 

افغانستان لپاره ورکړى شوې ده، که ماته چا رايه راکړې او که نه، زه د ټولو 

افغانستان هر بچى که په پامري کې دى جمهور رييس يم، خداى دې وکړي د 

که په نيمروز کې ما خپل خدمتګار وګڼي، که دا کار ما وکړ، که زه ځان د 

، نو زه که د اقچې او نورو سيمو خدمتګار شم، ننګرهار د خلکو خدمتګار بومل

نو دا به زما لپاره لوى وياړ وي. که پنځه کاله وروسته ما بل جمهور رييس ته 

اىل افغانستان ورسوه، نو دا به زما لپاره د دنيا او اخرت تر دې يو بري

رسخرويي وي. که پنځه کاله وروسته زه له دې څوکۍ رخصتېږم، نو زه 

داسې يو څوک يم چې دولت راته معاش راکړي او پر دولتي معاش اتکا 

 وکړم، نو دا به زما لپاره ېېره لويه نېکمرغي وي.

، خداى دې ماته توان راکړي چې خداى مو اباد، رسفرازه او جوړ لره

ستاسې خدمت وکړم. زه دا استعداد په تاسې کې ګورم چې نه يوازې د 

افغانستان، بلکې د سيمې او نړۍ لپاره د يو لوى روزنيز مرکز حيثيت غوره 

 ((کړئ.
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 )ولسمرش حامد کرزی د خربي کنفرانس پر مهال(

 

 يوولسم څپرکی
 

 ولسمرش او خربي کنفرانسونه
چې ېېر زيات  ولسمرش حامد کرزی د هغو ولسمرشانو له جملې څخه دی

رسنيز کنفرانسونه يې ورکړي دي. ان که وويل يش د نړۍ په هغو پنځو 

ولسمرشانو کې به حسابېږي چې تر ټولو زيات خربي کنفرانسونه يې ورکړي 

د هغه حاکميت ده ته د دې الره  (پښتو، دري او انګلييس)دي. په درېو ژبو: 

په خپله ژبه ځواب  اواره کړې چې وخت سپام کړي او هر خربيال ته د هغه

ورکړي. د کرزي خربي او ګړنۍ ژبه نرمه، خوږه او له طنزه ېکه ده، په دې 

خاطر خو ژورناليستان وررسه نه تنګېږي، د ده پراخه اوسېله هم د دې سبب 

ستانو خربو او پوښتنو ته هر کلی ووايي. د افغانستان په يشوې چې د ژورنال

د اړوندو مسؤلينو له خوا د مسؤليت حکومت کې د ځينو وزارتونو او د هغوی 

نه منل هم د دې سبب شوي چې ولسمرش ېېرو خربي کنفرانسونو ته په خپله 

حارض يش. د ده د خپلو ويندويانو کمزوري او يا هم هغو ته د زيات 
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صالحيت نه ورکړې هم ولسمرش مجبور کړی چې ېېرو پوښتنو ته په خپله 

ې برېښېدلې، لکه د امريکا ځواب ووايي. ځينې هغه خربې چې خطرناک

متحده اياالتو رسه د اړيکو مسايل او يا هم د ملکي وګړو وژنه، دې مسايلو ته 

د دفاع، کورنيو چارو، ميل امنيت، بهرنيو چارو او د اطالعاتو او کلتور وزارت 

چې ځواب ووايي، خپله به ولسمرش  ،وزيران او يا هم ويندويان نه حارضېدل

له کله به دا خربي کنفرانسونه له بهرنيانو رسه د مناسباتو ميدان ته رادانګل. ک

د نورې خرابۍ سبب هم شول، ځينې وخت به ولسمرش ته ځينو خلکو وويل 

چې هر وزارت خپل وزير او وياند لري، د هغو وريفه هم تاسو اجرا کوئ، 

پرېږدئ چې ځينې خربې په خپله وزير وکړي، وروستۍ خربې چې ېېرې 

د تاسو وکړئ، دا چې امريکايانو چېرته مببار کړی او وليس غټې دي هغه باي

وګړي يې وژيل دا خو د دفاع، کورنيو چارو وزارتونو او ميل امنيت رياست 

کار دی چې هغوی پرې نظر څرګند کړي، دا کار چې هم تاسو کوئ، نو بيا 

د هغوی وريفه څه ده؟ ما )يون( خپله ولسمرش ته څو ځله دا وړانديز کړی، 

هېڅکله دا ونه منله، کله کله خو به يې وويل: ))دا، دا ټول د امريکايانو هغه 

معاش خواره دي، دا ټول هلته سفارت ته ورځي، همغو رسه کښته پورته 

 کېږي، دا د دې جرئت لري چې د هغو په باب څه خربه وکړي؟((

خري که له هرې وجې و، جمهور رييس زياتره وخت خپله خربي 

ېده او ېېر زيات حارضېده، د ولسمرش ټول خربي کنفرانسونو ته حارض

کنفرانسونه، که د هغه د وخت په مقياس په پام کې ونيسو او بيا يې د نورو 

ولسمرشانو له خربي کنفرانسونو رسه پرتله کړو، نو رښتيا هم چې ولسمرش حامد 

کرزي به تر ېېرو ولسمرشانو زيات خربي او نور معلومايت کنفرانسونه ورکړي 

او له دې پلوه به په نړۍ کې په پنځو ټاپ ولسمرشانو کې حساب يش او وي 

که چېرې موږ د افغانستان نازک حاالت، سيايس او امنيتي رشايط په پام کې 

ونيسو، نو دی به په پنځو کې هم په لومړيو دوه يا درېيو کې رايش، دلته به 

 يې د يو څو خربي کنفرانسونو منت هم وړاندې کړو.
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 غونډه او خربي کنفرانس د بخارست

 

م( کال د اپريل له ۲۱۱۸( مه نېټه چې د )۶۸ل( کال د وري )۶۹۸۷د )

( مې نېټې رسه سمون ۱)

خوري، ښاغيل حامدکرزي 

ژورناليستانو ته د خپل دود له 

مخې په ))خدای مو راوله(( 

رسه ښه راغالست ووايه. زياته 

يې کړه چې: ))ما او زما ملګرو 

ه غونډې پالوي د بخارست ل

 دوه مهمې السته راوړنې لرلې:

  د افغانستان ګډون او نظر په داسې نړيوالو غونډو کې د پام وړ دی. -۶

د افغانستان د نظر خپرول، د ناټو په پرېکړه ليک کې د افغانستان نظر  -۲

 څرګند شو.

ولسمرش زياته کړه: ))اوس افغانستان دې حد ته رسېدلی چې په ځينو 

پل امنيت په خپله ونييس، د کابل امنيت د ساتلو لپاره حساسو سيمو کې خ

مو وړانديز وکړ، هغوی ومانه، د افغانستان ميل قوتونه د تقويې په حال کې 

دي او د نورو سيمو امنيت به هم نييس، نړيوال دې د افغانستان ميل قوتونه 

 م( کال پورې تقويه کړي.۲۱۶۱تر )

زم په برخه کې مو وويل چې سيايس برخه کې مو پرمختګ وکړ، د تروري

دا جګړه يوازې د افغانستان جګړه نه ده او نړيوال بايد موږ رسه په دې برخه 

کې مرسته وکړي. هغو کسانو ته چې د افغانستان پرضد جنګېږي، خو 

 )ولسمرش حامد کرزی او د ملګرو ملتونو رسمنيش بانکي مون(
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افغانستان ته يې زړه بد نه دی، هغوی رسه دې خربې ويش، که اسايس قانون 

 ومني، نو خربې وررسه کېدی يش.

نسې، ترکمنستان، انګلستان، ناټو او ملګرو ملتونو مرشانو رسه مو د د فرا

افغانستان په باب خربې وکړې. د ناټو مرش رسه مو خربې وکړې، ملګرو ملتونو 

 رسمنيش ته مو د هغه له مناينده رسه د همکارۍ ېاې ورکړ.

همدغه شان مو د افغانستان او ترکمنستان د ګډو همکاريو په اړه خربې 

 وکړې.

د باران د نشتوايل په حالت کې مو له ترکمنستان څخه وغوښتل چې 

 خپل څړځايونه زموږ د کوچيانو په واک کې ورکړي.

تر جګړې وروسته د املان رغونې د پالن په شان مو د افغانستان د بيا 

 رغونې د پالن جوړونې په باب هم خربې وکړې.

 وکړې. د پوهنتونونو له استادانو او محصلينو رسه مو خربې

 د ناټو او ملګرو ملتونو مرشانو رسه مو ګډ پرېس کنفرانس ورکړ.

د هالنډ له صدراعظم رسه مو وکتل، همدا راز هنګري ته مو سفر وکړ، 

هغوی زموږ زيات هرکلی وکړ او د افغانستان بريغونه يې په هره خوا کې 

 ځړويل وو.

ده کوالی مهمه خربه دا ده چې موږ له دې مالتړ څخه څرنګه ښه استفا

شو؟ دوی په يوه غږ د افغانستان مالتړ وکړ. د افغانستان مشکالت يې درک 

برشي، نظامي  دغوکړي وو او مالتړ يې ېېر څرګند و. اوس بايد موږ د دنيا له 

او مايل مرستو ښه استفاده وکړو، هېڅ هېواد په شلمه پېړۍ کې د نړيوالې 

 ټولنې دومره مالتړ نه دی تر السه کړی.((

 دې توضيحاتو وروسته پوښتنې پيل شوې:تر 
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يب يب يس خربيال: د طالبانو له رهربۍ رسه مو متاس ټينګ کړی دی او 

 کوم حد ته رسېدلی دی؟

پر خصويص ټلوېزيونو باندې د ځينو رسيالونو د خپرولو د بنديز په هکله 

 څه نظر لرئ؟

نه نه ولسمرش: څو مياشتې مخکې طرفينو متاسونه لرل، خو دا داسې متاسو 

 وو چې د منظمې م اکرې بڼه ولري.

ناټو رسه مو هم په دې باب خربې وکړې) له ناټو څخه مو بيا وغوښتل 

 چې د ملکي خلکو د وژنې مخنيوی بايد ويش.

د خصويص ټلوېزيونونو په باب د قانون مطاب  اقدام کوو، د ټلوېزيونونو 

وړ وي. د اطالعاتو خپرونې بايد زموږ د کلتور مطاب  وي او خلکو ته د منلو 

چې د ټلوېزيونونو د خپرونو د هضم لپاره  ،او کلتور وزير رسه مې خربې کړي

کار وکړي، زموږ ټلوېزيونونه د پرديو )ايران، پاکستان، ازبکستان( تر تاثري 

 الندې دي.

 خربيال: د افغانستان دولت د ناټو د پرېکړو په باب څه مسؤليت لري؟

ي پرمختياوو انډول به مراعت يش، ناټو له ولسمرش: د نظامي او اقتصاد

تروريزم څخه د افغانستان د خالصون لپاره راغلې او د افغانستان خلک ورته 

رضورت لري، موږ له ناټو او نړيوالې ټولنې رسه والړ يو تر هغه چې افغانستان 

 په خپلو پښو ودرېږي.

ابل : د افغانستان حکومت چې د کټلوېزيونفضل الرحيم، يس يب ايس 

 امنيت پر غاړه اخيل، نړيوال ځواکونه به نورو واليتونو ته ځي؟

د پاکستان د خلکو ګوند مرشې بينظري بوټو تاته د کاميابېدو په حالت کې 

 د همکارۍ وعده درکړې وه، خو اوس نواز رشيف بل نظر لري؟
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ځواب: د پاکستان نوي حکومت رسه منظم اړيکي لرو، ما وررسه خربې 

رشيف، اصف عيل زرداري او نورو رسه خربې کړي، موږ د کړي، ما نواز 

پاکستان له حاالتو څخه واقف يو، له تروريزم رسه مقابله زموږ ميل مجادله ده، 

د پاکستان مشکل هم دا دی، که هر يو په دې برخه کې سستي وکړو، خپلو 

 خلکو رسه رلم کوو.

ي، مخکې هم زموږ د کورنيو چارو او دفاع وزارت له ناټو رسه خربې کو 

موږ امنيت ساتلی و، خو د جوزا تر مياشتې وروسته د دفاع او داخله وزارت 

 وررسه په دې باب خربې کوي.

نورين ټلوېزيون خربيال: په داسې حال کې چې ناټو په خپل منځ کې 

 مشکالت لري دا مشکالت څنګه له منځه تلالی يش؟

 يوه خوله وو.ځواب: په بخارست کې د ناټو غړي ټول په يوه غږ او 

 الجزيره: ناټو څومره قوتونه افغانستان ته رالېږي؟

ځواب: دا کنفرانس د نورو پوځونو د انتقال لپاره نه و رابلل شوی، بلکې 

 د يوې سرتاتيژۍ لپاره و، دا د يوې اوږدې سرتاتيژۍ لپاره و.

صفيه حساس، ازادي راېيو: د وزيرانو د حساب ورکولو په پروسه کې 

 ړيوالې ټولنې له تعهداتو څخه شکايت کاوه؟وزيرانو د ن

اخوا د عملياتو د رسته رسولو په باب  تر کرښې د تړلو دروازو تر شا خو 

 خربې ونه شوې؟

ځواب: دا خربې نه دي شوي، خو د دواړو هېوادونو تر منځ د همکارۍ 

مسايل مطرح شول، موږ بايد دا خربه ونه کړو چې دنيا موږ ته څه راکړي، 

له ذهني اسارت څخه ځان خالص کړو. موږ بايد له هغوی څخه  موږ بايد

 تشکر وکړو، موږ دا وطن خپله وران کړی دی.
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خربيال: )متحدې جبهې( هم اعالن کړی چې له پنځه مياشتو راهيسې 

طالبانو رسه متاس لرو، متحده اياالتو )جاليل او خليلزاد( کانديد کړي، تاسو 

 په دې باب څه وايئ؟

ان ح  لري چې يو بل رسه خربې وکړي، خو که د ځواب: هر افغ

حرضت صاحب په مرشۍ د سولې د کمېسيون له الرې خربې اترې تر رسه 

 يش، ښه به وي.

زه فکر نه کوم دا خربه رښتيا وي، د افغانستان جمهور رييس د افغانانو له 

خوا ټاکل کېږي، هر افغان د انتخاباتو له الرې د کانديدېدو ح  لري. موږ د 

يو د جمهوري  :سايس قانون مطاب  عمل کوو، اوس موږ دوه انتخاباته لروا

رياست او بل د پارملان، که له زړه مې پوښتئ، نه غواړم کانديد شم، که 

 هد  ته ګورم نو کېدی يش کانديد شم.

موږ په دې اړه ېېرې خربې وکړې او ومو غوښتل چې په دې برخه کې 

 .له زيات احتياط څخه کار واخيستل يش

 خربيال: له طالبانو رسه د مستقيمو متاسونو ټينګول به څنګه يش؟

 کوښک کوو چې زمينه سازي ويش او متاسونه ټينګ يش.ځواب: 
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 پاکستان او د امريکا سرتاتيژي -افغانستان

 )خربي کنفرانس(

 

))ورونو او خويندو، په خري راغلئ! لکه څنګه چې خرب ياست، پرون 

ييس د افغانستان او پاکستان لپاره د خپلې سرتاتيژۍ ماښام د امريکا جمهور ر

اعالن وکړ. افغانستان د دوی د سرتاتيژۍ هر کلی کوي او زموږ د تائيد وړ 

ده، په دې مانا چې دا سرتاتيژي له هغو غوښتنو رسه مطابقت لري چې د 

افغانستان خلک يې لري، نو ځکه خو زموږ لپاره د تائيد وړ ده، خصوصاً د 

ن د مفاداتو تقويه، په ملکي او نظامي ساحه کې د تائيد وړ ده، موږ افغانستا

وررسه همکار يو، د فساد پر ضد مبارزه وررسه تائيدوو او همکاري به وررسه 

کوو، د دوی له دې اعالن رسه به په حکومت کې د موثرې ادارې لپاره کار 

د مبارزه کوو، د دوی دا نظر زموږ د تائيد وړ دی، دا چې د ترورېزم پر ض

 زموږ دنده ګڼل کېږي، موږ وررسه مواف  يو.

د افغانستان، پاکستان او بني املليل ترورېزم پر ضد د مبارزې لپاره د 

جهاين همکارۍ او هامهنګۍ غوښتنه هم زموږ لپاره د تائيد وړ ده، افغانستان 

ګانو د مرستې  وررسه هم نظره دی او همکار دی وررسه، په تېره بيا د همسايه

وښتنه، چې هند، روسيې، خليج، ايران څخه د مرستې غوښتنه، اماراتو او غ

سعودي څخه د مرستې غوښتنه زموږ د تائيد وړ ده. هغه کسان چې له 

القاعدې او تروريزم رسه تړيل نه دي او له اسايس قانون رسه سم دلته ژوند 

کړو  کوي، دا زموږ غوښتنه ده، هيله ده موږ په ګډه داسې اقدامات تر رسه

چې سولې ته الره خالصه کړي، خصوصاً له ملګرو ملتونو څخه غواړو د هغو 

کسانو نومونه چې دوی په تور لېست کې نيويل، هغه له تور لېست څخه 

وبايس چې د سولې پروسه ګړندۍ يش او موږ خپل کار پيل کړو. بله مسئله د 
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غانستان کې ترورېزم منطقه يي وضيعت دی، دا چې د تروريزم مرکزونه په اف

نه دي او منطقه يي جنبه لري، موږ دا مسئله وررسه منو او په دې برخه کې 

وررسه همکار يو. د افغانستان، پاکستان او امريکا د درې اړخيزو اړيکو تقويه 

غواړو او دا مسئله هم زموږ د تائيد وړ ده. دلته داسې نورې ېېرې خربې هم 

ي، د ښځو ونډه، اقتصادي وې چې زموږ د تائيد وړ وې، لکه ولسواک

پرمختګونه، د افغانستان برياليتوبونه او نورې خربې، ترهګر بايد ضعيفه يش او 

دلته بيا ځاله ونه کړي، موږ له دې ټولو مسايلو رسه مواف  يو، لنډه دا چې د 

افغانستان او پاکستان لپاره دا سرتاتيژي زموږ لپاره د تائيد وړ ده. دې 

هيله څرګندوله، هيله لرو چې موږ رسه رشيک کارونه  سرتاتيژۍ زموږ د خلکو

وکړو او دا سرتاتيژي تطبي  کړو. د دې سرتاتيژۍ ځينې برخې به په هالنډ 

 کې نړيوال کنفرانس ته هم وړاندې کړو.

يوه بهرنۍ خربياله: نظر مو دا دی چې دا سرتاتيژي په مجموعي ېول 

 تائيدوئ؟

 وو.ځواب: هو، موږ د دې سرتاتيژۍ مالتړ ک

يب يب يس فاريس ټلوېزيون: په پاکستان کې يې د تروريزم پر ضد د 

مبارزې د ميکانيزم په باب څه نه دي وييل؟ د هالنډ په کنفرانس کې د ايران 

 ګډون څنګه کوالی يش د سولې په بهري کې نقش ولري؟

ځواب: د امريکا جمهور رييس په دې سرتاتيژۍ کې د پاکستان نقش په 

کړی، پاکستان هم له دې سرتاتيژۍ څخه مالتړ کړی دی،  واضح ېول څرګند

وروسته به يې عميل اجرااتو ته ګورو، ايران په سيمه کې يو با نفوذه هېواد 

دی، موږ مخکې هم له ايران رسه د امريکا د روابطو د ښه کېدو غوښتنه کړې 

وږ ته وه، موږ هيله لرو د ايران او امريکا مناسبات ښه يش او له دې مناسباتو م

 ګټه ورسېږي.

يوه خصويص رسنۍ: د فشار واردولو په باب خربې شوي، خو د اقتصادي 

مرستو په باب څه نه دي ويل شوي، بل تاسو وويل چې د انتخاباتو په باب 
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 مرشان راغواړو، سرتې محکمې رسه هم غږېږو، دا مسئله څنګه ده؟

روښانه ده، د ځواب: د اقتصادي مسايلو او مرستو په باب دا سرتاتيژي 

دې کې بايد وويل يش چې امريکا  .افغانستان د اقتصادي بنسټونو ځواکمني

بايد هغه منابع افغانستان ته ورکړي چې بايد په شپږو کلونو کې يې ورکړې 

 وای.

(مې پورې د مودې په باب بايد سرته ۲۸( څخه د اسد تر )۶د جوزا له )

ا دې ميل شورا ته وړاندې محکمه فيصله وکړي چې دا معياد څنګه کوي، بي

 يش او که چېرې اړتيا وه په دې باب دې لويه جرګه پرېکړه وکړي.

 د جرمني خربي اژانس: د تور لېست په باب څه وايې؟

ځواب: زه په اصولو کې دا خربه کوم چې د سولې په خاطر بايد له تور 

 لېست څخه ځينې کسان وبايس چې سولې ته زمينه برابره يش.

رسنۍ: په مسکو کې د کنفرانس په باب څه وايئ؟ همدا راز يوه خصويص 

په تور لېست کې خو د حکمتيار او مال عمر نومونه هم شته، د هغو په باب څه 

 وايئ؟

ځواب: زه پر اصل خربې کوم چې ملګري ملتونه بايد په دې برخه کې 

مرسته وکړي، د ګاونډيو هېوادونو نقش مهم دی، د شانګهای کنفرانس ښه و، 

امريکا د بهرنيو چارو وزير او د پاکستان لوی درستيز()افغان ولسمرش حامد کرزی، د   
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 وه اعالميه يې هم خپره کړه.ي

طلوع ټلوېزيون: د جنګي طالبانو په باب څه وايې؟ د کابل ښار د وضيعت 

 او کابل ښاروال په باب څه وايې؟

ځواب: په کابل ښار کې سړکونه رښتيا هم د تشويش وړ دي، په دې برخه 

کې ېېره مرسته نه ده شوې، ښاروال پر اصولو ېېر ټينګار کوي، اصول کله 

د کار د سستيا سبب ګرځي، که دا سړکونه په ښه کيفيت جوړ نه يش، نو کله 

بيا به ېېر ژر بېرته خراب يش. په تېرو څو کلونو کې د ښارونو د سړکونو د 

جوړښت په انډول زموږ ټينګار د لويو الرو پر جوړښت و، اوس چې هغه 

سړکونه خالص شوي، نو اوس به دېته توجه کوو، هر څوک چې د حکومت 

 زور څخه تښتېديل، هغوی ته بايد د بېرته راتګ زمينه برابره يش. له

پژواک: له رويس مشاورينو څخه هم ښه خاطره موجوده نه وه، ايا 

امريکايي مشاورين به هم همغه تجربه تکرار نه کړي، په دې سرتاتيژۍ کې په 

 دې باب څه ويل شوي؟

پوښتنې  ځواب: که سرتاتيژي په دقيقه توګه مطالعه کړئ، ستاسې

حلېږي، موږ له پاکستان رسه هم رابطه غواړو او د منطقې له نورو لويو 

 هېوادونو رسه هم. موږ غواړو ټول مطرح يش.

 موال مو راوله، هر کله راشئ، په خري راشئ!
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 د هالنډ نړيواله غونډه او خربي کنفرانس

 

د هالنډ  ولسمرش په پيل کې وويل: ))خويندو ورونو، په خريا راغلئ! تاسو

له کنفرانس څخه خرب شوئ، دا کنفرانس خورا ښه تېر شو، د نړيوالو له خوا 

موږ ښه استقبال شو، له افغانستان څخه يې خورا مالتړ وکړ، د هالنډ له 

حکومت څخه زياته مننه کوو، د افغانستان له هيئت او د نورو هېوادونو له 

الرې يې زموږ په بريغونو هيئتونو څخه يې خورا تود هرکلی وکړ، ټولې لويې 

 ښکلې کړې وې.

( زياتو هېوادونو او هيئتونو ۳۱مېرمن هيلري کلنټن ښه مفکوره لرله، تر )

ګډون کړی و، د تروريزم مرکزونه له افغانستان څخه بهر دي، زموږ هغه 

وړانديزونه چې له افغان طالبانو رسه دې خربې ويش، هم ومنل شول. له 

نيزم هم جوړوو، د امنيتي ځواکونو د پياوړتيا مسئله جهاين ټولنې رسه يو ميکا

هم مطرح شوه، تروريزم يوه نړيواله پديده ده، په يوه هېواد پورې اړه نه 

 )ولسمرش حامد کرزی د هالنډ په نړيوال کنفرانس کې(
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لري، د منطقې لوی او واړه هېوادونه بايد له تروريزم ضد پروسې رسه يو 

ځای يش، له طالبانو رسه د سولې په رابطه مو پرمختګ وکړ. د روسيې 

هم زموږ نظر تائيد کړ، د افغانستان په اړه ښه فهم پيدا شو، له خارجه وزير 

هالنډ څخه يو ځل بيا مننه کوو، په داسې حال کې چې هم پيسې او هم يې 

عسکر په خطر کې دي. له امريکا څخه هم مننه کوو چې په درې اوونيو کې 

، يې داسې کنفرانس جوړ کړ، بيا راغلو ترکيې ته، د افغانستان جمهور رييس

ماليې، دفاع، داخلې وزيران او امنيت رييس ټول رسه کېناستو، بيا مو 

مشرتکه جلسه جوړه کړه، په دې برخه کې مو هم پرمختګ وکړ، اوس نو تاسو 

 خپلې پوښتنې پيل کړئ!((

خربيال: دا برياليتوب درته تربيکي وايم، تاسو وويل چې د تروريزم 

ان ومنله چې دا خلک هلته دي، ځالې له افغانستان څخه بهر دي، ايا پاکست

دويم وليس جرګې د تشيع د شخيص احوالو قانون تصويب کړ، دا قانون 

 خپل خپل مشکالت لري، د دې ټولو په باب غواړم ستاسو نظر واورم:

ځواب: په ترکيې کې مو د پاکستان له جمهور رييس رسه خربې وکړې، 

ره کړه په هغې کې د هغه حقيقتونه درک کړي، موږ يوه مشرتکه اعالميه خپ

تروريزم پر ضد د مبارزې په اړه خربې وشوې. د اهل تشيعو د شخصيه 

احوالو په باب د هالنډ د کنفرانس پر وخت يوه ليکنه چاپ شوې وه، څه شی 

چې د غرب په مطبوعاتو کې راغيل، خربه هغه شان نه ده، خو که بيا هم څه 

به رسه کېني، د هغو په مشوره شی داسې وي، بېرته شورا ته لېږل کېږي، علام 

(مه ۱( مادې )۶۱۹به دا مشکالت حلوو، د ساري په توګه د همدې قانون د )

 فقره.

 ( خربيال: د ميکانيزم په باب راته معلومات راکړه!BBCد يب يب يس )

ځواب: ميکانيزم نه دی وړاندې شوی، ځکه چې رشايط وړاندې شول، 

ې کړي وو، هغوی موږ رسه ومنل، د هغه مسايل چې موږ يو کال د مخه وړاند

 تور لېست په اړه مو خربې وکړې چې حکمتيار او مال عمر په کې شامل دي.
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يو خصويص ټلوېزيون: تر انتخاباتو پورې د ولسمرش د دورې د غځولو په 

باب د سرتې محکمې پرېکړه ځينو ته د منلو وړ نه ده او دغه راز پر )ای ايس 

مت زور نه رسېږي، هغه پرې تاثري نه لري، په ای( باندې د پاکستان د حکو 

 دې باب ستاسو نظر څه دی؟

ځواب: سرته محکمه د افغانستان لوړ عدليي او قضايي ارګان دی، موږ 

يې پرېکړه نه ردوو، ميل اجامع هم نه ده داېره، زموږ په نظر ميل اجامع، 

را ده، د لويه جرګه ده او د قوانينو په برخه کې تر ټول سرت ارګان ميل شو 

پاکستان مشکالت موږ درک کوو، يو څه پرمختګ رامنځته شوی، خو موږ نور 

 هم غواړو.

 هر کله راشئ، په خري راغلئ، د خدای په امان!((

پر پورته يادو خربي کنفرانسونو رسبېره ولسمرش کرزي ګڼ شمېر نور 

کورين او بهرين خربي کنفرانسونه ورکړي، خو ما يې دلته يوازې يو څو 

 ي کنفرانسونه د نورو خربي کنفرانسونو د بېلګې په توګه ياد کړل.خرب 
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 دولسم څپرکی
 

 :د ارګ څو نورې ناويلې
 

 ښاغلی قانوين او د هغه لفظي مهارتونه

 

ښاغلی محمد يونس قانوين د پنجشېر اوسېدونکی، د نظار شورا او اسالمي 

نځي فار  ل کېږي. ځان د کابل له رشعياتو پوهڼجمعيت اسايس غړی ګ

ګڼي. يو ژبور، ماهر او د خاص ټولنيز چلند خاوند شخص ګڼل کېږي. د 

ېاکرت نجيب هللا د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته د احمدشاه مسعود او دفاع 

وزارت مرستيال و. د کابل په ورانۍ او تنظيمي جنګونو کې يې خپله خاصه 

ونډه لرلې ده. له خولې څخه 

 ېېر تېز او د خربو خورا ماهر

دی، د جهاد په کلونو کې مطرح 

نه و، خو تر جهاد وروسته په 

تنظيمي جنګونو کې ياد او ښاد 

شو. د ګلبدين حکمتيار له 

اسالمي حزب رسه د کابل د 

له )کورنيو جنګونو پر مهال يې 

لومړيو مکروريانو څخه زمانخان 

د مخالف ګروپ له خوا پر  (کال ته ورغلې درې الرې ته نږدې سيمه کې

د دل شوي ماين وربرابر شو او پښه يې زيامننه شوه، دا مهال د قانوين ايښو 

 )محمد يونس قانوين(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3337 
 

د مرګ خربه هم پر خولو تاوه راتاوه شوه، کله چې دا سخت ټپي کېدو او ان 

خرب احمدشاه مسعود ته ورسېد، نو هغه وويل چې خربې کوي که نه؟ خلکو 

نو  بس چې خوله يې کار کوي))ورته وويل هو د خربو دی، مسعود وويل: 

د احمدشاه مسعود هد  دا و چې قانوين کې يوازې همدا  ((سړی جوړ دی.

خوله ده، نور نو د عمل نه دی، که د بدن غړي يې هم له منځه الړ يش، پروا 

نه کوي خو چې خوله يې روغه وي، دی پرې خپله بېړۍ پورې بايس، 

باله نه څو ځله ازمويلی و، نو ځکه يې د وينا سړی  (قانوين)احمدشاه مسعود 

 د عمل.

د احمدشاه مسعود وړاندوينه او د قانوين د شخصيت ارزونه يو وخت پر 

واقعيت بدله شوه. کله چې پر احمدشاه مسعود سخته راغله) طالبانو هغه د 

هېواد يوې څنډې ته ګوښه کړ او جګړه حساس پړاو ته ورسېدله، نو قانوين 

لندن ته يې پناه يوړه. دا مهال په ېېر مهارت ځان له مسعوده لرې کړ او 

قانوين د مسعود په سختو شېبو کې په لندن کې و. کله چې د طالبانو نظام له 

نړيوالې انزوا رسه مخامخ شو او د نړيوالې ټولنې په تېره بيا اروپايي اتحاديې 

منتيا پيدا  له نظار شورا رسه خپل روابط ټينګ کړل، نو قانوين ته بېرته هيله

ګ دمخه بېرته له نظار شورا رسه يوځای شو. کله چې شوه. د مسعود تر مر 

امريکا پر افغانستان يرغل وکړ، نو دا مهال ده ته بيا الره اواره شوه چې هم د 

نظار شورا سيايس مرشتوب وکړي او هم له نړيوالو رسه د تفاهم ژبه پيدا کړي. 

چې  امريکايانو د طالبانو نظام په وچ زور ړنګ کړ او د نظار شورا ملېشې،

مرشي يې دا مهال، فهيم، عبدهللا او خپله قانوين کوله، کابل ته داخلې شوې. 

قانوين په کابل کې د امنيت د تامني تر نامه الندې د کابل د نظامي کمېسيون 

عمومي مرش شو. په دوه درې ورځو کې د خلکو په سوونو موټر غال او يو 

د بن کنفرانس جوړ شو، شمېر کورونه لوټ او تاالن شول. لږه موده وروسته 

قانوين د بن په کنفرانس کې د خپلې ېلې د يوه پاخه استازي په توګه ګډون 

وکړ، تر دې دمخه يانې د طالبانو د نظام په وروستيو کې قانوين د روم له بهري 
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رسه د خپلې ېلې په استازۍ زيات وخت پر خربو بوخت و. هغه وخت د 

رته راهرشاه يا د روم بهري په ګټه دی، نو نظار شورا نظر دا و چې تر طالبانو و 

ځکه يې د اعليحرضت محمدراهرشاه مرشۍ ته په دې هيله غاړه ايښودله 

چې د طالبانو تر مرګوين ګوزاره ورته د اعليحرضت نرم طبيعت او د هغه د 

خونديتابه او تنفس لپاره ېېر په ګټه دی. د خپل ېلې بې کفايته حرکت د 

ه کله چې قانوين د بن په کنفرانس کې ګډون وکړ، نو طالبانو تر سقوط وروست

راهراً يې د يو فاتح په توګه ځان احساسوه، دا ځل يې نو اسايس رقيبانو 

حضور نه درلود او له يوې بلې کمزورې ېلې رسه د مېز تر شا ناست و. قانوين 

د خپلو بهرنيو پلويانو او کورين چاپېريال په مرسته پر دې بريالی شو چې په 

موقت حکومت کې اسايس څوکۍ خپلې ېلې او خپلې سيمې ته ترالسه 

کړي. خپله د کورنيو، عبدهللا د بهرنيو، فهيم د دفاع وزارتونو د وزيرانو، 

رسوري د امنيت د لوی رييس په توګه منتصب شول او نورې مهمې څوکۍ 

هم يوازې پر يوې ېلې او يوې محدودې سيمې پورې وتړل شوې. قانوين د 

کنفرانس کې د نظار شورا لپاره د )ويټو ح ( هم ترالسه کړ، که چېرې  بن په

مرش پښتون غوره کېږي، نو غوراوی به يې د دوی په الس کې وي. د بن تر 

کنفرانس وروسته قانوين او د هغه ېله د زيات شان او شوکت خاوندان شول. 

ه چې کرزي ته د قدرت په راهري انتقال کې قانوين داسې سخته لفاري وکړ 

ټول ناست کسان يې نط  ته حريان شول. قانوين تر دې وروسته د يوه 

فصيح او بليغ شخص په توګه مطرح شو او داسې وخت هم راغی چې هغه 

ته د خپلو پلويانو له خوا )د افغانستان بلبل( لقب ورکړل شو. قانوين رښتيا هم 

  او ېېر فصيح او بليغ شخص دی، خو څومره چې دی په کوم ېول مرتاد

رنګني الفاظ کاروي د مانا رنګيني او ژورتيا يې هغسې نه ده. عيناً لکه يونان 

کې چې يوه ېله وه او خلک به يې په خپلو رنګينو او بليغو الفارو ځان ته 

خو په الفارو کې به يې مانا او محتوا نه وه. دې ېلې ته يې  ،راکاږل

ل، خلکو ته به يې رنګينه )سوفسطايان( ويل او د ښار په واټونو کې به ودرېد
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وينا کوله، خلک به پرې رامات وو او د عاملانو ګومان به يې پرې کاوه، خلک 

يې د خربو پر مانا هم نه پوهېدل، خو الفاظ به يې رنګني، اهنګني او 

يوه  .به د دې کار په مقابل کې ح  الزحمه هم اخيستله یدو  خوندور وو.

خلکو وينا يې واورېدله او ورته متوجه ورځ سقراط پر الره تېرېده چې د دې 

شو، تر دقت وروسته سقراط ته پته ولګېده چې د دې خلکو په وينا کې مانا 

نه شته او دا هسې له الفارو رسه لوبې کوي، کله چې سقراط خلکو ته دا 

 حقيقت بيان کړ، نو د سوفسطايانو مارکې  هم پيکه او کمزوری شو. 

يايس مارکې  کې د خپل ژبني مهارت په قانوين صيب د افغانستان په س

برکت ېېر ښه وچلېد، خو وروسته پرې د فکر خاوندان پوه شول چې دی د 

 ژورې مانا پرځای د الفارو راهري رنګونه کاروي.

ل( ۶۹۸۶قانوين شپږ مياشتې د کورنيو چارو د وزير په توګه کار وکړ، د )

جوړه شوه، د قانوين  کې بېړنۍ لويه جرګه ې په وروستيوکال د جوزا مياشت

په شمول د موقت حکومت د ټولو غړو دنده پر همدې ورځ پايته ورسېده. 

خو قانوين پر همدې ورځ له يو بل مهارت او چاالکۍ څخه کار واخيست، د 

لويې جرګې په تاالر کې پورته شو او ويې ويل چې زه اولني شخص يم چې 

د حکومت مرش چې هر  غواړم په خپله خوښه له خپلې دندې استعفی وکړم،

څوک زما پرځای ټاکي ودې ټاکي. زه )يون( چې دا مهال د جرګې غړی او 

 )بيا لومړی منيش شوم، نو ماته د نظار شورا يو شمېر غړو وويل ودې ليدل

د بن کنفرانس د »))قانونی صيب چقدر قربانی داد؟(( نو ما ورته وويل: 

ی، اوس د انتقايل پرېکړې پر بنس  خو موقت حکومت همدا نن ختم د

ادارې د مرش لپاره همدا لويه جرګه پرېکړه کوي، د قانوين صيب دنده خو 

خو قانوين پر دې  «غري له هغې هم ختمه ده، نو استعفی ته څه اړتيا ده؟

مهارت د چل او بريالی شو چې د يو شمېر ساده زړو خلکو په ذهن کې خپل 

ه کې کرزي له نظار شورا رسه يوه صداقت په توګه کېنوي. په بېړنۍ لويه جرګ

په ناعادالنه تفاهم کې )تاج محمد وردګ( چې هغه په خپله هم د نظار شورا 
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غړی او د دوی السپوڅی و، د کورنيو چارو د وزير په توګه انتصاب کړ، 

استعفی ورکړې وه، يې په اصطالح قانوين رسه له دې چې له دې دندې څخه 

ه کړی و او درې ورځې يې )تاج محمد خو بيا يې هم پلويانو وزارت محارص 

وردګ( وزارت ته پرېنښود. تاج محمد وردګ باندې بيا دوی په ياد وزارت 

کې نورې لوبې هم وکړې چې دلته يې يادول ېېر رضوري نه برېښي. يو 

وخت بيا داسې راغی چې قانوين ولسمرشۍ ته ځان کانديد کړ او همدا تاج 

ګه ځان رسه نوماند کړ. په بېړنۍ لويه محمد وردګ يې د خپل مرستيال په تو 

جرګه کې د قانوين د ماهرانه استعفی غږ، هغه ته د نورو امتيازاتو الره اواره 

کړه، کرزي پرې غږ وکړ چې قانوين صيب ته به يو بل ښه وزارت په پام کې 

نيسو، داسې يې کله پرېږدو چې دی له موږ څخه الړ يش، قانوين صيب نو دا 

ح  په جانب نيولی و چې ګنې ټول افغانستان د ده د داسې ځان مهال 

احسان تابع وي. څه موده وروسته کرزي هغه د پوهنې د وزير په توګه 

منتصب کړ، قانوين بيا له ېېر مهارت څخه کار واخيست، پوهنې وزارت رسه 

يې )د مرستې صندوق( په نامه يو نوی پروګرام پيل کړ، مامورينو او معلمينو 

ېول ژمنې وکړې، دې صندوق ته د هرات وايل )اسمعيل خان( رسه يې ېول 

او د ننګرهار وايل )حاجي قدير( چې دا مهال يې ګمرکونه په الس کې وو، د 

هغه وخت په ملياردونو افغانۍ مرسته وکړه، خو وروسته بيا د دې مرستې د 

لګښت حساب و کتاب معلوم نه شو. قانوين د ياد وزارت د تصدۍ پر مهال 

قراردادونه د خپلو ورونو او خپلوانو له الرې تر رسه کړل، يوازې له  اکرثه

په تړون کې په لسګونو د را نيولو تاجکستان رسه د زده کوونکو لپاره د څوکيو 

مليونه افغانۍ غنب وشو. يوه ايرانۍ يې خپله مشاوره وټاکله او ياد وزارت يې 

ان د لېسو تر مديرانو  تر زياته بريده پر تنظيمي او سيايس وزارت بدل کړ.

پورې يې په تشکيالتو کې ګوتې ووهلې او يو تعليمي وزارت يې پر سيايس 

 ارګان واړوه.

قانوين صيب د پوهنې وزارت ځکه پر يو سيايس وزارت بدل کړ چې 
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پالن يې درلود، د ولسمرشۍ ټاکنو لپاره ځان کانديد کړي. همداسې وشول، 

ه د ده د کمپاين يوه درنه برخه د ياد د سيايس کېدو له املوزارت د پوهنې 

وزارت د منسوبينو پرغاړه وه. رسه له دې چې د حکومت اتيا سلنه برخه په 

( ۶۱واقعي مانا د نظار شورا په الس کې وه، خو قانوين صيب په ټاکنو کې )

سلنه رايې خپلې کړې. د جمهوري رياست تر ټاکنو وروسته قانوين صيب په 

نده وانه خيسته، خو اغېز يې پر حکومت همغسې حکومت کې کومه مهمه د

ځان پارملاين ټاکنو ته ونوماوه، تر له کابل څخه محسوس و. قانوين بيا 

برياليتوب وروسته يې ځان د وليس جرګې رياست ته نوماند کړ او له خپل 

قانوين  .پخواين استاد او مؤتلف )عبدالرب رسول سيا ( رسه يې مقابله شوه

دولتي امکانات او د نړيوالې ټولنې مالتړ چې طبعاً د سيا  په ټول دولتي او نا

شانې يو شخص رسه يې دا مهال جوړه نه وه، ټول رسه يوځای کړل، ويل 

( زرو امريکايي ۳۱کېږي چې په وليس جرګه کې د يوې رايې قيمت ان )

ېالرو ته پورته شو. قانوين د دې ټولو امکاناتو په کارولو رسه تر استاد سيا  

ازې )دوه رايې( زياتې وګټلې او په دې ېول د وليس جرګې د رييس په يو 

توګه غوره شو. د وليس جرګې د رياست پر مهال يې تر خپله وسه پورې خپل 

( کلنه ۳ورونه او خپلوان د حکومت پر حساسو څوکيو وګومارل. په ټوله )

 دوره کې يې له کرزي څخه ېېر پ  او ښکاره باجونه واخيستل، قانوين د

جمهوري رياست تر لومړنيو ټاکنو دمخه نظامي طاقت هم کاراوه او ويل 

کېږي چې له بهرنيانو رسه يې په ګډه شخيص زندانونه هم درلودل، وروسته 

يې نظامي طاقت په پټه او سيايس مهارت په څرګند ېول کاراوه، د کرزي د 

ي د ساتونکي يوه باېيګارې په وينا چې اصالً د نظار شورا غړی و او بيا د کرز 

دنده يې هم اجراکوله، قانوين ورته د کرزي د وژنې خربه هم کړې وه، خو 

 ده دا کار ونه کړ.

( کلنه دوره په ېېر شان او شوکت رسه ۳قانوين د وليس جرګې د رياست )

( دوره کې تر برياليتوب وروسته ورته بيا ياد مقام ته د ۶۱تېره کړه، په )
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يا  يوځل بيا د هغه په مقابل کې ودرېد، دا انتخابېدو شوق ورغی، استاد س

ځل سيا  تر قانوين )دوه رايې( زياتې وګټلې، د مرشوعيت له مخې د رايو 

شمېر هغومره و چې هغه بل ځای د قانوين صيب په برخه شو، خو قانوين او 

د هغه ېلې د حارضو غړو د پنځوس جمع يو رايې په پلمه سيا  دې ته 

ه کړي، د دوی د مخالفت له امله درېيم شخص پرېنښود چې دا څوکۍ خپل

)عبدالرؤ  ابراهيمي( ته الره اوراه شوه چې د وليس جرګې د کورين 

 خال  په دوديز ېول د وليس جرګې د مرش په توګه غوره شو.پر طرزالعمل 

( کلونو کې يو ېېر مؤثر شخصيت ګڼل ۶۹قانوين د کرزي د واکمنۍ په )

وو او ځانغوښتنې رسه رسه قانوين د زيات کار له پورته يادو نيمګړتيا ،کېږي

اوسېله، د تفاهم روحيه، د مرشتابه مهارتونه، ښه ټولنيز چلند، له وخت رسه د 

ځان جوړول، د کمزوري مخالف زغمل، د هېواد پر لويو ژبو پوهېدل، نرمه 

او خوږه ژبه او داسې نور ګڼ مهارتونه لري چې د يوه سيايس مرش لپاره 

بته که قانوين کې پورتني ياد مهارتونه نه وای، نو طبيعي خربه رضوري دي. ال

 نه شو رسېدالی. هم ده چې داسې مقامونو ته هېڅکله
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 )بسم هللا خان محمدي(

 

 د بسم هللا خان پرغز )قهر(

 

د  (ېاکرت عبدالرحمن)غړى  یکله چې د شاملټلوالې او د نظار شورا پخوان

 يي ېګر کې ووژلنظار شورا د خپلو قومندانانو له خوا په کابل نړيوال هوا

رڼا ورځ د خپل وزارت مخې  رپ (حاجي عبدالقدير)او بيا تر هغه وروسته  شو

ته ترور شو، نو کرزي هغه خطر ېېر محسوس کړ چې کېدى يش دى هم پر 

دا ېول برخليک اخته يش. نو يې يو ټوىل امريکايي ساتونکي د ځانساتنې 

ر منفي تبرصې خپرې دې کار د هېواد په داخل کې يو شمې .لپاره وګومارل

کړې، دې تبرصو ته په خپله د جمعيت تنظيم له خوا زياته ملن وهل کېدله، 

کرزى به يې ))شاه شجاع(( او ېېر ېارن باله او ويل به يې چې په امريکايانو 

دا چې دوى خپله هم د امريکايانو د برچې په زور د مرګ له  .ځان سايت

او نه هم هغه زرګونه ملېشې چې  کومي ژغورل شوي وو، دا يې عيب نه ګاڼه

امريکايانو د طالبانو له ګوزاره وژغورلې، خو د کرزي د ساتنې لپاره يو ټوىل 

عسکر يې د هغه د پوزې 

پېزوان ګاڼه، اصيل خربه په 

په  دې کې دا وه چې کرزى

لږ تر لږه د نظار  دې کار رسه

شورا د بېالبېلو قومندانانو له 

 پټکو خالص شو. بسم هللا خان

دا مهال د کابل ګارنيزيون 

قومندان و او له کومې 

پوښتنې ګروېږنې پرته ارګ ته 

و يتلالى او راتلالى شو، خو کله چې امريکايي عسکرو له خپلو روزل شويو سپ

ليت واخيست، نو پر کورنيو جنګساالرانو هم د ارګ ؤ رسه د ارګ د ساتنې مس
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ېېر شان او شوکت د پخوا يوه ورځ بسم هللا خان په  .خالصه فضا راتنګه شوه

پر لوري رهي و، امريکايي  (ګلخانې ماڼۍ)په څېر له کومې پوښتنې پرته د 

روزل ، قومنده وکړه، خو هغه ونه درېده، دې رسه سم (درېش)عسکرو د 

و تر بسم هللا خانه ځان ورسوىل و، دا چې سپيو د هغه تر اوږو يشويو سپ

رګنده وه چې سپيو وررسه د پورې خپلې پښې ورسولې وې که نه، خو دا څ

عوامو په اصطالح روغبړ کړى و، دې کې د بسم هللا خان ساتونکو هم خپل 

احساسات څرګند کړي وو، خو مخکې تر دې چې د هغوى ګوتې تر ماشې 

ورسېږي، امريکايي عسکرو هغوى وار له مخه بې وسلې کړي وو، په دې 

ېګر  اد)) :ې وويل چېوخت کې څوک راغلل او نابلدو امريکايي عسکرو ته ي

هغوى وويل، هر  (دى، د ګارنيزيون قومندان دى(جرنال بسم هللا خان 

خو دلته بايد تاليش  ،څوک چې دى

بسم هللا خان  .يش دا زموږ اصول دي

چې دا حالت وليد، نو ګلخانې ماڼۍ ته 

يې مخه کړه او کرزي ته يې هغه سپکې 

سپورې کلمې استعامل کړې او دومره 

چې هغه د کاغ  پرمخ د  يې وښکنځه

وايي چې کرزي د بسم  .ليکلو وړ نه دي

خو  ،هللا خان ټولې ښکنځلې واورېدلې

کرزى د خپل دفرت  .هېڅ يې ونه ويل

خونې ته ننوت او بسم هللا خان له ارګه 

د خپل کور پر لوري رهي شو. خو يو 

وخت بيا داسې راغى چې بسم هللا خان د هغې پخوانۍ نشې له غروره 

ست او د کرزي واک ورو ورو پر غځېدو شو، خو کرزي بيا هم د بسم هللا کېنا

 خان د ښکنځلو يادونه او ردونه ونه کړه.
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 د ))مارشال(( د رهربۍ مانور
 

نېټه د سه شنبې ورځ وه، سهار  مه(99کال د جدي مياشتې ) (ل٠097د )

په  لس بجې د داودزي صيب دفرت ته پورته شوم، د مالقات لپاره وخت و،

پيل کې مې د نويو حاالتو پوښتنه وکړه، هغه وويل: ))حاالت بد نه دي، خو 

د پارملاين انتخاباتو په باب خاصه محکمه ېېره د تورې نه ده، هېڅ ځان نه 

خوځوي.(( بيايې وويل: ))د امريکا د جمهور رييس د مرستيال سفر ښه و، 

ې پخوا وو خربه د ت صميامنه و، هغه څه چامالق، ېېره ښه نتيجه يې ورکړه

يس يهغه معکوس وه.(( داودزي صيب زياته کړه: ))د امريکا د جمهور ر

مرستيال وويل: تر څو چې تاسو موږ ته ځواب نه وي راکړى موږ له دې 

ځايه نه ځو، نږدې يو ساعت رييس صيب رسه ناست و، دواړه يو بل ته د زړه 

و هغه خخالصه خربې وکړې، اله 

و مالقات چې دې دوو نور 

ګډون درلود،  کې )معاونانو( په

په هغه کې مارشال مشکل پيدا 

نه  (جوبايډن)کاوه، يو ځل يې 

ستاسو په پاليسۍ )) :پوښتنه وکړه

ليدل کېږي، مخکې  ضکې تناق

مو د وتلو خربه کوله، خو اوس 

بيا وايئ چې څو تاسو ځواب 

زياته رانه کړئ موږ همدلته پاتې کېږو دا خپله تناقص دى.(( داودزي صيب 

خو زموږ د ملګرو  ضکړه: ))جوبايډن ورته په خندا خندا کې وويل: دا تناق

 ((نه واى هلته نه راته ض( له لوري و، ځکه که دلته تناقو )هد  يې افغانستان

))دا چې روابط اوس ښه  :دې رسه مارشال هم غىل شو. داودزي صيب وويل

وښت، هغه ته مې دي، د دې علت دا دى چې ما دلته د انګليس سفري راوغ

قناعت ورکړ، هغه بيا دې نورو )امريکايانو( رسه خربې وکړې، بيا مې د امريکا 

 )محمد قسيم فهيم(
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ورته ومې ويل چې دا ستاسې په ، سفري راوغوښت، هغه ته مې قناعت ورکړ

او هم وررسه کمک  ئتاوان ده، چې هم يو حکومت او مرشتابه يې غند

ى، راځئ چې د کوئ، دې رسه تاسې خپل ولس ته قناعت نه يش ورکوال

ميډيا جنګ يوې خواته کړو او هر مشکل چې وي هغه به د خربو او متاس له 

اوس خو ښه )) :الرې حل کړو. نو ځکه دا روابط اوس ښه دي.(( ما وويل

دي چې رييس صاحب يې بيا خراب نه کړي.(( داودزي صيب وويل: 

 ))مارشال صيب سخت تخريب رشوع کړى، دا ال څه کړې چې هغه ورځ د

راته عجيبه خربه وکړه، دلته راغىل و، ښه مجلس  (ايکن بريي)امريکا سفري 

مې وررسه درلود، څو ورځې وړاندې مارشال د امريکا سفري د بزکشۍ لوبې د 

ليدو په پلمه مېلمه کړى و، هلته يې د وليس جرګې اصيل او جعيل غړي هم 

دنده ورسپارلې وه  کې ودرويل وو، ټولو ته يې دارابليل وو، ټول يې په ليکه 

چې زه )مارشال( او سفري )ايکن بريي( کله راغلو، نو تاسو به ماته ېېر احرتام 

کوئ، السونه به مو ښکلوئ چې سفري پوه يش، اصيل شخص زه يم.(( 

داودزي وويل: ))سفري راته د خپلو خربو په ترڅ کې وويل: هلته ټولو خلکو 

د فهيم السونه ښکلول، خو زه پرې له 

پوهېدمل چې دا ټول تکلفي او  ورايه

تصنعي کارونه دي، خو فهيم ال پر دې نه 

پر دې کارونو  هپوهېده چې زه د د

(( داودزي صيب راته وويل: .پوهېږم

))فهيم څو واره د امريکا سفري دعوت 

کړى او همدارنګه د انګليس سفري، هغو 

ته يې وييل چې د اينده لپاره د ده مالتړ 

ې نورې خربې وکړي، د ده په زړه ک

داودزي صيب تر مالقات د دي.(( 

نيمې بجې په خپل دفرت کې د ېوېۍ پر وخت  (٠9)وروسته پر همدې ورځ 

د ميل امنيت شورا مرستيال او د جمهور رييس ېېر  (شيدامحمد ابدايل)

پالن  څه نږدې شخص هم دېته ورته خربه وکړه، هغه وويل: ))فهيم لکه چې

او د ده ځينې نور کسان  رسوري نجنري عار موده کېږي چې ا هلري، دا څ

 )ايکن بريي(
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ماپسې همداسې شله دي چې کله چېرته کېنو، پر ځينو مسايلو بحث وکړو، ما 

ويل کوم مسايل، موږ او تاسې خو دولت کې يو، رسه ګورو، بل ځاى ناستې 

ته څه اړتياده؟ خو دوى راته وويل: نه مارشال صيب بايد قانع کړې چې موږ 

يو کور چې هلته رسه کله کله کېنو او پر مسايلو خربې ته يو ځاى ونييس، 

وکړو.(( ابدايل وويل: ))دوى دومره چاالکه دي، دوى خپل منځ کې خربه 

خو زما له خوا غواړي دا خربه مارشال ته ورسوي او په ما يې تصدي  ، کړې

کړي، پر سبا مې چې مارشال صيب وليد، هغه ته مې وويل چې دا خلک څه 

جا ن گرفتيم، بچه هارا گفتيم که هامرا وويل: ))ما وقت خانههغه  ((وايي؟

: ))ما کانديد زياته کړهشيدا محمد وويل، مارشال  .جلسه بگريه گپ بزنه((

دلته زه پوه شومل چې دى ولې په  .استم، بچه را گفتم که کار رشوع کنه((

مقرر کړي او هغه مقرر کړي، دى د اينده  اهرځاى کې دومره شله وي چې د

د جمهور رييس د  (جميل بهرامي)لپاره خپل پالن لري.(( پر دې وخت 

ل هم وويل: ))دا خلک پالن لري، هغه ورځ ما ته ؤ ( مسPPSګارد ) يامنيت

راته يې وويل: ))ما اعتبار استم شناختى؟ ما ويل ، يوسف اعتبار زنګ وواهه

ب بچه ار بچه است، بسيار خو هراته وويل: اينجا يک چيې بىل شناختم، بيا 

ها است امونا را برايت معريف کنيم، خودت بگرييش، خوب و بيدار بچه 

بهرامي وويل: ))دوى چې دلته په  (((( ما ويل خوب است ميبنيم....است

(( ابدايل صيب پر نورو مسايلو هم .تقرر پسې شله دي، حتامً څه پالن لري

ع د سياست ګرمه موضو  پر رسخو نن ورځ د ېوېۍ  ،ېېرې خربې وکړې

د اينده پالنونو او جمهوري رياست ته د هغه پر  ((مارشال))اکرثه د 

 کانديدۍ راڅرخېدله.
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 امرهللا صالح، اکټونه او مانورونهد 
 

د افغانستان له جهاد څخه هم د مومن خان د ښامار کيسه جوړه شوې ده، 

هر څوک توره رسه کوي وايي ښامار ما وژلی دی. دلته هم چا چې واقعي 

ړی و، هغوی حاشيې ته شول، ستړي شول او د زمانې بادونو ځان جهاد ک

رسه يوړل، خو چا چې جهاد نه و کړی، يا د جهاد وروستيو کلونو کې تازه 

 يا هم د روسانو تر وتلو وروسته يې وسلې ته الس کړ او يا ،دم راپيدا شول

د جهاد دويم نسل ګڼل کېږي، هغوی تر ټولو زيات د جهاد د وراثت  هم

وهي او دا بيا په داسې حال کې هم ده، چې روسانو ته ورته په لسګونو  چغې

زره بهرين عسکر په هېواد کې مېشته دي او دوی له هغوی رسه يوځای د 

هغوی د مخالفينو پرضد اوږه پر اوږه جګړه کوي او ځان ته مجاهدين هم 

 وايي.

يو  دې کې شک نه شته چې اوسنيو بهرنيو عسکرو له ملګرو ملتونو څخه

قانوين مجوز ترالسه کړی او ځان يې د افغانستان له جغرافيې څخه په يو 

مترضر حالت کې ليدلی، خو د يو بهرين عسکر په توګه يې په افغانستان کې 

شتوالی له تېرو هغو څخه په مانا او محتوا کې تضاد نه لري، البته دې کې 

ه د دې غوښتنه شک نه شته چې د افغانستان سيايس او اقتصادي مجبوريتون

کوي چې زموږ هېواد بايد له دې ازادې نړۍ رسه په هر ېګر کې متقابل 

اړيکي ولري، خو څرنګه چې جهاد اساساً يوه ديني فريضه ده، نه اقتصادي او 

سيايس مجبوريت، نو په دې خاطر د هر نامسلم متجاوز پر وړاندې د جهاد 

په ګډون په سلګونو  په ماهيت کې کوم بدلون نه راځي. د امرهللا صالح

داسې ځوانان او سياسيون راپيدا شوي چې د جهاد د ديني او م هبي صبغې 

پر ځای د هغه سيايس ګټو ته زياته پاملرنه کوي او د نورو تورې په خپل نامه 
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ګلبدين حکمتيار، جالل الدين )راڅرخوي، دا به کوم منط  ومني چې 

دې مجاهدين  او نور( ندانانحقاين، کشمري خان، د مولوي خالص نامتو قوما

صالح محمد ريګستانی، حفيظ منصور، امرهللا صالح، خو )ونه ګڼل يش، 

دې مجاهدين وشمېرل يش او د جهاد د وراثت مادي  (او نور ، دوستممحق 

 او معنوي امتياز دې هم دې ښاغلو ته ورکړل يش.

عمر  حقيقت خو دا دی چې امرهللا صالح د جهاد په ګرمو کلونو کې ېېر

نه درلود او د جهاد جوګه نه و، کله چې روسان په وتو شول، نو صالح صيب 

ال د ښوونځي لومړۍ دوره نه وه خالصه 

کړې، د تنظيمي جنګونو پر مهال له 

احمدشاه مسعود رسه د يوه فرعي سکرتر او 

وروسته بيا د ژباړن په توګه پاتې شو. موږ 

چې کله د جهاد او مجاهدينو خربه کوو، دا 

په دې مانا نه ده چې له دې ارزښتونو څخه 

دې مالتړ ونه يش. هد  مو دا دی چې له 

دې ارزښتونو څخه ناوړه ګټه پورته نه يش، د حقيقي او ناحقيقي مجاهدينو 

تر منځ دې توپري ويش. امرهللا صالح د زيات استعداد او ذکاوت خاوند دی، 

دې جوګه و چې په  د جهاد له نامه څخه له ګټې اخيستنې پرته هم دی د

ټولنه کې ځان ته خپله الره خالصه کړي، خو کله چې دی او ده ته ورته 

اشخاص له جهاد څخه د يوه سيايس مانور په توګه ګټه پورته کوي او د 

څوک د حقيقت پر ضد  تصنعي اکټونه کوي، نو دلته ده چې يو مجاهد

 څرګند ګام پورته کوي.

يو ځواکونو تر راتګ وروسته هغه وخت امرهللا صالح افغانستان ته د بهرن

مطرح شو، چې هم ولسمرش کرزی او هم نړيواله ټولنه د ميل امنيت د رييس 

)عار  رسوري( له چلنده تر پوزې راغلل. امرهللا صالح د نظار شورا د يوه 

فعال په توګه هم هغوی، هم ولسمرش کرزي او هم امريکايانو ته د منلو وړ و، 

ت لپاره غوره شو. ده په ميل امنيت کې يو څه د دې پوس خو نو ځکه

 )امرهللا صالح(
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اصالحات راوستل، خو بيا هم دا اداره په واقعي مانا ميل نه شوه او په 

تنظيمي انحصار کې را ايساره پاتې شوه. امرهللا صالح دا مهال د حکومت د 

يوې داسې مطرح څېرې په توګه څرګند شو چې نظر او عمل دواړو يې په 

و خپل اغېز درلود، په کابل کې چې به کومه امنيتي حکومت کې خپل وزن ا

پېښه وشوه، نو تر هغې لږ وروسته به امرهللا صالح د فلم د يوه هريو په بڼه 

څرګند شو، که څه هم د ده ترالس الندې اداره به په دې کار کې ګرمه وه، 

په  .خو ده به داسې مانور اجرا کړ چې چا به ورته د مالمتۍ ګوته نه نيوله

ومت کې د اسالمي جمعيت او نظار شورا پراخ نفوذ او د کرزي نرم حک

طبيعت، امرهللا صالح ته د پراخ فعاليت او په خپله اداره کې د ازاد الس 

زمينه برابره کړې وه. حکيم نورزي يو وخت په ميل امنيت رياست کې د 

مرستيال په توګه کار کاوه خو صالح پرې کاري چاپېريال دومره تنګ کړ 

هغه دندې پرېښودو ته اړ شو، د نورزي او نورو پر وړاندې يې په مؤثر  چې

وسيله وکاروله. امرهللا صالح د کرزي پر ذهنيت واکمن و، ده  (جهاد)ېول د 

د دې توان درلود چې کرزي ته د هغه د طبيعي او واقعي متحدينو پر 

نت وړاندې بل ېول نظر او فکر ورکړي او هغوی په دې ېول د حکومت له م

 څخه حاشيې ته راکاږي.

صالح د جمهوري رياست په دوميو ټاکنو کې په ټينګه د عبدهللا عبدهللا 

 (اريانا واټ)مالتړ وکړ، ان افرادو يې د کرزي عکسونه وشلول. د کابل ښار له 

 کې څخه د ميل امنيت تر لسم رياست پورې، اماين لېسې ته مخامخ ساحه

کې وه، د کرزي عکسونو لګولو ته اجازه چې د ميل امنيت د ساتونکو په الس 

نه وه، څو ځله دلته د کرزي عکسونه وشلېدل، خو پر همدې دولتي پوستو د 

عبدهللا عبدهللا عکسونه لګېديل وو او چا يې د لرې کولو قانوين جرئت هم نه 

 درلود.

امرهللا صالح که څه هم د لوړ استعداد او اوسنۍ عرصي مطالعې خاوند 

و او سيايس اړيکو کې هم خورا تکړه دی، خو دی پر دې بريالی دی، په ټولنيز 

، نظار شورا او اسالمي جمعيت درېنه شو چې د خپل ذهن دايره، له پنجشېر 

څخه اخوا هم پراخه کړي. همدې کار د صالح سيايس شخصيت ته خورا زيان 

واړاوه. د نظار شورا په تنظيمي او محيطي غونډو کې د هغه ګډون او څرګندو 
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ويناوو هغه نور هم په دې متنازعه ېلې پورې وتړه. د ولسمرشۍ د دوميې 

دورې په ټاکنو کې ما )يون( د ولسمرش کرزي او امرهللا صالح د ېاکرت عبدهللا 

لپاره پ  او ښکاره کمپاين کاوه. يوه ورځ له شمشاد تلوېزيون رسه په مرکه کې 

يل او تاريخي مرشانو ما وويل چې دواړه کانديدان د دې ح  نه لري چې د م

عکسونه د انتخابايت کمپاين د وسايلو په توګه استعامل کړي، دا مهال ېاکرت 

عبدهللا عبدهللا غوښتل په کندهار کې له خپلو عکسونو رسه د احمدشاه بابا او يا 

هم مريويس نيکه عکسونه چاپ او ځان په دې ېول ميل وښيي، خو دې کار 

انو له عکسونو ناسمې ګټې اخيستنې( په )د سيايس غرض لپاره د ميل مرش 

کندهار کې ځينې مشکالت پيداکول. ما په مرکه کې وويل چې هېڅ کانديد 

ح  نه لري چې خپل اوسني عملونه د ميل مرشانو تر عکسونو الندې پ  کړي، 

کانديد خپله  .نه کرزی دا ح  لري، نه عبدهللا او نه هم بل هر کانديد

کانديدان کوالی يش د ميل  .خواين ميل مرشانولسمرشۍ ته والړ دی، نه پ

اتالنو ارمانونه عميل کړي نه دا چې د هغوی عکسونه د خپلو سيايس موخو 

لپاره وکاروي، هغه هم په داسې حال کې چې د يو شمېر کانديدانو پلويانو په 

خپلو څرګندونو کې د همدې ميل مرشانو سپکاوی کړی دی. دې خربو ته 

ګ ورکړ او ولسمرش کرزي ته يې وييل وو چې )يون( قومي امرهللا صالح بل رن

تفرقې ته ملن وهي او اوس چې موږ غواړو د ميل وحدت لپاره د مريويس 

نيکه او احمدشاه بابا عکسونه پورته کړو دی مو مخالفت کوي. زه ولسمرش 

څخه يې د دې مرکې جزئيات وغوښتل، ما ورته وويل چې  کرزي وغوښتلم ما

مرشانو عکسونه چاپوم وخت پر وخت يې تکثريوم، خو نه د  زه خپله د ميل

انتخاباتو لپاره. ېاکرت صيب عبدهللا او تاسو دواړه او يا بل هر نوماند کوالی 

يش يا تر انتخابايت بهري ېېر وړاندې او يا هم تر ټاکنو وروسته دا ېول عکسونه 

ېږئ، دوی دا چاپ کړئ تاسو په کندهار کې پر ځينو تاريخي نزاکتونو ښه پوه

عکسونه له هغو ميل مرشانو رسه د مينې په خاطر نه چاپوي، بلکې غواړي هلته 

پخواين نزاکتونه په يوه نوې بڼه راتازه کړي. موږ نه غواړو زموږ ميل مرشان د 

کانديدانو د سيايس موضوع لپاره يوه وسيله يش. بله خربه دا ده چې دا ميل 

وازې په کانديدانو پورې، تر ټاکنو وروسته مرشان په ټولو پورې اړه لري، نه ي

يې که چاپ کړي، نو د دوی واقعي مينه به ترې ثابته يش. کرزي صيب وويل، 
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نور خو دې څه نه دي وييل) ما وويل نه کس  چک کوالی شئ! د کرزي 

صيب له خربو څرګندېدله چې امرهللا صالح ال ېېر څه ورته وييل دي. بيا 

او يا هم په جمهوري رياست کې د رسنيو د  يونهکرزي صيب له شمشاد ټلوېز

مرکې يس ېي راوغوښتله او تر کتنې وروسته يې  ېد هغ مانيتور څانګې څخه

قناعت حاصل شو. هلته ماته سوال پيدا شو چې امرهللا صالح د ميل امنيت 

رييس دی که د عبدهللا کمپايرن؟ رسه له دې چې کرزی د امرهللا صالح پر ټولو 

هېده، خو بيا يې هم ورته هېڅ ونه ويل او يا يې هېڅ نه شو ويالی. حرکتونو پو 

امرهللا صالح په امنيت کې همداسې ټولواک و چې په پای کې د سولې لپاره 

پر مشوريت لويې جرګې توغندي وتوغول شول او دا کار د امرهللا صالح او 

 حنيف امتر د استعفی المل شو.

 صالح پر نيمګړتياوو غږېږو، خو د دا به بې انصايف وي چې موږ د امرهللا

 هغه د مثبتو خواوو او برياوو يادونه ونه کړو.

د امرهللا صالح د واکمنۍ پرمهال، ميل امنيت رياست د مسلکيتوب پر 

لوري ګامونه پورته کړل، تنظيمي او ګورياليي سليقې ورو ورو په کمېدو 

تېدو شوه، شوې، د بهرنيو مرستې راج ب شوې، کادري پوهه مخ پر زيا

سيايس  وخپله امرهللا صالح د يوه ماېرن او متمدن انسان په توګه ېېر 

نزاکتونو ته متوجه و، د ميل امنيت د کارکوونکو په راهري سليقه کې مثبت 

بدلون راغی، د ورځني سياست ښه تحليل يې کوالی شو، د يو افغان په توګه 

ې راغی، امرهللا صالح يې خپل ځينې مسؤليتونه تر رسه کړل او ځينو کې پات

که چېرې تنظيمي مکروب د خپل فکر، کار او عمل په ساحه کې له منځه 

وړی وای، نو کېدالی شول د يو غوره ميل شخصيت په توګه يې په ټولنه کې 

  تثبيت کړی وای. ځانخپل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3393 
 

(د علماوو شورا ځينې غړي)  

 

 د علاموو شورا اوګرمي

 

م کېږي، د کرزي صيب دربار ه په هر دربار کې عجايب او غرايب پيدا

له دې عجايبو تش نه دى، د پخوانيو دربارونو خصوصيت دا و چې له 

ارضارو او ارسارو نه خربېدل، خو  رمحدودو کسانو پرته نور څوک د دربار پ

سوالى دى. د کرزي صيب په ر اوس رسنيو د هر کور تر وره پورې ځان ور

ران دربار کې هم څوک بې برخې او بې نصيبه نه پاتې کېږي، يوازې جنګساال

باج اخيل، بلکې علام،  څخهاو تنظيمي مرشان نه دي چې له کرزي صيب 

په علامکرامو کې يو  .روحانيون او شيخان هم له دې نعمت څخه برخمن دي

فضل هادي شينوارى دى چې د کرزي صيب په حکومت  صيب هم مولوي

کې يې د سرتې محکمې د رييس دنده هم اجرا کړې، پخوا يې اسالمي 

م پورې تړاو درلود، د جنګونو پر مهال به يې د دې تنظيم په جمعيت تنظي

برخه اخيستله، ويل کېږي چې هم استازۍ له مخالفينو رسه په خربو اترو کې 

مولوي فضل هادي شينوارى ال ېېر پخوا، هغه مهال چې دى په )لواړګي( 

، ده په يوه ورته متوجه وې ۍکې مال امام و، پاکستاين استخبارايت اجنس

س کې وييل وو: ))ترما هېڅوک هم پاکستان ته دمخه نه دي تليل، مجل
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(( که څه هم .حکمتيار او رباين هم ما پاکستاين اجنسيو ته معريف کړي وو

فضل هادي شينوارى تر بل هر افغان دمخه پاکستان ته تلىل و، خو وروسته 

 ، ده هم ترې واټنترې له پاکستان رسه په روابطو کې نور زيات دمخه شول

لکه چې ، او د کرزي صيب د حکومت په اوږدو کې داسې ښکارېده ونيو

نو له پاکستان رسه هغه پخوانۍ کيسې او تارونه نه ، مولوي صيب شينواري نور

شيخ الحديث مولوي شينوارى لکه د نورو تنظيمي ، لري. خري په هر ترتيب

ي او نه ، نه پرې هغوی باور لر مرشانو په څېر پاکستان ته اوس نږدې نه دى

 کې له خوږوخو کرزى صيب يې ېېر خيال سايت که د دربار په پرې دی، 

 .به هم نه ويکمه ېېره نورو زورورو رسه د ده ونډه مساوي نه وي، نو  ځينو

کله چې مولوي صيب د سرتې محکمې له رياست څخه لرې شو، نو د علاموو 

د رييس په رسارسي شورا لپاره چې له پخوا يې ال اساسات جوړ شوي وو، 

توګه غوره شو. دې شورا ته د ميل امنيت شورا دفرت پرېامنه پيسې ورکولې، د 

دې پيسو حساب و کتاب معلوم نه و، خربه يوازې د جمهور رييس کرزي، 

دې ، او خپله د شينواري صيب تر منځ وهسپني زاده ابراهيم محمدانجنري 

ه، نو که لګښت شورا څخه دولت وخت پر وخت خپله سيايس ګټه پورته کول

شيخ ) شورا مرشيې پرې هم کړى واى، بېځايه ورته نه ښکارېده، د دې 

 هم پر جمهور رييس کرزي ېېر ګران دى.  شينواری صيب( الحديث

د لګښتونو کيسې ېېرې دي، دولت ورته د کابل په د علاموو شورا 

کې يو کور هم نيوىل و، دې کور کې يو ښکىل حوض  (وزيراکرب خان مېنه)

به د يخنۍ پر مهال په دې حوض  د علاموو شورا غړو او ځينو علامووو،  هم

کې يوه اب ګرمي خوشې کوله، کله چې به اوبه ښې ګرمې شوې، نو بيا به 

د د غسل او اوداسه لپاره ترې ګټه پورته کوله، د يوه ژمي په رس کې  وید

په حوض کې په دې نيت اب ګرمي خوشې کړې وه، چې تر  شورا ساتونکو

 به بيا په حوض کې والمبي او کوم اړمن مرش مولويسهاره به اوبه ګرمې يش 

هېڅ مولوي ته د ، خو په هغه سهار او يا به د اوداسه لپاره ترې ګټه پورته کړي
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له د ساتونکو ، اب ګرمي هم دې مجال نه و پيداشوی چې حوض ته رايش

خو يو ياده وتې وه، څو پرله پسې ورځې اب ګرمي همداسې پاتې وه، 

، اب ګرمي ترې همداسې په هم پر حوض نه و برابر شویمولوي صيب 

دې موده کې دوه درې مياشتې وتې  .حوض کې لګېدلې پاتې شوې وه

وې، په دې ترڅ کې اب ګرمۍ ته هم شارټي پيدا شوې وه، خو په دې بهري 

حوض نه و  رپاحبانو خدای)ج( مهربانه شوی و، هېڅوک مولوي ص پر کې

دا نو په داسې حال کې ده چې اوبه هم د برق هادي دي  برابر شوى،

لوى فضل کړى چې  )ج(خداى مولوي صاحبانو)برېښنا لېږدوالى يش(، پر 

حوض ته يې پښه نه ده وړاندې کړې، يو وخت د برق بل راغىل چې د نږدې 

( زرو ېالرو معادل و، دوى که هر څومره برېښنايي ته وويل چې دوى 03)

خو هغه ورته د ميرت له مخې خربه کوله، يو ، مرص  کړىدومره برق نه دى 

وخت کې يې حوض ته پام شوى چې اب ګرمي په کې له درېو مياشتو 

پاتې ده. بيا نو د دې اب ګرمۍ د بل ورکړه هم د امنيت شورا دفرت  راهيسې

. کېدی يش د برېښنا په بل کې د برېښنا نور لګښت هم شامل پورې راورسېده

 نقش درلود. اسايسپه کې هم خپل  وي، خو اب ګرمۍ

له حکومت څخه د  د اب ګرمۍ مرص  و، دا چې علاموو شورادا خو نو د 

نور به څه کارونه شوي وي،  نورو زورواکو باج اخيستنه به په کومه کچه وي او

 څخه قياس کړئ؟او نورو اوګرميو  ، حوضهغه نو له همدې اب ګرمۍ
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 د ښاغيل ))چکري(( دولتي چکر

 

افغانستان په تېر شل کلن سيايس بهري کې ښاغىل )صدي  چکري( د  د

هغو کسانو له جملې څخه دى چې اکرثه افغانان يې له نامه او شخصيت رسه 

اشنا دي، خو د موقتې ادارې تر جوړېدو وروسته چکري صيب خپل 

يو وخت د جمهور رييس کرزي  .ليدلوري او تګلوري څو ځله بدل کړي دي

چې کله د )متحدې جبهې( په نامه د شاملټلوالې يوه بله نوې مشاور و، بيا 

نو چکري صيب د دې جبهې د رهربۍ شورا غړى ، ائيتاليف جبهه جوړه شوه

و، پر دې مهال يې په کرزي او د هغه حکومت پسې هغه سپکې سپورې ويلې 

، په ميډيا کې هم ېېر فعال و، هر .چې د افراط وروستۍ کچې ته رسېدلې

يې کوله، ما رسه تصادفاً دوه  سنجشهې چې خولې ته راتله، بې له ېول خربه ي

ځله په بحث کې مخامخ شو او دواړه ځله ژوندي بحثونه وو، لومړى ځل 

ټلويزيون  (شمشاد)بحث په 

ټولو ، کې د پارملان له خوا

غاړو يا جنايتکارانو ته د بښنې 

يا معافيت په اړه و، ده د وليس 

جرګې له دې پرېکړې مالتړ 

کاوه او د هغې د حقانيت لپاره 

يې ايتونه او حديثونه هم 

راوړل، موږ يې په دې ګرمولو 

چې ولې سوله نه منئ، د سولې کلمه يې څو ځله اخوا دېخوا د خپل ځان په 

ګټه واړوله راواړوله، زما يې هم اوسېله راتنګه کړه. ما وويل: ))د معافيت دا 

خپله په جنايت ککړ دي، دوى  پرېکړه خپله د هغو کسانو له خوا شوې چې

 )صدي  چکري(
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دا پرېکړه په دې خاطر نه ده کړې چې رښتيا هم سولې او پخالينې ته تيار 

دي، بلکې غواړي د سولې تر نامه الندې د بل له بريده ځان خوندي کړي او 

دا څنګه سوله ده چې حاکم او جنايتکار يې په خپله ګټه  .خپل واک وغځوي

ې اصالً حقوق يې تلف شوي، له هغو له محکوم او مظلوم څخه، چ، کوي

دا ښاغيل چې اوس د سولې او پخالينې خربې کوي او  .پوښتنه هم نه کېږي

هر قانون د خپل ځان په ګټه تصويبوي، مهرباين دې وکړي لومړى دې واک 

پرېږدي چې له ولس رسه مساوي يش، بيا نو هغه د ولس کار دى چې دوى 

چې دوى ته عفوه وکړي، خو په دې زموږ ولس د دې زغم لري  .بښي که نه

رشط چې دوى له واکه تېر يش او پر دې اعرتا  وکړي چې رښتيا هم ګناه 

 او خطا ورڅخه شوې ده.((

چکري صيب پر ما تور ولګاوه راته يې وويل چې: ))ته د مجاهدينو 

مخالفت کوې(( ما ورته وويل: ))لومړى بايد مجاهدين تعريف کړو چې 

هدين خو همغه وو چې د رويس يرغل پر وړاندې مجاهدين څوک دي، مجا

يې په ټينګه مبارزه وکړه، اوس اکرثه در په در، خاورې په رس دي، هغو چې 

له روسانو رسه يې اوربند وکړ، هغه مجاهدين نه دي، هغه مجاهدمنا دي او 

اوس د امريکايي الوتکو تر وزرونو الندې بيا راژوندي شول، دا اصاًل 

مانا  رلکې د مجاهدينو رنګه يې بده کړې او نه د جهاد پمجاهدين نه دي، ب

(( بيا مې په ننګرهار کې د يوه سپني ږيري کيسه ورته وکړه: ))د هغه .پوهېږي

دوه زامن له امريکايانو رسه باېيګاردان وو، څرنګه چې پخوا به چا رسه وسله 

ځکه ورته  نو، وه، نو خلکو به ورته مجاهد وايه، نو د ده زامنو هم وسله لرله

مجاهدين ښکارېدل، چا به چې ترې پوښتنه وکړه، چې ماما زامن دې څه 

نو کېدى يش ، کار کوي؟ ده به ورته وويل: امريکايانو رسه مجاهدين دي

چکري صيب هم دېته مجاهدين ووايي زما دې خربو رسه چکري صيب پرما 

ه حزب ته ځکه د جهاد او مقاومت مخالفت کوې چې يا پ)) :بل تور ولګاوه

نو ما بيا ورته وويل: ))د مجاهدينو په  ،((اسالمي کې يې او يا طالبانو رسه يې
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مخکې درته وويل همغه دي چې د روسانو پر وړاندې ودرېديل  مې باب خو

هغه مجاهدين نه دي، بلکې  ،چې له شورويانو رسه يې اوربند کړى واو هغ

موعي ېول زه ټول پروتوکوليان دي چې هغو ته زه مجاهدمنا وايم، په مج

هغه کسان غندم چې کابل يې وران کړى او نور هېواد ته يې زيان رسوىل 

دى، پاتې شوه د حزب اسالمي خربه، حکمتيار خو هم مجاهد و، هغه خو 

هم ستاسو د جمهور رييس استاد رباين صدراعظم و، نو زه چې جمهور رييس 

بيا د کابل جنګونه  نه منم، صدراعظم يې بيا څنګه تائيد کړم.(( چکري صيب

د کابل د دفاع په نامه ياد کړل او دا يې خپل ح  وګاڼه او د حکمتيار جنګ 

 توطيه وبلله.(  ISI)يې د پاکستان د 

ما ورته وويل: ))د کابل جنګونه نامرشوع جنګونه وو، د کابل د دفاع په 

د حکمتيار جنګيايل د کابل د  ؟نوم تاسې ولې ځانته د جنګ ح  ورکوئ

کروريانو په لومړي بالک کې پراته وو او تاسې د سيند پورې غاړه مسلخ زړو م

کې وئ، تاسې چې زاړه مکروريان ويشتل، هېڅ خربه نه وه، کابل نه ورانېده، 

زاړه  .خو هغه چې مسلخ ويشته نو تاسې بيا ويل هلئ چې کابل يې وران کړ

، که څنګه او يا ومکروريان، شاه شهيد، قلعه زمانخان او نور لکه چې کابل نه و 

لې ته، زه يو ازاد سړى ئستاسو توغندي هوا کې چاودل؟ راځم د طالبانو مس

يم، څه چې واقعيت وي هغه وايم، همدا استاد رباين او همدا جمعيت تنظيم 

نو تاسې په ټنونو پيسې هلته ، و چې کله طالبان په کندهار کې راوټوکېدل

بيا خو احمدشاه مسعود  لېږلې چې د اسالمي حزب مخه ېب کړئ اوو ور 

ته هم ورغى، روغه يې وررسه وکړه، استاد رباين همغه د طالبانو  ښار( ميدان)

خو ما  ،د رهور پر وخت وويل چې: ))طالبان يک جنبش خودجوش است((

 .هېڅکله هغوى ته )خودجوش( نه دي وييل((

له د دې مقاومت ده، هغه د دوو تنظيمونو تر منځ جګړه وه، ئبله مس))

 ،سې يې يوې خواته د مقاومت نوم ورکړى چې نه کوم رشعي ارزښت لريتا

د  (اى ايس اى)نه کوم ميل، هسې مو ځان ته يوه پلمه جوړه کړې، د 
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مداخلو په باب بايد ووايم چې حکمتيار او استاد رباين ان د داود خان پر 

نو ، نظام ړنګ شوهللا وخت پاکستان ته تليل وو، کله چې د ېاکرت نجيب 

مدا پاکستان وو چې رباين يې هلته د څلورو مياشتو لپاره د جمهور رييس ه

دې رسه نو د  ((.او حکمتيار يې ورته د صدراعظم په توګه انتصاب کړل

حاالت خراب شول، ژونديو ټلېفونونو هم د چکري وضعه ېېره  صيب چکري

که خرابه کړه، په لسګونو داسې ټلېفونونه راغلل چې چکري څخه يې د باد بڼ

جوړه کړه او داسې سپکې سپورې يې ورته وويلې چې د کاغ  پرمخ د ليکلو 

وړ نه دي. په پروګرام کې د لنډې وقفې پر وخت چکري صيب ماته وويل: 

))يون صيب پر تا ولې ګوزار نه کېږي چې ټول ګوزارونه پر ما کېږي؟(( ما 

 .هم کېدل(( ورته وويل: ))که زما او ستاسو عملونه يوشان واى، نو پر ما به

چکري صيب د متحدې جبهې تر تشکيل وروسته خپل فعاليت ته په ګرمۍ 

داسې  په شان لکه د جوارو تکې، رسه دوام ورکاوه، کرزى يې هر ځاى کې

راېيو د خربو اترو په پروګرام کې  (يب يب يس)يوه ورځ بيا وررسه د  .ټکاوه

هلته ده بيا وويل: مخامخ شوم، دا هم د سيايس خربو اترو ګرم پروګرام و، 

))حکومت د مجاهدينو په ګوښه کولو الس پورې کړ، هره ورځ يې له څوکيو 

د بېلګې په توګه يې )محمد  .لرې کوي او پر ځاى يې کمونيستان مقرروي((

وزير په توګه غوره شوى و. دا  د حنيف امتر( ياد کړ چې هغه وخت د پوهنې

د محمدګالب زوى، جرنال نو هغه مهال و چې ښاغىل نورالح  علومي، سي

دوستم او نور دا ېول اشخاص ټول له ښاغيل رباين او چکري صيب رسه په 

يوه جبهه کې راټاله شوي وو. چکري صيب وويل: ))حنيف امتر هغه وخت د 

خاد مدير و او يوه پښه يې هم د مجاهدينو پرضد جګړه کې له السه ورکړې 

 ده.((

غىل امتر د جهاد او الحاد په نامه ما يې په ځواب کې وويل: ))اول خو ښا

د وزارت څوکۍ ته نه دى رسېدىل او پر خپل لياقت يې دا مقام ګټىل، خو 

که د چکري صيب په اصطالح امتر صيب هغه وخت د خاد يو مامور و او دا 
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يې ېېره غټه ګناه وه، نو دوى رسه خو هم د هغه وخت تر ټولو غ  غ  

ګالبزوى، علومي او نور په جبهه کې  وزيران او اشخاص لکه جرنال دوستم،

ناست دي، که يوه مدير ته ګناه راجع کېدى يش، نو بيا دې وزيرانو ته ولې 

بله خربه د مجاهدينو ده، يو مجاهدين دي يو  ؟ليت راجع نه يشؤ دا مس

ملېشې دي، کېدى يش له مجاهدينو څخه د ده مراد همغه ملېشې وي چې د 

يکايي الوتکو تر وزرونو الندې پر کابل راشېوه طالبانو تر سقوط وروسته د امر

 ((تر پوزې راوستل.او تاالن ، لوټ يېشوې او خلک 

چکري صيب بيا زما پر خربو اعرتاض وکړ: ))وګورئ دى مجاهدينو ته غله 

وايي، دوى جهاد کړى، دوى مقاومت کړى او ...(( ما ورته وويل: ))تاسو ولې 

يوه ګناه ده چې څوک سپېڅلو  غلو ته مجاهدين وايئ؟ دا منم چې دا

مجاهدينو ته غله ووايي، خو دا تر هغې هم غټه ګناه ده چې څوک دې غلو ته 

مجاهدين ووايي. چکري صيب هغو ته هم مجاهدين وايي چې د روسانو پر 

ضد د جهاد په ګرمو شېبو کې يې د خپلو شخيص ګټو لپاره اوربند وکړ، دا اصاًل 

مت خربه ده چې دوى ترې هر وخت ناوړه ګټه مجاهدين نه دي او بله د مقاو 

خو که فرضاً ، دا دوى د طالبانو پر وړاندې د جګړې مهال ته وايي ،پورته کوي

دا وخت  ؟کلونه بيا څنګه کېږي (ل ٠093-٠09٠)دا دواړه وررسه ومنل يش، نو 

چکري صيب ته بايد وويل يش چې يو  ؟لکه چې دوى کابل کې ګالن کرل

نامه يادېږي، کله چې کاسب هغه کسب پرېږدي بيا بل  کاسب د خپل کسب په

د ساري په توګه يو وخت يو  .رشوع کړي، بيا د وروستي کسب په نامه يادېږي

، وايي بيا چې کله هغه کسب پرېږدي یخلک ورته نانوا، څوک نانوايتوب کوي

نه وايي،  یقصايب رشوع کړي، خلک ورته قصاب وايي، بيا ورته څوک نانوا

کله د روسانو پر ضد جهاد کاوه، هغه وخت مجاهدين وئ، بيا مو تاسو چې 

چې کابل کې لوټ او تاالن رشوع کړ بيا خو مجاهدين نه ياست سوچه غله 

 ياست.((

زما او د چکري صيب خربې ېېرې ترخې شوې، ده د جمهور رييس 
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 کرزي په ادرس ېېرې ترخې خربې وکړې.

پر ځوړ شوه، چکري  مخ (متحده جبهه)يو وخت بيا داسې راغى چې 

ته سپارښتنه  کرزي ملن ونيوه، هغه بيا ولسمرش (قسيم فهيم محمد)صيب د 

 وکړه، هغه د حج او اقافو وزارت د وزير په توګه نوماند کړ، خو وليس جرګې

رايه ور نه کړه، چکري صيب بېرته د ولسمرش له خوا د رسپرست په توګه  باور

رسه مالقات درلود، د نورو خربو په يوه ورځ ما له جمهور رييس  .پاتې شو

ترڅ کې مې د چکري صيب د تېرو بحثونو نچوړ ورته په لنډو ټکو کې بيان 

کړ، ورته مې وويل: ))د چکري راتګ موږ ته هم پېغور او رشم دى، ده ته هم 

او تاسو ته هم ښه خربه نه ده، داسې اشخاص چې ښه مايض نه لري، ښه نه 

ونو کار وکړي.(( ولسمرش راته په ځواب کې ده چې پر دې ېول مهمو پوسټ

په کې  ېزر... په دې وطن کې اويس يو ديې وويل: ))پرېږده يې پرېږده 

دى هم وي، پارملان هم رد کړ، دى چې نه رشمېږي، ته ولې ورشمېږې.(( زه 

دوميې دورې انتخابات  هم غىل شوم. شپې ورځې تېرېدلې، د ولسمرشۍ د

نه ه ټولو ته معلوم دي، يو وخت د ټاکنو په شمېر راورسېدل، د ټاکنو جنجالون

کې د جمهور رييس کرزي د رايو شمېر په سلو کې تر پنځوس جمع يو 

( کښته و، خو ټولې رايې ال نه دي شمېرل شوي، دا مهال داسې ٠+33)

ګونګسې شوې چې ښاغىل ېاکرت عبدهللا عبدهللا له کرزي څخه د امتيازاتو په 

 ي ته ورسېږي، همدا مهال يوه ورځ غرمه چکريبدل کې غواړي يو جوړجاړ 

زموږ دفرت )د امنيت شورا دفرت( ته راغى، د غرمې ېوېۍ يې هم موږ  صيب

رسه وه، د ېوېۍ پر مهال د رايې شمېرنې موضوع ياده شوه، کله چې ېوېۍ 

خالصه شوه، چکري صيب وويل: ))زه ځم چې مخالفينو )ېاکرت عبدهللا 

ى ځينې رشايط وړاندې کړي چې که نرمښت ګروپ( رسه خربې وکړم، هغو 

وويل: ))چکري  ماپه کې راويل يو جوړجاړي ته رسه ورسېږو ښه به وي(( 

صيب د هغوى رشايط څه دي؟(( چکري صيب وويل: ))هغوى لس وزارتونه، 

لس واليتونه او يا هغه واليتونه چې دوى په کې اکرثيت رايې ګټيل، ځينې 
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دوى وايي که چېرې جمهور رييس د  .واړيسفارتونه او مستقل رياستونه غ

دوى لس وزيران او يا واليان ومني، خو پارملان دا وزيران رد کړي، نو بيا به 

که هم  انهم دوى د دې صالحيت لري چې نور وزيران ورمعريف کړي، والي

مقررېږي، د دوى دا رشايط ېېر  نور واليانبيا بدلېږي د دوى په خوښه به 

صيب )کرزي صيب( دنده سپارلې چې د حکومت په سخت دي، ماته رييس 

(( ما ورته په ټوکو ټوکو کې وويل: ))چکري .منايندګۍ وررسه خربې وکړم

صيب! تاسو! اسامعيل خان، فهيم خان، بسم هللا خان، امرهللا خان، رضار 

احمد مقبل او نور هغه جمعيتيان چې د کابينې نږدې لس پوستونه يې 

 کې محاسبه کړي، د کرزي صيب که د ېاکرت صيبنيويل، دا مو په کوم جم 

خربه کوم چې  په ګروپ کې؟(( چکري صيب وويل: ))زه هم همدا عبدهللا

ما چکري صيب ته وويل: ))ښه نه ده چې لس  .دا خو نو بېخي رلم دى((

پخواين، لس اوسني پوسټونه جمعيت ته ورکړاى يش، يو دوه درې څلور 

وفادارو ته ورکړل يش، نو عدالت به  شورا پاتېږي هغه هم د جمعيت او نظار

(( چکري صيب په خندا شو ويې ويل: ))زه هم !سل په سلو کې تامني يش

(( چکري بيا د خپل هد  پر لوري الړ او زه په خپل فکر ...همدا خربه کوم

کې ېوب شوم او دا خربه مې بيا په ذهن کې څو ځله تېره کړه چې جمهور 

يو وخت بيا د حج مهال  .ري(( فيصلې کوي؟رييس څومره ))دقيقې او شعو 

ويل کېږي ، لهراغى، د حج مهال څو تېرو وزيرانو ته د )مثمر( فصل مانا لر 

چکري صيب هم د دې فصل مېوه ټوله کړه، بيا لندن ته الړ، د لويې چې 

څارنوالۍ دوسيه له کاغ ونو ېکه شوه، خربه کورنيو او بهرنيو رسنيو ته 

اوسه ال د قانون د تطبي  او  خو تر، و ته مراجعه وشوهورسېده، نړيوالو پوليس

  چکري صيب تر منځ ېېر زيات واټن پاتې دى.
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 سپني او تور افغانستان

 

سپټمرب تر يوولسمې نېټې وروسته امريکا پر افغانستان  د کال (م۲۱۱۶)د 

يرغل وکړ، دا مهال )جورج بوش( په چني کې د روسيې له جمهور رييس 

تني( رسه د يوې کتنې پر مهال له هغه څخه هيله وکړه چې )والدميري پو 

افغانستان بايد پر دوو برخو ووېشل يش: ))تور افغانستان او سپني افغانستان.(( 

سپني افغانستان به ستاسو تر کنټرول الندې وي او تور افغانستان به زموږ. نو 

وويل چې تاسو بايد ژر تر ژره تر سالنګ پورې پرمختګ وکړئ. پوتني ورته 

تر سالنګ دېخوا به طالبان »))تور(( او ))سپني(( څه مانا؟ بوش ورته وويل: 

جګړه به دوام پيدا کوي، دا خلک هسې هم ترقي او متدن نه غواړي،  ،اويس

په شامل کې ستاسو پلويان اقليتونه )شاملټلواله( دي، تاسې د هغو مالتړ 

وکړئ چې ترسالنګه پرمختګ 

 وکړي، دا سيمه به سپني

افغانستان يش، دلته به ترقي او 

متدن روان وي، دا سيمه به اباده 

يش، دميوکرايس به په کې رايش، 

دا  «..جنوب کې به جنګ وي.

د تاجکستان جمهور پورته خربې 

هغه  (امام عيل رحامنرييس )

( نېټه 0کال د عقرب د مياشتې پر ) (ل٠097)وخت څرګندې کړې چې د 

يس حامدکرزي په کور کې د هغه مېلمه و. په ير کابل ته راغىل و او د جمهور

 خربه داسې وه چې په غونډه .نوم هم ياد شو (استاد رباين)دې بحث کې د 

يس کرزى، عمر داودزى او د حکومت يکې فهيم خان، جمهور ر يا مېلمستيا

 )والدميري پوتني(
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رحامن( )امام عيل  

څو تنه نور مخور ناست وو. چا د استاد رباين يادونه وکړه، امام عيل رحامن 

تاد رباين له ما څخه خفه دى او دا څو کاله کېږي چې ما رسه وويل: ))هو اس

 هېڅ متاس نه لري.((

 .ه خفه دى، ولې دې پخال نه کړ؟((څخکرزي صيب ورته وويل: ))ولې در 

کيسه  (بوش)رحامن همدا د  امام عيل د کرزي د دې پوښتنې په ځواب کې

افغانستان د وېش بيان کړه چې له پوتني رسه يې پر )تور( او )سپني( باندې د 

خربه مطرح کړې وه. رحامن وويل: ))پوتني د شانګهاى تر غونډې وروسته 

سماليس تاجکستان ته راغى او له ما څخه يې هيله وکړه چې د استاد رباين په 

شمول د شاملټلوالې مرشان ورته راوغواړم، ما هغه وخت استاد رباين راونه 

ات ته راوبلل، رسه له دې چې غوښت، خو فهيم خان او نور مرشان مې مالق

استاد رباين له ما څخه په ټينګه هيله وکړه چې له پوتني رسه يې د مالقات 

زمينه برابره کړم، خو ما دا کار ونه کړ، استاد رباين په همدې خربه له ما څخه 

خفه دى او دا څو کاله کېږي چې 

 رسه نه لري.((را هېڅ رابطه

امام عيل رحامن په همدې 

نډه کې وويل: خصويص غو 

))پوتني، فهيم او نورو ته د بوش 

وه او د خپلې هر ېول اپيغام ورس

مستقيمې او نا مستقيمې مرستې 

ېاې يې ورکړ، فهيم ورته يو موټى 

شګه الس کې ونيوله ويې ويل: 

وايو، دېته په هلمند  ګدېته موږ رې

اوس ټول افغانستان يو دى. افغانستان کې ، کې شګه وايي دا يوه مانا لري

، طالب نه په شامل کې او نه په جنوب کې ځاى لري، موږ بايد کابل ونيسو

طالبانو څخه اوس خلک په تنګ شوي اوس هغه د څو کالو مخکې افغانستان 
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پوتني ورته وويل: کابل نه شئ ساتالى، بايد سالنګ کې تم شئ، دا  .نه دى

خت ځاى مستحکم کړئ موږ مو تر شا والړ يو، خو فهيم د دې وېش س

موده وروسته د طالبانو نظام  همخالفت وکړ. کله چې پوتني مسکو ته الړ، څ

سقوط شو، فهيم او نور کابل ته راغلل، پوتني په تلفېون کې ماته په قهرجنه 

لهجه وويل: دوى ولې کابل ته الړل، دوى کابل نه يش ساتالى، بيا جنګونه 

 ،دوى زما خربې نه مني ما ورته وويل: ،...رشوع کېږي، بيا طالبان پيداکېږي

خو پوتني په ېېره قهرجنه لهجه خربې کولې، رحامن وويل: ما څه وخت 

وروسته بيا پوتني وليد، پوتني راڅخه بښنه وغوښته چې تاته مې په ټلېفون 

ما ورته وويل ولې اوس دومره نرم يې؟ هغه وويل: د  ،کې تېزې خربې وکړې

اوس خو يې نه اوري، ځکه نرم ټلېفون خربې خو مې امريکايانو اورېدلې، 

يم. هد  يې دا و چې امريکايان وپوهوي چې د هغوى پيغام يې په ښه 

ېول زما له الرې افغانانو ته رسوىل دى.(( امام عيل رحامن وويل: ))اوس 

د  نو هغه له پوتني رسه د مالقات، چې مې ېېر کلونه وروسته استاد رباين وليد

 راڅخه وکړه.(( ګيله يې يو ځل بيا نه برابرولو
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 !د رباين رشم

 

الدين برهان استاد د سولې مشوريت جرګې تر جوړېدو دمخه اوازه وه چې

خلکو  نورو يس په توګه غوره کېږي، زما په شان ېېرويرباين د دې جرګې د ر

ولسمرش ته وييل وي چې دا کار ونه کړي، خو ما هم خپل انساين هم به 

ه خالصه کړه چې دا د سولې پروسې ته زيان ليت وګاڼه، پر هغه مې غاړ ؤ مس

هم وليکه، ما ېېر داليل درلودل،  ليکيس ته مې يو تريخ يرسوي، جمهور ر

يو دليل دا و چې رباين نور 

کوم ځواک نه لري، غواړي 

حکومت رسه نږدې يش او له 

دې الرې نور امتيازات 

يس راته يواخيل. جمهور ر

وويل: ))رباين ماته راغى، 

ويل چې زما د عمر راته يې و 

وروستي وختونه دي غواړم، 

په دې پاتې عمر کې، دې 

خپل ولس ته خدمت وکړم، 

زه غواړم د افغانانو تر منځ 

نو دا به زما ، سوله وکړم او په دې برخه کې که يو خدمت زما له السه ويش

رباين غواړي په استاد يس ته وويل: ))يلپاره د افتخار کار وي.(( ما جمهور ر

تې عمر کې هم د سولې بهري ټپ کړي او له تا څخه نور امتيازات هم دې پا

واخيل.(( پر جمهور رييس زما خربې ښې ونه لګېدې، زه ترې همداسې نيم 

خوابدى راووتم. د سولې ميل مشوريت جرګه خالصه شوه، تر جرګې دوه 

 )پروفيسور برهان الدين رباين(
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ته راغى او په ترکيه کې يې  کرزي جمهور رييس ،درې ورځې وروسته رباين

د تقرر د ژمنې )صالح الدين رباين( د خپل زوى انستان د سفري په توګه د افغ

يس ورته وويل: ))استاده اوس رشم دى يعميل کېدل وغوښتل، جمهور ر

جرګه تازه تازه تېره شوې، که دا اعالن خپور يش خلک به وايي چې استاد 

 ينربا  خو استاد ،رشوت واخيست که څنګه؟ دا کار درته کوم خو لږ وروسته((

ورته وويل: ))نه بابا دې کې د رشم څه خربه ده، هېڅ پروا نه کوي، ته ح  

لرې چې يو څوک مقرر کړې، خو که )صالح الدين( څومره ژر مقرر يش ښه 

 به يش. دا څه د رشم خربه نه ده.((

جمهور رييس قلم پر مېز ټکاوه، د هغه د تقرر حکم يې السليک کړ، خو 

د رباين په باب د چا  کرزي ته يسيجمهور ر زه نه پوهېږم چې هغه وخت به

 په ياد شوې وي که نه؟ خربې ور
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 ))مارشال(( او سپى

 

هغه نېټه ليکل شوی دی. مه( ۱پر )کال د لړم  (ل٠097دا يادښت د )

څوک چې له ښاغيل محمدقسيم فهيم رسه له نږدې پېژين هغه ټول پر دې 

 پر شتون رسبېره د سپيو پوهېږي چې ))مارشال(( صيب د پيسو او جايداد

پر سپيو رسبېره  .ذوق هم لري ساتنې

يو هم سايت، او مرغان نور حيوانات 

يو سپني اسپ په يو لک ځل يې 

له تاجکستان څخه  (۶۱۱،۱۱۱)ېالره 

اخيستى و. د کابل يکه توت سيمې ته 

ورڅېرمه د حيواناتو يوه طويله هم 

لري، د فهيم ترڅنګ د هغه نور ياران 

 د ساتنې و او نورو حيواناتوهم د اسون

( نېټه افغانستان ته د تاجکستان 0کال د عقرب پر ) (ل۶۹۸۳)شوقيان دي. د 

رحامنو ( سفر درلود، تر سفر دمخه  جمهور رييس امام عيل رحامن )پخواين

د جمهوري رياست د ماڼۍ کتنه  د افغانستان د هغه د ساتندويه ګارد مرش

ځاى رايش، د همدې مخنۍ کتنې په ترڅ کوله، چې بيا له خپل مرش رسه يو 

سرتګې ولګېدې، يو دم  خان کې يې د ارګ ګلخانې ماڼۍ ته مخامخ پر فهيم

 يې غږ کړ! ))او فهيم! کجا استى تو بيا که يک سگ بريت نگه کديم، ايتو

 ((...دان داره مثل قلف وارى که يک دفه دان پرته، به پنجه خالص نه ميشه

د محافظت رييس له پخوا نه فهيم رسه  د تاجکستان د جمهور رييس

پېژندل، هغه وخت چې طالبانو شاملټلواله پسې اخيستې وه او دوى اکرثو د 

تاجکستان )کوالب( ته پناه وروړې وه، نو هلته دې شخص د فهيم بدې 

 )محمد قسيم فهيم(
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( (مارشال))ورځې ليدلې وې، هغه داسې فکر نه کاوه چې فهيم خان اوس 

شان او شوکت خاوند دى، خو هغه  دى، د جمهور رييس مرستيال دى، د

داسې فکر کاوه چې دى همغه پخواىن فهيم او يا قسيم دى. فهيم خان چې 

يس دا حال وليد، نو ځان يې ييس د محافظت د ريد تاجکستان د جمهور ر

تېر کړ، هغه ته يې وويل: ))ځه بيا به بل وخت خربې وکړو(( يوازې ستړي 

 ميش يې کايف وګڼله.
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 ت کې څوک څومره دي؟په ميل امني

 

استخبارات يا امنيتي خدمات د هر هېواد تر ټولو حساسه اداره ګڼل 

کېږي، نيم دولت د پټو اطالعاتو له الرې کنټرولېږي او ثبات تر السه کوي. له 

ل( کال راهيسې د افغانستان د استخباراتو ادارې يوه ۶۹۳۷بده مرغه چې له )

ل چې دا اداره د )کام( يانې )کارګري، ل( کا۶۹۳۷ميل بڼه خپله نه کړه، پر )

استخبارايت موسسه( په نامه يادېده هم د واکمن ګوند خدمت کې وه او د 

افغان ولس په عامه وژنه کې يې الس درلود، وروسته بيا د )اګسا( يانې 

. ، وژنو بيا هم دوام وکړ)افغانستان ګټو ساتندويه اداره( په نامه ياده شوه

يانې )خدمات امنيت دولتی( په نامه ونومول شوه، دا وروسته بيا د )خاد( 

وخت هم تر ېيره حده له خپل ولس رسه په مقابله کې مرصوفه وه، وروسته 

يې وزارت ته پورته کړه د )واد( يا )وزارت امنيت دولتی( په نامه يې کړه، 

نوم پرې کېښود، دا ځل يې يوازې نوم  (د ميل امنيت ادارې)وروسته يې 

عمل کې بيا هم له تنظيمي انحصاره ونه وته، د طالبانو په واکمنۍ  ميل شو، په

کې هم د طالبانو د ګټو لپاره وکارېده، کله يې ورته د )احتساب( رياست وايه 

او کله هم د )استخباراتو او امنيت( رياست په نامه يادېده. د طالب نظام تر 

ې د )ميل امنيت ړنګېدو وروسته له موقتې ادارې رانيولې بيا تر دې دمه چ

رياست( په نامه ياديږي، بيا هم له تنظيمي انحصاره نه ده وتې. پر دې ادارې 

د تنظيمي انحصار منګولې هغه وخت ال پسې ټينګې شوې چې د طالبانو د 

نظام تر ړنګيدو وروسته په )بن( کې د قومونو په نامه د څوکيو ناعادالنه وېش 

ارې د رييس د مرستيال پر پوست بن کنفرانس کې د موقتې ادپه پيل شو، 

)پنجشېر( ولسوالۍ ته ورکړل  ونهرسبېره دفاع، د کورنيو او بهرنيو چارو وزارت

ته ورکړل شوه،  (ېاکرت عبدالرحمن)شول، رسبېره پردې د ميل امنيت اداره 
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 )ېاکرت عبدالرحمن(

 )عار  رسوري(

که څه هم ېاکرت عبدالرحمن د نظار شورا له اسايس غړو څخه و، خو څرنګه 

بن کنفرانس کې پنجشېر ګروپ )لخدار  پهانی و، نو چې پنجشېری نه و) نورست

براهيمي( او نور پرېکړه وال تر فشار الندې راوستل چې د ميل امنيت رياست 

خو په وزارتونو کې نه راځي، دا يو لوی رياست دی، پر دې به وروسته بحث 

دلته وزارتونه ووېشئ. پنجشېر کېږي، تاسو بايد 

ې د نظار ګروپ لخدار براهيمي مجبور کړ چ

ته د  (ېاکرت عبدالرحمن)شورا غړي 

ترانسپورت وزارت ورکړي، ترانسپورت وزارت 

دا مهال تيار )انجنري روح هللا امان( ته ورکړل 

شوی و، خو څرنګه چې روح هللا امان کوم 

سيايس مالتړ نه درلود، نو نوم يې په پنسل 

دې ېول  پاک ورپاک کړ او پر ځای يې ېاکرت عبدالرحمن وليکل شو، په

خو  ،چې د وزارت نوم يې نه درلود ،ميل امنيت رياست او نورې لويې ادارې

کارونه يې تر وزارته کم نه وو، ټول له يوې مخې نظار شورا پنجشېر ګروپ ته 

( مهم رياستونه يوازې د ۸۹۲پاتې شول. د لنډ مهالې ادارې پر مهال ټول )

پنجشېر اوسېدونکو ته ورسېدل، دا په کابل 

ټول حکومت تر نياميي زيات کې د 

 حساس پوستونه جوړوي.

د دې رياست د  (انجنري عار  رسوري)

رييس په توګه خپله دنده پيل کړه، دا چې 

عار  رسوري څه ېول سړی دی، پخوا يې 

څه کړي وو او دلته يې څه وکړل، پوره 

بحث غواړي، خو په يوه جمله کې سړی 

است له پنجشېريانو او ويالی يش چې عار  رسوري د ميل امنيت ري

او  ، دسيسېجميعتانو ېک کړ او د پښتنو پر ضد يې خپل ټول هغه توان
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 )امر هللا صالح(

. اکرثه پښتانه يې د طالبانو په نامه ېتوطيې وکارولې چې د ده په وس کې و 

ونومول، ويې ټکول او د رلم کچه دومره لوړه شوه چې نه د کابل حکومت 

شول. وروسته حکومت او نړيوالې او نه هم نړيوالې ټولنې دا رلمونه پټوالی 

ټولنې په تېره بيا امريکايانو پرېکړه وکړه چې دې ادارې ته داسې يو څوک 

راويل چې له دوی رسه په ژبه پوه يش. د دې کار لپاره يې )امرهللا صالح( 

چې مخکې د احمد شاه مسعود يو ژباړن ګڼل کېده، په انګلييس يې خربې 

هم لوستی و، مناسب وګاڼه، هغه وم کورس کوالی شوې، په امريکا کې يې ک

د دې ادارې په راس کې راغی. 

د صالح د واکمنۍ پر مهال په 

ميل امنيت رياست کې په 

راهري صورت کې يو څه مثبت 

تحوالت راغلل، خو سريت او 

محتوا ال هامغسې وو. يوه ورځ 

مې د لويې جرګې په کېږدۍ 

کې له امرهللا صالح رسه د ميل 

يب په اړه اوږد بحث وکړ، ما وويل چې دا اداره ميل نه ده، امنيت د ترک

د ميل امنيت په لوی ))تنظيمي ده، هغه وويل: داليل راته ووايه، ما وويل: 

( يې يوازې د پنجشېر او پاتې ۶۱( مهمو رياستونو څخه )۲۷رياست کې له )

نور يې هم اکرثه په تاجک قوم پورې اړوند افرادو ته حواله شوي او کوم 

چې پښتانه دي اکرثه يې له جميعت تنظيم رسه تړيل دي، نو اوس تاسو 

وواياست چې دا اداره ميل ده که تنظيمي؟ که زه ستاسو پر ځای راشم او له 

( رييسان مقرر کړم او نور هم د خپل تنظيم خلک، تاسو ۶۱خپلې ولسوالۍ )

فکر کوي به ماته په کومه سرتګه ګورئ، نو اوس زما په شمول اکرثه خلک دا 

امرهللا  .((چې دا اداره يوازې د نظار شورا او جمعيت د ګټو ساتندويه ده

صالح که څه هم وويل چې دا واقعيتونه دي، خو ويې ويل چې د سمون 
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 لپاره يې بايد کار ويش، نه دا چې موږ ټول سيستم رد کړو.

امرهللا صالح دا هم وويل چې زما دوه مرستياالن دي، دواړه پښتانه دي، 

هد  يې له )انجنري ابراهيم سپني زاده( او )ېاکرت عبدهللا لغامين( څخه و، 

انجنري ابراهيم دا مهال تش کله کله د امنيت رياست ته ورته، رول يې ېېر 

سمبوليک و او عبدهللا لغامنی هم له تنظيمي پلوه نظار شورا او جمعيت 

دلونونه او سمونونه پورې تړلی و، امرهللا صالح د وخت په تېرېدو رسه يو څه ب

راوړل، خو عمومي کيفيت بدل نه شو، د ميل امنيت د ټول تشکيل تحليل 

او ترشېح د دې يوې ليکنې له زغمه وځي. خو دلته به هغه وروستۍ نتيجه 

چې د )انجنري نبيل( تر رياست وروسته او ان د اسد هللا خالد تر ټپي کېدو 

و، دا د ميل امنيت رياست وروسته زموږ الس ته راغلې، دلته وړاندې کړ 

وروستی ترکيب دی چې له بېال بېلو الرو زما تر قلمه رارسېدلی دی، دا 

 ترکيب په دې ېول دی:

 افرسان 

 پښتانه ۳۸۳۱ 

 تاجک ۳۳۱۳ 

 رستېري

 پښتانه ۹۱۳۳ 

 تاجک ۱۱۹۱ 

 اجريان

 پښتانه ۳۹۳ 

 تاجک ۶۸۱۱ 

پيله ل( کال د غرب ګويل مياشتې تر ۶۹۳۲دا هغه تشکيل دی چې د )

( ۷۳۱پورې ارزول شوی دی. يوازې د اسدهللا خالد تر ټپي کېدو وروسته )

تنه پنجشېريان د امنيت د لومړي مرستيال )جرنال حسام الدين( په وړانديز 
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او د فهيم خان په منظورۍ نوي مقرر شوي دي. دا په داسې حال کې ده 

ص چې د چې د امرهللا صالح په شمول د پنجشېر ګروپ اکرثه سيايس اشخا

سيايس اپوزيشن اکټونه کوي، وايي په حکومت کې د تاجکو ونډه کمه ده، 

قومپالنې، سمتپالنې، ژبپالنې او ان  رکرزی او د حکومت ځينې نور غړي پ

فاشيزم تورنوي، نو که د کرزي دا ېول عملونه فاشيزم وي دې بل اړخ ته به 

ا حال دی، څه نوم ورکړل يش؟ نه يوازې د ميل امنيت په رياست کې د

بلکې د حکومت په نورو ملکي ادارو کې هم دا حال دی. پورتنی ترکيب 

چې موږ د افرسانو په برخه کې ګورو، په دې کې بيا بل مشکل دا دی چې 

پښتانه افرسان د څوکيو د اهميت له مخې ال په بد حالت کې دي او بله خربه 

او سيايس انتصاب له ېر يې د تنظيمي ت شمال دا چې دا پښتانه افرسان يو زيا

مخې په جمعيت تنظيم او يا هم د جمعيت په نورو ائيتاليف تنظيمونو پورې 

تړيل خلک دي. په دې ېول په وروستۍ نتيجه کې سړی ويالی يش چې د 

( کلونو کې د يوه مشخص تنظيم او بيا په هغه ۶۲ميل امنيت اداره په تېرو )

 داره پاتې شوې ده.تنظيم کې هم پر يوې مشخصې سيمې پورې تړلې ا
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 له وخت څخه ناوړه ګټه اخيستنه

 

په لنډ مهاله او منځمهاله اداره کې چې محمد قسيم فهيم هم د يادو ادارو 

د مرش لومړی مرستيال و او هم يې د دفاع د وزير په توګه دندې رسته 

رسولې، په سلګونو څه چې په زرګونو ناقانونه کارونه يې تر رسه کړي دي. د 

ټولو سپړل او را اړول د يوه کتاب څه چې د کتابونو ليکل غواړي. د ده  هغو

د ګڼو ناقانونه کارونو له جملې 

څخه يو کار دا و چې کله به 

جمهور رييس چريته په سفر الړ 

او دی به رسپرست شو، نو 

ښاغلی )يوسف اعتبار( چې هغه 

مهال د ولسمرشۍ د چارو د 

ادارې د لوی رييس په توګه 

ته رسوله، هغه به ټول دنده رس 

هغه کاغ ونه، اسناد او نور مواد 

ېه کوله او يا به يې د چې ولسمرش کرزي به د هغو له السليک او منظورولو ېه

)نه السليک( اټکل و، اعتبار به دا اسناد ټول راټول او ترتيب کړل او دېته به 

رست منتظر و چې کله کرزی کوم هېواد ته په سفر ځي او فهيم خان د رسپ

په توګه پاتې کېږي. څرنګه چې د حکومت ټول پوستونه په ترتيب رسه د 

شاملټلوالې او په تېره بيا د نظار شورا )پنجشېر ګروپ( په الس کې وو، نو 

الندې ټولو رييسانو او اړوندو کسانو ته به يې وويل چې څه غوښتنې لرئ 

کرثه د ځمکو ټولې د چارو لويې ادارې ته وسپارئ، په دې غوښتنو کې به ا

او جايدادونو غوښتنې وې، نوی تقرر، د دولتي او عسکري رتبو ورکړه او نور 

 )محمد قسيم فهيم(
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 )يوسف اعتبار(

ېول ېول امتيازونه به په کې شامل وو، کله چې به جمهور رييس پر سفر الړ، 

په خپل اعتبار د فهيم  ،دا ټولې دوسيې او غوښتنې به ښاغيل يوسف اعتبار

طالح په )ټي ثانيه( کې السليک خان پر مېز کېښودې، هغه به د عوامو په اص

او ښاغيل اعتبار به په ترتيب رسه خپلو مراجعو ته ابال  کړې، سړی پوره او 

کره نه يش ويالی، چې څومره ناقانونه کارونه به تر رسه شوي وي، خو د يوه 

( زرو زيات داسې کارونه به تر ۳۱) پنځوس اټکل له مخې ويالی شو چې تر

ت يې درلود او بايد نه وای تر رسه شوي. شايد رسه شوي چې قانوين مامنع

( زرو ناقانونه حاتم بخشيو او نورو ناوړه کارونو ۳۱)پنځوس ځينو کسانو ته د 

رقم څه مبالغه ښکاره يش، خو هغو کسان چې د حکومت له داخيل جوړښت 

 او په هغه کې د واک له ناانډوله وېش څخه خرب دي، هغوی ته کېدی يش

و ېېر ټي  رقم ښکاره يش. کله چې به ولسمرش بېرته ( زره ي۳۱) پنځوس

خو کېدی شول پر دې راستون شو، لومړی 

کارونو خربېده نه، که خربېده هم ځان يې 

ناګاره اچوه او درېيمه خربه دا چې که زړه 

يې غوښتل رد يې کړي، د رد عميل صالحيت 

نه درلود، هغه هم هغه ېول کارونه تر  هم يې

يې د دې ټلوالې د رسه کول چې اکرثه 

 سبب ګرځېدل او د ځينو په اصطالح ميل)!( حرکت يې کاوه. ۍخوشال

د انتقايل او موقتې ادارې له اسنادو به تېر شو، يوازې د دې ېول کارونو 

محافظت و امنيت رجال برجسته رياست يوه وړه بېلګه به وړاندې کړم د )

په نامه يو رياست دی، يا د غټو دولتي شخصيتونو د امنيت او ساتنې  (یدولت

د ميل امنيت اړوند دی، خو د جمهوري رياست د عايل مقام د )لسم رياست( 

د جمهوري  رياست تر چرت او اوامرو الندې کار کوي. دا مهال )کريم خرم(

د عايل مقام رييس دی، خو د دې بل رياست رييس بيا د پنجشېر  رياست

 اوسېدونکی ښاغلی )نورهللا خان( دی.
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ر نوی تقرر، انفکاک او هم رتبه ورکول چې په دې رياست کې اصالً ه

کېږي بايد د جمهوري رياست د عايل مقام د مرش چې دا مهال )کريم خرم( 

له الرې تر رسه يش. خو د شاملټلوالې په فکر ځينې مقررۍ بيا داسې  ،دی

دي چې الزمه نه ده کريم خرم او يا ولسمرش کرزی دې پرې خرب يش، هغه 

مستقيمه الره تر رسه کيږي، هغه الره چې د يوسف اعتبار له الرې  پر همغه

مستقيامً تر ))مارشاله(( غځېدلې ده، )د محافظت و امنيت رجال برجسته 

دولتي( رييس يې مستقيامً يا په خپله يوسف اعتبار ته او يا هم ميل امنيت ته 

سې تر او هغوی يې بيا ښاغيل اعتبار ته وړاندې کوي، هغه يې بيا همدا

))مارشاله(( رسوي، هغه يې السليکوي او په دې ېول کارونه تسلسل پیدا 

( تنه څنګه په يوه ۳۹کوي، دلته به يو جدول د بېلګې په توګه راوړو چې )

 !واړه رياست کې ترفيعات کوي. د دې حکم کاپي دلته وګورئ
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نورو وړو په يوه واړه رياست کې چې دا حال دی، څه فکر کوئ د دولت په 

 او لويو مهمو ادارو کې به څه حال وي؟ دا مشت منونه يې خروار دی.

دې لېست ته چې تاسو ګورئ، دا اکرثه په يوې سيمې او يوې سيايس 
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ېلې پورې اړوند خلک دي، په همدې خاطر دوی نه دي غوښتي چې سيمه 

او ځای وررسه وليکي. ښاغيل يوسف اعتبار داسې په سوونو ېله ييزې رتبې 

او مقررۍ منظورې کړي دي.د دولتي ځمکو وېش، په بهرنيو هېوادونو کې د 

افغانستان په سفارتونو کې مقررۍ او په سلګونو ېوله نورې ټاکنې په دې لړۍ 

کې شاملې دي. دا لړۍ اوس هم ښه په درز کې روانه ده، خدای خرب چې د 

او ګومارنې پر  کرزی صيب د قانوين واکمنۍ تر پايه به څومره ناقانونه کارونه

 دې ولس تحميل يش.

نه يوازې فهيم خان په زرګونو ناقانونه کارونه کړي، بلکې د هغوی ټولو 

ملګرو پر خپل وخت او پر خپل ځای داسې کارونه تر رسه کړي، چې قانون 

ورته اجازه نه ورکوي. سيمه پالنه، ژبپالنه، قومپالنه او تنظيمپالنه د دې ېول 

 (بسم هللا خان محمدي)دي. دلته به د ښاغيل کارونو څرګندې بېلګې 

سمتپالنې ته هم لږ تم شو، کله چې دی د کورنيو چارو وزير شو، نو دلته ده 

غړو او د پنجشېر درې د اوسېدونکو پر پخواين شمېر  د اسالمي جمعيت د

رسبېره دا شمېر نور هم زيات کړ، دې الندې جدول ته وګورئ او بيا نور 

 خپله قضاوت وکړئ:

د يادونې وړ ده چې دا لېست د بسم هللا خان د واکمنۍ پر مهال د ځينو 

کسانو له خوا ميل شورا ته هم د کتنې لپاره وړاندې شوی و، ځينو وکيالنو 

 پرې اعرتاض هم وکړ، خو زور يې ونه رسېد.
 ورپه کورنيو چارو وزارت کې د ښاغيل بسم هللا خان د واکمنۍ پر مهال د سيمه ييز تقرر يو انځ

امر 
ش  موقف سياسی سکونت وظيفه رتبه اسم ه

در زمان کی 

 مقرر شده
 مالحظات

 پنجشیر وزيرداخله سرت جرنال بسم هللا خان ٠
جمعيت 

 اسالمی
  

 ډګر جرنال عبدالرحمن ۲
معني 

 امنيتی
 کابل

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

۹ 
بازمحمد 

 احمدی
 ډګر جرنال

معني مواد 

 مخدر
 بدخشان

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 تورنجرنال مسعود راغب ۱
ريس ع 

 تفتيش
 پروان

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 

۳ 

عبدالرحيم 

 شجاع
 تورنجرنال

رييس ع 

 حقوق
 پنجشري

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان
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 جرنال هاميون عيني ۱
رييس 

۶۶۳ 
 پنجشیر

جمعيت 

 اسالمی
  

۷ 
عبدالقدوس 

 امید
 جرنال

ق زون 

 ۶منرب
 پنجشیر

معيت ج

 اسالمی
  

 تورنجرنال مالصبور ۸
ق 

 بدخشان
 پنجشیر

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال معروف ۳
ق قرارګاه 

 وزارت
 پنجشري

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال شاعلم ۶۱

معاون 

ریاست ع 

 استخبارات

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
 بسم هللا خان

قبالً در 

امنيت 

دوسیه 

 داشت

 لجرنا اکرام ۶۶

ق قطعه 

محافظت 

 قضات

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال نجيب هللا قانونی ۶۲

معاون 

ریاست ع 

 دفرت

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال دادهللا ۶۹

معاون 

ریاست ع 

امور 

 پوليس

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال محمداصف ۶۱

مدیر ع 

حقوق 

 کابل

 پنجشیر
عيت جم

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال سيف الدين وفا ۶۳

مدير ع 

حقوق 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال مبني قره بيګ ۶۱

معاون 

ریاست 

 تعمريات

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  

 جرنال عظيم قره بیګ ۶۷

معاون 

ریاست 

 ترافیک

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  

 جرنال خليل دستيار ۶۸

رييس 

تحقيقات 

 ۲۰۲زون 

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال حبيب الرحمن ۶۳

رييس 

تحقيقات 

 ۲۰۲زون 

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال عبدالروف تاج ۲۱
امر امنيت 

 بلخ
 پنجشیر

جمعيت 

 اسالمی
  

 

 

۲۶ 

 جرنال عبدالحميد

رسپرست 

رياست 

 تعمريات

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
   خانبسم هللا
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۲۲ 
محمدنارص 

 حيدری

 سمونوال

 )ډګروال(

مدير ع 

تحليل و 

ارزيابی 

 معينيت

 

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال الدين صرب ۲۹

مدير ع 

استخبارات 

 وزارت

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال اکرب محمد ۲۱

مدير ع 

تعقيب 

وزارت 

 داخله

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  سم هللا خانب

۲۳ 
عبدالحکيم 

 خريخوا
 سمونوال

مدير 

کنرتول 

زون منرب 

 کابل ۹

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  

 سمونوال غالم غوث ۲۱

مدير ع 

پاليسی 

معينيت 

 پاليسی

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال عبدالستار ۲۷

مدير 

تعقيب و 

جستجو 

 کابل

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال صابر ۲۸

ق کندک 

کمربند 

 کابل

 پنجشیر
جمعيت 

 اسالمی
  

 څارمن ويس تاج ۲۳
امر حوزه 

 دهم کابل
 پنجشیر

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال خالد تاج ۹۱

مدير 

استخبارات 

 پنجشري

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال عبدالرحيم ۹۶

مدير 

تروريزم 

 هرات

 پنجشري
 جمعيت

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال لطف الهادی ۹۲

مدير 

استخبارات 

 هرات

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال قدم شاه ۹۹

ق کندک 

 ۶لوای  ۲

 نظم عامه

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  

 

 

۹۱ 

 

 لومړی څارن غالم دستګري

مدير 

جنايی 

 ۲حوزه 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان
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 سمومنل عبدالرحیم ۹۳
امر کنرتول 

 ۶حوزه 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال ذين العابدين ۹۱

ق کندک 

 ۹لوای  ۵

 نظم عامه

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال اغا شريين ۹۷

معاون 

اداری 

حوزه 

چهارم 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  

 جرنال عزيز غريت ۹۸
نيه ق ام

 جوزجان
 پنجشري

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال عارف امني زاده ۹۳

معاون 

اداری 

حوزه 

 دهم

    پنجشري

 لومړی څارن الياس ۱۱

امر کشف 

حوزه اول 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 لومړی څارن محمدوزير ۱۶

امر کشف 

حوزه 

يازدهم 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
   خانبسم هللا

 څارمن عبيدهللا ۱۲

امر کشف 

حوزه 

شانزدهم 

 کابل

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونيار سيف الدين ۱۹

امرجنایی 

مريبچه 

 کوت

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 ډګرجرنال فضل الدين عيار ۱۱

قوماندان 

 ۲۰۲زون 

 شمشاد

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

۱۳ 
يوب محمد ا

 سالنګی
 ډګر جرنال

قوماندان 

 ۶۰۶زون 

 کابل

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال زمری ۱۱

ريس 

عمومی 

 نظم عامه

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 

 

۱۷ 

 

 

 جرنال شرياحمد ملدانی

قوماندان 

امنيه 

واليت 

 پروان

 هرات
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان
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 جرنال خليل اندرابی ۱۸

وماندان ق

امنيه 

 سمنګان

 بغالن
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال سيدمحمد ۱۳
قوماندان 

 امنيه فراه
 بغالن

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 تورنجرنال داکرت وکیل ۳۱

ريس ع 

 پيژنتون

 

 شاملی
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال جمعه عديل ۳۶

ق ميدان 

هوايی 

 کابل

 هرات
جمعيت 

 اسالمی
  

 تورنجرنال سيدامان سادات ۳۲

معاون 

اداری 

قوای 

 رسحدی

 بدخشان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 تورنجرنال سميع هللا قطره ۳۹

قوماندان 

امنيه 

 کندوز

 بدخشان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال فاروق حساس ۳۱

امر حوزه 

چهارم 

 کابل

 کاپيسا
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال زمحمدايا ۳۳

امر حوزه 

هفدهم 

 کابل

 شاملی
جمعيت 

 اسالمی
  

 جرنال مشتاق ۳۱

امر حوزه 

پنجم 

 کابل

 پغامن
جمعيت 

 اسالمی
  

 سمونوال غالمحی الدين ۳۷

قوماندان 

 ۲لوای 

 نظم عامه

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  

۳۸ 
فيض الرحمن 

 سيدخيل
 سمونوال

امر امنیت 

واليت 

 پروان

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  خانبسم هللا 

 سمونوال حاجي محمد ۳۳

مدير 

جنايي 

واليت 

 پروان

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال حفيظ هللا ۱۱

معاون 

اداری 

حوزه نهم 

 کابل

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 

 

۱۶ 

 

 جرنال سيدخيل

قوماندان 

قوای 

رسحدی 

 شامل

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان
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 والسمون سجده ۱۲
جنایی  مدير

حوزه پنجم 

 کابل

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال عبدالستار ۱۹

جنايی  مدير

حوزه 

پانزدهم 

 کابل

 پروان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 سمونوال امان هللا ۱۱

امر حوزه 

يازدهم 

 کابل

 بدخشان
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 لومړی څارن عبدالعزيز ۱۳

 امر کشف

حوزه 

 پانزدهم

 پنجشري
جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 جرنال واحد رشيفی ۱۱
معاون 

 نظم عامه
 پنجشري

جمعيت 

 اسالمی
  بسم هللا خان

 

ستونو او مقرريو يوه بېلګه ده ېست د هغو نورو لسګونو او سلګونو لېدا ل

 چې د وزارت له چاپېرياله بهر ويت دي. پوره باور دی چې په ټولو هغو ادارو

کې چې په راس کې يې د اسالمي جمعيت پلويان او غړي وو، حاالت په 

 انځور په توګه ګڼل کېدی يش. ټوليز ست يې د يوېهمدې ېول وو. دا ل
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 ديارلسم څپرکی
 

 د ولسمرش کرزي وزيران

 

لکه څنګه چې د ولسمرش کرزي د دربار او نظام په بېالبېلو برخو کې 

ې يې د کابينې غړي يا وزيران هم رنګارنګ کرکرتونه موجود وو، دغس

رنګارنګ وو. تنظيمي افراد په کې وو، مسلکي هغه په کې وو، د قومي ونډې 

له امله مستح )!( ګڼل شوي افراد په کې وو، د روحاين يا جهادي قرش 

استازي په کې هم ځلېدل، کيڼ اړخي، ښي اړخي او نا اړخي ټولو په کې 

ې د کرزي کابينه د بېالبېلو مصلحتونو او خپله خپله ونډه لرله. رسه له دې چ

نزاکتونو له امتزاج څخه رغېدلې وه، خو څرنګه چې اسايس قانون ورته لوړې 

زده کړې قيد کړې وې، نو ځکه خو ټول مجبور وو، تر باور رايې اخيستلو 

وړاندې خپل حقيقي او ناحقيقي تحصييل اسناد جوړ او وليس جرګې ته يې 

( کلنې ۶۱ه مجموعي ېول د کرزي صيب د )وړاندې کړي. که سړی پ

 ۶۹۳۷واکمنۍ د حکومت ټولو غړو ته نظر کوي، نو تر ده وړاندې ان تر )

کال پورې د ده هره کابينه تر هغو نورو مسلکي برېښي، د دې لپاره  (ملريز

چې د کرزي د نظام د څو کابينو د غړو په باب ښه قضاوت وکوالی شو، ښه به 

 لنډې تبرصې رسه په لنډه توګه در وپېژنو.وي چې هر يو دلته له 

مرستياالن چې په خپله د حکومت يا کابينې غړي ګڼل مرستياالن: 

کېږي او د ولسمرش په غياب کې د کابينې چارې پرمخ وړي، په دولت او 

( کلنه دوره کې په مجموعي ۶۱حکومت کې مهم نقش لري. کرزي په تېره )

په مؤقته دوره کې ورته، محمد قسيم  ( تنه مرستياالن درلوديل دي.۸ېول )

فهيم، حاجي محمد محق ، سيام سمر او هدايت امني ارسال د مرستياالنو په 
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 توګه غوره شوي وو، خپله کرزي يې په ټاکنه کې کوم رول نه درلود. 

په انتقايل دوره کې يې بيا هم محمدقسيم فهيم، کريم خلييل او نعمت 

ګه غوره شول، حاجي قدير يې هم مرستيال، هللا شهراين د مرستياالنو په تو 

 د ټولګټو وزير او هم د ننګرهار د وايل په توګه غوره شو.هم 

په لومړۍ انتخايب دوره کې يې احمدضيا مسعود او کريم خلييل د 

 مرستياالنو په توګه منتخب شول او په دوميه انتخايب دوره کې د احمدضيا

ته پر خپل ځای پاتې شو. د فهيم ځای فهيم خان ونيو او خلييل بېر  مسعود

خان تر مړينې وروسته يونس قانوين د لومړي مرستيال په توګه غوره شو او 

 څو مياشتې يې دا دنده پرمخ يوړه.

په مرستياالنو کې فهيم خان تر ټولو زيات د واک و ځواک څښنت و، ان 

د ولسمرش د نظرياتو او اوامرو د ويټو صالحيت يې هم درلود، احمدضيا 

مسعود او کريم خلييل بيا د ولسمرش تر سيوري الندې وو، د دواړو واک و 

ځواک رسه تقريباً مساوي غوندې وو، خو څرنګه چې نظار شورا په حکومت 

کې زيات واک درلود، نو ځکه خو د احمدضيا مسعود، سيايس او پوځي مالتړ 

په تر کريم خلييل يو څه زيات و. د دې دواړو اشخاصو او يا ېلو قوت 

مرګغونډو يا تلينغونډو کې څرګندېده. د احمد شاه مسعود تلني چې په څومره 

شاندارو حکومتي مراسمو منانځل کېده، نو د عبدالعيل مزاري بيا په هغه کچه 

 نه و او زياتره د هزاره توکمو د راټولېدو په بڼه خالصه کېده.

ب نورې د مرستياالنو د واک و ځواک د ورته وايل او توپريونو په با

خربې هم کېدی يش، خو دلته نه غواړم دا بحث ېېر اوږد کړم، څرنګه چې 

پر مرستياالنو باندې په جال جال ېول بحث شوی، نو دلته الزمه نه بومل ځينې 

خربې بيا تکرار کړم، لوستونکي کوالی يش، همغه بحثونه له نظره تېر کړي، 

د هغو د کرکرتونو دلته غواړم د ولسمرش کرزي د وزيرانو پېژندنې او 

  څرنګوايل ته يو څه تم شم:
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 د ولسمرش کرزي وزيران

 

لکه څنګه چې مې د کرزي صيب د دربار د رنګارنګيو په باب څو ځله 

يادونه وکړه. وزيران يې هم همداسې درواخله، د هېواد له بېالبېلو برخو، 

ر يو بېالبېلو نظريو او سليقو څخه يې چا  کړي وو. دلته په لنډيز رسه ه

 درپېژنو:

رحيم وردګ په ميدان وردګو واليت  سرت جرنال رحيم وردګ: -۶

کې زېږېدلی، تر دې دمه يې تر شپږو لسيزو زيات عمر خوړلی، د کابل له 

حريب پوهنتون څخه فار  شوی، وروسته بيا د لوړو زده کړو لپاره امريکا او 

سرت جرنال مرص ته تللی او هلته يې پوځي زده کړې تر رسه کړي دي. 

عبدالرحيم وردګ د کاناېا له 

حريب پوهنتون څخه په 

نظامي علومو کې افتخاري 

دوکتورا ترالسه کړې ده. 

رحيم وردګ د جهاد په کلونو 

کې د ميل محاذ په تنظيم 

پورې تړلی و او د روسانو 

خال  يې په ېېرو سختو 

ريدونو جنګونو کې برخه اخيستې، څو ځله ټپي شوی او دوه ځله له ناوړه ب

م( کال يانې د جمهوري رياست تر ټاکنو ۲۱۱۱څخه ژوندی وتلی دی. تر )

وروسته کله چې حامدکرزي د ولسمرش په توګه لوړه وکړه، نو تر هغه وروسته 

يې جرنال رحيم وردګ د ميل دفاع د وزير په توګه وټاکه. تر هغه دمخه د 

تې پورې د دفاع م( کال تر سپتمرب مياش۲۱۶۲ياد وزارت مرستيال و. ده د )

 )جرنال عبدالرحیم وردګ(
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وزارت د وزير په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړ او بيا د وليس جرګې له خوا 

ناباوره شو. ولسمرش کرزي دی بېرته د دفاع وزارت د رسپرست په توګه وټاکه، 

خو ده دا دنده قبوله نه کړه او يوازې په امنيتي چارو کې د کرزي د مشاور 

 په توګه پاتې شو.

اع وزارت کې د خپل کار په څو کلنه دوره کې ځينې رحيم وردګ په دف

مثبت بدلونونه راوړل، د پوځ لپاره يې نظامي سرتاتيژي جوړه کړه، ريفورم 

يې تر يوه حده عميل کړ او نړيوالې مرستې يې راجلب کړې، په نړيوالو 

غونډو کې يې د افغانستان او پوځ په استازۍ ګډون وکړ او د پوځ د يوه 

توګه يې خپل رول تر يوه حده په ښه ېول تر رسه کړ. رحيم  مسلکي افرس په

وردګ د نرم طبيعت خاوند و، د ده نرم طبيعت په ياد وزارت کې د دې سبب 

شو چې نور تنظيمي عنارص ورڅخه ناسمه ګټه پورته کړي او د ده قانوين 

واک هم تر پوښتنې الندې راويل. په دفاع وزارت کې تر ده د اسالمي 

رادو واک په ټوليز ېول زيات و، چې دا مهال يې د لوی جمعيت د اف

 درستيز )بسم هللا محمدي( له خوا الرښوونه کېدله. 

رحيم وردګ د خپلې دندې د تصدۍ پر مهال پر دې بريالی نه شو چې 

په دفاع وزارت کې تنظيمي مکروب له منځه يويس او د ))جهاد(( او 

يوې بشپړې مسلکي اردو ته الره اواره ))مقاومت(( له شعارونو او تاثرياتو پرته 

 کړي.

په دفاع وزارت کې ونډه د قومي وېش له امله ورکول کېده، چې ويل 

( سلنه ۱۳کېږي د بن کنفرانس توصيه وه، د دې وېش له مخې په سلو کې )

( تاجکو او پاتې نورو قومونو ته ځانګړې شوې وه. خو پښتانه ۹۳پښتنو، )

ونه رسېدل او تاجک په کې هېڅکله هم په ته  )حد( هېڅکله هم دې سلنې

راکښته نه شول. دا کار هغه مهال هم روان و  سلنې (۷۱مهمو پوستونو کې تر )

چې لوی درستيز هم د رحيم وردګ ملګری )سرت جرنال شېرمحمد کرميي( 

و. دفاع وزارت ته په لومړيو کې د افرادو جلب او ج ب د لياقت پر اساس نه 
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مقاومت(( پر بنس  و. يادو مقاومتونو ځانګړې نومرې و) د ))جهاد(( او ))

لرلې، که چا به په ازموينه کې هېڅ نومرې نه شوې اخيستالی، خو چې د دې 

 دوو نومونو )جهاد( او )مقاومت( تصدي  يې درلود، نو د برياليتوب لپاره يې

 پوره و.

د وخت په تېرېدو رسه پوځ د مليتوب پرځای تنظيمي بڼه ونيوه، يوازې 

نوم يې ميل پاتې شو، د پوځ په موټرونو د جمعيت تنظيم د قومندان 

)احمدشاه مسعود( عکسونو نصب د دې ښکارندويي کوله چې پوځ ال هم د 

اسالمي جمعيت تر کنرتول الندې دی. ان لوی درستيز )شېرمحمد کرميي( 

له ژوندون ټلوېزيون رسه په يوه ځانګړې مرکه کې د دې حالت سپيناوی ونه 

 ی شو او له دې ځوابه عاجز پاتې شو.کړا

په ياد وزارت کې د لسګونو مليونو ېالرو مايل فساد خربې څو ځله پورته 

( مليونه ېالرو پورې فساد په کې ۱۱۱شوې، داسې قراردادونه هم وو چې تر )

 شوی و، د فساد لړۍ ټولو ته څرګنده وه.

چې ويل کېږي،  په خپله د رحيم وردګ پر يوه زوی هم د فساد تورونه وو،

د ياد وزارت غ  قراردادونه وررسه وو. خو اصيل مايل فساد په تنظيمي عنارصو 

پورې تړلی و چې د رحيم وردګ زور پرې هم نه رسېده او د دفاع وزارت 

اصيل واک و ځواک وررسه و. دوی د دفاع وزارت په قراردادونو کې دومره 

رسېده، خو بيا هم تر پايه  مايل فساد کړی و چې په سوونو مليونو ېالرو ته

داسې څوک پيدا نه شول چې د دوی د فساد مخه ونيسی. خپله رحيم وردګ 

له سيايس او اداري پلوه د دې ېول فساد او ځينو تنظيمي مقرريو پر وړاندې 

بېوسه و. ولسمرش کرزي يې هم په دې برخه کې مالتړ نه کاوه. يوه ورځ زه 

دفرت( څخه پر راوتو وم، سرت جرنال رحيم )يون( له خپل دفرته )امنيت شورا 

وردګ ارګ ته داخلېده، په دروازه کې رارسه مخامخ شو، ما چې وررسه څو 

واره دمخه په دفاع وزارت کې د پورتنيو يادو مشکالتو په باب خربې کړې وې، 

دي،  ېنو دا ځل ده ودرومل، راته يې وويل: ))ما باندې ځينو خلکو نيوکې کړ 

نه دی، واقعيت دا دی چې رييس صاحب )کرزی صيب( خو حقيقت داسې 

زما مالتړ نه کوي، زه چې د تقرر لپاره کوم لېست برابر کړم، رييس صيب ته يې 
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يوسم، هغه يې نه امضا کوي، خو بسم هللا خان چې کوم لېست ورته راوړي هغه 

سم اليس امضا کوي او له ما څخه پوښتنه هم نه کوي، په جلسو کې هم له هغه 

ه هره مسله پوښتي، نو ټول مشکل په رييس صيب کې دی. تاسو او که څخ

ستاسو مېرمن وکيله صيب )ارين يون( ولسمرش ته ووايي چې دفاع وزارت کې 

بايد ټول مسايل زما له طريقه تېر يش، نه د بل چا له خوا، نو چې داسې وي، زه 

ر رييس هلته هېڅ نه شم کوالی. تاسو ته مې ځکه وويل چې ستاسې خربې پ

صيب تاثري کوي.(( ما ورته وويل، زموږ خربې به پرې څه تاثري ولري، زه خو 

نه! زه پوهېږم چې تاسې او وکيلې » :دلته عادي مامور يم، جرنال وردګ وويل

صاحبې ته زيات احرتام لري او تاسو ورته د مامور په توګه نه ښکارئ، نو که 

ستونزې حلوالی شم. اوس  تاسې وررسه دا خربې مطرح کړئ، زه هلته ېېرې

چې زه د هر ناقانوين کار مخه ونيسم، هغوی يې بېرته په همده )ولسمرش( 

 «.باندې خالصوي، نو ماته څه پاتې کېږي؟

د جرنال صيب وردګ زړه ېک و، خو موږ هېڅ نه شو کوالی، يوه ورځ 

مې له ولسمرش رسه د يوه ځانګړي مالقات په ترڅ کې له جرنال رحيم وردګ 

د مالتړ خربه ورته ورياده کړه. ولسمرش وويل: ))اخ ورمېږ دې د ده مات څخه 

يش، دی مې د څه لپاره هلته لېږلی دی؟ دی مې د دې لپاره هلته ولېږه، 

چې هلته قومي توازن برابر کړي، هر څه دې نورو رسه دي، خو دی دې 

خدای خوار کړي، هېڅ يې ونه کړل.(( هر علت، دليل او مجبوريت چې و، 

فاع وزارت د فساد، سيايس او قومي ناانډولۍ پر يوې رسچينې بدل شو. د

خپله رحيم وردګ اساساً يو ميل سړی دی، ميل او اسالمي افکار لري، د 

هېواد او منطقې په کچه يو مسلکي صاحب منصب دی، يوې مطرح علمي 

کورنۍ کې زېږېدلی، اکرثيت پښتنو ته منسوب دی، السونه يې د خلکو په 

ه نه دي، د نيمګړتياوو په انډول يې برياوې او ښېګڼې زياتې دي، وينو رس 

خو ده له خپلو ټولو دې لوړتياوو څخه په دفاع وزارت کې د نيمګړتياوو د له 

 منځه وړلو لپاره غوڅه او اسايس ګټه پورته نه کړه.

م( ۶۳۳۸بسم هللا خان پر ) سرت جرنال بسم هللا خان محمدي: -۲

م( کال پورې يې خپلې ۶۳۷۳ې زېږېدلی دی، تر )کال په پنجشېر دره ک

 لومړنۍ او ثانوي زده کړې بشپړې کړې او بيا د مجاهدينو له ليکو رسه يو
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کړې ځای شو، نورې لوړې زده

کله چې بسم هللا  .ترې پاتې شوې

خان محمدي د کورنيو چارو د 

وزير په توګه ټاکل کېده او تر هغه 

وړاندې يې د ميل دفاع وزارت د 

ی درستيز په توګه دنده لو 

کړو د اجراکوله، نو دی د لوړو زده

يو سند په لټه کې شو، دا ځکه چې 

د اسايس قانون له مخې هر وزير بايد لوړې زده کړې ولري، نو دا مهال يې د 

اسالمي جمعيت له )حريب پوهنتون( څخه ځان ته جعيل دپلوم جوړ کړ، 

کال د جمعيت په حريب م( ۶۳۸۲هغه هم په داسې حال کې چې دی پر )

څرنګه   م( کال ترې فار  ښودل شوی دی.۶۳۸۹پوهنتون کې شامل او پر )

چې بسم هللا خان محمدي په خپله د جمعيت تنظيم غړی و، نو د ياد تنظيم 

له نارسمي پوهنتون څخه د سند جوړول ورته کوم سخت کار نه و او هغه هم 

لوړپوړی پوځي پر داسې مهال چې دی د کرزي د حکومت يو ېېر 

چارواکی و او د حکومت زياته برخه هم د جمعيت تنظيم په الس کې وه، نو 

د داسې جعيل اسنادو جوړول او بيا پر وليس جرګې باندې د اصيل اسنادو په 

توګه د هغو قبلول دې ېول خلکو ته کوم سخت کار نه و، دوی په دې ېول 

جعيل کارونه يې تر رسه  کارونو کې پوره تجربه لرله او په زرګونو دا ېول

 کړي دي، خو بيا هم ح  ح  دی او باطل باطل. کله چې بسم هللا خان

وليس جرګې ته د کورنيو چارو د نوماند وزير په توګه معريف شو، نو  محمدي

د وکيالنو له منځه د کابل د خلکو وکيل )رمضان برشدوست( يې پر تحصييل 

سناد جعيل دي، برشدوست ته چا اسنادو اعرتاض وکړ او ويې ويل چې د ده ا

(بسم هللا خان محمدي)  
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 )ېاکرت رمضان برش دوست(

وخت نه ورکاوه، خو په ېېر تکليف يې د يو دوو جملو ويلو وخت واخيست) 

برشدوست وويل: ))زه له بسم هللا خان محمدي څخه فقط يوه پوښتنه کوم، 

ماته دې نه خپل پوهنتون ښيي، نه دپلوم او نه هم معلم، فقط ماته دې خپل 

ي يو بل همصنفی وښيي چې هغه وواي

هغه مهال زه د بسم هللا خان همصنفي 

وم...(( د برشدوست په دې خربې 

ټولو وخندل. د برشدوست خربه که 

هر څه وه، خو خورا له واقعيت څخه 

ېکه وه، دا چې ويل کېږي د زورور 

اوبه پر پېچومي خېږي، بسم هللا خان 

هم د خپل سيايس او پوځي زور په 

برکت د کورنيو چارو د وزير په توګه 

منتخب شو. بسم هللا خان محمدي د 

ېاکرت نجيب هللا د حکومت تر سقوط 

وړاندې د کابل په شامل کې د نظار شورا د پوځي ېلګيو قومندان و، کله 

چې طالبانو د جمعيت تنظيم له کابله پسې واخيست او د کابل په شامل کې 

ود سخت جنګونه ونښتل، نو بسم هللا خان محمدي يوځل بيا د احمدشاه مسع

له خوا د همدې سيمې د ياد تنظيم د پوځي ټولګيو د قومندان په توګه 

وټاکل شو. د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته بسم هللا خان د موقت 

حکومت پر مهال د کابل د پوځي ګارنېزون د قومندان او د دفاع وزارت د 

( کال م۲۱۱۹مرستيال يانې د فهيم خان د مرستيال په توګه منتصب شو. پر )

م( کال د ۲۱۶۱د ميل دفاع وزارت د لوی درستيز په توګه وټاکل شو، پر )

کورنيو چارو د وزير په توګه منتخب شو. وروسته د وليس جرګې له خوا 

ناباوره شو، خو ولسمرش کرزي د نظار شورا د سيايس او نظامي فشارونو له امله 

ې د دفاع وزير په توګه بېرته د ياد وزارت د رسپرست په توګه پرېښود او بيا ي
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نوماند کړ. بسم هللا خان دا ځل د ټول زور او امکاناتو په کارولو رسه په دې 

السه کړي. بسم هللا خان د باور  بريالی شو چې د وليس جرګې باور رايه تر

رايه وګټله، خو وليس جرګې خپل باور په ولس کې ځکه له السه ورکړ چې څو 

کم کارۍ له امله ناباوره کړی و. بسم هللا موده وړاندې همدې جرګې دی د 

خان بيا د کرزي د حاکميت ترپايه پر ياد پوست پاتې شو. که د بسم هللا خان 

سيايس ليدلوری، سمتي، ژبني او قومي متايالت يوې خواته پرېږدو، نو د يوه 

فرد په توګه دی ېېر زړور، کاريګر، باجرئته، ټولنيز او کاري شخص دی، که د 

فکر پرځای يې ميل فکر پاللی وای، نو د هېواد لپاره د ېېرو لوړو تنظيمي 

 خدمتونو جوګه کېدالی شو.

په انتقايل اداره کې تر ټولو کمزوری وزير )تاج  تاج محمد وردګ: -۹

محمد وردګ( و، چې هم يې عمر خوړلی و، هم له سيايس او قومي پلوه له 

السه ورکړی و. تاج محمد خپل اصله جال شوی و او ټولنيز بېز يې هم له 

وردګ نږدې اويا کلن و چې د کورنيو چارو د وزير په توګه د نظار شورا له 

خوا په دې نيت پر دې څوکۍ 

وګومارل شو چې د باکفايته پښتون 

مخه پرې ونييس. څرنګه چې ټاکل 

کورنيو چارو وزارت ته  ،وه شوې

داځل يو پښتون د وزير په توګه غوره 

خاطر چې د يش، نو دوی په دې 

داسې پښتون مخه ونييس چې يا 

مستقل وي، يا باکفايته وي، يا قومي 

بېز ولري او يا سيايس شعور ولري، د هغه مخه په دې تش په نامه پښتانه ېب 

کړي. د بېړنۍ لويې جرګې پر وروستۍ ورځ تر وروستيو شېبو پورې طمعه او 

ه رسه ژمنه هم هيله وه چې )حاجي قدير( د دې پوست لپاره غوره يش، هغ

شوې وه، خو وروستيو شېبو کې د نظار شورا د فشار له امله تاج محمد وردګ 

()تاج محمد وردګ  
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د کورنيو چارو د وزير په توګه اعالن شو، دې کار حاجي قدير او نور 

 ګډونوال ټول هک پک حريان کړل.

ل( کال يانې زما )يون( تر زېږېدو نږدې څلور ۶۹۱۲تاج محمد وردګ پر )

نستان د لومړي وزير د دفرت رييس شو، د يوه وخت لپاره کاله وړاندې د افغا

د هرات واليت د غوريانو ولسوالۍ د ولسوال په توګه وټاکل شو، د دوو کلونو 

لپاره يې د بدخشان واليت د مرستيال وايل په توګه دنده اجرا کړه. تاج 

ل( کال پورې د کورنيو چارو وزارت ۶۹۳۶ل( کال څخه تر )۶۹۱۱وردګ له )

نو د لوی رياست د رييس په توګه پاتې شو، يو کال يې د لغامن د وايل د پلټ

په توګه دنده اجرا کړې ده. کله چې تاج محمد وردګ د بېړنۍ لويې جرګې 

په وروستيو شېبو کې د کورنيو چارو د وزير په توګه اعالن شو، نو څرنګه چې 

ن ښه ونه زه )يون( د بېړنۍ لويې جرګې لومړی منيش وم، نو پر ما دا اعال 

لګېد، ژر مې ستېج پرېښود او همدا مهال مې له )يب يب يس( راېيو رسه په 

دې اړه يوه ځانګړې مرکه وکړه او تاج محمد وردګ مې د دې مقام لپاره د 

اداري کفايت د نشتوايل له امله مناسب ونه ګاڼه، زه  هغه د عمر د زياتوايل او

مرکه اورېدلې وه، هغه يې ېېر په  بيا جالل اباد ته الړم، تاج محمد وردګ زما

غوصه کړی و، ماته يې يو اخطارګی هم راولېږه او دا يې هم وويل چې ما د 

لغامن د وايل په توګه هم دنده اجرا کړې، ما وردګ صاحب ته غوڅ ځواب 

ورکړ او ورته مې وويل څه چې دې له واکه کېږي، رصفه مه کوه. تاج محمد 

پېښې وروسته د وخت حکومت له خوا  ل( کال د ثور تر۶۹۳۷وردګ د )

نيول شوی او دوه کاله يې زندان هم ګاللی دی. تر زندان وروسته د 

 مجاهدينو له ليکو رسه يوځای شوی دی.

د تاج محمد وردګ په باب دا هم ويل کېږي چې له ېېر پخوا څخه يې 

 له پښتون ضد او ملت ضد سيايس جريانونو او اشخاصو رسه اړيکي درلودل. 

ل( کال د پکتيا د وايل په توګه هم پاتې ۶۹۸۱ج محمد وردګ پر )تا 

شوی دی. د عمر وروستي کلونه يې له ېېرو کړاوونو رسه مل وو. پخوانيو 
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 )عيل احمد جاليل(

سيايس مالتړو يې له مالتړ څخه الس واخيست او تاج محمد وردګ يوازې او 

 ګوښه پاتې شو.

زين ل( کال په غ۶۹۲۹عيل احمد جاليل پر ) جاليل: عيل احمد -۱

واليت کې زېږېدلی دی. د کابل له حريب پوهنتون څخه فار  شوی، 

وروسته د نورو زده کړو لپاره امريکا ته تللی او د امريکا له پوځي پوهنځي 

څخه يې د کورنۍ دفاع په برخه کې تر ليسانس پورته دپلوم ترالسه کړی 

وکړې  دی. وروسته يې د برېتانيا په يوه نظامي پوهنځي کې لوړې زده کړې

کې ))د امريکا نړيوال  يل( کال يې د امريکا پوځي پوهنځ۶۹۷۳او پر )

 سياست(( تر عنوان الندې د خپلې دوکتورا تېزس دفاع وکړه.

جاليل د ېاکرت نجيب هللا حکومت  

تر ړنګېدو وروسته حکومت کې د دفاع 

وزارت په بېالبېلو پوستونو او همدارنګه 

چارو د دپلوماسۍ په څانګه او کورنيو 

وزارت کې د استاد په توګه دنده اجرا 

کړې ده. جاليل پر افغانستان باندې د 

شوروي لښکرو تر يرغل وروسته پر 

ل( کال پاکستان ته کډوال شوی ۶۹۱۱)

او د مجاهدينو د يوه سالکار په توګه يې 

ل( کال په ۶۹۱۱کار کړی دی. پر )

وروسته بيا د همدې )امريکا غږ( راېيو کې د يو خربيال په توګه مقرر شو، 

راېيو د پښتو او دري برخې د رييس په توګه انتخاب شو، د طالبانو د نظام تر 

ړنګېدو وروسته بېرته افغانستان ته راغی او دلته د کورنيو چارو د وزير په توګه 

ل( پورې يې د کورنيو چارو د وزير په ۶۹۸۹ل( څخه تر )۶۹۸۲غوره شو. له )

ه يې له دې دندې استعفی وکړه او بېرته بيا توګه دنده اجرا کړه، وروست

 امريکا ته الړ. 
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عيل احمد جاليل يو لوی نظامي عامل او ښه ليکوال دی. پر پښتو او 

دري رسبېره پر انګلييس، فرانسوي او املاين ژبو هم پوهېږي، عريب څخه هم 

 علمي ګټه پورته کوالی يش. يو ېېر ژور عامل دی او ېېر اوږد لرليد لري.

يل احمدجاليل دې ژورې مطالعې او د اينده لرليد دی په عميل د ع

ژوندانه کې ېېر بې زړه کړی دی. د انتقايل دورې په بهري کې چې دی د 

کرزي د حکومت د کورنيو چارو وزير و، نو هغه رسه يې يو څه خوابدي 

رامنځته شوه. دا مهال زه له جالل اباده کابل ته راغلم، له ولسمرش کرزي رسه 

ځانګړی مالقات و، د جاليل صيب د استعفی له ګونګيس څخه خرب شوی  مې

وم، اندېښنه مې وه، له کرزي صيب رسه مې دا خربه رشيکه کړه، هغه ته مې 

وويل که جاليل صيب پخال يش، نو ېېر به ښه وي، پوه سړی دی، د دې 

مملکت يو کادر دی، يوه جرګه که ورولېږې ښه به يش، هغه وويل: ))خدای 

دی خوار کړي زه ورته وزارت ورکوم، دی له خپل پاسپورت او تابعيت  دې

څخه نه تېرېږي...(( کرزي صيب وويل الړ شه ته په کې جرګه شه، که بل 

څوک هم ځان رسه بيايې بويې ځه! ما ويل هسې نه چې زه په کې جرګه شم 

سی ونه او بيا هغه څه غوښتنه ولري او زه وررسه ژمنه وکړم او بيا تاته هم الرس

لرم او تاسو يې هم ونه منئ، نو بيا دا جرګه څه مانا؟ ښه به وي چې مرشان 

ورته الړ يش، کرزي صيب بيا وويل نه ته خپله ورشه قناعت ورکړه چې 

استعفی ور نه کړي او مملکت پرې نه ږدي. خو په دې کې مې خربه په دې 

وګوري، نور  غوټه کړه چې که زه ورته ووايم تاسو رسه يوځل په جال ېول

تاسې خپل منځ کې رسه جوړ شئ! رييس صيب وويل بس بېخي سمه ده. له 

دفرته چې راووتلم، نو راساً مې )لطف هللا مشعل( ته زنګ وواهه چې جاليل 

صيب رسه رضوري خربې لرم، ځانګړی او عاجل مالقات غواړم، مشعل له څو 

جاليل وياند و.  کلونو راهيسې زما فرهنګي ملګری او دا مهال د عيل احمد

هغه وويل زه ژر بېرته احوال درکوم، پر همغه ورځ مازيګر يې په )وزيراکرب 

خان مېنه( کې د جاليل صيب په يوه مېلمستون کې د مالقات زمينه برابره 
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کړه، )ېاکرت اکرم خپلواک( مې هم ځان رسه ملګری کړ، دواړه د جاليل 

ېاکرت خپلواک، جاليل صيب  صيب مالقات ته الړو، په مالقات کې زه )يون(،

او لطف هللا مشعل شامل وو، ما جاليل صيب ته لومړی د جمهور رييس پيغام 

واوراوه او دا خربه مې هم وکړه چې جاليل صيب له خپل پاسپورت څخه نه 

تېرېږي، دا نو هغه مهال و چې د وليس جرګې لپاره ټاکنې نه دي شوي او که 

وزيرانو ته مشکل پيداکوي، په دې خاطر وليس جرګه رايش، نو دوه تابعيته 

فکر کېږي چې جاليل صيب د خپل امريکايي تابعيت د ساتنې په هيله 

استعفی ته مخه کوي. جاليل صيب د دې نظرياتو په رد کې وويل: ))خربه 

اصالً د تابعيت نه ده، تابعيت ماته مهم نه دی، اصيل خربه دا ده چې دې 

ېېره سخته وي، زه ريفورم راومل او دی سړي )کرزي صيب( رسه به ګوزاره 

مې مخه نييس، دی حکومت د ملکۍ په سيستم پرمخ بيايي، هر څه يې چې 

زړه غواړي، هغه کوي، زما غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، د تابيعت پلمه دوی 

جوړوي، که نه ما رسه دا خربه مطرح نه ده، زه اصاًل ېېر ستړی شوی يم، 

دنده اجرا کړه څوک دې راباندې يوه ذره  مريض هم يم، دومره وخت مې

هم څه ثابت کړي، زه حارض يم ځواب يې ووايم، اوس هم پوروړی يم. 

کرزی صاحب زما ېېر نږدې دوست دی، فامييل روابط هم وررسه لرم، ښه 

سړی دی، زه نه غواړم، هغه راڅخه خفه يش، نو ځکه مې غوره وبلله چې 

ه وويل، موږ په دې خاطر دلته راغلو دنده پرېږدم.(( بيا ما جاليل صيب ت

چې موږ پر دې باوري يو که تاسو استعفی ورکړئ، نه تر تا ښه سړی دلته 

راځي او نه د تا معادل، بلکې يو ېېر کمزوری شخص او يو تنظيمي شخص به 

دلته رايش چې دومره ورانی به وکړي چې بيا بېرته تاسو خپله هم ورته 

يې پاک نه کړئ، تاسو ته خو خپله رييس  راشئ، نو په لسو کلونو کې به

صاحب معلوم دی چې هغه څه ېول کسان خوښوي او دلته بيا څوک راويل. 

بله خربه د راحت او ستړيا ده. که تاسو په دې طمع ياست چې امريکې ته به 

الړ شئ، ارام به وکړئ، خو فکر نه کوم، ځکه خربونه خو تعقيبوئ، برېښناليک 
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کې به درته داسې خربې درولېږي چې ارام به  خو چک کوئ، په امييل

درباندې ختم کړي. بله خربه دا ده چې پر تاسو خو د دې خاورې لګښت 

شوی، نو تاسې به يوازې د راحت په خاطر دلته راځئ، هر کله چې د راحت 

حالت رايش، بيا به وطن ته راځئ، دنده به اجرا کوئ او که چېرې ستړيا وه، 

نو بيا به راحت ځای ته ځان رسوئ، بل هغه  ،تمنډې وې او نور مشکال 

خلک او اشخاص چېرته دي چې راحت راويل او بيا تاسو تر هغه وروسته 

دلته راشئ؟ او په ارامه فضا کې ارام کار وکړئ ايا که موږ داسې وړ اشخاص 

ولرو چې هغه دلته د راحت راوستلو جوګه يش، نو بيا تاسو ته څه اړتيا ده 

ځکه چې همغه به زموږ کادرونه وي او د دې وړتيا به لري چې دلته راشئ، 

چې راحت راوستالی يش او بله خربه په کې دا ده چې که هغوی دومره 

کفايت ولري چې په ملک کې راحت، سوکايل او ثبات تضمني کړي، بيا نو 

راحت حالت بل چاته پرېږدي؟ زموږ د دومره بې کفايته دي چې دا امتياز او 

چې دا ملک قرباين غواړي، تاسو پوره وخت بهر کې تېر  نظر خو دا دی

کړی دی اوس دلته د کار وخت دی، دا خربه هم موږ دررسه منو که کرزي 

صيب رسه دې ګوزاره نه کېږي او حتمي استعفی ورکوې، نو دوه وړانديزونه 

موږ لرو: يو دا چې د ولسمرشۍ تر ټاکنو پورې استعفی مه ورکوه، لومړی بايد 

ب بريالی کړو او دويم که بيا استعفی حتمي وي، نو تر پارملاين کرزی صي

ټاکنو لږ دمخه استعفی وکړه، تر هغو پورې ټولو مهمو او حساسو پوستونو کې 

ښه ميل او مسلکي اشخاص مقرر کړه چې پارملاين ټاکنې په ښه ېول تر رسه 

خص يش، نو که اوس تاسو استعفی وکړئ، رس له همدا اوسه د شاملټلوالې ش

دلته راځي، هغوی ټول پوستونه اشغالوي، کرزی خو به بريالی يش، خو 

پارملاين ټاکنې به ټولې د هغوی تر کنټرول الندې رايش. که تاسو د کرزي له 

چلند څخه ستړي ياست، نو بله اسايس حل الره دا ده چې تر پارملاين ټاکنو 

بيا استعفی پورې خپلې دندې ته دوام ورکړه، کله چې ټاکنې راورسېدې، 

وکړه، يا له غزين او يا هم له کابل څخه ځان کانديد کړه، موږ ټول 
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ټولې ممکنې الرې او امکانات به وکاروو،  ،روښنفکران به درته کمپاين وکړو

تاسو به وليس جرګې ته بريالی کړو، هلته به تاسو ځان ته کمپاين وکړئ، د 

کار ته يو بند اچوې او وليس جرګې مرش به شئ، بيا به د حکومت هر نيمګړي 

مثبت کارونه به يې تائيدوې. په دې ېول به د حکومت د اصالح لپاره يوه 

مرجع په الس کې ولرو. موږ نورې خربې هم وکړې خو غ  ټکي يې همدا 

وو. د جلسې نچوړ دا و چې جاليل صيب وويل: ))زه مو قانع کړم(( خربه په 

رسه ګوري او د خپلې استعفی دې غوټه شوه چې دی به يو په يو له ولسمرش 

 ،وخت به غځوي. د يوې اوونۍ په بهري کې جاليل صيب له کرزي رسه وکتل

تواف  ته رسه ورسېدل، جاليل تر پارملاين ټاکنو پورې د کورنيو چارو د وزير 

په توګه پاتې شو، تر هغه وروسته يې بيا استعفی وکړه او بيا امريکا ته الړ. د 

صدۍ پر مهال يو ځل جاليل صيب يادونه وکړه چې کورنيو چارو وزارت د ت

ده رسه د مخدره توکو د قاچاق وړونکو يو لېست دی او دی به يې خپور 

کړي، خو د وزارت تر پايه او تر هغه وروسته يې هم هېڅکله د دې جرئت 

ونه کړ چې دا لېست خپور کړي. جاليل که څه هم د کورنيو چارو وزارت 

خو په سيايس ېګر کې يې هېڅکله داسې غوڅه  کې يو لړ سمونونه راوړل،

خربه ونه کړه چې د ده سيايس او فکري دريځ دې ورڅخه څرګند يش. کله 

چې يې د کورنيو چارو وزارت پرېښود، نو په ضمني ېول يې د راتلونکې 

ولسمرشۍ لپاره ځان ته نيم ښکاره کمپاين پيل کړ، دا داسې يو کمپاين و 

نه شو لګېدلی. يو وخت زه )يون( او د  چې د رد او تائيد څرک ترې

جمهوري رياست د پاليسۍ رياست مرش )صبغت هللا سنجر( امريکا ته په 

رسمي سفر تللی وو، موږ هغه څېړنيز مرکز )نيسا سنټر( بليل وو چې جاليل 

صيب هم له څو کلونو راهيسې په همدې دفرت کې کار کوي. دا د امريکا په 

څېړنيز مرکز دی. جاليل صيب رسه مو هلته بيا دفاع وزارت پورې اړوند يو 

هم د ده د کانديدۍ خربه مطرح کړه. ده بيا د پوره احتياط په قيد رسه نه 

خپله کانديدي تائيد او نه هم رد کړه، خربه دلته راورسېده، چې جاليل 
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 )محمد حنيف امتر(

صيب د جمهوري رياست د دوميو ټاکنو لپاره ځان په رسمي ېول ونوموه، 

نو ورته کمپاينونه پيل کړل، دفرتونه ورته ونيول شول، ځينو خلکو او ځوانا

خو د رسمي نومليکنې پر ورځ چې بايد جاليل صيب له خپلو دوو مرستياالنو 

رسه يوځای د ټاکنو کمېسيون پر لوري تليل له سند او د تابعيت پرېښودلو 

وای، له خپل استوګنځي څخه د کابل نړيوال هوايي ېګر پر لوري الړ) له 

يې خپلې پښې سپکې کړې، امريکا ته والوت او خپل پلويان يې دلته  هېواده

له يو جهان جنجالونو، نهيليو او نورو ستونزو رسه په ېاګه پرېښودل. دې کې 

جاليل صيب خپل محبوبيت په نفرت بدل کړ او ټولنيز باور يې له صفر رسه 

سته هم رضب شو. کله چې کرزی په دوميو ټاکنو کې بريالی شو، تر هغه ورو

جاليل کله کله د يوې نيمې مرکې له الرې ځان رسنيو کې ښکاره کاوه، له 

ژوندون ټلوېزيون رسه يې د يوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د ولسمرشۍ د 

درېيمو ټاکنو لپاره پر خپلې نوماندۍ ټينګار وکړ او خپل ټينګ هوې يې 

شو. د وښود، خو کله چې هغه ټاکنې راورسېدې، جاليل صيب بيا شاته 

جاليل صيب د شخصيت په باب په لنډيز رسه ويالی شو چې دی يو لوی 

عامل دی، خو عمل او جرئت يې له علم رسه هېڅکله موازي او انډوليز نه 

دي. سيايس جرئت او ټولنيز روابط يې په نشت حساب دي، خو د يو علمي 

او پوځي کارپوه په توګه د سيمې او نړۍ په کچه يو حساب وړ افغان 

 خصيت ګڼل کېدی يش.ش

 محمد محمد حنيف امتر: -۳

حنيف امتر اصاًل د لغامن اوسېدونکی 

دی، پالر يې د لغامن او مور يې له 

کندهار څخه دي. ويل کېږي چې امتر 

تر خپلو لومړنيو او ثانوي زده کړو 

وروسته د ېاکرت نجيب هللا د حاکميت 

مهال د دولتي امنيت رياست يو  پر
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 شانغه حکومت تر ړنګېدو وروسته د نورو ګڼو افغانانو په کارکوونکی و. د ه

پېښور ته کډوال شو او هلته يې د انګلييس ژبې پر زده کړې رسبېره نورې 

مهالنۍ زده کړې وکړې او په ځينو خرييه ټولنو کې د کار جوګه شو. امتر د 

ختيا طالبانو د نظام تر پاشل کېدو وروسته په لنډمهالې اداره کې د کليو او پرا

وزارت د وزير په توګه غوره شو، دوه کاله يې دا دنده پرمخ يوړله، په ياد 

وزارت کې يې د )ميل پيوستون( پروګرام د يو بريايل پروګرام په توګه 

يادېږي، د ولسمرشۍ تر لومړنيو ټاکنو وروسته محمدحنيف امتر د پوهنې د 

ر په موده کې وزير په توګه انتخاب شو. امتر په دې وزارت کې د خپل کا

غوره خدمتونه وکړل، د پوهنې وزارت بوديجه يې زياته کړه او په خپله يې تر 

( مليونه ېالرو پورې بهرنۍ پانګه راجلب کړه. د خپل کار په ۹۱۱نږدې )

( ښوونځيو ۶۱۱۱) څوارلس سوه لومړيو دوو کلونو کې په دې بريالی شو چې

و او هم د زده کوونکو ته ودانۍ جوړې کړي، هم د ښوونځيو شمېر زيات ش

شمېر نږدې )اوه نيم مليونه( تنو ته پورته شو. امتر دا مهال د يو شمېر جهادي 

د افرادو له خوا تر سختو نيوکو الندې و،  (اسالمي جمعيت)ېلو په تېره بيا د 

د هغه پخوانۍ سابقه )د ېاکرت نجيب هللا په حکومت کې د ميل امنيت 

په توګه يادوله. امتر په لغامن او د هېواد  کارمندي يې( ورته د خوږې ګوتې

د يوه  دی .په نورو سيمو کې له زيات قومي او ټولنيز مالتړ څخه برخمن نه و

تحصيل کړي افغان په توګه مطرح و. خپله د امتر کورنۍ چې په خټه مومند 

دي، په لغامن کې د يوې تحصيل کړې کورنۍ په توګه مطرح ده. نه د يوې 

ېول چې د لغامن په ټولنيز او سيايس جوړښت کې دې داسې کورنۍ په 

په دې مانا چې تر ټولنيز او سيايس اغېز يې علمي  رول ولري، اغېزناک

نو ځکه خو يو شمېر په اصطالح جهادي ېلې پرې ېېرې  تاثريات زيات وو،

تېزې راتلې او ده هم د خپل ځان په دفاع کې کوم غوڅ غربګون نه ښوده او 

نه شو. يوه ورځ زه له ښاغيل صدي  چکري رسه په يوه  يا يې هم ښودالی

رسنيز بحث کې مخامخ شوم، دا نو هغه مهال و چې د استاد رباين په مرشۍ 
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شاملټلوالې د )ميل متحدې جبهې( په نامه د کرزي ضد يوه داسې ټلواله 

د )جوړه کړې وه چې د ځينو مجاهدينو په اصطالح پخواين کمونيستان 

په کې هم راټاله وو. نورالح  علومي،  (ت غړيد حکوم هللا نجيب

سيدمحمد ګالبزوی، جرنال دوستم او نور اشخاص د دې ټلوالې يا جبهې 

مهم غړي ګڼل کېدل. چکري صيب د بحث په ترڅ کې پر ولسمرش کرزي 

تور پورې کړ او نيوکه يې پرې وکړه چې له حکومت څخه يې مجاهدين 

کړی، ما ورته وويل، جمهور رييس  کښيل او واک يې کمونستانو ته انتقال

مجاهد، اول مرستيال مجاهد، دويم مرستيال مجاهد، دفاع وزير مجاهد، د 

اوبو او برېښنا وزير مجاهد، ټول حکومت له مجاهدينو ېک دی، که دا 

مجاهدين نه وي، نو بيا دا د چا په استازۍ ناست دي؟ چکري صيب وويل 

يون صيب نه پوښتنه کوم چې دی د دا امتر کمونيست نه دی؟ ده وويل زه، 

نجيب په وخت کې څه و؟ په خاد کې يې کار نه کاوه؟ دا پښه يې چېرته له 

 السه ورکړې ده؟ دا يې له مجاهدينو رسه په جګړه کې له السه نه ده ورکړې؟

ما چکري صيب ته وويل چې امتر په هغه وخت کې څه و؟ ده وويل په 

خت د خاد مدير چې کرزي صيب رسه خاد کې مدير و. ما ويل ښه د هغه و 

کار کوي، هغه غ  ګناهکار شو او تاسو رسه چې په جبهه کې د همغه وخت 

کسان لکه ګالبزوی، علومي او جرنال دوستم الس وزيران او اول  غ  غ 

ناست دي، تاسې ته نو د بښنې يا معافيت نسخه چا درکړې ده؟ خپل وزيران 

ې رسه نو د چکري صيب منط  ېېر نه ګورئ او د بل چا مديران ګورئ؟ د

کمزوری شو، دا مې هم ورته وويل چې امتر دلته د الحاد او جهاد د سهم 

بندۍ له مخې نه دی راغلی، بلکې دا مقام يې د خپل لياقت پر اساس ګټلی 

دی. ما چکري رسه نور اوږد بحث هم وکړ چې په نورو برخو کې مې ورته 

مل. خو دلته مې د دې ټکي يادونه يو نغوته کړې ده، تکرار يې رضور نه بو 

ځل بيا ځکه وکړه چې د نجيب په حکومت کې د يو عادي مامور په توګه کار 

کول، د امتر خوږه ګوته وه چې هر وخت له جهاد څخه ناسمو ګټه 
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 )مجبتی پتنګ(

 اخيستونکو ترې د ده پر ضد ګټه پورته کوله او دا مسئله ېېر ځله تکرارېدله.

په خپله کابينه کې يو شمېر نور بدلونونه  م( کال وروسته ولسمرش۲۱۱۸تر )

راوستل او امتر دا ځل په کې د کورنيو چارو د وزير په توګه انتخاب شو، امتر 

په حقيقت کې درې وزارتونه د عوامو په اصطالح وغربول، د امتر ترڅنګ 

 هم په همدې درې وزاريت موقف کې پاتې شوی دی. (احمد مقبل رضار)

ل د لويې جرګې د کېږدۍ پر شاوخوا د لويې ل( کا۶۹۸۳کله چې پر )

جرګې د اخالل په نيت توغنديز بريد وشو، نو امتر او امرهللا صالح دواړو له 

 دې امله له خپلو موقفونو استعفی ورکړه، خو امتر تر استعفی وروسته هېڅکله

د کرزي پر وړاندې خپله خوله خالصه نه کړه او صالح بيا هېڅکله بنده نه  هم

 کړه.

ک( ر متر )تر جګړې وروسته هېوادونو( په څانګه کې د برېتانيا له )يو ا

 پوهنتون څخه تر ليسانس پورته دپلوم ترالسه کړی دی.

امتر د کرزي په حکومت کې د برياليو وزيرانو له جملې څخه ګڼل کېده، 

خو څومره چې د کليو او پراختيا وزارت او پوهنې په وزرات کې بريالی و، 

 په کورنيو چارو وزارت کې بريالی نه برېښېده.په هغه انډول 

مجتبی پتنګ د افغانستان يو مسلکي پوليس دی،  مجتبی پتنګ: -۱

اصالً له لوګر واليت څخه دی، هملته 

زېږېدلی، تر لومړنيو او ثانوي زده 

کړو وروسته يې د پوليسو له اکاېمۍ 

څخه د ليسانس سند ترالسه کړی، د 

بېلو برخو کورنيو چارو وزارت په بېال 

کې يې کار کړی او هم يې د پوليسو 

په اکاېمۍ کې تدريس کړی دی. د 

طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د 

واليت د امنيې قومندان په تخار 
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 )عمر داودزی(

توګه ټاکل شوی او بيا د شامل زون د پوليسو د مرش په توګه مقرر شوی او د 

زارت کې د پوليسو (مه نېټه په کورنيو چارو و ۲۶ل( کال د سنبلې پر )۶۹۸۳)

د ښوونې او روزنې د مسؤل په توګه غوره شوی، وروسته د محافظت د 

ل( کال د سنبلې په مياشت کې د کورنيو چارو ۶۹۳۶معينيت مرش شو او د )

وزارت ته نوماند او له وليس جرګې څخه يې باور رايه واخيسته، څو موده 

ی له خوا بېرته وروسته يې وليس جرګې رسه اړيکي خړ پړ شول او د هغو 

 ناباوره کړای شو.

که څه هم مجتبی پتنګ د وليس جرګې د پرېکړې خال  د خپلو پلويانو 

په واسطه الريونونه وکړل، خو چندان نتيجه يې ور نه کړه. تر وزارت وړاندې 

مجتبی پتنګ د يوه ښه مسلکي پوليس په توګه ښه نوم درلود، خو د وزارت پر 

ه څنګه چې يې نوم و، د ده په خپله وينا چې: مهال هغه شان ونه ځلېد، لک

))لېوانو کار ته پرې نه ښود((. ېېر وخت يې وليس جرګې رسه په ناندريو تېر 

شو. پتنګ په حکومت کې د سيايس او قومي بېز د نشتوايل له امله خپل 

کارونه تر رسه نه کړای شول او پخوانی حاکم تنظيمي چاپېريال پر وزارت 

من پاتې شو. د وزارت له مهمو پوستونو څخه د تنظيمي باندې همغسې واک

افکارو په ماتولو کې دی هم پاتې راغی او هغه تنظيمي مکروب چې له پخوا 

 څخه په دې وزارت کې پاتې و، خپل ژوند ته دوام ورکړ.

 محمد عمر داودزی: -۷

ل( کال د ۶۹۹۱عمر داودزی پر )

کابل واليت په قره با  ولسوالۍ 

دی. تر لومړنيو او کې زېږېدلی 

ثانوي زده کړو وروسته يې د 

کابل انجنريي پوهنځي کې لوړې 

زده کړې کړې دي، د روسانو تر 

يرغل وروسته پېښور ته کډوال 
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شوی او بيا هلته د ګلبدين حکمتيار له اسالمي حزب رسه يوځای شوی دی. 

ړ او د تنظيمي جګړو پر مهال له هېواد څخه کډوال شو او بيا انګلستان ته ال 

هلته يې د )منچسرت( ښار په )ويکتوريا( پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې 

ل( کال ۶۹۷۱او له دې پوهنتون څخه يې د کليو د پراختيا په برخه کې پر )

ل( کال پورې يې د ۶۹۷۳ -۶۹۷۲تر ليسانس لوړ دپلوم ترالسه کړ. له )

ل( کلونو ۶۹۸۱-۶۹۷۳افغانستان لپاره د سويډن له کمېټې رسه کار وکړ، له )

پورې د پاکستان په اسالم اباد کې د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې 

(UNDP( مرستيال و. پر )کال د ولسمرش کرزي د دفرت مرش شو، پر ۶۹۸۲ )ل

ل( کال بېرته د ۶۹۸۳ل( کال په تهران کې د افغانستان سفري او پر )۶۹۸۱)

اباد کې د افغانستان  ل( کال په اسالم۶۹۳۱ولسمرش د دفرت مسؤل شو، پر )

سفري شو او وروسته بيا د ولسمرش کرزي له خوا د کورنيو چارو د وزير په توګه 

 منتخب شو.

داسې ويل کېدل چې عمر داودزی غواړي ځان ولسمرشۍ ټاکنو ته 

نوماند کړي، نو داسې ګومان کېده چې ولسمرش د ده د نوماندۍ د مخنيوي 

کورنيو چارو وزارت ته نوماند کړ، ما په خاطر دا کار کړی وي چې دی يې د 

خپله له داودزي صيب رسه دا خربه مطرح کړه، هغه وويل، دې وزارت ته زما 

د راتګ يو علت کېدی يش همدا وي. د کتونکو په نظر داودزی د خپل نرم 

په دې وزارت کې چندان د خپلو نورو يادو دندو په انډول طبيعت له مخې 

ګساالرانو رسه په تېره بيا د کوهدامن له زورواکو بريالی نه و، د شامل له جن

وزارت کې  کورنيو چارو رسه د ده خواږه روابط د دې سبب شول چې په

تنظيمواکي هامغه شان واکمنه پاتې يش. څرنګه چې ما د داودزي صيب په 

 باب مخکې بحثونه کړي، نو نه غواړم چې دا بحث نور پسې وغځوم.

ل( کال په پروان ۶۹۹۳انوري پر ) سيدحسني سيد حسني انوري: -۸

واليت کې زېږېدلی دی. لومړنۍ او ثانوي زده کړې لري، خو د لوړو زده 

کړو په باب، دی په خپله وايي چې په سيايس علومو کې د ليسانس سند لري. 
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 )سيد حسني انوري(

د جهاد په کلونو کې سيدحسني 

انوري د شيخ محمداصف محسني 

د تنظيم )د افغانستان اسالمي 

او بيا وروسته د حرکت( غړی شو 

همدې ياد تنظيم د پوځي څانګې 

مسؤل. سيد حسني انوري که څه 

هم د جهاد په کلونو کې د اسالمي 

حزب او اسالمي جمعيت د نورو 

قومندانانو په شان ېېر فعال حضور 

نه درلود، خو د جهاد په وروستيو کلونو او د ېاکرت نجيب هللا د حکومت تر 

جهادي ېلې کابل ته په ناکنټروله ېول داخلې ړنګېدو وروسته چې بېالبېلې 

شوې، انوري او ده ته ورته نور قومندانان مطرح شول، په تېره بيا د تنظيمي 

مهال. انوري او محسني که څه هم له عبدالعيل مزاري رسه چندان  جنګونو پر

جوړ نه وو، خو له رباين او مسعود څخه يې هم ښه خاطره نه درلودله، کله به 

وړ او کله به وررسه وران و. د رباين په لړزانه حکومت کې د امنيت، وررسه ج

 دفاع او نظامي شورا غړی و، وروسته بيا د کار او ټولنيزو چارو وزير شو.

رسبېره پر دې انوري د کرنې د وزير او د هرات د وايل په توګه هم دنده 

 .کړی واجرا کړه، په دې دواړو دندو کې کرزي انوري ته پوره صالحيت ور 

يې انوري د دې دندو پر مهال د زياتې شتمنۍ خاوند شو، په هرات کې 

د يې شيعه افغانانو ته په حکومت کې د زيات کار زمينه برابره کړه، هغو ته 

دولتي ځمکو په وېش او د ښارګوټو د جوړونې په برخه کې بې درېغه هڅه 

ايران رسه ښه وکړه، ويل کېږي چې انوري په هرات کې د وايل په توګه له 

او د هغوی د نفوذ خپرولو ته يې الره اواره کړه. انوري  روابط درلودلنږدې 

 (مه دوره کې د کابل د خلکو استازی هم شو.۶۱د وليس جرګې په )

عبيدهللا رامني د هېواد په شامل کې له ټولنيز پلوه  عبيدهللا رامني: -۳
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 )عبيد هللا رامني(

لنيز او اقتصادي نفوذ بانفوذه سړی دی. کورنۍ يې په بغالن واليت کې د ټو 

ل( کال په بغالن واليت کې زېږېدلی ۶۹۹۲خاونده ده. عبيدهللا رامني پر )

کرنې پوهنځي کې يې لوړې زده کړې کړي دي.  پهدی. د کابل پوهنتون 

ل( کلونو کې يې د کرنيز پراختيايي بانک په بانکوالۍ څانګه ۶۹۳۱-۶۹۳۷)

-۶۹۱۱کې زده کړې کړې دي. په )

کې د کرنيز ل( کلونو ۶۹۱۲

د  او پراختيايي بانک مفتش

افغانستان بانکونو د کوپراتيفونو د 

ادارې رييس و. کله چې افغانستان 

پر  رشکتکې افغان بېسيم مخابرايت 

فعاليتونو پيل وکړ، نو د رامني 

کورنۍ په دې کمپنۍ کې خپله ونډه واخيسته او له دې الرې يې هم کورنۍ 

رامني نورو ورونو له امريکايانو رسه ځانګړي د زياتې پانګې څښتنه شوه. د 

قراردادونه درلودل، په باګرام او نورو سيمو کې يې هغوی ته اړتيا وړ توکي 

رسول، يوځل امريکايانو د عبيدهللا رامني يو ورور په قراردادونو کې د شوي 

 فساد له امله تورن کړ.

کال پورې د  ل(۶۹۸۷ل( کال څخه تر )۶۹۸۱په خپله عبيدهللا رامني له )

کرنې او مالدارۍ د وزير په توګه دنده اجرا کړه، دا مهال يې مرش ورور 

)قايض رامني( په وليس جرګه کې د بغالن د خلکو استازی و. عبيدهللا رامني 

ل( کال )د افغانستان د توليدونکو او صادرونکو ټولنه( جوړه کړه، پر ۶۹۸۸پر )

 اليت د خلکو استازی شو. ل( کال په وليس جرګه کې د بغالن و ۶۹۸۸)

عبيدهللا رامني د ارامو اعصابو او نرم طبيعت خاوند دی، په تېرو کلونو 

کې يې هېڅ وخت داسې کومه ترخه او تروه خربه ونه کړه چې يا د ده 

شخصيت ته زيان ورسوي او يا د بل چا شخصيت زيامنن کړي، البته د ځينو 

ل غږ پورته کړی، خو دې غږ ميل مسايلو په باب يې په وليس جرګه کې خپ
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 )محمد اصف رحيمي(

جانبي عوارض نه درلودل او د ميل ګټو خال  نه و. په هر ترتيب عبيدهللا 

( کلونو کې چې د هر چا لپاره د شخصيت د ازموينې ۶۱رامني په تېر )

بېالبېل پړاوونه وو، په دې پړاوونو کې خپل شخصيت تر ېېره حده خوندي 

 وساته.

کرزي په وزيرانو کې يو له د ولسمرش  محمد اصف رحيمي: -۶۱

م( کال په کابل کې ۶۳۳۳برياليو وزيرانو څخه محمد اصف رحيمي دی، پر )

م( کال له ۶۳۸۶زېږېدلی، پر )

پوهنتون څخه فار  او د 

ليسانس سند يې ترالسه کړی 

دی. وروسته يې نورو لوړو 

زده کړو ته دوام ورکړی او پر 

م( کال يې د امريکا له ۶۳۸۳)

نتون څخه د )نرباسکا( پوه

عامه ادارې او کليو پراختيا په څانګه کې تر ليسانس لوړ سند ترالسه کړی. 

محمد اصف رحيمي د ولسمرش کرزي په دويم ځل انتخايب کابينه کې د 

کرنې او مالدارۍ وزارت ته نوماند شو او وليس جرګې ورته د باور رايه ورکړه، 

رستيال او په ياد وزارت تر هغه وړاندې رحيمي د کليو د پراختيا وزارت م

  کې د ميل پيوستون د پروګرام مرش و.

رحيمي په کرنې وزارت کې خپله دنده په ښه ېول تر رسه کړه او د يوې 

نړيوالې رسوې له مخې )رحيمي( د کرزي د حکومت په هغو وزيرانو کې 

شامل و چې له فساده پاک و. ده قومي، سيمه ييز، تنظيمي او سيايس 

لودل او د يوه مسلکي وزير په توګه يې خپله دنده رسته متايالت نه در 

ورسوله، په سلګونو لوی او واړه باغونه يې جوړ کړل، د افغانستان د غلې او 

دانې په توليداتو کې زياتوالی راغی، يو شمېر غصب شوې دولتي ځمکې 

بېرته د دولت الس ته ورغلې، د کرنيز سيستم د عرصي کولو په برخه کې 
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 )احسان ضياء(

وشول او ده د يوه مسلکي او ناپېييل شخص په توګه څه چې له  پرمختګونه

واکه او السه کېدل، د هېواد د پرمختګ لپاره يې تر رسه کړل او له خپل 

 ررفيت څخه يې په دې برخه کې ېېه ونه کړه.

ل( کال په کابل کې زېږېدلی ۶۹۹۹احسان ضيا پر ) احسان ضياء: -۶۶

کابل دی، لومړنۍ او ثانوي زده کړې يې په 

کې تر رسه کړي، بيا د لوړو زده کړو لپاره بهر 

له )برمنګهام( ته تللی، په انګلستان کې يې 

پوهنتون څخه د ټولنيزې پراختيا په څانګه 

کې د ليسانس سند ترالسه کړی او وروسته يې 

د برېتانيا له )يورک( پوهنتون څخه )تر جنګ 

وروسته رغونه( کې د ماسرتۍ دپلوم ترالسه 

ل( کلونو کې يې ۶۹۸۶-۶۹۱۷. په )کړی دی

په پېښور کې په بېالبېلو نادولتي موسسو کې پر بېالبېلو پوستونو کار کړی 

ل( کلونو پورې د کليو پراختيا وزارت کې د پاليسيو ۶۹۸۹-۶۹۸۶دی. له )

ال( کال ۶۹۸۳ل( کال څخه بيا تر )۶۹۸۹جوړولو په برخه کې مشاور و، له )

 ونو مرستيال شو.پورې د ياد وزارت د پروګرام

ل( کال د کليو او پراختيا وزارت ته نوماند شو، له ۶۹۸۳احسان ضيا پر )

وليس جرګې څخه يې باور رايه واخيسته او د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ تر 

 دوميې دورې پورې د ياد وزارت د وزير په توګه پاتې شو.

ي ېول په احسان ضيا د يو مسلکي وزير په توګه د ياد وزارت چارې په نسب

ښه توګه پرمخ يوړلې، په کارونو کې تقريباً بريالی و، د ميل پيوستون پروګرام 

چې له پخوا پيل شوی و، دا لړۍ الپسې وغځول شوه او په زرګونو کليو ته 

لومړين خدمات ورسول شول. په خپله له وزير څخه څه خاص قومي، ژبني، 

که د ځينو نورو وزيرانو تنظيمي او نور داسې متايالت څرګند نه شول، چې ل

درونو ته يې هم په اپه شان پر متنازعه شخص بدل يش، يو زيات شمېر نويو ک
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 )ويس برمک(

 دې وزارت کې د کار زمينه برابره کړه.

ويس برمک اصاًل له پنجشېر څخه دی، خو د کليو او  ويس برمک: -۶۲

پراختيا وزارت ته د نوماندۍ پر مهال يې ځان د کابل اوسېدونکی ځکه 

کړ چې له وليس جرګې څخه ځان په اسانۍ رسه بريالی کړي. بله معريف 

سيايس خربه په دې کې دا وه چې په 

حکومت کې د پنجشېر د اوسېدونکو 

شمېر، په تېره بيا په حساسو پوستونو کې 

دومره زيات و، چې هر بل مهم پوست 

ته له دې سيمې څخه د بل پنجشېري 

معريف کول، له عامه ذهنيت رسه د 

مانا لرله، نو ځکه خو ويس  مخالفت

برمک هم دې حساسيت ته متوجه و او د پنجشېر پرځای يې ځان د کابل 

 اوسېدونکی معريف کړ.

ل( کال راهيسې په بېالبېلو نړيوالو او کورنيو دولتي ۶۹۸۲ويس برمک له )

ادارو کې کار کړی دی. پنځه کاله يې د ملګرو ملتو په پراختيايي اداره 

(UNDPکې کار ک )( کال يې د مخدره توکو پرضد د لويې ۶۹۸۲ړی. پر )ل

ادارې او د کليو او پراختيا وزارت د سرت مشاور په توګه کار کړی دی. ويس 

ل( کال د کليو او پراختيا وزارت د پروګرامونو د سرت مشاور ۶۹۸۱برمک پر )

( پروګرام د NSPپه توګه غوره شو او وروسته د ياد وزارت د ميل پيوستون )

ل( کلونو پورې يې د ۶۹۳۱ل( څخه تر )۶۹۸۷له ) .په توګه وټاکل شو مرش

کليو پراختيا وزارت د پروګرامونو د مرستيال په توګه کار وکړ او تر هغه 

وروسته د ولسمرش کرزي د جمهوري رياست په دوميه دوره کې د کليو او 

ايه ور پراختيا وزارت ته د وزير په توګه نوماند شو، خو وليس جرګې د باور ر 

نه کړه، خو په دويم ځل يې د باور رايه تر السه کړه او د ياد وزارت د وزير په 

توګه منتخب شو. ويس برمک د برېتانيا له )لندن( پوهنتون څخه )د 
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 )محمد اسمعيل خان(

پراختيايي علومو او تر جګړې وروسته بيا رغونې( په برخه کې تر ليسانس 

 پورته سند يا دپلوم ترالسه کړی دی.

د کليو او پراختيا وزارت وزير شو، نو د نظار شورا له  ويس برمک چې کله

مرشانو، په تېره بيا د کرزي له لومړي مرستيال )محمدقسيم فهيم( او نورو رسه 

يې خپل خواږه او پخواين روابط پ  نه کړل، د هغوی اکرثو سيايس او پټو 

پروګرامونو کې يې برخه اخيسته او همدا فهيم خان و چې د برمک د بېرته 

 لرې کېدو مخه يې ونيوله.

ويس برمک که څه هم له اسالمي جمعيت او نظار شورا رسه خپل روابط 

ساتل، خو په عمومي ېول يې په ياد وزارت کې ېېر زيات تنظيمي مسايل نه 

پالل، ياد وزارت چې له پخوا څخه کوم پرمختيايي پروګرامونه پيل کړي وو، 

ام ورکړ او ميل پيوستون پروګرام يې ده د يوه مسلکي وزير په توګه هغو ته دو 

پسې وغځاوه. په نوموړي وزارت کې يې پخواين مسلکي کادرونه لرې نه 

کړل، ېېر کم بدلون په کې راغی او ځينې پاموړ مثبتې پروژې يې هم عميل 

 کړې.

د ولسمرش کرزي د واکمنۍ په بېالبېلو  محمد اسمعيل خان: -۶۹

يايس، پوځي، تنظيمي، اقتصادي او پړاوونو کې اسمعيل خان له مطرحو س

قومي شخصيتونو څخه يو مهم شخص ګڼل کېږي. محمد اسمعيل خان په 

خپل سيايس ژوندانه کې ېېرې 

لوړې ژورې تېرې کړي، د سختيو 

او خوشاليو دواړو مزه يې څکلې 

ده. محمد اسمعيل خان پر 

م( کال د هرات واليت د ۶۳۳۱)

)شينډنډ( ولسوالۍ په )زېرکوه( 

کې زېږېدلی دی. خپلې سيمه 

لومړنۍ زده کړې يې په هرات کې بشپړې کړي دي او بيا په کابل کې له 
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د ياد پوهنتون په توپچي څانګه کې دی. حريب پوهنتون څخه فار  شوی 

يې زده کړې کړې دي. اسمعيل خان له خلقي نظام رسه ايډيالوژيک 

اد حکومت ل( کال د ي۶۹۳۸اختالفات درلودل او ويل کېږي کله چې پر )

پرضد په هرات کې عمومي پاڅون وشو او د دې پاڅون په نتيجه کې د 

زرګونو افغانانو وينې تويې شوې، محمد اسمعيل خان او ځينو نورو پوځيانو 

هم په دې پاڅون کې ونډه لرله. محمد اسمعيل خان دا مهال د )تورن( 

 ور شو.پوځي رتبه لرله، نو ځکه خو د )تورن اسمعيل خان( په نامه مشه

محمد اسمعيل خان د روسانو د يرغل پرضد پراخه نظامي ونډه واخيسته 

او د اسالمي جمعيت د تنظيم د پوځي قومندان په توګه يې په هرات او 

 جنوب غرب حوزه کې پراخ عمليات تر رسه کړل.

د ېاکرت نجيب هللا د نظام تر سقوط وروسته تورن اسمعيل خان د هرات 

لقب هم ورپورې وتړل شو. دا مهال نو تورن اسمعيل حاکم شو او د )امري( 

خان ورو ورو خپل ايډيالوژيک خط ته قومي مسري ورکړ او د اسالمپالنې 

پرځای يې د قومپالنې مالګه زياته شوه. له خپلو حريفو تنظيمونو رسه يې په 

هرات، غور، هلمند، نيمروز، فراه او ځينو نورو سيمو کې پراخ او متفرق 

ل. څرنګه چې دا مهال اسمعيل خان پر )تورغونډۍ( او )اسالم جنګونه وکړ 

قلعه( دواړو بندرونو بشپړ واک درلود او د هرات نور مايل امکانات يې هم په 

واک وو، نو له دې امکاناتو څخه يې اعظمي ګټه پورته کړه او خپل سياالن 

يې له مخې لرې کړل، خو بيا هم په هرات کې له پوره رسدردۍ څخه 

نه شو. د ده قومي متايالتو ده ته نورې پټې او ښکاره جبهې پرانيستې.  خالص

څرنګه چې دا مهال عوايد مرکزي نه وو، نو اسمعيل خان په دې بريالی شو 

هرات ښار کې ښه رغونه او نوې جوړونه وکړي، خو دا ودانيز کارونه په چې 

و ته ونه يوازې د ښار تر څنډو رسېدل، ملن يې کليوالو سيمو او ولسوالي

خو په عوامو  ،رسېده. اسمعيل خان ته د )سرتجرنال( پوځي رتبه ورکړل شوه

کې هغه د )تورن اسمعيل خان( په نامه يادېده. هغومره په سرت جرنال 
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اسمعيل خان مشهور نه و، لکه په )تورن اسمعيل خان(. نه يوازې د اسمعيل 

و يو ناڅاپي ېول يې خان دا حالت و، بلکې ټولو هغو کسانو چې په ناطبيعي ا

دا رتبې اخيستې وې، هغوی ټول پر خپل هغه لومړين حالت يادېدل. )سرت 

جرنال رسکاتب عطامحمد، بريد جرنال ضابط اکرم. بريد جرنال معلم زمان، 

( او نور، که دوی اوس په هره رتبه وو، خو نور سرت جرنال معلم عطامحمد

ادوله. ان يو ځل له راېيو څخه عوامو وررسه خپله پخوانۍ دنده او رتبه هم ي

اسمعيل  ،نرش شوي وو چې: ))سرت جرنال تورن اسمعيل خان((. په هر ترتيب

خان په تنظيمي واکمنۍ کې د هغو واليانو له جملې څخه و چې هرات يې 

په نسبي امن کې هم وساته او د بيا رغونې کارونه هم په کې تر رسه شول. په 

دې بريالی شو چې ننګرهار د تنظيمي  ننګرهار کې حاجي عبدالقدير پر

په تنظيمي اړو دوړ کې د افغانستان په اکرثو لويو او  .جګړو له اوره وسايت

وړو واليتونو کې د جګړې اورونه بل وو، خو دوه لوی واليتونه )هرات او 

 ننګرهار( له نسبي امن څخه برخمن وو.

بان ال په دې حالت دوام درلود چې د طالبانو تحريک راوټوکېد، طال

کندهار کې وو چې له اسمعيل خان رسه يې رقابت پيل شو، څو جنګونه يې 

د فراه شاوخوا کې رسه وکړل، خو اسمعيل خان پرې برالسی و، طالبان چې 

دا مهال د کابل په محاذ کې ېېر مرصو  وو، نو نه يې غوښتل چې په غريب 

پسې جبهه کې هم ځان مرصو  کړي، اسمعيل خان خپل پوځي غرور 

واخيست او د هلمند تر )ګرشکه( پورې يې خپلې لښکرې واستولې، دا مهال 

يب يب يس راېيو له اسمعيل خان څخه پوښتنه وکړه چې طالبانو رسه ولې د 

چې جګړه مو پيل کړې ده؟ ده په ېېر غرور  ېخربو له الرې پرمخ نه ځ

ان فکر (( اسمعيل خ...وويل: ))حاال ديګر کی مانده که ما کتش ګپ بزنيم

وکړ چې تر ګرشک پورې د ده د پوځونو پرمختګ د طالبانو د حتمي زوال 

مانا لري. کله چې کندهار ښار کې د اسمعيل خان د لښکرو د پرله پسې 

پرمختګ اوازه ولګېده، نو طالبانو دا جګړه د خپلې بقا جګړه وګڼله، وليس 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3٠99 
 

ې د اسمعيل خان خلکو هم د طالبانو مالتړ وکړ، د طالبانو په متقابل بريد ک

لښکرې نه يوازې د هلمند له څنډو پورته شوې، بلکې په فراه کې يې هم 

هم ونيو، د هرات ښار ته داخل شول.  (ادرسکن)سخته ماتې وخوړه، طالبانو 

د طالبانو دا بريد او برياليتوب د برېښنا په شان تېز و. اسمعيل خان ايله په 

( مليونو ۳۳رې سوه ملګري له )دې بريالی شو چې خپل ځان او نږدې دوه د

نغدو ېالرو رسه )اسالم قلعه( بندر ته ورسوي. لومړی ايراين عسکرو ايران ته د 

وراوښتو اجازه نه ورکوله، دا مهال طالبان په هرات ښار او اسمعيل خان په 

دا مهال نو د اسمعيل خان او  ،اسالم قلعه کې و، څو ساعته انتظار يې وويست

ژوند سختې شېبې وې. تر څو ساعته انتظار وروسته اسمعيل د هغه د ملګرو د 

خان او ملګري يې ايران ته واوښتل او هرات په بشپړ ېول د طالبانو الس ته 

ورغی. طالبانو بيا وروسته د کابل د نيولو امکانات هم ترالسه کړل او جګړه د 

يانو کابل شامل او د هېواد شامل ته وغځېده. د طالبانو له رژيم څخه فرار

 اکرثو ايران ته پناه يوړه او ايران ورته پوځي کمپونه جوړ کړل.

اسمعيل خان هم دا مهال د ايران له پوځي او مايل مرستو برخمن و. 

بېرته د جګړې لپاره فارياب ته راغی او له )جرنال مالک( رسه يې يوه پوځي 

ټلواله جوړه کړه. اسمعيل خان او جرنال مالک دواړه د بادغيس په 

باالمرغاب( کې د جګړې لومړۍ کرښې ته راغلل او دلته جرنال مالک د )

يوې معاملې په ترڅ کې اسمعيل خان طالبانو ته تسليم کړ. طالبانو اسمعيل 

خان ونيو او د کندهار په زندان کې يې څو کاله بندي کړ. اسمعيل خان 

بېرته ايران وروسته د يوې معاملې په ترڅ کې له زندانه پر تېښته بريالی شو او 

ته الړ. د زندان کلونه د اسمعيل خان د ژوند ېېرې سختې شپې او ورځې 

نو اسمعيل خان د نورو پخوانيو  ،دي. کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو

قومندانانو په څېر بېرته راژوندی شو، هرات يې بيا خپل استحقاق وګاڼه، 

اداره کې د وزير په خپله هلته د وايل او زوی يې )مريويس صادق( په موقته 

توګه مقرر شو. دا مهال بيا هم د قدرت غرور پسې واخيست، زور او 
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ديکتاتورۍ ته يې دوام ورکړ، سيمه ييز خلک د ده او د ده د زوی د زور له 

السه تر پوزې راغلل. زوی يې مريويس صادق د هرات فرقې د قومندان 

. د زوی وژنې د )نايبزاده ( پر کور ورغلل او زوی يې په کې ووژل شو

اسمعيل خان پر فکري او رواين حالت ژور اغېز وکړ، خو بيا يې هم له 

سياسته لرې نه کړای شو. اسمعيل خان وروسته د کرزي پر حکومت باندې د 

کورنيو او بهرنيو کړيو د زيات فشار له امله کابل ته راوغوښتل شو او دلته د 

 اوبو او برېښنا د وزير په توګه انتخاب شو.

رسه له دې چې اسمعيل خان نه غوښتل کابل ته رايش او د هرات واليت 

خپلرسې واکمنۍ پر وزارت بدله کړي، خو نړيوالو فشارونو، مرکزي حکومت 

دې ته اړ کړ چې اسمعيل خان کابل ته رايش. هغه مهال چې د اسمعيل خان 

په پر ضد په هرات کې د )امان هللا خان( له خوا پاڅون پيل شو او حاالت 

هرات کې ترينګيل وو، نو زه يوه ماښام د کرزي صيب په کور کې مېلمه وم، 

زملی خليلزاد هم هلته مېلمه و، چې د اسمعيل خان له خوا ورته زنګ راغی 

او د هرات بغاوت يې د طالبانو کار وباله، خو خليلزاد ورته خندل چې بل 

ايانو نه غوښتل ځای مې هم د دې جريان يادونه کړې ده. مانا دا چې امريک

اسمعيل خان نور په هرات کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي. خپله اسمعيل 

خان هم خپله امريکايي ضد روحيه نه پټوله، خو امريکايي ضد روحيه يې 

يوازې په وړو خصويص محفلونو کې څرګندوله. يو ماښام کرزي صيب په 

زه )يون( او د  خپل کور کې روژه مايت ته يو څو محدود کسان رابليل وو،

هلمند وايل )شېرمحمد اخوندزاده( او يو څو تنه نور هم دې روژه ماتې ته 

شېرمحمد )دعوت وو. دا مهال د اسمعيل خان په باب څه خربه ياده شوه. 

وويل: ))هغه ورځ زه د اسمعيل خان ليدو ته ورغلی وم، هغه د  (اخند زاده

يد جهاد وکړو، جهاد فرض امريکا ضد خربې کولې، موږ ته يې وويل، موږ با

دی، داسې دی او هغسې دی. ما ورته وويل، موږ ګرموې او که رښتيا وايې؟ 

که رښتيا وايې ځه ته مخکې موږ درپسې، هغه به بې غريته وي چې بېرته 
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راګرځي او که هسې موږ ګرموې او تاسې بيا د پخوا په شان ځانونه غيل نيسئ 

 .نو هغه بيا بېله خربه ده((

د اخوندزاده ولسمرش ته وويل: ))رييس صيب دا سړی مې محم شېر

 خوښ نه شو، ېېر دوه مخی دی.((

په اوبو او برېښنا وزارت کې د هغه د تقرر په اړه امريکايانو مثبت نظر نه  

درلود، هغوی غوښتل په دې وزارت کې ېېره پانګونه وکړي ان تر )پنځه 

و شخص په وجود کې دا داسې ي ملياردو ېالرو( پورې، خو نه يې غوښتل د

پانګه ولګول يش چې ويل کېږي له ايران رسه نږدې اړيکي او خواخوږي 

لري. امريکايانو څو ځله ولسمرش کرزي ته وويل چې اسمعيل خان بايد له 

 دې وزارته لرې يش، خو کرزي د امريکايانو نظرونه نه منل.

ارت کې اسمعيل خان د کرزي د ولسمرشۍ د دوميې دورې تر پايه ياد وز 

 خپلې دندې ته دوام ورکړ.

يې خپله دنده ترپايه  رسه له يو شمېر برياوو او ځينو نيمګړتياوو رسه

خو ګټې  ،شوې وغځوله. ځينې پروژې د ده د واکمنۍ پر مهال ېيزاين

اخيستنې ته تيارې نه شوې. افغانستان ته له ترکمنستان، ايران او تاجکستان 

خو داخيل برېښنا بندونه ال تردې دمه جوړ نه څخه واردايت برېښنا راورسېدله، 

شول. په برېښنا وزارت کې د اسمعيل خان د نسبي برياوو او نيمګړتياوو 

ترڅنګ هغه ترپايه له خپلې تنظيم پالنې او توکم پالنې الس وانه خيست، هغه 

خپل پخواين تنظيمي اړيکي بيا له رسه تازه کړل، په مرکز کې د يوې سيايس 

ه څرګند شو، خو هرات کې يې د وخت په تېرېدو رسه خپل څېرې په توګ

 پخوانی برم، شان او شوکت له السه ورکړ.

عار  نورزی اصالً د کندهار واليت  محمد عار  نورزی: -۶۱

اوسېدونکی دی. تر ثانوي زده کړو وروسته د کرنې پوهنځي محصل شو، خو 

تې شوې او د د شوروي لښکرو د يرغل له امله يې زده کړې نامتامې پا

مجاهدينو له ليکو رسه يوځای شو. عار  نورزي له اسالمي جمعيت او 
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(محمد عار  نورزی)  

شاملټلوالې رسه نږدې اړيکي درلودل، کله چې ياده ټلواله د ېاکرت نجيب 

 هللا نظام تر ړنګېدو وروسته کابل ته راننوته، نو عار  نورزی په کې د کابل د 

( فرقې د قومندان په توګه مقرر شو. ۷)

د طالبانو حاکميت پر مهال بيا د نورزي 

شاملټلوالې ملن ونيوه او د طالبانو 

خال  يې په ځينو جګړو کې ګډون 

 وکړ.

عار  نورزی د طالبانو د حاکميت 

پر مهال اروپا ته د احمدشاه مسعود د 

ملګري هئيت د سفر ملګری و او 

احمدشاه مسعود ورته د پښتنو په 

 استازۍ خاص ارزښت ورکاوه.

(مه نېټه د بن کنفرانس غړی و او ۶۱ل( کال د قوس پر )۶۹۸۱)نورزی پر 

تر دې کنفرانس وروسته د سپکو صنايعو او غ ايي موادو د وزير په توګه غوره 

شو. په انتقايل اداره کې د قومونو او قبايلو چارو د وزير په توګه غوره شو. تر 

ړ او دې هغه وروسته نورزي له کندهار څخه وليس جرګې ته ځان کانديد ک

مقام ته بريالی شو، بيا يې د وليس جرګې د مرستيال په توګه خپله دنده تر 

 رسه کړه.

د وليس جرګې د مرستيال په توګه يې کله له ولسمرش کرزي رسه اړيکي 

ښه او کله ترينګيل وو. عار  نورزی د خربو په انډول د عمل سړی دی، 

ه استاد سيا  او نظار شورا مېلمه پالنه، افغانپالنه يې ښه خصوصيتونه دي. ل

دواړو رسه يې ښه اړيکي درلودل، خو خپل قومي خصوصيت يې هم له السه 

 نه و ورکړی. د کرزي له کورنۍ رسه يې هم د خپلولۍ اړيکي درلودل.

د وليس جرګې د مرستيالۍ پر مهال يې خپلې لوړې زده کړې پوره کړې 

ار په توګه پاتې شو او بيا او تر هغه وروسته څه موده د ولسمرش کرزي د سالک
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(اشرف غني احمدزی ډاکتر)  

هغه د اوبو او برېښنا وزارت د وزير په توګه نوماند کړ، له وليس جرګې څخه 

يې باور رايه ترالسه کړه او د کرزي د حکومت تر پايه يې ياده دنده رسته 

 ورسوله.

شاه جهان )ېاکرت ارش  غني احمدزی د  ارش  غني احمدزی: -۶۳

ې زېږېدلی دی. په هېواد کې تر لومړنيو او زوی، په لوګر واليت ک (احمدزي

ثانوي زده کړو وروسته يې د )بريوت( په امريکايي پوهنتون او نيويارک کې 

لوړې زده کړې تر رسه کړي او تر هغه وروسته يې د برش پوهنې په څانګه کې 

د دوکتورا سند ترالسه کړی دی. احمدزي کلونه کلونه په نړيوال بانک او 

دارو کې کار کړی نورو نړيوالو ا

او له هېواده بهر يې په معتربو 

پوهنتونونو کې د استاد په توګه 

ته رسولې ده. له  دنده رس

هېواده بهر د استوګنې او دندې 

پر مهال يې له رسنيو رسه د 

افغانستان د مسايلو د شننونکي په 

توګه هم خپله رابطه ساتلې ده. 

رش  غني هم د نورو بهر مېشتو کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو، نو ېاکرت ا

افغانانو په څېر خپل هېواد ته راغی او دلته د بهرنيو مرستو د انسجام د ادارې 

د مرش په توګه مقرر شو. ارش  غني په انتقايل اداره کې د ماليې د وزير په 

توګه دنده اجرا کړه او دا مهال يې په ياد وزارت کې يو لړ مثبت بدلونونه او 

وړل. پر سرتو جنګساالرانو يې ناقانونه امتيازات او پيسې بندې پرمختګونه را

کړې او دې کار ده ته هم يو لړ مشکالت راوټوکول. د اسالمي جمعيت په 

تېره بيا د استاد رباين د زيات فشار له امله ولسمرش کرزي، ارش  غني له 

خپلې دندې لرې کړ او پرځای يې ېاکرت انورالح  احدي وټاکل شو. له 

ې دندې د غني د لرې کېدو اسايس علت د ناقانونه پيسو او ناقانونه بلونو ياد
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نه اجراکول وو. ان د کرزي د ولسمرشۍ د لومړۍ دورې د سوګند د مراسمو 

ناقانونه اضايف بلونه يې هم تېر نه کړل. د ارش  غني غوڅ چلند هم بل عامل 

 و چې دی يې د دې دندې دوام ته پرېنښود.

رش  غني د ولسمرش کرزي له خوا د کابل پوهنتون د تر هغه وروسته ا

رييس په توګه مقرر شو او تر يو څه مودې وروسته يې دا دنده هم له السه 

ورکړه او د ولسمرشۍ دوميې دورې ټاکنو ته يې ځان کانديد کړ. په يادو 

ټاکنو کې ارش  غني چندان رايې ونه ګټلې، خو تر هغه وروسته يې هڅه 

ه بېرته خپل اړيکي ورغوي، البته تر ټاکنو دمخه د ارش  وکړه له کرزي رس 

غني خياالت ېېر لوړ وو، کرزي هم فکر کاوه چې ارش  غني به په ولس کې 

ېېر بېخ ولري، نو ځکه خو له ده رسه هر ېول تفاهم ته حارض و، خو غني ته 

ځينو غوړه ماالنو داسې تصور ورکړی و چې ته په ولس کې زيات نفوذ لرې، 

 زي رسه هېڅ ېول تفاهم ونه کړې.له کر 

کرزی دا مهال حارض و، غني ته په راتلونکي حکومت کې غ  امتيازات 

ومني، خو چې دی له خپلې نوماندۍ څخه تېر يش. دا مهال د غني 

تصورات ېېر لوړ وو. د ېاکرت حرضت عمر زاخېلوال په کور کې د هغه په 

ايط دومره سخت وو وساطت دواړه جرګې ته رسه کېناستل، خو د غني رش 

چې کرزي يې د منلو توان نه درلود. غني کرزي ته وويل چې که زه له 

خپلې نوماندۍ تېرېږم، نو ته به زما الندې رشايط منې: ))ورونه به دې له 

افغانستانه باسې، د څلورو لويو واليتونو) کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار واليان 

کم(( او دېته ورته ځينې نور رشايط هم وو. به زه ټاکم، د کابينې غړي به زه ټا

کرزي ورته وويل چې تر دې خو ښه دا ده چې زه ستا په ګټه تېر شم، جرګه 

همداسې پيکه پايته ورسېده، خو کله چې ېاکرت غني ځان کانديد کړ، نو تر 

رمضان برشدوست يې هم کمې رايې وګټلې. تر هغه وروسته غني د خپل 

زي رسه يې بيا خپل مناسبات ورغول. له بهرنيو ځان په وزن پوه شو او کر 

ځواکونو څخه د انتقال بهري پيلېدونکی و، ټاکل شوې وه ېاکرت سپنتا د دې 
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بهري مرش يش، خو امريکايي چارواکي پرې خوښ نه وو، د ولسمرش کرزي 

سپنتا خوښ و، خو امريکايانو پر غني ټينګار کاوه، غني هم دې څوکۍ ته 

لرله چې غوښتل يې د ولسمرشۍ راتلونکو ټاکنو ته تياری ېېره لېوالتيا ځکه 

ونييس. ټاکل شوې وه په همدې ورځو کې پر ياد پوست د ارش  غني د 

ګومارنې يا تقرر حکم صادر يش. ما دا مهال له ېاکرت ارش  غني رسه د هغه 

په کور کې ځانګړی مالقات درلود، هغه ته مې وويل چې که غواړې راتلونکو 

درېږې، نو له کرزي صيب رسه مناسبات مه خرابوه، دا پوست داسې ټاکنو ته و 

دی چې ته له ولس رسه رابطې ټينګوالی شې، د خلکو له حافظې څخه نه 

وځې، کله چې حکومت کې اوسې، د خلکو په حافظه کې ژوندی پاتې 

کېږې. دې ټولنه کې ټاکنې په علم نه ګټل کېږي، په امکاناتو ګټل کېږي، 

ټاکنې بايلودلې، علت يې دا و چې حکومت دررسه نه و، هغه بل ځل دې 

حکومت نيم کرزي صيب رسه و او نيم ېاکرت صيب عبدهللا رسه، څرنګه چې 

ولسمرش کرزی اکرثيت ته منسوب و، نو ځکه يې وليس رايې تر عبدهللا زياتې 

شوې، خو دولتي زور د دواړو برابر و. تارسه چې دولتي زور نه و، هغومره 

وګټلې. څرګنده خربه ده چې راتلونکي کې کرزی صيب ځان نه رايې دې 

يش کانديدوالی، نو دولتي قدرت ټول شاملټلوالې ته پاتې کېږي، نو که ته 

غواړې چې بيا ځان کانديد کړې، د کرزي مالتړ بايد دررسه وي او په دې 

ېول که د حکومت نياميي برخه دررسه ونه درېږي، نو يوه برخه خو به دررسه 

ېږي، بيا به ټول خپل زور وهو چې ټاکنې مقابل طر  ونه ګټي. ېاکرت ودر 

ارش  غني وويل، دا ځل له ماڅخه مناسبات نه خرابېږي که رييس صيب 

)کرزی صيب( يې خراب هم کړي زه يې نه خرابوم. ما او ېاکرت غني پر نورو 

مسايلو هم خربې وکړې، خو دلته ماته د راتلونکي ولسمرشۍ ټاکنو ته د 

 ماندۍ لپاره د ده اراده يوځل بيا څرګنده شوه.نو 

ېاکرت ارش  غني د انتقال د پروسې ترپايه د دې بهري د مرش په توګه پاتې 

 شو او دا بهري يې په نسبي ېول په بري رسه رسته ورساوه.
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د ارش  غني په باب اکرثه په دې متف  دي چې ېېر عامل او پوه سړی 

ي چې اوسېله نه لري، صحت يې هم د دی، خو په دې هم ټول يوه خوله د

ېېرو کارونو اجازه نه ورکوي، ځينې خلک داسې فکر کوي چې دی ښه عامل 

خو ښه سياستوال او ښه مدير نه دی، ېېر توند چلند لري، ټولنيز  ،دی

مناسبات هم نه يش پاللی، خو دې رسه رسه تر اوسه چې ده کومې څلور 

په نسبي ېول بريالی و) مهمې دندې تر رسه کړي، په هغو کې دی 

نيمګړتياوې يې کمې او برياوې يې زياتې وې، دا به وخت ثابته کړي چې په 

 راتلونکو نورو دندو کې به دی تر کومه بريده بريالی وي؟

ل( کال په ۶۹۱۹سيد مصطفی کارمي پر ) سيد مصطفی کارمي: -۶۱

بل کې پروان واليت کې زېږېدلی دی. لومړنۍ او ثانوي زده کړې يې په کا

تر رسه کړي او بيا د مجاهدينو له ليکو 

چې  ،رسه يوځای شوی دی. شيعه ېلو

له ايران رسه نږدې اړيکي درلودل، 

ويل کېږي چې کارمي هم له دې 

اړيکو برخمن و. د جهاد په وروستيو 

کلونو او په کابل کې د تنظيمواکۍ پر 

مهال د يوه قومندان او ژبور ځوان 

د شو. د سياستوال په توګه راڅرګن

طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته د 

سوداګرۍ بن کنفرانس يو اسايس غړی و او د همدې کنفرانس په برکت د 

وزارت د وزير په توګه وټاکل شو، د انتقايل ادارې تر پايه يې د دې وزارت 

چارې پرمخ يوړلې او د خپلې کورنۍ ګڼ شمېر غړي يې د دې وزارت په 

ستونو کې مقرر کړل. پر وزارت رسبېره يې د کرزي امنيت بهرنيو او کورنيو پو

شورا له دفرت رسه هم ټينګ اړيکي درلودل او هره مياشت لږ تر لږه )لس 

زره( امريکايي ېالره د جيب خرڅ په توګه ورکول کېدل. کارمي تر انتقايل 

 )سيد مصطفی کارمي(
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(ارسالهدايت امني )  

ادارې وروسته ځان له کابل څخه وليس جرګې ته نوماند کړ او يادې جرګې 

ی شو او بيا په دې جرګه کې د اقتصادي چارو د کمېسيون مرش شو. ته بريال

کارمي دا مهال د )ميل اقتدار( په نامه يو ځانګړی ګوند هم جوړ کړ او په 

دې نامه يې يوه جريده هم چاپوله. وخت پر وخت يې د کرزي په اصطالح 

د هغو په غونډو کې به راهرېده او ، اپوزېشني ګروپ رسه خپل اړيکي پالل

کله کله به يې د هغوی د مخکښۍ او وياندۍ دنده هم رسته رسوله، خو له 

کرزي رسه يې هم خپل پ  اړيکي ساتل او د مخالف په رول کې به هم 

څرګندېده. تر وزارت وروسته د وزارت او امنيت شورا موټر او نور امتيازات 

و پوه يې هم خوندي وو. کارمي يو ېېر ژبور، باسليقه او د وخت پر نزاکتون

سياستوال و، د خپلو ګټو د تضمني لپاره يې هرې ممکنې چارې ته الس 

ل( کال په ۶۹۸۱اچوه او په دې کې تر ټولو ېېر بريالی هم و. کارمي پر )

بغالن واليت کې د وليس جرګې له پنځو تنو نورو وکيالنو او يو زيات شمېر 

 هېوادوالو رسه د يوې انتحاري حملې په ترڅ کې ووژل شو.

هدايت امني ارسال اصالً د ننګرهار واليت د  هدايت امني ارسال: -۶۷

حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو 

په کابل کې زېږېدلی دی، ارسال تر 

تحصيالتو وروسته پر مهمو دولتي او 

نادولتي پوستونو کار کړی، د ېاکرت 

نجيب هللا حکومت تر ړنګېدو وروسته د 

تې شوی، بهرنيو چارو د وزير په توګه پا

په موقته اداره کې يې د ماليې د وزير په 

توګه کار کړی دی. نوي افغاين 

بانکنوټونو کې د هدايت امني ارسال السليک ځکه راغلی چې دی دا مهال د 

ماليې وزير و او بيا د لومړي منتخب ولسمرش په توګه د کرزي تر ټاکنې 

ان ولسمرشۍ ته وروسته د سوداګرۍ د وزير په توګه پاتې شوی. بيا يې ځ
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کانديد کړ، خو بېرته د ولسمرش کرزي په ګټه تېر شو او هغه بيا د خپل سرت 

سالکار وزير په توګه غوره کړ. ارسال د کرزي په ټوله واکمنۍ کې د وزير او 

سرت سالکار وزير په توګه پاتې شوی دی. دی د نرم طبيعت خاوند دی، ارام 

و دی به خپل غږ پورته نه کړي. اعصاب لري، که پر ټول وطن اور ولګي، ن

مرحوم رسول امني به ويل: ))که له کونړ څخه دوه لويې الرۍ چارتراش 

راوړو، رس پر رس يې کېدو، تېل پرې واچوو او ارسال صيب يې پر رس کېنوو، 

اور ورته ورته کړو، نو ايله به دی غربګون وښيي. (( ارسال صيب د دغسې يو 

ته وخت پر وخت په کار و چې هغه پرې د طبيعت په لرلو رسه کرزي صيب 

ننګرهار او په مجموع کې د پښتنو ونډه پوره کړي. ارسال صيب که څه هم په 

سياست کې د غربګون ښودلو جوګه نه و، خو د يو مسلکي افغان په توګه يې 

د حکومتي چارو په قانوين کولو او سمون کې خپله ونډه اخيستې ده. کوم 

دې ېېر خوشاله دی چې په يو نه يو ېول په جنجايل شخص نه دی، په 

کابينه کې ناست وي. د ولسمرش کرزي په ګټه يې له خپلې نوماندۍ څخه د 

تېرېدو يو رشط دا و چې موټر به يې د نورو جهادي مرشانو په څېر تر ګلخانې 

ماڼۍ پورې اجازه ولري، نور نو که پر مملکت هر څه راځي، راځي به. ارسال 

ر شخصيتونه هم په حکومت کې ښه ېېر وو، له شخيص پلوه صيب ته ورته نو 

دی خورا دروند او د عزت سړی دی که چاته يې ګټه ونه رسېږي، نو زيان 

خو يې هېڅ نه رسېږي. کوالی شو يو ښه سړی ورته ووايو، خو زړور سړی او 

 ېېر د کار سړی ورته په اسانۍ نه شو ويالی.

د ولسمرش کرزي د پوه  محمدامني فرهنګ محمد امني فرهنګ: -۶۸

م( کال په کابل کې ۶۳۱۱او مسلکي وزيرانو له جملې څخه و، دی پر )

زېږېدلی، تر لومړنيو او ثانوي زده کړو وروسته جرمني ته تللی او هلته يې د 

م( کال له املان پوهنتون څخه ليسانس او ۶۳۱۳اقتصاد په څانګه کې پر )

بيا هم خپلو نورو لوړو زده کړو  ماسرتي ترالسه کړي دي. تر هغه وروسته يې

ته دوام ورکړی او له ياد پوهنتون څخه يې د دوکتورا دپلوم هم اخيستی 
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 )محمد امني فرهنګ(

دی. امني فرهنګ د کرزي حکومت په لومړۍ انتخايب دوره کې د 

سوداګرۍ د وزير په توګه 

نوماند او له وليس جرګې څخه 

يې باور رايه ترالسه کړه، خو 

په همدې پوست کې بيا د 

جرګې له خوا بېرته  وليس

ناباوره شو. امني فرهنګ تر 

دې دمخه هم د کرزي د 

حکومت په مهمو پوستونو کې 

کار کړی دی. د اسايس قانون 

په لويه جرګه کې د امني 

فرهنګ او انوارالح  احدي توضيحات د تفاهم د کمېټې د قناعت وړ 

يې د کمېټې وګرځېدل او د افغانستان بانک او نورو اقتصادي مسايلو په باب 

د برخوالو قناعت حاصل کړ. امني فرهنګ په سوداګرۍ وزارت کې له وليس 

جرګې څخه د باور رايې تر بېرته اخيستو وروسته په حکومت کې رسمي 

دنده وانخيسته او د يوه کارپوه په توګه يې خپل نظريات د بېالبېلو رسنيو له 

( کلونو کې ۶۹)الرې هېوادوالو رسه رشيک کړل. امني فرهنګ په تېرو 

داسې کوم خطرناک کار نه دی کړی چې هغه دې د هېوادوالو د ناراحتۍ 

سبب يش او تردې دمه يې داسې نظريات هم نه دي څرګند کړي چې په 

، خو دا چې په اينده کې به هېواد کې د قومي تفرقې او تبعيض سبب يش

 څه ېول رول ادا کوي، دا به همغه وخت ثابتوي.

ېاکرت انورالح  احدي په افغانستان  الح  احدی:ېاکرت انوار  -۶۳

کې د معتدلو سياستوالو له جملې څخه دی. دوه لسيزې يې د )افغان ملت 

ګوند( د مرش په توګه دنده رسته رسولې. احدي اصاًل د کابل واليت د رسويب 

ولسوالۍ د جګدلک سيمې پورې اړوند يوې روښنفکرې کورنۍ کې زېږېدلی 
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 )ېاکرت انوارالح  احدي(

کړو وروسته د  کې تر خپلو لومړنيو او ثانوي زدهدی. احدي په کابل 

)بريوت( له امريکايي پوهنتون څخه ليسانس او ماسرتۍ دپلومونه ترالسه 

کړي او بيا يې د امريکا له )نورت ويسرتن( پوهنتون څخه د سيايس علومو په 

څانګه کې دوکتورا ترالسه کړې ده. تر 

موقتې ادارې وړاندې انورالح  

يو حکومتونو کې لوړ احدي په پخوان

رتبه دولتي دنده نه ده تر رسه کړې او 

تر دې وړاندې نږدې يوه يوه نيمه 

لسيزه د افغان ملت ګوند د مرش په 

توګه پاتې شوی. د طالبانو نظام تر 

ړنګېدو وروسته د موقت حکومت پر 

مهال احدي د افغانستان بانک د لوی 

رييس په توګه وټاکل شو. دی د بن 

غړو څخه و. د بانک د کنفرانس له 

رييس په توګه يې خپله دنده په ښه شکل تر رسه کړې، نوي افغاين بانکنوټونه 

چې د پخوانيو پيسو پرځای چاپ شول او انفالسيون يې )يو پر زرمه برخه( 

راټي  کړ، د ده په غټو برياوو کې حسابېږي، خو کله چې همدا نوي افغاين 
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بدلېدل، احدي صيب د بېالبېلو سيايس،  بانکنوټونه پر پخوانيو بانکنوټونو

پوځي او نورو فشارونو له امله پر دې بريالی نه شو چې د پيسو په بدلولو کې 

تر ېېره حده عدالت، قانونيت او شفافيت تضمني کړي، يو زيات شمېر 

سيايس اشخاصو او جنګساالرانو چې پخوانۍ پيسې يې په ناقانوين ېول ځان 

غوی څخه له کومې پوښتنې پرته يې پخواين رسه خوندي کړې وې، له ه

بانکنوټونه تبادله کړل او هغوی يو ځل بيا د نويو پيسو د ترالسه کولو له امله د 

نوي اقتصاد خاوندان شول) نامرشوع اقتصاد په مرشوع اقتصاد بدل شو، خو 

په عمومي ېول د نويو پيسو چاپ پخواين انفالسيون او خپلرسي حالت ته د 

 ښود او ټول پويل سيستم د افغانستان بانک تابع شو.پای ټکی کې

انورالح  احدي د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د 

ماليې وزير په توګه نوماند شو او وليس جرګې د باور رايه ورکړه. په دې 

وزارت کې د احدي کارونه له برياوو او نيمګړتياوو رسه مله وو. څرنګه چې دا 

ې نړيوالې مرستې تر حده زياتې وې، نو ځکه خو د داسې مهال و چ

حکومت زياتره نيمګړتياوې د همدې مرستو تر سيوري الندې پټې وې. 

احدي د همدې دورې په پای کې وغوښتل ولسمرشۍ ته ځان نوماند کړي، 

نو ځکه خو له وزارته الس په رس شو او پرځای يې ېاکرت حرضت عمر 

لسمرشۍ له نوماندېدو څخه هم الس په رس زاخېلوال مقرر شو. احدي بيا د و 

شو، کرزي رسه يې تفاهم وکړ او هغه وررسه په راتلونکي کابينه کې د غړي په 

توګه يو ځل بيا ژمنه وکړه. کله چې کرزی بريالی شو، نو احدي يې لومړی د 

اقتصاد وزارت لپاره نوماند کړ، خو له وليس جرګې څخه يې باور رايه ترالسه 

موده وروسته يې بيا د سوداګرۍ وزارت لپاره نوماند کړ، احدي نه کړه. څه 

دا ځل په دې بريالی شو چې د وليس جرګې باور رايه راخپله کړي او نږدې 

پنځه کاله د ياد وزارت د وزير په توګه پاتې يش. دې وزارت کې هم احدي 

ام صيب له برياوو او نيمګړتياوو رسه خوا په خوا روان و. احدي د نرم او ار 

طبيعت خاوند دی، رسه له دې چې د يوه ګوند مرش و، خو په حکومت کې 
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يې د نورو ګوندونو يا تنظيمونو د مرشانو په شان خپلې موخې په پوره او 

ېانګپېيليو الفارو نه مطرح کولې. کله کله يې مقام او څوکۍ تېرو او اوسنيو 

څخه کار نه نظرياتو رسه هم ټکر کاوه، خو ده يې د رد لپاره له جرئت 

اخيسته، د يو سيايس مرش پرځای تر ېېره حده د يوه تکنوکرات او دولتي 

مامور په توګه مطرح و، په همدې خاطر خو ترې خپل يو زيات شمېر 

پخواين ملګري هم خوابدي شول. ځينو خلکو له احدي څخه لوړې 

غوښتنې لرلې، هغوی ويل احدي د دې پرځای چې د خپل ګوند سيايس 

او ګوندي مبارزو ته زياته پاملرنه وکړي، دولتي مقام ته يې پاملرنه نظرياتو 

زياته وه، ګوندي اختالفاتو هم په سياست کې د هغه رول کمزوری کړ. يو 

شمېر پلويانو يې ټينګار کاوه چې احدي بايد سيايس مبارزې ته زور ورکړي 

 او دولتي مقامونو ته د خپل ګوند نور اشخاص ورمعريف کړي. احدي د

افغانستان د لويو سيايس تيوريسنانو له جملې څخه دی، خو سيايس جرئت 

 يې هېڅکله له سيايس ذکاوت رسه موازي روان نه دی.

ځينې خلک فکر کوي چې دا ېول سياستوال د سياستپوهانو په توګه 

مطرح وي، نه د عميل سياستوالو په توګه. د تيورۍ برخه يې تر عميل کار 

وی نور سيال سياستوالو بيا معکوس حالت درلود، ېېره درنه ده، خو د د

تيوري کمه او عمل زيات، خو د لوړو زده کړو تيورسن سياستوال بيا له عمل 

پاتې کې ېېر وروسته په ېګر  عمل دڅخه د تيورۍ په ېګر کې وړاندې او 

 وو.

ل( کال په ۶۹۱۱شاکر کارګر پر ) محمد محمد شاکر کارګر: -۲۱

لی دی. تر لومړنيو او ثانوي زده کړو وروسته يې فارياب واليت کې زېږېد 

ل( کال يې د حقوقو په څانګه ۶۹۳۱لوړې تخصيص زده کړې کړي او پر )

 کې د دوکتورا سند ترالسه کړی دی.
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 )محمد شاکر کارګر(

غړی او د جرنال دوستم  (د افغانستان د ميل اسالمي جنبش)شاکر کارګر 

ېېر نږدې او باوري کس 

دی. په حقيقت کې د 

ر ګڼل هغه سيايس مشاو 

کېږي او د هغه پوره مالتړ 

هم وررسه دی. له 

ل( کال راهيسې ۶۹۷۱)

چې جرنال دوستم په 

سيايس او پوځي ېګر کې 

ر کلوبېږي، نو شاکر کارګر هم په بېالبېلو پوستونو کې وررسه راڅرګندېږي. شا

کارګر د بن په کنفرانس کې د اوبو او انرژۍ د وزير په توګه منتصب شو او په 

داره کې هم پر همدې پوست پاتې شو. شاکر کارګر د افغانستان د انتقايل ا

سفري په توګه هم دنده اجرا کړې ده. د کرزي د ولسمرشۍ په دوميه دوره 

کې په وليس جرګه کې د فارياب د خلکو استازی شو او تر هغه وروسته بيا د 

له  ولسمرش کرزي له خوا د سوداګرۍ د وزير په توګه نوماند او د وليس جرګې

 خوا د ياد وزارت د وزير په توګه منتخب شو.

شاکر کارګر يو ازاد طبعيته شخص دی، م هبي افراطي متايالت نه لري، 

خو خپله اتنيکي لېوالتيا لري. د جرنال دوستم تر مرشۍ الندې د ميل 

اسالمي جنبش له مهمو سيايس سټو څخه ګڼل کېږي او د ده په واسطه د 

ين اړيکي هم تنظيم شوي دي. د اقتصاد له پلوه جرنال دوستم يو شمېر بهر 

يې ځان ښه بډايه کړی او له علمي پلوه يې هم په حقوقو کې ځان د 

 دوکتورا تر کچې رسولی دی.

ېاکرت عمر زاخېلوال د ننګرهار ېاکرت حرضت عمر زاخېلوال:  -۲۶

و کړ  واليت په يوه متدينه کورنۍ کې زېږېدلی، تر لومړنيو، ثانوي او لوړو زده

وروسته کډوالۍ ته اړ شوی، لومړی پاکستان او بيا کاناېا ته تللی. په کاناېا 
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کې يې خپلو نورو لوړو زده کړو ته دوام ورکړی او د )اوتاوا( له )کارلتون( 

پوهنتون څخه يې د اقتصاد په برخه کې د دوکتورا دپلوم ترالسه کړی او 

 ه اجرا کړې ده. بېرته يې په همغه پوهنتون کې د استاد په توګه دند

ېاکرت زاخېلوال د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته بېرته هېواد ته 

راستون شو، د بېړنۍ لويې جرګې غړی شو او بيا يې د کليو او پراختيا وزارت 

 کې د مشاور په توګه دنده پيل کړه.

تر هغه وروسته د پانګونې د مالتړ ادارې )ايسا( مرش شو او همدارنګه د 

ان بانک د عايل شورا غړی. زاخېلوال بيا په اقتصادي چارو کې د افغانست

ولسمرش مشاور او د لنډ مهال لپاره د ترانسپورت وزارت د رسپرست په توګه 

 پاتې شو.

ېاکرت زاخېلوال بيا د ولسمرش کرزي له خوا ماليې وزارت ته نوماند او له 

اکمنۍ تر وروستيو وليس جرګې څخه يې باور رايه ترالسه کړه او د کرزي د و 

شپو ورځو پورې د ياد وزارت د وزير په توګه پاتې شو. زاخېلوال په ماليې 

وزارت کې د خپلې دندې پر مهال ېېر برياليتوبونه هم ترالسه کړل، خو 

ستونزې او نيمګړتياوې يې هم کمې نه 

وې. بهرنۍ پانګه يې راجلبه کړه، بېالبېل 

صنعتي پارکونه يې جوړ کړل، د خصويص 

پانګونې لپاره يې زمينه برابره کړه، وزارت 

ته نوی او مسلکي کادر ج ب شو، پر 

خپل وزارت پوره واکمن و. خو له وليس 

جرګې رسه يې وخت پر وخت خپلې 

ستونزې لرلې، د فساد عام جال چې پر 

ټول حکومت راخور و، په ماليې وزارت 

پر ماليې وزارت  کې يې هم ريښې ځغلولې وې، ځينو لويو جنګساالرانو ال هم

خپلې ناقانونه غوښتنې منالی شوې، لنډه دا چې زاخېلوال د احتياط او 

 )ېاکرت حرضت عمر زاخېلوال(
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جرئت له دواړو ميتودونو څخه کار اخيسته، نو ځکه خو يې په ياد وزارت کې 

 خپل کار تر اوږدې مودې پورې وغځاوه.

زاخېلوال که څه هم ېېره هڅه کوله، په کابينه کې له چا رسه ټکر ونه 

ېره بيا د شاملټلوالې له زورواکو، له هغې جملې له )محمد قسيم کړي، په ت

فهيم  محمد قسيم يو وخت )فهيم( رسه، خو يوه ورځ داسې يو ټکر پېک شو

جرمني ته د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره تللی و، یوه الوتکه يې مکمله 

چارتر کړې وه، زاخېلوال نه غوښتل د ماليې وزارت له الرې د دې چارتر 

زاخېلوال ويل، د بيت املال  .ې الوتکې لګښت ومني او بل يې تېر کړيشو 

پيسې بايد بېځايه مرص  نه يش او د دې بل تېرول د قانون خال  کار دی. 

دې موضوع  رپ هم دا بحث د کابينې مجلس ته راغی، فهيم خان چې کله

ته څوک : ))خرب شو، نو پر زاخېلوال سخت په غوصه شو او ورته ويې ويل

چې دا پيسې نه حواله کوې، وهللا چې د څرمښکۍ په شان دې څريې  يې

د فهیم د قهر په مقابل کې نه  ...((کړم، ته مانه پېژنې، چې زه څوک يم؟

زاخېلوال، نه د کابينې نورو غړو او نه هم جمهور رييس کوم غربګون وښود، 

 بل ټول مجلس غلی پاتې شو. فهيم له زاخېلوال رسه يو ځل مخکې هم يو

 تريخ چلند کړی و. 

جرمني ته د درملنې لپاره تللی و، دا  داسې چې محمد قسيم فهيم هغه

مهال د کابل بانک بحران رامنځته شو او حکومت کابل بانک تر خپل پوښک 

کرزي او زاخېلوال ته يې په  ولسمرش الندې راووست، کله چې فهيم راغی، نو

بانک و، زه دلته نه وم، دا چې کابل بانک د تاجکانو یو )) :تونده لهجه وويل

زاخېلوال د کار په بهري  ...((زه دلته وای، د چا پالر به هم دا نه و سقوط کړی

کې نه يوازې له مرکزي جنګساالرانو رسه الس و ګرېوان و، بلکې له يو شمېر 

دې ټولو ستونزو  له محيل جنګساالرانو رسه يې هم ستونزې درلودلې، خو

او زړورتيا له دواړو تدبريونو څځه کار واخيست او يو  رسه رسه هغه د احتياط

 زيات شمېر مثبت کارونه يې تر رسه کړل.
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د ېاکرت عبدهللا عبدهللا د ژوند د لومړيو  ېاکرت عبدهللا عبدهللا: -۲۲

وختونو په باب معلومات له تضادونو او اختالفونو ېک دي. څوک وايي چې 

 له مور او پالره د پنجشېر اوسېدونکی

دی، څوک وايي پالر يې د کندهار 

او مور يې د پنجشېر اوسېدونکې وه. 

خو په هرحال ځينو رسچينو د ېاکرت 

عبدهللا په باب وييل چې له پالره 

پښتون او له موره تاجک دی. پر 

ل( کال په کابل ښار کې ۶۹۹۸)

غالم محی )زېږېدلی دی. پالر يې 

نومېده چې د  (الدين زمريالی

هرشاه په واکمنۍ کې د ميل شورا په وروستۍ دوره کې اعليحرضت محمدرا

 د کندهار انتصايب سناتور و.

ويل کېږي چې ېاکرت عبدهللا عبدهللا په شپېتمو کلونو کې له کابل طب 

پوهنځي څخه فار  شوی، دوه کاله يې د سرتګو په روغتون کې کار کړی، 

احمدشاه )د  بيا پاکستان ته کډوال شوی او تر هغه وروسته په پنجشېر کې

ځای شوی. کله چې د ېاکرت نجيب هللا حکومت  له ځواکونو رسه يو (مسعود

ړنګ شو او احمدشاه مسعود د دفاع وزير په توګه دنده واخيسته، نو عبدهللا 

يې د دفرت د رييس او وياند په توګه دنده رسته رسوله، کله چې طالبانو د 

دهللا عبدهللا لومړی د استاد استاد رباين حکومت له کابله پورته کړ، نو عب

رباين د ګرځنده حکومت د بهرنيو چارو وزارت د مرستيال او بيا يې د وزير 

په توګه دنده پرمخ وړله او دغه راز يې د طالبانو پر ضد د خپلې شامل جبهې 

د ويندويۍ چارې هم پرمخ وړلې. د بن تر کنفرانس وروسته ېاکرت عبدهللا 

وزير په توګه غوره شو او د انتقايل دورې ترپايه عبدهللا د بهرنيو چارو د 

پورې پر دې دنده پاتې شو. عبدهللا عبدهللا دا مهال له بهرنيو پوځونو رسه د 

 )ېاکرت عبدهللا عبدهللا(
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(MTA تړون السليک کړ چې د هغه له مخې د افغانستان د ځمکې او هوا )

ټول کنټرول د بهرنيو پوځيانو الس ته ولوېد، عبدهللا عبدهللا او شاملټلوالې 

د دې تړون له امله نړيوالو ځواکونو زيات سيايس، اقتصادي او پوځي ته 

امتيازات ورکړل، د دې تړون له مخې بهرنيو پوځيانو ح  درلود چې د هر 

ګروېږنې او قانوين مجوز پرته ورننوځي،  ،افغان کور ته له کومې پوښتنې

هغوی ونييس، ويې تړي، ويې وژين او په خپلو زندانونو کې يې بنديان 

کړي. دې تړون ته افغانان د کرکې په سرتګه ګوري، ټول ملت ورڅخه 

زيامنن شو، خو عبدهللا عبدهللا او ېلې يې په کې زياته ګټه وکړه. ېاکرت 

م( کال د ولسمرشۍ ټاکنو لپاره ځان نوماند کړ او تر ۲۱۱۳عبدهللا عبدهللا پر )

هللا ژوند څو حامدکرزي وروسته يې دوميه رايه راخپله کړه. د عبدهللا عبد

تر تنظيمواکۍ مخکې مرحله چې عبدهللا په کې ېېر مطرح نه  :پړاوونه لري

و، تنظيمواکي او کورين جنګونه چې دی په کې د يوې جنګي ېلې د وياند 

په توګه مطرح شو او ځينې دولتي دندې يې تر رسه کړې او د طالبانو تر 

رې په توګه سقوط وروسته پړاو چې دی په کې د يوې يادې سيايس څې

 مطرح شو.

عبدهللا عبدهللا د سيايس او ټولنيزو اړيکو د پاللو له پلوه د مهارت څښنت 

دی، د يوه سياستپوه په انډول زيات سياستوال دی، علمي کچه يې هم 

متوسطه ده، خو له دې منځني حالت څخه هم د ځان او خپلې ېلې لپاره د 

ن نه دی، د تفاهم روحيه يې زيات امتياز اخيستلو جوګه دی. افراطي مسلام

قوي او څرګنده ده، هر چا رسه ژر جوړ جاړي ته رسېدالی او خپله مايض ژر 

هېروالی يش. د بهرنيو چارو د وزارت پر مهال يې ياد وزارت د نظار شورا له 

( تنه پر مهمو پوستونو ۶۶۱افرادو ېک کړ، يوازې له پنجشېر درې څخه يې )

 وګومارل.

م( کال د ۶۳۳۹ېاکرت سپنتا پر ) ادفر سپنتا:ېاکرت رنګني د -۲۹

افغانستان په هرات واليت کې زېږېدلی دی، په هېواد کې تر لومړنيو او ثانوي 
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 )ېاکرت دادفر سپنتا(

زده کړو وروسته يې لوړې زده کړې کړي، بيا د نورو لوړو زده کړو لپاره 

املان ته تللی او بيا يې د دوکتورا تر کچې پورې خپلې لوړې زده کړې 

سپنتا د ښوونځي او پوهنځي يا تعليم او تحصيل په دوران بشپړې کړي دي. 

کې چپي افکار راخپل کړل او تر دې دمه پورې خپل افکار پايل. کله چې د 

طالبانو نظام ړنګ شو، نو سپنتا کابل ته راغی او دلته يې يو شمېر مدين او 

سيايس فعاليتونه پيل کړل. لږ وروسته د قيوم کرزي او يو شمېر نورو 

و په واسطه له حامدکرزي رسه نږدې شو او هغه لومړی په بهرنيو چارو اشخاص

 نوماند ته کې د خپل مشاور په توګه مقرر کړ او بيا يې د بهرنيو چارو وزارت

. ېاکرت سپنتا له وليس جرګې څخه باور رايه ترالسه کړه، خو وروسته بيا له کړ

ايران څخه د افغان کډوالو د 

ه وليس جربي ايستلو پر مسئله ل

جرګې رسه په جنجال کې کېوت او 

هغوی خپله باور رايه ترې بېرته 

واخيسته، کرزي هغه تر ېېر وخته 

په خپل موقف کې وساته، خربه ان 

تر سرتې محکمې هم ورسېده، خو 

وليس جرګه پر خپلې پرېکړې ټينګه 

ودرېدله، د کرزي او وليس جرګې تر منځ په دې اړه مناسبات ېېر ترينګيل 

خو کرزي بيا هم هغه پر خپل ځای وساته او تر ېېر ځنډ وروسته يې د شول، 

 ميل امنيت د مشاور په توګه وګوماره.

څرنګه چې د ېاکرت سپنتا په باب مې په نورو بحثونو کې څرګندونې 

کړي، نو نه غواړم دا بحث دلته نور پسې وغځوم. په لنډيز رسه ويالی شم 

يس ژبې رسه يې بې کچې مينه ده، چې سپنتا، چپي متايالت لري، له فار

م هبي متايالت نه لري، قومي متايالت يې شته، خو د ژبنيو په انډول نه، 

نه خوښېږي، په تېره بيا پښتانه ملتپال يې جهادي او قومي افراطي ېلې 
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حرکتونه، د حکمتيار له اسالمي حزب او د طالبانو له حرکت رسه سخت 

ه خوښېږي، خو د تفاهم الره وررسه مخالفت لري، اسالمي جمعيت يې هم ن

نيوالی يش. له استاد سيا  رسه هم چندان جوړ نه دی، له شيعه ېلو رسه هم 

ېېره خواخوږي نه لري، پر خپلو چپي افکارو تر اوسه هم ټينګ والړ دی. 

سيايس واقعيتونه ښه درک کوالی يش، په اداري فساد او مايل درغليو کې 

ر او کله هم پرې احساسات غلبه کوي. د الس نه لري، کله کله پرې فک

احساساتو د غلبې پر مهال يې پ  سيايس افکار په ښه ېول څرګندېدالی 

 يش.

 ېاکرت زملی رسول: -۲۱ 

ېاکرت زملی رسول په خټه 

محمدزی، پښتون دی، پر 

م( کال په کابل کې ۶۳۱۹)

رسول د زملی زېږېدلی دی. 

همغو محمدزيو له جملې څخه 

ژبه )پښتو( پوره  دی چې په خپله

نه پوهېږي، پوره مې ځکه ورته 

استعامل کړه چې بل څوک پښتو 

وايي پرې پوهېږي، خو په خپله پرې بل څوک نه يش پوهوالی، په دې مانا 

چې دی خپله پښتو سمه نه يش ويالی. د ژبې له اسايس برخو )افهام او 

ملی رسول د بن ز  نه. (تفهيم)، خو د برخه بشپړ ده (افهام)تفهيم( څخه يې د 

تر کنفرانس وړاندې له هېواد څخه بهر اوسېده او په طب څانګه کې يې 

خپلې لوړې زده کړې تر رسه کړي دي. په دري، انګلييس او فرانسوي ژبو 

پوهېږي. د بن تر کنفرانس وروسته د ملکي هوايي چلند د وزير په توګه غوره 

د ميل امنيت  الکار اوپه امنيتي چارو کې د ولسمرش س شو. تر هغه وروسته

په توګه منتصب شو او بيا د بهرنيو چارو د وزير په توګه  رييسشورا دفرت د 

 )ډاکتر زلمی رسول(
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 انتخاب شو.

ېاکرت زملی رسول اساساً يو ميل سړی دی، ميل او هېوادين افکار لري، 

يو بې غرضه او بې مرضه سړی دی، هېچاته يې بد نه ريس، که ګټه يې 

سړی نه دی. په اداري فساد ککړ نه دی،  ورسوله رسوي يې که نه نو د رضر

خو پر سيايس او اداري مديريت يې نيوکې کېدی يش. د ېاکرت زملي رسول 

په باب مې په نورو برخو کې هم بحثونه کړي، نه غواړم د هغه په باب دا 

بحث نور پسې اوږد کړم، خو په لنډيز رسه ويالی شم چې زملی رسول د 

و، چې تل له هغه رسه  کسه تر ټولو نږدې کرزي په ټوله واکمنۍ کې د هغ

په کورنيو او بهرنيو سفرونو، غونډو او ناستو کې ملګری پاتې شوی، تل يې د 

 هغه خربه منلې او هېڅکله يې د هغه يوه خربه هم رد کړې نه ده.

ل( کال په ۶۹۱۲رضاراحمد مقبل پر )رضار احمد مقبل عثامين:  -۲۳

لومړنيو او ثانوي زده کړو وروسته د کابل پروان واليت کې زېږېدلی دی. تر 

پويل تخنيک محصل شو، دا پوهنځی يې ال سمسرت دوه نه و لوستی چې د 

نظار شورا  (احمدشاه مسعود)مجاهدينو له ليکو رسه يوځای شو. لومړی يې د 

کړل او بيا يې د جمعيت له نورو غړو رسه اړيکي ټينګ کړل.  رسه اړيکي پيدا

( سلنه خاوره د طالبانو په ۳۳کابل او د افغانستان )ټول ل( کال چې ۶۹۷۷پر )

واک کې وه، رضاراحمد مقبل د اسالمي جمعيت تنظيم له خوا په تهران کې 

د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه دنده اجراکوله. کله چې د طالبانو 

د  نظام ړنګ شو، نو رضاراحمد مقبل کابل ته راغی او دلته د انتقايل ادارې

ل( کال بيا د کورنيو ۶۹۸۱مرش له خوا د پروان د وايل په توګه مقرر شو، پر )

ل( کال د ۶۹۸۳چارو وزارت د امنيتي مرستيال په توګه وټاکل شو او پر )

کورنيو چارو وزارت ته نوماند شو. د ده د نوماندۍ پر وخت ده ته د ليسانس 

ل( کال يانې د ۶۹۱۱دورې اسناد په کار وو. څرنګه چې له ده څخه پر )

تحصيل پر لومړي کال پوهنځی پاتې شوی و، نو ده بيا تحصيل ته وخت نه 

و پيداکړی، څرنګه چې د اسايس قانون له مخې وزير بايد لږ تر لږه د ليسانس 
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(ضرار احمد مقبل عثماني)  

احمد مقبل هم مجبور شو، په عاجل ېول داسې اسناد  دپلوم ولري، نو رضار

د پروان پيداګوژۍ )و. جوړ کړي چې له ورايه پرې د جعل شک کېدالی ش

څخه يې د فراغت داسې اسناد جوړ کړل چې د تحصييل دورې  (انستيتيوت

درلود. دا په  ټکرکلونو يې په کورنيو چارو وزارت کې د معينيت له مهال رسه 

داسې حال کې ده چې ياد انستيتيوت د شپې پوهنځی هم نه درلود چې ده 

وې وای. مقبل صيب هم په رسمي ته په کې د تحصيل پلمه او زمينه برابره ش

وخت کې د کورنيو چارو وزارت مرستيال او هم د پروان پيداګوژۍ 

انستيتيوت محصل و. دا نو په افغانستان کې يوازينۍ استثنايي پېښه وه چې 

 يې په اسنادو کې نيمګړتيا ښکارېدله. په څرګند ېول

نه کوم  بله عجيبه خربه ال دا وه چې د پروان پيداګوژۍ انستيتيوت

رسمي دپلوم، نه کوم رسمي بری ليک او نه هم کوم داسې سند، چې د 

تحصييل موسسو له نورمونو 

رسه سمون وخوري، ده ته 

مرش  تيو تيتورکړی و، د انس

ورته يوازې پر ساده او سپني 

زه ))کاغ  ليکيل وو چې 

تصدي  کوم رضاراحمد مقبل 

د پروان پيداګوژۍ انستيتيوت 

سند بيا د  دا ((څخه فار  دی.

لوړو زده کړو وزارت هم 

تصدي  نه کړ، خو مقبل صيب د فراغت له همدې سند رسه وليس جرګې ته 

معريف شو. په ياده جرګه کې له څو تنو وکيالنو پرته نورو اکرثو پرې د تائيد 

مهر ولګاوه او نوموړی د کورنيو چارو د وزير په توګه منتخب شو. نه يوازې 

د اسالمي جمعيت نورو نوماندانو هم په تحصييل رضاراحمد مقبل، بلکې 

اسنادو کې ورته ستونزه لرله، خو څرنګه چې ياد تنظيم په حکومت کې بشپړ 
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واک درلود، نو ځکه خو يې څوک په تحصييل نيمګړتياوو پسې ېېر ونه 

 ګرځېدل.

رضاراحمد مقبل بيا په همدې تحصييل اسنادو د مخدره موادو پرضد د 

هم منتخب شو او تر دې وروسته بيا د بهرنيو چارو د وزير مبارزې وزارت ته 

په توګه هم غوره شو. رضاراحمد مقبل د ېاکرت نجيب هللا د واکمنۍ پر مهال 

د بهرنيو چارو وزارت تر وزير )عبدالوکيل( وروسته د افغانستان د بهرنيو چارو 

ه کومه نړيواله بهرنۍ ژبنه پر د وزارت په تاريخ کې دويم شخص و چې 

روان تکلم کوالی شو،  (پښتو)د هېواد په ميل او رسمي ژبه  يې پوهېده او نه

خو هم يې په داخل کې د افغانستان استازيتوب کوالی شو او هم يې په بهر 

(. و )يو وخت د کورنيو چارو وزير او بل وخت بيا د بهرنيو چارو وزير :کې

ږدې اړيکي دی يو بې ژبې، غلی او ارام شخص و، له کرزي رسه يې ن

نو يو شمېر غ  او واړه عيبونه يې دې رابطې او يو شمېر نور  ، درلودل

عيبونه يې )جهاد( او )مقاومت( پ  کړي وو. که دا دوه ځانګړنې نه وای، نو 

 خدای خرب چې يو څوک دې په دې کيفيت او دومره تحصييل نيمګړتياوو

نۍ کې په يادو . د ده په واکمورسېږيدې ېول مقامونو ته دومره ژر  رسه

وزارتونو په تېره بيا د کورنيو چارو وزارت کې اداري فساد زيات شو، د امنيه 

قومندانيو مقامونه په چورل  ېول خرڅېدل او هم په اجاره ورکول کېدل. 

ځايناستی و،  (جرنال عيل احمد جاليل)رضاراحمد مقبل په ياد وزارت کې د 

 کې څرګند توپري ليدل کېده. د ده او هغه په علمي سويه او مسلکي پوهه

نيمګړتياوو او تحصييل کميو رسه رسه يو لړ  ځينواحمد مقبل له خپلو  رضار

ښېګڼې او ښې ځانګړنې هم درلودلې. دی يو بې تعصبه شخص و، هڅه يې 

کوله چې قومي تعصبات له کورنيو چارو وزارته لرې کړي، د پنجشېر درې 

تونه هم را ونه پاروي، يو څه واکمني يو څه راکمه کړي، تنظيمي حساسي

اصالحات يې هم راوړل، خو پوره او کايف نه وو. پالر يې هم د خپلې سيمې 

بانفوذه سړی و، د اعليحرضت د واکمنۍ پر مهال په وليس جرګه کې د پروان د 
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(فاروق وردګ ډاکتر)  

خلکو استازی و. په خپله سيمه کې په نسبي ېول ياده او ښاده کورنۍ ده. بل 

او ( ۶۳د عثامين( د وليس جرګې په همدې )ورور يې )خواجه صدي  احم

دوره کې د پروان د خلکو استازی شو. رضاراحمد مقبل پر کرزي خورا (مه ۶۱)

ګران و، څو ځله يې هغه ته د يوه ګوند د جوړولو چارې هم وسپارلې، خو دی 

يې پر جوړولو بريالی نه شو. مقبل د خپلې واکمنۍ په بهري کې د لسګونو 

 شو، په دوبۍ او ځينو نورو ځايونو کې يې پراخ جايدادونه مليونو ېالرو څښنت

راونيول. له شخيص او فامييل پلوه رضاراحمد مقبل په ښو خلکو کې 

حسابېږي، خو که ووايو چې له علمي او اداري پلوه دی يو ېېر رسېدلی او ېېر 

باکفايته شخص و، نو په دې کې به مو د عدالت د دقي  بيان او خپل وجدان 

ړاندې څه ناڅه غاړه بنده يش. د کرزي صيب د کابينې د ېول ېول پر و 

اشخاصو او عجايبو له جملې څخه يو هم همدا رضاراحمد مقبل صاحب دی. 

بیا په  دی له ټولنيز پلوه د کرزي په شان ېېر ښه سړی و، خو له اداري پلوه 

 قوي دريځ کې نه و.

په حکومت  ېاکرت فاروق وردګ د کرزي ېاکرت فاروق وردګ: -۲۱

کې هغه ته نږدې او له ېېرو فعالو وزيرانو څخه ګڼل کېږي. ده په فارميس 

څانګه کې خپلې لوړې زده کړې تر 

رسه کړي دي، د کډوالۍ پر مهال 

يې پر سويډن موسسې رسبېره په يو 

شمېر نورو خرييه موسسو کې هم 

  کار کړی دی.

د طالبانو د نظام تر ړنګېدو 

لومړی د وروسته کابل ته راغی، 

اسايس قانون د تدقي  کمېسيون د 

داراالنشا د رييس په توګه مقرر شو، بيا د ولسمرشۍ تر لومړنيو ټاکنو دمخه د 

انتخاباتو د ګډ کمېسيون د داراالنشاء رييس شو، کله چې حامدکرزی ولسمرش 
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(امير شاه حسين يار دپوهاند سي)  

شو، نو فاروق وردګ يې د جمهوري رياست د چارو د ادارې د لوی رييس 

يرانو شورا د داراالنشاء د مرش په توګه غوره کړ. کله چې د او همدارنګه د وز

وليس جرګې ټاکنې تر رسه شوې نو ېاکرت فاروق وردګ ته د پارملاين چارو د 

 وزير دنده هم ورکړل شوه. 

فاروق وردګ د اسايس قانون د داراالنشاء د رييس په توګه هم خپله دنده 

اکستان او افغانستان تر منځ د په ښه ېول تر رسه کړه او د دې ترڅنګ يې د پ

 امن د ګډې جرګې د داراالنشاء د رييس په توګه هم کار وکړ.

ېاکرت فاروق وردګ د کرزي د ولسمرشۍ په دويم پړاو کې د پوهنې د 

وزير په توګه نوماند او له وليس جرګې يې د باور رايه ترالسه کړه. څرنګه چې 

يل خربې کړي، نو نه غواړم د ېاکرت وردګ په باب مې په بل ځای کې تفصي

دلته دا ليکنه الپسې وغځوم، په لنډيز رسه ويلی شم چې دی د اسالمي او 

ميل افکارو خاوند او يو ښه مدير دی، خو د خپل مقام د ساتلو لپاره له ېېر 

 څخه کار اخيل. او جوړجاړي احتياط

ل( ۶۹۲۶سيد امري شاه حسن يار پر ) شاه حسن يار: امري سيد -۲۷

د باميانو واليت په )پنجاب( کال 

ولسوالۍ کې زېږېدلی، تر 

لومړنيو او ثانوي زده کړو 

وروسته يې د کابل پوهنتون د 

کرنې له پوهنځي څخه د 

ليسانس دپلوم ترالسه کړی، بيا 

امريکا ته تللی او هلته يې په 

خپله ياده څانګه کې د ماسرتۍ 

او دوکتورا دپلومونه اخيستي 

په امريکا کې تر تحصيل وروسته بېرته  (شاه حسن يارپوهاند سيدامري )دي. 

خپل هېواد ته راستون شو او دلته د کابل پوهنتون په کرنې پوهنځي کې د 
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استاد په توګه مقرر شو. کله چې د ېاکرت نجيب هللا حکومت سقوط شو او د 

کابل پوهنتون ساحه )د اسالمي وحدت حزب( د ځواکونو الس ته ولوېده، نو 

ياد تنظيم له خوا د کابل پوهنتون د رييس په توګه د وخت  حسن يار د

حکومت ته ور وپېژندل شو. سيدامري شاه حسن يار د تنظيمي جنګونو پر 

مهال د کابل پوهنتون د رييس په توګه ېېرې سختې شپې او ورځې تېرې 

کړې. دی د خپلې څانګې يو پوه او متخصص کادر و. د طالبانو د نظام په 

ونيو، کله چې د طالبانو نظام  ځای )مولوي پريمحمد روحاين(راتګ رسه يې 

ړنګ شو او بيا د انتقايل ادارې وخت راورسېد، نو پوهاند سيدامريشاه حسن 

يار يو ځل بيا د اسالمي وحدت ګوند له خوا د لوړو زده کړو وزارت ته نوماند 

ده کړو شو او د انتقايل ادارې ترپايه يې دې دندې ته دوام ورکړ. د لوړو ز 

وزارت د تصدۍ پر مهال پوهاند امريشاه حسن يار ورو ورو خپل قومي 

متايالت څرګند کړل او د وحدت حزب د نورو غړو په شان يې قومي اجنډا 

وړاندې کړه. که څه هم پوهاند امريشاه حسن يار په کابل کې تر تنظيمي اړو 

د  دوړ دمخه د يوې علمي او اکاېميکې څېرې په توګه مطرح و، خو

تنظيمواکۍ او بيا د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته يې قومي متايالت زيات 

څرګند شول او اکاېميک مرکزونو ته يې هم ياد متايالت ور داخل کړل. د 

پوهنتتون د رياست پر مهال د پوهاند حسن يار د کار موده په تنظيمي 

رت کې د کار جنګونو کې تېره شوه او د انتقايل ادارې پر مهال يې په وزا

موده په چټکو سيايس بدلونونو کې ختمه شوه، نو ځکه يې کابل پوهنتون او 

لوړو زده کړو وزارت ته داسې تلپاتې کارونه ونه کړای شول چې هغه دې د 

 حسن يار صيب په حسناتو کې حساب يش.
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(شريف فايض)  

رشيف  رشيف فايض: -۲۸

فايض د لوړو زده کړو خاوند دی. د 

دې په طالبانو نظام تر سقوط وړان

امريکا کې اوسېده او کله چې ياد 

نظام ړنګ شو، نو رشيف فايض هم 

لکه د يو شمېر نورو لويديځ مېشتو 

افغانانو په شان کابل ته راغی، ده 

درلودل او رسه نږدې اړيکي  (نظار شورا)چې له شاملټلوالې په تېره بيا له 

وا د موقت قومي متايالت يې په ېاګه څرګند وو، نو د يادې ټلوالې له خ

حکومت پر مهال د لوړو زده کړو د وزير په توګه غوره شو. فايض که څه هم 

ېېره موده په ياد وزارت کې پاتې نه شو، خو قومي تعصب او تنګنظري يې 

پرځای پاتې شوه. رشيف فايض وروسته د لوړو زده کړو وزارت له مقامه لرې 

 په توګه وټاکل شو.شو او بيا په کابل کې د امريکايي پوهنتون د رييس 

کال  ل(۶۹۲۳اعظم دادفر پر ) محمد اعظم دادفر: ېاکرت محمد -۲۳

ل( کال ۶۹۱۱د جوزجان واليت په اندخوی ولسوالۍ کې زېږېدلی دی. پر )

ل( کال ۶۹۳۲له ښوونځي او پر )

د کابل طب پوهنځي څخه 

فار  شوی او تر هغه وروسته 

بېرته د طب پوهنځي د استاد په 

ی دی. د توګه مقرر شو 

ل( کال د ثور د اوومې ۶۹۳۷)

يو څه نېټې تر پېښې وروسته د 

وخت لپاره زنداين شوی، تر 

ل( کال ۶۹۳۳زندان وروسته پر )

ل( کال املان ته کډوال شوی دی. ۶۹۱۱پاکستان او تر هغه وروسته پر )

(محمد اعظم دادفر ډاکتر)  
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(پوهاند عبيدهللا عبيد)  

ېاکرت دادفر نږدې شل کاله په املان کې پاتې شوی او د طالبانو د نظام تر 

روسته يوځل بيا هېواد ته راستون شو. د بېړنۍ لويې جرګې غړی او ړنګېدو و 

بيا د يادې جرګې دويم مرستيال شو. ما )يون( له ښاغيل دادفر رسه په 

همدې جرګه کې وپېژندل او د ده له نظرياتو او متايالتو څخه څه ناڅه خرب 

ړو شوم. ښاغلی دادفر بيا د ولسمرش کرزي په لومړۍ انتخايب دوره کې د لو 

کړو د وزير په توګه نوماند شو او له وليس جرګې څخه يې باور رايه  زده

واخيسته. ېاکرت محمداعظم دادفر د وزارت پر مهال په نورمال ېول خپلې 

دندې ته دوام ورکاوه، نه يې په کوم سرت نوښت الس پورې کړ او نه هم 

دفر وزير داسې و چې هېڅ کار يې نه وي کړی، البته کوم مهال چې ېاکرت دا

و، هغه مهال پر افغانستان د پيسو باران و، خو ده لکه د دولت د نورو چارواکو 

 په شان له دې چانس څخه اعظمي ګټه پورته نه کړه.

تر وزارت وروسته ېاکرت محمد اعظم دادفر په سيايس او دولتي کارونو 

يې  کې ېېر زيات مطرح نه و، البته د ولسمرشۍ د ټاکنو په دويم کمپاين کې

د کرزي مالتړ وکړ، خو دا مالتړ له ېېر زيات وليس مالتړ رسه ملګری نه و. 

ښاغلی رسمحق  زملی هېوادمل د هغو کسانو له جملې څخه و چې د ېاکرت 

دادفر زيات مالتړ يې کاوه، که د هېوادمل صيب مالتړ نه وای، نو کېدی 

 کرت دادفر لهشول ېاکرت دادفر لوړو دولتي پوستونو ته نه وای رسېدلی. ېا

ځينو چپي او قومي متايالتو  خپلو

رسه رسه بيا هم هېواد ته کوم غ  

خطر او رضر پېک کړی نه دی. په 

مجموعي ېول د ده مثبت کارونه د 

 ده تر نيمګړتياوو زيات او ګټور وو.

 پوهاند عبيدهللا عبيد: -۹۱

عبيدهللا عبيد اصالً د پروان واليت 

ثانوي اوسېدونکی دی. تر ابتدايي او 
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زده کړو وروسته د کابل طب پوهنځي محصل شو او له همدې پوهنځي 

څخه يې د ماسرتۍ سند ترالسه کړ او وروسته بيا په همدې پوهنځي کې 

استاد شو، تر پوهاندۍ علمي رتبې پورې يې په ترتيب رسه په همدې 

 چې وروسته بيا پوهنتون شو، خپلې علمي رتبې واخيستې. ،پوهنځي کې

بيد وروسته د کابل طبي پوهنتون رييس شو او تر هغه وروسته پوهاند ع 

بيا په ټولنيزو چارو کې د ولسمرش کرزي مشاور شو. پوهاند عبيد په بېړنۍ 

لويه جرګه او د اسايس قانون په لويه جرګه کې د يادو جرګو غړی شو او 

د  همدارنګه په تهران کې يې د افغانستان د سفري په توګه دنده اجرا کړې ده.

کړو  ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په دوميه دوره کې پوهاند عبيد د لوړو زده

 وزارت ته نوماند شو او له وليس جرګې څخه يې باور رايه ترالسه کړه.

څرنګه چې پوهاند عبيد نږدې شل کاله په يوه علمي محيط کې کار کړی 

ه کارونو و، نو د وزارت له کارونو رسه مخکې تر مخکې اشنا و، ده د ابادۍ ل

رسه ېېره لېوالتيا لرله. طبي پوهنتون کې يې خورا ېېره رغونه او نوې جوړونه 

کړې، کله چې څوک طبي پوهنتون او د هغه ملحقاتو ته داخل يش، نو 

جوړونکي ته يې د زړه له کومي دعا راځي. دا چې دا پيسې له کومه شوې او 

وک چې څرنګه لګول شوي، د هغوی حساب او کتاب جال دی، خو څ

وروستۍ نتيجه ګوري، نو سړي ته د يوې مثبتې پايلې په توګه څرګندېږي. 

که نورو خلکو هم د خپل کار وروستۍ نتيجه په دې توګه وړاندې کړې 

وای، نو څوک به يې پر ماقبلو کارونو پسې ېېر نه ګرځېدل. پوهاند عبيدهللا 

و بيا رغونې په عبيد چې کله د وزير په توګه وټاکل شو، نو د نوې جوړونې ا

برخه کې يې ېېرې هڅې وکړې، هم د مرکز او هم د واليتي پوهنتونونو په 

کچه رغونه تر رسه شوه، د ده په وخت کې د محصلينو او پوهنتونونو شمېر 

هم دولتي پوهنتونونه او هم خصويص پوهنتونونه زيات شول. له  )زيات شو

نونو اړيکي بيا ورغول شول يوشمېر بهرنيو پوهنتونونو رسه د هېواد د پوهنتو 

او نوي اړيکي هم ټينګ شول. په مجموعي ېول د تحصييل ېګر په بېالبېلو 
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برخو کې مثبت پرمختګونه راغلل، خو دا په دې مانا نه ده چې د ېاکرت عبيد 

په کارونو کې نيمګړتياوې نه وې او يا هم څرګندې نه وې. عبيدهللا عبيد که 

شوی، خو له جنګساالرانو او جګړه ييزو  څه هم په علمي محيط کې رالوی

تنظيمونو رسه يې اړيکي هم څرګند دي، د همدې ېلو او اشخاصو وړانديز او 

مالتړ و چې دی يې دې مقام ته ورساوه. د ده د واکمنۍ پر مهال د هغو د 

مرشوع او نامرشوع غوښتنو تجال له ورايه محسوسه وه. د دې ترڅنګ په 

فساد هم له سرتګو پ  نه و. د وزارت کلنۍ وزارت کې مايل او اداري 

جه هم پوره پوره نه مرصفېدله، له دولتي امکاناتو څخه شخيص يانکشايف بود

او تنظيمي ګټه هم پورته کېدله، خو له دې ټولو نيمګړتياوو رسه رسه عبيدهللا 

عبيد پر خپلو کارونو واکمن و، سيايس مالتړ هم وررسه و، هم يې د اسالمي 

هم يې د ولسمرش کرزي مالتړ درلود. د همدغو مالتړونو له امله په جمعيت او 

چارو کې د ده الس ازاد و، ده له همدغه موقعيت څخه په ګټې اخيستنې يو 

لړ داسې کارونه تر رسه کړل چې د هېواد تحصييل ېګر ته رضوري او ګټور 

 وو.

 رسور دانش تر خپلو لومړنيو زده کړو وروسته پر رسور دانش: -۹۶

سيايس فعاليتونو الس پورې کړی. وروسته يې د اسالمي وحدت ګوند 

غړيتوب ترالسه کړی، د سيايس فعاليتونو 

ترڅنګ يې له هېواد څخه بهر خپلو لوړو 

زده کړو ته دوام ورکړی دی. په عراق، 

ايران او سوريه کې يې په حقوقو، فقهې 

او اسالمي معار  څانګو کې خپلې زده 

ويل کېږي چې  کړې تر رسه کړي دي.

د سيايس فعاليت او تحصيل له زمانې 

څخه يې د ايران له سيايس کړيو رسه نږدې اړيکي درلودل. د تنظيمواکۍ 

پر مهال يې د پوهنتون استادي کوله. د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته، د 

(سرور دانش)قانونپوه   
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 )حبيب هللا غالب(

بېړنۍ لويې جرګې غړی و، دغه راز د اسايس قانون د تسويد او تدوين 

د اسايس قانون د لويې جرګې غړی و. کله چې د کمېسيون غړی او 

واليت د يو فرمان په نتيجه کې جوړ شو، نو  (دايکندي)حامدکرزي له خوا 

رسور دانش يې د لومړين وايل په توګه غوره کړ. وروسته بيا د کرزي له خوا 

نوموړی د عدليې وزارت ته نوماند شو، خو وليس جرګې باور رايه ور نه کړه، 

اکرثيت سني م هبه ټولنه کې شيعه  پهنستان کې لومړی ځل و چې دا په افغا

 م هبی د عدليې د وزير په توګه غوره کېده.

تر هغه وروسته رسور دانش د لوړو زده کړو وزارت ته نوماند شو، تر باور 

رايې وروسته دلته د وزير په توګه پاتې شو، بيا يې د سرتې محکمې د عايل 

ند کړ، هلته هم وليس جرګې باور رايه ور نه کړه. شورا د غړي په توګه نوما

هم له ورايه څرګند او  پرېرسور دانش شيعه اسالمي افکار لري، قومي رنګ 

غالب دی. د وزارت او نورو دولتي څوکيو پر مهال يې هېڅکله هم خپل 

م هبي او قومي احساسات کابو نه کړای شول. د لوړو زده کړو وزارت پر 

تحصييل بورسونو کې تر حده زياته ناانډويل او بې  مهال په کانکور او

عدالتي موجوده وه. رسور دانش که څه هم يو ژور ديني عامل او حليم 

شخص دی، خو دی د خپلې واکمنۍ پر مهال هېڅکله پر دې بريالی نه شو 

ووځي او د ټول افغان ولس باور  چې د تنظيمي او قومي دايرې له حدودو را

 راخپل کړي. 

 يب هللا غالب:حب -۹۲

ل( ۶۹۶۳حبيب هللا غالب پر )

کال د کاپيسا واليت په 

ولسوالۍ کې زېږېدلی  (کوهستان)

کړو  دی، تر لومړنيو او ثانوي زده

وروسته د کابل پوهنتون د 

رشعياتو پوهنځي کې شامل او پر 
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ل( کال يې له نوموړي پوهنځي څخه د ليسانس دپلوم ترالسه کړی ۶۹۱۶)

يې د قانون او پرتليزې فقهې په برخه کې د ماسرتۍ  ل( کال۶۹۳۲دی. پر )

سند ترالسه کړ، تر هغه وروسته بيا پاکستان ته کډوال شو. کله چې د ېاکرت 

نجيب هللا حکومت ړنګ شو، نو غالب هم د يو شمېر نورو مجاهدينو په شان 

کابل ته راغی. دا مهال په کابل کې ېېر جنګونه وو، خو څرنګه چې د واک 

يل اسالمي جمعيت رسه وه او غالب صيب هم د اسالمي جمعيت اصيل کي

جمعيت خپلو ټولو غړو ته وييل وو چې بايد کابل ته غړی و، نو اسالمي 

ل( کال کابل ۶۹۷۲رايش او دلته دولتي څوکۍ اشغال کړي. غالب هم پر )

ته راغی او دلته د لويې څارنوالۍ د مرستيال په توګه منتصب شو. غالب بيا د 

انو نظام تر ړنګولو وروسته بېرته پر بېالبېلو دولتي څوکيو کار وکړ، خو د طالب

حامدکرزي د ولسمرشۍ په دوميه دوره کې د اسالمي جمعيت د غوښتنې او 

تنظيمي وېش له امله نوموړي ته د عدليې وزارت په وېش کې ورسېد. 

حامدکرزي نوموړی عدليې وزارت ته نوماند کړ او وليس جرګې هم په دې 

خاطر چې سپني ږيری دی، د نرم طبيعت خاوند دی او کوم لوري ته ترې 

زيات زيان متصور نه دی، باور رايه ورکړه. غالب که څه هم پخواين تنظيمي 

متايالت درلودل، خو د سن د زياتوايل او په حکومت کې د قواوو د نسبي 

انډول له مخې يې تنظيمي لېوالتياوې ېېرې څرګندې نه کړې. د ميل 

ويت په ت کرو کې يې د )افغان( کلمې د ليکلو د مخنيوي لپاره خپلې هلې ه

ځلې وکړې. د غالب د واکمنۍ په وخت کې عدليې وزارت کوم ځانګړی 

پرمختګ ونه کړ، د قوانينو په رسيع جوړونه او اسنادو کې هم کوم پرمختګ 

ونو ونه شو. کارونه اکرثه په کالسيک ېول پرمخ وړل کېدل او د ورځنيو کار 

 ميتود هم کالسيکه او دوديزه بڼه درلوده.

ل( کال د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ ۶۹۳۲حبيب هللا غالب پر )

  څخه سرتګې پټې کړې.

د ولسمرش کرزي په دواړو دورو کې له کاري  امريزی سنګني: -۹۲

(حبيب هللا غالب)  
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 )اميرزی سنګين(

وزيرانو څخه يو هم امريزی سنګني دی. ښاغلی سنګني اصالً د پکتيکا واليت 

سېدونکی دی. تر لومړنيو او او

ثانوي زده کړو وروسته يې لوړې 

زده کړې کړي دي. په لندن کې 

يې د برېښنا او ارتباطاتو په څانګه 

کې لوړې زده کړې تر رسه کړي او 

تر هغه وروسته يې په سويډن او 

ځينو نورو هېوادونو کې په معتربو 

مخابرايت کمپنيو کې کار کړی دی. 

ړنګېدو وروسته بېرته هېواد ته راستون شو، په پيل کې د د طالبانو نظام تر 

مخابراتو وزارت سرت مشاور و او همدارنګه د افغان ټيليکم د مخابرايت رشکت 

اجرايوي رييس شو. د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د 

مخابراتو وزارت ته نوماند شو، دوه ځله د ياد وزارت د وزير په توګه منتخب 

خو دې منځ کې يو ځل وليس جرګې خپله باور رايه ور نه کړه، خو دويم شو، 

 ځل چې بيا معريف شو نو بيا يې باور رايه واخيسته.

( کاله ۶۹امريزی سنګني د همغو وزيرانو له جملې څخه دی چې نږدې )

يې وزارت وکړ. په دې وزارت کې د زيات وخت لپاره د پاتې کېدو يو علت 

انسان و، نه يې کوم تنظيم پورې اړه لرله او نه يې هم دا و چې دی يو کاري 

په سيايس مسايلو کې ګوتې وهلې. ياد وزارت يوازينی وزارت و چې تر 

( مليونه ېالره ګټه راوړله، په ۶۷۱لګښت يې ګټه زياته وه، هر کال يې نږدې )

د لسګونو زره افغانانو ته يې د کار زمينه برابره کړې وه. امريزی د ولسمرش او 

هغه د مرستياالنو په هېڅ ېول کار کې د نظر ورکولو هڅه نه کوله، د کابينې 

له غونډو پرته ان په شپږو مياشتو کې هم ده يو ځل ولسمرش نه شو ليدالی. د 

يوه مسلکي وزير په توګه يې خپلو ورځنيو کارونو ته دوام ورکاوه. افغانستان 

 .په مخابرايت برخه کېپه هېڅ برخه کې دومره پرمختګ نه دی کړی، لکه 
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( مليونه افغانان ټلېفون ته الرسسی لري، په دې برخه کې افغانستان ۶۷نږدې )

تر ځينو ګاونډيو هېوادونو دمخه او د اسانتياوو له پلوه ان له ځينو پرمختللو 

هېوادونو رسه هم سيايل کوالی يش. په مخابرايت برخه کې په حقيقت کې 

انقالب په طبيعي ېول خپلې نيمګړتياوې او  يو انقالب رامنځته شو، خو دا

عيبونه لري. قيمتونه ال هم ېېر لوړ دي، د کنټرول لپاره د شفا  ميکانيزم 

تر يوه معني وخته د ځينو رشکتونو انحصار، په ځينو برخو کې  ،نشتوالی

اداري او مايل فساد هغه عيبونه وو چې له دې انقالب رسه ملګري وو. د 

ه لکه څنګه چې يې ژمنه شوې وه، پر خپل وخت او خپل پروژ  (نوري فايرب)

 څرنګوايل عميل نه شوه او يو لړ نور مشکالت.

خو له يو شمېر نيمګړتياوو رسه رسه د کرزي په ټوله واکمنۍ کې د 

مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت يو بريالی وزارت و، که ټولو وزارتونو 

او مسلکي کار کړی وای، نو پوره باور دی او ټولو وزيرانو په دې ېول ناپېيلی 

 چې هېواد به ېېر پرمختګ کړی وای.

جرنال خدايداد هزاره د افغانستان له  جرنال خدايداد هزاره: -۹۹

مسلکي پوځي کادرونو څخه دی. ده په 

کړو  هېواد کې تر لومړنيو او ثانوي زده

وروسته د هندوستان په حريب پوهنتون 

رسته رسويل  کې لوړې پوځي زده کړې

دي. د ېاکرت نجيب هللا د حاکميت پر 

مهال يې لومړی پوځي دنده تر رسه 

کړې او د حکومت له مخالفينو رسه 

جنګېدلی دی. د نجيب هللا د حکومت 

تر ړنګېدو وروسته اروپا ته کډوال شوی او هلته يې په يو لړ سيايس او علمي 

و، نو جرنال خدايداد غونډو کې ګډون کړی، کله چې د طالبانو نظام ړنګ ش

هزاره هم لکه د نورو هېوادوالو په شان هېواد ته راستون شو، د بېړنۍ لويې 

ره(جنرال خدايداد هزا)  
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جرګې د غړي په توګه يې په ياده جرګه کې ګډون وکړ، د کرزي د ولسمرشۍ 

په لومړۍ دوره کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته نوماند شو 

روسته بيا په دوميه دوره کې بيا ياد او وليس جرګې د باور رايه ورکړه، و 

وزارت ته غوره شو، خو وليس جرګې دا ځل باور رايه ور نه کړه. جرنال 

خلقي )او د خلک دميوکراتيک ګوند د  درلودلخدايداد، چپي افکار 

غړی و، خو اوس يې پخواين چپي افکار دومره پاتې نه دي، ميل  (څانګې

څوکۍ د قومي وېش له امله ورته فکر لري، خو د کرزي په واکمنۍ کې يې 

په برخه شوې ده. جرنال هزاره د خپلې واکمنۍ پر مهال په اداري فساد ککړ 

نه و او قومي متايالت يې هم په کارونو کې راڅرګند نه شول، په نورمال ېول 

يې خپل کارونه تر رسه کړل، څرنګه چې مخدره توکي يوه نړيواله پديده 

ا دواړه په کې الس لري. نو جرنال هزاره هم په ده، دولتي او نادولتي مافي

 دې بريالی نه شو، چې د دې نړيوال پديدې ريښې وبايس.

ل( کال په رسپل واليت ۶۹۳۱مبارز راشدي پر ) مبارز راشدي: -۹۹

کې زېږېدلی دی. لومړنۍ او ثانوي زده کړې يې په همدې واليت کې تر 

رسه کړي او بيا يې د اسالمي معار  

ګ په څانګه کې تر دوکتورا او فرهن

پورې لوړې زده کړې تر رسه کړي 

دي. ښاغلی مبارز راشدي، يو ژبور، 

پوه او خوله ور انسان دی. د طالبانو 

نظام تر ړنګېدو وروسته دی هم خپل 

هېواد ته راستون شو او د اطالعاتو او 

کلتور وزارت د نرشايت مرستيال په 

د مبارز راشدي علمي کچه او پوهه  توګه يې خپله دنده پيل کړه. که څه هم

تر حاجي محمد محق  لوړه ده، خو ويل کېږي چې نوموړی د اسالمي 

 وحدت ګوند د محق  له څانګې رسه نږدې اړيکي لري.

(مبارز راشدي)  
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مبارز راشدي په اطالعاتو او کلتور وزارت کې خپله دنده له يو لړ کشمکشونو 

رسنيو او هغه هم له  رسوله، له او جنجالونو رسه رسه په نورمال ېول رسته و

چې بېالبېل او متضاد افکار يې درلودل، په سختو  ،مختلفو رسنيو رسه

جنجالونو کې کېوت او د ګوزارې سياست يې غوره وباله. د ولسمرش کرزي د 

ولسمرشۍ په دوميه دوره کې د مخدره توکو پرضد د مبارزې وزارت ته نوماند 

کړه. لکه څنګه چې دمخه مو وويل شو او له وليس جرګې يې باور رايه ترالسه 

مبارز راشدي، يو ژبور، خوله ور او په خپل مسلک کې يو رسېدلی شخص 

دی، د غټې اوسېلې او زغم خاوند هم دی، مقابل طر  اورېدلی او زغملی 

يش، خپل پيغام هم ورته رسولی يش، د مخدره موادو پرضد د مبارزې 

ېده چې دا داسې وزارت نه وزارت کې يې د برياليتوب چانس ځکه نه ښکار 

دی چې د چا د برياليتوب څرک دې په کې ولګي، خو که مبارز له مسلک 

رسه سم يو وزارت او کار ته ګومارل شوی وای، کېدی يش په هغه کار کې به 

 ېېر بريالی شوی وای.

ل( کال په کابل کې ۶۹۱۲عبدالکريم خرم پر ) عبدالکريم خرم: -۹۱

دان وردګو زېږېدلی، خو اصالً د مي

واليت اوسېدونکی دی. په يوه علمي 

او مخوره کورنۍ کې رالوی شوی. 

تر لومړنيو او ثانوي زده کړو وروسته 

يې په فرانسه کې له )رنه دکارت( 

پوهنتون څخه د صادراتو په حقوقو 

کې د ليسانس سند ترالسه کړی دی. 

د کريم خرم د کورنۍ غړو د جهاد او 

جهادي  هجرت پر مهال له بېالبېلو

تنظيمونو رسه اړيکي درلودل. ده په خپله د ميل محاذ او د ګلبدين حکمتيار 

اړيکي درلودل. د طالبانو د واکمنۍ پر خواخوږي او له اسالمي حزب رسه 

(کريم خرم)  
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مهال هم په پېښور کې اوسېده او د )وطن( په نامه يې يوه مجله خپروله چې 

طالبانو د واکمنۍ تر  اکرثه يې اسالمي او اخواين رنګ درلود. کريم خرم د

ړنګېدو وروسته لومړی د ولسمرش کرزي مطبوعايت سالکار شو او د هغه د 

ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د اطالعاتو او کلتور وزارت ته نوماند شو او له 

وليس جرګې څخه يې باور رايه ترالسه کړه. په ياد وزارت کې د ده د واکمنۍ 

نو، سيمه ييزو زورواکو، ځينو رسنيو او دوره په ميل شورا کې له ځينو وکيال 

تنظيمونو رسه په جنجالونو تېره شوه، خو دې رسه رسه يې په ياد وزارت کې 

الره اواره کړه.  هم يو شمېر سمونونه رامنځته کړل او ځينو پرمختياوو ته يې

کريم خرم وروسته د ولسمرش د دفرت د رييس په توګه وټاکل شو او د کرزي د 

ايه يې دې دندې ته دوام ورکړ. څرنګه چې مې د کريم خرم په حاکميت تر پ

باب په نورو برخو کې تفصييل بحث کړی، نو نه غواړم دا بحث تر دې اوږد 

 کړم.

ښاغلی سيدمخدوم رهني په کابل کې  مخدوم رهني: سيد -۹۳

زېږېدلی، لومړنۍ او ابتدايي زده کړې يې په کابل کې تر رسه کړي، بيا يې د 

هنتون له ژبو او ادبياتو پوهنځي څخه د ليسانس سند ترالسه کړی او کابل پو 

په همدې څانګه کې يې په تهران 

کې د دوکتورا تر کچې لوړې زده 

کړې تر رسه کړي دي. 

سيدمخدوم رهني وروسته امريکا 

ته مهاجر شوی او د طالبانو نظام 

تر ړنګېدو وروسته بېرته کابل ته 

ه راغی. د روم له سيايس بهري رس 

يې هم خپله ملګرتيا ساتلې. د 

کرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د اطالعاتو او کلتور وزارت ته نوماند 

خو له وليس جرګې يې باور رايه ترالسه نه کړای شوه. وروسته بيا په  ،شو

(سيد مخدوم رهين)  
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هندوستان کې د افغانستان د سفري په توګه وټاکل شو. ده په کابل کې يو 

د ))شورای شهروندان کابل(( په  ،ر رسه کړلشمېر مدين فعاليتونه هم ت

جوړونه کې يې ونډه واخيسته. رهني د کرزي د ولسمرشۍ په دوميه دوره 

کې يو ځل بيا د اطالعاتو او کلتور وزارت ته د نوماند په توګه معريف شو. خو 

دا ځل د روم د بهري له خوا نه، بلکې د نظار شورا په تېره بيا د فهيم خان په 

ې پوست ته وروپېژندل شو. رهني دا ځل د اسالمي جمعيت د ځينو ټينګار د

محمد نور( او نورو په مايل لګښت او سيايس مالتړ په  لکه )عطا ،مطرحو څېرو

دې بريالی شو چې د وليس جرګې باور رايه ترالسه کړي. رهني ېېره موده د 

دې وزارت د وزير په توګه پاتې شو، خو ېېر وخت يې له رسنيو، د 

ناليستانو د اتحاديو له مرشانو او نورو اشخاصو رسه په جنجالونو تېر شو، ژرو 

ياد وزارت هم د ده د واکمنۍ پر مهال خپله کلنۍ بوديجه پر خپل وخت ونه 

لګوالی شوه. رهني کابل ته په راتګ رسه ځينې قومي او ستمي متايالت 

يو کلونو کې څرګند کړل، خو د اطالعاتو او کلتور وزارت د واکمنۍ په وروست

يې قومي متايالت يو څه کم وو. ياد وزارت هم له همغو مشکالتو رسه مخامخ 

وو چې اکرثه نورې ادارې وررسه مخ وې. د اداري او مايل فساد ځينې 

 هم رسنيو ته راووتې. يې بېلګې

د يادو نيمګړتياوو ترڅنګ يو شمېر مثبت پرمختګونه هم تر رسه شول، 

ه ورغول شول، د افغانستان يو زيات شمېر تاريخي ميل او سيمه ييز موزميون

اثار بېرته هېواد ته راوړل شول، د طال تپې تاريخي اثار له هېواده بهر يو 

شمېر هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شول او له دې الرې افغانستان ځينې 

عوايد ترالسه کړل. د اسالمي متدن د مرکز په توګه د غزين تر يادونې وروسته 

ې واليت يو شمېر تاريخي اثار او ځايونه ورغول شول، په محيل او د د

مرکزي کچه يو شمېر تاريخي ودانۍ ورغول شوې. خو بيا هم که په 

له ، مجموعي ېول ارزونه کېږي، څومره امکانات چې په دې دوره کې وو

 هغو څخه پوره او سمه ګټه پورته نه شوه.
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م( کال په ۶۳۱۳)سهراب عيل صفري پر  سهراب عيل صفري: -۹۱

ميدان وردګو واليت کې زېږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې يې په خپل اصيل 

استوګنځي کې تر رسه کړي دي. بيا د کابل پوهنتون په انجنريي پوهنځي 

م( کال له نوموړي پوهنځي څخه فار  شوی او ۶۳۱۳کې شامل شوی او پر )

ياد هېواد څخه يې پر  بيا يې په پولنډ کې لوړو زده کړو ته دوام ورکړی او له

 م( کال د دوکتورا دپلوم ترالسه کړی دی.۶۳۸۲)

د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته ېاکرت سهراب عيل صفري هېواد ته 

راستون شوی او د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د عامه ګټو 

ر رايه يا فوايد عامې وزارت ته نوماند شو او له وليس جرګې څخه يې هم باو 

  ترالسه کړه.

ټولګټو صفري د ياد وزارت د متصدي په توګه ېېر ضعيف رول اداکړ. 

وزارت چې پخوا يې د يوه اجرايي او کاري وزارت په توګه کار کاوه، په يوه 

پالييس جوړونکي وزارت بدل شو او 

يوازې د سړکونو او غټو پروژو د 

ارزونې او تفتيش صالحيت ورکړل 

ري قوه پر کار ونه شو. دوی خپله کا

ګومارله او نه هم په دې بريايل شول 

نړيوالې مرستې راجلب  ېچې پراخ

کړي، خپل وسايل او وسايط واخيل 

او رښتيا هم پر ټولګټو وزارت بدل يش. د وزارت لوړپوړي چارواکي دومره 

نه  (پنځه سوه مرته)بې تفاوته وو چې ان د وزارت شاوخوا سړکونه چې ټول 

نه کړای شول. دې وزارت نه يوازې په رغونه کې مخکک  کېدل، هم جوړ

رول ادا نه کړای شو، بلکې له يو شمېر هغو رشکتونو رسه چې په درغلۍ تورن 

وو، هغو رسه يې هم الره ونيوه او هغه رشکتونه چې رښتيا هم د ښه کار جوګه 

وو او ښه کارونه يې تر رسه کړي وو، د هغوی مخې ته يې تيږې تولې کړې، 

(سهراب علي صفري)  
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(يعبدالقدوس حميد)  

دې ېول له بې کفايته رشکتونو رسه د جوړجاړي له امله د کار کيفيت  په

خراب شو او د باکفايته رشکتونو د کار مخه ونيول شوه. د پيسو په دې باران 

کې که د صفري صيب پرځای هر بل کاري وزير راغلی وای، نو پوره باور 

کارونه تر دی چې افغانستان ته به يې په رغونه او نوې جوړونه کې ېېر ګټور 

 رسه کړي وای.

عبدالقدوس حميدي د لوړو زده کړو  عبدالقدوس حميدي: -۹۷

خاوند دی. د کرزي د ولسمرشۍ دوميه دوره کې د ټولګټو وزارت ته نوماند 

 شو او له وليس جرګې څخه يې باور رايه ترالسه کړ. 

عبدالقدوس حميدي مخکې تر دې چې ياد وزارت ته وروپېژندل يش، د 

او معلومايت ټکنالوژۍ د وزير په توګه نوماند شو، خو وليس جرګې  مخابراتو

ورته رايه ور نه کړه. تر هغه دمخه يې ېېر 

مرستيال په توګه کلونه د کانونو د وزارت د 

  کار کړی دی.

عبدالقدوس حميدي د ټولګټو وزارت د 

متصدي په توګه داسې پام وړ کار او پرمختګ 

اتې کارونو کې ونه کړ چې د ده په ښو او تلپ

دې حساب يش. تر دې وړاندې چې په ياد 

وزارت کې څه روان وو، همغه حالت تداوم پيدا کړ، ان تر هغه څخه هم په 

کمزورې کچه. ټولګټو وزارت بيا هم يوازې د نظاريت رول په دايره کې پاتې 

شو او د يوه اجرايي ځواک په توګه څرګند نه شو. فساد هم په کې تر پخوا 

 و کاري بهري هم په کې الپسې ټکنی شو.زيات ا
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(نجيب هللا اوژن)  

نجيب  نجيب هللا اوژن: -۹۳

م( کال په کابل ۶۳۱۷هللا اوژن پر )

ښار کې زېږېدلی دی. لومړنۍ زده 

کړې يې د کابل ښار په غازي لېسه 

م( کال ۶۳۱۸کې تر رسه کړي او پر )

ترې فار  شوی، بيا د کابل پويل 

تخنيک ته بريالی شوی او پر 

 (هالنډ)په رې فار  شوی دی. اوژن ېېر کلونه له هېواده بهر م( کال ت۶۳۷۱)

هېواد کې اوسېده، په سيايس، ټولنيزو او نورو چارو کې ېېره مطرح او 

څرګنده څېره نه ده. د طالبانو نظام تر سقوط وروسته بېرته هېواد ته راستون 

شو او د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ د دوميې دورې په دوميه برخه کې 

ټو وزارت ته نوماند شو او له وليس جرګې څخه يې باور رايه واخيسته. ټولګ

اوژن د خپل کار په بهري کې يو لړ مثبت کارونه تر رسه کړل، کوښک يې وکړ 

چې د وزارت کارونو ته نوی رنګ او قوت ورکړي، خو پخوانۍ بېروکراسۍ او 

پخوانيو  دوديز سيستم د ده د هڅو مخه ونيوله، خو بيا هم د ياد وزارت د

 نورو وزيرانو په انډول نجيب هللا اوژن ېېر فعال برېښېده.

م( کال د کابل ۶۳۱۳مري محمد صدي  پر ) مري محمد صدي : -۱۱

م( کال يې په ۶۳۷۶واليت په مريبچه کوټ ولسوالۍ کې زېږېدلی دی. پر )

رسولې. په بېالبېلو  امريکا کې د دوکتورا تر کچې لوړې زده کړې رسته و

و کې يې بېالبېلې دندې تر رسه کړي دي. مريمحمد صدي  په دري، هېوادون

 ،پښتو، عريب، اردو او انګلييس ژبو خربې کوالی يش، په بېالبېلو هېوادونو

لکه امريکا، پاکستان، مين، ايتوپيا، کينيا، سوماليا، پوريت ريکو او نورو کې 

دوره يې دندې اجرا کړې دي. د حامدکرزي د جمهوري رياست په لومړۍ 

کې د کانونو وزارت ته نوماند شو. ده د خپلې دندې پر مهال داسې پاموړ 

 کارونه نه دي کړي چې هغه دې د ده په لويو کارونو کې حساب يش.
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(محمد ابراهيم عادل)  

ل( کال په ۶۹۹۱محمد ابراهيم عادل پر ) محمد ابراهيم عادل: -۱۶

پروان واليت کې زېږېدلی دی. د 

شوروي د کانونو پوهنتون کې يې خپلې 

ې زده کړې رسته رسويل دي. پر لوړ 

ل( کال يې د شامل د ېبرو سکرو ۶۹۸۹)

د ادارې د رييس په توګه دنده تر رسه 

کړې ده. عادل د کانونو او صنايع وزارت 

د مرستيال، اداري مرستيال او د 

ل( کال د ۶۹۸۹ځمکپېژندنې رييس په توګه دندې تر رسه کړي دي. پر )

يې باور رايه  څخه د شو او له وليس جرګېکانونو او صنايعو وزارت ته نومان

ترالسه کړه. په دې وزارت کې د ده کاري موده له يو شمېر جنجالونو رسه مل 

( ۹۱وه. په تېره بيا د )عينکو مس( د قرارداد په مسئله کې ويل کېږي چې تر )

 مليونو ېالرو پورې غنب شوی دی. خو عادل دا تورونه په کلکه رد کړي دي.

ښاغلی وحيدهللا شهراين، د حج او اوقافو   شهراين:وحيدهللا -۱۲

پخواين وزير )نعمت هللا شهراين( زوی دی، 

چې په پاکستان کې يې د اقتصاد په برخه کې 

تر ليسانس پورته زده کړې کړي دي. شهراين 

د ولسمرش کرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره 

 (امني فرهنګ)کې، کله چې وليس جرګې له 

اور رايه واخيسته، نو ښاغلی څخه بېرته د ب

شهراين د سوداګرۍ وزارت د رسپرست په 

توګه پاتې شو، بيا وروسته وليس جرګې ته د 

سوداګرۍ وزارت د وزير په توګه وروپېژندل شو، چې له وليس جرګې يې د 

باور رايه واخيسته. ښاغلی شهراين تر دې مخکې د ماليې وزارت مرستيال او 

شهراين د کرزي په کابينه کې د ځوانو او فعالو د جمهور رييس مشاور و. 

(وحيد هللا شهراني)  
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(محمد اکبر بارکزی)  

وزيرانو له جملې څخه و. وروسته بيا د کانونو د وزير په توګه انتخاب شو. 

ځوان او با استعداده شخص دی. شهراين په انګلييس، ازبکي، دري، پښتو او 

اردو ژبو پوهېږي. ټولنيز روابط يې پراخ دي، که څه هم له فکري پلوه ازاد 

، خو د دولتي موقف د ساتنې لپاره کله کله اړ شوی چې د جرنال فکر لري

 دوستم پر ميل اسالمي جنبش هم ېېه ولګوي.

ښاغلی  محمد اکرب بارکزی: -۱۹

بارکزی د ولسمرش کرزي د دوميې دورې تر 

ټاکنو وروسته د کانونو د وزير په توګه نوماند 

شو. تر دې مخکې د اوبو او برېښنا وزارت 

بغالن وايل او د عامه ګټو وزارت مرستيال، د 

د مرستيال په توګه يې هم دندې اجرا کړې 

دي. ويل کېږي چې يو وخت يې د حکمتيار 

له اسالمي حزب رسه اړيکي درلودل، د ارامو 

اعصابو څښنت دی. د وزارت د تصدۍ پر مهال نه ېېر تېز روان و نه ېېر 

 سست.

عنايت  عنايت هللا نظري: -۱۱

موقته او انتقايل دوره کې هللا نظري په 

د مهاجرين وزير و، خو د ولسمرش 

کرزي د لومړۍ دورې د انتخاباتو تر 

ګټلو وروسته ښاغيل نظري په نوې 

کابينه کې ځای پيدا نه کړ. کله چې 

ولسمرش کرزی په دوميه دوره انتخاباتو 

کې ګټونکی شو، نو نظري يې د 

جرګې خپله باور رايه ور نه  مهاجرينو د وزير په توګه نوماند کړ، خو وليس

ل( کال د کابل پوهنتون د حقوقو او سيايس ۶۹۳۱کړه. ښاغلی نظري پر )

(عنايت هللا نظري)  
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علومو له پوهنځي څخه فار  شوی او تر ليسانس پورته زده کړې يې په )پيام 

نور( ايراين پوهنتون کې د لرې واټن له الرې تر رسه کړي دي. عنايت هللا 

ستيال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نظري ېېره موده د دفاع وزارت مر

 ښاغلی فهيم او د اسالمي جمعيت نورو مرشانو ته نږدې شخص ګڼل کېږي.

ل( کال په ۶۹۹۱عبدالکريم براهوي پر ) عبدالکريم براهوي: -۱۳ 

نيمروز واليت کې زېږېدلی دی. نوموړي خپلې ثانوي زده کړې په حريب 

پورې يې حريب  ل(۶۹۳۳ل( څخه تر )۶۹۳۲ښوونځي کې کړي دي. له )

زده کړې تر رسه کړي دي، تر دې وروسته د افغانستان  لوړې پوهنتون کې

ل( کال له پوځ څخه الړ او د مجاهدينو ۶۹۳۷په ميل پوځ کې شامل شو. پر )

په ليکو کې ورګډ شو. ښاغلی براهوي د ولسمرش کرزي په لومړۍ دوره کې د 

وايل و او بيا د قومونو، قبايلو او مهاجرينو وزير و. تر وزارت مخکې د نيمروز 

رسحداتو وزير شو. د ارامو اعصابو خاوند دی، خربې نه کوي، ويل کېږي 

چې د وزارت د تصدۍ پر ټول مهال يې د کابينې په غونډه کې هېڅکله هم 

 او همېشه چوپه خوله پاتې شوی دی. نه ده کړېکومه خربه 

  جامهري انوري: -۱۳

ل( کال په فارياب واليت کې زېږېدلی دی. پر ۶۹۹۱جامهري انوري پر )

ل( کال د کابل پوهنتون له فارميس پوهنځي څخه فار  شوی. پر ۶۹۳۳)

ل( کال يې د مهاجرينو ۶۹۸۳)

وزير په توګه له وليس جرګې څخه 

د باور رايه ترالسه کړه، خو د 

وزارت ټول مهال يې په ناندريو 

تېر شو او داسې کوم سرت کار يې 

و چې د افغان مهاجرو ونه کړای ش

(جماهير انوري) په ژوند کې محسوس تاثري ولري.  
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جماهير )

 

نورمحمد  محمد قرقني: نور -۱۱

ل( کال په جوزجان ۶۹۹۲قرقني پر )

واليت کې زېږېدلی دی. خپلې ثانوي 

زده کړې يې تر دولسم ټولګي پورې په 

حبيبيې لېسې کې بشپړې کړې دي. د 

ليسانس سند يې د کابل پوهنتون له 

ومو پوهنځي څخه حقوقو او سيايس عل

په ترکمنستان  ترالسه کړی دی. د کرزي په حکومت کې يې د پوهنې د وزير او

د افغانستان د سفري په توګه دنده اجرا کړې ده. په ترکمن قوم پورې اړه  کې

لري، د ارامو اعصابو څښنت دی، کوم جنجايل شخص نه دی. د جمهوري 

ايت کمپاين د مرش په توګه هم رياست په لومړيو ټاکنو کې يې د کرزي د انتخاب

 دنده اجرا کړې ده.

ل( کال د ۶۹۶۸نعمت هللا شهراين پر ) نعمت هللا شهراين: -۱۷

ل( کال د ۶۹۹۳بدخشان واليت په )جرم( ولسوالۍ کې زېږېدلی دی. پر )

ابوحنيفه ديني مدرسې څخه فار  

شوی، بيا د کابل پوهنتون په رشعياتو 

 پوهنځي کې محصل او تر فراغت

وروسته په همدې پوهنځي کې استاد 

ل( کال د ۶۹۱۱شو. ښاغلی شهراين پر )

لوړو زده کړو لپاره مرص هېواد ته الړ او 

ل( کال امريکا ته. تر هغه ۶۹۳۳بيا پر )

ل( کال تر سيايس پېښې وروسته ۶۹۳۷وروسته افغانستان ته راوګرځېد. د )

له ليکو رسه يوځای  بندي شو، له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د مجاهدينو

 شو.

شهراين د حامدکرزي په انتقايل دوره کې د دولت د رييس مرستيال او د 

(نعمت هللا شهراني)  

(نور محمد قرقين)  
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(صديقه بلخي)  

چې بيا وروسته د ولسمرش کرزي  ،اسايس قانون د تدوين کمېسيون رييس و

د وليس جرګې تر  اوپه لومړۍ دوره کې د حج او اوقافو وزارت ته نوماند 

. تر وزارت وروسته په ديني تائيد وروسته د همدې وزارت وزير وټاکل شو

چارو کې د کرزي مشاور و. دی يو ديني عامل دی چې په دې برخه کې يې 

لسګونه عنوانه کتابونه ليکيل دي. البته د وزارت د تصدۍ پر مهال يې په ياد 

 وزارت کې د اداري فساد په باب بېالبېلې اوازې خپرې شوې وې.

ل( ۶۹۲۳لور او پر ) (لخياسمعيل ب)صديقه بلخي د  صديقه بلخي: -۱۸

کال په بلخ کې زېږېدلې ده. خپلې 

 څانګه لوړې زده کړې يې په رشعياتو

کې تر رسه کړي دي. د مهاجرت په 

دوران کې يې په ايران کې سيايس او 

فرهنګي فعاليتونه کول. صديقه بلخي د 

طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د 

اسايس قانون د تدقي  د کمېسيون 

وروسته د ولسمرش کرزي له غړې شوه. 

خوا د شهيدانو او معلولينو چارو وزيره شوه، تر هغه وروسته په مرشانو جرګه 

کې انتصايب سناتوره شوه. بلخي بېالبېل سيايس، ټولنيز او فرهنګي خدمتوه 

ته  تر رسه کړي، د ښځو په برخه کې يې ځانګړې هڅې او فعاليتونه رس

ين او ټولنيز نفوذ له امله ځانګړی د کور  ېرسويل دي. کرزي ورته د هغ

احرتام درلود. دې هم د خپل پالر او کورنۍ نوم او عزت تر پايه پورې 

خوندي وساته. که څه هم د وزارت د تصدۍ پر مهال د دې د کارونو له 

څرنګوايل څخه يو لړ شکايتونه موجود وو، خو صديقه بلخي د فعالو افغانو 

 ی لري.مېرمنو په منځ کې خپل ځانګړی ځا

سهيال صدي  د محمد صدي  لور ده. تر  جرنال سهيال صدي : -۱۳

ل( کال د کابل طب پوهنځي ۶۹۱۱لومړنيو او ثانوي زده کړو وروسته پر )
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(سيد محمد امين فاطمي)  

کې شامله شوې، وروسته يې په مسکو کې په همدې طبي څانګه کې زده 

کړې کړي او له مسکو پوهنتون څخه فارغه شوې ده. نوموړې د خلکو 

ګوند د واکمنۍ په دوران  دميوکراتيک

کې د افغانستان اردو ته الره پيداکړه. 

سهيال صدي  د افغانستان د پوځ په 

طبي برخه کې ېېره موده کار کړی، د 

رتبې ته رسېدلې او پر  ۍجرنال

رتبه  (ېګر جرنال)ل( کال يې د ۶۹۸۱)

هم ترالسه کړه. نوموړې د کرزي په 

مرشۍ په موقته اداره کې د عامې 

ا د وزيرې په توګه دنده اجرا کړه او وروسته بيا په صحي چارو کې د روغتي

  کرزي مشاوره شوه.

ېاکرته سهيال د افغانستان په پوځ کې لومړنۍ ښځينه جرناله وه. کرزي 

هغې ته خورا زيات احرتام درلود. په رويس، دري او پښتو ژبو پوهېدله. د 

کار د څرنګوايل په باب وزارت کاري موده يې لنډه وه، نو ځکه خو يې د 

 ېېر بحث نه يش کېدالی.

م( ۶۳۳۲سيد محمد امني فاطمي پر ) سيد محمد امني فاطمي: -۳۱

کال ننګرهار واليت کې زېږېدلی دی. 

ثانوي زده کړې يې د کابل په حبيبيې 

م( ۶۳۷۷لېسې کې تر رسه کړي دي. پر )

کال د ننګرهار پوهنتون له طب پوهنځي 

مرش کرزي په څخه فار  شوی. د ولس

لومړۍ انتخايب دوره کې د عامې روغتيا 

وزير شو. بيا په دوميه دوره کې هم د 

همدې پوست لپاره وليس جرګې ته معريف شو، خو وليس جرګې دا ځل د 

(سهيال صديق)  
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باور رايه ور نه کړه. تر وزارت مخکې ښاغلی فاطمي څه موده د نړيوال 

مهال يې کار په  روغتيايي سازمان سالکار هم پاتې شوی دی. د وزارت پر

احتياط رسه تر رسه کاوه، رسنيو رسه يې ځانګړي اړيکي پالل، د کارونو 

څرنګوالی يې په منځنۍ کچه و. وروسته بيا په جاپان کې د افغانستان د سفري 

 په توګه وټاکل شو.

ل( کال په کابل واليت کې ۶۹۱۷ثريا دليل پر ) ثريا دليل: -۳۶

زېږېدلې ده، خو اصيل استوګنځی 

ې د فارياب واليت دی. د کابل ي

ښار د زرغونې لېسې تر فراغت 

ل( د کابل ۶۹۱۳وروسته پر )

پوهنتون طب پوهنځي ته بريالۍ 

ل( کال د عيل اباد ۶۹۷۶شوه. پر )

ېاکرتې په توګه روغتون د جراح 

ل( کال ۶۹۷۹وګومارل شوه او پر )

له ماشومانو څخه د مالتړ اداره کې 

ل د امريکا په هاورې پوهنتون کې شامله او له ل( کا۶۹۸۹مقرره شوه. پر )

ل( ۶۹۸۸کړه. اغلې ثريا دليل پر )نوموړي پوهنتون څخه يې ماسرتي ترالسه 

کال د عامې روغتيا وزارت رسپرسته شوه او بيا يې د همدې وزارت د وزيرې 

 په توګه له وليس جرګې څخه باور رايه واخيسته. 

سې يوه وزيره وه چې په متوسط ثريال دليل د خپل وزارت پر مهال دا

ېول روانه وه، کارونه يې نه ېېر خراب وو، نه ېېر ښه، خو ېېر ځله پرې د 

 توکم پالنې تورونه پورې شول.

سيد اکرام الدين معصومي پر  سيد اکرام الدين معصومي: -۳۲

ل( کال په تخار واليت کې زېږېدلی دی. خپلې زده کړې يې د ۶۹۹۲)

برشي پوهنځي کې تر رسه کړي دي. په بل پوهنتون کندوز واليت او د کا

(ثريا دليل)  
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(سيد اکرام الدين معصومي)  

(امنه اصفي افضلي)  

ښاغيل معصومي د ماليې وزارت د تصدۍ د 

رييس په توګه او د همدې وزارت د مرستيال 

په توګه دندې تر رسه کړي دي او همدارنګه د 

تخار واليت وايل هم پاتې شوی دی. تر دې 

وروسته د کار او ټولنيزو چارو وزارت لپاره 

ېژندل شو او باور رايه يې وليس جرګې ته وروپ

ترالسه کړه. خو ياد وزارت کې يې کارونه ېېر 

 ځلنده نه وو.

ل( کال په هرات ۶۹۹۱امنه اصفي افضيل پر ) امنه اصفي افضيل: -۳۹

واليت کې زېږېدلې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي څخه يې د 

ليسانس سند ترالسه کړی دی. بيا وروسته 

نځي کې د استادې په يې په همدې پوه

 توګه دنده تر رسه کړې ده. تر دې وروسته

د کار او ټولنيزو چارو د وزيرې په توګه  يې

له وليس جرګې څخه د باور رايه واخيسته. 

د وزارت د تصدۍ پر مهال يې له يو شمېر 

معلولينو او نورو اشخاصو رسه شخړې پېښې 

ېېر ناکام. نيمګړتياوې او  شوې، د وزارت کارونه يې نه ېېر بريايل وو او نه

 برياوې دواړه وررسه مل وې.

حبيب هللا  حبيب هللا قادري: -۳۱

قادري اصاًل د کندهار واليت اوسېدونکی دی، 

تر کې لوړې زده کړې په هندوستان هېواد 

رسه کړي دي. دولس کاله يې د کډوالو په 

نړيوال سازمان کې کار کړی دی او په نرباسکا 

(حبيب هللا قادري)د استاد په توګه هم دنده تر پوهنتون کې يې   
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(سيما سمر)  

رسه کړې ده. ښاغلی قادري د حامدکرزي د ولسمرشۍ په لومړۍ دوره کې د 

مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت وزير و. وروسته بيا په کاناېا کې د 

افغانستان سفري شو. د ېېر ارامو اعصابو خاوند دی. د وزارت دوره يې له ېېرو 

 جنجالونو رسه ملګرې نه وه.

د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته په موقته دوره کې  سيام سمر: -۳۳

سيام سمر لومړنۍ ښځه وه چې د موقت حکومت د مرش مرستياله او د ښځو 

 چارو د وزيرې په توګه انتصاب شوه.

سيام سمر په بېړنۍ لويه جرګه کې د دې جرګې د لومړۍ مرستيالې په 

له دې  توګه انتخاب شوه او زه )يون( همدلته

سيام سمر ځان د برش د  رسه له نږدې اشنا شوم.

په نورو نادولتي  دېحقونو مدافع حسابوي. 

موسسو کې هم کار کړی دی. سيام سمر تر 

وزارت وروسته د برشي حقونو د خپلواک 

کمېسني مرشه شوه، دې په لسګونو نړيوالو 

يوه کنفرانسونو کې ګډون کړی او ځينې خلک يې د ښځو او برشي حقونو 

سيام سمر د خپلو ګڼو فعاليتونو له امله د نوبل جايزې ته  ګڼي، مېرمن مدافع

هم کانديده شوه، خو دا جايزه يې ترالسه نه کړای شوه. د سمر له ګڼو 

فعاليتونو رسه رسه يو شمېر ازاد کتونکي پر هغې نيوکه کوي چې قومي او 

ده چې هېڅکله يې  سیمه ييز متايالت لري او دا لېوالتيا يې دومره څرګنده

پټه نه کړای شوه. ويل کېږي چې د برشي حقونو د خپلواک کمېسيون اکرثه 

کارکوونکي همغه دي چې د )سيام سمر( قوم پورې اړه لري. دا هم څرګنده 

ده چې له ياد کمېسیون څخه دې د خپل قوم لپاره زياته ګټه پورته کړې، ان 

ولې او يا چوپه خوله پاتې تر دې پورې چې پر هغو کسانو يې هم پرده غوړ 

شوې چې هزاره توکم پورې اړه لري، سرت جنګساالران دي او برشي ضد 

 جرمونه يې تر رسه کړي دي. 
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(مسعوده جالل)  

سيام سمر د کرزي په ټوله واکمنۍ کې هغه ته تر ټولو منلې او ښاغلې وه 

او تر ديارلسو کلونو زياته موده د همدې خپلواک کمېسيون د خپلواکې 

 اتې شوه.رييسې په توګه پ

حبيبه رسايب پر  حبيبه رسايب: -۳۱

ل( کال د مزاررشيف ښار کې زېږېدلې ۶۹۹۱)

ده. حبيبه رسايب د شوروي اتحاد د يرغل پر 

 او ويل کېږي مهال د محصلينو ټولنې غړې وه

چې د شوروي پر ضد به يې اعرتاضونه او 

مظاهرې برابرولې. رسايب خپلې لوړې زده 

فارميس پوهنځي کې کړې د کابل پوهنتون په 

ل( ۶۹۱۱تر رسه کړي دي. حبيبه رسايب له )

ل( کال پورې د منځني طب انستيتيوت کې استاده وه. ۶۹۷۳کال څخه تر )

ل( ۶۹۸۱پر ) او ل( کال د ښځو چارو وزيره وټاکل شوه۶۹۸۶اغلې رسايب پر )

کال د باميان د وايل په توګه مقرره شوه، چې د افغانستان په تاريخ کې 

 ۍ ښځه وه چې وايل شوه.لومړن

ل( کال کاپيسا واليت کې ۶۹۱۲مسعوده جالل پر ) مسعوده جالل: -۳۷

ل( کال د کابل ۶۹۱۷زېږېدلې ده. پر )

پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغه شوې. 

د نورو دولتي او نادولتي ادارو ترڅنګ په 

نړيوال خوراکي پروګرام کې يې هم دنده تر 

ه بېړنۍ لويه رسه کړې ده. مسعودې جالل پ

جرګه کې د کرزي پر وړاندې ځان کانديد 

کړ، خو له ناکامۍ رسه مخ شوه، د ولسمرشۍ پر لومړيو ټاکنو کې يې يو ځل 

بيا ځان کانديد کړ، خو دا ځل هم ناکامه شوه. دا د هېواد په تاريخ کې 

لومړنۍ ښځه وه چې ياد پوس  ته يې ځان کانديد کړ. تر دې وروسته بيا د 

(حبيب سرابي)  
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(محمد يوسف پښتون)  

(حسن عبدااللهي)  

خوا د ښځو چارو وزيره شوه. خو په ياد وزارت کې هغسې بريالۍ نه کرزي له 

 برېښېدله چې څومره دې ژمنې کړې وې.

د ولسمرش کرزي د  حسن بانو غضنفر: -۳۸

وخت تېر و، چې لومړۍ دورې د کابينې نيم 

حسن بانو غضنفر د ښځو چارو د وزيرې په توګه 

وليس جرګې ته وروپېژندل شوه، له وليس جرګې 

د باور رايه واخيسته او د دې وزارت وزيره يې 

شوه. مېرمن غضنفر د ولسمرش کرزي په دوميه 

دوره کې هم د ښځو چارو وزيره وټاکل شوه. 

غضنفر خپلې لوړې زده کړې د دکتورا تر کچې د شوروي په )سن پرتزبورګ( 

پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې تر رسه کړي دي. تر وزارت دمخه د کابل 

  تون د ژبو او ادبياتو پوهنځي رييسه وه.پوهن

يوسف  محمد يوسف پښتون: -۳۳

ل( کال په کندهار واليت کې ۶۹۲۳پښتون پر )

زېږېدلی دی. لوړې زده کړې يې په لبنان کې 

د بريوت امريکايي پوهنتون کې تر رسه کړي 

ل( کال د ښارجوړونې وزير ۶۹۸۶دي. پر )

ايل و، ل( کال د کندهار و ۶۹۸۲وټاکل شو. پر )

ل( کال يوځل بيا د ښار جوړونې د وزير په توګه وټاکل شو. تر ۶۹۸۹پر )

وزارت وروسته يې د ولسمرش کرزي د مشاور په توګه 

 هم دنده اجرا کړه.

حسن عبدااللهی پر  حسن عبدااللهی: -۱۱

ل( کال په غور واليت کې زېږېدلی دی. ۶۹۳۳)

د لوړې زده کړې يې د ايران په شرياز پوهنتون کې 

ټولنپوهنې په برخه کې تر رسه کړي دي. پر 

(حسن بانو غضنفر)  
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(داود علي نجفي)  

(حميد هللا فاروقي)  

(نعمت هللا احسان جاوېد)  

ل( يې له تهران پوهنتون څخه د ښارجوړونې په برخه کې د دکتورا ۶۹۸۱)

سند ترالسه کړ. د ولسمرش کرزي په دوميه دوره کې د ښار جوړونې د وزير په 

 توګه وټاکل شو او د کرزي د حاکميت ترپايه په ياد وزارت کې پاتې شو.

ل( کال په هرات ۶۹۹۹حميدهللا فاروقي پر ) وقي:حميدهللا فار  -۱۶

واليت کې زېږېدلی دی. د اقتصاد په برخه کې 

يې په کابل او امريکا کې زده کړې کړې دي. 

ل( کال د ولسمرش کرزي په ۶۹۸۷فاروقي پر )

لومړۍ دوره کې ترانسپورت وزارت ته نوماند شو، 

له وليس جرګې څخه د باور رايې تر اخيستو 

همدې وزارت د وزير په توګه وټاکل وروسته د 

  شو. خو پر همدې دنده يې ېېر لږ وخت کار وکړ.

ل( ۶۹۹۳پر ) جاوېد نعمت هللا احسان د:ېنعمت هللا احسان جاو  -۱۲

کال په هلمند واليت کې زېږېدلی دی. لوړې زده 

کړې يې د ليسانس تر کچې په املان کې د 

ي. هوايي ترانسپورت په برخه کې تر رسه کړي د

د ولسمرش کرزي په لومړۍ دوره کې د ترانسپورت 

وزارت ته نوماند شو او له وليس جرګې څخه يې 

 باور رايه واخيسته.

ل( کال په غزين ۶۹۱۱داود عيل نجفي پر ) داود عيل نجفي: -۱۹

واليت کې زېږېدلی دی. لوړې زده کړې يې د 

پاکستان تر واک الندې په بلوچستان ايالت کې 

دي. په افغانستان کې يې د ملګرو تر رسه کړي 

ملتو په دفرت کې هم کار کړی دی. نجفي د 

م( کال انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک ۲۱۱۸)

کمېسيون د داراالنشاء رييس شو. تر دې وروسته 
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(حاجي محمد محقق)  

 )عبدالهادي ارغنديوال(

 وزير په توګه وټاکل شو. د د ولسمرش کرزي په دوميه دوره کې د ترانسپورت

 

ل( کال د بلخ ۶۹۹۱)محمد محق  پر  حاجي محمد محق : -۱۱

واليت په )چارکنت( ولسوالۍ کې زېږېدلی دی. د 

طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د بن په غونډه 

کې محمد محق  د موقت دولت د مرستيال په 

توګه غوره شو. محق  په انتقايل حکومت کې د 

پالن د وزير په توګه انتصاب شو، چې پر همدې 

ړنيو انتخاباتو م( کال تر لوم۲۱۱۱پوست يې د )

( دوره کې د ۶۱( او )۶۳پورې کار وکړ. تر هغه وروسته د وليس جرګې په )

کابل د خلکو استازی و. ده په دې موده کې د افغانستان د خلکو د اسالمي 

وحدت ګوند مرشي هم کوله، خو په حکومت کې يې هم په پټه او ښکاره 

 خپله ونډه هم لرله.

يل شمس محمد جل محمد جليل شمس: -۱۳

ل( کال په هرات واليت کې زېږېدلی ۶۹۶۳پر )

ل( کال يې د املان له )بوخم( ۶۹۳۲دی. پر )

پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې دکتورا سند 

ترالسه کړی دی. په دولتي او نادولتي موسسو کې 

يې پر بېالبېلو پوستونو کار کړی دی. جليل شمس د ولسمرش حامدکرزي په 

قتصاد د وزير په توګه لومړۍ دوره کې د ا

 وټاکل شو.

عبدالهادي  عبدالهادي ارغنديوال: -۱۱

ل( کال په کابل واليت ۶۹۹۶ارغنديوال پر )

کې زېږېدلی دی. ثانوي زده کړې يې د کابل 

ښار په غازي لېسه کې رسته رسويل او تر هغې 

(محمد جليل شمس)  
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(اکرم خپلواک ډاکتر)  

وروسته يې له کابل پوهنتون څخه د لېسانس سند ترالسه کړی دی. پر 

ل پاکستان ته مهاجر شو او هلته يې د ګلبدين حکمتيار په ل( کا۶۹۳۷)

مرشۍ د اسالمي حزب د مايل مسؤل په توګه دنده تر رسه کوله. ښاغلی 

وزير په توګه  د دوميه دوره کې د اقتصاد ارغنديوال د ولسمرش کرزي په

 وټاکل شو.

ېاکرت اکرم خپلواک د پکتيا واليت په  ېاکرت اکرم خپلواک: -۱۷

ولسوالۍ کې تر لومړنيو او ثانوي زده  احمدابا

کړو وروسته په پېښور کې د افغان پوهنتون 

 له طب پوهنځي څخه فار  شوی دی.

نږدې دوه کاله يې د پکتيکا واليت د 

وايل په توګه دنده اجرا کړې ده، تر هغه 

وروسته د فراه واليت د وايل په توګه پاتې شو 

وزير په توګه انتخاب شو او د ولسمرش  او وروسته د رسحدونو او قبايلو چارو د

 کرزي د حکومت تر پايه پر همدې دنده پاتې شو.

هللا خالد ولسمرش کرزي ته د نږدې اشخاصو له  اسد هللا خالد: اسد -۱۸

ل( کال ۶۹۱۸جملې څخه دی. نوموړی پر )

د غزين واليت په )ناوې( ولسوالۍ کې 

زېږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې يې د کابل 

محمود طرزي لېسه او ثانوي زده کړې  پهښار 

يې په پېښور کې د کډوالۍ پر مهال په 

)اتحاد لېسه( کې رسته رسويل او ويل کېږي 

ل( کال يې د تاجکستان له ۶۹۸۱چې پر  )

حقوقو څانګه کې د ليسانس ېپلوم ترالسه کړی په ميل دولتي پوهنتون څخه 

است د پنځمې ادارې ل( کال د ميل امنيت د لوی ري۶۹۸۶دی. خالد پر )

( پورې د غزين د وايل او تر هغه ۶۹۸۱ل( څخه تر )۶۹۸۲رييس شو، له )

 )اسد هللا خالد(
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ل( کال پورې د کندهار د وايل په توګه دنده اجرا ۶۹۸۷وروسته يې تر )

 کړې ده.

ل کال په پارملاين چارو کې د دولت وزير او پر همدې کال د ۶۹۸۷پر )

شو، خو وليس جرګې باور رايه ور قومونو او رسحدونو چارو وزارت ته نوماند 

ل( کال يوځل بيا ياد وزارت ته نوماند شو او دا ځل يې ۶۹۸۳نه کړه، خو پر )

له وليس جرګې څخه باور رايه واخيسته. تر هغه وروسته اسدهللا خالد د ميل 

امنيت لوی رياست ته نوماند او له وليس جرګې يې باور رايه ترالسه کړه، د 

پر مهال د يو ځانګړي انتحاري بريد له امله سخت همدې رياست د تصدۍ 

ټپي شو او بيا امريکا ته د درملنې لپاره واستول شو، هلته تر سختې درملنې 

وروسته يې څه ناڅه روغتيا وموندله، خو نه پوره روغتيا. د اسدهللا خالد د 

شخصيت په باب ېېر بحث کېدی يش، هغه يو باجرئته انسان دی، خو غزين 

ر واليت کې د هغه د دندې په باب ېېر شکايتونه وو، ان ويل کېږي او کندها

چې شخيص ملېشې او زندانونه يې درلودل، خو دې رسه رسه هغه کرزي ته 

ېېر نږدې و، بهرين روابط، تنظيمي اړيکي او د قدرت له خاوندانو رسه يې 

ې مناسبات ښه پالالی شول. کله چې اسدهللا خالد وليس جرګې ته د باور راي

د اخيستو لپاره معريف شو او په تاجکستان کې د ده د ليسانس سند په باب د 

بحث خربه مطرح شوه، نو رمضان برشدوست وويل: ))د تاجکستان په دولتي 

پوهنتون کې خو لوړې زده کړې په رويس ژبه دي او فاريس رسم الخط هم 

 وو څو جملي د په رويس ليکدود دی، نو تاسې اسدهللا خالد ته په رويس ژبه

يش که نه، که ليکالی او  ليکالیمنت ورکړئ چې دی يې لوستالی او 

لوستالی يې شولې، نو بېشکه چې ده هلته درس لوستی دی.(( ټولو وخندل 

او د امتحان دا پروسه هم عميل نه شوه، خو خالد له وليس جرګې څخه باور 

کارونو د د د اسدهللا خالد  د امنيت د رييس په توګه رايه خپله کړه.

په باب ېېر بحث  څرنګوايل او همدارنګه په نورو برخو کې د هغه د کارونو

 کېدی يش، خو دلته نه غواړم د ده په باب دا بحث تر دې زيات وغځوم.

  خالد()اسد هللا
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(عنايت هللا قاسمي)  

عنايت هللا قاسمي هم د هغو افغانانو له جملې  عنايت هللا قاسمي: -۱۳

ته راغی، دی  څخه دی، چې د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته افغانستان

مخکې په امريکا کې اوسېده، په انتقايل دوره کې يې د کرزي صيب په دفرت 

کې کار کاوه او په نړيوالو او حقوقي چارو کې د کرزي مشاور و. کله چې 

کرزي د جمهوري رياست د لومړۍ دورې ټاکنې وګټلې، نو عنايت هللا 

قاسمي يې د ترانسپورت د وزير په توګه 

 د وليس جرګې يې هماو له  کړ غوره

باور رايه خپله کړه. عنايت قاسمي يو 

کال او څلور مياشتې د ياد وزارت د 

وزير په توګه پاتې شو، همدا مهال و 

چې پر ده باندې په ياد وزارت کې د 

فساد او رشوت تورونه پورې شول. تر دې وړاندې هم د کرزي صيب په 

دناسمې ګټې اخيستنې او نورو  دفرت کې د ده په باب د دفرت له امکاناتو څخه

ناقانونه ګټو راپورونه موجود وو، خو حامدکرزي پرې پرده غوړوله او هغه يې 

د خپل استازي په توګه بېالبېلو کورنيو او بهرنيو موسساتو ته معريف کاوه. 

قاسمي ان وزارت ته د نوماندۍ پر مهال د وزارت لپاره قانوين سن نه و پوره 

و بيا هم پر قاسمي پرده خوره شوه او له وليس جرګې ( کلن و، خ۹۶) )کړی

  څخه يې باور رايه واخيسته.

قاسمي تر وزارت وروسته څو ځله څارنوالۍ ته معريف شو او ېېر ځله د 

خپلې دوسيې د سپيناوي لپاره ياد ارګان احضار کړ. د قاسمي په دوره کې 

 ترانسپورت وزارت کوم پاموړ پرمختګ ونه کړای شو.

جارهللا منصوري اصالً د تخار واليت  رهللا منصوري:جا -۷۱

اوسېدونکی دی، لومړنۍ او منځنۍ زده کړې يې په پېښور کې رسته رسويل 

او بيا يې په اسالم اباد نړيوال پوهنتون کې د ليسانس تر درجې پورې لوړې 

زده کړې تر رسه کړي دي. دی يو وخت د عدليې وزارت کارکوونکی و، بيا 
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(جار هللا منصوري)  

با )اعليحرضت محمد راهرشاه( په دفرت کې کار کاوه، تر هغه يې د ملت با

وروسته د چاپېريال ساتنې د ادارې 

مرستيال شو او د ولسمرش کرزي د 

جمهوري رياست په دوميه دوره کې د 

کليو او پراختيا وزير شو. د ښاغيل 

محمد قسيم فهيم او اسالمي جمعيت 

مالتړ څخه برخمن و، خو په ياد وزارت 

اسې کوم کار ونه کړ چې د ده په حسناتو کې حساب يش. تر وزارت کې يې د

 وروسته د ترانسپورت وزارت د مرستيال په توګه انتصاب شو.

حميدهللا قادري د حبيب هللا قادري ورور  حميدهللا قادري: -۷۶

دی، قادري کورنۍ د کندهار له مشهورو 

کورنيو څخه ده. کله چې حبيب هللا قادري د 

دو پرضد د مبارزې وزارت څخه الړ مخدره موا

او کاناېا کې سفري شو، نو حامدکرزي د هغه 

ورور حميدهللا قادري د ترانسپورت د وزير په 

موده په  هتوګه غوره کړ. حميدهللا قادري څ

دې وزارت کې تېره کړه. کله چې بيت هللا رشيف ته د حاجيانو د تګ مهال 

ارت او ترانسپورت وزارت له خوا ښه راورسېد، نو دا بهري د حج او اوقافو وز 

تنظيم نه شو. حامدکرزي دا پړه پر حميدهللا قادري واچوله او هغه يې له 

 دندې لرې کړ.

وزيرانو په باب معلومات او  اکرثو دا و د کرزي د واکمنۍ د ټول بهري د

 ارزونه چې دلته په لنډيز رسه ورته نغوته وشوه.

بېره، ښاغيل حاجي عبدالقدير، پر پورتنيو يادو وزيرانو رس  يادښت:

 عبدالخال  فضل، امان هللا ځدرا ، عبدالرحمن نورستانی، مريويس صادق،

پروفيسور رسول امني، شېرمحمد اعتباري، عبداملالک  رمضان برشدوست،

 حميد هللا قادري
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انور، محمد عامل رزم، جمعه محمدي، عباس کرميي، عبدهللا وردګ، انجنري 

حامد، حاجي منګل حسني، حميد عبدالرحيم، مولوي حنيف، سلطان حميد 

محمد معصوم ستانيکزي، محمد اکرب اکرب، ګل آغا  سلطاين، عاملي بلخي،

د پوهاند عبدالسالم عظيمي په ګډون د سرتې  شېرزي، ېاکرت مشاهد او

محکمې يو شمېر غړو او ځينو نورو مطرحو اشخاصو هم د حامدکرزي په 

يولې بيا د دوميې انتخايب څوارلس کلنه واکمنۍ کې )له لنډمهالې ادارې ن

د کابينې د غړو او د دولت د نورو مهمو شخصيتونو او پورې دورې تر پايه( 

متصديانو په توګه دندې اجرا کړي دي، چې موږ د دې بحث د زيات 

 شننې څخه تېرېږو. کاري اوږدوايل له امله د هغوی له پېژندنې او
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 څوارلسم څپرکی
 

 وېد ولسمرش کرزي ځانګړتيا

 

هر شخص خپلې خپلې ځانګړتياوې لري، د يوه شخص ټولې 

ځانګړتياوې نه شو کوالی په بل کې ووينو، خو دا هم نه شو کوالی چې يو 

شخص دې ټول داسې خصوصيات ولري چې په بل کې دې هغه هېڅ نه 

وي، يانې هر انسان او هر شخصيت له يو بل رسه ځينې مشرتکې ځانګړنې او 

ه لري. حامدکرزی هم داسې يو شخصيت دی چې د ځينې مشخص توپريون

همدې افغاين ټولنې زېږنده دی، ځينې خصوصيات يې داسې دي چې 

يوازې په ده پورې مختص دي او ځينې نور يې له نورو رسه مشرتک دي، 

دلته غواړو د ده ځينو مشخصو ځانګړتياوو ته نغوته وکړو: خو مخکې تر دې 

اوو بحث ته راشو، غواړم يو لړ هغو چې د ده د شخصيت پر بېالبېلو خو 

تېروتنو ته هم اشاره وکړم چې د ده له خوا تر رسه شوې او په نتيجه کې يې 

ځينو تنظيمونو ته له کوم عوض پرته دومره امتيازات ورکړل شول چې 

 وروسته يې ده او ټول ملت ته رسخوږی پيداکړ.
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 د ناثابتې واکمنۍ ثابت امتيازات

 

تلې يا ميزان پر پنځمه شپږمه نېټه طالبان کابل ته  ل( کال د۶۹۷۳د )

راننوتل او د استاد رباين رژيم، چې له پخوا څخه پر کابل دومره واکمن نه و، 

د هغه نيم واکه واکمني يې هم ورپسې ورټوله کړه، د اسالمي جمعيت غړي او 

ل مها دا .قومندانان او ائيتاليف ملګري يې له کابله پر تېښته بريايل شول

داسې يو تصور و چې طالبان به د خپلو نظامي برياوو ترڅنګ سيايس برياوې 

هم ترالسه کړي، خو د سيايس تدبري د نشتوايل له امله هغوی له دريو 

هېوادونو )پاکستان، متحده عريب اماراتو او سعودي عربستان( پرته بل هېڅ 

ېره پورې د هېواد په رسميت ونه پېژندل او په دې ېول طالبان يوازې تر ې

پوځي واقعيت او قوت په توګه پاتې شول. طالبانو د هېواد په سلو کې پنځه 

برخه  (پنځه سلنه)نوي سلنه خاوره تر خپل کنټرول الندې راوسته، يوازې 

پاتې شو، هغه هم  يا د جمعيت تنظیم واک خاوره کې د استاد رباين رژيم

تر حاکميت الندې وه،  داسې نه چې دا پنځه سلنه برخه په بشپړ ېول د دوی

بلکې خربه دا وه چې طالبان هلته نه وو ور رسېديل. د استاد رباين نظام د 

يوه ګرځنده نظام بڼه خپله کړه، ان دا چې ځينو بهرنيو هېوادونو يې هم 

ادرس نه شو پيدا کوالی. د هر بهرين هېواد چې به استاد رباين په کار و، نو 

يکي نيول، هغوی به بيا احمدشاه مسعود هغوی به لومړی تاجکستان رسه اړ

کې پوځي هډه درلوده او  (کوالب)رسه، چې دا وخت يې د تاجکستان په 

احمدشاه مسعود به بيا استاد رباين پيدا کاوه. استاد رباين څلورنيم کاله په 

همدې ګرځنده حالت کې تېر کړل، خو د اسالمي دولت! د رييس په توګه، 

ته يوازې د اسالمي دولت)!( نوم پاتې و او يوازې په دا مهال نو استاد رباين 

مسکو کې د پيسو چاپ، نور نه ځمکه وررسه وه، نه ولس او نه هم د افغانستان 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3٠73 
 

کومه زياته برخه جغرافيه. استاد سيا  يوه ورځ چاته کيسه کوله چې: ))کله 

 ،وو هم طالبانو پسې واخيستو، زه او استاد رباين په تخار کې الوتکې ته منتظر

چې تاجکستان ته مو انتقال کړي، نو حاالت هم ېېر خطرناک دي او طالبان 

هم شېبه په شېبه رانږدې کېږي، الوتکې ته تر ختو دمخه استاد رباين ماته 

وويل چې: )دې ملت ته يو خطاب ونه کړم؟( ما ورته وويل ځه ځان باسه دا 

يش!! کوم  څه د داودخان خطاب دی چې اوس به ملت ورته ګوته په غاښ

کوم خطاب؟ دې رسه نو الوتکې ته پورته شو((. د رباين پر رژيم باندې  ؟ملت

ساحه ورځ پر ورځ تنګېدله، يو وخت داسې راغی چې نظار شورا په دې 

باوري شوه چې طالبانو رسه جنګ ته دوام ورکول د دوی د ټولو د نابودۍ 

انو رسه پ  اړيکي فهيم خان په مرشۍ له طالب په مانا دي، نو ځکه خو يې د

ونيول چې د رس او عزت د خوندي کولو په تضمني پر ځمکه وسلې ايښودلو 

د سپتمرب پر نهمه نېټه احمدشاه مسعود ووژل  کال (م۲۱۱۶) ته حارض دي. د

شو، دې پېښې نو د استاد رباين تر چرت الندې د جنګېدونکو افرادو روحيه له 

په نيويارک کې د سوداګرۍ  مه(۶۶د همدې سپتمرب پر )صفر رسه رضب کړه، 

ه راوپاروله، طالبان او د صپر نړيوال مرکز بريد وشو، دې پېښې د امريکا غو 

هد  وګرځېد، دې پېښې، نو د استاد  نیهغوی بهرين مالتړي د امريکا لومړ 

رباين بخت راويک کړ. امريکايانو پر طالبانو د بريد نيت او اقدام په ېاګه 

استاد رباين او د نظار شورا نورو مرشانو رسه  کړل او په مستقيم ېول يې

اړيکي ټينګ کړل. امريکايي پ  پوځيان پنجشېر ته ورسېدل او دوی ورته د 

امريکا د ځمکنيو عسکرو په توګه د همکارۍ ژمنه ورکړه، کله چې به امريکا په 

باګرام او نورو سيمو کې د طالبانو مورچلې مببارولې، نو د استاد رباين او د 

))دا مبونه واړه دي بايد غ   :يت تنظيم نورو ويندويانو به ويلې چېجمع

غ  مبونه واچول يش.(( د طالبانو رژيم د دوو مياشتو په بهري کې ړنګ شو. 

ل( کال د عقرب پر لومړۍ نېټه لومړی، امريکايي پوځيان او بيا د ۶۹۸۱د )

و په حرمرسای شاملټلوالې ملېشې کابل ته راننوتل. استاد رباين ارګ ته الړ ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3٠7٠ 
 

 )د واک د لېږد يو انځور(

کې استوګن شو، دا مهال په بن کې غونډه وشوه، نظار شورا ته په کې اسايس 

واک ورکړل شو، حامدکرزی په کې د موقتې ادارې مرش شو او پرېکړه وشوه 

مه نېټه موقتې ادارې ته واک انتقال  (۲۲چې د همدې کال د جدي پر )

الۍ او رسګردانۍ يش. استاد رباين ته يو ځل بيا تر څلورنيم کلنې کډو 

وروسته دوه مياشتې فرصت په الس ورغی، چې د واک په حرمرسای کې دمه 

واخيل، د تېرو ناخوالو ستړيا وبايس، خپل افراد مقرر کړي او که په دولت 

د خپل تنظيم غړو ته ورحواله کړي. دا مهال استاد  هم کې څه پاتې وي هغه

تر واکمنۍ دمخه پر کومو رباين يو فرمان صادر کړ چې چا هم د طالبانو 

پوستونو کار کړی، هغوی پر همغه ځای بېرته مقرر دي. د خپل تنظيم ځينې 

غړي او پلويان يې له ايران او پاکستانه هم راوغوښتل او اکرثه دولتي څوکۍ 

( نېټه راورسېدله، د دولت اکرثه ۲۲يې پرې ووېشلې، کله چې د جدي )

تليفو تنظيمونو نيويل وو. استاد مؤ  هاساس رګونه اسالمي جمعيت او د هغ

انتقال ته رايض نه و، حرمرسای يې هم رباين هم دا مهال په اصطالح د واک 

نه خوشې کاوه، خو يونس 

قانوين، فهيم او عبدهللا 

عبدهللا په وچ زور له حرمرسای 

څخه ووېسته، بيا بهرنيانو او 

نظار شورا په دې قانع کړ چې 

واک به هسې هم اسالمي 

رسه وي، کرزی به  جمعيت

هسې سمبول وي او ستا 

ځانګړی سهم به هم په 

حکومت کې خوندي وي. استاد رباين د نظار شورا د رهربۍ په رول هم 

خوښ نه و او د تاجکانو او اسالمي جمعيت رهربي يې د خپل ځان ح  

ګاڼه، خو دې ېلې بيا استاد رباين پر دې نزاکت پوه کړ، که غواړې که نه 
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ې لرې کوي، نو تر هغې خو دا ښه ده چې امتياز واخلې او په غواړې نړۍ د

د ل( کال ۶۹۸۱) سمبوليک ېول بل څوک د واک په راس کې رايش. د

( نېټه استاد رباين په اصطالح واک حامدکرزي ته انتقال کړ، له ۲۲جدي پر )

( کسان موقتې ادارې ته داخل شول، دا داسې ۶۷کرزي رسه ټول ټال )

سالمي جمعيت رسه يې تنظيمي اړيکي نه درلودل، خو له کسان وو چې له ا

په دې ېول جمعيت تنظيم رسه يې پخوانی رقابت او دښمني هم نه درلودله. 

نور ټول واک و ځواک له اسالمي جمعيت رسه پاتې شو. کله چې په اصطالح 

قدرت انتقالېده، نو تر هغه دوه درې ورځې دمخه استاد رباين يو بل فرمان 

تېر )کړ. د هغه فرمان محتوا دا ده چې له ده رسه په اصطالح هم صادر 

کې چا ونډه اخيستې وي، نو هغوی ټولو ته دې د  (څلورنيم کلن مقاومت

يادې مودې ترفيعات هم ورکړل يش او معاشونه هم. دا فرمان په دې خاطر و 

چې يو خو به خپلو پلويانو ته امتياز واخيل او بل به پر نوي حکومت يو بار 

هم پرېوځي. همغه وخت د نظر ځينو خاوندانو رسه دا پوښتنه مطرح شوه، 

هغه دولت چې )د اسالمي دولت( په نامه يادېده او استاد رباين يې مرشي 

کوله، که هغه چېرې دولت و، نو ولې يې په څلورنيمو کلونو کې خپلو 

و، نو  او که چېرې دولت نه اتاو نه هم ترفيع لورکړ  ونهمامورينو ته نه معاش

ولې د دولت په نامه يادېده؟ د دنيا په هېڅ ګوټ کې به څوک داسې دولت 

ونه ګوري چې څلورنيمو کلونو کې دې خپلو مامورينو ته نه معاش ورکړي او 

نه هم ترفيع او د دولت په نامه دې هم ياد يش، نو هغه دولت چې نه يې 

امورينو يې څه م ؟معاش درلود، نه ترفيع، نو مامورين يې په څه يش ساتل

د همدې په اصطالح  ؟او بيا حامدکرزي ته يې څه شی انتقال کړ ؟کول

مامورينو د ترفيع او معاش ورکړه يې انتقال کړه که څنګه؟ استاد رباين پر 

پورتنيو امتيازاتو رسبېره د هغو ټنونو افغاين بانکنوټونو د تبادلې امتياز هم 

پ  زېرمه کړي وو. کله واخيست چې دوی ته روسيې چاپ کړي او دوی 

چې نوي افغاين بانکنوټونه چاپ شول، نو حامدکرزي د استاد رباين ټولې 
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زېرمه کړې پيسې هغو ته په نويو پيسو بدلې کړې او هم يې په وروستيو دوو 

مياشتو کې د هغه صادر کړي فرمانونه ومنل. دا او دېته ورته نور په سلګونو او 

قانونه کارونه تر رسه شوي چې د ټولو قيد، زرګونو څه چې په لسګونو زرو نا

تحليل او څېړنه يې د يوې ليکنې او يوه اثر له اوسېلې څخه وځي. کارونه نا 

ثابت خو امتيازات يې ثابت وو. شاملټلوالې ته د دغسې امتيازاتو پرله پسې 

ورکړه د کرزي د شخصيت د ځانګړنو يوه برخه شوه، چې د ده د واکمنۍ په 

استاد رباين ته د  کړ او بېالبېل رنګونه يې خپل کړل. وام پيدابهري کې يې د

دغو غټو امتيازاتو د منلو تر څنګ د کرزي بله لومړنۍ اشتباه دا وه چې کله 

هم د واک تر رسمي لېږد وروسته ارګ ته داخل شو، نو محمد قسيم فهيم 

ورته راغی، کرزي ته يې وويل چې اوس به زموږ ساتونکي درڅخه رخصت 

تاسو د خپل ځان د حفارت لپاره خپل کسان راولئ، کرزي ورته وويل،  يش،

همدا مې خپل کسان دي )د فهيم ساتونکو ته يې اشاره وه(، نور څوک 

راومل، دې رسه نو فهيم خان ېېر خوشحاله شو او پر دې پوه شو چې دا سړی 

د ځان ساتنې لپاره هم پر موږ ېېه لګوي، نو ځکه يې ورو ورو غوښتنې 

 اوس راځم د ولسمرش کرزي ځينو نورو ځانګړنو ته: تېدلې.زيا
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 د ولسمرش کرزي تشخيص او غوراوی

 

خلک کله کله له ولسمرش حامدکرزي څخه ګيله کوي، چې قوي خلک  

نه انتخابوي او هر ځای کې ضعيفه کسان ټاکي. دوی فکر کوي چې ولسمرش 

څخه کار نه اخيل او يا  يا يې په ټاکنه کې له دقت ،ګنې دا کسان نه پېژين

پرې د بل چا له خوا په زوره تحملېږي. خلکو ته به جمهور رييس د يوه 

عادي انسان په توګه ښکاري چې هېڅ شی نه محاسبه کوي او هر څه په پټو 

سرتګو مني، خو که څوک ولسمرش حامدکرزی له نږدې څخه وپېژين، خربه 

داسې نه ده، په ځينو برخو کې به 

رنې هم سمې وي، خو پورتنۍ انګې

تر ېېره حده پورې دا ګومانونه سم 

نه دي. ولسمرش يو داسې ذکاوت 

لري چې تر ټولو کمزوري اشخاص 

تر ټولو ښه پېژين، عيناً لکه کوم 

ښکاري چې ښکار پسې ګرځي او 

خپله لومړنۍ نښه لومړی انتخابوي، 

 اسانه او سخت ښکار پېژين، دغسې ولسمرش کرزی هم دی. دی د هغه کب

نيوونکي په شان دی چې پوهېږي، کوم ځای کې خپل جال خور کړي، 

کوم ېول کب ونييس، کوم ېول کب په جال کې ايسارېږي او کوم له جاله 

وځي، دی هم دغسې دی. دی د خپلې ټولنې متخصص دی، دی د هغو 

سياستوالو په شان نه دی، چې سيايس ريايض، فلسفې او د سياست علمي 

ټولنې تطبيقوي، دی پر دې پوهېږي چې په دې ټولنه فورمولونه پر خپلې 

له هر چا رسه بايد ځانګړې  ،کې واحد سيايس او علمي فورمول نه تطبقېږي

(ولسمشر حامد کرزی)  
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معامله ويش. نو ځکه خو دی چې د کوم پوست لپاره کوم څوک ټاکي، هغه 

بايد دومره سست او پڅ وي چې هر څه دی وغواړي، هغه يې ومني، البته په 

و ټوپکوالو او زورواکو خربه جال ده چې د اسالمي دې برخه کې د هغ

جمعيت او نورو تنظيمونو له خوا معريف کېږي او دی يې د رد صالحيت نه 

لري. زموږ خربه دلته پر هغو اشخاصو ده چې د تنظيمونو تر دايرې بهر دي 

او د ولسمرش ونډې ته پاتې کېږي. د دې ېول اشخاصو د تعني په برخه کې 

ه خپل خپل معيارونه دي، تر ټولو عمر خوړلی، بې ژبې، بې بيا ولسمرش رس 

خولې، بې کسه او بې وسه سړی انتخابوي، په دې کې بيا داسې اشخاص هم 

وي چې هېڅ وليس بېز نه لري. جمهور رييس فکر کوي که د نفوذ خاوندان 

مقرر کړي، نو چې کله يې لرې کوي، هغوی خپل خپل مشکالت زېږوي، نو 

ن مقرر کړه چې هېڅ بېخ او تريخي ونه لري. هر کله چې به راځه داسې کسا

يې څوک مقرر کړ، تا به فکر کاوه چې تر دې نو بيا بل کمزوری شخص نه 

پيدا کېږي، خو چې بل به يې مقرر کړ پر هغه پخواين به دې شکر وکاږه، 

غوره بېلګې يې د کورنيو چارو د وزير په توګه د تاج محمد وردګ، د کابل 

 نورهللا د په توګه د صاحبي، د افغانستان بانک د رييس په توګهښاروال 

کريم رحيمي، د جمهوري رياست د لومړۍ  د دالوري، د خپل وياند په توګه

نورمحمد قرقني، د بېړنۍ  د دورې د ټاکنيزو مبارزو او د پوهنې وزارت لپاره

تي محمد اسمعيل قاسميار او يا هم د نورو مهمو دول د لويې جرګې لپاره

پوستونو لپاره د دا ېول پڅو او سستو اشخاصو ټاکنه. په دې کې بيا يوه بله 

خربه هم ېېره مهمه ده او هغه دا چې کوم پوست به د اکرثيت پښتنو او يا 

ځينې نورو قومونو لپاره پاتې شو، که هغه پوست به ېېر حساس و، نو بيا به 

هغه پوست لپاره په ګډه  نظار شورا رسه د له يې له شاملټلوالې په تېره بيا

داسې يو شخص به يې ورته راوسته چې د هغوی له خوښې پرته  )پرېکړه کوله

به يې ګام نه پورته کاوه، خو هغه پوستونه چې به د کوم تنظيم ونډه نه وه او 

سوچه به ولسمرش ته پاتې وو، په هغو کې هم ده تر کمزورو ېېر کمزوري 
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ت په تسلسل رسه له دوو برخو جوړ اشخاص ګومارل. په دې ېول نو حکوم

شو، يو هغه ېلې او اشخاص وو، چې د توپک په زور راغيل وو او هېڅ ېول 

قانون ته يې غاړه نه ايښودله، هر ېول بدمعايش يې کوله او بل هغه ېول 

اشخاص وو چې د جرئت غريزه يې اصالً مړه وه او يوازې د څوکۍ په مينه 

ګام نه شو پورته کوالی، حکومت له دوو کې ېوب وو، نور يې کوم قانوين 

خطونو څخه جوړ شو، يو تېز او ناقانونه او بل سست خط چې قانون يې 

البته په دې منځ کې به يو شمېر، کارپوه  غوښته، خو عميل کوالی يې نه شو.

واړو لیکو په داو زړور اشخاص هم و، خو هغه به د ګوتو په شامر وو او د دې 

 .ګري وو منځ کې به را
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 د کرزي عاطفي شخصيت

 

دى. په  اړخد هغه عاطفي  ه خواد ولسمرش کرزي د شخصيت يو 

سياستوالو او واکوالو کې عاطفي شخصيتونه ېېر کم وي، په تېره بيا په رشقي 

چې د سياست فلسفه اساساً د برچې پر څوکه والړه ده. دلته اکرثه  ،ټولنو کې

اکام ثابت شوي. په شلمه سيايس عاطفي شخصيتونه په سيايس ېګر کې ن

، يو په (ګاندي او باچاخان)پېړۍ کې دوه لوى سيايس عاطفي شخصيتونه: 

بل خپلو ارمانونو ته ونه رسېد. له ګاندي پرته  ، خوسيايس ېګر کې برياىل شو

موږ ېېرې کمې بېلګې لرو چې هغه دې له عواطفو رسه مل سيايس حرکت 

برياىل شوى وي. کرزى د زمانې د پيل کړى او له زورواکۍ پرته دې واک ته 

په بهري کې واک ته ورسېد، خو د واک  توخاصو استثنايي رشايطو او تعامال 

نه عميل واک. د ده د واکمنۍ په ، زياته برخه يې قانوين واک ته رسېدنه وه

بهري کې واک اکرثه نورو چالوه، خو قانوين مسؤليت يې ده ته منسوبېده. ده 

ولتي مخالف پر وړاندې له زيات زغم او اوسېلې د خپل هر دولتي او ناد

همدا زغم د دې سبب شوى و چې د ده ځينې مخالفني د ، څخه کار اخيسته

خوا ودرېږي، ده هېڅکله هم د خپلو تر وخت په تېرېدو رسه بېرته د ده 

مخالفانو پر وړاندې سپکه خوله نه ده کارولې. يوه ورځ يې د کابل د 

هم  مې کې وويل: ))وهللا چې په خپلو مخالفينو چهاردهي د خلکو په غونډه

زړه خوږېږي چې وژل کېږي.(( دا نو د عاطفي حالت هغه اوج دى چې 

سړى يې د قدرت پر مهال څرګندوي. ولسمرش څو ځلې په عامه غونډه کې له 

ېېره درده په ژړا شوى، کله چې يې د خپل هېواد ماشومان په وينو کې ليت 

 مې(٠3دسامل سرتګو ته نيوىل، هغه د پارملان د )پيت ليديل، نو بيا يې 

پرانيستغونډه کې د خپلې وينا په وروستۍ جمله کې خپله ژړا ټينګه  پهدورې 
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 )ولسمرش حامد کرزی(

د خلکو د عامه  (شينډنډد )نه کړاى شوه، هغه د امريکايي الوتکو له خوا 

 وژنې د فاتحې په غونډه کې په ګډه له خپل ولس رسه وژړل.

يل کرزي په قتل کې خپله طبيعي ژړا کنټرول هغه د خپل ورور احمد و

نه کړاى شوه. هغه د پارملان له يو شمېر 

چې د  په کتنه کې خواخوږو وکيالنو رسه

( نېټه ٠9کال د اسد مياشتې پر ) (ل٠073)

يې وکړه، تر اوږدو بحثونو وروسته يو ځل بيا 

و او ژړا يپه زغرده زغرده وژړل، د خپلو سلګ

ماېېر څه غوښتل په ترڅ کې يې وويل: ))

وکړم، خو زه په ېېر   چې خپل ولس ته يې

جمهور رييس شوم، هېڅ   خراب حالت کې

ما له يوه وران  ،نه وو، هر څه وران ويجاړ وو

رشوع وکړه، په ېېر مشکل مې هېواد تر دې حالته راورساوه،  څخه حالت

اوس د خداى فضل دى د يو څه خاوندان يو، بل جمهور رييس که راغى 

 بل حالته به کار رشوع کړي.(( ښه له يوه ،به تر ما خوشبخته ويهغه 

خو د ، په دې غونډه کې بيا هم جمهور رييس له چا څخه ګيله ونه کړه

له خارجيانو او هغه چا  )څخه يې ښکارېدله چې ېېر ستړى دى منتخربو له 

څخه ګيله من دى چې پر ده تر حده زيات انتقادونه کوي. ده د خپلو خربو 

ترڅ کې وويل: ))ما ته نه قانون اجازه راکوي چې بيا ځان کانديد کړم او په 

نه زه خپله ځان کانديدوم، زه ېېر ستړى شوى يم، سن مې هم تقاضا نه کوي 

چې دا ټوله دنيا هم راته ووايي بيا ځان نه کانديدوم. هو خو يو کار به موږ او 

ږو.(( د جمهور رييس تاسې ټول په ګډه کوو چې د يو ښه سړي تر شا به ودرې

دا مجلس له وکيالنو رسه نږدې دوه ساعته اوږد شو، خو په دې غونډه کې 

ماڼيجن ښکارېده، عاطفي حالت  او ستومانه، هغه تر پخوانيو غونډو ېېر ستړى

يې د غچ اخيستنې روحيه په  څخه چاله يې هم تر پخوا ېېر څرګند و او 

  خيال کې هم نه ګرځېدله.
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 حيا او عفت

 

سمرش حامدکرزی داسې يو جمهور رييس دی چې د خپل ولس ول

کلتوري ارزښتونو ته سخت درناوی لري، د همدې ارزښتونو په منت کې 

رالوی شوی دی. خپله حيا، عزت او عفت ساتل او د نورو حيا ته درناوی د 

افغاين ټولنې د غوره کلتوري او ټولنيزو ارزښتونو له جملې څخه دي. کرزي 

ي فرد او هم بيا د يوې سرتې دوديزې ټولنې د ولسمرش په توګه هم د يوه عاد

تر هر چا زيات دا کلتوري ارزښتونه ساتيل او ځلويل دي. په افغانستان کې 

په سياست کې د مېرمنو ونډه يوه حساسه مسئله ده، تر حامدکرزي دمخه چې 

 هر افغان مرش يا د دوميې يا درېيمې درجې واکمن خپله مېرمن، هغه هم د

حاکميت پر مهال سياست او عامه محرض ته راکښلې، چندان ښه نتيجه يې نه 

امان هللا خان دوره وه چې د ښځو  ده ورکړې، غوره بېلګه يې د غازي

غورځنګ په تېره بيا په عام محرض کې د )ملکې( حضور غازي امان هللا خان 

يوې او افغانستان ته سخت جنجالونه پيدا کړل. کرزی رسه له دې چې په 

مخورې قومي او روښنفکره کورنۍ کې زېږېدلی، رالوی شوی او د 

اعليحرضت محمدراهر شاه له دربار رسه يې هم تاوده اړيکي درلودل، 

مېرمن يې هم په يوې لوستې او روښنفکره کورنۍ کې زېږېدلې، لوړې زده 

کړې لري او د طب ېاکرت ده، خو ده هېڅکله هم د افغانستان د لومړۍ 

توګه په کوم رسمي او نارسمي محفل کې څرګنده نه کړه. نه يې په  مېرمنې په

دولتي چارو کې مداخله وکړه او نه يې هم له بيت املال څخه ناوړه ګټه 

پورته کړه. په دې برخه کې که يې له استاد برهان الدين رباين رسه پرتله 

صطالح کړو، نو څرګند توپري په کې ليدل کېږي. ان يو شمېر کابل مېشتو په ا

روښنفکرانو به کله کله د رسنيو له الرې سختې نيوکې هم پرې کولې، چې 
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 )ولسمرش حامد کرزی(

خپله ځان ته د ولسواکۍ ممثل وايي، د ښځو حقوقو دعوې کوي، خو خپله 

مېرمن رسمي او نارسمي غونډو ته نه حارضوي. خو ولسمرش د دوی پر 

وګه په وړاندې هېڅ غربګون ونه ښود او خپله مېرمن يې د کور د مېرمنې په ت

عفت او عزت کې وساتله. د شخيص کرکرت له مخې ولسمرش کرزی ېېر 

، نو سرتګې به يد نورو نيمګړتياوې ورته معلومې هم و حياناک سړی دی، که 

پرې پټوي او ځان پرې ناګاره 

اچوي. د جمهوری رياست تر 

دوميو ټاکنو دمخه ېاکرت عبدهللا 

عبدهللا ته يو څه داسې شخيص 

و، چې د هغه مشکل پيدا شوی 

شخصيت ته يې تاوان رسوالی 

شو، کله چې د ولسمرشۍ ټاکنې 

راورسېدې، ال هم د ېاکرت عبدهللا 

مشکل پر خپل ځای و، فهيم خان 

او نورو يې د حل لپاره لګښت او 

منډې ترړې کولې، کرزی پر ټولو 

جزياتو خرب وو. د ټاکنو د مبارزو 

هغه ته ورغلل، ورته يې  په ترڅ کې د ولسمرش کرزي يو شمېر کمپايرنان

وويل: ېېر ښه فرصت دی چې عبدهللا له صحنې لرې کړو او له دې خوږې 

ګوتې يې ونيسو، هغه ورته په سړه سينه وويل: ))موږ بايد د عبدهللا عزت 

خوندي کړو، د هغه شخصيت ته زيان ونه رسوو، عبدهللا مارسه په ټاکنو کې 

ه بايد خالص يش، دا ټاکنې رقابت لري، کله چې ټاکنې خالصې يش هر څ

بايد د دې سبب نه يش چې موږ خدای مه کړه د چا شخصيت ته په کې 

زيان واړوو.(( همغه وو چې د عبدهللا د شخصيت د تخريب مخه يې ونيوله. 

ان د دفرت او جمهوري رياست نور کارکوونکي چې کوم وخت ترې کومه 
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رته کړی، ځينې يې راغوښتي، نصيحت يې و  ،اخالقي سهوه او خطا شوې ده

له کاره ګوښه کړي، خو نور يې پرې نه دي خرب کړي چې د کوم علت له 

( کلونو په بهري کې چې هر چا هر څومره بد و ۶۲د ) مخې يې لرې کړي دي.

رد ورته وويل، ده يې په مقابل کې سپوره کلمې استعامل نه کړې، د يوه 

ښه مثال دی، ټولنيزو حياناک انسان په توګه دی په افغاين ټولنه کې يو 

ارزښتونو ته د درناوي له کبله دی په افغاين ټولنه په تېره بيا په پښتنو کې د 

  زيات تائيد وړ شخصيت ګڼل کېږي.
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 د حامدکرزي ټولنيز شخصيت

 

حامدکرزی هغه ولسمرش دی چې د ټولنيز چلند له مخې په غوره دريځ 

سې ټولنيز چلند کوي کې دی. له مخالف، مواف ، دوست او دښمن رسه دا

چې هغوی فکر کوي، د ېېرې مودې دوست يې دی او له ېېرې پخوانۍ 

زمانې وررسه پېژين. که څوک يې په کور کې مېلمه وي، نو دی خپله ورته په 

پيشقاب کې خواړه اچوي، دسامل او کاشوغه ورته په خپل الس ورکوي، د 

ندې راځي. د ېوېۍ مېلمه دومره عزت کوي چې مېلمه يې تر زيات تاثري ال 

پر مهال داسې ګپ او شپ لګوي چې فکر نه کوې کوم ولسمرش رسه ناست 

 يې، وليس متلونه، ټوکې ټکالې او شعرونه يې زيات زده دي.

په واقعيت کې د ده همدا ټولنيز چلند و چې د ده پر ېېرو سيايس 

دی نيمګړتياوو او سيايس ناتدبريۍ يې پرده غوړولې وه. د ولسمرش دا عادت 

 )ولسمرش حامد کرزی، د ولس په منځ کې(
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چې څوک په قهر او غوصه هم دفرت ته وريش، نو خوشاله ترې راوځي. د لنډ 

مهالې ادارې پر مهال په لغامن کې يو وايل و، )عبدالهادي واحدي( نومېده، 

ده فکر کړی و چې طالبان الړل، حکومت مو ونيوه، نو راځه لګښتونه کوه، بيا 

ر هوټيل او دکانداره به يې حکومت ورکوي. د شپږو مياشتو په بهري کې له ه

ېېر پوروړی شو، د انتقايل ادارې پر مهال له واليته هم پسې لرې، خو پور 

( لکه افغانۍ پوروړی و. سړی ېېر ۹۱پرې پاتې شو. په نويو افغانيو نږدې )

خفه او په قهر و، ولسمرش رسه يې هم د مالقات زمينه نه برابرېده، کال دوه په 

له ولسمرش رسه د مالقات زمينه برابره شوه،  دې کې ووتل، خو په پای کې يې

ده ويل ېېر په قهر د کرزي صيب دفرت ته ننوتم، ما ويل چې ځه اوس خو 

وايل هم نه يم، څه چې مې زړه غواړي ولسمرش ته يې وايم، خپل زړه به ښه 

تشوم، کله چې دفرت ته ورننوتم، نو کرزی صيب له خپلې څوکۍ راپورته شو، 

))چېرته يې واحدي صيب ګرد رسه زموږ پوښتنه هم نه  په خندا يې وويل:

کوې، نه راځې، نه احوال رالېږې، انډيوايل خو داسې نه کېږي، چې زه مو 

يوازې پرې ايښی يم؟(( واحدي صيب وويل، ما نه وارو پار خطا شو، هر څه 

بيا کرزي صيب راته وويل، ته ونيسه چای وڅښه بيا يې  ،مې له ياده ووتل

يه خدمت، څنګه دي لغامن کې حاالت؟ څنګه دې زموږ پوښتنه وا))وويل: 

واحدي صيب وايي، ما ورته په ېېر احتياط د خپلې قرضدارۍ خربه  ((وکړه!

وکړه، هغه وويل: ))ته خپله خان سړی يې پيسې څه کوې، ته خپله خلکو ته 

دا خو : ))پيسې ورکوې.(( واحدي وايي، زه له رشمه غلی شوم، بيا يې وويل

ه درې کلونو مخکې پيسې دي، حکومت خو هر کال خپل حساب و د دو 

دی  .((کتاب لري، د هر کال بوديجه معلومه وي، دا زه له کوم درکه درکړم؟

وايي زه حريان وم چې څه ورته ووايم، يو دم مې له خولې څخه ووتل: ))از 

به خربه يعج)) :باب استاد ربانی بتی!(( په دې رسه دی يو دم په خندا شو

(، هغه به هر چاته له کوم ۳۱۱۱استاد رباين يو باب درلود ) ((ې وکړه.د

حساب او کتاب پرته له همدې بابه پيسې ورکولې. دې باب ته په اداري 
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حساب کې )قطعه يي مرص (( وايي چې وجه يې معلومه نه وي او صالحيت 

يې ولسمرش رسه وي. واحدي وايي دې کې يې نو راته وويل راکه کاغ ونه 

. پاڼې مې ورکړې او راته يې وليکل چې دا پيسې دې ورته اجرا يش، دې

کاغ ونه مې جيب کې کېښودل او په خوشالۍ له دفرته رابهر شوم. د راوتو 

 ېپر وخت مې ورته وويل، ما رسه دې داسې ښه چلند وکړ که پيسې دې راکړ 

( دا د هم نه وای، نو خفه کېدمل درڅخه نه، هغه وويل: ))موال دې راوله....(

د هغه بل خاصيت دا دی چې  .کرزي صيب د ټولنيز شخصيت يوه بېلګه وه

د هېواد د اکرثو ټولنيزو، فرهنګي، سيايس او ميل شخصيتونو نومونه يې له 

ياده زده دي. کله چې به غونډه وه، د هر يو نوم به يې به جار اخيسته، له 

کوله او دا کار پر هغو هغو څخه به يې د نورو مرشانو د حال او احوال پوښتنه 

شخصيتونو چې ده به يې په مجلس کې نوم اخيسته، خورا ښه تاثري کاوه. د 

ټولنيزو روابطو له پلوه حامدکرزی په نړۍ کې يو کم مثاله مرش دی. خو له 

 سيايس او اداري پلوه هغه خپل خپل مشکالت لري.
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 د کرزي عقيده يي شخصيت

 

يو معتقد مسلامن دی، يو معتدل له عقيده يي پلوه ولسمرش کرزی 

ر ټحلم، رحم، کرم او د عوامو په اصطالح سړيتوب، د ده د کرک .مسلامن

مهمې برخې دي. کينه، بعض او م هبي تعصب يې په تندي کې نه ليدل 

ملونځ او اودس کوي، خو د افراطي اخوانيانو په شان د بل چا کېږي، خپل 

ه کوي. کوښک کوي ملونځ په په ملانځه او اوداسه کې ېېره مداخله ن

مرصوفيتونه د دې سبب کېږي چې ټول   جامعت رسه ادا کړي، خو سيايس

ملونځونه په جامعت رسه ادا نه کړي. د تراويح او جمعې ورځ ملونځونه 

رضور په جامعت رسه ادا کوي، د ولسمرشۍ پر مهال يو شمېر نورو کسانو هم 

ه جامعت رسه ادا کړي دي. لنډه دا له ده رسه د ملتيا په نيت ياد ملونځونه پ

چې ملونځ او روژه کې ېېر ټينګ دی. داسې وخت هم راغلی چې د کار په 

دفرت کې يې ځينې وزيران ناست دي، خو دی ترې غلی وتی، ملونځ يې په 

جامعت رسه ادا کړی او بېرته چې راغلی بيا يې هغوی ته وييل چې زه 

ل حاکميت پر مهال الړ او دا ی وم، حج او عمرې ته د خپلجامعت ته تل

خدای)ج( په کور کې()ولسمرش حامد کرزی د   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

فريضه يې هم ادا کړې ده. د سخاوت خاوند دی، د عوامو په اصطالح په 

الس کې ازاد دی. د سبا ورځې ېېر غم وررسه نه شته، څه يې چې په الس 

کې وي همدا نن يې درنه قربانوي، زړه يې ېېر باريک دی. له سخاوت څخه 

ه دي. د الکويل مرشوباتو د يې خپل سيايس مخالفني هم بې برخې کړي ن

څښاک په باب يې تراوسه چا څه نه دي وييل، څکاک يې نه ردېدالی او نه 

تائيدېدالی يش، لنډه دا چې ېېر هغه شيان چې اسالم مجاز او روا ګڼيل هغه 

تعقيبوي او نارواوو څخه مخ ګرځوي. که د ده پرځای بل هر څوک وای او د 

نو دومره يې ځان پاک نه شو ساتالی. پيسو داسې باران پرې اورېدالی، 

حياناک او عزتناک سړی دی. اسالمي مطالعه يې په منځنۍ کچه کې ده. په 

مجموعي ېول دی يو عقيده يي شخص ګڼل کېږي، خو د حکومت 

رونه يې نه ټول په اسالمي اخالقو سمبال وو او نه هم په نا اسالمي، د هر ټکرک

ناڅرګندو عقايدو او فکرونو متضاد اشخاص  متضادو او فکر او ان د څو بېالبېلو

 په کې ليدل کېدل.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3939 
 

 

 د کرزي جرئت، احتياط او وېره

 

ولسمرش کرزی داسې يو شخصيت دی که ووايو ېېر باجرئته دی، هم توجيه 

او مثالونه يې پيداکېدی يش او که ووايو کم جرئته او يا هم بې جرئته دی، 

احتياط، مرض احتياط او وېرې نو هم ېېرې بېلګې يې پيداکوالی شو، د 

ېېرې بېلګې يې هم ليدالی شو. ولسمرش د بهرنيانو په تېره بيا د امريکايانو پر 

وړاندې سخت زړور دی، دا جرئت ځينو ته کېدی يش تصنعي ښکاره يش او 

ځينو ته حقيقي، خو ولسمرش يې تر هر چا زيات پر علت پوهېږي، يانې دا 

ګوتې وروړي چې هلته د خطر  زياتې چې ولسمرش هغه ځای ته د جرئت

کچه کمه وي، که څه هم خطر لوی او قوت يې زيات وي. دا چې ولسمرش 

ولې د امريکايانو پر وړاندې ېېر حساس او باجرئته دی، په خپله ولسمرش د 

خربياالنو په يوه غونډه کې له دې حقيقت څخه پرده پورته کړه، ولسمرش 

انو تېز ورځم، خربه دا ده چې امريکا نه پر وويل: ))دا چې زه ولې پر امريکاي

ما کودتا کوي، نه مې وژين، نه مې طياره ويل، نه راته زهر راکوي او نه 

راباندې توغندي راويل، امريکا د دنيا لوی ملک دی، دې ټولو کې يې نوم 

بدېږي، نو پرېږده زه وررسه تر اخره رسۍ کش کړم، خو رسۍ شکولو ته نه 

ان ح  ورڅخه غواړم...(( ولسمرش چې څومره د نړۍ له پرېږدم، د افغانست

سرت طاقت )امريکا( رسه ېغره وهله، هاغومره يې بيا له خپلو داخيل 

او ځينو نورو جنګساالرانو څخه وېره  (نظار شورا)جنګساالرانو، په تېره بيا له 

احساسوله، د هغوی په مقابل کې به همېشه چوپه خوله ناست و. يوه ورځ 

ستم په داسې حال کې ولسمرش کرزي ته زنګ وواهه چې دوستم د جرنال دو

نشې په حالت کې و او ولسمرش د کابينې په غونډه کې ناست و. دوستم په 

ټلېفون کې سختې بدې او ترخې خربې وکړې، ولسمرش د ټلېفون غږ پورته 
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او سپکې خربې واورېدې،  ېکړ، د کابينې ټولو حارضو غړو د دوستم سپور 

 مرش او نه هم د کابينې کوم غړي، څه وويل، ټول غيل وو.خو نه ولس

فهيم خان د جمهور رييس له اجازې پرته راساً د هغه دفرت ته ورننوت،  

څو ځله يې د وتلو او راننوتو په حالت کې د ولسمرش د دفرت دروازه په لغته 

وهلې، سپوره الفاظ يې هم کارويل، خو ولسمرش ورته هېڅ نه دي وييل. د 

دوميې دورې تر وروستيو پورې د ډمهالې ادارې له پيله بيا د ولسمرشۍ لن

يې د فهيم خان، حاجي محمد محق ، جرنال دوستم، بسم هللا خان، امرهللا 

صالح، عبدهللا عبدهللا او ګڼو نورو 

اشخاصو ېېرې ترخې خربې 

اورېديل، خو ده هېڅکله ورته په 

جرئت ځواب نه دی ورکړی. کله 

 دفرت ته څوک چې به د ولسمرش

ننوتل او خربې به پيل شوې، په 

د اسالمي  به تېره بيا که خربې

جمعيت او ځينو قومندانانو په باب وې او دا مهال به خدمو چای راوړ، نو 

مرش به خربه په بله واړوله، په نورو مسايلو به يې پيل وکړ، کله چې به سول

ربه پيل کړه. له دې څخه هغوی د چای پياله کېښوده، بيا به ده بېرته اصيل خ

داسې ښکارېدله چې دی د خپل دفرت پر خدمو هم پوره واکمن نه و او يا يې 

او ده يې د تبديلۍ وو باور پرې نه درلود، دا هم ورته شاملټلوالې مقرر کړي 

صالحيت او جرئت نه درلود، زه دوه ځله د ده په دفرت کې او يو ځل يې په 

داسې يو حالت رسه مخامخ شوی يم. د  کور کې د سهار چای پر مهال له

چای د خدمو پر وړاندې يې خربه بلې خواته وړې ده. د دې امکان هم و 

ثبتوونکي وسايل نصب شوي وي، يوه ورځ له  غږچې د ده په دفرت کې 

ولسمرش رسه زما مالقات و، يوه انتخابايت موضوع وه، ما وويل کله خو مې زړه 

م او يا پرې ځان مړ کړم، ولسمرش يو دم په غواړي چې يا يې له مخې لرې کړ 

 )ولسمرش حامد کرزی(
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اشاره پوه کړم، پاس چت ته يې الس ونيو، څلورو دېوالونو ته چې مانا څه 

وايې؟ هر څه دلته ثبتېږي، دا مهال ماته هغه د ملګري )او( کيسه راياده شوه. 

سرت جرنال الکساندر مايارو  ) په افغانستان کې رښتيا څه تېرېدل.؟( يو اثر 

دا هغه روسی جرنال و چې د ده په مرشۍ رويس لښکرې افغانستان  ليکلی،

په خپلو يادښتونو کې ليکيل ته راغلې، دی د ټولو رويس لښکرو مرش و. ده 

موږ د ملګري )او( په نامه يو عسکر درلود چې هغه به همېش د بربک »: دي

 کارمل په دفرت کې د هغه تر شا والړ و، خو په ملکي درييش کې، د ملګري

)او( وريفه دا وه چې د کارمل ټولې خربې واوري، په واقعيت کې کارمل د 

هغه له اجازې پرته هېڅ خربه نه شوه کوالی، کله کله چې به کارمل ته څوک 

راغلل او ملګری )او( به يې نه پېژنده، نو کومه داسې خربه به يې وکړه چې د 

چې دلته  ،ه ويالیشوروي خال  به وه، کارمل خو په خوله هغه ته څه نه شو 

مې رسته څوک والړ دی، نو د الس په اشاره او د خولې په بې غږه حرکت به 

يې هغه ته وويل چې شاته مې وګوره! که هغه سړی به لږ هوښيار و، نو په 

اوس چې له هغې زمانې نږدې شل پنځه ويشت کاله تېر  «نزاکت به پوه شو.

يت کې کوم تغري نه دی شوي، خو فکر کوم د دې کوټې د کنټرول په ماه

 راغلی، يوازې کېدی يش توپري يې په دې کې وي چې د ملګري )او( ځای

ملګري )تخنيک( نيولی وي. روسی جرنال ليکي چې ملګری )او( زموږ  اوس

د عسکر يو مستعار نوم و. اوس هم کېدی يش مستعارو )وسايلو( د هغه ځای 

ې له زيات احتياط څخه نيولی وي. ولسمرش نه يوازې په خپل کاري دفرت ک

کار اخيسته، بلکې د خپل کور مخې ته د شنه چمن په خالصه فضا کې يې د 

ېوېۍ او چای د خدمو پر وړاندې هم له ورته احتياط څخه کار اخيسته، 

يوه ورځ مې سهار چای وررسه څښه، سيايس خربې وې. د استاد رباين د 

دا مهال يو خادم د چايو سيايس مانورو او حرکتونو په باب مو خربې کولې، 

د تازه کولو لپاره راغی، ولسمرش خربه چوپ کړه، تر هغه پورې يې بيا خربه 

پيل نه کړه تر څو چې خادم بېرته له موږه لرې شوی نه و. د ولسمرش دې 
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ېول جرئت، وېرې، احتياط او په ځينو ځايونو کې مرض احتياط هغه ته 

که څوک په داسې يو حساس ېېر زيانونه اړويل دي. هم ېېرې ګټې او 

پوست کې کار کوي، هغه ته جرئت او احتياط دواړه په کار دي، خو هوښيار 

واکمن به همغه وي چې له دې هر يوه څخه پر خپل ځای او خپل وخت 

) خو د دې ېول وېرو تر څنګ بيا ولسمرش کله کله په ځينو ګټه پورته کړي

خطر کچه پکې ېېره  ځايونو کې له داسې جرئت څخه کار اخيسته چې د

زياته محسوسه وه. هغه يو ځل د غزين د اندړو ولسوالۍ په يوه غونډه کې 

ناست و چې د مخالفانو له خوا غونډې ته ور څېرمه توغندي ولګېدل، د ده 

په روحياتو کې هېڅ تغري رانغی، خلک یې ارامۍ ته را وبلل او غونډه يې له 

 اخالله وژغورله.

خيمه کې د لويې غونډې پر مهال کېږدۍ ته يو ځل د لويې جرګې په 

نږدې توغندي ولګېدل، ولسمرش پر خربو لګيا و، خلک وترهېدل، ده پر ټولو 

غږ کړ، کېنئ کېنئ، توغندي دي، هېڅ خربه نه شته، دوی به خپل کار کوي، 

 خربو ته يې په نورمال ېول ادامه ورکړه.

ه چې نه غواړو د جرئت او کم جرئتۍ داسې ګڼې نورې بېلګې يې هم شت

دا ليکنه پرې نوره وغځوو. لنډه دا چې جمهور رييس کرزی د خپلې واکمنئ 

 په بهري کې د با جرئتۍ او کم جرئتۍ په دواړو حالتونو کې ژوند کړی دی.
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 د بخت پاچا د بخت تر وخته

بخت هم عجيبه شی دی، سړی په نه امکاناتو پاچاهۍ ته رسوالی يش. 

ر عقل وي، خو بخت وررسه ياري نه کوي، ګټلې کله کله يو سړي رسه ېې

پاچاهۍ ترې الړه يش. په اصطالح بخت يې کوټه يش. په همدې خاطر خو 

 رحامن بابا وييل دي:

 عقل مه غواړه طالع غواړه رحامنه

 ان ديرالمررلمن د طالعمنو غرعق

د نړۍ يو غ  سيايس مفکر )ماکياويل( پنځه نيمې پېړۍ پخوا وييل: 

د بخت په زور واک ته رسېږي، خو دا واک تر هغه پورې ))ځينې کسان 

غځېږي چې بخت وررسه ملګری وي(( ماکياويل وايي: ))که چېرې د بخت 

پاچا تر بخت وروسته له هرن او تدبري څخه کار واخيل، نو که بيا بخت وررسه 

ملګری هم نه وي د تدبري په زور چلېږي...(( د دې خربې مانا دا ده چې 

نايي مرغه دی چې تصادفاً د چا پر اوږه کېني. سړی بايد تل تر بخت يو استث

تله ورته په طمع نه وي، خو هرن او تدبري له استثنايي حالته وځي او څوک 

يې چې ولري، نو ټول عمر وررسه مګرتيا کوي، په همدې خاطر خو لوی 

 ( وييل دي: خټک افغان حکيم )خوشال خان

 که طالع او هرن دواړه راته کېږدې

 ې ونيسم هرنروشال به په کررزه خ

محمد )خوشال هرن او تدبري همېشنی ملګري ګڼي. د کانديد اکاېميسن  

په وينا: ))افغانستان د استثناتو هېواد دی، دلته هر هغه څه  (صدي  روهي

پېښېدالی يش چې اټکل يې نه وي شوی او دلته هر هغه څه نه پېښېږي چې 

اين ټولنه د ممکناتو او ناممکناتو ټولنه ده. اټکل يې کېږي.(( يانې دا چې افغ

د حامدکرزي حاکميت هم يو استثنايي حالت دی، نه يې مخکې وړاندوينه 

داسې يو حالت وړاندوينه ويش. که چېرې  کېدالی شوه او نه به بيا هم د

احمدشاه مسعود نه وای وژل شوی، د نيويارک پېښه نه وای شوې او بيا 
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پسې نه وای وژل شوی، امريکا پر افغانستان يرغل  وروسته قومندان عبدالح 

نه وای کړی، نو د کرزي د واکمنۍ هېڅ احتامل نه و. ده خپله هم د دې 

خيال نه درلود چې داسې يو موقف ته دې ورسېږي، خپله يې هم وييل چې 

په خيال کې مې هم پاچاهي نه ګرځېدله. د دې ټولو خربو نچوړ دا راوځي 

بخت په وزرونو پورې تړلې وه. د موقتې ادارې  چې د کرزي واکمنۍ د

رييس په توګه تر ټاکنې وروسته هم دی د بخت په زور چلېده، نه يې په 

پوځ کې څوک لرل، نه يې ګوند او لښکر جوړ کړی و، نه ورته په نظام کې 

ټول خلک ژمن وو، وروسته يې نړيوالو رسه هم اړيکي ترخه شول، د 

رثيت پښتانه هم ورڅخه ناراضه وو، جګړې هم ګاونډيو هم نه خوښېده، اک

دوام درلود، چاته يې چې ېېر امتياز ورکړی و، هغو هم پرې تر ټولو زياتې 

نيوکې کولې، مواف  او مخالف دواړو يې غندنه کوله، نو په داسې يو حالت 

کې د نظام چلول د بخت له زوره پرته په بل شی ممکن نه وو. کرزي ته د 

هم پرانيستې وې چې په ولس او نظام کې يې او دروازې تدبري ېېرې الرې 

خپل موقف قوي کړی وای، خو کله هم ده له سيايس تدبري څخه کار 

وانخيست، د کرزي بخت ويک و، تر پايه يې له ده رسه ياري وکړه، نږدې ده 

دوره هم پوره کړي او هم رو  رم  له دوميه  ې انتخايب واکمنۍخپل د چې

خپل ځایناستي ته به څه غمونه پرېږدي، دا نو بيا بل ارګه ووځي، دا چې 

  بحث دی.
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 پنځلسم څپرکی
 

 د ولسمرش کرزي د رژيم نيمګړتياوې

 

په نړۍ کې به هېڅ نظام نه وي تېر شوی، چې هغه دې خپلې خپلې 

برياوې او نيمګړتياوې ونه لري. د ولسمرش کرزي د واکمنۍ بهري هم له دې 

مګړتياوې او برياوې که د هر علت او دليل له قاعدې څخه بهر نه دی. ني

مخې وي په وروستۍ نتيجه کې نيمګړتيا، نيمګړتيا او بريا، بريا ګڼل کېږي. 

اسايس خربه دا ده چې د يوه رژيم بريا او نيمګړتيا د ولس پر ژوندانه مستقيم 

اغېز لري. يو رژيم هغه وخت بريالی ګڼل کېږي چې د وخت په تېرېدو رسه 

ريا تله درنه کړي او نيمګړتياوې ټيت حالت ته ورسوي. دلته غواړم د خپلې ب

په دې څپرکي کې په ولسمرش کرزي پورې د تړيل نظام نيمګړتياوو ته په 

لنډيز رسه نغوته وکړم او په بل څپرکي کې به يې برياوې وارزوو او بيا به 

  دواړه رسه پرتله کړو.

ستونزه امنيتي ستونزه  د حامدکرزي د حکومت تر ټولو غټه امنيت: -۶

ده. د ده د حکومت په لومړيو دريو کلونو کې امنيت نسبتاً ښه و، خو کله 

چې د ده په حکومت کې د بېالبېلو عواملو له امله د خلکو هيلې پوره نه 

شوې. د ولس او حکومت تر منځ واټن زيات شو او حکومت لرې پرتو سيمو 

ې کار د طالبانو فعالېدو ته الره ته په ښه ېول خدمات ونه شو رسوالی، نو د

اواره کړه، البته د طالبانو په بيا رهور کې کورنيو او بهرنيو ګڼو عواملو تاثري 

درلود، خو پر امنيتي سکتور باندې د طالبانو د پخوانيو دښمنو ېلو انحصار يو 

کورنی اسايس عامل ګڼل کېدی يش. طالبانو ورو ورو په اکرثو سيمو کې له 

څخه ګټه پورته کړه، له دفاعي حالته تعريض حالت ته راووتل، د  امنيتي خال

 ولسمشر حامد کرزی
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ځامنرګو بريدونو نوي ميتود او نورو ېول ېول بريدونو ته چې تر دې دمه 

يې ساری نه و ليدل شوی، مخه کړه، په نتيجه کې په هېواد کې جګړه الپسې 

توده شوه او ګڼې سيمې د حکومت له کنټروله ووتې، د ملکي او نظامي 

فرادو تلفات ورځ تر بلې زياتېدل. يو وخت داسې راغی چې يوازې د ا

دولتي ملکي او نظامي افرادو تلفات په اوسط ېول يو سلو پنځوس تنو ته 

ارګ په ماڼۍ کې د افغاين امنيتي  ورسېده. د ورځنيو تلفاتو شمېر هره ورځ د

سهار د سکتور او نړيوالو ځواکونو د همغږۍ مرکز ته راته او هغوی به هر 

امنيت شورا دفرت ته سپاره او له دې الرې به بيا ولسمرش ته د امنيتي تلفاتو او 

ضايعاتو راپور وړاندې کېده. د بېلګې په توګه به دلته د امنيتي پېښو له امله د 

څو کلونو په بهري کې د ځاين تلفاتو او ضايعاتو څومره والی د يوه جدول په 

نيو چارو وزارت له خوا ترتيب شوی، په ، دا جدول د کور بڼه وړاندې کړو

دې کې د ميل پوليسو، ميل اردو، وليس خلکو او همدارنګه د مخالفينو د 

 تلفاتو ارقام ليکل شوي دي، دا دی دلته دا جدول ک  م  وړاندې کوو.

 

  

(انځور په عامه ځايونو کې د چاودنو يو)  
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تلفات پرسونل پولیس ملی، اردوی ملی، ملکی و دشمن در مرکز و والیات کشور 

 هر ش ۶۹۳۲سال  الی اخیر ۶۹۸۱از سال 

 
 

دا جدول يوازې يوه بېلګه ده او هغه پېښې دي چې تر کورنيو چارو 

وزارته او نورو امنيتي ارګانونو رارسېديل دي، په دې جدول کې جنايي او د 

اختطا  هغه سلګونه پېښې شاملې نه دي، چې د هر واليت له پوليسو رسه 

م له عراق څخه افغانستان ثبت او ناثبت دي. د انتحاري پېښو کلتور که څه ه

ته راولېږدول شو، خو دلته د دې پېښو شمېر دومره زيات شو چې تر عراقه 
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هم واوښت. د ولسمرش کرزي په ټوله واکمنۍ کې به هېڅ داسې ورځ نه وي 

تېره شوې چې د يوه افغان وينه دې به کې نه وي تويه شوې. بهرين عکرس 

هرين رستېري وژل شوي، هغوی هم خوندي پاتې نه شول، د دواړو خواوو ب

چې د طالبانو په مالتړ او يا هم په خپل رس افغانستان ته راغيل او هغوی چې 

. ې ديد طالبانو او القاعدې پرضد افغانستان ته راغيل، د ټولو وينې تويې شو 

د طالبانو د بهرنيو مالتړو وژل شويو شمېر خو دقي  معلوم نه دی، خو د هغو 

و عسکرو شمېر چې د امريکا په مرشۍ افغانستان ته هېوادونو د وژل شوي

 ليکنې تر وخته د په مجموعي ېول زرګونو ته رسېږي او د دې اثر ،راغيل

 په دې ېول دي: ل( پورې۶۹۳۲)

( پورې انګلييس عسکر وژل ۳۱۱( پورې امريکايي عسکر او تر )۹۱۱۱تر )

هم  (تنو لس زرو)شوي او په مجموعي ېول د ناټو د ټپي عسکرو شمېر تر 

 اوړي.

په دې جګړه کې د بهرنيو عسکرو په سلګونو زغروال ګاېي، نقليه واسطې 

او ټانکونه له منځه وړل شوي دي، په لسګونو الوتکې يې هم له منځه تليل 

ېالرو زيات زيان دې هېوادونو ته  (ونيدي او له اقتصادي پلوه تر )يو ټريل

م په مجموعي ېول تر رسېدلی دی. د وژل شويو افغاين عسکرو شمېر ه

( تنو اوښتی دی. په دې بهري کې د افغان پوځ پر جوړونې ېېره پانګه ۹۱۱۱۱)

لګول شوې، د دريو واړو امنيتي ارګانونو رستېرو ته )ميل( مختاړی ورکړل 

شوی، خو په واقعي مانا پر امنيتي سکتور باندې د نظار شورا او اسالمي 

يې دواړه کمزوري وو،  وسلهېزه او جمعيت د انحصار سيوری غوړېدلی و. انګ

 خو د کميت او راهري بڼې له مخې يې وده ښه برښېدله.

تر امنيت وروسته د ښاغيل کرزي د حکومت بله غټه  اداري فساد: -۲

نيمګړتيا اداري فساد و، اداري فساد له امنيت او نورو ټولنيزو خدماتو رسه 

د دی چې نورو فسادونو مستقيم تړاو درلود. په حقيقت کې همدا اداري فسا

ته يې الره اواره کړې ده. افغانستان ته د نړيوالې ټولنې په لسګونو مليارده 
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ېالر راغلل، خو د اداري فساد له امله د دې پيسو يوه زياته برخه بېرته له 

هېواده ووتله، کومه برخه يې چې په هېواد کې پاتې شوه، هغه هم پر مناسب 

ن ولس او هم ېونر هېوادونه د وخت په تېرېدو ځای ونه لګول شوه. هم افغا

رسه له اداري فساده تر پوزې راغلل، د اداري فساد پرضد بېالبېلې ادارې 

فعالې وې، څارنوايل، قضا، د کنټرول او تفتيش ادارې او نورو له پخوا څخه 

)د ارتشا او فساد رسه مبارزه( او )له اداري  :فعاليت درلود، دوه نوې ادارې

ه د مبارزې عايل ادارې( هم جوړې شوې، خو هر څومره چې دا فساد رس 

ادارې زياتېدلې، په فساد کې هم زياتی راته. په خپله دا ادارې او د هغو 

مطرح افراد هم په يو نه يو ېول په اداري فساد کې راټاله شول. د افغانستان 

مقام ته دولت په نړيواله کچه په اداري فساد کې کله درېيم او کله هم څلورم 

ورسېد. اداري فساد د دولت له لويو ادارو نيولې ان تر وړو ادارو پورې 

وغځېده. دې کار دولتي او نادولتي کارونه سخت پڅ او په ځينو برخو کې پر 

ټپه ودرول. د افغانستان نړيوال حيثيت يې زيامنن کړ. اداري فساد په 

د دولت ټول  واقعيت کې د يوه نري رنځ بڼه خپله کړه چې ورو ورو يې

رګونه ونيول او بيا داسې حالت هم راغی چې د دولت مرشتابه يې له درملنې 

عاجز پاتې شو. خلکو له حکومت او مرشتابه څخه دا ګيله هم کوله چې د 

اداري فساد پر وړاندې سيايس اراده نه لري، نه يوازې دا چې د فساد د له 

د پياوړتيا سبب ګرځي، پر  منځه وړلو هوې نه لري، بلکې په خپله د فسادګرو

  دولت د ولس سخته بې باوري پيدا شوه.

د کابل بانک قضيه نه يوازې د هېواد، بلکې د سيمې په کچه د فساد يوه 

 غټه او څرګنده بېلګه ده.

د افغانستان دولت کې د فساد ضد ادارو کمزوري او کم کاري د دې 

ته هم الره پيدا کړي) سبب شوه چې د فساد د مرضونو ويروس نړيوالو ادارو 

هغه پيسې چې نړيوالو افغانستان ته ورکولې، د هغو يوه زياته برخه مخکې تر 

چې به  هبرخ هدې چې هېواد ته داخل يش، په الره کې الدرکه کېدله، کوم
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، ه، هغه به د ېونرانو او د هغو د قرارداديانو تر منځ وېشل کېدللهدلته راورسېد 

او همداسې به درېيم  هاړوند قرارداديانو ته ورکولقرارداديانو به خپلو نورو 

کېدله، د کار ، اصيل کار ته به ېېره لږه برخه پاتې هالس قرارداديانو ته رسېدل

په  (عمر داودزي)کيفيت به په اتومات ېول راټيټېده، د ولسمرش د دفرت مرش 

)اته د نړيوالې ټولنې د ټولې مرستې يوازې  په لومړيو څو کلونو کې)) :وينا

افغانستان کې د  ((سلنه( په افغانستان کې د دولت له خوا لګول شوې ده.

فساد بېالبېل اړخونه دومره پراخ او ژور دي چې د ټولو څېړل د بېالبېلو ليکنو 

او اثارو ايجاب کوي. خو دلته به د فساد له بېالبېلو ېولونو څخه يوازې د 

 :ځمکې غصب ته په نسبتاً تفصييل ېول اشاره وکړو

هشت يو شمېر رسنيو، له هغې جملې څخه ))) د ځمکو غصب: -۹

ل( څخه تر ۶۹۸۶) لهداسې اسناد ترالسه کړي چې له مخې يې  (صبح ورځپاڼې

دولتي  (دوه مليونه جریبه)په هېواد کې  ل کال مرغومي( پورې۶۹۳۶) اوسه

 ځمکه د بېالبېلو افرادو او دولتي ارګانونو له خوا غصب شوې ده.

له مخې ېېری ځمکه په ننګرهار، بلخ، کابل، کندهار او هرات د اسنادو 

 والیتونو کې غصب شوې ده.

( مادييز ۶۱۳د وخت ولسمرش ښاغيل حامد کرزي يو ) نېټه (۶۹۳۶/۳/۳پر )
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يو ېپه در  چې فرمان صادر کړ چې د کرنې وزارت يې په دې مکلف کړ،

، له فساد ۍنوالیو چارو وزارت، لویې څار نمیاشتو کې، د عدليې وزارت، کور 

په  دې رسه د مبارزې ادارې او د سيمه يیزو ارګانونو ادارې په همکارۍ

هېواد کې د غصب شويو دولتي او شخيص ځمکو په اړه دقی  معلومات را 

وړاندې کړي. تر فرمان وروسته د کرنې وزارت دې ټول او وزیرانو شورا ته 

 .په مرشۍ له پورتینو شپږو ادارو يو کمېسیون جوړ شو

دوه )د کمېسیون تر څېړنې وروسته دا جوته شوه چې په هېواد کې 

پخوانيو غړو، زورواکو، جهادي قومندانانو، د د کابينې ، ځمکه (مليونه جريبه

د ميل شورا غړو، قومي مرشانو، متنف انو، نامسؤله وسلوالو ېلو، دولتي ارګانونو 

د راپور د يوې او یو شمیر افرادو له خوا غصب شوې ده. د دې کميسیون 

پورې  (يو جریب څخه تر زرو جریبو)پر بنس  يو شمېر افرادو له  ۍکاپ

دولتي ځمکه په کابل، کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او کندوز والیتونو کې 

 غصب کړې ده.

دو ځایونه، کرنیزې ېد ځمکو غاصبانو پر غصب شوې ځمکه د اوس

 کړي دي. وړج ټونهېمارکاو  لو ټانکونهېښارګوټي، د ت ،ځمکې

د ساختامين او تخنيکي چارو لوی  رياستله بلې خوا د ولسمرشۍ 

څخه  (ونو جريبويمل)څلور نيم مشاوريت په راپور کې داسې راغيل دي : تر 

 ېیره دولتي ځمکه په کرنيزو، کلیوالو او ښاري سیمو کې غصب شوې ده .

ساحه ځمکه د ښاري پالنونو په  (شل سلنه)په دې راپور کې راغيل چې 

اقتصادي، منفي  چې دې حالت پر دولت يو شمري، کې غصب شوې ده

 ټولنیزې او سیايس اغيزې پرې ايښي دي.

ه لد راپور پر اساس غصب شویو ځمکو د دولت ېېرې لويې مايل پروژې 

 دي. رسه مخ کړي وستونز 

د ولسمرشۍ د ساختامين او تخنيکي چارو لوی مشاوريت د راپور له مخې 

لۍ، د دولت د قضایو ریاست، د ميل شورا غړو، د والیتي محکمې، څارنوا
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شورا غړو، د ښاري پراختیا وزارت، د ميل دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت 

د غاصبینو ملګري او مرستندويان ګڼل  د ځمکو، ميل امنیت ریاست او د

 شوي دي.

په دې راپور کې راغيل: وسلوالو قوماندانانو، زورواکو، د کابينې غړو، 

مامورینو، صاحب منصبانو، کسبګرو، د سوداګرۍ یو شمیر څانګو او 

 عامه ملکیتونه غصب کړي دي. ،رهنامګانو

د دې راپو په پای کې د ولسمرشۍ د ساختامين او تخنیکي چارو لوی 

، د عليم( عبدالحليم ېګر جرنال) ياستاز  ۍ، د څارنوال(يوسف پښتون)مشاور 

 محمد ريانجن)د احیا او ساتنې رييس وزارت د تاریخي ښارونو  نېو ښارجوړ 

، د (هارون رريف)د ادارې مرستیال  ۍ، د کرنې وزارت د اراض(یاسین

، له فساد (محمد امین قانع)داراالنشا او د چارو د ادارې مشاور د وزیرانو شورا 

او د  (امني هللا امانت)د امریت امر  څېړنېرسه د مبارزې د نظارت او 

( غالم ايشان سلطاين)يس ير د کادسرت د ادارې ۍاو کارتوګراف ۍز و يجيود

 ودوه ویشت)د یو بل سند له مخې د کابل والیت په  لیدل کېږي. السليکونه

 کې هم ېېره ځمکه غصب شوې ده. (ناحیو

نېټه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو  (۶۹۳۶/۳/۱)منرب مکتوب چې پر  (۹۲۸۱)

ځانګړي کړنو د څار د  دولت پر ته دوليس جرګې مقام  د د ریاست له خوا

کمېسیون په نامه صادر شوی، په مکتوب کې د هغو افرادو د نومونو نيوليک 

ناحیو کې يې ځمکه غصب کړې  وشامل و چې د کابل والیت په دوه ویشت

 یر محمد یونس نونپاڼې لري چې د کابل ښاروال )انج (۶۳)دا مکتوب  ده.

 .وررسه مل دیانديش( السلیک 
 

 ان:استازي او وزیر 

د کابل ښاروالۍ د راپور پر اساس د وليس جرګې یو شمیر بر حاله غړیو 

 ده.هم دولتي ځمکه غصب کړې 

 مال عزت هللا عاطف د)): راغيل دي په یاد شوي راپور کې
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په غونډیو کې چې د  (خواجه جم)د ځمکه په شاوخوا کې  )جریبو ۳۱۱(

والیت د ښاروالۍ په قرغې بند له غونډیو رسه نږدې موقعیت لري او د کابل 

 چې يوه شنه ساحهغصب کړې ده. دا ځمکه  ،پنځمې ناحيې پورې اړوند ده

په  د بند شخص د قرغې ېاوسمهال هم د ده له خوا پلورل کېږي. د، وه

چې  ،په نامه د اوسېدو یو ښارګوټی هم جوړ کړی (مال عزت)لويديځ کې د 

 پلوري. دو کورونهېد اوس ساو يې الرې له همدې 

عاطف لومړی  مال عزت بل ښاروالۍ په سند کې راغيل چې ښاغيلد کا

ځمکې ته قباله جوړه کړه، وروسته یې سلګونه جریبه ځمکه  ه(جریب ۱۳)

د قرغې په سیمه کې یوه رهنام هم لري . مال عزت پخوانی  ، دیغصب کړه

د حکومت د  همدارنګه جهادي قومندان او د ولسی جرګې غړی دی.

 ۱۲۱)کال  (ل ۶۹۸۲)کابيل پر هللا اپور له مخې نجیب ځانګړي کمېسيون د ر 

سیمه کې  (ز میرېکار )دولتي ځمکه د شکردرې ولسوالۍ په شاړه ( جریبه

کابلی  هللا غصب کړې او د اوسېدو ښارګوټی يې پرې جوړ کړی دی. نحیب

د )امروز تلویزیون( د امتیاز خاوند، د وليس جرګې پخوانی غړی او د ميل 

 (( دی.مشارکت ګوند مرش

چې پر  کې منرب مکتوب (۲۹۳) پهد کابل ښاروالۍ د لسمې ناحيې 

نېټه صادر شوی، راغيل: سید حسین انوري د کابل والیت د  ( مه۶۹۸۳/۱/۲۱)

 ساحه غصب کړې ده. ښاغلی انوري د ښناکوټېبر وزیراباد چهار قلعه د 

 داخلکو د اسالمي حرکت ګوند مرش او دوليس جرګې غړی دی. هم افغانستان

په نامه شخص د کابل والیت په شېرپور سیمه کې د شېرپور د  (احمد)نګه د ر 

 (۲۶)غصب کړې ده. د کابل د ښاروالۍ د  ې يوه برخهاحاطد  ښناکوټ(ې)بر 

نېټه صادر شوی، په کې  (۶۹۸۳/۱/۲۱)منرب مکتوب چې پر  (۲۹۳)ناحيې 

غصب ېېره ځمکه  (زره جریبو پنځه ) راغيل چې په بت خاک سیمه کې تر

 شوې ده .

دو ېاوسد خلکو ، د کابل ښار په اوومه ناحیه کې چې د )پډولې( دښته ده
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اقانونه ېول نپه کورونه  (۲۳۱) تر ، چې اوسمهالکړي لپاره نومرې خط کيش

دښته د ميل شورا ته  ېجوړ شوي دي. حامد کرزي د يو فرمان له مخې پډول

ې یوه مصوبه صادره ورکړه، خو هغوی یې له اخیستو ېېه وکړه .وليس جرګ

کړه چې د هغې پر اساس د پډولې دښتې نومرې د معلولینو او معیبیونو ح  

بېال بېلو  په د کابينې يو شمیر پخوانیو غړو هم د کابل والیت له بلې خوا دی.

 ناحيو کې ځمکه غصب کړې ده.

)استاد اکرب(، وزیرپخوانی د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت 

د کابل والیت په  ، چېکې کيل، د )نو نیاز( په (ممتاز)ومندان قجهادي 

 دولتي ځمکه غصب کړې ده . (جریبه ۳۱۱موقعيت لري، ) ناحیه کې شلمه

 هم ټو د جوړونې لپارهو ښاغيل ممتاز د خپلو پینځو ناقانونه ښارګدغه راز 

 ځمکه غصب کړې ده.  دولتي په زرګونه جریبه

نېټه   (۶۹۳۶/۱/۶۲)کتوب له مخې چې پر ( منرب م۷۳د یو بل )همدارنګه 

د تره خېلو د  ناحیه کې (۶۳)صادر شوی، څرګندېږي چې د کابل ښار 

 و د يو شمېرلېځمکه د تره خ (جریبه ۹۱)رمو په څنګ کې ېز  يد ګاز  غونډيو

 کوچیانو له خوا غصب شوې ده.

 (جریبه ۸۱) (مروت تره خیل)په دې سند کې ټينګار شوی چې قومندان 

رمو په څنګ کې غصب کړې ده . ېګازو د ز  د تره خېلو غونډيو دځمکه 

ادعا ، چې د نوم له ښودلو يې ېېه کړې یهمدارنګه د وليس جرګي يو غړ 

د همدارنګه  چې د وليس جرګې او (مال تره خیل محمدي)کوي چې 

په شا وخوا  زره نومرو( ۶۲۱) د حکومت پر کړنو د څار کمیسیون غړی دی

د کابل والیت په بت خاک سیمه کې غصب کړې ده .د ، کې دولتي ځمکه

شلې ده. خو ېدا ځمکه خپلو خپلوانو ته و  رسچينې په وينا مولوي تره خېل

څ وخت يې دولتي یا خصويص ځمکه نه ده غصب ېمال تره خېل وايي چې ه

هر چا ، ما ځمکه نه ده غصب کړې، زما ادرس معلوم دی)) :وايي هغه کړې.

رته ځمکه غصب ېيش ماته دې وښيي چې ما چچې دا خربه کړې را دې 
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همدارنګه هغه  ((خو دا ټولې خربې درو  دي تاسو يې باید ونه منئ.ې، کړ 

 بت خاک سیمه کې پروژه ورکړې ده. پهوايي چې ولسمرش کرزي کوچیانو ته 

د بت خاک ځمکه په ما پورې اړه نه لري، د بت خاک ))محمدي زیاتوي: 

نو ادعا کوونکی دې رايش چې زه ، ا نیولې ويځمکه کوچیانو نیولې او که م

وانخيستل رته چې کوچیان وي زما له نومه باید ګټه ېهر چ يې ځواب ورکړم.

همدارنګه د (( .مخه نيسمنو هرومرو به يې  ،يش او که زما له نومه ګټه واخيل

 د بېالبېلو افرادو له خوا تر کابل نړيوال هوايي ېګر په ختیځ او لویديځ کې

ځمکه غصب شوې ده. چې اوس مهال د دې میدان  ( زياتهمرته مربعه زر  ۸۱)

دي. کابل ښاروايل  يدو کورونه جوړ شو ېد اوسپرې په شامل او لویديځ کې 

د ساحې  يځمکه د میدان د امنیت (مربعمرت  )اتيا زرهکې  کلونو وتمېپه شپ

 خو اوسمهال غصب شوې ده. ،پراختیا لپاره منظور کړې وه

دولتي ځمکه د میدان په شامل کې  (جریبه ۱۱)لرحامن قومندان عبدا

 يې هم ده . ېغصب کړې او احاطه کړ 

 (۶۳د)د کابل  چې دولتي ځمکه (جریبه ۱)دې قومندان په خپل زور 

هم غصب کړې ده .د ښاروالۍ د سند له مخې ، دهمربوط  ېتي حوز يامن

 يوازې اقرار لیک لري. ،ندان اصيل سند نه لريمښاغلی قو 

د هوايي شوی،  ذکر یچې نوم يې په سند کې نه د وافراد ور نور ېيو شم

زره مرت  ۲۷) ، د شنې ساحېلېسې (محمد فقري فريوز)ېګر په شاوخوا کې د 

او  ېغصب کړ ، ناحيې پورې اړوند ده (۶۳) چې په دولتي ځمکه (مربع

کورونه يې پرې جوړ کړي دي . همدارنګه د کابل والیت په مرکزي برخه کې 

 ونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده .هم زرګ

خواجه په لومړۍ ناحیه کې د )د ښاروالۍ د سند په یوه برخه کې راغيل: 

د د غرو په ملنو، ر دروازه، باالحصار، د شهدا صالحین ېد غرو په ملنو، ش (صفا

رمو شاته، د قول ېد نفتي موادو د ز ، اساميي غرونو په ملنو، د اریانا کارتې

لو افرادو له خوا ځمکه غصب ېال بېده افغانانو کې د ب او وملن ابچکان غرو په
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د کرنې وزارت شاته  ) په درېيمه ناحيه کېشوې ده. د سند په څنډه کې راغيل

ه څلورمه ناحيه پاساميي غره،  پهنه، ېلو شاته، جامل ميځمکې، دهمزنګ، د س

 ده. شاوخوا کې هم ځمکه غصب شوې  پشتېکلوله  او وزیر اباد چمن کې د

 (مرش  غره)په غونډیو، د  (يب يب مهرو)زورواکو د  په همدې حال کې

ځمکه، د  ييپراختیا پرښنا ېخیرخانې په کوتل، د حراريت بر  د، په ملن

په  ېبرخ مېا و پنځ ې، څلورمېیمې، در ې، دویمۍلومړ د نې ېخیرخانې م

 يې پرې نهو خپل رسي کور  ځمکې غصب کړي او کې (فامیيل ۲۶۲پروژو او )

 ي دي.ړ کجوړ 

د خريخانې مېنې د پروژې په سيمه کې چې د ښاري پروژو له  همدارنګه

 .يد ېلو افرادو له خوا غصب شو ېال بېد ب (نومرې ۷۳۱جملې څخه ده، )

کې  (نواباد)د احمد شاه بابا مېنې د دویم او څلورم بالکونو سهیل لور ته 

کرنې  په ه نامهد فارم پ ، چې په کادسرت کېځمکه قطعه (۶۶۱)او  (۶۶۹)

کې  نورو څو کلو ېدولتي ځمکه په ت (جریبه ۶۱۱، )وزارت پورې قید ده

 غصب شوې ده.

مکه په ځلسمه ناحیه کې هم په زرګونه جریبه دولتي ر له بلې خوا په دیا

 رو لسو کالو کې غصب شوې ده.ېت

دولتي  (زر جریبه) دوه نور کسان دي چې( حاجي راکي)شیر دل( او )

چې په دیارلسمې ناحيې پورې ، په دښته کې (عه حیدرخانقل)د  يې ځمکه

 په )سیا ه پوش( چې (محمد اصف)غصب کړې ده . همدرانګه ، اړوند ده

کال  (ل ۶۹۸۲) لهدولتي ځمکه  (جریبه ۶۱۱)په جعيل قبالې مشهور دی، 

 ېچې په دیارلسم ،کال پورې د )قلعه محب( په سیمه کې (ل ۶۹۸۹)څخه تر 

 غصب کړې ده.، دهناحیې پورې اړوند 

پاکستانۍ کالدارې  (زره ۲۱۱) په هر جریب ځمکه (سیاه پوش)ښاغيل 

 اوسمهال د کابل په نوي ښار کې ژوند کوي.، خرڅه کړې ده

خوا کې دولتي ځمکه د و په شا (جریبو ۶۱۱۱)ېګروال حبیب هللا د 
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غصب او بیا يې ، لسمې ناحيې پورې اړوند دهر په سیمه کې چې په دیا (قلعه)

 نومرو په بڼه خرڅه کړې ده.د 

دولتي ځمکه پر  (جریبه ۶۱۱) (حاجي جلیل)او  (حاجي خلیل)همدرانګه 

په دیارلسمه ناحیه کې غصب کړې او غصب شوې ځمکه يې د ، کال (ل۶۹۸۱)

 دونکو پلورلې ده.ېیو شمیر اوس رزين والیتونو پغمیدان وردګو، بامیانو او 

دولتي ځمکه د  (جریبه ۱۱۱) (او خیال ي، حاجي زمليزمر  )مدير

 ېچې غصب شو ، ښارګوټي رسه نږدې غصب کړې ده (خلیيلنبيحاجي)

حاجي نبي خلييل د کابل  ښاغيل خلیيل خرڅه کړې ده. پررته ېځمکه يې ب

په  په شپږمه ناحيه کې د )اميد سبز( په نامه د استوګنې يو ښارګوټی لري.

ي چې مدير زمری، ادعا کو  (نبي خلیيل زوی)د  (خلیيلرضا)همدې ېول 

 قبالې لري. خيال رشعياو  زملیحاجي 

زموږ ښارګوټي ته نږدې ځمکې د خلکو پلرنۍ ځمکې دي  :خلیيل وویل

خلييل زیاته کړه چې هغوی  .کړي دي ئيداسناد محکمې هم تا یچې د هغو 

ښارګوټی هېڅ قانوين  (امید سبز)د او  ځمکې له اصيل سند رسه خرڅوي

ګ ېبرچي په ر  ېځمکه د دشت ه(جریب ۱۱) ( بيادو محمد داو )مشکل نه لري. 

ځمکه په  (جریبه ۹۱)کال  (ل ۶۹۸۷)پر  (الال)شن کې غصب کړې او ېر 

ون او يیو مل) هیو جریب ځمکه پ (الال)همدې سیمه کې غصب کړې ده. 

 (ر اغاېد او شو محمد داو )افغانیو پر خلکو خرڅه کړې ده. دغه راز  (زره ۳۱۱

چې دیارلسمې ناحيې ، زمیر په سیمه کېېد کار  دولتي ځمکه (زر جریبه)

 پورې اړه لري، غصب کړې ده.

ارزک، محراب، ارسال، امیر محمد، احمد شاه، ملنګ، قطب الدین، )

هریو په  (ظماع او مستويف، ، ولدان حبیب، عار ، نورکبربک، زمرک، سن

له بلې  لسمه ناحیه کې غصب کړې ده.ر لسګونه جریبه دولتي ځمکه په دیا

کې چې په کابل ښار کې  (کول حشمت خان)لویه برخه  هوا د ځمکې یو خ

صب شوې ده . د دې سند غله خوا  بېالبېلو اشخاصویوه خوندي ساحه ده، د 
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، پالیسۍ او انسجام، استمالک، ونوپه پای کې د کابل ښاروالۍ د ملکیت

 يسانو السليکونه لیدل کېږي.ياو تطبی  او ښاري پالنونو د ر ېطرح

پر  تنو( ۳۱يوازې ) کسانو له جملې څخهتورنو ې د غصب د ځمکد 

بېال بېلو  په کال هر یو دوه یا درې بسوې ځمکه د خیرخانې مېنې (ل۶۹۷۹)

 سیمو کې غصب کړې ده. 

 د ميل دفاع وزارت ځمکې:

درې )د ميل دفاع وزارت  په کابل ښار کې پر مهالتېرو یوولسو کالو  د

منرب مکتوب له مخې چې پر  (۲۱۱۱) د ده. ېځمکه غصب شو  (زره جریبه

او امالکو ریاست له  چارو نېټه د ميل دفاع وزارت د ساختامين (۶۹۳۶/۳/۲۱)

، سيون په نامه صادر شویېکړنو د څار کم پرد حکومت  ته خوا وليس جرګې

ځمکه د  (ه جریبهر درې ز )چې د ميل دفاع وزات ، په کې ټينګار شوی

 شمېر نورو افرادو له خوا غصب شوې ده. زورواکو، نامسؤله وسلوالو او یو

د ميل دفاع وزارت نږدې درې ))د دې مکتوب په یوه برخه کې راغيل: 

، مهتاب کال، څرخي پله، د سيدنورمحمدشاه ود ریشخور ، زره جریبه ځمکه

ې د ، قرغېمېنې، مرنجان، يب يب مهرو، تره خېلو، دافع هوا، کلوله پشت

کابل ښار په نورو برخو کې د زورواکو او  او د په غونډيوپويل ګون  کمريو

 نامسؤله وسلوالو له خوا په تېرو یوولسو کلونو کې غصب شوې ده.

، د واردايت تنظیم (بسم هللا محمدي)په دې سند کې د ميل دفاع وزیر 

د ساختامين پالیسۍ او  د دې وزارتاو  (ېګروال انجنري توريايل)مدير 

 السلیکونه لیدل کېږي. (لسالمیر عبدانېګروال انج)امالکو مدير 

 والیتونو کې ميل دفاع وزارت:په 

ځمکه په  (زره جریبه ۳۱)په تېرو یوولسو کلونو کې د ميل دفاع وزارت 

نړ، فاریاب، بلخ، پکتیا، خوست، غزين، پکتیکا، فراه، هرات، و ننګرهار، ک

مېر يو ش بدخشان او کندوز والیتونو کې د زورواکو، نامسؤلو وسلوالو ېلو او

په ننګرهار، زابل، بلخ،  (جریبه ۲۳۱۱)دولتي ارګانونو له خوا غصب شوې ده. 
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 خوست، کابل او غزين کې د ځينو افرادو تر منځ په دعوه کې پرته ده.پکتيا، 

یو  او دفاع وزات، کورنیو چارو وزارت، کابل ښاروالۍ دې ترڅنګ د

ې ده. کړ که غصب ځمدولتي په زرګونه جریبه  هم دولتي ارګانونو نورو شمېر

 وايي چې د هېواد په ښارونو کې دمسوولني اوبو لګونې وزارت  او دکرنې

 دولت ته لوی زیان اړولی دی. د دې وزارت ویاند، ځمکو غصب دولتي

شنه  له هغې جملېویيل چې د ښارونو شاوخوا غونډۍ،  )مجيد قرار(

چاپېريال  او دا کار يکمربندونه او نورې ساحې د زورواکو له خوا غصب شو 

د ته سخت زيانونه اړوي. د کرنې وزارت وياند وايي، د غصب شویو ځمکو او 

د دولتي ځمکو د غصب د تثبيت کمېسيون  تشخيص تثبيت او غاصبانوهغو د 

څومره شمېر غاصبان  تر اوسهدی، خو دا يې ونه ويل چې  د کار مهم پړاو

دی وایي،  رات چې د کمیسیون غړیز تشخیص شوي دي. د کورنیو چارو و 

په شاوخوا کې دولتي ځمکه غصب کړې  (ونو جريبويدوه مل)د  تنو (شل زره)

 ده.

وویل : کورنیو چارو وزارت د  (صدی  صدیقي)د دې وزارت ویاند 

تورن  (شل زره)منرب فرمان له مخې په تېرو شپږو میاشتو کې ( ۱۳)ولسمرش د 

ځمکه غصب  (ونه جريبهيدوه مليې )والیتونو کې  (۲۳)په ، چې اشخاص

 کړې، پېژنديل دي.

تر عادي خلکو  ېزورواکو څخه نیول لهتورن کسان د صديقي په وينا 

 د او یږلېست عدليي او قضايي اورګانونو ته لېموږ یې ل چې ، پورې دي

ات ا خپل اجر  په دې برخه کې وروسته به ميل پوليس محاکمو تر پرېکړو

و نيوليک يې د چارو د غاصبانوايي:  سیون غړیېکم يوکړي. د یاد شو 

خو د چارو د ، ادارې ته سپارلی چې د وزیرانو شورا پرې پريکړه وکړي

په دې اړه له څه ویلو ېېه وکړه او ويې ويل:  (رفیع فردوس)ادارې ویاند 

 ((د ځينو دالیلو له کبله نه شم کولی په دې اړه وضاحت ورکړم.))
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 ولسوالۍ او نوی کابل:

کې  (ناحیو ودوه ویشت)په  ښارکابل غصب لړۍ يوازې د  د د ځمکو

ولسواليو کې هم په زرګونه  اړوندومنحرصه نه ده پاتې، بلکې د کابل والیت په 

جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. د کرنې وزارت د اراضۍ ادارې د راپور 

 دولتي ځمکه غصب کړې ده. (جریبه ۲۳۳۳۱)تنو په کابل کې  (۲۶۲)پر اساس 

ېیره ځمکه د کلیو ملکانو، د سیمې مرشانو،  د کابل په ولسوالیو کې

 ينامسؤله وسلوالو، تقاعد شويو افرسانو، پخوانیو جهادي قومندانانو او قوم

 مرشانو غصب کړې ده.

 

 تر زر جریبو ېېره ځمکه:

، وهغو افرادو چې د کابل والیت په شکردرې، رسويب، پغامن، باګرامي

 موسهياو  ېقره با ، ګل در  چهاراسیاب، خاک جبار، ده سبز، میربچه کوټ،

تنه  (یوولس)غصب کړې  تر )زرو جريبو( ېېره دولتي ځمکه ولسوالیو کې

مې  (۲۷) د له مخې د کمېسيون د راپور منرب فرمان (۱۳د )د ولسمرش  دي.

د عبدهللا وارثینو چې د پخوانیو )) کې داسې راغيل دي : په دويم بند مادې

 (جریبه ۹۳۱۱)کال  (ل ۶۹۸۲)پر دی،  څخه جهادي قومندانانو له ېلې

، له ید شکر درې ولسوالۍ اړوند د کې، چې کيل (يثالغو ) پهدولتي ځمکه 

او کرنیزه بڼه  ونوکور  رغصب کړې ده، ځمکه يې د اوسېدو پ پرته کوم سنده

د ځمکې د  هم اړولې ده. همدرانګه یو شمیر نا پېژانده وسله وال او ملکان

 غصب په تور تورن دي.

د خاک جبار ، کيل ملکانو )چنار( هر یو د (بي، وزیر او حاجيمحمد ن)

دولتي ځمکه له قبالې پرته  (جریبه ۱۲۱۳)کې  (چینار کيل) پهولسوالۍ 

 تنو پرې د اوسېدو کورونه جوړ کړي دي.ې در  دې غصب کړې ده. چې

وسله وال کسان دي  هنامسؤلهغه  (شه ګل او بهرام الدینېهم)همدارنګه 

للمي  (جریبه ۶۹۱۱)ولسوالۍ د بتخاک په سیمه کې يې چې د باګرامیو 
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دولتي ځمکه غصب کړې او جعيل قبالې هم لري، پر ځمکه يې د اوسېدو 

 کورونه جوړ کړي دي.

زرو )څنګ د کابل په ولسوالیو کې یو شمېر مرشانو هم تر  د دې تر

 ېېره دولتي ځمکه غصب کړې ده. (جریبو

د رسويب ولسوالۍ  (سخي او نور اغا)د اراضۍ د ادارې د راپور له مخې: 

د دې ، دولتي ځمکه للمي (جریبه ۶۱۱۷)کال،  (ل ۶۹۸۹)پر ، مرشانو

ولسوالۍ په مرکز کې غصب کړې ده .چې اوسمهال يې پرې د اوسېدو 

 کورونه جوړ کړي دي. 

 (زرشخ) په مرشانو د پغامن ولسوالۍ (قاري شمس هللا او ابراهیم حنیفي)

دولتي غصب کړې، چې  للمي (جریبه ۶۲۱۲)ال، ک (ل ۶۹۸۹)کيل کې پر 

 د اوسېدو کورونه جوړ کړي دي. پرېاوسمهال يې 

ېيره ځمکه يې غصب کړې ده،  (زرو جریبو)ر نورو تورنو چې تر ېيو شم

، د چهار (سید عبدالواحد)کې  کيلد باګرامیو ولسوالۍ د بت خاک په 

مدې ېول ملک ، په ه(حاجي دوران)اسیاب ولسوالۍ په چهل دخرتان کې 

 او چهار اسياب لېوه خیل، ملک رېزه ګل او ېاکرت شاه محمد د باګرامیو

 ۶۹۱۱)څخه تر  (۶۱۱۱) ولسوالیو له مرشانو څخه ګڼل کېږي، چې له زرو

 دولتي ځمکه يې غصب کړې ده. (جریبه

، کال، په چهل دخرتان کې (ل ۶۹۷۱)کې حاجي دوران پر په دې ترڅ 

ځمکه غصب  (جریبه ۹۱۱) همورې اړوند ده، چې د چهاراسیاب ولسوالۍ پ

 کړې ده .

( ۶۶په ) د کابل زياته ځمکه (جریبه ۶۶۱۲۱)تر  بيا وکسان وتورن يو( لو۶۶)

ي کې ده، غصب ه، قره با  او موسېچې ېېره يې په شکر در ، ولسوالیو کې

 کړې ده. د حکومت پر کړنو د څار کمېسیون ځينو غړو په روانه میاشت

ځمکې د غصب  (یو مليون جریبه)کې د  مرغومي مياشت( ل کال د۶۹۳۶د )

خرب ورکړی دی. د وليس جرګې يو بل غړي چې نه يې غوښتل نوم يې 
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واخیستل يش وویل چې د کمیسیون ځينې غړي غواړي له غاصبانو رسه معامله 

 وتنه لوی يوولس)) :وکړي .ده وویل چې کمیسیون وليس جرګې ته ویيل

د معاملو او  خودولتي ځمکه په کابل کې غصب کړې،  په زرګونو جریبه نوغاصبا

وويل چې په دې کمیسیون  دغه راز ده ((.فشار له کبله يې نومونه نه افشا کېږي

 چې د دې کار خنډ ګرځي. ځانسايت استازي هم شتهکې یو شمیر معامله ګر او 

 تر سلو جریبو ېېره ځمکه:

ځمکه په پغامن، میربچه  ېېره دولتي (سلو جریبو)( تنو تر ۹۹له بلې خوا )

کوټ، شکردرې، چهار اسیاب، ده سبز او قره با  ولسوالیو کې غصب کړې 

ده، چې دا خلک سيمه يیز قومندانان، د خصويص رشکتونو خاوندان او د 

دولتي ځمکه  (جریبه ۱۳۳۹) يې همدې ولسوالیو مرشان دي. په ټوليز ېول

وټ، ده سبز او پغامن کې ده، چې ېېره یې په میر بچه ک، ولسوالیو کې (۷)په 

ده. د ځمکو د غصب د څارنې کمېسيون په سند کې راغيل:  کړېغصب 

کال، د  (ل ۶۹۳۶)يس پر يد يو خصويص رشکت ر (حاجي شېردل)

( جریبه ۹۱۱په کيل کې چې د پغامن ولسوالۍ اړوند دی، ) (ګیرانغمر )

ده دا له قبالې پرته غصب کړې ده .چې څړځای ګڼل کېږي،  دولتي ځمکه

شن تبدیله کړې، خو په سند کې د )شېردل( نوم نه دی ياد ېګر ېر  رپ ځمکه

 شوی.

 ۷۱۱)کال،  (ل ۶۹۸۳)ابط رحمت( پر ضهمدارنګه د چهاراسياب يو مرش )

او وروسته يې پرې د  کړې کيل کې غصب (ګلزار) پهدولتي ځمکه  (جریبه

 اوسېدو کورونه جوړ کړي دي.

سمهال په خپلو سیمو کې د سيمه ييزو یو شمیر متقاعدو افرسانو چې او

 قومندانانو په نامه مشهور دي، هم دولتي ځمکه غصب کړې ده .

 رکې يو سيمه ييز قومندان پ ۍمیر بچه کوټ ولسوال په (ېګروال اسحاق)

( جریبه دولتي ځمکه غصب کړې او ۶۱۱خروټو کيل کې ) په ل( کال ۶۹۸۹)

 کړې ده . ېير ژر يې دا ځمکه په کرنیزه ځمکه تبدیله
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ده سبز ولسوالۍ مرشان  چې د (برکت خان او محمد داود)همدارنګه 

ځمکه کرنيزه  دولتي (جریبه ۲۳۱)کال هر یو  (ل ۶۹۳۶)او  (۶۹۳۱)پر ، دي

اص د جعيل سندونو په خکې غصب کړې ده. دا اش کيل (خاص ده سبزپه )

 دا ځمکه د خپلې شخيص کرنيزې ځمکې په بڼه کاروي .، وسیله

یر نانج)هر یو ، ور تورن چې اکرثه يې د خپلو ولسوالیو مرشان دين (۲۸)

احمد )، (جریبه ۶۹۱، )کې کيل (ده ارباب) په، د پغامن ولسوالۍ (عبدالرحیم

 (جریبه ۲۱۱کې ) په )دليل( کيل د چهار اسیاب ولسوالۍ (انور او محمود

 ځمکه غصب کړې ده .

لسوالۍ له مرشانو څخه د ده سبز و  (اخرت محمد، احمد شاه او سید اکرب)

، خاص ولېکټه خ)د رسه دولتي ځمکه په ترتیب  (جریبه ۶۱۱)دي چې هر یو 

کلونو په جریان  ل( ۶۹۳۶)او  (۶۹۳۱د )کليو کې  (ده سبز او قنات ضیاخان

د ځمکې پر غصب  ( همصفي هللا)کې غصب کړې ده. په همدې حال کې 

او دویم ځل  (جریبه ۲۳۹)کال په لومړي ځل ل(  ۶۹۳۶)پر  . دهتورن دی

کې غصب کړې  کيل (چشمه خاص)په  ځمکه( د ده سبز ولسوالۍ جریبه۲۸۱)

 ده.

کال د  (ل ۶۹۸۱)پر  (عنایت هللا، هدایت، امان او قسمتقومي مرشانو: )

د مري بچه کوټ ولسوالۍ په  ځمکهدولتي په شاوخوا کې  (جریبو ۶۱۱)

هال له مچې اوس ،دي غصب کړې ده. دا څلور واړه ورونه )ابچکان( کيل کې

مصطفی او ) دولتي ځمکو څخه د شخيص کرنیزو ځمکو په بڼه ګټه اخيل.

، ږيېرل کېد میر بچه کوټ ولسوالۍ له مرشانو شم دي، ( دوه ورونهمحبوب

کې  کيلځمکه د خروټو په دولتي  (جریبه ۶۶۱) يېکال  ل( ۶۹۸۹پر )چې 

افندي، ادم خان، محمد اکرم، زمری، قادر، )غصب کړې ده. په همدې ېول 

د میر بچه چې ،(عبدالهادي دبیراو  ورثه، رفی ، ګلبت، عجب ګلد ادم خان 

په  کالو کې هر یو(۸)رو ېپه ت، با  ولسوالیو متنف ان ديه کوټ، ده سبز او قر 

 ره دولتي ځمکه غصب کړې ده.ېې (جریبو۶۱۱)تر دې دريو ولسواليو کې
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 تر لسو جريبو ېېره ځمکه:

چې پورې،  جریبو (۳۳)څخه تر  (۶۱)تنو له  (۶۶۳)په همدې حال کې 

کې غصب کړې ده.  ولسوالیو (۸)ږي د کابل په ېځمکه ک (جریبه۲۳۲۶)ټوله 

 دولتي ځمکه شاړه (جریبه ۳۲) (کالل  ۶۹۳۱)قومي مرش پر  (ابراهیممحمد)

اوس يې پخپلو  اوکيل کې غصب کړې  (خاص ده سبز) په د ده سبز ولسوالۍ

کال د  (ل۶۹۸۳)پر ( محمد امیر) دغه راز. ده اضافه کړېنیزو ځمکو کې ر ک

دولتي ځمکه غصب کړې  (جریبه ۳۱) کې کيل چهل دخرتان پهچهار اسياب 

دی او اوسمهال يې پرې څخه هم د ولسوالۍ د مرشانو له ېلې  یچې د ده.

د شکردرې  (حاجي بای محمد) دو کورونه جوړ کړي دي .له بلې خواېد اوس

په )کارېز ځمکه  (جریبه ۱۹)کال  ل( ۶۹۳۱)پر ، ز قومندانولسوالۍ سيمه يي

يې د استوګنې پر کورونو بدله کړې  مهالچې اوس .غصب کړې دهمري( کې 

 ل( ۶۹۸۷)قومندان پر  ۍد قره با  ولسوال (حاجي قاسم). په همدې ېول ده

 کړې دولتي ځمکه له قبالې پرته د خروټو په کيل کې غصب (جریبه ۹۱)کال 

غالم جیالين، محمد نقیب، غالم رباين، )ونه يې پرې جوړ کړي دي . او دوکان

حاجي ويل، نثار احمد، شاه پور، ګالخان، اسالم الدین، حیدر خان، 

و، حاجي رحمت هللا، دادموالی، ړ توریالی، ګل غني، زمری، سلطان جان، ب

ره ېهر یو تر لسو جریبو ې (مزمل، یاسین، دین محمد، اول ګل او سید رحامن

ولتي ځمکه په شکر درې ولسوالۍ کې غصب کړې ده . چې په دوی کې د

 غصب کړې ده . ځمکه لسو جریبو ېیره ترغالم رباين دوه ځله 

سیاب ولسوالی او اپه چهار  (حاجي خان محمد او ېاکرت صالح)

 .ځمکه غصب کړې ده (جریبه ۳۱)په پغامن ولسوالۍ کې  (عبدالهادي دبیر)

، يګړ خان وزیر، دل اغا، امر طاووس، دولت خان، ز مامور نبي، )له بلې خوا 

پوپل، عزيز هللا، ر، ارسال، عبدالرازق، ېمومند، ش، محمد شفیع، غالم رباين

هر یو تر  (حکیم، نرصو، یوسف، عصمت هللا، نبي، عبدالرحیم، او مامور نعیم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3900 
 

 ي ولسوالی کې غصب کړې ده.هلسو جریبو ېیره ځمکه په موس

وس، صاحب، محمد امین، عبدالجبار، الهور حاجي قد)په همدې ېول 

یر امیر، محمد یاسین، نخان، عبدالغني، افضل، ضابط خان، جان محمد، انج

، راهر خان، ي، رسدار، مالجبار، حاجي زملبړوحاجي نسیم، دولت، حاجي 

رمحمد، نقیب هللا، ېحاجي رشیف، امیر محمد، میر حسین، حبیب هللا، ش

اغا، ګالن، محمد امان،  ينرېحمد، زرلعل، شع، جبارخان، نور ميفقیر رب

ګل، امیر  سهمحصل، سحر ګل، انور، حفیظ هللا، پتنګ، دادهللا، فاروق، با

 لس لس)هر یو  (ر محمدېجان، حرضت عيل، حاجي بریالی، عبیدهللا او ش

همدارنګه  دولتي ځمکه په قره با  ولسوالی کې غصب کړې ده. (جریبه

د، عبدالرحمن، فضل احمد او سيداقا( هر )ملک حبيب، محمد رفي ، محم

، ده يو په قره با  ولسوالۍ کې تر لسو جريبو زياته دولتي ځمکه غصب کړې

ولسوالیو کې ځمکه  هيموس او ( تنو په شکر درې، قره با ۶۶۳په ټوليز ېول )

او شکردرې  موسهي، ځمکه په قره با  (جریبه ۸۸)تنو  (۱۱) غصب کړې ده.

: اداره وايي عايل ضد د مبارزې ې ده. د فساد پرکې غصب کړ  ولسواليو

 الیعادي افراد چې له زور واکو رسه اړیکې ونه لري دوی نه يش کو ))

عادي افراد د زوراکو )). حفیظ هللا بهروز وايي : ((دولتي ځمکه غصب کړي

په همکاری دولتي ځمکې غصبوي چې دا زورواکي اوسني چارواکي او تیر 

ته د  ۍنوالر څا يېهغه دوسيې چې لو: )). هغه وايي((جهادي قومندانان دي

د ځمکو د غاصابانو دي. اوسمهال يې نيمې ، ږل شويېدې ادارې له خوا ل

 . ((لویې او وړې قضيې زموږ د ادارې له خوا تر دوران الندې دي (۲۱۱)

 

 نوی کابل: 

نه یوازې دا چې د کابل والیت په ، همدې حال کې یو سند ښييپه 

کې هم په سلګونه  (نوي کابل)، بلکې په يځمکې غصب شو  ولسوالیو کې

 ده. ېجریبه ځمکه غصب شو 
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کلکان، ) :لکه، په ګډون یو شمیر نورې ولسوالۍ ( ولسوالۍده سبز)د 

 په نوي کابل کې راځي. ( همشکردره او قره با 

نېټه د پارملاين چارو  (۶۹۳۶/۳/۲۲پر )منرب مکتوب چې  (۶۱۱۹۷/۱۶۳۱)

 يې نوي لېږل شوی، د يو شمیر افرادو له خواته يس جرګې وزارت له خوا ول

کابل ښار کې د دولتي ځمکو د غصب خرب ورکړی دی، پر دې سند د ياد 

دی. د سند په پای  کړی السلیک (ېاکرت محمد کریم باز)وزارت مرستيال 

دا موضوع د حکومت پر کړنو  (ابراهيميعبدالرو )کې د وليس جرګې مرش 

له )) :د دې سند په یوه برخه کې راغيل ه راجع کړې ده.د څار کمیسیون ت

کابل په ماسټر پالن  يچې د نو  سيمه بده مرغه د ده سبز ولسوالی او باریکاب

دا ، ولسمرش د حکم او د وزیرانو شورا د مصوبې خال  د، کې دخیله سيمه ده

او  لو ټانکونه، احاطېېد خښتو داشونه، د تيې ځمکې غصب او پر ځای 

بیا هم دا خلک خپلو  رسه تي هڅو رسهيامن له .ږيېونه ساختامنونه جوړ ناقان

 ((کړنو ته دوام ورکوي.

لو ېچې رشکتونه، د خښتو بټۍ او د ت، په سند کې د هغو خلکو انځورونه

ر ېشته دي .په سند کې يادونه شوې چې يو شم هم ،ټانکونه يې جوړ کړي

ې دولتي ځمکې غصب کړي ولسوالۍ په )واتکی( کيل کقره با   ، دکوچیانو

 کورونه جوړوي.او پر هغې د استوګنې 

 

 د امنیتي ارګانونو ناکامي:

، ږل شويېپه سند کې ټينګار شوی چې ېير مکتوبونه امنیتي ارګانونو ته ل

. په سند کې دغه شوي نه ديخو ياد ارګانونه د غصب په مخنيوي کې بريايل 

او ميل امنیت ریاست له  ونهتکورنیو چارو، ميل دفاع وزار د راز راغيل چې 

ږل شوي، خو د غاصبانو ېبېالبېلو ولسواليو اړوندو ارګانونو ته مکتوبونه لد خوا 

 نه ده نيول شوې. مخه

وي کابل کې د ځمکو د غصب نپه  هم ادارې ييپراختیاښار د نوي کابل 
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تي ځواکونه يې په مخنیوي يپر دوام خپل خفګان ښودلی او وايي چې امن

 اغيل دي.کې پاتې ر 

او  د ده سبز))د دې ادارې د یو مکتوب په یوه برخه کې راغيل:  

ر ې( اساميي زون ته ې۶۱۶)، امنیه قوندانانواو  شکردرې ولسوالیو ولسواالنو

 (( خو تر اوسه د ځمکو غصب جریان لري.، يلږ ېمکتوبونه ل

په همدې ېول د کرنې وزارت ویاند وايي چې د کرنې وزارت د اراضۍ 

رو دریو کالو کې د کورنیو چارو وزارت ته د ځمکې د غصب د ېپه تادارې 

 ږيل دي. ېلپه سوونو مکتوبونه ور  مخنیوي لپاره

و کالو کې د غاصبانو له شهرت رسه يو يپه تېرو در)) :وویل مجيد قرار

کورنيو چارو د ږيل، خو ېل ت ته( مکتوبونه کورنیو چارو وزار ۱۲۸) يېځای 

د )) .(( هغه زياتوي:ځمکو غصب جریان لريوزارت د غفلت له وجې د 

او خصويص  الیقیمتونه، د امنیت نشتو  لوړ د ځمکود شمېر زياتوالی،  خلکو

د کورنیو  ((.د ځمکو د غصب عمده دالیل دي، سکتور ته د ځمکو نه وېش

د کورنیو )) :وياند خربې ردوي او وايي د د کرنې وزارت بياچارو وزرات 

او کرنې وزارت رسه د ځمکو د غصب په مخنیوي  چارو وزارت له ښاروالیو

 ((کې جدي همکاري کړې ده.

د کورنیو چارو وزارت د ))وویل:  (صديقي)د دې وزارت ویاند ښاغيل 

او کرنې وزارت د مکتوبونو په ځواب کې جدي اقدامات  ولسواالنوښارواليو، 

اوچت موږ اوس د ځمکو د غاصبانو د پيژندنې په برخه کې لوی ګام  او کړي

 ((کړی دی.

 

 په کابل کې ناقانونه ښارګوټي: 

ښارګوټو د جوړونې په موخه  استوګنېد ځمکو د غصب یو شمېر تورنو د 

د راپور له مخې  سیونېکمهغه د  .سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده

ټاکل  پر اساس ( مادې د دويم بند۲۷د ) فرمان ګڼې (۱۳)ولسمرش د  چې د
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 د ټول هېواد په کچه رو یوولسو کالو کېېچې په ت ېدا په ېاګه شو شوی، 

په خپلرسي جریبه ځمکه  (زره ۲۹۱)ي جوړ شوي او وټ( ښارګ۲۲۸شاوخوا )

واکو  ښاروالۍ ارقام ښيي چې زورد کابل  اله بلې خو  ېول غصب شوې ده.

دولتي  ناحیو کېبېالبېلو د دې ښار په  جوړونې لپاره د ښارګوټو په کابل کې

 دي. غصب کړې ځمکې

ځمکه د  (زره جریبه)پنځه نږدې  )په راپور کې راغيل ۍد کابل ښاروال

 و(ناحيه کې د لسو پخوانیو جهادي قوندانانو او نا مسؤل ۶۷کابل ښار په )

 ده. ېوسلوالو له خوا غصب شو 

 يې ښارګوټي (۶۳)نږدې ې، غصب کړ يې هغو افرادو چې دولتي ځمکه 

امر ستار )ره ځمکه د ېناحیه کې ې (۶۷)په  .يناحیه کې جوړ کړي د (۶۷)په 

اشخاصو شاوخوا  وله خوا غصب شوې ده، دې دو  (امر خنجر بشیر)او  (سیا 

او رادار په غرونو  ته مخامخ پويځمکه د ميل دفا  وزرات ې (زره جریبه )دوه

په نامه  (سعادت)پر دې ځمکه د  (سیا  او بشیر)کې غصب کړې ده. ښاغيل 

( د پغامن له ندان امرهللامندان ممتاز او قو قوم). ید یجوړ کړ  ټښارګو 

ښارګوټي  (رفاه)ځمکه د  (جریبه ۱۱۱)ته کې ښچمتلې د په غرونو رسه نږدې

 لپاره غصب کړې ده.

ځمکه د  (جریبه ۳۷۱) رسبېره رفاه ښارګوټي پر (ممتاز) همدارنګه ښاغيل

بل د کا ښارګوټو لپاره غصب کړې ده. (عدالت، سوله، اسالم اباد او پامیر)

لپاره ښارګوټي  (پامیر)جریبه ځمکه د  ۱۱۱)) په سند کې راغيل: ۍښاروال

نې د کوتل ېم ېممتاز، لطف هللا او شکر هللا پورې اړوندو اشخاصو د خیرخان

 ((پر سړک غصب کړې ده.

پورې اړوند  (قومندان ممتاز) پهښارګوټي  (اسالم اباد، سوله او عدالت)

د سولې  (جریبه ۲۲)ښارګوټي،  ځمکه يې د عدالت (جریبه ۶۳۱) دي.

په  يې د اسالم اباد ښار ګوټي لپاره غصب کړې ده. (جریبه ۱۱۱)ښارګوټي او 

د  ،امرهللا، زمری، صويف رشیف، حاجي قیوم او اسحاق)ال کې حهمدې 
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د )وحدت( ښارګوټي لپاره  ،ديڅخه  جملېندانانو له مپخوانیو جهادي قو 

 ځمکه غصب کړې ده. (جریبه ۱۱۱)پروان پر سړک  -يې د کابل

ز میر په ساحه کې ېد کار  (مال تاج محمد)همدارنګه د کابل پخواين وايل 

 نې ښارګوټي لپاره غصب کړی ده.ېم (نجات)ځمکه د  (جریبه ۹۱۱)

ښارګوټي د  (اریا سبز)د  (قومندان لطف هللا، شکر هللا، اسحاق او صفي هللا)

ده. په همدې  ېغصب کړ  (جریبه ۷۱)ک ړ پروان پر س-پراختیا لپاره د کابل

ز میر په ساحه کې د ېد کار  (ځمکه جریبه ۲۱۱)هم  (حاجي رشیف)ېول 

حاجي )ښارګوټي د پراختیا لپاره غصب کړې ده. په همدې ېول  (رشیف اباد)

هر يو لسګونه جریبه ځمکه په  ( همعبدالواحد، مامور حنیف او معامر جلیل

 ده. ېرګوټو لپاره غصب کړ ښا (ذاکرین)او  (انکشايف)ناحیه کې د  (۶۷)

 پخواين جهادي قومندان او د وليس جرګې غړي )مال عزت هللا عاطف(

دولتي ځمکه د خپل ښارګوټي )مال  (جریبه ۳۱۱)کې غونډيو د قرغې په  هم

 ده. ېعزت( لپاره غصب کړ 

 

 ( ناقانونه ښارګوټي:۶۹(مه ناحيه کې )۶۹په )

شوي  جوړقانونه ښارګوټي  نا (۶۹)مه ناحيه کې ( ۶۹)پر همدې مهال په  

پر  کې چې منرب مکتوب (۲۱۸( ناحيې د انجنريي مديريت په)۶۹د ) دي.

د غرونو په ملن کې  (چهل دخرتان)د  ( نېټه صادر شوی، راغيل:۶۹۸۳/۱/۲۱)

د (، ت رسول اکرمرض ح)له پل خشک څخه وړاندې (، اتفاق، امید سبز)

 د غرونو په ملن کې کر د ، (عرفاين)وړاندې  ېڅلور الر  تر حاجي نوروز

 )دوازده امام( او د دې ترڅنګ د روغتون په متځای کې ،او هديه( مهدیه)

ښارګوټي  هناقانون (اغوري)جاو  (اقبال)، (جرنال نرصت)، (ثارهللا(، )صفا)

قانوين د د حاجي نبي ښارګوټي راغيل چې يوازې یاد مکتوب کې  .دي

 ولو غوښتنه کړې ده.بشپړ  د ومراحل

او  يمدیر زمري، حاجي زمل)ځمکه له  (جریبه ۱۱۱)ي خلیلی حاجي نب

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3909 
 

 (درې ورونو)په مکتوب کې ټينګار شوی چې دې  څخه اخیستې ده. (خیال

رته ېځمکه د حاجي نبي ښارګوټي رسه نږدې غصب کړې او ب( جریبه ۱۱۱)

 يې خرڅه کړې ده .

ار خو د ښ، بويل هی ناقانونټد حاجي نبي ښارګو  که څه هم کابل ښاروايل

درجه ښارګوټو کې  يولومړ (۱)واد په ېد ه ټیدا ښارګو  بيا جوړونې وزارت

 راوستی دی.

 ۱۳، )ينه د يژوند اوس چې (شیخ فاضلاو  ایت هللا)په همدې ېول 

د ، ناحیې پورې اړوند ده (۶۹)سیمه کې چې  (مهتاب قلعه) پهځمکه  (جریبه

 (خاتم االنبیا)بیا د يې چې وروسته ې وه، مدرسې جوړونې په نوم نیول

 ده. ېکړ  خرڅهښارګوټي په نامه 

، په مرنجان غونډۍ کې د سيدنور محمد شاه مېنې ځمکه (جریبه ۶۶۱)

کلونو په جریان  (۶۹۸۱)او ( ۶۹۸۶)د ، چې ميل دفاع وزارت پورې اړوند ده

 يېيوه برخه )) ميل دفاع وزارت په راپور کې راغيل: کې غصب شوې ده. د

له لوري  ۍد کابل ښاروال ،په نامه (يي ښارګوټيطال )د  تهملکزاده رشکت 

دو کورونه ېد نامسؤله وسلوالو له خوا د اوس پر بله برخه يې او ېتوزیغ شو 

د ځمکو د غصب  له خوا په راپور کې د طاليي ښارګوټي ((.جوړ شوي دي

په اړه په بشپړ ېول څه نه دي مشخص شوي . له بلې خوا د ښار جوړونې 

د غصب ستونزه ، راغيل چې طاليي ښارګوټي ځمکې وزارت په راپور کې

 لري. 

ناحیه کې جوړ  مه (۶۳)او  (۶۸)ناقانونه ښارګوټي په  (۲۱)په همدې ېول 

د افغان اروپا، پولیس، ))شوي دي. دکابل ښاروالۍ په يو راپور کې راغيل: 

، عبدالقیوم، يبصیر عمرز کيل،  یمېاول، دویم، در فريوزي )ليګو ګلوبل( 

محسني، سید ابراهیم، حاجي کبیر، بوستان سبز، محمدي، مال بدخشان، 

ښارګوټي  ((ار او عيل اقا اضغريز  ل، متيم انصاري، مقدس، سبزېخ فضل تره

د دې ښارګوټو مالکانو (( د ملکیت د تثبیت ستونزه لري او نقشه شوي نه دي.
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له خوا نه ده ورکړل  ۍته د دې ښارګوټو د جوړونې اجازه د کابل ښاروال

ممتاز، )وې .د ښاري نورم خال  يې د اوسېدو نومرې خرڅې کړي دي. د ش

شفی  هللا، قايض اباد،  حاجيحاجي حسني خېل، سبز، غازي اباد، رفاه، 

حاجی شاه جهان ، اقفحاجي رحمت هللا، حاجي ګل بت، حاجي شفی ، ات

ناقانونه جوړ شوي،  د کابل ښار په شلمه ناحیه کې چې ،( ښارګوټياو منیر

 دي.

 (سبز)ځمکه د  (جریبه ۳۱۱)په ريشخور او ګل با  کې  (حسن عيل)

حاجي ) .شلې دهېپر خلکو و  يې او بیا کړې ښارګوټي د پراختیا لپاره غصب

ښارګوټي لپاره غصب کړې  (غازي اباد)ځمکه د  (جریبه ۹۱۱) ( بياحبیب هللا

 ښارګوټي (رفاه)د  (حاجي ګل بت)ځمکه  (جریبه ۸۱۱)ده. په همدې ېول 

 لپاره د چهار اسیاب په تعلیمې مرکز کې غصب کړې ده.

 :وايي، نېټه صادر شوی (۶۹۳۶/۸/۲۸ ) پرچې ، منرب مکتوب (۹۶۳)

ځمکه د يو ښارګوټي لپاره  (جریبه ۲۱) (حاجي شفی )شلمې ناحیې کې ))

پورې اړوندو  قوم لوېمنګلو او میاخ پهپه همدې ناحیه کې  غصب کړې ده.

ځمکه غصب کړې او په خپل رس يې په کې  (یبهجر ۱۱)هم ځينو اشخاصو 

چې  هم ( منرب مکتوب۱۲۱/۱۹۱) په همدې ېول ((کورونه جوړ کړي دي.

مديریت له خوا صادر شوی  يري د انجن ناحيېد امتې  ( نېټه۶۹۳۱/۱/۶) پر

او د معلوالنو او معیوبانو  ځينو برخوپه ې پروژ  د د رحامن بابا)) ، وايي:دی

 ((ېول غصب شوې دي. ناقانونهکې ځمکې په  ښارګوټو

د راپور پر اساس خپل رسي او ناقانونه ښارګوټي په هره  ۍلاد کابل ښارو 

 کې کم دي. ځينور او په ېکې ې ځينو )لري توپريناحیه کې 

ناحيې د  مې (۶۱)نېټه د  (۶۹۳۶/۱/۲۷)منرب مکتوب چې پر  (۲۳۱/۳۳۳)

ګلبهار ټاور، محمود خراسان، )) :واييی، مدیریت له خوا صادر شو  يري انجن

د همدې ناحیې په  ((ناقانونه دي. رسای حاجي يب يب ته څېرمه پلخان 

دولتي ځمکه د عبدالشکور، شیرین،  (جریبه ۷۹)سیمه کې  (ده خدای داد)
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، وو خان محمد، دستګیر، معراج الدین، سالم الدین، د عزیز خان ورثه

. هپه نامه غصب شوې د (خراسان ښارګوټي)د  له خوا عبدالبصیر او نورالدین

 کال (ل ۶۹۸۱)پر  (قومندان محمد قسیم او حاجي نیاز)په همدې حال کې 

 ېناحی (۶۳) کې چې په ښارګوټيد ازادۍ  ) احمد شاه مسعود( په نامه د

 مرې غصب کړي دي.و هر یو د اوسېدو سل ناړوند دی،  پورې

یه کال په دې ناح ل( ۶۹۳۱)په همدې ېول قومندان عبدالرحامن پر 

 ځمکه غصب کړې ده. (جریبه ۱۱)کې

 ( واليتونو کې۲۶په ) د کابل ښاروالی تر څنګ د ښار جوړونې وزارت هم

د ښار جوړونې وزارت په  .یو شمیر ښارګوټو ته د جوړونې اجازه ورکړې ده

په ننګرهار،  ( ښارګوټو ته۶۹۶په کابل او )ښارګوټو ته  (۲۱)کې  نولسو کلو  ور ېت

نورو والیتونو کې اجازه ورکړې  (۶۱)ندوز، کندهار او بلخ، هرات، هلمند، ک

 ه.د

، د (نهنجات مې) د نجيب هللا کابيلد دې وزارت د نوي راپور پر اساس 

، طالیي، چهل دخرتان، د (نوروز اباد)، د نوروز خان (کامياب) ک محمدېن

ښارګوټي، د راهر  (باريکاب)د مهاجرينو وزارت د ، (مموزی) ګل حیدر

نه، ده قلندر او ادروګل ښارګوټي ېحاجي ن یر م، (کوچي يز  دولت) کوچي

 په کابل کې د ځمکې د غصب ستونزې لري.

 :د والیتونو ښارګوټي

، زینبیه، موالنای ابادسخي )په همدې حال کې په مزار رشيف کې د 

 په کندوز کې (،، په کندهار کې )نايب سلطان او استقالل(، نرصت ابادبلخ

اریانا، اسلمي، سید )، په هرات کې (الچین لباد اوک)جالل الدين بلخي، 

هم د ځمکو د غصب  ( ښارګوټیجامل الدین، کوثر، می فروش او قالین بايف

ي، په ټښارګو  (چرخ او خويش)ستونزه لري. په همدې ېول په لوګر کې د 

غازي ایوب په هلمند کې )، (سید جامل الدین او شیخ مرصي)ننګرهار کې 

د  په لغامن، خوست، پکتيا، دايکندي کې، (شاهينه او احمد ېخان م
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ښارګوټي، د  (، ګلشن شهباز او مهاجران دایکندي رسخکانو، افضيل ځدرا)

ځمکو د غصب ستونزې لري. د ښار جوړونې د وزارت په راپور کې راغيل: 

ښارګوټي د ځمکې د غصب او اضافه وايل ستونزې لري  (۹۸)په ټوليز ېول ))

ګړي کمیسیون يو شمیر غړي ادعا کوي چې د ښار . د وليس جرګې د ځان

يو شمیر افرادو ته د ښارګوتو د جوړونې  هی(ال ل)حسن عبدا جوړونې وزیر

 اجازه ورکړې ده.

د دې کمیسیون يو غړي چې نه يې غوښتل نوم يې په راپور کې ولیکل 

چې د  ته ښارګوټو (۹۸)ې وزارت مسؤلینو ند ښار جوړو ))داسې وویل: ، يش

په  سلنه ځمکه (۳۱) زه ورکړې ده.ېو  ، د نقشېستونزه يې لرله ځمکې غصب

د ښار  ه، چېدو د ښارګوټو لپاره غصب شوې دېکابل او والیتونو کې د اوس

له دې څخه ښکاري د جوړونې اجازه ورکړې ده.  هم جوړونې وزارت يې

د ځمکو په غصب کې  رضور دوی د ښارګوټو د جوړونې له مالکانو رسه چې

د څار کمیسیون به ژر د  د رسچينې په وینا د حکومت پر کړنو .((رشیک دي

 (۷۱)ښار جوړونې وزیر یاد کمیسیون ته وغواړي . په همدې حال کې 

او هم لري خصويص او دولتي ښارګوټي په کابل او والیتونو کې فني ستونزې 

 .موجودې ديد پالن په تطبی  کې تېروتنې  ېي

 

 په والیتونو کې غاصبان:

نېټه د کرنې وزارت د اراضۍ  (۶۹۳۶/۶۱/۱) پر رب مکتوب چېمن (۱۸۱۱)

سیون ته ېپه وليس جرګه کې، د حکومت پر کړنو د څار کم له خوا ریاست

په یاد شوي  غاصبان مشخص کړي.يې والیتونو کې  (۲۲ )په  ،(یشو  ليکل

تنو په  (۷۱۱)، (جریبه ۷۱۱۳۸)تنو په هرات کې  (۱۲۱) :سند کې راغيل

 (۳۳۱(، )جریبه ۶۳۱۷۳۱)په بلخ کې  (تنو ۳۱۶)، (جریبه ۹۱۳۸۱)ننګرهار کې 

( جريبه، ۲۲۶۳( تنو په کندهار کې )۱۳، )(جریبه ۷۷۲۳)تنو په کندوز کې 

 (۶۳۳۱۱)تنو په غزين کې  (۶۹۲)جریبه،  (۱۲۱)تنو په لغامن کې (  ۳۶۸)
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تنو په تخار کې  (۶۹۱۷)، (جریبه ۶۱۱۱)تنو په کاپیسا کې  (۶۱۷۹)جریبه، 

تنو په  (۲۱۱)، (جریبه  ۱۳۱۳)تنو په پروان کې  (۶۱۷(، )جریبه ۱۱۷۲۱)

او  (جریبه ۶۱۱۹۳)تنو په لوګر کې  (۶۶۲۱)، (جریبه ۷۱۸۲ )فاریاب کې 

 غصب کړې ده.ځمکه  (جریبه ۱۷۳۹ )تنو په زابل کې  (۲۷۶)

، (جریبه ۷۲۳۸۷) کې تنو په اروزګان (۶۹)د دې سند په ادامه کې راغيل: 

 (۱۳۲۳۳)تنو په خوست کې (  ۳۱)، (جریبه ۲۹۱۳۳)بادغیس کې تنو په  (۳۳)

تنو په بغالن  (۶۸۶۲)، (جریبه ۳۹۲۱) کې تنو په میدان وردګو (۲۸۷)جریبه، 

تنو په  (۹۱)، (جریبه ۹۹۹۹۳)تنو په سمنګانو کې  (۱۹۹)، (جریبه ۹۹۱۱۲)کې 

 ،(جریبه ۶۹۸۷۶۳)تنو په نیمروز کې  (۶۶۱۸)، (جریبه ۶۲۳۱۱۱)هلمند کې 

 ۸۱۹۶۹)تنو په رسپل کې ( ۳۱۸)، (جریبه  ۳۸۱۱)تنو په پکتیا کې  (۶۱)

تنو په بدخشان کې  (۶۱۸)، (جریبه ۶۹۳۹)تنو په بامیانو کې  (۹۷)، (جریبه

تنو په  (۱۷۶)، (ریبهج ۱۶۹۶ )په کونړ کې  ( تنو۱۱۳جريبه(، ) ۹۲۶۱)

او  (جریبه ۸۷۶۳)تنو په فراه کې  (۶۶۷)، (جریبه  ۶۱۱۱۱ )جوزجان کې 

جریبه دولتي ځمکه غصب کړې  (۱۱۸۳)تنو د ننګرهار په کانال کې  (۸۸۸)

ده. د دې سند په پای کې د کرنې وزارت د وزیر )محمد اصف رحیمي( 

غصب شوې ځمکې له جملې څخه  ه جريبه(ونيدوه مل)السلیک هم شته. د 

 مالکانو، غصب کړې ده. ېد جوړون ګوټو زره جریبه ځمکه د ښارلسګونو په 

 یا د ځمکو د غصب هغه څرنګوالی او څومره والی و چې مستند شو د

. البته د جمهوري رياست په يوه بل راپور کې راغيل چې د ټولې غصب ید

جريبه( ځمکې څخه هم پورته  هشوې دولتي ځمکې اندازه تر )څلور مليون

 .کېږي

د پورته ياد شويو غاصبانو ترڅنګ نور په زرګونو غاصبان هم شته چې په 

ې راپور کې يې يادونه نه ده راغلې او يو بل ځانګړي کمېسيون او زياتې د

د دې  څېړنې ته اړتيا لري، خو که موږ د دولت د همدغو اسنادو له مخې

ټوله غصب شوې ځمکه )څلور نيم مليونه جريبه(  راپورونو تر ليکلو پورې
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ړې شاوخوا کې محاسبه کړو او يو جريب ځمکه د څلورو نومرو لپاره ځانګ

کړو )هره نومره څلور بسوې( او څلور بسوې هم د سړک او نورو ضايعاتو لپاره 

په پام کې ونيسو، نو په يوه جريب ځمکې کې به )څلور( کورونه جوړ يش، له 

ټولې څلورنيم مليونه جريبه غصب ځمکې څخه په مجموعي ېول )اتلس 

ومرې قيمت مليونه( کورونه جوړېدی يش. که چېرې د هر کور لپاره د يوې ن

په منځنۍ کچه )لس زره( امريکايي ېالره محاسبه کړو، نو د ټولې غصب 

شوې ځمکې قيمت به )يو سلو او اتيا مليارده( امريکايي ېالره يش. دا خو د 

ځمکې د غصب په برخه کې دولت ته دومره زيان اوښتی دی، په نورو برخو 

بيان څخه مو کې به حال په څه ېول وي؟ د ځمکې د غصب له دې تفصييل 

هد  دا و چې د فساد کچه په څرګندو مثالونو کې واضح يش، دا چې په 

 نورو برخو کې به څه حال وي، يو څه به نور هم ورته تم شو.

 

 ناقانونه امتيازات، کادري او اداري نا انډويل: -۱

د ولسمرش کرزي د حکومت يوه غټه ستونزه مخالفو لورو ته د نا انډوله 

دي امتيازاتو ورکړه وه. اکرثه دا ېول امتيازونه د مشخصو سيايس او اقتصا

او  اشخاصو د خوشالۍ لپاره وو، پرته له دې چې دې ېول اشخاصو يې وړتيا

لرله که نه، خو د هغوی د سيايس او قومي بېز له امله يې هغوی ته دا  اړتيا

ېول امتيازات منل. ولسمرش کرزي رسه وېره وه، هسې نه چې دا ېول 

له حکومت څخه بهر پاتې يش، حکومت ته به ستونزه جوړه کړي او اشخاص 

 بې ثباتۍ ته به الره اوراه کړي.

دا په داسې حال کې وو، څومره چې بېالبېلو تنظيم ساالرانو او 

جنګساالرانو ته واک ورکول کېده، هغوی نه يوازې له دې واک څخه د خپل 

ې ګواښه، دولت يې له ځان په ګټه کار اخيسته، بلکې امنيت يې هم ال پس

داخل څخه کمزوری کاوه. دولت له يوې خوا له باندنيو مخالفينو رسه الس 

او ګرېوان و، له بلې خوا د خپلو امکاناتو په واسطه له خپلو داخيل مخالفينو 
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 رسه هم مخامخ و.

ښه به وي چې دلته د کرزي د حاکميت پر مهال د مهمو اداري پوستونو 

 او په دې برخه کې يوه څرګنده رسوې هم وړاندې کړو. وېش ته هم اشاره وکړو

د کرزي د حکومت د لومړۍ دورې  دا رسوې په خپله د حکومت له خوا

د جمهوري رياست د چارو د ادارې له خوا، په  )په وروستيو کې تر رسه شوې

دې خاطر چې الس په کې ونه وهل يش، غواړم ک  م  يې دلته سکني 

بېالبېلو د دولت د لوړ رتبه مامورينو په باب رسوې شوې بڼه وړاندې کړم. دا 

اړخونو ته په پام رسه تر رسه شوې ده. درانه هېوادوال کوالی يش، دې 

څرنګوايل او څومره  د اسايس برخو رسوې ته په پام رسه د دولت د تشکيل

 وايل ته ځري يش.

له دې رسوې څخه معلومېږي چې د دولت په لوړو څوکيو کې څوک 

 . په ټيټو پوسټونو کې بيا بې انصايف تر دې هم زياته ده.څومره دي

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3933 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3937 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3933 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠393٠ 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3930 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3933 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3933 
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3939 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3937 
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3993 
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠399٠ 
 

 
 

که قدرمن لوستونکي پورتني جدول ته متوجه يش، نو په اسانۍ رسه 

قضاوت کوالی يش چې د کرزي د حکومت اسايس برخې د چا په الس کې 

  وې، حاکم څوک و، محروم څوک او شکايت چا کاوه؟
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 شپاړسم څپرکی
 

 د حامدکرزي د رژيم برياوې

 

د ولسمرش کرزي حکومت د خپلو نيمګړتياوو ترڅنګ، چې پر خپل ځای 

ورته اشاره شوې، ياد وړ برياوې هم لري. که د دې برياوو يادونه ونه يش، نو 

دا په دې مانا ده چې موږ د واقعيت يو اړخ څېړلی او بل راڅخه پاتې دی. 

 ېول او ېېر لنډيز رسه نغوته وکړو: دلته غواړو دې برياوو ته په اجاميل

د ولسمرش کرزي د حکومت بنس  په بن کنفرانس کې کېښودل شو، که 

څه هم بن کنفرانس، د سيايس، ټولنيز او قومي جوړښت له پلوه عادالنه نه و 

او يوې محدودې قومي او سيايس ېلې په کې تر خپل حده څو ځله زيات 

کنفرانس و چې د حامدکرزي واکمنۍ  ناقانونه امتيازات واخيستل، خو همدا

ته يې الره اواره کړه. د همدې کنفرانس پر بنس  موقته اداره جوړه شوه او 

حامدکرزی يې په راس کې راغی، د دې ادارې د کار په پيل رسه افغانستان 

ته د بهرنيو مرستو بهري رامات شو. دا مهال طالبانو پوځي ماته خوړلې وه، د 

سيمو کې طبيعي امن ټينګ و، نظامي فعاليتونه ېېر لږ وو،  افغانستان په اکرثو

حکومت ورو ورو خپل شکل او محتوا ته پاملرنه کوله، د بيا رغونې کارونه هم 

يو څه کار روزګار زمينه برابره شوه،  د پيل شول، خلکو ته د پخوا په انډول

 يليا انتقا همدا مهال و چې د بن له کنفرانس رسه سم بايد د منځمهالې

ادارې لپاره بېړنۍ لويه جرګه جوړه شوې وای، د لنډ مهالې ادارې پر مهال 

زه )يون( په ختيزو واليتونو کې د بېړنۍ لويې جرګې لپاره د کېدونکو ټاکنو 

د داراالنشا مسؤل وم، بيا په همدې لويه جرګه کې د لومړي منيش په توګه 

طرحو افرادو منتخب شوم، په دې لويه جرګه کې شپاړس سوه شاوخوا م

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3990 
 

ګډون درلود، که څه هم د جرګې ټول غړي له عادالنه الرو چارو څخه نه وو 

راغيل، خو بيا هم جرګه د ولسواکۍ يو لومړی مترين او متثيل و. دې جرګې 

کې د انتقايل ادارې اېانه وړاندې شوه، که څه هم جرګې پرې پرېکړه ونه 

مختګونه راغلل، خو بيا هم کړه، خو د موقتې ادارې په انډول يو څه مثبت پر 

اصيل واک د يوې محدودې سيايس ېلې په منګولو کې پاتې شو. د انتقايل 

ادارې پر مهال په هېواد کې رغاونيز کارونه تر يوه حده چټک شول، د 

هېواد په زياتو برخو کې طبيعي امن و، که څه هم په ځينو برخو کې د 

حقيقي او تصنعي جګړه روانه  طالبانو، نړيوالو او حکومتي ځواکونو تر منځ

وه. په دې او تر دې وړاندې دوره کې په مليونونو افغانان بېرته خپل هېواد 

ته راستانه شول او د کډوالۍ په انډول د راستنېدونکو شمېر څو برابره زيات 

شو. انتقايل ادارې اتلس مياشتې دوام وکړ او بيا د اسايس قانون لويه جرګه 

ه جرګه کې چې اساس يې د بېړنۍ لويې جرګې غړي جوړه شوه، په دې لوي

( تنو ګډون درلود. زه )يون( د اسايس قانون ۳۳۲وو، له ټول افغانستان څخه )

د لويې جرګې لپاره په ختيزو واليتونو کې د داراالنشا مسؤل او بيا دلته په 

لويه جرګه کې د دارالنشا غړی وم، د جرګې ټول جريان راته په زور او زېر 

معلوم و. په جرګه کې که څه هم د حکومتي او ناحکومتي زورواکو زور رسه 

څرګند و، خو مستقلو او ميل خلکو هم په کې خپل تاثري درلود. جرګې د 

افغانستان لپاره د وخت له غوښتنو او د ولسواکۍ له اصولو رسه سم نسبتاً يو 

( ۲۲له امله )ښه قانون پاس کړ، که څه هم جرګه د زورواکو د ناقانونه غوښتنو 

ورځې وځنډېدله، خو بيا يې هم خپل کار د اسايس قانون په تصويب رسه 

 پای ته ورساوه.

څرنګه چې د اسايس قانون لويه جرګه د افغان ولس په سيايس او حقوقي 

برخليک کې مهم نقش درلود، نو غواړم د دې جرګې د اوږدېدو د عواملو په 

 ه رشیک کړم:باب هم يو څو ټکي له درنو لوستونکو رس 
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د اسايس قانون په لويه جرګه کې يو شمېر اشخاصو، په تېره بيا د استاد رباين 

په مرشۍ اسالمي جمعيت او ځينو نورو قومي لږکيو غوښتل، د نړيوالو له 

تر  ته فعيل حضور څخه ناوړه ګټه پورته کړي او په اسايس قانون کې ځان

نو د ښارواالنو، ولسواالنو او پورته ناقانونه امتيازات واخيل. ځي هاستحقاق

واليانو لپاره زيات صالحيتونه غوښتل، ځينو ويل چې ياده کټه ګورۍ 

اشخاص بايد د همغو سيمو د شوراګانو له خوا معريف يش، يا انتخايب بڼه 

يس ته يپيداکړي، ځينو ويل چې انتخايب شوراګانې به يو څو تنه جمهور ر

او د عزل په حالت کې به هم همدا  وروپېژين، هغه به په کې يو تن خوښوي

بهري بيا تکرارېږي. استاد رباين او ېلې يې پر پارملاين نظام ېېر ټينګار کاوه، 

خو چې هغه ونه شو، نو بيا يې ميل شورا ته د زياتو صالحيتونو د ورکړې 

غوښتنه کوله. د احمدشاه مسعود ورور )احمدويل مسعود( د خپل ورور د 

ه کې و، خو کله چې خلکو ورته وويل، رايې اچونې ته اتلولۍ د تثبيت په لټ

يې وړاندې کړه، نو سړی پوه شو چې رايې خو نه يش خپلوالی، نو بيا يې 

وويل: ))نه ما برادر خود را متنازعه منی سازم، اګر اتفاقی قبول کنید خوب 

است((. خو چا وررسه ونه منله. لنډه دا چې دوی ېېرې ناقانونه غوښتنې لرلې 

( مادې د ۶۹د جرګې اکرثيت غړي وررسه مخالف وو. دې ېلې خلکو )چې 

تعديل لپاره وړاندې کړې، خو د يوې لپاره يې هم قانوين پروسيجر نه و پوره 

کړی. د لويې جرګې د داخيل طرزالعمل له مخې، هر چا چې غوښتل د 

اسايس قانون د تدقي  کمېسيون له خوا په جوړه شوې مسوده کې تغري 

( غړو له جملې څخه بايد د يوې مادې د ۳۳۲و د جرګې د ټولو )راويل، ن

( مادو لپاره ۶۹( مالتړ السليکونه راټول کړي. دوی د )۶۳۹تعديل لپاره )

( پورې السليکونه ۶۳۱السليکونه راټول کړي وو، ان د هرې مادې لپاره تر )

هم وو، خو کله چې د لويې جرګې د داراالنشا له خوا دا السليکونه چک 

ول، اکرثه السليکونه جعيل وو، يانې د يوې مادې لپاره څو څو ځايه ش

تکراري السليکونه راټول شوي وو. کله چې د دوی دا جعل افشا شو، نو د 
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يانې دا چې د  دوی له خوا يوه ماده هم د تعديل لپاره وړاندې نه شوه

)درې  او په مقابل کې يې د هېوادپالو وکيالنو له خوا تعديل وړ ونه ګڼل شوه

نه  ،وکيالنو (شاملټلوالې)مادې( د تعديل لپاره وړاندې شوې، نو ځکه خو د 

بل څوک رايې اچونې ته پرېښودل او نه خپله حارضېدل چې رايه اچونه 

رشوع يش. په جرګه کې يې هم د جنګساالرۍ خصلت څرګند کړ. اکرثيت 

خت تاجکانو د رباين په ګډون په قانون کې د )ازبکي( ژبې د رسميت س

مخالفت کاوه، خو په راهري ېول يې دا مخالفت نه څرګنداوه، په مقابل کې 

پښتنو وکيالنو ازبکو ته وويل چې موږ ستاسې له ژبې رسه هېڅ مخالفت نه 

زموږ. دې حالت په  ېغوښتنو مالتړ وکړو او تاسد  ېتاسسلرو، را شئ، موږ به 

ازبک ژبو سيمو  پهجرګه کې ستمي کړۍ وارخطا کړې وې. تاجکو فکر کاوه، 

رسه به د )دري( ژبې د حاکميت ساحه وړه  رسميتد )ازبکي( ژبې په کې 

 يش، نو ځکه يې له ازبکي ژبې رسه مخالفت کاوه.

د اسايس قرانون د لرويې جرګرې  پره کراري بهرري کرې د ايرران او پاکسرتان د 

السوهنو اغېزې ښکاره کېدې. د اسايس قانون په لويه جرګه کې د لسو کمېټرو 

چرې هغرې کرې بره سرتونزې  ،استازۍ د تفاهم يوه کمېټه جروړه شروې وه په

څېررړل کېرردلې، پرره دې کمېټرره کررې د بحررث پرره ترررڅ کررې بېالبېررل مسررايل 

تحليلېدل او بيا پرې موافقه کېدله، يو تن په کې په قانون کې د افغانسرتان د 

جغرافيايي مساحت د تثبيت غوښتنه وکړه، هد  يرې دا و چرې پره دې ېول 

کرښه پر افغانانو په رسميت وپېژين، يو تن د افغانسرتان لره نامره او پره  ېيورنډ

پښتو ژبه له ميل رسود رسه هم مخالفت وښود، خو د تفراهم کمېټرې اکرثيرت 

غړو له اصيل مسودې رسه تواف  وښود. اسرتاد ربراين مريل شرورا تره د زيرات 

رتره واک پر لېږد ټينګار کاوه، د پيسو د چاپ پره ګرډون، چرې مخکرې هرم و 

اشاره وشوه، د هرې خربې لپاره بره يرې د تائيرد او تصرويب کلمرې وړانرديز 

 هکولې او دا کلمې يې هم په دقيقه مانا  نه کارولې، خو په مسروده کرې دا هرر 

کلمه پر خپل ځای راغلې وه) د شخص لپاره تائيد او د منت لپاره تصرويب و. 
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وشوې، خو دا چرې دا په تفاهم کمېټه کې د شهيدانو  پر اوونۍ يو څه خربې 

اوونۍ به کله وي او رخصتي به پر کومه ورځ وي، پر دې عمومي تواف  نره و 

 شوی.

کله چې اسايس قانون تصويب شو، يو ځرل بيرا همردې خلکرو چيغرې پورتره 

کړې چې اسايس قانون کرې الس وهرل شروی دی. ماتره چرې ټرول جريران 

انون په يوې مراده معلوم دی او د دې جرګې په منت کې واقع وم. د اسايس ق

کې هم الس نه دی وهل شوی، يوازينۍ نقطه چرې د غرور وړ ده هغره دا ده 

د مررګ لره نېټرې رسه سرمون  (احمدشراه مسرعود)چې د شهيد اوونۍ ولې د 

(مه رخصتي وګڼل شوه؟ دا مسرله څېړنرې تره اړتيرا ۶۸وخوړ او ولې  د سنبلې )

لۍ(( رسه مواف  نره لري، ځکه چې اکرثيت غړي د احمدشاه مسعود له ))اتلو 

وو، نو بيا ولې د ده د مرګ ورځ، د شهيدانو د اوونۍ تر چرت النردې رخصرتي 

 وګڼل يش؟

جمعيت ګوند او ځينو نورو لږکيو هڅه کولره چرې يرو  په اسايس قانون کې د

زيات شمېر ناقانونه امتيازات واخيل، خو پره جرګره کرې يرو شرمېر هېوادپرالو 

نو ځکه خو يې پره اسرايس قرانون کرې د  نثی کړې،خوکيالنو د دوی توطيې 

السوهنې او جعل چيغې پورته کړې، همغه کسانو دا چيغې پورته کرولې، چرې 

 په خپله يې د يوې مادې د تعديل لپاره څو ځله ناقانونه السليکونه کړي وو.

ما د اسايس قانون د لويې جرګې ټول جريران او اسرناد پره مرنظم ېول کراپي 

ه کڅوړه کې خوندي کړي وو، خو څرنګره چرې پره کړي وو او ټول مې په يو 

( ورځې شرپه او ورځ پره مترواتر ېول کرار کرړی و، دومرره ۲۲جرګه کې مې )

ستړی شوی وم چې د اسنادو دا کڅوړه رانه چېرته پاتې شروې او يرا هرم چرا 

راڅخه غال کړې وه او بيا مې چې هر څومره هڅه وکړه، هغه اسناد مې په هغه 

 ول، ان تر ننه پورې ورپسې ځورېږم.شکل راټول نه کړای ش

د افغانستان نوی اسايس قانون، د کرزي د تېر نږدې دوه کلن حکومت 

يوه اسايس السته راوړنه وه، چې د افغانستان نظام او دولتي چارې يې له 
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متفرقه اليحو، قوانينو او ګډوېيو څخه يو قانوين چوکاټ ته داخلې کړې. 

م( کال اسايس قانون ځای يې ونيو او د ۶۳۱۷همدا اسايس قانون و چې د )

همدې نوي اسايس قانون پر بنس  د افغانستان په تاريخ کې د لومړي ځل 

څلور پنځوس  لپاره د ولسمرشۍ ټاکنې تر رسه شوې او حامدکرزی په کې د

رايو په خپلولو رسه د لومړين منتخب جمهور  سلنه(٪۳۱،۱)اعشاريه شپږ 

افغانستان په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره په رييس په توګه وټاکل شو. دا د 

مستقيم ېول د ټاکنو له الرې د ولسمرش انتخابېدل و. که څه هم د ختيزو 

هېوادونو د نورو ټاکنو په شان دې ټاکنو هم خپل خپل مشکالت درلودل، 

خو په عام ېول دا ټاکنې د حامدکرزي پر وړاندې د بل هر برابر انډول د 

نستان کې د عامه ذهنيت د منښت له کبله نسبتاً معقولې نشتوايل او په افغا

 ټاکنې ګڼل کېدی يش.

د جمهوري رياست تر لومړنيو ټاکنو وروسته په هېواد کې د وليس جرګې 

او واليتي شوراګانو لپاره ټاکنې تر رسه شوې، دا ټاکنې هم تر څو لسيزو 

نې وې، په تاوتريخوايل وروسته د ولسواکۍ د څرګندولو لپاره لومړنۍ ټاک

ټاکنو کې شور، زوږ، درغيل، د زور او زر کارول، د خلکو د حقيقي رايو 

استعامل ټول جريانونه مطرح وو. که څه هم يو زيات شمېر زورواکي په دې 

ټاکنو کې بريايل شول، خو د هغوی ترڅنګ ښه خلک هم په کې له ورايه 

خو دا کار يې ښکارېدل، زورواکو که څه هم خپل زر او زور استعامل کړل، 

هم خلکو ته د مراجعې له الرې تر رسه کړ. په نتيجه کې هېواد د منتخبو 

واليتي شوراګانو او منتخبې ميل شورا څښنت شو، چې زور، فشار، اختيار، 

منط ، پوهه، قانونيت او ال قانونيت ټول په کې څرګندېدل. له نيمګړتياوو 

ول او هر چا د قانون د رسه رسه د قانون د حاکميت چوکاټونه رامنځته ش

حاکميت تر سيوري او شعار الندې خپلې ګټې، هيلې او غوښتنې رسه تنظيم 

 کړې.

د ميل شورا تر تکميل وروسته د افغانستان د اسالمي جمهوريت درې  
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درې واړه له شکيل پلوه بشپړې شوې، خو  (قضائيه، مقننه او اجرائيه)قواوې: 

ت درلودل. حکومت که څه هم په له کيفي پلوه هرې يوې خپل خپل مشکال 

يو شمېر برخو کې بريالی نه و، خو په سيايس برخه کې يې يو شمېر 

برياليتوبونه ترالسه کړل. افغانستان له سيايس انزوا څخه وژغورل شو او په 

نړيواله ټولنه کې يې خپل خاص حيثيت راخپل کړ. تروريزم ضد جګړه چې 

وه، حکومت پر دې بريالی شو چې د له نظامي پلوه پر افغانستان راټوله 

سيايس منط  له پلوه د نړۍ پام د دې جګړې د اصيل لوبغاړي )پاکستان( 

خواته واړوي، پاکستان په نړۍ کې له سيايس پلوه تر يوه حده منزوي شو، 

خو دا چې پاکستان د پوځي ررفيت له امله په سيمه او نړۍ کې خپل خپل 

نط  هم د دې جوګه نه شو چې نړۍ د انډيواالن درلودل، يوازې سيايس م

پاکستان د السوهنو مخه ېب کړي. افغانستان له پاکستان رسه د امن ګډه 

جرګه جوړه کړه، د دې جرګې يو منط  دا و چې پاکستان د قضيې يو اړخ 

دی، بل منط  يې دا و چې تر يوې پېړۍ زياته موده کېږي چې ښکېالک يو 

پښتون يا افغان( باندې وېشلی او اوس د واحد ملت پر دوو برخو: )لر او بر 

تروريزم په پلمه د دې ملت همدا دواړه څانګې تر سخت ګواښ او خطر 

الندې دي. ولسمرش کرزي غوښتل په نامستقيم ېول د لر او بر افغان د يووايل 

مظاهره وکړي او همدارنګه پاکستان او په تېره بيا د هغوی نظامي ګروپ د 

 اړخ په توګه نړۍ ته معريف کړي. رسه له دې چې افغان ستونزې د يو اصيل

د افغانستان او پاکستان تر منځ د امن ګډې جرګې د افغان غميزې د اوږده 

بهري د بندولو لپاره غوڅه پايله نه درلودله، خو د لر او بر افغان د يووايل پيغام 

 يې درلود. جرګې يو عادالنه پرېکړه ليک، چې پر اوو مادو مشتمل و، صادر

کړ او ټاکل شوې وه د بلې ورته جرګې جوړېدل په پاکستان کې تر رسه يش 

ګۍ هم جوړې يش، خو پاکستاين چارواکو د  او په تعقيب يې نورې جرګه

 بېالبېلو پلمو په جوړولو رسه د جرګې له تداوم څخه غاړه وغړوله.

افغانستان د ولسمرش کرزي د واکمنۍ په بهري کې له نړيوالې ټولنې رسه 
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( زياتو هېوادونو کې د افغانستان ۳۲م سيايس اړيکي درلودل، د نړۍ تر )ګر 

سيايس استازولۍ او سفارتونه فعال وو او په افغانستان کې نړيوالې ټولنې 

دومره فعال حضور درلود چې د نړۍ په هېڅ هېواد کې يې دومره سيايس، 

لو سازمانونو پوځي او اقتصادي حضور نه درلود، د بېالبېلو هېوادونو او نړيوا

نږدې )سل( استازوليو په افغانستان کې فعاليت درلود، د افغانستان په باب د 

نړيوالې ټولنې په همکارۍ، د توکيو، بن، برلني، لندن، کابل او تر شپږو 

( زياتو هېوادونو ۳۱زيات داسې نړيوال کنفرانسونه جوړ شول چې د نړۍ تر )

ه کې ګډون درلود. دا د نړۍ په کچه زياتو نړيوالو سازمانونو پ (سلو)او تر 

هغه لوی او ېېر کنفرانسونه دي چې نړيوالې ټولنې تر دې دمه د يوه هېواد 

او له هغه رسه د مرستو په خاطر جوړ کړي دي. البته د افغانستان دولت 

ځينې داسې ستونزې لرلې چې پر دې بريالی نه شو، د نړيوالې ټولنې له 

ورته کړي، خو له ګڼو نيمګړتياوو رسه رسه پراخ مالتړ څخه موثره ګټه پ

 افغانستان د نړۍ د پاملرنې په محور کې واقع و.

د سيايس او قانوين پرمختګونو ترڅنګ په هېواد کې د ولسواکۍ بنسټونه 

پوخوايل خواته الړل، د سيايس ګوندونو د جوړولو قانون پاس شو، نږدې د 

چې د هغوی د څومره وايل او ( ګوندونو د فعاليت جواز ترالسه کړ، دا ۶۶۱)

څرنګوايل په باب ېېرې پوښتنې شته، دې کې شک نه شته، خو دا په خپله په 

سيايس ګوندونو پورې اړه لري، حکومت ټولو ته د فعاليت الره خالصه کړې 

وه. ټولنيز سازمانونه او مدين حرکتونه هم ورځ تر بلې زيات شول، په زرګونو 

راګانو او مدين بنسټونو پر فعاليت پيل وکړ. د دې ټولنيزو سازمانونو، قومي شو 

ترڅنګ د رسنيو قانون پاس شو. په دې بهري کې د رسنيو بېالبېلو ېولونو له 

شکيل پلوه دومره وده وکړه چې د هېواد په تېر تاريخ کې يې هېڅکله ساری 

( عنوانو چاپي مهالنيو خپرونو د ۶۱۱۱نه دی ليدل شوی. نږدې يو زر )

( ايف ايم راېيوګانې فعالې شوې او نږدې ۶۷۱ز ترالسه کړ. )خپراوي مجو 

 ( خصويص ټلوېزيوين چينلونو پر فعاليت پيل وکړ. ۳۱)
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په نوې جوړونه او بيا رغونه کې هم ېېر زيات پرمختګونه شوي، د عامې 

روغتيا په برخه کې پاموړ برياوې ترالسه شوي، د مور او ماشوم مرګ و مري کم 

تر يوه حده کمې شوي، په سلګونو کلينيکونه جوړ  ۍشوی، ساري ناروغ

شوي، هېڅ داسې ولسوالۍ نه شته چې په هغې کې يو نه يو کلينک جوړ 

شوی نه وي، د ټولو هغو روغتونونو شمېر چې دولت په تېرو څوارلسو کلونو 

کې جوړ کړي تر )سوونو( اوړي. پر دولتي روغتونو رسبېره خصويص 

اوسه پورې د ټول  ونه ورکړل شوي دي، ترروغتونونو ته د فعاليت جواز 

هېواد په کچه ) سلګونو( شخيص روغتونونه فعاليت لري چې د ځينو 

 خدمايت کچه يې تر دولتي روغتونونو هم لوړه ده. 

د پوهنې په برخه کې خورا زيات پرمختګونه رامنځته شوي، د ټول هېواد 

( مليونه زده ۶۶( ښوونځي فعاليت لري چې نږدې يوولس )۶۷۱۱۱په کچه )

( زرو ښوونکو له خوا ۲۶۷کوونکي په کې پر زده کړه بوخت دي او د نږدې )

ورته تدريس کېږي. د واحد تدرييس نصاب په بشپړونه کې پرمختګ شوی، د 

هر واليت او د ځينو مهمو ولسواليو په کچه داراملعلمينونه او په ځينو واليتونو 

د پخوا په انډول ښه شوی،  کې دارالعلومونه جوړ شوي. د ښوونې کيفيت

( زيات ښوونځي ال هم ۱۶۳خو الهم په دې برخه کې ېېرې ستونزې شته، تر )

تړيل پاتې شوي او تر دوه مليونوپورې هغه ماشومان، چې بايد په ښوونځيو 

کې شامل شوي وای، د جنګونو او نورو بېالبېلو عواملو له امله د دې جوګه نه 

. پر دولتي ښوونځيو رسبېره شخيص شول چې په ښوونځيو کې شامل يش

م( کال پورې د ۲۱۶۱ښوونځيو ته هم د فعاليت اجازه ورکړل شوې ده. تر )

( ته رسېده چې نږدې )پنځه ۳۱۱ټول هېواد په کچه د دې ښوونځيو شمېر )

( ښوونکو له خوا ورته ۶۷۱۱۱سوه زره( زده کوونکو په کې زده کړه کوله، د )

 ور يې خدمايت پرسونل وو.(تنه ن۶۷۱۱۱تدريس کېده او )

پر روزنيز او ښوونيز نظام رسبېره د لوړو زده کړو په موسساتو کې هم 

( زيات دولتي ۹۱پاموړ مثبت بدلونونه راغيل دي. د ټول هېواد په کچه تر )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠399٠ 
 

پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعاليت لري چې نږدې )سل زره تنه( 

و د زرګونو استادانو له خوا ورته محصلني په کې پر زده کړه بوخت دي ا

تدريس کېږي. په لسګونو زره افغانان د لوړو زده کړو لپاره بهرنيو هېوادونو ته 

استول شوي چې يو زيات شمېر يې تر زده کړو وروسته بېرته خپل هېواد ته 

 راستانه شوي دي.

د هېواد د دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادان د ماسټرۍ او دوکتورا 

ره بهر ته استول شوي، چې ځينې يې د زده کړو تر بشپړاوي وروسته بېرته لپا

خپل هېواد ته راستانه شوي او د ځينو زده کړې ال دوام لري. دلته د هېواد 

په داخل کې پر کابل پوهنتون رسبېره د هېواد په يو شمېر نورو پوهنتونونو 

 ځينو معاشونه دکې د ماسټرۍ او دوکتورا پروګرام دوام لري. د استادانو 

ګاونډيو هېوادونو په پرتله ښه دي، معاشونه د پوهنتوين رتبو پر اساس تنظيم 

شوي دي. پر دولتي پوهنتونونو رسبېره خصويص پوهنتونونه او د لوړو زده 

( ته ۳۲کړو موسسې هم فعاليت لري. د دې ېول موسساتو شمېر نږدې )

ړه بوخت دي او د کرسېږي چې په لسګونو زره محصلني په کې پر زده

زرګونو استادانو له خوا ورته تدريس کېږي. د پوهنتونونو له جملې څخه په 

ځينو کې يې پر ليسانس دورې رسبېره د ماسرتۍ دورې پروګرامونه هم 

تعقيبېږي. دا پوهنتونونه د هېواد په مرکز او واليتونو کې فعاليت لري. رسه له 

دولتي او هم په شخيص  دې چې د لوړو زده کړو په برخه کې هم په

پوهنتونونو دواړو کې ستونزې شته او کيفيت ال هم هغې مرحلې ته نه دی 

رسېدلی چې ټول ترې خوشاله يش، خو بيا هم د هېواد اوسنيو رشايطو ته په 

ل( کال ۶۹۸۶کتو رسه په دې برخه کې خورا زيات پرمختګ شوی او تر )

( کلونو تر ۶۹۳۹ -۶۹۸۶د ) وړاندې دوو لسيزو رسه هېڅ د پرتلې وړ نه دی.

منځ په زرګونو هغه افغانان چې د لوړو زده کړو خاوندان وو او له هېواده بهر 

او د افغانستان دولت د بېالبېلو  (IOMاوسېدل د مهاجرو د نړيوال سازمان )

پروګرامونو له الرې بېرته هېواد ته راستانه شول او دلته په حکومت او نورو 
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کار جوګه شول. رسبېره پر دې افغاين پوهنتونونو د  ناحکومتي ادارو کې د

نړۍ له ګڼو پوهنتونو رسه نه يوازې پخواين اړيکي الپسې ورغول او ټينګ 

 يې کړل، بلکې نور يې هم پسې پراخ کړل.

پر تعليمي او تحصييل بهري رسبېره کليوالو سيمو ته هم زياته پاملرنه 

څخه يو هم د کليو او پراختيا وشوه. د دولت له ېېرو برياليو پروګرامونو 

وزارت د )ميل پيوستون( پروګرام و. د دې پروګرام له الرې د ټول هېواد په 

( زرو زيات کيل تر خدمايت پوښک الندې راغلل او د هغوی په ۲۳کچه تر )

خوښه په کې لومړنۍ اړتيا وړ کليوايل پرمختيايي پروژې پلې شوې، رسه له 

پر وخت تطبي  په باب شکايتونه موجود  دې چې د دې پروژو د کيفيت او

وو او همدا راز د خلکو تر منځ د ټاکنو په باب هم اعرتاضونه وو، خو په 

مجموعي ېول دا يوه بريالۍ پروژه ګڼل کېدی يش. دا پروژه د دې سبب 

ګرځېدله چې د ښار او کيل تر منځ د زمانو واټن راکم يش او خلک په خپل 

 خدماتو ته الرسسی پيدا کړي.کيل کې لږ تر لږه لومړنيو 

پر کليوايل خدماتو رسبېره د لويو الرو جوړولو ته هم زياته پاملرنه وشوه، 

د هېواد اکرثه لويې الرې يا سړکونه په اسايس ېول جوړ شول او حلقوي 

کې په  دې بهري په سړک هم د بشپړېدو په حال کې دی. ټول سړکونه چې

( کيلو مرتو اوړي او د ۷۳۱۱) ځه سوهاوه زره او پن پاخه ېول جوړ شوي تر

هر واليت د ولسواليو او کليو تر منځ سړکونه، چې په دوميه او درېيمه درجه 

 کې راځي او ځينې يې د لومړي ځل لپاره په خامه ېول جوړ شوي، نږدې

 ( کيلو مرتو ته رسېږي.۹۱،۱۱۱) دېرش زره

يي ترانسپورت هم په دې موده کې ښه وده وکړه، پر دولتي هوا

ترانسپوريت رشکتونو رسبېره خصويص هوايي رشکتونه هم جوړ شول. څلورو 

خصويص هوايي رشکتونو مجوز ترالسه او پر فعاليت يې پيل وکړ. په 

مخابرايت او مواصاليت برخه کې هم د پاموړ پرمختګ رامنځته شو. پر دولتي 

يت رشکتونو) مخابرايت رشکت )افغان ټيليکم( رسبېره درېيو نورو نړيوالو مخابرا
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)روشن، ام ټي ان او اتصاالتو( جوازونه ترالسه کړل او پر فعاليت يې پيل 

وکړ. افغان بېسيم ال تر دې وړاندې د فعاليت جواز اخيستی و. اوس لږ تر لږه 

( مليونه افغانان ګرځنده ټلېفون ته الرسسی لري. د نوري فايرب پروژه د ۶۷)

له دې مخابرايت رشکتونو څخه بشپړېدو په حال کې ده، حکومت هر کال 

( مليونه ېالر عايدات ترالسه کول او د مخابراتو وزارت يو له ګټندويو ۶۷۱)

 .کېږيوزارتونو څخه ګڼل 

په هېواد کې د نسبي ثبات او نسبي ښېرازۍ له امله له پاکستان او ايران 

څخه ګڼ شمېر افغانان بېرته خپل هېواد ته راستانه شول، چې د ټولو شمېر 

دې )څلور مليونه( تنو ته رسېده، کورين کډوال تر يوه حده بېرته خپلو نږ 

اصيل سيمو ته ستانه شول، خو د بېالبېلو زورواکانو د شتوايل له امله بيا هم 

 په دې برخه کې ېېرې ستونزې پرتې دي.

د ېاکرت نجيب هللا د حاکميت تر ړنګېدو وروسته د افغانستان پوځ وپاشل 

ي ملېشو ونيو، چې له بېالبېلو کړيو رسه مله وو. طالبانو شو او ځای يې تنظيم

تنظيمي انارشۍ له منځه يوړه، نسبي ثبات يې راوست، خو د ميل پوځ د 

جوړونې تجربه، فکر او امکانات وررسه نه وو. کوم څه چې له پخوانيو 

امکاناتو څخه له دوی رسه پاتې وو، هغه هم د طالبانو د رژيم په ړنګېدو رسه 

ل( کال وروسته يوځل بيا د پوځ پر جوړونې پيل ۶۹۸۶ځه الړل. تر )له من

وشو، لومړی د )ېي ېي ار( او )ېاياګ( بهريونه پيل شول او ترڅنګ يې ميل 

پيل شو. دا بهري هم پوليسو، ميل اردو او ميل امنيت ته د جلب او ج ب بهري 

ونو رسه ملګری که څه هم د نړيوالې ټولنې په مايل او فني مالتړ له يو لړ سمون

و، خو بيا هم د ))جهاد(( او ))مقاومت(( په نامه تنظيمي، سمتي او قومي 

افکارو ورته الره وکړه او ميل پوځ يې په اسايس مانا )ميل کېدو( ته پرېنښود. 

تنظيمي ستونزو رسه رسه ميل پوځ څوارلس کلن مزل  له ګڼو سيايس او

رو تنو ته پورته کړ، ميل ( ز ۹۳۱وواهه او په دې ترڅ کې يې خپل شمېر )

پوځ له شکيل او کمي پلوه وده وکړه، خو ال هم کيفي اصالح ته پوره پوره 
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 اړتيا لري.

ولسمرش کرزي د دې ټولو چارو د سمون او اوېون په خاطر ېېر زيات 

کورين او بهرين سفرونه وکړل چې ځينو يې پوره برياوې درلودلې. د سفرونو 

يش ولسمرش کرزی په نړۍ کې يو بې ساری او مالقاتونو له پلوه کېدی 

ولسمرش وګڼل يش. په زرګونو وړو غونډو او جرګو کې يې ګډون وکړ او د 

خپل حاکميت په بهري کې يې لږ تر لږه شپږ لويې جرګې او يا هغو ته ورته 

مهمې جرګې جوړې کړې. که څه هم د دې لويو جرګو د کيفیت او ماهيت 

رح وې، خو بيا هم د شکل او کميت له مخې په باب له خلکو رسه پوښتنې مط

 دا جرګې د خپل ېول ښې جرګې بلل کېدی يش.

لکه څنګه چې دمخه مو يادونه وکړه لومړنۍ جرګه هامغه بېړنۍ لويه 

ل( کال د غربګويل په مياشت کې جوړه شوه، نږدې ۶۹۸۶جرګه وه چې پر )

تقايل ادارې ( تنه مطرح افغانانو په کې ګډون کړی و، دې جرګې د ان۶۱۱۱)

مرشتابه وټاکه، يانې حامدکرزی يې د رايو په اکرثيت رسه د انتقايل ادارې د 

 مرش په توګه منتخب کړ.

ل( کال د اسايس قانون لويه جرګه جوړه شوه چې ۶۹۸۲ورپسې پر )

( ورځني ۲۲( تنو په کې ګډون کړی و او د اسايس قانون مسوده يې تر )۳۳۲)

 يب کړه.بحث او خربو اترو وروسته تصو

ل( کال د پاکستان او افغانستان تر منځ د امن ګډه جرګه جوړه ۶۹۸۱پر )

( تنو په کې ګډون درلود او د محتوياتو ۱۶۱شوه چې له دواړو خواوو څخه )

 په باب مو ورته دمخه څه ناڅه يادونه وکړه.

( ۶۱۱۱ل( کال د سولې مشوريت جرګه جوړه شوه، چې نږدې )۶۹۸۳پر )

رلود، د دې جرګې د سپارښتنو پر اساس د سولې عايل تنو په کې ګډون د

برهان الدين رباين  شورا جوړه شوه، دا چې د دې شورا په راس کې استاد

 ولې منتصب شو، په دې باب مو په نورو برخو کې بحث کړی دی.

( تنو مطرحو ۲۱۹۱ل( کال دوديزه لويه جرګه جوړه شوه نږدې )۶۹۳۱پر )
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دې جرګې له امريکا رسه د سرتاتيژيکو اړيکو د  افغانانو په کې ګډون کړی و.

 تړون په باب حکومت ته خپلې مشورې او سپارښتنې وړاندې کړې.

ل( کال د تېرې دوديزې لويې جرګې د پرېکړو او سپارښتنو په ۶۹۳۲پر )

تعقيب له امريکا رسه د امنيتي تړون د جزئياتو د څېړنې او د دې تړون په 

رکولو په نيت بله لويه جرګه جوړه شوه. په باب حکومت ته د سالمشورې و 

( تنو ګډون کړی و. د جرګې د اکرثيت غړو ۲۱۱۱دې جرګه کې نږدې )

مشوره دا وه چې له امريکا رسه امنیتي تړون په اوسنيو رشايطو کې د 

افغانستان لپاره ګټور دی، حکومت ته يې سپارښتنه وکړه چې له امريکا رسه 

خو کرزي ترپايه د دې تړون له السليک دې امنيتي تړون السليک يش، 

 څخه ېېه وکړه.

د ولسمرش کرزي د حاکميت په بهري کې چې د اقتصادي ښېرازۍ په برخه 

کې بل کوم مهم ګام پورته شو، هغه د نویو پيسو چاپ او د انفالسيون کنټرول 

و. افغانۍ چې د استاد برهان الدين رباين په نيم واکه واکمنۍ کې خپل 

ېساري توګه بايلوالی و، يانې په دې دوره کې د انفالسيون کچه ارزښت په ب

( ځله لوړه شوې وه او طالبانو ته هم همدا انفالسيون په مرياث پاتې ۶۳۱۱)

و. د کرزي په مرشۍ په انتقايل اداره کې ورته د پای ټکی کېښودل شو. نوې 

پيسې چاپ او درې صفره ترې لرې شول، يانې )يوې( اوسنۍ افغانۍ د 

زرو( پخوانيو افغانيو ځای ونيو. که څه هم پر نویو افغانيو د زړو افغانيو د )

بدلون پر وخت بېشانه درغيل وشوه او پخوانيو زورواکو تنظيم ساالرانو ته، 

چې په ناقانونه توګه يې پيسې چاپ کړې او له ځان رسه زېرمه کړې وې، 

بدلې شوې، يسو په له کوم قيد و رشط پرته پخوانۍ پيسې پر نویو تهغوی 

لنډ له ناکنټروله چاپه افغاين بانکنوټونو  دخو بیا هم ورو ورو د هغوی الس 

( کلونو په ترڅ کې نږدې )دوه نيم سوه مليارده( نوي افغاين ۶۱شو. د )

بانکنوټونه چاپ شول او همدا پيسې په چلند کې شوې، افغانۍ په دې بهري 

( افغانيو پورې تبادله کېدې. ۳۷-۱۷کې د يوه امريکايي ېالر په مقابل کې له )
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د کرزي حکومت د پيسو په ثبات ساتلو کې تر ټولو ګاونډيو هېوادونو زيات 

بريالی و، حکومت د دې توان پيدا کړ چې تر يوه بريده د ېالرو په مقابل 

 کې د خپلې ميل کرنسۍ ثبات وساتالی يش.

ي پانګونه په دې بهري کې په هېواد کې د ژوندانه په هر ېګر کې دولت

وشوه او خصويص سکتور ته هم زياته پاملرنه وشوه. د خصويص سکتور د 

پانګونې د ج ب لپاره د )ايسا( يانې د پانګونې د مالتړ ادارې په نامه ځانګړې 

اداره جوړه شوه. دا اداره په دې بريالۍ شوه چې تر يوې لسيزې زياته موده 

دوه زره  ( افغاين او۱۹۱۳۱) دري څلوېښت زره او څلور پنځوس کې نږدې

( بهرنيو رشکتونو ته د کار جواز صادر کړي. په ۲۱۳۱) څلور سوه او څلور نوي

دې بهري کې د ټول هېواد په کچه د خصويص سکتور له خوا تر )شپږنيم 

م( کال ۲۱۶۱مليارده ېالرو( زياته پانګونه شوې ده. د يو بل رقم له مخې تر )

ټريليونه افغانۍ  څلوريانې نږدې  افغانۍ (۱۹۳۹۶۶۲۲۶۱۳۳پورې ټوله )

 پانګونه شوې ده.

( تنو بهرنيانو ته د ۳۳۷۱۸( افغانانو او )۶۹۱۷۲۱۱د دې پانګونې له امله )

لکه )کابل، ننګرهار،  ،کار موندنې زمينه برابره شوې ده. په لويو واليتونو

هرات، هلمند، پروان، خوست، کندوز، غزين، جوزجان، فارياب، لغامن، 

دان وردګ، نيمرو، بلخ( او نورو کې د صنعت د ج ب لپاره صنعتي لوګر، مي

 .شوي ديپارکونه جوړ 

يو زيات شمېر افغان پانګوال له قانوين او ناقانوين الرې د دې جوګه 

شول چې په هېواد کې لوی او واړه ښارګوټي جوړ کړي، چې له دې درکه په 

ونو نور د کور او رسپناه لکونو افغانانو ته کار او روزګار پيدا شو او په زرګ

څښتنان شول. که څه هم په دې برخه کې عدالت تامني شوی نه دی، خو 

 بيا هم د رسپناه په برخه کې د خلکو ستونزو ته څه ناڅه ځواب ويالی يش.

د اوبو، انرژۍ، کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. 

ستمونه بيا رغول شوي او په په سلګونو رسبندونه جوړ شوي، د اوبه خور سي

زرګونو هکتاره شاړه ځمکه نوې اباده شوې، په زرګونو جريبه باغونه نوي جوړ 
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شوي، په لسګونو واړه برېښنابندونه جوړ شوي، کورين حاصالت د پخوا په 

انډول زيات شوي، کرنيز او حيواين فارمونه جوړ شوي، يوازې په ننګرهار 

( فارمونه جوړ شوي دي. له نورو ۲۱۱۱) او پالنې کې د چرګوړو د روزنې

هېوادونو څخه برېښنا وارده شوې او د چاپېريال ساتنې په برخه کې هم يوڅه 

پرمختګ شوی دی. خو په دې ټولو برخو کې د پرمختګونو ترڅنګ ستونزې 

 او مشکالت هم وو چې ال هم پر خپل ځای پاتې دي.

هم پرمختياوې رامنځته د کانونو او طبيعي زېرمو د استخراج په برخه کې 

تر ځمکې  کې  افغانستانپه شوي دي. د امريکايي څېړونکو د پلټڼې له مخې 

الندې زېرمو مجموعي ارزښت تر )درې ټريليونو ېالرو( اوړي. د کانونو په 

برخه کې د عينکو مسو کان او د باميانو د حاجيګک د اوسپنې کان د 

رسه تړونونه شوي او د امو  استخراج په برخه کې چينايي او هندي کمپنيو

حوزې د تېلو د استخراج په برخه کې له چينايي کمپنۍ رسه، خو ال هم ېېر 

بهرين رشکتونه زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې اسايس پانګونه وکړي. د 

هېواد خصويص رشکتونو ته هم د دې زمينه نه ده برابره شوې چې د کانونو 

 په استخراج کې اسايس ونډه ولري.

په کلتوري برخه کې هم پرمختګونه شوي، د افغانستان يو زيات شمېر 

تاریخي اثار بېرته خوندي شوي، د هېواد ميل موزيم او شپږ واليتي 

موزميونه بېرته رغول شوي دي، ميل ارشيف او ميل ګالرۍ ته هم پام شوی، 

په سوونو فرهنګي ټولنې جوړې شوي، د چاپ صنعت وده کړې، په نړيوال 

 ې د افغانستان کلتور ځلول شوی دی.ېګر ک

( کلونو کې په صادراتو او وارداتو دواړو ۶۱په مجموعي ېول په تېرو )

کې زياتوالی راغلی دی. خو د وارداتو کچه د صادراتو په انډول څو ځله 

هغو رسه مل ستونزې په پام کې ونيول له زياته ده. که دا ټول پرمختګونه او 

( کلونو کې ۶۱ه تېرو )پتوګه ويالی شو، چې  يش، نو د ټوليزې نتيجې په

 دومره پرمختيايي کارونه شوي چې د پېړيو په بهري کې نه وو شوي.
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 اولسم څپرکی
 

 ولې استعفی؟

 

په تېرو څپرکو کې چې ما کومو ناخوالو ته اشاره وکړه د همغو ناخوالو له 

و بېالبېلو امله ما څو ځله پرېکړه وکړه چې له خپلې دندې استعفی ورکړم، خ

د ښاغيل زرين انځور، )انډيواالنو راته وويل چې استعفی د حل الره نه ده. 

ېاکرت خوشال روهي، ضياءالرحمن ضياء، وفاالرحمن وفا، رسمحق  زملي 

او نورو دوستانو مشورو او ټينګار  (عاش  هللا غريب الين پوپل،يج هېوادمل،

خپله استعفی ليکلې وه، خو  زما د استعفی مخه ونيوله، که نه ما خو درې ځله

ولسمرش ته تر وړاندې کولو دمخه دوستانو د هغې مخه ونيوله. په وروستي 

ځل هم ېېرو دوستانو له ما وغوښتل چې استعفی مه ورکوه. ان زما د فکر يو 

شمېر مخالفان هم زما له استعفی رسه مخالف وو. ښاغيل )ېاکرت رنګني دادفر 

، هم زما د استعفی مخالفت وکړ. په خپله سپنتا( چې زموږ د دفرت مرش و

 ولسمرش هم زما له استعفی رسه مخالفت وښود.

خو ما خپله وروستۍ پرېکړه کړې وه او غوڅ هوې مې کړی و. علتونه يې 

دومره زيات وو چې نور نو هلته )ارګ کې( زما پاتې کېدل زما په نظر ماته 

 اره کوم:سم نه ښکاره کېدل. دلته يې څو مهمو علتونو ته اش

 حکومتي اپوزېشن ته تر حده د زياتو امتيازاتو ورکړه. -۶

 د فساد او جنګساالرۍ پر وړاندې د غوڅ اقدام نه تر رسه کول. -۲

د ولسواکو، روښنفکرو او ملتپالو اشخاصو په انډول زورواکو او تنظيم  -۹

 ساالرانو ته ترجيح ورکول.

يس او نورو السوهنو مخه نه د ايران او پاکستان د څرګندو فرهنګي، سيا -۱
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 نيول.

محدودو ولسواليو او د ځينو لږکيو د حقوقو مدعيانو ته تر قانون پورته  -۳

 امتيازاتو ورکول.

له خپلو اکرثو اسايس حقوقو څخه د اکرثيت پښتنو محرومول او په  -۱

 حکومت کې له هغو رسه تبعييض چلند.

پښتو ژبې له منځه وړل د حکومت له اسايس رګونو او دفرتونو څخه د  -۷

 ( مادې نه تطبيقول.۶۱او د اسايس قانون د )

د ايرانپالو او نورو پرديپالو رسنيو پر وړاندې د قانوين اقدام نه تر رسه  -۸

 کول.

په حکومت کې حکومت پلويانو او طبيعي متحدينو ته نه پاملرنه او  -۳

لفينو د باملقابل په حکومت کې د حکومت د مخالفينو او موقتي موئت

 واک زيات غځول.

څو محدودو ېلو، لږکيو او سيايس تنظيمونو ته د افغانستان د پوځ د  -۶۱

 اسايس چارو سپارل او دېته ورته نور ګڼ علتونه.

 

همدا الملونه وو چې ما د خپل دفرت مرش: ېاکرت سپنتا، مرستيال: انجنري 

پله ولسمرش ته ابراهيم سپني زاده، د ولسمرش دفرت مرش: کريم خرم او په خ

ليکلې استعفی ورولېږله. انجنري صيب ابراهيم سپني زاده راته وويل چې ما 

خولې  هرييس صاحب )ولسمرش( ته ستاسو استعفی ليک پر مېز کېښود او پ

وويل، خو هغه ونه منله، نور دې خپله خوښه چې څه کوې؟ ما  ورته هم مې

ځکه مې ژر له وغوښتل هسې نه چې ولسمرش اخالقي فشار راوړي، نو 

ټلوېزيون څخه خپله استعفی اعالن کړه. د دې استعفی ليکلی منت ک  م  

 دلته راوړم:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت قدرمن ولسمرش )حامدکرزي( ته!

 افغانستان زما ايډيال دی
 

 افغانانو  په افغانستان کې د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته، زه د هغو

له جملې څخه وم، چې په دې تېره 

( کلنه دوره کې مې ښه د زړه له ۶۲)

اخالصه د خپل ولس د ښېرازۍ 

لپاره هلې ځلې کړي، د ولسواکۍ 

په پراختيا، په دميوکراتيکو بهريونو، 

د خلکو په همغږۍ، د علمي بنسټونو 

په رغونه او نوې جوړونه، په رسنيز 

ېګر، د خلکو او حکومت په 

ستون او نورو ټولو هغو هلو ځلو کې چې ماته د دې غمځپيل پيو

ولس په ګټه برېښېدل، په هغو کې مې د يوه مدين انسان او افغان په 

توګه برخه اخيستې. په ټاکنيزو بهريونو کې مې بې درېغه ستاسو مالتړ 

کړی او ستاسو د حکومتي مخالفو او په اصطالح اپوزېشني اشخاصو پر 

يزه جبهه کې تر ټولو زياته ونډه اخيستې ده. د وړاندې مې په رسن

پورتنيو هلو ځلو ترڅنګ مې په حکومت کې د فساد، د ټوپکوالو د 

ناقانونه، مستقيم او نامستقيم واک، د رش و فساد د جرړو، حکومتي او 

ناحکومتي اپوزېشن، ناقانونه اشخاصو پر ضد هم د زړه له کومي مبارزه 

ته په ېېر لوړ قيمت متامه شوې او هر کړې، که څه هم دا مبارزه ما

وخت په حکومت کې د حکومت او افغان ضد اشخاصو له خوا په 

مرګ ګواښل شوی يم، خو ما د خپل ژوند د خطر په بيه تر اوسه 

(محمد اسمعيل يون)  
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 پورې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی.

  زما او زما په شان د نورو ګڼو هېوادپالو او ملتپالو افغانانو بې درېغه

کله د هغو ېلو، تنظيمونو، هېواد پلورو او پرديپالو هلو ځلو هېڅ

اشخاصو مخه ېب نه کړای شوه، چې هم په حکومت کې دي، هم 

له زياتو دولتي امتيازاتو برخمن دي او هم د همدې څوکيو، 

مقامونو او امتيازاتو په زور د حکومت بنسټونه نړوي، هم زموږ ميل 

 پېښوي. هويت ګواښي او هم مو هېواد ته سرت خطرونه

  ما څو ځله په ګړين او ليکني ېول د ولس فرياد او په حکومت کې

د فسادګرو او افغان ضد اشخاصو په باب تاسو رسه خپل نظرونه 

رشيک کړي، خو د دې پرځای چې د هېواد د ژغورنې او د رسزورو 

ټوپکوالو او تنظيم ساالرانو د ناقانونه واک د پايته رسونې په باب زما 

ه پايله ورکړي، ستاسو او ستاسو پر شاوخوا د ځينو نورو نظرونه مثبت

خوا دې نظرونو ته کوم پام ونه شو، بلکې  راټولو شويو اشخاصو له

افغان ضد او افغانستان ضد اشخاصو نوره هم وده وکړه او الپسې 

 وپړسېدل. 

  په تېرو دولسو کلونو کې پښتانه د دې هېواد د اکرثيت په توګه د

طالبانو، نړيوالې ټولنې، په حکومت کې د پښتنو ايران، پاکستان، 

ضد چارواکو او نورو کړيو له خوا په دومره بې رحامنه ېول وځپل 

شول چې له چنګېزه رانيولې تر انګرېزه او له انګرېزه بيا تر دې دمه 

يې په ټول تاریخ کې ساری نه دی ليدل شوی، خو هر کله چې ما 

مظلوم اکرثيت غږ پورته د دې ناورين او غمېزې پر وړاندې د 

کړی، په حکومت کې د پښتنو ضد چارواکو له خوا ګواښل شوی 

يم، ان تر دې چې تاسو هم د هغو مالتړ کړی، يا مو د هغوی خربه 

 تائيد کړې او يا هم کله د دې رلم په باب چوپ پاتې شوي ياست.

  افغان ضد، پښتون ضد او هېواد ضد اشخاص دومره سپني سرتګي
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وی ته ستاسو له خوا د دومره امتيازاتو له ورکړې او له دي چې ان د

دوی رسه ستاسو له دومره احسانونو رسه رسه پر تا هم د فاشيست، 

ست، قبيله ګر او طالب تور پورې کوي او داسې انګېري چې ينشنل

ګنې زه )يون( چې کومې خربې کوم هغه ستاسو نظريات دي) زما 

لهام اخيل. په داسې حال کې له خولې راوځي او يا له تاسو څخه ا

چې زما نظريات ستاسو له نظرياتو رسه هېڅ تړاو نه لري او ان تر 

 ېېره حده په ټکر کې دي.

  زه د يوه افغان او يوه مسلامن په توګه نور په حکومت کې رش و

فساد، درغيل، د اپوزېشن حاکميت، د هېواد د اکرثيت محکوميت، 

ل، په حکومت کې د ايرانپالو پر ميل يووايل او ميل هويت بلوسېد

او پاکستانپالو اشخاصو څرګند حاکميت، له پښتو ژبې رسه د مور او 

مريې سلوک، د جنايتکارو تنظيم ساالرانو نامحدوده واک، قومپالنه، 

سمتپالنه او نور په سلګونو ېوله نامرشوع او ناقانونه فعاليتونه نه شم 

ېول پديدو پر وړاندې زغمالی. په تېرو دولسو کلونو کې مې د دې 

د حکومت په داخل کې مبارزه وکړه، خو ېېره ښه پايله يې نه 

درلوده، خو اوس غواړم له حکومته بهر خپلې مبارزې ته دوام 

 ورکړم.

  ،که څه هم زه په حکومت کې کوم داسې لوړ پوړی چارواکی نه يم

چې زما شتون او يا نه شتون دې پر حکومت څه خاص اغېز وکړي، 

ړم چې زما د ذهن شاهني په بشپړ ېول د هر ېول اسارت او خو غوا

نامعقولو احساناتو له منګولو څخه ازاد او ضمري مې ارام يش. دا په 

دې مانا نه ده چې زه په حکومت کې د افغانستان ضد اشخاصو پر 

وړاندې د مبارزې تاب نه لرم، هد  مې دا دی چې کله کله 

ما له دندې لرې کړئ، دا کار به  جنګساالرانو پر تاسو فشار راوړ چې

د هغوی د خوشالۍ، تاسو ته د پلمې نه برابرولو، له دې الرې د 
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نورو ناروا امتيازاتو د نه اخيستلو او زما د روحي راحت سبب يش. 

زه چې په حکومت کې نه يم، نو د جنګساالرانو پر وړاندې زما د 

 نه راځي. ميل هلو ځلو مسري به د هېچا د اغېز تر سيوري الندې

 

زما کار به هغه وخت ېېر موثر يش، چې د افغانستان د پېژندل شويو دښمنانو پر 

 ضد په ازادانه توګه او په ېېر ښه ېول رسنيزه او قلمي مبارزه وکړم.

  تاسو رسه يوه ژمنه کوم، چې زه هېڅکله ستاسو د هغو مخالفينو په

وي وو او کله شان نه يم، چې ستاسو له خوا په ګڼو نعمتونو نازول ش

چې له حکومته ووتل تر ټولو لومړی يې ستاسو پر شخيص حريم 

پسې اورلړوين راواخيستل او ستاسو شخصيت ته يې سپکاوی وکړ. 

زه هېڅوخت نه غواړم، ميل مسايل له شخيص هغو رسه ګډوله کړم. 

البته ستاسو په حکومت کې د جنګساالرانو او افغان ضد اشخاصو 

ده، د هغو په باب ما په دې تېرو دولسو کلونو خربه او معامله جال 

کې تاسو ته مخامخ او په رسنيو کې خپل نظر څرګند کړی، له هغې 

مبارزې څخه تېرېدونکی نه يم. زه دا ژمنه هم کوم چې زه به 

هېڅکله د افغانستان د ميل يووايل او ځمکنۍ بشپړتيا پر وړاندې 

ه به ان په ذهن کې ګام پورته نه کړم، ګام څه چې دا ېول تصور ت

هم ځای ور نه کړم، دا ژمنه هم تاسو او هم خپل ټول ولس رسه 

کوم چې زه به د هر هغه چا پر ضد خپله ميل، امياين، اسالمي 

وجيبه او مبارزه تر رسه کوم، چې هغه په فکر، عمل، ذهن، خيال او 

تصور کې د افغانستان د يووايل، پرمختګ او د ميل هويت مخالف 

غه ستاسو ترڅنګ وي که تر تاسو لرې، که ستاسو مخالف وي. که ه

وي که مواف ، که ستاسو نازولی وي او يا غندلی. افغانستان زما 

ايډيال دی، تر افغانستان لوړ ايډيال نه لرم، هر څوک چې افغان 

 دی هغه زما د زړه رس او د سرتګو تور دی. 
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  د افرادو او ټول افغانان په دې خاوره کې برابر حقوق لري. قانون

افراد د قانون پر وړاندې مسؤليت لري، څوک چې حکومتي 

څوکۍ د )تساوي( په نامه پر قومونو، په نامساويانه ېول وېيش، له 

افغان ولس رسه خيانت کوي. لکه څنګه چې قومونه د خپل نفوس 

له مخې رسه مساوي نه دي همداسې د ))حقوقو(( له مخې هم 

ېېره برخه ريس او د لږو لږه، خو د مساوي نه ګڼل کېږي. د ېېرو 

 فرد په توګه ټول مساوي حيثيت لري.

  که ستاسو مرستياالن او نور ښاغيل د قومي مشارکت او تساوي خربه

کوي، نو بيا په دې حالت کې ښه خربه دا ده، چې دا مشارکت او 

شان او متناسب  )دواړو( کې يو ېېر تساوي په ګټه او زيان، لږ و

فورمول بايد پر مړو او ژوندو، شهيدانو او معلولينو محاسبه يش. دا 

ټولو باندې يو ېول تطبي  يش. په دې توګه به فردي عدالت او 

 ته الره اواره يش. تساوۍ

  په تېرو دولسو کلونو کې د نړيوالې ټولنې له مرستې ښه او پوره ګټه

پورته نه شوه، د هېواد د ميل تاسيساتو ټينګښت او د ميل ارزښتونو 

يا او ځلونې ته ېېره توجه ونه شوه، زيات پام مرض مصلحت او د اح

اشخاصو خوشالۍ ته واوښت. همدا ناوړه احتياط د دې سبب شو، 

چې نن د حکومت برحاله او زورواکي واليان هم د هېواد ميل 

هويت نه مني او ان د افغان کلمه نه يش زغمالی، دې خطرونو ته 

او م هبي تعصب د ګړنګ پر  مو بايد پام وي، چې هېواد د قومي

غاړه والړ دی، له يوې خوا طالبان او نور م هبي افراطيون ولس د 

م هبي تعصبونو په اور کې سوځوي او له بلې خوا شاملټلواله، په 

حکومت کې د بشپړ واک له امله په هېواد کې د قومي تفرقې زړي 

 کري.

کې سوځولی  دا هغه مرضونه دي چې پخوا يې هم هېواد د اور په ملبو
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دی او اوس هم د ستونزې اصيل خواوې دي. که دا دواړه مرضونه هم مهاله 

کنټرول شوي او وقايه يې شوي وای، نن به تر دولسو کلونو وروسته هېواد د 

 دې نري رنځ له امله نه کړېده.

  په هېواد کې د سولې عايل شورا تر عنوان الندې د سولې بهري

اصيل سوله هغه وخت رامنځته هڅې پر سولې ريشخند وهل دي، 

کېدالی يش، چې د عدالت عنرص په کې تر ټولو زيات مطرح وي. 

په تنظيم ساالرانو، فسادګرو او نورو جنګساالرانو د سولې راوستل 

 اوبو ته د کيسې تېرول دي.

  د افغانستان ميل پوځ اکرثه پر تنظيمونو او قومونو وېشل شوی، که

ځ بايد رښتيا هم ميل يش، د هغه غواړې چې سوله رايش، افغان پو 

پوځ پر موټرو او پوستو چې د مشخصو تنظيم ساالرانو عکسونه 

 ټکوهل شوي وي، ايا هغه ميل پوځ دی که تنظيمي؟

  په نورو هېوادونو کې د افغانستان سيايس منايندګۍ د افغانستان د

استازۍ پر ځای د يوه مشخص قوم او تنظيم ځلونه کوي. اکرثه يې 

تان د ميل هويت مخالفت کوي، په تېره بيا د هېواد د د افغانس

اکرثيت قوم. ستاسو سفريانو په ځينو سفارتونو کې د افغان کلمه هم 

 ح   کړې او حساسيت وررسه ښيي. 

  د ټاکنو خپلواک کمېسيون، د برشي حقونو خپلواک کمېسيون او

 نور ګڼ کمېسيونونه د مشخصو کړيو او تنظيمونو په الس کې دي.

  راتلونکو ټاکنو څخه د وينو او بې عدالتۍ بوی راځي، د دې له

حکومت دوام هم د نري رنځ د دوام مانا ورکوي. که غواړې چې 

عادالنه انتخابات ويش، پوځ بايد ناپېيلی او په رښتينې مانا )ميل( 

يش، د ټاکنو کمېسيون بې طرفه يش، له )واخانه( نيولې تر )سپني 

ته بايد په مساويانه ېول په ټاکنو کې د  بولدک( پورې ټولو افغانانو

رشايط نه وي برابر  ګډون زمينه برابره يش او تر هغه پورې چې دا
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شوي، د انتخاباتو په نامه پر ولس بل ناورين تپل کېږي. ځينې 

خلک غواړي د جمهور رياست ټاکنې د )غزين( واليت د پارملاين 

ه پلمه د هېواد لوی ټاکنو له برخليک رسه مخامخ کړي او د ناامنيو پ

 اکرثيت له ټولو مدين، اسايس او سيايس حقوقو محروم کړي.

  ستاسو د مرستياالنو او نورو ېلو ټپلو په السوهنو د افغانستان تعليمي

او تحصييل نظام ته سيايس او قومي مکروب داخل شوی، که همدا 

اوس يې درملنه ونه يش، راتلونکي کې به يې هېڅوک کنټرول او 

 ه کړای يش.مهار ن

  د قومي مشارکت له ))برکته(( يو شمېر نا اهله پښتانه پر دولتي

څوکيو ناست دي، څومره چې ژر کېدی يش دا بې کفايته اشخاص 

بايد له څوکيو لرې يش، دا هغه خلک دي چې هم ځان رشموي 

هم قام. په سمبوليک ېول پر دولتي څوکيو د څو تش په نامه پښتنو 

و درد نه يش تداوي کوالی، ښه به دا وي چې انتصاب، د پښتنو غم ا

دا ېول کسان هم له څوکيو لرې يش، چې په دې حکومت کې د 

 پښتنو ونډه د ))ميل مشارکت(( په نامه محاسبه نه يش.

  دا حکومت په افغانستان کې د ميل هويت ننګه او مالتړ نه يش

کوالی، نو ښه دا ده چې د هويت د ت کرو وېش او د رسشمېرنې 

وع بل ميل او عادالنه حکومت ته وسپارل يش، په دې ميل موض

مسلو کې هر ېول بې عدالتي او رلم په افغانستان کې د ميل افرتاق 

لپاره زمينه برابروي، امتيازوالو ته نور امتياز ورکوي او مظلومان ال 

 هم له نور مظلوميت رسه مخامخېږي.

  خوا سمبالېږي، هر په هېواد کې اکرثه رسنيز فعاليتونه د بهرنيو له

څومره ژر چې کېدی يش د ازادو رسنيو په نامه د پرديو رسنيو د 

فعاليت مخه بايد ونيول يش، رسچينې يې وپلټل يش او هغه رسنۍ 

چې له لهجو نيولې تر پيسو يې ټول هر څه بهرين دي، بايد ژر تر 
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ژره وتړل يش. رښتينې ازادې رسنۍ چې د هېواد د ميل دفاع په 

الړې دي او غواړي په شعوري ېول د پرديو د فرهنګي سنګر کې و 

يرغل مخه ونييس، که هڅول کېږي او نازول کېږي نه، بايد د 

حکومت او نورو اشخاصو له خوا خو يې سپکاوی ونه يش او يا لږ تر 

لږه حکومت د پرديپالو او افغان پالو رسنيو تر منځ په مبارزه کې د 

دا يو ضعيفه اميان دی، نندارچي حيثيت خپل کړي، که څه هم 

 خو تر بې اميانۍ او د پرديو تر پالنې نسبتاً ښه حالت دی.

  تېرو دولسکلنو امتيازاتو ته په کتو رسه هر چاته د هر ېول نورو

نامرشوع امتيازاتو ورکړه له دې ملت رسه د خيانت له پاسه بل سرت 

خيانت دی، هر جنګساالر او نامعقول شخص چې هر ېول امتياز 

تی، نه يوازې دا چې دې امتياز د سړيتوب الرې ته نه دی اخيس

راوستی، بلکې داړه ماران يې ال له نورو ېول ېول نامرشوعو 

 امتيازاتو رسه روږدي کړي دي.

  له نړيوالې ټولنې او د نړۍ له سرت زبرځواک رسه په ځينو مسايلو

کې ستا ېغره او لفظي جګړه که څه هم ستاسو له ميل او اسالمي 

او ولولې رسه ښايي، خو کله کله په دې برخه کې ېېر افراط  هويت

افغانستان له ستونزو رسه مخامخوالی يش، زموږ دښمن ګاونډيان له 

يوې خوا او ستاسې په حکومت کې نور پرديپايل په اسانۍ رسه، له 

دې حالته د خپل واک د دوام او د افغان غميزې د امتداد لپاره 

و په حکومت او يا هم په اصطالح ګټه پورته کوالی يش. ستاس

سيايس اپوزېشن کې داسې اشخاص شته چې په ېېر لږ قيمت 

ځانپلورنې ته تيار دي. د طالبانو په حاکميت کې يوازې طالبان او 

ماليان په واک کې وو، پښتانه په همغه حاکميت کې هم د پخوا او 

اوس په شان محروم او محکوم وو، خو اوس د طالبانو د واکمنۍ 

کفاره پښتانه ورکوي. ستاسو په حاکميت کې هم پښتانه تر هر چا 
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زيات محکوم دي، خو وېره دا ده هغه ېلې چې په غالمۍ او 

پرديپالنه کې پوره تجربه لري، د ځان د حاکميت په بدل کې به، 

افغانستان د پخوا په شان په ېېره ارزانه بيه په بهرنيانو وپلوري، 

ځان واکمن، افغان وژنه او په تېره بيا  يوځل بيا به د پرديو په م 

پښتون وژنه به په دې پلمه پيل کړي چې ګنې د نظام په رس کې يو 

 پښتون ټربی ناست و. 

  د ښار او کيل تر منځ واټن او تضاد بله مسئله ده چې افغانستان ته په

 راتلونکي کې ګواښونه پېښوالی يش.

 نظام يو شمېر ېلې په د پارملاين نظام پلويان په څرګند او د فدرايل 

نيمه څرګند ېول فعاليت لري. د دې ټولو هد  په وروستۍ نتيجه 

کې د افغانستان ټوټې کول دي. په اوسنيو رشايطو کې تر ېېره حده 

افغان ضد عنارص په حکومت کې واکمن دي، پر داسې مهال په 

اسايس قانون کې د هر ېول تغري راوړل افغانستان ته د نورو ستونزو 

 ټوکولو مانا لري.د 

  په لسګونو نور ېول ېول مرضونه په حکومت کې شته چې نه غواړم

ټولو ته يې نغوته وکړم او نه دا ليک د ټولو د ځايونې او څرګندونې 

وس لري، تاسو ته هم اکرثه معلوم دي. که غواړئ ځينو هغو غټو 

مرضونو ته چې هېواد ته ېېر زيات خطرناک دي، د درملنې نسخه 

ړې، نو ښه الره دا ده چې څومره ژر ممکنه وي، لومړی دا پيدا ک

حکومت تر ټاکنو پورې له تنظيمي مکروبونو او جنګساالرانو پاک 

کړه، که دا کار ممکن نه وي، له نړيوالو غوښتنه وکړه چې د اوسني 

حکومت له مهمو غړو پرته يو لنډمهالی، عادالنه او بشپړ ناپېيلی 

ايد په افغانستان کې سوله راويل حکومت جوړ کړي، دا حکومت ب

او د عادالنه ټاکنو لپاره زمينه برابره کړي. که دا کار هم ممکن نه 

وي. د ولسمرشۍ انتخابات دې واليت په واليت يش) يوه ورځ په 
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يوه واليت او يا څو واليتونو کې. د دې واليتونو امنيت دې په بشپړ 

ې امنيت نه وي ېول ونيول يش. تر هغه پورې چې په يو واليت ک

راغلی، ټاکنې دې نه کېږي. ځکه یو شمېر غريض کړۍ غواړي د نا 

امنۍ په پلمه ځينې سيمې له خپلو اسايس حقوقو بې برخې کړي. 

که د ولسمرشۍ د ټاکنو لپاره د خپلې کورنۍ له غړو څخه څوک 

غوره نه کړې، دا به ستاسو لپاره لوی افتخار وي. که له يو معقول، 

تجربه کار او ناپېييل شخص او له هغه رسه له ميل، مسلکي، 

همداسې يو ملګري ټيم څخه مالتړ وکړې، د افغانستان د ژغورنې 

 لپاره به دې غوره ګام پورته کړی وي.

 

نور نه غواړم په خپلو ګڼو اندېښنو خپل دا ليک او غوښتنليک وغځوم. د 

غواړم د حکومت له  پورتنيو ګڼو داليلو، عواملو او مسايلو په پام کې نيولو رسه

 قيد وبنده لرې شم او ازاده مبارزه وکړم، هيله ده زما استعفی ومنئ.

 د افغانستان د پرمختګ، د افغان ولس د سوکالۍ

 او د افغانستان د دښمنانو د بربادۍ په هيله

 په درناوي

 پوهنوال محمد اسمعيل يون

 د ميل امنيت شورا دفرت

 د فرهنګي چارو رييس

 مه۲۳ګويل ل کال د غرب ۶۹۳۲

 د ميل امنيت شورا دفرت -ارګ
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 اتلسم څپرکی
 

 مظاهرې

 

کله چې ما له ژوندون ټلوېزيون څخه خپله استعفی اعالن کړه، نو دوه 

ورځې وروسته ولسمرش حامدکرزي وغوښتلم، ځانګړی مالقات يې رارسه وکړ، 

هلته يې راته وويل، استعفی مه ورکوه، ځه الړ شه، خپل دفرت ته دې، که 

صالحيتونه غواړې هغه به درزيات کړم، که بل ځای غواړې هغه به درکړم، خو 

استعفی مه ورکوه. ما ويل رييس صيب مننه، خو اوس مې پرېکړه کړې، غوڅ 

تصميم لرم چې الړ شم او خپله ازاده مبارزه وکړم. ما ورته وويل زه تارسه ژمنه 

و نورو په شان لکه د ځين ،کوم چې ستاسو پرضد به تر دندې وروسته هم

هېڅکله خوله خالصه نه کړم، دا ژمنه هم دررسه کوم چې ستا کوم حکومتي او 

ناحکومتي مخالفني دي، هغو رسه به يوڅه کار لرم) بې ځوابه يې نه پرېږدم، د 

دولتي دندې پرېښودل به ماته د دې مجال راکړی چې زه د هغوی په باب ازاد 

کوم، نو دوی تور پورې کوي چې ګنې نظر ورکړم، اوس خو کله چې زه انتقاد 

تاسو يې ماته وايئ، په داسې حال کې چې تاسو هېڅکله ماته نه دي وييل) ما 

چې هر څه وييل له خپل فکره مې وييل، خو عطامحمد نور او نور بيا وايي 

چې ولسمرش ورته دا وييل او هغه ملسولی دی. زما له داليلو رسه رسه بيا هم 

چې خپلې دندې ته دوام ورکړم، خو ما پر خپل دريځ ولسمرش ټينګار کاوه 

ټينګار کاوه، ما ورته وويل چې ما له هر اړخه سنجولې چې زما استعفی هم ماته 

په ګټه ده او هم تاته! تاسو به هم د هغوی له توره خالص شئ، که بيا دې څه 

 ورته ويل هم، نو الره به درته خالصه وي. دې وخت کې ولسمرش وويل: ))ګوره

اوس درباندې د حکومت پرده غوړېدلې ده دا مخالفني درباندې په زغرده نه 
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راځي، که له دولته لرې شې، نو دا شاملټلواله درباندې حمله کوي اول پر تا 

حمله کوي که پر تا يې ونه کړي، پر ټلوېزيون خو دې رضور حمله کوي.(( ما 

، هغه وويل کومه الره؟ ورته وويل: دا احتامل شته خو ما هم ورته الره سنجولې

ما وويل چې زما وليس بېز اوس ېېر قوي شوی، که هغوی حمله وکړي، ولس 

به يې ځواب ورکوي، ما ټلوېزيون د خلکو لپاره جوړ کړی، خلک پوه شه او 

ټلوېزيون يې، تر څو پورې به موږ پر دولت متکي يو، بل دا حمله اخر وي که 

کې يم که تر حکومته بهر، له دې رسه  اول راباندې راروانه ده، که په حکومت

مخامخېږم، نو تر هغه خو دا ښه ده چې ژر وررسه مخامخ شم. ولسمرش بيا هم 

زه خو وايم تېر شه دې استعفی څخه دې الړ شه، هېوادمل صيب او ))وويل: 

تر دې وروسته  ..((ابراهيم جان رسه مشوره وکړه او خپل کارونه رسه منظم کړه.

ه خدای پاماين واخيسته او بيا دفرت ته الړ نه شوم، خو ولسمرش ما له ولسمرش څخ

 ترپايه زما استعفی منظور نه کړه.

ل(کال د سنبلې ۶۹۳۲تر استعفی نږدې دوه نيمې مياشتې وروسته د )

( نېټه راورسېده، د نظار شورا دولتي او نادولتي ټوپکوالو چې هر کال ۶۸)

لې او برچې په زور منانځه او د يې د )قومندان احمدشاه مسعود( تلني د وس

خپل واک ننداره يې کابل ښاريانو ته ښودله، يوځل بيا يې د ملېشه يي 

ځواک په بڼه خپل پوځي حضور په کابل کې نندارې ته وړاندې کړ، د 

)نورين( ټلوېزيون په ملسون د پنجشېر ګڼ شمېر اوسېدونکي وسلې په الس 

ن مخې ته راغلل، موږ چې ال مخکې او په موټرو کې سواره د ژوندون ټلوېزيو 

تر مخکې پوليس د امنيت لپاره په عمومي دروازه کې ودرويل وو، خو دوی 

د نظار شورا د وسلوالو له وېرې د هغوی مخه ونه نيوله، وسلوال راساً راغلل د 

ټلوېزيون پر عمومي دروازه او دېوالونو يې د )احمدشاه مسعود( د عکسونو پر 

ينو يې هڅه کوله چې د ټلوېزيون داخل ته رايش، د نصبولو پيل وکړ، ځ

احمدشاه )ټلوېزيون ساتونکي له دوی رسه الس په الس شول او دا مهال د 

نصب شوي عکسونه هم وشلېدل، د نظار شورا ملېشو دا وخت پر  (مسعود
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دېوال باندې د )غازي امان هللا خان او خان عبدالغفار خان باچاخان( نصب 

ريل، خربه فزيکي ټکر او ېزو ته ورسېده، دواړو لوريو شوي عکسونه هم وڅ

ېزې پيل کړې، په ېزو رسه د نظار شورا ملېشو د خپلو راغلو موټرو په وسيله، 

مهال د ټلوېزيون مخې ته په عمومي سړک والړ وو، خپلې پښې له  چې دا

سيمې سپکې کړې. د ټلوېزيون څو ګاېو ته د مرميو او ېبرو د ګوزارولو له 

زيان واوښت، خو ټلوېزيون ته يې د نور زيان اړولو مجال پيدا نه کړ. دا امله 

مهال زه خپله په ټلوېزيون کې وم. د ټلوېزيون په ټيکر کې په رسه کرښه 

بريد الندې دی، دې اعالن رسه په اعالن تېر شو چې ژوندون ټلوېزيون تر 

چا رسه  زرګونو هېوادوال په يوه منډه ژوندون ټلوېزيون ته راورسېدل،

لرګي، چا رسه چړې او چا رسه قانوين وسله وه، ټول داسې احساساتو نيويل 

وو چې په يوه غږ خربه غ  بحران ته رسېدلی شوه، ځينو په کې د 

شاملټلوالې او جنګساالرانو پرضد شعارونه ورکول او ځينو دا هم ويل چې ان 

ه جوړ شوی په نام (احمدشاه مسعود) په څلور الرې کې د عامې روغتياد 

 وايي، هم نړوو. (د مقاومت منار))څلی، چې دوی ورته 

خلک ېېر احساسايت وو، خو ما ټولو ته وويل، دا يوه ېله لنډغر او کوڅه 

ېب اشخاص دي، د احمد او محمود له نامه څخه ناوړه ګټه پورته کوي، نه د 

د کوم قوم او نه هم د کومې سيمې استازويل کوالی يش، موږ نه غواړو چې 

(د نظار شورا ټوپکوال پر ژوندون ټلوېزيون د بريد پر مهال)  
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دوی له دې ناوړه چلند څخه په هېواد او په تېره بيا کابل کې کوم قومي 

مشکل پيدايش او يا بل بحران وزېږوي. سماليس مې خربي کنفرانس ورکړ او 

په ژوندۍ بڼه له ژوندون ټلوېزيون څخه خپور شو. موږ يو لوی رش په پاخه 

زيون ته راغلل، تدبري رفع کړ، تر هغه وروسته ګڼ شمېر امنيتي ځواکونه ټلوې

سيايس مرشان او نور اغېزمن اشخاص هم ټلوېزيون ته راورسېدل او ټولو له 

موږ څخه د زغم هيله وکړه. موږ ټولو، نه په انتقام الس پورې کړ او نه مو هم 

په بل املثله عمل. خو د نظار شورا ملېشو ته د کابل د هوتخېلو په سيمه، 

يديځه څنډه او ځينو نورو سيمو کې احمدشاه بابامېنه، د کابل ښار په لو

د نظار شورا دا عمل هم د ګڼو رسنيو او خلکو خپل خپل سبقونه ورکړي وو. 

هم په مجموعي ېول د اکرثيت افغانانو له خوا سخت وغندل شو. رسه له دې 

چې د ګڼو هېوادوالو له خوا موږ ته د خواخوږۍ او مالتړ پيغامونه 

ه ځان هېڅ اګاه نه کړ، چې دلته هم کومه راورسېدل، خو ولسمرش پر دې پېښ

پېښه شوې او که نه؟ که دا پېښه پر کومه بله رسنۍ شوې وای، په تېره بيا په 

اسالمي جمعيت پورې پر کومې تړلې رسنۍ، نو هلته به دې د رسنيو د 

ازادۍ د تضمني په نامه د ولسمرش غربګون ليدالی وای، خو څرنګه چې دلته 

خوا شوی و، نو ځکه خو ولسمرش خوله کې مشنګ  بريد د نظار شورا له

 )د ملي شورا مخې ته د افغانيت او اسالميت لپاره الريون(
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 واچول او هېڅ يې هم ونه ويل.

څه موده وروسته په وليس جرګه کې د نفوسو د احوال ثبت قانون په 

مبهم ېول پاس شو، مرشانو جرګې هم د )افغان( او )اسالم( کلمو له ليکلو پرته 

ولولې  تصويب کړ، دې کار د يو زيات شمېر افغانانو ميل او اسالمي

راوپارولې، د افغانستان ميل تحريک او يو زيات شمېر افغانانو د ميل شورا د 

دې پرېکړې پر ضد د يادې شورا مخې ته الريون وکړ، ژوندون ټلوېزيون دې 

الريون ته خربي پوښک ورکړ، په ميل شورا کې ملت ضد وکيالنو له ژوندون 

يون کې يو ګردی مېز جوړ ټلوېزيون رسه کينه واخيسته، دا مهال نو په ټلوېز

 شو، په ګردي مېز کې ما )يون(، جرنال عبدالواحد طاقت او

بسم هللا افغامنل برخه لرله او درېواړو د ميل شورا ناقانونه پرېکړه وغندله، 

جرنال طاقت يوه شخص )لطيف پدرام( ته چې افغان او افغانيت نه مني، 

مملکت بويل او تر دې  افغانستان خپل هېواد نه ګڼي، دا هېواد يو جعيل

ته ورته نورو  او ده دمخه يې غازي امان هللا خان ته هم کنځلې کړې وې ده

 اشخاصو ته د )حرامي( خطاب وکړ، جرنال طاقت په واضح الفارو وويل

وطن د پالر حيثيت لري، څوک چې له پالر څخه منکر وي يانې پالر نه لري، 

کې زېږېدلی وي، افغان او  څوک چې افغانستان هغه د څه يش حيثيت لري؟

افغانستان نه مني او پر ضد يې کار کوي، هغه حرامي دی. له دې خربې 

، ويې ويل چې دلته خو څخه نو افغان ضد کړيو خورا ناوړه ګټه پورته کړه

قومونه توهني شوي او هغو ته د )حرامي( لفظ کارول شوی دی، په داسې 

 وازې يو شخص ته راجع وه.حال کې چې خربه هېڅ قوم ته راجع نه وه، ي

ولسمرش يې هم وپړساوه، لويې څارنوالۍ د جرنال طاقت د توقيف امر وکړ او 

جمهور رييس د اطالعاتو او کلتور وزير )ېاکرت سيدمخدوم رهني( ته د 

چې هسې هم له ژوندون رسه  )رهني( ژوندون ټلوېزيون د تړلو وويل،

ځينو غړو له کينې رسه خپله پخوانۍ رخه او کينه لرله، د مرشانو جرګې د 

کينه يوځای کړه، له کوم قانوين مسري پرته يې د پورته مقامونو په فشار له 
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څارنوالۍ څخه د ژوندون ټلوېزیون د تړلو حکم راوړ او ژوندون ادارې ته 

يې وويل چې ټلوېزيون بايد بند يش، د ژوندون ادارې او ګڼو افغانانو د 

زارت پرېکړه د قانون خال  وګڼله او خپلو څارنوالۍ او اطالعاتو کلتور و 

مبارزو ته يې دوام ورکړ، يوه لويه مظاهره ورڅخه جوړه شوه، هېوادوالو دا 

مظاهره د ملت حامسه وبلله. د مظاهرې هد  دا و چې د هويت په ت کرو 

کې د افغانيت او اسالميت داعيه تثبيت يش، د ميل شورا پرېکړه وغندل يش 

 له ناقانونه تعلي  څخه خالص يش. او ژوندون ټلوېزيون

مه نېټه د هېواد له بېالبېلو واليتونو  (۲۹د ليندۍ پر )ل( کال، ۶۹۳۲د )

څخه په سلګونو قومي شوراګانو، مدين ټولنو، سيايس ګوندونو، فرهنګي ټولنو 

او هېوادپالو افغانانو، چې شمېر يې زرګونو تنو ته رسېده، د ژوندون 

 څخه تر سرتې محکمې پورې يو پراخ الريون وکړ، ټلوېزيون له مرکزي دفرت

الريونوال د سرتې محکمې مخې ته راټول شول، د اسالميت، افغانيت او 

 ژوندون ټلوېزيون په مالتړ يې دغه الندې پرېکړه ليک صادر کړ:

  

 

 
 

(يت او اسالميت د ننګې الريوند سترې محکمې مخې ته د افغان)  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسالميت وژغورئ، افغانيت وژغورئ

 د الريونوالو پرېکړه ليک

 (مه نېټه۲۹کال د ليندۍ )ل  ۶۹۳۲

 افغانستان -کابل

هېڅوک د دې ح  نه لري او نه موږ چاته د دې ح  ورکوو، چې د  -۶

اسالم او اسالميت، افغان او افغانيت په باب رايه اچونه وکړي او يا په 

 دې باب بحث وکړي.

د اسايس قانون له غوڅو احکامو رسه سم د هويت د ت کرې پر لومړي  -۲

م( او )افغان( د تثبيت او ځلونې په خاطر سل په سلو کې د مخ د )اسال 

)دين( او )ملت( د ستون ليکل غواړو، موږ بې دينه او بې ملته ت کره 

 نه غواړو.
 

د هويت په ت کره کې د )اسالم( او )افغان( کليمو د ليکلو د مخنيوي  -۹

 لپاره د هېڅ دولتي اورګان پرېکړه، که هغه د وليس جرګې له خوا وي،

که د مرشانو جرګې او يا کومې بلې جرګې او ادارې له خوا، نه قانوين 

 ده او نه ملت ته د منلو وړ ده.
 

له سرتې محکمې څخه هيله کوو، هر هغه څوک چې افغان نه وي او  -۱

په افغانستان کې په ناقانونه توګه اوسېږي، امنيتي اورګانونو ته امر 

ګه وررسه چلند وکړي او ژر وکړي چې د يوه بل هېواد د وګړي په تو 

 تر ژره يې د قانون منګولو ته وسپاري.
 

ژوندون ټلوېزيون د ټولو افغانانو داسې يو ميل ټلوېزيون دی، چې  -۳

ميل او اسالمي ارزښتونه يې پاليل او پايل يې، الريونوال په ټينګه د 

دې ټلوېزيون او استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون د ميل او اسالمي 
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 مالتړ کوي.دريځ 
 

الريونوال له سرتې محکمې څخه غواړي، د ژوندون ټلوېزيون د  -۱

تعلي  په باب د اطالعاتو او کلتور وزير او لوی څارنوال ناقانونه 

پرېکړه، چې د سيايس انګېزو، قومي او ژبنيو تعصبونو او د پرديو 

 فشارونو زېږنده ده، ژر تر ژره لغوه کړي.
 

چې د ژوندون ټلوېزيون د حيثيت د اعادې په الريونوال ټينګار کوي  -۷

خاطر بايد لوی څارنوال او د اطالعاتو او کلتور وزير ژر تر ژره له 

 ژوندون ټلوېزيون څخه بښنه وغواړي.
 

الريونوال له سرتې محکمې څخه غواړي د يو واکمن او بې طرفه  -۸

هئيت له خوا د ټولو رسنيو د متويل رسچينې وپلټي او هغه رسنۍ 

له ايران، پاکستان او يا نورو نامرشوع رسچينو څخه خړوبېږي،  چې

 بايد ژر تر ژره د محاکمې مېز ته راکاږي.
 

د ميل او قومي رسنيو تر منځ دې رسه کرښه راکاږل يش، څوک د  -۳

افغان، افغانستان، اسالم او د هېواد ميل ګټې غواړي او څوک قومي 

تعصبونه پاروي او هم  مسايلو ته ملن وهي؟ هغه رسنۍ چې هم قومي

 يې پړه پر بل چا باروي، بايد قانوين چلند وررسه ويش.
 

څوک چې په خپلو ټلوېزيونونو کې د افغانستان ميل رسود نه  -۶۱

خپروي، ميل بري  نه رپوي، نور بريغونه رپوي او نور رسودونه 

( او ۲۱، ۲۲، ۲۱، ۶۳، ۶۱، ۱خپروي او د افغانستان د اسايس قانون د )

مادو د محتوياتو خال  خپرونې کوي، بايد ژر تر ژره د قانون  نورو

 منګولو ته راکاږل يش.
 

د شيخ محمد اصف محسني مدرسه او متدن ټلوېزيون چې د ايران  -۶۶
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په مايل مرسته جوړ شوي او افغان ضد کلتوري، م هبي، سيايس او 

من نور فعاليتونه په کې پرمخ بيول کېږي، بايد ژر تر ژره د يوه واک

ناپېييل هئيت له خوا وڅېړل يش او د ميل نفاق دا ځاله دې ژر تر 

 ژره وتړل يش.
 

الريونوال د جرنال طاقت د خوشې کېدو غوښتنه کوي، جرنال  -۶۲

طاقت يوازې د افغانستان ضد يوه شخص پر وړاندې يوه کليمه 

کارولې، نه يې کوم مشخص قوم او يا قومونو ته سپکاوی کړی او نه 

 ژبې ته!يې کومې 
 

الريونوال له سرتې محکمې غواړي هغه اشخاص، چې په تېرو لسو  -۶۹

کلونو کې يې د هېواد ميل وحدت پر ضد په ېاګه څرګندونې کړي، 

 ميل شخصيتونه او قومونه يې توهني کړي، لکه انور سادات،

لطيف پدرام، عبدالحفيظ منصور، حکيم شجاعي، عطامحمد نور او نور 

 محاکمې ته راکاږي.
 

الريونوال وايي که چېرې زموږ مرشوع او قانوين غوښتنې ونه منل  -۶۱

يش، نو موږ به پر نورو لويو مظاهرو الس پورې کړو، ان تر دې چې 

لويې الرې به بندې کړو او له دې پلوه چې هر ېول ستونزې رامنځته 

شوې، د ټولو مسؤليت به د حکومت په تېره بيا د لوی څارنوال او د 

 او کلتور وزير پر غاړه وي.اطالعاتو 

 ومن هللا التوفي 

 تل دې وي افغانستان

 رسلوړی دې وي افغان ملت

 مړه او سپېره دې وي د افغانستان پ  او ښکاره دښمنان
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تر دې وروسته زما )يون( په ګډون د الريونوالو په استازۍ پنځو تنو د سرتې 

محکمې عايل شورا غړو د سرتې  .محکمې د عايل شورا له ځينو غړو رسه وکتل

پرېکړه وکړه چې ژوندون ټلوېزيون د تعلي  امر به همدا اوس فسخه کړي، د 

پرېکړه ليک نور مواد وخت ته اړتيا لري، دا به دوی د سرتې محکمې د عايل 

شورا په عمومي غونډه کې تر بحث الندې ونييس او بيا به اړوندو مراجعو رسه په 

 تصميمونه به ونييس. دې برخه کې خربې وکړي او الزم

په دې ېول د لومړي ځل لپاره د افغان ملت مدين حامسه د تاريخ په 

حافظه کې ثبت شوه، پرته له دې چې چاته زيان واوړي، څوک توهني يش، 

دولتي او عامه شتمني زيامننه يش د خلکو الريون په ارامه فضا کې پای ته 

 ه حافظه کې ثبت کړ.ورسېده او زموږ د ولس مدين انځور يې د تاريخ پ

د دې ترڅنګ په ګڼو واليتونو، لکه: خوست، پکتيا، ننګرهار، کونړ، فراه، 

هرات، هلمند، کندوز او ځينو نورو واليتونو کې د هويت په ت کرو کې د 

افغان او اسالم کلمو د ليکلو او د ژوندون ټلوېزيون په مالتړ الریونونه وشول. 

خپلو ټولو هېوادوالو په تېره بيا د کابل له  ما د ژوندون ټلوېزيون له الرې له

ه نره يې د اسالميت او افغانيت د داعيې د پالريونوالو څخه مننه وکړه چې 

مالتړ لپاره د مبارزې ميدان ته راودانګل، د دې مننې ليکنی منت په دې 

 ېول دی: 

له ژوندون څخه د سترې محکمې پر لوري، د افغانيت او اسالميت د ننګې الريون()  
)له ژوندون ټلوېزيون څخه د سترې محکمې پر لوري د افغانيت او اسالميت د ننګې 

 الريون(
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 يمبسم هللا الرحمن الرح

 د کايناتو د هغه لوی څښنت تعالی په نامه

 رې حساب او کتاب وررسه دیذرې ذچې د 

 خپل ولس ته د مننې پيغام

 د ملت حامسې ته درناوی
 

 مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی

 له عزت رسه چې نه وي زيست روزګار

 له وکارررو برررې سند يرررولسونه چ

 پادشاهان ورته سجود کاندي اختيار
 

او قلم، جنګ او  داسې يو حالت کې چې ملت د وياړ او پرتم، تورېپه 

فرهنګ يوه سرته تاريخي او مدين حامسه وټوکوي، سړی نه پوهېږي چې له 

کومې جملې يې پيل کړي، له چا څخه لومړی مننه وکړي؟ چاته د ستاينې 

ګلونه او د مننې اوښکې ېالۍ کړي؟ خو ښه به وي چې د مننو او ستاينو د 

و او ټولو هېوادپالو افغانانو په معمول خال ، زه د ټولو ژوندونوالو، ټولو اسالمپال

استازۍ له هغو ميندو د مننې لړۍ پيل کړم چې موږ ته يې په پنځه وخته 

ملانځه کې د دعا السونه لپه کړل، موږ ته يې د دعا لښکرې راولېږلې، له هغو 

خويندو به يې پيل کړم چې نه يې په دعاګانو کې هېر کړو، نه يې په عميل 

خو غرييت خويندو له خوا په سوونو ټلېفونونه  ،رلومالتړ کې، د همدې اسکې

راغلل، د مظلوميت د څپو، په ژړغوين، خو له ېېر عزت، عفت او همت نه په 

ېک اواز يې زموږ مالتړ وکړ او همدا به يې ويل: که له زملو نه پوره نه شوه... 

ې له هغو سپني ږيرو مرشانو او مخورو به يې پيل کړم چې د عمر اوږده برخه ي

د دې وطن په غم او درد کې تېره کړې، خو ال هم په سپېرو او دود وهلو خونو 
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 کې اويس او هر يو به همدا ويل: 

 پام چې وار دې خطا نه يش

 رغررې ديررررغ ېنلررا مررررم

له هغو ماشومانو به يې پيل کړم چې له تندي يې سپينې ټوټې تاوې کړې 

ژوندون غواړو،  او افغانيت غواړو وې او پرې ليکل شوي وو: اسالميت غواړو،

ښکلو ماشومانو، لکه د پغامن د رسو مڼو په شان پر خپلو ښکلو اننګيو د 

افغانستان ښکلی درې رنګه بري  رسم کړی و او مخونه يې دومره ښکيل 

ښکارېدل، لکه د بوېۍ ټال د رنګونو په شان. دې امتزاج او ښکال ته هېڅ با 

 ېالب نه يش ټينګوالی.احساسه افغان د خپلو اوښکو س

له هغو مسافرو افغانانو به يې پيل کړم چې د نړۍ په )پنځوسو( هېوادونو 

کې مېشت دي او هره ورځ د وطن د ليدو په هيله اوښکې تويوي، د هغو 

په کور کې يې موږ  )ج(افغانانو د دعاګانو برکت و چې په مکه معظمه، د خدای

 ته د دعا السونه لپه کړل.

انو به يې پيل کړم چې له رسونو يې سپني کفنونه تړيل وو او له هغو ځوان

د خپلو سرتو ايډيالونو اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره يې د رلم او 

 استبداد په مقابل کې رس په الس کې نيولی و.

له هغو ميندو او پلرونو به يې پيل کړم چې د خپل ځيګر ټوټې يې، رسه 

ه خوا هر ېول خطرونه ورته متوجه وو، خو بيا له دې چې د رلم او استبداد ل

يې هم د عدالت د تامني لپاره د مبارزې لومړۍ کرښې ته راولېږلې. په نړۍ 

کې به د قربانۍ داسې بېلګه څوک پيدا کړي چې خپل منصور اوالدونه په 

داسې حال کې د جګړې ېګر ته ولېږي، چې نه توپ لري او نه ټوپک او په 

 تبداد په مقابل کې ودرېږي؟تش الس د رلم او اس

له خپلو قدرمنو علامی کرامو به يې پيل کړم چې په نره يې د رشيعت د 

 منط  په ژبه د اسالميت او افغانيت مالتړ ته راودانګل.

د هغو واليتونو له ځوانانو به يې پيل کړم چې په کابل کې يې تر لويې 
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دې چې د چا منفي  مظاهرې ځان د مخه کړ، خپله الس په کار شول، پرته له

نظر، فرمايش او يا زور ته رس ټي  کړي، په خپل تفکر يې پر لويو الريونونو 

 الس پورې کړ.

له هغو زنداين ورونو به يې پيل کړم چې د زندان د تورو متبو تر شا يې 

موږ ته د مالتړ پيغامونه راولېږل. زندانيانو خپل مالتړ د غ ايي اعتصاب له 

ويې ويل چې که چېرې د ژوندون د تعلي  پرېکړه ګواښ رسه وصل کړ او 

 بېرته وانخيستل يش، نو دوی به پر لوی غ ايي اعتصاب الس پورې کړي.

له هغو ځوانو خوځښتونو، مدين ټولنو، سيايس ګوندونو، حرکتونو، صنفي 

اتحاديو او قومي شوراګانو به يې په پيل کړم چې په پوره يووايل يې په 

 الريون کې ګډون وکړ.

له هغو ټولو هېواد والو به يې پيل کړم چې په پراخه اوسېله يې په 

مظاهره کې ګډون وکړ، له سهاره تر مازيګره يې له خوراک او څښاک پرته د 

 خپلې برحقې داعيې لپاره چغه پورته کړه.

له هغو ځوانو څارندويانو او د مظاهرې له منتظمينو به يې پيل کړم چې 

اهرې نظم خوندي کړ، ېېر فشارونه پرې راغلل، په ېېره سړه سينه يې د مظ

 خو خپله اوسېله يې په هېڅ ېول له السه ورنه کړه.

د مظاهرې له ټولو ګډونوالو څخه به يې پيل کړم چې له ېېرو لوړو 

کلتوري اخالقو، سړې سينې او پوره زغم څخه يې کار واخيست او يو ځل بيا 

 توګه نړۍ ته ځان ثابت کړ. يې د يوه متمدن، با کلتوره او غيور ملت په

د سرتې محکمې له عايل شورا به يې پيل کړم چې د ژوندون ټلوېزيون د 

تعلي  په اړه يې د لوی څارنوال او اطالعاتو کلتور وزير ناقانونه پرېکړه ژر تر 

 ژره ملغی کړه او د الريونوالو د نورو غوښتنو د څېړنو ژمنه يې وکړه.

ل کړم چې په پوره نظم، دقت او عزت يې د له خپلو ميل پوليسو به يې پي

 امنيت په خونديتابه کې خپله مرسته او همکاري وکړه.

د هېواد له درېو نسلونو څخه به يې پيل کړم چې هم په کې کرش شامل و، 
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د عمر خاوندان. د هېواد د  (نوي کلونو)هم په کې ځوان او هم په کې د 

نو د درېواړو نسلونو يووالی زموږ د سپني ږيرو مخورو، ځوانانو او تنکيو ځوانا

 ښکارندوی کوي. عورهېواد والو د اوچت ميل ش

له خپلو ټولو هغو هېوادوالو، خويندو، ميندو، پلرونو، ځوانانو، مساپرو او 

نې وروسته يې له ګټنورو څخه به يې پيل کړم چې د مظاهرې تر بريا او 

و سلګو يې د بريا ېېرې خوشالۍ په سرتګو کې اوښکې ګرځېدلې او په سلګ

 مبارکي وويله.

د ژوندون ټلوېزيون له ټولو کارکوونکو به يې پيل کړم چې دا څو پر له 

پسې اوونۍ يې شپه ورځ پر ځان يوه کړې او د خپل مظلوم ولس په خدمت 

 کې دي.

له ټولو پورتنيو ښاغلو او اغلو څخه تر مننې او ستاينې وروسته غواړم، له 

ه وکړم چې په خپله ملن کې يې داسې ګاليل غمي ټول افغان ملت څخه منن

او سړي روزيل چې د غره په شان خويونه لري) هر څه يې په الس کې دي، 

 لی يش، خو څوک نه ويل:تخو څوک نه ازاروي، هر څوک ويش

 ملن مې ېکره ده له کاڼرو خو څوک نه پررې ومل

 ادت د غرره لرمررهررې دا يو عررپره عررادترونرو کر

ت يو ځل بيا پرديپالو او نورو رقيبانو ته په ېاګه کړه چې د څومره زما مل

لويې اوسېلې خاوند دی، د تاترې په شان، د سپني غره او شمشاد په شان او 

د پامري او هندوکش په شان زغم او اوسېله لري، که خپل ناهله زامن يې پر 

خو يو مهال سپينې ملن داغونه هم ږدي، نو تر يوه وخته ورته اوسېله کوي، 

 بيا سب  هم ورکوي.

 زما قدرمن او غرييت ملته!

پرديپالو او ځينو تاليڅټو غوښتل، يو ځل بيا د دې ولس ټولنيز، ميل، اسالمي 

او هېوادنی شعور امتحان کړي. زموږ ولس چې د سختو ازموينو له ېګره تل 

ت. په برمين او پتمن وتی، يو ځل بيا له دې سرت ازمېښته پتمن او برمين راوو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3033 
 

دې وطن کې خو ځينې مظاهرې د قدرت پر رس وي، د څوکيو پر رس وي، د 

غوړو او چربو پر رس وي، خو زموږ د ملت مظاهره، د معنوي ارزښتونو پر رس وه 

د  ،او د دې ارزښتونو د ښکال او ځال په خاطر وه، د اسالميت او افغانيت پر رس وه

ميت غواړو، افغانيت غواړو، ژوندون پر رس وه. زما ملت شعار ورکړ چې اسال 

ژوندون غواړو اوقانون غواړو. په مقابل کې يې ايرانپالو شعار ورکړی و، چې نه 

افغانيت غواړو، نه اسالميت غواړو نه قانون او نه ژوندون: وګورئ د دې دوو 

 شعارونو د څرنګوايل تر منځ څومره توپري دی، څوک څه کوي؟

 کې د مانا په لحاظاوت شته په انسان رررررررررېېر تف

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي

د دې مظاهرې پيغام دا و چې سيمې او نړۍ ته په ېاګه کړي چې افغان 

ولس يو متمدن، فرهنګپالی او توريالی ملت دی، هغه ېلې او اشخاص چې د 

دې هېواد پر مظلوم اکرثيت کله کله د بې کلتورۍ تور دا  پورې کوي، 

يش او ودې ګوري چې څوک د لوړو کلتوري او معنوي اوس دې را

 ارزښتونو لرونکی دی؟ او څوک د نورو د کلتور دساملونه پر غاړه ګرځوي؟

دښمنانو غوښتل چې زموږ د ملت چغه خپه کړي، فرياد يې وچ کړي او 

 ژبه يې غوڅه کړي، خو هغوی په دې کار کې الندې راغلل:

 ېره شرروهکرره رامل مرې ژبره غروڅره کرړه ترر

 تروره څررومره چې تېره شوه ال خرررروږه شوه

 اوس کره نر يې نررو غوږونه دې خپل پرې کا

 چې زمررا نغمه سررړه نره شرروله سرررره شروه
 

د دې الريون بل پيغام دا و چې افغان ضد ېلو ته دا وښيي چې دا 

خپلو خو غرييت ولس له ګڼو ناخوالو او ستونزو رسه رسه ال هم د  ،مظلوم

سرتو معنوياتو د حفارت په خاطر په خپل منځ کې وحدت، يووالی او 

پيوستون لري او که چېرې وغواړي هر پ  او ښکاره پرديپالی د نابودۍ په 
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 سيند کې ېوبوالی يش.

د مظاهرې بل پيغام دا و چې مخالفني او نور م ب ب اشخاص که غواړي 

ب الره خپله کړي، نو له په اينده کې سوله ييز الريون وکړي او د سړيتو 

 دغسې مظاهرې دې عربت او پند واخيل.

د دې سرت برمين الريون بل پيغام دا و چې ځانساتو، ورځچارو، دولتي او 

نادولتي مامورينو او مامورګيو ته دا په ېاګه کړي چې ستاسو له مرستې، همغږۍ، 

لس د دې زور او فکر، نظر او ملګرتيا پرته او ان له مخالفت رسه رسه بيا هم دا و 

 ځواک لري چې خپل برخليک او د خپل ژوند تګلوری په خپله وټاکي.

د دې مظاهرې بل سرت پيغام دا و چې اسالميت او افغانيت داسې رسه 

غاړه غړۍ شول او داسې رسه واوبدل شول چې د هېواد په تاريخ کې يې 

و څخه ساری نه دی ليدل شوی، همدا دوه سرت مشالونه دي چې موږ له تيار 

ژغوري، د لومړي ځل لپاره مسجد او هوجره، مال او معلم، ښوونځی او 

مدرسه، کرش او مرش پر يوه الره روان وو او يو بل ته يې د ورورۍ السونه رسه 

 ورکړي وو، دا په هېواد کې د ميل يووايل تر ټولو ښه سمبول و.

لرليد  نو اوس د خپل ولس دغه درايت، کفايت، اميان، هوې، تکل، فکر او

ته په کتو او له هغو څخه په الهام اخيستو رسه، راتلونکي ته ېېره هيله لرالی 

شو. د همدغه قوت موثريت ته په پام رسه موږ په دې ېاېه يو چې ګام پر 

ګام به خپلو ميل او اسالمي هدفونو ته رسېږو، د هويت د ت کرې پر لومړي 

تثبيت په خاطر د )دين( او مخ به سل په سلو کې د اسالم او افغان کليمو د 

)ملت( ستون ليکل کېږي، د دې هد  د عميل تطبي  لپاره به لومړی د 

مرشانو جرګې او ولسې جرګې د ګډ کميسيون پرېکړې ته انتظار باسو، که بيا 

هم دا دوه ايډيالونه پکې ونه ليکل شول او يا يې له دې څخه يو وليکه، يو 

و وړ نه دي، په دې حالت کې به مظلوم يې ح   کړ، نو بيا هم ملت ته د منل

اکرثيت، دا ځل د پښتونستان واټ ته راټولېږي او مخکې تر دې چې ولسمرش 

د ميل شورا دا ناقانونه مصوبه السليک او توشيح کړي. په ياد واټ کې به د 
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يوې لويې مظاهرې په ترڅ کې له ولسمرشه وغواړي چې هېڅکله بايد زموږ 

وانه ړوي. ولسمرش بايد دا قانون رد او د  خاورېپر ميل او اسالمي هويت 

سمون لپاره يې کورنيو چارو وزارت ته ولېږي، هغوی بايد د افغان او اسالم د 

تثبيت په خاطر له رسه، نوی کارت ېيزاين او د تصويب لپاره يې قانوين 

 مراجعو ته واستوي.

او فسادګرو، غلو، داړه مارو  وولس له ولسمرشه غواړي د څو محدود

جنګساالرانو د لوټ او تاالن له امله د افغانستان نوم په نړۍ کې د فساد په 

لومړۍ ليکه کې راځي، حقيقت خو دا دی چې افغانستان يو سپېڅلی نوم 

دی چې له فساد رسه هېڅ اړيکه نه لري، دا خو فسادګر دي چې فساد يې 

نستان سپېڅلی دي، هغه کسان چې د افغا کړی، نه افغانستان، نو په کار خو دا

او نېک نوم يې بد کړی، د هغوی نومونه دې د رسنيو له الرې افشا يش چې 

 زموږ د سپېڅيل هېواد نوم له فسادګرو جال يش.

( کلونو کې ټول دولتي تشکيالت د ۶۲له ولسمرش څخه غواړو په تېرو )

رسنيو پر مخ خواره کړي، چې ولس ته پته ولګي، څوک په کې څومره دي؟ 

لياقت پر اساس کومې څوکۍ اخيستي، چا قومي او سيمه ييزو چا د کوم 

مسايلو ته ملن وهلې ؟ د ساري په توګه دې ژر تر ژره يوازې د هغې ولسوالۍ 

ست خپور کړي چې د )پوزېشن( او )اپوزېشن( دواړه پوستونه يې اشغال ېل

 کړي، هم وررسه حاکميت دی او هم تر ټولو زيات د مظلوميت چغې وهي.

 څخه، د ده له دفرته نيولې بيا تر وروستۍ دولتي ادارې له ولسمرش

پورې، په ټولو کې، د اسايس قانون له محتوياتو رسه سم د بشپړ ژبني عدالت 

 تامينول غواړو.

ولسمرش څخه دا هم غواړو چې د يوه ناپېييل هئيت د توريف له الرې 

هغه دې د متدن ټلوېزيون او شيخ محمداصف محسني مرکز په ګډون ټولې 

رسنۍ چې په تېره يوه لسيزه کې يې رسنيز فعاليت لرلی دی. د دې ټولو 

رسنيو مايل رسچينې او د پرسونل څرنګوالی بايد وڅېړل يش او نتيجه يې 
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 ولس ته اعالن يش.

د اسايس قانون د ساتندوی او پالندوی په توګه له ولسمرش څخه دا هم 

،   پرځای، نور بريغونه رپويغواړو، هغه ټلوېزيونونه چې د هېواد د ميل بري 

، ۹د ميل رسود پرځای نور رسودونه خپروي او همدارنګه د اسايس قانون د )

( او نورو مادو د محتوياتو خال  نرشات کوي، له ۹۱، ۲۲، ۲۱، ۶۳، ۶۱، ۱

 قانون رسه سم سزا ورته ورکړي.

موږ ټولو هېوادوالو ته ېاې ورکوو چې زموږ مبارزه د افغان او افغانيت 

سالم او اسالميت او په هېواد کې د ټولو افغانانو د ميل وحدت او برابرۍ ا

لپاره ده، موږ د قومونو د تساوي شعار نه ورکوو، ځکه چې دلته د تساوي د 

کليمې په عميل تطبي  کې اصالً تساوي نه ښکاري، موږ د ټولو افغانانو تر منځ 

 مي کار کوو.تساوي غواړو او دې رښتيني برشي اصل ته د زړه له کو 

موږ په افغانستان کې هر ټرب، هر قوم او هر ټولنيز ټويل ته ېاې ورکوو چې 

د قومي او جنګي ټوپکوالو له اسارت څخه د دوی د خالصون لپاره هم په 

ټينګه مبارزه کوو. موږ خپلو هزاره افغان ورونو ته ېاې ورکوو چې د څو 

ن ورونو ته هم ېاې ورکوو جنګساالرانو له اسارته مو ژغورو، موږ تاجک افغا

چې د يوې محدودې درې د جنګساالرانو له منګولو څخه د دې قوم د 

 ژغورنې لپاره هلې ځلې کوو.

موږ ازبکو ورونو ته هم ېاې ورکوو چې د يو يا څو محدودو جنګساالرانو 

 له رلمه مو ژغورو.

و موږ د هېواد د هر ټرب هر قوم، هر خېل او هرې ژيب افغان وګړي ته واي

 چې له مظلوميت څخه د خالصون لپاره مو هلې ځلې کوو.

موږ د هغې ورځې په ارمان يو، هغه زورواکي چې د قوم، ژبې، سمت، 

م هب او نورو شعارونو تر چرت الندې يې ناکنټروله او بې شمېره نامرشوع 

له مرشوع او قانوين الرې به د دې  چې پانګه پيدا کړې، داسې ورځ به رايش

 ی کېږي.پانګې رڼاو 
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موږ له ولسمرش څخه هيله کوو چې په تېرو لسو کلونو کې د هغو لسو 

چې له  ،ملياردرانو پانګه ميل اعالن کړي او د بيت املال برخه يې وګرځوي

 نامرشوع الرې يې پيدا کړې ده.

لکه څنګه  ،موږ له خپل مومن، مسلامن او مجاهد ملت څخه هيله کوو

افغانانو له اسالميت او افغانيت څخه خپل  چې د جهاد پر مهال، په مليونونو

رسونه قربان کړل، اوس دې يو ځل بيا د خپل ميل او اسالمي هويت د مالتړ 

 لپاره په ټينګه راودانګي.

 درنو او قدرمنو هېوادوالو!

په تېرو څو اوونيو کې په زرګونو، په لکونو او مليونونو هېوادوالو د افغان 

ت او ژوندون ټلوېزيون پراخ مالتړ وکړ، په دې او افغانيت، اسالم او اسالمي

کې په لسګونو مدين ټولنو، ځوانو خوځښتونو، قومي شوراګانو، سيايس 

ګوندونو، د علاموو شوراګانو، فرهنګي ټولنو او زرګونو مخورو شخصيتونو ېېر 

مخکک رول درلود، داسې شخصيتونه هم وو چې د نوم له يادونې پرته يې په 

دې ميل مبارزه کې ېېره فعاله ونډه واخيسته، موږ کوښک نومورکي ېول په 

کاوه چې په ترتيب رسه د دې ټولو بنسټونو او ښاغلو نومونه واخلو، مننه 

ورڅخه وکړو، خو څرنګه چې له ټولو نومونو او بنسټونو څخه داسې اوږد 

ست جوړېده چې بيان يې پوره ورځ غوښته او د دې خطر احتامل هم و ېل

د ځينو مستحقو قدرمنو نومونه له يادونې پاتې يش، نو ځکه مو  هم بيا به چې

 له ټولو څخه په يوځايي ېول مننه غوره وبلله.

ګران او قدرمن ولسه! په تېرو څو اوونيو کې په مليونونو افغانانو که هغو د 

بهرنيو مساپرو افغانانو په بڼه وو، يا په واليتونو کې د بېالبېلو الريونونو په بڼه، يا 

هم په ژوندون کې د لسګونو غونډو په شکل، يا هم د لوی الريون په ترڅ 

خالد ) :لکه ،کې او يا هم د بېالبېلو لويو شخصيتونو له خوا، ماته بېالبېل القاب

بابا، خوشال  هبن وليد، سلطان محمود غزنوي، مريويس نيکه، لوی احمد شا

ړل شول، زه د دې تر څنګ او نور راک (بابا، افغان بابا، اسالميون، افغان يون
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چې ځان د خپل ولس د احسان پوروړی ګڼم، د خپل ولس د دې پراخه او 

بې کچې مينې، لوريېنې، پېرزوينې او ستاينې مننه کوم، خو د دې خربې 

يادول هم رضوري ګڼم چې زه په هېڅ ېول د دې ېول القابو او ستاينو 

يم چې تر هغه زيات  مستح  نه يم . زه د دې ټولنې داسې يو وروستی فرد

پر کوچني واحد نه تجزيه کېږي، زه د هېواد د يادو سرتو او نورو اتالنو د 

 پښو ګرد ته هم نه شم رسېدالی.

زه درې کاله مخکې د هندوستان )پاين پت( ته په دې خاطر الړم چې د 

مېړانې، تورې او سړيتوب څلی وګورم او تر هغې ونې  لوی احمد شاه بابا د

( کاله وړاندې ترې احمد شاه بابا الندې والړ و او تر ۲۱۷دم چې )الندې ودرې

همدې ونې الندې يې د جنګ قومنده ورکړې وه. هلته ماته داسې يو ارمان 

راغی چې کاشکې زه هم د هغه وخت افغان او د احمد شاه بابا د لښکرو يو 

ي قلموال وای، چې ما د بابا د تورې، مېړانې او سړيتوب کيسې ټکي په ټک

 ليکلې وای او د تاريخ حافظې ته مې سپارلې وای.

زموږ د اتالنو کيسې نورو موږ ته ليکيل او هغه يې اکرثه تر يوه مرض فلرت 

( امپراتورانو کې هغه ۷وروسته موږ ته رارسويل دي. احمد شاه بابا د نړۍ په )

 هشخصيت دی چې هم يې توره وهلې، هم يې قلم چلولی او هم يې پ

کې د خپل رعيت عزت ساتلی دی، دا خصلتونه بيا په دې  مفتوحو سيمو

 نورو اوو امپراتورانو کې نه وو.

نه يم، يې زه نه غواړم چې د شهرت په داسې څپو کې ېوب شم چې وړ 

کارونه رانه پاتې يش او دا کار په ما کې د ځانپالنې، ځان غوښتنې غريزه 

له خپل ولس څخه مې وټوکوي او نورو ته د تنګنظرۍ پلمه په الس ورکړم، 

هيله ده چې زما او د خپلو ارمانونو مالتړ وکړي، زه که د پورته ياد شويو او 

نو دا به زما لپاره د لوی وياړ  ،نورو اتالنو د الرې په الرويانو کې حساب شم

 ځای وي، زه ځان د هېڅ ېول القابو او وياړنو مستح  نه ګڼم.

تل لپاره د خپل مظلوم ملت خو د خپل ولس د يوه خدمتګار په توګه د 
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خدمت ته چمتو يم، د خپلو مرشانو له خوا به امر وي او زموږ له خوا به 

 چټک ګامونه.

 درنو هېوادوالو او د رسنيو د بيان پلويانو!

زموږ په اوسنۍ مبارزه کې دا په ېاګه شوه چې کومې رسنۍ هېوادپالې 

نيو د ملت د دې دي، کومې پرديپالې او کومې تنظيم پالې؟ پرديپالو رس

سرتې حامسې پر وړاندې تبليغات وکړل، خو له رشمه يې تصويرونه نرش نه 

خو  کړای شول. ان ميل ټلوېزيون چې په کار وه د ټول ملت ټلوېزيون وای،

د ژوندون ټلوېزيون پر ضد يې  دلته يې خپل مسوليت تررسه نه شو کړای.

يت او افغانيت په ېېرې وړې مظاهرې هم نرش کړې، خو د ژوندون، اسالم

مالتړ يې د ېېرو لويو مظاهرو خرب هم خپور نه کړ. د خپل مظلوم ولس په 

استازۍ له ملتپالو رسنيو مننه کوم او د تنظيمپالو او پرديپالو رسنيو غندنه 

 کوم، د هغو پر وړاندې به زموږ مبارزه دوام لري.

 درنو هېوادوالو!

ساسه، بادرکه، بادرده، بانظمه، يو ځل بيا له خپل ټول مظلوم، غرييت، بااح

مفکر، مدبر، اوسېله ناک، صابر، باکلتوره، باشهامته ملت څخه د زړه له کومي 

مننه کوم، مننه مننه مننه او بيا هم مننه، د خپلو ميندو، خويندو، علامی کرامو، 

 مساپرو، کورمېشتو او بهرمېشتو افغانانو د دعاګانو او مالتړ په هيله.

 فغانستانژوندی دې وي ا

 رس لوړی دې وي افغان ملت

 رپانده دې وي د افغانستان درې رنګه ميل بري 

 تل دې وي اسالميت او افغانيت

 مړه او سپېره دې وي د افغان او افغانيت

 اسالم او اسالميت پ  او ښکاره دښمنان

 مړه دې وي پرديپال

 ژوندي دې وي هېوادپال
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 ميل هويت او ولسمرش

 د ځانګړې کتنې جزئيات( رزي رسه د اسالميت او افغانيت په باب)له ولسمرش حامد ک

 

مخکې تر دې چې ولسمرش حامد کرزي رسه د افغانيت او اسالميت په 

باب د ځانګړې کتنې جزئياتو ته راشم، مجبور يم، لږ لنډې تېرې مايض ته 

 ورستون شم. 

 له تېرو څو مياشتو راهيسې د ميل هويت يا د تابعيت د ت کرو پر رس

جنجال روان دی. خربه ان تر مظاهرو، خوابديو او ېېرو زړه بداويو پورې 

هم ورسېده. په دې بهري کې رښتيني، اسالمپال، هېوادپال او ملتپال افغانان 

هم معلوم شول. ورځچاري، ځانسايت، ځانګټي او افغان ضد اشخاص او 

 ه!ېلګۍ هم ټول په ېاګه شول. خربه له شف شف څخه شفتالو ته راووت

د افغانستان ميل تحريک په ګډون ګڼ شمېر مدين ټولنو، ځوانو 

خوځښتونو او مدين حرکتونو يوځل د ميل شورا او بيا د سرتې محکمې مخې 

ته لويې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې که څه هم پر ځينو پرديپالو او ځانساتو 

ښې ونه لګېدې، خو د ولس روحيه يې تر دې حده پياوړې کړه چې سړی 

يو نسبي، فرهنګي، مدين او حقوقي وړوکی اوښتون ويالی يش. دې  ورته

مظاهرو د ټولو هېوادوالو په تېره بيا د مظلوم اکرثيت ولوله راوپاروله او 

روحيه يې ورته دومره قوي کړه چې هېوادوال يې د ال لويو مظاهرو لپاره 

 جوګه کړل.

د )دين( او  د الريونوالو غ  هدفونه همدا وو چې د هويت په ت کره کې

)ملت( ستون وليکل يش او په دې ېول دې د اسالم او افغان د تثبيت لپاره 

له اسايس قانون او ټولو برشي او مدين قوانينو رسه سم اقدام ويش. د دې 

دوو ارزښتونو پټو او ځينو څرګندو مخالفينو هڅه وکړه پر )ژوندون 
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وړي چې له دې سرتو ټلوېزيون( او شخصاً پر ما )محمداسمعيل يون( فشار را

ارزښتونو او ايډيالونو څخه الس په رس شم، چې د ميل داعيې دا خربه 

همداسې ګونګه پاتې يش. پر ژوندون ټلوېزيون له فشار راوړلو څخه هد  

همدا و چې د دې رسنۍ له الرې د خلکو پيغام رسول کېږي او د ولس غږ 

اوسني وخت دا کار د  پورته کېږي، که دا رسنۍ ټکنی او يا وتړل يش، نو پر

او يا هم د دې ايډيالونو د ټکني  غيل کولوافغانيت او اسالميت د داعيې د 

کولو په مانا ګڼل کېږي. د دوی بل هد  دا و چې د خلکو ذهنيت له اصيل 

موضوع )ژوندون ټلوېزيون( او  ېموضوع )اسالميت او افغانيت( څخه څنګزن

ته ملت د شعوري هڅو او الريونونو د هغه تعلي  ته راواړوي. خو زموږ باغري 

د تعلي  او تړلو خطر ېېر ژر دفع کړ او  ټلوېزيون په ترڅ کې هم د ژوندون

هم د خپلو ايډيالونو د بريا په لټه کې شو. د ولس رښتينو بچيانو د مرشانو او 

وليس جرګې له مرشانو او بېالبېلو غړو رسه د خپلو کتنو په ترڅ کې هغو ته په 

دا خربه يې تعقيب کړې وه چې دوی له دې دوو ارزښتونو  ېاګه کړې او

( ماده يي پرېکړه ۶۹څخه تېرېدونکي نه دي. سرتې محکمې ته يې د خپل )

ليک په ترڅ کې هم دا په ېاګه کړې وه چې د اسايس قانون د درېيمې او 

څلورمې او نورو مادو له محتوياتو رسه سم دوی سل په سلو کې د هويت په 

)اسالم( او )افغان( د کليمو ليکل غواړي. د ګرانو هېوادوالو د ت کره کې د 

ګڼو فشارونو له امله د مرشانو او وليس جرګې ګډ کمېسيون پرېکړه وکړه چې د 

هويت په ت کرو کې دې د نوم ترڅنګ )تخلص( او د )دين( ستون زيات 

ه يش، خو د ملت په نامه راغلو په اصطالح استازو يوځل بيا د )ملت( ستون ت

شا واړوله، خو زموږ ګرانو هېوادوالو، تحريکوالو، ژوندونوالو، ليکوالو او نورو 

مخورو پر دې فشاري پرمختګ بسنه ونه کړه، دوی وويل که څه هم دا يو 

پرمختګ دی، خو ال هم په سلو کې پنځوس برخې مزل پاتې دی، موږ نه 

ليکو، ملت هېر او غواړو د يوه ارزښت په ليکلو رسه بل له منځه يوسو) اسالم و 

نفې کړو او يا ملت وليکو اسالم له رسه تېر کړو، موږ دا دواړه ايډيالونه غواړو 
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 او دواړه د ت کرې پر لومړي مخ غواړو.

تحريکوالو، ژوندونوالو، مدين او فرهنګي ټولنو او ځوانو خوځښتونو يو 

ځل بيا د بېالبېلو غونډو او متواترو 

سرتې اعالميو له الرې له ولسمرش، 

محکمې او د اسايس قانون پر تطبي  د 

څار کمېسيون څخه وغوښتل چې د 

ميل شورا د ګډ کمېسيون دا نيمګړې او 

ناقانونه پرېکړه رد او د تعديل لپاره يې 

 پرېکړه وکړي.

زه )يون( په خپله د افغانستان ميل 

تحريک او ګڼو فرهنګي ټولنو په 

استازۍ سرتې محکمې ته عارض شوم 

بېلو ټولنو ګډه اعالميه او غوښتنه مې د سرتې محکمې رسپرست او د بېال 

)قايض القضات پوهاند عبدالسالم عظيمي( ته ورسوله، له هغه رسه مې په دې 

اړه رسمي مالقات وکړ او د ټولو هېوادوالو غوښتنه او اندېښنه مې وررسه 

څرنګه چې د ميل شورا  )رشيکه کړه. ما له قايض القضات صيب څخه وغوښتل

وروستۍ پرېکړه د اسايس قانون د څلورمې مادې له پنځمې فقرې رسه په 

تضاد کې ده، سرته محکمه بايد د نفوسو د احوالو د ثبت دا مصوبه د اسايس 

قانون له محتوياتو رسه سمه وڅېړي چې سمون وررسه لري که په ټکر کې 

پوهاند ده؟ او په دې باب خپله پرېکړه ولسمرش ته صادره کړي، قايض القضات 

))ستاسو خربه سمه ده د ميل شورا پرېکړه د  :عبدالسالم عظيمي ماته وويل

اسايس قانون د محتوياتو او په تېره بيا له څلورمې مادې رسه سمون نه لري، 

موږ له اسايس قانون رسه د نورو قوانينو مطابقت څېړو، په دې رشط چې 

نو مطابقت څېړو او حکومت يې له موږ څخه وغواړي، نه په خپل رس د قواني

نه هم له دولت يا حکومت پرته د نورو نادولتي، سيايس، ټولنيزو او نورو ټولنو 

(پوهاند عبدالسالم عظيمي)  
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پوهاند عظيمي چې د اسايس  .په غوښتنه د قوانينو مطابقت مطالعه کوو((

قانون د تدقي  د کمېسيون غړی هم و، دا هم وويل: ))کله چې اسايس 

په غوښتنه له نورو قوانينو رسه د قانون جوړېده، نو فکر وشو چې که د هر چا 

اسايس قانون د تطاب  څېړنه مطرح يش، نو له سرتې محکمې څخه به خپل 

ټول اسايس کارونه پاتې وي، همدا قوانني به څېړي، نو ځکه د دې غوښتنې 

اعامل حکومت ته محول شو.(( پوهاند عظيمي بيا قانون ته الس کړ په دې 

ه محکمه د حکومت په غوښتنه له اسايس باب يې يوه ماده ولوستله چې سرت 

قانون رسه د نورو قوانينو مطابقت څېړي. پوهاند عظيمي وويل: ))که تاسې 

غواړئ چې د ميل شورا دا پرېکړه له اسايس قانون رسه په مطابقت کې 

وڅېړل يش، بايد حکومت ته خپل عرايض وړاندې کړئ چې هغه يې موږ ته 

د سرتې محکمې د عايل شورا په غونډه کې  راولېږي او موږ به بيا دا موضوع

مطرح کړو.(( کله چې زه د قايض القضات له دفرته راوتلم، نو پر همغه ورځ 

مې جمهوري رياست ته د همغې اعالميې د منت يوه کاپي ورولېږله: يوه 

کاپي مې د ولسمرش فرهنګي چارو مشاور ښاعيل )رسمحق  زملي هېوادمل( او 

دفرت رييس ښاغيل )کريم خرم( ته، چې دوی يې بله مې هم د ولسمرش د 

ولسمرش ته ورسوي د دې اعالميې په منت کې راغيل وو: ))تر هغه پورې چې 

جمهور رييس له سرتې محکمې، د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون 

او نور حقوقپوهانو رسه سال مشوره نه وي کړې، بايد د ميل شورا ناقانونه 

(( له نېکه مرغه چې اعالميه ولسمرش ته رسېدلې وه، يوه مصوبه توشيح نه کړي

ورځ وروسته ورته د توشيح لپاره د ميل شورا مصوبه هم راغله، ولسمرش د 

اعالميې د منت منط  ته په کتو رسه د ميل شورا مصوبه معطل او له توشيح 

ت څخه يې ېېه وکړه. خو د هېوادپالو، ملتپالو، اسالمپالو بنسټونو اعالميه ساع

په ساعت د )ژوندون ټلوېزيون( پر څپو خپرېدله او هېڅ وقفه په کې نه 

راتلله. دې رسه موږ جوخت له بېالبېلو الرو او اشخاصو، لکه ښاغيل )رسمحق  

زملي هېوادمل(، )کريم خرم(، )ېاکرت رنګني دادفر سپنتا(، )ېاکرت صادق 
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هڅه کوله چې له مدبر( او نورو اشخاصو له الرې هره شېبه او پرله پسې ېول 

ولسمرش رسه ليدنه وکړو او د بې هويتۍ د دې سرتې غميزې په باب ورته 

خپل داليل ووايو، خو په خواشينۍ رسه چې بريايل نه شو، يوه اوونۍ 

وروسته ولسمرش د عديل او قضايي چارو کمېسيون په غونډه کې دا موضوع 

مي(، د عديل او مطرح کړه. په دې غونډه کې قايض القضات )عبدالسالم عظي

قضايي چارو د کمېسيون غړی )نرصهللا ستانېکزی(، د عدليې وزير )حبيب 

هللا غالب(، د ميل امنيت شورا سالکار )ېاکرت رنګني دادفر سپنتا(، د جمهور 

رييس دفرت رييس )کريم خرم(، د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون 

وو. په دې غونډه کې  رييس )ګل رحمن قايض( او ځينې نور اشخاص شامل

هم د هويت پر ت کرو بحث وشو، داکرت سپنتا او نرصهللا ستانيکزي د هويت 

په ت کرو کې د )افغان( کليمې پر ليکلو ټينګار کړی و او په دې برخه کې يې 

ګڼ شمېر داليل راوړي وو، خو غونډې کومه پايله نه لرله، يوه خربه په کې دا 

خان( د وخت ت کره دې په پام کې شوې وه چې د )رسدار محمد داود 

ونيول يش، همغه ت کره يې غونډې ته راوړې وه. څرنګه چې هغه وخت 

)ملت( نه و ليکل شوی، نو د )ملت( د کلمې مخالفينو ته دا يو غټه پلمه په 

الس ورغله، د غونډې عمومي په تېره بيا د ولسمرش روحيه دا وه چې همدا 

نو بيا له کريم خرم، ېاکرت سپنتا او  ت کره ښه ده. کله چې موږ خرب شو،

هېوادمل صيب رسه په متاس کې شو او ورته ومو ويل چې په هېڅ وجه دا 

خربه د منلو وړ نه ده، تاسې د داودخان د وخت په ت کره کې يوازې همدا 

مې نه ليکل معيار نيسئ او که ټوله ت کره؟ ما له ښاغيل يد )ملت( د يوې کل

ب رسه ېېر تېزې خو له ېاکرت سپنتا رسه په تول کريم خرم او هېوادمل صي

 تللې خربې وکړې:

کريم خرم راته وويل: ))د داودخان د وخت ت کره څنګه ده؟ هلته خو 

ملت نه شته؟(( ما ورته وويل: ))د داودخان د وخت په ت کره کې خو نورې 

و ژبې هم نه شته، هغه کاغ ي وه، دا الکرتونيکي، هغه ټوله پښتو وه، دا په څ
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ژبو ده؟ ايا دا حکومت هم د داودخان د حکومت په معيارونو برابر دی؟ د 

داودخان په وخت کې کوم وايل له 

افغانيته انکار کوالی شو؟ شورا د دې 

جرئت درلود چې افغان ضد او اسالم 

ضد حرکت وکړي، داودخان خو قومي 

او سيمه ييز تخلصونه هم په همدې 

ملت  دخاطر لغوه کړي وو چې واح

جوړ او قوي يش، اوس خو ټول 

حکومت پر سيمو او قومي ېلو وېشل 

شوی، کوم کار مو د داودخان د 

حکومت پر معيار برابر دی، چې يوازې هلته د )ملت( کلمې له نشتوايل څخه 

وي، نو بيا ټوله ت کره ناوړه ګټه اخيستل کېږي، که د داودخان ت کره معيار 

هغه ت کره کې خو )دين( هم ذکر و، خو معيار کړئ، نه يوازې يوه کلمه. په 

 د اوسني حکومت په طرحه کې خو نه )دين( و او نه )ملت(. 

له ښاغيل هېوادمل رسه مې هم همدا خربې وکړې، ېاکرت سپنتا راته په 

ټلېفون کې د قضايي کمېسيون د غونډې په باب وويل چې زما نظر له پخوا 

مې پلوی يم )افغان( زموږ ميل څخه په دې باب معلوم دی، زه د افغان د کلي

او سيايس هويت دی، تاسې کوالی شئ له ښاغيل کريم خرم څخه چې په 

هغه جلسه کې ناست و، خو په جلسه کې يې هېڅ خربې ونه کړې، زما د نظر 

په باب وپوښتئ. سپنتا وويل: ))باوجوديکه ما يک فارسی زبان هستم، مسئله 

ت داشته باشيم ان هويت ميل افغان قوم برايم مطرح نيست اما بايد يک هوي

است، رص  نظر از اينکه بعضی ها از کلمه افغان تعبري دوګانه دارد، بعضی ها 

ی پشتون، بلکه به اافغان به معنی پشتون تلقی ميکند، اما ما افغان نه به معن

جلسه قضايی به  مدرن ان تلقی ميناميم. ما در ی هويت ملی و سياسی وامعن

صد )فرانس( زندګی ميکند اما همه  ( در۹۳م که در فرانسه )رييس جمهور ګفت

(کريم خرم)  
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ګان فرانسه )فرانس( را به حيث هويت ملی خويش قبول کردند، در  باشنده

افغانستان هم کدام مشکلی وجود ندارد که افغان را به حيث هويت ملی خود 

ه قبول منايم.(( سپنتا زياته کړه: ))په دې مسئله کې زه تارسه هم نظره يم، رس 

له دې چې په ېېرو برخو کې زما او ستا د نظرونو تر منځ اختال  و او شته. 

خو په دې مسئله کې زه ستا د نظر پلوی يم(( البته ېاکرت سپنتا د )دين( په 

انډول د )ملت( پر عنرص زياته تبرصه وکړه او پر همدې توکي يې ټينګار 

 کليمې و. کاوه، ځکه بحث هم د )ملت( پر

تا، رسمحق  زملي هېوادمل او کريم خرم رسه زما ټلېفوين له ېاکرت سپن

 ارتباطات له دې امله وو چې همدا کسان جمهور رييس ته الرسسی لري.

دې خربې يادول هم رضوري دي چې نرصهللا ستانکزي هم ېېر زيات  د

معقول حقوقي داليل وړاندې کړي وو، خو چا ورته څه خاص ارزښت نه و 

ي رياست دې حالت ته پام وکړ) نو خواشيني شو، ورکړی. موږ چې د جمهور 

د ميل تحريک په ګډون مو د بېالبېلو مدين ټولنو، قومي شوراګانو، ځوانو 

خوځښتونو او فرهنګي ټولنو مطرحو اشخاصو ته بلنه ورکړه، له هغوی رسه مو 

مشوره وکړه او د يوې بلې لويې مظاهرې په لټه کې شو، يو شمېر واليتونو کې 

رحو شخصيتونو رسه په متاس کې شو او پر يوه وخت مو په ګڼو هم له مط

واليتونو کې د لويو مظاهرو د جوړولو تکل وکړ. د مظاهرې لپاره مو د 

تدارک کمېسيون هم په پام کې ونيو، خو يو شمېر ملګرو وويل: ))يوځل بيا 

به له ولسمرش رسه متاس ونيسو، که نتيجه يې ور نه کړه، نو بيا به خپل 

تی زور په مظاهرو کې راټولوو او څرګندوو(( بيا بيا مو کوښک وکړ، خو وروس

زموږ د څو ځيل او پرله پسې هڅو رسه رسه له ولسمرش رسه پر مالقات بريايل 

نه شو. يوه اوونۍ وړاندې راته هېوادمل صيب زنګ وواهه چې رييس صيب 

يل چې وايی تاسې د مالقات لپاره خپل لېست راولېږئ، رييس صيب ماته وي

مالقات برابر کړه. ما ويل څومره کسان؟ هغه وويل، لس پنځلس متخصص او 

( کسانو لېست وربرابر کړ، چې د ۲۲پوه کسان چې له هر قومه وي، ما د )
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(ولسمشر حامد کرزی)  

بېالبېلو سيمو او بېالبېلو قومونو مخور شخصيتونه پکې وو، لېست مې ورولېږه، 

لېست ېېر اوږد  دوه ورځې وروسته له جمهوري رياسته زنګ راغی، ستاسو

وايي، د )يون( په شمول يوازې پنځه تنه. بيا مې په لېست دی، رييس صيب 

کې کمښت راوړ: يو )شېرعلم امله وال( چې په قوم پشه يي او ښه ليکوال 

دی، بل )جرنال غالم حسني هزاره(، د سيايس چارو کارپوه، بل )عبدالحکيم 

تورسن(، په قوم تاجک او د سيايس 

دی، څلورم شخص  چارو کارپوه

)چرند سنګ( د خوست د افغان 

سکانو له جملې څخه دی، او پنځم 

ست مې ورکړ، د ېزه خپله وم، دا ل

ل(کال د دلوې پر )شپږمه( د ۶۹۳۲)

يکشنبې پر ورځ مازيګر څلورنيمې 

بجې مالقات برابر شو. کله چې په 

ګلخانې ماڼۍ کې د مالقات ځای ته ورسېدو، نو لوی څارنوال )اسحاق 

لکو(، قايض القضات )پوهاند عظيمي(، ېاکرت مدبر، ېاکرت سپنتا، کريم خرم، ا

او نور هم راغيل وو، پوه شو چې دوی هم دې غونډې ته راغيل دي، 

ولسمرش هم ترشيف راوړ، تر ستړي ميش وروسته يې ټول د کابينې د غونډو 

 خونې ته دعوت کړو.

و خواوو ته کېناستو، ولسمرش پر خپله څوکۍ او نورو په مشرتک ېول دواړ 

 د غونډې ټول ترکيب په دې ېول و:

 ولسمرش حامدکرزی -۶

 قايض القضات پوهاند عبدالسالم عظيمي -۲

 لوی څارنوال محمداسح  الکو -۹

 عدليې وزير حبيب هللا غالب -۱

 د علاموو شورا رييس موالنا قيام الدين کشا  -۳
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 سپنتاد ميل امنيت شورا سالکار ېاکرت رنګني دادفر  -۱

 د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون رييس ګل رحمن قايض -۷

 د چارو د ادارې لوی رييس ېاکرت صادق مدبر -۸

 د ولسمرش د دفرت رييس کريم خرم -۳

 پوهنوال محمد اسمعيل يون -۶۱

 جرنال غالم حسني هزاره -۶۶

 شېرعلم امله وال -۶۲

 عبدالحکيم تورسن -۶۹

 نګېچرند س -۶۱

 

 !ورونو لسمرش په دې ېول پيل کړه: ))بسم هللا الرحمن الرحيم.غونډه و 

دا غونډه يوه غري رسمي مشوريت غونډه ده، چې د يوې خاصې موضوع 

 يانې د ت کرو په باب جوړه شوې ده.

يو شمېر ورونه چې د بېالبېلو فرهنګي، مدين ټولنو منايندګي کوي 

ماته عارض شوي وو او )همداسې ده که نه؟ )ماته يې وويل، ما وويل هو( 

خپلې پاڼې يې رالېږلې وې، په هغو 

کې يې له ما غوښتي وو چې په ت کره 

کې دې د )دين( او )ملت( يا )اسالم( 

او )افغان( کلمې وليکل يش، دا ورونه 

اوس راغيل د دوی داليل به واورو 

چې دوی څه وايي، بيا به په دې 

  موضوع غور وکړو((.

کړه،!(( ما وويل: ))زه يې پيل کړم؟ ده وويل:  ماته يې وويل: ))رشوع يې

 ))هو!(( ما خپلې خربې په دې ېول پيل کړې:

))بسم هللا الرحمن الرحيم. د قدرمن ولسمرش، قايض القضات صيب او 

(يون محمد اسمعيل)  
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نورو ټولو قدرمنو مرشانو او د غونډې د برخوالو په اجازه! مارسه د هويت په 

)افغان( کليمو د ليکلو لپاره ېېر ت کره کې د )دين( او )ملت( يا )اسالم( او 

زيات داليل شته، خو نه غواړم دلته ټول بيان کړم، نه وخت د دې ايجاب 

کوي او نه دلته داسې خلک ناست دي چې هغوی پر دې موضوع او يا د 

دې موضوع پر باريکۍ نه پوهېږي، بلکې دلته ټول داسې خلک ناست دي 

، نزاکت او رضورت ېېر چې پر دې موضوع او د دې موضوع پر حساسيت

زيات او ښه پوهېږي، نو رضورت نه شته چې ېېر زيات توضيحات ورکړل 

يش. خو غټو ټکو ته مجبور يم اشاره وکړم: زموږ لرې مايض، نږدې تېرې 

مايض او حال ته په کتو رسه )افغان( او )اسالم( داسې ارزښتونه دي چې دا 

لت پرې قرباين ورکړې، ملت ورڅخه په هېڅ وجه تېرېدونکی نه دی، دې م

دا دواړه ارزښتونه نه د رايګرۍ موضوع ده، نه په رايګرۍ راغيل، نه پرې 

بحث او نظر پوښتنه کېدی يش. او نه څوک د دې ح  لري چې پر هغو 

بحث وکړي. ټول برشي او زموږ اسايس قانون د دې ح  راکوي چې دا 

ون مې وروښود( د ارزښتونه خوندي وساتو، د افغانستان اسايس قانون )قان

څلورمې مادې پنځمه فقره او نورې مادې واضح کوي چې د دې ملت پر هر 

وګړي د )افغان( کليمه اطالقېږي او ت کره موږ فرد ته ورکوو، د هر فرد 

هويت )افغان( دی، هېڅ قانون، هېڅ شخص ح  نه لري چې له ماڅخه په 

لب کړي. افغانستان چل او فرېب او يا د قوانينو د دوران له الرې دا ح  س

کې هېڅ قانون د اسايس قانون له محتوياتو رسه په ټکر کې وضع کېدی نه 

يش. کوم قانون چې اوس ميل شورا له بېالبېلو الرو او يا هم د څو اشخاصو 

او کړيو د چاالکۍ او فرېب له الرې تاسو ته رالېږلی، دا د همدغه اسايس 

د دی. د افغانستان نورو تېرو قانون د محتوياتو مخالف دی، نو ځکه مردو 

ت کرو ته په پام رسه چې هلته په اکرثو کې )دين( او )ملت( راغيل، د اسالم 

او افغان کليمې يې تسجيل کړي دي، د همدې اوسني حکومت په ت کره 

کې هم د )دين( او )ملت( کليمې ليکل شوي، رييس صيب! تاسو په خپله 
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کړ چې د هويت په ت کرو کې دې د  ل( کال يو فرمان صادر ۶۹۸۲غالباً پر )

ټولو لپاره افغان کليمه وليکل يش((، پر دې مهال ولسمرش وويل ))بې شکه، ما 

په همدې خاطر دا کار وکړ چې ميل وحدت تامني يش(( ما ورته وويل: ))نو 

دا څوک و چې هم يې )دين( له ت کرې څخه وويست او هم )ملت(؟(( ما 

ده چې د نړۍ نورو  ه کړې. ))بله خربه داورته ټولې تېرې ت کرې ورښکار 

مطرح هېوادونو د هويت ت کرې که هم وګورئ، اکرثو په کې خپل ميل 

هويت درج کړی دی((، د لسو هېوادونو لکه قطر، کوي ، نايجريا، املان، 

برېتانيا او ځينو نورو هېوادونو ت کرې مې هم ورته ښکاره کړې، مخکې تر 

))نور هېوادونه څنګه دي؟(( ما  : وويلدې چې زه ت کرې وښيم، ولسمرش

ټي ذکر ده(( ده وويل: ېلېشنېورته وويل ))د اکرثو هېوادونو په ت کرو کې ن

))پاسپورت مه يادوه، ت کره راښيه،(( ما ورته د لسو هېوادونو ت کرې راوړې 

وې، هغه مې ورته الس په الس مخې ته کېښودې، د املان ت کره هم په کې 

)ېوچ( او د نورو هېوادونو هم،  :کې يې ليکل شوي وو ټيېلېشنېوه په ن

ېاکرت سپنتا د ولسمرش ښي الس ته  «سپنتا ته يې ورښکاره کړه»ولسمرش وويل: 

په وروستۍ ليکه کې ناست و. هغه ته يې الس په الس ورکړې. هغه چې 

 ت کرې وکتلې، د تائيد رس يې وخوځوه.

ې ونيوه، ويې ويل: جمهور رييس د داودخان د وخت ت کره په الس ک

ې مخکې موږ په جلسه کې ځدی دلته خو يې ملت نه دی ليکلی؟ څو ور  ))دا

همدا د داودخان د وخت ت کره معيار ونيوله، څرنګه چې هلته ملت نه و، نو 

ما ورته وويل: ))رييس صيب  موږ وويل چې دلته هم ورته رضورت نه شته((.

معيار په پام کې نيولی، چې د داود خان د وخت په ت کره کې مو همدا يو 

ملت په کې نه شته که څنګه؟ هلته خو )دين( هم شته، تاسو ولې دين کښلی 

و، ايا د اوسنۍ ت کرې بڼه هم د هغې ت کرې په شان ده؟ شکل، ژبه او محتوا 

ده چې د داودخان په وخت کې خو  يې ټول په همغه شان دي؟ بله خربه دا

دې جرئت کوالی شو چې د ملت پر ملت ته هېڅ خطر نه و او نه چا د 
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وړاندې ودرېږي، د داودخان په ت کره کې )دين( معيار نه نيسئ، خو )ملت( 

ځل عدليې وزير  ټينګوئ؟(( دې وخت کې يو چې په کې نه شته بيا همغه را

))در ت کره ما دين بود(( ما ورته وويل: ))نه و، چېرته؟ نه  :غالب صيب غږ کړ

دويم ځل د مولوي صيب تره خېل محمدي په دين و، نه ملت، دين بيا 

وړانديز وليس جرګې تصويب او په ت کره کې يې ځای کړ، د مرشانو جرګې 

غالب صيب بيا ټينګار وکړ، ما وويل:  .په مصوبه کې نه دين شته نه ملت((

))زه دوه ځله نورو ملګرو رسه شورا ته په همدې خاطر الړم چې ت کره کې نه 

غالب صيب بيا ټينګار وکړ: ))دين بود تو خرب نداری((  ((.)دين( و نه )ملت(

ما وويل: ))الړ به شو د وليس او مرشانو جرګې لومړيو بحثونو او تائيد شويو 

پوهاند صيب عظيمي د غالب صيب د نظر په باب  دې وخت کې .طرحو ته((

(( دا چې د ارشيف مانا دلته .وويل: )دين و، خو په ارشيف کې پاتې شوی

په دې پوه نه شوم، خو څه ناڅه پته ولګېده، هغه طرحه چې وزيرانو څه ده؟ 

شورا پاس کړې وه، په هغې کې د )دين( کليمه وه، خو کومه طرحه چې د 

عدليې وزارت له خوا شورا ته لېږل شوې، په هغې کې د )دين( کليمه نه شته 

او يا هم د دې خربې يادونه نه ده شوې چې د ت کرې پر لومړي مخ دې 

دې وخت کې ولسمرش بيا وويل: ))نو چې پورته ليکل  ين( وليکل يش.)د

شوي د افغانستان اسالمي جمهوريت د تابعيت ت کره، نو بيا خو دواړه په کې 

راغلل، افغانستان او اسالمي، نو بيا )ملت( او )دين( ته څه اړتيا ده؟(( ما 

او  وويل: ))رييس صيب د افغانستان اسالمي جمهوريت د دولت عنوان

رسمي نوم دی، نه د )ملت( نوم دی، نه د )دين(. دا عنوان وخت پر وخت 

بدلېږي، خو زموږ )دين( او )ملت( نه بدلېږي، )اسالم( او )افغان( نه بدلېږي. 

يو وخت دلته د افغانستان شاهي دولت و، بيا جمهوريت شو، بيا دموکراتيک 

ا موقته اداره، انتقايل جمهوريت شو، بيا اسالمي دولت، بيا اسالمي امارت، بي

اداره او دا دی اوس اسالمي جمهوريت دی، يو څو فيصده د دې احتامل 

 هم شته چې سبا ته بيا اسالمي امارت يش. د دولتونو عنوانونه بدلېږي، خو
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)ملت( او )دين( نه بدلېږي. زموږ دين )اسالم( او ملت مو )افغان( دی، دا د 

ده چې دې ته د ميل  . بله خربه دادولت په عنوانونو پورې نه تړل کېږي

هويت ت کره هم وايي، نو چې زما ميل هويت په کې معلوم نه وي، نو د څه 

يش ت کره ده؟ هغه ت کره چې ستا ميل او عقيده يي هويت نه يش 

څرګندوالی، هغه نو د څه يش ت کره ده؟ څه ارزښت لري؟ لنډه دا چې موږ 

و او نه يې زغمالی شو. دلته يو دولت )بې دينه( او )بې ملته( ت کره نه غواړ 

يې د )دين( ستون نه و ليکل شوی، په دې پلمه سقوط شو چې په ت کره کې 

اوس به يو حکومت په دې پلمه سقوط کېږي چې په ت کره کې يې د )ملت( 

ستون نه دی ليکل شوی، نن چې يې د )افغان( کليمه له ت کرې ووېستله سبا 

، بل سبا بيا د افغانستان کلمه هم نه مني، پر هغې ته به يې له پاسپورته بايس

به هم رارسه بحث کوي. بل په دې 

کې تاوان څه دی، که وليکل 

يش؟(( جمهور رييس وويل: 

))هېڅ تاوان نه لري، بلکې ګټه 

لري، اته نوي فيصده ګټه لري.(( 

دې وخت کې يې عدليې وزير ته 

مخ ورواړوه، ويې وويل: ))شام 

يل: ))او جا ګفته شد که جمهوری اسالمی افغانستان امده، بګويد!(( هغه وو

ديګر رضورت نيست، همني افغانستان ملت ما است ديګر رضورت نيست که 

ملت نوشته شود يا نه شود، هامنجا همني فيصله شد.(( دا چې چا چېرې او 

څنګه دا فيصله وکړه موږ ته پته ونه لګېده، خو دومره اخيستنه مو وکړه چې د 

نې تر غونډې وروسته نور خلک هم شته چې ځانګړې پرېکړې کوالی کابي

يش او )ملت( د خصويص اشخاصو کار دی چې راوړي يې او که نه، دا 

خلک معلومېږي نه، خو کارونه کوالی يش. ما سماليس وزير صيب ته وويل: 

))افغانستان زموږ د هېواد نوم دی، د ملت نوم مو )افغان( دی، موږ بايد د 

(حبيب هللا غالب)  
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هېواد تر منځ فرق وکړو. افغانستان رغېدلی له افغانه دی، نو څوک  ملت او

 چې )افغان( نه مني )افغانستان( خو اتومات نه مني((.

ما وويل: ))زه نور داليل هم لرم که وخت و، وروسته به يې ووايم، خو 

اوس خپلو ملګرو ته نوبت ورکوم.(( 

جمهور رييس، )حکيم تورسن( ته 

يل کړي! اشاره وکړه چې خربې پ

تورسن صيب وويل: ))به اجازه رييس 

جمهور و متام حارضين محرتم صاحب 

در اين مجلس، ما ميخواهم ګفته های 

خود را در چند کلمه مخترص عرض 

بدارم، تنها در مورد همني موضوع، مختص رسی ت کره تابعيت بحث ميکنم 

ر رييس موضوعات ديګر نيز وجود دارد که فعالً وقت اش نيست، اګګر چه 

صاحب الزم ديد، در يک فرصت مناسب ديګر باز بحث ميکنم، رييس 

صاحب محرتم! بايد عرض شود که در طول سی، سی و پنج سال بسياری 

ارزشهای مهم به اين و ان عنوان از ما ګرفته شد، تنها افتخار که مانده، همني 

افغان به افغان و افغانيت ما و شام است، که متام ملت را وصل کرده، کلمه 

همه اقوام، خورد و کالن و هر فرد اين مملکت اطالق ميشود، اين مشخص به 

يک قوم نيست، افغان افتخار ماست، اګر اين افتخار از ما ګرفته شود، ديګر 

خو چيز نه مانده، که ګرفته شود، همني هويت ملی ما )افغان( و )افغانيت( 

اند، حاال که خارج مريوم، مانده اګر اين هم ګرفته شود، ديګر چيزی منی م

همه ما به افغان ياد ميشويم، اګر تاجک و ازبک، پشتون و اينها نوشته شود در 

خارج برای ما چه بګويد، تاجک کجا استی؟، تاجک تاجکستان، ازبک 

ازبکستان، پشتون پاکستان، ما قرغيز هم داريم، تاتار هم دارم، اينها را چه 

ز افغانستان، تاتار روسيه يا تاتار افغانستان، در بګويد؟ قرغيز قرغزستان يا قرغي

روسيه چندين قوم زندګی ميکند ولی همه انها را روس ميګويد، در ت کره 

(حکيم تورسن)  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

٠3093 
 

هويت شان برای همه شان روس ګفته ميشود. همني هندو های افغان ما، 

اينقدر وطنپرست هستند، که ما هندوستان رفته بوديم، يک هندو افغان مارا 

ان ميداد، يک رشط برايش مانده بود، که فقط جای تولد تابعيت هندوست

تانرا افغانستان نوشته نکو، هندو افغان ما برايش ګفت، ما در افغانستان تولد 

شدم، ما افغان هستم، افغان و افغانستان افتخار ماست، به خدا قسم که او 

 هندو ما خاص از خاطر نام افغان و افغانستان تابعيت هندوستان را قبول

نکرد، اين وطن خانه مشرتک ما است ما به هيچ وجه از افغان و افغانيت تري 

شدنی نيستم و اين افتخار بايد از ما ګرفته نه شود ونه ما به کسی به شمول 

شخص خود شام را ح  ميدهم، که هويت ملی ما از ما سلب شود، يک مورد 

شام هميشه در ديګر را نيز ميخواهم جناب رييس جمهور به شام بګويم، که 

کوچه اهنګری انتقاد ميناميد، خوب  ديد مبارزه جاری تان به خارجيها از

است که از کوچه اهنګری به کوچه زرګری هم قدم بزنيد از زرګران هم 

مشوره بګرييد، زرګران مشوره بسيار باريک و رريفانه را ميدهد، خوب است، 

منايد و از انها نيز  کارشناسان و افراد چيزفهم را نيز وقت به وقت دعوت

مشوره بګرييد!(( د تورسن صيب په خربو کې د )کوچه اهنګری( کليمې 

جمهور رييس ته ېېر خوند ورکړ، ويې ويل: ))چون جنګ جنګ اهنګری 

 است، از اين خاطر از کوچه اهنګری داخل ميشم((

تورسن صيب وويل: ))ما ګپهای ديګر رانيز دارم خو فعاًل وقتش نيست که 

ن رابيان کنيم، فعالً به همني ګپهای خود اکتفا ميناميم، تشکر از توجه همه شا

 شام!((

د تورسن صيب په خربو پسې بيا جمهور رييس خربې پيل کړې: 

))ګپهای تورسن صيب راست است، ما يک وقت در )شمله( بوديم، در شمله 

هندوستان، يک روز در يک کوچه بازار پياده مريفتم، يک دو سه تا طفل 

ت ما می امد، خريات ميخواست، ما به يکی از انها يک چند روپيه دادم، پش

فکر کردم که هر سه اش از يک فاميل است، چند قدم ديګر که رفتم از 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3099 
 

همني سه طفل يک دخرت پشت ما ميدوه، به اواز بلند ميګويد که به او پيسه 

زدن رشوع  دا دی برای ما هم بدهيد، ما پيسه ندادم، در اخر به اواز بلند دو

کرد، عجيب اين که دشنام زدنش به پشتو بود، داسې ترخې کنځلې يې کولې 

چې ای ستا پالن او مدان چې هېڅ د يادولو نه دي، زه حريان شوم چې دا 

جلۍ څنګه پښتو وايي، دلته دا جلۍ او پښتو؟ بيا مې ورپسې ورمنډه کړه چې 

هم دويدم اينا هم،  ويې نيسم، پيسې ورته ورکړم، دې راڅخه منډه کړه، ما

خو ګريش نه کردم، طفل ديګر که همرايش بود و از او کرده کمی خورد بود 

او را ګري کردم، همداسې رپېده له ېاره، ما ويل مه ېارېږه، وهم دې نه، دا 

راته ووايه چې تاسې دلته څه کوئ او دا پښتو دې څنګه زده کړې؟ ده راته 

ېږو موږ کور کې پښتو وايو، هغه بله وويل چې موږ خو پښتانه يو، دلته اوس

مې خور وه، ټول کور کې پښتو وايو، بيا مې د هلک پر رس الس تېر کړ. اين 

ها پشتونهای بودند که ساب  از پاکستان به هندوستان رفته بودند و در شمله 

در نزديک کوه های هامليه زندګی ميکرد، پشتو را ياد داشت اما کلی انها 

ند، و در ت کره شان )انډين( نوشته بود، به همه هندی خود را هندی ميگفت

ها انډين )اطالق( ميشود، همني )سلامن خورشيد( که فعاًل وزير خارجه 

هندوستان است از لحاظ قومی پشتون است و در پشتون اپريدی است، در 

اپريدی هم کوکخيل است، مګر فعالً منيګه که پشتون هستم، اپريدی هستم 

بلکی ميګه که هندی يا انډين هستم. در هندوستان صدها  يا کوکخيل هستم،

قوم و صدها م هب هستند، به همه شان انډين اطالق ميشود، حتی مسلامنان 

هندوستان هم نشنلتی خود را )انډين( ميګويد. پس ګپ های تورسن صيب 

راست که هندوهای افغان ما، در هر جای دنيا که باشد، خود را افغان 

 غان بودن خود افتخار ميکند.((ميګويد و به اف

ولسمرش بيا جرنال غالم حسني هزاره ته نوبت ورکړ، جرنال هزاره خپلې 

خربې داسې پيل کړې: ))به اجازه رييس صاحب جمهور و همه محرتمني 

ما کمکی مال هستم ماليی صحبت ميکنيم، هللا)ج( در  ،حارض در اين جلسه
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(جنرال غالم حسين هزاره)  

يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا رحمن الرحيم، قران عظيم الشان می فرمايد: بسم هللا ال

 ِ َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكرََمكُْم ِعنَد هللاَّ

َ َعلِيٌم َخِبريٌ   ...أَتَْقاكُْم إِنَّ هللاَّ

به شعبه افريده، هد  ما ازين ايه کرميه اينبود که خداوند)ج( ما را شع

برای تعار  يکديګر مګر به نزد خداوند)ج( مکرم کسی است که تقوا داشته 

باشد. وقتيکه ما برای تعار  خويش يک هويت نداشته باشيم، مردم ما را به 

نام چی و از کجا ميشناسد؟ افغان و افغانستان افتخار ماست، ما رس افغان 

که انها نه منايندګی از کدام  بودن خويش افتخار ميکنم، يک تعداد اشخاص

قوم ميکند. نه از کدام زبان و سمت ګپ انها جدا است، هيچکس ح  ندارد 

افغانيت ما را از پيش ما بګريد، از اين خاطر ما تائيد ميکنم، اسالميت و 

افغانيت بايد در ت کره ذکر ګردد. ما از ګپهای برادر خود اقای يون پشتيبانی 

تم که )دين( و )ملت( )اسالم( و )افغان( در ت کره ميکنم و طرفدار اين هس

ذکر ګردد که هويت ملی ما مستحکم 

 ګردد.

ګپ ديګر من به رييس جمهور اين 

است که ما خو اين طر  و ان طر  در 

تلويزيونهای ګپ ميزنم، دولت را 

ګوشتزد ميکنم، کاستيها، نواقص و 

کاميابيها را برجسته ميسازيم، خوب 

وقت ناوقت اين کارشناسان، اهل خربه و ديګران را  است که رييس صاحب

دعوت منايد، از اينها در مورد مسايل کالن مملکت مشوره بګريد، تنها رس چند 

نفرکه اين طر  و ان طر  رييس جمهور حلقه زده به اينها مملکت جور نه 

ميشود، به هر حال در بعضی مسايل از عملکردها و نظر رييس جمهور به 

رد عقد قرارداد امنيتی پشتيبانی ميناميم و در بعضی مسايل خصوص در مو 

ګيله ها و انتقاد های رانيز دارم. در اخر يک بار ديګر ګپهای برادران خود را 
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 تائيد ميناميم، و خواهان ذکر کلمه )اسالم( و )افغان( در ت کره هستم.((

جمهور رييس د جرنال هزاره تر خربو وروسته وويل: ))جرنال صيب 

 پهای ته در تلويزيونها ميشنويم از همه چيز خرب دارم.(( بيا يېګ

شېرعلم امله وال ته د خربو نوبت ورکړ! شېرعلم امله وال وويل: ))د جمهور 

رييس او ټولو قدرمنو مرشانو په اجازه، زما نوم شېرعلم امله وال دی، په قوم 

والی شم او په پشه يي يم، په پشه يي، پښتو او دري ژبو درېواړو ښې خربې ک

همدې درېواړو ژبو ليکنې کوم. 

تراوسه مې څو عنوانه کتابونه 

چاپ شوي چې دلته مې راوړي 

هم دي، رييس صاحب تاسو ته 

به يې وروسته درکړم، په 

پوهنتون کې استاد يم، د حقوقو 

او سيايس علومو مضمون 

تدريسوم، لکه څنګه چې مې 

وکړه، مخکې په خربو کې يادونه 

پشه يي يم، خو ملت مې افغان دی او پر افغان وياړم، افغان زما  زه په قوم

ميل هويت دی او د ټولو افغانانو ميل هويت دی، دا وياړ تقريباً زر کاله 

په دې جغرافيه کې ټول اوسېدونکي افغانان  )وړاندې موږ ته راکړل شوی

 دي. موږ هېچا ته، حتی رييس صيب تاسو ته هم اجازه نه درکوو، چې زموږ

د ميل هويت پر وړاندې ودرېږئ. رييس صاحب تاسو چې له امريکا رسه د 

امنيتي تړون په باب دا دومره جنجالونه جوړ کړي او دومره ناندرۍ وهئ، دا 

په دې خاطر چې افغان ملت ته ګټه ورسوئ، دا ولس سوکاله کړئ، که دا 

په دې هد  نه وي، نو دومره جنجالونو ته څه اړتيا ده؟ رييس صاحب تاسو 

تېرو دولسو کلونو کې د ميل وحدت د ټينګښت لپاره ېېر کارونه کړي دي، د 

خپلې واکمنۍ په دې وروستيو شپو ورځو کې دا بل ګام هم پورته کړه، دا 

(شېر علم امله وال)  
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قانوين کار دی، تاسې د اسايس قانون ساتونکي او عميل کوونکی ياست که 

ور پورې يش او چېرې تاسو دا کار ونه کړئ نو اينده کې به پر تاسو سخت ت

 ګټلی نوم به مو له خاورو رسه خاورې يش.

نو زموږ غوښتنه ده چې قانون تعديل او د اسايس قانون له روحيې رسه 

مه د هويت په ت کرو کې راوړئ، تر اسالميت او يسم د افغان او اسالم کل

افغانيت نور پورته ارزښتونه موږ نه لرو، هېڅوک ح  نه لري چې له موږ 

ښتونه واخيل. موږ هر ېول قربانۍ ته حارض يو، که د وينې څخه دا ارز

تويېدنې تر بريده هم ورسېږي، له تاسې څخه د يو روشنفکره افغان په توګه 

هيله کوم، چې اسايس قانون تطبي  کړئ، ستاسې اسايس دنده هم د اسايس 

 قانون تطبي  او ساتنه ده.((.

چرندسنګ( ته چې د افغان د شېرعلم امله وال تر خربو وروسته ولسمرش )

سکانو له جملې څخه دی، نوبت 

 دورکړ. ولسمرش وويل: ))چرن

سنګ اوس ستا نوبت دی وايه(( 

چرند سنګ وويل: ))د رييس 

صاحب او ټولو په اجازه، زه 

افغان يم او پر افغانيت وياړم، 

البته )دين( مې له نورو افغانانو 

ملت مې افغان دی، موږ  جال دی، خو افغانيت کې ټولو رسه رشيک يم او

پخوا هم په ت کره کې د )دين( او )ملت( د ليکلو غوښتنه کړې وه، اوس چې 

دين په کې ذکر شو، ښه شوه، څوک چې مسلامنان دي، هغه ته به د )دين( 

ستون په مقابل کې )اسالم( ليکي او څوک چې هندو وي، هغه ته به هندو 

ا ملت مې څه شو؟ که زه يو بل ليکي، هندو خو زموږ م هب يا دين شو، نو د

ملک ته الړ شم، نو هغه به ماته څه ووايي؟ د کوم ځای هندو يې؟ د 

هندوستان هندو يې که د بل ځای؟ ملت دې څه شی دی، نو زه به ورته څه 

 )چرند سېنګ(
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وکيل په وليس  ووايم؟ څه موده وړاندې د )قايض ن ير حنفي( په نامه يو

دا ثابته کړي چې دوی څه  جرګه کې وويل: هندوان او سکان دې موږ ته

وخت له هندوستان څخه افغانستان ته راغيل دي؟ دې ښاغيل ته بايد وويل 

يش چې هندوان او سکان له هندوستانه افغانستان ته نه دي راغيل، بلکې 

دوی د دې وطن اصيل اوسېدونکي  ،دوی له دې ځايه هندوستان ته تليل

 دي((.

، بې شکه چې د دې وطن دې وخت کې جمهور رييس وويل: ))بې شکه

اصيل اوسېدونکي دي، ښه يې نه دي کړي چې وييل يې دي، دوی له 

هندوستانه راغيل دي، دوی د دې وطن اوسېدونکي دي.(( چرند سنګ زياته 

کړه: ))دا زه افغان يم، د دې وطن ټول هندوان او سکان ځانونه افغانان بويل، 

الړ شو، ځان ته افغان وايو، په پر افغانيت وياړو، موږ چې د دنيا هر ملک ته 

هندوستان کې هم موږ ځان ته افغانان وايو، پر افغان وياړو، هلته زموږ عزت 

هم په همدې کېږي چې افغانان يو، موږ غواړو چې دا افتخار له موږ څخه 

څوک وانخيل، زموږ او د هندوستان د هندوانو او سکانو خو فرق په همدې 

و مو له هغو رسه يوشان دی، خو ملت مو توپري افغانيت کېږي، که نه م هب خ

لري، اوس چې څوک موږ څخه دا ميل هويت اخيل، دا د هېچا ح  نه دی، 

نو رييس صاحب په پای کې بيا وايم چې په ت کره کې د )ملت( او )دين( 

کليمې ليکل حتمي او رضوري دي، د ملت په مقابل کې دې ټولو ته افغان 

قابل کې څوک چې مسلامن وي، هغه ته )اسالم( او وليکل يش او د )دين( په م

څوک چې هندو م هبی وي، هغه ته دې )هندو( وليکل يش، دا زما نظر و 

 چې تاسې ته مې وړاندې کړ.((

د چرند سنګ په خربو پسې ولسمرش د امنيتي چارو سالکار )ېاکرت رنګني 

ويل: ))به دادفر سپنتا( ته نوبت ورکړ، چې خپلې خربې وکړي. ېاکرت سپنتا و 

اجازه همه دوستان! اول بايد ما مت کر شويم که ما در بسياری مورد با همکار 

ساب  خويش اقای يون اختال  نظر داشتم و دارم ولی در اين مورد ما نظر 
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  اينها راتائيد ميناميم.

باوجوديکه ما يک فارسی زبان هستم، قومم معلوم نيست که از کدام قوم  

قوم هستم، ونه خود ما به 

معتقد هستم، مادر ما مربوط 

قوم طاهری است و در خانه 

ما اخرين کسيکه پشتو حر  

ميزد پدرم بود، ما به قوم 

عقيده ندارم، ولی فارسی 

زبان هستم و زبان فارسی ما 

بعد از استاد واصف باخرتی 

خوب است، جناب رييس 

يز رس صاحب من در اين مورد بار ها به شام صحبت کردم و در جلسه اخری ن

بار ديګر ياد اور می شوم موقف خود دوباره تاکيد کردم. در اين جلسه يک 

که من يک افغان هستم، و افغان يک هويت ملی و سيايس ما ست، رص  نظر 

بودن هويت از ان که بعضی ها افغان را تعبري دوګانه ميدهد، برای ما افغان 

ا منيتوانيم، به هر ملی است، در هر مملکت چندين قوم زندګی ميناميد، م

قوم خورد و کالن يک هويت عليحده ملی بدهيم ما اين مثال را چند بار ياد 

اور شدم، يک بار ديګر تکرار ميکنم که يک جامعه يا ملت مانند يک کور يا 

پوش پياز است، که پرده اخری يا پوش کالن متام پرده های انرا پوشانده، 

نام عليحده بدهم، کلش به نام پياز ياد  حاال ما منيتوانيم که به هر پرده ان

ميګردد، افغانستان هم کشوری است که در ان اقوام ګوناګون زندګی ميکند 

ولی همه اينها در پوش افغان ګنجانيده ميشود، و پرده افغان همه اينها را 

افاده ميکند. متام جوامع برشی، کشورهای پيرشفته اين مشکل را حل منوده، 

ه، در فرانسه سی و پنج در صد )فرانس( هستند، ولی همه بطور مثال فرانس

باشندګان ان کشور )فرانس( رابه حيث هويت ملی خود قبول کرده.(( ېاکرت 

(دادفر سپنتا ډاکتر)  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3009 
 

سپنتا د املان په باب وويل: ))در املان به همه املانيها )دوچ( نوشته ميکند، 

هفت سال پيش ما پاسپورت املان داشتم، شام خرب داشتيد که ما او را پس 

تسليم دادم، فعالً پاسپورت ندارم، ولی اوالدهای ما پاسپورت املانی دارد، در 

افغان( نوشته است. مثال های زيادی وجود دارد،  -پاسپورت انها )دوچ

رييس صاحب ما از روز اول برای تان ګفتم، که افغان هويت ملی ماست و 

ګر ستون )مليت( حاال نيز ما نظريات برادرها را درين مورد تائيد ميناميم. ا

ذکر ګردد و در مقابل اش به 

همه )افغان( نوشته شود 

 کاری درستی است.((

تر ېاکرت سپنتا وروسته 

)استاد نرصهللا ستانيکزي( ته 

نوبت ورسېد. هغه خپلې 

خربې داسې پيل کړې: ))د 

محرتم رييس صاحب او ټولو 

تانو خربې دوستانو په اجازه، زه نه غواړم ېېرې خربې وکړم، اکرثو دوس

وکړې، زه د دوستانو خربې تائيدوم، منتها د داودخان د وخت د ت کرو په 

باب يوه يادونه کوم، په تېره جلسه کې هم دا ت کره ياده شوه چې )ملت( په 

کې نه دی ياد شوی، هلته هم ما خپل داليل درلودل، اوس يو ځل بيا د 

ل( کال په ۶۹۳۹د ) هغې ت کرې په باب خپل داليل وايم: د داودخان ت کره

بهري کې ووېشل شوه، دا هغه وخت و چې د مدين حقوقو قانون نه و تصويب 

ل( کال د مدين حقوقو قانون تصويب شو. په دې قانون کې ۶۹۳۳شوی، پر )

راغيل چې فردي او ميل هويت د يوه هېواد د هر تبع ح  دی او دا قانون 

دويم ځل ت کرې  هم د داودخان په وخت کې تصويب شوی، که داودخان

وېشلې، نو رضور يې په کې د ملت ستون زياتوه، ځکه چې د هويت يا 

تابعيت ت کرې له دې قانون رسه په مخالفت کې نه شوې تقسيمېدالی، خو 

 )نصرهللا ستانېکزی(
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داودخان وخت پيدا نه کړ او نور مشکالت تاسې خپله وليدل چې رامنځته 

غان د تثبيت شول. د دې لپاره چې دا مشکل حل يش ېاکرت صيب سپنتا د اف

لپاره د )مليت( کلمه پيشنهاد کړه، خو زه د )مليت( پر ځای )ملت( د کليمې 

وړانديز کوم، ځکه چې له )مليت( کليمې څخه روسانو خلکو ته بل ېول 

ټۍ يا ېشنلېذهنيت ورکړی، هغوی )مليت( د )قوميت( لپاره کاراوه، نه د ن

وويل: ))منظور ما هامن )ملت( د تعبري په مانا.(( دې وخت کې ېاکرت سپنتا 

کزي زياته کړه: ))د دې په خاطر چې له يوې ېاست نه قوميت(( ستان تینشنيل

واحدې کليمې څخه دغه دوه ګونی تعبري له منځه الړ يش نو ښه ده چې د 

)ملت( ستون زيات يش او په مقابل کې يې ټولو ته )افغان( کليمه وليکل 

و ګوين تعبري په باب رس وخوځوه يش.(( ولسمرش هم د )مليت( د کليمې د دو 

ټي ده((. دې وخت ېشنلېاو ويې ويل: ))دا د روسانو تعبري و، مليت همدا ن

کې ما )يون( وويل د دې لپاره چې ټول ناسم تعبريونه له منځه الړ يش همدا 

د )ملت( کليمه سمه ده، اوسنۍ ت کره کې چې همدا اوس تقسميږي هم 

 و په مقابل کې يې ټولو ته افغان.همدا د )ملت( کليمه ليکل کېږي ا

تر دې وروسته د علاموو شورا رييس )موالنا قيام الدين کشا ( خربې 

پيل کړې، هغه وويل: ))اسالميت( او )افغانيت( او )اسالم( او )افغان( داسې 

څوک  حقيقتونه دي چې د ملر په شان روښانه دي، دا داسې دي چې يو

ني نه ووايي زه شپه او ورځ، تور او سپ

منم او له هغو څخه انکار کوم. زه 

افسوس کوم د هغو خلکو په حال چې 

ځانته نه مسلامن وايي، نه افغان، ماته 

يو زيات شمېر علام راغلل راته يې 

وويل، چې موږ بايد په دې برخه کې 

يوه فتوا صادره کړو، چې ولې د هويت 

په ت کرو کې )دين( نه دی راغلی، ما 
 )موالنا قيام الدين کشاف(
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چې افغانستان له اسالم پرته تش کالبد دی، داسې چې  څو ځله دا خربه کړې

په تن کې روح نه وي، ما علاموو ته وويل چې دې برخه کې صرب کوو، نو 

اوس زه وايم، رييس صاحب چې دا دواړه کليمې )دين( او )ملت( دې په 

ت کرو کې رايش، که نه له دې څخه غ  جنجال جوړېږي، دا څه مانا 

وي نه )ملت( نو دا ت کره د څه لپاره ه )دين( ورکوي چې ت کره کې دې ن

ده؟ افغانستان يو اسالمي هېواد دی، دلته بايد دې مسئلې ته ېېر پام ويش، د 

 خلکو احساسات ونه پارول يش.((

دې وخت کې عدليې وزير وويل: ))دين است چرا نيست!(( ما بيا وويل: 

ا چې د ))رييس صيب د حکومت په طرحه کې نه دين شته نه ملت، د

حکومت کومو مامورينو له کومې الرې او څنګه دا کار کړی، دا بېله خربه 

دی، چې حکومت کومه طرحه لېږلې وه په هغه کې نه  ده، خو حقيقت دا

)دين( شته نه )ملت(.(( ولسمرش وويل: ))ولې نشته؟ موږ خو دا مسئله لېږلې 

ې بيا پوهاند وه.(( دلته عدليې وزير بيا وويل: ))دين است((، دې وخت ک

صيب عظيمي وويل: ))دا په ارشيف کې شته((. د ارشيف همغه مانا ده چې 

ما ورته مخکې اشاره وکړه. يانې دا چې که دلته په وزيرانو شورا يا هم عديل 

او قضايي کمېسيون کې پرې بحث هم شوی، هلته نه ده لېږل شوې. ما 

ست او د ېستوين راوو  وويل: ))دا خو د ولس زور و چې )دين( يې د ښامار له

ت کرې پر لومړي مخ يې ځای کړ، اوس بايد ملت هم د دې ښامار له ستوين 

 راوځي.((

ده چې په ميل شورا کې خلکو  ما وويل: ))رييس صاحب اصيل خربه دا

داسې فکر وکړ چې ځه حکومت خو )دين( او )ملت( په ت کره کې راوړي، 

ت( د ليکلو غوښتنه کوله، د يو شمېر خلکو د ت کرې پر لومړي مخ د )قومي

وليس جرګې اکرثو غړو پرېکړه وکړه چې د ت کرې پر لومړي مخ د قوميت 

ذکر ته اړتيا نه شته، دا کار واحد ملت پر قومونو وېيش، نو ټولو ته )افغان( 

ليکل سم دي. قوميت لکه څنګه چې په ېېټابېس کې و، ېېټا بېس کې پاتې 

موالنا قيام الدين )

(کشاف  
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ه د حکومت په وړانديز کې، نو ځکه هم شو، خو ملت نه په ېېټابېس کې و ن

له ېېټا ووت، هم د ت کرې له لومړي مخه او کومو وکيالنو چې په شفاهي 

ېول د ملت يا افغان پر ليکلو ټينګار کاوه، د هغوی تصور دا و چې په منت 

کې شته، نو قوميت چې پر لومړي مخ رد شو، نو خپله يوازې ملت پاتې 

ت( په باب د وکيالنو شفاهي تصويب هم له کېږي، خو ويل کېږي چې د )مل

ارشيف څخه ايستل شوی، نو په ليکيل منت کې خو غري له هغې هم نه و، نو 

ځکه )ملت( هم د ت کرې له لومړي مخ او هم له ېېټابېس څخه ووت، وليس 

جرګه وروسته متوجه شوه، چې )دين( هم پاتې شو، وروسته يې په بله غونډه 

ل په وړانديز هغه پاس او بيا يې مرشانو جرګې ته کې د مولوي صيب تره خې

ولېږه. مرشانو جرګې د )تخلص( په زياتولو د حکومت طرح تائيد او وليس 

جرګې د )دين( د ستون په زياتولو رسه قانون مشرتک کمېسيون ته حواله کړ، 

)ملت( د توطيو، دسيسيو او  ،ګډ کمېسيون پر اختاليف مسايلو بحث وکړ

ځل بيا وويل: ))کلمه  وزير يو يې شو.(( پر دې وخت عدلابهاماتو قرباين

افغان در ديتابېس است(( ما ورته وويل: ))نه شته، رييس صاحب نه په 

 ېېټابېس کې شته نه د ت کرې پر لومړي مخ.((

ولسمرش ما ته مخ راواړوه: ))دا کار خو موږ کاوه، څه رضورت و مظاهرو 

نو ته!(( ما ورته وويل: ))رييس صيب ته، دومره غاملغال او ټلوېزيوين بحثو 

(( هغه وويل: ))ووايه!(( ما ؟!اجازه راکړه، يو دوه درې معرتضې جملې ووايم

وويل: ))يو نيم کال دمخه مې احوال درولېږه چې ماته وخت راکړه د 

هويت د ت کرو په باب دررسه ګورم، دا حساسه مسئله ده، يو شمېر کړۍ شته 

ن ورسوي، ما ته چا وخت رانه کړ، تا وويل چې غواړي ميل هويت ته زيا

ت پر وخت خپل خچې هېواد مل صاحب رسه متاس ونيسه، ما هغه ته و 

نظريات ورکړي، کېدی يش هغه تا رسه رشيک کړي وي، خو د يو نيم کال 

په بهري کې موږ پردې بريايل نه شو چې تاسو وګورو، کله چې ما استعفی 

رسه مې مالقات درلود، بيا مې يادونه وکړه ورکړه، دنده مې پرېښودله او تاسو 
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نو نن به په وليس  ،چې که چېرې د وليس جرګې انتخابات عادالنه شوي وای

جرګه کې افغان ضد عنارصو د ميل هويت پر ضد کارتونه نه پورته کول، د 

افغان له کليمې رسه به يې حساسيت نه ښود، تاسو وويل چې دا څو محدود 

، تاسې رسه دا تصور و چې اکرثو د )ملت( نه ګټلهويې کسان دي، هغه ده 

څه د ملت ضد عنارصو  کليمه تائيد او تصويب کړه، خو نتيجه دا وه چې هر

 په ګټه پای ته ورسېدل.

کله چې له حکومته اشتباه وشوه يا مامورينو درغيل وکړه، افغان او اسالم 

انو جرګه هم يې ح   کړل، وليس جرګې هم اسالم او افغان ذکر نه کړل، مرش 

له ليکلو الس پر رس شوه، نو خربه نوره خالصه وه،  وميد اسالم او افغان کل

يوازې خربه توشېح ته پاتې وه، دا خو د ولس د مظاهرو برکت و چې وليس 

جرګه او مرشانو جرګه يې خپلو نيمګړتياو ته متوجه کړې، په نتيجه کې اسالم 

عرض اوري، نه مرشانو، نه بېرته ځای پر ځای شو، نو چې نه دې حکومت 

وليس جرګه او نه هم کوم بل اورګان، له مظاهرې او هغه هم له اصويل 

مظاهرې پرته بله کومه الره پاتې ده؟(( ولسمرش وويل: ))ما خو توشيح نه کړ 

دا دی پر مېز راته پروت دی(( قانون يې ښکاره کړ، ما وويل: ))رييس صيب 

دا قانون توشيح نه کړ، موږ نه يوازې  دا د همغو مظاهرو برکت دی چې تاسو

دا غواړو چې دا قانون بايد توشيح نه يش، بلکې غواړو چې په دې کې 

تعديل رايش، که تاسو يې توشيح هم نه کړئ، هغه خپله پر قانون بدلېږي، 

موږ خو ېېره هڅه وکړه چې د دې قانون د توشيح د معياد تر پوره کېدو 

موږ غوښتنو ته غوږ ونه نيوه، که موږ دمخه تاسو رسه وګورو، خو چا ز 

مظاهرې نه وای کړې، نو دا خربه هم له حکومته او هم له شورا څخه تېره وه 

(( ولسمرش بيا وويل:))نه تاسې نور .)اسالم( او )افغان( دواړه قرباين شوي وو

حساس کړل(( ما وويل: ))ولې حساس يش؟ موږ خو اسالميت او افغانيت 

ل کې ولې ځينې اشخاص حساس يش؟ بيا چې حساس غوښتی، د دې په مقاب

يش، يش دې نو.(( پر دې وخت ېاکرت سپنتا وويل: ))حساسيت طر  مقابل 
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 له دې جملې څخه د ېاکرت سپنتا هد  د هغورا هم بايد در نظر ګريم(( 

چې ويل يې )افغان نيستم( د لوی اکرثيت  پر وړاندې، محدودو کسانو

هد  یې دا و  افغانيت او اسالميت غواړي.حساسيت ته اشاره وه، چې ټول 

ما وويل: په سلو  چې دې حساسيت ته بايد پام ويش چې ېېر پراخت دی.

( افغانان افغانيت او اسالميت غواړي يو کم شمېر اشخاص او کړۍ ۳۳کې )

چې له افغانيت او اسالميت رسه دښمني لري، د هغوی خربو ته اوس ترجيح 

کې خلک له نظره لويېږي؟ د دې لوی اکرثيت ( په سلو ۳۳ورکول کېږي او )

 حساسيت ته پام نه کېږي خو د محدودو اشخاصو حساسيت ته پاملرنه کېږي.

بله خربه دا ده چې اوس د هويت په ت کرو کې د افغان کليمې پر نه 

ليکلو ټينګار او پر ليکلو يې بې 

تفاوتۍ، له )ملت( او )دين( رسه د 

روستۍ مخالفت په مانا ده او بله و 

خربه دا کوم چې که )دين( او )ملت( 

يا )اسالم( او )افغان( په ت کره کې 

ذکر يش، د دې تاوان څه دی؟ 

ت کره پرې سېځل کېږي؟ مصار  

پرې زياتېږي؟ د چا پر اوږو بار 

ي که څنګه؟ ګټه يې ېېره ده ځپرېو 

ې که زيان؟(( ولسمرش بيا وويل: ))نه ګټه يې ېېره ده(( ما وويل: ))چې ګټه ي

(( ده وويل: ))جوړوم يې خو تاسو موږ !ېېره ده نو ويې ليکه، فرمان ورکړه

 .((!خپل کار ته پرېږدئ

تر دې وروسته جمهور رييس د نتيجې او جمع بندۍ په توګه وويل: 

))ورونو موږ دلته شورا هم لرو، د هغوی نظر ته به هم ګورو، ښه پوره بحث 

ې بايد تعديل رايش(( )ېاکرت وشو، اکرثيت په دې نظر دي چې په قانون ک

مدبر( ته يې غږ کړ د قانون د توشيح وخت تېر شوی که پاتې؟ ېاکرت مدبر او 

(صادق مدبر ډاکتر)  
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کزي ورته وويل: ))پنځلس ورځې يې پوره شوي، تېره سه شنبه ينرصهللا ستان

يې وخت پوره شو، هغه اوس د قانون بڼه خپله کړې. دې وخت کې ولسمرش 

کزي ورته يتعديل دی؟(( نرصهللا ستان وويل: ))خري نو حل الره د قانون

وويل: ))هو د حل الره يې همدا ده(( بيا ولسمرش وويل: ))ښه ده په دې به 

غور وکړو(( ما بيا وويل: ))رييس صيب موږ ته دې مشخص ونه ويل څه 

وخت به دا کار تر رسه يش؟ بيا خربه مبهمه پاتې شوه، هسې نه چې د تېر په 

اړو وخت رافکس کړې چې موږ ملت ته ېاې شان بيا پاتې يش؟ موږ غو 

(( ده بيا وويل: ))درجوړوو يې نور نو ستاسو کار نه دی دا د حکومت .ورکړو

خو تاسې به ټلوېزيوين بحثونه او  ،کار دی، موږ خپل کار ته پرېږدئ، کوو يې

مظاهرې نه کوئ(( ما بيا وويل: ))رييس صيب موږ به ټلوېزيوين بحثونه او 

خو تاسو به موږ ته د دې کار د عميل کولو تضمني راکوئ  مظاهرې نه کوو،

او وخت به راته ټاکئ چې تر دغه وخته دا مشکل حلېږي؟(( ده بيا وويل: 

))بس کوو يې په دې ورځو کې به يې خالص کړو، نور ېېرو بحثونو او 

 جنجالونو ته حاجت نه شته، حکومت خپل کار ته پرېږدئ!((.

ه شوه ولسمرش بلې خونې ته د بل مالقات په همدې خربو پسې جلسه ختم

 لپاره الړ. 

په دې جلسه کې لوی 

څارنوال محمد اسح  الکو هم 

ناست و، زموږ خربو ته يې د تائيد 

رس خوځاوه، خو خپله يې څه ونه 

ويل. )کريم خرم( او )ېاکرت 

صادق مدبر( هم خربې ونه کړې. 

د اسايس قانون پر تطبي  د څار 

من قايض( کميسيون مرش )ګل رح

چې د دې غونډې بل برخوال و او الزمه وه چې خربې يې کړې وې، تر 

(محمد اسحق الکو)  
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 اخره غلی و، هېڅ خربه يې ونه کړه.

تر مالقات وروسته ما ته ېاکرت صيب صادق مدبر وويل: ))کلمه افغان در 

هغه د قانون هغې مصوبې ته الس ونيو چې ده رسه وه  .ديتابېس وجود ندارد((

 ېږيل وه.او ميل شورا ورته رال

دې دومره جزياتو له يادونې او د غونډې د )مينوټ( له ليکلو څخه مې  د

هد  دا و چې د ميل او عقيده يي هويت مسئله يوه ېېره حساسه مسئله ده، 

زه اوس هم د ولسمرش پر ژمنې سل په سلو کې باوري نه يم، موږ له جمهور 

نه ټلوېزيوين رييس رسه ژمنه وکړه چې د دې قانون تر تعديل پورې به 

بحثونه کوو او نه مظاهرې، خو که چريې په يو معني وخت کې د ملت دا 

هم به  ،قانوين غوښتنې ونه منل شوې، نو بيا خو مجبور يو، هم به الريون کوو

ټلوېزيوين بحثونه او هم به ټولې هغه قانوين الرې کاروو چې د دې برحقې 

 داعيې لپاره په کار دي.

ل هد  او پيغام دا دی چې راتلونکی پښت ته دا په دې تفصييل ليکنې ب د

ېاګه کړو چې تاسو چا د هويت له بحرانه ژغوريل ياست او چا درته د هويت 

پر ضد توطيې جوړې کړې دي؟ له هغو اسالمپالو او هېواد پالو افغانانو څخه 

هم ېېره مننه کوم چې د تېرو څو مياشتو په بهري کې يې په ېېره ميړانه، د خپل 

 راودانګل. يل او اسالمي هويت د مالتړ لپاره ميدان تهم

دا ليکنه به په دې خاطر خپره کړم چې څو ورځې چوپ پاتې کېدل، د 

ولسمرش د ژمنې عميل کېدو ته د انتظار لپاره دي، نه کوم ح  السکوت دی، 

نه کوم ېار، نه کومه وېره، نه کوم احتياط او نه هم د کوم نامرشوع امتياز 

کې مطرح ده چې ځانساتو او ورځچارو ته د ))ناوړه تبسم(( پلمه په خربه په 

 الس ورنه يش.

که د يو محدود او ټاکيل وخت په بهري کې د ملت دا مرشوع غوښتنې ونه 

منل شوې) ولسمرش د يوه تقنيني فرمان په نتيجه کې د )اسالم( او )افغان( د 

کرې پر لومړي مخ ونه تثبيت لپاره د )دين( او )ملت( ستونونه د هويت د ت  
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ليکل، نو بيا به د رسنيو او نورو ټولو تبليغايت امکاناتو او د خپل ولس د ميل 

جريان ټول او شعوري بنسټونو له الرې خپل نظريات له ولس رسه رشيکوو، دا 

به هم د انځوريزو، چاپي او اورېدنيو رسنيو پر مخ څرګند وو، د ولس په 

لې هغه الرې چارې کاروو چې قانون راته مشوره به د مظاهرو په ګډون ټو 

 اجازه او ح  راکوي.

 لبال ا وما علينا اال

 

يادښت: کله چې مو ولسمرش رسه دا جلسه وکړه، تر هغه وروسته مو ګام 

پرګام او وخت پر وخت په ت کرو کې د افغانيت او اسالميت موضوع 

رې له خوا وخت تعقيبوله، د ولسمرشۍ ماڼۍ له خوا په تېره بيا د چارو د ادا

پر وخت احوال او ېاې راکول کېده چې دا کار رضور خالصوو، تاسو اندېښنه 

مه کوئ، جمهور رييس حامدکرزي همدا ځوابونه رالېږل چې لوز مې دررسه 

کړی دا کار خالصوم، مظاهرې به نه کوئ، په همدې همدې کې يې راباندې 

ګه کړه، څومره چې به مياشتې تېرې کړې او زموږه اوسېله يې هم ېېره راتن

موږ ټينګار کاوه، د ده ژمنې به الپسې تازه کېدلې، خو هېڅکله يې بيا موږ ته 

د دې وخت رانه کړ چې له ده رسه په مستقيم ېول وګورو او خپلې کړې 

ژمنې ورته مخې ته کېږدو، تر پايه همدا موضوع د غوښتنو او ژمنو تر منځ 

سمرش لپاره د ولسمرشۍ د ټاکنو ناحله پاتې شوه.ان تر دې چې د نوي ول

  وخت رانږدې شو.
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 نولسم څپرکی
 

 عمومي ارزونه

 

په تېرو څپرکو کې مو د ولسمرش کرزي د حکومت نيمګړتياوو او برياوو 

دواړو ته اشاره وکړه. که څه هم يادې شوې برياوې او نيمګړتياوې، نه د 

تياوې، خو د ولسمرش کرزي د حکومت ټولې برياوې دي او نه هم ټولې نيمګړ 

کومو يادونه چې وشوه لږ تر لږه موږ ته د ده په مرشۍ د واکمن حکومت 

 عمومي انځور په الس راکوي.

په دې حکومت کې سيايس بې عدالتي د دې سبب شوه چې هم په 

امنيتي چارو کې پوره سمون رانه يش، هم د فساد مخه ېب نه يش، هم 

ثبات ته الره اواره نه يش. متوازن انکشا  رامنځته نه يش او هم داميي 

کادري انتخاب او انتصاب هم له ستونزو رسه مخ يش او د فسادګرو منظم او 

 ارګانيک جوړښت له ټولو ناقانونه غوښتنو او هيلو رسه پر حکومت واکمن

يش. له نړيوالو مرستو څخه سمه ګټه پورته نه يش او دا مرستې هم تر  پاتې

او حکومتي دريځونو د پياوړتيا لپاره يوه حده د جنګساالرانو د سيايس 

پر حکومتي کارکوونکو د نامسؤليتۍ احساس خپور يش او با  ،وکارول يش

احساسه مامورين د بې احساسه زورواکو تر بريدونو الندې رايش. لنډه دا چې 

حکومت له لسګونو او سلګونو ېول ېول مرضونو رسه الس او ګرېوان يش. خو 

ه تداوم او انکشا  رسه رسه بيا هم د خلکو په ژوند د دې مرضونو او رنځونو ل

او دسرتخوان کې تغري روان و، په زرګونه ساختامين رشکتونه پر کار بوخت 

وو، په لکونو خلکو ته کار روزګار پيدا شوی و. په کورنۍ کچه په لسګونو 

کړه کوله،  مليارده ېالر په دوران کې وو، تر لسو مليونو پورې زده کوونکو زده
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فغانستان د نړۍ له زيات شمېر مطرحو هېوادونو رسه ېپلوماتيک روابط ا

ټينګ کړي وو. د افغانستان نړيوال حيثيت خورا اوچت و. د افغانستان په 

( لوی نړيوال کنفرانسونه جوړ شول چې د نړۍ هېڅ ۱باب په نړيواله کچه )

فغان هېواد د نړۍ په کچه دومره نه و مطرح شوی، تر څلور مليونو زيات ا

کډوال بېرته خپل هېواد ته راستانه شول، د طبيعي زېرمو رسوې ګانې پيل 

( زرو زياتو کليو ته کليوايل پروژې يا لومړين خدمات ورسول ۲۱شوې، تر )

شول، د مخابراتو په برخه کې زيات پرمختګ وشو، افغانستان د نوري فايرب له 

( ۶۷۱زيونونه او تر )( زيات ټلوې۳۱الرې له نړيوال جال رسه وصل شو. تر )

ټولنيزو سازمانونو په  وزيات تر زرګونوزياتې )ايف ام( راېيوګانې جوړې شوې، 

کار پيل وکړ، پنځه لويې جرګې او يا لويو جرګو ته ورته جرګې جوړې شوې، 

( دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړې موسسې او همدارنګه تر ۹۱نږدې )

او پوهنتونونه جوړ شول، ميل موزيم او ( زيات نادولتي تحصييل موسسې ۳۱)

ميل ارشيف ورغول شول، د افغانستان يو ګڼ شمېر تاريخي اثار بېرته هېواد 

ته راوړل شول، ولسواکۍ تر يوه حده يا عميل يا متثييل بنه خپله کړه، نږدې 

په چې )اوه نيم( زره کيلو مرته سړک په پاخه ېول جوړ شو، رسه له دې 

فيت تر پوښتنې الندې دی، ولسوالۍ د پخو او خامه ځينو برخو کې يې کي

سړکونو له الرې يو بل رسه وصل شوې، لويې الرې جوړې او يوه له بلې رسه 

وتړل شوې، د سيايس ګوندونو او ټولنيزو سازمانونو قانون جوړ او له هرې 

ممکنې الرې په لسګونو ګوندونو ځانونه ثبت او راجسرت کړل، د بهرنيو مرستو 

پرمختګ وشو، البته  پاموړنيو امکاناتو په برکت د ژوند په هر ېګر کې او کور 

دا په دې مانا نه ده چې له دې رسشاره امکاناتو څخه سمه، پوره او کره ګټه 

پورته شوه، خو که بل کوم مدبر شخص د ولسمرش کرزي پرځای وای او د 

تو يې نړيوالو د مرستو بهري همداسې رامات وای، نو کېدی يش له دې مرس

په ښه ېول ګټه پورته کړې وای. خو څرنګه چې اوس د ده زياته او تر دې 

پرځای بل څوک نه شته، نو ځکه خو بل څوک د فريض شخص په توګه نه 
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شو محاسبه کوالی، څرنګه چې دی په خپله د قدرت په راس کې دی، نو 

 ځکه مو حساب او کتاب هم له همده رسه دی.

که څوک ارزونه کوي، نو ويالی شو چې د په مجموعي او ناپېييل ېول 

کرزي په حکومت کې د نيمګړتياوو شمېر هم ښه زيات و، خو ښه کارونه هم 

په کې ېېر تر رسه شوي دي، يانې د دواړو خواوو په کې پرېامين وه. د 

کرزي په حکومت کې شوې ابادي خورا ېېره زياته ده، که څه هم دا ابادي 

وه، خو افغانستان ته د زياتو پيسو په راتګ رسه د  په ېېرو برخو کې بنسټيزه نه

ابادۍ ېول، څومره والی او څرنګوالی د ټولنې هرې خوا ته وغځېد. څرنګه 

چې افغانستان د ده تر حکومت وړاندې پر کنډواله بدل شوی و، نو دلته هره 

نوې ابادي نوې برېښېده او له ورايه ښکارېده، نو که له دې پلوه يې محاسبه 

د کرزي په حاکميت کې د شوې ابادۍ کچه په تېرو سوونو کلونو کې  کړو،

تر شوې ابادۍ هم زياته برېښي. په وروستۍ جمله کې ويالی شو چې د 

کرزي په حکومت کې تر شوې ورانۍ، ابادي زياته او تر نيمګړتياوو يې 

 برياوې يو څه زياتې دي.
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 ايا ولسمرش بريالی و؟

 )وروستۍ پايله(

 

رکي کې مو د ولسمرش کرزي د حکومت برياوو او نيمګړتياوو ته په تېر څپ

د يوه حکومت په توګه اشاره وکړه، اوس غواړو د وروستۍ پايلې په توګه 

خپله ده ته نغوته وکړو چې دی په خپله د يوه شخص او ولسمرش په توګه په 

 خپلو کارونو کې بريالی و که نه؟

م خربې کړي، هر شخص د ولسمرش کرزي پر ځانګړتياوو مو دمخه ه

نيمګړتياوې او برياوې لري، مرض احتياط، بې وخته وېره، ناوخته جرئت، مرض 

مصلحت، په ځينو کارونو کې تفريط، زورواکو ته تر حده زيات نرمښت او هغو 

ته افراطي امتياز، رامل ته چوپه خوله پاتې کېدل، هر چا رسه رس خوځول او 

واقعيتونو ته تسليمېدل، د مدونې کورنۍ  د معقولو خربو شاته غورځول، منفي

او بهرنۍ پالييس نه لرل، له نړيوال طاليي چانس څخه پوره ګټه نه اخيستل او 

نورې هغه نيمګړتياوې دي چې په ولسمرش کرزي کې موجودې وې او ال هم 

دي. د دې ترڅنګ هغه ېېرې ښېګڼې هم لري چې يادول يې رضوري دي. 

ق، د مرش او کرش احرتام، غوره ټولنيز چلند، د م هبي، ديني او کلتوري اخال 

بهرنيو او کورنيو په ژبه او نزاکتونو پوهېدل، د وخت پر ځينو حساسيتونو 

پوهېدل، مينه، عاطفه، زړه سوی او نور هغه خصوصيات وو چې د کرزي په 

وجود کې ليدل کېدل، د همدغو بېالبېلو ځانګړنو له امله د ده په دربار کې 

خرابو خلکو دواړو کمی نه احساسېده، ښي اړخي او کيڼ اړخي  کې د ښو او

دواړه به کې ليدل کېدل، رسه، شنه، سپني او تور ټول په کې محسوس وو، يو 

مکس حکومت و چې د هر فکر او هرې کټګورۍ خلک په کې له ورايه 

ښکارېدل، کرزي د نړيوال مناسب چاپېريال ترڅنګ په خپل شخيص تشبث د 

او بري  په نړيواله کچه وځلوه، د ګاونډيو هېوادونو تر ولسمرشانو  افغانستان نوم

زيات په نړۍ کې مطرح و، خپل داخيل مخالفني يې د حکومتي څوکيو د بې 
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المنقطۍ له بحران رسه مخامخ کړل، د نړۍ د لويو او  درېغه وېش په برکت د

رسه  ادونوهېو  ب کړه، له ګاونډيولان متضادو قدرتونو مرسته يې هېواد ته راج

يې د ټکر مخه ونيوله او نور ېېر داسې کارونه يې تر رسه کړل چې افغانستان ته 

په نن او سبا کې ګټه رسوالی يش. که د راتلونکي ولسمرشۍ ټاکنې په ښه ېول 

تر رسه کړي او رڼاوی په کې وي، د قدرت سوله ييز لېږد ته زمينه برابره کړي، 

 ب يش.نو دا به يې هم په محسناتو کې حسا

د  ځای  فلسفي شخص پراو د يوه ژور سيايس  یپه مجموعي ېول کرز 

ټولنيز او نيمه سيايس شخصيت په توګه محاسبه کېدی يش، که  ،يو عاطفي

دی د يوه ولسمرش په توګه محاسبه کوو چې پوره بريالی و که پوره ناکام، نو 

وره ناکام، يوه لوري ته هم پوره حکم نه شو کوالی چې پوره بريالی دی که پ

کارونو ته يې په کتو رسه ويالی شو چې د ده بريايل او مثبت  ټولو خو تېرو

کارونه تر منفي او نيمګړو کارونو نسبتاً زيات دي، د ده برياليتوب هم د 

ولسمرشۍ په دوو تېرو ټاکنو کې د رايو په انډول محاسبه کوالی شو. ده په 

پورې رايې ګټلې وې. د ولسمرش سلنې  (۳۱( تر )۳۱تېرو دواړو دورو کې له )

په توګه يې د برياليتوب کچه همدومره ګڼل کېدی يش او نيمګړتياوې يې 

( په ټيټه کچه محاسبه کېدی يش. په داسې يوه ټولنه ۳۱هم په سلو کې تر )

کې چې اوږدې جګړې ځپلې وي، داسې يو شخص چې مثبت کارونه او 

اتې وي، بيا هم غنيمت ګڼل برياوې يې تر منفي کارونو او نيمګړتياوو زي

 کېږي.

 د هېواد د سمسورتيا، پرمختيا

 او د افغانانو د سوکالۍ په هيله

 محمد اسمعيل يون

 ل کال، وری۶۹۳۹

 افغانستان –کابل 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د ارګ نا ويلې خربې

 

٠3039 
 

 

 

 وروستۍ بشپړونه او يادونه

 

ما په ارګ کې د امنيت شورا  مه نېټه (۲۳پر )ل( کال د غربګويل ۶۹۳۲د )

است څخه استعفی وکړه، تر هغه وروسته مې بيا له فرهنګي چارو ري لهدفرت 

ارګ رسه مستقيمه او ټينګه رابطه قطع شوه. کوم یادښتونه چې په دې اثر کې 

 اکرثه تر یادې نېټې دمخه ليکل شوي او ثبت شوي دي. کله چې داراغيل، 

ارګ څخه بهر شوم بيا مې په دې اثر کې د راغلو يادښتونو په انتظام او د  له

د ترتيب او بشپړاوي چارې بشپړې کړې. د هویت په ت کره کې د  دې اثر

الريونونو څرنګوالی او په دې اړه له  څو لومړنيو افغانيت او اسالميت لپاره د

جمهور رييس )حامد کرزي( رسه د وروستۍ کتنې جزيات هم په کې ځای 

کې زه په ارګ کې د نورو پېښو  شاوخوا بهري دې يو کالچې د شول. څرنګه 

او جزياتو شاهد نه وم، نو ځکه خو د دې زمانې څه خاص يادښتونه په کې نه 

د ميزان  لوروسته بيا د همدې کا لومړيو او  تر ل(  کال۶۹۳۹دي راغيل. د )

د کرزي صيب حکومت نور هم دوام درلود، د دې  نېټې پورې تر اوومې

شاهد نه يادښتونه هم ځکه په کې نه شته چې زه د پېښو عيني  داخيل زمانې

ان زما د دندې تر پيل د مخه د ځينو  ، وم. لنډه دا چې دا کتاب په ارګ کې

شاهداتو پر بنس  ميادښتونو او همدارنګه د دندې پر مهال د ګڼو يادښتونو او 

تړل شوی دی.  بشپړتيا ل( کال په )وري( مياشت کې۶۹۳۹ليکل شوی او د )

ثر چاپ يش، خو ځينو ل( کال په بهري کې دا ا۶۹۳۱ټاکل شوې وه چې د )

دوستانو له ما څخه هيله وکړه چې که په دري او انګلييس ژبو هم وررسه 

هممهاله چاپ يش، نو ښه به وي او ځينو ال په کې د عريب، رويس، جرمني او 

کې موږ خپل  په بهري ل( کال۶۹۳۱) د هم وکړه. سپارښتنهاردو ژبو د ژباړې 

ټولنه باندې واکمن : ))انو وويليو هد  ته هم ونه رسېدو. یو شمېر دوست
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کتاب د اوسمهال د دې  سيايس چاپېريال، اقتصادي مافيا او جنګساالري 

ل( کال په بهري ۶۹۳۳د ) ((م او زغم تاب نه لري، نو لږ صرب به کار دی.ضه

د دې اثر دري ژباړه پيل او د څو مياشتو په  (مصطفی عمرزي)کې ښاغيل 

 منت د ژباړې د امکاناتو د برابرولو لپاره يو بهري کې يې بشپړه کړه، د انګلييس

کې اويس، پخه ژمنه وکړه، خو له ېېر انتظار رسه رسه  ې(نارو )چې په  ،افغان

ل( کال په بهري ۶۹۳۳د ) .بيا هم په دې برخه کې مطلوب پرمختګ ونه شو

يش. د  چاپ رکې ملګرو مشوره راکړه چې دا اثر بايد څومره چې ژر کېږي نو 

ا و چې په دې کتاب کې ياد شويو جنګساالرانو تېر نظام هم دوی دليل د

لوټ کړ، دې نظام ته يې هم الره وکړه او کېدی يش تر دې وروسته هم 

خپل ژوند، زور او ځواک تضمني کړي. ځينو بيا هم وويل چې د دې کتاب 

 رسه مخخطر  له مې )يون( ته زيات مشکالت پیدا کړي او ژوند بهما چاپ به 

او  (شخيص ژوند)ې خربه دې حالت ته ورسېده چې په کله چ .يش

کې به يو انتخابوو، نو ما دا مهال ملګرو ته وويل چې ما خو پخوا نه  (حقيقت)

ما په دې نېت ليکلی و چې واقعيتونه  )غوښتل چې دا اثر دومره ژر چاپ کړم

او حقيقتونه د تاریخ حافظې ته ورانتقال کړم، خو اوس چې خربه دې حد ته 

ېدله چې زما د شخيص ژوند خونديتابه پر خپل وخت د حقيقت د بيان ورس

ممکن وي، د دې خنډ  ژر پر وړاندې خنډ ګرځي، نو زه بايد څومره چې

عالج وکړم، نو ځکه مو وپتېيله چې ژر بايد دا کتاب چاپ يش. د کتاب له ژر 

چې کېدی يش، اوسنی  او فکر مې کاوه چاپ څخه مې بل هد  دا و

ړيواله ټولنه په تېر څوارلس کلن حکومت کې واکمن حکومت يا ن

االران، غله او داړه ماران په اوسني حکومت کې يو څه کمزوري کړي سجنګ

او تر بل انتخايب حکومته يې قهر او زهر بېخي له منځه يويس. دا ځکه چې د 

ت همدا کورنۍ اقتصادي او جنګي لعيس اوسني سيايس نري رنځ يو اسا

ل( کال په لومړيو کې د دې کتاب پښتو ۶۹۳۱خو مو د ) مافيا ده، نو ځکه

منت يو ځل بيا بېالبېلو ملګرو ته ورکړ چې يو ځل بيا يې له نظره تېر کړي، 

چاپ ته يې تيار کړي. ما خپله هم  او ژبنی او ليکنی سمون په کې راويل

پښتو منت څو ځله له نظره تېر کړ او نورو ملګرو هم. دا هم يو ستړی کوونکی 

ل بيا متوجه شوم چې ال هم ېېرې خربې ځر و، د بيا کتنې په بهري کې يو کا
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په کې پاتې دي، ځينې مهم يادښتونه چې تيار ليکل شوي وو، خو د کتاب د 

وروستي اوېون پر مهال د کتاب له منت څخه پاتې شوي دي. ځينې نور مهم 

يا د اسايس ټکې چې بايد په کې راغيل وای، خو دلته نه دي راغيل. په تېره ب

جرګې د بهري ېېر مهم ټکي، له پاکستان رسه د امن ګډې جرګې  لويې قانون د

د امريکې  د جوړېدو اسايس فلسفه او په دې برخه کې د ولسمرش کرزي لرليد،

له بهرنيو چارو وزير رسه د جمهوري رياست د ټاکنو د نتايجو پر رس د ولسمرش 

د جمهور  ( څخهدون ټلوېزيونژون)له ما )يون( او  کرزي چنې او النجې،

شکايتونه او ( متواتر خلييل رييس د درېو مرستياالنو )فهيم، مسعود او

په نړيوال  (شيکاګو)د ځينو غټو جنګساالرانو مستقيم ګواښونه، د  انتقادونه،

کنفرانس کې له ولسمرش رسه ګډ سفر او هلته د نړيوالو مرشانو تر منځ د )حامد 

يا افغانستان او پاکستان د وزن پرتلنه، د مدين کرزي( او )اصف زرداري( 

ېلې رسه د )حامد کرزي(  ، خو کاريټولنو او خربياالنو له يوې محدودې

، مهمې خصويص سيايس خربې ، خوخصويص مالقات او هلته ځينې نا ويلې

و، خو له دې و چې تيار ليکل شوي  ،هېواد حاالت او ځينې نور مهم مسايل د

پر حافظې  پر مهال مې وغوښتل بيا کتنېد دې اثر د . دي کتابه پاتې شوي

ورزيات  له رسه وليکم او په دې اثر کې يې يو ځل بيا دا مسايل فشار راوړم،

هغسې تودوخه، درد،  خو کله چې مې د يادښتونو پر ليکنې پيل وکړ، کړم،

احساس، فکر او ولوله يې نه لرله، لکه کوم يادښتونه چې پر خپل وخت ليکل 

طبيعي رنګ لري، نو ځکه مې د کتاب د همدې منت پر بيا کتنه او  شوي او

 ل( کال په پيل کې بشپړ شوی و.۶۹۳۹چې د ) ،سمونه بسنه وکړه

ته تيار شو، د  پزما او زما د نورو ملګرو تر کتنې وروسته پښتو منت بشپړ او چا

تر ه، هغه هم تر بيا کتنې او له پښتو منت رسه شو پيل  همدري منت بيا کتنه 

 پرتلنې وروسته بشپړ او د چاپ جوګه شو.

زما او زما د ملګرو له بيا بيا کتنې رسه رسه بيا هم په کتاب کې د اماليي، 

انشايي، محتوايي او چاپي تېروتنو امکان شته، خو دا تېروتنې اکرثه تر چاپ 

وروسته څرګندېږي، نو ځکه موږ الزمه وګڼله چې دا اثر لومړی په همدغه 

ميت چاپ کړو، د تېروتنو د سمون لپاره به يې له ټولو لوستونکو کيفيت او ک

څخه هيله وکړو چې د مهربانې له مخې يې تر لوستلو وروسته موږ  ته په 
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چې په بل چاپ کې يې هم تېروتنې  ،منظم ېول او ليکلې توګه په نښه کړي

، دويم چاپ او هم که ممکنه وه، نوې زياتونې په کې وکړو ،اصالح کړو

(PDFېول يې تر دې په ښه بڼه لوستونکو ته وړاندې کړو ) اوسمهال مو د .

دې اثر چاپ ځکه رضوري وګاڼه چې يو خو مهم واقعيتونه او حقيقتونه 

 ه مړه نه يش او بل راڅخه زاړه نه يش.خراڅ

اثارو پنځونې ته الره اواره  ليکوالو دخدای )ج( دې وکړي چې دا اثر د نورو 

ر دې هم په رښتيني او هر اړخيز ېول بيان کړي،  کړي چې د هېواد پېښې ت

د نن نسل، د نن او نږدې پرون له ، له نن رسه وصل لزموږ راتلونکی نس

د حقيقتونو د دې رښتيني بيان له الرې  دغه راز واقعيتونو څخه خرب او

 افغانانو ته د يوې سوکاله ټولنې او نېکمرغه ژوند د جوړولو الره اواره کړي.

قدرمنو ورونو )فياض حميد( او )سپني  وله خپل بيا غواړم يو ځلپه پای کې 

سهار( څخه چې د کمپوز او ېيزاين چارې يې په سړه سينه سمبال کړې، 

ضياء الرحمن ضياء، پوهندوی شاه محمود کډوال، )ښاغلو او قدرمنو ورونو) 

څخه چې د دې اثر د  (وفاء الرحمن وفا او استاد شېر علم امله وال پوهنيار

 (مصطفی عمرزي) رسمون او بيا کتنې چارې يې تر رسه کړې، ګران ورو 

څخه چې په پوره زغم او ژورليد يې دا اثر دري ته وژباړه او همداراز له ټولو 

هغو دوستانو څخه چې د دې اثر په بشپړاوي او چاپ کې يې مادي او 

ته  دې دوی  )ج(له ټولو څخه يوه نړۍ مننه کوم، خدای ،معنوي مرسته وکړه

 سرت اجر او ګڼ ثوابونه ور په برخه کړي.

 ،د یو سوکاله، غښتيل، پرمختليل

 يو موټي لوی افغانستان په هيله

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 ل کال، غربګولی ۶۹۳۱

 افغانستان-مکروريان، کابل
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