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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په تېـره بيـا د 

د افغانسـتان د کورنيـو او  سختو حـاالتو يـو مخـکک فکـري مبـارز دی. ده

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

ولـس او کړه. دا يې د خپـل  غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولـو غـوره، بريـالۍ او ژغورندويـه الره او مبـارزه 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونـو کـې، خپلـو مـيل او  .وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکـړی، همـدا علـت و چـې افغانـانو دده د 

، ډېـری افغانـان پـه مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کـړ

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل او دې مبـارزې تـه يـې ال نـور 

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

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ.

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

نـه وي کـړي. ددې  مـېد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنـو، نـو غـواړم دلتـه يـې د ژونـد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خـان زوی او د  زوکړه: -۶

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

پـه يـوې روښـنفکرې کـورنۍ کـې  )الوخېلـو(واليت د الينګار ولسـوالۍ د 

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 

خپل هوډ قوي وسـاته، هـم يـې د کـورنۍ دې سختو رشايطو کې يې هم 

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

ل(کـال د الينګـار ۶۹۳۹محمـد اسـمعيل يـون پـر ) زده کړې: -۷

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

 مل شـو،مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شا

يون يـو کـال د سـويې ازموينـه ورکـړه او يـو ټـولګی يـې ارتقـا وکـړه، پـر 

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه ۶۹۳۲)

ل( کـال دا ښـوونځی د حکومـت د ۶۹۳۸نږدې ساحه کې ابـاد شـو. پـر )

مخــالفينو لــه خــوا وســوځول شــو، يــون د نــورو زده کوونکــو پــه شــان لــه 

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

ل( کال يې د کابـل پـه ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

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

ل( کال د کابل پـه خوشـال خـان لېسـه کـې شـامل او پـر ۶۹۱۷کړې. پر )

ل(کـال د کابـل ۶۹۱۲) ،دوميـه نـومره فـارو شـو ل( کال تـرې پـه۶۹۱۱)

ل( کـال تـرې ۶۹۲۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شـامل او پـر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کـې ۶۹۲۱پر ) ،اول نومره فارو شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يـاده ازموينـه کـې بريـالی او پـر همـدې کـال د 

ــه د  ــه رتب ــامزد پوهيــايل( پ ــر )ن ــون پ پښــتو څــانګې د کــدر غــړی شــو. ي
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ل(کال د کابـل پوهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي پـه ماسـرتۍ ۶۹۸۳)

 ل(کال کې ترې فارو شو.۶۹۸۲)پروګرام کې شامل او پر 

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

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

کــال د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ل( ۶۹۳۷محمــد اســمعيل يــون پــر )

( پروګرام کـې شـامل شـو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

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

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېـره د لنـډ مهالـه کورسـونو، ورکشـاپونو او 

ر په ځينو برخو کې زده کـړې کـړې دي سيمينارونو لپاره په کور دننه او به

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي.

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کـې شـامل ۶۹۲۱يون له )

ل(کال پورې په مـنظم ډول تـدريس کـړی او پـه دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لـه )نـامزد پوهيـايل( څخـه نيـولې بيـا تـر )پوهانـدۍ( 

ۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـپړې وروست

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سـم ځـانګړی اثـر 

 ليکلی دی.

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پـنځم او شـپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټـيم غـړی و، سـپورت رسه 

نه درلودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال يې هم مي
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ټيم غړی و، يون چې کلـه لـه لغـامن څخـه کابـل تـه راغـی، نـو دلتـه پـه 

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

ر اخبـارونو او مجلـو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لـه يـو شـ۶۷-۳مهال )

درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حـ  الزحمـه  قلمي همکاري

هم ورکول کېدله. يون په کابل پوهنتون کـې د تحصـيل پـر مهـال هـم د 

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشـال 

ر نـورو فرهنګـي ټولنـو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شـ

 ی دی.غړی پاتې شو 

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامـه يـې د لـرو او بـرو ۶۷يون ال په )

ل( کـال يـې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پـر )

 چاپ کړه.

د پـوهنځي پـر وروسـتي کـال يـې دوه اثـار:  د خپلـو شـعرونو ټولګــه 

لګـه )نيمګـړي )مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شـعرونو ټو 

 ارمانونه( چاپ کړل.

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پـه پېښـور 

)هيلـه( مجلـه چاپولـه، د )معـارف(  کې اوسېده، هلته پـه پېښـور کـې يـې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتـوري ټولنـو؛ )د افغانسـتان 

ــ ــتني فرهن ــه( او )د پښ ــوري ودې ټولن ــولنې( کلت ــا ټ ګ د ودې او پراختي

 استازی هم و. 
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ــر  ــته پ ــدو وروس ــر ړنګې ــام ت ــانو د نظ ــون د طالب ــمعيل ي ــد اس محم

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کـې د ملګـرو ملتونـو د مرسـتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ډېر ژر په يـادو واليتونـو کـې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

د دفرت مرش شو. يون دا دنـده هـم پـه بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو 

 ښه ډول تررسه کړه. 

( تنـو پـه ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۷يون پر )

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

ټاکنې وشـوې او يـون د رايـو پـه  اکرثيـت رسه د بېړنـۍ لـويې جرګـې د 

نتخاب شو، د منشيتوب دنـده يـې هـم پـه ښـه ډول لومړي منيش په توګه ا

ولسـواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګـه

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان تـر مـند د )امـن ګـډې ۶۹۸۳يون پر )

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

 هم په ښه ډول تررسه کړه.

ل(کال د جمهور رييس حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ۶۹۸۳يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييس په توګـه غـوره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامـدکرزي تـه يـې 

 ي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې.په ډېرو ميل او فرهنګ
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ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۷يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکـړې رسه د مخالفـت لـه املـه لـه خپلـې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريـک( پـه 

يز، مـيل او سـيايس حرکـت بنسـ  نامه  د يـو ازاد، فرهنګـي، مـدين، ټـولن

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۱

ل( کـال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ۶۹۲۱استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سـوله او ودان(. )هيلـه( او )سمسـور( دا 

ل کال( پـر لـوړو زده کـړو بوخـت دي، )سـوله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

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

 ر د خلکو منتخبه استازې ده.ننګرها

 فعاليتونه: -۳

ل(کـال څخـه بيـا تـر ۶۹۱۱يون لـه ) ټولنيزه برخه کې: -الف

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

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليـدنې کتنـې کـړي دي، 

د خلکو مشکالتو ته يـې ځـان په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، 

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

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

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کـې 
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پلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالـو يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځ

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

ته وراړولی او لـه دې الرې يـې خلکـو تـه پـه مسـتقيم او نامسـتقيم ډول د 

ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځپلـو 

مپاينونه هم تررسه کړي او دا کـار ددې سـبب خلکو لپاره يې لوی رسنيز ک

شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځـان ورسـوي. 

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

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

جوړونه کې يـې ونـډه اخيسـتې، د صـحي اوبـو  مسجدونو او کلينيکونو په

لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پـاک سـاتلو لپـاره يـې 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمـوعي ډول 

کلونـو ( ۹۱ر چـې يـون پـه تېـرو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

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

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

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

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

يل او سيايس حرکت بنسـ  ايښـی دی. يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، م

ر سـيايس فعاليتونـه تـررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 کړي دي.
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېـواد کـې د ولسـواکۍ د مېيون له يو ش

ــې او  ــه منځــه وړن ــونې، ل ــادګرو د زور کم ــاالرانو او فس ټينګښــت، د جنګس

ر الريونونه تررسه مېنظام د ټينګښت لپاره ګڼ شهمدارنګه د عادالنه سيايس 

کــړي او پــه ځينــو نــورو دا ډول مظــاهرو کــې يــې ګــډون کــړی دی. دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولـو هغـو غونـډو، الريونونـو، 

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

کلونـو ( ۹۱وادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )نامستقيم ډول او د نورو هې

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

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

 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 اکاډميک 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 ډېر 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  ؛رسسختي مخالفني دييون 

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيايس ډلو ټپلو 

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

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

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

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

 مطرح کړي دي.

روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا مرشانو،  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

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

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي.  (۶۷۱۱رسه کړي تر )

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

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

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

( کې لوستونکو CDاثار يې هم په برېښنايي ډول، هم په کتايب ډول 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 مېو املان په پېښور کې يې د دو  ،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. سلګونوخپله يې هم په 
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

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

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

 رسېږي.

په اکاډميکه 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

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

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 )( ۹۱او ميل کچه يې د )په سيمه ييزه 

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

 چاپ شوي اثار يې په دې ډول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال4381دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال4381دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  4381دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال4381دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال4381دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال4381دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   انا ياد د نازو. 

   ل کال4381درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال4381دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۲لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره. 

 ژباړنې: -ج

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

 .ل کال   4381دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

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

 .ل کال 4381دويم چاپ 

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

 .ل کال 4381دويم چاپ 

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

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  4381دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال4381لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى. 

  ل کال  4381لومړى چاپ ( 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 ډييل 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: -هـ

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

 .ل کال  4381 چاپ دويم 

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

 .ل کال  4381

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

 .ل کال  4381  چاپ

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

 .ل کال4381

    ل کال4381 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

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

 .ل کال4381

  ل کال4381 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  پرمختياوېساينيس. 

 چاپ دويم )سيايس څېړنيز اثر( بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

 .ل کال4381

 ل کال  4381 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

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

 .ل کال  4381

 ل کال4381 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال4381 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل4381 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

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

 .ل کال4381

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

 .ل کال 4381 چاپ لومړى

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

 .ل کال 4381 چاپ لومړى

 ل کال  4381 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

  ل کال 4381 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(رسنۍاوسنۍ. 

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

 .ل کال 4381

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

 .ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 چاپلومړی   )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

 .ل کال  ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( 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 کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )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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(مـه نېټـه پـه تـذکره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱د )استاد يون 

پېـړۍ  مـېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونـد يـې د ني

وروستي حـد تـه ورسـاوه. خـو دا نيمـه پېـړۍ لـه منـډو، تـرړو، سـتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريـاوو رسه ملـه وه. لـه لـومړي ټـولګي 

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

له زياترو مسووليتونو څخه بـې غمـه وي. لـه لـومړي ټـولګي څخـه بيـا تـر 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يـون رسه لـه دې چـې پـه دې 

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کـور د رسپرسـتۍ درونـد 

ه يې خپلو زده کـړو تـه يـې دوام مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رس 

( ټولګي په بهري ۶۷ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

کې يې د خپلو اديب هڅو يـا راټولونـو لـومړی )ـر )هيلـې( ګـډه شـعري 

ټولګه چاپ کړه. د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چـې د څلـورو 

ه. په دې بهري کې يې )مټکـور(، کلونو په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړ 

)د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانـدې 

ل( ۶۹۲۶کړل. د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خـدمتونو مرحلـه ده چـې لـه )

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

ږ ويشت کالـه وخـت يـې دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپ

ونيو او ده هم په کې ښې ډېرې هلـې ځلـې وکـړې چـې مـوږ يـې دمخـه 

 يادونه وکړه.
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مـوږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کـې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خـوا ټـول ليکـل شـوي، ژبـاړل شـوي او راټـول شـوي اثـار 

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

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لـږه يـو نـيم مـخ کـار ۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بـې لـه ليکـوالۍ نـه ده ۹۱کېږي. يانې استاد په )

تېره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پـه سـلګونو بېالبېـل ليکـل شـوي 

لکچرونـه ال پـه دې کميـت پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منـاظرې او 

کې شامل نه دي. ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظـاهرې، ټـولنيز 

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

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټـول کارونـه رسه محاسـبه کـړو، نـو 

چـا پـه وس پـوره نـه رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د هـر 

دي. هغه چا چې استاد يـون رسه لـه نـږدې کارونـه کـړي وي، هغـو تـه د 

ږي. هر سړی وررسه کار هـم مېاستاد د کار اوسېله، زغم، هوډ او اراده معلو 

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

ار او فشار کچه يـې ماتـه ل( کال راهيسې کار کوم، د ک۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده. د همدغو کارونو برکت و چـې افغانسـتان کـې د 

ملتپالنې يوه نوې جذبه، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخـت هـم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پـر وړانـدې چـا سـو  هـم نـه شـو 

انانو يې مالتړ وکړ او بيا يـې کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځو 

ولس هم مالتړ ته راودانګل. د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطـر کـې 

و، د ميل هويت تذکرو کې د )دين( او )ملت( د سـرتو ارزښـتونو د ليکلـو 
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مخنيوی کېده، خو اسـتاد يـون او ملګـرو يـې د اسـالميت او افغانيـت غـږ 

هـم د دې رسـا غـږ او داعيـې اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو 

مخه ونه شوه نيولی. په داسې حال کې چـې افغانسـتان پرديـو ايـډيالوژيو 

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

استاد يون او دده په شان د ځينـو نـورو شخصـيتونو برکـت و چـې د مـيل 

بلـې ايـډيالوژۍ زيـاتې  هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولـولې تـر هـرې

ځلېږي. زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته اوږده کړم، ځکه د استاد مبـارزه 

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولـو اثـارو کـې انځـورېږي. خـو 

ځکه وکړه چـې زمـوږ راتلـونکی نسـل د اسـتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

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

 استاد يون ته د اوږد عمر او ال زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راډيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۷۲ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

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

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

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

ګوډ و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ډک 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 

ال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د د انسان په وس پوره نه دي، چاپېري

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   دتوايي چې شعر مش شعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا

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 

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

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

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

 ښوونځي کې شامل شوم.

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

ل( کال ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه تذکره 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 ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې. په دې ډول 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 

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

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

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 زه د جمهوري رياست د ميل ل( کا۶۹۸۳لپاره تررسه کړي دي. په )

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

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 

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

مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا  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 

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

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

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 

ن و، خو پخې وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ډېر ستونزم

( عنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې موږ خپل هدف ته ورسولو. ټول )

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۸۲وخت 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 

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

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 

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

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

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

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

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

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

د چا د اوږو پېټی شم،  يايش او نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار  مې

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

( 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 مېېالبېل اثار چې بڼه دا پنځوس ب

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ 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

و چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر بدمرغه نسل و 

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

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 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               زما د نيمې پېړۍ يون /نيمه پېړۍ يون

8418 
 

په ذهن کې انځور دی. ما غوندې په مليونونو افغانانو د  خاطرې په شان

 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 ډېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

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

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

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

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

ايه فرهنګي بډ  چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ډېر

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

خدای)ج( دې وکړي چې زموږ راتلونکی پښت زموږ په شان د ډول ډول 

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

 وه پخېدو تهمېيې 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 

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

 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 ۹۱ه بيا په )او په تېر 

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

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 مېجنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه يې د 

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېبارکه څېره وليده، د پالر قرب 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 

لې ته يې بيولی وم، ډاکرت ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب مېبيولی وم، 

ه هيله نو له خدايه لوي 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.

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

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ډېر 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  مېرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته يې بې خ

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،  غېږ کېډېر وخت  مېې، مور يوازيني زوی ليدو ته په طمع و 

 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، ډېر  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. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېه کور خدای پ

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

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

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

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

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

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

( ۷۷و څخه ډېره مننه کوم چې په تېرو )رمنې او اوالدونمېله خپلې 

کلونو کې يې رارسه د ژوند ډېرې 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، 

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

که ددغو ټولو دوستانو  ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي

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

 .وایي نور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شو 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 يون کلتوري يون  خپرندوى:
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 کال ل۶۹٨٧  چاپ:لومړى 

 د ليکوال 

 (۹٣)  پرله پسې نومره:

  د خپرندوى

 (۹٣)  پرله پسې نومره:
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 سريزه:

 د سيايس ليکنو دا ټولګه
 

د سياسي او ټولنيزو ليکنو دا ټولګه زما د هغو ليکنو يو جونګ 

پنځو کلونو کې مې پر بېالبېلو مسايلو -دى، چې په وروستيو څلور

ليکلي دي. البته دا زما د ټولو سياسي او ټولنيزو ليکنو ټولګه نهه 

ده، زما ددې ډول ليکنو دوه نورې ټولګې د ))فرهنګهي فرهر(( او 

کږلېچ کې(( هم شته، چې له تېهرو شهلو  ))افغانستان په سياسي

کلونو راهيسې د بېالبېلو سياسهي، ټهولنيزو او نينهو فرهنګهي 

مسايلو په اړه ليکل شوي دي او هره ليکنه د خپل وخت د پېښو 

او حاالتو محصول ده او د همغه وخت د اړوندو پېښهو او حهاالتو 

انځورنه کوي. ددې ترڅنګ زما نينې نورې سياسي او ټهولنيزې 

ليکنې هم شته، چې يو دوه نانګړې ټولګې ترې جهوړږږي، خهو 

اوس ال هم وخت ددې اجازه نه راکوي، چې هغه راټولې او په خپل 

نامه چاپ کړم. سياسي ليکنې ډږر جانبي عوارض لري، يو به خپه 

کېږي، لس به خوشالېږي او يا به هم لهس خپهه کېهږي، يهو بهه 

ه کې ګورئ، داهم له خوشالېږي. دا ليکنې چې تاسې په دې ټولګ

دا ډول عوارضو  او خطرونو خالي نه دي. دا اکثره هغه ليکنې دي، 

پنځو کلونو کې ما په خپل او يا هم په مسهتعار -چې په تېرو څلور

نامه ليکلي دي، پر خپل وخت په چاپي او نينې يې پهه کتنيهزو 
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)برږښنايي يا انټرنيټي( خپرونو کې خپرې شهوي دي، خهو ددې 

ه برخه په ))قلموال(( جريده کې چې اکثره سياسي او ليکنو اکثر

ټولنيزې ليکنې خپروي، چاپ شهوي دي. مسهتعارو نومونهو تهه 

دامهال نکه اړتيا وه، نينې ليکنې داسې وې، چې د نينو ډلواو 

يا اشخاصو پر مزاج ښې نه لګېدې او بل په ))قلموال(( کې زما په 

نه غوښتل، چې  خپل نامه هم ډږرې ليکنې خپرږدې، نو نکه مې

په يوه ګڼه کې په يو نوم دوه ليکنې خپهرې شهي. اوس چهې دا 

ليکنې دويم نل، د يوې نانګړې ټولګې په بڼه خپرږږي، کېهدى 

شي يو شمېر ليکنې يې بيا پر نينو ډلو او اشخاصو ښې ونه لګي. 

د ليکوال وظيفه دا نه ده، چې خپله ليکنه د چا پر مهزاج برابهره 

دنده داده، چې خپله ليکنهه د واقعيهت او  کړي، د ليکوال اصلي

حريرت پر بنسټ وليکي، دا چې څوک د واقعيتونو پهه لوسهتلو 

خپه کېږي که خوشالېږي، دا د هغوى خپل کار دى. ليکوال بايهد 

واقعيتونو ته ترجيح ورکړي، نه اشخاصهو او ډلوتهه . وايهي چهې 

او  ارستو به پر خپل استاد )اپالتون( باندې ډږرې  نيهوکې کهولې

ډږرې پوښتنې به يې مخې ته ايښودې، چا ورته وويل، چې استاد 

به دې در څخه خپه شي، ډږرې پوښتنې مه کوه! خو ارستو ورتهه 

په نواب کې وويل: )) اپالتون راباندې ګران دى، خو حريرهت تهر 

هغه هم راباندې ګران دى((. نو دلته هم، زما په دې ليکنهو کهې، 

او اشخاصو نومونه ياد شوي او يها  چې کله هم، د نينو کرکټرونو

هم پر هغو څه بحث محث شوى، دا ددې مانا نه لري، چې ګنې زما 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8486 
 

له هغو سره څه شخصي کينه او دښمني ده او يا مې هم د پولې او 

پټي پر سر څه ستونزه ورسره راوالړه شوې ده. خبره د واقعيتونو 

شموله  اوحريرتونو ده او د پېښو، پېښې هم داسې دي، چې هېواد

دي او له زيان څخه يې ټول او يا هم اکثره هېوادوال زيانمن شوي 

دي، نو د يو شخص يا ډلې له سياسي او ټولنيزو عملونو څخه چې 

ټول هېواد زيانمنېږي، نو هغه هم بايد، کهه ورتهه مثهال تهه نهه 

منتظرږږي، نو د خلکو فرياد او نارو سورو ته خو بايد منتظر شهي، 

، چې يو څوک دې لويو او کوچنيو ښارونو او داسې هم ممکنه ده

وطنونو ته اور اچوي او بيا دې د هغه وطن له ليکوالو دا تمه لري، 

چې پر دوى دې د کلماتو د عطرونو بارانونه وکړي او دسهتاينې او 

 افرين ګلپاڼې دې پرې وشيندي.

زما ليکنې زما د خپل زړه او فکهر د درد زږږنهده دي او د هغهه 

سوږلو او چوپو فريادونو د انځهورنې پهه نيهت مهې ملت د سوو ا

ليکلي، چې دومره بېوسهه او بېکسهه دى، چهې د خپهل درد او 

کړږدنې فرياد هم نه شي پورته کهوالى، نهه يهوازې يهې د فکهر 

مړوندونه غوڅ شوي، بلکې پر ژبې يهې ههم د سهکوې مېخونهه 

ټکوهههل شههوي دي. زمهها ملههت پههر بههدن دننههه داسههې ټکههل 

، چې ټپونه يې شته، خو ښکاره کېږي نهه، شوى)درونکوب( شوى

زه له دغه پر زړه دننه داغلي ولس سهره يهو نهاى اوسهېدل  او 

کړږدل  يم، دده دردونه او کړاوونه، اسوږلي او چوپ فريادونه ماته 

ښه معلوم دي، خو زما ولس دومره مظلوم دى، چې قلم يې هم په 
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د همهدې  الس کې نه شته، چې د خپلو زخمونو تصوير وکاږي، زه

مظلوم ولس په پانګه روزل شوى يم او همدا ولس پر ما حق لري، 

چې د خپل قلم په وسيله د هرې ورنې او هرې شېبې حسهاب و 

کتاب ورکړم. که زه نن د نانساتنې لپهاره د قلهم سهترګو تهه د 

محافظه کارۍ سترګۍ پر سترګو کړم، نو دا ولس به ماته د حال او 

يله به ونه کړي، چې زه خو غم دومهره قال په ژبه څه ووايي؟ دا ګ

نپل  او اسکېرل  وم، چې د فرياد د پورته کولو وس مې ههم نهه 

درلود، په خپلو وينو کې لت پت او د خپلو خولو پهه دريهاب کهې 

ډوب وم، نو تا خو هر څه ليدل، که توره دې نه شوه وههالى او زه 

دومهره دې له خپلو او پرديو دښمنانو څخه نه شوم ژغورالى، نهو 

خو دې کوالى شول، چې زما رنځور حالت دې په خپل قلم انځور 

کړى واى او راتلونکي پښت ته دې د يوې تابلو په څېر پرې ايښ  

واى، دا نو بيا د راتلونکي نسل او تاريخ کار دى، چې زما له خپلهو 

او پرديو دښمنانو سره يې څه کول؟ نو دا ليکنې مې د يو وجداني 

ه مخې کړي او د همدې درد له کبله مې راټولې درد او مسووليت ل

کړي او دا دى ستاسو مخې تهه يهې ږدم. ددې او دې ډول  نهورو 

ټولګو په چاپ سره کېدى شي، زمها د ژونهد، ټولنيز،سياسهي او 

کلتوري فعاليت ساحه ډږره تنګه شي او ان کېدى شهي فزيکهي 

 ژوند مې هم له سختو ګواښونو او خطرونو سره مخ شي، خو کلهه

چې د ملت ګټې او د هېواد سترې غوښتنې مطهر  وي، سهړى د 

سر او مال تاوان ته نه ګوري، د ))سړي(( او ))نه سړي(( تهرمن  د 
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توپير بريد د ګټې او زيان په همدغه حساس حالت کې معلومېږي. 

ما د نان پر وړاندې دا پراتهه خنوونهه او ګواښهونه، خطرونهه او 

و دې سره سره د خپل مظلهوم او زيانونه ټول له نظره تېر کړي، خ

قربان شوي ولس لپاره هر ډول قربانۍ ته تيار يم او د شاعر له دې 

 هوډ سره زه هم خپل هوډ ملګرى کوم، چې وايي:

 پر ماته کښتۍ سپور يههم تهوپانهونه مې په مخکې

 پر دې الره يې بهيايهم کهه وم، وم که نه وم نه وم.

 په هېوادنۍ مينه

 معيل يونپوهندوى محمد اس

 افغانستان -کابل

 مه نېټه٣۶ل کال د سلواغې ٧٨٣١
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 ب په لستوڼي کې مارانيد کرزي ص

 (۶١١کرزى + ولس =   ١)کرزى + ايتالف = 

کرزي صيب د افغانستان په معاصرو سياسي شخصيتونو کې تهر ډږهره 

حده يوه مثبته سياسي څېره گڼل کېږي، دده د واکمنۍ په بهيهر کهې  

افغانستان په نړيواله ټولنه کې  منل  مرام پيدا کړ او نړيوالو افغانستان 

سره تر پنځلسو ملياردو ډالرو زياتې مالي مرسهتې  ژمنهه وکهړه. پهه 

لتوري او  ټولنيزو برخو کې  زياې پرمختګونه وشول، چهې د عمراني، ک

افغانستان په ټول تاريخ کې د هېڅ واکمن له پړاو سره  د پرتلنې وړ نهه 

دي، خو له دې ټولو سره سره ولې د کرزي واکمني ټول افغاستان ته نه 

غځېږي؟ ولې يې فرمانونه او ريفورمونهه نهه عملهي کېهږي؟ دا هغهه 

وخت د لوستونکو ذههن کهې گرنهي راگرنهي. پوښتنې دي، چې هر 

کتونکي نظر لري چې تر ساراني دښمن کورن  غليم ډږر  خطرناک وي، 

ظاهراً  خو طالبان  او الراعده  د کرزي صيب  د حکومت  دښمنان ګڼل 

کېږي، خو په حريرت کې  درباري يا رسمي جګسهاالران او الفايهده )د 

کي( د کرزي صيب  د حکومت  الراعده له نامه څخه ناوړه ګټه اخيستون

اساسي لړزونکي دي. دوى د طالبانو  د مخالفينو په بڼهه  د کهرزي پهه 

حکومت  کې مهم پوستونه اشغال کړي او په اصطال  د مارانو په شهان  

( ګڼه کې 4کال په ) (ل4383)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 چاپ شوې ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

848١ 
 

يې د جمهور رئيس په لستوڼي کې ناى نيول ، کله چې  جمهور رئيس 

ا اوچهت د ولس دخوښې سمون فرمان صادر کړي، نهو دوى سهرونه  ر

کړي او جمهور رئيس ته ګواښ وکړي، چې ياحکومت ورانهوو او يها بهه  

زموږ شرايط  منې، په دې ډله کې  د نظار شورا درې خطرنهاک مهاران 

شامل دي، چې د کرزي صيب  په کيڼ  او ښي لستوڼي کې يهې نهاى 

نيول ،نور ماران په شمال، جنوب،غرب او نورو سيمو کې دي، چې کهه 

شي ورو ورو ترې ښاماران جوړږږي، خلکو هيله لرلهه  غم يې ونه خوړل

چې  کرزى صيب به په تېرو دوو لويو جرګو کې  خپهل لسهتوڼي څنهو 

وهي او دا ماران به ترې ګوزار کړي او ولس به خپهل حسهاب ورسهره 

وکړي، نه يوازې داسې ونه شول، بلکهې  داسهې اوازې دي، چهې نهور 

ښتل شول،چې  ديو ائهتالف پهه ماران ، ښاماران او پاړو ګران هم راوغو

بڼه  يې سره حکومت کې شامل کړي، کرزي صب پهه دې سهره خپهل 

محبوبيت او ګرانښت په ولس کې له السه ورکړ، يانې ډږر خلک وايهي 

لکه چې طالبانو  د امريکا دښمن ) اسامه( ته په خپل لستوڼي کې ناى 

د   ورکړى و، نو د هغوى د تباهۍ سبب شو، داسې که کرزى صهيب ههم

ولس دښمن )شمالټلوالې( ته په خپل لستوڼي کې ناى ورکړي، نو لهه 

امکانه لرې  نه ده چې  دا به د کرزي صيب د بربادۍ سبب شهي، خهو 

مخکې  تر دې چې  خبره دې حالت ته ورسېږي، ښهه بهه دا وي چهې  

کرزى صيب  خپلو لستوڼو ته ټهک ورکهړي او نهان لهه دې خطرونهو 

 خوندي کړي.
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 ژورنالست دى؟ څوک ناپېيلی

( ګڼه کې چاپ 4کال په ) (ل4383)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 شوې ده.
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 د چارتراشو فرياد

ډږر نظامونه تېر وبېرشول، ډږرې پاچاهۍ ړنګې شوې، ډږهر واليهان رد 

وبدل شول، خو د هېواد  د نښترو پر سهينو ال د پرديهو  او خپلهو  ارو 

خرپهار همغسې روان دى، اوس  هم  د نښترو مټې  غهو څېهږي او پهه 

درنو موټرو کې بارږږي. هر حاکم. محکوم، غريب او بواى يې نندارې  ته 

د نورستان له برګمټاله  بارږږي او د کابل  بې وفا ارګ  له مخې والړ دي، 

څخه  پر رڼا ورځ  پر لويه الر تېرږهږي. ديموکراتهان، جنهګ سهاالران، 

جنراالن او مارشاالن ورته رڼې رڼې ګوري، خو  هېڅوک يهې د بنهدولو  

هڅه نه کوي، داسې ښکاري چې  د پردې تر شا ډږرو په دې معامله کې  

ک کړي دي. د ننګرهار له واکمنو چې وپوښتل شي ولې پر نانونه شري

دې الر چارتراش تېرږږي؟ نو هغوى  وايي که پهر دې الر تېهر نهه شهي 

هسې په اسمار، مروره او نواپاس ني، ښه دا ده چې  پر دې الر الړ شي، 

چې کابل  هم ترې محصول واخلي او نورو خلکو تهه يهې ههم ګټهه و 

ڼو واکمنو  امرونه دي چهې موږتهه وايهي رسېږي، بل خپله د کابل د ګ

دومره، دومره الرۍ چارتراشو ته اجازه ورکړئ، د کابهل  د واکمنهو لهه 

جملې څخه يو لوى واکمن د خپل يو مشر د قبرد جوړولو لپاره  د سلو 

( ګڼه کې 4کال په ) (ل4383)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 چاپ شوې ده.
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موټرو چارتراشو امرونه ورکړي،چې يو قبر  ته څومره چارتراش په کهار 

ر څنگ د جوماتونو په نوم هم پهه دي، سړى به څه ووايي؟  د قبرونو  ت

سلګونو  الرۍ چارتراشو د ايستلو امرونه ورکړل شوي دي. سره له دې 

چې  کرزي صيب  په بېړنۍ لويهه جرگهه کهې  د کهونړ  او نورسهتان د 

ننگلونو د غوڅولو  د مخنيوي جدي غوښتنه وکړه او بيا يې هم خپله  

تراشو لړۍ پوره بنهده دغه غوښتنه څو نله تکرار کړه، خو بيا هم دچار

نه شوه.سره له دې چې پخواني او غټ قاچاق وړونکي اوس د پخوا پهه 

څېر په سيمه کې نه شته، خو د ننگلونهو د غوڅولهو نهاورين  ال دوام 

لري. د کونړ  او نورستان ننګلونه له خپلو  واکمنو  فرياد کوي چې ههر 

ه پهوره يو په خپل وار د دوى  مټې غوڅې کړي دي، پهه کهونړ کهې که

امپړ)نالوست ( او جهادي والهي واکمهن و، ههم ننگلونهه غوڅېهدل، 

چارتراش وړل کېدل که بيا کوم بل لوست  لېون  والي هم حاکم و، نو د 

ننګلونو د غوڅونې بهير تم نه شهو، کهه لهه غربهه راغله  باسهواده  

ديموکراې هم واکمن دى، نو دچارتراشو لوبه بيا هم ختمهه نهه شهوه، 
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نو ال ورته د محصول او فيصدۍ په نامه قانون راوويسهت. اوسنيو واکم

محصول د چارتراشو هغه برخه  ده چهې د ګمهرک لهه الرې د دولهت 

خزانې ته تحويلېږي او فيصدي بيا يوه بله  نانگړې شکرانه ده  چهې د 

کونړ له حاکم مال نه نيولې تر پورته مرام پورې دټولو جيبونو ته د هغوى 

ورې په تناسب وږشل کېږي. دا پنځه لس کالهه د قدرې، ظرفيت او ضر

کېږي چې د کونړ او نورستان د ننگلونو لپهاره يهو سهولېدل  منطهق 

کارږږي) د زړو چارتراشو راايستل او د نويو بندول( خو پنځه لس کالهه 

کېږي چې زاړه چارتراش نه خالصېږي، د واکمنهو د خالصهون لپهاره د 

منطهق رامنځتهه کهړى، زاړه چارتراشو سوداګرو، د درغلۍ يو  عجيب 

چارتراش راباسو، نويو سره غرض نه لرو!!! اصلي خبره دا ده چهې دوى 

خو اوس زاړه چارتراش راباسي او دې سره نوي ننگلونه هم غوڅهوي، 

څه موده وروسته  بيا نوي چارتراش هم پهه زړوبهدل شهي او دا لوبهه 

واکمهن همداسې دوام پيدا کوي، اوس خلکو سره  دا پوښتنه ده کهه  

رښتاهم غواړي چارتراش بند شي، نو پر نويهو او زړو ټولهو دې بنهديز 

ولګوي او يا دې يوازې يوه مياشت  وخت ورته وټاکي، چې په اصهطال  

زاړه چارتراش راوباسي، نو په دې ډول به د نويو او زړو دا متروکه بېخي 

بې پدله شي، نو که داسې نه وي کېهدى شهي خهداى )ج( د هېهواد د 

فرياد واوري، د حاکمانو او ظالمانو  خونه داسې سپېره کړي لکه  نښترو

دکونړ ننگلونه چې سپېره شوي. خداى )ج( ته هېڅ کار هم مشکل نه 

 دى.
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د جمهوري رياست يوه څوکۍ او يونيم 

 كانديدان درجن

 

دا ليکنه دجمهوري رياست ترټاکنو دمخه شوې وه او هغه مهال د 

کال دنوموړې جريدې په  (ل4383)))قلموال(( درسيزې په توګه پر 

 ( مه ګڼه کې خپره شوې ده.2)
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 د فاتحې اعالن

 اساسي قانون: پالر

 لويه جرګه: مور

 ملګري ملتونه: بېواکه قاضيان

 د امريکا متحده ايالتونه: کوربانه

 د جرګې غړي: ورونه

 او ټول ستمي ګوندونه: تربورانجمعيت، نظار شورا 

 حکومت: بې تفاوته خپلوان

 افغان ملتيان:احتياط کاري ورږرونه

 مشاور وزيران: د لستوڼي ماران

د جمعيت، نظار شورا او نورو ستمي ډلو دهغې اوږدې، دښمنۍ، د 

حکومت دبې کفايتۍ او د خپلوانو د مضهر احتيهاط لهه املهه، د 

رسېدلې ده )انهاهلل وانها اليهه اساسي قانون )شلمه ماده( په حق 

راجعون(! د اساسي قانون ددې مهادې ټولهو خپلوانهو اود لهويې 

جرګې وکيالنو ته په خورا درنښت او خواشينۍ سره خبر ورکهول 

کېږي، چې سر له سبا د ټول هېوادپه کچه د  ښځينه وو فاتحه  په 

کابل کې د ملګرو ملتونو د نانگړي دفتر )يونامها( پهه مرکهزي او 

( مه 2کال په ) (ل4383)دا ليکنه هم د ))قلموال(( جريدې پر 

 ګڼه کې خپره شوې ده.
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لو سيمه ييزو  دفترونو او دنرينه وو،معيوبينو او معلولينو فاتحه  ټو

د کابل په عيدګاه جوماې او د واليتونهو او ولسهواليو پهه جهام  

جوماتونوکې  د درې ورنو لپاره اخيستل کېږي. د مهړو شهويو او 

وژل شويو اشخاصو په چارو کې زموږ خبريال او سياسهي مبصهر 

(مې مهادې غهم ونهه ۶۱قانون د )ليکي چې  که ډږر ژر د اساسي 

خوړل شي، نودا ماده هم د شلمې مادې پر برخليک اخته کېهدى 

شي، نو له همدې امله له ټولو کورنيو او بهرنيو مال امامانو څخه په 

ډږر درنښت هيله کېږي، چې د فاتحې د مراسمو په بهير کهې پهر 

 شلمې مادې د وير او تبصرې په ترڅ کې  د شپاړسمې مادې رنځور

 حالت ته هم نغوته  او اشاره وکړي.

 

 د اعالن پاى
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 د ناسمې رسشمېرنې ناسمې اغېزي 

 

سرشمېرنه  د بشري موضوع ترڅنګ يوه مهمه سياسي موضهوع ههم 

گڼل کېږي، په افغانستان کې هره سياسي او قومي ډله د خپلو حروقهو 

د اثباې او تر السه کولو لپاره سرشمېرنه ديوې مهمې وسيلې په توګهه 

کاروي، هېڅوک هم پر خپل واقعي شمېر قان  نه دي او هېچا تهه ههم 

معلوم نه دى، هره ډله د خپل شمېر په زياتونه  خپله شمېرپه سمه توګه

کې دومره مبالغه کوي، که دا دفرضيې ديو اړخ په توګه ومنل شي، نهو 

دافغانستان نفوس به تر اوسني حالته څو نلهه زيهاې شهي، همدغهه 

عوامل، ناننهدرۍ او جنجالونهه پهه افغانسهتان کهې د يهوې دقيرهې 

ډاګهه کهوي، يهوه دقيرهه سرشمېرنې اړتيا تر بله هر وخته زياتهه پهه 

سرشمېرنه به دهر چا دحروقو بريد، حد او حدود وټهاکي او د شهمېر د 

زياتونې او کمونې په پلمه به د زياتو امتيازاتو ترالسه کولو او د نهورو  د 

حروقو د غصبولو مخه ونيسي، خو کهه سرشهمېرنه  ههم د سياسهي 

ډول پهه  غرضونو تر سيوري الندې ترسره شي او په قصدي او ناقصدي

کې  درغلۍ وشي اوبيا  همدا ناسمه سرشهمېرنه  د ټهولنې  دبېالبېلهو 

پاړکو ترمن  د سياسي، ټولنيزو، اقتصادي، پرمختيايي او نورو امتيازاتو 

او حروقو د وږش مصداق وگڼل شي، نو پهه ټولنهه کهې ډږهرې زيهاتې 

ستونزې راوالړوالى شي، يوې خوا ته تر خپل ټاکلي حده زياې امتيهاز 

( مه ګڼه کې 2کال په ) (ل4383)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې پر 

 خپره شوې ده.
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بلې خواته  زياې زيان رسېږي. دحروقو د ناانوولۍ پهه دغسهې يهو  او

حالت کې عدالت له منځه ني او يو لورى مجبهورږږي، چهې د خپلهو 

حروقو د  اعادې لپاره مبارزه پيل کړي اوبل لورى  هڅه کوي له ههرې 

ممکنې الرې تر خپل استحراق پورته امتياز خوندي کړي، دا حالهت  د 

ذهني او فزيکي ټکر سبب ګرني او په پهاى کهې   دواړو لوريو ترمن  د

دواړو لوريو ته زيان رسېږي، کېدى شي ناسمه سرشمېرنه په لنومهالي 

توګه يوه لوري ته ګټه ورسوي، خو په وروستۍ نتيجه کهې يهې ههېڅ 

لوري ته گټه نه شته، دلته به د ټولنې  دژوندانه پر نينو  مهمو خواوو د 

 لنوه اشاره وکړو. ناسمې احصايې  منفي اغېزو ته

په افغانستان کې  د احصايې د ناسمې ښهوونې   پرسياسي برخه: -۶

يا ناسمې  اخيستنې  يو اساسي علت همدا سياسهي اړخ دى،  څهوک 

چې په افغانستان کې قومي،  سيمه ييزو او ژبنيو مسايلو ته لمن وههي 

اويايې تردې عنوان الندې ګوندونه  او ډلې جهوړ کهړي دي، هغهوى د 

حصايه د يوې اساسي وسيلې په سياسي امتيازاتو د ترالسه کولو لپاره ا

توګه  کاروي، که په افغانستان کې اوسنۍ سرشمېرنه  بيا هم په سهمه 

توگه وانه خيستل شي او په شعوري يا ناشعوري ډول درغلي پهه کهې 

وشي، نو دې ډول تبر ته به ښه الست  جوړ شي، نينې قومي ډلې تهر 

ړي. يوشهمېر  خپل استحراق پورته  او نينې به کښته امتياز ترالسه که

سياسي امتيازونه کېدى شي هرې سيمې يها واليهت  تهه د هغهوى د 

نفوسود مجموعي شمېر له مخې  په پام کې ونيول شهي، دبېلګهې پهه 

توګه د پارلمان څوکۍ که د ناسمې احصايې له مخې ووږشل شي نينې 

واليتونه به زيانمن شي او نينې به زياې امتيهاز ترالسهه کهړي، هغهه 
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د ناسمې احصايې له مخې ورته  خپل حق نه دى رسېدل  واليتونه چې 

هغوى به دخپل حق لپاره  هڅه کوي او هغوى چهې زيهاې  امتيهازاې 

ترالسه کړي خپل امتيازې به  خوندي کهوي، پهه دې وجهه سياسهي 

بحران او ټکر ته الر اوارږږي، ددې پرناى چې د هېواد وده وکهړي لهه 

 نځته راني.کړکېچ سره مخامخېږي او کورن  بحران م

دولت د ټولنيزعدالت  دتامين په خاطر مجبهور پر ټولنيزه برخه:  -٣

دى دهېواد دهرې سيمې  دټولنيزو اړتياوو د پهوره کولهو او اجتمهاعي 

ښېرازۍ لپاره  د سيمې نفوس په پام کې ونيسي او د هغوى د شمېر  له 

ر مخې ورته پانگه بېله کړي، خو که دلته هم عرضه د ناسمې احصايې پ

بنسټ والړه وي او تراضا تر هغې زياته وي، نو په واقعيت کې د خلکهو 

مشکل نه حلېږي او نينو سيمو  ته  چې  تر تراضا او استحراق پورتهه 

امتياز ورکړل شوى په دې حالت کې هم د ملت پانگه بې نايهه لګهول 

کېږي، دا حالت  په هېواد کې ټولنيزه ناانوولي رامنځته کوي. د ټهولنې 

نوولۍ وروستي حالت نارضايتي اوبيا ټکهر دى، اکثهره هېوادونهه د ناا

غواړي د ټولنيزې ناانوولۍ له بحرانه نان وژغوري او نه غواړي په خپل 

هېواد کې  يې يوه سيمه  پر بلې هغې  برالسې شي، په دې ډول به هغه  

يوه سيمه ټول عمر  د محکوميت او بله د حاکميت احساس وکړي،  په 

افراط او تفريط  د حالت ټينگښت  پهه پهاى کهې  دټهولې  ټولنه کې  د

 ټولنې  دبربادۍ سبب کېږي.

پهه افغانسهتان کهې د فهردي پر پرمختيايي يا ودانيزه برخه:  -۹

مساواې او عدالت د تامين لپاره په کار ده، چې پهه ټهول هېهواد کهې  

متوازنه پرمختيا رامنځته شي او په متوازنه پرمختيا کهې دهېهواد ههر 
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ى د هېواد هر ګوټ کې چې اوسېږي لهه خپلهو مسهاوي حروقهو وګړ

برمخنېږي، د متوازنې پرمختيا لپاره  هم ښه مصداق دقيره سرشمېرنه  

ده، که دولت  سره د هېواد د هرې سيمې، واليت يا ولسهوالۍ دقيرهه 

احصايه موجوده وي، نو  دولت کوالى شي د هغې سيمې  د نفوسو پهه 

او روزنې مرکزونه، روغتونونه، وړوکتونونه،  پام کې نيولو  سره دښوونې

فابريکې او نورې پرمختيايي ادارې او نور اړتيا وړ مرکزونه جهوړکړي. د 

ساري په توگه  که يوه ولسوالۍ  کې يو لک تنه ژوند کوي، په  هغې کې 

دوه روغتونه خو که بله کې چې پنځوس زره تنه ژوند کوي هغهې کهې 

په داسې حالت کهې اجتمهاعي عهدالت څلور روغتونونه جوړ شي، نو 

تامين نه شو اود خلکو ترمن  توپيري چلند وشو، د خلکو دمشهکل د 

حل لپاره تر ټولو ښه معيار همدا د نفوسو معيار دى،  البته جغرافيهايي 

ستونزې، موقعيتونه او نينې نور مسايل هم د استثناتو په توګه د منلو 

ه معيهار د نفوسهو شهمېر دى، وړ دي، خو د متوازنې  پرمختيا لپاره ښ

نکه چې  که په هېواد کې  متوازنه  پرمختيا رامنځتهه شهي، د خلکهو  

ترمن   د نارضايتۍ  احساس له منځه ني، ملي يووال  ال ټينگېهږي او 

 دا کار د ټولنې  د ال پرمخيتا سبب گرني.
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 ده محاکمې وړمحكمه خپله د 

 

 

( مه 2کال په ) (ل4383)دا ليکنه هم د ))قلموال(( جريدې پر 

 ګڼه کې خپره شوې ده.
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څنګه
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 د ښاغيل حامد کرزي يو سيايس جرئت

دتېرو دوه نيمو کلونو په بهير کې د ښاغلي حامهد کهرزي سياسهت د 

زياې احتياط يوعلت شايد دا وي، چې نړيوالې ټولنې اوپه سرکې يې د 

امريکا متحده ايالتونو، نه غوښتل خپل افغاني کورني ائتالفي ملګهري، 

چې په دولت کې يې تر خپل استحراقه زياې اوپورتهه امتيهاز ترالسهه 

موده کې له دې امتياز څخه محروم شي، په خپله کورنيو  کړى، په لنوه

جنګساالرانو هم هڅه کولهه چهې د ټوپهک د زور ترڅنهګ نانتهه د 

))جهاد(( او ))مراومت((  په نامه د مشروعيت نورې الرې چارې ولټوي. 

خو ددې ټوپکوالو واکمنو سپين سترګي تر دې بريده ورسېده، چې  له 

مجاهد  نه ويلې، ان خپلو استادانو ته، که  نان پرته يې نور هېچا ته هم

څه هم  د افغان ولس او نورو اکثرو مجاهدينو  په نظهر دوى رښهتيني 

مجاهدين نه وو، هر وخت يې د ائيتالفونو او سازشهونو لهه الرې نهان 

قدرې ته رسول  او په سياسي ډګر کې  مطر  کړى دى. لنهوه دا چهې  

راتو شخصيتونو په ذههن کهې د په خپله د عام ولس او د ملت د ديموک

دوى پر وړاندې کرکه موجوده وه. دوى نه يوازې په نامشروع ډول زياې 

واک تر السه کړى و، بلکې زياته هڅه يې کوله چې خپل واک ونهواک 

نور هم زياې کړي، د ښاغلي کرزي او نړيوالې ټولنې له خهوا  د روانهې 

يې زياې خنوونهه شوې ډيموکراتيکې او سمونپالې پروسې پر وړاندې  

( مه ګڼه 2کال په ) (ل4383)دا ليکنه هم د ))قلموال(( جريدې د 

 کې خپره شوې ده.
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را والړ کړي وو. پر ښاغلي کرزي د ولس له خوا ډږرزياې انترادونهه وو، 

چې ولې له دې جګړه مارانو خپله الره نه بېلهوي، د ښهاغلي کهرزي د 

محبوبيت ګراف د هغه  د واکمنۍ په پيل کې ډږر پورته  و، خو کله چهې 

کهې زياتهه د کورنيو جګړو يو زياې  شمېر اصلي لوبغاړو ته  په دولهت 

ونوه ورکړل شوه، نو دې ګراف متوسط  او ددې اشخاصو و اک په  دوام 

سره نزولي حالت خپل کړ، د سياسي کتونکو په نظر که ښاغلي کهرزي 

له دې ډول څوکۍ پالو او ملت ناخوښو اشخاصو څخه  خپلهه الره نهه 

واى بېله کړې، نو ددې ډږر امکان و، چې ډږر خلک به په انتخاباتو هوو 

ون ونه کړي او يا به کم خلک کرزي ته رايه ورکړي، بل که ښهاغل  گو

کرزى کامياب هم شي ايا همدا اشخاص او همدا کابينه به ولهس تهه د 

منلو وړ وي او دوى به هېواد ته څه ګټه ورسوالى شي؟ ښاغل  کهرزى 

کېدى شي د خپلې  واکمنۍ له پيله  دې نيمګړتيا ته متوجهه و، خهو د 

مجبوريتونه همداسهې وي، خهو اوس ههم ښهه او  ائتالفي حکومتونو

مناسب وخت و، چې  کرزي صيب له مليشه يي واکمنهو او دهغهو  لهه 

قومندانانو څخه خپله الره بېله کړه، خلکو همېش  کرزي صيب ته ويل 

چې ښاغلي محمد قسيم فهيم ستا په لستوڼي کې د ولس لهه بريهده 

د خپل نان په گټهه  نان ژغورل  او ستاسوله  شهرې او محبوبيت نه 

کار  اخلي، که دى رښتيا هم لکه څنگه چې دى يې وايي په ولس کهې 

مطر  سياسي شخصيت وي، نو په مسترل ډول دې ټاکنو  ته ودرږږي، 

هله به معلومه شي، چې دى  په ولس کې څومره رايې لري، کلهه چهې  

و ښاغلي  کرزي اعالن وکړ، چې  محمد قسيم فهيم  به په راتلونکو ټاکن

کې  زما مرستيال نه وي، نو دخلکو  زړونه باغ بهاغ شهول او دايهې  د 

کرزي يو ستر سياسي جرئت وباله، ولس شکر وويست، جې د جمهوري 
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رياست د معاونيت پوست کې  له داسې يو شخص څخه خهالص شهو، 

چې  د کابل په ورانيو کې يې غټ الس درلود. د يوې سروې له مخې په 

( پهه ٩رزي دا عمل په غوڅه تائيد کړ، يوازې )( خلکو د ک۳٩سلو کې )

سلو کې خلکو د احتياط په قيد وويل چې  اوس بهه فههيم  د ټهاکنو د 

 گووډولو لپاره هڅه کوي.

ولس نه يوازې  دښاغلي کرزي په دې عمل  خوشاله دى، بلکې پهردې 

هم ډږر خوشاله دى، چې کرزي وويل: ))که په راتلونکو ټاکنو کې بريال  

ئتالفي حکومت نه جوړوم او زمها د تېهر حکومهت  کمهزوري شم، نو ا

همدغه ائتالفي حالت و(( خداى )ج( دې وکړي چې ښاغل  کرزى پهه 

 ښتيا ههم  يهو مسهلکي او نها ائتالفهيانتخاباتو کې تر بري وروسته  ر

 حکومت جوړ کړي.
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 قلموال، ټوپکوال او نړيوال

 

درې لسيزې کېږي چې افغانستان د ټوپکوالو په منګولو کې راګير دى، 

نينې وختونه داسې وو، چې ټوپکوالو په کې په يو نه يو ډول 

مشروعيت درلود،  هغه وخت کې دوى د جنګ له مشروعيت سره 

سره نينې نور ناوړه کارونه تر سره کول، ولس بيا هم په چوپه خوله 

دنوي حکومت تر جوړږدو وروسته هيله دا زغمل. د بن تر کنفرانس او 

وه چې نور به نو ټوپک، قلم او منطق ته ناى پرږږدي او د زورواکۍ 

دوران به پاى مومي.کله چې د نړيوالو عمل څرګند شو، خبره تر بدو 

بدتره شوه، په پيل کې خلکو فکر کاوه چې نړيوال نواکونه  به له دې 

رګنده شوه چې دوى دا زورواکو څخه وسلې واخلي، خو وروسته څ

قومندانان نان ته دومره نږدې کړل، چې خپل باډيګارډان يې مررر 

کړل، دې سره نو د زورواکانو مړۍ ال غوړه شوه، څو موده وړاندې د 

همغو ياغي قومندانانو له جملې څخه درږو غټو قومندانانو، جنرال 

اوې  او عبدالرشيددوستم،جرئت او امان اهلل ګذر د دولت پر وړاندې بغ

د دولت پر حيثيت يې تېرى وکړ، يو د هېواد ملي بيرغ او د ولسمشر د 

عکس توهين وکړ، بل لوى څارنوال ته الس واچاوه او درږيم د دولت 

( ګڼه کې 4کال په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د

 ددې جريدې د رسيزې په توګه خپره شوې ده.
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پوليس بې وسلې کړل او ويې ټکول، خو کله چې له نړيوالو نواکونو 

سره د دوى دا عمل مطر  شو، هغوى وويل چې د اخو نو د حکومت 

له ده او موږ په کې غرض نه لرو، کله چې له هغوى څخه خپله معام

پوښتنه وشوه، چې يو جابر چې په جوزجان کې د هېواد ملي بيرغ 

او د هغه طالب راکوزوي، د حکومت د والي د له منځه وړلو هڅه کوي، 

ترمن  چې په هلمند کې د حکومت پر والي بريد کوي څه تفاوې دى؟ 

د، حريرت دادى چې دا زور واکي له نو هېڅ منطري نواب يې نه درلو

نينو بهرنيو منابعو سره رابطې لري، خپله دين محمد جرئت د هغو 

نيمه رسمي  ملېشو مشري کوي، چې همدا اوس د بهرنيانو ساتنه او 

هغوى ته د اجيرو عسکرو په توګه خدمت کوي، نو دوى بهرنيو 

ر السه نواکونو ته ددغه خدمت په مرابل کې دا مجوز او صالحيت ت

کړى، چې د حکومت د تکليف سبب شي. د نړيوالو )د يوه بام او دوه 

هوا( دا سياست تر اوسه پورې روان دى، که حالت همداسې روان وي، 

نود عدالت د تطبيق لپاره به هېڅکله الره اواره نه شي، نه به کار د هغه 

اهل ته وسپارل شي، نه به د ټوپک منطق ختم شي او نه به د قلم 

ق واکمن شي، ټوپکوال به د خپل د ټوپک پر زور اود نړيوالو په منط

مالتړ خپل جيبونه نور هم ډک کړي، اود وسله وال قوې تر څنګ به پر 

پانګوال قوې هم بدل شي،  په آينده کې به دولسواکۍ محور هم د 

همدوى په الس کې وي، عامه ذهنيتونه به هم اغوا کوي، کلونه کلونه 

د ولسواکۍ او دولت په نامه پر ولس حاکم وي، به ظلمت او وحشت 
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غوره بېلګه يې په ولسي جرګه کې نينې ټوپکوال پانګوال دي، چې له 

دې دواړو وسايلو څخه يې د خپل نان د حاکميت لپاره کار واخيست 

او د خلکو مخالف اوس دخلکو د نماينده په توګه امتياز تر السه کوي، 

ه يو نه يو ډول يې سلسله همدې بله بېلګه يې هغه رسنۍ دي، چې پ

 ټوپکوالو پانګوالو ته رسېږي.

له نړيوالو او د افغانستان له حکومت څخه د قلموالو هيله داده، چې 

خپلې لنو مهالې ناني ګټې په پام کې ونه نيسي، د عدالت د تطبيق 

لپاره دې هر اړخېزې هلې  نلې وکړي، قانون او  عدالت دې پر ټولو يو 

ي، هم پر ټوپکوالو، هم پر پانګوالو، هم پر سياستوالو ، شان تطبيق کړ

 هم پر غريبانو او هم پر قلموالو.

 د همداسې يو ارمان د عملي کېدو په ارمان.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8248 
 

 

 يټلو  ېمخالفني ي او يې ګټکرزى ي ولسمرش

 

په تېرو پنځو کلونو  کې  پر ګڼو ستونزو سربېره يو زياې شمېر مثبت او 

ګټور کارونه هم تر سره شوي، چې د افغانې ټولنې د ههر اړخيهزې بيها 

رغونې او نوې جوړونې په برخه کې ډږر مثمر واق  شوي دي، پهه تېهرو 

پنځو کلونو کې دوه لويې جرګې جوړې شوي، چې يهوې د افغانسهتان 

وټاکه اوبلې يې نوى اساسي قانون تصويب کړ، د جمهوري  لپاره زعامت

رياست لپاره په ازاده او ديموکراتيکه فضا کې انتخاباې وشول، د ولسي 

لپاره انتخاباې تر سره شول، دا هغه سياسي شورا او واليتي شوراګانو 

پرمختياوې وې، چې پر دې لنو وخت يې کېدن ناشون  ښکارږده او 

نه ګرنېدل. افغانستان په تېرو پنځو کلونهو  د خلکو په فکر کې هم

کې له نړيوالې انزوا څخه راوکښل شو، اوس افغانستان د نهړۍ پهه 

بېالبېلو هېوادونو کې  څلورپنځوس سياسي نماينهده ګهۍ لهري او 

همدغه راز په افغانسهتان کهې د نهړۍ د پنځهه دږهرش هېوادونهو 

عاليت کوي او سفارتونه فعال دي، د ملګرو ملتونو شل نماينده ګۍ ف

( زياې نړيوال سازمانونه او انجوګانې پر کهار بوخهت دي، د ۶۹١تر )

عامې روغتيا او ښوونې او روزنې په برخه کې هم د پام وړ پر مختګ 

شوى دى، د ټول هېواد پهه کچهه شهپږ ويشهت لهوى روغتونونهه، 

څوارلس کلينيکونه او يو سلو شل شخصي کلينيکونه جهوړ شهوي 

( ګڼه کې  4کال په ) (ل4386)دا ليکنه هم د ))قلموال(( جريدې پر 

 چاپ شوې ده.
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شمېره له يو ميليون څخه شپږ ميليونو ته پورته دي، د زده کوونکو 

شوه، په پنځو کلونو کې د ټول هېواد په کچهه د درې زره او پنځهه 

سوه ښوونځيو ودانۍ نوې جوړې شوې دي، يو زر او پنځه سوه نورې 

هم د جوړږدو په حال کې دي، دغه راز په ټول هېواد کې دوه سهوه 

چې شپېته زره طالب پنځه اويا دينې مدرسې هم جوړې شوي دي، 

علمان په کې زده کړې کوي، همدارنګه په هر واليت کې يو يو عالي 

دارالمعلمين جوړ شوى او د پوهنتونونو شمېر د ټول هېواد په کچهه 

( ته رسېدل  دى، چې د محصلينو شمېره يې څلوږښت زرو تنو ۶۳)

 ته پورته شوې ده. 

( پهروژې تکميهل ۶١٣١٧د کليو پراختيا او بيار غونې په برخه کهې )

شوي او د مخابراتو په برخه کې تر لسو زياتو شرکتونو  )اووه سهوه 

ميليونه( ډالره پانګه اچولې، د هغو بهرنيهو او کورنيهو موسسهو او 

خصوصي شرکتونو شمېر چې په افغانستان کې يهې پانګهه اچهولې 

ګې رقم يې پنځه مليارده ډالرو ته رسهېږي، )اووه زرو( او دټولې پان

دغه راز په سلګونو نور مهم کارونه تر سره شوي دي. په مجمهوعي 

ډول په تېر و پنځو کلونو کې له نړيوالې ټهولنې څخهه نهږدې شهل 

مليارده ډالره مرسته راجلب شوې ده، سربېره پر دې ولسمشر چې 

و مليونه ډالهره هر کله هر هېواد ته سفر کړى  په لسګونو او سلګون

مرسته يې را جلب کړې، خود ملت غټ تشويش او انتراد په دې کې 

دى، چې دا ټولې راجلب شوې مرستې پر خپل ناى او د ولهس پهه 

درد نه لګېږي، ددوى مخالفان لکه طالبان او نور د دولت بيا رغهول 

شوې پروژې له منځه وړي، مکتبونه سيزي او روغتونونه ويجاړوي، 

ي مخالفان بيا په درغلۍ او کرپشن ککړ دي او جمهور د دولت دولت
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رئيس چې څه په سارا کې ګټي، دوى يې په کور دننه لوټي، تر څهو 

چې دولت د دغو حکومتي او نا حکومتي مخالفانو پر وړاندې يو قوي 

دري  غوره نه کړي، ډږهره سهخته ده چهې دا مرسهتې  ولهس تهه 

ه ورته دي، چې ډږرې ورسېږي، دا مرستې اوس د اوبو هغه سربند ت

اوبه پرې سورې وي، خو د الرې په اوږدو کې له هر سوري څخهه دا 

اوبه بېرته وني او اصلي ناى ته بيا ډږرې کمې اوبه رسهېږي او يها 

 هېڅ نه رسېږي.
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 ېپه دوو جبهو ک د افغانستان دولت

 

د بن کنفرانس په توافراتو او تر هغه وروسته پړاوونهو کهې د نړيهوالې 

ټولنې او د افغانستان د حکومت يوه غټه اشتباه دا وه، چې ټوله توجهه 

يې يوازې تر حکومت بهر مخالفينو )طالبانو( ته واړوله او هغه ډلې يهې 

بانو دمخه يې افغان ولهس تهه خپلهه بېخي له ياده ووتلې، چې تر طال

بدرنګه ماضي پرې ايښې وه او اوس د امريکايي نواکونو په زور يو نل 

بيا واک ته رسول شوې وې. دې کې هېڅ شک نه و، چې افغان ولس له 

طالبانو تر پوزې رسېدل  و، خو پخوانيو تنظيمونو په تېهره بيها شهمال 

يښهي، بلکهې پهه کورنيهو ټلوالې هم د خلکو په څڼو کې ګلونه نه وو ا

جګړو کې يې تر ټولو بد ريکارډ درلود. دولت او نړيواله ټولنه ورو ورو له 

ړنګ شويو طالبانو سره په جنګ کې پرږوتل. دولت د داخلي ريفورم او 

اصالحاتو پرناى د طالبانو پر ضد جګړې ته ترجيح ورکړه، څرنګه چهې 

ا ارامهه شهول، نهو خلک د دولت له يو شمېر زورواکو جنګياليو څخه ن

طالبانو دخپل بهرني مالتړ تر څنګ له دې حالت څخه ههم ښهه ګټهه 

پورته کړه او د زور او رضا له الرې يې د خلکو په مهن  کهې بيها نهالې 

جوړې کړې، پر کليوالي سيمو د بهرنيو نواکونو بې رحمه بمبهارۍ او د 

ښهه  هغو په ترڅ کې د بې شمېره ملکي وګړو وژنه، د طالبانو تبهر تهه

الست  برابر کړ او هغوى يې له دولت څخه د ولس د لرې کولو په هيلهه 

کې تر ډږره حده بريالي کړل. له بلې خوا د طالبهانو پخهوانۍ مخهالفې 

جبهې يا په څرګندو الفاظو پخوانۍ او اوسنۍ شمال ټلهوالې چهې ههر 

( ګڼه کې 4کال د په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې پر

 خپره شوې ده.
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وخت يې د بهرنيو نواکونو له موجوديت او السهوهنې څخهه د خپهل 

ار اخيست ، له دې ترينګلي حالت څخه ال ګټه پورته کړه نان په ګټه ک

او په دولت کې يې خپل موقف الپسې قوي کړ. ان تر دې پورې چهې د 

دولت هر اصالحي حرکت يې له وسلوال چيلنج او ګواښ سره مخهامخ 

کړ. دوى له بهرنيو نواکونو سره د سهاختماني، اقتصهادي او امنيتهي 

له څوکيو څخه د نامشروعو گټهو لهه  قراردادونو او همدارنګه د دولت

الرې پر يوه ستر اقتصادي قوې بدل شول، اوس نه يوازې د يوه نظامي 

قوې په توګه مطر  دي، بلکې د اقتصادي نواک په کار اچولو سره يې 

اجيرې رسنۍ هم په کرايه رانيولي او عامه ذهنيت هم اغوا کوالى شي، 

ي لکهه دوسهتم، جرئهت، غوره مثال يې څو رسمي او نا رسمي جنګيال

امان اهلل ګذر او نور دي، چې د امنيتي کمپنيو پهه نامهه يهې خپلهو او 

خپلوانو ته جوازونه اخيستي او په دې کمپنيو کې يې خپلهې پخهوانۍ 

ملېشې ناى پر ناى کړي، په دې ډول په اصطال ،  د خارجي کمپنيهو 

دې ډول ساتنه کوي او هغوى يې په مرابل کې موټي له پيسو ډکوي. په 

ددې خلکو ملېشې هم خوندي شوې او په اصطال  قانوني بڼه ورکهړل 

شوې او پيسې هم ترالسه شوې، د افغانسهتان پهه تېهر دږهرش کلهن 

سياسي بهير کې وسلې او پيسې دوه هغه اساسي عناصهر وو، چهې د 

پوهې، اخالقو، عدالت او حروقو ناى يې نيول  دى. په همدې خاطر که 

و نهور ههر ډول عمهل تهه الس اچهوي، د خطهر جرئت، ګذر، دوستم ا

احساس نه کوي، نو که خلک له دې اشخاصو څخه تر پوزې راشي، نهو 

 له طالبانو پرته د خالصون بله هېڅ مرج  نه شته. 

د دوو ولس دښمنه عناصرو پر وړاندې د نړيهوالې ټهولنې دوه ګهون  

چلند، افغانستان له داسې يوه سخت ناورين سهره مخهامخوالى شهي 

ې تر تېرو ناورينونو به يې دخطر احتمال زياې وي. د بهرنيو نواکونو چ

او د افغانستان د دولت دا چلند، حکومت د ولس په عامه ذهنيت کهې 
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د بې باورۍ له بحران سره مخامخوي او مشکالې الپسهې ژوروي. دې 

کې هم شک نه شته حکومت ددې پوره وس نه لري، چې پر يوه وخهت  

دو سره جګړه وکړي يوازږنۍ مرجه  چهې بايهد لهه له دواړو مضرو پدي

حکومت سره هر اړخيزه پوني او سياسي همکاري وکړي، هغه نړيواله 

ټولنه ده، چهې د دولهت داخلهي مخهالفين د دوى د الوتکهو او تهورو 

ترسيوري الندې ژوند ته دوام ورکوي، نړيواله ټولنه چهې پهه هلمنهد، 

يوه مخالف وسلوال لپاره بهي زابل، کندهار او نورو سيمو کې د دولت د 

(  الوتکې پورته کوي او د يوه طالب پهه خهاطر ټهول B25دوه پنځوس )

کل  له خاورو سره برابروي، ولې د هغه باغي قومندان پر ضد چهې پهه 

شبرغان کې د حکومت والي کال بندوي او د وژلو هڅه يهې کهوي او د 

وه ګزمهه نهه زرګونو افغانانو قاتل ګڼل کېږي، د خپلو الوتکهو تشهه يه

ورلېږي؟ څو چې نړيوال نواکونه او د افغانستان حکومهت د نهږدې او 

لرې زورور او کمزوري خطر تر من  تفاوې ونه کړي او يا لهږ تهر لهږه د 

دولت ټولو مخالفينو ته په يو نظر او موافرينو ته پهه يهوه سهترګه ونهه 

ګوري، ډږره مشکله ده، چې ددې مشوړې سر پيهدا شهي، جنهګ بهه 

ې دوام کوي د افغانستان ودانۍ به ورو ورو تباه کېږي او نړيوال همداس

نواکونه به هم بالخره د شوروي اتحاد د پونونو پهر برخليهک اختهه 

کېږي. هغه وخت بيا د شمال ټلوالې ملېشې دوى د ډوبېهدو لهه خطهر 

سره نه شي ژغورالى، نکه چې دا ملېشې، په لږ تغير سره له پخهواني 

 ملګرې وې. شوروي اتحاد سره هم
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ناټو او ائتالف ځواکونه او قومي تصفيه

 
د ائتالف او ناټو نواکونه ورو ورو هغه حالت او عمل ته ورنږدې شوي چې 

د شوروي د پونونو د يرغل پر مهال هغوى په پښتون مېشتو سيمو کې تر 

سره کاوه. شورويانو داسې فکر کاوه چې په افغانستان کې بهه د پښهتون 

مېشتو سيمو د نپلو له الرې د افغاني ټولنې د واک عنعنوي سيستم بدل 

کړي او دوى به د خپلو څو تنو السپوڅو له الرې پر افغانستان واکمن شي، 

نو په همدې وجه يې په ټول افغانستان کې نږدې دوه نيم مليونهه کورونهه 

وران کړل او سالمتې سيمې او ولسوالۍ يې له وګهړو تشهې کهړې، ټهول 

ار، افغانستان خو په تېره بيا کونړ، ننګرهار، پکتيا، خوست، پکتيکا، کنهده

هلمند، فراه، زابل او نورې هغه سيمې وې، چې روسانو ډږرې زياتې نپلي، 

د ائتالف او ناټو نواکونه هم په قصدي يا نا قصدي ډول هغې مرحلهې تهه 

رسېدلي چې روسان په کې واق  وو. پر ودونو بمباري، پر جنازو بمبهاري، د 

انو لهه شپې له خوا پر کليو بمباري ټول هغه شهباهتونه دي، چهې د روسه

چلندونو سره سمون خوري، په تېرو شپږو مياشتو کې لږ تر لهږه لهس زره 

کسان په جنوب او جنوب شرق کې د ژوند له نعمت نه بې برخهې شهوي، 

چې ددې مطلق اکثريت ملکي وګړي دي. سره له دې چې د ملکهي وګهړو 

پر وژنه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي څو نله خپلهه ژوره خواشهيني 

او دناټو او ائتالف نواکونو ته يې خپله اندږښنه په ډاګه کړه، خهو څرګنده 

هغوى لکه چې په افغانستان کې هېڅ حکومهت نهه وي، د ولسمشهر پهه 

خبره او اندږښنه سر نه ګروي. ناټو او ائتالف نواکونه په حريرت کې هغهو 

(مه ګڼه 3کال په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې پر 

 کې چاپ شوې ده.
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خلکو ته د خپل عمل سزا ورکوي چې د اوسني دولت مشر حامدکرزي ته 

مينه، اخالص او اتفاق رايه ورکهړې او دا عامهه وژنهه او قهومي  يې په ډږره

دى. که نړيوال نواکونه او دهغوى کورني تهالي  ((انعام))تصفيه دهمغه عمل 

څټي، مخبرين او جاسوسان پر دې فکر کې وي، چې د طالب او الراعده له 

نامه څخه په غلطې استفادې به د اکثريت دقومي تصفيې او عامه ورانۍ له 

الرې خپلو شومو هدفونو ته ورسېږي او کورني مخبرين به د پرديو په زور، 

دولت واکمن کړي، نهو دا خهوب دې د افغانسهتان تېهر  نان اکثريت او پر

تاريخ او د عوامو په اصطال  اوبو ته تېر کړي، دچنګيهز، هالکهو، انګرږهز او 

روس پر وړاندې دې د افغانانو د جګړو تاريخ وګهوري، هغهوى ههم ډږهرې 

قومي وژنې وکړې، ډږر کله منارونه يې جوړ کړل، ډږر سرونه يې تر خهاورو 

بيا هم په پاى کې په خپله ماې شول، داسې مهاې شهول الندې کړل، خو 

چې د نان د راټولولو وس يې هم پيدا نه کړ. يو نل بيا بهرنيو نواکونو تهه 

وايو، هغه څوک چې تاسو په غېږ کې نيولي او تاسهو تهه ناسهم رپورټونهه 

درکوي، دا اشخاص نه تاسو، نه افغانستان او نه دې نظهام تهه وفهادار دي، 

او ايران سره د يارانې ډږر پخواني تارونه لري، دوى ستاسو له دوى له روس 

زور او نواک څخه ګټه پورته کوي، د خپلو اوخپلو  بادارانو د ارمانونو لپاره 

کار کوي او که تاسې خپل چلندونه بدل نه کهړئ، نهو پهر يهو ډږهر نهاوړه 

       برخليک به مو اخته کړي. 

 وما علينا االلبالغ
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 د ښوونځي سوزونه د ژوند سوزونه

 

ګڼه  مه(2کال  په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 کې دهغې د رسيزې توګه راغلې ده.
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د افغانانو لپاره د نړيوالې ټولنې پاملرنه: 

 چانسيو طاليي 

 

په نړۍ کې کمو ټولنو او ولسونو ته داسې يو چانس برابرږږي، چې د ټولې 

نړۍ په تېره بيا د شتمنو هېوادونو د پاملرنې وړ ګرني، پر افغانستان 

ته د ټولې نړۍ د  باندې د پخواني شوروي د يرغل پر مهال افغانستان

نواکمنو هېوادونو پام را واووښت ، خو هغه وخت نړۍ پر دوو قطبونو 

وږشل شوې وه او پوني انوول په نړۍ کې نسبتًا برابر برږښېده. دې 

پوني او سياسي انوول هغه وخت افغانستان ته نکه زياې زيان 

ورساوه، چې هر يوه په افغانستان کې د خپلې خوښې نظام د راوستلو 

لپاره پوره پوني امکاناې رالېږل، دې کار جګړه اوږدوله او د افغانانو د 

بشري زيان کچه يې اوچتوله، د يوه اوږده، خونړي، نا اټکله  او نا انووله 

کمزورى او له ماتې  )شوروي پلو( جنګ په نتيجه کې د جګړې يو لورى

ف سره مخ شو. لويديزې او په اصطال  ازادې نړۍ چې د شوروي په حذ

سره په افغانستان کې خپل اصلي ارمانونه او تشويشونه بريالي او حل 

وګڼل، نوافغانستان يې له څېرمه هېر کړ، همدا وخت پر افغانستان د 

تنظيمي ګووډۍ يوه ترخه څپه تحميل شوه او ورپسې د طالبانو سخت 

دريځ  او تريخ نظام واکمن شو، دې حاالتو لس کاله دوام وکړ او په 

(مه ګڼه کې 2کال  په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 چاپ شوې ده.
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د افغانستان زياتره شتمنۍ، فرهنګ او د اقتصاد شيره  نتيجه کې

وزبېښل شول، د طالبانو او امريکې د متحده ايالتونو تر من  د ټکر په 

نتيجه کې د طالبانو نظام ړنګ شو، نو د نړيوالو پاملرنه يو نل بيا 

افغانستان ته را واووښته، د نړۍ د پاملرنې له امله په افغانستان کې نه 

اسي نظام رنګ بدل شو، بلکې د هېواد د فزيکي بيارغونې يوازې د سي

په برخه کې هم ډږر گټور ګامونه پورته شول، خو دا ګامونه بيا هم دومره 

نه دي، چې د هېواد د خلکو ټولې هيلې او اړتياوې دې خړوب کړي. د 

شمېرنو له مخې پر افغانستان باندې د شوروي د يرغل پر مهال د 

( مليارده ډالره ۳٩تمنيو سربېره، په مجموعي ډول)افغانستان پر خپلو ش

( مليارده ډالره د امريکا متحده ايالتونو او ۱٩پخواني شوروي اتحاد  او )

د هغو ملګرو، په افغانستان کې  د جنګ د دوام لپاره لګولي دي، که 

ددې ټولو پيسو تخريبي ظرفيت محاسبه کړو، نو افغانستان ته يوازې په 

سلګونو مليارده ډالره زيان ور اوښت  دى. په تېرو  مالي برخه کې په

شپږو کلونو کې د نړيوالې ټولنې د ټولې شوې مرستې يا وعدو کچه 

نږدې دږرشو ملياردو ډالرو ته رسېږي، دا په داسې حال کې ده، چې 

ددې پيسو تر نيمايي زياته برخه په يوه نه يو ډول بېرته د همدې 

پورې تړلو موسساتو له خوا، له مرستندويه هېوادونو او په هغو 

افغانستان څخه ايستل شوې او پاتې نيمايي يې هم د هېواد په داخل 

کې د پوره ټولنيزو  او دولتي ظرفيتونو د نشتوالي له امله، په مناسب 

ډول نه ده لګول شوې. د نينو شمېرنو له مخې افغانستان لږ تر لږه دوه 

ه جګړې راپيدا شوي ټول ټپونه سوه مليارده ډالرو ته اړتيا لري، چې ل

پرې ورغول شي او د ټولنې اساسي فزيکي او فرهنګي جوړښت پرې 

جوړ شي. خو له دې سره سره د نړۍ له خوا چې کومې مرستې همدا 
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اوس افغانستان ته ورکړل شوي، که دا هم په سمه بڼه او کيفيت لګول 

واى. که شوې واى، د نوې رغونې لپاره به يې اساساً ښه کار ورکړى 

چېرته په هېواد کې جګړه له منځه تللې واى او دجنګ نوې څپې نه واى 

راټوکېدلې نو کېدى شول، چې په حکومت کې د هغو کسانو لمن هم ژر 

ټوله شوې واى چې همدا اوس يې په نامشروع توګه د حکومت د واک او 

ټه نواک اساسي رګونه نيولي او ال هم ګووډي ټوکوي او د نور امتياز په ل

کې دي. اوس په افغانستان کې په حريرت کې دوه ډلې د بې ثباتۍ لپاره 

سخت لېوال دي، يوه ډله د طالبانو تحريک دى، چې په ښکاره او څرګند 

ډول يې د حکومت او ټولې نړۍ په مرابل کې جګړه پيل کړې او بله د 

حکومت په داخل کې يو شمېر هغه ډلې دي، چې له روسيې، ايران او 

ورو هېوادونو سره خواږه اړيکي لري او په اوسنۍ سياسي نينو ن

ترمينالوژۍ کې))د ملي جبهې(( په نوم نومول شوې ده. د طالبانو او 

ددې  ډلې د مخالفت توپير دادى، چې دوى د نړيوالې ټولنې له مرستو 

څخه برخمن دي، هم د حکومت امتيازاې اخلي، هم د نړيوالې ټولنې 

د هغوى پر وړاندې، په پټو غونوو او ناستو کې، ددوستۍ وياړ لري او هم 

د ايران او روسيې له هيلو سره سم حرکت کوي، دوى له همغې ميويا 

څخه چې د غرب په تېره بيا د امريکا د متحده ايالتونو په مالي لګښت 

ميدان ته راوتلې، د ايران د کلتوري يرغل، مذهبي او سياسي اهدافو 

عي ديموکراسۍ په ښودلو سره نان د طالبانو لپاره کار اخلي او هم د تصن

د مخالفينو په توګه څرګندوي او امريکا ته نان نږدې کوي، په نتيجه 

کې دواړه ډلې هم طالبان او هم پخواني شمال ټلواله )اوسنۍ ملي 

جبهه( دواړه د هېواد په بې ثباتۍ کې د اساسي عاملينو په توګه کار 

وب او بله په شمال کې سوله او ثباې کوي. دا دواړه يوه د هېواد په جن
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ګواښي، د شمال ټلوالې د خطر امکاناتو ته بايد  په دې هم زياې پام 

وشي، چې د دوى خطر ډږر نږدې دى. د طالبانو او شمال ټلوالې د 

نامشروع حرکتونو په نتيجه کې کېدى شي زموږ هېواد يو نل بياله 

په منفي ډول  سياسي بحران سره مخامخ شي او که حالت همداسې

دوام وکړي، ددې امکان شته چې د نړۍ يو شمېر هېوادونه ورو ورو له 

افغانستان څخه خپلې پښې سپکې کړي، دا احتمال هم شته چې 

ګاونوي هېوادونه په تېره بيا پاکستان له غربي نړۍ سره موافرې ته 

ورسېږي او د افغانستان سياسي برخليک يو نل بيا پاکستان ته ور 

ړي، پاکستان  غربي نړۍ ته په ذهن کې دا خبره کېنولې، چې د حواله ک

لوديزې نړۍ د ګټو د خونديتوب په تضمين د افغانستان د سياسي ادارې 

او کنترول وس لري، نو په دې وجه به پاکستان د يوه احتمال په توګه د 

پخوا په څېر هم د غربي نړۍ مرستې تر السه کړي او هم به د افغانستان 

يک لوبې وکړي او دا هغه حالت دى، چې تر دې د مخه يو نل په پر برخل

افغانستان کې پېښ شوى و. کېدى شي د پاکستان اصلي چارواکي په 

دې محاسبه کې تېروتي وي، نکه که نړيوال نواکونه له افغانستان  

څخه ووني او نړۍ يونل بيا افغانستان هېر کړي. افغانستان به يو نل 

کمنو هېوادونو د سيالۍ پر ډګر بدل شي، دا نل بيا د سيمه ييزو نوا

ايران په سيمه کې هغه هېواد دى چې تر پخواني حالته ډږر غښتل  او د 

اتومي وسلو د درلودلو په درشل کې دى، په افغانستان کې يې هر 

اړخيزې مذهبي، سياسي او ژبنۍ ريښې نغلولي او د يو شمېر اقليتونو د 

بيه رانيولي، روسيه هم يو نل بيا د يوه حروقو مدعيان يې هم په لوړه 

غښتلي پوني او اقتصادي قوې په توګه څرګندږږي، چين او هند د 

سيمي غټ اقتصادي قوتونه دي. په دې سيمه ييزو قوتونو کې روسيه ، 
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هند او ايران د پاکستان اساسي سياالن دي، هېڅکله هم دې ته حاضر 

خ نفوذ وزغمي، په نتيجه نه دي، چې په افغانستان کې د پاکستان پرا

کې به يو شمېر پاکستان ضد ډلې او قوتونه منسجم کړي او په 

افغانستان کې به يو نل بيا داسې جګړه پيل شي چې دا نل کېدى 

شي، د هېواد سياسي هويت او نمکنۍ بشپړتيا هم له ګواښ سره 

ق مخامخ کړي، نو اوس د ټولو هېوادپالو افغانانو دا دنده  ده، چې په دقي

ډول د هېواد کورني او بهرني دښمنان تشخيص کړي، د هغوى له نيتونو، 

توطئيو  او حرکتونو څخه ټول هېوادوال خبر کړي او د هغو مخه ونيسي. 

د نړيوالې ټولنې له دغې پاملرنې څخه چې اوس يې افغانستان ته لري ، 

بايد تر خپلې وروستۍ کچې ګټه پورته کړي، له دې حالت څخه بايد 

ګټه واخيستل شي، چې د افغانستان ټول ټپونه پرې ورغول شي  داسې

او مهم ضرورتونه پرې پوره کړي، افغانستان بايد په خپلو پښو ودرږږي، 

له ګاونويو سره په واک و نواک کې برابر شي آن تر دې چې په هر ډګر 

کې دخپلو ګټو د ساتنې او پالنې وس لري، موږ بايد د خپلو ګاونويو 

ته همېشه متوجه اوسو، د تل لپاره پر پرديو مرستو ډډه  همېشني ګواښ

ونه لګوو، د نړيوالو مرستې، کومکونه او نواکونه به همېشه نه وي، خو 

زموږ د ګاونويو رقابتونه او ګواښونه کېدى شي، همېشه وي او په تېره بيا 

 تر هغه وخته پورې چې موږ کمزوري يو.
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نژادي  ېاحمدي نژاد په افغانستان ك

 کوي ېپارون

 

 

د ايران د اخوندانو 

رژيم چې داسالمي 

جمهوريت تر چتر 

الندې د اسالم په 

نامه جوړ  شوى ، 

په حريرت  او 

ماهيت کې د اسالم 

رو  نه تمثيلوي. 

دوى هم لکه د يو 

شمېر نورو سياسي 

ماليانو په څېر  دين او مذهب د خپلو سياسي اهدافو د خونديتوب 

دين او مذهب څخه يو ال  وسيله ګرنولې، خپلو مخالفينو ته يې له

نوابه منطق جوړ کړى او خپل مشروع او نا مشروع مخالفين پرې له 

(مه ګڼه کې 2کال  په ) (ل4386)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 چاپ شوې ده.
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منځه وړي. په شرقي ټولنو په تېره بيا په اسالمي نړۍ کې نينو ډلو د 

دين د احکامو خالف له دين څخه يوه داسې وسيله جوړه کړې، چې 

پل مخالف که هر سياسي ګروپ په پيل کې ونيوله، نو د همغه شوه او خ

پرې په اسانۍ سره وهالى او ټکوالى شي. د ايران اخوندانو هم په پيل 

کې اسالم جر کړى)نيول ( دى، خو په اسالم کې هم دوى ټول اسالم ته 

نه، بلکې يوازې جعفري فرهې يا شيعه مذهب ته ترجيح ورکوي. د 

ايران شيعه اخوندان غواړي په نورو اسالمي هېوادونو کې د شيعه 

ونو له الرې خپله مذهبي پراختيا او د هغې تر چتر الندې خپله اقليت

فاشيستي نظريه او هيله بري ته ورسوي. دوى د ايران له طبيعي منابعو 

نه په ګټې اخيستو سره غواړي په نورو هېوادونو کې شيعه لږکي د 

خپلو حکومتونو پر ضد راوپاروي او هلته سياسي او ټولنيزه بې ثباتي 

دوى په لبنان، عراق، افغانستان او نينې نورو هېوادونو  رامنځته کړي.

کې همدا اوس دا جنګ ګرم ساتل  او په نينو هغو هېوادونو کې چې 

شيعه ګان په کې نه شته هلته بيا د فارسي ژبې د پراختيا او کلتوري 

او د منځنۍ  يووالي تر نامه الندې خپل فعاليتونه کوي، لکه تاجکستان

ادونه. ايران په افغانستان کې د جهاد په کلونو کې نيني نور هېواسيا 

د اهل تشي   اته بېالبېلې ډلې جوړې کړې او بيا يې د ))حزب وحدې 

اسالمي افغانستان(( په نامه سره متحدې کړې، دا ډلې اوس کله سره 

بېلې او کله سره يو ناى وي، ريموټ کنټرول يې د ايران په الس کې 

د ايران له خوا کېږي، الراب، تخلصونه او  دى ،  راټولول او بېلول يې
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نومونه يې د ايران  له خوا ټاکل کېږي، چاته شيخ، چاته اخند، چاته 

حجة االسالم او چا ته ايت اهلل لربونه او رتبې ورکول کېږي، ږيرې، 

تورې لونګۍ او سليرې يې په ايران کې ډيزاينېږي او بيا افغانستان ته 

جوړوي، چا ته)) خيابانونه(( چا ته  صادرږږي، چا ته د قم مدرسې

))دانشگاوې(( او چا ته هم ))استانونه((، چاته  ))تلويزونونه(( او چا ته 

))کوثر((، ))نور((، )نورين( او ))تمدن(( خو دا ټول داستانونه چې ګورې 

سر يې دلته او بېخ يې ايران ته رسي. د افغانستان په حکومت کې هم 

نيول ، ايران که هر څه وغواړي کوالى يې د پاکستان ناى اوس ايران 

شي، حت  حکومت يې له ډاره امريکايانو ته هم نه شي ويالى، کله چې 

ايرانۍ وسله ونيول شي، نو بيا د حکومت نيني ايران پلوه ډنوورچيان 

وايي، چې دا نو په ))تور بازار(( کې نيول شوې، له دې څخه معلومېږي، 

بازار کې اخيستل شوې او بيا دلته  چې يوازې د ايران وسله په تور

بازار(( کې.ايران خرڅېږي او د نورو ټولو هېواودونو وسلې په ))سپين 

اوس په هراې، باميان، ميدان 

وردک، کابل، غزني، فراه، 

نيمروز، بلخ او نورو واليتونو 

کې د مذهب تر چتر الندې 

پراخ  نژادي کمپاين پيل 

کړى، خپلو پلويانو  ته پيسې، 

او امکاناې لېږي، چې  وسلې
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هم په  حکومت کې حساسې سياسي څوکۍ ترالسه کړي، هم نمکې 

راونيسي، هم نان ته مخصوص ښارګوټي جوړ کړي، چې سبا ته  د 

ايران د سياسي اهدافو لپاره ښه وسايل برابر شي. که د افغانستان 

حکومت په ملي کچه د ايران د السوهنې مخه ونه نيسي، نو يو وخت 

نان د ايران د هر اړخيز يرغل د دفعې او رفعې لپاره ډږره زياته به افغا

قرباني ورکړي او د شوروي تر يرغل به هم افغانستان ته په زياته  او 

 درنه بيه پريوزي.

 

 د مذهب دعهوه دې پرږږده سړي خوره

 ستا دعوه هله صحيح ده چې انسان شې.
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 د افغانستان اسايس قانون او انتخابات

 

د موسسې له خوا د  (ودان افغانستان)دا ليکنه په کابل کې د 

انتخاباتو په اړه په يوه جوړ شوي سيمينار کې اورول شوې او 

 هم په رڼا مجله کې چاپ شوې ده.
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-SNTVSingle 

Non Transferable Vote

-

-

Proportional Representation list System

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8218 
 

-

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

821١ 
 

كثريت سيستمد ا  

 پر اساس تگاكنه

4٨ 

 

 

 أله ييزه رايه

ليستي متناسب 

 استازيتوب

63 

 

 

منفرده 

كيگ انتقاليگدون

 رايه
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 بې رسه رسشمېرنه

 

( ګڼه کې 4کال په ) (ل4381)دا ليکنه د ))قلموال(( جريدې د 

 خپره شوې ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

826١ 
 

 

-

-

-

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8264 
 

 

 -

 

 ک

ړ

کک

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8262 
 

 

ډ

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8263 
 

 

ونهکپوښتنلي
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 که نړيوال ماته وخوري...؟

 

( ګڼه 4کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8261 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8268 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8268 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

821١ 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8214 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8212 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8213 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8211 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8211 
 

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

8216 
 

 

د ثور اوومه او امته د يوې غميزې 

 دوه رسونه

 

( ګڼه 4کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.
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 د ښاغيل ))کامل(( بې کامله څرګندونې

 

څو ورنې دمخه د پاکستان د سند ايالت د کراچۍ ښهار نهاظم اعله  

)ښاروال( ښاغلي ))مصطف  کمال(( له يوې پاکسهتانۍ رسهنۍ سهره 

داسې څرګندونې وکړې، چې هېڅکله هم لهه يهوه متمهدن او عاقهل 

انسان سره نه ښايي. هغه ټول پښتانه ))ترهګهر، مفسهد، وحشهي او د 

ې کهړه، چهې ))دوى غهواړي د الراعدې غړي وبلهل(( او څرګنهده يه

پاکستان د کراچۍ ښار اشهغال کهړي((. ښهاغلي کمهال پهه دې ډول 

وغوښتل د کراچۍ پخواني تهاوتريخوالي تهه چهې د ښهار د بېالبېلهو 

اوسېدونکو، سنديانو ، پښتنو، مهاجرو، بلوڅو او نورو قومي ډلو ترمن  

بڼهه  د ګڼو عواملو له امله وخت پر وخت پېښېده او ال پېښهېږي، بلهه

ورکړي او په دې ډول خپله بې کفايتي پټه کهړي. نينهو فاشيسهتانو، 

متعصبو او بې کفايته واکمنو ته الراعده او طالبان داسې يوه وسيله ده، 

چې هر وخت پرې خپله بهې کفهايتي پهاکول  شهي. نهو اوس چهې د 

پاکستان په شان يوه بې ثباته او ګڼ قوميزه ټولنه کې هر فساد خپهور 

يې سم له السه له الراعدې او طالبانو سره وتړي، که څهه شي، واکمن 

هم دا فساد په ټولنه کې د سياسي او حکومتي ډلو د بې غوريهو او يها 

هم د نينو وسلوالو داړه مارانو له خوا رامنځته شوى وي، خو حکومت 

او نينې مغرض اشخاص يې ژر طالبانو ته منسهوب کهړي، طالبهان او 

ر چې په مطبوعهاتو کهې يهې سياسهي او الراعده هم تش په دې خاط

نظامي حضور مطر  شي، پردي مړي پر نهان را اړوي او د ههرې وړ او 
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ناوړې پېښې مسئوليت پر غاړه اخلي، دا چې طالبان يها الراعهده څهه 

وايي او څه کوي دا د هغوى خپل کار دى، خو دا چې نينې اشخاص او 

راعهدې پهورې تهړي، دا ډلې يو بشپړ قوم او ملت په طالبانو او يا هم ال

خبره د غور،تامل، دقت او تحليل وړ ده، په تېره بيا دا چهې پاکسهتاني 

چارواکي د خاصو غرضونو له مخې يوه مذهبي افراطي ډله په يهو قهوم 

پورې تړي او هغه ته يې منسوبوي دا نو بيا له هغه قوم سره يهوه ډږهره 

 لويه جفا ده. 

عده چا راټوکولي، څه کوي او څهه ټولو ته معلومه ده چې طالبان او الرا

يې وکړل او چاته يې ډږر زياې زيان واړاوه؟ که عادالنه قضهاوې وکهړو 

طالبان او الراعده هغه ډله ده چې تر ټولو زياې زيهان يهې پښهتنو تهه 

واړاوه او اړوي يې، تراوسه طالبانو د لروبرو پښتنو د اوالدونو پرمخ پهه 

غاړو پښهتانه ماشهومان حسهاب سلګونو ښوونځي تړلي او که د دواړو 

کړو، نو لږ تر لږه دوه مليونه ماشومان د دوى له السه ښوونځيو تهه نهه 

شي تلالى، ايا دا دوستي ده؟ او دوستي همداسې وي؟ که دې تراژيدۍ 

ته څوک دوستي وايي، نو دا دوسهتي دې دوى تهه مبهارک وي او کهه 

ګي او پښتنو څوک ورته دښمني وايي، نو بيا خو دې دښمنۍ ته ورودان

سره دې له دې تراژيک حالته په راوتو کې مرسته وکهړي. حريرهت دا 

دى چې د پښتنو پر وړاندې د سيمې د هېوادونو د نينو خاصو کړيو او 

سياستوالو له خوا يوه ژوره توطيه روانهه ده، چهې دا ډول څرګنهدونې 

ددې توطيې يوه برخه ده، له ښاغلي کمال څخه که وپوښتل شي، چې 

راعدې زياې او مهم غړي تراوسه پورې چېرته نيول شوي دي؟ نهو د ال

څه به ووايي؟. لږ تر لږه دې د جنرال پرويز مشرف ارقامو تهه مراجعهه 

وکړي، هغه په خپله اعتراف کوي، چې موږ تراوسه پهورې د الراعهدې 
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( تنه مهم غړي امريکايانو ته په الس ورکړي، دا به کمال صهاحب ٧٩١)

ددې شمېر اکثره برخه، پهه کراچهۍ، اسهالم ابهاد، ته معلومه وي چې 

راولپېنوۍ، فيصل اباد او د پاکستان په نورو مهمو ښهارونو کهې نيهول 

شوې او بيا پر امريکايانو پلورل شوي دي، دا چې دوى جنګ ولهې پهه 

لروبرو پښتون مېشتو سيمو کې متمرکهز کهړى، دې کهې د پښهتنو د 

انه ويجاړه شي ، ههم بهه د دښمنانو چل دى؛ هم به د پښتنو سيمه ور

پښتنو سرونه غوڅ شي او هم به له نړيوالې ټولنې سره د ټکر له امله په 

نړۍ کې بدنام شي. عجيبه خبره خو داده چې جنګ د پښتنو په سيمه 

کې روان ساتل شوى، خو د الراعدې د مشرتابه غړي بيا پهه ناپښهتون 

خه که وپوښتل مېشته لويو ښارونو کې نيول کېږي. له ښاغلي کمال څ

شي، چې رمزي يوسف، ابو زبيده، رمزي بن الشيبي، خالد شيخ محمد، 

ياسر الجزيرى، توفيق اتش خالد او د الراعدې نور په سلګونو مهم غړي 

چېرته نيول شوي او چېرې يې پر امريکايانو مړي او ژوندي پلورل شوي 

مهال دي؟ نو دى به څه ووايي؟. که کمال صاحب کې واقعاً د عهدالت ک

 وي، نو دې پوښتنو ته بايد سم نواب ووايي. 

ايا همدا پاکستان او د هغوى استخباراتي سازمانونه نه وو، چې هم يهې 

د طالبانو او الراعدې په جوړولو او نواکمنۍ کې اساسي ونهوه لرلهه او 

هم يې بيا د له منځه وړلو او کمزورۍ لپاره له امريکايانو سهره الس يهو 

يې ترې ترالسه کړه او ايا بيا هم همدا کړۍ د طالبانو او کړ او ډږره پانګه 

الراعدې د ترويې لپاره کار نه کوي؟ له يوې خوا له امريکايهانو پيسهې 

اخلي او له بلې خوا ورته د طالبانو او الراعدې په واسطه جنګ ګرموي، 

جنګ يې هم بيا په پښتنو سيمو کې متمرکز کړى، چې ټول زيهان يهې 

ړي، نو ښاغل  کمال صاحب! کوم جنګ او لوبه چهې همدې قوم ته واو
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تاسو او ستاسو استخباراتي کړيو پيل کړې او ټول سود او ګټه يې تاسو 

ته درني او زيان يې پښتنو ته، نو مهرباني وکړئ د مالمتۍ مسهئوليت 

يې هم پر نان ومنئ، د خپل بام واورې د بل پر بام مهه اچهوئ، اوس د 

کاره کېږي، ډږر ژر به، ههم پښهتانه او ههم کمپيوټر زمانه ده، هر څه ښ

نړيواله ټولنه پوه شي چې د چا په اوړو کې شګه ده؟ څوک اوبه خړوي 

او کبان په کې نيسي؟ څوک ظالم دى څوک مظلوم دى؟ څوک منافق 

دى څوک صادق دى؟ څوک ترهګر دى او څوک د ترهګهرۍ قربانيهان 

 دي؟ 
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 ((ما ليديل دي ېچ څهنه دي د ويلو هغه ))

 ابونه(نواو سرچپه  پوښتنې) راسته 

( ګڼه 4کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.
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د نړيوالو ځواکونو د شتوايل رضورت او 

 قانونيت

 

له نږدې دوو کلونو راهيسې شمال ټلوالې ) اوسنۍ )متحده ملي جبههه( 

او ددې ترڅنګ دږته د ورته اهدافو لرونکې بلهه جبههه ) متحهده ملهي 

پرلهه شورا(، په خپلو تبليغاتي غونوو، ميټنګونو، مظاهرو او مرکو کې په 

پسې ډول ټينګار کوي، چې په افغانستان کې د نړيوالې ټولنې شهتوال  

دې ))قانوني(( شي. له ))قانوني کېدلو(( څخهه ددې پورتهه دوو ټلوالهو 

خپل تعبير او خپل تفسير دى، چې غواړو وروسته پرې رڼا واچهوو، خهو 

اوس په عام ډول رانو دږته، چې افغانستان کهې د نړيوالهو نواکونهو د 

الي اړتيا شته که نه؟ او که اړتيها يهې وي، نهو د ))قهانون(( کهومې شتو

 نواکمنې کورنۍ او بهرنۍ سرچينې بايد دا تائيد يا رد کړي؟

پهه عهام ډول  په افغانستان کې د نړيوالو نواکونو ضهروروې: -۶

افغان ملت په خپله خاوره کې د هېڅ بهرني نهواک شهتوال   نهه شهي 

اک شتوال  د بېالبېلو کورنيهو او بهرنيهو زغمل ، خو کله که د بهرني نو

عواملو له امله حتمي او ضروري شي، نو بيا افغانان خپلو ملي ګټهو تهه د 

تعرل له مخې په دې باب فکر کوالى شي، چې کوم نواکونهه د څهومره 

 وخت لپاره ضروري دي.

ګڼه  مه(2کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.
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هغه افغانان چې د هېواد د ملي ګټو د ساتنې پر رازونو پهوهېږي، هغهوى 

احساسوي، چې دا بهرني نواکونه بايد تر هغه مهالهه پهه  ددې ضرورې

افغانستان کې پاتې شي، چې افغانستان او د هغه پوځ، د مغرضو ګاونويو 

هېوادونو د پټو او ښکاره السوهنو د مخنيوي جوګه شي، نوره نهړۍ لهه 

افغانستانه د خونديتوب احساس وکړي، د دې ولهس پهه رګونهو کهې د 

ي او په ههر اړخيهز ډول دا هېهواد د جګهړې او متمدن ژوند وينه وچلېږ

جګړه مارو له اسارته خالص شي. تر دغسې يو حالت وروسته نه نړيهوال 

دلته د پونونو د رالېږو پلمه جوړوالى شي او نه ورته ضرورې لري او نهه 

افغانان بيا د بهرنيو نواکونو راتګ زغمالى شي، اوس خو چې افغانهانو د 

د بهرنيو نواکونو پر وړاندې سخت حساسهيت  طالبانو د سروط پر مهال

ونه ښود، علت يې دا و چې طالبانو او تر دې دمخه شمالټلوالې له خلکهو 

سره داسې بد چلند کړى و، چې خلک ترې تر پوزې راغلي وو او هر نوي 

تحول ته يې اړتيا لرله. د بهرنيو نواکونو په راتګ سره دلتهه سياسهي او 

پهوره پهوره عادالنهه نهه وو، پيهل شهول، د قانوني بهيرونه که څه ههم 

افغانستان د پرمختګ لړۍ روانه شوه، که چېرې نينې سياسي تېروتنې 

نه واى شوې، نو اوسنۍ برياوې به تر دې هم زياتې وې. پهه تېهرو پنځهو 

کلونو کې په افغانستان کې شوې رغونه د افغانستان د پنځوسو کلونو له 

غانستان دږرش کلنې جګړې دومره رغونې سره انوول ده. څرنګه چې اف

نپل  چې هر څومره ابادي په کې کېږي، بيا هم نه معلومېږي، نهو نکهه 

اوسنۍ ابادي د چا په نظر ډږره زياته نه ښکاري. د خلکهو تراضها ههم د 

خلکو عادالنه قضاوې ته زيان رسوي، نکه د بهرنيو نواکونو پهه راتهګ 

اقعيت سره يې مطابرت نهه سره د خلکو تراضا دومره لوړه شوه، چې له و
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درلود، هر کله چې د واقعيت او تراضا ترمن  واټن رامنځته شي، د خلکو 

 سالم قضاوې ته زيان رسېږي.

نو نکه خو په افغانستان کې د تېرو څو کلونو پر مهال  پر شوي کار، ههم 

شوې تبصرې او هم قضاوې عادالنه نه دي. البته شکايت که پهر دې وي 

تو څخه نوره هم موثره ګټه اخيستل کېدالى شوه، خهو چې له دې امکانا

د سياسي بې عدالتيو او اداري نيمګړتياوو له امله له دې نړيوالې پهانګې 

او طاليي چانس څخه مثبته ګټه پورته نه شوه، دا انترهاد بيها پهر نهاى 

برږښي. د نړيوالې ټولنې له سياسي او پوني حضور سره سره اوس ههم 

و حالت کې دى، چې مرستې او السنيوي ته ال اړتيا افغانستان په داسې ي

لري. که همدا اوس هم، نړيواله ټولنه خپل پونونه له افغانستانه وباسهي 

او خپلې مالي مرستې بندې کړي، نو دلته به بيا څه غوبل جوړ شي؟ ايا د 

نويمو کلونو لوبې به بيا تکرار؟ او ان تر هغه بدتر حالت بهه رانهه شهي؟ د 

خې وايو، چې همداسې به کېږي، نو افغانان بايد د خپلهوملي تجربو له م

ګټو په پام کې نيولو سره، ګاونويو هېوادونو، په تېره بيا ايران او پاکستان 

ته ددې مجال ورنه کړي، چې نړيوال نواکونه دلته په تنګ او په شا کړي 

او وروسته بيا د هغوى پر ناى د دوى پټ او ښهکاره عسهکر او ملېشهې 

داخل شي. د يو شي يا مسلې قانونيت د هغو د ضرورې لهه مخهې دلته 

معلومېږي، نو اوس چې موږ، د افغانستان ضرورې ته په ژور نظر ګورو، نو 

په ډاګه ښکاري، چې د نړيوالو نواکونو شهتوالي تهه اړتيها ده، همدغهه 

ضرورې ددې نواکونو قانونيت ته الره اواروي.که څه ههم ددې خبهرې 

 نسان ته ډږر سخت پرږوزي.زغم يو خپلواک ا
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لکه څنګه چې دمخهه  د نړيوالو نواکونو د شتوالي قانونيت:  -٣

مو يادونه مو وکړه؛ د نړيوالو قوتونو د شتوالي ضرورې، د هغو د قانونيهت 

سرچينه ده، خو بيا هم د نړيوالو او ملي اصولو او حروقو له مخې داسهې 

څخه قهانوني مجهوز قانوني او حروقي سرچينې شته، چې دوى له هغو 

ترالسه کړي. په دې قانوني سرچينو کې يو هم د ملګرو ملتونو سهازمان 

پټمبر د يوولسمې نېټې تهر د س  او بل هم خپله د افغانستان دولت دى.

پرږکړه ليک له مخهې پهر  (٧٨٣٣)پېښې وروسته، ملګرو ملتونو د خپل 

يها قربهاني امريکا شوى بريد وغانده، د امريکا متحده ايالت يې متضرر 

شوى هېواد وګاڼه او د خپلې دفاع حق يې ورتهه ورکهړ. بيها دملګهرو 

پرږکړه ليک  چې تطبيهق يهې اجبهاري  (٧٨٣٣)ملتونو د امنيت شورا 

حکم لري، د امريکا متحده اياالتو ته د دې حق ورکړ، چې خپل دښمن، 

په هره سيمه کې چې وي،  تعريب کړي، هغوى د همدې پرږکړه ليهک 

البانو حکومت ړنګ کړ او بيا يې د بن نړيوال کنفرانس تهه له مخې د ط

الره اواره کړه. په دې کنفرانس کې چې د نينو سياسي ډلو، لهه هغهې 

جملې نه د شمالټلوالې استازي يې ههم اساسهي غهړي وو، د ملګهرو 

ملتونو د غړو هېوادونو له خوا پرږکړه وشوه، چهې افغانسهتان تهه بهه 

ني، په پيل کې به د کابل او وروسته به بيا نړيوال سوله ساتي نواکونه 

د ائتالف او د نورو سيمو امنيت ټينګوي، په دې ډول په افغانستان کې 

ايساف دواړو نواکونو شتوالي لپاره نړيوال حروقي مجوز رامنځته شهو، 

دا چې دا مجوز د نينو په نظر عادالنه دى که نا عادالنه دا نهو بيها بېلهه 

رو ملتونهو د نهورو ايجنسهيو د پرږکهړو تطبيهق خبره ده. البته د ملګه

اختياري دى، خو د امنيهت شهورا د پرږکهړو تطبيهق اجبهاري دى، نهه 

اختياري ، که ددې شورا د پرږکړې مطابق کوم هېواد ته نړيوال نواکونه 
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لېږل کېږي، هغه هېواد يې مخالفت نه شي کوالى، په هر حال دا يو اوږد 

ډول اشهاره وکهړه، ددې ترڅنهګ د  بحث دى، چې موږ ورته په اجمالي

افغانستان د دولت درې واړه ارګانونه چې پهه واقعيهت کهې د همهدغو 

نړيوالو نواکونو د شتوالي زږږنده دى، هم تراوسه پهورې لهه حرهوقي او 

قانوني پلوه د نړيوالو نواکونو شتوال  نه دى چلنج کهړى، د افغانسهتان 

همدا نهن لهه افغانسهتانه دولت پر دې پوهېږي، چې که نړيوال نواکونه 

ووني، نو د دوى شتوال  به هم ورسره ختم شي، نو هغهه دولهت چهې 

شتوال  يې د بل چا په شتوالي پورې تړل  وي، هغه به لهه عملهي پلهوه 

څومره مشروعيت او توان ولري چې د بل چا د مشروعيت په اړه فيصهله 

يهوه اوږد  وکړي. ددې ترڅنګ افغانستان د امريکا متحده اياالتونو سهره

مهالې ستراتيژي هم لري، دا هم ددې ايجاب کوي، چې پهه افغانسهتان 

 کې تر بشپړ ثباې پورې نړيوال نواکونه دلته مېشت وي.

خو دا چې ولې يو شمېر ډلې او سياسي اشخاص، د بهرنيو نواکونهو د 

قانونيت خبرې کوي، د دوى بګراونو)شاليد( ته هم بايد لږ نظهر وشهي، 

چې دا ډول څرګندونې د صداقت له مخې دي کهه د چهل او فريهب لهه 

مخې؟: دا هغه ډلې دي، چې تر ټولو دمخه همدوى چغې وهلې چې ژر ژر 

نه راشي او موږ دې د طالبانو لهه مرګونهو ګوزارونهو دې امريکايي نواکو

وژغوري؛ هغه څوک چې نن د ناټو او ايساف  نواکونو د وتلو او يا قانوني 

کولو غوښتنه کوي، دا همغه خلک دي چې ستوني يې هغهه وخهت لهه 

ډږرو چغو کېناستل او تر ټولو دمخه يې امريکهايي نواکونهو تهه لبيهک 

نيت(( نوم هم په خولهه وانخيسهت، خپهل ووايه، هغه وخت يې د ))قانو

کورونه يې امريکايي نواکونو ته په ډبله کرايه ورکړل او اوږه پر اوږه لکهه 

د اجيرو ملېشو په څېر د امريکايانو ترڅنګ د طالبانو پر ضد وجنګېدل، 
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تر ډږره وخته يې امريکايي پونونو سره باډيګارډي وکړه او اوس هم لګيا 

ورکوي، خو دا چې اوس د نړيوالو نواکونهو د دي همدې کسب ته ادامه 

قانوني کېدو خبرې کوي، علت يهې دادى چهې دوى ال نهورو سياسهي 

امتيازاتو ته دام ايښ  دى، دوى فکهر کهوي، چهې نړيهوال بهه پهه دې 

))قانونيت(( ووږروي او په پاى کې به هغوى دوى سره سياسي امتيهاز او 

ولسهي جرګهې مشهرتابه  معاملې ته غاړه کېږدي. دوى فکر کوي، چې د

دوى سره دى او په حکومت کې هم د ټلوالې ونوه درنهه ده، نهو لهه دې 

قوې څخه به پر بهرنيو نواکونو د فشار د يوې وسهيلې پهه توګهه کهار 

 واخلي.

ايران او پاکستان هم دلته د بهرنيو نواکونو له شهتوالي څخهه پهه 

له سياسهي تشويش کې دي، نو دا ډلې هم له پخوا نه ددې هېوادونو 

او نورو کړيو سره پټې او ښهکاره يهارانې لهري، نهو نکهه خهو د دې 

هېوادونو پټه رابطه هم له دې قضيې سره ردږدالى نه شهي. دې کهې 

هم هېڅ شک نه شته، چې د بهرنيو نواکونو خپهل سهري او نهاوړه 

عملياې او په هغو کې د سلګونو افغانانو بېګناه وژنه د هېڅ افغان پهر 

ږي او نه دا ډول عملياې د امنيت په ټينګښت کې کومهه زړه نه اوارږ

مرسته کوالى شي، بلکې تاثيراې يې ال منفي دي. ههېڅ شهعوري او 

ملتپال افغان د ډږر وخت لپاره د بهرنيو نواکونو شتوال  حت  قانوني 

او ناقانوني، دواړه نه شي زغمالى، خو ملتپال افغانان پر دې پوهېږي، 

اکونو ته پلمې جهوړول، د مغرضهو ګاونهويو چې اوسمهال نړيوالو نو

هېوادونو اشغالګرو نواکونو راتګ ته د الرې اوارولو په مانا دي. څهه 

فکر کوئ، هغه څوک؛ په تېره دوه ټلوالې )) متحده ملهي جبههه(( او 

))متحده ملي شورا(( چې دواړه د يوې سهکې دوه مخونهه دي، کهه 
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، نو دوى به د يوې شېبې همدا نن امريکايي او نړيوال نواکونه نه وي

لپاره هم په کابل کې پاتې شي؟ بيا به يې نهاى کهوالب، اصهفهان او 

نورې سيمې نه وي؟ له دې ډول چغو او فريادونو څخهه ددې خلکهو 

هدف دا دى، چې څنګه کوالى شي له همدې بهرنيو نواکونو څخه د 

اوسنۍ اقتصهادي او پهوني 

ګټې ترڅنګ، نوره سياسهي 

 ي.ګټه هم  پورته کړ

له بهرنيو نواکونهو څخهه 

هم، د ولس هيله داده، چهې 

خپههل سههري عمليههاې دې 

زياتي ودروي، د افغانستان د 

دولت له ولسواک اړخ سهره 

دې مرسههته وکههړي، چههې د 

افغان ملي پوځ، ملهي اردو، 

پوليس او ملي امنيت په ارګانونو کې بشپړ سمون راولي، دا ارګانونهه 

دې پيهههاوړي 

کړي، نکهه د 

ه دوى د يهههو

عسکر لګښت 

زمههوږ د سههلو 

عسههههکرو د 

لګښههت پههه 

انهههوول دى، 
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دوى د افغانستان له کلتوري، ټولنيز، قومي او جغرافيهايي جوړښهت 

سره بلد نه دي او نه هم د چريکو جګړو تجربه لري، نو په دې خاطر د 

دوى او ملکي خلکو دواړو تلفاې زياې دي، ددې په خاطر چې ههم د 

فاتو مخه ونيول شي او هم د ملکي افغانانو، دوى د الزياتو زيانونو او تل

نو ښه الره داده، چې خپله افغان پوځ په عصري وسلو سمبال او پهه 

هر اړخيز ډول نواکمن شي، دا کار به د کورنۍ جګړې د مخنيهوي او 

کنټرول لپاره هم الره اواره کړي او پر مناسهب وخهت بهه د بهرنيهو 

غان پوځ به په چټک ډول ددې نواکونو د وتو زمينه هم برابره کړي، اف

جوګه شي، چې په خپله د خپل هېهواد سهاتنه وکهړي او د ګاونهويو 

السوهنو ته نواب ووايي. دا هغه الره ده چې دواړو لوريو او زموږ عام 

ولس ته ډږره په ګټه ده. دا چې يو څو سياسي مداريان هر وخهت پهه 

ي رسنيو کې چغې وهي، دا هغه خلک دي، چې په ولهس کهې اساسه

بنسټ نه لري او يوازې په يو شمېر پرديپالو رسنيو کې مطر  دي، دا 

همغه خلک دي، چې هم يې د بهرنيو نواکونو د راتګ پر مههال ډږهر 

امتياز اخيست  او اوس بيا غواړي د ))قانونيت((  تر چتر الندې د هغو 

د تنګولو له الرې نور امتياز هم واخلي. نړيوال نواکونهه او د هغهوى 

ماهرين بايد د افغاني ټهولنې ددغهو سياسهي سهوداګرو او سياسي 

پاړوګرو په چل او جادو پوه شي، تر دې زياې امتياز ور نهه کهړي او د 

 پخوانيو امتيازونو د سلب په باب يې هم جدي فکر وکړي.
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)) القاعده(( په افغانستان او ))الفايده((  

 په پاکستان کې

 

نږدې يوه نيمه لسيزه کېږي چې په نړۍ کې د )) الراعده(( په نوم 

يو نوى سياسي بازار پرانيستل شوى دى. ددې بازار مارکيټونه هر 

چېرته پرانيستل شوي، خو هوښيار هغه دى چې په دې تور بازار کې 

اچله سکه وچلوي، خپل کوټه زر صفا کړي، سپين په تور او تور خپله ن

پر سپين واړوي. ددې بازار يوه زياته برخه په افغانستان کې پرانيستل 

شوې، خو افغانان يې نه پېرږدونکي دي او نه پلورونکي، سودا نور 

خلک راوړي او پر نورو يې خرڅوي، راکړه ورکړه د نورو ده، خو نمکه 

نيولې، داسې لکه د يوه فري زون په شان، فري زون خو  يې د افغانانو

ښه وي، يوه ټاکلې اندازه محصول خو د نمکې خاوند ته ورني، خو 

دا مارکيټ په فري زون کې هم فري دى. عجيب مارکېټ دى، 

امريکايان ترې يو ډول ګټه پورته کوي، اروپايان ترې بل ډول، روسان 

ستان، خو بيا د ګټې ګټه اخلي، ترې بل رنګ، ايرانيان ترې بل او پاک

ټول پېروى او د سر کوچ پاکستان ته ني. که چېرې په افغانستان کې 

د الراعدې مارکېټ بېرته نه واى، نو امريکايانو هېڅکله هم دلته خپل 

مالونه نه شول خرڅوالى، روسيې ته هم پلمه نه پيداکېدله، چې په 

(مه ګڼه 2کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.
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ن هم له خپل دې سيمه کې د خپلې تېرې ماتې غچ واخلي، ايرا

پخواني دښمن )طالبانو( سره د خپل لوى غليم )امريکا( پر وړاندې 

تاکتيکي ملګرتيا نه شوه کوالى او پاکستان ته هم ددې زمينه نه 

برابرږدله چې يو خرڅ کړي او بل واخلي، يا زوړ ړنګ کړي او نوى جوړ 

کړي او بيا د تېر دږرش کلن جنګي ماشين ارابه تاوه او زوړ داستان 

 بيا له سره پيل کړي.

له دې لنوې يادونې څخه هدف دادى، چې داسې يوه حريرت تهه 

مو متوجه کړي، چې څوک د الراعدې د دښمنۍ چيغې وهي، هغوى د 

الراعدې له وجود او نامه څڅه تر هر چا زياته ګټه پورتهه کهړې ده او 

څوک چې يې پر دوستۍ تورن دي، هغوى ته يې ډږر زيان اړول  دى. 

په کلونو کې اسامه او د هغه ملګري د امريکا متحده اياالتو په  د جهاد

مالتړ او هڅونه ښه په زغرده شوروي لښکرو پر ضد وجنګېهدل، تهر 

جهاد وروسته ددې ډلې  غړي څه په سعودي، څه په افغانستان، څهه 

په سوډان او څه هم په نورو هېوادونو کې مېشته شول، خو د اوسنۍ 

او د هغه وخت د اسهالمي دولهت رئهيس   شمال ټلوالې= ملي جبهې

پروفيسور برهان الدين، اسامه بن الدن له سوډانه اريانا افغان الوتکه 

کې افغانستان ته انترال او دلته يې مېلمه کړ او سربېره پر دې يې تهر 

( تنو زياتو عربو ته د افغانستان تابعيت ورکړ، د جهاد په کلونو او ۶٣١)

ني د اخوانيزم د تار په غځولو سره پهه دې تر هغې وروسته استاد ربا

بريال  شو، چې په عربي درهمو او ريالونو خپله سياسي برا خونهدي 

کړي او په تخار کې د )عبداهلل بن مسعود( په نوم يو پوهنتون ههم د 

همدې سيروم له الرې ژوندى وساتي، خو کله چې طالبانو له اسهامه 

پر زړې يارانې ګردونه پرږوتهل.  سره نوې يارانه ټينګه کړه، نو د رباني
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طالبانو، چې د رباني تش په نامه سيار اسالمي دولت د افغانستان لهه 

خاورې اوټ کړى و، د الراعدې پخوانۍ دوستۍ او نوې دښمنۍ ورته د 

( يې يو نل بيها د بخهت ۶۶نوش دارو حيثيت غوره کړ، د سپټمبر پر )

ر سيوري الندې يهې ( امريکايي الوتکو ت٩٣ستورى راوخوې او د بي )

نوې ساه واخيسته، د شمال ټلوالې ټول داړه مهاران لکهه د سهمڅې 

ياران له غارونو راووتل او پر ښارونو راتويې شول، د خيال پاچا يو نل 

بيا د واک د عمل پر ګدۍ کېناست، طالبانو د الراعدې د دوستۍ مزه 

ن د وڅکله، د مال عمر تخت او بخت دواړه نسکور شهول. د افغانسهتا

هويت او نمکنۍ واکمنۍ د کورنيو مخالفانو ترڅنګ بهرنيو هېوادونو 

هم د الراعدې له دوستۍ او دښمنۍ څخه ښه د مزې ګټه پورته کهړه. 

که په کورنۍ کچه د رباني په مشرۍ شمالټلواله په پيل کې د اخوانيزم 

د نظريې له امله په اسامه او د هغه پر استاد عبداهلل عزام وياړږدله او 

د هغوى له دوستۍ او دښمنۍ يې ښه ګټه پورته کړه، نهو پهه بهرنهۍ 

کچه پاکستان هغه هېواد و، چې هم يهې د الراعهدې او نهورو عهرب 

ګروپونو په جوړونه کې تر حده زيهاې امتيهازاې، د همهدې عربهو او 

لويديزې نړۍ څخه ترالسه کړل، خو کله چې نهاى د )) جارسهتان(( 

پاکسهتان پهه واز کهومي د امريکها د  راغ ، نو تر ټولو دمخه همهدا 

خوشالۍ لپاره د الراعدې د مرابلې ډګر ته راودانګل، جنرال مشرف د 

جورج بوش د جګړې د مالتړ په برخه کې د )هو( او )نه( پهه انتخهاب 

کې ډږر ژر )هو( انتخاب کړه او بيا يې دا هم غبرګه کهړه، چهې ))پهه 

ستي او د ښمني د سياست کې دوستي  او د ښمني دايمي نه وي، دو

يو هېواد د ملي ګټو پر بنسټ ټاکل کېږي، اوس موږ تهه د پاکسهتان 

ملي ګټې مهمې دي نه الراعده او طالبان((. طالبان چې زموږ په ټولنه 
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کې اکثره هسې هم يتيمان او بې سرپرسته ماشومان دي، له سياسي 

پلوه هم پر ډږر سخت وخت  بې سرپرسته شول او د خپلهو پنجهابي 

انو پنجابۍ توره او اسالمي ورورولي يې په خپلو سترګو وليهده، ان يار

تر دې چې د طالبانو پر سفير)مال ضعيف اخوند( يې هم صرفه ونه کړه 

او امريکايانو ته يې د خپلې دوستۍ د اثباې د يوې نمهونې او غهوړې 

 مړۍ په توګه ور ډالۍ کړ.

نهوې  پاکستانيانو له الراعدې سره خپلهه زړه دوسهتي پهر يهوې

امريکايي دوستي بدله کړه او ددې دوستۍ په مرابل کې يهې نهږدې 

 شل مليارده ډالره له امريکا څخه ترالسه کړل.

د الراعدې د ټکولو د روان بهير له پيله بيا تر دې دمه هغه پټې او 

ښکاره مرستې چې امريکا له پاکستان سره کړي، تر هغو مرستو څهو 

نله زياتې دي، چې امريکا له افغانستان سره کهړي دي. د پاکسهتان 

لپاره دا يو طاليي چانس و چې څو ياغي عرب او څو نا شعوري طالبان 

شوې اډانه پهه شهلو مليهاردو ډالهرو وپلهوري او د  او د هغوى جوړه

پاکستان ګټې تضمين کړي. پاکستان بيا هم پر دې بسنه ونهه کهړه، 

چې طالبان او الراعده يو نل جوړ کړي او بيا يې ړنهګ کهړي او پهه 

دواړو حالتونو کې خپله چنده او انعام ترالسه کړي، بلکهې د سهبانۍ 

، د پښتنو قبايلي سيمه يې يو ګټې لپاره يې هم ور پرانيست  پرږښود

نل بيا د داسې خونښتونو لپاره عياره او د جګړې د جهاري سهاتلو 

امکاناې او بستر يې ورته برابر کړل. ددې لپاره چې د الراعدې شبکه 

په بشپړ ډول له منځه الړه نه شي، نو د الراعدې د مشرتابه شورا مهم 

ونو کې نهاى پهر غړي يې د پاکستان په لويو سياسي او صنعتي ښار

ناى کړل او جنګي ډلې يې په پښتنو مېشتو سيمو کې نکه خوندي 
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کړې، چې د جنګ د جاري ساتلو جوګه وي،  د ورانۍ زيان ههم دوى 

وزغمي، سياسي مسوليت هم د دوى پر غاړه شي او له نړيوالې ټولنې 

سره د ټکر کفاره هم دوى ورکړي، عجيبه خبره ده د الراعهدې مههم 

کثره په اسالم اباد، الهور، راولپېنوۍ، کراچۍ، فيصهل سياسي غړي ا

اباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې نيول شوي، خو جنګ د پښتنو 

په سيمو کې روان دى. د جنرال مشرف د څرګندونو له مخې تراوسه 

( تنه مهم غړي پاکستان نيولي او پر امريکا يې ٧٩١پورې د الراعدې )

کستان په پورتنيو يادو شويو ښهارونو کهې پلورلي دي، اکثره يې د پا

نيول شوي. د الراعدې ګڼ شهمېر غهړي همهدا اوس د پاکسهتان د 

استخباراتو او امنيتي ارګانونو تر نظر النهدې د پاکسهتان پهه مهمهو 

ښارونو کې خوندي دي او د هر يوه د سر قيمت او ارزښت معلوم دى، 

ې پيسو شي، نهو بيها کله چې امريکايان لږ په قهر او پاکستانيان لږ ب

پاکستاني جنراالن د الراعدې يو مهم غړى د يوې غوړې مړۍ په شان 

د امريکايانو تر ستوني تېر کړي او هغوى بيا ددې ښکار په بهدل کهې 

پاکستاني جنراالنو ته خپل انعام ورکړي، د ګټې دا بازار او مارکېټ به 

ه وي اوچتهه تر هغه روان وي تر څو چې د افغانانو د ملي شعور کچه ن

شوې، افغانان بايد پر دې پوه شي چې دا جنګ د څه لپاره او د چا په 

ګټه دى؟ ډږره دردونکې خبره دا ده، چې که د جګړې انهوول د يهوه 

فرضي احتمال له مخې د امريکايانو پر زيان تمام شي، نو بيا بهه ههم 

پاکستان هغه هېواد وي چې تر ټولو زياته مادي او معنهوي ګټهه بهه 

سه کړي، همدا پاکستاني جنراالن به وي او وايي به چهې مهوږ د ترال

اسالمي ورورولۍ له مخې خپلو مسلمانو عربو وروڼو ته پنهاه ورکهړې 

وه، نړۍ مو تېر وږستې وه او د الراعدې مهم غړي مو خوندي کړي وو. 
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ددې احتمال هم شته چې پاکستان امريکايانو ته د لوړ قېمت په بدل 

البانو او الراعدې نوى راټوکېدل  قهوې پهر هغهوى کې يو نل بيا د ط

وپلوري او دا ډلې يو نل بيا پر بد برخليک اخته کړي. ددې اټکل هم 

شته چې پاکستاني کمپاينران د نړۍ په کچه د غټو قدرتونو ذهنيهت 

بدل کړي او ددې سيمې امنيت ترې په اجاره واخلي، پاکستان سهره 

وسهته پهاتې سياسهي او ددې ظروف شته چې دلته د يهو داسهې ور

مذهبي افراطي نظام د رامنځته کولو تابيا وکړي، چهې د مهذهبي او 

سياسي تنګنظرۍ پر اساساتو والړ وي، په سيمه کې د ژوند او تمهدن 

ټولې نښې نښانې له منځه يوسي، خو ددغه غم پهه بهدل 

کې په سيمه کې يوه ناخوښې سوله او امنيت ټينګ کړي، 

جزيره وي، چې وګړي يې د جزاميانو په څېر  دا به د امنيت داسې يوه

په کې ژوند کوي، خو له نورې نړۍ او تمدنونو سره به اړيکي نه لهري. 

ددغو ټولو احتمالي خطرونو په پام کې نيولو سهره، ټهول افغانهان او 

طالبان بايد دې ټکي ته نير وي چهې د الراعهدې پهه شهان د يهوه 

فعاليت د زمينې برابرول که  تحريک لپاره په ټوله افغاني خاوره کې د

هغه هر ډول داليل او عوامل ولري، د افغانانو په ګټه نه ده او نهه ههم 

طالبان په دې ډول د يوه سياسي او شعوري نواک په توګه په ټولنهه 

منښت خاوندان کېدالى شهي، ددې ټولهههههو کې د واک، ګرانښت او 

زيان به يې افغانان، افغاني  سلسلو دوام د پخوانيو تجربو بيا تکرار دى، چې

 ټولنه او په خپله
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افغاني طالبان زغمي، خو ګټه به يې پاکستان او د هغوى په شان نورو  

هېوادونو ته چې ددې ډول تيوريو د جوړولو صالحيت او ظرفيت لري، 

 رسېږي.
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 د افغانستان پارملان؛ د لرګي توره

د بې وخته ديموکراسۍ همداسهې بهې ثمهره ونهه وي، کلهه چهې 

امريکايي پونونه افغانستان تهه راغلهل، نهو دلتهه ههم دبهې وختهه 

ديموکراسۍ ډولونه وغږول شول. د ديموکراسۍ نارو سورو او شهعارونو 

خلکو نه د نورو فکرونهو او شهعارونو الره دومره زور واخيست، چې له 

ورکه شوه. د ولسواکۍ په همدې ګرمهه هنګامهه کهې د افغانسهتان د 

پارلمان يا ملي شورا ) ولسي جرګې او مشرانو جرګې( لپاره انتخابهاې 

وشول. سره له دې چې د زر او زور ډږرو خاوندانو له قانوني او ناقهانوني 

خو يو شمېر هېواد پهالو افغانهانو ههم د الرو پارلمان ته الره پيدا کړه، 

خلکو د استازو په توګه د پارلمان غړيتوب ترالسه کړ. سره له دې چهې 

د پارلمان د غړو پر ترکيب، د خلکو نيوکې وې، خو بيا هم خلکهو تهه د 

هغو د شکايتونو د اورږدو يوه سرچينه پيدا شوه. په لومړيو وختونو کې 

هيله هغه وخت نوره ههم زياتهه شهوه، د خلکو هيله زياته وه، د خلکو 

چې ولسي جرګې نوې کابينې ته د باور رايه ورکړه، په دې باور رايه کې 

يو شمېر وزيران په ډږره مشکله د ولسي جرګې له چاڼهه تېهر شهول، 

ښاغل  رهين او ښاغل  فرهنګ په کې په مطلق ډول ناکام شول، خهو 

جهه د کړکهۍ لهه فرهنګ بيا وروسته د ډږر پسپسک او سمجوتې په و

(مه ګڼه 2کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې چاپ شوې ده.
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الرې بېرته کابينې تهه الره پيهدا کهړه، خهو د ښهاغلي رههين نهاى 

 هندوستان شو.

تر هغه وروسته د ولسي جرګې ډږر وخت پهر خپلمنځهي نانهدريو، 

شخړو، قومي، تنظيمي او سيمه ييزو بحثونو تېر شو. د ولسي جرګې د 

شخصيت د اعادې لپاره دويم چانس هغه وخت پيدا شو چې د بهرنيهو 

او مهاجرينو چارو وزارتونو وزيرانو ته د نه بهاور )عهدم اعتمهاد( رايهې 

صندقونه کېښودل شول، ولسي جرګې دواړه وزيران لهه خپهل بهاوره 

سلب کړل، دې کار سره د ولسي جرګې حيثيت اوچت شو، يو وزير خو 

په خپله مخه الړ، خو دا چې د دويم وزير سلب، د جمهور رئيس له خوا 

و بيا  ولسي جرګه پر دې بريالۍ نه شوه، چې  پر حکومت )) ويتو(( شو ا

خپله پرږکړه تعميل کړي،  نو د ولسي جرګې حيثيت ته نور ههم زيهان 

 ورسېد.

تر دې وروسته د ولسي جرګې د يو زياې شمېر غهړو زړونهه سهاړه 

شول، د غير حاضرۍ لړۍ چې له پخوا نه هسې هم روانه وه، نوره ههم 

و او څوک هم پر کورنيو سهفرونو مصهروف ټينګه شوه، څوک پر بهرني

شول، نينو وکيالنو چې له پخوا نه يې له يهو شهمېر وزيرانهو سهره د 
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))کمېشنکارۍ(( تار نغلول  و، دا لړۍ نوره ګړندۍ کړه، دا ډول وکيالن 

نور هم د خپلو ګټو تضمين ته وهڅېدل. په دې ډول د ولسهي جرګهې 

ورسېده چې ډږهر نلهه د رنګ ورو ورو پيکه شو، خبره ان تر دې حده 

ولسي جرګې ورنن  نصاب هم نه پوره کېده. د بغهالن پېښهې ههم د 

ولسي جرګې قضاوې او عدالت تر سختې پوښتنې النهدې راوسهت. د 

بغالن دردوونکې پېښه کې ولسي جرګې ډږر غوروپش وکړ، په نتيجهه 

کې د هغه واليت ملکي او بې واسطې والي ډاکتر محمدعالم اسهحرزى 

رګې د قضاوې قرباني شو، دا په داسې حال کهې ده چهې د د ولسي ج

پېښې لومړۍ درجه امنيتي مسئولين؛ د ملي امنيت رئهيس او امنيهه 

قومندان ال سرې سترګې ګرني، نه يوازې سرې سترګې، بلکهې کلهه 

چې د امنيه قومندان ښاغلي سيدخيلي په ټلېفون کې د ولسي جرګې 

وکړې او اخطار يې ورتهه  مشر ښاغلي يونس قانوني ته سپکې سپورې

ورکړ، نو د ولسي جرګې د رئيس پر اور او شور يې يخې اوبه تويې کړې. 

د ولسي جرګې د حيثيت د احيا لپاره ترريباً وروسهت  چهانس د روان 

کال د ثهور د اتمهې نېټهې د )) جشهن(( پېښهه وه، چهې نهږدې وه د 

وه لهوى افغانستان مشرتابه په کې له منځه تلل  واى او هېهواد لهه يه

سياسي او پوني بحران سره مخامخ شوى واى. پهه دې پېښهه کهې د 

ولسي جرګې يو بل هېوادپال غړى حاجي فضل الرحمن څمکنه  ههم 

قرباني شو، ولسي جرګې پر دې پېښې داسې يو فرياد پيل کړ، چې تها 

به ويل که ټوله کابينه نه وي، نو د دې مهسئولو امنيتي ارګانونو مشران 

و شېبو کې بې اعتماده او له حکومته رخصت کهړي، دوه خو به په يو څ

وزيران او يو رئيس راوغوښتل شول، د ولسي جرګې اکثره غړي دومره 

په قهر وو، چې تر خولې يې اورونه بادږدل، وزيرانو او رئيس صاحب که 
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د خپل نان د سپيناوي لپاره خپلو خبرو ته ډږر سپېروني ورکړل، خهو 

صندوقونه راوړل شول او ټول ولس په دې تمه څه نتيجه يې ور نه کړه، 

و، چههې اوس  بههه ددې 

درږو ښهاغلو سهابه پهه 

مالګههه کههړي، ولسههي 

جرګې ګوزار وکهړ، خهو 

ګوزار يې داسې و، لکه د 

لرګههي د تههورې ګههوزار، 

ددې پرناى چې مرابهل 

لوري ته زيان ورسوي،خپله توره ماته شوه او هغه وهم چې له حکومت 

ې پر وړاندې موجود و، ټول په يو ګهوزار لهه او ولس سره د ولسي جرګ

منځه  الړ، کله چې راى شمېرنه پيل شوه، نو په وزيرانو او رئيس کهې د 

وينههههې 

رنههګ نههه 

ښکارږده، 

سهههاعت 

وروسههته 

هههر څههه 

سهههرچپه 

شههههول، 

دولسهههي 

جرګهههې 

کمېشنکاروغړو د سترګو په رپ کې د ټلېفون په غوږۍ معامله وکهړه، 
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ضوري چمن په ))ستره جبهه(( کې په نتيجه کې هغه مسولين چې د ح

يې د دوه درې مخالفينو د ټکان له امله شرموونکې ماتې خهوړلې وه، د 

ملت د کور په پراخه جبهه کې په داسې حال کې چې د ملت اکثريهت 

استازي يې په مخالفه جبهه کې والړ وو، په فاتحانه ډول دا جبهه فهتح 

لمان وکيالن خړ غوږونهه او کړه او سره مخونه له پارلمانه راووتل، د پار

بوس مخونه له ولسي جرګې د خپل کور پر لوري رهي شول او د ولسي 

جرګې کمېشنکار وکيالن په دې بريالي شهول چهې د ولسهي جرګهې 

جبهه ماته او لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. تر هغه وروسته ولس ته پهه 

هر چها ډاګه شوه چې ولسي جرګه د وراسته لرګي هغه توره ده چې پر 

يې ګوزار کړې، خپله ماتېږي او هغه شخص تهه ههېڅ تهاوان نهه شهي 

 رسوالى.

دې ښاغلو ته د نه باور رايې تر دې بهير وروسته، ولسي جرګه نوره 

هم پيکه شوه، اوس نو د لرګي له دې تورې، نه ولس ډارږږي او نه هم د 

حکومت بې کفايتهه 

او باکفايته وزيهران. 

اوس چههې ولسههي 

عتبهار جرګې ته نه ا

پاتې او نه ډږر عمهر، 

خو زه د يو افغان په 

توګهههه د ولسهههي 

جرګې د هغو وکيالنو پر شخصيت او حيثيت ډږر نورږږم چهې واقعهاً د 

ولس په رايه راغلي او خپل ملت ته د خدمت تلوسه او ولوله لري. مهوږ 

بايد په ولسي جرګه کې د کمېشنکارو وکيالنو او رښتينو استازو ترمن  
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ړو. که ولسي جرګه رښتيا هم غواړي د خپل عمهر پهاتې تفاوې درک ک

برخه په حيثيت او اعتبار تېره کهړي، د صهداقت او درايهت تهوره دې 

راواخلي، سيمه ييز، ژبني، تنظيمي او سليره يي اختالفونهه دې يهوې 

خواته پرږږدي، د خپلو نينو وکيالنو د پټو او ښکاره معهاملو مخهه دې 

تطبيق لپاره دې پهه متحدانهه ډول هڅهې ونيسي او د ملي ارمانونو د 

وکړي، هغه  وخت کېدى شي د ولسي جرګې شهان و شهوکت، بهرم او 

عزې تر السه شي او که حاالې همداسهې روان وي، نهو کېهدى شهي 

 ولسي جرګه تر دې هم کم ارزښته او پيکه شي.
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 په افغانستان کې د سيايس شکايتونو کلتور

 

 

په درې لسيز جنګ کې د افغانستان پر ډږرو ارزښتونو د ابهام 

ورږځې خورې شوې، د ژوندانه د ډږرو ډګرونو معيارونه کمرنګ شول، 

تخريبکار له له خلکو الره ورکه شوه، مالمت او سالمت، خدمتګار او 

خلکو الدرکه شول، د انتراد، ونې هم تر وخت دمخه وده وکړه، تر 

اختناقي رژيم وروسته د ناکنتروله ))ديموکراسۍ(( رارسېدل، بله 

ستونزه وه، چې خلک يې په سياسي سفر کې ګو وډ کړل. د سياسي 

انترادونو دا بې هدفه لړۍ د ببرک کارمل د واکمنۍ له وروستيو 

وه، کارمل په پيل کې د شوروي راتګ د خپل نان وياړ وختونو پيل ش

باله، خو وروسته چې جګړې زور واخيست، نو ده د روسانو د راتګ پړه 

پر پخواني واکمن )حفيظ اهلل امين( واچوله، د خپلې واکمنۍ  پر 

وروستي مهال يې د خپل ګوند او حکومت پر نينو مطرحو غړو هم 

 سخت ټکونه وکړل.

هم دې لړۍ ته دوام ورکړ او په يوې غونوې کې يې  ډاکټر نجيب اهلل

د خلکيانو او پرچميانو دواړو له مخالفت نه سر وټکاوه او ويې ويل چې 

نه خلکي يم، نه پرچمي يم... او وروسته يې ))انتراد و انتراد از خود(( 

په نامه د انترادي ويناوو يو کتاب هم چاپ شو. د ډاکټر نجيب اهلل د 

تيو کې هم، حکومتي لوړ رتبه او ټيټ رتبه مامورين واکمنۍ په وروس

ګڼه  مه(2کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

 کې د رسيزې په توګه چاپ شوې ده.
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اکثره په انتراد روږدي شول، ددې پر ناى چې د خپل هېواد او 

حکومت ظرفيت وسنجوي او له بحرانه د راوتلو الرې په ګوته کړي، 

ټولو له يوې مخې د انتراد لمن ونيوله. تر هغه وروسته د تنظيمونو په 

دومره عام شو، چې تنظيمي مشرانو او ګووډيزه واکمنۍ کې، خو انتراد 

جنګساالرانو ورسره بېخي معافيت حاصل کړ، هغه وخت نو حاالې 

دومره ترينګلي وو، چې د انتراد تر کچې هم پورته وو او )) بې له تورې 

خالص  نه و په کار((. تر هغه وروسته د طالبانو په زورواکه واکمنۍ کې 

سره کفر معادل و، يوازې بهرنۍ خو په داخلي اوحکومتي کچه انتراد د 

راډيوګانې او رسنۍ وې چې له طالبانو سره يې مرابله کوالى شوه، نور 

نو د هېواد په داخل کې د هر چا ژبه او قلم تړلي وو او د رسنيو پر 

شتون دسانسور خپسه ناسته وه. د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو 

، نو بيا هم قلمونه وروسته چې د يو ناڅاپي ديموکراسۍ وږمې وچلېدې

تېره شول او د ژبو تنستې خالصې شوې، د هر چا چې هر څه په خوله 

راغلل، هغه يې وويل او ال هم دا لړۍ روانه ده. عجيبه خبره خو داده؛ 

ټولې دولتي او نا دولتي رسنۍ او اشخاص لګيا دي په انترادي کمپاين 

يت پر کې برخه اخلي، هېڅ داسې يوه سرچينه نه شته چې مسئول

غاړه واخلي، څو موده دمخه ازادۍ راډيو خپل ګردي مېز ته د دولت يو 

وزير رابلل  و، چې د خلکو پوښتنو او شکايتونو ته نوابونه ووايي، وزير 

صاحب ددې پرناى چې د خلکو شکايتونه نواب کړي، په خپله په 

شکايتونو سر شو، پردې مهال د ازادۍ راډيو کوربه ژورناليست، وزير 

ب ته وويل:  بس وزيرصاحب پوه شو، موږ خو تاسو ددې لپاره صاح

رابللي وئ چې د خلکو شکايتونه نواب کړئ، دا چې تاسو خپله 

 شکايت کوئ، نو ستاسو شکايت به څوک نواب کړي؟
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اوس چې ټول دولتي ارګانونه ګورې، له شکايت او انتراد پرته بل څه 

و په تېره بيا پارلمان، خو د کار نه کوي، د دولت دوه لوى ارګانونه؛ قضا ا

ټولو مشکالتو سر، حکومت بولي، خپل نان يې يوازې انتراد ته وزګار 

کړى او همدې انتراد ته يې کار ويالى دى، دا په داسې حال کې ده چې 

خپله د شورا اکثريت غړي د همدې حکومت مهم غړي وو، دې ښاغلو 

ه وخت کې نه که وپوښتل شي تاسو خپله چې په حکومت کې وئ هغ

موکومه توره کړې وه، چې اوس ال پر دې نورو حکومتي چارواکو 

انترادونه کوئ؟ په ولسي جرګه کې همغه وکيالن تر ټولو زياې او توند 

انترادونه کوي، چې تر دې دمخه يې په حکومت کې تر ټولو غوړې 

څوکۍ لرلې او اوس هم له حکومت څخه تر ټولو زياې باج اخلي، د 

ۍ ان د جمهوري رياست تر معاونينو هم رسېدلې، د جمهور انترادونو لړ

رئيس مرستياالن هم کله کله پر دولت نيوکه کوي او نږدې ده چې د نا 

سالم انتراد دا لړۍ د جمهوري رياست تر مرامه هم ورسېږي، دلته 

پوښتنه پيداکېږي، چې دا ټول انترادونه کوي، نو دا کار به څوک کوي؟ 

رانو او لړمانو دمونه يې زده دي، هغه راته کيسه زما يو دوست دى د ما

کوله چې پېښور کې يو )هندک ( زما دوکان ته راغ ، ماته يې وويل: 

پيرصاب ماته به يو دم ورکې، ما ويل د څه شي دم؟ ده ويل: واهلل کور 

چت باندې ماران ګرني، ماته دم ورکي چې مار ورک وکي او اودې 

سړي دم او چوف وکړ او بيا مې ورته  الندې راولي. څو څو نله مې په

وويل چې دا دعا به څو څو نله ووايې او بيا به ورته  ووايې چې راکښته 

شه په حکم د خداى او په اجازه د پير صاحب! )هندک ( الړ خپل کور 

ته او سبا مازيګر بيا راغ ، ماته يې وويل: پيرصاب تا ما باندې اجازه 

ل به دعا وکي بيا ووايې راکښته شه په ورکړې وه چې مار به دم وکي، او
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حکم د خداى او  په اجازه د پير، ښه ما دا دم واچوه، مار کته شه، نو 

راکابو ک  به څوک؟ )نيسي به يې څوک( ما ورته وويل، چې ته به يې 

کابو کوې که نه! نو هندکي، په ډږرې وارخطايۍ وويل: پيرصاب اجازه 

کابو ونه شي، چا پالر به الس واپس کي اجازه واپس کي، ما باندې 

 باندې ور وړي...((

نو اوس پوښتنه داده، چې انتراد خو اسانه دى، هر څوک انتراد 

کوالى شي، خو د حل الره کومه ده؟ او څوک مشکل حلوالى شي؟ نو 

چې د حکومت، پارلمان او قضا مامورين ټول انتراد کوي او کار نه کوي، 

ابو کوي؟ اصلي خبره داده چې ټولنه نو دا د مشکالتو )مار( به څوک ک

يوازې په انتراد نه جوړږږي، د ټولنې ابادي کار او زيار غواړي، ))څوک 

چې کار کوي هغه يې وسايل لټوي او څوک چې کار نه کوي هغه ورته 

داليل ګوري((. ډږر انترادونه ټولنه د انتراد له معافيت سره روږدې 

ناى او پر وخت وي، د حل  کوي، انتراد هغه وخت خوند کوي، چې پر

الرې په کې وي او په ټولنه کې يې د سمون لپاره پوره ظرفيت او 

امکاناې وي. د ډږرو خبرو او ډږرو انترادونو پرناى لږ کار هم ډږر ګټور 

 دى.
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 تور سړى د سپينې ماڼۍ په درشل کې

 

بارک اوباما د امريکا په تاريخ کې لومړى تور پوست  سړى دى، چې 

سهر خېلهو تر خپلمنځي ګوندي سياليو وروسته د جمهوري رياسهت 

کانديدانو کې راني، د بارک اوباما، فزيکي او فکري نهواکمنۍ، ژبنه  

مهارې، فصاحت، نواني او د امريکايي ټولنې د ذهني بهدلون اړتيها، د 

ډږرو خلکو په ذهن کې دا احتمال قهوي کهړى، چهې بهارک اوبامها د 

جمهوري غوښتونکي ګوند کانديد )جان مکن( څخه څو ګامهه دمخهه 

پينې ماڼۍ تر درشله به دا واټن کوم کانديد څهومره او دى. دا چې د س

په څه ډول ووهي؟ دا به راتلونکې ټولټاکنې معلوموي، خو کوم خبهر او 

پېښه چې افغانانو ته مهم دي، دادى چې په دې کانديدانو کې که هر يو 

بريال  شي، د افغانانو پر سياسي ژوند به يې اغېزه څه وي؟ که چېرې د 

و کانديد جان مکن بريال  شي، نو څرګنهده خبهره جمهوري غوښتونک

ده، چې په افغانستان کې به د جورج بهوش او جمههوري غوښهتونکو 

پخوانۍ پاليسي تعريبوي او کېدى شي د وخت له اړتياوو سره سم لږ و 

ډږر بدلون په کې راشي. سره له دې چې د افغانستان په اړه د بهوش د 

وې، خو دا چې بوش د افغانسهتان ادارې د پاليسۍ په اړه نينې نيوکې 

ګڼه  مه(2کال په) (ل4381)دا ليکنه هم د))قلموال(( جريدې د 

کې خپره شوې ده. هغه وخت ال د امريکا دجمهوري رياست 

انتخابات نه وو شوي، خو کوم اټکلونه چې په دې ليکنه کې 

 شوي وو،په انتخاباتو کې پر واقعيت بدل شول
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په اړه پرږکنده تصميم درلود، دا برخه ډږره مهمهه وه. د بهوش د ادارې 

پرمهال د افغانستان د روانې جګړې پر سياسي بديل فکر و نه شو او له 

محلي جنګساالرانو سره د تفاهم له الرې په حکومت کې د عهدالت د 

اکي پهه بلهه ليکهه کهې تامين عنصر کمزورى شو، ولس په يوه او زورو

ودرږدل. په دې دوره کې تر عدالت او انصاف، سياسي تفاهم، معهاملې 

او پوني ثباې ته ډږره پاملرنه وشوه او زورواکي د ناعادالنه امتيهاز پهه 

بدل کې ونازول شول. همدې حالت په افغانستان کې نهورې سهتونزې 

د صهبر  راوټوکولې، د جنګساالرانو د اشتها جام ډک نه شهو، د ولهس

کاسه تر مورګو ډکه شوه. خو په دې دوره کې افغانستان ته د امريکا او 

نړيوالو بې درږغه مالي مرستو څه ناڅه د سياسي عدالت د نشتوالي له 

امله پر راپيداشويو زخمونو موقتي پټۍ کېښودلې، پهه دغسهې يهو نها 

 مطمين حالت کې که د ديموکراتانو کانديد بارک اوباما د واک پر ګهدۍ

کېني، نو په افغاني سياست کې به د بدلون کومې نښې څرګندې شي؟ 

يو شمېر څېړونکهي اوبامها تهه ددې لپهاره هيلهه مهن دي، چهې دى 

ديموکراې دى او ديموکراتان طبيعتاً له زورواکانو سره جوړ نه دي، نهو 

په افغانستان کې به طبعاً د جنګساالرانو بازار سوړ شهي؛ تېهر او نهور 

ې سلب شي، د حکومهت ولسهي بنسهټ بهه قهوي او د امتيازاې به ي

زورواکو واک به کمزورى شي. پاکستان چې د افغانستان دالنجهې يهو 

اصلي المل دى، د اوباما په راتګ سره بهه د افغانسهتان پهه اړه خپلهه 

پاليسي نرمه کړي او که نه کېدى شي اوباما يې سابه په مالګهه کهړي، 

له مخې په دې حريهت پوهېهدل  نکه اوباما د هغه د تېرو څرګندونو 

چې اصلي مشکل په پاکستان کې دى، نو که اوباما پاکستان ته د خپلو 
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الوتکو او توغنديو زور وروښيي، پاکستان به د عوامو په اصهطال  يهخ 

 شي. 

افغانستان ته د اوباما راتګ او دلته په ننګرهار او کابل کې له دولتي 

چارواکو سره کتنهه د 

التو او افغانستان پر حا

مشههکالتو د ال نههان 

خبرونې پهه مانها ده. 

افغانسهههتان تهههه د 

امريکهها د جمهههوري 

رياست تر ټاکنو دمخه 

د اوباما دا سفر ددې ښکارندويي کوي، چې افغانسهتان بهه د اوبامها د 

احتمالي برياليتوب په حالت کې د هغه د بهرني سياسهت يهوه مهمهه 

 برخه وي.

دى، چې په ډږر ماهرانه او هر  د افغانستان د شخړې بل عامل ايران

اړخيز ډول په افغانستان کې خپلې توطيې پرمخ بيايي، اوباما له ايهران 

سره هم په حساب و کتاب ښه پوهېږي، نو که د اوباما په راتګ سهره د 

ايران او پاکستان د مداخلو السونه وتړل شي، د افغانسهتان د جګهړې 

امنيت او جوړ جاړي د تهامين  بهرن  اړخ به ترريباً مهار شي او د کورني

لپاره بيا افغانان خپل فورمولونه لري چې کېدى شي ژر تفاهم ته سهره 

ورسېږي. ديموکراتان غواړي په يو نه يو ډول په عراق کهې لهه خپلهې 

پوني ښکېلتيا څخه نان خوندي کړي، نو که دوى په خوندي ډول له 

رنهه زياتهه شهي، هغه نايه نان راوکاږي، نو افغانستان ته به يهې پامل

افغانستان به ددوى د پاملرنې د ثرل مرکز شي، په دې ډول به دلتهه د 
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سولې او ثباې او هر اړخيزې رغونې لپهاره زمينهه برابهره شهي. ددې 

ترڅنګ ديموکراتان کېدى شي د افغانستان د شخړې د پهوني حهل 

ترڅنګ پر سياسي بديل هم غور وکړي، که په دې ټولو الرو کې هر يوه 

او بريالۍ شي افغانستان ته يې ګټه زياته ده. پورتنۍ څرګندونې  عملي

احتماالې دي، ددې احتماالتو تطبيق او يا نه تطبيق د وخت او زمان او 

 د بريالي کانديد پر فکر او عمل، جرئت او دقت پورې اړه پيدا کوي.
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 د سيايس پوښتنو کانکور

 

له کومو کسانو ډار په کار دى او له کومو نه دى په کار؟ د لومړۍ پوښتنه:  

 ډار درې کسان په کې په نښه کړئ.

 حاجي محمد محرق -۶

 عبدالرشيد دوستم -٣

 حضرې صبغت اهلل مجددي -۹

 حامد کرزى -٤

 محمد قسيم فهيم -٩

 پيرسيد احمد ګيالني -۱

 کوم کارونه دلته ډږر عام دي؟دويمه پوښتنه:  

 رشوې -الف

 فساد -ب

 سړي تښتونه -ج

 ټول سم دي -د

رقص مرده )د مړي نڅا( ښودل د کوم تنظيم کار و؟ په  درږيمه پوښتنه: 

 څلورو نوابونو کې يو په نښه کړئ.

 اسالمي اتحاد -الف

 اسالمي حزب -ب

 اسالمي وحدې -ج

دا ليکنه هم د))قلموال(( دسيايس پوښتنو دکانکور په توګه د 

ګڼه کې چاپ شوې  مه(2کال په) (ل4381)نوموړې جريدې د 

 ده.
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 هېڅ يو -د

 کوم نظام د رنج او عذاب په نامه يادږده؟ څلورمه پوښتنه: 

 د استاد برهان الدين رباني -الف

 د ډاکټر نجيب اهلل -ب

 مد عمر مجاهدد مال مح -ج

 د ببرک کارمل -د

 کوم نظام د شر اوفساد په نامه يادږده؟  پنځمه پوښتنه:

 د مال محمد عمر مجاهد -الف

 د نورمحمد تره کي -ب

 د سردار محمد داود خان -ج

 د استاد برهان الدين رباني -د

 په الندې نومونو کې د کوم يو تخت سيار و؟  شپږمه پوښتنه:

 حضرې سليمان)ع(  -الف

 سلطان محمود غزنوي -ب

 استاد برهان الدين رباني -ج

 امير عبدالرحمن خان -د

 کوم اشخاص له ايران سره خواخوږي او پيوند نه لري؟ اوومه پوښتنه:

 کريم خليلي -الف

 شيخ محمد اصف محسني -ب

 حاجي محمد محرق -ج

 ټول غلط دي -د

 کړ؟ کابل ښار په اويايمو کلنو کې چا ډږر اباد اتمه پوښتنه: 

 اسالمي حزب او ملي اسالمي جنبش -الف

 اسالمي جمعيت، نظار شورا او اسالمي اتحاد -ب

 اسالمي وحدې -ج

 ټولو -د
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که حامد کرزى د ))جشن(( پر ورځ له منځه تلالى واى، نو  نهمه پوښتنه: 

 کابل به په څومره وخت کې لوټ شوى واى؟

 يو کال کې -الف

 يوه مياشت کې -ب

 يو ساعت کې -ج

 وروست  نواب سم دى -د

که طالبان بيا کامياب شي، نو د تنظيمونو مشران به چېرته   لسمه پوښتنه:

 ني؟

 پاکستان ته -الف

 ايران ته -ب

 تاجکستان ته -ج

 له کوم نايه چې راغلي او روابط ورسره لري هلته  -د
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 څه ىش چېرته ډېر دي؟

 په حکومت کې.   رشوې:

 د فساد پر ضد ادارو کې. فساد:

 په امنيتي ارګانونو کې.  نا امني:

 په داخل کې.  بهرنيان:

 په بهر کې.  داخليان:

 .د مخدراتو پر ضد ادارو کې مخدراې:

 په حکومت کې. مخالفين:

 تر حکومته بهر. موافرين:

 په ښارو کې. ګووډي:

 نظم:  په اطراف کې.
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 فقر د ډېرو بدمرغيو مور

 

د افغانستان روانه غميزه بېال بېل عوامل لري؛ سياسي عوامل، د 

بهرنيانو مداخله، د افغانستان جيوپوليټيک ارزښت او موقعيت، د 

توالو ناوړه پرديو د السپوڅو  تنظيمونو شتوال  او د نا اهله سياس

فعاليتونه،  دا ټول  پر خپل وخت او پر خپل ناى  په افغانستان کې  د 

بې ثباتۍ او هېواد د وروسته  پاتې والي سبب شوي دي، خو ددې 

 علتونو پورتنيو ترڅنګ  نينې نور اساسي عوامل  هم شته  چې د

تطبيق  ته يې الره اواره  کړې ده.  په دې الملونو کې  يواساسي عامل 

فرر دى، همدا فرر دى چې  د جګړو  او ستونزو لپاره بستر  برابروي.  

فرر بېالبېل ډولونه او  رنګونه لري: سياسي فرر، ذهني فرر، اقتصادي 

فرر، کلتوري فرر او داسې نور ډږر ډولونه ، خو په عمومي ډول  دوه 

فرره؛ يو مادي  او بل معنوي فرر، چې نور ټول  د همدې دواړو برخې 

ډږر خطرناک دي او دټولنې  په بې ثباتۍ کې اساسي نرش لري.  دي، 

ل کال له اقتصادي  پلوه د افغانستان خلکو  د ژوند کچه تر ۶۹٩٧تر 

صفر پورته وه،د ژوند دا کچه نوره هم  د غوړږدو او ودې په حال کې وه، 

تر صفر پورته په دې مانا نه چې  يو سوکاله  ژوند ته پرې  ورسېږي، خو 

تر نينو نورو ګاونويو  هېوادونو  دلته د ژوند  حاالې ډږر خراب   بيا هم

 نه وو.

ليکنه په کابل کې يوې خپرېدونکې مجلې او همدارنګه په دا 

 ننګرهار کې ))رڼا(( مجلې چاپ کړې ده.
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د جنګونو  پر مهال د افغانانو اقتصاد )صفر( ته نږدې شو  او وروسته 

تر )صفر( هم کښته کچې ته ورسېد.له اقتصادي پلوه  تر صفر کښته 

 ژوند  هغه حالت ته وايي چې انسان  په کې پوروړى وي، دا  د ژوند هغه

پړاو دى، چې انسان په کې د مايوسۍ خوا ته ني او د ژوند د برا په 

خاطر  هرډول مشروع او نامشروع  سرچينې او وسيلې  ته الس اچوي، 

حت  که  دا سرچينې دوى ته  د عريديي، کلتوري او ملي ارزښتونو د 

پرږښودلو  او بدالنه  په بيه هم تمامې شي. د ټول بشريت ستر الرښود 

د )ص(، مسلمانان د فرر پر ضد مجادلې او مبارزې ته  حضرې محم

رابلل او فرر يې د اسالم  مخالف عنصر باله، د پيغمبر حضرې محمد 

)ص(  نړۍ ليد دا و چې  فرر په انسان کې وهم  قوي کوي او مسلمانان 

د اسالم  له پاکې او مستريمې الرې اړوي، د حضرې محمد)ص( مبارک 

به له فرر څخه  کفر ته متمايل شي...(( د حديث دى چې: )) ډږر خلک 

پيغمبرانو هېڅ وينا  او عمل  بې حکمته نه وي، د حضرې محمد )ص(  

د دې وينا د  واقعيت  بڼه موږ په خپلو سترګو وليدله، کله چې  

افغانستان   اوږدې جګړې  دومره وناپه چې  د خلکو  د اقتصاد کچه  

مېر افغانانو خپل ملي  او اسالمي  ډږره ټيټه شوه، نو دا وخت  يو زياې ش

ارزښتونه له السه ورکړل او کوښښ يې وکړ چې څنگه خپل ژوند د فرر 

او تنګالسۍ له بال وژغوري، ډږرو لومړى گاونويو هېوادونو  ته د کووالۍ 

لمن ونيوله او وروسته بيا له هغه  نايه ګڼ شمېر  نا اسالمي هېوادونو  

شول. د طالبانو  د حاکميت پر مهال   ته د پناه اخيستلو  په لټه کې

حاالې  دومره تنګ شول، چې يو شمېر افغانان د سوکاله ژوند په بدل 

 کې خپلې عريدي پرږښودو ته  هم حاضر شول.
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د ناتائيد شويو رپورټونو  له مخې د طالبانو  د حاکميت پر مهال  

ښتل، نږدې يو لک افغانان له )اسالم( نه )عيسويت( ته په دې نيت  واو

پناه ورکړي. دې کې  چې په نامسلمانو غربي هېوادونو کې ورته سياسي

هېڅ شک نه شته، چې  افغانان د ژوند د سختيو پر وړاندې  ډږر مراوم 

وگړي دي، خو  هغه وخت  د فرر  زور دومره  زياې و، د يو شمېر 

افغانانو، چې اکثره له ښاري ژوند او ازاديو سره روږدي وو، مراومت يې 

ماې کړ، که چېرې د فرر  لړۍ په همغه کچه او چټکۍ  روانه واى، نو  هم

حاالې به نور هم خراب شوي واى. هغه مهال  چې به څوک په  

يولويديز هېواد کې  د هغه هېواد د تاب  په توګه قبول شو، نو  دلته په 

پاکستان او افغانستان کې  به يې کورنيو  خيراتونه  کول، چې شکر  

 ر غړى يې قبول شو.خدايه د کو

يوه رښتنيې کيسه ده ، د يوې کورنۍ څو  غړي په اسټراليا کې  

قبول شوي وو، ښځې او ماشومان يې  هم په کې شامل وو، خو د 

همدې کورنۍ يوه سپين سرې ښځه دلته پاتې وه، هغې د استراليا ډږر 

ارمان کاوه، کله چې به يې د ماښام او ماسخوتن مون  کاوه، نو په دعا 

کې به يې همدا ويل : خدايه ما استراليا ته بونې او هملته مې مړه 

 کړې...

 (ل۶۹٩٧)دا ډول کېسونه د خوشالۍ او وياړ سبب ګرنېدل، خو تر 

کال دمخه  افغانانو  ته دا حالت د شرم، بې ننګي او پېغور خبره وه،  خو 

 فرر او جګړې حاالې دې حد ته را ورسول.

غانان يې دا ډول کېسونو ته سوق کړل. همدا فرر و، چې ګڼ شمېر اف

که د افغانستان  جګړې  له يوې خوا ايويالوژيکي عناصر درلودل، نو له  

بلې خوا فرر هم په کې ډږر رول درلود، د دواړو غاړو په ليکو کې  يو 
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زياې شمېر نوانان  جنګېدل، چې اقتصادي مجبوريتونو  وسلې 

هلل  د حاکميت پر وخت  ))يوه اخيستلو ته  اړ کړي وو. د ډاکټر نجيب ا

پالر له خپل زوى څخه هيله وکړه چې  الړ شي صاحب منصب شي او 

ډبل معاش واخلي، زوى يې  ورته وويل، چې پالره معاش هم ډبل دى، 

خو مرګ هم ورسره مل دى، څو مياشتې  به معاش واخلم، خو وروسته 

شوى يم  چې  به مې مړى درته راوړي، پالر يې ورته وويل: زويه زه خبر

تر مرګ وروسته هم معاش ورکوي...(( يانې تراعدي معاش. دا که څه  

هم ټوکې ته ورته يوه خبره ده،  خو زموږ د ټولنې د هغه وخت د فرر يو 

 تريخ تصوير په کې پروې دى.

د فرر دا لړۍ اوس  هم روانه ده، اوس هم زموږ ګڼ شمېر نوانان  د 

ارول کېږي، دښوونځيو، پوهنځيو، پيسو په زور د خپل هېواد پر ضد ک

پلونو او سړکونو  ورانول ورته  په اجاره ورکول کېږي او د هغوى  له 

اقتصادي فرر نه د خپل هېواد د نورې ويجاړۍ لپاره کار اخيستل 

کېږي، د وخت په تېرږدو سره فرير نور هم فرير کېږي. د فرر  درجه  

ېدلې ده، آن دا چې يو نينو نايونو کې  د افراط  وروستي حالت ته رس

څو ک د خپل اوالد خرڅانه ته هم اړ شوي دي، يانې فرر، جنګ، 

سرطاني ناروغيو او نورو ټولو دومره خطرناک دى، چې په نورو ټولوو 

حاالتو کې  څوک د خپل اوالد  خرڅانه ته  نه اړ کېږي،  خو د فرر  په 

وويل فرر حالت کې  دې کار ته هم  اړوزي، لکه څنګه چې  د مخه مو 

يوازې اقصادي بڼه نه لري،  د خپل هېواد  او خپل ژوندانه  د برخليک  

په باب  د سالم فکر  نه کولو ته هم فرر وايي. ټولنپوهان د فرر د تعريف  

په برخه کې  په دې نظر دي چې: ))تر ټولو  خطرناک  فرر هغه دى چې 

رکړي((.  انسان په کې د خپل برخليک  د ټاکلو  ظرفيت  له السه و
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اوس زموږ  په ټولنه کې، په لومړۍ درجه کې سياستوال، په دويمه 

درجه کې  عام ولس اودټولنې عادي افراد د فرر په همدې خطرناکه 

مرحله کې دي. موږ د خپل  هېواد، خپل ژوند اوخپلې ټولنې دبرخليک 

دټاکلو سالم ظرفيت  او کفايت  له السه ورکړى، نو که غواړو خپله 

د بحرانونو له دې ټولو ډول ډول ناخوالو  څخه  را وباسو، لومړى ټولنه  

بايد د خپل  ذهني فرر عالج وکړو. ټول ملت  د پوهې  او علم زده کړې 

ته سوق کړو، کله چې  مو پوهه تر السه کړه، بيانو د هر ډول  معنوي او 

مادي فرر پر وړاندې مرابله  کوالى شو. د هر ډول فرر اختتام زموږ د 

 مرغيو  د اختتام مانا لري او همدا  د خالصون الره ده.بد
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 ؟ېږيبه ك څه... نو 

 

دا ليکنه له جالل اباده خپرېدونکې ))کاروان(( نومې جريده 

 کې چاپ شوې ده.
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 ولې بيا جنګساالران!؟

 
څه موده دمخه له امريکها نهه خپرږهدونکې ))نيويهارک ټهايمز((     

ورنپاڼې، د امريکا نوي ولسمشهر )بهارک اوبامها( تهه د يهوې نهږدې 

سرچينې نظرياې خپاره کړي دي. که څهه ههم ورنپهاڼې د سياسهي 

ملحوظاتو له مخې د اوباما د ادارې ددې لوړ پوړي چارواکي نوم نهه دى 

رښتيا هم د هغه د مرستيال او يا هم  اخيست ، خو داسې ښکاري چې

کوم بل لوړ پوړي چارواکي نظرياې به وي. په دې نظرياتو کې يو شهمېر 

نظرياې داسې دي، چهې هغهه د افغانسهتان خپلهواکۍ او د خهاورې 

بشپړتيا ته زيان رسوي او ترديد يې نه يهوازې د افغانسهتان د دولهت، 

ظرياتو کې د حامهدکزي د بلکې د هر هېواد پال افغان دنده ده. په دې ن

حکومت د بديل په توګه يو هم )) د سيمه ييزو يها واليتهي رهبرانهو او 

جنګساالرانو ترويه کول دي.(( په نيويارک ټايمز ورنپاڼه کې د دې لوړ 

پوړي چارواکي له قوله )) د واليتي رهبرانهو(( يادونهه راغلهې، چهې د 

ړ پهوړي چهارواکي د ترويې نيت يې لري. د ورنپاڼې له متن او ددې لو

خبرو قرينه او هدف همغه محلي جنګساالران دي، چې تراوسه ال ههم 

په نينو سيمو کې فعال او په نينو کې نيم ژواندى سياسي او پهوني 

ژوند لري. دا چې لهه سهيمه ييهزو زورواکهو او جنګسهاالرانو سهره د 

پهه امريکايانو څه سياسي يا پوني يارانه ده او دا يارانه به هغهوى تهه 

کومه بيه پرږوزي؟ دا به وخت ثابتوي، خهو کومهه خبهره چهې زمهوږه 

هېوادوالههو تههه همههدا اوس  د زيههاتې اندږښههنې وړ ده، هغههه ددې 

بېالبېلو پښتو وېبپاڼو له الرې خپره شوې ده.دا ليکنه د   
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جنګساالرانو بيا ترويه کول او راژوندي کول دي. امريکايان کېدى شي 

په لنوه موده کې له دې جنګساالرانو يو څه ګټهه پورتهه کهړي، لکهه 

وکړ، خو هغه مرضونه او جنجالونهه چهې دې  مخکې چې يې هم دا کار

سيمه ييزو جنګساالرانو او په اصطال  رهبرانو سره مله دي، پر هغهو د 

امريکايي چارواکو سر نه خالصېږي. دا جنګساالران پهه لنهوه او اوږده 

موده کې افغانستان ته د نري رن  مثال لري، چې د وخت پهه تېرږهدو 

په اوږده موده کې د امريکا متحده سره د ټولنې ټول وجود زبېښي، خو 

ايالتونه هم ترې په ارامه شپه نه شي سبا کوالى. امريکا بايد پر دې پوه 

شي، چې دلته د زورواکي او جنګساالر لوري او تګلوري يوازې د پيسو 

په مرابل کې بدلېږي، رابدلېږي، نو امريکائيهان چهې يهو سهيمه ييهز 

ددوى نور نوي او زاړه، پهټ او زورواک  د پيسو په بيه اخيستالى شي، 

ښکاره سيمه ييز رقيبان لکه روسيه، چين، پاکستان، ايران او نور ههم 

دا ډول کرکټرونه په بيه رانيوالى شي. نينو امريکايي سياسهتوالو تهر 

دې دمخه هم، دوه نلې پهه افغانسهتان کهې د جنګسهاالرۍ تجربهه 

دوى ههدف ترالسهه ازمويلې ده، کله چې د افغانانو د جهاد له برکته د 

شو، بې وسلې افغانان يې مختلفو زورواکو ته يوازې پرږښودل، افغانهانو 

او نړۍ ته د هغې اشتباه زيان، موږ ټولو په سترګو وليد. بيا يې چې کله 

د طالبانو نظام ړنګاوه، نو بيا يې هم د جنګسهاالرانو لهه تهاريخ تېهري 

رې اوه کلنهې درمل څخه ګټه واخيسته او نتيجه يې دا شوه چهې تېه

سياسي پروسې او د ديموکراسۍ بهير ته يې زيهان ورسهاوه. د امريکها 

نوي چارواکي بايد پر دې پوه شي، چې جنګساالر او جنګساالرۍ نهور 

په افغانستان کې د چلند وړ نه دي، دا داسې تاريخ تېر درمل دي، چې 

 کېدى شي يو مرض به دوا کړي، خو زر نور مرضونه به راوټوکوي. 

يکا چې اوس د نړۍ د مشرۍ دعوه لري او په نهړۍ کهې نهان د امر

ديموکراسۍ ممثل ګڼي، ښه به دا وي چهې ددې زمينهه او الره چهاره 
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برابره نه کړي، چې زموږ ولس يونل بيا د څو محدودو او سهيمه ييهزو 

زورواکانو له خوا اسير شي ، افغانان هم د نړۍ د نورو انسانانو په شهان 

کۍ په فضا کې خپل برخليک په خپله وټاکي، نه حق لري، چې د ولسوا

دا چې څو تنه محدود کسان د هغوى پر برخليک لوبې وکړي. د امريکا 

دا چارواکي بايد پر دې هم پوه شي، چې د سيمه ييزو سياسي او پوني 

اشخاصو ترويه، ورو ورو دا سيمې د مرکزي حکومت له حاکميت څخهه 

ي ته بيهايي او دا هغهه حالهت دى، وباسي او افغانستان د فوراليزم لور

چې زموږ نينې مغرض ګاونويان ال له پخوا نه ورته هيلې لري. دا حالت 

افغانانو ته هېڅ د زغم وړ نه دى، افغانانو د خپل وطن د خپلهواکۍ او د 

خاورې بشپړتيا د ساتنې لپاره دوه مليونه سرونه نذرانه کړي، دا قرباني 

رواکي سياستوال او جنګساالر لپهاره په دې او هغه سيمه کې د کوم زو

نه وه، نو امريکايي نوي لهوړ پهوړي او ټيهټ پهوړي چهارواکي بايهد د 

افغانستان د خلکو له ارادې سره سم حرکت وکړي، ههر هغهه حرکهت 

چې د زور له الرې پر افغانانو تحميل شوى او زمهوږ د خلکهو د فکهر او 

و، بلکې تهر افغانهانو ارادې مخالف حرکت و، نتيجه يې نه يوازې افغانان

زياته همغه بل بهرني نواک ته په ډږر زيان تمامه شوې ده. هيلهه ده د 

امريکا نوي چارواکي د تاريخ ددې حريرت او واقعيت له دې حکهم نهه 

 نان مستثن  ونه ګڼي.
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))زړه مې نه خوځي له ځايه غر خو هسې 

 وي که نه!((

 ) ټولو ملتپالو افغانانو ته يو ډاډ(

په دې وروستيو څو ورنو کې نينو ستمي او جمعيتي فاشيستانو 

او حلرو پر نينو هغو افغانانو پسې ډږهرې سهپکې سهپورې ليکلهي او 

ليکي يې چې ددې نويو فاشيستانو پر توطيو او دسيسو ډږر خبهر دي، 

اتمر او نينې نهور د دوى د ليکنهو محتهوا  ډاکتر فاروق وردګ، حنيف

جوړوي، هر څوک چې په افغانانو، په تېره بيا په  پښتنو افغانانو کهې د 

افغانستان د ملي ګټو لپاره ډږرې هلهې نلهې او د هېهواد د نمکنهۍ 

بشپړتيا د ساتنې او پالنې لپاره ټينګه مبهارزه کهوي، هغهوى نهو ددې 

 فاشيستانو د سترګو اغزي دي.

او د مذهب په جامه کې نوي فاشيستان په خپلو ليکنهو  ستميان

کې ان تر دې حده وارخطا دي، ددې پرناى چې د چا پهر فکهري ليهد 

لوري نيوکه وکړي او خپل داليل وړاندې کړي، د شخص شخصي حريم 

ته ورداخلېږي او شهخص تهه سهپکې سهپورې کهوي، دا خبهره ددې 

چاپي خپرونوکې چاپ دا ليکنه په څو پښتو وېبپاڼو او ځينو 

.شوې ده  
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ونکي، څهومره د څرګندونه کوي چې په افغانستان کې تجزيهه غوښهت

 علم او منطق پر فرر اخته دي.

نويو فاشيستانو چې اکثره يې د ستم، جمعيت او پهرچم لهه ډلهو 

څخه جوړ دي، په دې وروستيو وختونو کې په ډله ييز ډول د خپل قلم 

تبرونه زما خواته هم را اړولي، دا لومړى نل نه دى چې دوى دا کارونهه 

اډيو او ټلويزيون کې د سهتميانو او کوي، هر کله چې ما په کوم اخبار، ر

نورو تجزيه غوښتونکو غوڅ نواب ورکړى، نو بيا پر دوى اور بل شهوى 

او ورځ وروسته يې په خپلو اړوندو رسنيو کې ما پسې داسهې ليکنهې 

کړي، چې له منطره لرې دي. د دوى اکثرو ليکنو ته ما نکه نواب نهه 

، د ليکنې په مهتن دى ورکړى چې ليکنې يې له متضادو خواو ډکې دي

کې يې په نا شعوري ډول خپلې خبرې بېرته رد کړي دي، يوه جمله يې 

يوه مانا ورکوي او بله جمله يې بله مانا، بل مې په دې خاطر هم نهواب 

نه دى ورکړى، چې زه نه غواړم د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې خپل 

ق ته هم تم نان په داسې يو دري  کې ووينم، چې د هغو کمزوري منط

شم او نان له کاره وباسم، افغانستان، اسالم، افغان ملت، زمهوږ ملهي 

هويت او ملي ارزښتونه زما لپهاره سهتر ايويالونهه دي، پهر دې سهترو 

ارزښتونو د چا له خوا تعرض نه منالى او نه زغمالى شم، نو په همهدې 

نې خاطر زما غوڅ او سپين نوابونه د هغوى د زياتې نورږدنې او کړږهد

سبب شوي دي، دا چې په ما پسهې د سهتميانو او نويهو فاشيسهتانو 

ليکنې د هغو د ډږرې وارخطايۍ څرګندونه کوي، دا خبهره زمها زړه او 

فکر ته ال ډږر قوې ورکوي چې زما فکر او ليکنو د نښې من  ويشهت ، 

نکه چې اصلي هدف ته رسېدل  يم، خوند خو دا کهوي، چهې زمها د) 

کلمې( پر وړانهدې دوى اوږدې اوږدې ليکنهې  يوې جملې( ان د )يوې
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کوي، خو بيا هم د هغې نواب نکه نه شي ويالى چې که ويهالى يهې 

 شواى بلې ليکنې ته اړتيا نه وه.

په دې وروستيو ورنو کې د اريانا ټلويزيون له الرې، )له طالبهانو  

سره د مذاکراتو په اړه( يو ګردى مېز جوړ شوى و، چې په ژونهدۍ بڼهه 

ه، زه )يون( او د اسالمي جمعيت يو اړوند شخص ښاغل  عتيهق خپرږد

اهلل بريال  چې تر  جمهوري رياست اتنخاباتو دمخه د ملي دفاع وزارې 

مرستيال و، ددې مېز مېلمانه وو، زما او ښاغلي بريالي ترمن  د خبهرو 

ډږر اختالف نه وو، يوازې يو ناى کې ښاغلي بريالي طالبان يهو قبيلهه 

را خونښت وباله، چې د مذهب پهه جامهه کهې وړانهدې يي او عرب ګ

شوى او  روان جنګ يې د قدرې جنګ وباله. البته تهر دې دمخهه پهه 

بېالبېلو خپرونو او مرکو کې جمعيتيانو او ستميانو، طالبان يهوه قهومي 

ډله بللې، ما د دوى د دغو تعبيرونو په نواب کې وويهل چهې طالبهان 

ه ده، نه قومي ده، نه سياسي، زما داليل اساساً يوه مذهبي او  نظامي ډل

دا وو، چې که چېرې دا سياسي ډله واى، نو له دومره نظامي قوې سره 

به يې له پيله تراوسه ډږر سياسي امتيهازاې ترالسهه کهړي واى او لهه 

دومره ستونزو سره به هم نه  مخامخېدل او که قومي ډله واى، نو ولهې 

ولو زياې نپي چهې دوى ورتهه د همغې سيمې او همغه قوم خلک تر ټ

منسوب ګڼل کېږي، دا په داسې حال کې ده چې دوى تر ټولهو زيهاې 

پښتانه وژلي، د لغمان د نوانانو عامه وژنه يې هم وروست  مثهال و، دا 

مې هم وويل، چې په افغانستان کې اوسنۍ روانه جګړه د قدرې لپهاره 

وښهې حکومهت جګړه ده، ايران او پاکستان غواړي پر کابل د خپلې خ

تعميل کړي، دا هېوادونه مخکې تر دې چې دلته پهوني جګهړه پيهل 

کړي، مجبور دي د جګړې لپاره يهو ايهويالوژيک بنسهټ جهوړ کهړي، 
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افغانان د جګړې بشري او اصلي قربانيان دي، طالبان ددغهې مهذهبي 

ايويالوژۍ يا عريدې تر چتر الندې جګړه کوي، له مذهب څخه د دوى 

چې دا تعبير سم دى که ناسم، ښه دى که خراب، دا  خپل تعبير دى، دا

بېله مسئله ده، خو دوى د خپل فکر له مخې د ايويالوژۍ لپاره جګهړه 

کوي، نو په دې خاطر طالبانو ته دا جګړه ايويالوژيک ارزښت لري او که 

يې نه لرالى، يو څوک د قدرې په خاطر نان وژنې ته په اسانۍ سره نه 

و هېوادونو لپاره دا جګړه دقدرې جګهړه ده. د حاضرږږې، خو د ګاونوي

ښاغلي عتيق اهلل بريالي د نظر وروسهت  نچهوړ دا و چهې دا جګهړه د 

قدرې جګړه ده، نه د ارزښتونو او زما وروست  نظر دا و چې دا جګړه د 

ګاونويو هېوادونو لپاره دقدرې جګړه ده او د طالبانو لپاره د هغوى  لهه 

ارزښتونو جګهړه، پهه دې ډول دا جګهړه د خپلو تعبيرونو سره سم د  

قدرې جګړه ده او طالبانو ته دهغوى لهه خپلهو انګېرنهو سهره سهم د 

ارزښتونو جګړه. د خبرو ټول نچوړ او مانا دا وه. په اوسنۍ ليکنهې کهې 

 کېدى شي د الفاظو څه بدلون راغل   وي، خو مانا يې ټوله همدا وه.

و جمعيتي کړيو يهې يهو کله چې دا  مرکه نشر شوه، نو پر ستمي ا

اور بل کړ، ددوى هدف دا و چې تا ولې دا وويل چې طالبان ))قهومي(( 

ډله نه ده او د ايويالوژۍ لپاره جنګ کوي، د دوى په نظر زما دا خبره له 

)) کفر(( سره معادله خبره وه، نو نکه خو يې په بېالبېلو سايټونو کهې 

و ترديس وحشت وتهرور  ))اسماعيل يون و ايويالوژي طالبان((، ))يون

(( او داسې نورې ليکنې وکړې او پهه خپلهو اړونهدو چهاپي رسهنيو او 

سايټونو کې يې خپرې کړې. دوى د خپل منطق لپاره په خپلهو ليکنهو 

کې د طالبانو د وخت د هغوى د رهبرۍ شورا او واکمنو هغه لېست هم 

نهور  خپور کړ، چې ددوى د خپل استدالل له مخې له څو نا پښتنو پرته
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اکثره غړي يې پښتانه او اکثره د کندهار، هلمند او ارزګان وو. او بيا يې 

ليکلي وو، چې ايا دا پښتانه نه دي؟ خو د خپلو ليکنهو پهه وروسهتيو 

برخو کې بيا دې اعتراف ته هم اړ شوي چې دا که څه ههم پښهتانه وو، 

خو د پښتنو نمايندګي نه شي کوالى، له کښتني اعتراف سره پهورتنۍ 

ادعا خپله باطلېږي. نو ما نکه نواب هم ور نه کړ، د اريانا ټلويزيون په 

مرکه کې او تر هغه وروسته هم زما نظر همدا و، چې طالبان يوه مذهبي 

او نظامي ډله ده، قومي افکار نه لري. که چېرې يې لرالى، نو په ډله ييز 

نځي ( ښوو۱٣٩ډول يې دومره پښتانه نه وژل، نه يې د پښتني سيمو )

تړل او نه يې دا سيمه له تمدنه لرې پرږښودله. کهه چېهرې طالبهان د 

قوميت پر محور راڅرخېدالى، نو بيا د حکومهت او شهمال ټلهوالې دا 

ادعاوې بې بنسټه دي چې له دوى سهره بهرنهي طالبهان؛ پنجابيهان، 

عربان، ايغور، ازبک او چيچنيايان اوږه پر اوږه جنګېهږي؟ څهه شه  د 

که وجه ده؟ قوميت دى او که د دوى له خپل تعبيهر دوى ترمن  مشتر

سره سم دين او مذهب؟ او يا هم الراعده له طالبانو سره قومي ريښهې 

لري که څنګه؟ د طالبانو اوسني جوړښت ته چې سړى ګوري پر طالبانو 

د قوميت تور پورې کول له منطره لهرې ښهکاري، د طالبهانو پخهواني 

ضد يې جګړه کوله، د بدخشان جوړښت کې چې د اسالمي جمعيت پر 

او تخار د ګڼو طالبانو حضور د هغوى د قوميت مفکوره په خپله ردوي، 

دا چې اسالمي جمعيت او وحدې ګوندونه او نورو هغه وخت د طالبهانو 

پر ضد جګړه کوله او د دې ګوندونو زياې شمېر غړي تاجهک او ههزاره 

عيت مانها د ټولهو قومونو ته منسوب وو، دا ددې مانا نه ورکوي چې جم

تاجکانو ګوند، که چېرې هر ګوند موږ يو قوم ته منسوب کړو، نو دلتهه 

به اتوماې د هر ګوند سياسي او بشري جنايتونهه ههم هغهه قهوم تهه 
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منسوب شي. په داسې حال کې چې په وروسهتيو څهو لسهيزو کهې د 

ګوندونو او قومونو ترمن  ډږره زياته فاصله وه او الشته . کوم ګوندونهه 

چې له کومو سيمو راټوکېدلي د همغو سيمو خلک يې لهه السهه ډږهر 

کړږدلي دي. زما منطق دا دى چې د طالبانو جنايت او وحشت ښه او بد 

کارونه په طالبانو پورې منحصر دي دا په پښتون قوم او نور افغان ملت 

پورې هېڅ اړه نهه لهري او همدارنګهه د اسهالمي جميعهت د افهرادو 

ښه او بد کارونه په اسالمي جمعيت پورې اړه لهري، جنايتونه، وحشت، 

 نه په تاجک قوم يا ټول افغان ملت پورې.

دا چې نينې ستمي او فاشيسهتي ډلهې او اشهخاص طالبهان د 

پښتون قوم مترادف ګڼهي، ددې تهر شها د هغهوى اوږده فاشيسهتي 

ستراتيژي پرته ده، دوى غواړي دا قوم د طالهب او الراعهدې پهه نامهه 

او له نړۍ سره يې په ټکر کې وساتي، دا کار به ددې سهبب  بدنام کړي

شي چې پښتون قوم او په ټوله کې ټول ملتپال افغانهان د دولتمنهدۍ 

ظرفيت له السه ورکړي، د بهرنيو نواکونو د شتوالي په موده کې  به د 

ايران، روسيې او پاکستان په مرسته يو داسې قشر راوټوکېږي چې هغه 

ملي وحدې او ملي هويت مخالف وي. په دې حالهت به د افغانستان د 

کې به افغانستان يا د ټوټه کېدو خواته ني او که پهه کابهل کهې کهوم 

سست حکومت حاکم وي هغه به هم ددې ډول متعصبينو په الس کې 

وي. نو نکه خو دوى د همېش لپاره غواړي پر پښتون قوم د طالهب او 

يوالو په پوني زور د طالب پهه الراعده د نامه جال خور وي او د نورو نړ

جامه کې د هېواد اکثريت په اقليت بدل او له  سياسي صهحنې څخهه 

حذف کړي، ايران، پاکستان او د شمالټلوالې مهم غړي اوس د ګوو ګټو 

په همدې مثلث کې شامل ګڼل کېږي. که نه نو زما پر يوې خبرې چهې 
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کهت دى(( ))طالبان قومي تحريک نه دى، بلکې نظامي او مهذهبي حر

 دومره شور جوړولو ته اړتيا نه شته.

دوى د طالبانو د ))قومي(( ښودلو لپاره د هغوى د نسلي انتسهاب 

لپاره د هغوى ليست خپور کهړى دى، خهو کاشهکې چهې د اسهالمي 

جمعيت د مهمو غړو د نسلي انتساب لست يې هم ښودل  واى، کهه د 

ده ووني. که څهه جمعيت ليست ته مراجعه وکړو نو طالبان به مو له يا

هم عمالً په اسالمي جمعيت کې د نورو اکثرو ګونهدونو پهه تناسهب د 

قوميت عنصر قوي وو، خو موږ هېڅکله په کابل او نورو سهيمو کهې د 

اسالمي جمعيت د قومندانانو جنايتونه کوم قوم ته نه شو منسوبوالى. 

ې له پورتنيو توضيحاتو څخه مې هدف دا و چې ټول ملتپال افغانهان د

خبر وي چې زما او زما په شان پر نورو افغانهانو پسهې ولهې تونهدې او 

څخه مشهکور يهم چهې زه يهې يهو  )ج(ترخې ليکنې کېږي، زه له خداى

)افغان( پيدا کړى يم، زما فرهنګي او رسنيزه مبهارزه د هغهه چها پهر 

وړاندې ده چې هغه د دې خاورې شيره او پېروى خوري، خو نهان تهه 

))افغان(( نه وايي، دوى د )افغان( پر ناى نان ته ))افغانستاني(( وايي 

واړو کلمو تهرمن  د او ټول شعوري افغانان پر دې پوهېږي، چې د دې د

مانا څومره واټن  پروې دى. زه يو مستحکم مرکزي دولت غواړم چې د 

افغانستان پر ټولې خاورې بشپړ حاکميت ولري، خهو دوى نهامتمرکز، 

فدرالي او سيمه ييز حکومتونه غواړي چې د افغانستان وږش تهه الره 

دخشانه سل په اواره کړي، زه د ټولو افغانانو لپاره له نيمروزه نيولې تر ب

سلو کې د تساوي غوښتونک  يم او د هر ډول نا معرولې فردي لوړتيها 

مخالف يم، خهو دوى د افهرادو د تسهاوي پهر نهاى د ))قومونهو((  او 

))مليتونو(( د ))تساوي(( خبهرې کهوي او خبهره پهه واقعيهت کهې د 
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ناتساوي او نامعروليت خواته بيايي، حريرت دادى چې په يو هېواد کې 

ون پر وړاندې د قومونو د حروقو او وجايبو خبره نه مطر  کېهږي، د قان

اصالً افراد خپل حروق او د قانون پر وړاندې خپل وجايب او مسهوليت 

لري. که چېرې په ډله ييز ډول د قومونو د حروقو خبره مطر  شي، که 

قوم کې کوم څوک جرم وکړي ايا دا جرم به فردي وي که قومي؟ هغهه 

ږي که ټول قوم؟   که د قومونو د ))تسهاوي(( اصهطال  فرد به نيول کې

قيد کړو، ايا په پارلمان کې بهه د تاجکهانو او پښهتنو او دې سهره پهه 

ننګرهار کې د سکانو افغانهانو څهوکۍ سهره برابهرې وي؟ خهو دلتهه 

معلومېږي چې د ))تساوي(( اصطال   هغه مانا نه ورکوي چې خپلهه د 

وانينو نيولې بيا د نړۍ تر ټولو وضهعي کلمې لغوي مانا ده. له اسالمي ق

قوانينو پورې  هيچېرته هم څوک د قوم خبرې نه مطر  کوي، کله چې 

په يوه ټولنه کې فردي تساوي رامنځته شوه، نو د ټول ملت د تسهاوي 

زمينه برابره شوه، نو په کور کې د کورګيو جوړولهو تهه څهه اړتيها ده؟ 

قبيله يي نظرياتو مخهالف عجيبه خبره خو داده چې څوک د قومي او 

وي او د ټول ملت په اړه فکر کوي، هغه ډږر پر قوميت تورنهوي، زه يهو 

واحد متحد افغان ملت غواړم، له نيمروزه تر بدخشانه او له نورستانه تر 

هراته هرڅوک چې د هرې سيمې وي، په ههر مهذهب چهې وي، هغهه 

و دوى موږ پر افغان بولم او د ټولو د حروقو د تساوي غوښتونک  يم، خ

 قوميت تورنوي.

زه د ايران، پاکستان او نورو لرې پرتو هېوادونو د مداخلو مخالفت 

کوم، خو دوى د هغوى په اصطالحاتو شخوند وهي او بيها رسهنيو کهې 

دوى سپينې کوترې شي او موږ ګناه کار شو. موږ د ايران او پاکستان د 

په جهوړو شهويو  کلتوري يرغل مخالفت کوو، خو دوى د ايران په الس
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تلويزيونونو او رسنيو کې معاشونه اخلي. موږ د ټولو افغانانو ترمن  پهر 

يوې ورځ خپل مذهبي اختر کوو، خو دوى له ايران سهره خپهل اختهر 

شريکوي، دا او دې ته ورته نورې خبرې دي چهې د اختالفهاتو اصهلي 

ه ټکي جوړوي، نو نکه خو د ايران په مرسته په چلېدونکو رسنيو کې ن

يوازې په ما، بلکې نورو تکړه افغانانو پسې هم دا ډول ليکنې خپرږهږي. 

ستمي کړيو نه يوازې د ايران په مرسته د افغانستان د ملهي هويهت او 

ارزښتونو د ختمولو اوکم ارزښته کولو لپاره پراخ کمپهاين پيهل کهړى، 

بلکې يو شمېر نور ضعيف النفسه افغانان په تېره بيايو شهمېر پښهتانه 

غانان يې هم د پيسو او رشوتونو په زور تطمي  کړي دي. په جالل اباد اف

کې د ايران د قونسهلګرۍ تهر فعالېهدو وروسهته هلتهه ههم د ملهي 

شخصيتونو او ملي افکارو د خاوندانو پر وړاندې يو ډول حرکتونه پيهل 

شوي، په دې ترڅ کې يو دوه کم سواده حق الزحمه يهي ژورناليسهتان 

تطمي  شوي او هغوى ته دا دنده ورکړل شوې چې د  هم د پيسو په زور

پښتنو افغانانو د ملتپالو او شعوري فرهنګيانو پر ضد ليکنې وکړي او په 

افغاني په تېره بيا په پښتني ټولنه کې د هغوى اغېز کمزورى کړي، نو د 

ستميانو او نويو فاشيستانو په دې نوي راپيل کړي کمپاين کې تر ټولهو 

رکړل شوى، نو له  دې حق الزحمهه يهي ژورناليسهتانو دمخه زما نوم و

څخه يو يې د  )) يون وپېژنئ(( په نوم يوه داسې ليکنه کړې چهې لهه 

پيله تر پايه يې ما، زما پالر، مېرمن او ټولې کورنۍ ته  يې په کې کنځلې 

کړي، که څه هم دا ليکنه يې  تراوسه نه ده خپره کړې ، خو په کوم چا 

او په مستعار نامه يې يو ايميل ادرس جوړ کهړى او يې چې کمپوز کړې 

بيا يې له هغې الرې خپل نان او يو بل کس ته ايميهل کهړې، دا ټولهه 

سلسله ماته معلومه ده، دا ليکنه هم د ايران پلهوه ډلهو قومانهدې تهه 
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منتظره ده، چې کله به زما پر ضد په دې کمپاين کې راڅرګنده شي، زه 

خې د هغه شخص نوم نه اخلم، خو ههر کلهه اوس د نينو نزاکتونو له م

يې چې دا ليکنه خپره کړه، بيا به يې ليکونک  در وپېهژنم اوکهه اړتيها 

پېښه شوه  نواب به يې هم ووايم. له دې ليکنې څخه زمها ههدف دا و 

چې يو خو ټولو ملتپالو افغانانو ته دا څرګنده کړم، چې د هېواد پر غهم 

مره لوى تبليغاتي کمپاين روان غمجنو فرهنګي شخصيتونو پر ضد څو

دى او دا کمپاين له کومې سرچينې الهام اخلي ، زه په دې ډول خپلهو 

)) پام چې وار مو خطا نه ټولو ملتپالو هېوادوالو ته دا ډاډ ورکوم: 

او بله دا چې د سهتمي او نويهو  ما منلې غرغرې دي.(( -شي

اوس ماته پتهه  فاشيستانو دا ډول ليکنې پر ما تاثير نه کوي، نکه چې

ولګېده چې زما او زما په شان د نورو هېواد مينهو افغانهانو کهارو زيهار 

هدف ته رسېدل ، نو نکه يې افغان ضد ډلې ټپلې دومره چيغو او نهارو 

 سورو ته رسولي دي.

 د دنهيا تورې لهښکهرې د عهالم ډږهرې خههبرې

 نهزړه مې نه خوني له نايه غر خو هسې وي که 

 ))خوشال بابا((                                                                                                                                                                                                                                    
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 تېرى درملرنځور سياست او تاريخ 

درې لسيزې کېږي، چې زموږ ټولنه د يوه داسې رنځور سياسهت پهه 

منګولو کې راګير ده، چې څومره وخت پرې تېرږږي، نو دا رن  نور ههم 

اوږدږږي، داسې لکه د سرطان او يا هم نري رن  په شان، چې د انسهان 

وجود ورو ورو کمزورى کوي او بيا يې لهه منځهه وړي. کهه انسهاني او 

ر څومره ډږرې او رنګارنګ دي، داسې يې د رغهونې ټولنيزې ناروغۍ ه

الرې چارې او درمل هم ډول ډول او رنګارنګ دي. هوښهيار طبيهب او 

حکيم جي همغه څوک دى، چې دا ناروغي پر خپل وخت تشهخيص او 

ناروغ ته له ناروغۍ سره متناسب درمل ورکهړي. ههر درمهل د ههرې 

ې نهاروغۍ لپهاره د بلهې ناروغۍ لپاره کار نه ورکوي او کله که هم د يو

ناروغۍ درمل کارول شوي، نو ددې پرناى چې ګټه يې کړې وي، زيهان 

يې اړول  او جانبي عوارض يې پيدا کړي دي. د افغانستان په تېهر درې 

لسيز سياست کې د بحرانونو يو غټ المل همدا و، چې يو ش  پر خپل 

يانو، پرچميانو، ناى نه کارول کېده او تر ننه هم دا لړۍ روانه ده. د خلک

جمعيتيانو او طالبانو د پوره واک او نيم واک په ټولو بهيرونو کې حاالې 

همداسې روان وو او اوس هم تهر ډږهره حهده خبهره همداسهې ده. د 

خلکيانو په ټوله کابينه کې يوازې څلور پنځو وزيرانو لهوړې زده کهړې 

د  درلودې، د جمعيتيانو پهه نيمواکهه واکمنهۍ کهې ان  اشهپزان ههم

افغانستان په سياسي نمايندګيو کې د دپلوماتانو په توګه مررر شول، د 

طالبانو په واکمنۍ کې د عامې روغتيا پر مسلکي پوستونو سربېره ان د 
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ترافيکو رئيسان او مديران هم ماليان مررر شول او د طالبانو تر سروط 

وروسته د يوې درې ګورياليان لکه ديو سهېالب پهه څېهر پهر دولتهي 

ستونو راشېوه شول، تراوسه يې هم ګڼ شمېر دولتي پوسهتونه پهه پو

الس کې دي، يوازې په لباس او څېره کې يې تغير راغل ، خو په ماهيت 

او ذهنيت کې يې هېڅ بدلون نه دى راغل . دې هرې دورې خپل خپل 

مرضونه او رنځونه زموږ پر ټولنې تحميل کړل او د عالج الره يهې اوس 

ده، نکه  چې موږ ددې لپاره سمه سياسي نسهخه  نکه له موږه ورکه

نه کاروو او که کاروو يې هم، نو د درملو پوره دوز نه تطبيروو. همدا څه 

باندې دږرش کاله کېږي، چې افغانستان له څو ډلهو ټپلهو او سياسهي 

ګوندونو سره يرغمل دى. که ددې ټولو ډلو د مطرحو او اغېزمنو څېهرو 

يو نيم زر کسانو نه زياتېږي، همدا کسهان   شمېر محاسبه کړو، نو تر زر

دي، چې بيا نو له زورواکو، ټوپکوالو او نورو دبړه مهارانو سهره يهو ګهو 

زنځير او نېل جوړوي او د ټولنې د روغتيا ټول رګونه زبېښي. د دږرش 

کلن سياست په بهير کې يوه غټه اشتباه همدا وه، چې دغه لوبېدلي او 

صحنې څخه په بشپړ ډول ونهه وتهل، لوبېدونکي اشخاص له سياسي 

طالبانو که څه هم د دوى يو زياې شمېر له مخې پسې جارو کړل، خهو 

هغوى بيا خپله دومره مرضونه لرل، لکه د مالريها پرنهاى چهې کهولرا 

راشي. کله چې د طالبانو کولرا د امريکايانو د دواپاشۍ پهه زور ختمهه 

ډلو ونيهو. د مالريها يهو شوه، نو ناى يې بېرته پخوانۍ مالريا ياجنګي 

خصلت دا دى، چې که د درملو پوره دوز ونه کارول شي، اتلس ورنهې 

وروسته بيا راګرني او دا نل نو سړى دومره نپي، چې لهه پښهو يهې 

غورنوي. د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته هم امريکايانو د افغانستان 

و وسهايل له خلکو سره همداسې چل وکړ، دوى د مالريا ضد واکسين ا
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درلودل، خو زموږ خلک يې د مالريا د ماشو ترحم تهه پرږښهودل. دې 

ماشو زموږ د ولس د بدن وينې داسې وزبېښلې، چې دوى په کهې ښهه 

غټ شول، خو زموږ د ولس رن  يې داسې اوږد کړ، چې اوس يهې ټولهه 

نړۍ عالج ته حيرانه ده. امريکايانو داسې فکر کهاوه، چهې د پخوانيهو 

او جنګساالرانو بيا راژوندي کول به د يوه داسې درمل پهه جګړه مارانو 

توګه کار ورکړي، چې طالبي ناروغي ختمه کړي، خو امريکايان دې تهه 

متوجه نه وو، چې جنګساالران داسې يو تاريخ تېهرى درمهل و، چهې 

جانبي عوارض لري؛  که د يوه مرض لپاره دوا شي، نو سل نور مرضهونه 

د همدې جنګساالرانو د عملونو زږږنده ده، يها زږږوي. طالبان خو اصالً 

که دې جنګساالرانو په کابل او د هېواد په نورو سيمو کې د خلکهو پهر 

سرونو مېخونه نه واى ټکوهلي او د خلکو پر مال، عزې او نهاموس يهې 

تېرى  نه واى کړى، نو طالب په شان يوې زږږې او ترخې پديدې ته هېڅ 

هغه وخت داسې يو تريخ درمل و، چهې تهر اړتيا نه پيداکېدله. طالبان 

ستوني تېرول يې اسانه کار نه و، خو د هغهه وخهت د جنګسهاالرانو د 

زرګونو ناروغيو ښهه دوا وه، نهو ولهس خپلهه پهوزه ونيولهه اولکهه د 

چمبړخيال په څېر د بدبويه  درمل په توګه يې تر ستوني تېر کړل، خهو 

اً صفا لباس کې پر ټولنهه اوس چې بيا پخواني ټوپکيان په نوي او نسبت

واکمن شوي، د واک او نواک ميتود يې توپير کړى، خو ماهيت يې نهه 

دى بدل شوى، نو طبعاً يو نل بيا د طالبانو شتوالي ته زمينه برابرږږي، 

نکه بهرنيو نواکونو، چې په ګوه، له دې کورنيو غلهو سهره د جهوال 

و نل بيها بهه يهې د خوله نيولې، نو زموږ  ولس به چاته فرياد وکړي، ي

طالب د ترخو درملو ته پام وراوړي. واقعيهت خهو دادى کهه چېهرې د 

افغانستان دولت او نړيواله ټولنه غهواړي پهه افغانسهتان کهې بشهپړ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ که نړيوال ماته وخوري؟

8318 
 

سياسي عدالت او سوله تامين کړي، نو د هر ډول تاريخ تېرو دواګانو له 

طالبانو کارولو دې ډډه وکړي، نه پخواني جنګساالران او تنظيمواکان د 

ښه بديل دى او نه هم طالبان د هغوى. نړيواله ټولنه او افغان حکومهت 

که غواړي، ددې اوږده سياسي رن  عالج وشي، نو لږ تهر لهږه دې پهه 

افغانستان کې د عامې روغتيا له ميتود او تجربې څخه ګټه واخلهي. د 

ال عامې روغتيا وزارې د قانون له مخې، د ټولو تاريخ تېرو درملو استعم

او خرڅول بند دي، نو نکه خو ددې وزارې هئيتونه وخت پر وخهت د 

کابل او د هېواد د نورو واليتونو پهر درملتونهو ګرنهي، تهاريخ تېهرې 

دواګانې راټولوي، سېزي يې او خرڅوونکو ته يې قانوني سهزا ورکهوي. 

ددې وزارې مامورين او طبيبان پر دې پوهېږي، چهې دا ډول درمهل د 

يان رسوي، که يوه ناروغي ښه کهړي، نهو لهس نهورې انسان بدن ته ز

زږږوي. خو زموږ سياستوالو ال تراوسه پورې د ټولنې  د سياسي ناروغۍ 

اصلي عاملين نه دي تشخيص کړي او نړيواله ټولنه هم له دومره تجربو 

سره سره بيا هم د اشتباه له پاسه بله اشتباه کوي. هغهه سياسهتوال، 

پر ټولنه واکمنوي او نواکمنوي، چې زمهوږ زورواکي او محتکرين زموږ 

ټولنه د همغو له السه در په در اوخاورې پر سر شوې ده. کهه دا جګهړه 

مار، دومره د نبوغ خاوندان واى، نو د خپلو اختالفونو عالج به يې کړى 

واى، چې ولس يې پرې کباب کباب کړ. د خپلې دې ليکنې د وروستۍ 

حکومت او نړيوالې ټولنې څخه هيله  غوټې په توګه يو نل بيا له افغان

کوم، چې تېرې ناروغه سياسي څېرې ، د نويو درملو پهه توګهه، نهورې 

زموږ په ټولنه کې ونه کاروي، دا همغه تاريخ تېري درمل دي، چهې بيها 

کارول يې په لسګونو جانبي عوارض او مرضونه زږږوي، نو کهه نړيوالهه 

مې روغتيا وزارې د ماهرينو ټولنه او افغان حکومت اوسمهال، لکه د عا

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  که نړيوال ماته وخوري؟

 

831١ 
 

په شان، دا تاريخ تېرې درمل، د ښارونو له درملتونهو څخهه نهه شهي 

ټولوالى او نه يې شي سېزالى، نو لږ تر لږه خو دې دومره وکهړي، چهې 

نور امتيازاې دې نه ورکوي، سياست ته دې پرږږدي، خو په سياسهي او 

رفيت تهه دې اقتصادي امتياز دې نه سمبالوي، خپل کفايت او خپل ظ

پرږږدي، چې څومره خپل سياسي ژوند او واک غځوالى او تضمينوالى 

شي. اوسمهال که حکومت او نړيواله ټولنه دا توره هم وکړي، نو زمهوږ 

 ولس به د شکرانې لمونځونه ادا کړي.
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 نجات څلی

 د بيا جوړونې کيسه

  محمد اسمعيل يون :ليکوال

 فياض حميد: کمپوز

 ډيزاين: سپني سهار

 د افغانستان ميل تحريکخپرندوی: 

 (۱۱د ليکوال د خپرونو لړ: )

 (۶۹۱د خپرندوی د خپرونو لړ: )

 ز۷۱۶۲ل/ ۶۹۳۱چاپکال: 

 ټوکه ۶۱۱۱چاپشمېر: 

 www.melitahirk.comوېبپاڼه: 

 ۱۲۱۱۱۱۳۷۳۸کابل/  -اسد دانش مطبعهچاپځی: 
 

 کتاب د چاپي او آنالين خپرولو ټولې رښتې له خپرندوی رسه خوندي ديد دې 
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 نجات څلی د يوه ملت ژوندی تاريخ

 

لکه څرنګه چې هر ملت خپل خپل ارزښتونه لري او د هغو دساتنې او 

پالنې په فکر کې وي، د نجات څلی هم د افغان ملت د برم سمبول او د 

تاريخ دی، چې د هېواد ژغورنې لپاره له منځه وړلو يو ژوندی د اغتشاش 

کو نسلونو ته هغه رسښندنې ور په زړه کوي، چې د نخپلو اوسنيو او راتلو 

دې ملت اصيلو بچيانود خپلو رسونو په نذرانه کولو رسه هېواد ژغورلی او 

تر دې دمه يې اوسنيو نسلونو ته سپارلی دی. کله چې سپه ساالر محمد 

پر ولسونو وګرځېد په پای کې يې د پکتيا  نادر خان څو مياشتې د پکتيا

کې جرګه کړل او هغوی ته يې درې وړانديزونه  )سپينه شګه(مرشان 

 وکړل:

د سقاو زوی ته چې زموږ پر رس يې ډېرې پيسې ايښي، موږ وروسپارئ  -۶

 او هغه زياتې پيسې ترالسه کړئ!

وج که مو خوښه وي موږ له ځاځيو څخه وشړئ چې موږ نور پر تاسو ب -۷

 نه شو او درېيم وړانديز دا چې:

 راځئ په ګډه مال وتړو او خپل وطن د سقاو له تورتم څخه خالص کړو. -۹

د نادر خان تر وړانديزونو وروسته د ځاځيو مرشانو، له نادر خان او د هغه 

له ورونو پرته په يوه جال غونډه کې پرېکړه وکړه چې دا به تاريخي بدنامي 

و په مقابل کې سقاويانو ته وسپارو، د پښتونولۍ د وي چې دا ورونه د پيس

دود دستور له مخې هم سمه نه ده چې دا ورونه موږ له خپلې سيمې 

وشړو، نو راځئ چې مال وتړو او کابل بېرته ونيسو. پر همدې وروستۍ 

پرېکړه دوعا وشوه او درې ورځې وروسته د قومي اربکيو يو لښکر تيار شو. 
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ق(کال د ربيع الثاين پر يوويشتمه نېټه مرشان رسه هـ .۶۹۱۸) په پای کې د

جرګه شول او په يوه پنځلس ماده ييزې پرېکړې رسه يې د هېواد ژغورنې 

ته مال وتړله. چې ددغو غازيانو په رسښندنو رسه هېواد يو ځل بيا له اړ و 

 حکومت حاکميت ته الره اواره شوه. دوړ څخه وژغورل شو او د يو ميل

د ژوندۍ ساتلو او راتلونکو نسلونو ته د يادګار په توګه  د دې سرتې بريا

يې په الهورۍ دروازه کې يو څلی جوړ کړ. نوموړی څلی د بربک کارمل 

دواکمنۍ پر مهال په دې نيت له بېخه ونړول شو، چې هېڅ اثار يې پاتې 

نه يش، خو ژوندي ملتونه هېڅ وخت خپل ارزښتونه له السه نه ورکوي او 

ورکولو ته تيار دي، که څه هم په پښتني ټولنه کې ټولې  نه يې د السه

بدبختۍ په پوره شدت رسه موجودې دي، خو بيا هم په همدغو بدبختيو 

 کې خدای ج په دغو پرګنو ځينې د کار او دستار سړي لورويل دي. 

 هزار دي يې دستار تړ ــــچ

 د دستار سړي په شامر دي

 

هو د پښتنو د دستار سړيو په جمله کې يو هم پوهاند محمد اسمعيل يون  

دی چې د نجات څيل د بياجوړونې لپاره يې له نورو هېوادوالو او يو 

شمېر مرشانو رسه يوځای مټې را ونغښتلې او په پوره مېړانه او نه ستړي 

کېدونکي زيار يې وکوالی شول چې د هېواد ټول قومونه د نجات څيل 

او ځينو نورو  يو ځل بيا جوړولو رسه سال کړي. له نيکه مرغه د استادپه 

دغو هڅو رنګ راوړ، د نجات څلی تر پخواين هغه نور هم لوړ او د  مرشانو

منځه له تاريخ په حساسو شېبو کې چې د ميل ارزښتونو او يادګارونو د 

و وړلو پوره هڅه کېږي؛ يو ځل بيا دنګ کړ. خو دغه کار استاد له زيات

ټولو هېوادپالو د ننګونو او خنډونو رسه مخ کړی دی، ځکه چې استاد 

شخصيتونو دروازې ته لکه دروېزګر درېدلی او د څيل لپاره يې د هغوی د 
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کړيو ژمنو د پوره کولو غوښتنه ځنې کړې )په دې اثر کې ورته په تفصييل 

ډول اشاره شوې( چې دا بيا تر ټولو سخت کار و. له چا څخه د يو 

ميل(( کار لپاره پيسې غوښتل او دهغه پوره حساب ورکول او د ټولو ))

شکاکانو د شکونو رفع کول هم ساده خربه نه ده. د ځينو په وينا د مرستې 

جلبول يانې سيند ته د هغوی غورځول دي )ښه وکړه او سيند ته يې 

خرب  پوره وس پهوغورځوه!(، دا نو د سرت کيمياګرو کار دی د هر وګړي 

 . نه ده

په دې اثر کې پوهاند صيب د څيل پر تاريخ، ارزښت او بيا جوړولو رڼا 

اچولې ده، پوهاند صيب په دې اثر کې هغو ټولو لوړو ژورو ته اشاره 

، چې د کار په بهري کې وررسه مخ شوی دی؛ د چا له خوا ننګول ېکړ 

شوی، د چا له خوا رټل شوی، د چا له خوا ستايل شوی او نور ټول 

يې په کې واضح کړي دي، چې دلته يې تکرار او بيا بيان ته موضوعات 

رضورت نشته. لکه څنګه چې خوشال خان خټک له پښتنو رسه د کار پوره 

تجربه لري، د بې اتفاقۍ په شمول د هغوی هرې چارې ته يې اشاره 

کړې. دغسې استاد يون هم له پښتنو رسه د ګډ کار پوره تجربه لري. 

 خوشال بابا وايي:

 ـــهاق په پښتانه کې پيدا نه شاتف

 کړ ل ګرېوان پارهو ما به د مغ ڼهګ

 

يو شی چې زه يې ډېر زيات تر اغېز الندې راوستم هغه د پوهاند صيب د 

قلم يوه ځانګړنه ده، چې هر کله د حکومت پر نادودو هم ليکلې نيوکه 

کوي، نو په پای کې د علمي ليکنو په څېر ورته ځينې سپارښتنې هم 

ې دا چاره يې پر لوستونکي د ليکنې اغېز ال پسې زياتوي چې په کوي، چ

 دې رسه يې د ليکنې عينيت او علميت جوتېږي. 
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د دې اثر په پای کې يې په پښتنې ټولنه کې د کار ټولې تجربې رشيکې 

کړي که هغه مثبتې دي او که منفي او استاد په پوره امانتدارۍ رسه پرته 

زيان ورسېږي، ټول تېر بهري يې واضح له دې چې د چا شخصيت ته 

کړی، له دې څخه هدف دا دی چې راتلونکو مبارزينو او د کار سړيو لپاره 

 د الرې مشال يش.

څوک چې دا کتاب لويل نو راساً يې د څيل مايض او حال ته بيايي، 

تاريخي واقعيتونه په تسلسل رسه يو پر بل پسې بيانېږي او بيا خربه تر دې 

. دا کتاب د تاريخي او اوسنيو واقعيتونو د بيان ترڅنګ د دمه رارسېږي

يونليک بڼه هم لري چې په ډېر دقت رسه د څيل د بياجوړونې بهري په 

کې ګام پر ګام تعقيب شوی. دا کتاب د دېرشو ورځو په بهري کې ليکل 

له يوه پاخه ليکوال پرته دا  ايډې  شوی او چاپ ته تيار شوی دی. شوی،

 ه وس پوره خربه نه ده.د هر ليکوال پ

که ميل رضورت او احساس نه وای او قوي انګېزه، نو هېڅکله به داسې يو 

اثر نه و رامنځته شوی. په دې اثر کې چې کوم ترخه جريانونه بيان شوي، 

زه نه غواړم چې هغه دلته راوسپړم، ښه ده چې لوستونکي يې خپله په 

 دقت رسه ولويل. 

کوی او غواړي په پښتنې ټولنه کې کار وکړي  هغو مبارزينو ته چې مبارزه

او کار يې )ر هم ورکړي، مشورې ورکوي، دغه مشورې ځينې ډېرې 

ځينې ډېرې ترخې دي، خو ددغو مشورو پيل کول به مو هڅه  او خوږې

او هاند په اوبو نه وړي، په دې مشورو کې يې د کار پر وړاندې ټولو 

ه په ګوته کړې ده، که مبارزين خنډونو، خطرونو او ننګونو ته د حل الر 

غواړي کار وکړي، نو څه ډول پيل او څه ډول يې پای ته ورسوي، که 

وننګول يش څه بايد وکړي، له خنډونو رسه څه ډول مبارزه وکړي، موږ د 

پيښومديريت په نوم يو مضمون تدريسوو، چې په کې د پېښې تر مخه څه 
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ر پېښې وروسته څه بايد بايد ويش، د پېښې پر مهال څه بايد ويش او ت

نو استاد هم د پېښو د مديريت د پرنسيپونو له مخې خپلې چارې  ،ويش

داسې ترتيب کړې وې، ته به وايې چې دا مضمون يې په زور او زېر 

ي، نو پر و لوستی دی. ځينې پېښې دي چې د هغو مخنيوی ناشونی 

. وړاندې يې بايد داسې الرې ولټول يش، چې د ګواښ کچه راټيټه يش

آن پر خپلو کړيو کارونو يې  ېچې استاد هم په دې اثر کې ورته اشاره کړ 

د هغو د نه  ې،پرده اچول ي،د دې لپاره چې د خلکو حسادت را ونه پارېږ

يادولو قرباين يې ورکړې ده، خو په داسې حال کې چې له هغو څخه 

يادونه يې مطل  حقوقي ح  دی، خو استاد د پرګنو د وحدت او پښتني 

لکه څرنګه چې يو مرش ته ښايي هامغسې اوسېله کړې او لکه د  لپاره، مبر 

مدبر مدير په څېر يې په ټوليزه توګه دغه ټولې ناخوالې مديريت کړي 

 دي. 

په پای کې زه درانه لوستونکي د استاد د ترخو او خوږو تجربو لوستو ته 

ه کړې، کې يې ورته نغوت د څيل د بيا جوړونې په کاري بهريرابومل، چې 

بويه که په پښتني ټولنه کې مبارزين غواړي کار وکړي، نو له دغه اثر څخه 

 د يوه الرښود په توګه ښه کار اخيستالی يش. 

 په درناوي

 وفاالرحمن وفا

 افغانستان -احمدشاه بابا مېنه کابل
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 د دې اثر د ليکلو اهميت او رضورت

 

هغه ټولنې چې غم ځپلې او درد ځپلې وي، ستونزې او کړاوونه يې زيات 

ګاليل وي، په هغو کې د خدمتګار او خاين تثبيت اسانه کار نه دی. د 

شخصيت زغمل هم په کې يو سخت کار دی او د شخصيت جوړونې بهري 

هم په کې له سختو کړاوونو څخه تېرېږي. په داسې ټولنو کې مصنوعي 

وخت د اصيل شخصيتونو ځای نييس او تر څو چې  شخصيتونه ډېر

حقيقت روښانه کېږي، دروغو خپل کار کړی وي، په همدې خاطر زموږ 

په ټولنه کې متل دی: ))څو چې رښتيا راځي درواغو به کيل وران کړي 

وي((. متل په يوه ټولنه کې د هغې ټولنې د وګړو دمتواترو تجربو 

نيز منط  داسې يو فورمول دی وروستۍ نتيجه او نچوړ دی. دا د ټول

چې د هغه له پاسه بيا بله خربه ځای نه لري، نو ځکه خو پر متل باندې پر 

ناليکلې او نا رسمي بڼه د ټولنې عام تواف  موجود وي. متل په داسې 

ځای کې کارېږي چې ورته مسله پېښه يش او څوک يې د غوټې خالصولو 

د پرې د ګټو او نظر تواف  وس نه لري، يا هم د طرف او طرفينو تر من

موجود نه وي، نو جرګه مار يا متلچي چې پر خپل وخت او پر خپل ځای 

اړوند متل وکاروي، نو خربه راټوله او بيا نورو خربو، دليل او څنګزنو 
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مسايلو ته په کې د بحث مجال پاتې نه يش. زموږ په ټولنه کې رښتيني او 

شخصيتونه نه غواړي په کاذب شخصيتونه دواړه موجود دي. رښتيني 

تصنعي، تکلفي ډول او د تظاهر له مخې ځان څرګند کړي، کار او خدمت 

کوي، خپله خوله تويوي، خو په اکرثو وختونو کې ځان شاته سايت، پر 

خپل نفس پښه ږدي او د ځان د شهرت او نېکنامۍ لپاره هڅه نه کوي. 

د کار وس او  خو په مقابل کې بيا تصنعي او تکلفي شخصيتونه چې اصالً 

توان نه لري، غواړي د حقيقي شخصيتونو د کار او زيار په برکت رامنځته 

شوي مثبت کارونه د ځان په نامه متام کړي او په دې ډول د خپل 

شخصيت د تصنعي تبارز لپاره الره اواره کړي. ډېر وخت رښتيني 

شخصيتونه د خپلې حيا او عزت په خاطر د دې ډول اشخاصو پر وړاندې 

غربګون نه ښيي او نه غواړي خپل فزيکي او فکري ځواک د دې ډول 

اشخاصو پر وړاندې وکاروي، نو تصنعي اشخاص له دې تشيال څخه هم 

ګټه پورته کوي او غواړي په يو نه يو ډول په ډېره سپني سرتګۍ رسه ځان 

مطرح او د عوامو ذهنيت منحرف کړي. له همدې کبله هغو اشخاصو چې 

هر ډګر کې توره کړې، د تورې )ر يې تکلفي او ځان خوښو د ژوندانه په 

اشخاصو وړی، نو ځکه خو د همدغه جريان د تثبيت په خاطر په پښتو 

کې يو متل رامنځته شوی چې: ))تورې دې الال وهي، مړۍ دې عبدهللا 

 وهي((.

د نجات څيل د بيا جوړونې په برخه کې دواړه ياد متلونه يو ځل بیا د 

ې پيل شول. د څيل تر جوړونې مخکې د ښاغيل محمد عمل په ډګر ک

نذير احمدزي په کور، ژوندون ټلوېزيون او ځينو نورو ځايونو کې چې 

څومره غونډې شوې وې، په هغو کې چې کومو سيايس او تصنعي 

اشخاصو کومې ژمنې کړې وې، هغه يې يوه هم عميل نه کړه، نه يوازې 

ې يې ځانونه غيب کړل چې په خپل لوزونه يې عميل نه کړل، بلکې داس
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مياشتو مياشتو يې پيدا کېدل ناشوين شول. د موضوع د رڼاوي لپاره به يو 

دوه درې بېلګې راوړم. ښاغلی محمد نذير احمدزی چې د دې څيل د 

بيا جوړونې له اسايس اشخاصو څخه و، د څيل د ډبرې تر ايښودلو 

يف او هڅونې یو ځل وروسته ال درکه شو، څه موده وروسته مې په ډېر تکل

د څيل کتلو ته اړ کړ، خو تر هغه وروسته مې بیا د سلګونو ټلېفونونو او 

ل( کال د تلې ۶۹۳۳واسطو په کارولو رسه هم پيدا نه کړای شو. د )

م( کال د نومرب پر دوميه ۷۱۶۱(مه نېټه د څيل ډبره کېښودل شوه. د )۷۹)

مون خوري، زه (مې نېټې رسه س۶۷ل( کال د لړم )۶۹۳۳نېټه چې د )

)يون( او احمدزی صيب د څيل د کار ليدلو ته ورغلو، نور مې نو بيا 

(مه ۹۶ل( کال د رسطان پر )۶۹۳۱احمدزی صيب څو مياشتې وروسته د )

نېټه د شپې لس بجې د هغه په کور کې وليد. تفصيل يې وروسته د دې 

 کتابګوټي په منت کې راځي.

په نامه يو ګوند هم لري او د ښاغلی عبدالرشيد ايويب چې د )عدالت( 

نذير احمدزي په کور کې يې د نږدې دوو سوو قومي مرشانو او مخورو پر 

وړاندې ژمنه وکړه چې لومړنۍ بسپنه چې هر چا وکړه او تر هغه وروسته 

چې پر څيل هر څومره مصارف راځي، هغه ټول زه ورکوم، هېڅ تشويش 

رسېږي. کله چې د څيل مه کوئ، ان که خربه تر پنځه لکو ډالرو هم و 

ډبره کېښودل شوه، ايويب صيب چې له سټيج څخه ښکته شو، پر همغه 

ورځ دوبۍ ته الړ، د نږدې لسو مياشتو په بهري کې يو ځل هم د څيل 

خواته ور ونه ګرځېد، يوازې )يو لک( افغانۍ ترې په متواترو ټلېفونونو او 

 فشارونو ترالسه شوې.

وروسته ايويب صيب د همغه کال د  د نجات څيل د ډبرې تر ايښودو

( مې نېټې رسه سمون ۶۳(مه نېټه چې د )قوس( مياشتې له )۶۱ډسمرب پر )

 خوري، 

)احمد شاه بابا مېنې( په )ماللۍ څلور الرې( کې يوه لويه غونډه جوړه 

کړه او هلته يې وويل چې دا څلور الرې او د ماللۍ يادګاري څلی به 
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حه يې ولګوله او الندې يې ترې وليکل، جوړوم، يوازې د ماللۍ واټ لو 

)عدالت ګوند( تر هغه وروسته بيا تر دې دمه چې نږدې )اته( مياشتې 

تېرېږي، په هغه ځای کې نه چا ايويب صيب وليد، نه کار ښکاره شو او نه 

 چا ))عدالت(( وليد.

د نجات څيل لپاره د مايل مرستو د راټولولو، جواز اخيستلو او فرهنګي 

نامه دوه درې کمېټې جوړې شوې، نه يوازې دا چې کوم کار  کمېټو په

 يې تر رسه نه کړ، بلکې خپله کمېټې او غړي يې هم الدرکه شول.

کله چې د څيل د ډبرې د ايښودلو لپاره لويه غونډه جوړه شوه، نو پرېکړه  

دا شوې وه چې دا يوه ميل مسله ده، هېڅ ګوند او شخص ح  نه لري 

عکس او يا د ګوند لوګو، بيرن او بريو راوړي او  چې دې غونډې ته خپل

له دې ميل حرکت څخه سيايس ګټه پورته کړي، خو کله چې مو سټيج 

وکته، د ښاغيل نذير احمدزي يو څو عکسونه هم ښکارېدل او عبدالرشيد 

 ايويب بيا د خپل ګوند بريو، لوګو، د خطابې مېز او بيرنونه راوړي وو.

برخه( خالصه شوه ډبره ال نه وه ايښودل شوې کله چې غونډه )ويناواله 

چې پر سټيج والړ مرشان او ويناوال ټول الدرکه شول، چا د کورين او چا 

د بهرين سفر ملنه ونيوه. موږ د ګڼو وليس مرشانو په ګډون ډبره کېښوده. 

ساعت وروسته چې مو د ټوليزو رسنيو پاڼې واړولې، هر چا د خپل 

چې: ))مبارزو مو رنګ راووړ.(( د )عدالت( فيسبوک پر پاڼه ليکيل وو 

ګوند خپلو پلويانو او هېوادوالو ته ليکيل وو چې د ګوند مبارزو يې رنګ 

راوړ، څلی مو پرانيست، د اصويل صيب پلويانو هم هغه ته مبارکي ورکړې 

وه او نورو په لسګونو اشخاصو هر يو ليکيل وو چې مبارزې او تورو يې 

 رنګ راوړ.

ملګرو او نورو انډيواالنو ماته وويل چې دا څه خربه ده چې  زموږ فرهنګي

له دې څيل څخه رس له همدا اوسه د مومن خان د ښامار کيسه جوړه 

شوه، هر سړی په کې خپله توره رسه کوي او په خپل نامه يې يادوي؟ 

خدای حارض دی ما ورته وويل: ))د خوشالۍ کار دی، پرېږدئ چې هر 

ر سړی يې ځان وارث وګڼي او هر سړی يې سړی يې يادونه وکړي، ه
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خپل مال وګڼي. د خلکو روحيه او جذبه بايد مړاوې نه يش، بل که په 

دې کې د دوی شخصيتونه وځلېږي او مطرح يش، موږ ته يې تاوان څه 

دی؟ موږ داسې يوه مرحله کې يو چې څومره مو شخصيتونه زياتېږي، د 

سوليتونه تقسمېږي. بله خربه دا کار پر شخصيتونو فشار کمېږي او ټولنيز م

ده چې دا د څيل د جوړېدو د اکامل افتتاح نه ده، دا يوازې د ډبرې د 

ايښودلو مراسم دي چې دا له څلورو مياشتو نيولې بيا تر کال پورې وخت 

غواړي، دې کې بيا معلومېږي چې څوک کار کوي او څوک ځان بايس، 

( څه موده ځينو اشخاصو تر هغو وروسته بيا قضاوت کول په کار دي.(

فيسبوکونه د خپل ځان په ګټه ډک کړل، خو وروسته يو یو الدرکه شو. 

هغو اشخاصو کار ته ودانګل چې نه يې ژمنه کړې وه، نه يې شهرت غوښته 

او نه تردې دمه د څيل د جوړونې په بهري کې شامل وو. دې خلکو مايل 

يمو مياشتو په بهري کې د او معنوي زيار وويست، قرباين يې ورکړه. د نهه ن

څيل د جوړېدو کار نوي سلنه بشپړ شو، په دې مانا چې اسکلې  يې جوړ 

نذير احمدزی، صمد  یشو. دا مهال بيا يو شمېر هغه اشخاص، لکه ښاغل

ځاځی او يو شمېر نور چې د څيل د ډبرې تر ايښودو دمخه ډېر فعال وو 

ل کېدل، خو په تېرو او د څيل د بيا جوړونې له اصيل مدعيانو څخه ګڼ

نهو مياشتو کې يې بيا پته ونه لګېده، یو ځل بيا الس په کار شول، دې 

مند کې زموږ او د قراردادي رشکت تر مند ستونزې هم پیدا شوې چې 

پر خپل ځای ورته اشارې کېږي. د دې يادو ښاغلو په ګډون ګڼ شمېر 

وښتونکي نور اشخاص ټول راپيدا شول او د څيل د کار د څرنګوايل پ

شول، هغه څوارلس، پنځه لس تنه چې څلی يې تردې ځايه راورسوه، پر 

ځای پاتې شول، يو ځل بيا زوړ داستان راغربګ شو. ځينو بيا په فيسبوک 

کې خپل عکسونه پورته کړل، ځينو خپلو پلويانو ته وويل چې له موږ 

څخه مننه وکړئ چې څلی مو درته تکميل کړ. د قراردادي انجنري په 

شاره د هغه پلويانو د هغه عکسونه پورته کړل چې له انجنري )ځالند( څخه ا

مننه چې موږ ته يې دا څلی جوړ کړ، په داسې حال کې چې دی د 

ساختامين رشکت مسول و او د کار په مقابل کې يې اجوره اخيستله. په 
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دې مند کې پر ما )يون( هم ډول ډول تورونه پورې شول، چې کار يې 

، له څيل د خپل ځان او خپل تحريک په ګټه کار اخيل، دا انحصار کړی

وياړ له يوه سمت څخه بل ته وړي او نور ډول ډول تورونه. دې ډول 

تورونو او دېته ورته نورو نارښتينو پېښو او ګونګوسيو زه دېته اړ کړم چې 

دغه کتابګوټی وليکم او د څيل د جوړونې ټول جريان هېوادوالو ته 

ونکي تاريخ برخه يې کړم. خدای شته له رسه مې په زړه تثبيت او د راتل

کې هېڅکله هم نه ګرځېدل چې زه به له ډول ډول ستونزو رسه 

مخامخېږم او بيا به د دې کتابګوټي ليکلو ته هم اړ کېږم اوس مې نو فکر 

وکړ، که زه دا کار ونه کړم، نو د هغو خلکو پر حقوقو به خاورې اړول شوې 

ات زيار يې ګاللی او يو شمېر اشخاص، ډلې يا وي، چې تر ټولو زي

ګوندونه غواړي، د هغوی زيار او کار په خپل نامه متام کړي، د هغه متل د 

بيا تکرار مخه بايد ونيول يش چې کيل ورانوي او يا دې هم د الال په توره 

عبدهللا غوړې مړۍ تر ستوين تېروي؛ مننه او تشکر دې هم نه کوي او هغه 

امه هم متاموي. په همدې ډول بايد موږ د تاریخ هغه بريد دې په خپل ن

ته هم ورسېږو چې د تکلفي، تصنعي او ځان خوښو اشخاصو د ناطبيعي 

ودې مخه ونيسو او حقيقي شخصيتونو ته الره پرانيزو. يو ځل بيا يادونه 

کوم چې خدای )ج( حارض، ناظر او شاهد دی چې زما په زړه کې هم د 

اده موجوده نه وه، نو ځکه خو مې د څيل د جوړونې له دې اثر د ليکلو ار 

پيله بيا تر دې دمه هېڅ ډول يادښت نه دی ليکلی او نه مې کوم اسناد 

راټول کړي، خو د ځينو اشخاصو ناسمو حرکتونو مجبور کړم چې د دې 

څيل حقيقي داستان بيان کړم، اوس خو د ټکنالوژۍ او انټرنې  زمانه ده، 

د هغو له څپو څخه ترالسه کړم، د سرتګو ليدلی حال ځينې اسناد خو به 

به هم بيان کړم او پر خپلې حافظې به هم فشار راوړم چې د تېرو نږدې 

لسو مياشتو مهم ټکي رابرسېره کړم. غواړم د هغو رښتينو افغانانو ح  ادا 

کړم چې د زړه له اخالصه يې په دې کار کې هلې ځلې کړي او تر اوسه ال 

چې له دوی څخه به مننه او يادونه کېږي او که نه؟ او دوی  خرب هم نه دي

هم هېچرې تر اوسه پورې هڅه نه ده کړې چې خپله مرسته پر ولس 
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وپاسيل. داسې تصور بايد وکړو چې موږ ژوندي خلک، د ميل مبارزې يو 

لوری او تګلوری يو، فکر او قلم هم خوځوو، نو اوس چې يو شمېر سيايس 

پاري او شهرت غوښتونکي زموږ په سرتګو کې خلک، تنګنظران، لنډ

راننوزي، د عام ولس به څه حال وي؟ څرنګه چې د نجات څلی د ټولو 

افغانانو يو تاريخي وياړ او د تاريخي واقعيتونو پر بنس  والړ دی، نو ځکه 

خو یې بايد د بيا جوړونې تاريخ هم همداسې د واقعيتونو پر اساس والړ 

 ې کتابګوټي د ليکلو تکل وکړ.پاتې يش، نو ځکه مې د د

(مه د دوشنبې پر ورځ د سهار تر ملانځه ۷ل( کال د اسد پر )۶۹۳۱د )

وروسته پر پنځو بجو مې د دې اثر د ليکلو عميل کار پيل کړ او دا يې 

لومړی يادښت دی چې تاسو ولوست، نور پوره داستان او تر دې يادښت 

پاڼو کې لوستالی  نورو په وروسته کيسې او حقيقتونه ټول د دې کتابګوټي

 شئ!

 په درنښت

 ستاسو د ټولو خدمتګار

 ستاسو خپل يون

 (مه، دوشنبه، کابل، مکروريان۷ل( کال د اسد )۶۹۳۱)

 زما خپل کور
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 ؟او څه يې وکړل؟  حبيب هللا کلکانی څوک و

 

د نجات منار يا څيل اساس هغې 

موضوع پورې تړلی چې د دې څيل 

تر جوړېدو دمخه پېښه شوې او دا 

څلی په واقعيت کې د همغې تورې 

حادثې او زمانې په مقابل کې د يوه 

تاريخي يادګار په توګه هسک شوی 

دی. دې زمانې ته په تاريخ کې 

)سقاوي اړو دوړ( وايي. دا دوره د 

ې د )بچه سقاو( حبيب هللا کلکاين چ

يا )سقاو زوی( په نامه هم يادېده، له 

واکمنۍ رسه پيل او د ده د واکمنۍ له نړولو رسه سمه پايته ورسېده. د 

د جوړولو پر اهميت او  (د نجات منار)دې لپاره چې درانه لوستونکي 

پوه يش، نو ښه به وي، تر هغه وړاندې د حبيب هللا کلکاين پر ښه رضورت 

ه د واکمنۍ پر څرنګوايل هم رڼا واچول يش. کله چې څوک ژوند او د هغ

د کلکاين د واکمنۍ پر څرنګوايل خرب يش، نو بيا تر هر چا زيات د نجات 

 څيل پر اهميت، رضورت او ارزښت پوهېږي.

))کله چې انګرېزانو له افغانانو څخه په درېيو سرتو جنګونو کې د ماتې مزه 

ې کمزوری او پيکه شو، نو له افغانانو وڅکله، نړيوال پر ستيژ او حيثيت ي

څخه د يو ډول غچ اخيستلو په لټه کې شول، هغوی په افغانستان کې د 

م( کال چې انګرېزانو ۶۳۶۳السوهنې او کور ورانۍ ښه پخه تجربه لرله. پر )

 حبيب هللا کلکانی
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په رسمي ډول په نړيواله کچه خپله ماتې ومنله او د افغانانو بری يې 

کې د يو نوي، ښکيل او ښېرازه متدن د تصدي  کړ، نو په افغانستان 

زرغونېدو او ټوکېدو هيلې پيدا شوې، په نړيواله کچه د افغانستان نوم او 

نښان څرګند شو، په ټوله نړۍ کې زموږ هېواد د يو ځانګړي حیثيت وياړ 

او پرتم خاوند شو. افغانستان په ډېرې چټکۍ رسه د متدن او پرمختګ پر 

 لوري ګامونه واخيستل.

انګرېزانو رسه له دې چې په رسمي ډول د افغانانو سيايس خپلواکي او 

خپله ماتې منلې وه، خو بيا يې هم له السوهنو څخه الس نه اخيسته، دا 

ځل د يوې بلې تجربې د ازمېښت په لټه کې شول. دوی د دې کار لپاره 

 دا وار داسې يو شخص وټاکه چې هم ساده او امپړ و او هم ظاهراً يو لږکي

قوم ته منسوب و، انګرېزانو دا ټس  کاوه چې د لږکيو د حکومت ظرفيت 

څومره دی، ايا دوی هم په راتلونکي کې د واک د يو کانديد او فکتور په 

توګه مطرح کېدی يش او که نه؟د انګرېزانو ګټې تضمينوالی او پالالی يش 

 که څنګه؟ د حکومت کولو او د هېواد د کنټرول ظرفيت يې څومره دی؟

په ټولنيز ثبات او بېثباتۍ کې يې ونډه څومره ده؟ همدغو پوښتنو ته د 

ځواب موندلو او د يو نوي متدن د پرشا متبولو لپاره يې حبيب هللا 

)بچه سقاو( انتخاب کړ. په خپلو مرستو او د کورنۍ ارتجاع په  یکلکان

ملتيا يې هغه د دې جوګه کړ چې لومړی ګړ و بړ جوړ کړي او بيا نوی 

 ټوکېدلی متدن له سقوط رسه مامخ کړي.را

م( کال زېږېدلی دی، هغه د ۶۸۳۱حبيب هللا کلکانی د امني هللا زوی پر )

شاميل د کلکانو د )ډکو( د کيل اوسېدونکی ، پالر يې څه مهال مالونه 

پوول، بيا يې سقاوي غوره کړه، غوښتل يې چې زوی يې څه درس مکتب 

الی، له بدو او اوباشو هلکانو رسه يې ووايي، خو ښوونځی يې ونه شو لوست

م( کال په ۶۳۷۱ناسته والړه شوه، په غال، قامر بازۍ ور روږدی شو، پر )
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شاهي پوځ کې عسکر شو او د يوه عادي عسکر په توګه يې دنده رسته 

رسوله، يو ځل يې د لسو ورځو لپاره رخصت واخيست او کور ته الړ، له 

ه يوړه، کله چې له کابل څخه نهه ميله ځان رسه يې رسکاري وسله هم په پټ

لرې د )حاجي کال( کوتل ته ورسېد، درې غله په الر کې پرې راپورته 

شول، له هغوی رسه يې مقابله وکړه او يو غل يې وواژه، کله چې تر 

رخصتۍ وروسته بېرته کابل ته راغی، نو بيا په پټه د وسلې په وړلو او د غله 

ندې راغی، تر پنځو مياشتو سزا وروسته خوشې د وژلو پر تور تر پوښتنې ال 

شو او پېښور ته وتښتېد، په قصه خوانۍ بازار کې يې له )محمد صدي ( 

م( کال د دسمرب پر شلمه ۶۳۷۲بوټ خرڅوونکي رسه مزدوري کوله، پر )

ده ته له کابله خرب راغی، په پرده کې او په بدله څېره خپلې سيمې ته 

 يل وکړ.ورسېد او په داړه مارۍ يې پ

ځينې نورو څېړونکو د هغه په باب وييل چې هغه يو ډېر کور مغزه وګړی 

و، د حافظې ځواک يې نه درلود، ځکه خو يې په درېيو کلونو کې له څو 

ای شوه، کله چې يې پالر د ماليانو څخه د بغدادۍ قاعده هم زده نه کړ 

زده کړې څخه بېخي مايوسه شو، نو هغه يې له ملک )محسن خان  هغه له

کلکاين( رسه چې د کلکانو يو غ  خان و، مزدور کړ، خو تر يو څه ځنډ 

وروسته يې دا کار هم پرېښود او د سيمې د داړه مارانو له ډلې رسه يو 

ځای شو، وروسته يې د افغانستان په ځينو نورو سيمو کې هم پر چور او 

س پورې کړ، کله چې پوه شو نور نو د خلکو اوسېله تنګه ده او چپاول ال 

م( کال يې له )محمد ۶۳۷۱دولت د ده د نيولو په هڅه کې دی، پر )

اعظم خان( رسه د افغانستان خاوره پرېښوده او د غال بازار يې ګرم کړ، 

وروسته د ده او د ده د ملګري )محمد اعظم خان( تر مند مخالفت پیدا 

زوی پېښور ته الړ او هلته له )محمد صدي ( بوټ خرڅوونکي شو، د سقاو 

رسه مزدور شو، څرنګه چې د غال په وجه دی دلته هم تر څارنې الندې و، 
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نو د محمد اعظم خان بېلتون او خپګان ده ته ډېر ګران متامېدل، نو ځکه 

 خو )پاړه چنار( ته الړ او هلته له هغه رسه پخال شو.

په دې نظر دي چې سقاو زوی په پېښور کې  ځينې کتونکي او څېړونکي

د اوسېدو پر وخت د برتانيې له استخباراتو رسه متاسونه لرل، مثالً پر 

ل( کال يې په پېښور کې د رسحدونو د پوليسو له رييس ۶۹۱۳ -م ۶۳۷۱)

)پريوان( رسه اوږدې ليدنې کتنې لرلې. ځينې نور څېړونکي نظر 

يو هڅو کې د سقاويانو د فعاليت څرګندوي چې د کابل د اشغال په لومړ

په ساحو کې برتانوي استازي هم موجود وو او د سقاو زوی، د برتانيې له 

 استازي )ام فرنيس( رسه شخيص متاسونه درلودل.

مري غالم محمد غبار ليکي: ))بعد از انکه در ماورای خط ديورند به دزدی 

دفعتاً بطور مرموز در پاره چنار متهم و محکوم به يازده سال حبس گرديد، 

 رها شد و به افغانستان برګشت((

کله چې افغانستان ته راوستل شو، نو د کابل شامل د کوهدامن سيمه کې 

يې نور غله او داړه ماران هم پر ځان راټول کړل، د الرې پر شکولو، لوټ 

او تاالن يې الس پورې کړ، له خپلو غلو رسه د مرکزي دولت پر وړاندې 

ارتجاع، ځينې تنګنظره روحانيون او انګلييس استخبارات ودرېد، کورنۍ 

 ټول رسه يو ځای شول او د کابل د نيولو پالن يې جوړ کړ.

ل( کال د عقرب په پای کې يې د ۶۹۱۲م( کال په نومرب او د )۶۳۷۸د )

ل( کال د لېندۍ ۶۹۱۲کابل او د هېواد شامل واليتونو الره قطع کړه، د )

جه( سيمه ييز حکومت له منځه يوړ، حبيب (مه يې د )رسای خوا۷۷پر )

ل ليندۍ( د بريد ۶۹۱۲(مه )۶۹م( کال د دسمرب پر )۶۳۷۸هللا کلکاين د )

لپاره د کابل شامل ته راغی، د خري خانې له کوتله راواوښت او په )شهر 

(مه غازي امان هللا خان له سلطنت ۶۹آرا( کې ودرول شو. د جنورۍ پر )

(مه رسدار عنايت هللا خان په ۶۳د جنورۍ پر ) نه خپله خلع اعالن کړه او
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داسې حال کې چې د سقاو زوی د )ده کېپک( سيمه نيولې وه او کابل 

(مه بېرته ۶۲يې محارصه کړی و، د پادشاهۍ اعالن وکړ، د جنورۍ پر )

( ۳(مه د مازيګر )۶۸خلع او واک د سقاو زوی ته ورسېد، د جنوري پر )

 په( د سقاو زوی هم ارګ ته راغی او ۷۸ل( کل د مرغومې )۶۹۱۲بجې د )

ګلخانې ماڼۍ کې کېناست او په دې ترتيب د افغانستان د تاريخ يوه توره 

 دوره پيل شوه.

غالم محمد غبار په دې اړه ليکي: ))شخص حبيب هللا طبعاً از اداره يک 

 کشور نی بلکه از اداره حسابی يک قريه هم عاجز بود((.

محيط کابل عقب مانده افتاده تر بودند و هر ))اينها چون از عرص و حتی 

جا رسی می يافتند در صدد بريدن ان می شدند، تا در يک عرصه در 

شده هيچ رسی باقی مناند و انها به تنهایی رس افرازند، پس به شمشیر و 

 زنجري و اعدام تکيه می کردند((.

قاو ))انقراض سلطنت شان امان هللا با استقرار حکومت اغتشاشی بچه س

توام بود، و اين واقعه در افغانستان به حيث يک فاجعه تلقی ګرديد، 

مخصوصاً در بني طبقه روشنفکر. وحدمت ملی افغانستان به واسطه توليد 

نفاق عمومی بنامهای پشتون و تاجک، هزاره و ازبک، سنی و شيعه و امثال 

خواهد ان بر هم خواهد خورد، و بااالخره فضای ديگر و قرش ديگر ايجاد 

ګرديد که به منافع و مصالح مردم افغانستان ارتباط نداشته و بساز ديگران 

 خواهد رقصيد.((

د سقاو زوی په واکمنۍ رسه په ټول هېواد کې يوه رسارسي اناريش 

رامنځته شوه، نوی راټوکېدلی متدن پر شا ومتبول شو، د خلکو عزت، 

پرمختګ دروازې حيا، رس او مال په خطر کې شو، د پوهې، کلتور او 

وتړل شوې، ان تر دې چې بچه سقاو لومړی کار دا وکړ چې په خپله 

 کابينه کې يې د معارف او عدليې وزارت ته ځای ورنه کړ.
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د واک د لومړيو ورځو پر مهال يې خلکو ته په خپله يوه وينا کې وويل: 

))مه )من( اوضای )اوضاع( کفر و بی دينی والتيگری )الرد منايی=کفر( 

ومت سابقه ره ديده، و برای خدمت دين رسول هللا کمر جهاده بسته حک

کدم )کردم(، تا شام بيادرا ره )برادرها را( از کفر والتی ګری نجات بتم 

)بدهم(. مه باد ازی پيسه )پول( بيت املاله به تعمري و متب )مکتب( خرچ 

نخات کدم، همه ره به عسکر خود ميتم )ميدهم( که چای و قند و پلو 

بخورن، و به مال ها ميتم که عبادت کنن، مه ماليه صفايی و ماسول 

)محصول( ګمرک منی ګريم و همه ره بخشيدم و ديګه مه پاچای )پادشاه( 

شام ستم و شام ريت )رعيت( مه )من( می باشین، برين )برويد( باد ازی 

)بعد از اين( هميشه سات خوده تري کنني )وقت خود را خوش بګذرانيد(، 

بازی، بودنه بازی کنین، و ترنګ تانه )لحظات تان را( خوش مرو 

 بګذرانین.((

نو هغه حکومت چې نه په کې عدل وي او نه هم په کې د علم ډيوه، 

سړی خپله اټکل کوالی يش چې هغه به څومره د جهل، تيارو او فساد 

 رسچينه وي.

دا وي چې د حبيب هللا کلکاين د واکمنۍ د حاالتو د روښانتيا لپاره به ښه 

د هغه وخت د لیکوالو ځينو ليکنو او يادښتونو ته مراجعه ويش، چې په 

رساج )دې اړه په کې معلومات راغيل دي، په دې يادښتونو کې مهم د 

د ليکوال )فيض محمد کاتب هزاره( يادښتونه دي، چې څه يې  (التواريخ

په سرتګو ليديل هغه يې د نېټې په قيد ليکيل او داسې ښکاري چې 

وروسته يې پر خپلو يادښتونو د بيا کتنې وخت هم نه دی پيدا کړی، 

ځکه چې د سقاو د زوی جالدانو هغه دومره وهلی و، چې ډېر سخت 

ناروو شو او څه کم يو نيم کال وروسته د همغو وهلو ټکولو له السه وفات 

م( کال ۶۳۸۶شو، دا يادښتونه افغانستان ته د روسانو تر راتګ وروسته پر )
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رويس ليکوال د افغانستان له ميل ارشيف څخه اخيستي، په رويس  يوه

يې ترجمه کړي او بيا وروسته امريکايي ليکوال )رابرټ ميک چيسني( پر 

م(کال په انګلييس ژبه ترجمه کړي او د )کابل په محارصه کې( ۶۳۳۳)

 کتاب په نوم يې چاپ کړي دي.

تباهيو څخه پرده پورته د دې کتاب هره پاڼه د سقاوي رژيم له جناياتو او 

کوي، خو موږ يې رصف ځينې برخې د خپلو لوستونکو لپاره په دې 

منظور رااخلو چې هغوی دا قضاوت وکړای يش چې اوس هم دغه رژيم 

ته د ځوامنردانو او عيارانو نظام ويل کېدی يش که نه؟ )فيض محمد 

کيل چې کاتب هزاره( د خپل کتاب په يوه برخه کې د سقاويانو په اړه لي

دوی ته رصف د مذهب، دولت او مسلامنانو د تباه کوونکو نوم ورکول 

کېدالی يش. د دوی د وحشت د بيانولو لپاره نور کلامت او تعريفونه نه 

شته. )حبيب هللا کلکانی( چې هر څومره فرمانونه صادر کړي او په هغوی 

 کې يې ځان د مذهب خادم معريف کړی دی، دا رصف د خلکو د غولولو

لپاره دي. دوی )سقاويانو( د حکومت ټوله هغه شتمني چې له هېواد 

څخه د دفاع لپاره ذخريه شوې وه، لوټ کړه. پر دې رسبېره خلک په وچ 

زور بې له تنخوا د امري حبيب هللا په پوځ کې بريت کېږي. دا په حقيقت 

کې د شيطان پوځ دی، چې ودانۍ تباه کوي او کورونه چوروي، مګر 

ې هم فاسد وزيران، حرضتان او تش په نامه ماليان او نور بې دينه رسه له د

خلک دا غم لړلې وضع چې د دوی له السه پر خلکو راغلې ده، عادي 

 مخ(  ۳۲ -بويل او وايي چې خري او خريت دی. )فيض محمد کاتب

فيض محمد کاتب وروسته ليکيل چې دوی )سقاويانو( د هغو نجونو 

ځي ته تللې او هغوی ته يې امر وکړ چې هره لستونه پیدا کړل چې ښوون

يوه بايد يوه کوهستاين يا کوهدامني غله ته واده يش او د اسالم په نوم يې 

پر وطن باندې داسې فاجعه راوستله چې تصور يې نه يش کېدالی. )هغه 
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 (۳۳ –کتاب 

سقاويان ګواکې کابل ته رصف د چور لپاره راغيل وو او په دې الره کې 

يش رصفه نه کوله، فيض محمد کاتب لیکيل چې هره ورځ به  يې پر هېڅ

جار وهل کېده چې خلک بايد خپل دوکانونه خالص کړي او هر څوک 

چې چور کوي، هغه به اعدام يش. مګر د غلو دې ډلې هېڅ وخت 

دوکاندارانو ته پيسې نه ورکولې او چې هر څه يې خوښ وو، هغه يې په 

مخ( هغوی د وسلو د ۳۳ -لل. )هغه کتابتوبرو کې اچول او په خپله مخه ت

پیدا کولو په پلمه کورونه تاليش کول او چې څه يې الس ته ورتلل هغه 

 مخ(. ۱۱يې وړل. )هغه کتاب 

د کابل خلکو هر څه د رس په سرتګو ليدل، حبيب هللا په دې عقيده و 

چې د کابل خلکو د يوه غله په حيث ځکه د ده حاميه وکړه چې د 

سد حکومت څخه په تنګ وو، مګر کله چې دی په خپله پاچا هللا فاامان

شو او د خلکو په وهلو او چورولو او پر ناموس باندې په تېريو کولو يې بنا 

وکړه، نو خلک هم د ده مخالف شول او له خدای څخه يې د هغه د تباه 

 مخ( ۸۱ –کېدلو غوښتنه کوله. )هغه کتاب 

( او خپل ورور )حميد هللا( د سقاو زوی خپل د جنګ وزير )سيد حسني

ته چې د ده وکيل السلطنه و، تام واک اختيار ورکړی و او د هېڅ يش 

پوښتنه يې نه ورڅخه کوله. فيض محمد کاتب ليکي چې سيد حسني او د 

حبيب هللا ورور حميد هللا چې په دې تازه شپو کې يې د وزير جنګ او 

و او هلکانو رسه په ځله ښ رسدار اعلی او نايب السلطنه لقبونه اخيستي وو،

عيش او نوش لګيا وو او کله چې د تګاو د خلکو له قيام څخه خرب شول، 

نو سماليس يې خپلو باوري کسانو ته امر وکړ چې پر دفاعي کارونو لګيا 

و او ځمخ( د ژوندیو انسانانو څلور ځايه کول، د ښ۶۶۱ –يش، )هغه کتاب 

هلکانو پر عزت تېری کول، په زندانونو کې د بې ګناه انسانانو اچول، 
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 او د هغه پلويان د خپلې واکمنۍ پر مهال حبيب هللا کلکانی

غرغره کول او په ناحقه د خلکو د وينو تويول، د سقاويانو ورځني کارونه 

مخ( د سقاو د زوی ورور )حميد هللا( د کابل وايل ۶۶۲ –وو )هغه کتاب 

محمد )ملک محسن( ته ځکه سزا ورکړه چې ويل يې د مرحوم خزانه دار 

رسور خان د کور د ضبطولو پر وخت يې څلوېښت زره روپۍ ځان ته 

 ګرځولې دي. 

امان هللا خان د خارجه وزير غالم صدي  خان،  امري حميدهللا دغه راز د 

 ن ياور، د دربار د وزير محمد يعقوب، د دفاع وزير عبدالعزيز، محمد خا

حيات هللا خان عضو دوله او تقريباً نورو دوو سوو تنو له کورونو څخه 

مخ( د حبيب هللا ورور ۶۷۱ –پيسې او قيمتي شيان پ  کړل )هغه کتاب 

حميد هللا د خپل ورور په امر د کابل وايل )ملک محسن( او د دربار وزير 
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ه يې په شېرجان او نورو غلو څخه دوه سوه زره روپۍ چې له خلکو څخ

 مخ(.۶۹۳ –زور اخيستې وې واخيستلې )هغه کتاب 

فيض محمد کاتب د سقاو د زوی د حکومتي اجرااتو يوه په زړه پورې 

يشتمه د کابل وايل )ملک محسن( ريکيسه کوي او وايي چې د )می( پر څل

د کابل د پخواين وايل )مري زمان الدين( پر کور د شپې بې خربه ورننوت، 

شيان او پيسې يې يووړې او د هغه دوو زامنو او  د کور ټول قيمتي

کونډې ته يې وويل چې په کور کې هېڅ يش ته الس ورنه وړي او دی 

 سبا د موجودۍ لپاره بېرته راځي.

د جون پر دوميه د )مري زمان الدين( کونډې ))خادم دين رسول هللا(( ته 

عريضه وکړه او ورته ويې ليکل چې 

هغې  د هغه وايل )ملک محسن( د

کور ته لوېدلی او د هغه له کور 

څخه يې پنځه ويشت زره روپۍ، 

قالينې، د ښځو ګاڼې او دوه ټوپکونه 

وړي دي، امري د هغې د عريضې په 

ځواب کې په خپله ملک محسن ته 

وظيفه ورکړه چې د دغې قضيې په 

باره کې تحقيقات وکړي، که څه هم 

چې ملک محسن د مري زمان الدين 

په شپه په خپله امري حبيب هللا ته د ښځو ګاڼې راوړې وې.  د کور د لوټلو

مري زمان الدين کونډه تهديد کړه او هغې  د کابل وايل ملک محسن د

حبيب هللا ته وليکل چې د هغې له کور  وروسته په يوه بل مکتوب کې

څخه رصف دوې قالينې ورکې شوې دي. سړی به د غلو له حکومت څخه 

 مخونه( ۶۹۳-۶۹۱ -ي؟ )هغه کتابد بل څه يش انتظار ولر 
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زموږ ځينې هغه ليکوال چې له بده مرغه د سقاو د زوی د وحشت دوره 

يې په سرتګو ليدلې ده، بيا هم هغه ته د عيار او ځوامنرد خطاب کوي. 

د دې ځوامنرد د ناموس دارۍ په باره کې چې د  کاتب فيض محمد

چې په ډېرو لږو عيارۍ د مسلک اساس دی، داسې ليکي: ))حبيب هللا 

ورځو کې يې د ښځو يو لوی حرم ځانته جوړ کړی و، د اپريل پر لومړۍ 

نېټه فيصله وکړه چې د رسدار نرص هللا خان او رسدار امني هللا خان چې 

دا وخت بنديان وو، لوڼې خپل ځان ته کېنوي. خو کله چې خرب شو 

عيل د هغوی واده شوي دي، نو الس يې ترې واخيست او د رسدار محمد 

ښايستې لور د واده کولو فيصله يې وکړه. هغې نجلۍ د سقاو له زوی رسه 

تر واده کولو مرګ بهرت وباله او زهر يې وخوړل. مګر د خدای په فضل 

 مخ(۶۱۱ -زهرو مړه نه کړه او ژوندۍ پاتې شوه. )هغه کتاب

فيض محمد کاتب وروسته ليکي چې د سقاو د زوی مرستيال )سيد 

پر اوويشتمه وروسته له هغه چې يوه معصومه نجلۍ يې په حسني( د اپريل 

خپل کور کې په زوره بې سريته کړه، نو امر يې وکړ چې د امري 
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حبيب هللا خان د کورنيو له ښځو رسه دې هغه  عبدالرحمن خان او امري

سلوک ويش چې هغوی د هزاره ګانو له ښځو رسه کاوه. څو چې د نورو 

سني د رسدارانو پر مال او ناموس باندې د سيد ح خلکو عربت يش. البته

  مخ(۶۱۳ –کاوه. )هغه کتاب  یسقاو د زوی په اشاره تېر 

د سقاو زوی د ټولو خلکو په تېره بيا د هغو کسانو مال ځان ته حالل باله 

چې ده ته يې بيعت نه و ورکړی، هغه د شينوارو، خوګياڼيو او سلېامنخېلو 

له ده څخه يې د پيسو او وسلو غوښتنه  د قبايلو ملکانو او خانانو ته چې

کوله، د اپريل پر دېرشمه وويل چې هزاره ګانو ده ته بيعت نه دی کړی، د 

هغوی شتمني، ځمکې، ښځې او کوچنيان ټول د دوی مال او په دوی 

پورې اړه لري. هغه يوه ورځ وروسته د درېو تنو هزاره ګانو رسونه چې په 

ې مېخ کړي وو او نولس تنه هزاره بنديان اور يې وريت کړي او په لرګيو ي

په بازارونو ګرځول او خلکو ته يې ورښودل چې هر څوک له خادم دين 

-۶۳۷ –رسول هللا رسه مخالفت وکړي عاقبت به يې دغه وي. )هغه کتاب 

 مخ(.۶۳۹

 فيض محمد کاتب وروسته ليکي چې د )می( په ورستيو شپو ورځو کې 

پښتنو هغه دولس زره کورنۍ دې په حبيب هللا امر وکړ چې د کوچي 

بتخاک کې راوګرځول يش چې له پېښور او جالل اباد څخه هزاره جاتو 

ته روانې دي. د هغوی ټول بار وړونکي حيوانات او نور څاروي او ټول 

تجاريت مالونه يې ورڅخه واخيستل او امر يې وکړ چې د هغوی بار 

لپاره قطغن، بدخشان، مزار وړونکي حيوانات دې د وسلو او مهامتو د وړلو 

رشيف، هزاره جات، کندهار او جنويب ته واستول يش. هغه وروسته د 

کوچيانو مرشان وروبلل او ورته ويې ويل چې که پر هزاره ګانو باندې 

حملې وکړي، نو د هغوی ځمکې او شتمني به دوی ته ورکړي. مګر په دې 

ټول پښتانه يې  نه و خرب چې ده له پښتنو څخه قدرت غصب کړی دی او
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د ځان دښمنان کړي او بيا غواړي پښتانه له هغو هزاره ګانو رسه وجنګوي، 

چې هغوی د پښتنو د مالتړ لپاره د جنګ ميدان ته وتيل دي. دی غواړي 

په دې توګه قدرت په خپل الس کې وسايت، مګر دی يو جاهل دی او په 

 مخ(۶۳۹ –دې نه پوهېږي چې مملکت څرنګه اداره کېږي. )هغه کتاب 

 فيض محمد کاتب د خپلو يادښتونو په سلسله کې د سقاو د زوی د ورور 

حميد هللا، چې د ده نايب السلطنه و، د چور او تاالن کيسه کوي او وايي 

چې د جوالی پر لومړۍ نېټه حميد هللا او د هغه پوځيانو پر )رسه چشمه( 

کړ او کورونه يې  او هزاره ګانو توپري يې ونه وباندې حمله وکړه. د تاجک

لوټ کړل. څاروي يې وررسه بوتلل او باالخره يې د کورونو دروازې 

وايستلې. ويل کېږي چې حميد هللا اود هغه سړيو د يو نيم مېليون روپيو 

 په ارزښت مالونه لوټ کړل.

( نارينه او )څلوېښت( ښځې کابل ته وررسه ۹۱حميد هللا څلور دېرش )

ل او خپلو سړيو ته يې امر وکړ چې ښځې بوتلې، نارينه يې بنديان کړ 

مخ( . ملک محسن د اګست د مياشتې پر ۷۳۲خرڅې کړي. )هغه کتاب 

اوله د هغې ښځې مېړه غرغره کړ چې حامله وه، د ماشوم د زېږېدلو تر 

وخته پورې يې هغه په بنديخانه کې وساتله او وروسته يې حکم وکړ چې 

عرتاض وکړ او ويې ويل چې ښځه او ماشوم دې دواړه ووژل يش. قايض ا

دا د رشعې رشيفې خالف کار دی، خو ملک محسن وويل چې که د رشعې 

خالف وي او که نه وي، دا زما حکم دی او بايد چې عميل يش، نورې 

 مخ(۷۹۱ –خربې په کار نه دي. )هغه کتاب 

د سقاو زوی د برچې په زور خلک په خپل پوځ کې ساتل او چې چا د 

هغه يې ځای پر ځای اعداماوه. ملک محسن کله چې تېښتې تکل کاوه، 

له لوګریانو رسه جنګ ته روان و، په الره کې هغه څلور تنه عسکر ځای پر 

ځای وويشتل چې له پوځ څخه تښتېديل وو. د سقاو زوی د جوالی پر 
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څلورويشتمه شپاړس تنه عسکر بې وسلې او اعدام کړل. د سقاو زوی د ابو 

د چې ده ته يې په وزير اباد کې د جنګ محاذ ته القاسم په نوم شيعه سي

يو پوخ کړی پسه، ډوډۍ، شلومبې او نور خوراکي شيان وروړي وو، د 

دې رپوټ پر اساس چې ويل يې هغه په خپل کور کې ياغي هزاره ګانو 

ته ځای ورکړی و، په خپل الس اووه مرمۍ وويشت. د هغه کور يې چور 

لور يې خپلو کوهدامنيو ته په نکاح  کړ، د هغه دوه ښځې او يوه نامزده

کړې، د هغه کور او جايداد ته يې اور واچاوه او بیا نو د غله امري ورور 

)حميد هللا( د هغه د مېرمن له غېږې څخه اته مياشتنی ماشوم زوی 

واخيست، د هغې مخې ته يې پر ځمکې وويشت او ځای پر ځای يې مړ 

 مخونه(۶۱۸-۶۱۲) -کړ. هغه کتاب

لوستونکي ته ښايي د فيض محمد کاتب خربې د يوه سړي قضاوت ښکاره 

يش او داسې فکر وکړي چې د يوه 

سړي د شخيص قضاوت پر اساس د 

بشپړ نظام محکومول له واقعيت او 

حقيقت څخه لرې خربه ده، خو له 

نېکه مرغه چې د سقاو د زوی د 

پاچاهۍ پر وخت نورو کسانو هم د 

رتګو ليديل حاالت ليکيل خپلو س

دي. البته فيض محمد کاتب د يوه 

هوښيار او ځريمن ليکوال په حيث 

خپله وظيفه په ډېره ښه توګه رسته 

بيان کړي دي. د افغانستان مشهور رسولې او پېښې يې په تفصيل رسه 

چې د پېښو د لومړيو شپو  ژورنالېست او لیکوال)غالم محی الدين انيس(

ورځو پر مهال په کابل کې و، داسې ليکي: ))په کابل کې د ظلم او تېريو 

 محی الدين انيس غالم
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يو قيامت جوړ و او د شاميل خلک د يو ه کرنيل، يا برګډ او يا خودمختار 

نايب ساالر تر قوماندې الندې د کابل د مشهورو خلکو او عايل رتبه 

يا رسکاري مالونو د پیدا کولو په مامورينو کورونو ته ننوتل او د وسلو او 

پلمه يې کورونه تاليش کول او د وهلو ټکولو او د ټوپک د قنداق په 

واسطه يې هغوی مجبورول چې څه په کور کې لري، ټول حارض کړي، بيا 

يې نو چې زړه غوښتل هغه يې اخيستل او په خپله مخه به تلل. )بحران و 

ه څه له تصويرولو څخه عاجز مخ(. بل ځای ليکي: ))قلم د هغ ۳۸نجات 

دی چې د کابل پر خلکو تېر شول او نه غواړم په دې کتاب کې هغه 

فجايع بيان کړم چې په دغو خطرناکو او بېروونکو لحظو کې د کابل پر 

ښار باندې تېر شول. فقط دومره به ووايو چې غالبه ډله د عوامو او جهالو 

بان وو. دې غلو دومره چور يو ټولی و او مغلوبه ډله عسکر او صاحب منص

وکړ او د کابل خلک يې دومره لوڅ کړل چې حتی د سقاو د زوی هم پر 

مخونه( غالم محی الدين انيس  ۳۳-۳۸ -خلکو زړه وسوزېد.(( )هغه کتاب

بل ځای ليکي: )) د سقاو د زوی منصبدارانو خصوصاً خود مختارانو پر ښار 

ه وګورو نو امنيت خو قيامت جوړ کړی دی، مګر که د امنيت مسئلې ت

معموالً غله او لوچکان خرابوي، مګر څرنګه چې اوس په خپله دغو غلو ته 

د ملک د پاچاهۍ وظيفه ورترغاړې شوې ده، نو ويالی شو چې په ملک 

کې امنيت ټينګ دی، خو د امنيت پر ځای بل قيامت جوړ دی او هغه دا 

ه د شپې ارام چې د دغه ښار خلک د دغو بدبختو خودمختارانو له الس

خوب نه لري. هغوی د وسلو او رسکاري مالونو د پیدا کولو په پلمه کورونو 

ته ننوزي او خلکو ته ازار ورکوي. د دې خودمختارانو تر ټولو خندوونکی 

کار دادی چې وړې وړې صندوقچې په خلکو خالصوي او وايي مبادا 

و جواهر پيدا ټوپکونه مو په کې پ  کړي نه وي او بيا نو چې څه پيسې ا

مخ( بل ځای ليکی چې د سقاو ۶۱۱ –کوي هغه چوروي.(( )هغه کتاب 
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زوی او د هغه حکومت په ډېره کوچنۍ ګناه خلک اعدامول او چې په چا 

کې به يې د مخالفت نښه وليده، هغه به يې واژه او يا يې ډېرې سختې 

 مخ(.۶۱۱سزاګانې ورکولې. )هغه کتاب 

عيل، چې د سقاو د زوی د نظام د لومړيو  د تاريخ پروفيرس مرحوم محمد

شپو ورځو پر مهال په کابل کې حارض و، ليکي چې: ))د کابل پر ښار 

باندې بېحده زيات ظلمونه وشول، ارګ د داسې ظاملانو الس ته ورغلی و، 

چې د هېڅ ډول قانون مراعات يې نه کاوه، ښوونځي، پوهنځي او مفيدې 

البراتوارونه او شاهي ميوزيم چور شو موسسې ټولې وتړل شوې، کتابتون، 

او نادر کتابونه تباه شول، وسوزول شول او يا په ډېره نازله بيه خرڅ شول. 

د سقاو زوی ارشاف او پوهان په ډېره بې ادبۍ له کورونو څخه را ايستل، 

په بازارونو يې ګرځول، شکنجې يې ورکولې او په زور يې پيسې ورڅخه 

رسه راغيل غله او داړه ماران هر يو پاچا و او اخيستلې، د سقاو له زوی 

حتی يوه عسکر هم ځان مستقل باله او چې څه يې زړه غوښتل هغه يې 

کول. د کابل تاجرانو ته يې وويل چې حکومت ته ډېرې زياتې پيسې 

ورکړي، که نه نو سخت عذابونه او شکنجې يې تر خوا دي. دا بېسواده 

لکو بدګومانه و. د دې وينې څښونکي مستبد پر ټولو شتمنو او متنفذو خ

پاچا د قهر تنده د سړېدلو نه ده او چې پر هر چا به بدګومانه شو، هغه به د 

ده د غضب قرباين کېده. نه چا څه ويالی شول او نه چا ته د څه ويلو 

مجال ورکول کېده. اکرث بدمرغه قربانيان يا په توپونو کې والوزول شول 

شول، يا په نېزو ټوکر ټوکر شول او يا په لوږه يا وويشتل شول، يا ووهل 

قتل شول. په اېشېدلو تېلو شکنجه کول، د اوسپنې په قفسونو کې د خلکو 

اچول، د السونو او حتی د وجود د ټولو اندامونو يو په یو پرې کول، د 

 هرې ورځې عادي خربې وې.((

وخت په  ژورنالست )رانالډو ايلډ( چې په دغو رشايطو کې زياتره زانګرې
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 مري غالم محمد غبار

کابل کې و، ليکي چې: ))د سقاو زوی لکه ځناور په وهلو ټکولو کې لوی 

شوی و او کله چې قدرت ته ورسېد، نو داسې ظلمونه يې وکړل چې په 

تاریخ کې يې چندانې ساری نه درلود. په لومړي رس کې د کابل خلک 

 ورته خوشاله وو او چې ده ځينو کسانو ته چې د کابل خلکو ښه خاطره نه

ورڅخه درلوده، سزاوې ورکولې، نو هغوی به ويل چې ښه کوي، چې 

ظامل ته سزا ورکوي. خو کله چې د کابل خلکو ته څرګنده شوه چې هغه د 

انسانانو له کړاو او شکنجه کېدلو څخه خوند اخيل او چې هر څومره ظلم 

کوي، زړه يې نه سړېږي، نو د کابل خلک پښېامنه وو او له خدايه څخه 

انی حال غوښت. په لومړي رس کې يې هغه ښځې او ماشومان په يې پخو 

زندانونو کې واچول چې په پخواين دربار پورې يې اړه درلوده. خو 

وروسته خلکو ته معلومه شوه چې 

هغه له ظلم او قساوت رسه مينه لري 

او رصف ګناهکارانو ته نه، بلکې هر 

وي او چاته چې زړه يې يش سزا ورک

م(. رانالډو ۷۳۲-۷۳۱کړوي يې.(( )

ايلډ( بل ځای ليکی چې: ))په کابل 

کې د حبيب هللا د امارت له 

اعالنېدلو رسه د ښار خلک يا مړه 

شول او يا د مرګ په انتظار ناست وو، 

له غرغرو څخه به مړي لرې شوي نه 

 وو، چې بيا به نور ورباندې وځړېدل. خلک مېخ کېدل او په دار کېدل او

د ښار پر دېوالونو باندې د انسانانو رسونه ځړېدل. په کابل کې د سقاو د 

زوی له پاچا کېدلو رسه خلک د انسانانو د غوښو د سوزېدلو له بوی او د 

 نېزو پر رسونو باندې د رسونو له ليدلو رسه عادت شول.
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سقاويانو د انتقام د اور د سړولو لپاره د منځنيو پېړيو شکنجې بېرته رواج 

کړې. انسانان په تېلو کې ايشول کېدل او کابل رښتيا هم تاريکو پېړيو ته 

 والړ.((

مري غالم محمد غبار چې پر دغه وخت په کابل کې هر څه د رس په سرتګو 

ليديل دي، ليکي چې دوی )سقاويانو( قايض عبدالرحمن، چې د مولوي 

ندې بند عبدالواسع په شان د نوي فکر څښنت قايض و، د کابل پر چوک با

پر بند پرې کړ او په جنګ کې د وژل شويو کسانو رسونه يې د )پل 

خشتي( په بازار کې پر دېوالونو وځړول او په دې توګه يې په ښار کې 

 وحشت ايجاد کړ. 

له بده مرغه چې مرحوم غبار خپلې هغه خربې چې رصف يوه پاڼه مخکې 

ه باره کې ډېر يې ليکلې دي، هېروي او په بله پاڼه کې د سقاويانو پ

کمزوری او ناعادالنه قضاوت کوي او وايي چې هغوی د تودو له منځه 

راپورته شوي وو، له چل، توطيې او د خلکو له غولولو څخه يې نفرت 

درلود، مالونه يې ټولول، مګر خصيص نه وو او هغه څه چې يې ترالسه 

 او کول هغه يې په نورو مرصفول او د اوسينو عرصي غلو په شان د طال

 نقرې له ذخريه کولو، تجارت او سودخورۍ رسه بلد نه وو.

مرحوم غبار ګواکې په دې عقيده دی چې که څوک له نا مرشوع الرو 

السته راوړې پيسې پر خپلو داړه مارانو ولګوي او د عيش او عرشت 

محفلونه ورباندې جوړ کړي، نو بيا چندانې پروا نه لري. مرحوم غبار فکر 

د خلکو له منځه راووځي هغه چې هر څه جنايتونه  کوي چې که څوک

 کوي، بايد چې یو څه له اغامض څخه کار وررسه واخيستل يش.

البته حقيقت د ملر په شان روښان دی، د فيض محمد کاتب هزاره او 

نورو ټولو هغو کسانو له يادښتونو څخه چې هر څه يې د رس په سرتګو 

م( کال له جنوري څخه ۶۳۷۳) ليديل دي، څرګنده ده چې په کابل کې د
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 ۍ هنديهمحمد اسمعيل يون او شهزادګ

د اکتوبر تر نياميي پورې د غلو، داړه مارانو او قاتالنو حکومت و او له رس 

او مال څخه نيولې د خلکو تر ناموس پورې يې پر هر څه باندې تجاوز 

 وکړ. 

رسدار فيض محمد خان زکريا وايي: ))من شخصاً بچه سقاو را از نقطه نظر 

انتقاد منی کنم )باشد متاع نيکو ازهر دکان که اينکه پرس يکنفر سقاو بود 

باشد( ليکن اعامل بچه سقاو، ظلم و ستمګاری بچه سقاو، جهالت و وحشت 

بچه سقاو راننګ و عار برشيت ميدانم، و در عرص بيستم سلطه جهل و 

 وحشت در افغانستان يک حادثه بس ناګوار و انفعال انګيز است.((

له ښاري کلتور او متدن څخه د سقاو زوی د ناخربۍ په هکله يوه ناويلې 

کيسه چې تر اوسه رسنیو ته نه ده رسېدلې، غواړم هغه هم درنو لوستونکو 

رسه رشيکه کړم. د دې 

کتاب د ليکلو پر مهال زه 

)يون(، مېرمنې مې )ارين 

يون او لور مې )هيله يون( 

په کابل کې د غازي امان 

ور )شهزادګۍ هللا خان ل

هنديې( کور ته ورغلو، د 

ل( کال، د اسد ۶۹۳۱)

(مه نېټه، د ۶۳مياشتې )

غرمې يوولس بجې وې. هدف مو دا و چې د غازي امان هللا خان د زوی 

او د شهزادګۍ هنديې ورور )شهزاده احسان هللا( چې په دې نږدې ورځو 

ته، کې په ح  رسېدلی و او حکومت يې په ارګ کې رسمي فاتحه واخيس

نو موږ هم د فاتحې او دعا لپاره کور ته ورغلو، د غازي امان هللا خان د 

ژوند د وروستيو کلونو دردوونکې خاطرې، له وطن رسه د هغه مينه او 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8381 
 

پرديس ژوند، ټول يې بيان کړل، دې کې د سقاو زوی بحث هم راغی، 

هغې وويل: ))د سقاو زوی يو ساده او نادان شخص و، له متدن او ترقۍ 

او نارينه وو د  ينه ووڅخه ناخربه و، ښاري ژوند يې نه پېژند، ان د ښځ

لباس توپري يې هم نه شو کوالی، کله چې پاچاهۍ ته ورسېد، نو په ارګ 

کې زما د مور او د کورنۍ دنورو ښځو ښځينه کايل پاتې وو، په هغې کې 

غه رنګه او ګلداره جاکټونه هم وو، خپله سقاو زوی او نورو ملګرو يې ه

ښځينه جاکټونه هم له بکسونو راوويستل، وايې غوستل، يو بل ته يې ويل: 

دا د باچاهۍ کايل دي، خوند کوي، وايي غوندئ.(( نو اوس خپله فکر 

وکړئ، داسې شخص او اشخاص چې واک ته ورسېږي، د هېواد حاالت به 

 کومې خواته الړ يش؟

شويو ظلمونو په باب چې څه يادښتونه  د سقاو زوی د واکمنۍ پرمهال د

زموږ الس ته راغيل او يا تر موږ پورې رارسېديل دي، هغه زياتره د کابل 

په باره کې دي. د والياتو په باره کې ال چا زيات څه ليکيل نه دي او سړی 

د کابل له وضعې څخه د ټولو والياتو د وضعې اټکل هم کوالی يش. د 

د هېواد د يو زيات شمېر ليکوالو له خوا د  سقاو زوی د ظلمونو په باب

حقيقتونو له څرګندولو رسه رسه دې کې هم شک نه شته چې د سقاو زوی 

هم خپل درباريان او غوړه ماالن 

درلودل، يو شمېر ليکوال يې هم 

درلودل، له هغې جملې څخه 

)خليل هللا خلييل( چې د کلکاين د 

دربار منيش و، پالر يې )مريزا حسني 

د امان هللا خان د واکمنۍ پر  خان(

مهال د مشهود جرم په تور اعدام 

 خليل هللا خلييلشوی و، نو ځکه خو خلييل د سقاو 
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 اعليحرضت غازي امان هللا خان

زوی ته ډېر نږدې و، د هغه په باب يې د )عياری از خراسان( په نامه يو 

کتاب هم وليکه، ده او نورو درباريانو هغه ته د ))خادم دین رسول هللا(( 

ریخ شاهدي ورکوي د سقاو زوی لقب هم ورکړ. په داسې حال کې چې تا

د اسالم له اساساتو هېڅ خرب نه و، ان د اوداسه او ملانځه پر فرايضو او 

ارکانو هم خرب نه و. ځينې تاریخ ليکونکي وايي، د سقاو زوی چې کله 

ارګ کې د واک پر ګدۍ کېناست، نو ماليان ورته راغلل، بيا يې ورته نايي 

يې د سنتو پر طريقه برابر کړي. د راوست چې وېښتان يې اصالح او هم 

اوداسه او ملانځه طريقه ورزده کړي او نور ديني فرايض. تاريخ ليکونکو د 

سقاو زوی په باب ان ځينې داسې واقعيتونه هم بيان کړي چې عادي 

مجلس کې يې سړی په بيان رشمېږي. همغه وخت يو ځوان انګرېز 

ې وکړې، خو سقاو ورته ژورنالېست له کلکاين څخه څو ساده ديني پوښتن

داسې ځوابونه ورکړل چې هغه ژورنالېست يې حريان کړ. دا انګرېز ځوان 

( نومېده او د يوې مياشتنۍ مهالنۍ د ليکوال Oliur Jarryاوليور جاري )

 په توګه يې له سقاو زوی څخه وپوښتل: 

 اوليور: بنده کی هستی؟

 بنده امت هستم!بچه سقاو: من 

 اوليور: به امت کی هستی؟

 بچه سقاو: به امت خدا

اوليور بيا وپوښتل: اخرین نبی از 

 جانب خداوند کی است؟

 بچه سقاو: حرضت ادم!

د سقاو زوی د ناپوهۍ او له دين 

 the Kingڅخه د ناخربې خربې د )

of Miracle په نامه يو کتاب کې )
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درېو ټوکو کې ترتيب شوی دی، په چې په انګلييس ژبه ليکل شوی او په 

( ځله د کلکاين د جهالت ۶۳۹ترتيب رسه راغيل. په دې کتاب کې )

مستندې خربې راغيل دي. )د زياتو معلوماتو لپاره د اعظم سيستاين نوی 

دې رسه رسه بيا هم کورنۍ ارتجاع او هم له اثر )منار نجات( ولولئ. خو 

( ګاڼه او د يوه ملتپال او بهرنيو کړيو هغه ))خادم دين رسول هللا(

د سقاو  .اسالمپال پاچا )غازي امان هللا خان( واکمني يې پرې ړنګه کړه

زوی د وحشت، دهشت، له انګرېزانو رسه پټې او ښکاره معاملې، له انګرېزي 

ماليانو څخه هغه ته د خښو شويو او پټو وسلو ورکړه، د هغه بېسوادي او له 

بيان کړي، نه غواړو دلته هغه ټول مسايل  دين څخه ناخربي، ډېرو ليکوالو

بيان کړو، خو ښه به وي چې د پرتلنې په توګه دلته د غازي امان هللا خان 

د ژوند د وروستيو شپو ورځو يوه خاطره هم راوړو او بيا دواړه رسه پرتله 

کړو چې له دېنه يو نا خربه شخص څرنګه د دين په نامه واک ته رسېږي او 

ا څنګه له اسالمه د لرې وايل په تور له واکمنۍ څخه لرې يو اسالمپال پاچ

 کېږي.

دا کيسه د )ډېوېډ جونز( د تاريخي يادښتونو پر بنس  ليکل شوې، د 

)بغدادي پري(په نامه په يوه ښکيل ناول کې چې د )نصري احمد احمدي( 

 له خوا ليکل شوی، د يوه داستان په بڼه راغلې ده: 

 :په انګلييس مې وويل"

 ماشومتوب کې دې کومه لوبه خوښېدله؟په -

 سړي را وکتل، ويې خندل:

 .د اس سورلۍ-

 .بېرته يې رس وځړېد

 :يوه شېبه ناست و. بيا ور والړ شو. ګام يې واخيست. په پښتو مې وويل

 مېلمه يواځې پرېږدې؟ -
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 :نېغ يې را وکتل. سرتګې يې وځلېدې. په خوند يې وويل

 افغان يې؟-

کړم، ودرېدم، تر ډېرو يې په غېږ کې نيولی وم. نه راغی، تر الس يې کش 

 .يې پرېښودم

 و مې ويل:

 .نه! پرنګی يم-

 :ويې ويل -

 .ټوکې مه کوه! پرنګيان او داسې صافه پښتو! ډېر رسه لېرې دي

 :ومې ويل -

کال کې ارګ ته درغلی وم. درې کسه وو. د  ۶۳۶۳ډېوېډ جونز يم. په 

مو د خپلو څو مناينده ګانو فتوا چانسلر ليک مو در وړ. په کابل کې 

 .غوښته

د سړي السونه مړه شول. تر څنګ مې کېناست. رس يې څو ځله يوې، بلې 

 :خوا ته وخوځاوه

 !اه! پرنګيانو دلته هم نه يم درنه خالص-

 :ومې ويل -

خو اوس مې تقاعد اخيستی. له سياست رسه کار نه لرم. ايټاليا ته مې د -

 .ذهن کې مې را وګرځېدې. ليدو ته دې راغلم خپلې مور جنازه راوړه. په

 :امان هللا خان ودرېد. تر الس يې ونيومل. په موسکا يې وويل

راځه کور ته ځو. بيا و نه وايې چې يوه افغان بوډا په پردي وطن کې  -

 .خپله مېلمه پالنه هېره کړې وه

 تر پارک ووتو. تنګه کوڅه راغله. امان هللا خان په يوه زاړه کور کې

اوسېده. پورته وختو. وړه کوټه وه. پر زړې، رنګ خوړل شوې غالۍ يو 

ک ، کوچنی مېز، دوی څوکۍ.... ښکارېدې. کېناستم. شاوخوا مې 
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وکتل. وړه املارۍ له کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکاټ کې کليمه 

نيول شوې وه. کټه ته نږدې په تاقچه کې د جاينامز پر رس کوچنی قران 

 .يښی ورشيف ا

امان هللا خان دباندې ووت. زاړه وره چولې درلودې. غږ يې راته، يو چا 

 :ته يې وويل

 څه مو پاخه کړي؟ -

 .ښځينه غږ راغی

 !لوبيا-

 .مېلمه لرم. قابيل پلو پوخ کړئ -

 :دروازه خالصه شوه، امان هللا خان بېرته راغی. ويې ويل

 .کړکۍ ته کېنه، کوټه سړه ده

ملر وړانګې مې اوږو ته سيخې شوې. امان هللا  څوکۍ مې وکښوله. د-

 :خان په ک  کېناست. و يې خندل

اوس مې نو سم زړه ته ولوېده چې ډېوېد جونز يې. فکر کوم يو ځل مو 

 .بيا هم رسه ليديل وو

 :و مې خندل

هو، زه او سفري دې په نيمه شپه کې در وغوښتو. ويل دې چې انګرېزان -

خله کوي. خلک يې مسلح کړي. سفري ته د افغانستان په شامل کې مدا

خوا امضا کړی سند ورکړ. ورته ودې ويل چې په دوه اوياوو ه دې د هغه ل

نۍ وروسته دې زمونږ انګرېز و ساعتونو کې به له افغانستانه وځې. يوه او 

 .جاسوس اعدام کړ

 :امان هللا خان سړه ساه و اېسته

 .اې پرنګيانو، وطن مو را غرق کړ-

 :و مې خندل
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 .ته هم ګرم وې، ډېر تېز تلې -

 .راته ويې کتل، څه يې ونه ويل

د کوټې دروازه وټکېده. امان هللا خان والړ شو. بېرته له پتنوس رسه 

 .راستون شو. دوه ګيالسه يې له شنو چايو ډک کړل

 :کړکۍ ته ودرېد، ويې ويل

 !هاغه ماشومان وينې؟-

ان وو. خندل يې، په ودرېدم. الندې پاک، سوتره او صحتمند ماشومان رو 

 .مالوو پسې يې د مکتب بکسې تړلې وې

 :امان هللا خان وويل

دا ماشومان پچې نه جارو کوي، په دوو اوزو پسې هم ټوله ورځ نه دي -

روان، لوږه نه پېژين، مکتب ته ځي، خاندي، تفريح لري، تلويزون ته 

ژونده ګوري، غم نه ويني، د ټوپک ټک يې نه دی اورېدلی، روو دي، له 

 ....خوند اخيل

 :غلی شو، ويې ويل

د هاغه دکان مخ ته ناست بوډا زمونږ ګاونډی دی. پنځه څلوېښت کاله -

يې په يوه فابريکه کې کار وکړ. اوس کرار ناست دی. د تقاعد پيسې ورته 

راځي. نه زوی ته احتياج دی، نه ملسو ته، تر مرګه به په ګېډه موړ او په 

 .تن پ  وي

نه ښځه ډاکټره ده. اته ساعته کار کوي، خو څوارلس ساعته هاغه بله ځوا

هوسا ژوند لري. کونډه ده، خو دومره پیسې پيدا کولی يش چې د خپلو 

 .اوالدونو، درس، روغتيا، خوراک، تفريح.... ته ورسېږي

يشت ساعته برق، ګاز ريدا د روم تر ټولو غريبه سيمه ده. خو کورونه يې څل

خې دي، مکتب او روغتون نږدې دی. په دې او اوبه لري. کوڅې يې پ

 .ټوله غريبه سيمه کې به يو سوالګر هم ونه وينې
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 :غلی شو. بېرته پر خپل ځای کېناست، پياله يې ور پورته کړه. ويې ويل

سم وايې. زه تېز تلم. ځکه وخت کم و. ما ويل چې په خپل ژوند کې يو  -

نکي يې د دې خلکو پرمختللی افغانستان ووينم. داسې وطن چې اوسېدو 

په څېر ارام ژوند ولري. لوږه ونه پېژين. تعليم وکړي. د ځان او نورو په 

حقونو پوه يش. ښه او بد ور مالوم يش. په کورونو کې د مورچو جوړولو 

پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي او نور يې په يوه او بل نوم غلط نه 

 .کړي

 :يې و ايست غلی شو. له پيالې يې غړپ وکړ. سوړ اسوېلی

ې نړېوالې جګړې را ووتل. ټوله ايټاليا خاورې شوه. خو ميايټالويان له دو -

خلک يې پوه او تعليم يافته وو. په لسو کلونو کې يې بېرته ايټاليا، ايټاليا 

کړه. اوس موټرې او طيارې جوړوي. خو زما خلک بېسواده وو. ماغزه به 

نه کاوه. غلی شو، ترخه  مې ور رسه خوړل. په عادي خربو به يې قناعت

 :يې وخندل

يو وخت يو څو سپني ږيري راغلل. دوی په کابل کې روان رېل ليدلی -

و. غوصه يې نه کنټرولېده. ويل چې ښار ته دې د اوسپنې ښامار راوستی، 

 .خوراک يې اور دی، شيطان يې چلوي

ور رسه ووتم. په رېل کې مې کېنول. دوره مې ورکړه. پوه مې کړل چې 

د مسافرو او تجاريت اجناسو لپاره تر ټولو ګټوره او ارزانه الره ده. ورته  رېل

و مې ويل چې دا رېل له اوسپنې او لرګيو جوړ دی. د ډبرو په سکرو کار 

کوي. بنيادم يې چلوي... هر څه يې په خپلو سرتګو وليدل، خو کله چې 

شيطان او د رېل ودرېد، بېرته به يې هامغه پخوانۍ خربه را واخيسته. تور 

 .اوسپنې ښامار يې نه غوښت

راديو يې نه منله. ويل يې چې په مند کي يې واړه واړه شيطانان ناست 

دي... خلک له دينه بايس...تيلفون کوپر ورته ښکارېده. ويل يې چې له 
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 .دينه اوښتی يې، شيطان رسه غږېږې

دې خلکو ان په پخه خښته او پوخ دېوال کې هم شيطان ليده... 

 .پوهېږې چې ولې؟ علت يې بې سوادي وه

ما بايد دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل. غوښتل مې چې 

دا خلک له تيارې را وباسم. په هر څه يې پوه کړم. خو دوی مکتبونه هم 

 ....نه غوښتل. د کفر ځالې يې بللې

 :و مې ويل

ه کې ترکيې ته د نو فکر نه کوې چې په داسې يوه ساده او بېسواده ټولن -

 نجونو لېږل ښه نه و؟

 :امان هللا خان پياله ور ډکه کړه. سړه ساه يې و ايسته

په ټول وطن کې ښځينه ډاکټره نه وه. ښځې به په ډېرو عادي ناروغيو  -

مړې کېدلې. فکر مې وکړ. په ټولو اسالمي هېوادونو کې ترکيه ښه را ته 

خپل وطن کې ښځينه ډاکټرانې واېسېده. تر عربو مخکې وه. ما بايد په 

درلودای. سالمت پوهنتون، استادان، البراتوارونه، کتابخانې.... خو مې 

غريب افغانستان ته نشوای راوړلی. چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکيې 

ته ولېږل. د رشعې خالف کار مې نه ګاڼه. ترکيه اسالمي هېواد دی. د 

 .ېل ولنجونو ليليه، خوراک، څښاک، هر څه ب

 :و مې ويل

 .د چادري په اړه څه وايې؟ تا په کابل کې چادري منع کړه

 :امان هللا خان رس وخوځاوه

زه دينې عامل نه يم. خو اسالمي نړۍ مې ليدلې ده. مطالعه لرم. ما په  -

يوه اسالمي نړۍ کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې و نه ليدلې... زموږ 

 .او رواجونه يې رسه ګډ کړي دي د خلکو لوی مشکل دا دی چې دين

زه به د بند، فابريکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون... د 
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 مارشال شاه ويل خان

جوړېدو په اړه ورته غږېدم. ګټې به مې ورته بيانولې. د دې شيانو په 

جوړولو کې به مې د خلکو همکاري غوښته... خو دوی به په هر څه کې 

تګ ته يې پام نه و. ويل  ښځې را ګډولې. پوخ رسک او په موټر کې هوسا

به يې چې نه، بيا له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په مند کې 

 .ښځې ښکاري

د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه. خو په اخري کې به 

 ...يې را ته ويل چې نجونې مو کوپر او فحشا ته مه باسه

يې چې ته عيايش غواړې، د روغتون فايدې به مې ور يادې کړې. ويل به 

 تور رسې به مو څنګه له کوره دباندې وځي؟

خوار ځواکه ماشومانو او ښځو ته مې د تقويې دواوې ور لېږلې، خو خلکو 

اور ور اچاوه، ويل يې چې پاچا د اسالمي امت د ډېرېدو مخالف دی. دا 

 .دوا زمونږ ښځې را وچوي. اوالد نيش پيدا کولی

ما به د وطن د پرمختګ خربې ورته کولې. خو دوی به خامخا پل، 

پلچک، دېوال، پوخ لښتی.... د 

ښځو له نوم رسه تاړه.... ويل به 

يې په دې کې خو زمونږ ښځې 

راځي. خلک به يې مخ وويني. 

بې بندوباره به يش.... دوی هر 

څه ته بدبينه و. هر پرمختګ يې 

خامخا د ښځو د مخونو له 

 ....او عیايش رسه تاړهلوڅوايل 

امان هللا خان اوږدې خربې 

وکړې. سرتګې يې لندې شوې. 

 ".....غټې غټې اوښکې يې وبهېدې
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 اعليحرضت غازي محمد نادر خان

دا د غازي امان هللا خان د ژوند د وروستيو کلونو د داستان يوه برخه وه 

 چې د هغه له مايض رسه تړلې وه.

کوالی اوس نو قدرمن هېوادوال 

حبيب هللا کلکانی او  يش چې د

غازي امان هللا خان عملونه، پوهه، 

شخصيتونه، واکمني او اسالميت 

سقاوي اړو دوړ  رسه پرتله کړي.

هېڅ افغان ته د منلو وړ نه و او 

دې ګډوډۍ د ټول هېواد بشپړتيا 

  له ګواښ رسه مخ کړې وه.

مارشال شاه ويل خان وايي: ))اګر 

ميکرد، شريازه وحدت کشور بر هم می خورد(( ځکه خو اين شورش دوام 

د هېواد غازيان د جهل او تيارو د واکمنۍ د له منځه وړلو لپاره خپل ميل 

مسوليت او رسالت ته متوجه شول او د هغو د راپرځولو په لټه کې شول. 

سپه ساالر غازي محمد نادر خان د دغو غازيانو او هېوادپالو رسلښکر و، 

يش او رسارسي ګډوډي ونه شوه زغمالی، نو ځکه يې د هغې هغه دا انار

راپرځولو ته ودانګل، غازي محمد نادر خان پر هغه وخت د دې سقاوي 

انارشۍ په باب وايي: ))اګر اين حالت دوام کند، مملکت ويران، اوضاع 

خطرناک و استقالل که با قرباين های متوالی بدست امده از دست 

برای ما چه معنی خواهد داشت؟(( نورو ګڼو  خواهد رفت، انګاه زندګی

ليکوالو هم د کلکاين د واکمنۍ څرنګوالی ترشيح کړی دی چې د ټولو 

يادول يې د دې کتابګوټي له زغمه وځي، خو لوستونکي کوالی يش چې 

د زياتو معلوماتو لپاره، )بحران و نجات( )منار نجات( )دوميه سقاوي( 

 تر پاچاهۍ( ) تذکرة االنقالب(، له غالژوند  زما)افغانستان در مسري تاريخ( )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8381 
 

 حبيب هللا کلکانی او ملګري يې تر اعدام وړاندې

د  )حبيب هللا کلکانی کی بود؟ )عياری از خراسان يا ُدزدی از کلکان(،

جرنال يارمحمدخان وزيري يادښتونه او نور ګڼ شمېر اثار ولويل. محمد 

نورو افغان مرشانو او غازيانو د جهالت، وحشت او بربريت دغه  نادر خان،

ن او زموږ د خلکو لپاره داسې يوه خطرناکه ناروغي وبلله واکمني د افغانستا

چې هم يې د هېواد جوړښت ګواښه او هم د ولس ژوند، نو ميل لښکر يې 

راټول کړ او پر اسايس مبارزې يې الس پورې کړ. رسه له دې چې پر دې 

وخت د ده د کورنۍ ځينې غړي له کلکاين رسه اسريان وو، د ده د 

هره شېبه د مرګ خطر و او د سقاو زوی به همدا مبارزې له کبله ورته 

اخطارونه ورکول: ))من از سلطنت دست منی بردارم، ملتفت باشيد، که 

اګر بکابل نيايد و امر مرا نشنويد عايله شام که تا اکنون در کامل احرتام 

ميباشد، امر ميدهم که بصورت بسيار فجيح کشته شوند((. خو غازي محمد 

نادر خان د دې خربو او اخطارونو پروا ونه کړه، ځای پر ځای يې 
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 (مه غازي ۶۳م( کال د اکتوبر پر )۶۳۷۳د ) قاويانو ته ماتې ورکړه.س

( ۳محمد نادر خان د ارګ سالمخانې ماڼۍ ته ورسېد، د سقاو زوی )

مياشتنۍ واکمني يې ختمه کړه، څو ورځې وروسته يې کلکانی او د هغه 

ځينې نږدې ياران په دار وځړول او افغانستان يې له دې ناروغۍ او 

 غوره.ګډوډۍ څخه وژ 

 

 

 

 

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8381 
 

 

 او ړنګونې فلسفه د نجات څيل د جوړونې

 

د غازي امان هللا خان د سلطنت 

تر ړنګولو وروسته، سقاوي اناريش 

پر ټول افغانستان په تېره بيا پر 

کابل واکمنه شوه، په کابل کې نه 

د چا مال خوندي و، نه د چا 

عزت، نه د چا کور، نه د چا اور او 

نه د چا اوالد، په دغسې يو حالت 

کې د غازي محمد نادر خان په 

 وارثان رسه مرشۍ د هېواد اصيل

جرګه شول او د هېواد د ژغورنې 

کې جرګه  (عليخېلو)لپاره يې مال وتړله. لومړی يې د پکتيا د ځاځيو په 

وکړه، د ځاځيو او وزيرستان د قومونو مرشان وررسه شول او له سقاوي اړو 

دوړ، غال، لوټ او تاالن څخه د هېواد د نجات لپاره يې مبارزې ته 

ونه يې هم د ځان ملګري کړل، وروسته وررسه د راودانګل، د سيمې قوت

هېواد له ختيد، کندهار او نورو سيمو څخه هم خلک ملګري شول او تر 

ډېرو سختو خونړیو جګړو وروسته يې کابل او شاهي ارګ له سقاويانو 

 څخه پاک کړ.

 د نجات څيل لومړنۍ بڼه
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تاريخ ليکونکي وايي چې له 

کلکاين او د هغه له ملګرو 

څخه د کابل په بيا نيونه کې 

نه يوازې د سوييل سيمو 

لښکرو اسايس نقش درلود، 

بلکې ځينو نورو ميل او 

پوځي شخصيتونو هم کارنده 

رول درلود. له هغې جملې 

څخه ) محمد ګل خان 

او پوځي شخصيت په مومند( هم سرت نقش ولوباوه، د يوه مدبر سياستوال 

د اساميي غره له ملنو څخه ارګ تر هغه پورې تراور الندې ونيوه يې توګه 

 چې د سقاو زوی تېښتې ته اړ کړي او همداسې نور شخصيتونه.

تاريخونه وايي چې سپه ساالر )محمد نادر خان( او د هغه دوه نور ورونه 

ولسونو )شاه ويل خان او شاه محمود خان( څو مياشتې د پکتيا پر 

وګرځېدل چې د سقاو زوی پر ضد خلک بغاوت ته تيار کړي، نادر خان او 

دوه ورونه يې د ځاځيو په عليخېلو کې اوسېدل، دا داسې مهال و چې 

لوګر، ګردېز، مريزکه او شاوخوا سيمې ټولې سقاوي شوې وې. نادر خان 

ان خربه  له ډېرو ستړياوو رسه رسه بيا هم کومه مثبته نتيجه ترالسه نه کړه،

د هغه د نهيلۍ بريد ته ورسېده، يوه ورځ ده د پکتيا دځاځيو مرشان په 

)سپينه شګه( کې يوې جرګې ته رسه راوبلل. نادرخان دې جرګې ته په 

خطاب کې وويل چې تاسو تجار خلک ياست او زموږ له امله تاسې نه شئ 

يوسئ، کوالی چې خپل تجاريت کړه وړه له کابل او نورو سيمو رسه پر مخ 

 نو موږ درې وړانديزونه لرو:

 ئد سقاو زوی ته چې زموږ پر رس يې ډېرې پيسې ايښي، موږ وروسپار  -۶

 وزير محمد ګل خان مومند
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 او هغه زياتې پيسې ترالسه کړئ!

که مو خوښه وي موږ له ځاځيو څخه وشړئ چې موږ نور پر تاسو بوج  -۷

 نه شو او درېيم وړانديز دا چې:

 قاو له تورتم څخه خالص کړو.راځئ په ګډه مال وتړو او خپل وطن د س -۹

د نادر خان تر وړانديزونو وروسته د ځاځيو مرشانو، له نادر خان او د هغه 

له ورونو پرته په يوه جال غونډه کې پرېکړه وکړه چې دا به تاريخي بدنامي 

وي چې دا ورونه د پيسو په مقابل کې سقاويانو ته وسپارو، د پښتونولۍ د 

نه ده چې دا ورونه موږ له خپلې سيمې دود دستور له مخې هم سمه 

وشړو، نو راځئ چې مال وتړو او کابل بېرته ونيسو. پر همدې وروستۍ 

 پرېکړه دعا شوه او درې ورځې وروسته د قومي اربکيو يو لښکر تيار شو.

وزيری( د دې جرګې په باب په خپل خان وليس مرش )جرنال يار محمد 

رسه تر جرګې وروسته موږ د لښکر  ))له سپاه ساالر صاحبکتاب کې وايي: 

مرشان خپل تم ځای ته ستانه شوو او د غونډې په پای کې فيصله وشوه چې 

 سبا به جرګه کوو او د وطن د نجات لپاره به يو د بل په همکارۍ نقشه سنجوو.

هجري قمري( کال د ربيع الثاين يو ويشتمه نېټه وه، چې د سهار  ۶۹۱۸د ) 

پر لسو بجو باندې د عليخېلو په 

چوڼۍ کې چې د محمد نادرخان 

مقر و، د مرشانو غونډه جوړه شوه او 

په دې غونډه کې سپاه ساالر محمد 

نادر خان، کرنيل رسدار شاه محمود 

خان، مولوي صاحب هللا نواز خان، 

 صاحب نواب خان، حاجي 

زملی خان منګل، زمرک خان 

ځدرا ، سنک خان منګل، 

 جرنال يار محمد خان وزيریعبدالغني خان ګردېزی، فيض 
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محمد د حاجي نواب خان زوی، غونډ مرش صاحب نور محمد خان ګردېزی، 

رسدار صاحب امني جان د اعليحرضت امان هللا خان ورور، فقري محمد خان 

په دوره کې د جنويب  مومند؛ د اعليحرضت غازي امان هللا خان د سلطنت

سمت د ځنګلونو رييس، حاجي صاحب جان خان رسبلند، سيد خان او 

ليپت خان د ځاځيو د ګل غونډۍ، شېر جان تڼی، سدوخان تڼی، شادينخان 

 دوړ او د وزيرو او مسودو ټولو مرشانو زما تر قيادت الندې ګډون درلود.

خپلو څو لنډو خربو د ربيع الثاين د يوويشتمې جرګه سپاه ساالر صاحب په 

رسه پيل کړه، په دې جرګه کې بيا هم محمد نادر خان خپل مجبوريت او 

پرېشاين موږ مرشانو ته په ګوته کړه، د سپاه ساالر صاحب تر افتتاحيه وينا 

وروسته، د جرګې او غونډې ګډون کوونکو تر اوږدو خربو وروسته موږ 

دينۍ پرېکړه تعهد او پيامن مرشانو او سپاه ساالر محمد نادر خان په دې الن

 وکړ:

د ټولو قبيلو او قومونو مرشان دې خپل جنګيايل وطن ته تر نجات ورکولو  -۶

 پورې ترغيب ورکوي.

د ځدراڼو، منګلو، ځاځيو او ګردېزيانو لښکر دې بېل وي او د وزيرو،  -۷

 بېل وي. ېمسودو، دوړو او تڼيو د جنګياليو لښکر د

نو رسه د جنګ او جګړې ټول امور به د مرشانو په د حبيب هللا له طرفدارا -۹

 پرېکړه او فيصله رسه کېږي.

د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساالر صاحب په عليخېلو کې ځای پر  -۱

ځای وي او کرنيل شاه ويل خان دې د سپاه ساالر په وکالت له لښکرو رسه 

 مل وي.

 خان سلطنت د وطن تر نجات وروسته دې اعليحرضت غازي امان هللا -۳

کولو ته راوغوښتل يش او يا دې د ده له خېلخانې څخه يو بل اهل ته 

 سلطنت وسپارل يش.

د اعليحرضت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې به سپاه ساالر صاحب د  -۱
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 سلطنت وکيل وي.

حقاين علامؤ او مشايخو د طريقت ته دې په درنده سرتګه او عزت رسه  -۲

 وکتل يش.

رو روزنه او پالنه دې په هغه طريقه رسه ويش څنګه چې د يو د عسک -۸

 مملکت پادشاه د خپلې کورنۍ د غړو روزنه او پالنه کوي.

د ولس د لوټولو او د بډو اخيستلو څخه دې د حکومت د مامورينو الس  -۳

 ونيول يش.

هغه کسان چې د وطن د نجات لپاره له ځانونو او مالونو څخه تېر شوي  -۶۱

 مت دې د هغوی يادښت واخيل او په تاريخ کې دې ثبت يش.دي، حکو 

د وطن د نجات حاصلولو نه وروسته دې، د ناجي لښکرو د شهيدانو او  -۶۶

 معلولينو وارثانو ته معاشات او مکافات مقرر کړه يش.

څنګه چې د افغانستان پوځ په کورنۍ جګړه کې تباه شوی دی او هم يو  -۶۷

خاورې او حکومت رسه خيانت او غداري کړې ده، شمېر صاحب منصبانو له 

 نو د ناجي لښکرو مرشانو او افرادو ته دې په پوځ کې دندې ورکړل يش.

ملريز کال د ثور له مياشتې  ۶۹۱۸د وزيرو او مسودو د لښکرو مرشانو د  -۶۹

څخه بيا تر دې ګنټو پورې د وطن د نجات او د تاج او تخت د بيا اعادې 

کروړونو افغانۍ لګولې دي، د وطن تر نجات وروسته دې  لپاره په کروړونو

هغه لګښتونه محاسبه يش او د حکومت له خزانې څخه دې د لښکر مرشانو ته 

 تاديه يش.

 همدا ګنټه دې د حبيب هللا ټولو پلويانو ته عفوه او بښنه اعالن يش. -۶۱

د جګړې بنديان دې د وطن تر نجات پورې وساتل يش او د نجات تر  -۶۳

 حاصلېدو وروسته دې په عزت او احرتام رسه رخصت کړل يش.

عادالنه پرېکړې چې همدا جرګه په نسبتاً  دا وې د عليخېلو د مهمې جرګې

حقيقت او واقعيت کې د هېواد د نجات يوه اسايس وسيله شوه او کله چې 

کابل فتح شو، تر هغه وروسته ورپسې په هېواد کې ګڼ شمېر بدلونونه راغلل 

د دې جرګې په لسمه ماده کې  .غو ټولو بيان دلته رضوري نه برېښيچې د ه
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راغيل: ))هغه کسان چې د وطن د نجات لپاره له ځانونو او مالونو تېر شوي 

 دي، حکومت دې د هغوی يادښت واخيل او په تاريخ کې دې ثبت يش.((

د نجات منار د کابل د خلکو په  د نجات څيل د جوړونې محتوا جوړوي.

د همدغو غريمتنو پښتنو د اتلوليو د قدردانۍ په خاطر د سپه  غوښتنه

ساالر محمد نادر خان په سپارښتنه او الرښوونه جوړ شو. له غلو او داړه 

مارانو څخه د کابل د خلکو او افغان ولس ژغورنه يو بې ساری او سرت ميل 

حرکت و، چې د پکتيا د ځاځيو، نورو ولسونو او د وزيرستان د خلکو له 

وا د جرنال يار محمد خان وزيري او نورو قومي مرشانو په ملګرتيا او خ

مرشۍ تررسه شو، نو په کار وه چې د هغوی د اتلولۍ يادونه، ستاينه او 

منانځنه ويش، په کابل کې پر يوې څلور الرې يو يادګاري منار جوړ يش، 

همدارنګه له دولت څخه وغوښتل يش چې يوه ورځ دې د )ميل نجات( د 

ځې په نامه ونومول يش، رسمي جنرتۍ کې دې ځای يش او بيا دې ور 

هر کال د يوه ميل جشن په توګه د دې ورځې منانځنه ويش. د دې منار د 

جوړولو هدف هم دا و چې هر کال کابل ښاريان او نور هېوادوال دلته 

رايش او د دې منار پر ملن د ګالنو ګېډي کېږي، غله او داړه ماران 

واد د رښتينو بچيو ستاينه وکړي او په دې ډول دا منار غلو وغندي ، د هې

او داړه مارانو ته د عربت او د هېواد نوي نسل ته د ويښتابه سبب يش. د 

کابل خلکو د دې منار د جوړولو لپاره د کابل باال حصار ته څېرمه سيمه 

چې د )الهورۍ دروازې( په نامه يادېده، غوره وبلله، د دې کار علت دا و 

ې د پښتنو قبايلو لښکرې له همدې دروازې څخه کابل ته داخلې شوې چ

ل(کال تر ثور مياشتې پورې هسک و، خو تر دې ۶۹۳۳وې، دا منار د )

وروسته د واکمن ګوند د ځينو لوړ پوړو غړو له خوا، چې سقاوي اړو 

دوړو ته يې د بزګري پاڅون نوم ورکاوه او تر دې عنوان الندې يې له هغه 

قومي او نژادي اړيکي پالل، ونړول شو. ځينې ليکوال وايي رسه خپل 

چې د څيل اصيل نړوونکي د خلکو دميوکراتيک ګوند )پرچم( ډله وه، 

چې سقاوي پلوي افکار يې درلودل او په شعوري ډول يې د هېواد 

اکرثيت )پښتنو( له واکمنۍ رسه دښمني لرله. خو د ياد ګوند د )خل ( 
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او د هغه له کورنۍ رسه د طبقايت دښمنۍ له  څانګې هم بيا له نادرخان

وجې له دې منار رسه زياته عالقه نه لرله او د هغه تاریخي ارزښت ته يې 

زيات پام نه و، په تېره بيا دا چې د منار په ډبرليک کې د )سپه ساالر نادر 

خان( نوم هم په درنو الفاظو ياد شوی وي. دا مهال نو د انقاليب احساساتو 

و د نادرخان کورنۍ ته هر منسوب څيز د دې ګوند د زياتو غړو په پړاو و ا

ل(کال په بهري کې )خل ( څانګې د )پرچم( ۶۹۳۳نظر د کرکې وړ و. د )

په انډول اسايس واک نه درلود. ځينې کسان بیا وايي چې څلی د 

ل( کال په بهري کې يو څه زيامنن شوی و، خو يو زيات شمېر ۶۹۳۸)

دي چې دوی د روسانو تر يرغل وروسته هم دا هېوادوال په دې نظر 

څلی په خپلو سرتګو ليدلی دی. له هغې جملې څخه دعلومو اکاډمۍ 

غړی او تاريخپوه )رسمحق  ډاکټر رشيف ځدرا ( وايي چې دا څلی د 

روسانو تر يرغل پورې روو جوړ و او کله چې شورويانو پر افغانستان يرغل 

ي کال دا څلی ونړول شو. د خلقيانو د وکړ، نو د کارمل د واکمنۍ پر لومړ 

واکمنۍ پر مهال د پوځ یو صاحب منصب )غالم محمد کاموال( ماته 

وويل، دا څلی د خلقيانو د واکمنۍ پر مهال جوړ و، خو کله چې همدا 

مهال په باالحصار کې يوې عسکري قطعې د حکومت پر ضد د پوځي 

ه دې څيل رسه ولګېد او کودتا هڅه کوله، نو د ياغيانو يو زغروال ټانک ل

هغه يې يو څه زيامنن کړ )يو څه کوږ شو(، کله چې د روسانو له يرغل 

رسه د کارمل واکمني پيل شوه، نو دا څلی يې بيا په شپه کې ونړوه((. 

وروسته بيا د ميل تحريک غړي )څړبن هدايي( د خپل پالر او د خلقيانو 

، کله چې د پرچميانو د وخت د ځينو نورو چارواکو له خولې ماته وويل

په حقيقت کې د ستميانو او سقاويانو( له خوا په شپه کې دا څلی په )

قصدي ډول ونړول شو، نو د خلقيانو، په تېره بيا د پکتياوالو په استازۍ 

)محمد اسلم وطنجار( او )سيد محمد ګالب زوی( بربک کارمل ته ورغلل 

ړ، خو کارمل ورته وويل او هغه ته يې د څيل د ړنګولو په باب احتياج وک

خري دی، دا څلی کوږ شوی او غري له هغې هم ړنګېده، نو اوس چې چپه 

کړای شوی دی، زه به يې له رسه نوی جوړ کړم، خو کارمل بيا پر خپله 
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ژمنه وفا ونه کړه. په هر ترتيب اکرثه کتونکي په دې نظر دي چې د خلکو 

کال پر دوميه يا ل( ۶۹۳۳دميوکراتيک ګوند د واکمنۍ پر مهال د )

درېيمه مياشت د نجات منار په شپه کې له بېخه ونړول شو او سهار يې 

ته چې  موضوعهېڅ اثار پاتې نه وو. تر دې خربو وروسته اوس راځو دې 

ځينو ته کېدی يش دا پوښتنه راپيدا يش چې )غازي محمد نادر خان( 

خ لیکونکي په ولې د )سقاو زوی( او د هغه انډيواالن په دار وځړول؟ تاری

دې باب وايي: که د سقاو زوی او د هغه د ملګرو ظلمونه چا ليديل وي 

چې هغه مهال د هېڅ کورنۍ ننګ او عزت خوندي نه و، ظلم وروستي 

او  پخواين حکومت د مهمو شخصيتونو پر کورنيوحد ته رسېدلی و، د 

نورو مخورو افغانانو چې څومره ظلمونه وشول، څومره ککرۍ تولې 

، د خلکو زړونه په بل هېڅ يش دومره نه تسيل کېدل، لکه د دې شولې

غلو او داړه مارانو په له منځه وړلو. په خپله سقاويانو اعدام داسې عام کړی 

و چې د کابل خلک هره ورځ د اعدام له يوې نوې پېښې رسه 

مخامخېدل، نو هغوی چې نور يې اعدامول، خپله هم له همدې برخليک 

يو نامتو د )څه چې کرې، هغه به رېبې(. د هېواد رسه مخامخ شول، 

ليکوال کاتب هزاره د سرتګو ليديل حال له مخې د سقاو زوی يو غل، 

لوټامر، جاهل، د متدن او کلتور مخالف، د پوهې، مکتب او تحصيل ضد، 

د ارتجاع نوکر او د انګليسانو د الس اله و. تاريخ ليکونکي وايي: کلکانی د 

خ يوه توره څېره وه او عملونه يې هر هېوادوال ته د رشم افغانستان د تاری

او کرکې سبب شوي وو. حبيب هللا کلکانی لکه څنګه چې لومړين بحث 

کې ورته اشاره وشوه. د تاريخ ليکونکو په نظر دومره ظامل سړی و چې 

اسريان به يې ژوندي ژوندي اور ته اچول او کله چې به يې بدن 

ې جال کړ. په یوه لرګي کې به يې وټومبه او بيا به وسوزېده، نو رس به يې تر 

يې په ښار کې ګرځاوه چې نورو خلکو ته د وېرې سبب يش. ټوپکوال يې 

دومره بې رحمه وو چې واړه شيده روي ماشومان به يې د مور په غېږه 

کې ويشتل، چې له هغې رسه يو ځای هالک يش. تاريخ ليکونکي وايي، 

ېدی يش د چنګېز او هالکو په ظلمونو کې دوی دومره وحشيان وو چې ک
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يې بېلګې پيدا يش.تاريخونو کې راغيل چې سقاو زوی څو ځله د قزلباشو 

او هزاره ګانو د ډله ييزې وژنې فرمانونه صادر کړل چې دا خپله يو ميل 

ضد عمل ګڼل کېږي. ده د خپل واک د دوام په خاطر د خلکو پر حيثيت 

وه، په خلکو کې يې قومي، ژبني او تېری وکړ. فحشا ته يې الس واچ

سمتي نفاق ته ملن ووهله. نادر خان او د هغه ملګرو په هېواد کې دغسې 

م( کال د اکتوبر پر ۶۳۷۳يو جابرانه حالت ته د پای ټکی کېښود. د )

( مې رسه سمون ۷۹ل( کال د تلې يا ميزان له )۶۹۱۸(مه نېټه چې د )۶۳)

ل )سقاو زوی( د ارګ د شاميل خوري، شاهي ارګ ته داخل شو، دا مها

دروازې له الرې تښتېدلی و، څو ورځې وروسته يې هغه له خپلو ملګرو 

(مه د )ميل نجات( د ورځې ۷۹رسه اعدام کړ او تر هغې وروسته د ميزان )

په نامه ياده شوه، هر کال به دا ورځ د يوه ميل جشن په توګه منانځل 

انځه کېدله او تر يادې ل( کال پورې د دې ورځې من۶۹۳۲کېده، تر )

نېټې وروسته افغانستان یو بل ناورين ته داخل شو، چې د دې اثر د ليکنې 

 تر وخته ال هم دا ناورين دوام لري.
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لومړين  د نجات څيل د بيا جوړونې لپاره

 افکار او نظريات

ل( کال د لومړۍ نياميي په نياميي کې د نجات څلی ۶۹۳۳کله چې د )

ل( کال تر لومړيو دريو مياشتو ۶۹۳۳همغه کاله بیا د ) ونړول شو، نو له

( کلونه تېر شول، د نجات څيل د بيا جوړونې لپاره ۹۱پورې، چې نږدې )

عميل ګامونه پورته نه شول. په دې ټول بهري کې په هېواد کې نه امنيت، 

نه ثبات او نه هم ميل حکومت و، چې د تاریخي وياړونو د بیا جوړونې او 

ره يې هڅې کړې وای. د هېواد په نورو برخو کې تيار جوړ ځلونې لپا

تاریخي څيل، ودانۍ او تاريخي منارونه له منځه وړل کېدل، نو د 

پخوانيو د بيا جوړونې خربې خو هسې يو خيال، خوب او تصور و. د ټول 

هېواد په کچه شپږ واليتي موزميونه لوټ شول، څو مهم تاریخي څيل 

زرو کلونو اوښته، له منځه الړل، د ميل موزيم چې لرغونوالی يې ان تر 

( سلنه مهم اثار تاال شول، د داراالمان، چهلستون او تاج بېګ په شان ۲۱)

ورانې ويجاړې شوې او نور لسګونه تاريخي اثار له منځه  ۍتاريخي ودان

الړل په دغسې يو حالت کې چې ټول هېواد د جګړې او بې ثباتۍ په 

اریخي ودانيو او څلو بيا جوړونه ناممکنه ناخوالو کې سوځېده، د ت

برېښېده. کله چې د بهرنيو ځواکونو په زور د طالبانو اسالمي امارت ړنګ 

کړای شو او پر ځای يې يوه موقته )شپږ مياشتنۍ( اداره رامنځته شوه، نو 

دا مهال افغانستان ته زياته بهرنۍ مايل پانګه راماته شوه، خلکورسه هيله 

که خدای کول، اوس به د هېواد په هر ډګر کې د بيا  پیدا شوه چې ځه

جوړونې، نوې جوړونې او بيا رغونې کارونه پيل يش. په ځينو برخو، له 

هغې جملې څخه د تاريخي ابداتو په بيا رغونه او جوړونه کې يو څه 

 پرمختګونه هم وشول:
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په غزين، کابل، کندهار، هرات او ځينو نورو سيمو کې يو شمېر تاريخي 

ودانۍ، څيل، مقربې او نور تاريخي اثار ورغول شول، خو د )نجات 

څيل( په شان د يو شمېر نورو تاريخي اثارو د بيا جوړونې او بيا رغونې په 

باب حکومتي چارواکو نه يوازې دا چې فکر نه کاوه، بلکې شديد مخالفت 

ې يې هم ښوده. د طالبانو نظام تر ړنګونې وروسته اصاًل په کابل کې داس

اشخاص، تنظيمونه او جريانونه واکمن وو چې عملونه او نظرونه يې ک  

حبيب هللا کلکاين )سقاو زوی( ته ورته وو، به ځينو برخو کې ال ان  م  د

تر هغه هم افراطي او بدتر وو. د حامدکرزي په ګډون، د حکومت پر نورو 

ې مهمو څوکيو چې هر چا کار کاوه، هغوی هسې خپلې شپې تېرولې، د د

نويو سقاويانو پر وړاندې يې غوڅه خربه هډو کوالی نه شوه. د دې چوپ 

خولو او بې زړه پښتنو ځانسايت سياست په حکومت کې د شاملټلوالې 

اړوندو چارواکو ته الپسې د دې جرئت ورکړ چې د افراط لپاسه نور افراط 

 ته هم الس وغځوي.

ړ او په دې بهري نږدې څوارلس کلونه په متواتر ډول دې حالت دوام وک

کې په يوه نه يو ډول همغه سقاوي اړو دوړ، غله او داړه ماران واکمن وو ، 

( ملريز کلونو په انډول ۶۹۳۱-۶۹۸۶اوس هم څه نا څه واکمن دي، خو د )

لسو کلونو په بهري ، په و يې اغېزې يو څه کمې شوې دي. د همدې تېرو او 

لورو کلونو کې څو ځله د حامد کرزي د حاکميت په وروستيو څ تېره بيا د

بېالبېلو ټولنو، د لويې پکتيا د ولسونو او مدين بنسټونو له خوا د )نجات 

څيل( د بيا جوړونې مفکوره رابرسېره شوه او له حکومت څخه غوښتنه 

وشوه چې د دې څيل د بيا جوړونې په برخه کې ګام پورته کړي، خو نه 

جرئت وکړ. يو ځل په کابل حامد کرزي او نه هم نورو چارواکو د دې کار 

ې څنډې په ز ل( کال و، د حضوري چمن د ختي۶۹۳۱کې، غالباً چې، )

يوه هوټل کې د لويې پکتيا د منګلو قوم يوه رسارسي شورا يا غونډه 

درلودله، په دې غونډه کې ماته هم بلنه راکړل شوې وه، ما په اضطراري 

و تدبري څخه د مننې تر لويه جرګه کې د لويې پکتيا د وکيالنو له اوسېلې ا

څنګ، دې غونډې ته يو څو وړانديزونه هم وړاندې کړل. په دې 
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وړانديزونو کې يو وړانديز هم دا و چې د ټولو افغانانو په تېره بيا د ټولو 

پښتنو د يووايل او مبارزې د سمبول په توګه بايد د )نجات څلی( پر خپل 

ا وړانديز ته هرکلی ووايه پخواين ځای بيا له رسه جوړ يش، هلته خلکو زم

او ځينو بيا تر غونډې وروسته ماته وويل؛ دا څو کلونه کېږي چې موږ د 

دې څيل د بيا جوړونې لپاره هڅې پيل کړې دي. ښاغيل ګالب منګل بيا 

تر غونډې څو ورځې وروسته دا هم وويل چې موږ ان د دې لپاره يو 

ځيو بېالبېلو مرشانو مقدار پيسې هم راټولې کړې دي. د دې تر څنګ د ځا

او ځينو مطرحو شخصيتونو هم وروسته راته وويل چې موږ هم هلې ځلې 

 پيل کړې وې چې د دې څيل د بيا جوړېدو کارونه بايد پيل يش. 

ويل کېږي چې کامل نارص اصويل، ګل پاچا مجيدي، نسيم ګل توتاخېل 

اره او ګڼ شمېر نورو اشخاصو وخت پر وخت د دې څيل د بيا جوړونې لپ

نظري هلې ځلې کړې دي. د څيل د بيا جوړونې دې مفکورو او نظرياتو 

نږدې لس کاله وخت راونغاړه، خو په دې موده کې فکر د فکر او نظر د 

نظر په توګه پاتې شو، نه چا جرئت وکړ او نه هم په دې برخه کې عميل 

ګام پورته شو. خربه ان دېته ورسېده چې د پخواين سقاو نوی نسل چې د 

حامد کرزي د واکمنۍ په بهري کې يې د حکومت ټول حساس رګونه 

نيويل وو، د سقاو زوی خاورې او هډوکي يو ځل بيا له خاورو راجال او بیا 

يې خاورو ته د سپارلو پالن جوړ کړي او په اصطالح يو ځل بيا يې د 

 خاورو جنازه خاورو ته وسپاري.

تم شو، د يوه ځانګړي  ښه به وي چې دلته دې موضوع ته یو څه نور هم

 عنوان په توګه يې وڅېړو او د موضوع مايض ته هم لږ نغوته وکړو:
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 خاورو ته د کلکاين د خاورو بيا سپارنه

 

معــارص لکــه څنګــه چــې يادونــه وشــوه حبيــب هللا کلکــاين د افغانســتان د 

ــو  ــو غل ــون او د خپل ــه ملس ــو پ ــره وه، چــې د پردي ــوره څې ــوه ت ــاریخ ي ت

ــه  ــې پ ــطه ي ــه واس ــت پ ــاعي حرک ــل ارتج ــا او د خپ ــه ملتي ــارانو پ داړه م

ــړه او د  ــه ډب ک ــوکالۍ مخ ــس د س ــګ او د ول ــې د پرمخت ــتان ک افغانس

غــازي امــان هللا خــان پــه مرشــۍ يــې يــو مــيل او مرتقــي حکومــت ړنــګ 

غـالم محـی الـدين انـيس او  ار، کاتـب هـزاره،کړ. د مري غـالم محمـد غبـ

نــورو پــه ګــډون د افغانســتان اکــرثه تــاريخ ليکونکــو، حبيــب هللا کلکــانی 

ــې ــره بلل ــه څې ــوره او نامتمدن ــوه ت ــاريخ ي ــواد د ت ــتان  ،د هې چــې افغانس

يــې د متــدن لــه کاروانــه لــرې کــړ. پــر افغانســتان بانــدې د شــورويانو تــر 

ــ ــې ت ــره همداس ــوره څې ــورې دا ت ــل پ ــه چــې يرغ ــو کل ــاتې وه، خ وره پ

ــې  ــر اســاس ي ــر افغانســتان يرغــل وکــړ او د خپلــې تيــورۍ پ شــورويانو پ

 خاورو ته د حبيب هللا کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو بيا سپارنه
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واک د دوی خپلخوښــو اشخاصــو او اقليتونــو تــه انتقــال کــړ، نــو نــه 

يوازې په هېـواد کـې يـې يـو شـمېر نـوي مصـنوعي شخصـيتونه او اتـالن 

ــو يــې هــم ډول ډول  جــوړ کــړل، بلکــې پــر پخوانيــو رښــتينو مــيل اتالن

ونــه پــورې کــړل او د پخوانيــو تــورو تــاریخي څېــرو د ســپينولو هڅــه تور 

ــب هللا  ــم حبي ــوه ه ــې ي ــړ ک ــه ل ــرو پ ــورو څې ــوه. د دې ت ــل ش ــم پي ه

کلکانی و چـې پـه تـاريخونو کـې د )بچـه سـقاو( يـا )سـقاو زوی( پـه نامـه 

ــو د  ــانو او د اقليتون ــو پلوي ــه افغانســتان کــې د خپل مشــهور دی. روســانو پ

اســطه وغوښــتل، کلکــانی او هغــه تــه ورتــه نــورې حقوقــو د مــدعيانو پــه و 

تورې څېرې سپينې کـړي، نـو ځکـه خـو يـې پـه خپلـو پوهنتونونـو کـې 

ـــاب د لېســـانس، ماســـرتۍ او دوکتـــورا دورې د تېزســـونو  ـــه ب د هغـــه پ

ــارش(  ــه )وداد ب ــه توګ ــاري پ ــول. د س ــخاص وهڅ ــې اش ــه ځين ــو ت ليکل

ــېر اوســېدون ــږدې شــخص او د پنجش ــه ن ــې ت ــتم ډل ــرچم او س کی چــې پ

ــزس د  ــل تې ــته خپ ــړو وروس ــوړو زده ک ــر ل ــې ت ــې ي ــوروي ک ــه ش و، پ

ــف  ــه وق ــارزو ت ــه اصــطالح مب ــت او پ ــد، حاکمي ــاين ژون ــب هللا کلک حبي

کــړی، همداســې يــو لــړ نــور اشــخاص هــم شــته چــې ســقاو زوی تــه يــې 

خپلې ليکنـې او ځينـې اثـار ځـانګړي کـړي دي. د جهـاد پـه کلونـو کـې 

ــ ــې بري ــر خپل ــور پ ــه هــم شــورويان ن ــامۍ چــې کل ــاوره شــول، د ناک ا ناب

احــتامل يــې احســاس کــړ، نــو د پــرچم ډلــې رول يــې اســالمي جمعيــت 

ــه خــوا رامنځتــه شــوې، د  تــه پــه پــام کــې ونيــو او د )طــاهر بدخيشــ( ل

)ميل سـتم( ډلـه يـې د )پـرچم( او )جمعيـت( ترڅنـګ د يـو بـل ځـواک 

 په توګه تر پالنې الندې ونيوله.

ــورو ارتجــاعي  ــو شــمېر ن ــدې ي ــردې وړان ــړې وه ت ــم هڅــه ک ــو ه ليکوال

چـــې د ســـقاو زوی تـــوره څېـــره ســـپينه کـــړي او هغـــه تـــه شخصـــيت 

 ورکړي.
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ــه وشــوه اســتاد خليــل هللا خلــييل د يــوې  لکــه څنګــه چــې دمخــه يادون

تاريخي عقـدې لـه مخـې د سـقاو زوی پـه اړه يـو ځـانګړی اثـر وليکـه، د 

ــه  ــه داســې حــال کــې چــې پ ــاری از خراســان(( پ ــوم و: ))عي ــر ن دې اث

ــو ده د  شــاميل ــوي وو، خ ــر ش ــيتونه تې ــامتو او مخــور شخص ــر ن ــې ډې ک

ــې  ــه اړه ي ــار پ ــه او داړه م ــوه غل ــل او د ي ــه ليک ــه ون ــاب څ ــه ب ــوی پ هغ

ځانګړی اثـر وليکـه. خلـييل پـه دې کـار رسه غوښـتل لـه امـان هللا خـان 

څخه د خپل پالر د اعـدام غـچ واخـيل. لکـه څنګـه چـې دمخـه مـو هـم 

ــري ــالر )م ــييل پ ــړه د خل ــه وک ــان هللا يادون ــازي ام ــان( د غ ــني خ زا حس

 خان له خوا د هغه د يو لړ ناوړه کارونو له امله اعدام شوی و.

خلييل د امان هللا خان د حکومت تر ړنګېدا وروسته د سقاو زوی د 

حاکميت په بهري کې د دربار د )رسمنيش( په توګه پر دنده وګومارل شو. 

خان د پلوۍ په تور ګڼ شمېر  بيا يې د سقاو زوی په تايدي امر د امان هللا

کورنۍ له منځه يوړلې. خلييل د محمد ظاهر شاه په سلطنت کې د 

ستاينې او د عوامو په اصطالح د غوړه مالۍ له امله د سفارت او وکالت 

څوکيو ته ورسېد، د شورويانو پر ضد د جهاد پر مهال، بيا له امريکا څخه 

اء الح ( ته يې يوه ستاينيزه پاکستان ته راغی او د پاکستان دکتاتور )ضي

 )مداحيه( قصيده وويله.

د خلييل له ستاينو رسه رسه لکه څنګه چې مو دمخه يادونه وکړه، د خپل 

)کاتب هزاره( او نورو ليکوالو بيا د سقاو زوی  يوخت مشهور تاريخ ليکونک

 د يو لوټامر، غله او وحيش شخص په توګه معريف کړی دی.

هنګ( بيا بل شخص دی چې د کلکاين پر د خلييل ترڅنګ )صدي  فر 

ستاينه يې الس پورې کړی او د واقعيتونو خالف يې د هغه توصيف کړی 

 دی.

ځينې اشخاصو دا هڅه هم کړې چې د ځينو مشهورو لیکوالو په نامه 
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له  ؛جعيل ليکنې جوړې کړي او په هغو کې د سقاو د زوی ستاينه وکړي

ساساتو له مخالف څخه د اسالم غله څخه عيار جوړ کړي او د اسالم د ا

خدمتګار، د ايران يو مشهور لیکوال او شاعر )احمد شاملو( ته هم همدا 

ډول يوه لیکنه منسوب شوې، چې په هغې کې د سقاو زوی ستاينه شوې 

وه، خو د هغه پلويانو ډېر ژر هغه ليکنه جعيل وبلله او دا کار يې د )احمد 

 ګاڼه.شاملو( شخصيت او فکر ته يو توهني و 

د حبيب هللا کلکاين په اړه که له يوې خوا د هغه پلويانو هڅه کړې، هغه 

پورې داسې القاب او صفات وتړي چې اصاًل هغه کې موجود نه وو، خو 

ځينو نورو ليکوالو بيا حقيقت نه دی پ  کړی، غالم محمد غبار بيا د 

هغه  ځينو وړو برخو له تائيدونې پرته په ټوليز ډول د سقاو زوی او د

پلويان غله او داړه ماران ګڼيل او داسې يوه ډله يې بللې چې له متدن 

 څخه ډېر لرې دي. 

د سقاو زوی د تائيدونې په برخه کې په افغانستان کې د شورويانو د 

واکمنۍ پر مهال، همغږې شويو درېو ډلو؛ جمعيت، پرچم او ستم اکرثيت 

 غړو په دې برخه کې ګډ دريد درلود.

ډلو که څه هم بېالبېلې ايډيالوژۍ لرلې، خو د پښتنو پر دې درېواړو 

وړاندې يې ګډ دريد درلود، شورويانو ورو ورو )رباين( د )کارمل( په رول 

او )احمد شاه مسعود( يې هم وررسه ملګری کړ. مسعود د جهاد په  عيارکې 

ګرمو کلونو کې له شوروي ځواکونو رسه اوربند وکړ او همدا کار يې له 

ه د دوستۍ د اثبات او ټينګښت لپاره قوي بنس  شو. د جهاد په هغوی رس 

وروستيو کلونو کې رباين روسيې ته سفر وکړ او روسان دې نتيجې ته 

ورسېدل چې د ډاکټر نجيب هللا حکومت ړنګ او واک د رباين او مسعود 

 په مرشۍ اسالمي جمعيت او نورو لږکيو ته انتقال کړي.

 اکمنۍ پر مهال پوره هڅه وشوه چې د تر دې دمخه هم، د کارمل د و 
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)بچه سقاو( څېره وځلوي او يا يې لږ تر لږه تور رنګ له خلکو پ  کړي. 

په همدې خاطر يې په تعليمي او تدرييس نصاب کې هڅه وکړه د )سقاو 

زوی( د تورې واکمنۍ نهه مياشتنۍ دوره له تدريسه حذف کړي. هغه 

ه حساسيت درلود چې د وخت د سقاو زوی په باب عامه ذهنيت دومر 

وخت واکمنو نه شو کوالی، د دې حساسيت پر وړاندې ودرېږي، نو دا يې 

هم يو غنيمت ګاڼه چې دا دوره لږ تر لږه د نوي پښت له حافظې څخه 

لرې وسايت، نو ځکه خو يې د تاریخ مضمون يو زيات شمېر استادانو ته 

دوره په وييل وو چې د دې دورې پر ځانګړنو بحث مه کوئ او دا 

اصطالح سپينه پرېږدئ، دا کار همغه مهال د يو شمېر پوهانو او 

تاريخپوهانو د نيوکې سبب شو، له هغې جملې څخه دافغانستان د علومو 

اکاډمۍ غړي )کانديد اکاډميسن محمد صدي  روهي( اعرتاض وکړ او 

ويې ويل چې: ))په تاريخ کې سپینه پاڼه نه شته، څه چې پېک شوي هغه 

 ليکل يش او وويل يش.(( بايد و 

ل( کال پورې په حکومت کې ۶۹۱۲ل( کال وروسته بيا تر )۶۹۳۸تر )

ستمي، پرچمي او پرديپاله عنارص مخ په بره روان وو، واک او ځواک يې 

زياتېده، همدا وخت د حبيب هللا کلکاين )بچه سقاو( پ  او ښکاره 

 د حاکميت په توصيف، تائيد او سپيناوی راڅرګند شو. د ډاکټر نجیب هللا

دوران کې هم سقاو پلوي عنارص له واک و ځواکه راونه غورځېدل، خپل 

فعاليت ته يې دوام ورکاوه، ان د عظمی صدارت تر مرستيالۍ پورې 

د )سازمان انقاليب زحمتکش افغانستان(  (محبوب هللا کوشانی)ورسېدل؛ 

ښه شان و )سازا( د مرش په توګه د صدارت مرستيال و او په کابل کې يې 

شوکت درلود، ګوند يې رسمي و او د )ميهن( په نامه يې يوه اوونيزه هم 

خپروله چې ستمي افکار يې نرشول او د سقاوي چلند پلوي يې کوله. دې 

ډلې او د سقاو نورو پلويانو وخت ناوخت له ډاکټر نجيب هللا او د 
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درۍ هم حاکميت له نورو چارواکو رسه پر ځينو مسايلو پټې او ښکاره نان

مهال ستمي ډلو په تخار او نورو ر وهلې. د ډاکرت نجيب هللا د حکومت پ

سیمو کې ځانګړي قومي غونډونه او ملېشې هم جوړې کړې. په دې دوره 

پړسېدل، خو د کارمل د واکمنۍ په وکې که څه هم ستمي عنارص يو څه 

 انډول يې پ  حکومتي او فکري قوت يو څه کنټرول شو.

 حکومت په حقيقت کې د همدې ستمي ډلو )پرچم، د ډاکټر نجيب هللا

ستم، جمعيت، وحدت( او يو شمېر نورو عنارصو له خوا ړنګ شو او د واک 

 د 

سوله ييز لېږد لپاره يې د ملګرو ملتو سوله ييز پالن شنډ کړ. کله چې په 

کابل کې د )رباين( نيمواکه واکمني چلېدله، نو په ځينو عسکري پوستو او 

نو کې د بچه سقاو، احمد شاه مسعود او رباين ګډ تصويرونه دولتي ځايو 

راڅرګند شول، خو د رباين واکمني له داسې ستونزو رسه مخ وه چې نه 

يې شو کوالی، د حبيب هللا کلکاين تصويرونه زيات او عملونه يې تر ډېر 

زياته حده تائيد کړي. يوازې دومره يې وکړل چې د کابل په کلکانو کې 

امه يوه لېسه ونوموي او همدارنګه د هغه د مېرمن )سنګري( د هغه په ن

فاتحه چې همدا مهال وفات شوې وه، د کابل په خريخانه مېنه کې د 

)کاظم اهنګ( او یو شمېر نورو سقاو پلوه عنارصو په حضور کې واخيل. 

ويل کېږي چې کلکاين د خپل ژوند پر مهال خپله دامېرمن پرې ايښې وه 

 شوې وه. اوسنيو سقاويانو هغې ته د ))يب يب سنګري(( او له هغه څخه جال

او د افغانستان ))ملکې(( خطاب وکړ. کله چې د انتقايل حکومت پرمهال 

)يب يب سنګري( په نامه يې په کابل  يونس قانوين د پوهنې وزير و، نو د

 کې يوه لېسه هم ونوموله. 

کله چې طالبانو له اسالمي جمعيت څخه کابل ونيو او جنګ د کابل شامل 

او بيا د هېواد شامل ته انتقال شو، نو دا مهال احمد شاه مسعود زياته هڅه 
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وکړه چې حبيب هللا کلکانی د جګړې د یوه سپر په توګه وکاروي، طالبان 

له  له جنوب څخه د راپاڅېديل داسې يو لښکر په توګه معريف کړي چې

دوی څخه پاچاهي نييس او يو ځل بیا د سقاو تاريخ تکرارېږي. طالبانو 

رسه که څه هم قومي ايډيالوژي مطرح نه وه، خو مسعود هڅه کوله چې 

دوی په يوه قومي جګړه کې راښکېل کړي، د طالبانو څلور نيم کلنه دوره 

ېره هم له جمعيت او ځينو نورو تنظيمونو رسه په جنجالونو او جګړو کې ت

شوه، خو پر دې بريايل شول چې د هېواد پنځه نوي سلنه خاوره له 

تنظيمي ټوپکامرو پاکه کړي. کله چې د طالبانو نظام د بهرنيو ځواکونو په 

زور ړنګ شو او شاملټلوالې د هغو د ځمکنيو عسکرو په توګه خپل رول 

تررسه کړ، نو يو ځل بیا پر کابل داسې اشخاص حاکم شول چې سقاوي 

ت يې درلود. د يادونې وړ ده کله چې پر کابل د رباين او مسعود خصل

نيمواکه واکمني چلېدله، نو دا مهال دوی داسې کارونه تررسه کړل چې 

 ک  م  د بچه سقاو عملونو ته ورته وو.

د دې خربې يادول هم په کار دي چې سقاوي کوم فکر نه دی، بلکې يو 

 وډۍ پر محور راڅرخي.لړ داسې عملونه دي چې د غال، لوټ او ګډ

همغه مهال يو شمېر ليکوالو د هغې دورې )د رباين او مسعود واکمني( په  

باب بېالبېلې ليکنې وکړې، دا ليکنې د )سمسور افغان( په نامه يوه لیکوال 

راټولې کړې او يو کتاب يې ترې جوړ کړ او نوم يې شو: )دوميه سقاوي(. 

غربګون وښود، احمد شاه مسعود عنارصو سخت  هپر کتاب باندې سقاو پلو 

او نورو پرې هم عکس العمل ښکاره کړ، ان تردې چې هڅه يې وکړه، له 

دې کتاب څخه هم د خپل ځان په ګټه کار واخيل. خو په کتاب کې 

داسې واقعيتونه وو چې دوی نه شول کوالی ټول منت يې خلکو ته ښکاره 

سقاويان ويل کېږي؛  کړي، له يوې خوا به يې تبليغ کاوه چې موږ ته ولې

د نورو له خوا به يې ځان ته د دې اصطالح کارونه يو سپکاوی ګاڼه او له 
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بلې خوا به يې پلويانو د سقاو عکسونه د مسعود او رباين له عکسونو رسه 

ځړول او پر هغو به يې افتخار کاوه. هغه وخت کې هم دا پوښتنه مطرح 

وياړ هم پرې کوي، نو چې  کېدله چې دوی خپله ځانونه سقاويان بويل او

بل چا ورته د سقاويانو خطاب وکړ، ولې بيا دا کار بد ګڼي؟ ان يو شمېر 

محافظه کارانو او ځانساتو به هم ويل چې دا خو مجاهدين دي،  وپښتن

دوی ته بايد د سقاويانو اصطالح ونه کارول يش. يو شمېر نورو اشخاصو بيا 

کرثيت هېوادوالو د سقاو زوی سقاو ته هم د )مجاهد( خطاب کاوه، خو ا

مطل  غل ګاڼه او يو بېسواده شخص. پلويانو کې يې هم د غال، لوټ او 

تاالن خصلت تر ټولو قوي و. سقاويانو د دې پر ځای چې د )دوميې 

سقاوي( اثر محتويات په علمي ډول رد کړي، د کتاب د راټولونکي د 

کوالو ته دا کتاب تثبيت په لټه کې شول، زما په شمول يې بېالبېلو لي

منسوب کړ، خو تر اخره يې هغه څه خلکو ته څرګند نه کړل چې په دې 

اثر کې راغيل وو، دوی ونه ويل چې په دې اثر کې دغه راغيل معلومات 

سم نه دي او سمه بڼه يې دغه ده. کله چې د طالبانو نظام ړنګ کړای شو، 

بڼه يې لږ شان نوې،  نو سقاو پلوي عنارص بيا پر کابل راشېوه شول، شکل او

خو محتوا، خصلت او عمل يې همغه سقاوي ډوله وو. دا نو د درېيمې 

سقاوي يوه نوې بڼه وه. دوه مياشتې ټول کابل دې اشخاصو ته خوشې و، 

حامد کرزي ته انتقال شو. دې  (قدرت)دوه مياشتې وروسته په اصطالح 

پر کابل او نور ډلو او اشخاصو د بهرنيانو په مرسته نږدې څوارلس کاله 

هېواد خپله ناکنرتوله واکمني وچلوله، دوی د حکومت پر حساسو رګونو 

واکمن وو، دا ځل نو په حکومت کې د قلم، ټوپک، دفرت او سياست په 

زور غال پيل شوه. د غال او فساد کچه دومره پورته شوه چې افغانستان د 

درېيمه پوړۍ کې  په دوميه او په کچه مايل او اداري فساد له امله د نړۍ

راغی، رسه له دې چې د نظام يا حکومت په رس کې حامد کرزي ځای 
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درلود، خو د حکومت د ماشني درنه برخه د همدې ټلوالې په الس کې وه 

چې سقاوي خصلت يې درلود. د حامد کرزي په وخت کې د سقاو پلويان 

ا د واک په اوج کې واقع وو، خپله جمهور رييس حامد کرزي يو وخت م

ويل چې: ))زما د حکومت دوه درې کلونه )يون( ته کيسه وکړه او ويې 

تېر شوي وو، چې )فهيم خان( ماته راغی او ويې ويل چې موږ د حبيب 

هللا کلکاين مړی راوباسو او په شاندارو دولتي مراسمو يې بېرته خاورو ته 

ده.(( کرزي صيب وويل: ))ما ورته سپارو او دا زموږ د خلکو غوښتنه 

وويل چې بيا نو طالبانو رسه ولې جګړه کوئ؟ طالبانو هم د نجونو مکتبونه 

تړيل وو او کلکاين هم، طالبان هم د تعليم مخالف وو او کلکانی هم، نو بيا 

طالبانو رسه په څه وران ياست او جګړه وررسه ولې کوئ؟(( کرزي صيب 

 وويل: ))فهيم خان زما خربو

ته د تائيد رس وخوځاوه او 

هغه موضوع بيا څه موده 

غلې شوه.(( د کرزي صيب 

له دې څرګندونو رسه رسه 

سقاويانو د کرزي د 

حاکميت په موده کې څو 

ځله هڅه وکړه چې د 

کلکاين د بيا خښولو مراسم 

جوړ کړي، د مرنجان غونډۍ بېخ ته څو ځله رسه راټول شول، )حفيظ 

يان هم په کې ښکارېدل، چغې او شعارونه يې منصور( او ځينې نور ستم

 هم ورکول او د کلکاين د بيا خښولو غوښتنه يې کوله.

د کرزي د حاکميت پر مهال وخت پر وخت سقاوي عنارصو هڅه کړې 

چې د سقاو زوی د هډوکو له بيا خښونې څخه يوه سيايس او جنجايل 

 پخوانی ولسمرش حامد کرزی
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خښولو  موضوع جوړه کړي، داسې انګېرل کېدله چې دوی به يې د بيا

هڅه وکړي او مخالفني به يې مخنيوی کوي، دې کې به جنجال جوړ 

يش او ملک به له بېثباتۍ رسه مخامخ يش، په دې ډول به يو ځل بیا يوه 

بله ګډوډي يا سقاوي جوړه يش. د کرزي د واکمنۍ پر مهال يوه ورځ له 

ت و، ولسمرش کرزي رسه د يو شمېر ځوانانو، مدين ټولنو او فرهنګيانو مالقا

په دې مالقات کې هم يو شمېر سقاو پلوه عنارصو هڅه وکړه چې کرزي 

صيب ته دا موضوع ياده کړي، خو د خربو چانس ورته برابر نه شو. د 

کرزي صيب د واکمنۍ پر مهال دې ډول خلکو په حکومت کې دومره 

واک و ځواک درلود چې چا د سقاو زوی پر ضد د بيان د ازادۍ ح  هم 

 نه درلود.

اغا شېرزی چې ډېر مهال د ننګرهار وايل و، د خپل واليت د تصدۍ  ګل

پر مهال يې د سقاو زوی نوم لکه څنګه چې د هغه ظرفيت و، په همغه 

شکل يې ياد کړی و، دې کار په کابل کې واکمنې سقاو پلوه ډلې دومره 

په غوصه کړې چې ګل اغا شېرزي غوندې سړی يې هم بښنې غوښتلو ته 

ت همداسې دوام وکړ، خربه د داکټر غني جمهوري اړ کړ. دې حال

رياست ته راورسېده. دا مهال چې حکومت په رسمي ډول له سقاو پلوه 

ډلو رسه نياميي شوی و او دې ډلو اجراييه رياست د يوه بنس  په توګه 

خپل پوخ مالتړی ګاڼه، نو د کلکاين د بيا خښونې موضوع يې يو ځل بیا 

چې هسې هم له پيله کمزوری و، د ډېرو راګرمه کړه. د غني حکومت 

سيايس، قومي او سيمه ييزو بحرانونو تاب يې نه درلود، نو ځکه خو د 

کلکاين پلويانو دا وخت د خپل هدف لپاره ډېر مناسب وګاڼه، لومړی يې 

څو پرلپسې خپلمنځي غونډې وکړې او بيا يې له حکومته، په تېره بيا له 

ې د يوه فرمان له الرې د کلکاين جمهور رييس )غني( څخه وغوښتل چ

خاورې يا د دوی په اصطالح جسد په ډېر اعزاز رسه په رسمي او دولتي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8148 
 

ترشيفاتو بيا خاورو ته وسپاري. ډاکټر غني د دوی غوښتنو ته غاړه 

کېنښوده، البته له بيا خښولو رسه يې مخالفت هم ونه ښود، ويې ويل چې 

وم، خو فرمان هم نه ورکوم، خپلې سيمې ته يې يوسئ، مخالفت يې نه ک

په پيل کې د کلکاين پلويانو داسې اوازه اچولې وه، چې د بیا خښونې 

مراسم يې په کيل کې تررسه کېږي او هدف يې دا و چې په دې ډول له 

غني څخه فرمان ترالسه کړي. دا مهال د سقاو پلويانو داسې اوازې هم 

کړي، عبدهللا به دا  اچولې وې چې که غني فرمان ورکړي، که ور يې نه

فرمان ورکړي، ځکه چې هغه خو هم د حکومت اسايس برخه ده، داسې 

رحيمي( په نامه يو کس چې د عبدهللا مجيب راپورونه هم وو چې د )

عبدهللا وياند هم دی، يو فرمان ليکلی، پنځه مادې لري، په عبدهللا يې 

بيا خښونې امر  السليک کړی او په هغه کې يې په اعزاز رسه د سقاو زوی د

شوی دی. دا فرمان عميل ډګر ته راونه ووت، خو عبدهللا عبدهللا څو ځله 

په ډاګه د سقاو او سقاويانو پر پلوۍ څرګندونې وکړې. غني د پړانګ او 

پا  تر مند و، له يوې خوا اکرثيت پښتانه او د سقاو زوی نور مخالفني 

رور اشخاص وو. يو خفه کېدل او بلې خوا ته )محدود(، خو فعال او زو 

زيات شمېر ملتپالو، هېوادپالو افغانانو او د ارتجاع ضد قوتونو حکومت ته 

ګواښ وکړ چې د کلکاين تائيد، د غال، لوټ او انارشۍ د تائيد مانا لري او 

د افغانانو په ذهن کې يو ځل بیا د تېرو ناخوالو تداعي کوي، دا کار په 

د يو ځل بيا له ګډوډۍ رسه ټولنه کې عامه نفرت راپاروي او هېوا

مخامخوي، دا هغه خلک دي چې په ژوندوين هم په ټولنه کې د ګډوډۍ 

سبب شوي وو او تر ژوند وروسته يې د مړي را ايستل يو ځل بيا ټولنه له 

بحران رسه مخامخوي. په حکومت کې د ميل امنيت شورا د دفرت مرش او 

زمنو اشخاصو هم د جمهور رييس سالکار )حنيف امتر( په ګډون اغې

 دا پيغام ور رسولی و.د ولس جمهور رييس ته 
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يوه ورځ ښاغيل حنيف امتر ماته زنګ وواهه او ويې ويل: ))ولسمرش وايي: 

په اوياوو کلونو کې به هم له ما څخه څوک دا ډول فرمان وانخيل، هو د 

مړي له ښخولو رسه يې مخالفت نه لرم، هغه يې خپل کار دی خو زه 

رکوم((. امتر صيب ماته وويل چې تاسو خپلو ملګرو او نورو فرمان نه و 

دوستانو ته ووايئ چې دا موضوع مه جنجايل کوئ. ما ورته وويل: ))موږه 

سوله ييز خلک يو، نه چا رسه جنجال کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې په 

 داسې خاورې شويو مړو هېواد له يوه بل جنجال رسه مخامخ کړي.((

ا )يون( ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفرت تر دې دمخه م

)يوناما( يو تن استازی او څو نور بهرين ژورنالېستان راغلل او په دې باب 

يې ما رسه خربې وکړې، ما ته يې وويل چې حکومتي اشخاص او ځينې 

سيايس ډلې غواړي د حبيب هللا کلکاين )بچه سقاو( مړی بيا راوبايس او 

، دوی زياته کړه: موږ تشويش لرو چې حکومت کمزوری بيا يې خک کړي

دی، حاالت به کنرتول نه کړای يش، پښتانه، يو شمېر هزاره ګان او نور 

مخالفان به د سقاو زوی پر ضد راپاڅي او ملک به له بحران څخه مخامخ 

يش، دوی وويل: ))که حکومت د هغو خربه مني، پښتانه به خفه يش او که 

کومت ته ستونزې راوالړوي.(( ماته يې وويل چې ستا يې نه مني هغوی ح

نظر په دې برخه کې څه دی، څه کوالی شې چې دا مشکل حل يش او 

يو عادي افغان  حکومت له دې ننګونې خالص يش؟ ما ورته وويل: ))زه

د يوه افغان په توګه د هر ډول ګډوډۍ مخالف يم، نو هڅه بايد ويش  يم،

پارول يش او بله خربه دا ده چې که موږ  چې د عام ولس احساسات راونه

يو ځل د تاریخي مړو بيا خښونې ته ورستانه شو، نو ډېر زيات نور مشکالت 

به پيدا يش، ښه به وي چې پر تېرو مړو تاریخ قضاوت وکړي او موږ پر 

حال او راتلونکي فکر وکړو.(( ما )يون( د )يوناما( استازي ته وويل: ))ښه 

مت پر هغو مرشانو فشار راوړئ چې د دې مړي تر به وي چې تاسو د حکو 
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شا والړ دي، د يوه مړي په خاطر دې نور افغانان نه وژين او ګډوډي دې 

 نه جوړوي.((

دا خربې هم تېرې شوې، څه موده وروسته د ښار بېالبېلو واټونو کې 

بايرنونه بند شول او په هغو کې ليکل شوي وو: ))يازده سنبله روز به خاک 

سپاری دوباره امري حبيب هللا، خادم دين رسول هللا(( په ځينو نورو کې 

ش(( ليکل شوي وو: ))روز به خاک سپاری امري حبيب هللا کلکانی و ياران

ځينو ځايونو کې د کلکاين له عکسونو رسه د احمد شاه مسعود او رباين ګډ 

عکسونه هم چاپ شوي وو، 

په حکومت کې د ارشف 

غني له برخې رسه د 

سقاويانو خربې کومې 

نتيجې ته ونه رسېدې او 

دوی خپلو ټولو پلويانو ته 

اعالن وکړ چې موږ به وسلې 

راوباسو او دا کار به په زور 

ړو، د هغو کسانو په تررسه ک

ډله کې چې د وسلو راکښلو 

ګواښ او سپارښتنه يې کړې 

وه، قومندان ګل حيدر، 

حفيظ منصور او نور شامل 

وو. د هغوی دا نظامي 

ګواښ او د جګړې احتامل له ټلوېزيونونو او نورو رسينو څخه هم خپور 

شو. هغوی همداسې وکړل، په عيدګاه جومات کې يې )دولس، ديارلس( 

وتونه کېښودل له خاورو او يا هم احتاميل هډوکو يې ډک کړل، پر هر تاب

 د کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو تابوتونه
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تابوت يې يو نوم وليکه. په عيدګاه جومات کې يونس قانوين، د عبدهللا 

وياند )رحيمي( او د جمعيت ګوند يو شمېر سقاو پلوه اشخاص راغيل وو، 

قانوين وويل چې دی دلته د تحمل د کلتور د عامولو په خاطر راغلی 

خو دلته يې اصيل سقاوي خصلت معلوم شو. له عيدګاه جومات دی، 

څخه يې تابوتونه پورته کړل او د )شهرارا( د تاریخي غونډۍ پر لوري يې 

حرکت وکړ، د خلکو ګڼه ګوڼه او لېوالتيا ډېره کمه وه، ټول ښار د سقاو 

زوی د واکمنۍ په شان وحشت، دهشت، رسمي او نارسمي ناقانونه 

، د يادونې وړ ده چې د سقاو زوی چې کوم لومړنی وسلوالو نيولی و

ښوونځی سوځولی و، هغه هم په همدې غونډۍ کې واقع و او دا د نجونو 

يو لومړنی ښوونځی و. کله چې د شهرارا غونډۍ ته نږدې شول، د جرنال 

دوستم پلويانو او د سقاويانو تر مند ډزې تبادله شوې، تابوتونه پر ځای 

ازبکانو وييل وو  يو شمېر منډه شول. دوستم تهپاتې شول او خلک په 

چې دلته د ازبکانو د څو تاریخي شخصيتونو مړي ښخ دي او د کلکاين 

 مړي ته بايد دلته د خښېدو اجازه ورنه کړای يش.

دوستم پر خپله خربه ټينګ و او د کلکاين او د هغه د انډيواالنو فريض او  

خيايل جسدونه په تابوتونو کې پر سړک پاتې شول، دا داسې مړي وو چې 

هېڅ ژوندي يې نه څېره او نه هم هډوکي وليدل. د شپې له خوا څو 

 د کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو بيا سپارنه خاورو ته په توره شپه کې
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عسکري قطعات په دې پلمه چې د دواړو خواوو تر مند فاصله رامنځته 

ي، هلته ولېږل شول او همدا کړ چې يو بل رسه وسلواله نښته ونه کوي 

مهال يې دوستم ته يو شمېر اشخاص لکه؛ قومندان املاس، يوسف اعتبار 

او نور د عذر او بښنې لپاره هم ورلېږيل وو، د ارشف غني د ټيم په استازۍ 

)معصوم ستانکزی( هم وررسه ملګری و او په اصطالح خپل ميل)!( 

ادا کاوه. د دوستم او کلکاين د پلويانو ترمند دريو تنو ته  مسوليت يې

د  ،مرګ ژوبله هم واوښته، خو کله چې هلته حکومتي ځواکونه ورسېدل

کلکاين د پلويانو لپاره يو څه فضا خالصه شوه او د شپې ناوخته يوه بجه 

يې مخکې تر مخکې کيندل شويو قربونو کې تابوتونه کېښودل، په تياره 

ې خاورې واړولې او په دې ډول د سقاو زوی ته منسوبې کې يې پر 

 احتاميل خاورې له نورو خاورو رسه يو ځای شوې.
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 د نجات څيل د بيا جوړونې لومړنۍ

 هڅې او متواترې غونډې

اره خو پچې دمخه مو يادونه وکړه، د نجات څيل د بيا جوړونې ل لکه څنګه

او بيا تر هغه څو کلونه  مهالفکر او نظر د څيل تر ړنګولو لږ وروسته 

هم موجود و، خو دا نظر او فکر يوازې د يوه ارمان، وختونو کې وروسته 

فکر او نظر په توګه وو، عميل ډګر ته تردې دمه نه وو داخل شوي، خو کله 

ې د سقاو زوی جسد ته منسوبې خاورې يو ځل بيا خاورو ته وسپارل چ

شوې او د هغه د پلويانو وحشت، دهشت کابل ښاريانو او نورو هېوادوالو 

تصوير  ۍمحسوس کړ، نو يو ځل بيا پر ښار باندې د همغې لومړۍ سقاو 

راژوندی شو، د اکرثيت هېوادوالو احساسات راوپارېدل او د مقابل ځواب 

په لټه کې شول. په بېالبېلو ځايونو کې د اعرتايض غونډو جوړول پيل 

 شول چې دلته يې ځينو ته نغوته کوو.

نې پر وړاندې سپار په ژوندون ټلوېزيون کې خاورو ته د کلکاين د احتاميل جسد د بيا 

 د مدين ټولنو غونډه
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 په ژوندون ټلوېزيون کې لومړنۍ غونډه: -۶

ند کړکېچ زيات شو او کله چې د جرنال دوستم د پلويانو او سقاويانو تر م 

عام پښتانه هم د سقاو زوی د بيا خښونې په باب په غوصه وو، نو دا مهال د 

يو شمېر مدين ټولنو، سيايس حرکتونو او قومي شوراګانو مرشان او استازي 

ژوندون ټلوېزيون ته راغلل او دلته د دې مسلې پر وړاندې د خپل 

ه سوه تنه بېالبېل مرشان غربګون ښودلو په نيت رسه جرګه شول. نږدې دو 

به وو، د وليس جرګې يو شمېر وکيالن، لکه؛ جبار قهرمان، حميدزی اللی، 

قيص حسن، هاميون هاميون، يو شمېر مشاور وزيران او د بېالبېلو قومونو 

 استازي هم په کې شامل وو.

جرګې تقريباً تر دوه ساعته بحث وروسته پرېکړه وکړه چې که حکومت د 

کلکاين د مړي لپاره فرمان ورکړ او يا يې د دې خلکو مالتړ وکړ، نو موږ به 

دحکومت پر وړاندې سخت غربګون وښيو او همدارنګه که چېرې د 

کلکاين پلويانو حکومت وګواښه او عام نظم يې اخالل کړ، نو موږ به د 

کومت مالتړ کوو او د دې خلکو پر وړاندې به ټينګ غربګون ښيو. يو ح

نظر په کې دا هم و چې دوستم د سقاويانو پر وړاندې والړ دی، پر پښتنو 

 نسټلوېزيون کې د مدين ټولنو او د ولس د يو شمېر استازيو خربي کنفرا ېپه آيين
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يې غږ کړی چې مالتړ يې وکړي، نو اول بايد الړ شو دوستم ته د هغه 

اهرې يا مالتړ وکړو، بيا به بېرته ژوندون ټلوېزيون ته راشو او بيا به د سبا مظ

غونډې په باب همدلته پرېکړه کوو. قيص حسن څو شېبې وروسته خپل 

کور ته الړ، هاميون غوښتل چې سبانۍ غونډه يا مظاهره پر سمتونو 

ووېيش او هر څوک بايد له يوه سمته خلک خرب کړي، خو د ډېر غوڅ 

غربګون ښودلو اراده يې نه درلوده، په پای کې خربه په دې غوټه شوه 

 د دوستم کور ته وريش. چې ټول 

اللی او قهرمان چې ال له وړاندې له دوستم رسه د شخيص انډيوالۍ تار 

لري، دې وړانديز ته هرکلی ووايه، ماښام ناوخته و چې له ما )يون( پرته 

رغلل، ما د دوستم پر مايض او اوسني تاریخ او نور ټول د دوستم کور ته و 

د هغه پر سيايس چلند خپلې نيوکې درلودې، نو ځکه هلته ورنغلم، دوی 

ټولو هلته د دوستم له نظر څخه مالتړ څرګند کړ او هم يې سقاويانو ته د 

احتاميل انارشۍ د جوړولو په باب ګوتڅنډنه وکړه. دوی له )اينې 

 ڼه په همدې اړه يو خربي کنفرانس هم ورکړ.ټلوېزیون( څخه په ژوندۍ ب

د شپې لس نيمې بجې همدا اشخاص بېرته ژوندون ټلوېزيون ته راغلل او 

يوولس بجې يې په ژوندۍ بڼه له ژوندون څخه خربي کنفرانس ورکړ. رسه 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د مدين ټولنو او د ولس د يو شمېر استازيو خربي کنفرانس
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له دې چې ټول کسان په سټډيو کې نه ځايدل، خو څه ودرېدل او مرشانو 

 ون هاميون، جاوېد دالور، جبار قهرمان، ته مو څوکۍ برابرې کړې، هامي

حميدزي اليل، ما )يون( او ځينو نورو اشخاصو خربې وکړې او ټولو له 

حکومته وغوښتل چې د انارشۍ مخه ونييس او د کلکاين پلويانو ته يې 

ګواښنه وکړه چې بېځايه حرکتونه ونه کړي او ميل ثبات ته ګواښ پېک نه 

( ۸ا اعالن هم وشو چې سبا سهار )کړي. په دې خربي کنفرانس کې د

بجې بايد مطرح هېوادوال ژوندون ټلوېزيون ته ترشيف راوړي چې يا د 

غونډې په باب پرېکړه ويش. څرنګه چې دا خربي مظاهرې او يا د لويې 

ډېرو خلکو ته پيغام نه و رسېدلی، کنفرانس د شپې ناوخته خپور شو، نو 

سبا سهار ځينې خلک راغلل، د ژوندون په انګړ کې کېناستل، خو هغه 

خلک چې د شپې تر ټولو زيات ګرم وو، سهار بيا تر ټولو زيات ساړه وو. 

حميدزی اللی خوب وړی و، په ټلېفون مې راپاڅوه، جبار قهرمان هم 

مدارنګه پر وخت راونه يوولس بجې ترشيف راوړ او نور مرشان هم ه

رسېدل، د ژوندون جرګه خونه کې مو غونډه پيل کړه، غونډه د کميت له 

ت له پلوه ښه وه، ځينو تکراري اشخاصو او ځينو نويو يپلوه کمه او د کيف

 په وليس جرګه کې د ولس استازي عبدالجبار قهرمان او حميدزی اللی
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ښه و، حميدزي  يې اشخاصو په کې خربې وکړې، خو د خربو کيفيت

نډې وليس اليل په کې په زړه پورې او ډاډمنې خربې وکړې. دې غو 

روحيه پیاوړې کړه او ورو ورو په مرکز او واليتونو کې د غونډو د جوړېدو 

 لړۍ پيل شوې.

 په مرکز کې غونډې: -۷

کله چې په ژوندون کې دوه غونډې او یو خربي کنفرانس تررسه شول، نو 

ورو ورو نورو ځايونو کې هم د غونډو د جوړولو حرکتونه پيل شول. يوه 

چې ويل کېږي د جنوب ختيز زون شوراګانو او  غونډه په شش درک کې

يا هم د مدين ټولنو د همغږې دفرت دی، جوړه شوه، په دې غونډه کې د 

جنويب واليتونو پر شوراګانو رسبېره د ختيزو واليتونو د شوراګانو او 

همدارنګه د لوی کندهار د شوراګانو استازو هم ګډون کړی و، د کامل 

ه او نورو مرشانو وړانديز دا و چې د حبيب نارص اصويل په وينا چې د د

هللا کلکاين د پلويانو پر وړاندې تر ټولو ښه ځواب دادی چې موږ د کابل 

ښار د الهورۍ دروازې په سيمه کې د )نجات منار(، چې د کلکاين د ماتې 

په وياړ جوړ شوی و، يو ځل بيا له رسه جوړ کړو، ټولو دا وړانديز ومانه او 

ې کار د پيل لپاره بايد سال مشورو ته دوام ورکړو. د ويې ويل چې د د

يادونې وړ ده چې کامل نارص اصويل تر دې دمخه هم ورته نظر درلود، 

ل( کال يې د وخت د اطالعاتو کلتور وزير )سيد مخدوم رهني( ۶۹۳۱پر )

او بیا تر هغه وروسته نورو اړوندو اشخاصو رسه هم په دې باب خربې اترې 

ې غوڅې او عميل نتيجې ته نه و رسېدلی، د اصويل په کړې وې، خو کوم

وينا اوس نو د دې کار لپاره مناسب وخت دی، تر دې غونډې وروسته د 

وليس جرګې د غړي )نذير احمدزي( په کور کې څو متواترې غونډې 

وشوې، نږدې پنځه غونډې چې هرې غونډې د کميت او کيفيت له پلوه 

ېرو مخورو شخصيتونو په کې ګډون خپل خپل وزن درلود او د هېواد ډ
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کړی و، دا غونډې په رسنيو کې نه خپرېدې، نو ځکه خو په کې د ازاد 

بحث چانس زيات و، د دې ټولو غونډو مرکزي او اسايس ټکي همدا وو 

چې د )نجات څلی( بايد له رسه جوړ او په دې برخه کې عميل ګام پورته 

او پای يو شان و، هره غونډه يش. د ټولو غونډو اجنډا، محتوا، شکل، پيل 

به د قران کریم د څو مبارکو ايتونو په تالوت پيل شوه، وکيالنو، مرشانو، 

ځوانانو او مخورو به په ترتيب او تفصيل رسه خربې وکړې، تېر تاریخ، 

خپلې تورې، تېرې جګړې او خپل غريتونه به يې بيان کړل، کله چې به د 

ماښام د ملانځه وخت راورسېد، ټول به ستړي شول، دعا به وشوه او 

غونډه به له کومې عميل نتيجې پرته پایته ورسېده. کله کله به مايل او 

هنګي کميسيونونه هم وټاکل شول چې له ښاروالۍ او کلتور وزارت فر 

څخه د څيل د بيا جوړونې جواز ترالسه کړي، خو کله چې به بله غونډه 

جوړه شوه، خربه به بيا له رسه پيل شوه، دا غونډې دومره تکراري شوې 

چې نور يې نو د فکر د خاوندانو زړونه راتنګ کړل. زه )يون( يوازې په 

غونډه کې چې په شش درک کې جوړه شوې وه، نه وم، په دې لومړۍ 

پاتې نورو پنځه واړو غونډو کې حارض وم، د لومړۍ غونډې جريان هم 

 د حاجي محمد نذير احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډه
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راته معلوم و دې نورو غونډو له متحداملال خربو پرته نوره السته راوړنه نه 

درلوده. خربه څلورمې غونډې ته ورسېده، په درېيمه غونډه کې فيصله 

وشوه چې څلورمې غونډې ته به د څيل د جوړونې نقشه، اقتصادي 

امکانات او جواز ټول حارض وي او نور به کار پيلوو. کله چې څلورمه 

غونډه د معمول په څېر پيل شوه، خربه بيا په همغه صفري نقطه کې وه. 

همغه نقطه کې يو چې پر  په خو ويل داو دا ځل ما اعرتاض وکړ، ما 

لومړۍ ورځ په کې واقع وو.، تر دې دمخه چې زه څلورمې غونډې ته 

راشم، د يب يب يس تکړه خربيال )ډاکټر داود جنبش( راته وويل چې د 

(مه د نادر خان له خوا د کابل دفتحې ورځ ده، نو که تاسې ۷۹ميزان )

به وي. د جنبش لويه غونډه جوړوئ، پر همدې ورځ يې ونيسئ، ښه 

صاحب وړانديز زما خوښ شو. کابل کې مې د غونډې يو تن چلوونکي 

)عبدالرشيد ايويب( ته زنګ وواهه چې زه له جالل اباده پر الره يم، 

غونډې ته درځم، خو که پر ما ناوخته شو، نو زموږ وړانديز دادی چې 

ده، عمومي غونډه بايد د ميزان پر درويشتمه، چې د کابل د فتحې ورځ 

جوړه يش او هملته بايد د نجات څيل ډبره کېښودل يش. له نېکه مرغه زه 

 احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډهد نذير 
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هم غونډې ته ورسېدمل، خو لږ ناوخته. ایويب صيب غونډې ته زما 

وړانديز اورولی و، خو ما خپل وړانديز يو ځل بيا تکرار کړ او ومې ويل 

 چې نور بايد پر عميل کار الس پورې کړو. ما پسې ايويب صيب پورته شو

ويې ويل د څيل نقشه جوړه ده )په پنسل باندې يو څو خطونه کښل شوي 

وو( هغه يې ښکاره کړه او د پيسو په باب يې وويل چې لومړنۍ پيسې چې 

هر چا هر څومره ورکړې، تر هغه وروسته نورو ټولو پيسو ته زه تيار يم، 

مه کوئ، زه بيا ورپورته شوم چې ايويب صيب! د دې حساب هېڅ تشويش 

او کتاب مو کړی، که هسې ژمنې کوئ؟ زما د محاسبې له مخې هغه څلی 

چې موږ غواړو هغه بايد تر )پنځوس مرتو( لوړ وي او لږ تر لږه )پنځه لکه 

ډالر( لګښت پرې راځي، ما هلته پر ټولو غږ وکړ چې ګورئ هغومره ژمنه 

سه مو پوره وي، يو شمېر نورو هم ژمنې وکړې، خو د وکړئ چې له و

ايويب صيب ژمنه تر ټولو زياته او لوړه وه او او خربه لکونو ډالرو ته 

 رسېده.

د همدې غونډې په بهري کې ځينو کسانو يادونه وکړه چې په دې برخه 

کې بايد له ولسمرش رسه وکتل يش، د هغه نظر هم مهم دی، د قومونو او 

او د اطالعات او کلتور وزارت له وزيرانو رسه هم مالقاتونه  قبايلو چارو

 د نذير احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډه
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ويش. دا مو هم خپل خلک دي، کامل سادات چې د کلتور وزارت د 

ځوانانو معني و، هم حارض و، هلته ما بيا اعرتاض وکړ چې نور د خربو 

وخت تېر شوی، حکومت دومره بې کفايته دی چې خپل ځان نه يش 

غو په هيله کېنو هېڅ شی نه شو ترالسه کوالی، راټولوالی، نور هم که د ه

خو د جمهور رييس يو مشاور ښاغيل )خيال محمد حسيني( له حکومت 

رسه پر خربو ټينګار کاوه، ما يو بل وړانديز هم وکړ او هغه داسې چې هر 

که څوک امکانات  ؛څوک هر ډول کار کوالی يش، هغه دې وکړي

وک جواز اخيستی يش، هغه راټولوالی يش، هغه دې پيدا کړي، که څ

پسې دې الړ يش، که څوک له جمهور رييس رسه کتالی يش، هغه رسه 

دې وګوري، که څوک کار کوالی يش، عميل کار دې وکړي، خو يو کار 

به بل ته نه معطلوو چې وخت کم دی. لنډه دا چې د دې څلورمې 

ر غونډې په پای کې پرېکړه وشوه چې پنځمې غونډې ته بايد هر څه تيا

 وي او نوره هېڅ خربه بايد په کې پاتې نه وي.

د پنځمې غونډې وخت هم راورسېد، بيا هم خربه همغه زړه په زړه وه، 

تکراري خربې وې او هېڅ ډول پرمختګ په کې نه و، دا نو داسې يو 

(مې ته يوازې يوه اوونۍ پاتې ده، په وليس ۷۹مهال دی چې د ميزان )

پادخوابی( پاڅېد او ويې ويل چې  کجرګه کې د لوګر وکيل )زمر 

(مې نېټې رسه سمون خوري په ۶۳راتلونکې دوشنبه چې د ميزان له )

)خليج هوټل( کې غونډه ده، هلته ټول راشئ، هغه وويل که څه هم زه 

قومي مسايلو رسه عالقه نه لرم، خو بيا هم ستاسو د دې حرکت مالتړ کوم، 

په صفري نقطه کې يو، همغه د  ما بيا نوبت واخيست، ما وويل موږ بیا هم

لومړۍ ورځې خربې دي، دا سيمينار دی که داسې يوه جرګه چې غوڅه 

نتيجه ورکړي، نه جواز واخيستل شو، نه پيسې درک شوې، نه کوم بل کار 

وشو، هېڅ ډول پرمختګ نه شته، که په دې رسعت روان يو، کال دا 
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نه لګېدې، خو تر وخت به مو هم همدا حال وي. زما خربې پر ډېرو ښې و 

دې دمخه د لويې پکتيا د توتاخېلو د قوم په استازۍ د )احمد ګل 

توتاخېل( په نامه يو تن پورته شو، ويې وويل: ))ورورنو! دا وړۍ نه شړۍ 

کېږي، يو هغه غر ويل او بل دا غر، زه د حاجي عبدالباري منګل په 

غواړئ دا استازۍ وايم چې هر ډول مايل مرستې ته حارض دی او بل که 

کار خالص کړئ، يون صيب ته يې وسپارئ، دا داسې يو سړی دی چې 

يو کار يې رس ته نه وي رسولی، پرېږدي يې نه، وګورئ د تذکرو مسئله يې 

چې يوه حد ته ونه رسوله، پرې يې نه ښوده، موږ او تاسې نه کارونه 

 همداسې پاتې کېږي، يو يې پر يوه سپارو بل يې پر بل.((

مـــــا د وروســـــتۍ 

ـــه  ـــه توګ ـــې پ نتيج

ـــې  ـــل چ ـــه ووي ورت

ـــه  ـــربې ن ـــورې خ ن

کــــوو کــــه څــــوک 

ــوړ  ــی ج ــواړي څل غ

ــونکې  ــو راتل ــړي، ن ک

چــې  ،ســه شــنبه دې

ـــــــه  ـــــــزان ل د مي

(مـــې نېټـــې رسه ۷۱)

ــه  ــواز ت ــيل ج ــه د څ ــه رايش، ن ــون ت ــدون ټلوېزي ــوري، ژون ــمون خ س

ــل څــه ــه ب ــوه، دوی  رضورت شــته او ن ــی وران ــه چــې دوی دا څل ــه، کل ت

ــو د دوی  ــوړوو، ن ــوږ ج ــې م ــې چ ــته؟ اوس ي ــازه واخيس ــوږه اج ــه م ل

جــواز تــه هــم اړتيــا نــه شــته. ځينــو پــر جــواز ټينګــار کــاوه، مــوږ وويــل 

څــوک چــې پــر جــواز ټينګــار کــوي هغــه دې جــواز پســې الړ يش، مــوږ 

 محمد نذير احمدزي په کور کې د غونډې يوه څنډهد حاجي 
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از خپــل کارونــه پيلــوو، بــل دا خــو نــوی منــار نــه دی چــې مــوږ يــې جــو 

 ته اړتيا ولرو، پخوانی منار دی، يو ځل بيا يې له رسه جوړوو.

غونډه پر همدې خربو پايته ورسېده، خلک رخصت شول، زه )يون(، 

نذير احمدزی او رشيد ايويب په يوه موټر کې کېناستو او ومو ويل چې 

الړ شو د څيل ساحه په عميل ډول وګورو. په موټر کې راته ايويب صيب 

ب وويل چې؛ )يون( صيب به رارسه په شپاړس اولس مرتو او احمدزي صي

قانع نه يش چې دا کار ژر خالص يش، ما وويل تر پنځوسو نه راټيټېږم، 

شه، د دوی اصيل هدف خو ال تر دې هم ټي  )دولس( ښه دوی وويل لږ 

مرته و، ما وويل : دا خو ډينډک دی، څلی خو نه دی، دوی وويل: 

خوا خو دومره وسايل نه وو چې لوړ ساختامن پخوانی څومره و؟ ما وويل پ

پرې جوړ يش. الهورۍ دروازې يانې د نجات منار اصيل ځای ته 

ورسېدو، پخوانی ځای مو وکوت، د څلورالرې مند نقطه مو انتخاب کړه، 

ساحه لويه وه، موټرو ته يې هم مزاحمت نه پېښوه، دوی نور الړل خپل 

 کار پسې او زه خپل دفرت ته الړم.
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 په ژوندون کې د ميل نجات ورځ

 

(مه نېټه د سه شنبې ورځ ماسپښني مو په ژوندون ټلوېزيون ۷۱د ميزان پر )

کې د لويې غونډې لپاره ترتيبات پيل کړل. د احمدزي صيب په کور کې 

مې يادونه کړې وه چې که څوک رښتيا هم غواړي څلی جوړ کړي، نو د 

ايش. د پنځمې غونډې پر سه شنبې ورځې پر ماسپښني دې ژوندون ته ر 

مهال د خوست يو مخور ښاغيل )جرنال همت( راته وويل: ))يون صيب! 

زه په ښاروالۍ کې يو څوک پېژنم، که ستا خوښه وي، زه به هغه پخوانۍ 

نقشه يا د منار ځای ترې راواخلم.(( همت صيب درې ورځې په ښاروالۍ 

ورکړي، اخر د کې ګرځېدلی و، چا ورته نقشه او جواز په الس نه وو 

ښاروالۍ کوم مسؤل ورته وييل وو، چې ځه وروره دا حساسه سيايس 

موضوع ده، موږ ته غمونه مه ګوره، ځئ خپل کار کوئ، نه درباندې موږ 

کار لرو او مه تاسې څه غواړئ، خپل کار رشوع کړئ، څوک مو مخه نه 

نييس. همت صيب ماته وويل، دغسې وايي، ما ورته وويل د چهارشنبې 

رځ هم عاشورا ده، رخصتي ده، پنجشنبه هم موږ ټلوېزيون کې غونډه و 

لرو، د جمعې ورځ هم هغه لويه غونډه ده، نو څه وخت به نقشه ترالسه 

کړو؟ بيا مې ورته وويل؛ تاسو نورې نقشې پسې مه ګرځئ، تاسو د ښاروالۍ 

له ماسټر پالن څخه ماته يوازې د الهورۍ دروازې د څلور الرې نقشه 

ا کړئ چې موږ د هغې له مخې د څلور الرې د سقل يا تقاطع مرکز راپيد

معلوم کړو. هغه وويل ماسټر پالن کې مې تيار ملګری دی، هغه ته به 

ما وويل فوټو کاپي يې څه  ؟ووايم، خو رنګه فوټو کاپي به کله ممکنه وي

کړې، ټلېفون کې يې عکس واخله او رايې وړه، د سه شنبې ورځې 
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، د تدارکايت غونډې لپاره د لويې پکتيا له شوراګانو څخه ماسپښني مهال و

يو څو تنه نور دوستان هم راغيل وو، چې همت صيب له خنډا ډکه خوله 

زما دفرت راننوته، ويل يې يون صيب شی خو مې ترالسه کړ، خپل ټلېفون 

کې يې له ماسټر پالن رسه سمه نقشه راوښوده، ژر مې د ده له ټلېفون 

اپي کړه، په هغې کې د تقاطع نقطه په ښه ډول کڅخه خپل ته 

 تثبيتېدالی شوه.
 نقشه په دې ډول وه:

ما د )همت صيب( له )همت( څخه مننه وکړه او ډېر خوشاله شوم، دا 

مهال نږدې دېرش تنه مخور شخصيتونه او ځوانان راغلل او په ژوندون 

د (مې نېټې ۷۹کې مو د پنجشنبې د ورځې او همدارنګه د ميزان د )

ورځې په وياړ د لويې غونډې لپاره ترتيبات پيل کړل، ټول زما له نظر رسه 

 مواف  وو.

د جنويب قومونو د يووايل شورا مرشان،د ځاځيو د قوم مرشان، ښاغلی 

صمد ځاځی، بيدار ځاځی او نور مرشان هم حارض وو. ومو ويل چې د 

ډې ته ( کسان غون۶۱۱۱ – ۸۱۱پنجشنبې ورځې لپاره بايد لږ تر لږه )
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راوبولو. په دې غونډه کې به د نجات منار د ارزښت او جوړښت په باب 

بحث وکړو او دا به د لويې غوندې لپاره يوه پيالمه وي. د غونډې پر هر 

برخوال به غږ وکړو چې لويې غونډې ته لږ تر لږه لس لس تنه ځان رسه 

سه شنبې  راويل، په دې ډول به لويه غونډه زرګونو کسانو ته پورته يش. د

ورځې په غونډه کې مو پرېکړه وکړه چې د پنجشنبې ورځې غونډې ته به 

مخور شخصيتونه او قومي مرشان خربوو، دې رسه مو د دې غونډې لپاره 

مو يا اعالن کې د غازي و يوه ټلوېزيوين )پرومو( جوړه کړه، په دې پر 

ګل خان مومند محمد محمد نادرخان،مارشال شاه ويل خان او وزير 

ته د نرش په خاطر ورکړه او ساعت کې يو ځل عکسونه وو، دا مو ټلوېزيون 

يا دوه ځل خپرېده. د چهارشنبې ورځ مو بيا غونډې ته ترتيبات ونيول. د 

عاشورا ورځ وه، رخصتي هم وه او زموږ لپاره ښه فرصت و، د يادونې وړ 

ه هغه هم د بېالبېلو ده، هغه غونډه چې )زمرک پادخوايب( يې يادونه وکړ 

عواملو له امله باد يوړه، خپله کوربه هم الدرکه شو، نو د څيل لپاره د عامه 

پوهاوي او ښه ترتيب لپاره د داسې يوې لويې غونډې جوړېدو ته ډېره 

اړتيا وه. د چهارشنبې پر ورځ د عبدالرشيد ايويب په ګډون يو شمېر نور 

ونډې په باب ترتيبات الپسې دوستان هم راغلل چې د عمومي يا لويې غ
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قوي يش. هر چا د ډېرو خلکو راوستلو ټټر واهه، خو ماته چې تر بل هر 

چا زياته د داسې غونډو جوړولو تجربه وه، د ژمنو او عمل ترمند راته 

څرګند توپري ليدل کېده، نو ژر مې يو جدول جوړ کړ، جدول په دې 

 ډول و.

 

 کتنې السليک شمېر د کسانو احتاميل شخص يا بنسټ نوم ګڼه

      

ټولو هغو کسانو چې ژمنه کوله، السليک مې هم ترې اخيسته، چاچې دوه 

زره کسان ويل، ما زړه کې دوه سوه حسابول او چا چې دوه سوه ويل هغه 

راوستلو ژمنه وکړه، ( محاسبه کول. بيدار ځاځي د )دوه زره تنو( ۷۱مې )

جاوېد دالور د )زر تنو(، )راضيې منګل( د )پنځه سوه تنو(، مرشقي شورا 

هم د )زرو تنو( او نورو هم همداسې لوړې ژمنې وکړې، هېڅوک نه وو 

( تنو د راوستلو ژمنه يې نه وي کړې، خو ۳۱۱( څخه تر )۷۱چې له )

ی، خو ما له حقيقت دا و چې دې ټولو څخه دې بايد يو صفر کم کړی وا

 اکرثو څخه السليکونه واخيستل.

په ژوندون ټلوېزيون کې د نجات ورځې د منانځلو لپاره هم تياری روان 

( تنو ۸۱۱-۲۱۱و، غونډه مو د پنجشنبې ورځې ماسپښني مهال تياره کړه. )

 په ژوندون ټلوېزيون کې د ميل نجات ورځې منانځغونډه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8138 
 

په کې ګډون درلود چې اکرثه يې مخور شخصيتونه او مرشان وو او یو 

ته راغيل وو چې تر دې وړاندې يې د زيات شمېر هغه مرشان هم ور 

ښاغيل نذير احمدزي په کور کې په غونډو کې ګډون کړی و، درنو مرشانو 

په کې خربې وکړې، هم د نجات د ورځې پر ارزښت، ماهيت او اهميت 

بحث وشو او هم مو د څيل د ډبرې د ايښودلو لپاره له ناستو کسانو 

لس تنه ځان رسه راويل.  وغوښتل چې هغې غونډې ته هر سړی لږ تر لږه

په همدې غونډه کې د څيل د جوړېدو په خاطر د حاجي عبدالباري 

( امریکايي ډالرو او حاجي صيب ۲۱۱۱منګل په استازۍ يو تن د اوه زرو )

حکيم خان ځاځي د )شپږ زرو ډالرو( مرستې ژمنه وکړه. غونډه د شپې 

پوهاوي او د ناوخته د ټلوېزيون پر څپو نرش شوه، دې غونډې د عامه 

 خلکو په ويښتيا کې خپل نقش ولوباوه.

د څيل د ډبرې تر ايښودلو يوه ورځ دمخه او په ژوندون کې تر غونډې يو 

ساعت وروسته يو ځل بيا په ژوندون ټلوېزيون کې کېناستلو، نذير 

احمدزی، عبدالرشيد ايويب او يو شمېر نور مطرح شخصيتونه ټول موجود 

احمدزي صيب او ايويب صيب يو ځل بل هم په وو. د يادونې وړ ده چې 

ژوندون کې په بله غونډه کې ګډون کړی و چې د پرانيستې غونډې لپاره 

يې ترتيبات نيول، همدا په حقيقت کې د لويې غونډې د تدارکاتو 

کميسيون و، څرنګه چې د احمدزي صيب په کور کې د لويو غونډو په 

نه رسېدو، نو ځکه مو هر څه ترڅ کې کومې غوڅې نتيجې او پرېکړې ته و 

رالنډ کړل، دلته خربې او ويناوې نه وې، یوازې د غونډې او د څيل د 

جوړېدو پر عميل الرو چارو بحث کېده او پرېکړه کېده. پرېکړه ليک او 

لوی بايرن، سونډ سسټم او ځينې نور اړوند شيان په کار وو، د تدارک په 

غونډه ده په هېڅ ګوند،  دې غونډه کې پرېکړه وشوه چې دا يوه ميل

ډلې ټپلې او سيايس جريان پورې اړه نه لري، ځکه نو هېڅوک ح  نه 

لري چې د خپل ګوند يا ډلې بريو، بايرن، لوګو، عکسونه او نور داسې 

تبليغايت مواد راوړي چې د ګوند لپاره د تبليغايت وسيلې په توګه ترې کار 

سيون او ځينو نورو واخيستل يش. البته تردې وړاندې د تدارک کمي
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غونډو کې زما ټينګار تردې حده نه و، ما ويل که کوم ګوند يا شورا خپله 

ډله تر خپل بيرن يا بريو الندې تنظیموي او غونډې ته يې په منظم ډول 

رارسوي، کنرتول، امنيت او نظم يې ټول پرغاړه اخيل، رادې ويل، څه 

د نظر مخالفت وکړ  پروا کوي؟ هغه وخت ځينو وړو ډلو او اشخاصو زما

ځکه چې د ځينو ډلو او خلکو نومونه لوی، خو افراد يې کم او په نشت 

حساب دي، نو ځکه خو د تدارک کميسيون په وروستۍ غونډه کې ما 

ايويب صيب او د نورو ګوندونو يو شمېر استازو ته وويل چې ټول بايد له 

صيب هم رارسه  ګوند او ګوندبازۍ څخه تېر شو، ټولو رارسه ومنله، ايويب

ومنله. د تبليغايت موادو، اجنډا او نورو اړوندو شيانو مسوليت ما پر غاړه 

واخيست. پر اجنډا مو تواف  وکړ، چې د قران کريم تالوت به وي، ميل 

رسود او پرېکړه ليک به وي، ډبره به په ګډه ږدو او نور به دعا کوو او په 

 پای کې به اتڼ وي او غونډه به خالصېږي.

همدې تواف  وشو، د ډبرې د ايښودلو لپاره ما يو مېکانيزم په پام کې  په

ونيو، د يوه لوی څادر، چې لويوالی يې څلور په پنځه مرتو کې و، په 

جوړولو پسې مې هلکان ولېږل، څادر د افغانستان د بريو رنګ درلود، 

هدف مې دا و چې د همدې څادرڅنډه به د شامل، سويل، ختيد، 

کز مرشان ټول په ګډه نييس، تېږه به يې په مند کې وي او لويديد او مر 

ټول به په ګډه تيږه پر خپل ځای کېږدي، په دې ډول به په محمدي 

طريقې رسه د ټولو خلکو ونډه په کې تضمني يش او اينده کې به دا نه 

ويل کېږي چې ډبره د احمد يا محمود په الس کېښودل شوه، د لويو او 

پونې ژمنه مو هم وکړه چې سهار وختي يې درته کوچنيو بيرنونو د چا

تياروو. د ميل تحريک غړي )څړبن هدايي( دا دنده واخيسته چې سهار 

وختي به له چاپخونې څخه بايرنونه راوړي، لوی بريغونه به د غونډې 

ساحې او واړه به ژوندون ټلوېزيون ته راوړي، غونډه ماښام مهال پايته 

  ه لټه کې شول.ورسېده، هر څوک د خپل کار پ
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د څيل د بیا جوړونې لپاره لويه غونډه او 

 د ډبرې ايښودنه

 

(مه نېټه موږ خپل کارونه ښه ۷۷لکه څنګه مو يادونه وکړه د ميزان پر )

منظم کړل او له ژمنې رسه سم مو رسه هر څه برابر کړل، په ژمنو کې يوه 

هم دا وه چې د ډبرې د ايښودلو پر ورځ به هېڅ ګوند، ډله يا شخص ح  

نه لري چې خپل عکس، لوګو، بريو 

 او يا هم خپل شعارونه هلته راوړي.

سهار وختي په  (څړبن هدايي)

احمد شاه بابا مېنه کې چاپخونې ته 

چې بيرنونه، شعارونه او هغه  ،ورغی

درې لوی بايرنونه راوړي چې د 

همدې غونډې لپاره جوړ شوي وو، 

لوی بايرنونه د هغه ځای لپاره 

ډيزاين شوي وو چې مرشان بايد 

هلته ودرېږي او خپله اجنډا تعقيب 

تقريباً لس بجې به وې چې ماته ښاغيل نذير  کړي. د شپې ناوخته

احمدزي زنګ وواهه چې که څوک د خپل ګوند يا شورا شعارونه هم 

راوړي پروا نه کوي، دا مهال نو غالباً چې عبدالرشيد ايويب هم وررسه 

ناست و، دوی دواړو دا خربه غوټه کړې وه چې سټېج به دوی جوړوي او 

ې به هم په خپله پرمخ وړي. ما وويل په اصطالح د پروګرام د چلولو چار 

 څړبن هدايي
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دا خو د تېرو ژمنو خالف کار دی، ځکه دا به هره ډله د ځان د تبليغ لپاره 

کاروي او بيا به د اختالف سبب يش، دوی وويل، دا دومره مهمه خربه نه 

ده، پروا نه کوي، دا نو داسې يو مهال دی چې هېڅوک، شخص، ډله يا 

ې ناوخته کې خپل بايرنونه، لوګوګانې او ګوند نه يش کوالی د شپې په د

يا هم شعارونه، ډيزاين، چاپ او تکثري کړي، خدای )ج( شاهد دی، ماته د 

دوی دې کار چندان خوند رانه کړ، ځکه چې له ورايه په کې سيايس 

هدف ليدل کېده، سهار وختي څړبن هدايي له چاپخونې څخه بايرنونه 

پرېښودل او نور رضوري يې د  راوړل، ځينې يې ژوندون ټلوېزيون کې

حضوري چمن سويل ختيزې څنډې )الهورۍ دروازې( ته يوړل، همدا 

چې هلته ورسېد، د  هدايي ځای د غونډې د راټولېدو ځای و، څړبن

ايويب صيب منربونه بند وو، څړبن هدايي هم پوليسو اصيل ځای ته نه 

ورته کوي او پرېښوده، ماته څړبن زنګ وواهه چې ايويب صيب ټلېفون نه پ

بله خربه دا ده چې دلته ال وختي لوی لوی بايرنونه لګېديل ښکاري، 

خلک هم يو څه وختي راغيل، ما ويل چې کار جوړ دی، نو تشويش مه 

کوه، ما څو ځله ايويب صيب ته زنګونه ووهل، خو ټلېفون يې جګ نه کړ، 

اټول دلته په ټلوېزيون کې د ميل تحریک ځينې غړي او څه نور ځوانان ر 

شوي وو، ځينو ملګرو ته مو وييل وو، هر څوک چې د غونډې ساحې ته 

نږدې وي، هغوی دې خپله ځان ورسوي، زه د هوتخېلو د قوم مخورو او 

ځوانانو ته منتظر وم، هغوی وويل؛ ټول په ګډه ځو، موږ څو موټره په 

بريغونو او دوه موټره مو په سونډ سستم او بريغونو ډيزاين کړي وو. کله 

، لوچې د هوتخېلو ځوانان او مرشان راورسېدل، نو ټول رسه یو ځای شو 

( موټره او ټول به څه کم درې سوه ۱۱-۹۱د موټرو یو کاروان شو، تقريباً )

تنه وو، د حضوري چمن پر لوري مو حرکت وکړ، د هوتخېلو د مرشانو 

ښاغيل )یونس هوتک( او )جاوېد دالور( ترمند هم د نظر يو څه اختالف 
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خو ما جاوېد دالور ته وویل چې نن د اختالفاتو د مطرح کولو وخت نه  و،

دی، کله چې د غونډې ځای ته ورسېدو، اته نيمې بجې شاوخوا وې، 

ټيلر موټر  ټول سټيج ډک و، نذير احمدزي او رشيد ايويب يو لوی

ودرولی، له هغه څخه يې سټيج جوړ کړی و، ښايسته سټيج، ټول مرشان 

پرې راټول دي، مخې 

ته يې د خطابې مېز 

والړ دی، د )عدالت 

ګوند( لوګو پرې نصب 

ده، شاته يې يو بريو 

هم والړ دی، د سټيج 

د خلکو او  ،په ليدو

مرشانو پر ګڼې ګوڼې خورا خوښ شوم، خو د بريو او مېز ليدلو راته خوند 

کې تنظيمي او رانه کړ، خصوصاً دا چې د ميل بريغونو په ګڼه ګوڼه 

ګوندي بريغونه هېڅ خوند نه کوي، خو دا داسې يو مهال و چې خربو او 

ه کې هېڅ مجال نه و، پر سټيج که څه هم د پښې ايښودلو ځای بحث ته پ

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يوه څنډه

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو انځور
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نه و، خو زه خلکو له السه ونيومل او سټيج ته يې پورته کړم، پر سټيج 

باندې د معلومو کسانو ترڅنګ داسې کسان هم والړ وو چې ځينې يې اول 

ځل په داسې غونډه کې وليدل شول. ځينې يې داسې هم وو چې پخوا 

 مسايلو رسه هډو لېوالتيا نه درلودله، خو داسې خلک يې له دې ډول ميل

هم په کې ډېر وو چې هم درانه شخصیتونه وو او هم يې پخوا د ميل ګټو 

او ميل مسايلو لپاره پټه او څرګنده مبارزه کړې وه. ما چې مخکې تر 

مخکې له پخواين تفاهم رسه سم اجنډا جوړه کړې وه، ايويب صيب ته مې 

رسه سم بايد پرمخ الړ شو، ګډوډۍ ته بايد زمينه برابره  وويل چې له اجنډا

نه يش، په اجنډا کې لومړی تالوت، بيا ميل رسود، بيا پرېکړه ليک او بيا د 

ډبرې ايښودل شامل وو او وروسته اتڼ، خربو ته په کې ځای نه و، د 

انانرسۍ چارې ال وختي ايويب صيب په خپله پر خپله غاړه اخيستې وې، 

هم په خپله وکړ بيا ميل رسود وغږول شو، ما تر دې وړاندې په تالوت يې 

پښتو او دري ژبو د نجات څيل د ارزښت او اهميت په اړه څو شعارونه 

ليکيل وو، هغه مې ايويب صيب ته ورکړل، څرنګه چې ايويب صيب هغه 

اول ځل وکتل، نو هغه يې هم ګډ وډ لوستل، د خلکو احساسات پرې سم 

خلک په مجموعي توګه له شعارونو پرته احساسايت او  راونه پارېدل، خو

خوشاله وو. شعارونه ټول د څيل د تاريخي ارزښت او ماهيت پر محور 

 راڅرخېدل.

د سټيج پر رس له مطرحو شخصيتونو څخه د وليس جرګې غړي، نذير 

احمدزی، کامل نارص اصويل، عبيدهللا بارکزی، قادر کالتوال، نادر خان 

 ګل او يو شمېر نور غړي والړ وو، انوار الح  احدي، کټوازی، نواب من

ضياء الح  امرخېل، حميد هللا فاروقي، حاجي فضل کريم فضل، 

عبدالرشيد ايويب، عبدالخال  حسيني پشه يي، د جمهور رييس تره 

)عبدالقيوم کوچي(، د ښځينه وو له جملې څخه راضيه منګل او ځينې نور 
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ان کریم تر تالوت او ميل رسود مطرح شخصیتونه هم حارض وو، د قر 

وروسته ټاکل شوې وه، راساً پرېکړه ليک ولوستل يش او بيا ډبره کېښودل 

يش، خو تر رسود وروسته د خربو ور پرانيستل شو. نذير احمدزي او خپله 

ايويب صيب خربې پيل کړې، بيا هر چا تقاضا کوله، په دې لړ کې کامل 

راضيې منګل، حميد هللا فاروقي او ضياء  نارص اصويل، عبيد هللا بارکزي،

الح  امرخېل خربې وکړې، احدي صيب هم خپله لنډه وينا وکړه، 

حاجي فضل کريم فضل او عبدالخال  حسيني پشه يي هم خربې وکړې، 

په دې مند کې د جمهور رييس تره )عبدالقيوم کوچي( ته هم بلنه ورکړل 

ربې وکړي، دا شوه، حقيقت دادی چې ما نه غوښتل کوچی صيب خ

غوښتل له دې وخت عام پښتانه د ارشف غني سخت مخالف وو، موږ نه 

څوک سيايس ګټه پورته کړي. نذير احمدزي ته مې وويل، غونډې څخه 

غونډه مو د پخوانۍ پرېکړې خالف سيايس کړه، دې خلکو خو د څيل له 

لېوالتيا نه درلودله او نه يې کوم کار کړی، دا چا رابليل؟ جوړولو رسه هېڅ 

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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نذير احمدزي وويل خري دی اوسېله کوئ، بيا به زه درته ووايم چې ولې 

مو ده ته بلنه ورکړې، احمدزي صيب بيا وروسته ماته وويل چې دی مو 

ځکه راغوښتی و چې خلکو ته وښيو چې د جمهور رييس او حکومت 

. دا يې هم یو اسايس دليل کېدی يش، خو دا نظر مالتړ هم موږ رسه دی

هم ردېدی نه يش چې نذير احمدزي له تره )کوچي( او وراره )غني( رسه 

خپل دريد پياوړی کاوه. کله چې موږ د سټيج پر رس والړ وو، الندې په 

( زرو تنو په ۸-۲زرګونو خلکو زموږ خربې تعقيبولې او تائيدولې، د نږدې )

په ډېر جم و جوش رسه راټول شوي وو، دا په خپل  شاوخوا کې افغانان

بېسارې، ميل احساسايت او عکس العميل غونډه وه، ويناوال ذات کې يوه 

ټول ښه وو، هېچا هم داسې ترخه خربه ونه کړه چې په داسې غونډو کې 

ه کې ولوستل شول، تکړه شاعر شعرونه او شعارونه هم پيې احتامل وي، 

مطيع هللا تراب هم په کې لنډ شعر ولوست، کالتوال صيب هم څو لنډ 

مادې يې  پنځهشعرونه دکلمه کړل، پرېکړه ليک ما خپله ولوست چې 

 درلودلې او بشپړ منت يې په الندې ډول دی:

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د افغانستان د نجات څيل د بيا جوړونې لپاره

 سونو پرېکړه ليکد ول

د افغانستان بېالبېلو ولسونو، د ميل يووايل پلويانو او ګڼ شمېر هېوادپالو، 

ل( کال د تلې يا ميزان پر ۶۹۳۳اسالمپالو، تاريخ پالو، ملتپالو افغانانو د )

(مه نېټه د کابل ښار د حضوري چمن په سويل ختيزه سيمه کې د ۷۹)

ويه پراخه او پرمتينه غونډه هېواد د نجات څيل پر تاريخي سيمه يوه ل

وکړه، د غونډې په ترڅ کې يې د نجات څيل د بيا جوړونې ډبره کېښوده 

 :او دغه الندې پرېکړه ليک يې صادر کړ

هـ ش( کال د تلې په مياشت کې د ۶۹۱۸د ميل نجات څلی چې د ) -۶

اعليحرضت غازي محمد نادر خان ، وزير محمد ګل خان مومند، جرنال 

وزيري او نورو غازيانو له خوا د جهل او تورتم پر وړاندې  يار محمد خان

د افغانانو د بري په وياړ جوړ شوی و، بيا جوړول يې يوه سرته تاريخي، 

 .ميل او هېوادنۍ اړتيا وه

د ميل نجات څلی پر افغانستان باندې د شوروي لښکرو تر يرغل وروسته  -۷

په حکومت کې د يو ل( کال په لومړۍ نياميي کې د هغه مهال ۶۹۳۳د )

شمېر تنګنظرو اشخاصو له خوا نړول شوی و او د تېرو څه کم څلورو لسيزو 

په بهري کې هېوادپالو افغانانو د ګڼو داليلو او عواملو له کبله د دې مجال 

پيدا نه کړ چې دا تاريخي څلی له رسه ورغوي، دادی اوس د افغان ملت 

( مه يو ځل بيا ۷۹ه د تلې پر )بېالبېلې پرګنې، د ميل يووايل په روحيې رس 

پر دې بريالۍ شوې چې پر خپل اصيل ځای د دې څيل د بيا جوړېدو 

 .ډبره کېږدي

د ميل نجات څلی په هېواد کې د ميل يووايل او ميل حاکميت د  -۹

ټينګښت، د انارشۍ، ايله جارۍ او ال قانونيت د له منځه وړلو او د 

او درناوی يې د هر هېوادپال، تورمتونو د ختمولو سمبول دی، احرتام 

 .سمونپال، قانونپال او ترقي پال افغان دنده ده

که څه هم دې او دېته ورته د نورو تاريخي او ميل څلو جوړونه د  -۱
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حکومت دنده او تاریخي مسؤليت ګڼل کېږي، خو بېالبېلو مدين ټولنو، 

په  قومي شوراګانو، ټولنيزو او ميل حرکتونو، چې تر دولت وړاندې يې

دې برخه کې مثمر او نوښتګر ګامونه اوچت کړل، دا کار يې د مننې او 

 .ستاينې وړ دی

موږ له حکومت څخه غواړو چې د هېواد د تاريخ د حافظې د  -۳

خونديتابه لپاره موثر ګامونه پورته کړي، مايض له حال رسه وصل او حال 

هېڅ اخاللګر  ته له راتلونکي رسه د وصل زمينه برابره کړي او په دې ډول

او د تاريخ مسخه کوونکي ته د دې مجال ورنه کړي چې تاريخي 

واقعيتونه او حقيقتونه د خپل سيايس ذوق او خپلې شخيص سليقې له 

مخې تعبري او تفسري کړي، د اتالنو ځالنده برياوې پيکه وښيي او غلو او 

 .داړه مارانو ته د مصنوعي اتالنو ماسکونه ورواغوندي

 اريخي وياړونو او څلود هېواد د ت

 د بيارغونې او ځال په هيله

 په درنښت

 د نجات څيل د بيا جوړونې د ولسونو استازي

کله چې د خربو او شعارونو دا برخه ختمه شوه، نو ټاکل شوې وه، له 

مخکيني پالن رسه سم ټول په ګډه د ميل بريو په رنګ کې د جوړ شوي 

ه کېږدو، څادر مې ال وار لوی څادر څنډې ونييس او ټول په ګډه تيږ 

دمخه راضيې منګل خور ته ورکړی و چې څادر به تارسه وي او تيږه به هم 

تاسو خپله په څادر کې ږدئ، کله چې له سټيجه راکوز شولو، نو د خلکو 

هجوم، ګڼه ګوڼه او احساسات دومره زيات وو چې څوک يې هم د څادر 

و هغه دوستان يا مرشان چې هوارولو او پراختيا ته نه پرېښودل، دا مهال ن

مخکې د سټيج پر رس والړ وو او ځينو يې انقاليب ويناوې هم وکړې په 

الندې صحنه کې یو هم حارض نه وو، ټولو پښې سپکې کړې وې او پر 

خپله مخه تليل وو، دلته په مخه کې هم ګڼ شمېر مرشان او د بېالبېلو 

شمېره ويت وو، د  سيمو مخور شخصيتونه پاتې وو، ځوانان خو بېخي له

خلکو په ګڼه ګوڼه کې د تيږې د ايښودلو محل ته ورسېدو، لومړی مو د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8118 
 

)پکتني ساختامين رشکت( په سکواټر چې ال وار دمخه پر ټاکيل ځای 

ودرول شوی و، څه ځمکه وکندله، بيا مو تيږه چې د ياد رشکت له خوا له 

ې کېښوده، معمول رسه سم په ښکيل کاغذ کې پوښل شوې وه، په څادر ک

ټولو څادر ونيوه، پر څادر باندې د السونو تعداد دومره زيات وو چې 

شمېرل يې ناشوين وو، احساسات دومره ګرم وو چې فکر دې کاوه کوم 

لوی قومي يا دولتي مرش په يوه سرته پېښه کې د خلکو مند ته راغلی وي. 

ه په کوم سرت دولتي مارش کې چې هر سړی کوښک کوي د مرش يا هم لک

تر ځايه ځان ورسوي او يا هم هغه ته الس ورکړي، يوه سرته تاريخي ورځ 

 وه، له ولولو ډکه ورځ، بيا ټولو په ګډه څادر راټول کړ او تېږه يې به څادر

کې تر ټاکيل محله ورسوله. تر هغه وروسته ډولونه وغږول شول او اتڼونه 

( زيات ډولچيان راغيل وو، ځينو رسه ۶۷پيل شول، په مجموعي ډول تر )

( تنو د ۷۱۱۱هم وو، بيدار ځاځي چې غونډې ته د ) چيانيې سورن

راوستلو ليکلې ژمنه کړې وه، د کسانو شمېر يې هغه حد ته ونه شو 

رسوالی، بيا يې هم خپله وسه کړې وه، خو د ډولچيانو په راوستلو کې يې 

نهه( تنه ډولچيان يوازې بيدار  –و زيات اوچت و. تقريباً )اته رول تر ټول

ځاځي راوستي وو. ماته يې وويل چې په ټول ښار کې نور ډولچيان او 

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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سورنيچيان نه پيدا کېدل، بيدار ځاځي، صمد ځاځي او نورو دوستانو 

ټولو په خپله سيمه کې د خلکو په خربولو کې تر خپله وسه منډه کړې وه، 

م هغه ژمنه سل په سلو کې نه وه پوره کړې، چې تر غونډې خو هېچا ه

دمخه يې کړې وه. څرنګه چې يو شمېر خلک د عامه تبليغاتو په واسطه 

دې غونډې ته راغيل وواو عمومي شمېر زيات وو، نو د ټولو هغو مرشانو 

پرې پرده پټه شوه چې د غونډې تر مخه يې د زرګونو خلکو د خربولو 

ه چې اوس هم په زرګونو خلک راغيل وو، نو هر يو د ژمنه کړې وه. څرنګ

ځان په ګټه حسابوالی شول، عيناً لکه انتخاباتو کې د يو چا په ګټه 

کارېدلې رايې چې د هغه کمپايرنان يې هر يو د خپل ځان په جم کې 

محاسبه کوي. خري په هر ترتيب غونډه ښه خوږه، ولوليزه، هدفمنه او له 

ه ورسېده او زيات شمېر رسنيو هم په ژوندۍ او خپل مرام رسه سمه پايت

 ناژوندۍ بڼه منعکس کړه.

  

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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 ژمنې او ځان پټونې

 

د هر کار لپاره ژمنه اسانه، خو د کار رسته رسونه سخته وي، د نجات څيل 

او تضاد پوه شو  په بيا جوړونه کې هم موږ د ژمنې او عمل تر مند پر واټن

او يو ځل بيا راته د کار او وينا خلک په ډاګه شول. زه دلته نه غواړم هغو 

خلکو ته چې تر ټولو زياتې ژمنې يې کړې وي، په مستقيم ډول ګوته 

ونيسم، خو غواړم د حقيقت کيسه ټکي په ټکي بيان کړم، بيا هر څه په 

 خپله په ډاګه کېږي.

ن کې د لويې غونډې لپاره ترتيبات نيول، کله چې موږ په ژوندون ټلوېزيو 

نو د جنويب قومونو د يووايل شورا په ګډون شل دېرش تنه مخور درې 

څلور ځله په ژوندون ټلوېزيون کې رسه جرګه شولو. د ګڼو خربو په لړ کې 

د څيل لپاره د ډيکور، ډيزاين، ساختامين نقشې او جوړوونکي رشکت په 

حث وکړ. د دې لړۍ په دوو غونډو کې د لټه کې شو، په دې باب مو هم ب

)پکتني ساختامين رشکت( مرش )انجنري رحمت هللا ځالند( چې تر دې 

مهاله ما نه پېژنده او نه مې ليدلی و او همدارنګه )انجنري دالور توتاخېل( 

چې د اوبو او برښنا وزارت يو رسمي انجنري دی، هم حارض وو، دی مې 

ه چې د څيل د جوړېدو بحث مطرح شو، هم له نږدې څخه نه پېژنده، کل

نو د جنويب د قومونو د يووايل شورا يو تن مرش غالباً )نېک محمد ولسمل( 

وويل: ))انجنري صيب ځالند ساختامين چارې پر مخ وړالی يش.(( ما ورته 

وويل: ))څنګه دی انجنري صيب قرباين به په کې ورکړي که نه؟(( انجنري 

ه يې د مهندسۍ پر نقشه کار وکړم، انجنري صيب دالور هم وويل چې زه ب

رحمت هللا ځالند وويل: ))تاسې نورو رشکتونو رسه هم خربې وکړئ، 
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هغوی چې څه نرخ درکړ، زه به يې تر هغو لس سلنه ارزانه وکړم.(( موږ 

خربې خوند راکړ، موږ وويل: تر دې ښه خربه چېرته ده. ټولو ته دې 

دا خربه هم وکړه چې: ))که چا پيسې انجنري ځالند د پيسو په برخه کې 

راکړې غورځوم يې نه او که رايې نه کړې ورپسې ګرځم نه، دا د ټولو ګډ 

کار دی، زه هم په کې قربانۍ ته حارض يم.(( دا نو داسې يو مهال دی 

چې عمومي غونډې 

ته يوازې دوه ورځې 

پاتې دي او موږ 

يوازې دومره کوالی 

شو چې د څيل لپاره 

بېرونی يوازې منا )

انځور( جوړ کړو. 

انجنري دالور او 

انجنري ځالند دواړو 

ژمنه وکړه چې تر 

لويې غونډې یوه 

ورځ وړاندې موږ 

تاته د څيل منا 

درکوالی شو، نور 

کارونه به بيا وروسته 

تررسه کوو، ما هم 

وررسه ومنله، تر 

عمومي غونډې يوه 

ام ورځ دمخه ماښ

 د نجات څيل د بيا جوړونې خيايل انځور
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مهال دواړو انجنريانو ماته د څيل يوه يوه فريض منا راکړه او ما پر همغه 

شپه چاپخونې ته د چاپ لپاره ورولېږله. عمومي غونډې ته د تياري پر 

تنه په کې ( ۸۱۱مهال د ژوندون ټلوېزيون په لويه غونډه کې چې نږدې )

حکيم ( ډالرو او حاجي ۲۱۱۱حارض وو، حاجي صيب عبدالباري منګل د )

( زرو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. حاجي صيب حکيم ۱۱۱۱خان ځاځي د )

خان ځاځي موږ رسه په وړه ناسته کې دا ژمنه هم وکړه چې که نور هېچا 

پيسې ورنه کړې، نو زه نورې مرستې ان ټولو پيسو ته هم حارض يم. کله 

چې لويه غونډه پايته ورسېده او د څيل ډبره کېښودل شوه، نور ټول 

ان پر خپله مخه الړل. پکتني ساختامين رشکت د ځمکې پر کيندلو مرش 

پيل وکړ او له نښه شوي ځای څخه 

يې شني څادر راتاو کړ. يو دوه 

ورځې وروسته ما انجنري صيب ځالند 

ته زنګ وواهه،هغه راته وويل: ))يون 

صيب موږ چې کله ځمکه وکيندله، له 

نېکه مرغه دهمغه څيل دبنس  تيږې 

پخوا دلته جوړ شوی  راووتلې چې

و(( په دې خربه ډېر خوشاله شوم 

چې موږ پر خپل اصيل ځای ډبره 

ايښې ده. څو ورځې وروسته د 

ښاغيل نذير احمدزي په کور کې یو ځل بيا غونډه وشوه، ښايسته ډېرو 

مخورو کسانو په کې ګډون کړی و، نږدې همغومره شخصيتونه چې پخوا 

ځل بيا د څيل د جوړېدو پر عميل مېکانېزم بحث وشو، پر دې  به وو، يو

باندې هم بحث وشو چې کوم رشکت ته دا کار ورکړای يش، دا مهال نو 

انجنيز دالور توتاخېل د څيل مهنديس نقشه جوړه کړې وه او تياره يې 

 حاجي حکيم خان ځاځی
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غونډې ته له ځان رسه راوړې وه، د پکتني ساختامين رشکت مسول انجنري 

ند( هم حارض و چې اوس مهال يې يوازې څو مرته )رحمت هللا ځال 

ځمکه شلولې وه. غونډه کې مختلف نظرونه وو، چا وويل اعالن بايد 

ويش، د داوطلبۍ له الرې يو رشکت ته ورکړل يش، چا وويل؛ دوه درې 

رشکتونه دې راوغوښتل يش، تر بحث وروسته دې يو رشکت ته ورکړل 

ار پيل کړی، همدغه ته دې يش، چا ويل همدغه رشکت چې اوس يې ک

ورکړل يش او چا وويل اول بايد بانکي حساب خالص يش، پيسې راټولې 

يش، له فيسبوکه اعالن ويش، کله چې پيسې راټولې يش، بيا دې د داو 

ورکړل يش، نظرونه هم ډېر وو، هم بېالبېل طلبۍ له الرې يو ښه رشکت ته 

، خو په وليس جرګه او هم مختلف

کې د هلمند د خلکو استازې 

)نسيمې نيازۍ( وويل: ))دا کار 

چې مو يو ځل داو طلبۍ ته 

وړاندې کړ او دا داو طلبۍ ما و 

طلبۍ چې رشوع شوې، بيا مياشتې 

مياشتې وخت نييس، بيا به هر 

رشکت ګيله کوي، چې ولې ماته 

دې رانه کړ، ولې دې هغه ته ورکړ، 

ل راپیدا کېږي دې څخه ډېر جنجا

او بل  دا خو څه دولتي پروژه نه ده او نه داسې لويه پروژه ده چې موږ 

مياشتې مياشتې پر داو طلبۍ تېرې کړو، بله خربه دا ده چې تاسې چېرته 

نقدې پيسې ورکوئ چې سماليس يو رشکت رسه قرارداد وکړئ؟(( نيازۍ 

کړی دی، زه  زياته کړه: ))زما په نظر دغه رشکت چې اوس يې کار رشوع

خو يې نه پېژنم، نه يېژنم، هر څوک چې دی، همدا دې کار رشوع کړي، 

 د وليس جرګې غړې نسيمه نيازۍ
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توتاخېل( تر هغې به ورته پيسې هم پيدا کېږي(( دا وخت )انجنريدالور

خپله مهنديس نقشه ښکاره کړه، هغه وويل: ))ما د څيل ټولې برخې 

( زره ۲۱سنجويل، دې کې لوړوالی، قطر او ټول محاسبه شوي، دا تقريباً )

دې کې کېدی يش پنځه زره  ،ډالره شاوخوا کېږي، دا لومړنی سنجش دی

ډالر زيات و کم يش، خو ډېر تفاوت په کې نه راځي.(( انجنري توتاخېل 

وويل: ))زما نظر خو دادی چې همدغه رشکت چې همدا اوس يې کار 

پيل کړی، همده ته يې که ورکړو ښه به وي، دی به هم پر موږ ګټه نه 

ورته شو، ويې کوي.(( دا مهال د پکتني رشکت مسول )انجنري ځالند( پ

ویل: ))جوړوم، ګټه درڅخه نه غواړم، تاوان ته هم چمتو يم، هر څومره 

تاوان چې پر ما ږدئ، زه ورته حارض يم.(( ما )يون( په دې برخه کې هېڅ 

ونه ويل، خو زړه مې و چې همدې رشکت ته يې ځکه ورکړي چې يو خو 

يې کار رشوع کړی، بل وخت ضايع کېږي، درېيم دا چې اوس دې 

رشکت تياره پرده غوړولې، خوازې يې راوړي، د کار لني يې برابر کړی، 

دا چې اوس لرې کوې او بل راوړې، دا خپله يو جنجال دی، له بلې خوا 

يو شمېر خلکو ته هم پلمه برابرېږي، هلته ترافيکي ستونزې هم راوالړېږي، 

 د خلکو شکايت هم پورته کېږي، لنډه دا چې سل جنجالونه ورڅخه پيدا

کېږي، خو په ياده غونډه کې د ځاځيو د يوې ټولنې مرش )صمد ځاځی( 

او يو شمېر نور خلک مواف  نه وو چې پکتني ساختامين رشکت ته دې دا 

قرارداد ورکړل يش، صمد ځاځي او انجنري ځالند دواړه ځاځيان دي او يو 

بل رسه ښه پېژين، تردې مهاله يو بل رسه جوړ نه وو، خو په دې غونډه 

اکرثيت په دې نظر وو چې کار بايد همدې رشکت ته ورکړل يش او  کې

ژر تر ژره کار پيل يش. په پای کې د غونډې اکرثيت برخوالو پر همدې 

 فيصله وکړه او دعا پرې وشوه.

څلور پنځه ورځې وروسته مو ژوندون ټلوېزيون کې يو ځل بیا د مرستې 
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د لويې پکتيا يو شمېر  د راټولولو په نيت يوه وړه غونډه وکړه چې يوازې

مرشان په کې حارض وو. څو ورځې وروسته حاجي صيب عبدالباري منګل 

)پنځه زره( او حاجي حکیم خان ځاځي )شپږ زره( امريکايي ډالره مرسته 

وکړه. دا پيسې پکتني ساختامين رشکت ته ورسېدې، مانا دا چې د عميل 

، کله چې موږ د کار او نظري کار تر مند يو څه پيوستون رامنځته شو

لويې غونډې راپورتاژ د ټلوېزیون پر څپو خپور کړ، نو ډېرو دوستانو دا 

غونډه ډېره خوښه کړې وه، له لندن څخه تکړه افغان ليکوال ښاغيل )غالم 

محمد کاموال( راته ټلېفون وکړ او ويې ويل چې د څيل لپاره غونډه ډېره 

ورتاژ وليده، زما او د نورو ښايسته وه، د ژوندون پر څپو مې ورته بشپړ راپ

افغانانو ډېره خوښه شوه، زما خو نور څه په وس پوره نه دي، کاشکې هلته 

وای چې تاسو رسه مې په غونډه کې ګډون کړی وای، خو )پنځه سوه 

دا همدومره وس دی او ډالره( به زه هم خپله مرسته وکړم، اوس مې 

ه د خپل وراره په الس درلېږم. څو ورځې وروسته کاموال صيب پيسې ز 

خپله ژمنه پوره کړه، )پنځه سوه ډالر( يې راولېږل او ما هغه انجنري ځالند 

ته ورکړل، په دې ډول د نومرب تر وروستيو پورې انجنري ځالند ته ټول 

)يوولس نيم زره ډالره( ورسېدل. انجنري ځالند په دې پيسو ډېر ابتدايي 

 د څيل د بيا جوړونې لومړين پړاوونه
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ارونه راپيل کړل او د څيل بنس  يې کېښود او جال يې وتړه، د څيل ک

( مرته ۹،۹۳( مرتو کې و او )۳( مرته په )۳ټول ځمکنی بنس  يا پراخوالی )

 يې ژوروالی و. 

په همدې زماين بهري کې يو ځل بیا د نذير احمدزي په کور کې مازیګر 

اټول شوي وو. مهال يوه بله غونډه وشوه، بيا ګڼ شمېر مخور په کې ر 

نذير احمدزي ماته په ټلېفون کې وويل چې مرشان مې راغوښتي او يوه 

تشويقي غونډه ده، تاسو هم ورته 

رضور راشئ، کله چې غونډې ته 

ورسېدم، نو رښتيا هم يو شمېر 

مرشان راغيل وو، خو شمېر يې 

هغومره نه وو، لکه په نورو غونډو 

کې چې و، ښاغيل ضياء الح  

م حضور درلود، امرخېل صيب ه

نذير احمدزي د غونډې ټولو 

برخوالو ته يوه يوه لونګۍ په دې خاطر ډالۍ کړه چې ګنې د څيل په 

جوړونه کې يې منډې ترړې کړي، غالباً چې نذير احمدزي ته دا لونګۍ 

چا ډالۍ کړې وې، خو خري په هر ترتيب لونګۍ ټولو ته ډالۍ شوې بل 

واخيستل، ما خو په زړه کې وويل  او ټولو په ګډه يادګاري عکسونه هم

ډاليو ته چې تر اوسه خو ال کار په ډېرو لومړنيو مراحلو کې دی، دې ډول 

هېڅ اړتيا نه وه، نذير احمدزي ته مې وويل، تر اوسه خو ال کار په همغه 

يو بل ته  لومړيو شېبو کې دی، کله چې کار خالص شوی وای، بيا به مو

سوغاتونه او ستاينلیکونه ډالۍ کول، خلک به څه وايي چې څه توره مو 

کړې؟ د لونګۍ ارزښت ته هم بايد پام ويش. احمدزي صيب وويل: 

پرېږده چې دا خلک تشوي  يش، همدغه مو مرشان دي موږ نور څوک 

 د نذير احمدزي په کور کې ستاينغونډه
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لرو او بله دا چې پرېږده دوی ال پسې وهڅول يش او څيل ته امکانات 

، دا غونډه هم په خوښۍ او خوشالۍ پايته ورسېده، خو د څيل پیدا کړي

 لپاره ترې کوم عميل کوچ ترالسه نه شول.

ــر  ــه ډې ــه پــر مــخ وړل، خــو کارون پکتــني ســاختامين رشکــت خپــل کارون

چټــک روان نــه وو، کلــه چــې لــه ځمکــې څخــه ســيخان راپورتــه شــول، 

ــ ــې ښ ــه ک ــه ځمک ــې پ ــيخان ي ــېخ س ــه اصــطالح د ب ــې  خپ ــيمنټو ک او س

ټينګ شـول، نـو زه يـو ځـل بيـا احمـدزي صـيب پسـې کـور تـه ورغلـم، 

کور يـې د داراالمـان واټ پـر عمـومي سـړک حبيبـي لېسـې تـه ورڅېرمـه 

موقعيت لري، هلتـه مـې ورتـه وويـل چـې يـو خـو بايـد څـيل تـه پيسـې 

پیدا کړو او بـل يـې کـار وګـورو، تـر دې دمخـه مـې څـو ځلـه وررسه پـه 

ــم خــ ــې ه ــون ک ــړه، ټلېف ــه ک ــې ورن ــړې وې، خــو چــې نتيجــه ي ربې ک

ــه ســفر  ــه پ ــم. ده وويــل زه خــارج ت ــه ورپســې ورغل ــور شــوم کــور ت مجب

روان يم، کلـه چـې راغلـم د څـيل لپـاره بـه اسـايس کارونـه تـررسه کـوو، 

ــه دې  ــره کارون ــور وخــت راکــړه، دوم ــو څــو ورځــې ن ــه ي اوس فقــط مات

جــوړېږي کــړي دي. يــو څــو ورځــې نــور هــم صــرب وکــړه، ټــول کارونــه 

ــې،  ــه الړ ش ــر ت ــې به ــردې چ ــې ت ــمه ده، مخک ــل: س ــا ووي ــري. م ــه خ پ

لــومړی بــه د څــيل کــار لــه نــږدې وګــورو چــې څــومره کــار شــوی دی، 

ــل:  ــا ووي ــم، م ــه روان ي ــر ت ــني به ــن ماسپښ ــدا ن ــو هم ــل: زه خ ده ووي

ــل:  ــې وې. ده ووي ــس( بج ــږدې )ل ــهار ن ــاعت د س ــو، س ــدا اوس ځ هم

امـر وکـړ چـې مـوټر تيـار کـړئ. سمه ده، خپلـو امنيتـي مسـولينو تـه يـې 

ــاډی  ــو د پوليســو ګ ــوليس او ترافيــک، ي ــاډي، پ دوه درې مرمــۍ ضــد ګ

ــا  ــه مــوټر کــې کېناســتم، م ــه تيــار شــول، زه ده رسه پ ــور موټرون او څــو ن

خپل ډرېور او يـو تـن امنيتـي سـاتونکي تـه وويـل چـې وروسـته راپسـې 

ه پــه الهــورۍ درواز  وروســتهنــږدې )پنځــه لــس شــل دقيقــو( تــر راځــئ، 
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 کې د څيل موقعيت ته ورسېدو.

د څيل د قراردادي رشکت مسول )انجنري ځالند( تيار موږ ته د کار په  

ساحه کې منتظر و، څلی مو، چې دا مهال يې د ځمکې له سطحې 

حمدزي صيب قراردادي ته سيخونه پورته شوي وو، له نږدې وکوت، ا

خپلې سپارښتنې وکړې، هغه ورته وويل چې تاسې مرشان ياست يو تن 

ماته خپل داسې ټلېفون منرب راکړئ چې فعال وي، چې که زه دلته له 

رسه مخ  (ستونزو )له امنيتي مشکالتو څخه نيولې نورو ډول ډول ستونزو

شم، زه هغه ته زنګ ووهم او هغه زما مشکل حل کړي، اوس هېڅوک زما 

ټلېفون نه جګوي، احمدزي صيب خپل سکرتر ته امر وکړ چې هلئ ژر 

شئ، زما منرب هم ورکړئ او خپل هم. انجنري ته يې وويل که زما منرب کله 

 بند وي، د سکرتر مې هر وخت چاالن وي، ما رسه اړيکه نيسه، نور هېڅ

تشويش مه کوه، انجنري 

ځالند او موږ ټول خوشاله 

شولو. احمدزي صيب ته 

مو رخصت ورکړ، زه او 

انجنري ځالند په ساحه کې 

پاتې شو، کله چې 

احمدزی صيب رخصت 

شو، انجنري ځالند ماته 

وويل چې کور دې ودان 

چې دا سړی دې دلته 

راوسته، زه خو دا څووم 

ځل دی چې ټلېفون ورته 

ا ټلېفون نه کوم، څوک زم

نذير احمدزی او محمد اسمعيل يون د څيل د بيا 

 جوړونې د کار کتنې پر مهال
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پورته کوي، نه مې ميسج ته ځواب ورکوي. ما ويل دغه دی اوس خو يې 

 ژمنه وکړه نور به ان شاء هللا کارونه سم يش.

دې رسه زه د خپل دفرت پر لوري راغلم، څه موده دې کې تېره شوه، 

ساختامين رشکت په همغو )يوولس نيم زره( ډالرو چې دمخه مو يادونه 

ه وخته پر مخ یوړ، تر دې وروسته يې تر لسګونو ځله وکړه خپل کار تر يو 

 زيات 

نذير احمدزي او همدارنګه رشيد ايويب ته چې د څيل له اسايس مايل 

مالتړو څخه ګڼل کېدل، زنګونه ووهل، خو چا يې ټلېفون پورته نه کړ، ما 

هم د قراردي په شان ورته کار تررسه کړ، په لسګونو ځله مې ورته زنګونه 

دواړو ښاغلو نور نو خپلو ټلېفونونو ته زولنې واچولې، ايويب  ووهل، خو

صيب خو د څيل د ډبرې د ايښودلو پر ورځ، همغه مهال چې له سټيجه 

کوز شوی و، راساً )دوبۍ( ته مخه کړې وه، ان له موږ رسه يې د ډبرې 

ايښودلو په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ، ما هم له همغې ورځې بيا تر دې 

يوې مياشتې زياته موده وشوه، بيا ايويب صيب نه په سرتګو  دمه چې تر

وليد او نه مې هم په ټلېفون پیدا کړای شو، د دوبۍ په ټلېفون مې هم 

پيدا نه کړای شو. دا په داسې حال کې وه چې د ډبرې د ايښودلو پر 

مهال يې په فيسبوک کې له خپلې ګوندي پاڼې او نورو پلوي پاڼوڅخه 

يا خپلو ګوندي انډيواالنو ته مبارکۍ ورکړې وې چې دادی ټولو، په تېره ب

منار مې درته جوړ کړ، دا کار يې د )عدالت( ګوند سرت ابتکار او ارمان 

بللی و او ځينو غړو يې هم ليکيل وو چې د دوی مبارزو رنګ راوړ. هېڅ 

شخص او ډلې د ايويب صيب او عدالت ګوند په شان له دې څيل څخه 

ليغ لپاره ګټه پورته نه کړه، لکه دوی چې تصنعي او دومره د ځان د تب

دروغجن تبليغات وکړل، رښتيا خربه دا وه چې ماته د ايويب صيب او د 

دوی د ګوند دا حرکتونه ښه نه برېښېدل، ايويب صيب ته مې په دې خاطر 
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هم ټلېفون کاوه چې له دې ډول دروغجنو حرکتونو او سيايس کمپايني 

البته يو شمېر اشخاصو اصويل صيب، حاجي فضل تبليغاتو ډډه وکړي، 

کريم فضل او ځينو نورو وړو ډلو هم د ځان په ګټه يو څه اعالنونه او 

تبليغات کړي وو، اصويل پورې ځينو اړوندو ليکنو کې ويل شوي وو چې 

يو شعار و چې دا دا يې وکالت ته دنوماندۍ پرمهال د کمپاين د دورې 

جوړوي، خو هېچا هم د عدالت ګوند په شان بې مالګې تبليغات څلی به 

نه کول. يوه ورځ انجنري ځالند په 

ژوندون ټلوېزيون کې زما دفرت ته 

راغی راته يې وويل: تر يوې مياشتې 

زياته موده کېږي چې ايويب پسې 

ګرځم پیدا کوالی يې نه شم، اوس 

يې په لغامن کې د ګوند کوم غړی 

ورته کړی چې دی، يو پوس  يې پ

د نجات څلی د عدالت ګوند په هلو 

ځلو جوړ شوی او د دوی مبارزو 

رنګ راوړ، ما ويل زنګ ورته ووهه، 

ځالند ورته په فيسبوک کې وليکل چې ژر دې پوست پاک کړه، کار خو نه 

شئ کوالی، الپې ال هم وهئ او ورته ويې ويل دلته د )يون صيب( څنګ 

ل پوس  لرې کړ، خو زما او د انجنري کې ناست يم. دې رسه هغه ژر خپ

ځالند له تالش رسه رسه بيا هم موږ د ايويب صيب په پيدا کولو بريايل نه 

شو. انجنري ځالند ګيله وکړه چې د احمدزي صيب کور ته ورغلم، ساتونکو 

يې ورټلم او راته يې وويل چې نور نو دلته د منار په کارونو پسې رانه شې 

 لېفون نه پورته کوي.او خپله احمدزی صيب ټ

انجنري ځالند وويل: ))زه نور په دې شکل کار ته دوام نه شم ورکوالی.(( 

 عبدالرشيد ايويب
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ما ورته وويل: ))خري دی ګوزاره کوه، زه به احمدزی صيب، ايويب صيب، 

اصويل صيب او نور ټول دوستان پيدا کړم، په هر ترتيب چې وي، ستا 

ه ځمکې څخه مشکل به حل يش.(( دا نو داسې مهال دی چې څلی ل

څلور مرته لوړ شوی دی. د څيل کار ورو ورو مخ پر بره روان و.  –درې 

دا وخت )عبدهللا ارين( یو تن ځوان او تحصيل کړي افغان چې پخوا يې 

په )صايف هوايي رشکت( کې کار کاوه، ماته زنګ وواهه چې سبا شپه 

او سيايس  چېرته وعده ونه کړې، زما مېلمه يې، څو تنو نورو ځوانانو، ميل

شخصيتونو ته مې هم بلنه ورکړې او په )صايف لنډ مارک( کې به ماښام رسه 

کېنو، ډوډۍ به هم وخورو او سيايس مجلس به هم وکړو. ما وررسه ومنله، 

خو نور مې ترې پوښتنه ونه کړه چې اجنډا څه ده او نور مو څوک خرب 

يو يو کړي دي. له وعدې رسه سم صايف لنډ مارک هوټل ته ورغلو، 

ملګری راروان و، ښه ښايسته باشعوره ځوانان راغلل، ايويب صيب او د 

حريان او يو بل تن( هم وررسه وو، دوی دواړه ديګوند دوه غړي يې )ام

پخوا په نورو ډلو کې وو، خو اوس يې د ايويب صيب ملن نيولې وه، 

 هغوی هم راغلل.

ټول شوي وو، پر ښه ګڼ شمېر انډيواالن چې ټول نږدې شل تنه کېدل، را

بېالبېلو سيايس او ټولنيزو مسايلو بحث وشو. ما ايويب صيب ته وويل، 

نږدې دوه مياشتې وشوې چې ټلېفونونه دې ګُل کړي، د څيل د ډبرې تر 

ايښودلو وروسته الدرکه شوې، اوس به څنګه کېږي، څيل رسه مرسته؟ 

ويل چې زه ايويب صيب وويل: ))ما خو د نغدو پيسو ژمنه نه ده کړې، ما 

خپله مکرس او پالن  لرم، څومره مواد چې د هغه په کار وي زه به هغه 

انجنري ځالند هم زنګ وواهه او هغه ته مې وويل هر وخت  ورکوم، ماته

چې دې ساختامين مواد په کار وي او کله چې دې لنټر اچوه، زه هغه 

مواد درلېږم(( ما ورته وويل: ))تاسو خو د احمدزي صيب په کور کې 
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وويل چې په پيل کې هر چا هر څومره بسپنه واچوله، نور نو له يو څخه 

الرو يانې دا چې څومره پاتې لګښت راته، هغه ټول زه نيولې تر پنځه لکو ډ

ورکوم، اوس وايې چې زه يوازې د لنټر لپاره تيار مواد ورکوم، بل دا خربه 

عميل ده که نه؟ چې ته همغه مواد تياروې چې ساختامين رشکت يې 

غواړي؟ د دې موادو کيفيت به څوک تضمينوي، د سمنټو او د شګې د 

وک ورکوي؟(( ده وويل: ))دا ټول زه ګډې اندازې ګرنټي به څ

طبقه تضمينوم.(( ما ورته وويل: ))انجنري وايي زه د شپې دولس بجې يوه 

لنټر اچوم، د ورځې له خوا ترافيکي ګڼه ګوڼه وي، ايا ستاسو پالن  او 

مکرس د شپې دولس بجې تيار وي، 

مزدور کار هلته وي که نه وي، له هغه 

، دا ځايه چې ستاسو مکرس حرکت کوي

به ساحې ته څه وخت رارسېږي؟ 

امنيت به يې څنګه کېږي، احتاميل 

څنګه کېږي؟ د موادو خرايب به يې 

کمی او زياتی به څنګه کېږي او بله 

مهمه خربه دا ده چې موږ به سبا ته 

ساختامين رشکت رسه حساب او کتاب 

مکعب خربه شوې  څنګه کوو؟ ځکه هغه رسه خو د نقشې له مخې پر مرت

ده. دا چې يو سړی سمن  ورته راوړي، بل شګه، بل اوبه، بل سيخ، نو د 

دې ټولو حساب به بيا د کوم تړون له مخې محاسبه کېږي؟(( ده وويل: 

))ما د همدغه يش وعده کړې، هغه يې چې هر وخت په کار وي زه يې 

ټو، ميکرس ورته رالېږم.(( ما وويل: ))ايويب صيب ستا خو په دې شګه، سمن

او نورو جوړونکو موادو لګښت راځي که نه؟(( ويې ويل: ))هو راځي(( ما 

وويل: ))همغه لګښت محاسبه کړه همغه به ورته ورکړو، خربه خالصه ده.(( 

 عبدالرشيد ايويب
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ده وويل: ))نه دا ماته ارزانه پرېوزي(( ما وويل: ))همغه ارزانه او وروستی 

زې همدا ساختامين مواد قيمت محاسبه کړه!((، خو ده وويل: ))نه! زه يوا

ورکوم(( زه چې پوه شوم د ايويب صيب په زړه کې نور څه ګرځي او دی 

داسې رشايط وړاندې کوي چې عميل کېدل يې ناشوين دي او کله چې 

دا رشط وررسه ومنې، نو بيا به يې د لنټر پر شپه ټلېفون بند وي او کاريګر 

، موږ چاته مواد نه به وايي څو چې رييس صاحب موږ ته هدايت ونه کړي

شو لېږلی او بيا په دې توره شپه کې دا کار ناشونی دی، نو ما ورته يوه 

کيسه وکړه: ما وويل: ))د طالبانو د واکمنۍ پرمهال به زه کله کله پېښور ته 

د يو شمېر فرهنګي کارونو د رسته رسونې لپاره تللم، هغه وخت د خلکو 

ې يو افغان ليکوال د يوه لغامن اقتصادي حالت ډېر خراب و. نو پېښور ک

مېشتي ليکوال په باب راڅخه پوښتنه وکړه، ماته يې وويل چې څنګه دی 

ژوند او اقتصاد يې؟ ما ويل ژوند خو په ټول افغانستان کې تريخ دی او په 

لغامن کې خو بيا د دې ليکوال هم ژوند تريخ دی او هم له اقتصادي 

ی((. پېښور مېشتي افغان ليکوال راته پلوه له ستونزو رسه الس او ګرېوان د

وويل: ))خیر نو چې لغامن ته تلې، زه به درته يو دوه بوجۍ وړه واخلم، 

هغه ورته يوسه((. ما ورته وويل: ))له لورېينې دې مننه خو که د همدې 

دوو بوجيو اوړو معادل پيسې راکړې، زه به يې ورته ورسوم، بيا د هغه 

او که کوم بل رضوري مجبوريت يې  خوښه چې اوړه يې پرې اخيستل

پرې رفع کاوه. کېدی يش هغه تر اوړو بل څيز ته ډېر رضورت ولري(( خو 

ده وويل: ))نه زه فکر کوم دا اوړه ښه دي(( دا چې دا مهال ژمی و، باد و 

باران هم و، فکر مې وکړ، زه چې تر الينګاره پورې ځم، له پېښوره تر هغه 

وموټرو کې يوسم، له يوه به يې کښته کوم بل ته ځايه بايد دا اوړه شپږو او 

به يې پورته کوم، ټول بايد شپږ موټره او شپږ کراچۍ وکاروو او ماته به هم 

مشکله وي چې دا بوجۍ په شا کړم او د موټر له يوه متځايه يې بل ته 
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انتقال کړم، هرځای کې کراچيوان او جوايل هم نه پيداکېږي او دا کرايه 

 ه کړو، نو نږدې يوه بوجۍ بله پرې کېږي، خو سړی چې پرې ورزيات

)ليکوال صيب( شله و چې نه همدا دوه بوجۍ اوړه ورته اخلم او دا به 

ورته رضوري رسوې. د ليکوال په زړه کې اصيل خربه دا وه، چې دی 

)يون( خو هسې هم دا اوړه نه يش وړالی، نو راځه همدا خربه ټينګه کړه، 

يل جوړکړم او بل به مې هغه بل لغامن مېشتي يو خو به له ده څخه جوا

ليکوال ته د سبا لپاره تياره پلمه جوړه وي چې ما خو درته اوړه درلېږل 

خو ده درنه وړل، په داسې حال کې چې دا اوړه په لغامن کې هم تقريباً 

دېته په ورته قيمت خرڅېدل او تکليف هم پرې نه راته، خو څرنګه چې 

ما نه  ېو، نو ځکه يې داسې دروند رشط ايښوده چ اصالً د ليکوال زړه نه

شو پوره کوالی، زه يې چې ډېر مجبور کړم نو ما ورته وويل: ))زه درته 

همداسې درې بوجۍ اوړه په پېښور کې اخلم، ته يې لغامن کې هغه 

ليکوال ته ورسوه، کرايه هم درکوم(( خو دې رسه رسه بيا هم ليکوال 

 وه.صيب پر خپله خربه ټينګار کا

ما ايويب صيب ته وويل چې دا کيسه ترې مه جوړوه، چې زړه دې نه 

وي، هغه بېله خربه ده خو د دې اوړو کيسه ترې مه جوړوه، تاسو اوس 

وواياست چې څيل ته پيسې ورکوې او که نه؟ او څومره ورکوې؟ ما دا هم 

ورته وويل چې د دووسوو مرشانو په مخکې په ډېر جرئت رسه يوه ژمنه 

و له هغې څخه بيا په دې پلمو په شا کېدل، دا ستا راتلونکي کول ا

شخصيت او کرکټر ته ډېر تاوان رسوي او بل موږ غوندې خلکو ته هم د 

ماشومانو فکر کېږي چې يو سړی دې پورته يش او د ډېرو خلکو په مخکې 

دې داسې يوه وعده وکړي چې هېچا هم پرې د مجبوريت فشار نه وي 

ت و دې خربو او بيا بې ځايه فيسبوکي تبليغاتو ته راوړی، نو څه رضور 

چې ټول وطن مو پر رس اخيستی وي او اخر خربه دې حد ته ورسېږي 
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چې موږ پرې دومره بحث وکړو. زما او د ايويب صيب خربې ترخې شوې، 

نورو دوستانو مداخله وکړه او ويې ويل چې دا محفل بايد د څيل پر 

دي چې بايد بحث پرې ويش. ايويب  محور راونه څرخي، نور مسايل هم

صيب وويل، ما چې کومه ژمنه کړې، زه اوس هم پرې والړ يم، مانا د لنټر 

لپاره مواد ورکوم، هغه موږ ته د پيغور په توګه دا اشاره هم وکړه چا چې 

هم جګې جګې لونګۍ ګانې پر رس ولې، هغوی دې اوس د څيل جوړونې 

ير احمدزي په کور کې هغه غونډه کارونه هم تررسه کړي. مقصد يې د نذ

وه چې ايويب صيب په کې حضور نه درلود )دوبۍ( کې و او احمدزي 

صيب په کې زما په شمول راغلو کسانو ته لونګۍ ور پررس کړې، ما ورته 

وويل چې په هغې غونډه کې تاسو نه وئ، که نه تر ټولو دمخه به تاسو پر 

لو زيات دې په دې کار رس کړې وای، بل تاسو هغه کس وئ چې تر ټو 

کې لېوالتيا لرله، د غونډو انانرسي دې هم کوله، تر ټولو زياتې ژمنې هم 

تاسو کړي، په پرانيستې لويه غونډه کې دې د خپل ګوند بريو، بايرن، مېز 

او لوګوګانې ټولې کارولې وې، د سټيج چارې دې هم پرمخ وړلې، تالوت 

ګوند )عدالت( يو ابتکار دې هم وکړ، فيسبوک کې دې دا کار د خپل 

وباله او تر ټولو بيا تاسو لومړی شخص وئ چې الدرکه شوئ، دې غونډه 

کې زه او ايويب صيب چندان تواف  ته ونه رسېدو، خو د دې يادونه مې 

وکړه چې هر چا هر چېرته په هره لويه او وړه غونډه کې تورې او الپې 

شان يوه غونډه کې به وهلې وي او بې ځايه ژمنې يې کړې وي، په همغه 

يې بايد بيا يادونه ويش چې دغو خلکو خپله ژمنه پوره نه کړای شوه. د 

عبدهللا ارين ورور محفل کې که څه هم نورې خربې هم وې، خو يوه 

درنه برخه يې څيل رانغاړله. څو ورځې وروسته ايويب صيب بيا دوبۍ ته 

ند پسې تعقيبوه، الړ، خو د ساختامين رشکت مسول انجنري رحمت هللا ځال 

( افغانۍ سل زرههغه راته بله ورځ زنګ وواهه چې له ايويب څخه مې )
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ترالسه کړې، پر همغه ورځ مې د خپل يادښت په کتابچه وليکلې، همغه 

مهال مې پر ډالرو محاسبه کړې )يونيم زر( ډالره شول او د پخوانيو پيسو 

په ګډون چې قراردادي ته ورکړل شوې وې او دا مهال ټولې )يوولس نيم 

 زره( ډالره کېدل، له هغو پيسو رسه مې د يادښت په کتابچه کې وليکلې.

څه موده نوره هم تېره شوه نور نو يو ځل بيا د څيل د اصيل مدعيانو، 

احمدزي صيب، اصويل صيب، ايويب صيب او نورو په لټه کې شوم، 

څومره زنګونه چې وهو د چا ټلېفون ځواب نه ورکوي، احمدزي صيب ته 

مې بې حده زيات زنګونه ووهل، خو هېڅ ځواب مې ترالسه نه کړ. د 

وده د پيسو نشتوايل له امله پر ټپه ودرېدل، داسې يو څيل کارونه څه م

مهال راورسېد چې د عوامو په اصطالح د پولۍ ټک ته کېناستو، حريان 

وو چې څه وکړو. قراردادي د )ساختامين رشکت مسول( هم هر چاته ځان 

په ټلېفونونو ستړی کړی و، خوله هېچا څخه يې مثبت ځواب نه و ترالسه 

رته پاتې وم، هغه ته چې به هر څومره قهر ورغی، نو کړی، نو يوازې زه و 

يو ځل به يې د ټلېفون له الرې ماته زړه خايل کاوه، ټلوېزيون ته به هم 

وخت پر وخت راته. ما ورته وويل يو ځل به ګالب منګل رسه هم وګورو، 

هغه د څيل د ډبرې د ايښودلو په غونډه کې د خلکو په خربونې کې ښه 

ه مهال ګالب منګل د رسحدونو او قبايلو چارو وزير و او مرسته کړې وه، هغ

دا مهال د ننګرهار وايل دی. منګل صيب ماته وييل وو لومړی به هغو 

خلکو ته انتظار وکړو چې په پرانيستې غونډه کې يې الپې شاپې وهلې، که 

هغوی څه ونه کړل بيا به موږ ګورو او خپله هڅه به کوو. ګالب منګل نو 

ښه هيله من ريزرف ځواک په توګه پاتې و. د څيل کارونه پر  موږ ته د يو

ټپه والړ وو، ما يو دوو کسانو ته په پټه هم دنده سپارلې وه چې هر وخت 

د څيل پر شاوخوا راڅرخئ، په اصطالح ګزمه کوئ، يوه ورځ يوه ماته 

راپور راوړ چې نه يوازې پر څيل کار بند دی، بلکې د شنې پردې شاته 
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ډريان هم راځي او ځان پټوي، دې خربې رسه ډېر خفه شوم، کله کله پو 

انجنري ځالند ته مې وويل، وروره پريه دار دې بايد ډېر متوجه وي، هغه 

وويل زموږ کاري وسايل يې هم پ  کړي دي. زموږ له مشکالتو رسه رسه 

له ګالب منګل رسه زموږ مالقات ونه شو، خو د ټلېفون له الرې مې تر لسو 

هغه ته يادونه کړې ده. ځلو زيات 

اقتصادي مشکالت همداسې پر خپل 

ځای پاتې وو چې يو دوست رارسه 

په متاس کې شو، ويې ويل چې د 

څيل په رابطه له کندهار څخه د 

جرنال عبدالرازق پيغام لري، په 

ژوندون ټلوېزيون کې مې وررسه د 

مالقات وخت وټاکه، دوه ساعته 

وروسته له نورو ملګرو رسه 

دل. د جرنال عبدالرازق راورسې

سالمونه يې هم راورسول او د څيل لپاره يې د هغه )شل زره( ډالره نقدي 

مرسته هم راکړه او دا يې هم وويل چې جرنال صيب وويل دا مرسته به 

مستقيامً يون صيب ته رسوئ او درېيم شخص ته به يې نه ورکوئ، نو 

وی ته وويل راځئ دا دادی د هغه مرسته موتاسو ته در تسليم کړه، ما هغ

مرسته به مستقيامً تاسو خپله د ساختامين رشکت مسول ته ورسوئ او زه به 

د هغه په مخکې له جرنال صيب څخه مننه وکړم، هغوی وويل موږ نه 

غواړو د جرنال صيب د مرستې په برکت خپل ځان په رسنيو کې څرګند 

تاسو خپل کار کړو، موږ ته يې چې څه وييل وو، هغه همدا وو، نور نو س

دی. ما پر همغه ورځ انجنري ځالند ته زنګ ووهه، هغه په ګردېز کې و، ما 

مرسته درته چې کابل ته راشه چې د جرنال صيب عبدالرازق ورته وويل 

 جرنال عبدالرازق
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 د وليس جرګې غړی نذير احمدزی

تسليم کړم، هغه وويل دوه ساعته وروسته دررسېږم. دوه ساعته وروسته 

ورغلم، د جرنال صاحب عبدالرازق هغه هم څيل ته راورسېد او زه هم 

)شل زره ډالره( مرسته مې ورتسليم کړه او موږ دواړو له جرنال رازق څخه 

مننه وکړه او خرب مو ورته د ژوندون ټلوېزيون پر څپو خپور کړ. په دې 

ډول د څيل کار، چې يو څه موده ټکنی شوی و او دا مهال نږدې څلور 

ځل بيا له رسه پيل شو او په دغه  پنځه مرتو لوړوايل ته رسېدلی و، يو

 برخه کې راپېک شوي تشويشونه يو څه رفع شول.

دا مهال انجنري ځالند وويل: ))که مايل امکانات راته برابر يش، نو زه په به 

پاتې دريو مياشتو کې د څيل ساختامين چارې بشپړې کړم.(( څلی ال لس 

رسېدلی چې يو ځل بيا د پيسو کمښت احساس شو، انجنري مرتو ته نه و 

ځالند وويل چې ماته راکړل شوې پيسې تر هغو ډېرې کمې دي چې ما 

( زرو ډالرو ۲۳-۲۱لګويل دي. دا مهال چې موږ د څيل ټول لګښت له )

پورې اټکل کړی و، د ساختامين رشکت تقاضا څه بل ډول راته ښکاره 

مدزي په لټه کې شوم چې له ساختامين نذير اح شوه. يو ځل بيا زه د

ور   رشکت رسه کېني، حسابونه وررسه پاک کړي او پاتې پيسې ورته

ورسوي. هر څومره ټلېفونونه چې مې ورته وکړل احمدزی صيب مې ګري 

نه کړای شو. کله د خارج، کله په داخل کې د جلسې او کله هم د سکرتر 

له خولې د بېالبېلو پلمو په 

وم، کله کله خو واسطه ځواب ش

يې هېڅ ځواب هم نه وايه، د 

ټولو هغو ټلېفونونو شمېر چې 

ما به احمدزي صيب ته کړي 

( ځلو زياتېږي. کله ۳۱وي، تر )

چې ټلېفونونو ځواب رانه کړ، 
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نو بيا مسېجونو ته اړم شوم، يوازې يو مسج يې ځواب کړ چې د واليتي 

درته زنګ وهم، تر هغه  شورا ګانو له وکيالنو رسه په جلسه کې يم، بېرته

وروسته مې بيا ورته ټلېفونونه وکړل، خو د يوه ځواب يې هم رانه کړ، بيا 

مې ورته مسېج وکړ چې کوم داسې کارونه دي چې تر څيل زيات مهم 

دي او ته يې دومره مرصوف کړی يې چې په دوو مياشتو کې ماته ځواب 

و ته ځواب هم بند نه شې راکوالی؟ نذير احمدزي په پای کې زما مسيجون

 کړ.

خدای )ج( خرب دی چې نذير احمدزي څخه تر دې حده خفه شوم چې 

ما ويل په ټول عمر کې به بيا وررسه خربې ونه کړم. زړه کې مې شيطان 

څو ځله داسې وسوسې واچولې چې افسوس د هغه ملت پر حال چې 

استازي يې دومره بې تفاوته وي، دا نو داسې يو مهال و چې نذير 

مدزي د خپل وخت او کار يوه زياته برخه د )قومندان زرداد فريادي( اح

ساتنې او مېلمه پالنې ته وقف کړې وه. وکيل صاحب، )قومندان صيب( ته 

( ساعته وخت درلود خو د پوهنتون يو استاد ته يې ۶۷په شپه ورځ کې )

 په دوو مياشتو کې د يوه مهم ميل کار لپاره دوه دقيقې وخت نه درلود. دا

په داسې حال کې ده چې د کرزي په حاکميت کې چې کله هم په وليس 

جرګه کې د کوچيانو لپاره څوکۍ ځانګړې کېدلې، نو يوناما، د انتخاباتو 

ګډ کمېسيون او ان د کرزي صاحب د حکومت کابينې، کوچيانو ته ټولې 

)پنځه څوکۍ( په پام کې نيولې وې. خو ما )يون(، ډاکټر عمر زاخېلوال، 

ن کاکړ او ډاکرت اکرم خپلواک بېالبېلې احصايې يا شمېرنې راټولې کاوو 

کړې، د ټولو يادو ارګانونو دروازې مو وروټکولې او دا مو ورياده کړه، چې 

کوچيان د خپل نفوس له مخې د )پنځه لسو( څوکيو مستح  ګڼل کېږي، 

کله چې دا ټول اسناد يادو ارګانونو ته ورسېدل او کابينه کې هم پرې 

ث پيل شو، نو ډاکرت انوارالح  احدي د کوچيانو د حقه حقوقو مالتړ بح
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وکړ او ډاکرت عبدهللا عبدهللا چې دا مهال د بهرنيو چارو وزير و مخالفت، 

په پای کې کابينې يوه منځنۍ الره غوره کړه، نه پنځه او نه پنځه لس، 

کوچيانو ته يې )لس څوکۍ( مختصې کړې. که چېرې کوچيانو اوس 

څوکۍ لرالی او په هغوی کې يوه يا دوه د مېرمنو وای، نو کېدی پنځه 

يش ښاغيل نذير احمدزي ته په کې د وکالت چانس نه وای برابر شوی. 

احمدزی صيب او د کوچيانو نور وکيالن کېدی يش ان تراوسه پر دې 

حقيقت خرب نه وي چې په وليس جرګه کې د کوچيانو د حقه حقوقو 

ا زيار ګاللی دی، خو خري په هر ترتيب اصيل )څوکيو په تثبيت کې( چ

ګيله او خفګان په دې کې وو چې ما له احمدزي صيب څخه کومه 

شخيص غوښتنه نه لرله او نه زه له ټولنيز، اکاډميک او سيايس پلوه په 

داسې يوه ټي  موقف کې وم چې د احمدزي صيب السنيوي ته اړتيا 

ن )ارين يون( په ميل مسايلو ولرم. ان په همدې وليس جرګه کې زما مېرم

کې تر ډېرو وکيالنو ډېره فعاله او هڅانده ده او د تحصيل کچه يې هم تر 

ډېرو لوړه ده )په ادبياتو کې ماسرتي لري(، خو څرنګه چې د نجات څيل 

موضوع يوه ميل مسله وه او احمدزی صيب يې د بيا جوړونې له اسايس 

يوه اسايس برخه ده ته راجع غړو څخه و، نو ځکه خو د کار او مسوليت 

کېدله. کله چې له احمدزي صيب څخه د بيا بيا اړيکو نيولو له پلوه نهيلی 

شوم، نور مې پر هغه درنه تيږه کېښوده او غوښتل مې د نورو اشخاصو په 

لټه کې شم، يو ځل بيا ګالب منګل رسه په متاس کې شوم، هغه وويل څه 

ب او هغه نور وکيالن چې د شو احمدزی صيب، اصويل صيب، ايويب صي

افتتاح پر ورځ يې د سټېج پر رس هېچا ته اجازه نه ورکوله؟ هغه ته مې له 

رسه د احمدزي صيب داستان تېر کړ او ومې ويل چې اصويل صيب رسه 

هم پر اړيکو ټينګولو بريالی نه شوم. د اصويل صيب دوه ټلېفون منربونه ما 

خو ځواب يې نه  ،زنګ تېراوه رسه وو، يو بېخي چوپ او دويم کله کله
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راکاوه، رښتيا خربه وه چې اصويل صيب څخه هم يو څه خفه شوم، خو د 

احمدزي صيب په انډول نه، ځکه اصويل صيب د مايل مرستې په برخه 

کې له پيله هم ډېرې الپې نه وې وهلې. انجنري ځالند هم يو ځل بيا ټولو 

ماته يې هم څو ځله ټلېفونونه ته ټلېفونونه کړي وو، خو نتيجه يې صفر وه، 

وکړل، خو ما يې ټلېفونونه ځواب کړي او هر ځل مې ورته وييل تر څو 

چې دا ټول خلک پيدا نه کړم، تر هغه پورې موږ غوڅې نتيجې ته نه 

رسېږو، ځالند څو ځله ماته د ګواښنې په ژبه وويل چې زه ميډيا راغواړم 

يل خري دی اوسېله کوه، دا ډېر او دا ټول حقيقتونه ورته وايم، ما ورته وو

رشم دی، مخالفني به وايي چې دوی يو څلی نه يش جوړوالی، نو نور 

کارونه به څنګه تررسه کړي؟ کله کله به يې وويل چې دا او هغه ټلوېزيون 

راپسې راغلی و، د شمشاد ټلوېزيون نوم به يې ډېر اخيسته او ويل به يې 

ې نه جوړېږي؟ د ده په وينا چې هغوی ډېر ارسار کوي چې دا څلی ول

چې د هغوی ژورنالېست څو ځله ما پسې راغلی، خو ما وررسه له مرکې 

ډډه کړې ده، ما وويل ټولو ټلوېزيونونو ته زما منرب ورکړه، مسؤليت يې پر 

ما، ته ورته ووايه چې زه يو ساختامين رشکت يم ماته که چا پيسې راکړې 

، سيايس او نور مسوليت يې ستا پر کار کوم او که نه وي کار به والړ وي

غاړه نه دی. د شمشاد ټلوېزيون د خربيال په باب بايد ووايم چې هغه اول 

حاجي صيب فضل کريم پسې ولېږم چې  ما رسه مخامخ کړه چې زه يې

يوه ځانګړې مرکه وررسه وکړي، حاجي صيب فضل کريم ته مې د څيل په 

خاطر درې ځله يادونه وکړه، لومړی ځل مې زنګ وواهه، ما ويل چې 

حاجي صيب کله وخت لرې چې د څيل په اړه دررسه خربې کوم، ويې 

ستونکې يا ډبر ويل کوم څلی؟ ما وويل د نجات څلی چې تاسو يې پراني

ايښودنې غونډه کې ګډون درلود، ويې ويل په فرصت کې به خربې وکړو. 

دويم ځل چې مې زنګ ورته وواهه ما ويل حاجي صيب څيل کې بايد 
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 حاجي فضل کريم فضل

خپله ونډه واخلې، مانا مايل مرسته وکړې، هغه وويل زه خو اوس )دوبۍ( 

مې ورته ته پر الره يم کله چې راغلم خربې به وکړو. کله چې راغی، بيا 

زنګ وواهه، ما ويل حاجي صيب څيل کې به مرسته وکړې، زه له نږدې 

درځم، خربې به دررسه وکړم، هغه رمزي او مالګينه خندا وکړه، څلی، 

څلی، کوم څلی؟ هغه خو د پکتياوالو دی، د مرشقيوالو يې پرې څه؟ ما 

تيا وويل حاجي صيب هغه د ټولو پښتنو او ټولو افغانانو دی، يوازې په پک

والو پورې اړه نه لري، که په هغوی 

پورې يې اړه لرالی، نو تاسو او نورو 

زرګونو افغانانو څه کول چې په 

پرانيستونکې غونډه کې مو ګډون کاوه 

او د سټيج پر رس مو وينا کوله؟ حاجي 

فضل کريم هم د هغو کسانو له جملې 

څخه و چې هم يې پر سټيج وينا وکړه 

ېزيون څخه په او هم يې له شمشاد ټلو

ژوندۍ بڼه د غونډې يوه زياته برخه 

خپره کړه او هم کله چې غونډه 

خالصه شوه، له ژوندون ټلوېزيون او نورو رسه يې ځانګړې لنډه مرکه 

وکړه، د ګالنو يو اوږد امېل يې غاړه کې و، عيناً لکه په هند کې چې غ  

هم کوم سې  )خان( کوم لوی محفل غ  سېټان ټاکنو ته والړ وي او يا 

ته وينا کوي، يا د کوم لوی پروګرام افتتاح ته راغلی او پلويانو يې ورته د 

ګالنو اوږد امېل پر غاړه ځړولی وي. د حاجي صيب له رمزي خندا څخه 

ماته پته ولګېده چې نه د مرستې لېوالتيا لري او نه هم غواړي ما رسه په 

وکړي، نو پر ده مې هم درنه تيږه کېښوده، دې برخه کې ځانګړی مالقات 

کله چې يې ماته د ژورنالېست د ټينګار مسئله ياده شوه ما ويل چې دی 
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دې د ټلوېزيون مسول شخص راويل چې زه يې د حقيقت رسچينې ته 

بوځم. غالباً چې د شمشاد ټلوېزيون په شمول د نورو ټلوېزيونونو خربياالنو 

پر خپرولو هغومره ټينګار نه وي کړی، لکه د به د څيل په باب د معلوماتو 

ساختامين رشکت خاوند چې دعوه لرله او ده غوښتل د رسنيو له الرې پر 

موږ فشار زيات يش چې ده ته ژر پيسې په الس وريش. کله کله به يې د 

فيسبوکي خربونو ګواښونه هم کول او کله کله به يې يو لنډ پوس  هم 

يو ډېر تريخ اخطار راکړ او ويې ويل: ))يون پورته کړ. يوه ورځ يې راته 

صيب! که دا خلک ماته پيسې رانه کړي، نو زه سکواټر راغواړم، ميډيا هم 

راغواړم، دا څلی نړوم، پرېږده چې زما پيسې هم په کې الړې يش، خو 

دوی ته خپل زور ښيم.(( ما ورته وويل: ))پام چې دا کار ونه کړې، په 

نجنري ځالند ته بار بار وييل چې دا مسله به په هېڅ رشمو به ورشمېږو.(( ما ا

ډول رسنيزه کوو نه، ځکه يو وخت به پيسې پيدا يش، خو د رسنيو تورونه 

او پېغورونه به هامغسې پاتې يش. ده هم تر ډېره وخته زما پر نصيحت 

عمل وکړ او خربه ډېره رسنيو ته ونه وته، خو د پيسو د کمښت او بيا بيا 

 ال هامغسې جاري وه.غوښتنې مسله 
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 د څيل د بيا جوړونې لپاره ليکلی تړون

 

( نېټه زه جالل اباد ته تللی وم او ۷۱ل( کال د وري يا حمل پر )۶۹۳۱د )

زړه مې و چې لومړی )ښېوې ولسوالۍ( او بيا له هغه ځايه )کونړ( ته سفر 

وکړم، شپه مې له )سنګر مومند( رسه وه، سنګر د ميل تحريک غړی دی، 

( بجو مو اديب او سيايس ۶۷تنه نور ملګري هم راغلل، د شپې تر ) څو

بنډار وکړ، هغوی پر خپله مخه الړل او ما په ځانګړې خونه کې د خوب 

لپاره تياری ونيو. بالښت مې رس الندې کېښود، يو ځل بيا د څيل په فکر 

کې ډوب شوم، يو ساعت چورت مې وواهه، خوب رانغی، بېرته مې ګروپ 

کړ، ما ويل هسې نه چې د دې ساختامين رشکت مسول پر دې روښانه 

څيل څه ونه کړي، نو ځان رسه مې يو احتاميل او فريض لېست جوړ کړ 

چې کله هم بېرته له سفره کابل ته ستون شم، نو لومړی به دې يو يو 

شخص ته زنګ وهم، کور ته به ورپسې ورځم او د څيل مسله به يو طرفه 

 ه الندې کسان شامل وو:کوم. په دې لست کې دغ

))ګالب منګل، انوارالح  احدي، عبدالرشيد ايويب، هاميون هاميون، 

راضيه منګل، حميد هللا خيرب، اصغرخېل منګل، حاجي فضل کريم فضل، 

 مرشقي شورا، کامل نارص اصويل، شېر عيل خان شېر، ضياء الح  امرخېل، 

، قدرت هللا حميد هللا فاروقي، ډاکټر زملی احمدزی، بيدار ځاځی

سهاک، احسان هللا کاموال، حليم فدايي، حيات هللا حيات، نبي مصداق، 

حکم خان حبيبي، غالم نبي فراهي، کليمزی وردګ، ډاکټر فاروق وردګ، 

مولوي تره خېل محمدي، حاجي نوروزخان، عمر ننګيالی، امري خان يار، 

خپله نادر خان کټوازی، زمرک پادخوايب، صمد ځاځی، قيوم کوچی او 
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دې هر يو ته مې يو احتاميل رقم په پام کې ونيو، ما ويل رس  .((زه )يون(

له سبا به دا لست تعقيبوم او کوم مقدار چې ما هر يو ته په نظر کې نيولی 

زرو ډالرو( پورې رسېدل. د  ۶۱۱-۳۳و، که ترې حاصل شوی وای نو تر )

دې خيايل او احتاميل لست تر اکامل وروسته هم چندانې خوب رانغی.، 

د سهار تر ملانځه وروسته مې يوه شېبه خوب وکړ، ټوله شپه يوازې 

راباندې نارامه تېره شوه. زړه کې مې وسوسه وه، هسې نه چې قراردادي 

خپل ګواښونه عميل کړي، يا رسنۍ راوغواړي او يا د څيل پر نړولو الس 

پورې کړي، ځکه چې څو ځله يې ماته د دې خربو ګواښنه کړې وه. سهار 

وا له جالل اباده د کونړ پر لوري رهي شوم، زړه مې و، يوه ( بجې شاوخ۳)

شپه هلته تېره کړم او سهار بېرته جالل اباد او بیا کابل ته راشم، ښېوې 

ولسوالۍ ته ال رسېدلې نه وم چې له کابله د )بهرتين پکتياوال( زنګ 

راغی، ماته يې وويل استاده چېرته يې؟ ما وويل جالل اباد کې، ويې ويل 

يل څخه خرب نه شوې؟ ما ويل نه، څه خربه شوې ده؟ دې رسه مې له څ

زړه کې وسوسه زياته شوه، ويې ويل بېګاه ماښام هغه قراردادي دی که 

څه بال ده، ځالند ورته وايي که څه ورته وايي، هغه سکواټر راوستی و، 

غوښتل يې څلی ونړوي، ما وويل: ))له څيل رسه نو د هغه څه کار دی، 

زې قراردادي دی(( پکتياوال وويل: ))هغه وايي چې ماته هغه خو يوا

څوک د څيل پيسې نه راکوي، نو ځکه يې زه ړنګوم((. ما وويل: ))هغه ته 

خو موږ پيسې ورکړي او څه يې چې پاتې هغه ورکوو، د ده پيسې خو 

خوړل کېږي نه، دا چې مرشان نه شته پيدا به يش، څلی خو د ده شخيص 

چې جوړ شوی هم دی، د ده په پيسو خو نه دی  نه دی او بل تر اوسه

جوړ شوی، که د ده په کې څه پيسې مرصف شوي وي، هغه طبعاً اصول 

دي، چې هېڅ قراردادي ته څوک ټولې پيسې په يو ځایي ډول نه ورکوي 

او ده ته خو موږ تر اوسه نږدې )پنځه دېرش زره( ډالر وررسويل دي.(( 
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 بهرتين پکتياوال

و ورته وويل، خو دی ډېر شله و، د بهرتين پکتياوال وويل چې موږ ټول

څيل د پيک ځينې برخې يې هم په سکواټر کنډو کنډو کړې، خو بيا د 

سيمې ټول ځوانان راټول شول او دی يې د څيل نورې ورانونې ته 

پرېنښود، پکتياوال وويل، ما بېګاه ماښام ناوخته تاته ډېر زنګونه ووهل، 

ستاسو ټلېفون ګل و، نو ځکه مې 

بيا درته ټلېفون وکړ، اوس يو ځل 

ښه شو، ټلېفون دې رخ شو، اوس 

بهرتين پکتياوال د ميل تحریک 

غړی او د پکتيا د ډېرو ښو ځوانانو له 

جملې څخه دی، هغه چې ما رسه 

ټلېفون کې خربې کولې، نو ډېر 

ژړغونی او خواشينی و، ماته يې 

وويل: ))استاده هر څنګه چې کېږي 

غم وخورئ، وهللا چې د دې څيل 

رشمېږو زيايت.(( ما خپل ډرېور ته وويل، راوګرځه مخ په کابل، ډرېور او 

ساتونکو وويل: څه خربه ده، ما ويل خرييت دی، د نجات څيل کې يو 

څه مشکل دی، بېرته بايد کابل ته الړ شو. کله چې موټر بېرته د جالل اباد 

نجنري ځالند( ته مې زنګ پر لوري خپل مسري برابر کړ، نو قراردادي )ا

وواهه، ما ويل څه خربه ده وروره په څيل کې؟ ده وويل: ))ماته څوک 

پيسې نه راکوي، زه خو څه لېونی نه يم چې څيل به جوړوم، ما بېګاه 

ړنګوه، خپلو پيسو نه هم په کې تېر وم، ميډيا مې هم راغوښتله...(( ما 

ړنګوې؟ تا خو د کار  ورته وويل: ))دا ستا شخيص څلی دی چې ته به يې

په مقابل کې پيسې اخيستې دي، وړيا خو دې کار نه دی کړی؟(( ده 

وويل: ))تاسو چې ماته کومې پيسې راکړي، ما څو چنده د هغو لګويل، 
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راشئ ما رسه حساب وکړئ..(( ما وويل: ))ستا چې کومې پيسې پاتې دي، 

په کې  هغه حساب به درکړو او ته چې دا څلی ړنګوې، هغو خلکو چې

پيسې ورکړي د هغوی ځواب به څوک وايي، تاوان به يې څوک ورکوي؟ 

بل دا خو د ټول ملت ګډ افتخار دی، د چا شخيص نه دی او نه ستا 

شخيص دی چې سکواټر دې ورپسې راوستی، د ده ړنګول خو د ملت د 

وياړوونو ړنګول دي.(( هغه ماته وويل: ))بړ بړ مه غږېږه، ستا هم شخيص 

ه خو يې دغسې کوم که څوک نر وي، رادې يش او دلته دې نه دی، ز 

ودرېږي چې زه وررسه څه کوم؟(( ما وويل: ))ګوره خوله دې سمه 

خوځوه، زه دوه بجې دررسېږم او راساً څيل ته درځم، که ته نر وې ته هم 

راشه او سکواټر دې هم راوله چې زه بيا تا رسه څه کوم؟(( ده وويل: ))که 

ر زوی يې نو راشه بيا به ګورو(( خربې ډېرې ترخې شوې. ته نر يې او د ن

بهسودو ولسوالۍ ته چې راورسېدو ، د ننګرهار وايل )ګالب منګل( ته مې 

زنګ وواهه، ما وويل عاجل کار مې دررسه دی، د پنځه دقيقو لپاره دې 

ګورم او بيا عاجل کابل ته ځم، 

هغه وويل: چېرته يې؟ ما وويل 

يل: جالل اباد کې، هغه وو

زموږ جلسه ( بجو ته راشه ۶۷)

به هم خالصه وي، رسه وبه 

ګورو، سکرتر يې امنيتي چک 

پوستونو ته وييل وو، لس کم 

دولس بجې ورسېدم، دا 

داستان مې ټول ورته تېر کړ، 

ګالب منګل ډېر خفه شو، 

جل چا، عاسکرتر ته يې وويل، عاجل الړ شه له رصافه يې اخلئ که له بل 

 محمد ګالب منګل
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ماته لس زره ډالر پيدا کړئ! زه هم ډېر خفه وم او ګالب منګل هم ډېر 

خفه شو، ماته يې وويل د ټيکه دار يا قراردادي منرب دررسه شته، څوک 

دی؟ د کوم ځای دی؟ ما وويل )انجنري ځالند( نومېږي، د پکتيا دی، ده 

ه وويل: د پکتيا دی؟ ورمېږ دې د ده مات يش. ټلېفون يې ورته وکړ، پ

نرمه لهجه يې ورته وويل، وه انجنري صيب دا ولې داسې کوې؟ هغه وويل: 

ماته څوک پيسې نه راکوي، نو ده وويل چې پيسې نه درکوي بيا خلک 

داسې کوي او يون صيب رسه دې بيا داسې وضع کړې؟ اول خو دا خربه 

سمه ده چې دا منار د ټولو افغانانو وياړ دی، خو ډېر وياړ يې بيا موږ او 

تاسو پکتياوالو او جنويب والو ته منسوب دی، نو يو څوک چې بيا له 

مرشقي او لغامن څخه راځي او تا رسه په دې کار کې دومره منډې 

رامنډې وهي، نو بيا موږ وررسه داسې چلند وکړو؟ خدای حارض دی چې 

يون صيب تر اوسه پورې ماته تر لسو زيات د دې څيل يادونه کړې، 

او هر افغان پسې تللی، ستا چلند ماته مناسب ښکاره همداسې هر پښتون 

نه شو.، اوس داسې وکړه چې زه يون صيب ته لس زره ډالر ورکوم، که نور 

هېچا درنه کړل، زه په هر ترتيب چې وي دا پيسې پيدا کوم. خپل کور 

درته خرڅوم خو دا پيسې پوره کوم. ته نور جنجال مه جوړوه، پنځه لس 

يو سکرتر لس زره ډالره راوړل او ما ورڅخه  شل دقيقې وروسته يې

رخصت واخيست، ډرېور ته مې وويل: د کابل پر لوري حرکت کوه، 

څومره چې ژر تلالی شې حرکت کوه. کابل ته دوه نيمې بجې ورسېدو، 

خپل دفرت ته چې ورسېدو، نو اودس مې وکړ پر رس مې هم اوبه تېرې 

و او يو تن امنيتي مسول ته کړې، لږه دمه مې وکړه، بيا مې دوه ساتونک

وويل: ځان تيار کړئ چې ځو څيل ته! دې وخت کې زنګ راغی، يو تن 

ځان معريف کړ، د جنويب د قومونو د يووايل شورا څخه يو، ويې ويل که 

دفرت کې ياست، موږ او انجنري ځالند درځو، ما ويل راشئ! څه کم څلور 
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نور سپني ږيري او بجې به وې چې راغلل، نېک محمد ولسمل، څو تنه 

انجنري ځالند وررسه وو. دوی وويل دغسې ستاسو او د انجنري ځالند تر 

مند څه کشيدګي او خفګان رامنځته شوی، موږ غواړو دا ستونزه حل يش 

او دا خفګان زيات نه يش، نو ځکه موږ دلته راغلو که کومه خربه تروه 

رونو په څېر د ترخه تېره شوې وي، چې له هغو څخه تېر شو او ټول د و 

دې منار په جوړونه کې برخه واخلو، تاسو رښتيا هم په دې برخه کې 

ډېرې منډې ترړې کړي، خدای دې اجرونه درکړي. بيا انجنري ځالند هم 

يوه سسته غوندې بښنه وغوښته، ما وويل زه له )ځالند( څخه خفه يم، دا 

نه وای څلی نه زما شخيص دی، نه د ده دی، بايد د ورانولو هڅه يې 

کړې، په دې ترې ډېر خفه يم، خري ماته چې يې کوم ترخه الفاظ کارويل، 

هغه د دې څيل په خاطر زه زغمم، که نه داسې هم نه ده چې موږ په هره 

مسله کې هر چاته جواز ورکړو چې هر ډول الفاظ وکاروي. ځالند وويل: 

ماته زما  زما هدف دا و چې د خلکو او مرشانو پام دې څيل ته راواړوم چې

پيسې ترالسه يش، نور مې د څيل د ورانولو هدف نه و، اوس چې مې دا 

کار وکړ، وګوره ټول جدي شول. ما ويل که دا خربه رسنيو ته وتلې وای 

او موږ خو خپل خپل مخالفني هم لرو بيا به نو نور څه کېدل؟ ما دې 

 ښاغلو سپني ږيرو ته وويل چې خربه نوره له شف شف څخه ووتله، د

الفاظو حرمت هم ورځ تر بلې ختمېږي، قراردادي د ډېرو پيسو دعوه 

کوي او هغه انجنري چې ساختامين نقشه يې جوړه کړې، هغه وايي دومره 

پيسې نه کېږي، انجنري ځالند ته مې وويل چې ستاسو اټکل څو دی؟ هغه 

( ۲۳-۲۱وويل: )يو لک او لس زره ډالره( شاوخوا، ما وويل انجنري خو د )

ډالرو شاوخوا پورې اټکل کړی و، دا توپیر نو څوک جبريه کوي؟  زرو

ځالند وويل، )انجنري دالور( هسې هوايي براورد کړی، کار يې کتالی نه 

دی، زه عمالً کار کوم، هېڅوک يې په دې نرخ نه کوي، ما پر دې وخت 
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دې مرشانو ته وويل: تاسې خو پوهېږئ، نذير احمدزی، رشيد ايويب او 

رشان چې د څيل د جوړېدو پر ورځ او يا هم تر هغه دمخه يې نور هغه م

تر ټولو زياتې ژمنې کړې وې او دا قرارداد هم په شفاهي ډول هلته 

)پکتني ساختامين رشکت( ته ورکړل شوی، تاسې الړ شئ، د لويې پکتيا، 

لوی ننګرهار او لوی کندهار له همغو مرشانو رسه کېنئ، خوښه يې پر 

رشکت ته ورکوي، ارزانه کوي يې، قيمته کوي  همدې نرخ يې همدې

يې، بل رشکت ته يې ورکوي، تر دې دمه د شوي کار په مقابل کې د دې 

رشکت حسابونه پاکوي او بيا يې بل ته ورکوي او يا يې همده ته ورکوي، 

په ليکيل يا ګړين ډول يې ورکوي، تاسو د پکتيا مرشان ياست، تاسې خپله 

ګي سړی يم، نه انجنري يم، نه ټيکدار، نه د فيصله وکړئ، زه يو فرهن

رس پر دې موضوع خالصېږي، زه به  هم ساختامين رشکت انجنري او نه مې

له منځه ووځم، تر اوسه چې څه پيسې ما له چا اخيستي او انجنري ځالند 

ته مې ورکړي، د هغو به حساب او کتاب ورکړم او نور به له منځه ووځم، 

 له منځه وتلی(.  هغه د چا خربه )ورغستلی

دا مهال دوی ټولو وويل: نه هېڅ امکان نه لري، تاسو له پيله په دې کار 

کې رشيک وئ، بايد تر پايه يې ورسوئ، ځالند زياته کړه، نور خلک موږ 

چېرته پيدا کوالی شو، که پيدا کوالی مو شوای، نو بيا ولې تاته راتلو، د 

بادلې له امله انجنري ځالند خربې، له مارسه د هغه د تېرو ترخو الفاظو د ت

پر ما ښې نه لګېدې، خو څرنګه چې يوه ميل موضوع وه او همدلته په 

خپل مند کې پاتې کېدله، نو د دا ډول خربو زغم ته مې ځان تياروه، 

تردې مخکې هم د څو مياشتو په بهري کې کله چې به د څيل شاوخوا د 

نګ وواهه، موټرو ګڼه ګوڼه شوه او الره به يو مهال بنده شوه، يو چا به ز 

يون صيب يې؟ هو! مهرباين وکړه، څنګه شو څلی دې؟ ما به ويل: 

جوړېږي، څه وخت جوړېږي؟ هره ورځ دلته الره بنده وي، رسه له دې 
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چې د څيل جوړښت نه یوازې الره بنده کړې نه وه، بلکې اسانتياوې يې 

هم رامنځته کړې وې، خو بيا هم عوامو داسې فکر کاوه چې د الرې هر 

بندښت په څيل پورې تړلی دی، ځينو به ټلېفون کې ويل، يو څلی ډول 

نه شئ جوړوالی، خربې مو اسامن غورځوي، هره ورځ ټلوېزيون کې بړ 

بړ غږېږئ! يوه ورځ يوه زنګ وواهه، سالم احرتام نه و، وه وروره! څه 

وخت يې جوړوئ؟ دا څلی ملی مو؟ موږ خو مو نور تر سپېږمو راوستو، زه 

ر کې شوم، ما ويل وروره ستاسو معنوي او مايل مرستې ته هم لږ په فک

معطل دی، کله چې هغه راورسېده، ژر به جوړ يش، نور يې خربې ونه 

کړې او ټلېفون يې بند کړ. داسې ډېر زنګونه راتلل، البته د دعاګانو او 

 مالتړ زنګونه هم بېشمېره وو، خو د غندنې او پېغور هغه هم په کې وو.

پني ږيرو او مخورو ته وويل، د دې په خاطر چې مسله نوره له ما د پکتيا س

دغسې يو ناقانوين حالته راووځي، ښه به وي چې موږ له ساختامين رشکت 

رسه يو ليکلی تړون ولرو، په دې تړون کې به د دواړو خواوو مکلفيتونه او 

وجايب څرګند وي. زمان او مکان به په کې قيد وي. زه به د څيل د 

په استازۍ، حارض دي که غايب، شته که نه شته، پيسې ورکوي جوړونکو 

که نه، لوی دي که واړه، ژمن دي که ناژمن، د هغوی په استازۍ تړون 

السليک کړم. دا چې هغوی پيسې ورکوي که نه؟ زه يې له ځمکې کوم که 

له اسامنه، ځان خرڅوم که خپل کور او ځمکه، زه ساختامين رشکت ته 

څيل د خاوند په توګه تړون السليک کوم، نه د يوه مکلفيت لرم، زه د 

درېيم ګړي په توګه، په مقابل کې انجنري ځالند دې د خپل ساختامين 

رشکت په استازۍ تړون السليک کړي، د يوه قراردادي يا ټېکه دار په 

توګه، نه د څيل یا د دې ودانۍ د مالک په توګه او که چېرې قراردادي 

وي او هم د مالک په توګه نو بيا خو بايد پيسې هم د قراردادي په توګه 

هم خپله پيدا کړي او بل چا رسه قرارداد ته څه اړتيا ده؟ په دې برخه کې 
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 انجنري رحمت هللا ځالند

نور بحث هم وشو، خو انجنري ځالند په دې خوشاله و چې مدعي يې 

معلوم يش او دی له رسګردانۍ خالص يش او ما هم په دې خاطر يو غ  

ورې ټولې مسوليت ته اوږه ورکړه چې ن

الرې بندې وې، څلی مو بايدجوړ کړی 

او دا فشار مو بايد زغمالی وای، هغه هم 

په داسې يو حالت کې چې هېچا هم 

مسوليت اخيستلو ته زړه نه ښه کاوه او نه 

د مايل امکاناتو د پیدا کېدو څرګند 

څرک لګېده. ما انجنري ځالند ته وويل 

چې زه ستا د ټولو پيسو ذمه وار يم، ته 

پوهېږې او زه، خو يو ور د هېچا دروازه مه ټکوه، زه پوهېږم او ته، ته ن

رشط همدا اوس لرم چې تاسو چې کوم قيمت وايئ، په هېڅ وجه د دې 

منلو ته تيار نه يم، دا نرخونه له اسامن رسه خربې کوي. سبا سهار به همدا 

هم، چې د دې څيل ساختامين  مرشان هم رايش، انجنري دالور توتاخېل

نقشه يې جوړه کړې او ټول لګښتونه يې سنجويل دي. ټولو موافقه وکړه، 

مازيګر مې انجنري صيب دالور ته زنګ وواهه، ما ويل سبا رضور راشه او بل 

هغه نقشه او سنجش چې تاسو کړی و او انجنري ځالند ته مو ورکړی، هغه 

رسه راوړې ښه به وي، ما وويل د هم دررسه شته که نه؟ که هغه هم ځان 

نقشې ساف  کاپي او خپل کمپيوټر دې هم ځان رس راوړه، انجنري دالور 

چې يو پاک او مسلکي سړی دی او د اوبو برېښنا وزارت کې د لغامن د 

برېښنا د يوې سرتې پروژې مسول هم دی، ماته يې وويل: هېڅ تشويش 

( بجې به ۳درځم، سهار )مه کوه، هر څه رارسه دي، سبا سل په سلو کې 

ل( کال د )وري( ۶۹۳۱وې چې ټول ژوندون ټلوېزيون ته راغلل، د )

(مه نېټه وه، ټول رسه کېناستو، ما وويل لومړی دې دواړه انجنريان ۷۷)
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 انجنري دالور توتاخېل

خپلو منځو کې حساب وکړي، بیا دې موږ ته نتيجه ووايي، ما نو د شپې 

ره کړې وه چې که ناوخته د تړون يا قرارداد يوه ابتدايي خاکه هم تيا

چېرې دوی تواف  ته رسه ورسېږي، 

چې هغه پخه او السليک کړو. د انجنري 

دالور او ځالند په قيمتونو کې يوه مرت 

( ډالره توپري ليدل ۳۱مکعب کې )

کېده، انجنري دالور ورته وويل: همدا 

اوس چې موږ تاته کوم قيمت درکړی، 

دا د بازار له نرخه شل فيصده لوړ دی. 

هېڅ وجه حارض نه يم چې دا  زه په

قيمت نور لوړ يش، زه خو ال وايم چې 

فيصده نور هم ټي  دا قيمت دې لس 

يش، بيا هم ته په کې لس فيصده ګټه کوې، ډېره ګټه مه کوه، دا قيمت 

مې د)ای، او، ام( او نړيوالو رشکتونو په نرخ درکړی، ظلم مه کوه، خو 

يې يوه خربه هم ونه منله، ويې ويل چې دې کې زه تاوان انجنري ځالند 

کوم، له ګټې يې تېر خو تاوان مه رارسوه. انجنري دالور ورته وويل، که هر 

څو روپۍ دې تاوان وکړ، زه دې ذمه وار يم، که خط غواړې، خط 

درکوم، خو مه کوه، دومره جګ مه ځه، تر غرمې پورې دوی وډزوله، خو 

ونه رسېدل، خربه ډېره رسه ترخه شوه، نه انجنري کومې نتيجې ته رسه 

دالور خپل نرخ پورته کړ او نه هم ځالند له خپل نرخه راکښته شو. د 

( ډالره شاوخوا و او د انجنري دالور لوړ 44١١١١ځالند جګ قيمت ټول )

زره ډالره وو، پوره توپري په کې ښکارېده، غونډه ترخه او بې  (۲۳نرخ )

نتيجې پايته ورسېده. د غونډې په پای کې ما سپينږيرو ته وويل: ))د دې 

لپاره چې يوې دوميې الرې ته نږدې شو، نو ښه به وي چې سبا ته يو ځل 
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بيا غونډه وکړو. سبانۍ غونډې ته دې خري انجنري صيب دالور نه راځي، 

ی له ځالند رسه تواف  ته نه رسېږي او د ځالند صيب نرخ هم ډېر ځکه د

لوړ دی، دا هم انصاف نه دی. نو ښه الره به دا وي چې سبا ته انجنري 

ځالند هم يو مسلکي انجنري او يو ټېکه دار راويل او زه به هم يو ځريک 

ه نه انجنري او عميل ټېکه دار راپيدا کړم، زه، ځالند او تاسې مرشان به وررس 

کېنو، هغوی به دا دواړه نرخونه ټول رسه پرتله کړي، د حل لپاره به خپل 

نظر موږ ته وړاندې کړي، که معقول و، وبه يې منو او که نه بلې ورځې ته 

 به يې پرېږدو(( ټولو وويل: بېخي سمه ده، پر همدې پرېکړه وشوه.

ن ټلوېزيون کې د غونډې يا (مه سهار لس بجې مو په ژوندو ۷۹د حمل )

ناستې ژمنه وکړه، يوه ورځ مخکې 

مازيګر مې انجنري دالور ته زنګ وواهه 

چې تاسو خفه نه شئ، انجنري ځالند 

رسه ستاسو واټن زيات و، ستا د زړه 

درد زه احساسوم، له يوې خوا پيسې 

نه شته، له بلې خوا قيمت دومره پورته 

ه الړ يش، دا به څوک پوره کوي او بل

خربه دا چې خلک به څه وايي چې 

دومره لوړ قيمت حتامً خپله وررسه رشيک ياست، همغه کانه به ويش چې 

هندو ستړی خدای ناراضه! انجنري دالور چې يو ډېر پاک انسان او د دې 

هېواد يو رښتينی بچی دی، ماته وويل: یون صيب! وهللا په باهللا په سمت 

کې هم دی ډېره ګټه کوي، خو دی  هللا دا نرخ چې ما ورته ويلی، دې

دومره حريص دی چې ټولې پنځه ګوتې په خولې منډي، ما ورته وويل 

چې ولې ظامله! دومره ظلم مه کوه، ده ويل چې ته يې څه کوې د پښتنو 

پيسې دي، ټول پښتانه يې جوړوي، پرېږده چې ماته رايش. نو اوس تاته 

 انجنري محمد سامل
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 انجنري نذير عظيمي

شې، په ټول افغانستان کې تر وايم پام کوه چې تر دې نرخه ورته پورته نه 

( بجې ۳دې لوړ نرخ نه شته. ما ويل ښه نظر دی، کوښک به وکړو. سهار )

مې )انجنري سامل( ته چې زما خپلوان او له کوچنيوايل زما ملګری دی او 

اوس په ټولګټو وزارت کې يو الي  او فعال انجنري دی، زنګ وواهه. ما 

وويل: ولې نه، ما ويل )لس( ويل عاجل مې په کار يې وخت لرې؟ هغه 

بجې ژوندون ته راشه، ټېکه دار نجيب هللا ته مې هم زنګ وواهه، د هغه 

ټلېفون کار ونه کړ، نجيب ټېکه دار بيا هغه څوک دی چې د ژوندون 

ټلوېزيون ودانۍ يې جوړې کړې دي، د هغه ورور ارشاد ټېکه دار ته مې 

جيب بهر ته تللی دی. په زنګ وواهه، هغه جالل اباد کې و او ويې ويل ن

دې ډول بل ټېکه دار په عاجل ډول ګوتو ته رانغی، لس بجې وې چې 

انجنري صيب سامل دفرت ته راغی، ورپسې 

د جنويب قومونو د يووايل شورا مرش 

)نېک محمد ولسمل( او وررسه څو تنه 

نور مرشان چې نومونه يې اوس زما په 

حافظه کې نه شته، دفرت ته راننوتل، 

چې  بل ې انجنري ځالند او يو تنورپس

وروسته يې موږ ته معريف کړ )انجنري 

نذير عظيمي( راغلل. خربې مو پيل 

کړې، ما ورته وويل چې له پرونۍ ژمنې 

رسه سم انجنري سامل، زما له طرفه او انجنري عظيمي به د ځالند له طرفه هغه 

او انجنري ځالند دواړو نرخونه به رسه  انجنري دالوربلې کوټې ته الړ يش، د 

پرتله کړي. خدای او رسول ته به مخ او بنده ته به شا کړي، د هېچا پلوي 

به نه کوي، هر څه چې دې دواړو انجنريانو فيصله وکړه. هغه به ټولو 

خواوو ته د منلو وړ وي. ټولو همدا وړانديز ومانه، دا مو هم ورته وويل 
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وم شی رضوري يا نا رضوري وي، په هغو کې چې په تېر سنجش کې که ک

هم کمی، زياتی او سمون راوړالی شئ! دوی دواړه الړل، نږدې يو ساعت 

رسه ناست وو، بېرته راغلل، خپل يادښتونه يې په الس کې وو. انجنري 

ځالند ته يې وويل، ستاسو نرخونه ډېر لوړ دي، هغوی ورته هر يو د خپلو 

نه ورکړل. خو بيا هم په دې خاطر چې دا خپلو پروژو نرخونه او مثالو 

څلی دی او تاریخي څلی دی بايد تر ټولو په ښه کيفيت جوړ يش، نو 

کېدی يش په ځينو برخو کې يو څه تر معمويل نرخ پورته يش، خو هغه 

نرخ چې تاسو يې غواړئ، هغه ډېر لوړ دی، د انجنري ځالند او انجنري 

کانکرې  کې پنځوس ډالره توپري دالور په نرخونو کې په يوه مرت مکعب 

( ډالره يې د دالور له ۷۱( ډالره د ځالند له نرخه کم کړل او )۹۱و، دوی )

نرخه ورزيات کړل، يوه څاه، يو بل دايروي استنادي دېوال او 

برېښنارسونه چې په تېر ناالسليک شوي تړون کې نه وو، هغه يې هم په 

الند رسه په کمپيوټر کې دې نوي تړون کې زيات کړل، ساف  کاپي يې ځ

وه، هغه مو په کې اصالح کړل، منت مو دوه ځله تر چاپ وروسته چک کړ 

او کله چې باوري شولو، نو بيا مو په پښتو ژبه له ليکل شوي تړون رسه 

 ضميمه کړ او په دې ډول يو تړون السليک شو، دا تړون په دې ډول دی:
 

د  د پکتني ساختامين رشکت او د نجات څيل
 جوړوونکو تر مند تړون

 دواړه لوري د تړون مسؤلې خواوې ګڼل کېږي او خپل خپل مکلفيتونه لري:

 د ساختامين رشکت مکلفيتونه: -الف

ساختامين رشکت مکلف دی چې له تړون رسه سم په ورکړل شوې نقشه  -۶

( مادې لري، ټولې غوښتنې ۸او اړوند جدول کې چې په مجموعي ډول )
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 په پام کې ونييس.

 د کار کيفيت په اعلی درجه مراعت او تضمني کړي. -۷

د دې تړون له نېټې رسه سم د دوو مياشتو په بهري کې ټولې ساختامين  -۹

 چارې بشپړې کړي.

ځينې هغه واړه، جزيي او فرعي مسايل چې په تړون کې يې يادونه نه  -۱

او  ده راغلې، خو د څيل اړوند رضورتونه دي، لکه څيل ته د برښنا رسونه

 ځينې نور مسايل، هم د تړون يوه برخه وګڼي او هغه عميل کړي.

د څيل تر بشپړېدو او اړوندو مسولينو ته تر تسليمۍ پورې د څيل  -۳

 فزيکي امنيت د امنيتي ارګانونو په مرسته خوندي کړي.

 

 د جوړوونکو مکلفيتونه: -ب

رشکت جوړوونکي به د کار له تداوم رسه سم وخت پر وخت ساختامين  -۶

 ته پيسې ورکوي.

 د کار د کيفيت د تثبيت او څارنې لپاره به خپل څارونکی هيئت ورلېږي. -۷

که چېرې په تړون کې پر ليکل شويو مندرجاتو رسبېره پر هغو  -۹

ساختامين چارو چې د څيل لپاره يې اړتيا احساسېږي، نور لګښت راځي 

ړې وي،د فني او ساختامين رشکت هم مخکې تر مخکې د هغوی يادونه ک

 هيئت تر تثبيت وروسته به د هغو لګښت پرې کوي.

جوړوونکی لوری مکلف دی چې د څيل د جوړېدو او اکامل په باب د  -۱

جوړوونکي له خوا د فني هيئت او ساختامين رشکت د تخنيکي ټيم تر 

( ورځو په بهري کې د ساختامين چارو پاتې ۷۱ګډې فيصلې وروسته د )

( سلنې کمې اټکل کېږي، په بشپړ ډول ۹۱تر )پيسې چې په سلو کې 
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 ورکړي او څلی له ساختامين رشکت څخه تسليم يش.
 

يادښت: ټول اختاليف مسايل د جوړوونکو او ساختامين رشکت د مسوله 

خواوو او همدارنګه د ناپېييل تخنيکي، فني او مسلکي هيئت له خوا چې 

ښه وايل، ښکال او ښې  دواړو خواوو ته د منلو وړ وي، حلېږي. د څيل د ال

جوړونې په خاطر، نوي نظرونه او يا ضمني زياتونې، کمونې او وړانديزونه 

 د دواړو خواوو په تواف  تررسه کېږي.

دواړه لوري ژمن دي چې د څيل په چارو کې د نامسوله خلکو د ناسمو 

نظرونو او السوهنو مخه ونييس. د ننګونو او ستونزو پرمهال يو بل رسه 

ينګ کړي. دا تړون يوازې د څيل ساختامين جوړښت رانغاړي، د اړيکي ټ

 څيل ښکالييزه برخه به د يوه ځانګړي تړون له الرې وروسته بشپړېږي.

 په درناوي

 د پکتني ساختامين رشکت په استازۍ  د څيل د جوړوونکو په استازۍ          

 انجنري ځالند   پوهاند محمد اسمعيل يون
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دا تړون د څيل جوړونکو په 

استازۍ ما )يون(، د 

ساختامين رشکت په استازۍ 

)انجنري ځالند( او د شاهد په 

توګه د جنويب قومونو د 

شورا مرش )نېک يووايل 

محمد ولسمل( السليک کړ، 

خربه خالصه شوه، دعا مو 

وکړه، لس زره ډالر چې ماته 

ګالب منګل راکړي وو، همغه 

يم کړل، السليک مې ترې واخيست، بيا د څيل پر لوري الړو. مې ورتسل

خربيال مو هم ځان رسه بوت، دا مهال ځينو ليکوالو له هغې جملې څخه 

)عطاء هللا خان حريان( د څيل هغه تصوير چې په سکواټر په ځينو برخو 

کې کنډو کنډو شوی و، لکه له ونې چې پوټکی واړوې، هم فيسبوک ته 

ليکيل يې وو چې دا د څيل کيسه څنګه شوه؟ زه او انجنري پورته کړی و او 

ځالند دواړه څيل ته الړو، مرکې مو وکړې چې دهوا د خرابۍ او په نقشه 

کې د یو څه ادلون بدلون له امله د څيل چارې يو څه ټکنۍ شوې وې، 

درېو مياشتو کې به يې -دادی يو ځل بيا پيل شوې او په راتلونکو دوه

تشويشونه،  اکرثهشپړې يش. دې رسه د څيل په باب ساختامين چارې ب

وسوسې او ناسم ګومانونه ختم شول. کارونه هم روان شول او زه يو ځل 

بيا د پيسو پیدا کولو په لټه کې شوم. لومړی د هغو کسانو په لټه کې شوم 

چې د لويې غونډې پر ورځ يې خربې کړې وې او د زياتې مرستې ژمنه 

احمدزي څخه مې نوره هيله نه لرله، د حاجي  يې کړې وه. حاجي نذير

فضل کريم فضل کيسه خو مې وکړه، مرشقي شورا ته مې احوال ورولېږه 

 محمد ولسملنېک 
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چې لږ تر لږه )پنځه زره ډالره( مرسته به راټولوئ، خو د هو او نه ځواب 

يې تر ننه رانغی، ضياء الح  امرخېل ته مې وويل چې د څيل لپاره مې له 

سه مې ورته بيان کړه، هغه لومړی افسوس څرګند رسه تړون وکړ، ټوله کي

کړ، بيا يې وويل: څه وکړم څومره بار پر ما اچوې؟ زما اقتصادي حالت خو 

هم درته معلوم دی، ما وويل تاسو چې يوه افغانۍ مرسته هم وکړئ، موږ 

ته په زرو افغانيو منظور ده، ته 

ځکه مرسته وکړه چې ماته پلمه 

يې بيا زه برابره يش، له نورو څخه 

په زور او يا رضا اخلم. امرخېل 

صيب وويل: )يو لک افغانۍ( 

ورکړم بس دي؟ ما وويل ستا يو 

لکو منظورې دي، هغه لک په سل 

وويل: يو سبا وخت راکړه، بل سبا 

به درورسېږي. امرخېل صيب خپله 

ژمنه پوره کړه، د ميل ثبات ټولنې 

لوری( وايم، يوه ورځ غړي )ادم خان سريت( چې زه ورته )سړی خان ليد 

وکړ، د ناوخته ماته پيسې راوړې. سم اليس مې انجنري ځالند ته ټلېفون 

)يو نيم زر ډالرو( السليک مې ترې واخيست، هغه وخت دا پيسې يو نيم 

زر ډالره کېدل. له امرخېل صيب څخه مې مننه وکړه او زړه مې ورته دعا 

 وکړه.

ته مې درې ځله ټلېفون وکړ، ما ويل خپله به هم په  ډاکټر زملي احمدزي

کې ونډه واخيل، خو اصيل خربه داده چې )تره( ته به زنګ ووهې چې 

هغه له مسکو څخه پيسې راولېږي، ځکه د څيل د غونډې پر ورځ خو 

اصيل ويناوال دی و، له )تره( څخه مې هدف د جمهور رييس )ارشف 

 ضياء الحق امرخېل
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ه مسکو کې د افغانستان سفري غني( تره )قيوم کوچی( دی چې اوس پ

دی. ډاکټر زملی احمدزی چې په ډوډۍ مارۍ او پښتونولۍ کې نامي 

دی، خپله مرسته يې نه تائيد او نه هم رد کړه، خو د تره په باب يې وويل: 

))هغه ته به زنګ ووهم خو فکر نه کوم چې پيسې ترې بود يش، ځکه په 

ره مينه لري، )تره( هم دې سن او سال کې چې څوک وي له پيسو رسه ډې

ډاکټر زملي او نه هم د )تره( د مرستې درک د همداسې دی(( تر پايه نه 

ولګېد. حميد هللا فاروقي پسې درې ځله پوهنتون ته ورغلم، دوه ځله مې 

ګري ته رانغی، درېيم ځل مې د مورنۍ ژبې د منانځنې په غونډه کې وليد، 

د څيل لپاره د مرستې په باب مې ورته وويل، ده وويل: ))بيا به رسه 

هغه په يوه انفجار کې ټپي شو، بهر ته الړ او په کېنو(( څه موده وروسته 

دې ډول ترې د مرستې هيله پرې شوه. بيدار ځاځي ته مې څو ځله 

وويل، يو ځل ژوندون ټلوېزيون ته د مرکې لپاره راغلی و، نږدې نيم 

ساعت وررسه په ټلوېزيون کې وګرځېدم، لومړی مې د منار په پرانيسته 

و د راوستلو له امله مننه ترې وکړه، بيا غونډه کې د درجن درجن ډوليچان

مې ورته وويل چې دا دويم ګام هم پورته کړه او څيل رسه ډېره نه يوازې 

)دوه زره ډالره( مرسته وکړه، هغه وويل: ))وهللا زه اوس ډېر غريب شوی 

يم، د يوې روپۍ وس هم نه لرم(( له ده څخه مې هم هيله قطع شوه. 

د لوګر وايل دی، هغه ته مې هم څو ځله  حليم فدايي ته، چې دا مهال

زنګ وواهه، ما ويل څيل رسه مرسته وکړه، ځان به يې په خندا تېراوه، ما 

ورته وويل: داسې خو هم نه کېږي چې څيل به موږ جوړوو او واليتونه به 

تاسو کوئ، ما وويل دوه زره ډالره مرسته به وکړې، بيا به يې وويل چې 

بله پنجشنبه درځم، مرسته راوړم، خو تر دې دمه  دغه پنجشنبه درځم او دا

نه هغه پنجشنبه راغله او نه هم حليم فدايي. حکم خان حبيبي )د خوست 

وايل( ته مې زنګ وواهه او له منار رسه د مرستې يادونه مې ورته وکړه، 
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هغه په خندا خندا وويل: ))يون صيب ته زموږ د ټولو مرش يې، ته چې هر 

کېږدې، پورته کوم يې، خو زه ډېر خوار وايل يم، د نورو څومره بار پر ما 

په شان نه يم چې هر څه يې په 

الس کې دي، خو بيا هم خپله 

ونډه اخلم.(( د کونړي وايل 

)کليمزي صيب( هم ورته ژمنه 

وکړه، رښتيا خربه داده چې زه 

دومره په نورو کارونو کې مرصوف 

شوم چې د دوی مرسته مې بيا 

شوه او دوی هم تعقيب نه کړای 

داسې سخاوت ونه کړ چې په 

خپله يې رالېږلې وای. د هلمند 

وايل )حيات هللا حيات(، قدرت هللا سهاک، احسان هللا کاموال، غالم نبي 

فراهي، عمر ننګيالی، نادر خان کټوازی او ځينې نور راڅخه همداسې 

مشکل و، زمرک پادخوايب يو پاتې شول، د هاميون هاميون پيدا کول 

ځل وعده خاليف وکړه، غونډه يې جوړه نه کړای شوه، بيا مې ورته ونه 

ويل. جرمنې کې زما يو نږدې دوست )شېرعيل خان شېر( ته مې زنګ 

وواهه چې )اصغرخېل منګل( ته که ووايي چې يو څه مرسته راټوله کړي، 

زما اصغرخېل منګل منفي ځواب ورکړی و، وييل يې وو چې هغه ته 

اقتصاد خراب دی او نور څوک مرسته نه کوي. خپله شېر عيل خان شېر 

چې وخت پر وخت يې له بېالبېلو افغانانو رسه مرسته کړې، خپله مرسته 

)يو زر يورو( راولېږله او ويې ويل چې دغه مې اوس له وسه پوره وه، 

ښاغيل غالم محمد کاموال ته چې مخکې يې پنځه سوه ډالره مرسته کړې 

، پنځه سوه ډالر نور راولېږل، احدي صاحب ته مې نامستقیم احوال وه

 شېر عيل خان شېر
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 مصداقنبي 

ورلېږلی و، خو بېرته يې پر احوال پوه نه شوم. نبي مصداق چې اصالً د 

پکتيا اوسېدونکی او فعاًل د جمهور رييس د رسنيزو چارو يو مشاور دی او 

څو ځله يې ماته د دې څيل يادونه کړې وه او دا يې هم وييل چې د ده 

هم د سقاوي اړو دوړو په له منځه وړلو کې نقش لوبولی  کورنۍ مرشانو د

او د نادر خان له خوا ورته د بهادرۍ سند يا فرمان هم ورکړل شوی، د 

څيل د بيا جوړونې يې ډېره يادونه کوله، هغه ته مې زنګ وواهه چې بايد 

دا په څيل کې مرسته وکړي ، هغه ته مې وويل چې )دوه زره ډالره( به پی

کوې، هغه وويل زما معاش خو تاسو ته معلوم دی چې دومره نه دی، زه به 

يې له کومه کړم؟ ما ويل له خپل ټولنيز، سيايس، فرهنګي او اخالقي نفوذ 

څخه ګټه پورته کړه، له بل چا يې واخله، بل څوک چې وس يې لري هغه 

 تشوي  کړه، هغه وويل زه به نو څوک تشوي  کړم، خو بيابه هم خپل

کوښک وکړم، ما زړه کې وويل د جمهور رييس يو مشاور چې په خپل 

ټول توان رسه د يو ميل ارزښت لپاره دوه زره ډالر نه يش پیدا کوالی، نو 

هغه به دا ټول مملکت څنګه اباد کړي؟ لنډه دا چې مصداق صيب ته مې 

وويل: له هرې وجې چې وي، دا پيسې غواړم او ټولو پسې مې همداسې 

پنځه ويشت ورځې -ليکيل دي، شل

وروسته مصداق صيب ټلوېزيون ته 

د  کورنۍ د يو مرش ېراغی، د خپل

بهادرۍ فرمان، چې نادرخان ورکړی 

و، هغه هم وررسه و، ماته يې وويل 

چې تاسو د څيل لپاره د مرستې 

وييل وو، ما چې هر څومره هڅه 

وکړه چا تر )پنځه سوه( څخه زيات 

نو زه پر دې بريالی نه وس نه درلود، 
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شوم چې له چا څخه مرسته راټوله کړم، زه خپل دين ادا کوم، جېب ته 

يې الس کړ، خپله بڅخکۍ يې راوويسته، )سل ډالره( يې ترې راوويستل 

ويې ويل، تاسو )دوه سوه ډالره( راته وييل وو، سل نور چا رانه کړل او دا 

( څخه يې هم هدف دی ما خپل سل راوړل. له هغو نورو )پنځه سوو

)پنځه سوه افغانۍ( و، نه پنځه سوه ډالر، چې دی يې په پيدا کولو کې 

پاتې راغلی و، زه هک پک حريان شوم او په دفرت کې نور هغه ملګري 

چې يو په کې هم د پکتيا واليت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی او د ميل 

يب ته تحریک غړی )څړبن هدايي( و، ټول حريان شولو. ما مصداق ص

وويل چې دررسه يې کړه په کار به دې يش، ستاسو له مرستې ډېره مننه، 

په دې پيسو نه څلی جوړېږي او که په دې مزله موږ روان شو، نو سلو کلو 

کې هم هدف ته نه رسېږو، د هغه سل ډالره مې بېرته مسرتد کړل، خو دی 

وييل وو،  تر اخره هم پوه نه شو چې ما ورته د څومره مرستې د راجلبولو

مصداق صيب اسناد ماته راکړل پر دې وخت يو ټلېفون ورته راغی او بيا 

الړ. څړبن هدايي ماته وويل: ما ويل مصداق صيب خو ډېر غ  سړی 

دی، دی به اوس يو بنډل راوبايس او وبه وايي چې نورې درته له نورو 

څخه اخلم، رايه مه وهه، دا خو ال هيله لري چې په څيل کې يې د 

يادونه هم ويش، هی هی افسوس د دې وطن پر حال، زه  رنۍ د مرشانوکو 

وهللا د ده پر ځای ورشمېدم. دا مهال ماته سوچ پیدا شو، يو څوک چې د 

جمهور رييس د رسنيزو يا فرهنګي چارو مشاور وي، د هغه طاقت او زور 

کورنۍ د دومره وي، نو د نورو خلکو به څه حال وي؟ د مصداق صيب د 

د بهادرۍ او يا رتبې سند به دلته ځکه راوړم چې هغه مرحوم له  رشيو تن م

( کاله وړاندې د افغانستان لپاره توره وهلې وه، خو دا ۲۸نن څخه نږدې )

چې نن موږ کې د هغو د ځلولو وس نه شته دا نو زموږ ګناه ده. څيل کې 

و د د ټولو خلکو يادونه ممکنه نه ده، نو ښه ده چې دلته يې يادونه ويش ا
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 هغه ياد تازه کړو:

 
د مرستې راټولولو په همدې کږلېچن بهري کې وو چې کامل نارص اصويل 

صيب راته زنګ وواهه، ما ورته وويل اصويل صيب چېرته يې؟ زما خو دې 

په ډېرو د ټلېفونونو زړه راشني کړ، هغه وويل: ))يو ټلېفون مې بند دی او 

دا اوس چې مې درته زنګ وواهه، دا داميي فعال دی، خو زه دا ډېره 

وده وشوه بهر کې وم، هغه د څيل له جنجاله خرب شوم، نو ځکه مې درته م

زنګ وواهه، ويې ويل هغه ځالند دی که څه نومېږي، هغه دا څلی 

ورانوه؟(( ما وويل، دغسې ګواښ يې کړی و، خو اوس زه مجبور شوم، د 

حمل مياشتې په وروستیو کې وررسه يو ليکلی قرارداد وکړم، ده وويل: 

ره دی او قرارداد وررسه چا کړی؟(( ما ورته ټوله کيسه بيان ))دی څه کا

کړه او ورته مې وويل چې وروستی ليکلی تړون مې وررسه د مجبوريت له 

امله کړی، ده وويل جرنال رازق ته ما وييل وو، هغه پيسې رااستويل که 
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نه؟ ما وويل ټولې رارسېديل او ساختامين رشکت ته مې وررسويل دي، 

ويل صيب د ساختامين رشکت پر مسول سخت په قهر و، خدای شته اص

ويل يې زه به وررسه ګورم، بيا ما اصويل صيب ته وويل: که تاسو غواړئ له 

رسه وررسه قرارداد وکړئ، هم سمه ده زه به د قرارداد کاپي دروړم، هغه 

ويل نه څه چې تاسو وررسه منيل، همغه سمه ده، زموږ د تائيد وړ ده، ته 

و تام مناينده يې، ښه اوس دا راته ووايه چې څه وکړو؟ ما وويل زموږ عام ا

ټول هغه کسان چې د څيل پر ورځ تر ټولو ډېر زيات مطرح وو، هغه 

مخکک کسان به ستاسو په ځای او يا هم په ژوندون ټلوېزيون کې رسه 

کېنو او پاتې کارونه به تعقيب کړو. ده وويل: بېخي مو خوښه ده، زه درته 

ن کوم، درې څلور ورځې ال وتې نه وې چې اصويل صيب بيا ټلېفو 

ټلېفون وکړ او ويې ويل: يون صيب! همدا اوس نذير احمدزي صيب رسه 

ناست يم، د څيل په باب مې وررسه خربې وکړې، راځئ چې دا مسله 

بېخي حل کړو، ما ويل د احمدزي صيب کور ته خو زه نه ورځم، هغه 

د پښتنو جرګې ته رارسه کېنني، نه  رسه خو ما خربه خالصه کړې، څو چې

ورځم، هغه وويل: احمدزی صيب وايي چې زه ورځم ټلوېزيون ته، ما 

ويل نه دلته زما خپل ځای دی، که خربه تروه يش، ښه به نه وي، ده 

وويل خري دی زما کور کې به رسه کېنو، راتلونکې جمعه غرمه زما کور، 

صيب به هم هملته  صحيح ده؟ ما وويل سمه ده. ده وويل احمدزی

رايش، ټينګه وعده يې ده. د جمعې ورځې څه کم دولس بجې په خوشال 

مېنه کې زه له دوه درېيو تنو نورو ملګرو رسه د اصويل صيب کور ته 

ورغلم، څو نور مېلامنه هم وو. اصويل صيب ته مې ټول داستان او خپلې 

و دې مننه، خو ګيلې مانې له رسه بيان کړې، هغه وويل: وروره له تکليفون

اوس به خپله کارونه رسه منظموو، پيسو ته تشويش مه کوه، هغه به پيدا 

يش، چورت ورته مه خټه کوه. ما وويل لست مې برابر کړی، د همدغه 
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لست مطاب  چې پر مخ الړ شو، هم کارونه ښه کېږي، راضيې منګل خور 

ه به زه ته مې ټلېفون کړی و، هغې خپله ژمنه کړې، اصويل وويل، هغې ت

همدا اوس زنګ ووهم، هغې ته يې ټلېفون وکړ، هغې د خپل ډرېور په 

 الس )درې زره ډالر( راولېږل.

احمدزي صيب ته منتظر شو، خو يو ځل بيا يې وعده ماته کړه، ما اصويل 

صيب ته وويل، وعدې وکړي او بيا يې درک نه لګي، داسې وعدې يې ما 

رسه ډېرې کړې دي. اصويل 

صيب غرمې ډوډۍ تياره کړې وه، 

نور مېلامنه هم وو، له خوست 

څخه څو تنه نور مېلامنه هم وو، 

 يو هم په کې د خلقيانو د

حاکميت پر مهال وايل و، خو غال 

يې نه وه کړی او رشوت يې نه و 

اخيستی، د اوسنيو حاالتو او 

واکمنو خالف، شخصيت يې 

درلود، له هغه رسه مو هم تود 

سيايس مجلس وکړ او پر اوسنيو حاالتو ښه ډېر وغږېدو، د دواړو پرتلنه مو 

ې په پام هم وکړه. اصويل صيب ته مې ځينې وکيالن چې ما په لست ک

کې نيويل وو، په نښه کړل، هغه يې مسوليت واخيست او ويې ويل چې 

دوه وروسته مې يو ځل  -رضور يې پيدا کوم او مرسته پرې کوم، اوونۍ

بيا اصويل صيب ته زنګ وواهه، ويې ويل تر اوسه مې يو هم ګري ته نه 

دی راغلی، ما ورته وويل خپل ځان دې له ياده ونه وځي، هغه وخندل، 

موږ خو يو، ودرېږه چې اول دا نور ګري کړو، ما و تاته خو راپرغاړه ده. څو 

ورځې وروسته زما مېرمن )ارين يون( يو شمېر وکيالنو ته په ژوندون 

 د وليس جرګې غړې راضيه منګل
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ټلوېزيون کې يوه مېلمستيا کړې وه، اصويل صيب هم دې مېلمستيا ته 

له رابلل شوی و، د ميل دفاع نوماند وزير ښاغلی )طارق شاه بهرامي( هم 

داسې يو  اوکيالنو رسه د ليدو هيله لرله چې دې غونډې ته رايش، ځکه د

محفل و چې ده کوالی شول، ځينو وکيالنو رسه له نږدې وګوري، ځکه 

ټاکل شوې وه، هغه په همدې شپو ورځو کې وليس جرګې ته د رايې 

اخيستنې په خاطر وروپېژين. پر وکيالنو رسبېره د )حميدهللا خيرب( په 

هېواد يو شمېر نورو مخورو، ټولنيزو، سيايس او علمي شخصيتونو  ګډون د

هم په دې غونډه کې ګډون درلود، غونډه يا مېلمستيا اصاًل د ماښام تر اوو 

بجو وروسته وه، ما ال دمخه اصويل صيب ته زنګ وهلی و چې دی تر 

نورو وکيالنو ساعت دوه دمخه رايش، هم به له ټلوېزيون رسه ځانګړې مرکه 

ړي او هم به د څيل په باب رسه وغږېږو، اصويل صيب څه کم څلور وک

بجې ټلوېزیون ته راغی، دا مهال نو ما رحمت هللا ځالند ته هم احوال 

ورکړی و چې اصويل صيب هم راځي، ته هم راشه چې د څيل د مشکالتو 

په باب وررسه يو ځل بيا 

خربې وکړو. دوی مې يو بل 

ته معريف کړل، که څه هم 

 صيب خو اصويل

پېژندګلوۍ ته اړتيا نه 

درلوده، خو ځالند مې ورته 

معريف کړ چې دی د څيل 

قراردادي دی، اصويل صيب 

ورته وويل: ))ښه دا مهال 

همدا ته وې چې څلی دې ړنګوه؟(( هغه ورته وويل: ))هو موږ چې تاسې 

ويل ورته وويل، دا ستا شخيص و؟ غوندې مرشان لرو، خود مې ړنګوه(( اص

 د وليس جرګې غړی کامل نارص اصويل
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په خپلو پيسو دې جوړ کړی و؟ هغه ورته وويل زه تا بېخي په رسميت نه 

پېژنم، ما رسه يون صيب قرارداد کړی، زه پوهېږم، يون صيب، ته ال په 

کې څوک يې؟ په وهللا چې د څيل تر غونډې وروسته مې دا لومړی ځل 

دواړه رسه دومره ګرم دی چې ګورم دې، ځه خپل کار دې کوه، دوی 

شول چې د کلمو تسلسل نور خطا شو او هغه الفاظ يې يو بل ته رسه 

وکارول چې دلته د کاغذ پر مخ د ليکلو وړ نه دي، اصويل صيب انجنري 

ځالند نه پېژنده چې تر دوميې خربې وروسته له نورمال حالت څخه 

فاظو کراهت وځي، څرنګه چې ما وررسه دا څو مياشتې رسو کار و، نو د ال

او لغوي زېرمه يې راته معلومه وه، کوښک مې وکړ چې دواړه رسه ساړه 

کړم، خربه يو څه ارامه شوه، اصويل صيب لست راواخيست او په مسلسل 

ډول يې هر يو ته زنګونه ووهل، هغوی هم وررسه په متواتر ډول ژمنې 

وو.  ( ډالر وررسويل۱۲۱۱۱وکړې، دا مهال نو موږ قراردادي ته نږدې )

اصويل صيب رسه چې کومو کسانو ژمنې وکړې، دا پيسې تقريباً پوره 

شوې، اصويل صيب وويل، واخله دا دې څلی، ما ورته وخندل، ما وويل 

د کاغذ پر مخ د دې څيل پيسې څو ځله پوره شوي، خو عميل ډګر داسې 

نه دی، ده وويل، دغه دی ستا په مخ کې يې رارسه ژمنې وکړې، دا خلک 

بې وعدې دي؟ ما ويل وروسته وروسته درته معلومېږي. په لېست دومره 

کې اکرثه هغه کسان چې ما ورته په نښه کړي وو او يو څه نوي اشخاص 

 هم په کې شامل وو.

ده وويل ته خپل يو تن ورپسې رس له سبا ورولېږه، زه به ورته همغه شېبه  

زنګ وهم او دی به ترې پيسې ترالسه کوي. )څړبن هدايي( چې دا مهال 

هلته ناست و، ما ويل دی خپل موټر لري، دی به ورپسې ګرځي، هغه 

وويل سمه ده، زه ورپسې ځم، خو اصويل صيب دې زما تر تګ دمخه هغه 

و تيار کړي. دا مهال اصويل صيب انجنري ځالند ته وويل، ته خو هم قانع ا
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د پکتيا يې الپې ماپې خو ډېرې وهې، ته خپله په کې څو مرسته کوې؟ 

هغه وويل، زه يې هم کوم، اوس مې هم کړې، اصويل صيب وويل، اوس 

موس پرېږده،ووايه چې څو مرسته کوې؟ هغه بيا وويل، کوم يې. ده ورته 

ه )لس زره ډالره(، هغه وويل: نه ډېرې دي، اصويل بيا وويل وويل، وليک

وليکه پنځه زره. ما پنځه زره ډالر د يادښت په همغه کتابچه کې وليکل 

چې له انجنري ځالند څخه مې د پيسو د وررسېدنې السليک اخيسته، 

اصويل وويل: السليک يې کړه، ځالند راغی السليک يې وکړ. نور لنډ منت 

)رسيد( په دې مانا  د )رسيد( کلمه ده په کې ورزياته کړه. ما وليکه، خو

 چې دا پيسې هم د قراردادي په جم کې محاسبه شوې.

څو شېبې وروسته ما ځالند ته وويل، ګوره السليک خو دې وکړ او اصويل 

صيب هم دا په رسېدلو پيسو کې حسابوي، فکر دې وي چې ګوره زه بيا 

خندا شو، زه خو څه ساده نه يم، زما دا پيسې درپسې حسابوم، هغه په 

همغه کمک بس دی چې نرخ دې راباندې شپاړس زره ډالره ارزانه کړ، ما 

ويل ښه ته نو خدای وهيل په قربانۍ کې حسابوې، ما باندې اوس تور 

دی او انجنري صيب دالور وايي چې د )ای، او، ام( تر نرخه دې هم پورته 

چټيات وايي، هغه د څه يش انجنري  ورکړی، ده وويل، انجنري دالور هسې

دی؟ ما وويل، خوښه دې خپله خو السليک به دې نه کاوه، نورو شفاهي 

ژمنې کړې دي او تا دادی السليک هم پسې وکړ. ځالند په خپله مخه الړ، 

اصويل د ټلوېزيون له مرکې تېر شو او د ټلوېزيون په انګړ کې ان د ماښام 

رارسېدل، ده ټولو خلکو ته په بيا بيا  تر ملانځه پورې چې نور مېلامنه
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 الحاج مولوي تره خېل محمدي

ټلېفونونو تېره کړه. بيا يې راته وويل بېغمه مې کړې. ما چې په شفاهي 

ژمنو کې تر اصويل صيب زياته تجربه لرله، ځان رسه غلی شوم، ده ته مې 

وويل، کاشکې پخوا راغلی وای، دا مشکل چې دې په دومره اسانۍ 

وکړېدلو؟ د شپې اته بجې ډوډۍ  حلوالی شو، نو ولې پرې موږ دومره

تياره شوه، شل دوه ويشت وکيالن او نور ګڼ شمېر مخور شخصيتونه چې 

ټول شمېر يې نږدې سلو تنو ته رسېده راغيل وو، ډوډۍ خالصه شوه، 

نوماند وزير )طارق شاه بهرامي( هم ځينو وکيالنو ته ځان معريف کړ، ځينو 

ما اصويل صيب ته وويل چې  وررسه د مرستې او همکارۍ ژمنه هم وکړه.

اوس خو دلته ځينې وکيالن هم 

شته، څيل رسه د مرستې خربه 

ورياده کړه. مولوي صيب تره خېل 

محمدي هم ناست و، اصويل صيب 

ورته وويل، مولوي صيب! څيل نه 

خو خرب يې چې د ټولو څلی دی، 

اوس وايه څومره مرسته کوې؟ هغه 

وويل تابعدار يم، يو لک افغانۍ به 

رکړم، اصويل وويل، دوه لکه يې د

کړه، راضيې منګل هم وويل، يو لک 

يې زما لپاره زياتې کړه، تره خېل صيب وويل، ځه چې تاسې وايئ، دا يې 

صيب( ته راوړي، دې وخت  لکه افغانۍ، سبا به يې زما سکرتر )يون دوه 

مې اصويل صيب ته وويل چې )حميدهللا خيرب( زما ملګری دی، هغه کې 

ما رسه په ژوندون ټلوېزيون کې ډېر کومک کړی، زه ورته نه شم ويالی، 

هغه خرابات او مناجات سړی دی، ورته يې ووايه، نوماند وزير صاحب هم 

دلته دې مېز کې ناست و، حميد هللا خيرب ته مو غږ کړ، هغه هم راغی، 
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دوی ته معريف کړ، د خيرب ټولنيز بنس  مرش او ګڼ شمېر علمي،  اول مې

ټولنيز او سيايس خدمتونه يې کړي، د لغامن د الينګار دی، په قوم هم 

منګل دی، راضيې منګل ته مې وويل چې ستا قومي هم دی، اصويل 

صيب ورته وويل، خيرب جانه! څيل رسه به کومک کوې او ښه ډېر کومک، 

م ښې ډېرې لرې. خيرب وويل، په سرتګو! ووايه پوهېږم چې پيسې ه

څومره مرسته وکړم؟ اصويل صيب ورته وويل، جګه مرسته جرنال رازق 

کړې؛ شل زره ډالره، ته به هم شل زره ډالره مرسته کوې، هغه وويل ومې 

کړه، سمه ده، اصويل ورته وويل، قول دی، هغه وويل هو قول دی، 

نده باد منګل، اصويل صيب د کندهار راضيې منګل وويل، بيا هم منګل، ز 

وکيل )عمر ننګيايل( ته وويل چې مرسته وکړه، هغه هم وويل، زه به خپله 

مرسته يون صيب ته راولېږم، د شپې مېلمستيا په خري تېره شوه، ټول 

وکيالن صاحبان او نور مېلامنه په خري رسه رخصت شول. مولوي صيب تره 

کرخېل( په الس )دوه لکه( افغانۍ خېل سبا مازيګر د خپل سکرتر )باب

راولېږلې، ما په ډالرو محاسبه کړې )درې زره ډالره شول( او يوه ورځ 

وروسته مې قراردادي ته ورکړې، د )حميدهللا خيرب( پيسې یو څه موده 

وځنډېدې، خو اصويل صيب بيا تعقيب کړې، خيرب ماته زنګ وواهه، چې 

ورې نه شته، ما وويل له دې )لس زره ډالر( درکوالی شم، اوس رارسه ن

څخه دې هم مننه، هغه پيسې ما تر السه کړې او پر همغه مهال مې 

قراردادي ته ورتسلم کړې. خو هغه لېست چې اصويل صيب جوړ کړ او 
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 حميد هللا خيرب

بيامو د هغو د حاصلو لپاره څړبن هدايي ته دنده وسپارله، د څړبن 

ينو نورو هدايي له هڅو رسه رسه هېڅ شی ترې ترالسه نه شول، خو ځ

کړې. په دې ډول د څيل جوړېدو چارې هم خلکو بيا خپلې ژمنې عميل 

روانې وې او پيسې مو هم له تړون رسه سمې وررسولې، ښاغيل ګالب 

منګل ما رسه دا ژمنه هم کړې وه چې )پنځه زره ډالره( نوره مرسته هم 

ته خپله پوهېږې  کوالی شم، خو تر دې زيات مې نور زور نه ريس، نور

چې له کومو اشخاصو يې واخلې. تر دې وړاندې ښاغيل يوسف اصيل 

زوی او حاجي صيب عتي  هللا احمدي دواړو)پنځه پنځه زره ډالره( 

مرسته رالېږلې وه او ډاکټر رضوان احمدزي )يو زر ډالره( چې دې ټولو 

ښاغلو ته اصويل صيب سپارښتنه کړې وه. د څيل لومړنۍ ساختامين 

رې له يو لړ نيمګړتياوو رسه رسه، بشپړېدو ته نږدې شوې او زموږ هغه چا

اندېښنې چې د پيسو د نشتوايل له 

امله راپيدا شوې وې، تر زياته بريده 

 کمې شوې.

د دې لپاره چې قدرمنو لوستونکو ته 

د مرستې د څرنګوايل او څومره وايل 

او همدارنګه ساختامين رشکت ته د 

نور وضاحت  هغو د رسېدنې په خاطر

هم ويش، نو ښه به وي چې خپله د 

ساختامين رشکت د مسول السليکونه 

 او سندونه هم دلته راوړو.

ل( کال ۶۹۳۱حقيقت دادی چې د )

(مه نېټه چې ما کله له انجنري ځالند رسه ليکلی تړون وکړ، نو ۷۹د وري پر )

ه، تر هغه وروسته مې ورڅخه د پيسو د ورکړې پر مهال السليک هم اخيست
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سېدلې پيسې د يادښت په کتابچه کې رتر هغې وړاندې مې هغه ته ور 

ليکلې وې، خو السليک مې ترې نه و اخيستی، خو کله چې مې وررسه 

تړون السليک کړ، هم مې ورڅخه د تېرو پيسو د وررسېدنې السليک 

واخيست او هم مې بيا وخت پر وخت د نورو پيسو ليکلی سند اخيسته، 

پيسې دي  (مې دمخه۷۹رئ، لومړۍ برخه يې د وري تر )لکه دغه پاڼه وګو 

دویم السليک يې د  (مه ترې السليک اخيستل شوی او۷۹چې د وري پر )

 شوی دی. (مه نېټه۹۱وري پر )

  درېيم يې د ثور پر لومړۍ نېټه السليک شوی دی.
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(مه نېټه السليک شوی دی او ۷۱(مه او )۲بل اقرار ليک چې د ثور پر )

( ۱۶۱۱۱(مه نېټه له ورکړل شويو پيسو رسه ټول )۸جوزا پر )همدغه راز د 

 ډالر د جوزا تر امتې نېټې پورې قراردادي ته ورکړل شوي دي.

 
(مه نېټه دا ټولې مرستې په يو لست ۸تر دې وروسته مې بيا د جوزا پر )

کې راوړې او د غالم محمد کاموال پنځه سوه ډالر نوره مرسته مې هم 

يانې کاموال صيب پنځه سوه ډالره پخوا او پنځه سوه  وررسه يو ځای کړه،
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يې اوس مرسته کړې وه، ټول زر ډالره شول، يانې په مجموعي ډول 

( ډالره ورسېدل او ۱۷۶۱۱(مې پورې )۶۱انجنري ځالند ته د جوزا تر )

 السلیک مو ترې واخيست.
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تر دې وروسته یو زر ډالره ډاکټر رضوان احمدزي، لس زره ډالره حميد 

هللا خيرب او پنځه زره ډالره نور ګالب منګل مرسته وکړه، د رسطان تر 

 ( ډالره ورسېدل.۲۸۶۱۱(مې نېټې پورې ځالند ته )۷۸)
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دا نو هغه وروستۍ پيسې وې چې ساختامين رشکت ته تر يادې نېټې 

پورې ورسېدې، د شوي تړون له مخې دوی بايد د څيل ساختامين 

يسې يې بايد موږ د ساختامين چارو تر چارې بشپړې کړې وای او پاتې پ

ارزونې وروسته ورکړې وای. په دې ډول هغه ژمنه چې موږ وررسه په 

تړون کې کړې وه چې پیسې به وخت پر وخت وررسوو، دې نېټو ته په 

کتنې رسه په کې کوم زيات زماين خنډ نه دی راغلی. د رسطان يا چنګاښ 

ويل چې کارونه مو راټولوئ، تر اتلسمې وروسته ما ساختامين رشکت ته و 

موږ کوښک کوو د کار دويم پړاو ته داخل شو چې نوره کيسه به يې په 

 همدې پسې بحث کې ولولئ!
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ځينو  او د د کار د لومړۍ برخې بشپړتيا

 ستونزو بيا راټوکېدا

 

کله چې لومړنۍ ساختامين چارې بشپړېدو ته نږدې شوې، تر هغه څو 

ورځې وړاندې ما قراردادي راوغوښت، ما ويل کارونه خو مخ پر خالصېدو 

دي، که ستاسو رشکت د څيل د باندين ډيکور، ډيزاين او ښکال په برخه 

کې کومه نظريه موږ ته راکړي، مانا د څيل منا او څو ډوله مناګانې او 

نګه هغه ساختامين مواد چې د څيل لپاره په کار دي، که ټول راته همدار 

لست کړئ، ښه به يش، موږ به نرخونه وګورو، دې کې درې خربې دي، 

که بل چا تر تاسو په ښه او ارزانه نرخ کاوه، نو موږ به بل چا رسه خربه 

 وکړو، که ستاسو نرخ تر هغو ښه و، تاسو ته به يې بېرته درحواله کړو او ان

دېته هم حارض یو چې که تر بل چا ستا نرخ يوه کمه سلنه لوړ و، هم تاسو 

رسه به تړون وکړو، هغه هم په دې خاطر چې تاسو له رسه کار پيل کړی 

دی، خو د تېر قرارداد په شان دا تړون نه يش کېدی، ځکه يو خو د پيسو 

پيدا کول سخت دي؛ د خلکو اقتصادي حاالت خراب شوي، خلک ډېر 

ت نه يش کوالی او دويم زه خپله د خلکو له خربو ځان ساتم، اوس سخاو 

هم يو شمېر خلک وايي چې دا قرارداد مو په لوړ قيمت ورکړی دی. 

دوی وويل سمه ده. دا مهال مې دسليم کاروان رشکت يو مسول ملګري 

)صفي هللا کاروان( ته هم زنګ وواهه، هغوی او )خالد فدايي( مې يو ځل 

و پر مهال کتيل وو. زه د څيل ليدو ته تللی وم، دوی له د څيل د جوړېد

څيل تاوېدل، يو څو بهرنيان هم وررسه وو، کله چې يې زه وليدم، خپل 

موټر يې ودروه، د څيل د کار پر بهري هم خوشاله شول او ماته يې وويل 
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چې کله يې د رنګ وخت راورسېد، ماته ووايه هر ډول او هر څومره رنګ 

وي، د رنګ مرسته به زه وکړم، ما ترې مننه وکړه، د منا د چې دې په کار 

جوړېدو لپاره مې انجنري ځالند ته وويل چې اصيل نقشه )ساف  کاپي( 

چې دوی رسه په کمپيوتر کې وه، هغوی ته ولېږه، ويل يې سمه ده، تر 

درې ورځې انتظار او ټينګار وروسته هم نقشه سليم کاروان رشکت ته ونه 

ځ انجنري ځالند او انجنري عظيمي زما دفرت ته راغلل، څو رسېده، بله ور 

مناوې يې راوړې، خو خوښې مو نه شوې، خو زموږ ذهن ته يې يو ښه 

تصور راکړ. ما ويل نور کار هم پرې وکړئ، انجنري عظيمي وويل: نور کار 

به هم پرې وکړو. په دې ترڅ کې مو د څيل د دويم پړاو پر احتاميل 

ې وکړې، دوی وويل، موږ يو احتاميل نرخ محاسبه ډيزاين او قيمت خرب 

کړی، ما وويل، تاسو يې ووايئ، انجنري ځالند وويل، تقريباً )څلوېښت زره 

ډالره(، ما وويل، دا خو ډېر قيمته دی، موږ دا اوسنۍ پيسې نه شو پوره 

کوالی، دا نورې به څنګه يش؟ بيا يې وويل، که ځينې شيان، لکه د 

  سستم، قيمتي ګروپونه او ځينې نور شیان تاسې بريغونو ستنې، الي

واخلئ، نو د )دولس لکه( افغانيو شاوخوا کې به متام يش، ما ويل خو ټول 

شيان يو ځل له قراردادي رسه اجاره کوو، دا خو ال بله النجه ده چې يو 

شی به تاسو اخلئ، يو به موږه، بيا به يې مالمتي، خرابوالی او ښه والی يو 

و، دوی ته مې وويل يو مرت مربع زينتي وطني رسه غرنۍ تيږه په پر بل اړو 

څو لګوئ؟ ځالند وويل، له پنځه زرو څخه تر اته زرو افغانيو پورې، 

وروسته يې وويل چې که زه هېڅ ګټه پرې حساب نه کړم؟ نو پنځه زره 

افغانۍ، ما وويل دا خو په نيويارک کې هم دومره قيمته نه ده، ده وويل، 

ه صورت کې چې زه يې مزدورکار ته ورکړم، د هغه اجوره کېږي، دا هم هغ

ما ويل له دې څخه به اوس بېخي تېر شو، تاسو اوس دا خپل کار بشپړ 

 ۶۱-۸کړئ، پر دې به بيا وروسته خربې کوو. زما زړه کې و چې که تر )
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لکه( افغانيو پورې هم ټول کار متام يش، بيا به هم زړه ورته ښه کړو، خو 

يمت ډېر لوړ او په لنډ وخت کې ورته پيسې پيدا کول هم اسانه دا بل ق

کار نه و، دوی ته مې وويل چې تاسې خپل ساختامين کار خالص کړئ، د 

دويم پړاو لپاره به زه يو ځل بيا له نورو مرشانو رسه خربې وکړم، بيا به 

پرېکړه وکړم، خو اوس اصيل خربه داده چې ساختامين چارې يانې د 

خه خالصه يش او همدارنګه، دوميه دايره بشپړه يش، ډکون اسکلې  بر 

ويش، زينه جوړه يش او د څيل داخل کې کنډو کپر ځايونه رسه جوړ 

 يش، پر همدې مو پرېکړه وکړه.

د څيل بهرنۍ برخه کې د ټول څيل پلسرت، د زينتي ډبرو لګول، الي  

دا هم په سسټم، کټارې، د بريو د ستنو نصب او نور مهم شيان شامل وو. 

حقيقت کې ښکلې او مهمه ساختامين برخه ده چې ټولې پخوانۍ 

ساختامين چارې تر پوښک الندې راويل، د ليدونکي سرتګې په لومړي 

ځل پر همدې برخې لګېږي، دا بايد داسې جوړه يش چې تاریخي بڼه 

يې هم خوندي يش، خوند، استحکام او ښکال هم ولري او زړونه هم 

يو ساختامين چارو د بشپړېدو پر مهال يو شمېر راجذب کړي، د لومړ

انجنريانو د دې برخې د ډيزاين ژمنې هم کړې وې، خو ورو ورو هغه 

خلک الدرکه شول، ما خپله تر دې وړاندې ډېر څيل وکتل، انټرنې  کې 

مې پلټنه وکړه، خو داسې څلی مې تر سرتګو نه شو چې زړه مې پرې 

 راټول يش.

د څيل داخيل چارې بايد ژر خالصې کړې،  قراردادي ته مې وويل چې

هغه يو دوه تنه مزدوران راوړل، د څيل داخيل برخه )دېوال( يې په ګچو 

( قوتۍ رنګ ۱اوار کړ، هغه هم يوازې الندينۍ برخه، نه نور ټول څلی، )

يې هم له )برجر( رنګ څخه په وړيا ډول واخيست، ځکه چې د سليم 

ان( او )خالد فدايي( يې ژمنه کړې کاروان رشکت مسؤل )صفي هللا کارو 
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وه، خالد فدايي ماته وويل چې د دې رنګ مجموعي قيمت )شل زره 

افغانۍ( کېده، خو دا رنګ هم ټول ونه کارول شو. نږدې لس ورځې 

يوازې دغو دوو تنو مزدورکارانو د څيل لس مرته ارتفاع زموږ له غوښتنې 

 رسه سمه جوړه نه کړای شوه.

په همدې ورځو کې ښاغلی )شميم کټوازی( چې د ځوانانو په چارو کې د 

جمهور رييس مشاور دی او د پکتيا د نوي وايل په توګه هم ټاکل شوی، د 

پوهنتون په دوره کې په اصطالح زما شاګرد و، ټلېفون راته وکړ، استاده 

يوې مشورې ته درځم، که وخت 

ولرې، هغه ټلوېزيون ته ترشيف 

ماته يې وويل، دوو مسلو ته راوړ، 

راغلی يم، يو دا چې جمهور 

رييس غواړي ما د پکتيا د وايل په 

توګه ولېږي، کار مې هم خالص 

شوی، الړ شم که الړ نه شم؟ دويم 

د نجات څيل موضوع په باب 

دررسه غږېږم، چې کار يې ډېر سست روان دی، که زه کوم رشکت پيدا 

يويس څنګه به وي؟ د لومړۍ موضوع په کړم او دا پاتې کارونه يې پر مخ 

باب مې ورته وويل: ))د پکتيا خلک خدمت ته اړتيا لري، تاسو که څه هم 

د پکتيکا ياست خو دواړه واليتونه يو رنګ کلتور او ټولنيز حاالت لري، په 

دې واليتونو کې داسې شخص ته د وايل په توګه اړتيا ده چې جمهور 

حکومت رسه مناسبات ښه وي، دلته يو څه رييس يا په ټوله کې يې مرکزي 

وزن او پېژندګلوي ولري، نو بيا خپل اړوند واليت ته مرستې راجلبوالی 

يش، د هغه ځای رالېږيل کارونه يې هم دلته څوک نه ځنډوي، د خلکو 

هم ترې يو څه حيا کېږي، نو داسې واليان کېدی يش بريايل يش، پکتيا 

 یشميم خان کټواز 
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يا خپل کور وګڼي او پر خلکو يې ته داسې یو شخص په کار دی چې پکت

زړه ودردېږي، ستا خو جمهور رييس رسه اړيکي ښه دي، چې باور يې 

درباندې کړی، نو بايد الړ شې، لومړی د پکتيا مرشان راټول کړه، مشوره 

وررسه وکړه، ځکه پکتيا د جرګو، مرکو کور او د مرشانو وطن دی، ستا عمر 

ه وکړې، بیا هم يو شمېر خلکو ته د ډېر نه دی، که ته هر څومره ښه کارون

تخريب چانس برابرېږي،نو که قومي مرشان دې تر شا والړ وي، جمهور 

رييس دې هم مالتړ وکړي او يو څه کار هم وکړې، نو بيا د تخريبکارو زور 

درباندې نه ريس.(( هغه وويل: ))د 

ولسمرش مالتړ لرم، د خلکو په ژبه هم يو 

رکې کوالی څه پوهېږم، مانا جرګې او م

شم او د پکتيا د پرمختګ لپاره مې تيارې 

څو پروژې هم تر کار الندې دي(( ما ويل 

،بيا خو نو سمه ده. دوميه مسله دې د 

څيل ياده کړه، رښتيا خربه داده چې زه 

يې هم ښه ستړی کړی يم، هغه چې طمع 

ترې کېدله ټول الړل الدرکه شول، د 

کول اسانه کار دی، رشکت خو څيل دوميې برخې لپاره د رشکت پيدا 

داسې پيسې غواړي، د پيسو پیدا کول سخت کار دی، هغه وويل نه ما 

رشکت پیدا کړی چې ټول کار خپله کوي، هېڅ پيسې نه غواړي، ما وويل 

تر دې نو ښه کار چېرته دی؟ يوه شمېره يې راکړه ويې ويل، زه شنبه يا 

يکشنبه معريف کېږم، که زه پکتيا ته الړ نه شوم، نو زه او رشکت واال به خپله 

غه به خپله دلته دلته راشو او که زه الړم، نو تاسو هغه ته زنګ ووهئ، ه

رايش، تاسو بيا نورې خربې وررسه وکړئ! دا يې هم وويل چې هغه دوبۍ 

ته تللی، کېدی يش شنبه، يا يکشنبه رايش، د )انجنري اسح  تکل( منرب يې 

 انجنري محمد اسحق تکل

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8148 
 

راکړ. د دوشنبې پر ورځ مې ورته زنګ وواهه، ټلېفون يې پورته کړ، ځان 

مې معريف کړ او بيا مې د شميم کټوازي 

، هغه وويل، له ټولو شيانو خربه وکړه

څخه خرب يم، ما وويل که وخت لرې 

ټلوېزيون ته راشه، هغه وويل، سبا سهار 

)سه شنبه( به درشم، خپل دوه نور 

انجنريان ملګري به هم ځان رسه راومل، 

ما ويل ډېره ښه ده، لس لس نيمې بجې 

وې چې انجنري اسح  تکل، انجنري 

محمد نصري بهسودوال او انجنري )سید 

نصري ميا( زموږ دفرت ته ترشيف راوړ،خپل کاري دفرت کې مو پر ټولو 

قراردادي ه چې دوی وويل، له تېر مسايلو خربې وکړې، نتيجه دا شو 

څخه کار خالص کړه، که کوم کم او توم کار يې پاتې هم وي، پروا نه 

کوي هغه هم موږ درته خالصوو، خو چې کار موږ ته ژر تسليم کړي، ما 

( مې نېټې پورې يې که راته خالص کړئ، ښه به ۶۸-۶۲وويل د اسد تر )

(مه ۶۸-۶۲يش، دا نو تقريباً د رسطان )

ټه ده. دوی وويل موږ یو ځل کار نې

وګورو، انشاء هللا ژر يې درته خالصوو. 

ما وويل ځئ چې ځو، څلورواړه د 

په موټرو کې د څيل خواته دوی 

الړو، نږدې دولس بجې وې، رحمت 

هللا ځالند ته مې وويل چې له څو 

ملګرو رسه څيل ته راځم، ته هلته 

ويل، زه تيار په ساحه کې یم، هلته چې الړو، دې انجنريانو ته اوسه، هغه و 

 انجنري سيد نصري ميا

 انجنري محمد نصري بهسودوال
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مې وويل چې تاسو به داسې نه وايئ چې موږ دا ځای جوړوو، تاسو به 

الند ته مې ځووايئ، چې موږ يې د بريوين ډيزان لپاره راغوښتي يو، 

وويل چې دا انجنري صاحبان به د بېروين ډيزاين يوه نقشه جوړه کړي، 

کړي، که نقشه زموږ خوښه شوه، ښه او که نه بيا به ګورو چې نرخ به هم را

څه وکړو، هدف مې دا و چې که ده ته ټول جریان ووايم، هسې نه چې 

يو دم يې حساسيت راوپارېږي، ما انجنري ځالند ته دا هم وويل، که دوی 

رسه پرې تواف  ته ورسېدو، نو بيا هم زه او ته مجبور يو چې نظارت يې 

ر خراب نه يش، دلته مې هم هدف دا و چې د ده کینه راونه وکړو، چې کا

پارېږي، انجنريان چې مسلکي خلک وو، د څيل داخيل زینه، د ګچو په 

واسطه د څيل د داخيل برخې اواری او نورې نيمګړتياوې يې چې وکتلې 

له واره يې ورته ګوته ونيوله، دې کار د ځالند حسادت يو څه زيات کړ، دا 

نري بهسودوال وويل، استاده بېغمه اوسه موږ يې جوړوو، دې مهال بيا انج

کې ځالند وويل، څنګه به يې جوړوې؟ هر څه به زما تر نظارت الندې 

کوې، زه څوک نه پرېږدم چې کار خراب کړي، انجنري نصري بهسودوال 

ورته وويل: ته څوک يې چې نظارت کوې، موږ خپل انجنريان لرو، خپل 

څوک يې؟ دې وخت کې ما د انجنري بهسودوال  مسلکي کاريګر، ته بيا

الس کېکاږه، چې خري دی بحث ته اړتيا نه شته، دا انجنري صيب ځالند 

دی چې د دې څيل ساختامين چارې يې تردې دمه رارسويل، ده رسه به 

مشوره کوو. دوی دواړو غوښتل چې خربه نوره هم رسه تاوه کړي، خو ما 

الند ته وويل چې ځو داراالمان ته هغه يې مخه ونيوله، بيا مې انجنري ځ

وطني زينتي تيږې ګورو چې څو ورځې وړاندې ما او تا کتلې وې اوس 

غواړو چې دوی هم همغه تيږې وګوري او که دوی رسه تواف  ته ورسېدو 

چې همدا تيږه او بیا هم تردې ښه تيږه ولګوي. پر همدې تواف  وشو، زه 

م او ځالند له خپل يو بل ملګري رسه له همدې انجنري صاحبانو رسه کېناست
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په خپل موټر کې راپسې راروان شو او له الهورۍ دروازې څخه مو د 

داراالمان سړک پر لوري حرکت وکړ، په الره کې پوره فرصت و چې زه له 

انجنريانو رسه خپله مشوره رشيکه کړم. دوی ته مې وويل چې تاسو اوس 

کارونه خالص کړي، اوس خو  ګوزاره کوئ چې دا سړی په خري رسه خپل

زموږ الس تر تيږې الندې دی، دې سړي رسه په لېټۍ کې غورځېديل يو، 

اوس بايد په ډېر مهارت الس له تيږې راوباسو، هغه کله غواړي چې د څيل 

دويم پړاو کار د ده له السه ووځي، اول پړاو کې يې قيمت دومره لوړ دی 

ډالر اټکل کړی و او بيا يې او دوميي برخې کار يې ماته څلوېښت زره 

وويل که د دغو، دغو، دغو شيانو مسوليت ته پر غاړه اخلې، نو کېدی يش 

دولس لکه افغانۍ يش، زه په دې پوهېږم چې دې کار کې يې هم 

نيمګړتيا شته، خو د دويم پړاو کار بايد ډېر ښکلی او صفا وي، څرنګه چې 

ري نه يم چې دويم کار دی بل قراردادي ته کار سپاري، نو ځکه پرې باو 

به په ښه ډول تررسه کړي که نه؟ نو اوس به تاسو تر هغه وخته پوره ګوزاره 

کوئ چې دی موږ ته څلی تسليم کړي، انجنريان دې اوسني نرخ ته هم 

حريان شول او ويې ويل چې استاده پخوانی يې هم ډېر قيمته دی، موږ 

ته وکړه، خو ټولو پر دې خو يې کار وکوت. ما د پخواين کار ټوله کيسه ور 

تواف  وکړ چې حساسيت به يې نه راپاروو، موږ به خپل کار کوو. دارالمان 

 ته الړو، يوه کور کې چې دا تيږه لګول شوې وه هغه مو وکتله:

انجنريانو وويل: دا خو زموږ خوښه نه شوه، تر دې بايد ښايسته پيدا کړو، 

رسه بېرته موټر کې سپور دوی مو هلته رخصت کړل، زه له انجنري ځالند 

شوم او د څيل پر لوري راغلو، په الر کې مې انجنري ځالند ته وويل، دې 

خلکو رسه جنجال مه کوه، هر څه خو غري له هغې هم زموږ او ستاسو په 

الس کې دي، پرې ګرځو به، دوی يو رشکت لري، ځينې سامان االت يې 

ي او ځينې نور به خپل دي، کېدی يش، هغه موږ ته په وړيا ډول راکړ 
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ورته له بازاره واخلو، مزدوران يې هم خپل دي، د رشکت کسان يې دي، 

نو کېدی يش، موږ ته يې په ارزانه وکړي، نو ته وررسه جنجال مه کوه او 

که کار يې خراب و، رخصت به يې کړو، ځالند وويل، نه زه وررسه جنجال 

دې، څنګه چې ستا خوښه نه کوم، خو ماته يې قوارې د انجنريانو نه ښکارې

وي، زه همغسې کوم، زه يې څه کوم. کله چې څيل ته راورسېدو، ما ورته 

وويل، ښه خاوره راوړه چې لومړی دا بره او د څيل داخيل برخه ډکه يش، 

اوبه پرې واچول يش، چې وروسته يې د کېناستلو چانس له منځه الړ يش، 

، زه همداسې د ټلوېزيون ده وويل سمه ده، نن شپه به ورته خاوره راوړو

 پر لوري الړم او دی د کار ساحه کې پاتې شو. 

سبا سهار د پوهنتون پر لوري روان وم، معمواًل د نجات څيل پر الره کابل 

پوهنتون ته تللم، ګورم چې د څيل ګرد چاپېره، له زړو ټوټو او 

پالستيکونو ډکه خاوره پرته ده، څه يې د څيل يوه برخه کې خايل کړې 

م ده، دا نو هغه خاوره ده چې انجنري ځالند خپل بل قراردادي ته وييل ه

چې د څيل ډکون وکړه، زه له موټره کښته شوم، ما ويل تاسې ته چا وييل 

چې دا خاوره واچوئ؟ دا خو چټله خاوره ده، دا خو سبا ته کېني، او له 
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پاسه چې موږ د ځمکې پر منت څومره قيمتي ډبرې ايښي وي، هغه ټولې 

پر ځمکه ننوځي. يو مزدور کار وويل، وهللا موږ نه پوهېږو دغه خاوره يې 

د شپې دلته ډېرۍ کړه موږ ته يې وويل چې له دې څخه ډکون وکړئ، دا 

نو هغه خاوره ده چې د ښاروالۍ يا نور موټر چې د ښار له لښتيو څخه 

ر کومه چټيل بايس له ښاره بهر ته يې وړي، هغه يې دلته ډېرۍ کړې ده، ژ 

مې ځالند ته زنګ وواهه، ما ورته وويل، وه انجنري صيب دا دې څه 

راوړي؟ دا خو يې د ښاروالۍ ګند راوړی، له دې څخه ته ډکون کوې؟ ده 

وويل، ما ورته وييل، دا مه اچوئ، دا خرابه ده، زه له غره څخه سمه خاوره 

او رېګ راوړم، چې کېنني، ما ويل ژر يې ټوله کړئ چې هم يې ځای 

کړی او هم يې د خلکو الره بنده کړې، ده وويل، سمه ده ټولوم  چټل

يې. درې څلور ورځې نوره هم دا خاوره پرته وه، بله ورځ چې الړم، د 

څيل بهرنۍ لومړۍ دايره له خاورو ډکه وه، ځالند وويل چې دا مې نوې 

خاوره راوړې او پخوانۍ مې ټوله کړه، خاوره يو څه نوې ښکارېده، پوره 

ه شوم چې الندې برخه کې به يې پاکه خاوره اچويل وي که نه؟ باوري ن

دوميه دايره چې موږ د شینوايل لپاره په پام کې نيولې وه، هغه ال 

هامغسې پاتې وه. دوميه دايره چې موږ په کوم ښکلی ډيزاين غوښته، هغه 

هم هغسې نه وه جوړه شوې، کنډو کپر وه، نو ځکه خو انجنري ځالند او 

ر عظيمي، د قالب د خالصېدو پر مهال د شپې ناوخته خپله انجنري نذي

ورپسې ګېلامله اخيستې وه او پلسرت يې ورکاوه، چې بهرنی عيب يې پ  

يش. د څيل داخيل برخه چې مخکې ال له کاغذونو او نورو لرګيو يې يوه 

برخه ډکه وه، څو ځله مې ورته وويل چې دا پاکه کړه او له ښې خاورې او 

ه يې ډکه کړه، هغه په په دې پلمه چې خوازې په کې خښې ښه غرين جغل
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دي او پاس کار روان دی، وروسته يې ډکوم، د ده د کار تر پايه همغسې 

پاتې شوه. په دې بهري کې مې ورته وويل چې خوازې دې نورې ټولې 

کړه او ته دې هم خپل کار غوټه کړه، چې زه مشرتک هيئت وټاکم، ستا 

ي او زموږ هم، ستا کار به وارزوي او د تړون مطاب  استازی به هم په کې و 

به تاسو ته خپلې پيسې درکړم، شپږ اوه ورځې يې په دې کې تېرې کړې، 

نن يې خالصوم، سبا يې خالصوم، خو کار پر خپل پاتې ځای و. دا خوازه 

نو ده له يوه بل ټېکه دار او هغه بيا له بل څخه په اجاره راوړې وه، ده 

بيا هغه بل ته د خوازې د اجارې پيسې نه دي ورکړي، موږ  هغه ته او هغه

د دواړو خوازو کارو ټلېفون منربونه پیدا کړل، دادی نن يې خالصوو، سبا 

يې خالصوو، نن جمعه ده، مزدورکار نه شته، خوازه کار لوګر ته تللی، شل 

پلمې يې جوړې کړې، اخر يې يوه وويل چې ځالند ماته پيسې نه دي 

چې هغه ماته پيسې رانه کړي، زه خوازې نه خالصوم، اخر زه راکړي؟ څو 

پرې په قهر شوم، ما وويل وروره د تا حساب هغه رسه دی، هغه خپل دفرت 

او ادرس لري، الړ شه خپل حساب وررسه وکړه، بيا يې ټلېفون بند کړ، اخر 

مجبور شوم مسېج ورته وکړم چې موږ مه مجبوروه چې له قانوين زور څخه 

خلو، که ستا خوازې دلته وي، يا نه وي، ته بايد خپل حساب له کار وا

(مې حوزې د ميل ۶۷قراردادي رسه وکړې، بيا يې هم ځواب رانه کړ، د )

امنيت امر )حاجي زمان( ورته زنګ وواهه چې وروره خوازې دې خالصې 

کړه، دا دی مازيګر يې خالصوم، مازيګر چې الړو، بيا هم هېڅوک رانغلل، 

له هم ضايع شوه، مازيګر ناوخته مې بيا ځالند ته زنګ وواهه، يوه ورځ ب

چې وه وروره ولې مو د خولې خوند پيکه کوې، ستا کار خالص دی، دا 

اوومه امته ورځ ده، زه درته وايم خوازې خالصې کړه او ته کله يوه پلمه 
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کوې او کله بله، هغه نه يوړه او نه راوړه، راته يې وويل، تر هغه پورې چې 

اته مې سل په سلو کې پيسې رانه کړئ او زما حساب خالص نه کړئ، زه م

نه خوازې خالصوم او نه چاته اجازه ورکوم چې دلته رايش، الس مو 

خالص څه شی چې کوالی شئ، ما ورته وويل وه وروره له عقل څخه کار 

واخله، ما او تا يو تړون کړی، قرارداد مو کړی چې کله ستا ساختامين 

ې شوې، د یوه فني هيئت تر ارزونې وروسته به زه تاته پاتې چارې خالص

( سلنې کمې اټکل کېږي، د شلو ورځو په بهري کې ۹۱پيسې چې تر )

دررسوم، ته بايد مارسه د قرارداد مطاب  الړ شې او ديوه قراردادي او 

ټېکه دار په توګه خربې وکړې، دا کم عقلې خربې په کار نه دي، موږ مه 

قانوين زور دې بيا خوازې لرې کړو، بله خربه داده چې  مجبوروه چې په

هره ورځ چې پر موږ تېرېږي، موږ وخت له السه ورکوو او دويم رشکت 

تاوان کوي، مزدورکار راويل او بېرته يې رخصت کړي، ده وويل، زه 

هېڅوک په رسميت نه پېژنم، څلی ما جوړ کړی، څو چې مو پيسې نه وي 

کوم او نه څيل ته څوک پرېږدم، که څوک نر راکړي، زه نه خوازه لرې 

وي، سبا ماسپښني دې رايش، ما ويل سمه ده، سبا به رسه ګورو، مجبور 

شوم، د پوليسو امنيتي حوزې ته مې يو غوښتنليک وليکه، د دې 

 غوښتنليک منت په دې ډول و:
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دا غوښتنليک مې ميوند شاه احمدزي ته ورکړ، ما ويل د امتې حوزې امر 

(مې حوزې د ميل امنيت امر )حاجي زمان( چې ۶۷ته يې يوسه، د )

مخکې تر مخکې په جريان کې و، هغه مې هم راوغوښته، حاجي زمان 

وويل: ))د پوليسو حوزې ته رضورت نه شته، زه يې خپله حلوم او بل دا 

رونه دي، ستا له شخصيت رسه مناسب نه دي، له ګېلکار او چې دا واړه کا

ټېکه دار رسه نښتی اوسې او دومره دې ورته اعصاب خراب دي. دا زه په 

يوه ساعت کې حلوم.(( انجنري ځالند ته يې زنګ وواهه، هغه ورته وويل 

چې ماته دې وخت راکړي، تر مازيګره يې خالصوم، بيا يې د خوازې بل 

ګ ووهه چې تر مازيګر څلور بجو پورې دې خوازې ټولې قراردادي ته زن

کړه، هغه وويل ماته ځالند وويل چې خوازې مه خالصوه، ميوند شاه 
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احمدزی د پوليسو حوزې ته الړ او جنايي مدير وررسه د څيل ساحې ته 

رحمت هللا ځالند چې مخکې يې  راغی، حاجي زمان هم څيل ته الړ،

څيل ته رايش، ځان پ  کړ، حوزې وييل چې زه څوک نه پرېږدم چې 

څخه ورته زنګونه ورتلل، خو ټلېفون يې نه جګوه، يو ځل چې ميوند شاه 

احمدزي رسه په ټلېفون کې رخ شو، نو هغه ورته وويل چې راشه حوزې 

ته، هغه ته يې د خور، مور، قوم او ټول نسب کنځلې وکړې او د مرګ 

چې ته اخطارونه څه کوې، اخطارونه يې هم ورته ورکړل. هغه ورته وويل 

ته حوزې ته راشه او يا څيل ته، بيا به هلته خربې کوو، خو ده هغه ته هغه 

سپکې سپورې استعامل کړې چې د کاغذ پر مخ د ليکلو وړ نه دي، 

جنايي مدير ماته وويل: ته بېغمه اوسه، هر څوک چې وي او زما الس ته 

ر ناوخته زه خپله څيل ته رايش، زه به يې اميان په الس کې ورکړم. مازيګ

ورغلم، د پخواين قراردادي مزدورانو ته مې وويل، تاسې ځئ ورونو، خپل 

سامان مو جمع کړئ، دلته هېڅ شی پرې نه ږدئ، چې سبا مو بيا حساب 

جړ نه اويس، هغوی خپله خېمه او بسرته ټوله کړه، څيل ته مې خپل دوه 

واړه د ميل امنيت د  امنيتي ساتونکي او يو تن امنيتي مسول چې درې

لسمې ادارې کارکوونکي دي، د امنيت لپاره وګومارل، ورته مې وويل چې 

تر سبا پورې د څيل امنيت ساتل ستاسو پر غاړه دی، سبا به بيا ګورو چې 

څه کېږي، د شپې ماښام دوی د څيل امنيت پر غاړه واخيست، کله چې 

ې له راتګ څخه انجنري ځالند دا جديت وکوت، نو څيل او حوزې ته ي

ډډه وکړه، ژر يې په داسې حرکتونو الس پورې کړ چې پخوا يې تصور هم 

نه و، صمد ځاځی چې د ځاځيو د يوې شورا مرش دی او له پخوا نه له 

ځالند څخه خوابدی و، ان ده ته د قرارداد له ورکړې رسه هم مخالف و او 

، د هغه ور يې خپله ځالند به هم وخت پر وخت پر نامناسبو الفاظو يادوه

وټکوه چې )يون( خو غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، د ميل تحريک 
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په نامه يې کړي، دا افتخار مرشقي ته يويس، څلی خو زموږ او ستاسو 

پکتياوالو او بيا د ځاځيو دی، اوس يې ولې وياړ بل چاته الړ يش او نور په 

 سلګونو تورونه يې پورې کړي وو.

يو څو تنه ځوانان هم راټول کړي وو او تر دې  همدا مهال يې د ځاځيو

يې هم غلطې خربې وررسولې وې، د پکتيا يو شمېر نورو مخورو ته يې يو 

بل ډول خرب رسولی و او دا يې هم ورته وييل وو چې يون د خپلو 

وسلوالو په زور زما خلک له څيل شړيل او هغوی يې وهيل ټکويل دي. 

جنجايل يش او دا څلی  هدف يې دا و چې دا موضوع همداسې

همداسې نيمګړی پاتې يش او بيا خلکو ته ووايي چې ګورئ له ما پرته 

څوک دا کار نه يش کوالی، هغه ساختامين رشکت چې اوس يې په وړيا 

ډول دې کار ته زړه ښه کړی، هغه به هم زړه توری يش او بيا چې تر څو 

به ډېر وخت پيسې پيدا کېږي او بيا بل رشکت ته يې ورکوي، دې کې 

 ووځي. 

صمد ځاځی چې تر دې مهاله له ځالند رسه وران و، د ځالند عذر او بښنې 

يې د خپل ځاځيتوب او سيمه والۍ جذبه راپارولې، ژر يې د امتې 

حوزې امر چې هغه هم د پکتيا دی او دوی يو بل رسه پېژين، هغه ته 

ي مسله ده، ټلېفون کړی چې دې کار کې بايد ته مداخله ونه کړې، دا قوم

دا موږه په خپله حلوو. د صمد ځاځي يو هدف دا کېدی يش چې دوی 

خو له پيله بيا تر دې دمه په څيل کې هېڅ ونه کړل او د دوی له مرستې 

پرته څلی د بشپړېدو لوري ته روان شو، نو دا ورته يوه ښه پلمه وه چې 

يوځل بيا په څيل کې ځان مطرح او په دې ډول خلکو ته وښيي چې 

همدوی دي چې د څيل په چارو کې دخيل دي. زه چې له ميوند شاه 

احمدزي رسه د حوزې د امر له سوړ چلند څخه خرب شوم او د صمد 

ځاځي له حرکت څخه، نو یو څه خوابدی شوم، صمد ځاځي ته خو مې 
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 حاجي خان محمد باز منګل

ځکه زنګ ونه واهه چې تر دې وړاندې مې د همدې څيل لپاره درې ځله 

ټلېفون ځواب نه و راکړی، د حوزې امر ته  ده د ورته زنګ وهلی و، خو

مې وويل چې ستا وظيفه د امنيت ساتل دي، دا د سيمې، قوم، ولسوالۍ 

او قبيلې خربه نه ده، دا يوه ميل مسله ده او زه نږدې لس مياشتې کېږي 

چې په دې څيل کې رسګردانه یم، اوس یو ټېکه دار دی، د تړون خالف 

اسو ته وايم چې تاسو يې حوزې ته حارض ټولو ته اخطارونه ورکوي، زه ت

کړئ چې موږ هم درشو او هلته خربه سپینه کړو، خو دوی غواړي دا 

مسله سيمې ته کش کړي او په 

دې ډول خپل عيب د سيمې او 

قوم تر چرت الندې پ  کړي او 

تاسو بايد په دې کار کې د چا د 

عيب پټونې هڅه ونه کړئ، ما 

ويل زه دا څه کم لس مياشتې و 

کېږي چې نذير احمدزي او 

صمد ځاځي پسې ګرځم، پيدا 

کوالی يې نه شم، اوس چې 

څلی د بشپړېدو په حال کې 

دی، اوس ولې دوی ټول 

راويک شول، ما وويل، زماڅه کار و چې تر دې حده د څيل په کار کې 

عقيب کړی دخيل شم، دا خو د دوی کار و چې له پيله بيا تردې دمه يې ت

وای، اوس چې پر ما تحميل شوی، زه مجبور يم، تر پايه يې ورسوم، د 

حوزې امر ماته وويل چې نذير احمدزي ماته زنګ نه دی وهلی، خو 

صمد ځاځي راته زنګ وهلی و، ما وويل له دې څخه معلومېږي چې 

حوزه هم په دې برخه کې څه نه يش کوالی، خو د څيل امنيت درڅخه 
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و ما له مجبوريته خپل ساتونکي هلته پرېښودل، که نه نو د غواړم، اوس خ

څيل امنيت ساتل خو ستاسو کار دی. اوس هم درته وايم چې د څيل 

امنيت بايد ونيسئ او هېڅوک بايد څيل ته پرې نه ږدئ او که هرڅوک 

وسلوال وي او که نا وسلوال، بدمعايش وکړي او يا که بيا کومه پېښه وشوه، 

تاسو پر غاړه دی. د حوزې امر وويل، هېڅ تشويش مه نو مسوليت يې س

کوه، هېڅوک څيل ته نه يش رانږدې کېدالی، څلی مخکې هم زموږ تر 

امنيتي پوښک الندې و او بيا به هم وي، د امنيت له پلوه هېڅ اندېښنه مه 

کوه او هغه نورو مسايلو کې موږ ځکه ګوتې نه وهو چې هغه ستاسو مرشانو 

ت زموږ پر غاړه. د ماسخوتن تر لسو بجو پورې مې څو کار دی، نور امني

ځلې د څيل احوال واخيسته، ساتونکو راته وويل خري او خرييت دی. د 

شپې نهه بجې مې يو خل حاجي خان محمد باز منګل او قدرت هللا 

د وعدې په باب  (سهاک ته د يکشنبې ورځې )د رسطان د لومړۍ نېټې

وويل چې پر ځای ده که نه؟ هغوی وويل هو پر ځای ده، دا وعده ځکه 

موږ ايښې وه چې تېره اوونۍ په رسويب کې یو سخت سېالب راغلی و، اوه 

تنه يې شهيدان کړي وو، ګڼ شمېر ټپيان او تر دوو سوو څخه زيات 

 کورونه يې زيامنن کړي وو. درې کاله مخکې هم رسويب کې همداسې

سېالب راغلی و، خلکو ته يې ډېر زيان رسولی و،هغه وخت موږ رسنيز 

کمپاين وکړ او ډېرو هېوادوالو سېالب ځپلو رسه مرستې وکړې، د رسويب 

خلک له موږ څخه ډېر خوشاله وو، سږ کال چې بيا سېالب راغی، نو بيا له 

رسويب څخه يو شمېر هېوادوالو زنګونه ووهل او له مصيبت ځپلو رسه يې 

د مرستې غوښتنه وکړه. سږ کال چې موږ د نورو مرصوفيتونو له امله د 

زيات رسنيز کمپاين جوګه نه وو او د مرستندويانو اقتصاد هم د پخوا په 

شان ښه نه و، مرستندويه موسسې هم په هغه قوت کې نه وې، يوازې 

جمهور رييس د هوا له څپو څخه د الوتکې په ذريعه سېالب ځپلې سيمې 
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نور نو د مرستو درک نه و، نو په داسې يو حالت کې ما يوازې  وکتلې،

حاجي خان محمد باز منګل ته زنګ وواهه چې که مرسته کوالی يش، 

خان محمد باز منګل تېر کال د کابل د رسای شهزده د رصافانو د ټولنې 

رييس و، له يوې درنې کورنۍ څخه دی، وخت پر وخت يې خلکو رسه 

مې ورته زنګ وواهه، ده وويل سمه ده، خپل مرستې کړي، دا ځل چې 

کوښک به وکړو، موږ رسه د همدې سختو ورځو لپاره تيارې يو څه پيسې 

شته، نورو ملګرو رسه به مشوره وکړو، تاسو ته به احوال درکړو. د هغوی 

مشوره راغلې وه، ماته يې وويل چې مېکانېزم او وخت به تاسو او د کابل د 

رت هللا سهاک( چې د همغې سيمې دی، جوړ خلکو استازی ښاغلی )قد

او وټاکئ، ما )سهاک( صيب رسه خربه رشيکه کړه، هغه ټول سستم برابر کړ 

( بجې مو رسوبې ته د رسېدو وخت وټاکه. ۳-۸او د يکشنبې ورځې سهار )

دا وعده هم پر خپل ځای وه او کابل کې د څيل نوي راټوکېديل 

ښمن وم، خان محمد باز منګل ته مې جنجالونه هم وو، نو يو څه ورته اندې

وويل که زه دررسه الړ نه شم، څنګه به يش؟ هغه وويل رضور به ځې او د 

سهاک صيب ټينګار هم و، د شپې لس بجې وې چې د ښاغيل نذير 

احمدزي زنګ راغی، څرنګه چې نذير احمدزي زما ډېر ټلېفونونه نه وو 

رته کوه، خو بيا مې ضمري پورته کړي، نو شيطان راته وويل راځه مه يې پو 

وويل چې حتمي کومه د ژوند او خدای مه کړه د مرګ کومه پېښه شوې 

چې په دې ناوخته کې احمدزی صيب زنګ وهي. ټلېفون مې اوکی کړ، 

زه يم استاده احمدزی، بښنه غواړم چې په دې ناوخته مې درته تکليف 

نه مې په  درکړ، موضوع مهمه وه، ځکه مې درته زنګ وواهه، که نه نو

تکليفولې، ما وويل څه خربه ده؟ ده وويل هغه د څيل څه جنجال دی؟ ما 

وويل مخکې تر دې چې د څيل په باب دررسه وغږېږم، به دې اړه خو زما 

او ستا حساب او کتاب پر خپل ځای دی، هغه به جرګې ته رارسه کېنې، د 
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مې يې  احمدزيو او پښتنو جرګې ته؟ هغه په ارامو اعصابو وويل، مرش

جرګې ته هم دررسه کېنم، مالمتي هم منم، ناغه هم درکوم، هر جرم چې 

ته وايې هغه پور پرې کوم، نور څه وايې؟ ما ويل هغه حسابونه به وروسته 

کوو، خو اوس څه خربه شوې ده؟ ده وويل، د څيل جنجال دريادوم، نن 

ه څه خربه شوې ده؟ ما ويل هېڅ خربه نه ده شوې، ساختامين رشکت رس 

قرارداد پايته رسېدلی، د هغه کار خالص دی، پاتې پيسې به يې تر حساب 

وروسته ورکړو، نور کار بل رشکت ته ورکوو، ده وويل نه خربه بل څه ده؟ 

دلته د پکتيا مرشان راغيل او ډله ناست دي، ستا خربې هم اوري، دوی 

، وايي غ  مشکل دی، ما ويل دوی چېرې دي؟ ده وويل زما په کور کې 

ما ويل دوی معطل کړه چې الړ نه يش، زه درغلم، ژر مې له ټلوېزيونه 

موټر راوغوښت په الهورۍ دروازه کې چې څيل ته ورسېدم، زما امنيتي 

مسول )فریدون شېرزی( چې دا مهال تيار په څيل کې و، هغه مې هم 

راواخيست او د نذير احمدزي کور ته الړو، الرې خالصې وې، لس نيمې 

ه کور ته ورسېدو، ګورم چې يو صمد ځاځی، يو بل سپني بجې د هغ

ږيری چې وروسته مې وپېژنده چې حاجي عبدالباري منګل دی او يو 

دوه درې کسان نور ناست دي، ما ويل چېرې دي نور مرشان؟ احمدزي 

صيب وويل، څو تنه نور هم وو، هغه الړل، په پغامن کې کومه کلتوري 

جب مرشان دي، د مرشانو يې له مېلې رسه مېله وه، ما زړه کې وويل چې ع

څه؟ هغه هم په دې نیمه شپه کې، خو واقعيت دا و چې يوازې عبدالباري 

منګل په کې مرش و او خپله صمد ځاځی او کېدی يش يو څو نور ځوانان 

هم وررسه وو چې هغه ترې همغه رسله ماښامه مېلې ته تليل وو او دوی 

وويل، اول يې تاسو رشوع کړئ چې زه ترې پاتې وو. ما نذير احمدي ته 

په مقصد پوه شم چې اصيل خربه څه ده؟ خربه اخوا دېخوا وه، خو ورو 

ورو سپينېدله، احمدزي صيب وويل چې دا مرشان وايي چې دا څلی د 
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 صمد ځاځی

ټولو دی، دا بايد د يو تن په نامه متام نه يش، اوس يون صيب خپل 

جوړوه، هغه يې په وسلوال راوستي او پخواين خلک چې دا څلی يې 

زوره له څيل شړيل او دی غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، د خپل 

ګوند ميل تحريک په نامه يې کړي او خپل نوم پرې وليکي، څلی موږ 

جوړ کړی، موږ په کې خواري کړې او اوس دی په پای کې راوالړ شو، 

هر څه په خپل نامه متاموي، دې وخت کې صمد ځاځي وويل چې هلته 

ر شور ماشور و، ځوانان راټول شوي وو، ډېر احساسايت وو، پر څيل ډې

راتلل او ويل يې څوک دي چې زموږ خلک يې شړيل دي، خو زه تر مند 

شوم، نزاع مې خاموشه کړه، د حوزې امر ته مې زنګ وواهه چې دې کار 

کې مداخله مه کوه، که زه نه وای، نو نن مازيګر به ډېره غټه نزاع جوړه 

شوې وه. دا څلی د ولس دی، نه دا چې يو څوک دې د خپل ځان، ډلې 

په نامه کړي، دې کې له کلونو کلونو راهيسې خلکو قربانۍ يا ګوند 

ورکړي، دا ټول کارونه بايد په مشوره ويش، د يوه شخص انحصار بايد ختم 

يش، دلته قومي مرشان دي، داسې خو نه ده چې هر سړی په خپل رس 

راجګ يش، وسلوال راويل، دلته خو 

هر څوک وسلوال لري، ځالند راغلی 

ويل چې )يون( و، مرشانو ته يې و 

غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، نو 

ما يې مخه ونيوله او دېته ورته نورې 

ډېر زياتې خربې يې وکړې. ما وويل 

کله چې ستاسو خربې خالصې شوې، 

زه خپلې خربې پيلوم، د نذير 

احمدزي نظر دا و چې دا خربه بايد 

جنجال ته ونه وځي، بايد خپلو منځو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8133 
 

ې هم مننه وکړه چې په دې نيمه شپه کې د کې يې حل کړو، ما څخه ي

دوی کور ته ورغلم. ما اول نذير احمدزي ته وويل چې تاته مې څو ځله 

زنګ وهلی، خربه ميسجونو او خفګان ته ووته، ايا زه په دې وطن کې 

دومره بې ارزښته کس وم چې تا زما لسګونو ټلېفونونو ته د یوې دقيقې 

د تا له همدې کوره پيل شو، ولې  ځواب نه شو ويالی؟ د څيل کار خو

د  د سږ کال ( مې بيا دا دی۷۹د ميزان له ) د تېر کال الدرکه شوې؟

)رسطان( تر پايه نږدې لس مياشتې تېرېږي، لس مياشتې بعد زه تارسه ستا 

په کور کې د څيل په باب بحث کوم، رشيد ايويب ته چې تر ټولو زياتې 

ځل څيل ته راغلی؟ صمد ځاځي ته الپې يې وهلې، په لسو مياشتو کې يو 

مې څو ځله د همدې څيل په خاطر زنګونه وهيل، زما ټلېفون يې اوکی 

کړی؟ دې وخت کې يو ځل بيا صمد ځاځی زما خربو کې راولوېده: ))ته 

خو څه ماليکه نه وې، چې حتمي به مې ستا ټلېفون اوکی کاوه، زه شل 

رايش او فوراً يې اوکی  کاره لرم، زه خو اوزګار نه يم چې د هر چا زنګ

کړم، يا به خارج کې وم او يا به چېرته مرصوف وم او يا به سفر کې وم...(( 

ما ويل د دې په خاطر چې د خولې خوند مو پيکه نه يش، ډيالوګ به نه 

کوو، ما له ماليکې څخه ماليکې ته زنګ نه دی وهلی، ما له )اسمعيل يون( 

اليکو حساب جال دی، هغوی څخه )صمد ځاځي( ته زنګ وهلی و، د م

ټلېفون ته اړتيا نه لري، اوس رضورت نه شته چې موږ له اصيل موضوع 

څخه نورو موضوعګانو ته الړ شو، هر سړی بايد د خپل وزن په تناسب 

خربې وکړي، هغه وويل: ))ستا وزن هم موږ ته معلوم دی او د نورو هم((. 

ه يون صيب ته ناغه ))ز  دې کې احمدزي مداخله وکړه ، اول يې وويل:

يم، کور ته يې ورځم، ټلوېزیون ته ورځم، جرګه ورومل، پسه ورومل، غويی 

ورومل، هر عذر چې دی غواړي هغه منم، زه رښتيا هم ده ته مالمت يم، يا 

د ډېر مرصوفيت، يا د لويو کارونو، يا هم د سستيا له امله، د هرې وجې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8131 
 

د احوال مې ورکړی وای، چې و، ما د ده ټلېفون ځواب کړی نه دی، باي

دا چې ومې نه کړای شو، زه خپله مالمتيا منم، هر څه چې دی وايي، زه 

راځئ چې دا النجه خالصه کړو.(( ما بيا له يې په رس سرتګو منم، خو 

ساختامين رشکت رسه د قرارداد ټول منت ورته ولوست او ټولې هغه 

لې مې وررسه قرارداد وکړ، څومره پيسې مې خربې مې ورته وکړې چې و 

تر دې دمه وررسولې دي او چا راکړې دي، دا ټول بيان مې ک  م  ښه 

د  په زېر او زور رسه ورته وکړ او پاتې شوه د خپل ځان او تحریک په نامه

دا تر منطقه پورته خربه ده، نه د چا نېت داسې دی او نه  څيل نومول

راردادي ځکه رخصت کړ چې کار يې پايته څوک دا کار کوالی يش، ما ق

رسېدلی او موږ بايد پاتې 

کارونه بل رشکت ته ورکړو، 

ده مزاحمت پېښوه، نو ځکه 

مې حوزې ته وويل، نور 

څوک و چې ما ورته خربه 

کړې وای؟ دی نه د څيل 

مالک دی او نه يې هم په 

کې يوه افغانۍ مرصف کړی، 

دی وي که بل ټيکه دار وي 

سابونه پاکوي اخر به خپل ح

او ځي به، په دې خاطر چې د ده غوښتنې موږ نورې نه شوې زغمالی، نو 

 خربه يې رسچپه کړه، مسله يې قوم، قبيلې او سيمې ته يوړه.

صمد ځاځي رسه چې دی کلونه کلونه وران و، ده ته يې پناه راوړه او 

همداسې نورو خلکو ته، بيا مخکې تر دې چې د ده خربو ته غوږ ونييس، 

زما منرب خو هر چا رسه دی، ما رسه به يې يو ځل متاس نيولی و چې 

 حاجي محمد نذير احمدزی
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خربه څه ده؟ د ځينو ټيکه دارانو دا خصلت وي، چې هر وخت د کور له 

صاحب رسه په حساب او کتاب کې ورانېږي، بل ده ما رسه د ټېکه دار يا 

قراردادي په توګه قرارداد کړی، که د څيل د اصيل جوړوونکي يا مالک 

ه؟ که چېرې دواړه خواوې دی وي، نو بیا ما رسه يې قرارداد د څه په توګ

لپاره کاوه، پيسې يې ولې له ما څخه اخيستې؟ دې وخت کې صمد 

ځاځي وويل: ))ته چې ځان د څيل مالک بولې، تا په کې خپله څو 

روپۍ ورکړې دي؟ هغه راوښيه، دا خو د نورو خلکو پيسې دي، هغه ته 

ړې!؟(( ما ورته وويل: ))اول خو بايد ته د پيسو څنګه په خپل ځان پورې ت

د پيغور خربه مطرح نه کړې چې د تا په کې څو دي، )مانا زه خو پيسه 

دار يم او ته ال هېڅ نه لرې( ما وويل، خدای پاک استعدادونه تقسيم 

کړي، يوه ته يې قلم ورکړی، يوه ته توپک، يوه ته پيسې، يوه ته يو نعمت 

هېڅوک پوره او کره نه دی، پاتې شوې دا پيسې که له او بل ته بل نعمت، 

يوې خوا يې حساب کړې، دا پيسې اکرثيت ما پیدا کړي، که زه ورپسې 

شله شوی نه وای، دا يوه روپۍ به هم نه وه پيدا شوې او که له بلې خوا 

يې حساب کړې، دا د هر چا خپلې پيسې دي چې ما يې درته مخکې 

ستا د شخيص پيغور خربه، ما چې د څيل  نومونه واخيستل، پاتې شوله

لپاره د تيارۍ کومه غونډه په ژوندون کې جوړ ه کړې وه، نږدې اته سوه 

کسانو په کې ګډون کړی و او بشپړ جريان يې له ژوندون څخه خپور شو، 

دوه زره ډالره لګويل وو او )زر ډالره( مې د څيل د ډبرې د ايښودلو پر 

موټرو او سونډ سستم لګويل او نور مې هم زړه  ورځ، پر بايرنونو، بريغونو،

دی چې تر ټولو وروسته خپله مرسته په کې واچوم، بل هغه څوک ح  

لري چې په دې باب ډېر بحث وکړي چې يا يې خپله پيسې اچولې وي او 

يا يې هم تر همدغې کچې له نورو څخه پيسې راټولې کړي وي. زه هر 

نه لرم، تر دې دمه همغه خلک د چاته د څيل د ګذارش ورکولو مسوليت 
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پوښتنې ح  لري چې ماته يې پيسې راکړې دي، کله چې ما د څيل د 

پرانيستې پر ورځ ټول مايل او کاري راپور وړاندې کړ، بيا يو څوک ح  

لري، ووايي چې وروره ما هم يوه افغانۍ په کې اچولې وه، ولې دې زما د 

ډېر وخت شته(( صمد ځاځي  مرستې يادونه ونه کړه، خو تر هغه پورې ال

وويل: ))ما هم مرسته راټوله کړې، خو تاسې ته مې ځکه نه درکوله چې له 

همغه پيله ستاسو مېکانېزم سم نه و.(( ما وويل: ))ما خو شپږ مياشتې 

وروسته وررسه تړون السليک کړ، تاسې چې هر ډول مېکانېزم غوښتنه 

له شوې، زما او د صمد خپله به مو جوړ کړی و، خربې ډېرې زياتې تباد

ځاځي خربې دومره رسه ترخې شوې چې د نجات څيل له حرميه خو 

ووتو، د نورو ټولنيزو څلو حرميونه مو هم رسه ونړول، خو د مجلس په 

پای کې د بدبينۍ پر ځای ورو ورو مفاهمې او نرمښت ته روان شو، 

ې ښاغيل حاجي عبدالباري منګل هم په کې په دې مند کې د روغې جوړ 

خربې کولې، نذير احمدزي هم، دوی ټولو وويل، هغه څه چې موږ ته 

ويل شوي وو، دلته خو خربه ټوله د هغو برعکس ده، صمد ځاځي هم 

وويل چې یون صيب زما له خربو غلط برداشت وکړ، زما هدف دا و چې 

دغسې يوه ستونزه پیدا شوې وه، ما غوښتل دا رش رفع کړم، نور مې کوم 

ما )يون( باندې چې دا څو ورځې کوم کړاو تېر شوی و، په هدف نه و. پر 

دې برخه کې هره ناسمه خربه راباندې د توپ د مرمۍ په شان لګېدله. د 

مجلس په پای کې خربه ورو ورو تفاهم ته ورسېده، ما وويل به دې خاطر 

چې سبا ټيکه دار نورې خربې جوړې نه کړي، د سمت او قبيلې خربه 

کرکه لرم، مطرح نه کړي، ښه به وي چې د لويې چې زه ورڅخه سخته 

پکتيا او که ممکنه وي د لوی کندهار او لويې ننګرهار ځينې مطرح مرشان 

يا د شوراګانو رييسان دې رسه راټول يش او د حاجي صيب عبدالباري 

منګل، چې د څيل د لومړيو مايل مرستندويانو له جملې څخه دی، په 
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ادي دې هم وي، هر چا رسه چې څه کور کې دې رسه راکېني، قرارد

شک شبه، غلط فهمي او پوښتنه وي، ټول به مطرح کړي، زه به ورته خپل 

وضاحت ورکړم او تر دې دمه د څيل 

راپور، خو يوه خربه به همدلته 

سپينوو چې د څيل کار به روان وي، 

زموږ تر مند چې د نظر هر ډول 

ساختامين اختالف وي، هغه به تر 

کاره بهر حلوو، وخت کم دی او د 

څيل چارو کې يوه ورځ وقفه هم نه 

شو منالی، احمدزي صيب وويل 

چې يو سبا دې هم پرې کار نه کوي، 

تر ماسپښينه بيا دې رشوع کړي، ما 

ويل د پخواين قراردادي کار ختم دی او اوسنی رشکت سبا د خوازو په 

خت نه ضايع کوو، نور چا څه خربه تړلو او د تيږو پر لګولو پيل کوي، و 

د شاه شهيد په ونه کړه. حاجي عبدالباري منګل وويل، سبا زه تيار يم، 

لومړي سړک کې مې کور دی، دوه بجې ترشيف راوړئ، ما ويل د خلکو 

خربول پر تاسو دي، دوی وويل سمه ده. دې رسه زما او د صمد ځاځي 

څه راکم شو، هغه رخصت واخيست او زه څو دقيقې  تر مند کړکېچ هم يو

نور هم له حاجي صيب عبدالباري منګل او نورو دوستانو رسه پاتې شوم، 

دې وخت کې حاجي نذير احمدزي ډوډۍ راوړه، رسه کړي مړزان او 

څه نوره غوښه، ما ويل ما خو درته وييل وو چې تر څو پورې زما او ستا 

وډۍ خورم، نه چای څښم، تر دې دمخه جرګه نه وي شوې، زه نه ستا ډ

هغه چای هم راوړ، خو ما ونه څښه او يو بوتل اوبه مې چې له ځان رسه 

وړې وې، پر همغو مې ګوزاره وکړه. نذير احمدزي د مړز يو ورون بېل کړ 

 حاجي عبدالباري منګل

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8138 
 

او راته يې وويل، وهللا چې دا ونه خورې، که له دې ځايه راڅخه الړ شې 

، د پښتانه کور ته راغلی يې، دا ګوډې ماتې او يا دررسه په عمر کې وغږېږم

د ورونو تر مند راځي، جنګ به هم کوو، سوله به هم کوو، جرګه به هم 

کوو، جګړه به هم کوو، دا ټول شيان به کوو خو هدف به له السه نه ورکوو 

چې درته مې وویل مالمت يم، بيا مالمت يم، مالمت چا وژلی؟ نو د مړز 

ډوډۍ مې ونه خوړه، حاجي صيب عبدالباري  يو ورون مې وخوړ، نوره

منګل نور ټول دوستان خوشاله شول، تقريباً دوه بجې وې چې د نذير 

احمدزي له کوره د خپل کور خوا ته راغلم، ماشومان ويده وو، مېرمن مې 

دروازه خالصه کړه، ويل يې ولې دومره ناوخته، ما وويل د نذير احمدزي 

ه، دې وويل، مشکل حل شو، ما وويل په کور کې يوه رضوري غونډه و 

هو، یو څه خو حل شو، هغه له ټولې کيسې خربه وه، زه خپلې خونې ته 

راغلم، خوب رانغی، ساعت يو نيم ساعت وروسته مال اذان وکړ، ملوند مې 

وکړ، تر ملانځه وروسته هم خوب رانغی، سهار شپږ بجې مې حاجي خان 

ه به ځو او سېالب ځپلو ته به د محمد باز منګل رسه ژمنه وه چې رسويب ت

 شهزده رسای د رصافانو راټوله کړې مرسته رسوو.
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 د سال مشورو غونډې

 

د اسد لومړۍ نېټه، يکشنبه سهار پاو باندې شپږ بجې راپسې له ټلوېزيونه 

موټر راغی، کله چې ژوندون ټلوېزيون ته ورسېدم، ښاغلی قدرت هللا 

سهاک راته تيار په ټلوېزيون کې منتظر و؛ تر ما دمخه راغلی و، ستړي 

 ميش مې وررسه وکړه، يو الس يې له لستوڼي وتی و، چپن يې پر اوږه وه،

فاروق ومې پوښتل، خريت دی؟ الس دې ولې، ويې ويل، د ډاکټر صيب 

وردګ په کور کې د ستړي ميش پر مهال په ښويه تيږه وښويېدم، ولی مې 

ووت، ما ويل هډوکي ته خو دې زيان نه دی رسېدلی، ده وويل، نه، 

عکس مې واخيست، خدای فضل کړی، هډوکی روو دی، خو نور يې 

خدای درباندې رحمېدلی دی، ده رسه د  سخت وکړومل، ما ويل ځه

ټلوېزيون په انګړ کې لږه شېبه وګرځېدلو، نيم ساعت وروسته حاجي 

صيب خان محمد باز منګل هم راورسېده، درې واړه د حاجي صيب خان 

محمد باز منګل په موټر کې کېناستو، په الره کې مې وکيل صيب سهاک 

ول داستان بيان کړ او او حاجي صيب خان محمد باز ته د نجات څيل ټ

دا مې ورته هم وويل چې په تېرو شپږدېرشو ساعتونو کې مې يوه دقيقه 

خوب هم نه دی کړی، نو که په الره کې راباندې خوب راغی، په زړه کې 

مو څه تېر نه يش چې زه ګنې بې تفاوته يم، لږ بېخوبه شوی یم، نو ځکه 

نو پر حال افسوس مې مخکې تر مخکې درته يادونه وکړه. هغوی د پښت

څرګند کړ، ماته يې ډاډ راکړ؛تر دې ځايه دې کار رارسولی چې په دې 

اخره کې يې خوشې نه کړې چې بيا ټول کار خرابېږي او که موږ ته په 
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کې څه رضورت وي، موږ ته يې هم ووايه، ما وويل تاسو دواړه د جرګې او 

ل، تا مرکې خلک ياست، حاجي صيب خان محمد باز منګل ته مې ووي

خو په رصافۍ مارکې  کې ډېرې پېچيل جنجايل موضوعګانې حل کړي، 

نيم پکتياوال او نيم مرشقيوال يې او نن دوه بجې تياره د حاجي صيب 

عبدالباري منګل په کور کې غونډه ده، نو له دې ځايه چې خالص شو، که 

ته هم جرګې ته راشې، ښه به يش، حاجي صيب قدرت هللا سهاک خو تيار 

ابل د خلکو وکيل دی، دوی له پلرونو او نيکونو د جرګو او مرکو خلک د ک

دي او د دې څيل له جريانه هم واقف دی، نو که دی هم رايش، ښه به 

وي چې که يو نيم کس څه ورانی ويجاړی کاوه او خربه يې ورانوله، چې 

تاسو يې مخه ونيسئ، زه خو اوس يو طرف يم او ځينې خلک هسې د 

مخې غواړي دا کار پر همدې ځای ودروي او هر څه شخيص غرض له 

ګډ وډ کړي، حاجي صيب خان محمد منګل وويل، حاجي عبدالباري 

منګل خو يو خريخواه سړی دی، هغه خو جنجال نه جوړوي، ما ويل نه 

هغه خو دا جرګه هم د خري او مشورې په خاطر رابللې ده او ما ورته وويل 

 چې ستا په کور کې به کېنو، هدف

مې دادی چې جرګې ته کېدی يش 

داسې يو نيم کس هم رايش چې 

اوړو کې يې شګه وي. دوی دواړو 

وويل، دوه بجو پورې به انشاء هللا 

کارونه خالص يش، راساً به که خدای 

کول غونډې ته درشو، ما وويل سمه 

ده. په الره کې مو تر رسويب پورې 

و ټولنيزو، سيايس او پر بېالبېل

کلتوري مسايلو، د هېواد پر روان 
 د وليس جرګې غړی قدرت هللا سهاک
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 په رسويب ولسوالۍ کې له سېالب ځپليو رسه د مرستې انځور

ناورين او د خالصون پر الرو چارو بحث وکړ، مجلس دومره خوږ و، چې 

ما ته د خوب مجال پيدا نه شو، سهار چای مو د وکيل صيب قدرت هللا 

سهاک به هوجره کې وڅښه، هغه ډېر زيات تکليف ګاللی و، زيات لګښت 

يل: وکيل صيب! پخوا به تر واده يوه ورځ وروسته يې کړی و، ما ورته وو

د ناوې کور ته د )رسور( په نامه د خرس له کوره څه خوراکي مواد وروړل 

کېدل؛ د يوې ځانګړې مېلمستيا لپاره، بيا به د خرس له کوره ګڼ شمېر 

مېلامنه پرې ورغلل او هغه څه به يې چې مخکې ورلېږيل وو، هغه به يې 

ړل، ان د ناوې کور به تاواين هم شو، داسې نه وي ټول ترې بېرته وخو 

محمد باز چې تر راوړې مرستې ستا لګښت زيات يش، حاجي صيب خان 

او سهاک صيب دواړو وخندل، خان محمد باز وويل، وهللا رښتيا وايي، 

و پاکټونه راواخيستل، حاجي خان وکيل صيب ډېر زحمت ګاللی، بيا هلکان

محمد باز وويل، ټولې )شپږ نيم لکه( افغانۍ دي، د وکيل صيب په مشوره 

شهيدانو ته پنځه پنځه زره کړئ او نورو زيامننو ته درې درې زره افغانۍ. 

لوري ته د نږدې  لوېديدنهه بجې د )رسچينو( کيل ته چې د رسويب بازار 
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ري، هلته ورسېدو. ټول خلک د کيل په لس کيلومرتو په واټن موقعيت ل

جامع جومات کې راټول شوي وو، مرستې په منظم ډول د لست له مخې 

مستحقينو ته ورسېدې، لس بجې مو بېرته د کابل پر لوري حرکت وکړ، 

يوولس نيمې بجې کابل ته ورسېدو، دوی دواړه خپلو دفرتونو ته الړل، زه 

و ياده غونډه مو بايد په ياد کور ته، خو ورته ومې ويل چې پر دوو بج

وي، هغوی وويل درځو ان شاء هللا، زه کور ته راغلم، ښه ستړی وم، 

چپرک  ته پورته شوم، ما ويل لږ خوب به وکړم، خو خوب رانغی، يوه بجه 

لس تر مې يو څه ډوډۍ وخوړه، لس کم دوه بجې راپسې موټر راغی او 

الباري منګل کور ته دقيقو وروسته په شاه شهيد کې د حاجي صيب عبد

ورسېدم. زه لومړی شخص وم 

چې کور ته داخل شوم، ورو 

ورو نور مرشان هم راغلل، درې 

بجې ټول پوره شول، نذير 

احمدزی، حاجي خان محمد 

باز منګل، قدرت هللا سهاک، 

خان ځاځی، حاجي حکيم 

حاجي داود شاه نيازی، صمد 

ځاځی، عبدالستار مريزکوال 

ل، عمرګل مقبل، عبدالقادر طارق وردګ، دوست صيب، احمد ګل توتاخې

محمد اجرستانی، محمد عمر مرجان، حاجي زمان، نېک محمد ولسمل، 

مرشان او ځوانان په دې په خپله حاجي عبدالباري منګل او ځينې نور 

غونډه کې حارض وو، قراردادي )انجنري رحمت ځالند( او ميوند شاه 

احمدزی هم چې يوه ورځ دمخه يې له ځالند رسه شخړه کړې وه، راغلل، 

ميوند شاه احمدزي د ځالند له ثبت کړو خربو او لوډسپيکر رسه په غونډه 

 الحاج نذير احمدزی
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 محمد اسمعيل يون

ي صيب ماته وويل کې حارض و، په پيل کې تالوت وشو، بيا نذير احمدز 

چې يون صيب ته خپله خربې پيل کړه چې ټولو ته وضاحت ويش، 

کېدی يش ستاسو تر خربو وروسته هېچا ته د خربې ځای پاتې نه يش او 

غونډه په خري رسه پايته ورسوو او که بيا هم چا ته کومه خربه پاتې وه، 

دې هغه هغه به يې وکړي او تاسو به ورته وضاحت ورکړئ، ما وويل: اول 

دوستان چې کومه پوښتنه، ابهام او نظر وررسه موجود وي، لومړی دې 

هغوی خربې وکړي او بيا به زه وضاحت ورکړم او هم به له پيله تردې دمه 

ټول جريان ترشيح کړم، خو د ټولو دوستانو خربه همدا وه چې زه بايد 

ي لومړی ټول جزيات توضيح او ترشيح کړم، د غونډې په پيل کې احمدز 

صيب او نورو مرشانو له ټولو څخه هيله وکړه چې هېڅوک بايد جنجايل 

خربې ونه کړي، موږ دلته جنجال ته 

نه يو راغيل، جنجال ختمولو ته 

راغيل يو، نه دا چې نورې ستونزې 

راوټوکوو. ما خپلې خربې رشوع کړې 

او د څيل ټول راپور چې دې کتاب 

په لنډيز رسه  کې هم راغلی، هغه مې

له پيله تر پايه غونډې ته وړاندې کړ، 

د څيل د مرستندويانو نومونه  مې هم

د هغوی د مرستې کچه  مې او هم

ټولو ګډونوالو ته بيان کړل. دا مې 

هم وويل چې تر اوسه مې قراردادي ته )اته اويا زره او سل( ډالره 

په هغه حالت ورسويل او يوازې )لس زره اته سوه او پنځوس( ډالره يې 

کې پاتې کېږي چې دی څلی موږ ته راوسپاري او فني هيئت هم د هغه 

د کيفيت تائيد وکړي چې هو کار له پروتوکول رسه سم تررسه شوی دی 
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او که فني هيئت يې کار نيمګړی وارزوه، همغومره پيسې به ترې کمېږي. 

 دا چې ځينو خلکو د خپلو شخيص غرضونو له خاطره د سمت، قبيلې او

نورو شيانو د پاللو اوازې اچويل، يا دا چې زه غواړم دا څلی په خپل يا د 

تحريک په نامه کړم، دا ټول سوچه دروو دي او دا کار ممکن نه دی، زه 

د يوه فرد په توګه هېچا ته اجازه نه ورکوم چې له دې څيل څخه د 

سيايس ګټو لپاره کار واخيل، يوه اصيل خربه داده چې د پخواين 

دادي کار پايته رسېدلی او اوس يو رشکت چې ټول انجنريان يې قرار 

زموږ او ستاسو دوستان او عزيزان دي، هغه غواړي په وړيا ډول يې پاتې 

چارې بشپړې کړي، نو موږ ته وخت ډېر مهم دی، ځکه مو پخواين 

قراردادي ته وويل چې ژر دې خپلې خوازې ټولې کړه چې دې نويو 

رابره يش، هغه خوازې ټولې نه کړې او په دې کې کسانو ته د کار زمينه ب

اوه اته ورځې وخت ضايع شو او دغه نورې خربې چې په کې پيدا شوې 

دا هم د همدغې انګېزې له امله دي. ما تردې خربو دمخه د غونډې 

ګډونوالو ته د ښاغيل نذير احمدزي د رول په باب هم خربې وکړې او 

ې چې زه يې يوازې پرېښودم او د هغه سختې ګيلې مې هم ورته بيان کړ 

ده له خوا د تېرې شپې د غونډې جريان مې هم ووايه، د ده د اوسېلې، 

مالمتۍ د منلو او ناغې د ورکړې خربه مې هم وکړه. نذير احمدزي هم زما 

خربې يو ځل بيا تائيد کړې او د جرګې په مخ کې يې خپله مالمتي او 

ته به سستيا نه کوو.د دې ترڅنګ ناغه ومنله او ويې ويل چې تر دې وروس

ما د دې خربې يادونه هم وکړه چې که د نجات څيل به کار کې ځينې 

دوستان او يا اشخاص زما پر رول خوښ نه وي، په دې کار کې خو له 

هرې وجې چې و، زه راټاله شوم، خو اوس يې تر هغه نه خوشې کوم چې 

موږ کييل مرشانو ته  څو مې بشپړ کړی نه وي، تر بشپړتيا وروسته به يې

حواله کړو، بيا نو دوی پوهېږي او کار يې، خو ځينو هغو خلکو ته چې د 
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 انجنري رحمت هللا ځالند

غټو کارونو د رسته رسونې ادعا او اشتها لري، ډېر نور کارونه پاتې دي، 

هغه دې تررسه کړي، زه به هېڅ مداخله په کې نه کوم، په احمد شاه بابا 

رشيد ايويب صيب په تېره مېنه کې د ماللۍ يو لوی واټ دی چې عبدال

جدي مياشت کې پرې غونډه جوړه کړه او ويلې يې وو چې هم به دا 

واټ جوړوم او هم څلی، خو تر 

اوسه هېڅ کار پيل نه شواو نه څوک 

پيداشول چې دا واټ جوړ کړي، 

په مريويس ميدان کې د )شري 

رسخ( منار و، اوس يې نښه نشته، 

کړئ، بربک خان ځدرا   هغه جوړ

د هېواد یو بل ميل مبارز او اتل تېر 

شوی، د هغه په باب علمي سيمينار 

جوړ کړئ، څلور الرې يې په نامه 

کړئ او څلی پرې جوړ کړئ، او 

نور په لسګونو غ  کارونه، هر څوک يې چې کوالی يش، پيل دې کړي، 

او تررسه دې هېچا رسه دې مشوره هم نه کوي، مقصد دغه کارونه دې پيل 

کړي، که موږ يې په کار کې مداخله وکړه، بيا دې ووايي چې زموږ د کار 

مخه نيسئ، خو د نجات څيل په باب په غوڅ ډول وايم، اوس چې په سلو 

او په دې پاتې کار  يکې نږدې )نوي(برخه ساختامين چارې بشپړې شو 

ه کې یو څوک خنډونه جوړوي او کار خرابوي، که دا کار موږ دوی ت

پرېږدو، نو دا به زموږ پر بېکفاتۍ داللت وکړي، نو دا کار به بشپړېږي، دې 

کې د هر ډول دسيسو او توطيو مخه نيسو، نور پاتې کارونه چې ما يې 

مخکې يادونه وکړه، ټولو ته الره خالصه ده چې رس له همدا ننه پرې پيل 

ه کوم، وکړي. بيا انجنري ځالند جګ شو، ويې ويل، زه يون صيب نه منن
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 عبدالستار مريزکوال

همدی و چې ما رسه يې همکاري کړې، خو ده ماته په ټلېفون کې تېزې 

خربې وکړې، ما هم تېزې خربې وکړې، ما خوازه خالصوله، خو يو څو 

ورځې په کې ځنډ راغی، اخر دوی راغلل، زما کارګران يې هم له هغه 

ځايه وشړل، ما پر دې څيل زيات زحمت ګاللی، قرباين مې ورکړې، څو 

تحد املال خربې يې نورې م

وکړې او له ځينو کسانو يې ګيلې 

رشوع کړې، ما غوښتل چې د ده د 

چلند په هکله يو څه نور وضاحت 

هم ورکړم، خو ټولو وويل چې موږ 

ته راپور پوره وضاحت راکړ، نورو 

خربو ته اړتيا نه شته، دې وخت 

)ميوند شاه احمدزي( وويل کې 

يو څو دقيقې وخت  چې ماته فقط

راکړئ چې زه د ځالند خربې او 

هغه کنځلې چې يې ماته کړي، هغه درواوروم، نور بيا تاسو قضاوت وکړئ، 

خو کله چې جرګه مار پوه شول چې دا خربې کېدی يش ډېرې ترخې 

وي، نو له ميوند شاه احمدزي څخه يې هيله وکړه چې اورولو ته يې اړتيا 

ې اوسېله کوه، موږ خربه جوړوو، وراين ته يې نه شته، خري دی ته ځوان ي

نه وړو، دې رسه ميوند شاه هم د جرګې خربه ومنله او د ځالند خربې يې 

وانه اورولې، ټولو په خپل نوبت مننه وکړه، مريزکوال صيب، ستونزو او 

مشکالتو ته هم اشاره وکړه او له ما څخه يې هم ډېره مننه وکړه چې تردې 

لې کړي، داود شاه نيازی صيب وويل هغه څه چې دمه مې ډېرې هلې ځ

تېره ورځ موږ ته ويل شوي وو، خربه د هغه رسچپه راووته، دلته قراردادي 

ته تقريباً خپلې پيسې وررسېديل او ډېرې کمې پيسې يې پاتې دي، هغه 
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اوازې چې ځينو خلکو اچويل، د يون صيب د راپور له مخې هغه ټولې 

تاخېل صيب جګ شو، يون صيب خري بې بنياده دي، احمد ګل تو 

يوسې، زموږ رس دې خالص کړ، ما خو فکرکاوه چې تا یوازې )يو دېرش 

زره ډالره( ورکړي، نور ټول دې 

سړي له ځانه لګويل، موږ وويل 

چې دا يون ولې دې سړي ته پيسې 

نه ورکوي، ده خوويل چې ماته 

څوک پيسې نه راکوي، داخو 

رکړي، دادی تا )اته اويا زره( ډالر و 

ياره که رښتيا وايم، تر اوسه پورې 

ماته په زړه کې دا د يون صيب په 

خو چې باب ډېرې خربې وې، دا 

ده کوم زحمتونه ګاليل، دا خو نور 

هم ماته په زړه کې ګران شو، ښه شو چې دا جرګه وشوه، هر څه واضح 

شول او ښه خو ال داده چې ما تر اوسه د يون صيب په ادرس کومه خرابه 

خربه نه ده کړې، که نه دا سړی به له ما څخه څومره خفه شوی و، صمد 

ويل چې يون صيب رسه زموږ د ځاځي هم خپلې خربې وکړې او ويې 

پرونۍ ناستې هدف هم دا و چې دا مشکل يا غلطفهمي چې پيدا شوې، دا 

څنګه حل کړو، دلته ځوانان وو، چا به ورته څه وييل وو، ما هغه غيل 

کړل، ځالند ته مې هم وويل چې صرب کوه يو ځل ټول کېنو چې اصيل 

چې لومړی ځل غونډې  خربه معلومه کړو، يو بل تن په کې پاڅېدو، غالباً 

ته راغلی و او د څيل له ټول داستان او د قراداد له منت څخه هم سم خرب 

نه و، هغه وويل دا قرارداد په فني ډول نه دی شوی، دا بايد له راډيو 

ټلوېزيون څخه اعالن شوی وای، داو طلبۍ ته وړاندې شوی وای او بيا 

 احمد ګل توتاخېل
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ده په داسې وخت قرارداد شوی وای، دې کې ډېرې نیمګړتياوې دي، 

کې قرارداد ته اشاره وکړه چې قرارداد همدا نن په اصطالح پايته ورسېده. 

نېک محمد ولسمل او څو تنو نورو مرشانو هم خربې وکړې، بيا صمد 

ځاځي ماته وويل چې که تېره شپه څه خربې ترخې تروې تبادله شوې 

ته حواله  وي، زه د هغو بښنه غواړم، د هغو لس چنده او لس ځله زه ځان

کوم، فکر وکړه چې هغه خربې ما ټولې ځان ته کړې دي، ما ويل نه هېڅ 

خربه نه ده، دا خربې په کې راځي، دا څلی دی، د ټولو مشرتک دی، 

دې کې طبعاً يوه نيمه خربه تبادله کېږي، جرګه او مرکه د همدې لپاره 

وي چې دغسې مسلې حل کړي، په پای کې بيا زه پورته شوم او ومې 

ويل، فکر کوم هر څه واضح شول او چا رسه چې کومه پوښتنه او ګروېږنه 

وه او يا ابهام و، هغه ټول تر يوه ځايه حل شول، اوس راځو د غونډې 

نچوړ او نتيجې ته، لومړی دا چې تېر قراردادي رسه د تړون مطاب  

 قرارداد ختم دی، يو دوه تنه انجنريان به زموږ او دوه تنه به د ده له خوا

وټاکل يش، يو دوه ورځو کې به د ده کار وارزوي او پاتې پيسې به يې د 

 شلو ورځو په بهري کې له تړون رسه سمې ورکړو.

دويم،د څيل پاتې کار به چې دويم ساختامين رشکت يې پر مخ وړي، د 

هغه کار کې به څوک ځنډ او خنډ نه پېښوي، هغه به خپل کار کوي، 

ايل به موخه وخت پر وخت د څيل کتنه مرشان کوالی يش د کار د ښه و 

وکړي او د ښه وايل لپاره هلته مېشته انجنريانو ته خپلې الرښوونې وکړي 

 او مشورې ورکړي.

درېيم د څيل پاتې پيسې چې د پخواين قراردادي پوروړي ګڼل کېږو او 

يو څه هم داسې چارو ته چې د دويم رشکت الس ورته نه رسېږي، نو 

اته لس زره ډالرو ته اړتيا ده، دا پيسې بايد پوره يش.  تقريباً ټول اوه لس

او څلورم وړانديز مې دادی چې دڅيل د پرانيستې لپاره بايد يو تدارکايت 

کميسيون جوړ يش چې لويې غونډې ته ترتيبات ونييس. دې وخت کې 
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حاجي صيب خان محمد باز وويل، )لس زره ډالره( زما له خو اعالن کړه، 

ه خربې نه کوم، ستاسو ټولو خربې تائيدوم. قدرت هللا هغه زياته کړه ز 

سهاک هم زما وړانديزونه تائيد کړل، حاجي نذير احمدزي وويل، زه خو 

يو غريب وکيل يم، ما پسې )درې زره ډالره( مرسته وليکه، )درې زره 

 ډالره( مو اصويل صيب پسې وليکل او دوه زره ډالره ما )يون( ژمنه وکړه.

باً هغه پيسې يو ځل بيا په ژمنو کې پوره شوې چې موږ په دې ډول تقري

ورته اړتيا احساسوله. بيا مو د تدارک پر کميسيون غور وکړ، د هر زون له 

عمومي قومي شورا څخه لږ تر لږه يو يو تن او که څوک نور په خپله 

خوښه حارض وي، هغه هم کوالی يش چې د لويې غونډې لپاره د ترتيباتو 

، تقريباً دولس ديارلس تنه شول. زه )يون(، حاجي کمېسيون ته رايش

صيب حکيم خان ځاځی، صمد ځاځی، مريزکوال، حاجي شېر محمد 

منګل، دوست محمد اجرستانی، توتاخېل، نېک محمد ولسمل، حسيني 

پشه يي )غياب کې(، عبدالويل، حاجي عمر او داود شاه نيازی د دې 

عزت رسه پايته ورسېده، تر  کميسيون لومړين غړي شولو. جرګه په خري او

دې وروسته نور مرشان رخصت شول او ما د تدارک کمېټې له غړو څخه 

هيله وکړه چې د يو څو شېبو لپاره پاتې يش، هغوی پاتې شول، ما ورته 

وويل چې اوس بايد د لويې غونډې لپاره يوه نقشه يا کاري پالن جوړ 

کم دی، عاجله  کړو، ټولو مصلحت وکړ، د دې په خاطر چې اوس وخت

پرېکړه نه شو کوالی، نو ما وړانديز وکړ چې د حاجي صمد ځاځي په کور 

کې به کېنو، دی به يو ښه ډنډکی هم جوړ کړي، هم به جلسه وکړو، هم به 

ډنډکی وخورو، خرما او ثواب به دواړه يش، صمد ځاځي وويل، په سرتګو، 

د چهارشنبې ورځ (مه نېټه ۱منم يې، ورځ او تعداد راوښيئ. د اسد پر )

يوولس بجې په شش درک کې د صمد ځاځي په کور کې د جلسې نېټه 

وټاکل شوه او ناسته مو په دعايې رسه پايته ورسوله. د صمد ځاځي په کور 

کې مې له ناستې څخه هدف دا و چې زما او د ده تر مند چې کومې 

 ترخې خربې تېرې شوې وې، هغه له منځه الړې يش.
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 يا ښکالييز پړاو چارېد څيل د دويم 

 

کله چې د حاجي عبدالباري منګل له کوره په خوشالۍ رسه راووتو، نو د 

لويې غونډې د تدارک د نوي کميسيون غړو ته مې وړانديز وکړ، اوس خو 

مشکالت او ناسم پوهاوی تقريباً پايته ورسېدل، راځئ چې الړ شو، د دې 

، هغه وګورو، ټول څيل د دويم پړاو کار ته چې همدا نن رشوع شوی

خوشاله شول، تقريباً يو نيم سل، دوه سوه مرته پلی مزل مو وکړ؛ څلی او 

د حاجي عبدالباري منګل کور ډېر رسه نږدې وو. څيل ته ورسېدو، ټوله 

خوشاله وو. د څيل چارې چې تازه پيل شوې وې، يو څو زينتي تيږې 

، ټول رسه ايښودل شوې وې، يو تن مسول انجنري خپل پالن ترشېح کړ

 خوشاله شول، خدای پاماين مو واخيستله او هر يو پر خپله مخه الړو.

مسول انجنري دا مهال د څيل جوړوونکي نوي رشکت )سټي  کورپس( 

خپلې خوازې راوړې وې، پخواين خوازه کار ته يې وييل وو چې خوازې 

د ټولو هغو  دهدې پورته کړه، د خوازو جنجال ال پر خپل ځای پاتې و. 

وازو شمېر چې پر ځمکه پرتې وې او په څيل کې ځوړندې يا نصب خ

وې، يادښت واخيست او د خوازو مالک ته يې زنګ وواهه چې راشه 

خوازې دې ټولې کړه، هغه د ځمکې د رس يوړلې، خو په څيل کې بندې 

ال هامغسې بندې پاتې شوې. تر دې دمخه هم د خوازو مالک ماته يو دوه 

ې که همدا خوازې راڅخه په کرايه واخيل، ښه به ځله يادونه کړې وه چ

وي، ساختامين رشکت ته مې وويل، هغوی وويل، موږ خپلې خوازې لرو، 

دا يې سمې تړلې هم نه دي، سبا به بيا وررسه په جنجال کې اخته يو، غم 

دی چې خالص يې کړو، ښه به وي، پر خوازه کار مو يو ځل بيا فشار 
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وا کاوه، رشکت د څيل الندينۍ برخې ته د راوړ، خو هغه ځان اخوا دېخ

خپلې خوازې تړل رشوع کړل، خو بندو خوازو ورته سخت مزاحمت 

پېښوه، دوه ورځې دې کې نورې هم ضايع شوې، بله ورځ انجنري محمد 

نصري بهسودوال چې د همدې ساختامين رشکت )سټي  کورپس( يو فعال 

د څيل چارې تر ډېره همدی پر مخ وړي، راته زنګ وواهه، انجنري دی او 

يون صيب يو کار مې وکړ چې ستا په کې څه نظر دی؟ ما وويل، ووايه، 

دې خوازه کار رسه يو تواف  ته ورسېدو، ما ويل څه ډول؟ ده وويل، د ده 

کومې خوازې چې هلته بندې دي، د هغو تعداد مې واخيست، په همغه 

ې بېلې کړې، ده ته به موږ خپلې خوازې چې همدا شمېر مې ده ته خواز 

ته پاتې ډول دي، خو تر دې نوي دي، هغه ورکړو او د ده خوازې به موږ 

يش، چې مقصد دا مشکل 

حل يش، که دوی ته موږ 

کېنو، دا څو ورځې نورې هم 

پر موږ تېرېږي، ځينې هغه 

په کانکرې   چې خوازې يې

ې دي، مجبور دي کې بند

هغه اره کړي او يو څه 

ضايعات ولري، نو ځکه دی 

ځان اخوا دېخوا کوي، ما 

ويل دی په کې څه وايي؟ 

انجنري بهسودوال وويل، دی خو دېته ډېر خوشاله دی، د ده خو اوله ورځ 

هم همدا وړانديز و، ما ويل چې تاسو خپل مند کې مواف  ياست، زه هم 

ا بل جنجال جوړ نه کړي، ده ويل نه خط دررسه مواف  يم، خو چې سب

مې ترې اخيستی او خط مې ورکړی، سبا راځي او زه ورته له خپل ګودام 

 انجنري محمد نصري بهسودوال
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څخه همغه شمېر خوازې ورکوم، سبا همدا کار وشو او په دې ډول د 

خوازه کار او خوازو ستونزه حل شوه. دوه ورځو کې خوازې له الندې تر 

کار پيل شو، څرنګه چې منار لوړ و، پورته برخو پورې وتړل شوې، د پلسرت 

نو د پلسرت کارانو سرتګو تور خواړه، نو بيا يې يوه شنه پرده ترې راتاو کړه، 

 هم پلسرت رشوع و او هم الندې د تيږو کار.

لکه څنګه چې مې دمخه يادونه وکړه، د حاجي عبدالباري منګل په کور 

پر ورځ به د صمد  (مه د چهارشنبې۱کې مو ژمنه کړې وه چې د ميزان پر )

ځاځي صيب په کور کې کېنو، ما دفرت کې يو څه کارونه لرل، حاجي 

صيب داود شاه نيازي ته مې وويل چې ما پسې ټلوېزيون ته راشه، دواړه 

به يو ځای الړ شو، هغه وويل: سمه ده. له ژمنې رسه سم ما پسې ټلوېزيون 

رسېدو. تر دې ته راغی او په څو دقيقو کې د صمد ځاځي صيب کور ته و 

دمخه چې کومه بله دردوونکې خربه وه، هغه دا وه چې د يکشنبې پر ورځ 

چې کله هم موږ د حاجي عبدالباري منګل له کوره رابهر شو او د زاړه 

قراردادي موضوع یو طرفه شوه، نو هغه پر همغه شپه فيسبوک ته د خپلو 

پورته کړي او ځينو انډيواالنو په واسطه د څيل عکسونه او خپل عکسونه 

وييل يې وو چې مبارک دې وي، څلی مې درته جوړ کړ، بيا يې خپلو 

ځينې شخيص انډيواالنو او نورو ته هم د فيسبوک له الرې خپل تصويرونه 

ورلېږيل وو چې يا همدا نرش شوی پوس  شري کړي او يا هم له ده څخه د 

هم مننې په پار ځانګړي پوسټونه وکړي، ځينو ته يې د پوس  منت 

ورلېږلی و چې دغه شان پوس  بايد وکړي. کله چې ما د فيسبوک پاڼې 

کتلې، نو پر څو ایډيانو مې سرتګې ولګېدې چې د ځالند عکسونه او د 

څيل عسکونه يې پورته کړي وو او له هغه څخه يې ځانګړې مننه کړې، 

هغه ته يې مبارکۍ وييل، حريان شوم چې دا څه وشول، ځينو بيا هغه ته 

رکۍ او مننې تر څنګ دا هم زيات کړي وو چې له پکتيا څخه د مبا
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راتلونکو پارملاين ټاکنو ته احتاميل نوماند هم دی. دا مهال ماته يو شمېر 

ځوانانو ټلېفونونه وکړل چې دا څلی د ځالند له خوا جوړ شوی، که نورو 

خلکو يې پيسې ورکړي، له دې څخه څه د مومن خان د ښامار کيسه جوړه 

ا موضوع ولې سيايس يا شخيص يش؟ ما وويل خري دی لږ اوسېله شوه، د

وکړئ، کېدی يش خپل پوسټونه او ځينې تبرصې بېرته لرې کړي، خو 

ګورم چې پوسټونه يې نه يوازې لرې نه کړل، بلکې نور يې هم زيات 

 کړل.

ما خپل ضمري رسه يوه مشوره وکړه، پرته له دې چې د چا مشورې تر اغېز 

ړه کې مې وويل، هغه خلک چې په دې کار کې يې تر ټولو الندې راشم ز 

زيات معنوي او مادي خدمت کړی، هغه به څه ووايي چې موږ ال ژوندي 

يو او خلک زموږ په سرتګو کې راننوزي او پردۍ تورې په خپل نامه 

کوي، دا چې اوس يو شمېر اشخاص د نورو خلکو توره په خپل نامه کړي 

ې پر مسري او بهري ګردونه پرېبايس نو بیا به موږ او د دې څيل د بيا جوړون

راتلونکي نسل ته په هره برخه کې د يوه راڼه تاريخ د وړاندې کولو ژمنه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8111 
 

څنګه عميل کړو؟ دا څلی چې خپله د يوه تاریخ انځور ګري کوي، نو د 

بيا جوړونې تاريخ يې ولې له داسې ستونزو رسه مخ يش؟ نو ځکه مې د 

دا ګام پورته کړو چې ملت ته يو وضاحت ورکړم، که خپل ضمري په مشوره 

څه هم زه پر دې پوهېدمل چې فيسبوکي بحث ته، هغه هم له داسې 

اشخاصو رسه داخلېدل چې له اديب ژبې او اديب نزاکتونو څخه څه ناڅه 

لرې وي، د بازار او کوڅې ژبه کاروي او يو تاریخي بحث د عوامو د 

دا ټول شيان مې په ذهن کې تېرېدل  خولې ناخربه منط  ته راټيټوي ،

چې تر )ر مخکې د څيل په باب د هرې خربې رسنيزه کول هم د څيل 

کورنيو اصيل مخالفينو او هم يو شمېر تنګنظرو ته د ناوړه ګټې اخيستنې 

زمينه برابروي، خو پر حقيقت باندې د خاورو شيندلو مخنيوی راته تر دې 

دغه الندې وضاحت په فيسبوک کې  ټولو خربو مهم ښکارېده، نو ځکه مې

 له خپلې ايډي څخه پورته کړ:
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کله چې دا پوس  پورته شو، نو اکرثو هېوادوالو يې تائيد او هر کلی وکړ، 

خو د ساختامين چارو قراردادي چې د دې څيل جوړونه يې د ځان لپاره 

د تبليغ او کمپاين د يوې وسيلې په توګه کاروله، له ځنډ، تامل او تحمل 

 پرته ډېر ژر غربګون وښود او زما پر پوس  يې دغه الندې تبرصه وکړه:

 
ورپسې يې نورو هېوادوالو ته د ځواب په ترڅ کې هم، ماته سپکې 

سپورې ويلې وې، له هغې جملې څخه يې اصويل صيب ته د ځواب په 

 ترڅ کې وييل وو:

 
همداسې يو شمېر نورو کمنټونو او نظرونو کې چې اکرثه د همدې ډول 

اشخاصو له خوا له خپلو يا مستعارو ايډيانو څخه خپاره شوي وو، هم ماته 

ډېرې سپکې سپورې ويل شوې وې، چې ما ورته هېڅ ځواب ور نه کړ او 

دلته يې راوړل هم رضوري نه بومل، خو د دې څو خربو يادونه مې ځکه 

ې کېدی يش زما په شان يو شمېر نور هېوادوال، چې د خدایي وکړه چ
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خدمتګارۍ په رول کې واقع يش، داسې ښکنځلو رسه مخامخ يش، نو 

 ورته په کار دي چې خپله اوسېله ورته لوړه وسايت.

لو، تائيد او رد خربې هم ځپه داسې حال کې چې د تا ويلو او ما ويلو، کن

کوم ځنډ پرته دوام ورکاوه، کله چې د روانې وې، موږ خپل کار ته هم له 

چهارشنبې پر ورځ، غرمه مهال د صمد ځاځي کور ته ورسېدو، نو له ژمنې 

رسه سم، لس دولس تنه مرشان راغيل وو. نېک محمد ولسمل، حاجي 

محمد حکيم ځاځی، داود شاه نيازی، مريزکوال، حاجي عمر، حاجي 

او يو څو تنه نور مرشان ، احمدګل توتاخېل توتاخېلزمان، انجنري دالور 

راغيل وو. لومړی مو پر خپلې اصيل موضوع بحث پيل کړ، د څيل د 

پرانيستونکې غونډې لپاره مو درې کمېټې جوړې کړې: امنيتي کمېټه 

چې مريزکوال صيب به يې مرشي کوي، وليس کمېټه چې حاجي داود 

ې شاه نيازی به يې مسوليت لري او فرهنګي کمېټه چې زه )يون( به ي

چارې سمبالوم، هر څوک يانې هره شورا ح  لري چې دې کمېټو ته 

خپل غړي وروپېژين. د کمېټو د مرشتوب پر رس طبعاً په زړونو کې پوره 

تواف  نه و، خو ظاهراً ټولو موافقه وکړه، د خلکو د خربونو لپاره ما یوه 

 فورمه جوړه کړې وه، چې شکل يې په دې ډول و.

 السليک کسانو احتاميل شمېرد  شخص يا بنسټ نوم ګڼه

     

له دې فورم څخه زما هدف دا و چې هره شورا يا يې مرش دعوه کوي چې 

ما رسه دومره خلک دي او دومره دي، خو د غونډو پر مهال بيا له هغوی 

څخه پنځه سلنه هم حارض نه وي، نو که السليک ورڅخه واخيستل يش، 

ژمنې ته به نور هم ژمن يش. دا ماته ډېره پخه تجربه ده چې د ژمنې او 

ر مند ډېر زيات واټن موجود وي، په دې خاطر چې ژمنه پر عمل عمل ت

بدله يش او د لويې غونډې پر ورځ د ګډونوالو کمښت احساس نه يش، نو 
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ليکلې ژمنه په کار ده، ما دا هم وويل چې که سړی د خپلې ليکلې ژمنې 

لس سلنه هم عميل کړي، بيا به هم موږ يوه بريالۍ غونډه ولرو، د غونډې 

نېزم مو هم پوره بحث وکړو، تر ډېر بحث وروسته ناست کسان په پر مېکا

جدول کې د خپلې ژمنې السليک ته حارض شول. صمد ځاځي له ژمنې 

رسه سم ښه خوندور )ډنډکی( تيار کړی و، هر څه پرېامنه وو، ويې ويل 

بازاري ډوډۍ مې درته ځکه رانه وړه چې څه تاسو غوښتي وو، هغه شان 

ويل سم کار دې کړی، خوند يې په همدې کې دی، د کار مې وکړ، موږ و 

بازار ډوډۍ هر وخت پیدا کېږي، خو دا خوندوره ډوډۍ هر چېرته نه 

وي، پوره خوند په کې و. تر ډوډۍ وروسته مې ټولو ته مخ راواړوه، ما 

ويل يوه خربه بله هم په ضمني ډول يادوم، تر ډوډۍ وړاندې او د جلسې 

ړه، چې خربه ډېره پیکه او بې خونده وه، ما پر مهال مې ځکه ياده نه ک

ويل هسې نه چې زموږ مجلس بې خونده او يا د ډوډۍ خوند پيکه کړي. 

صمد ځاځي وويل، زه پوه شوم چې ته څه يادوې، زه ټولو باندې خرب 

يم، چندان ښه کار نه دی شوی، که ياده نه يش، ښه به وي، ما وويل، 

ځينې دوستان پرې خرب نه  يادول يې ځکه رضوري دي چې کېدی يش

وي، دوی هم بايد خرب يش، که سبا څه خربه يش، بيا به دا مرشان وايي 

چې موږ خو په دې بهري کې شامل وو، موږ ته خو به دې يو احوال 

راکړی و. ما د انجنري ځالند نظر ورته ولوست، ټول ډېر خفه شول، بيا 

همداسې دې  صمد ځاځي وويل، کاشکې تا هېڅ ځواب نه وای ورکړی،

پرې ايښی وای، که تا څه نه وای ليکيل، نو هغه به ولې داسې څه ليکل، 

ښه يې نه دي کړي، خو تا هم بايد ځواب نه وای ورکړی. ما وويل، هغه 

خو ټول څلی په خپل نامه کړی او دا خلک چې تر دې دمه يې دا څلی 

ی رارسولی، د هغوی ح  يې هم تلف کړی، ما فقط يوازې وضاحت ورکړ 

او دا مې هم وييل چې زما په شمول هېڅوک ح  نه لري چې د څيل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8118 
 

چارې ځان پورې وتړي، لومړی دا خربه خو هغه مطرح کړې وه، ما 

يوازې وضاحت ورکړ. بيا مې وويل، د دې خربې يادول په دې مانا نه دي 

چې زه د خپل ځان ځواب نه شم ويالی، هدف مې دا و چې دا ښاغلی 

اول به يې ځاځي د ځاځيتوب جرګې ته راکاږي، ځان ته ځاځی وايي، 

بيا پکتياوال د پکتياوالۍ او بيا پښتانه د پښتونولۍ، که دا ټول د يوه 

شخص د خولې مزي نه يش ټينګولی، نو بيا زه خپله پوهېږم چې د ځان 

دفاع څنګه وکړم. ټوله جرګه ورته په غوصه شوه، خو صمد ځاځي وويل 

وږ ځاځيو کې د دې جرئت شته چې دې چې هېچا ته اړتيا نه شته، م

ډول خلکو رسه څنګه حساب و کتاب وکړو. هغه شخص پر ځای پرېږده 

چې څه ډول شخص دی، دلته راغلی و، ماته يې وويل چې داسې کار 

مې کړی دی، ما ورته وويل چې ښه دې نه دي کړي، اوس تاته وايم چې 

لو په توګه او هم د هم د ځاځيو په توګه ناغې ته تيار يو، هم د پکتياوا

پښتنو، هره ناغه چې ته وايې، موږ يې ادا کولو ته تيار يو. تر دې وروسته 

څه نورې خربې هم وشوې، ځينو دوستانو په لست کې د خلکو شمېر 

وليکه او السليک يې کړ، بيا مو دعا وکړه او جلسه ختمه شوه. زه د 

ته ورغلم، په دې ټلوېزيون پر لوري راغلم او مازيګر مهال د څيل ليدو 

(مه نېټه د دوشنبې پر ورځ به بله ۳جلسه کې مو ژمنه وکړه چې د اسد پر )

جلسه مازيګر څلور بجې په ژوندون ټلوېزيون کې وي. د صمد ځاځي له 

 کوره په خوښۍ راووتو.
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 د ساختامين چارو د بشپړتيا ارزونه
 

د اسد پر لومړۍ نېټه، د يکشنبې پر ورځ د حاجي عبدالباري منګل په کور 

کې له کړې ژمنې رسه سم مې دوه ورځې وروسته له انجنري سامل 

اخندزاده، انجنري دالور توتاخېل او انجنري نذير عظيمي څخه هيله وکړه 

چې درېواړه د څيل چارې وارزوي او موږ ته خپل ليکلی نظر راکړي، 

يب سامل او انجنري دالور يوه ورځ وروسته د کار ساحې ته الړل، انجنري ص

نقشه او خپل انجنريي وسايل يې ځان رسه واخيستل، خو انجنري نذير 

عظيمي پکتيا ته تللی و، ماته يې ټلېفون کې وويل چې دوی دواړه دې 

وګوري، ما خو هسې هم څلی کتلی، بيا به يې هم وګورم او بيا به دررسه 

يک کړم، انجنري سامل او انجنري دالور ماته په ټلېفون کې خپل نظر رش

وويل چې ډکون پاتې، د څيل داخيل زينه پاتې، البته يوه برخه يې شوې 

هغه هم نيمګړې، د څيل بهرنۍ خوا زينه پاتې، برق پاتې او ځينې واړه 

متفرقه کارونه يې کنډو کپر پاتې دي، خو د څيل قطر او لوړوالی تقريباً د 

مطاب  تررسه شوی، البته د کیفيت لپاره يې د چک وسايل نه لرو،  نقشې

خو دا کار يې دومره بد نه برېښي، ما ويل ستاسو ليکلی نظر بيا په يوه پاڼه 

کې غواړم. دوه ورځې وروسته انجنري عظيمي زما دفرت ته راغی، هغه 

 وويل، هغه ورځ په سفر وم، اوس څه وکړم؟ ما ورته وويل، که څلی يو ځل

چک کړې ښه به وي. بيا چې هغو نورو انجنريانو خپل ليکلی نظر راکړ، 

تاسو به هم خپل نظر پرې وليکئ، هغه ويل سمه ده، زه په خدمت کې 

يم، هغه رخصت شو، پنځه شپږ ورځې وروسته هغوی خپل ليکلی نظر 

راوړ او انجنري صيب عظیمي هم پرې خپل نظر وليکه، دا ليکلی نظر په 
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 دې ډول دی:

 
دوی په څيل کې د ځينو نيمګړتياوو له امله له عمومي لګښت څخه )دوه 

زره ډالره( کم کړي وو او دا په دې خاطر چې که بل ټېکه دار دا 

ساختامين چارې پوره کوي، نو پر دې برخه لږ تر لږه دوه زره ډالر لګښت 

 راځي. 
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اجي تر هغه وروسته زه قراردادي ته د پيسو د ورکړې په لټه کې شوم، ح

خان محمد باز او نذير احمدزي ته مې زنګ وواهه چې خپلې ژمنې پوره 

 کړه، اصويل صيب ال دا مهال په بهر کې و.

يوه دوه ورځې وروسته انجنري نذير عظيمي چې د پکتيا له يوې درنې 

تاریخي کورنۍ څخه دی او لکه څنګه چې مې يادونه وکړه، د څيل د 

دې څيل د جوړونې بهري تعقيب کړی، له تړون له پيله بيا تردې دمه يې د 

يو بل انجنري صاحب رسه ټلوېزیون ته راغی، ماته يې وويل: ))يون صيب! 

زه چې د دې څلې جوړېدو ته خوشاله وم، دوه علتونه وو، يو خو دا د 

ټولو افغانانو په تېره بيا د پښتنو د مبارزو او وياړونو یو سمبول دی او بل دا 

هغو اربکيو د لښکر مرش و چې د سقاوي اړو دوړ په له چې زما نيکه خپله د 

منځه وړلو کې يې له نورو مرشانو رسه ښه پوره ونډه لرله، نادرخان بيا هغه 

ته د بهادرۍ مډالونه هم ورکړل، تر اوسه مې تاته نه ويل، خو اوس مې 

ځکه يادونه وکړه چې څلی نور په جوړېدو دی او ماته ډېر خوند راکوي، 

وويل چې زما نيکه )وکيل حاجي عظمت( نومېده او له نن هغه ماته 

( کسيز لښکر مرش و، ما ۶۱۱۱( کاله مخکې ديو زر)۸۲ل( کال څخه )۶۹۳۱)

هغه ته ونه ويل چې کېدی يش زه په دې باب کوم کتابګوټی وليکم، ما 

ويل د مډالونو عکسونه يا عماًل مډالونه يې شته؟ هغه وويل، هو شته، زه به 

د  هپه )وټس اپ( درته درولېږم. دوه ورځې وروسته يې د هغيې عکسونه 

 مډالونو عکسونه راولېږل.
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دغه مډالونه چې تاسې ګورئ د غازي محمد نادر خان له خوا د هغه د 

واکمنۍ پر مهال )وکيل حاجي عظمت خان( ته د سقاوي واکمنۍ د له 

 منځه وړلو په پار ډالۍ شوي دي.

راردادي د حسابونو پر تصفيې مرصوف زه د دې ترڅنګ چې د پخواين ق

وم، د څيل د پاتې کارونو چټکولو ته مې هم زياته توجه کوله. کله چې د 

 عبدالباري منګل په کور کې غونډه وه، تر هغې يوه ورځ وړاندې زه او 
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انجنري محمد نصري بهسودوال خوشال مېنې ته الړو چې د څيل لپاره 

لتخنيک درې الرې ته ورڅېرمه وطنۍ غرنۍ ښکلې تيږې خوښې کړو، د پ

د تيږو يوې ډېرۍ ته ودرېدو، څو تنه ځوانان راپاڅېدل، موږ رسه يې ګرم 

ستړي مشې وکړل، زموږ په ليدو ډېر خوشاله شول، سماليس يې ټلېفونونه 

راويستل، يادګاري عکسونه يې واخيستل، موږ ته يې وويل د څه لپاره 

يل لپاره مو يو څه ښکلې راپېک شوي ياست؟ ما وويل دغسې د نجات څ

تيږې په کار دي، ده وويل، د نجات څلی خو زموږ خپل څلی دی، زما 

نوم )محمد اسالم( دی، زه د تيږو پنځه کانونه لرم او دلته دې څو دکانونو 

ته هم زه تيږه ورکوم، زه به درته ډېره ښه تيږه راوباسم، څلی زموږ خپل 

رانيستې پر ورځ هم زه په دی، زه يې هره ورځ کارونه ګورم، ان د پ

مظاهره کې حارض وم. بیا يې د تيږو د توږلو او پرې کولو فابريکې ته 

بوتلو، هغه مو هم وکتله، محمد اسالم ته مو وويل چې راځه موږ رسه یو 

ځای څيل ته الړ شو، چې عمالً ځای وګورې او پر همغه اندازه ورته تيږې 

ړ، هغه ځای وکوت، بيا زه برابرې کړې، هغه مو ځان رسه څيل ته راو 

)يون(، انجنري محمد نصري بهسودوال، د پلسرت يو ټيکه دار او محمد اسالم 

ژوندون ټلوېزيون ته راغلو چې له محمد اسالم رسه د تيږو پر يو لومړين 

 قیمت موافقې ته رسه ورسېږو.

انجنري محمد نصري بهسودوال او محمد اسالم د تيږو پر قيمت تواف  ته 

په دې رشط چې شګه او سمن  به د ساختامين رشکت وي،  ورسېدل،

 تيږه او نور کار به د کار له پيله بيا تر رنګ او سولونې يا ځلونې پورې د 

( افغانۍ ۸۱۱محمد اسالم پر غاړه وي، يو مرت )عرض رضب لوړوالی( د )

شاوخوا يې د زينتي تيږې پر قيمت او د ګوټ يا نوش تيږې يې چې 

کېږي، تر دې پر يو څه لوړ قيمت تفاهم ته رسه  فابريکه کې توږل

ورسېدل، خو پر دې يې هم تواف  وکړ چې دا قيمت وروستی نه دی، د 
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يو څه لوړوايل او ټيټوايل احتامل په کې شته. محمد اسالم وويل: زه به 

سبا ته د کار لپاره يو څه تيږه راولېږم. ما د قيمت په باب ځکه څه ونه 

تر مند تواف  و، يو پيسې ورکولې او بل کار کاوه.  ويل، چې د دوی دواړو

 تر دوه ورځني ځنډ وروسته د څيل د بهرين ډيکور عميل کار پيل شو.

نور نو د څيل کار ښه په منظم ډول روان شو، د لس مرتو لوړوايل په کچه 

)تر لومړين پيک پورې( د تيږو او پاس د پلسرت کار روان و. د څيل داخل 

م خالص شو او بهرنيو برخو ته هم خاورې راوړل شوې. کې د ډکون کار ه

(مه د صمد ۱د څيل چارې په منظم ډول روانې وې، موږ د اسد پر )

(مه به ژوندون ټلوېزيون ۳ځاځي په کور کې ژمنه کړې وه چې د اسد پر )

کې بيا رسه کېنو او کارونه به تعقيبوو. د دوشنبې ورځ مازيګر څلور بجې په 

ګه شولو، له صمد ځاځي پرته نور تقريباً اکرثه هغه ژوندون کې رسه جر 

کسان راغيل وو چې د لويې غونډې لپاره د تدارک کميسيون غړي وو، 

لکه احمد ګل توتاخېل، داود شاه نيازی، نېک محمد ولسمل، مريزکوال 

او ځينې نور دوستان، دې غونډې ته راغيل وو. مريزکوال )د لويې پکتيا 

دوه تنه ځوانان هم رابليل وو چې يو يې  د ځوانانو جرګه ګۍ( يو

)رستېرصيب( د جرګې مرش او بل يې د مرشتابه غړی ګڼل کېدل. رسه له 

دې چې موږ په تېره غونډه کې پرېکړه کړې وه چې يوازې په ترتيب 

شوي جدول کې له شوراګانو او بېالبېلو بنسټونو څخه چې د څيل د بيا 

ه اخيل، له هغو څخه به ليکلې جوړونې په پرانيستونکې غونډه کې برخ

ژمنه اخيستل کېږي، نور ترشيحي او توضيحي بحث ته اړتيا نه شته، که 

څوک نه راځي، نه دې راځي. کله چې عام تواف  وشو او له ځينو 

شوراګانو څخه يو څه ژمنه هم اخيستل شوې وه، خو اسايس کار نه و 

وو، یانې په پنځو  شوی، تقريباً په همغه نقطه کې وو چې تېره چهارشنبه

ورځو کې کوم خاص پرمختګ نه و شوی، پر لويې غونډې تواف  دوام 
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پیدا کړ، خو دې نويو ځوانانو خپل خپل رشايط وړاندې کړل، ويې ويل 

چې د دې غونډې ټولې چارې په تېره بيا فرهنګي چارې بايد موږ ته 

وسپارئ. موږ ټول کار خپله کوو هسې نه چې پر موږ څوک سيايس 

ارت وکړي، هغه بل ځل هم پر موږ تجارت وشو، موږ د نورو د الس اله تج

شولو او دا ځل موږ ځوانان نه غواړو د چا د الس اله شو، موږ رسه د 

ځوانانو شل شوراګانې دي. )رستېر صيب( وويل چې زه يې د ګډې جرګه 

ګۍ په راس کې يم، دا يې هم وويل چې موږ ته بايد ټوله اجنډا راکړل 

خربې کوي؟ په څيل کې د چا نومونه راځي؟ عمومي راپور  يش، څوک

څوک وايي؟ د راپور منت څه شی دی، مرشان چې پر سټيج ودرېږي، هغه 

څوک دي؟ د هغوی د انتخاب صالحيت د چا په الس کې دی؟ او داسې 

نورې پوښتنې، دوی وويل: موږ کې د دې وړتيا شته چې د سټيج چارې 

ر هم وړاندې کړو او که داسې نه وي، موږ نه هم په خپله پرمخ يوسو، راپو 

باطانو په توګه هلته ودرېږو او خلک پر موږ سيايس ضغواړو چې د ان

تجارت وکړي، دوی دا هم وويل چې په تېره غونډه کې هم موږ ډېره 

قرباين ورکړې او د ډبرې د ايښودو پرمهال مو په خط اندازۍ کې هم 

والو د دې دوو ځوانانو دا لوړې ونډه اخيستې وه. کله چې د غونډې برخ

غوښتنې واورېدې نو چندان ښې پرې ونه لګېدې، ولسمل صيب، داودشاه 

نيازي او نورو ټولو ورته وويل چې دغه درې کمېټې دي، تاسې خوښه 

چې په هره يوه کې ځان تنظيموئ، درې واړو ته خپل خپل استازي 

اړئ. هغوی معريف کوئ، يوې ته يې معريف کوئ، هر څه چې تاسې غو 

وويل، موږ نه غواړو چې څوک زموږ پر رس تجارت وکړي، موږ نورو کمېټو 

ته نه ځو، فرهنګي کمېټه ټوله موږ ته راکړئ، تاسې ترې خالص ياست، 

موږ شعارونه، بيرنونه او ټول شيان خپله تنظيموو، زموږ جرګه ګۍ کې 

غې پرته ټول پر کار پوه کسان شته، د سټيج چارې هم موږ سمبالوو، له ه
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موږ حارض نه يو چې په بله کمېټه کې کار وکړو، بيا موږ خپله پوهېږو چې 

څه وخت دا څلی پرانيزو، پر همدې ورځ که به بله ورځ. زه ورته تر دې 

مهاله غلی وم، ما چې د دې دوو تنو وينا واورېده، چې په وړو کې يې 

شامل  شګه ده، ما وويل: ))ځوانان ح  لري چې په هره مسله کې ځان

کړي، خو ځينې مسايل داسې دي چې له رسه بايد تعقيب يش او بل موږ 

هم په دې پوهېږو چې شوراګانې څه مانا؟ کيفيت او کميت يې څومره 

دی؟ دا چې د ځوانانو د شلو شوراګانو د همغږۍ لپاره يوه بله جرګه ګۍ 

جوړه شوې، دا په دې مانا ده چې د نظر اختالف شته چې شل شوراګانې 

ړې شوې دي، خو همغږي په کې نه شته، بل د هر واليت شوراګانې جو 

په تېره بيا د ځوانانو ټولنې هم 

موږ ته معلومې دي چې يو بل 

په اسانۍ رسه رسه نه يش 

زغمالی، بل د نجات څيل په 

پرانيستې غونډه کې د ځوان او 

زوړ ،سمت، قوم او قبيلې خربه 

مطرح نه ده، هدف دادی چې 

څوک فعال ګډون کوالی يش 

هغه دې رايش، بله خربه داده 

چې داسې کوم تضمني موجود 

دی چې يوې مشخصې جرګه ګۍ ته هر څه وسپارل يش او هغه يې په ښه 

ډول تررسه کړي؟ رستېر صيب وويل، موږ ته به څوک تضمني راکړي چې 

ئ؟ نو زه چې پوه شوم چې تاسې يې تر موږه په ښه ډول تررسه کوالی ش

دا ځوانان په ډېرو لوړو پوړيو کې دي، ما وويل، وروره! په لويه پکتيا کې 

ځوانانو ډېرې ټولنې شته، په لوی ننګرهار او همدارنګه په کابل، لوی د 

 حاجي داود شاه نيازی
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کندهار او نورو سيمو کې، دا چې د دې څيل په باب موږ ټولو رسه داسې 

ترالسه کوو، دا نو کلونه کلونه وخت بحثونو ته داخل شو او د دوی تواف  

غواړي، اوس لنډه خربه داده چې جرګې رسه دې مشوره وکړه چې غونډه 

کې ګډون کوي که نه او که بيا مو موافقه راغله، نو بيا ټولو کمېټو ته خلک 

معريف کړئ، ځوانانو باندې زما دا خربې ښې ونه لګېدې، ويل يې موږ 

ار کوو او داسې نورې خربې يې هم ماسټرۍ لرو، د چارو ادارو کې ک

وکړې. په پای کې داود شاه نيازي ورته وويل، وروره! زه )دوه( ماسرتۍ 

لرم او دا هر يو چې دلته ناست دی، دا ځان ته يو څه وايي، خو دې دوو 

ځوانانو د مجلس ډېر وخت ونيو، بيا يې خدای پاماين واخيسته او الړل. 

تاسو بيا له رسه د مشورو لړۍ پيلوئ او  دا مهال مريزکوال ته ما وويل چې

که د څيل پرانيستو ته تياری نيسئ، هغه وويل، دا تېروتنه له ما څخه شوې 

وه، دا مې خپلوان وو، ما ويل چې خپلوان دې دي، خو ستا استازويل 

يې بس وه کنه. احمد ګل توتاخېل هم په قهر شو، ويې ويل، د ځوانانو 

هر يو رسه به موږ دومره بحث کوو، ما  ټولنې په هر کوڅه کې دي، نو

وويل خري اوس به دويم بحث ته راشو. قايض صيب عمر بربکزی ځدرا  

چې زموږ د غونډې په نياميي برخه کې راغلی و او هغه مو په دې خاطر 

رابللی و چې د بربک خان ځدرا  د سيمينار په باب وررسه وغږېږو، د 

ادونه کړې وه چې د څيل تر صمد ځاځي په کور کې مو په ضمني ډول ي

علمي سيمينار يو افتتاح دمخه بايد د بربک خان ځدرا  د اتلوليو په باب 

جوړ کړو، نو ځکه خو حاجي داود شاه نيازي صيب د بربک خان ځدرا  

مليس )عمر بربکزی صيب( ته بلنه ورکړې وه، ما وويل، راځئ چې پر 

يل چې د غازي همدې دوميه برخه وغږېږو، بربک زي صيب ته مو وو

بربک خان ځدرا  د اتلوليو په باب بايد يو علمي سيمينار جوړ کړو، 

سيمينار به د ميل تحريک په کوربه توب او د پکتيا د ولسونو په همکارۍ 
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جوړېږي، هغه ډېر خوشاله شو، هغه ته مو څلور پنځه موضوعګانې ورکړې 

يکنې چې د علومو اکاډمۍ ځينو غړو ته يې ورکړي چې هغوی پرې ل

وکړي او خپله د کورنۍ غړي يې د ده په شمول هم بايد پرې خربې 

وکړې، ځکه چې د غازي بربک خان ځدرا  په اړه کتابونو کې ليکل 

شوي مواد خورا کم، خو دخلکو په زړونو کې زيات دي. د سيمينار لپاره 

(مه نېټه ۶۹(مه نېټه وټاکله او دا مو هم وويل چې د اسد پر )۶۳مو د اسد )

( بجو همدلته راټولېږو. پر همدې ۳-۱جمعې پر مازيګر به يو ځل بيا پر )د 

تواف  وشو. د دې تر څنګ چې پر سيمينار هم کار روان و، د څيل کار 

 مې هم هره ورځ له نږدې څاره. 

تقريباً د لس دولس ورځو په بهري کې د پلسرت کارونه پايته ورسېدل او د  

دا مهال څيل ته د اړوندو کړکيو او تيږو کار هم مخ پر راټولېدو شو، 

دروازو په لټه کې شوم. په شاه شهيد کې څو فلز کارانو باندې وګرځېدو، 

په يوه کتالک کې مو څو بېلګې خوښې شوې او فرمايش مو ورکړ، فلزي 

کړکيو او دروازو باندې ځکه تواف  ته ورسېدو چې د دې کړکيو د 

ه زه دوه ځلې ننګرهار ته په خرابېدو امکانات کم دي، که نه تر دې دمخ

همدې خاطر الړم چې هلته په )درونټه( کې د )شوې( له لرګي څخه 

ډېرې ښې تاریخي او نقيش دروازې او کړکۍ جوړېږي. هغوی رسه مې 

خربې هم وکړې، هغوی خپل نرخ راکړ، ويې ويل چې وخت په کې ډېر 

وړوالی شو، لګېږي، موږ ه یوه دروازه تقريباً په دوو مياشتو کې درته ج

لرګی له پاکستانه راوړو، لرګی بايد وچ يش، خو ډېرې خربې يې په کې 

راوويستې، يو ف  يې تقريباً په )دوه نيم زره افغانۍ( يا )څلور زره 

پاکستانۍ کلدارې( محاسبه کړ، دا دروازې او کړکۍ ډېرې قيمته 

 متامېدې، او وخت يې هم ډېر غوښته، خو زما زړه و چې همدا کړکۍ او

دروازې جوړې کړو، خو کله چې مې د کړکيو په باب له انجنريانو رسه 
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مشوره وکړه، هغوی وويل، دلته باد و باران وي، واورې وي، ګردونه وي، 

هغه زينتي دروازې هغه شان کورونو او ځايونو کې لګول کېږي چې اوبه 

ور ونه رسېږي، کله چې اوبه ورسېدې، هغه پړسېږي، ملر يې هم 

و ژر له منځه ځي، بيا څوک دي چې دا دروازې او کړکۍ خرابوي، ن

بدلې کړي. د دوی دليل او منط  پر ځای و، نو ځکه ما هم له فلزي 

کړکيو رسه موافقه وکړه، څلورو پنځو ورځو کې کړکۍ تيارې او پر خپل 

 ځای نصب شوې.

کله چې موږ د څيل د دويم پړاو کارونه پيل کړل، نو همدا مهال هغه 

متوجه شوم، چې د حضوري چمن له ختيزې څنډې څخه د سړک ته 

څيل پر لوري راغلی او پر څيل د کار له پيله تر اوسه بند دی. ما مخکې 

فکر کاوه چې حکومت دا سړک د امنيتي داليلو له مخې بند کړی، ځکه په 

پورتنۍ برخه کې يې يو امنيتي چک پوس  هم دی، په سيمه کې مې له 

ه وکړه، چې دې الره کې خو هېڅ مشکل نه شته، يوه ترافيک څخه پوښتن

دا ولې نه خالصوي؟ هغه وويل کله چې د څيل کار رشوع شو، نو د 

همدې سړک پر وروستۍ برخه کې چې څيل رسه وصلېږي، فاصله له هغو 

نورو څلورو سړکونو څخه یو څه کمه ده، کله چې دلته موټر رايش، نو 

بند کړی، کېدی يش امنيتي او ځنډ رسه مخامخېږي، نو ځکه مو دا سړک 

 نور داليل هم ولري.

دلته نو تقريباً د لس مرتو په اندازه يو ځای همداسې ناجوړه پاتې، کله 

چې دا سړک جوړېده، نو دلته بايد د لس مرتو په پلنوايل او د پنځه شپږو 

مرتو پر اوږدوايل یو وړوکی پل ګوټی جوړ شوی وای چې دا سړک يې 

ر لوري له غځېديل لوی واټ رسه وصل کړی وای، ما مستقيامً د جادې پ

ويل عجيبه کار دی د پنځه شپږ مرته پله لپاره دا الر، دومره ځنډ تړلې 

پاتې، ترافيک راته وويل، صيب که تاسو یو چاره وکړئ، دغه پل ګوټی 
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هم جوړ کړئ، ډېره به ښه يش، ما ويل دا د چا کار دی؟ ده وويل د 

ل که شخيص يې څوک جوړ کړي، اجازه به ښاروالۍ مربوط دی، ما وي

ورکړي، هغه وويل کېدی يش ور يې کړي، خو دا د ښاروالۍ په ماسټر 

پالن کې د همدې سړک برخه ده، چې تر همدغه ځايه يې جوړ کړ او 

دلته يې نور پنځه شپږ کاله وړاندې پرېښود. ما چې له انډيواالنو رسه 

دی بايد هغوی رسه په متاس  مشوره وکړه، هغوی وويل دا د ښاروالۍ کار

کې شو. د ښاروالۍ امتې ناحيې ته مې په دې رشح یو غوښتنليک 

 ورولېږه.
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ميوند شاه احمدزي دا غوښتنليک د ښاروالۍ امتې ناحيې ته يووړ، 

هغوی ورته وويل دا زموږ صالحيت نه دی، بايد د کابل ښار والۍ لوی 

غوی يې په پالن کې رياست ته الړ شئ، هغوی ته عريضه ورکړئ چې ه

ونييس، يا موږ ته هدايت وکړي او بوديجه يې منظور کړي، بيا به موږ پرې 

کار رشوع کړو. يوه ورځ وروسته مې د کابل ښاروالۍ په عنوان ورته يو 

غوښتنليک وليکه، درې څلور ورځې وروسته احمدزی کابل ښاروالۍ ته 

 الړ، عرضپاڼه يې وړاندې کړه.

کوه، دپالن رييس نه شته، سفر لري، هغه چې  هغوی ورته وويل صرب 

راغی بيا به پرې خربې وکړو. پالن رييس چې راغی، هغه وويل دا خو 

بايد موږ په پالن کې ونيسو او ښاروال صيب دېته بوديجه پيدا کړي، د 

کلنۍ بوديجې په پالن کې يې ونييس او کله چې په پالن کې راغی، 

د تدارکاتو ميل کميسيون ته ځي، هغه ماليې وزارت يې پيسې ومنلې، بيا 
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به يې د اعالن له الرې داو طلبۍ ته ورکوي، چې هر رشکت وګټله، بيا به 

يې هغه جوړوي او موږ له پالن پرته عاجل کارونه نه شو تررسه کوالی، دا 

وو د پنځه شپږ مرته پلګوټي داستان چې ما يې لنډيز دلته وړاندې کړ، تر 

نا رييس )محب الرحمن مومند( رسه په متاس کې هغه وروسته د کابل برېښ

شوم چې که دې څيل ته برېښنا راکړي، هغه وويل، عريضه به راکړئ، زه به 

حکم درکړم، ميټر به واخلئ، لني به واخلئ، زموږ د کاريګرو اجوره به 

راکړئ، د برېښنا د پرچاو بل به پرې کړئ، نور نو چې د مياشتې هر څومره 

ورکوئ او که نه برق به مو قطع کېږي، ما ويل رييس  لګښت راته، هغه به

صاحب دا څلی شخيص نه دی، دولتي دی، موږ دومره وکړل چې جوړ 

مو کړ، نور يې دولت ته تسليموو، دولت پوهېږي او کار يې. هغه وويل: د 

دولت وي که د ولس، موږ برق خرڅوو، مفت برق نه شته، ما ويل نو دولت 

نارونه چا پورې اړه لري؟ هغه وويل ښاروالۍ کې دا واټونه، څيل او م

ته برق ورکوو او هغوی موږ ته  ېپورې، دا د هغوی کار دی، موږ هغ

 پيسې. تر هغه وروسته مې بيا ښاروالۍ ته په دې عنوان يو عرضپاڼه وليکله:

 
دا پاڼه مې هم ښاروالۍ ته پسې ورولېږله، خو د دې ليکنې تر وخته پورې 

 ژوندي احوال نه دی راغلی.يې بېرته د مړي او 
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تر دې وروسته د څيل پاسنۍ برخه چې له فلز څخه جوړېدله، خورا مهمه 

وه، موږ مخکې پر داسې يوه سمبول موافقه کړې وه چې دوه السونه به 

وي او مند کې به يې نيولې ډيوه ښکاري، دې حالت ته تر ډېر فکر 

يوه لونګۍ جوړه  وروسته ورسېدلو، په پیل کې مو زړه و چې پر رس يې

کړو چې د پښتنو دعزت سمبول دی، څرنګه چې دهغې جوړول سخت و 

او له څلورو واړو واټونو څخه هم يو 

شان نه ښکارېده او ترڅنګ يې دا 

احتامل هم و چې کله يې واورې او 

باران خرابه کړي، بيا يې دېرش مرته 

لوړه جوړول هم ناشوين ښکارېدل، 

قشه ياده ځينو پکول او ځينو د نړۍ ن

کړه، پر هغو هم تواف  رانغی، په پای 

کې پر همدې تواف  شو چې دوه 

السونه )پنجې( به وي چې هم د 

يووايل سمبول دی او هم دساتنې او 

خونديتوب )نجات( او د دواړو السونو مند کې به شمع وي چې د 

روښنايۍ او حقيقت سمبول دی. څرنګه چې د نجات منار د يوې تورې 

ېدو په وياړ جوړ شوی او تر هغه وروسته هېواد ته رڼايي دورې د ختم

راغله، نو ځکه مو شمع غوره وبلله، ما خپله پر همدې جوړښت ټينګار کاوه 

او نورو ته مې هم تر ترشيح وروسته قناعت ورکړ، پر همدې موافقه وشوه. 

کله چې د څيل کارونه ال پسې منظم شول، نو زه او انجنري محمد نصري 

د دې سمبول د جوړولو په لټه کې شو، دوه ورځنۍ پلټنې  بهسودوال

کې يو فلز کار پیدا  (قوای مرکز)کومه نتيجه ورنه کړه، درېيمه ورځ مو په 

کړ، د هغه رشيکباڼي زه پېژندمل، زما پر ليدو ډېر خوشاله شو، ما چې په 
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ټلېفون کې د څيل د نقشې تصوير وروښود، ويې ويل جوړوو يې، خو کار 

يې يو څه مشکل دی، په افغانستان کې لومړی ځل دی چې دا کار کېږي، 

دېته لومړی د فلز قالب جوړېږي او بيا د ژېړو پوښ ورکول کېږي، ما او 

انجنري بهسودوال ورته وويل چې موږ رسه څيل ته الړ شئ، دقيقه اندازه 

واخلئ، دوی دواړه رشيکباڼي رارسه الړل، د څيل رسته ختل هم ورته  يې

اسانه نه وو، خو وختل، اندازه يې واخيسته، د څيل د داخيل زينې اندازه 

يې ونيوله، زينه د مرت په حساب قيمت شوه او د سمبول جوړول يې په 

وويلې ما او انجنري بهسودوال ورته  (شپېته زره افغانۍ)مجموعي ډول 

يل چې لږ راښه شئ، دا په داسې حالت کې ده چې انجنري ځالند دا وو

(مه يې د ۶۲اټکل کړی و. د اسد ) (يو لکو شل زره افغانۍ)سمبول په 

بشپړېدو وعده وکړه، په دې مند کې زه دوه ځله ليدو ته ورغلم، زما تر 

(مه بشپړ نه ۶۲تائيد وروسته يې کار بشپړ کړ، خو ټول کار يې د زمري پر )

یوويشتم ته ورسېده. دا ځکه مهمه وه چې د څيل  د زمري ، خربه انشو

يو شمېر نور کارونه د دې سمبول نصب ته منتظر وو. په ژوندون ټلوېزيون 

(مې نېټې د غونډې پر مهال پرېکړه وشوه چې بله غونډه ۳کې د زمري د )

( نېټه د جمعې پر ورځ پر همدې مهال تررسه کوو او په ۶۹به د اسد پر )

غې کې به هم د بربک خان ځدرا  د سيمينار او هم د څيل د افتتاحي ه

غونډې په باب نور کارونه پسې تعقيبوو. غونډه څلور نيمې بجې پيل شوه، 

د تدارک د کميسيون همغه غړي حارض وو، خو دا ځل نېک محمد ولسمل 

ځدرا  هم  زی حارض نه و، خو صمد ځاځي ترشيف راوړ، عمر بربک

ی و، د تدارک د کميسيون له غړو څخه مې پوښتنه وکړه، غونډې ته راغل

څنګه شول کارونه؟ نو داود شاه نيازي صيب وويل، يون صيب موږ خو 

ډېر کار نه دی کړی؛ له يوه نوي وړانديز رسه راغيل يو. ما وويل، څه 

وړانديزونه دي بيا؟ نيازي صيب وويل، هغه تېره ورځ موږ د لويې پکتيا د 
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ه درلوده، په هغې کې اويا تنه سپني ږيري او مخور مرشانو يوه غونډ

شخصيتونه وو، په تېره بيا د خوست، طاهر خان صربی هم و، هلته موږ دا 

دواړه موضوعګانې بحث او مشورې ته واچولې، د اکرثو مرشانو نظر دا و 

چې وخت کم دی او دا موضوعګانې په دومره کم وخت کې نه شو 

پروګرام په رابطه يې وويل چې دا بايد د تعقيبوالی، د څيل د افتتاح 

(مې ته انتقال يش، ځکه پر همدې ورځ يې ډبره ايښودل شوې ۷۹ميزان )

وه او د نجات ورځ هم ده او څلی هم د نجات په نامه جوړ شوی دی، 

هلته به ورته سم تياری هم ونيسو او ډېر خلک به په کې ګډون وکړي. او 

حبيب هللا )انو وويل او د استاد دوميه موضوع د سيمينار ده چې مرش 

نظر هم همدا و چې په دې لنډو ورځو کې دې سيمينار ته تابيا نه  (رفيع

يش نيول کېدی، نو د دې لپاره چې پوهان ښه تحقيقات وکړي، نو یوه 

یوه نيمه مياشت وخت ورته په کار دی، چې دوی ښه تياری ونييس او له 

صيب زياته کړه چې هلته ښو مقالو رسه سيمينار ته رايش، نيازی 

او د علومو اکاډمۍ نور غړي هم ناست وو، د  (توحيدمل توتاخېل صيب)

هغوی نظر هم همدا و چې دا علمي سيمينارونه په څو ورځو او اوونيو کې 

نه کېږي مياشتې مياشتې وخت غواړي. دوی چې خربې دې پړاو ته 

وويل د ورسولې، ما ويل خربې مو خالصې شوې، دوی وويل، هو. ما 

ټولو نظر همدادی؟ دوی وويل، تقريباً د ټولو دی، خو اوس ستاسو نظر 

ته هم منتظر يو، ما وويل، لومړی به د څيل موضوع ته راشو، اول خو په 

دې باب يو څو پرېکړې شوې دي، تاسو وويل چې موږ د لويې پکتيا او د 

چې تاسو جنوب ختيز زون د ټولو شوراګانو او مرشانو استازيتوب کوو، نو 

استازيتوب کاوه، بيا نورې مشورې ته څه اړتيا وه؟ که موږ د مشورو ور 

همداسې خالص پرېږدو، دا خو په سوونو شوراګانې دي، يوازې دا 

مشورې به مياشتې مياشتې وخت وغواړي او بيا به هم تواف  رامنځته نه 
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 يش، خصوصاً چې څوک نوې موضوع ته داخلېږي.

(مه مو يو ځل تواف  وکړ او دا ځکه ۷۸سد پر )دوميه خربه داده چې د ا

چې دا د هېواد د خپلواکۍ ورځ ده، د نجات څلی په حقيقت کې د 

(مه خو د ۷۹خپلواکۍ د بېرته تضمني يو يادګاري منار دی، د ميزان پر )

افغانستان د نجات ورځ ده، پر دې ورځ نه لومړی ځل د څيل ډبره 

شوی دی. دويم ځل پر همدې ايښودل شوې او نه پر همدې ورځ بشپړ 

(مه چې يوه بختوره ورځ ده، ۷۸ورځ ډبره ايښودل شوې، خو د اسد پر )

ان شاء هللا که د خدای رضا وه، بشپړېږي به، پر دې ورځ رخصتي هم وي 

او خلک هم د خپلواکۍ د جشن په خاطر واټونو ته راوځي، نو که موږ يې 

ه کې ګډون وکړي، هم پر همدې ورځ افتتاح کړو، نو هم به ډېر خلک پ

به يې تر ماښامه خلک سيل ته رايش او هم به ترې ګرد چاپېره اتڼونه 

(مې ۷۹وکړي. بل کله چې څلی پر همدې ورځ جوړ يش، د ميزان تر )

پورې ورته څوک انتظار بايس؟ خلک يې خپله افتتاح کوي، ما او تاته نه 

وړاندې کړو، ايا  ګوري، بيا به هغه پيغام چې موږ يې غواړو افغان ولس ته

د عام ولس د ځينو اشخاصو له خوا به افاده يش؟ دې وخت کې 

(مې نېټې پورې ترې همدا شنه ۷۹مريزکوال صيب وويل، که د ميزان تر )

ټوټه رس تر پايه تاوه وي او مند يې څوک ونه ګوري، څنګه به وي؟ ما 

نه وويل، ناوې ده که څنګه چې شال به پرې خور وي او باد به يې هم 

خوځوي؟ ما وويل د هر کار په باب بايد غوڅه پرېکړه وکړو، حقيقت 

(مه مو تيږه ۷۹دادی چې پخوا زما نېت هم همدا و چې د ميزان پر )

(مه به يې بشپړ تيار افتتاح کوو، که پخوانی ۷۹ايښې وه او د ميزان پر )

 دمخه هم نه شو پوره کوالی، نويوه ورځ يې تر هغه کار رشکت وای، نو دا 

اوس چې دا نوی رشکت دی، هر څه يې پر خپله غاړه اخيستي، پرېږده 

(مې موږ ته نه ۷۹چې دا کار ژر خالص کړي، دا خلک د ميزان تر )
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منتظرېږي چې دا څلی هامغسې روښانه او تازه وسايت. دې کې مريزکوال 

صيب يو ځل بيا وويل، ځه )يون صيب!( دې يو کې رارسه ته ښه شه او 

وږ ښه شو، سيمينار يې ستا په خوښه او څلی يې زموږ په دې بل کې به م

خوښه، ما وويل، يو کې هم نه ښه کېږم، سيمينار به هم پر خپل وخت 

جوړېږي او څلی به هم پر خپل وخت پرانيستل کېږي، هو د څيل په باب 

دومره ويالی شم که څوک د ډېرې لويې غونډې د جوړولو په باب اندېښنه 

سوو مرشانو په حضور کې به يې پرانيزو، هم به خلکو  لري، نو د درې څلور

ته دڅيل د پرانيسو او هم د هېواد د خپلواکۍ مبارکي ورکړو، که نور 

زيات خلک هم راتلل، د هغو مخه به نه نيسو او که ځينې دوستان غواړي 

(مه پروګرام جوړ کړي، هغوی دې غ  پروګرام جوړ ۷۹د ميزان پر )

د نجات ورځ ومنانځي، بېرته به پخوانی  کړي، په همدې ځای کې دې

تاریخ راژوندی يش. دوميه خربه د سيمينار ده، که موږ د علومو اکاډمۍ 

د څېړونکو او د هغو نظرياتو ته منتظر پاتې شو، نو ورخ مو اوبو وړی دی، 

هغوی چې هغه خپل سيمينارونه پر خپل وخت ونييس شکر دې وکاږي. 

 تحریک په چندو، بسپنو او د هېوادوالو ل(کال د افغانستان ميل۶۹۳۱پر )

( عنوانه کتابونه چاپ کړل، علومو اکاډمۍ چې په ۶۱۷په همکارۍ )

( مليونه افغانۍ معاش اخيستی و، ټول پنځه عنوانه ۶۲۳همدې کال يې )

کتابونه چاپ نه کړل، د علومو اکاډمۍ تر سيمينارونو هم ميل تحريک څو 

کړي وو. د توحيدمل توتاخېل صيب  ځله زيات او ګټور سیمينارونه جوړ

د وعده خالفۍ کيسه مې هم ورته وکړه چې په شپږو مياشتو کې يې موږ 

ته د چاپ لپاره خپل کتاب تيار نه کړای شو، اوس ال خربه دېته ورسېده 

چې دوی نورو خلکو ته سيمينارونه نييس. موږ ولس او علمي مرکزونو ته 

ته تيار يش. د بربک خان نور څومره وخت ورکړو چې دوی دې کار 

( کاله تېر شوي ايا دا کايف وخت نه و چې کومې ۳۷ځدرا  پر مړينه خو )
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شورا او يا هم علمي مرکز پرې غونډه جوړه کړې وای، اوس يې موږ 

سيمينار جوړوو، که چېرې دا سيمينار کمزوری و، علومو اکاډمۍ، 

علمي  پوهنتونونه او شوراګانې دې، مياشت، کال وروسته ښه ژور

سيمينارونه جوړ کړي او بله مهمه خربه داده چې د بربک خان ځدرا  په 

باب په کتابونو کې ډېر کم څه راغيل، د ده خاطرې د ولس او د ده د 

کورنۍ دغړو په ذهن کې دي، دا بايد راووځي، په دې سيمينار کې 

 واورول يش او دا بيا کتابونو ته انتقال يش، په تېرو کتابونو کې چې څه

راغيل، د هغو بيا يادونه يوازې د تکرار مانا لري. دې وخت کې قايض عمر 

خان بربک زي هم زما خربې تائيد کړې، رسه له دې چې پر نورو دوستانو 

زما ټولې خربې چندان ښې ونه لګېدې، خو ما خپله پرېکړه دوی ته 

واوروله، عمر خان بربکزی صيب هم له تقسيم شويو دندو رسه رسه چاته د 

ليکنو نه وو وييل، هغه دنده هم ما پر غاړه واخيسته، رس محق  ډاکټر 

رشيف ځدرا  ته مې د ليکنې وويل، هغه ومنله او ويې ويل چې غروال 

به يې هم ووايم، نور يې د کورنۍ غړي او هغه مرشان چې د ده صيب ته 

خاطرې وررسه دي، هغوی به خربې وکړي او بيا به يو پرېکړه ليک صادر 

 سيون يو انځورېد لويې غونډې د جوړولو لپاره د تدارکايت کم
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 په ژوندون ټلوېزيون کې د بربک خان ځدراڼ د اتلوليو په باب علمي سيمينار

کړي. د لويې غونډې لپاره د تدارک ياد کميسيون نور کوم پرمختيايي 

کار نه و کړی، زموږ خربې چې دې حد ته ورسېدې، نو د هېواد ګاللی او 

)سباوون ننګرهاري( هم ژوندون ټلوېزیون ته ترشيف راوړ، ټولو تنکی نابغه 

مرشانو رسه يې روغبړ وکړ. مرشانو: صمد ځاځي صيب، نيازي صيب، بربک 

زي صيب ټولو ډېر وهڅاوه، بيا موږ ټولو په ګډه د ميل تحريک له خوا 

دچاپ شويو کتابونو يو کلکسيون او يو قلم ورته ډالۍ کړل، هغه هم په 

 مننه وکړه او دا غونډه پر همدې ځای پايته ورسېده.خپل نوبت 

 

( نېټه ماسپښني درې بجې د افغانستان ميل تحريک په کوربه ۶۳د اسد پر )

توب او د لويې پکتيا او د جنوب ختيد زون د ولسونو په ملګرتيا د بربک 

ځدرا  علمي سيمينار پيل شو، سيمينار ته د هېواد له بېالبېلو سيمو  خان

په تېره بيا له لويې پکتيا څخه ګڼ شمېر مخور شخصيتونه او ځوانان 

راغيل وو، د ځدراڼو اکرثه مخور او مرشان حارض وو، ښه دروند سيمينار و، 

په پيل کې د قران کريم څو مبارک ايتونه تالوت شول، بيا ميل رسود 

وغږول شو، بيا ما )يون( خربې وکړې، بيا څو تنو قومي مرشانو خپلې 

خربې وکړې، ورپسې د بربک خان ځدرا  يو مليس )نجيب هللا ځدرا ( 

خپله مقاله ولوستله، ورپسې )ډاکټر رشيف ځدرا ( خربې وکړې، بيا يې د 
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کورنۍ په استازۍ د بربک خان ځدرا  يو بل مليس )قايض عمر بربکزی 

ر اړخيزې او جذابې خربې وکړې، ورپسې په شپږو مادو کې د ځدرا ( ه

داود شاه نيازي له خوا د سيمينار برخوالو پرېکړه ليک واورول شو، بيا 

دعاييه وويل شوه، لنډه دا چې دومره خوندور او معلومايت سيمينار و چې 

ساری يې په دې تېرو څو کلونو کې نه و ليدل شوی، له اهميت او نويو 

څخه ډک سيمينار و، د لويې پکتيا او په تېره بيا د ځدراڼو مرشان  معلوماتو

دومره خوشاله وو چې د چا خربه په جامو کې نه ځايېدل او هر يو له ما 

څخه ځانګړې مننه کوله او يادګاري عکسونه يې اخيستل، د خپل ولس 

 خوشايل زما د څو ورځوستړيا په ارامۍ او اسرتاحت بدله کړه.

(مه نېټه سهار ۷۶ې اوس تردې دمه راورسوه د اسد )دا يادښت چې م

څلور بجې او پنځه لس دقيقي دي، نن شپه له ماښامه بيا تردې دمه د 

همدې اثر پر ليکلو او سمون بوخت يم، د یوې مخکنۍ شپې کيسه مې 

مخکې وکړه دا بله شپه ده چې تر سهاره ويک يم، اوس اودس کوم، بيا 

، نو د کتابګوټي د پاتې برخې بشپړاوي ته ملوند او که بيا خوب يونه ړم

 دوام ورکوم.
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د شهرت  د نجات څيل ډبرليک

 او ضمري مقابله
د تاريخي څلو، تاريخي ودانيو او نورو جوړښتونو په وروستي بشپړتيايي 

پړاو کې، وروستی کار د همدې يادښت يا ډبرليک ليکل وي. ډبرليک ډېر 

 ټوله محتوا او هدف رانغاړي.لنډ او د اړوندې ودانۍ يا جوړښت 

په ځينو برخو کې د دې وروستي کار تررسه کول که څه هم له فزيکي 

پلوه ډېر کوچنی وي، خو تر ټولو سخت کار وي، په تېره بيا په داسې يو 

حالت کې چې خربه هم څو السه يش، مشورې ته وغورځول يش او 

حساسيت څخه مشاورين هم بيا د اصيل موضوع له کيفيت، ماهيت او 

ل( کال د ۶۹۱۸د ) سخرب نه وي. د نجات څيل ډبره د ځينورواياتو پر اسا

ميزان په مياشت کې ايښودل شوې وه، يا هم لږ تر لږه په همدې مياشت 

کې پر سقاوي اړودوړ د وطن د ژغورنې د بري ورځې پيل شوي، تر هغه 

پنځوس ل( کال پورې چې دا څلی جوړ و، نږدې يو ۶۹۳۳وروسته بيا تر )

ل( کال ۶۹۳۱کاله يا دوه نسله تېر شول او له ړنګېدو څخه يې بيا تر )

( کاله تېر شول يا هم يو نيم پښت عمر وخوړ، په ۹۲پورې بيا نږدې )

مجموعي ډول تردې دمه د دې څيل عمر د نږدې درې پښته افغانانو له 

 د عمر رسه برابر برېښي، اوس چې يو ځل بيا د هېواد ويک او ملتپاله قرش

دې څيل بيا جوړونې ته ودانګل او د نږدې لسو مياشتو په بهري کې يې له 

ډول ډول خنډونو، فشارونو او ستونزو رسه رسه د دې څيل کار بشپړ کړ او 

خربه يوازې د ډبرليک نصب ته پاتې شوه، اوس موږ دې خورا ستونزمن 
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وو، ټکي ته راورسېدو. د څيل له لومړين ډبرليک څخه ډېر کم خلک خرب 

ځوان پښت او د دې څيل د بيا جوړونې اکرثو برخوالو او مينوالو داسې 

فکر کاوه چې دې کې به لکه د ځينو نورو څلو په شان د پخوانيو مرشانو 

نومونه وي، دا به بيا پر څيل ليکل کېږي او خلک به يې بيا ګوري. د څيل 

مسله وه،  تر بيا جوړونې وروسته ډېره ستونزمنه مسله هم همدا د ډبرليک

څه ډول بايد وليکل يش؟ منت کې يې څه رايش؟ او د چا نومونه په کې 

رايش؟ ځينو دا ډول فکر کاوه چې دې کې د هغو پخوانيو اتالنو نومونه 

راځي، چې هېواد يې له سقاوي ګډوډۍ څخه ژغورلی دی، هغوی رسه 

 داسې تصور و چې پخوا ګنې هم دا نومونه په کې وو، ما د څيل د پخواين

ډبرليک منت پيدا کړ، دا منت په دري ژبه و، په کار وه چې پښتو منت يې 

هم ترتيب يش، څو ځله مې قلم ورپسې راواخيست، خپلې ژباړې راته 

خوند رانه کړ، دا منت که څه هم يوازې يو څو جملې وې، خو ما ويل 

چې پښتو منت يې هم بايد ډېر خوندور رايش. زړه مې و چې حبيب هللا 

يب ته يې ولېږم، دې وخت کې مې پام شو چې داود جنبش دا رفيع ص

منت او همدارنګه د محمود طرزي ځينې پخوانۍ ليکنې ژباړلې وې، د 

جنبش صيب د کابل په ټلېفون مې کوښک وکړ، هر ځل چې مې هڅه 

کوله، ټلېفون به يې بند و، فکر مې وکړ چې جنبش صيب به لندن ته تللی 

اځه )وټس اپ( کې يې وګوره، خدای دې وي، زړه کې مې وګرځېدل، ر 

وکړي چې په همدې منرب يې )وټس اپ( هم وي، کله چې مې په )وټس 

اپ( زنګ وواهه، خربې يې رارسه وکړې، ډېر زيات خوشاله شوم، خوند 

يې وکړ، ما ويل دغسې د نجات څيل د ډبر ليک پښتو منت مې په کار 

کړه، ترې وايې خله،  دی، هغه وويل زما فيسبوک پاڼه کې شته، هغه چک

ما ويل تاسو ته به يې پيدا کول اسانه وي، که دې پیدا کړ، نو پر همدغه 

)وټس اپ( يې راولېږه، هغه وويل، سمه ده. درې ساعته وروسته ماسپښني 
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ل بيا مې خپل )وټس اپ( چک کړ، جنبش صيب هم ځمهال و چې يو 

فون کړی و، خو راته د ډبرليک پښتو منت رالېږلی و او هم يې راته ټلې

ټلېفون يې ما نه و پورته کړی، بېرته مې ورته زنګ وواهه او ډېره مننه مې 

ترې وکړه، هغه وويل، ما پخوانی منت له فيسبوکه پیدا نه کړ او له دري 

، بيا مې د کور دې ودان مننه ډېرهڅخه مې درته يو ځل بيا وژباړه، ما ويل 

، هغه هم ډېر خوشاله شو. ووايه ورتهڅيل د کار د بشپړتيا د راپور لنډيز 

پښتو او دري متنونه مې رسه يو ځای کړل او تر دې ځايه خو کار د نظر له 

اختالفاتو پرته روان دی، خو که دا مسله هم ډېرو خلکو رسه رشيکه يش، 

کېدی يش، متفاوت او متضاد نظرونه راوټوکېږی، نو ځکه خو له يو څو 

ضوع تر دې دمه پټه ساتلې وه، محدودو کسانو پرته مې د ډبرليک مو 

ځينو کسانو چې پوښتنه کوله، نو هغو ته مې ويل، همغه پخوانی ډبرليک 

به وګورو، کومه جمله که زياتېدله، پر هغې به غور او مشوره وکړو. د څيل 

د جوړېدو پر مهال چې به موږ له هر چا څخه د مرستې د راټولېدو خربه 

ه موخه يادونه کوله چې د څيل د بيا کوله، نو هغوی ته به مو د هڅونې پ

جوړوونکو په توګه به مو په ډبرليک کې نوم راځي، موږ دا د دوی ح  

هم ګاڼه، د نورو د تشوي  لپاره هم ښه کار و او د مايل رڼاوي سبب هم 

ګرځېده، خو له همغه پيله بيا تردې ليکنې پورې يو شمېر خلک په تېره 

يې پیسې نه وې ورکړې او يا يې د بيا هغه ډله اشخاص چې په څيل کې 

پيسو د ورکړې وس نه درلود، له دې نظر رسه مطل  مخالف وو چې په دې 

کې دې د مايل مرستندويانو نومونه رايش، هغوی به وويل، دا څلی د ټولو 

افغانانو ګډ افتخار دی، يو چا به د رس قرباين ورکړې وي، يو چا د مال، يو 

و که په دې کې يوازې د مايل چا به معنوي منډې کړي وي، ن

مرستندويانو نومونه رايش، دا به د ټولو هغو خلکو په برخه کې يو ډول 

ح  تلفي وي چې په دې څيل کې يې له مايل مرستې پرته نورې قربانۍ 
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ورکړي دي. ځينو به ويل، يو څوک به پيسې لري، وکيل، وزير او 

هغه به پيسې ورکوي،  قومندان به وي، نور به يې په رس کې الف نه ګرځي،

له حاللو او حرامو الرو به يې پيدا کړې وي، مقصد دا چې پيسې لري، نور 

هېڅ نه لري، د هغوی نومونه به په کې راځي او بيا به له دې څخه د ځان 

لپاره سيايس ګټه هم پورته کوي، ځينو اشخاصو چې يوازې په غونډو کې 

، هغوی به هم ځان تر يې ګډون کړی و، کله کله يې نظر هم ورکړی و

ټولو مستح  ګاڼه او ځينو نورو چې په څو غونډو په تېره بيا په لويه غونډه 

کې ګډون کړی و، ځانونه ورته تر ټولو مستح  ښکارېدل. يوه ورځ مې له 

همدې جملې څو اشخاصو ته چې زړه يې وو نومونه يې په څيل کې 

ټول موږ دوه  رايش، وويل چاچې په لويو غونډو کې ګډون کړی، هغه

درې ځله په ټلوېزيون کې ښوديل، که دوی غونډه کړې، هغه په رسنيو 

کې ښودل شوې او دا ټول کارونه د څيل د ډبرې تر ايښودلو دمخه شوي 

وو، د څيل په جوړونه کې د غونډې ټولو برخوالو عماًل څه خاص کار نه 

له دی کړی، که نومونه لیکل کېږي، نو هغه کسان يې مستح  دي چې 

پيله او بيا تر پايه يې هر ډول مايل او معنوي قرباين ورکړې ده. د مايل 

مرستندويانو يوازې هغه خلک يا اشخاص مخالف وو چې په څيل کې يې 

خپله کومه مايل مرسته نه وه کړې، طبيعي خربه ده چې څلی په دعاګانو 

په خاطر نه جوړېده، مايل قربانۍ او فکري تدبري ته په کې اړتيا وه، د دې 

چې دا حساسه مسله د نورو له ارضارو او ګواښونو خوندي پاتې يش، نو د 

ډبرليک اصيل منت مې چا رس نه رشيکوه، پر يو داسې منت مې کار پيل 

کړ چې سبا ورځ هر چاته ځواب وويالی شم. لومړی معيار خو دا و چې د 

يب څيل د پخواين ډبرليک منت بايد رضور رايش، پښتو منت يې هم ترت

يش، په پيل کې پښتو منت او بيا دري منت، وروسته ورپسې د دې څيل د 

بيا جوړونې لنډ تاريخ او ورپسې له هغو کسانو څخه مننه چې د دې څيل 
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په بيا جوړونه کې يې معنوي او مايل مرسته کړې، د معنوي مرستې لپاره 

لنډ خو ډېر څرګند فورمول او معيار معلوم نه و، نو ځکه خو مې په ډېر 

مرکز له قومي شوراګانو، شامل او ډول د لوی کندهار، لوی ننګرهار، 

مخورو شخصيتونو او ولسونو څخه په عام ډول مننه ځای کړه، د لويې 

پکتيا له مخورو څخه مو دلته ځکه مننې ته ځای ورنه کړ چې دوی مو د 

 څيل د اصيل وارثانو او مدعيانو په توګه د منندويانو يا کوربنو رول ته

پرېښودل، ځکه دوی بايد له نورو مننه وکړي، له ځانه خو مننه نه کېږي، 

هغه مشخص اشخاص چې مايل مرسته يې کړې وه، د هغو راوړل مې ځکه 

رضوري وګڼل چې يو خو يې مايل مرسته کړې وه، ح  يې و چې نومونه 

يې رايش، بل ځينو رسه ژمنه هم شوې وه او بله مهمه خربه داده چې موږ 

په خپلو کارونو کې رڼاوی تضمني کړو، سبا بيا يو شمېر خلکو ته پلمه بايد 

په الس ورځي او وايي، دې خلکو دا پيسې له کومه کړې، حکومت 

ورکړې، بهرنيانو ورکړې، که دې کې د بل چا الس دی. د دې خلکو 

نومونه له دې اړخه هم رضوري وو چې نور خلک به هم داسې نېکو 

د دوی په هڅونه کې به هم مرستندوی واقع  کارونو ته وهڅول يش او

يش. د پيسو د مقدار لیکل ځکه په ډبره کې نه راتلل چې هلته دومره 

ځای نه و او بيا به سبا نورو اشخاصو هم دعوه کوله چې دومره پیسې خو 

ما هم ورکولې، زما نوم دې هم په کې رايش، البته د پيسو مقدار اعالن مو 

ځ عمومي غونډې او رسنيو ته پرېښود چې هلته د پرانيستې غونډې پر ور 

به له ټولو جزياتو رسه خپرېږي. البته په څيل کې د انصاف د تامني په 

خاطر مو له دې قاعدې څخه کار واخيست چې چا ډېرې پيسې ورکړي، د 

هغه نوم به په رس کې راځي او بيا همداسې تر پايه په ترتيب رسه، تردې 

څه ستونزه نه وه، ځکه هر څه زما له السه او ځايه زما په ذهن کې څه نا

ذهنه تېر شوي وو، خو کله چې خپل نامه ته راغلم، نو له سخت رواين 
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کړکېچ رسه مخ شوم، له يوې خوا د شهرت شېطان راته وويل چې تر بل 

هر شخص دې زياتې منډې رامنډې ووهلې، توهني شولې، تحقري شولې، 

ه، د چا ږيره او د چا ملن دې ونيوه، لس مياشتې زيار دې وګاله، د چا زن

په عذر، زارۍ، زيار او زحمت دې له هر چا پيسې راټولې کړې، خطرونه، 

ګواښونه او اخطارونه ټول دې وزغمل، مايل قرباين دې هم ورکړه او 

معنوي زحمت دې هم وګاله، اوس د دې وخت دی چې په دې څيل کې 

ينده نسل ته پاتې يش خپل نوم په ښه مناسب ځای کې ځای کړې، چې ا

او اوس هم چې په زرګونو خلک دا څلی ګوري، نو د نورو ترڅنګ به يې 

ستا په نامه هم سرتګې لګي، په داسې حال کې چې ډبر ليک هم ستا په 

الس کې دی، نو چې اوس يې نه ليکې بيا به يې څه وخت ليکې، شيطان 

و او تنګنظرو به مې له څو الرو پر ذهن بريد وکړ، ګوره چې د هغو خلک

فشار ته تسليم نه شې چې غواړي تا ستړی او مايوسه کړي او له بېالبېلو 

الرو په څيل کې ستا د نومليکنې مخه ونييس، هغوی به د څيل تر جوړېدو 

وروسته ووايي چې ځه ښه شوه د ده د نامه مخه خو مو ونيوله، دا هم 

ه کې راواچوله زموږ لپاره يو لوی بری دی. کله به يې دا وسوسه هم زړ 

چې ته خو وايې زه د حقيقت پلوی يم، نو دا خو هم يو واقعيت دی چې 

په دې کار کې دې تر هر چا زياتې منډې وهيل، نو راشه واقعيت او 

حقيقت تضمني کړه، خپل نوم د ډبرو په ذهن کې نقش او راتلونکي نسل 

سې په ته يې انتقال کړه. شيطان دا او دېته ورته نورې په لسګونو وسو

ذهن کې راواچولې، څو ورځې مې د شهرت او نېکنامۍ د غريزې له ماهر 

شيطان رسه مقابله وکړه، کله به دی غالب و او کله به هم زه، خو څومره 

چې د څيل د جوړېدو ورځې رانږدې کېدلې، ما مې خپل ضمري رسه 

مشوره زياتوله، ضمري مې راته وويل چې د ډبرو په ذهن کې د خپل نوم 

ليکنې د خلکو په ذهن کې ځان ته ځای پيدا کړه، يو ځل چې څوک تر 
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د خلکو په زړه کې ننوت بيا يې نو څوک له هغه ځايه په توپونو او ټانکونو 

هم نه يش راايستالی، اوس که ته په يوه عادي ډبره کې خپل نوم ځای 

کړې، نو همغه خلک به بيا وايي چې ګوره د خپل نوم د لیکنې لپاره يې 

ارونه تررسه کول، نه وررسه د ملت غم و او نه يې دا کار د خدای د دا ک

رضا لپاره کاوه، ضمري مې راته دا مشوره هم راکړه چې د څيل تر افتتاح 

وروسته هم د نجات څيل کار نه خالصېږي، نور څيل به دې هم مخې ته 

رايش. په دې کې به هم ډېر دعوه وکړي چې ولې يې نوم په کې نه دی 

خو که ستا نوم په کې نه وي، نو ته به له دې څيل او له دې  راغلی،

ډبرليک څخه په ښه ډول دفاع وکړې، ورته وبه وايې که زما نوم په کې 

وای، نو تا به هم د ګيلې ح  لرالی، خو چې زه ترې تېر يم، ته هم يو څه 

قرباين وکړه، نو په دې ډول به د ډېرو رش پېښوونکو او شهرت غوښتونکو 

و مخه ونيسې. ستا د منط  دفاعي ځواک به زيات يش او د نجات اشخاص

څلی به د ډېرو خلکو د ځاين غوښتنو له بريده وژغورې، خپل ضمري رسه 

تر همدې ژورې مشورې او هر اړخيز مصلحت وروسته دې نتيجې ته 

ورسېدم چې په ډبرليک کې به خپل نوم ته ځای نه ورکوم، تر ډېر فکر 

ره دغه الندې منت مناسب وګاڼه او پر ډبره د همدې وروسته مې د څيل لپا

 منت د ليکنې په لټه کې شوم:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نجات څلی

د بېساري سرت مرش او لوی نابغه يعنې اعليحرضت محمد نادر شاه افغان د 

رسښندنې او هېوادپالو مجاهدتونو په ياد چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه د 

دو يې د غلو د نسکورولو په تکل د جنويب مېړنيو په وطن د فرياد په اورې

( ملريز کال د تلې پر ۶۹۱۸ملتيا په خپلو اته مياشتنيو اقداماتو او د )

(مه يې د وزيرستان په يرغل د افغانانو لوړ مرکز فتحه او الندې کړ او د ۶۱)
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سقاو زوی يې له خپلو خاينو ملګرو رسه د افغانستان له مخې ورک او 

ړ، دا ټينګه خاطره او پخه ابده جوړه شوه چې په لومړي ليد پوپناه ک

نظروالو ته، د وطن د دې ژغورونکي مېړنتوب او لوړ همت روښانه وي، 

افغان ملت يې دا لوړ چوپړ ومنانځي او د خپل ټولنيز ژوندانه د 

نېکمرغولو لپاره د دې ډول ځانځارونې او رسښندنې پل ونييس او تعقيب 

 يې کړي.

 تمنار نجا

به یادگار فداکاری و مجاهدات وطن خواهانۀ یگانه قائد معظم و نابغۀ 

بزرگ اعنی اعلی حرضت محمد نادرشاه افغان که به استامع فریاد وطن از 

گوشۀ مملکت به عزم استیصال سارقان در طی اقدامات هشت ماهۀ خود 

( هجری ۶۹۱۸( میزان سال )۶۱با دلیران جنوبی و به هجوم وزیرستان )

ی مرکز سنیۀ افغانیه را فتح و تسخیر و بچه سقو را با اراکین خائنش از شمس

صفحۀ افغانستان محو و معدوم منود. این خاطرۀ استوار و آبدۀ ثابته بنیاد 

گذاشته شد تا در بادی االنظار اهل بصیرت، شجاعت و علو همت این 

ر نجات دهندۀ وطن ثابت بوده ملت افغان این خدمت عالی شان را تقدی

و این گونه ایثار و فداکاری را در تأمین سعادت حیات اجتامعی خویش 

 تأسی و تعقیب کند. 

 مننه او کور ودانی، د نجات څيل بيا جوړونه
د نجات څيل د بيا جوړونې چارې د افغان ملت د بېالبېلو پرګنو د مرشانو 

(مه نېټه د يوې لويې پرمتينې ۷۹ل( کال د تلې پر )۶۹۳۳له خوا د )

(مه نېټه، چې ۷۸ل( کال د زمري پر )۶۹۳۱ډې په ترڅ کې پيل او د )غون

د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ګټلو له ورځې رسه سمون خوري، بشپړې 

شوې. لومړنۍ ساختامين چارې يې د )پنځه ميليونه، نهه لکه، نهه پنځوس 

زره، شپږ سوه او پنځوس(افغانيو معادل د )اته اتيا زره، نهه سوه او 
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ډالرو په مقابل کې د )پکتني ساختامين رشکت( له خوا او پاتې پنځوس( 

نورې ساختامين چارې، ډيکور او ښکالييزه برخه يې د سټي  کورپس 

(STATE CORPS.ساختامين رشکت له خوا په وړيا ډول تررسه شوې ) 

د ټول افغان ملت له غرييت مرشانو، په تېره بيا د لوی کندهار، لوی 

مرکز د ولسونو، قدرمنو هېوادپالو افغانانو، جرنال ننګرهار، شامل او 

عبدالرازق، ګالب منګل، حميد هللا خيرب، حاجي خان محمد باز منګل، 

حاجي حکيم خان ځاځي، حاجي عتي  هللا احمدي، حاجي عبدالباري 

منګل، محمد يوسف اصيل زوی، راضيه منګل، الحاج مولوي تره خېل 

مد نذير احمدزي، ضياء الح  محمدي، کامل نارص اصويل، حاجي مح

امرخېل، عبدالرشيد ايويب، شېرعيل خان شېر، غالم محمد کاموال، ډاکټر 

رضوان احمدزي، ساختامين رشکتونو او نورو ټولو افغانانو څخه د زړه له 

تله مننه کوو، کور ودانی ورته وايو، چې د دې څيل په بيا جوړونه کې يې 

لی يې پر تيارو، جهالت او وحشت مايل او معنوي مرسته وکړه او دا څ

باندې د رڼا او عزت د يوه برمين يادګار په توګه يو ځل بيا له رسه جوړ او 

 هسک کړ.

 په درنښت

 د لويې پکتيا ټول ولسونه

 

تر دې وروسته بيا د ډبرليک د جوړولو په لټه کې شوم. په داسې حال 

ېر کارونه را کې چې د څيل کارونه منظم روان وو، په دفرت کې هم ګڼ شم

دمخه کېدل، تر ټولو غ  مشکل د خلکو ناپالنه مالقاتونه دي، زمادفرت ته 

هر څوک هر وخت راتلالی يش، ځکه ما له پيله بيا تردې دمه د خلکو پر 

راشه درشه هېڅ ډول بنديز نه دی لګوی، څرنګه چې د هر وړوکي او غ  

خو خلک داسې دولتي چارواکي دروازه د خلکو پر مخ بنده وي، نو ځکه 
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يو ځای ته مراجعه کوي چې لږ تر لږه د دوی يو ډاډ پرې حاصل يش. که 

څه هم د ډېرو خلکو د کارونو رسته رسول زما په وس کې نه دي، خو تر 

خپله وسه وررسه لګيا يم، د رسطان وروستۍ ورځې او په تېره بيا داسد 

وری په همدې ورځو کې زما يو ځوان خمياشت له کارونو ډکه وه، 

)احسان هللا( به لغامن کې په يوې هوايي مرمۍ ولګېد او شهيد شو، د هغه 

د مور کومه ژړا او انګوال چې ما واورېده، څو ورځې يې راته فکري مترکز 

خراب کړ، کله چې پر سړي د کورغم او د سارا غمونه او نور وليس کارونه 

بيا له داسې يو راټول يش، نو رضور به له ستړيا رسه مخامخېږي. په تېره 

حالت رسه چې د عوامو په 

خربه، ته به يې مړی ژړوې 

او دی به دې خولې پورې 

خاندي. د نجات څيل 

مسلې ښه ډېر وځورومل، 

خو که مقاومت مې نه وای 

کړی او همداسې پاتې 

شوی وای، هغه حالت يې 

بيا تر دې اوسنۍ ستړيا هم 

(مه ۶۳سخت و. د اسد پر )

ما او انجنري نصري 

دوال يو کاري بهسو 

(مې کارونه د ۷۶او ) ې(م۷۱مهالوېش جوړ کړ، د هغه له مخې مې د اسد )

شلمه د څيل په ځمکنۍ برخه کې  اسد پرپالن مطاب  پر مخ يوړل، د 

(مه بيا د څيل د رس سمبول تيار شو، ماښام ۷۶او پر ) شول فرشونه واچول

ه پرېښود، مهال د هغه د نصب لپاره الړو، جګ کرينګ يې په الره کې ن
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حاجي زمان، فريدون شېرزي او ميوند شاه احمدزي مرسته وکړه، کرينګ 

څخه حرکت کړ. دوی تر امنيتي چکپوسټونو تېر او تر  بای له کابل

 الهورۍ دروازې يې ورساوه.

دا مهال مې ښاغيل نذير احمدزي ته هم زنګ وواهه، هغه هم د خپل کور 

چارې يې وکتلې، خوښي يې له خوا ساحې ته راغی، د سمبول د جګولو 

څرګنده کړه، دغه راز يې )درې زره ډالر( چې مخکې يې ژمنه کړې وه، 

هغه هم راکړل او دا يې هم وويل چې په تېرو وختو کې د څيل په کار 

ټول کار او موږ څخه سستيا شوې وي، د هغو بښنه غواړم، ځکه کې که له 

جنجال موږ تاته پرېښود. احمدزي صيب رسه مې همدلته دا خربه وکړه 

(مه به که خري و د څيل د افتتاح مراسم تررسه کړو، هغه ۷۸چې د اسد پر )

وويل، بيا به رسه کېنو چې د يوې ښې غونډې بندوبست وکړو، ماښام 

راټول  کخل ناوخته د څيل شاوخوا د لويې پکتيا ګڼ شمېر ځوانان او نور

شوي وو، ټولو د څيل پر کارونو خوښي څرګندوله او يادګاري عکسونه يې 

اخيستل. د څيل چارې له مهالوېش رسه سمې روانې وې، ان شاء هللا چې 

 د شپې له خوا د څيل د بيا جوړونې د وروستيو چارو کتنه
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(مه سهار لومړی ۷۷ټاکلې نېټې ته به په خري رسه بشپړې يش. د اسد پر )

اليت ته ټلوېزيون ته او هلته تر څو رضوري مالقاتونو وروسته، کابل و 

مخامخ ح  مارکې  کې )جاهد ساين( لېزري خطاطۍ ته الړم هغه رسه 

مې مخکې هم کتنه کړې وه، البته تر دې څو ورځې وړاندې زه او 

ضياءالرحمن ضياء په درېيم مکروريانو کې يوې اليزري حکاکۍ ته تليل 

وو، له هغه څخه مو حال و احوال اخيستی و. خو )جاهد ساين( داسې 

خطاطي ده چې په کابل کې تر دوی بل څوک د خطاطۍ  يوه لېزري

لوی ماشین نه لري، هغه ته مې وويل، د ډبرليک لپاره بايد تاسو خپله د 

تيږې خوښولو لپاره رارسه الړ شئ، هغه خپله هراتی و او چا راته وييل وو 

چې د ډبرليک لپاره د هرات د چشت رشيف تر ډبرې بله ښه دبره نه شته، 

ل چې تاسو خو هغه تيږه پېژنئ؟ ده وويل، هو پېژنم يې. په ده ته مې ووي

الره کې مو محمد اسالم چې هغه هم په اصطالح د تيږو متخصص دی، 

ځان رسه واخيست، مريويس ميدان ته ورڅېرمه د شاداب ظفر بالکونو ته 

مخامخ د تيږو لويې لويې کارخونې او خرڅالو ځايونه دي، فياض حميد 

ې پرېښود، ما ويل چې زموږ تر راتګه تاسو د مې د خطاطۍ دوکان ک

ډبرليک ډيزاين جوړ کړئ، څه فابريکې چې وې ټولې مو ګزوګام کړې، 

اکرثيت هټيوال پېژندګلوۍ وختل، هغوی هم رارسه یو څه ملګرتيا وکړه. 

موږ يو مرت په یو مرت او شل سانتي کې تيږه غوښتله، په دې کچه نه وه. 

و ان په سلو کې پيدا کېدله، يوې کارخونې ته شپېته په اتياوو، اوياوو ا

الړو، مالک يې سمه ستړي مه يش وکړه، ماته يې وويل، خرييت دی؟ ما 

ويل، تيږې پسې راغيل يو، هغه رسه د هراتۍ تيږې په ګډون هر ډول 

تيږه وه. هغه يو بل چاته تياره هراتۍ تيږه توږلې وه، خپل کاريګر ته يې 

دا ورته تياره کړه، هغه وويل، بل چاته مو وويل، که دا يې خوښه وي، 

جوړه کړې، ما وويل، چې د بل چا ده نه يې غواړو، موږ ته بله پیدا کړه، 
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سانتي کې(. ده  46١سانتي په  6١کاريګر يې يوه بله تيږه پیدا کړه، )

سانتي( بر  6١وويل. د ډبر ليک لپاره اکرثه خلک همدا تيږه اخيل، چې )

ښه مو شوه، تيار دوه ډبرليکونه ترې راتلل، ولري، موږ چې وکتل خو

سانتي کې( ترې دوه تختې جوړېدلې، دا مهال يې ماته وويل، 8١په6١)

نايي دي، هم په بر کې او هم په يدلته نورې سپينې تيږې هم شته، چ

اوږدو کې لويې لويې دي، دې ته مصنوعي تيږې وايې، دا يې وړې 

تيږې اوړه کړي، بيا يې بېرته ترې دغسې تيږه جوړه کړې، څه مواد يې 

وررسه يو ځای کړي، تیږه تر هراتۍ تيږې هم لوکسه او سپينه وه، ما وويل 

ود، نو زړه مې ونه شو، خوښه مې شوه، چې د مصنوعي نوم دې پرې کېښ

ځکه زما اکرثه مصنوعي شيان نه خوښېږي، يوه تيږه طبيعي پاتې وه، دا 

هم مصنوعي شوه، ما وويل، زموږ څلی ټول له طبيعي شيانو جوړ شوی، 

طبيعي ځانګړنه لري، مصنوعي کوو يې نه، نو همدا وطنۍ هراتۍ تيږه مو 

ورته برابر کړل،  خوښه ده، هغه يې ژر راته منظمه کړه، جدولونه يې

( افغانۍ يې قيمت شو، بېرته د خطاطۍ دکان ته ورغلو، منت ما او ۱۳۱۱)

فياض حميد اوه اته ځله ايډې  کړ، تر بيا بيا کتنې وروسته به هم په کې 

يو نه يو توری ناسم و، کله چې پوره باوري شو، نو هغه ته مو السلیک وکړ، 

پر هغه زما تر ډېر ټينګار  خطاطۍ واال ته مې وويل، اجوره دې ووايه،

( افغانيو ته راټي  کړ، ورته مې وويل ۶۱۱۱۱وروسته هغه خپل نرخ ايله )

(مه به يوه د بېلګې په توګه جوړه کړې، که ۷۹چې سبا دوشنبه د اسد پر )

مو خوښه شوه، بله به هم جوړه کړې او که نه بيا به تيږه او ليک دواړه 

هغه ځايه د څيل ليدو ته ورغلم، د بدلوو، د ماسپښني دوه بجې وې، له 

محمد اسالم د کاريګرو له خوا ال د تيږو لګول نه وو خالص شوي، هغه ته 

مې بيا زنګ وواهه چې څلور، پنځه بجې به څيل ته راشې چې کاريګر 

دې ډېر سست دي او کار هم ډېر پاتې دی. څلور بجې مې ټلوېزيون کې 
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ه ګډون له څو سپني ږيرو ډوډۍ وخوړه او هلته د حاجي صيب مونجي پ

او ځوانانو رسه تر کتنې وروسته بېرته څيل ته الړم، محمد اسالم هم راغلی 

و، خو انجنري پوپل چې ما رسه يې دا مهال وعده وه، د يو رضوري کار له 

امله حارض نه و، محمد اسالم څخه مې لوز واخيست چې د دوشنبې تر 

انګاف او رنګ کار يې بايد ( بجو بايد د تيږو کار خالص وي او د ۶۷)

رشوع يش، هغه وويل، پيک الندې د تيږو د لګولو لپاره )وايرنګ( ته اړتيا 

ده، هلته تيږې نه ټينګېږي، همدلته نږدې له يو فلز کار رسه مو خربه 

خالصه کړه، هغه وويل سبا اته بجې به ما خپل کار خالص کړی وي، ماښام 

ټلوېزيون اداري پالوي رسه د اسد  بېرته ټلوېزيون ته راغلم، دلته مې د

(مه د غونډې او د څيل د افتتاح د غونډې په باب جلسه وکړه. اته ۷۱)

 نيمې بجې کور ته ورسېدم تر ډوډۍ وروسته مې دغه يادښت وليکه.
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 يو ځل بيا جرګې او مرکې

 

(مه نېټه د سې شنبې ورځ بيا په منډو تېره شوه، سهار لومړی ۷۱د اسد )

ټلوېزيون ته او بيا له هغه ځايه نجات څيل ته الړم، د څيل کار ښه روان و، 

خو بيا هم تر ټاکيل پالن يو څه شاته پاتې و. بيا پوهنتون ته، له هغه ځايه 

ته! هلته مې د بانک لوړو زده کړو وزارت ته او له هغه ځايه بيا ميل بانک 

له رييس ښاغيل )جاويد وفا( رسه د ازادۍ ورځې د منانځې په باب خربې 

اترې وکړې، له هغه ځايه بيا د څيل کتلو ته ورغلم، تر هغه وروسته مو بيا 

ټلوېزیون کې د ازادۍ په باب د لويې غونډې جوړولو لپاره د ترتيباتو په 

نک له رييس رسه مالقات و. دا باب بحث وکړ، څلور بجې مې بيا د ميل با

مهال نذير احمدزي صيب زنګ وواهه چې دلته د جنوب ختيد زون 

شورا راغلې او د څيل د افتتاح په باب ځينې اندېښنې او نظريات لري، که 

تاسو هم راشئ، ښه به يش، ما ويل لږ بند يم، که دوی يو څه معطلېدالی 

ويل، دوی وايي موږ يش، نو زه هم درځم، خو په راتګ درځم. هغه و 

انتظار کوو. تر مالقات وروسته د احمدزي صيب کور پر لوري الړم، الره 

سخته بنده وه، څه کم دوو ساعتونو کې ورسېدم، ماښام ملانځه ته څه 

وخت پاتې و، چې زه ورسېدم، اکرثه هغه مرشان په کې وو چې څو 

 ورځې دمخه مو هم موږ وررسه د حاجي صيب عبدالباري منګل، 

صمد ځاځي په کورونو او ژوندون ټلوېزيون کې څو ځله پر همدې تړاو 

 کتيل وو. ښاغيل داود شاه نيازی، صمد ځاځی، حاجي عمر، مريزکوال، 

بخت محمد ځدرا  او يو څو تنه نور نوي مرشان او ځوانان په کې وو، 

 وروسته عبدالرشيد ايويب او نېک محمد ولسمل هم راغلل.
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ع راياده شوه او په تېره بيا د افتتاح خربه، د يو ځل بيا د څيل موضو 

جنوب ختيد زون شورا وويل چې زموږ د شورا نظر دادی چې دا بايد د 

(مه افتتاح نه يش، يوه اوونۍ وروسته يا د همغې اوونۍ د ۷۸اسد پر )

چهارشنبې پر ورځ دې پرانيستل يش، داود شاه نيازي وويل چې د 

ختيد زون شورا ده او هلته نږدې  چهارشنبې ورځ هملته نږدې د جنوب

يو زر تنه مرشان راځي، هغه به ټول تر غرمې وروسته رسه راشو، څيل ته او 

څلی به افتتاح کړو. يوه په کې وويل چې )د پکتيا د ځوانانو جرګه ګۍ( 

وايي چې موږ هېڅوک هم افتتاح ته نه پرېږدو او څو چې د افتتاح 

رسه نه وي او که څوک راغلل نو صالحيت او د غونډې پروګرام له موږ 

 زموږ له غربګون رسه به مخ يش.

(مه ډېره مرصوفه ورځ ده، ميډيا هم مرصوفه ۷۸ځينو نورو وويل د اسد )

وي، نو ښه ده چې دا يوې بلې ورځ ته انتقال يش. چا وويل چې څلی 

بايد د یوه شخص په نامه متام نه يش، ټولو په کې قرباين ورکړې ده، 

کېدی چې يو څوک دې هر څه په الس کې ونييس، چا داسې نه يش 

وويل چې د غونډې پر ورځ دې د څيل تاريخچه د يوه بېطرفه سړي له 

خوا ولوستل يش، مننه او کور ودانی دې هم د يو بېطرفه شخص له خوا 

 وويل يش، هر څه دې د بې طرفه خلکو له خوا برابر يش.

زړې، ځينې په کې  اخوا دېخوا دومره خربې وشوې چې ځينې په کې

بېخونده او ځينې هم په کې غريض او په شخيص ډول ماته راجع وې. ما 

(مې نېټې د پرانيستې ګټې يوه یوه بيان کړه. د ۷۸ورته لومړی د اسد د )

بېطرفه شخص په باب مې وويل چې کاشکې دا کار هم له رسه بېطرفه 

څيل د کسانو راپيل کړی وای، کاشکې خو يې دا جرئت لرالی چې د 

جوړونې په بهري کې د يو چا طرف واقع شوی وای، دا د دې مانا ورکوي، 

هغه چاچې دا څلی يې تر دې ځايه راورسوه، هغوی مانا بې کفايته دي او 
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يا چا رسه طرف دي، اوس به د هغه بل طرف د خوشالۍ په خاطر دا طرف 

برېږي چې له منځه وړو او په اصطالح داسې بې طرفه کسانو ته به زمينه برا

تر اوسه يې هېڅ کفايت نه دی ښودالی. زه چې څومره د قضيې پر 

ماهيت پوهېږم، يو شمېر خلک چې د څيل د جوړونې له بهريه يې ځان 

کړی و، اوس غواړي اصيل جوړوونکي حاشيې ته کړي او يو ځل بيا   پ

پر واقعيتونو خاورې واړوي. کوم شی چې واضح دی هغه دادی چې دا 

(مه ۷۸ږي او افتتاح کېږي به، خو ښه داده چې د اسد پر )څلی به جوړې

افتتاح يش او که څوک ځان ته يو څه وايي، نور څيل هم ډېر پاتې دي، 

هغه دې جوړ کړي. عبدالرشيد ايويب صيب چې لږ وروسته راغلی و، هغه 

(مه ۷۸هم وضاحت وغوښت ، ما وويل، دوه خربې دي، څلی د اسد پر )

(مه ټينګار کوم او ۷۸غه وروسته. ما ويل زه يې پر )افتتاح يش او که تر ه

جنوب ختيد زون شورا يې پر بله ورځ. ايويب صيب ته مې د دې خربې 

يادونه هم وکړه، اوس ښه شو چې تاسو هم تر لسو مياشتو وروسته بيا دې 

پروسې ته داخل شوئ، نو تاسې هم بايد خپل نظر ووايئ! ايويب صيب 

ل يې وويل چې زما خو زړه غواړي چې پر غوڅه خربه ونه کړه، يو ځ

(مه دې يش، خو چې نور يې نه غواړي بله ورځ دې يش. دا غونډه يو ۷۸)

ځل بيا پر ډيالوګ بدله شوه او په ترخه ډيالوګ چې نه غواړم د ټولو بيان 

دلته وکړم او د لوستونکو ذهن پرې ستړی کړم، خو اخره کې ما وويل 

و ښه ده چې يو خل بیا له ټولو مطرح چې څلی د ټولو افغانانو دی، ن

شوراګانو رسه پرې بحث ويش، سبا شپه دې همدلته له هرې شورا په تېره 

بيا د لوی کندهار، لويې پکتيا او لوی ننګرهار له شوراګانو څخه په مساوي 

ډول پنځه پنځه تنه رايش او ځينې نور مطرح شخصیتونه، ټول به لومړی 

ډه پرېکړه وکړو، پر همدې د عا وشوه. د وتو پر داليل ووايو او بیا به په ګ

وخت ما د جنوب ختيد شورا ته وويل هغه کسان چې د نجات څيل به 
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باب دومره خربې کوي، ښه ده چې د ماللۍ څيل او واټ د جوړونې 

پرانيسته هم وکړي. دغه دی ايويب صيب تيار راغلی، د تېر کال د دسمرب 

با مېنه کې د ماللۍ په نامه واټ چې له (مه نېټه يې په احمد شاه با۶۱پر )

پخوا څخه هم د هغې په نامه نومول شوی و، د جوړېدو او د څيل د 

بنس  ډبره کېښوده، تاسې پوښتنه وکړئ چې د ستنې سپم په اندازه کار په 

کې شوی دی؟ دې وخت کې ايويب وويل دا ډبره عدالت ګوند ايښې، زه 

دی، د هغه ځای وارث معلوم دی، يې ذمه وار يم او عدالت يې ذمه وار 

 عدالت، دی عدالت. ما ورته وويل، څه وخت يې جوړوې؟

ايويب صيب وويل، ما په کې وخت نه دی ټاکلی دا چې څه وخت يې 

جوړوم دا زما خپل کار دی او چاته ح  هم نه ورکوم چې ماته ووايي څه 

وخت يې جوړوې؟ د هغه څيل وارث موجود دی، عدالت ګوند دی، ما 

رته وويل، نه خپل کور دې دی چې هر وخت دې زړه وغواړي جوړوې و 

به يې؟ تا خو د سوونو خلکو په مخ کې وعده وکړه، هغه خو يو عام ځای 

دی، د ټول ولس دی، هسې نه چې يو ګوند لوحه نصب کړي نور بيا الړ 

يش. که دا ولس رښتيا هم ولس وي، نو په کار ده چې د داسې عامه 

يش. ايويب صيب وويل، نجات څيل کې مې هم تر ټولو ځايونو پوښتنه و

زياته مايل او معنوي قرباين ورکړې ده، کېدی يش يون صيب به يو دوه 

ځله تر ما زيات څيل ته تللی وي، نور کار خو موږ کړی. ايويب صيب 

وويل، ما شل شل منزله، دېرش دېرش منزله تعمريونه جوړ کړي، زه يې نه 

څلی نو بيا څه دی؟بله خربه دا ده چې يون صيب يادوم، دا يو څو مرته 

يو فرهنګي سړی دی، ښه به وای چې فرهنګي کارونه يې کوالی، په 

سياست کې يې ګوتې نه وهالی ډېره به ښه وای. درانه لوستونکي چې دا 

اثر لويل او يا يې کله هم د ايويب صيب ژمنې ليدلې وي، هلته به ورته ښه 

ک هم شته چې په رڼا ورځ دې په سرتګو پته لګېدلې وي چې داسې خل

کې درننوزي، ما زړه کې وويل، افرين په دې سپني سرتګۍ او افرين په 

دې اخالقي جرئت، هغه ته ځان داسې ښکارېده چې ګنې د سياست سرت 
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متخصص او د ټول افغانستان سياست د ده پر محور راڅرخي. ما وويل، 

نو دا به هم زموږ لپاره يو غ  که دې ولس سياستوال له درواغو منع کړل، 

بری وي، لنډه دا چې دا غونډه تر ټولو غونډو ستړې کوونکې، له غرض، 

د سه شنبې ماسخنت چې د نذير  کينو او وسوسو څخه ډکه غونډه وه.

احمدزي له کوره راغلم، نو لومړی مې د همدې ورځې يادښت وليکه او 

بيا د شپې تر ناوخته )درې بجو( پورې مو د همدې کتاب، منت وکوت. لږ 

( بجې يو ځل بيا څيل ته الړم، کارونه مې چک ۳شان خوب او سهار )

نو د ستنو د ليدو لپاره الړو، کړل، زه او انجنري نصري احمد پوپل بيا د بريغو 

فلزکار ژمنه وکړه چې نن ماسپښني يې د نصب کار رشوع کوم، تر دې يوه 

ورځ دمخه زه، انجنري پوپل او فلزکار، 

له سيدنورمحمدشاه مېنې څخه 

عبدالح  څلور الرې ته الړو چې 

هلته د بريغونو ستنې وګورو. )انجنري 

رضا( چې د بريغونو دا ستنې يې 

ې، ما ال ورځ دمخه هغه ودرولې و 

رسه مالقات کړی و او هغه هم د دې 

ستنو تاييد کړی و. انجنري رضا نه 

یوازې عبدالح  څلور الرې ډيزاين 

کړې، بلکې پښتونستان واټ او د ښار 

يو شمېر نورې څلور الرې يې هم 

ته په کابل کې ډيزاين کړي، انجنري رضا په خټه افغان هزاره دی، هغه ما

ښاروالۍ کې له يو شمېر متعصبينو څخه هم شکايت وکړ او ويې ويل چې 

قصداً نه غواړي د پښتونستان څلور الرې جوړه يش. هغه د نجات څيل په 

ښکالييزه برخه کې هم د خپلې همکارۍ ډاډ راکړ او دا يې هم وويل، 

. تر هغه کوم فلزکار چې تاسو ته دا ستنې جوړوي، کار يې د ډاډ وړ دی

وروسته کابل واليت ته مخامخ ح  مارکې  ته الړم چې ډبرليکونه ترې 

( افغانۍ مې ورکړې، ډبرليکونه مې ۶۱۳۱۱راواخلم، هغه تيار جوړ وو، )

 انجنري نصري احمد پوپل
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ترې واخيستل، دوه ډبرليکونه او په اوسپنه کې يوه جوړه شوې وړه لوحه. 

يکونه مې په په الره کې په ډېر احتياط راغلو چې ډبرې ماتې نه يش. ډبرل

خپل دفرت کې غيل کېښودل، چې څوک يې ونه ګوري، دا هغه منت دی 

چې عوامو او خواصو رسه پرې ډېره مشوره نه ده شوې او که دا منت يو 

ځل د غريض خلکو خولې او مشورې ته غورځېدلی وای، نو څلی به پر 

ځای پاتې و، پر دې به رسه نه جوړېدل، د ډبر ليک منت له اصولو رسه 

 م ترتيب شوی و.س

په تيږه کې همغه منت چې وړاندې ورته اشاره وشوه، حک شو، دا يې 

 بېلګه ده:

دا ورځ هم بيا په منډو رامنډو تېره شوه، ډېره ستړې کوونکې ورځ، وخت 

 کم او کارونه زيات.

(مه، د شپې )اته( بجې يو ځل بیا د احمدزي صيب په کور ۷۳د اسد پر )
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صيب تالوت وکړ، بیا حاجي صيب نذير  کې جرګه شو، لومړی ايويب

احمدزي هرکلی ووايه، ويې ويل، نن بايد د خوشالۍ خربې وکړو، د 

ورانۍ خربې پرېږدو، د څيل تاريخ مو بېرته تازه کړ، په خوشالۍ رسه بايد 

د افتتاح ورځ وټاکو، زه نه د مرشۍ دعوه کوم، يوازې ستاسو خدمتګار 

 يم.

وږ يو اوږد مزل لرو، په وړو وړو خربو نېک محمد ولسمل صيب وويل: ))م

يې بايد خدشه دار نه کړو، تړه مهمه ده، تړه بايد ماته نه يش، که حاالت 

رضوري وي، داليل قوي وي او ګټه يې زياته وي، که تړه ماته يش پروا نه 

(مه يا بله ورځ په ګټه وي، تصميم بايد پرې ۷۸کوي، خو که د اسد )

 ونيسئ!((

زي صيب په نامه يو شخص وويل: ))د ميډيا، د رحمت هللا کټوا

(مې ته دی، نو په دې ۷۸سياستپوهانو او نورو ټولو پاملرنه او نظر د اسد )

 ورځ يې افتتاح کول مناسب نه دي، بله ورځ که رايش ښه به يش.((

ايويب صيب وويل: ))پرون زه د موضوع له عمقه نه وم خرب، په دې ورځ 

زه کول ډېر مهم دي، که چېرې بله ورځ ميډيا ډېره مرصوفه وي، رسني

 يش، نو يوه بله ورځ به هم زموږ په افتخاراتو کې زياته يش((.

د مرشقي شورا استازي وويل: ))له هر قوم څخه بايدټول مرشان په کې 

 ګډون وکړي او که ټول رانه يش نو دا مسله بې ارزښته کېږي.((

د خپلواکۍ ورځ ده، د  (مه۷۸د )رستېر( په نامه يو ځوان وويل: د اسد )

نجات څيل ورځ بايد بله مهمه ورځ وټاکل يش، نه يوازې ورځ، بلکې دا 

 چې پر هغې ورځ نور څه کېږي، پر هغو هم بايد بحث ويش.

يو ځوان چې نوی دې بهري ته داخل شوی و، وويل: )) ځانغوښتنې بايد 

 نه وي.((

له ونه شوه، نذير احمدزي صيب وويل: ))که پر دوو ورځو يا نېټو فيص
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درېيمه الر هم شته، خو موږ نه غواړو، درېيمې الرې ته الړ شو، هر څه 

 بايد په اتفاق او اتحاد ويش.((

(مه که کومه پېښه ويش ۷۸رحمت هللا کټوازي صيب وويل: ))د اسد پر )

 او خلک په وينو کې وملبېږي، نو مسوليت به يې څوک پر غاړه اخيل؟((

))که پر بله ورځ څه پېښه وشوه، مسوليت  نېک محمد ولسمل صيب وويل:

 به يې څوک پر غاړه واخيل؟((

ايويب صيب وويل: ))د تېرې غونډې لپاره مو ښه امنيتي تدابري نيويل وو، 

 خو دېته يې هېڅ نه شو نيوالی.((

مريزکوال صيب وويل: ))معاون صيب څخه مننه! باتدبريه قوم هغه دی، 

موږ خپله له يوه بحران څخه راونه وځو، نو چې په تياره کې رڼا راويل، که 

 بل ته به له بحرانه د راوتلو الره څنګه وښيو؟((

داود شاه نيازي وويل: ))موږ چې څه داليل لرل، اجامع مو پرې کړې وه، 

(مه کې به جشن وي، ۷۸د جنوب ختيد زون، تواف  کړی و چې د اسد )

ونکې چهارشنبه که په الرو او کوڅو کې به تګ راتګ هم مشکل وي، راتل

جوړه يش، ښه به يش، ځکه خو د جنوب ختيد زون )اوياووتنو( مرشانو 

پرېکړه کړې وه چې پر دې ورځ دې افتتاح يش، نو زموږ خو همدا ورځ 

خوښه ده، ځکه په دې ورځ تيار شپږ اوه سوه تنه سپينږيري راځي، څيل 

څيل ته رسه نږدې په يوه هوټل کې غونډه لرو، تر غونډې وروسته به 

راشو، افتتاح به يې وکړو، خربه به خالصه يش.(( تر دې خربو وروسته يو 

نيم په کې وويل: که داسې تواف  ته نه رسېږو، نو ښه داده چې رايګريي 

وکړو او خربه فيصله کړو، د وروستي نظروال په توګه بايد ما خربه کړې 

اياست چې وای، احمدزي صيب او نورو ماته وويل، خري نو اوس تاسو وو 

 څه وکړو؟

ما وويل: ))له تاسو ټولو څخه مننه چې يو ځل بيا پر دې اسايس موضوع 
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راټول شوئ او مننه خو په دې کوم چې لس مياشتې وروسته ماته د څيل 

وارثني په الس راغلل، زه ډېر خوشاله يم چې دوی مسوليت پر غاړه اخيل 

مې لپاره خپل لسګونه (۷۸او د منار د بشپړېدو افتتاح کوي، ما د اسد د )

داليل لرل چې اوس خربه ډيالوګ ته نه باسو، د رايګريۍ خربه هم ځکه 

نه کوو چې رايه اچونه په هغه حالت کې خلک کوي چې د ټولو خواوو 

تناسب په کې مراعت شوی وي، څوک د رايې ح  لري او څوک يې نه 

نه  لري، د دې غونډې څرنګوالی د حقيقي رايې اچونې ايجاب نه کوي

دلته د ټول هېواد له بېالبېلو سيمو استازيتوب شته او نه هم هغه اصيل 

کسان چې تر دې دمه يې دا څلی رارسولی دی، نو خربه بايد په اتفاق 

رسه تررسه يش، اوس چې د جنوب ختيد زون شورا او يو شمېر نور خلک 

چې نوي دې بهري ته داخل شوي او د دې جريان ترشيح او توضیح ته 

ړتيا لري، هغه غواړي کومه بله ورځ انتخاب کړي، د دې خلکو پر هم ا

وروستي او نهايي هدف او مرام هم زه سل په سلو کې پوهېږم، نه غواړم، 

خربه کوم جنجال ته ووځي، زما هدف د څيل جوړول وو، هغه تررسه شو، 

که هغه کې ما صادقانه منډې وهلې وي، خدای به يې اجر راکړي، که نه 

څخه د څه يش د غوښتنې اړتيا نه لرم، د څيل افتتاح اصيل  نو له چا

موضوع نه ده، اصيل موضوع لومړی د نجات ورځ او دويم خپله څلی 

دی، افتتاح يې يوه ضمني او فرعي موضوع ده، اوس نو دا جرګه چې په 

هېڅ وجه نه د ټولو پښتنو، نه هم د ټولو سمتونو او نه هم د ټولې پکتيا د 

توب کوالی يش، خو بيا هم چې د افتتاح د ورځې پر تغري ولسونو استازي

ټينګار کوي، هره ورځ چې دوی غواړي همغه دې وټاکي، لکه څنګه چې 

نيازي صيب وويل، د چهارشنبې ورځ هلته تياره غونډه ده، پر همغې ورځ 

رته بيا د دې خلکو و دې افتتاح کړي. ځکه چې د دويم ځل لپاره به 

 و ښه ده چې پر همغه ورځ يې افتتاح کړئ.راټولول هم مشکل وي، ن
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د دې ډول غونډو پر هدف موږ پوهېدلو، چې اکرثه دا ډول غونډې د 

حکومت له خوا جوړېږي، د ډوډۍ او هوټل لګښت يې هم حکومت 

ورکوي، څه متحداملال خربې په کې ويش او د حکومت ځينې خربې 

بيا غونډه پايته تائيد يش او يو نيم ناخربه په کې انتقاد هم وکړي او 

 ورسېږي.

هره ورځ د شوراګانو مرشانو ته هم سخته وي چې خلک راټول کړي او 

لګښت پرې وکړي، يو شمېر خلکو ته چې د غرمې ډوډۍ ورنه کړې او هم 

د موټر کرايه، د نږدې خپلوانو جنازې ته هم نه ځي، نو پاتې شوه ميل 

ډو او جرګو ته تګ. ما ويل ځه څه ته به يې په تکليفوو چې ورځ تغري غون

کړو، نو پرېږده چې هر څه د دوی په خوښه متام يش. خدای حارض دی 

چې تر دې دمخه شپه چې د نذير احمدزي په کور کې پر همدې 

مناسبت غونډه وه، تر هغه وروسته مې له خپل ضمري رسه مشوره وکړه او 

ې څه دوی وايي همغه وررسه ومنه، څرنګه چې ځان له پرېکړه مې وکړه چ

يوه تاريخي مسوليته خالص کړم، نو ځکه خو مې اول دوی ټولو ته نوبت 

ورکړ، په پای کې مې وويل، ورونو! زه دلته نه د کوم ګوند، نه د کومې 

 د نذير احمدزي په کور کې د جرګې يو انځور
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شورا، نه د کوم قوم او نه د کوم سمت په استازۍ خربې کوم، د يوه 

ې خپل نظر او داليل پخوا بيان کړي وو، اوس چې عادي افغان په توګه م

تاسې خپل نظر لرئ، وررسه مخالفت نه لرم، تاسې ټول کارونه په منظم 

ډول جوړ کړئ، که موږ غوندې خلکو ته په کې اړتيا وه، پر موږ غږ 

وکړئ، څه مو چې له واکه او ځواکه پوره وي، هغه به تررسه کوو، يوازې 

چې تر دې ځايه مايل حسابونه ټول پاک او  يو وړانديز لرم او هغه دا

شفاف دي او ټولې پيسې زما په خپل الس ټېکه دار ته وررسېدلې او 

السليکونه مې ترې له نېټې رسه سم اخيستي دي، هغه مايل راپور زه 

درکوم، داسې نه يش چې وروسته نور خلک دعوه وکړي او ووايي چې ما 

ما نوم څه شو او يا د هغو کسانو خو په کې دومره پيسې اچولې دي، هغه ز 

نومونه هېر او تېر يش چې تر دې دمه يې څيل ته پيسې ورکړې دي. نو 

هغه راپور چې په هر چا لولئ، بې طرفه وي او که با طرفه، هغه بايد دقي  

وي، ځکه چې سبا به هغه خلک وايي چې پيسې موږ ورکړې او نومونه د 

لرم چې د خپلو پيسو حساب و  نورو خلکو يادېږي، هغو ته زه مسوليت

کتاب يې څرګند کړم. دوميه مسله داده چې دوه ځله دا څلی له ستونزو 

رسه مخامخ شو، يو ځل ښاغيل ګالب منګل په کې مداخله وکړه او مشکل 

يې حل کړ او دويم ځل شميم کټوازي فوق العاده همکاري وکړه او يو بل 

يې پر مخ يوړل، نو د ساختامين رشکت يې پیدا کړ چې پاتې کارونه 

هغوی له تصميم پرته که هره جرګه پرېکړه کوي، هغه به بې انصايف وي. 

ځکه کوم کسان چې دلته اوس پرېکړه کوي، دا د بحران په وخت کې يو 

هم حارض نه وو او نه يې څه تررسه کړي، نو پر همدې خربو مو دعا وکړه، 

ننه وکړه، نيازي صيب غونډه پايته ورسېده، نذير احمدزي صيب او نورو م

وويل، لږ وخت راکړئ، هغه په تېر وخت کې زما د کارونو ډېره ستاينه 

وکړه او ډېرې تائيدي خربې يې وکړې، خو ما ټولو ته وويل، تاسې خپلې 
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جلسې ته دوام ورکړئ، نور کارونه پسې تعقيب کړئ او څه چې مو فيصله 

 ه تررسه کوو.وکړه، که موږ ته د مرستې اړتيا احساسېدله، هغه ب

په همدې کې ما له ټولو اجازه واخيسته او د خپل کور پر لوري رهي 

شوم، د شپې مهال مې څلی هم وکوت او د پنجشنبې سهار يو ځل بيا 

(مه نېټه وه، د ۷۱څيل ته الړم او دغه راز مې پر همدې ورځ چې د اسد )

ه خاطر ازادۍ د کليزې د منانځلو لپاره د پاتې کارونو د رسته رسونې پ

چټکې هڅې پيل کړې. د پنجشنبې ورځ ډېره مرصوفه ورځ وه، د يوې 

غټې غونډې لپاره ترتيبات نيول چې ال ډېر کارونه يې پاتې وو، نو ژر مې 

يو کاري پالن جوړ کړ، دا مهال د ښاروالۍ د دولسمې ناحيې رييس 

محمد زمان( راته حاجي )عبيدي صيب( او د حوزې د ميل امنيت امر )

واهه چې هلته د احمد شاه بابا مېنې ولسونو د )رضا رفعت( او زنګ و 

)بهشتې( چې د سږ کال کانکور کې اول منره ګان شوي او يو بل قاري 

صيب )نصري احمد( په وياړ غونډه جوړه کړې، که ته رانه شې، دا خلک او 

( بجې ۶۷موږ ټول خفه کېږو، مجبور شوم، هلته الړم، ښه لويه غونډه وه، )

ځايه څيل ته الړم، پاتې کارونه مې ورته وويل او بيا له هغه ځايه  له هغه

يوه بجه دفرت ته راغلم. په دفرت کې مو له انډيواالنو رسه د استقالل د 

ورځې منانځغونډې ته ترتيبات ونيول، څرنګه چې سږ کال په کابل او ټول 

افغانستان کې د خپلواکۍ جشن منانځل کېده، نو هغه دوه درې سټېجه 

( ډالره ۷۳۱۱چې ډېر ښايسته وو او دا دوه کاله موږ د يوې شپې لپاره په )

په کرايه راوړل، سږ کال دا محدود سټيجونه مخکې تر مخکې ريزرف 

شوي وو، د دفرت ملګرو وويل، موږ يې تر هغه په ښه ډيزاين جوړوو، هم 

کم لګښته دي او هم به يې هر وخت جوړوو، خوازې مو راوغوښتلې او 

کال پر کال د اسد  ،(مه۷۸ني مهال پرې کار پيل شو. موږ د اسد )ماسپښ

(مه شپه چې سبا يې د ۷۲(مه منانځو او بیا يې يوه ورځ وروسته پر )۷۱پر )
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 استقالل ورځ وي، خپروو، نو دا کار مو هم د پالن مطاب  روان و.

نيمې بجې غونډه پيل شوه، د خدای فضل و، دومره کسان  د شپې اته 

راغيل وو چې د ټلوېزيون په انګړ کې نه ځايېدل، غونډه په ښه ډول پيل 

شوه او په ښه ډول پايته ورسېده، په غونډه کې مې يو خل بيا د څيل د 

اکامل خربې وکړې او هم مې د مرستندويانو نومونه په ترتيب رسه 

چې له دغو کسانو پرته بل هېچا مايل مرسته نه ده  واخيستل او ومې ويل

 کړې. 

 

 

 

 

 

 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د خپلواکۍ ورځې د منانځې يو انځور
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 د څيل ډبرليک او د هغه برخليک

 

(بجې ټلوېزيون ته راغلم چې ځينې کارونه منظم ۸د جمعې ورځ سهار )

(مې ۷۸کړم، جالل اباد ته مې د تګ تياری نيوه، ځکه چې د اسد له )

نېټې څخه د څيل افتتاح هم وځنډېده او دلته د ازادۍ په وياړ زموږ 

غونډه هم پايته ورسېده، څه وخت راته سپام شو. د پنجشنبې ورځ لس 

زنګونه ووهل چې که موږ رسه په  دوستانوننګرهار څخه ځينو  بجې راته له

 ویجالل اباد کې د خپلواکۍ جشن ومنانځې ډېر خوند به وکړي، هغ

وويل، دجمعې ورځ تر دوو بجو که جالل اباد ته راشې، موږ ښار کې 

ګرځو، د هېواد بريغونه رارسه دي، نو ته هم موږ رسه وګرځه، ما ويل ډېر 

( بجې ۱نه رسېږم، هغوی وويل، ځه يو ساعت نور هم )کارونه دي دروبه 

درته منتظر يو، د ټولو هيله ده، ويې ويل زموږ نور مرشان خو ډارېږي، په 

داسې پروګرامونو کې ګډون نه کوي، نو ټولو ويل، يون صيب که رايش، 

زموږ ستړيا به رفع يش، جشن به خوند وکړي، ما ويل زه کوښک کوم، خو 

ې قطعي نه ده، هغو وويل، قطعي يې کړه. د پنجشنبې وعده سل په سلو ک

ماښام ناوخته د ننګرهار وايل )ګالب منګل صيب( زنګ وواهه، اول يې د 

څيل د حال او احوال پوښتنه وکړه، هغه له جنجالونو خرب وو. بيا يې 

وويل که جشن لپاره ننګرهار ته راشې، ډېره به ښه يش، ما وويل، دلته 

( بجې ټلوېزیون ته راغلم، ۸کوم. د جمعې سهار ) کارونه دي، خو کوښک

دغه يادښت مې ولیکه، اوس غواړم، په ژوندون کې د تېرې شپې د 

پروګرام د ايډې  پوښتنه وکړم، بيا غواړم منار ته ډبر ليکونه يوسم، چې 
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تردې دمه يې چا مخ نه دی ليدلی، د هغو تر نصب او په څيل کې که 

يوه بجه دننګرهار پر  -روسته غرمه دولسممکن وو، ديوه بريو تر نصب و 

 لوري حرکت وکړم.

(مه د جمعې مبارکه ورځ شاوخوا لس بجې مې دوه ډبرليکونه ۷۲د اسد پر )

چې مخکې مې د هغو د څرنګوايل په باب يادونه کړې وه، څيل ته يوړل، 

کارګرانو ته وويل چې زه  مې مجيب الرحمن لحاظ هم رارسه و، څيل کې

یم، دا ژر ولګوئ، ځکه چې مخکې تر دې چې څلی  اوس تيار والړ

افتتاح يش، هر سړی پرې يوه تبرصه کوي، ځينې به بيا وايي چې زما نوم 

ولې په کې نه شته، ما خو هم يوه ورځ په کې منډه ترړه کړې، ساختامين 

انجنري ته مې وويل چې کله دې هم ډېر ليکونه نصب کړل، يوه پرده پرې 

کار کوئ )تيږې فرشوئ(، هر سړی به راخېږي، بيا  وغوړوه چې تاسو دلته

به دا ډبر ليک ګوري او تاسو ته به د کار مزاحمت پېښوي او يو شمېر هغو 

 تنګنظرانو ته به هم پلمه په الس وريش چې نه خپله کار کوالی يش او نه

نور زغمالی يش. انجنري نصري احمد پوپل راته وويل چې ته بېغمه  هم

خالص شو، زه ورته يو پوښ ورکوم او د پرانيستې پر  اوسه، کله چې کار

ورځ به يې ترې بېرته لرې کړو. زه بېرته ټلوېزیون ته راغلم او د جالل اباد 

سفر ته مې ځان تيار کړ، ډاکټر هجرت ګرديوال چې د ميل تحريک غړی 

دی او کور يې څرخي پله رسه نږدې سيمه کې دی، ماته يې ال پرون 

ل اباد ته ځې، نو د جمعې ورځ غرمه مې د کندوز وييل وو چې که جال

پخوانی والی )سليم خان کندوزی( او وکيل صيب )اجمل عمر( مېلامنه 

دي، نو تيار په دې الره راشه، غرمه به دلته تېره کړې، بيا به ځې. دولس 

نيمې بجې له دفرته ووتم، ما ويل ځه د څيل کار به وګورم، بيا به د بابا 

ي پله سيمې ته ځان برابر کړم. کله چې څيل ته الړم، نو مېنې پرالره څرخ

کاريګرانو د يوه ډبر ليک د نصب کار پيل کړی و، څرنګه چې ډبرليک په 
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ډېر احتياط لګول کېږي، نو وخت غواړي، نو ځکه ترې روان شوم، یوه 

نيمه بجه د ډاکټر هجرت ځای ته ورسېدم، ډوډۍ يې ماته معطله کړې 

جمل عمر صيب رسه مې څو دقيقې د مملکت پر وه، کندوزي صيب او ا

مسايلو بحث وکړو، دې کې يې وويل، ډوډۍ تياره ده، بله کوټه کې 

ډوډۍ ايښې وه، کله چې ډوډۍ ته تللو، نو په دې وخت کې د )انجنري 

نصري ميا( له خوا زنګ راغی، انجنري ميا هغه څوک دی چې د دې منار د 

. ماته يې وويل: ))استاد انجنري بېروين ډيزاين نقشه يې جوړه کړې وه

ما  بهنصري هستم، از ميدان هوایی گپ ميزنم، همني حاال از ساحه کار 

کاريگر زنګ زده بود، که دو نفر از موتر سياه ضد مرمی تا شد، مرا تهديد 

به( که نصب شده بود او را و ديگری که در زمني يهم کرد، يک سنګ )کت

باخود برد، منرب تلفون خود را هم داد و  به ديوار تکيه شده بود، هر دويش

ګفت هر کس امد اين منرب ما است، برای ما زنګ بزند، و گفتند که ما عضو 

يا معاون شورای واليتی پکتيا هستم، اين منار مربوط ماست، اين سنګ ما 

اصالح ميکنيم، و دوباره مياريم، و نام خود را صمد ځاځی معرفی کرد(( 

، ما ويل که دا مسله لکه د هغو نورو په شان يو چورت مې ډېر خراب شو

ځل مشورې ته الړه، نو هېڅکله به يې سم حل راونه وځي، دې وخت کې 

بيا غږ شو، استاده ډوډۍ تاته منتظره ده، ژر الړم، ډوډۍ ته، خو چندان 

ښه راباندې ونه لګېده، ژر مې يو څو مړۍ تېرې کړې، له وايل صيب او 

واخيسته، ورته مې وويل چې څلور بجې  وکيل صيب څخه مې اجازه

ننګرهار کې يوه غونډه ده، بايد ځان ورسوم، دوه بجې او پنځه لس 

دقيقې د ډاکټر هجرت له کوره راووتم، تنګي ته دوه نيمې بجې ورسېدم، 

کله مې زړه غوښتل چې راځه بېرته وګرځه، بیا مې وويل، سبا خو غري له 

ورځ به ګوزاره وکړو، په همدې مند (مه ده، خري يوه ۷۸هغې هم د اسد )

کې مې نذير احمدزي صيب ته زنګ وواهه، ما ويل دغسې پېښه شوې، 
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صمد ځاځي ډبرليکونه ځان رسه وړي دي. هغه وويل، لږ صرب کوه، چې 

زه ورته زنګ ووهم، بېرته يې ماته زنګ وواهه چې هغه وايي موږ رسه 

وې دي، دا نومونه موږ مشوره نه ده شوې او په خپل رس دا تيږې راوړل ش

ته د منلو وړ نه دي، دې کې پخواين شهيدان نه دي راغيل، موږ به ټولو 

رسه مشوره کوو او بيا به تصميم نيسو چې دا او که نورې تيږې ولګوو، ما 

ورته وويل چې د وړلو مشوره يې له چا رسه کړې ده؟ ده ته دا صالحيت 

وکړي، بل ده خو په څيل کې چا ورکړی چې د نورو له مشورو پرته دا کار 

څه عميل ونډه هم نه ده اخيستې چې که چېرې دی نه وای، نو دا څلی 

به نه و جوړ شوی، بل نور څيل او ودانۍ چې جوړې شوې دي، هغه دې 

وکتل يش چې هغو کې ډبر ليکونه څه ډول ليکل کېږي، مخکې يې پر ما 

کې زما نوم  تور پورې کاوه چې دی په کې خپل نوم ليکي، اوس دې په

پیدا کړي. نذير احمدزي وويل، ځه خري دی، ته لږ اوسېله کوه، زه يې 

انشاء هللا يو دوه ساعتونو کې حلوم، کله چې نغلو ته ورسېدو، نو ساعت 

څه باندې درې بجې وې، موټر خراب شو، موټر مې په يوه خوندي ځای؛ 

و جوړو شويو د کابل طرف د نغلو ډنډ په وروستۍ برخه کې د کبانو په نوي

هوټلونو کې ودروه، له رسويب څخه مسرتي راغی او موتر يې جوړ کړ. ما 

په دې مند کې چای وڅښه، د هرات، کابل، ننګرهار او ځينو نورو واليتونو 

له يو شمېر اوسېدونکو رسه مې، چې همدلته دمه کېدل، سيايس بنډار 

ه وويل، تر وکړ، ماښام مانځه مهال مې وايل صيب ګالب منګل وليد، هغ

ملانځه وروسته به مجلس کوو. تر ملانځه وروسته مې يو ځل بيا ورته د 

څيل تېر داستان او اوس د ډبرليکونو برخليک او د افتتاح مراسم ټول 

ترشيح کړل. هغه نذير احمدزي ته زنګ ووهه، هغه په يوه محفل کې و، 

 خربې وررسه ونه شوې.

رشيف هللا  م، چورت مې خټه و،د شپې زه جالل اباد کې خپل کور ته الړ 
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 په جالل آباد کې د خپلواکۍ ورځې د جشن يو انځور   

نارصي او فريدون شېرزي ته مې وويل، ښار کې ځوانان ډلې ډلې ګرځي، 

که خوښه مو وي، راځئ موږ به يې هم په جشن کې ګډون وکړو. لومړی 

مستوفيت واټ ته ورسېدو، کله چې خلکو موږ وليدلو ټول راټول شول، 

ويل يې يادګاري عکسونه اخلو، ګڼه ګوڼه چې زياته شوه، نو يو ځوان 

يب د هغه موټر رس ته پورته کړئ چې هم خلکو ته مبارکي وويل، يون ص

ورکړي او هم خربې وکړي. دې رسه پوه شوی نه يم، خلکو په دقيقه کې 

د موټر رس ته وخېږومل، د ميل بريو په رنګ، رنګ خولۍ يې راته په رس 

کړه، ميل بريو يې راته غاړه کې واچوه، ټول څو شېبې غيل شول ما ټولو 

بارکي ورکړه او بيا مې يو څو شعارونه هم ورکړل، دوی ته د خپلواکۍ م

ټولو بدرګه کول، شپېيل، چکچکې او ګرم احساسات څرګندېدل، کله چې 

زما شعارونه خالص شول، نو دې کې د موسيقۍ يو درز شو، ځوانانو په 

وانان له مخې لګيا وو، چا مخونه د ميل اتڼ او ګډا رشوع وکړه، واړه او ځ

بريو په شان درې رنګه رنګ کړي وو، چا درې رنګه جامې اغوستې وې، 

څرنګه چې دا مهال جالل اباد کې ډېره ګرمي وه، نو له ټولو خولې روانې 

وې، د هر ځوان مخ او بدن له درې رنګه رنګونو ډک و، عيناً لکه په هند 
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وي. ټول جالل اباد رنګني وو، کله چې  کې چې د رنګونو )هويل( مېله

موسيقي لږ ارامه شوه، يو دم يو ځوان غږ کړ، ژوندی دې وي يون صيب 

چې په دې توره شپه کې له موږ رسه جشن منانځي، ټولو بدرګه کړ، بل 

وويل، مرګ دې وي په معلم عطا، مرګ دې وي په دوستم، ټولو وررسه دا 

و چاته وويل چې د اشخاصو ضد شعارونه بدرګه کول. دې وخت کې مې ي

شعارونه مه ورکوئ، نن يوه ميل ورځ ده، د خپلواکۍ شعارونه ورکړئ. بيا 

نور دا شعارونه غيل شول، د ښار درېو نورو واټونو ته الړم، هر ځای کې د 

خلکو همدومره مينه او هرکلی و، د خلکو مینې زما هغه ستړيا تر ډېره حده 

جوړونې په برخه کې د يو شمېر تنګنظرو  وايسته چې د نجات منار د بيا

 بجې کور ته الړم. ۶۷اشخاصو له خوا راته رامنځته شوې وه. د شپې 

سهار اته بجې بيا د واليت مقام ته ورغلم، مېلامنه هم راروان وو، وايل 

يو ځل بيا نذير احمدزي ته زنګ وواهه،  )محمد ګالب منګل( صيب

ب يې وررسه خربې وکړې، هغه ټلېفون يې رخ شو، د مشکل د حل په با

ورته ډاډ ورکړ، بيا ما منګل صيب ته وويل چې ته خپله کابل ته الړ نه شې 

او ټول راټول نه کړې دا په يو او دوه ټلېفونونو مشکل نه حلېږي. وايل 

صيب په دې قانع شو چې کابل کې به د يکشنبې پر ماښام يوه جسله 

وروسته، هلته په غازي  ونيسو، وايل صيب وويل، د دې ځای تر جشن

امان هللا خان لوبغايل کې په همدې مناسبت د کرک  لوبې دي، هغه به 

هم موږ رسه په ګډه وګورې. جالل اباد کې جشن په ښه شور او ځوږ رسه 

تېر شو، بیا غازي امان هللا خان لوبغايل ته الړو. هغه هم ښه خوندور 

هم حضور درلود. )زهري  پروګرام و، د لغامن وايل عبدالجبار نعيمي صيب

صيب( چې دا څو کاله په ننګرهار کې د ميل جشنونو په جوړېدنه کې 

کارنده ونډه لري، راته وويل چې نن شپه زموږ لوی تفريحي پروګرام دی، 
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رضور پاتې شه، موږ ډېر خوشالېږو، پاتې شوم، د شپې جشن ته الړو، په 

هرنمندان ورته راغيل زرګونو ځوانان او له کوزې پښتونخواه څخه مشهور 

وو، ميل ترانې وويل شوې، ډرامې اجرا شوې، د مدين ټولنو استازي )قرار 

عزيزي صيب( څو تنو مرشانو ته مډالونه هم ورکړل، زه يې هم ياد کړم، 

دوی دې خدای ښاد کړي، سهار اته بجې له کابله د جالل اباد پر لوري 

مې وکړ، څلور بجې راغلم، يوولس نيمې بجې راورسېدم، لږ اسرتاحت 

ټلوېزيون ته الړم، د پکتيا د يو شمېر قومي شوراګانو استازي او څو تنه 

مخور شخصيتونه راغيل وو، هم يې د څيل په باب بحث وکړ او هم يې د 

م څو نظرونه ډبرليک موضوع ياده کړه. د ډبرليک موضوع کې دوی ه

لرل، چا وويل نومونه دې وليکل يش، چا وويل، نه دې ليکل کېږي. 

معمواًل هغه کسان د نورو د نومونو د لیکلو مخالف وو چې پيسې يې نه وې 

ورکړې. د دې داستان ليکل ځکه رضوري دي چې هره هغه موضوع چې 

يو طرف په کې زيامنن شوی وي او اکرثيت ته په کې زيان نه وي 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د پکتيا له مخورو رسه د ناستې يو انځور
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تی، نو که دا وخت کې مسله مشورې او رايې اچونې ته واچول يش، اووښ

د اکرثيت نظر اتومات تايدېږي. هغه کسان چې مادي او معنوي قرباين 

يې ورکړې وي، که هغوی ح  په جانب هم وي، هغه نور هم تاواين 

کېږي. اصويل صيب چې دا څه موده بهر کې و او ما وررسه له جالل اباده 

ې کولې، راته وويل چې يکشنبه مازيګر رارسېږم، اول په )وټس اپ( خرب 

 ستا دفرت ته او بيا د غونډې ځای ته ځو.

اصويل صيب شپږ بجې زموږ دفرت ته راورسېده، د پکتيا له مخورو څخه 

مې خدای پاماين واخيسته، ما او اوصويل صيب مجلس وکړ، ټول جريان 

وري الړو، هغه مو مې ورته تېر کړ او بيا له ژوندون څخه د څيل پر ل

وکوت، دی هم ډېر خوشاله شو او بيا د وايل صيب ګالب منګل کور ته 

 ورسېدو.
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 درنه جرګه او ترخې خربې

 

اته بجې به وې چې زه او  (مه د يکشنبې ورځ د شپې۷۳د زمري پر )

اصويل صيب د ګالب منګل کور ته ورسېدو، حاجي خان محمد باز منګل 

 چې 

يې دې څيل رسه مرسته کړې وه، هغه او څو تنه نور سپني  (لس زره ډالر)

ږيري هم راغيل وو. ګالب منګل، نذير احمدزي او نورو ته مې ال مخکې 

تر مخکې دا وييل وو چې دې غونډې ته بايد اکرثه مايل مرستندويان او 

د متعرضينو په استازۍ دوه درې تنه رايش چې يو بل ته د مرستندويانو د 

نه ليکنې په باب قناعت ورکړي، که دوی يو بل رسه موافقې ته  نومليکنې يا

ورسېدل، نو زموږ هېڅ اعرتاض نه شته او که بیا هم هره شورا خپل لس 

پنځه لس تنه غړي خپلې دې غونډې ته راويل او هر يو بيا په خربو کې 

ځان ته د مساوي وخت ح  غواړي، دا خو نو بیا د هغو کسانو په ح  کې 

ې اصيل لګښت يې ورکړی او هغه کسان چې د نورو ح  ظلم کېږي چ

لبوي، دا خو نو بيا کوم اخالقي ارزښتونه نه دي. څو شېبې ناست وو س

غالم محمد کاموال چې  چې ضياء الح  امرخېل صيب راغی ورپسې

دواړوپه څيل کې يو )يو نيم زر( او بل )زر( ډالره مرسته کړې، یوازې 

ته وييل وو چې د متعرضينو په استازۍ يوازې راغلل. ما احمدزي صيب 

دې صمد ځاځی، داود شاه نيازی او يو تن بل څوک رايش، هغه کسان 

چې د خپلو ټولنو استازويل وکړای يش له يوې شورا دې ګڼ شمېر کسان 

صمد ځاځی،  نه راځي، خو کله چې احمدزی صيب راغی، هغه رسه
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نان هم راغلل چې دا نيازی صيب، ايويب صيب او نهه لس تنه هغه نور ځوا

څو ورځې يې پر همدې مسله موږ رسه ناندرۍ وهلې وې او غوښتل يې 

چې يوازې د دوی خربې بايد تائيد يش. ما چې دا ډله وکتله، بېرته هغه 

زوړ داستان را په زړه شو. حاجي صيب عبدالباري منګل رسه هم څو تنه 

 ی راځي.وو، زړه کې مې وويل، له دې جرګې څخه حتمي د خفګان بو 

لومړی امرخېل صيب د قران کريم يو څو ايتونه تالوت کړل، بیا احمدزي 

تېر داستان په داسې بيا صيب خربې پيل کړې، د څيل په باب يې یو ځل 

شکل بيان کړ، لکه څوک چې د بل چا 

د شولو نهال ګزو ګام کړي، له ډېرو 

شيانو څخه په مجلس کې د ځينو 

شخاصو د نزاکت په وجه رسرسي تېر ا

شو، نوې خربه په کې دا وه چې 

)زرمتي صيب( پنځه کاله مخکې د دې 

څيل امر اخيستی و، کار يې رشوع 

کړی و، بېالبېلو خلکو په کې منډې ترړې کړې وې، هېچا رصفه نه ده 

کړې، هر چا زيار ايستالی. د احمدزي صيب له خربو داسې ښکارېده چې 

کسانو کې هېچا هم خپلې ژمنې نه دي ماتې کړې او هر چا په دې ناستو 

منډه ترړه کړې. بيا يې وويل د سقاو د زوی تر مړي وروسته بيا د زون 

شورا فيصله وکړه چې څلی بايد جوړ يش او د پښتنو اتفاق پرې رايش. بيا 

يې د څيل لپاره غونډې ترشېح کړې، د هغو ټولو بيان يې وکړ چې ما يې 

 ګوايل بحث کړی دی.مخکې پر څرن

ما چې کله د احمدزي صيب مکملې خربې واورېدې نو مجبور شوم 

وخت واخلم او موضوع یو څه په تفصيل رسه ترشيح کړم. دلته يې له 

ځينو تکراري برخو تېرېږم، خو ومې ويل چې د څيل اصيل وارثان يا 

 الحاج محمد نذير احمدزی
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( ۳مدعيان د څيل د ډبرې تر ايښودو وروسته بيا تر شپږو او ځينې يې تر )

مياشتو وروسته راڅرګند شول. ما چې کوم کارونه کړي، د قرارداد په 

شمول يا تحمييل وو، يا د ميل احساس له مخې او يا هم د وخت رضورت 

له مخې او په دې کې له ټولو هغو کسانو رسه چې پيدا کېدل يې شوين 

مشوره شوې، يوازينی کار چې له ډېرو خلکو رسه مشوره په کې نه ده  وو،

شوې، هغه د ډبرليک موضوع وه، 

دا مسله مااصولو ته پرېښوده، ځکه 

چې دې کې د مشورې له الرې 

تواف  ممکن نه و، نه يوازې دا 

بلکې د څيل رنګ، د ډبرو انتخاب 

او نور که دا ټول يو ځل مشورې 

يا مو د ته اچول شوي وای او ب

ذوقونو، فکرونو او سليقو اختالفات 

هم په کې پام کې نيويل وای او 

بيا مو ټولو مطرحو شوراګانو رسه دا خربې مطرح کړې وای، نو کلونه 

کلونه وخت ته اړتيا وه او بیا به هم تواف  نه و ترالسه شوی، د یوه اتفاق 

نه وه چې لپاره به نورې بې اتفاقۍ رامنځته شوې وای، نو ځکه ممکنه 

ټول کارونه دې د ازادې او هر اړخيزې مشورې له الرې تررسه يش. د 

ډبرليک موضوع هم همداسې ده. دا دوه برخې لري، يوه تاريخي برخه 

ده چې هغه نه زه، نه د قوم سپني ږيري، نه شورا او نه بل څوک ح  لري 

چې په هغې کې بدلون راويل. ډبرليک پخوا يوازې )دري( منت درلود، 

داود جنبش پښتو ته هم ترجمه کړ، دوميه برخه يې د بيا جوړونې، مننې 

او کوروداين وه. دا مو د اصولو له مخې عياره کړې، دې ډول ته ورته 

ودانۍ وګورئ، هلته چې له کومو اصولو څخه کار اخيستل شوی، دلته 
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 احمد ګل توتاخېل

هم همغه اصول کارېديل، که موږ غواړو چې ټولنه د اصولو خواته بوځو، 

يد چې اصول پر ځان عميل کړو. که مننه ونه کړو، سبا نورو دې ډول نو با

کارونو کې له موږ رسه څوک مرسته نه کوي، سبا بيا هر څوک توره رسه 

کوي چې دا څلی ما جوړ کړی، پرېږده چې مايل مرستندويان يې معلوم 

وي او د مرستې او مننې دا کلتور بايد عام يش. دا طبيعي خربه ده چې 

مو خلکو ورکړي، که د هغو نومونه ذکر يش او نور چې اکرثيت مرستې ک

دي، مايل مرسته يې نه ده کړې، هغوی دې رسه عکس العمل ښيي او بله 

خربه دا ده چې دا ډول خلک د مايل مرستندويانو په توګه ياد شوي، نه د 

معنوي خدمتګارانو په توګه. تر کومه ځايه چې ما پورې يې اړه لرله، ما د 

وم له ليکنې څخه په دې خاطر ډده وکړه چې تنګنظرانو ته پلمه په خپل ن

الس ورنه يش او د نورو د نومونو د مخنيوي سبب نه يش. يانې موږ کې 

تنګنظري دومره عامه ده چې يو څوک يو چا رسه مرسته کوي، هغه ترې 

مننه کوي او درېيم کس وايي چې 

خه ته څه ح  لرې چې له هغه څ

مننه کوې؟ زه په دې کې مواف  نه 

يم! د دې ډبرليک پر ټولو خواوو 

مې هر اړخيزه رڼا واچوله او دا مې 

ورته وويل چې صمد ځاځی تللی، 

په تور موټر کې او ډبرليک يې 

راښکته کړی او ځان رسه يې وړی 

دی. دا د دې پيغام ورکوي، چې 

ه د برېښنا ګروپ څلی مصون نه دی، سبا به يو بل څوک ورځي، د هغه ب

خوښ نه وي، يوه ډبره به يې خوښه نه وي، هغه به هم د خپل ذوق 

مطاب  هغه رابايس او ځان رسه به يې وړي. ګڼ شمېر داليل مې نور هم 
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وويل چې د ليکنې د زيات اوږدوايل له امله ورڅخه تېرېږم. پر دې هم 

ل او مرکز رڼا واچوله چې په مننه کې ولې لوی کندهار، لوی ننګرهار، شام

په ترتيب رسه راغيل او د لويې پکتيا ټول ولسونه مو ولې د کوربنو او 

منندويانو په توګه راوړي دي. دا خربه خپل حکمت او خپل منط  لري. 

دا مهال ضياء الح  امرخېل اجازه واخيسته، که څه هم ټول مجلس ورته 

په وړو  وويل چې کېنه، خو هغه وويل، زه کار لرم، خو هيله مې ده چې

 وړو خربو پسې ونه ګرځوو.

دې پسې احمد ګل توتاخېل خربې وکړې، ويې ويل چې په مجلس کې 

بايد توند الفاظ ونه کارول يش، زه د توتاخېلو د شورا په استازۍ وايم چې 

که چېرې نومونه راځي بيا چې د )انجنري دالور توتاخېل( نوم يې په رس 

راځي، نقشه هغه جوړه کړې او تر  ، نو بيا دې د هېچا هم نهرانه يشکې 

ټولو زياته قرباين يې ورکړې، احمدګل توتاخېل يو ځل بيا د قرارداد مسله 

ياده کړه چې موږ خرب نه شو چې څنګه وشو، د هغه لکه چې زما داستان 

له ياده وتی و چې ما د دې جربي قرارداد تفصيل ورته څو ځله بيان کړی 

ت، هغه تر نوبت مخکې هم څو و. دې پسې صمد ځاځي نوبت واخيس

ځله لنډې لنډې خربې وکړې او غوښتل يې زما خربو کې هم مداخله 

وکړي، خو ټولو ورته وويل چې خپل نوبت کې دې خربې وکړه. صمد 

ځاځي وويل: زه د نومونو مخالف يم، زه د يون د خربو مخالف يم، يون 

م ټول عمر قومونه په جنګ اچويل دي، شيطاين يې کړې، اوس ه

د شيطانت  ،شيطاين کوي، دا اوسنۍ غونډه يې هم يوه شيطاين غونډه ده

لپاره يې رابللې ده، دی په قومونو کې نفاق اچوي، دی څه کاره دی چې 

راځي د څيل په کار کې مداخله کوي، څلی زموږ دی، دی هېڅ ح  نه 

لري چې رايش او موږ کې نفاق واچوي، زه پوهېږم څلی، د هېچا نومونه 

نه پرېږدم، دلته خلکو شهيدان ورکړي، هغه به پر ځای پاتې وي،  په کې
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اوس به د يو څو تنو نومونه په کې راځي، زه درته وايم چې دې کې پيسې 

پټې شوي، ما ټول حساب نيولی، دا به زه نيسم، غالوې دوی کوي، تورونه 

پر نورو پورې کوی، زه له اوله د دې 

قرارداد مخالف وم، دا دوی له ځانه 

کړی، دا شيطان دی، بې غري له 

شيطانته يې بل کار نه شته، اوس زموږ 

د لويې پکتيا په قومونو کې تفرقه 

اچوي، ځه وروره خپل کار دې کوه، 

يې چې راځې او دې کار کې ته څوک 

مداخله کوې؟ صمد ځاځي دا خربه 

هم ياده کړه هر څوک چې خپلې 

خو څيل کې يې نومونه  ،پيسې غواړي زه به يې بېرته خپلې پيسې ورکړم

نه پرېږدم. دا مهال که هر څومره خلکو ورته وويل چې کېنه غلی شه، 

تېز مه ځه، ح  نه لرې، په دې هوجره شخيص حريم ته مه داخلېږه، ډېر 

کې څوک توهني کړې، خو هغه داسې تېز روان و چې د هېچا خربه يې 

حواله کړې چې د ځينو پر نه اورېدله، ډېرې نورې توندې خربې يې هم 

ليکلو يې انسان څه چې کاغذ هم رشمېږي، مجلس ډېر بې خونده او پیکه 

شو، ما ورته هېڅ ونه ويل، یوازې په قلم مې د ده د مبارکې خولې خربې 

ليکلې. هغه ډېر احساسايت و، السونه يې خوځول، خپل حواس او خوله 

، هغه يې ټول ويل، کله يې نه شوه کنټرولوالی، څه يې چې په خوله راتلل

چې جرګې دی له توندو خربو منع کاوه، ما ورته وويل، دی خپلو خربو 

ته پرېږدئ چې اصيل جوهر يې معلوم يش، که تاسې د ده خربې بندې 

 کړئ، نو اصيل ماهيت يې پ  پاتې کېږي.

ده پسې مريزکوال صيب يو ځل بيا د تېرو ورځو په شان نوبت واخيست 

 صمد ځاځی
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 عبدالستار مريزکوال

 غالم محمد کامه وال

له یون څخه ډېره مننه کوم، ده ډېر زحمت ګاللی،  او ويې ويل چې زه

خو راځئ چې اوس دا جنجال حل کړو، د نومونو له ليکلو څخه به تېر 

شوچې اختالف ترې پیدا کېږي، نه به يې ليکو، پر خپل وخت به غونډه 

ونيسو، پر همدې به اتفاق وکړو. د مريزکوال صيب خربې تفصييل وې، 

 ت يې همدا وو. خو لنډ نچوړ، محتوا او ماهي

غالم محمد کاموال صيب وويل: 

راځئ چې ټول د اتفاق او اتحاد 

خربې وکړو، دښمن راکې 

خېلونه جوړ کړي او نور مو هم 

رسه پايش او دلته موږ په وړو 

خربو نښتي يو. د کاموال صيب 

د خربو محتوا داوه چې د صمد 

ځاځي له خربو رسه جوړ نه و، خو خربه يې په اديب او مرموز ډول کوله. 

خت ډوډۍ تياره شوه، کوربه غږ کړ، ډوډۍ ته راځئ، ما دا مهال دا و 

پرېکړه کړې وه چې زه ځم خو بيا مې وويل، د پښتانه له کوره د ډوډۍ پر 

مهال تلل د کنځلو په مانا دي، 

همدومره کنځلې بس دي چې ما 

وخوړلې، نو ولې يې زه په بله مانا بل 

چاته وکړم. ګالب منګل ډېر لګښت کړی 

جرګې د ځينو غړو د الفاظو په و، د دې 

تناسب د ډوډۍ قيمت ډېر لوړ و. ما یو 

دوه مړۍ تېرې کړې، خو لکه سنګتيا 

چې سړی تېروي، هېڅ فکر مې نه کاوه 

چې د جرګو او مرکو په کور کې د پښتنو د نرخ پر دسرتخوان دې دا څه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا جوړونې کيسه(

 

8621 
 

واورم، ځان مې ډېر ټينګ کړ، تر يو سخت عاطفي فشار الندې وم، د 

او پري روښان کيسې رايادې شوې: زه يې چالره وهم، قدر يې چا  خوشال

زده، په اور وسوه دغه توري قلمونه. څو ځله مې د سرتګو کونجونو ته 

 اوښکې راورسېدې، ځان مې ټينګ کړ، خو د خربو مجال نه و.

تر ډوډۍ وروسته کله چې بېرته مجلس 

راټول شو، ما ټولو ته وويل، که له ما 

وي او يا هم د څخه څوک خفه ش

مجلس بې نزاکتي شوې وي، زه له 

ټولو څخه بښنه غواړم، نور زه ستاسو 

ټولو په اجازه رخصت اخلم، تاسو خپله 

 غوندې وکړئ، که بيا هم موږفيصله 

خلکو ته په کې څه رضورت و، احوال 

راکړئ، زه جګ شوم، خو حاجي خان 

ټينګ ونیومل،  محمد باز منګل، حاجي عبدالباري منګل او څو تنو نورو

ويل يې هېڅ امکان نه لري چې الړ شې. څو چې دا جرګه پايته نه وي 

زور يې کېنومل. دا مهال حاجي صيب رسېدلې، ته نه شې تلالی، په ډېر 

خان محمد باز منګل وويل: اول خو زه دا خربه کوم چې دا د چا د 

لته د يون صيب کوم توهني او توهني او تحقري ځای نه دی، نن چې د

سپکاوی وشو، دا د ده توهني نه دی، دا د ټولو پکتياوالو توهني دی، که 

چېرې دا افتخارات د ټولو وي، نو بيا خو ټولو ته ح  ورکړئ او که بيا 

يوازې د پکتياوالو وي، نو بيا مو څه کول چې له نورو قومونو او واليتونو 

او جرګې مو وررسه کولې، سمه ده څخه مو دې څيل ته خلک راغوښتل 

يون صيب د لغامن دی، خو ده خو د ټولو پښتنو غم پر رس اخيستی، د 

دې پر ځای چې مننه ترې ويش، اضايف تحقريېږي او توهنېږي. زه له 

 حاجي خان محمد باز منګل
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صمد ځاځي څخه جدي خفه شوم، بايد رسامً له یون صيب څخه بښنه 

، څومره چې دا وغواړي، ما ويل حاجي صيب بښنې ته هېڅ اړتيا نه شته

مسله شاربو الپسې خرابېږي، تاسې مشکل حل کړئ، بښنې څه کوئ، تر 

دې ما ته سختې کنځلې شوې دي، اوس څلی تکميل کړئ! صمد ځاځي 

ال هم السونه خوځول او ګواښنه يې کوله او تا فکر کاوه چې دا ټول بهري 

ې خلکو له پيله تر پايه د ده په م  رارسېدلی، بيا يې هم وويل: زه داس

رسه جرګې ته چېرته کېنم، دا خو تاسو راوستم، ده مخکې د ټلېفون خربه 

يل امني نه و چې ما به يې ټلېفون ځوابوه. ئجربا ياده کړه، دی خو څه

 څومره چې دې د هغه يادونه کوله، هغه نور هم ګرمېده.

ويې ويل چې د دا مهال عبدالرشيد ايويب صيب د خربو نوبت واخيست، 

څيل د تاريخ په باب خو معاون 

صيب )نذير احمدزي( رڼا واچوله، 

یون صيب هم خربې وکړې، زه يې 

تائيدوم. زه خپله له پيله تر پايه د 

څيل په کار کې رشيک وم، ان د 

سکرتريت چارې مې هم پر مخ 

وړلې، تالوت مې هم کاوه، زه په 

پیل کې په دې نظر وم چې نومونه 

يش، چې خلک تشوي  يش، خو اوس په دې نظر يم چې که دې وليکل 

ونه ليکل يش، ښه به وي، ايويب صيب څو نورې خربې هم وکړې، خو 

لنډيز يې همدا و، رسه له دې چې ايويب صيب ته مې ماسپښني مهال 

زنګ وهلی و، چې په ډبرليک کې ستاسو نومونه راغيل دي، خو يو شمېر 

مونو د حفاظت په خاطر خپل نوم خلک يې مخالف دي، ما ستاسو د نو 

 ايستلی دی ، اوس بايد تاسې د خپلو نومونو دفاع په خپله وکړئ.

 عبدالرشيد ايويب
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 حاجي داود شاه نيازی

که غواړئ اينده کې نور داسې کارونه تررسه کړئ، نو د خلکو د هڅونې 

لپاره دا کار رضوري دی، زموږ په يوه مننه هېڅ نه کمېږي، خو مقابل کې 

اتو کلتور همداسې حاکم هغوی هغومره مرسته کړې ده. که د منفي باف

پاتې يش، نو ټول عمر به زموږ استعدادونه د دوی د تنګنظرۍ ښکار 

ګرځي. دا چې دوی ټول په ګډه او يو ځای له احمدزي رسه غونډې ته 

راغلل، نو غالباً چې دوی په خپل مند کې دې تواف  ته رسېديل وو چې 

د موقف يو که خپل مند کې هر ډول اختالف لرو، خو )يون( ته مو باي

وي. دا يو ګامن دی، خدای دې وکړې چې حقيقت ونه لري. دا ګامن 

مې ځکه ياد کړ چې دا همغه ډله خلک وو چې د څيل کار يې پيل کړ، 

نور يې بيا ځانونه پ  کړل، کله چې ټول کارونه ماته پاتې شول او بيا 

ه، دوی کارونه بشپړتيا ته ورسېدل، نو دا ډله يو ځل بيا له رسه رامنظمه شو 

فکر کاوه که دا کار همداسې په چټکۍ پر مخ الړ او زموږ له مداخلې پرته 

تررسه يش، نو اينده تاریخ کې خو موږ ته هېڅ نه پاتې کېږي، د دوی په 

فکر دا ټول کرېډې  يون ته ځي، نو 

ځکه خو له بيا راپيدا کېدو رسه سم يې 

له توطيو پرته بل هېڅ کار نه و. جرګې 

و النجې وې، همدا وې، مرکې وې ا

مهال چې النجې هم روانې وې، يوه 

هم يوه ورځ د څيل د جوړښت په باب 

څه نه ويل چې کوم کار يې کوم ځای 

جنجال يې يوازې دې ته ورسېده، 

باندې و چې څه وخت يې افتتاح کړو 

 او څنګه يې افتتاح کړو.

ن د شورا رييس( نوبت دې پسې داود شاه نيازي )د جنوب ختيد زو 
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 د وليس جرګې غړی کامل نارص اصويل

ې وويل، صمد ځاځي توهني وکړ، دی بايد يو  واخيست، هغه په پيل ک

پسه د ناغې په توګه جرګې ته راويل، یون صيب د ټولو پښتنو مرش دی، 

زموږ افتخار دی، پاتې شوه د نومونو ليکنه، موږ يې له اولې ورځې څخه 

  نه دی کړی، هم مخالف وو او اوس يې هم مخالف يو، پر دې مو تواف

نو ځکه موږ ډبرې راوړې، نيازي صيب دا واضح نه کړه چې د چا او چا تر 

مند تواف  نه دی شوی، هغوی چې پيسې ورکوي او هغوی چې نه يې 

ورکوي. تواف  خو له يوې مقابلې خوا رسه کېږي، هغوی چې پيسې يې نه 

نا دي ورکړې، که هغوی خپل مند کې تواف  وکړي، که ونه کړي، څه ما

لري؟ تاسو خو له هغه چا رسه تواف  نه دی کړی چې پيسې يې ورکړي او 

دغه اشخاص چې له نومليکنې رسه مخالفت کوي، یو هم پيسې نه دي 

 ورکړي.

ورپسې جرنال ايوب منګل خربې وکړې، ويې ويل چې یون صيب هغو 

کړی، موږ بايد دی کمزوری نه  خلکو )شاملټلوالې( رسه خپل خط معلوم

کړو، يوازې يې پرې نه ږدو، دا خو نو چې موږ ده رسه داسې چلند کوو، 

 نو دا به اخر څنګه يش؟

اصويل صيب وويل: څوک به نه 

خفه کېږي، ځاځي ورونه او مرشان 

که دلته څوک ناست وي، هغه دې 

نه خفه کېږي، زه واقعيتونه وايم، له 

دې ل( کال راهیسې موږ ۶۹۳۱)

مسلې پسې ګرځو، تر وزيره الړو، 

څه مو وکړل؟ څه مو ترالسه کړل؟ 

نو همدغه سړی )يون( و چې دا کار يې درته منظم کړ او تردې ځايه يې 

راورسوه، اوس د دې مستح  دی چې توهني يش؟ صمد حاجي بايد ناغه 
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ورکړي، ده ټوله جرګه توهني کړې، زه څو ځله صمد حاجي پسې ورغلم 

ه پيسې ورکړه، ده وويل پنځه زره ډالر وررسه دي او يو چې دې څيل ت

نيم لک افغانۍ نورې هم لرم، خو چې دا ټېکه دار وي، زه دا پيسې نه 

ورکوم، بيا مې ګل پاچا مجيدي ته وويل، هغه هم وويل چې دا ټېکه دار 

وي، موږ پيسې نه ورکوو، دا چې صمد ځاځی له هغه رسه په څه يش وران 

دی، دی هم دی، هغه نو موږ نه پوهېږو، دې وخت و، هغه هم ځاځی 

کې يو دم صمد ځاځي وويل، ته هم داسې دروو وايې او يون هم داسې 

دروو، هغه ته مې چې څه وويل، تاته يې هم وايم، دې وخت کې هلته 

مخامخ د ځاځيو یو سپني ږيری ناست و، له قهره همداسې شڼېده، 

وررسه رشيک يې(( هغه ورته  اصويل صيب ته يې وويل: ))ته هم غلې کې

وويل: ))چا رسه؟(( سپني ږيري ورته وويل: )) ټېکه دار او ين )يون( رسه 

)زه يې وروښودمل(، تاسې درېواړه په غلې کې رشيک يئ(( ما چې دا 

حال وکوت، د هغه متل له عميل بڼې رسه مخامخ شم، چې پښتنو کې عام 

تې تېرې کړې، اخر يې پر دی. ما د غال د مخنيوي په خاطر دا دومره سخ

ما هم په عام مجلس کې کې داسې تور پورې کړ، نو که يو سړی په داسې 

يو حالت کې واقع يش، د هغه رواين حالت به څنګه وي؟ پر خپلو پښتنو 

او هغه هم د هغو خلکو پر حال مې ډېر افسوس راغی چې جرګه او مرکه 

خدای دې   ده،کې کېني، د لويې پکتيا پر عظمت مې هم زړه وسوځې

وکړي چې نورې جرګې داسې ترخې نه وي. دا مهال اصويل صيب وويل: 

هر چا چې ډبره له څيل کښته کړې وي، دا دې معلوم يش، دا د څيل 

حريم ته سپکاوی دی. صمد ځاځي وويل، ما کښته کړې، نيازي وويل، ما 

کښته کړې، څه کوالی شې، اصويل صيب وويل، سبا بايد بېرته په خپل 

ی کې وي، صمد ځاځي ورته وويل، هېڅوک يې نه يش پورته کوالی، ځا

ځئ الس مو خالص، اصويل صيب وويل، زه سبا درځم، ته راشه چې زه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8628 
 

څه کوم، داود شاه نيازی هم وربرګ شو، خلک تر منځه شول، خربه له 

الس اچولو راوګرځېده، دې مند کې ځينو کسانو د څيل د لومړين 

ض درلود، ويل يې دا توند دی، دا بايد بدل ډبرليک پر منت هم اعرتا

يش، زموږ کورونه چې شاه شهيد کې چور شول، همدا وجه وه چې دې 

خلکو )شاملټلوالې( رسه موږ پخوا مقابله کړې وه، ځينو ويل، لږ ښې 

خوږې خربې په کې ځای کړئ، دا خو نو سقاو دی که څه بال دی، هغه 

خواين ډبرليکه اصالً هېڅ خرب يې ياد کړی. دا ډول خلک چې د څيل له پ

نه وو، داسې فکر يې کاوه چې دا هم ما )يون( جوړ کړی، دا يې هم ويل 

چې ولې يې نادر خان ته )نابغه( ويلی، دې باندې بيا د کندهار خلک 

خفه کېږي، داسې داليل يې ويل چې تا به ويل په عمر کې د دې څيل پر 

زې وليکئ، نجات څلی، دې تېر تاريخ نه دی ورتېر شوی، ځينو ويل يوا

 تاريخ ماريخ څخه يې بېخي تېر شئ!

بيا ګالب منګل خربې وکړې، هغه وويل: زه خو په لومړي ګام کې د خپل 

ځان له طرفه له يون صيب څخه معذرت غواړم، صمد ځاځی زما خپلوان 

او د کلونو انډيوال دی، خو دا کار 

چې دلته وشو، دا مناسب نه و، 

اوس خو خپل مند کې یو، یون 

صيب او کاموال صيب د پکتيا نه 

وال يو، رښتيا به دي، نور ټول پکتيا

رسه وايو، څو کاله موږ دې کار 

پسې ګرځېدلو، کومې نتيجې ته 

ورسېدلو؟ جرګې مو څومره ډېرې 

وکړې، د احمدزي صيب په کور 

شپږ جرګې وشوې، نتيجه کې پنځه 

 محمد ګالب منګل
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يې څه شوه؟ ايويب صيب وايي، ما سکرتريت وکړ او تالوت، وروسته بيا 

جرګې خربې دي او کار  څه وشول؟ هېڅ، یو جرګې دي، يو کار دی،

عمل دی، زه درته رښتيا وايم، که يون صيب نه وای، په پنځه کلونو کې 

مو هم دا څلی نه شو جوړوالی، تاسو ټول پکتياوال ياست، زه هم د پکتيا 

يم، تاسې رښتيا ووايئ چې تاسې کوم يو ما پسې راغيل ياست چې دې 

څو واره ما پسې څيل کې کمک وکړه، یو راغيل ياست؟ نه، خو دی څو 

راغلی دی، داسې هر چا پسې، د خلکو زنه يې نيولې، زارۍ يې ورته 

کړي، پيسې يې ترې اخيستي، هغه هم په داسې حالت کې چې پيسې هم 

په ډېرې سختۍ پيدا کېږي، مه کوئ په لحاظ د خدای، کله چې ټېکه 

دار دا څلی ړنګوه، تاسې کې څوک وو چې ورته وييل يې وای راشه 

زه درکوم، قرارداد رارسه وکړه، کله چې دی ما پسې راغی او ما ورته پيسې 

یو څه امکانات برابر کړل او تر هغه وروسته بيا ده وررسه قرارداد وکړ، نو 

دې کې د ده څه ګناه ده؟ افسوس چې موږ سرتاتيژيک فکر نه لرو، نور 

خلک بيا سرتاتيژيک فکر کوي، خو موږ کې چې يو څوک پیدا يش چې 

لرې فکر کوي، هغه ته بيا دغسې ستونزې جوړوو. که د اصولو، دود،  ډېر

عرف او قواعدو خربه يش، نو د مايل مرستندويانو نومونه هر چېرته ليکل 

کېږي، سړک، کتاب، دا کوم عيب نه دی، سبا ته به خلک وايي چې زموږ 

پيسې يې څه کړې، دی خو به ورته يو ځواب ووايي، نور خلک چې بيا د 

وعدې کوي، هغه به څنګه سپينوي؟ د ټولو اصولو مطاب  دا د  دروغو

مرستندويانو ح  دی، خو څرنګه چې اوس دې څيل کې ما خپله هم 

پيسې ورکړې دي، نو د خپل نامه په خاطر زه وايم چې نومونه دې نه په 

کې ليکل کېږي. ګالب منګل نورې خربې هم وکړې. حاجي خان محمد 

ون صيب کمک ته هڅولی يم. که د ده باز منګل وويل چې زه هم ي

هڅونه نه وای، زه هغې غونډې ته نه ورتلم، دې وخت کې ما په زوره 
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وخت واخيست، ما وويل: له ټولو څخه مننه، که څوک خفه شوي وي، له 

هغو ټولو څخه بښنه. د دې څيل موضوع خو حل شوه، ما ويل د دې په 

کار ځان پورې تړي  خاطر چې ځينې خلک د ډېر کار مدعيان دي او هر

او ځان د هر کار جوګه ګڼي، نو ښه به وي چې په )بربک چمن( سيمه کې 

په نامه د څلور الرې د جوړېدلو چارې همدې ډلې،  بربک خان ځدرا د 

شخص يا اشخاصو ته وسپارو، هغه دې جوړه کړي، هېچا رسه دې مشوره 

نه کوي، بيا يې پرې خپل نوم ليکه که نه يې ليکه، د مرستندويانو نوم يې 

ليکه که يې نه ليکه، خو شپږو مياشتو کې دې ورته کار خالص کړي، پر 

کار نه دی، خپله مرستندويان ناست دي او  نجات څيل نور بحث په

معرتضني هم، هر څه چې دوی فيصله کړه، همغه شان دې يش. دا مهال 

يو ځل بيا ګړ بړ رشوع شو، مانا د کار ننګونه دې ولې وړاندې کړه دا خربه 

مه يادوه، مانا هغه کې به هم دغسې يو څوک پيدا يش کار به خالص کړي 

موږ غورځنګ وکړو او ځان به اصيل وارثان وګڼو او بيا به په پای کې پرې 

 او هغوی به حاشيې ته کړو.

د رحمت هللا کټوازي په نامه يو څوک چې تر دې دمه يې له نظر پرته په 

څيل کې چا کوم عميل کار ليدلی نه و، يو ځل بيا وويل، يون صيب! ته 

ه اوس نور کارونه پرېږده چې هغه څوک کوي که نه؟ اوس دا مسله خالص

کړه، ما وويل، دا خو خالصه شوه، اوس هغه بل کار ته شئ چې عميل کار 

 درته معلوم يش.

بيا څو مرشانو صمد ځاځی په زوره راجګ کړ چې ما رسه يې پخال کړي، 

ما وويل رضورت نه شته، زه درڅخه ځم، تاسې خپل مجلس ته دوام 

وره ورکړئ، صمد ځاځی يې چې زما څنګ ته راوست، ما ته يې وويل، ګ

چې زه سپین ږيرو په زوره راجګ کړم، که نه زه چېرته تاته د بښنې لپاره 

راتلم، زما خربې ګوره همغه دي چې زړه کې دې څه ونه ګرځي. ما وويل 
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نه بښنه خو بايد زه تانه وغواړم، چې ډېرې عاملانه او مودبانه! خربې دې 

چې  وکړې، د دې په مقابل کې څوک څه ځواب لرالی يش. رسه له دې

رواين حالت مې ښه نه و، خو يو ځل بيا مې ټولو ته وويل چې تاسو ټولو 

نه بښنه، صمد حاجي نه هم بښنه، څرنګه چې اواز مې لږ توپري پیدا کړ، نو 

ژر مې خپل اليس بيګ راواخيست، له غونډې بهر شوم، که دوی هر 

څومره ټينګ شول، خو ځان مې ترې خالص کړ، ګالب منګل او جرنال 

منګل رارسه باندې راووتل، خدای پاماين مو واخيسته، د ګالب  ايوب

منګل ډرېور کور ته راورسومل، په موټر کې مې چورت واهه، زړه کې مې 

وويل، دېرش کاله مې د ستميانو او نورو هېواد دښمنه عنارصو پر وړاندې 

فرهنګي او سيايس مبارزه وکړه، دومره يې نه يم ځورولی، لکه په دې څو 

و کې چې خپلو پښتنو هغه هم هغو ته د صادقانه کار له امله وکړومل. مياشت

د شپې يوولس نيمې بجې وې کور ته راورسېدمل، اودس مې وکړ، بيا 

ملوند او تر هغه وروسته مې د نن شپې دا ترخې تجربې او ترخې خاطرې 

د نجات منار په څېر د يوه يادګار په توګه ثبت کړې، چې خپل راتلونکي 

يې انتقال کړم او کله که هم راتلونکی پښت له پښتنو رو  اندو  نسل ته

څخه د کمکارۍ ګيله کوله، نو دا خاطره دې د خپلې زمانې د یوه ټوليز 

انځور په توګه د خپل قضاوت په تله کې په عادالنه ډول محاسبه کړي، 

 اوس درې نيمې بجې دي، لږ وروسته ملوند، بيا خوب، که راغی؟
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 جرګه او پخالينې بښنې ژوندون کې د

 

کله چې د يکشنبې ماسخنت ناوخته د ګالب منګل له کوره لومړی زه او بيا 

زون شورا او  دنور  ناخوښه ګډونوال راووتل، نو څرنګه چې د جنوب ختي

همدارنګه د ځاځيو د ځوانانو يوې ټولنې د چهارشنبې پر ورځ پر 

افتتاحيې غونډې ټينګار کاوه، نو د دوشنبې پر ورځ يې د شش درک په 

هغه دفرت کې چې کله د جنوب ختيد زون د دفرت، کله هم د مدين تولنو 

لنو د همغږۍ د مرکز، کله هم د غورځنګ د دفرت او کله هم د کلتوري ټو 

د ګډې جرګه ګۍ په نامه يادېږي، غونډه وکړه. د دې دفرت مايل لګښت د 

جمهور رييس د يوه مشاور له خوا ورکول کېږي او اکرثه ورته همغه ټولنې 

او اشخاص ورځي چې د همدغه ښاغيل متابعيت ته تيار دي، کله کله ورته 

اور په ناخربۍ کې يو نيم ازاد شخصيت هم وريش. د جمهور رييس دا مش

يوې نيمې قومي شورا ته د غونډې او په هوتل کې د غرمې د ډوډۍ 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د بښنې او پخالينې جرګې يو انځور
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لګښت هم ورکوي او يا هم له خپل دولتي موقف څخه په ګټې اخيستنې 

درېيم شخص ته وايي چې لګښت پرې کړي، خو ټول عام خلک چې دې 

دفرت ته ورځي، هغه د دې دفرت پر اړوندتيا خرب نه دي، يو احتامل دا هم 

ر شنبې ورځې د غونډې مايل لګښت هم د دې لړۍ يوه دی چې د چها

کړۍ وي. دې ښاغيل د نجات څيل د ډبرې تر ايښودلو وروسته وييل وو، 

دا کار به هم اخر ماته پاتې کېږي، ځکه دوی کې خو زه داسې سړی نه 

وينم چې دومره غ  مايل بار دې اوچت کړي او يا دې له چا څخه مرسته 

هر ډول د شش درک په همدې دفرت کې د راټوله کړای يش. خري په 

جنوب ختيد زون شورا غونډه وه، هلته کېدی يش يو شمېر نور اشخاص 

يې هم رابليل وي، دا شورا وايي، کوچيان هم موږ رسه په دې شورا کې 

شامل دي. رسه له دې چې د ټولنې په اسايس کارونو کې د اوسنيو 

چې ځينې وخت ترشيفايت  شوراګانو رول اکرثه هېوادوالو ته معلوم دی،

بڼه لري، خو بيا هم ځينې شوراګانې ادعا کوي چې ولس دوی رسه دی، 

په یوه واليت کې د نږدې ورته نومونو تر چرت الندې څو شوراګانې فعاليت 

کوي، هر یوه يې د ولس د استازولۍ دعوه کوي، ځينې يې تر واليتي 

رسمي ډول د  شوراګانو، وليس جرګې او نورو هغو جرګو څخه چې په

ولس استازويل کوي، هم لوړه ادعا لري. خري په هر ترتيب، د جنوب 

ختيد زون شورا وايي چې د اوو واليتونو او جمع کوچيانو ښه استازويل 

کوي او تر نورو شوراګانو يې په نظر او عمل کې وزن زيات دی. دا او 

قیم او دېته ورته شوراګانې تر ډېره حده حکومت پلوی رنګ لري، پر مست

نامستقيم ډول د جمهور رييس د ويناوو تائيد کوي، که د جمهور رييس 

غني ځينې کارونه د انتقاد وړ هم وي، نو دوی وررسه بيا په دې حالت 

کې ځان نه مخامخوي او غيل پاتې کېږي، دې شورا )جنوب ختيد زون 

شورا( کې يو شمېر داسې اشخاص او افراد هم شته چې زموږ د فکر تائيد 
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وي، البته علني ميدان ته نه راوځي، خو زړه کې پر موږ خفه کېږي، کله ک

چې دې شورا پرېکړه وکړه چې که نور څوک راځي که نه، موږ په هر 

ترتيب چې وي، ان که د زور استعامل هم وي، د چهارشنبې پر ورځ دا 

څلی افتتاح کوو. دا په داسې حال کې ده چې د څيل ډبرليک د اسد پر 

څيل وړل شوی و،څيل ال ډبرليک نه درلود خو پر افتتاح يې  (مه له۷۲)

صمد ځاځي وړی و، خو وروسته يې  ټينګار کېده. دا ډبر ليک که څه هم

په ملګرتيا کې د دې شورا مرشتابه هم ځان رسه رشيک کړی و، نو ځکه 

خو داود شاه نيازي د ګالب منګل په کور کې وويل چې دا کار يې زما او 

ه خوښه کړی، خو هلته څرګنده نه شوه چې د اوو واليتونو زموږ د شورا پ

؛ کړهشوراګانو يا استازو رسه څنګه د جمعې د ملانځه پر مهال مشوره و 

هغوی هم ژر موافقه وکړه او بیا ډبرليک هم د داسې يو چا له خوا ځان 

رسه يوړل شو چې دې شورا رسه اړيکي نه لري. د جنويب قومونو د 

ي يې قومي مرش )نېک محمد ولسمل( کوي وايي  يووايل شورا چې مرش

چې د جنويب واليتونو اکرثه شوراګانې دوی رسه دي او د ځوانانو يو 

شمېر ټولنې هم، دوی وايي شورا يې حکومتي رنګ نه لري او تر هر چا 

زيات په ښه ډول د ولس استازيتوب کوي، دوی چې د يکشنبې پر 

ه خرب شول، خواشيني يې ماسخوتن له ما رسه د صمد ځاځي له چلند

څرګنده کړه، ويې ويل چې صمد ځاځي د ټولې پکتيا توهني کړی، دا نه 

د پکتياوالو دود دی، نه د پښتونولۍ، نه د انسانيت. هغه په ځاځيو کې د 

يوې محدودې ډلې د مرشۍ دعوه لري، دی څه ح  لري چې پر ټولو 

نځي غونډه خلکو خپل نظر تحميل کړي. دوی د دوشنبې پر ورځ خپل م

( ۶۱-۳لرله او هلته يې پرېکړه کړې وه چې دوی د سه شنبې پر ورځ سهار )

( تنو پورې يې دې ۷۱۱۱بجې څلی افتتاح کوي، د دوی په وينا چې تر )

غونډې ته رابلالی شول. ما ته يې زنګ وواهه چې موږ خو دغسې پرېکړه 
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راګانو تر وکړه، تاسو موږ رسه ګډون وکړئ. ما وويل، دا مسله اوس د شو 

مند اختاليف شوه، زه نه غواړم په دې مسله کې دخيل شم، تاسو خپله 

پرېکړه وکړئ، که زما منئ، لومړی هغې بلې شورا رسه کېنئ، تفاهم ته رسه 

ورسېږئ، که نه کېدل، خپله پرېکړه خپله وکړئ، زه نه ستاسو په غونډه 

، هغه نور کې ګډون کوم او نه د هغوی، که ستاسو غونډه کې ګډون وکړم

به وايي چې دا ده زموږ پر ضد راملسويل دي، زما هدف د څيل جوړول 

وو، افتتاح د څيل د جوړونې کومه اسايس برخه نه ده، هر څوک يې چې 

افتتاح کوي، پروا نه کوي، پر دې هم پوهېږم چې ځينې ډلې او اشخاص 

 چې نور کار نه يش کوالی، په دغسې ورځو کې راوځي، يادګاري عکسونه

اخيل او خلکو ته ځان ښيي چې دغسې کارونه مو تررسه کړي دي، خو 

 که ټول کارونه په اتفاقي ډول تررسه يش، ښه به يش.

د جنويب قومونو د يووايل شورا د دوشنبې مازيګر امنيې قومندانۍ ته د 

غونډې د امنيت د خونديتابه لپاره ليکلی خرب ورکړ، هغوی ورته وويل، 

وب رالېږلی دی، موږ نه شو کوالی، دلته دوه ورځې هغه بلې شورا هم مکت

رس په رس د امنيت لپاره راشو، تاسو خپل مند کې جرګه شئ، يوه ورځ 

وټاکئ موږ د يوې شورا غوښتنه هم نه شو منالی، تر څو چې تاسو رسه 

جوړ نه شئ، دا خربې د زون قومندان )سامل احساس( د دې شورا 

کله چې د جنويب قومونو د يووايل استازي، )عادل صيب( ته کړې وې. 

شورا او د ځاځيو يو شمېر ځوانان خرب شول، نو بيا دې شورا رسه جرګه 

شول، تر ډېرو جنجالونو، بحثونو وروسته څو پرېکړو ته ورسېدل. لومړی 

دا چې څلی د ټولو دی، نو ټول هغه اشخاص چې د دې څيل په جوړونه 

صطالح )يون صيب( چې اسايس کې يې نقش لرلی، په تېر بيا د دوی په ا

کار يې کړی، هغه زموږ له خوا توهني شوی، بايد عزت يې پر ځای يش، 

بښنه ترې وغوښتل يش او په هر ترتيب چې وي، په غونډه کې ګډون 
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وکړي، د هغه له ګډون پرته افتتاح نيمګړې ده، ځکه ټول پوهېږي چې دا 

تاح ورځ دې نه سه څيل اساساً چا جوړ کړی، دوميه خربه داده چې د افت

شنبه وي، نه چهارشنبه، يوه بله ورځ دې وي، د سيايس ګوندونو او ډلو 

ټپلو اشخاص دې د افتتاح پر ورځ بيانيې نه ورکوي چې له څيل څخه 

سيايس ګټه پورته نه کړي او یو شمېر نورې پرېکړې. د دوشنبې پر ورځ 

ې هم يو چې د جنوب ختيد زون شورا کومه غونډه درلودله، په هغې ک

شمېر مرشانو د يکشنبې ورځې د ماسخنت د غونډې پر جريان خواشيني 

څرګنده کړې وه، دا يې نه يوازې زما )يون( توهني ګڼلی و، بلکې دا يې د 

ټولې پکتيا عرف او رواج ته هم یو سپکاوی ګڼلی و، د سه شنبې سهار بيا 

دې شوراګانو خپلمنځي غونډې لرلې، يو ځل بيا په کې پورته 

وضوعاګانې يادې شوې وې، د جنوب ختيد زون شورا پرېکړه کړې وه م

چې د اوو واليتونو او جمع کوچيانو په استازۍ دې يون صيب ته يو 

شمېر مرشان وريش، بښنه دې ترې وغواړي او په هر ډول چې وي مجبور 

دې کړي چې په پرانيستغونډه کې ګډون وکړي، لس بجې ماته د جنويب 

ورا رييس )نېک محمد ولسمل( زنګ وواهه چې زموږ د قومونو د يووايل ش

شورا له خوا هم لس پنځه لس تنه او همدارنګه د جنوب ختيد زون له 

شورا څخه هم لس پنځه لس تنه راځو، بښنه هم غواړو او د غونډې په باب 

 وروستۍ پرېکړه هم تاته پرېږدو.

نه يش، ښه به ما ورته وويل، تاسې هم مه راځئ او هغو ته هم ووايه چې را

وي. څلی بشپړ دی او زه نه غواړم د څيل په کار کې تر دې زيات دخيل 

شم او يو شمېر هغو تنګنظرو ته د بې اتفاقۍ لپاره پلمه برابره کړم، چې نه 

خپله کار کوالی يش او نه نور څوک کار ته پرېږدي، تاسې خپل مند کې 

پرې خوشالېږو. کېنئ، رسه جوړ شئ، څومره چې مو غونډه ښه وي، موږ 

ده وويل، موږ دوه بجې درځو، تاسو بايد حتمي په خپل دفرت کې اوسئ، 
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ما وويل، زه يو څه نور پروګرامونه لرم، هلته روان يم، بله خربه داده چې 

سپني ږيرو خو نه د چا توهني کړی، نه يې چاته بده خربه کړې، سپني 

تګ ته اړتيا نه شته، ږيري ولې بايد د بل چا د توهني کفاره ورکړي، نو را

کله چې څلی افتتاح شو، بيا زه خپله درځم، دا مهال حاجي صيب خان 

محمد باز منګل هم زنګ وواهه، هغه هم وويل، دغسې سپین ږيري 

درځي، څه وررسه کوې؟ ما وويل، که ورته ووايې چې رانه يش، ښه به 

صيل وي، زه چېرته روان يم، حاجي صيب باز وويل، ما ورته وويل چې ا

مدعي دررسه نه وي ستاسو د سپین ږيرو تګ څه مانا؟ دوی وويل چې 

موږ د هغه په استازۍ نه ورځو او نه هغه داسې کوم شخصيت دی چې د 

ټولې پکتيا استازي وکړای يش، هغه په ځاځيو او په خپل کيل کې څوک 

نه مني، موږ د لويې پکتيا د مرشانو په توګه په دې خاطر ورځو چې یون 

ه زموږ د پکتيا په کور کې توهني شوی دی. ما وويل حاجي صيب ت

صيب، سپني ږيري د احرتام وړ خلک دي او دا خربې په دې نه ارزي 

چې دومره مرشان دې په تکليف يش، تردې سختې کنځلې هم موږ ته 

شوي، خو موږ زغملې دي، دا یوه يې بله هم پرې له پاسه، نو ځکه خو 

 هغه وويل، زه ورته وايم. بايد مرشان په تکليف نه يش،

د ماسپښني يوه بجه وه، په دفرت کې مې خپل کاغذونه راټولول، زړه مې و 

چې لومړی کور او بيا له هغه ځايه احمد شاه بابا مېنې ته الړ شم، همدې 

شېبه کې د توتاخېلو د قوم يو مرش )احمد ګل توتاخېل( دفرت ته راننووت، 

دي، ما وويل، مرشان ولې راغلل؟ ده يون صيب موږ راغلو، مرشان رارسه 

وويل، راتګ يې رضوري وو، ته خفه شوی يې، دوی ټول ستا عذر ته 

راغلل، ما وويل، دا خو وهللا چې ښه کار ونه شو، دا خربه دومره غټه وه 

چې اوس دې دومره مرشان په تکليف يش؟ ما ويل اوس چې راغلئ، نو 

يو، دلته نه ځايېږو، بېرون پاکه  دلته زما دفرت کې به کېنو، هغه وويل، ډېر
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هوا کې څوکۍ هم شته، هلته چمن کې به کېنو، ده وويل، نور مرشان هم 

راروان دي، دوی تر څو ملوند کوي، هغه نور هم رارسېږي، ما ويل ځه 

تر هغه به زه هم اودس او ملوند وکړم، درکښته کېږم. هلکانو ته مې وويل 

ځمکه ښه ښکاري،  رر کړئ، جرګه پفرشونه ورکښته کړئ، چمن کې يې اوا

پر څوکيو جرګه خوند نه کوي. د جنويب قومونو د يووايل شورا غړي هم 

راورسېدل. ټول شل پنځه ويشت کسان شول، د پکتيا، لوګر، غزين، 

خوست، پکتيا او کوچيانو استازي په کې شامل وو. حاجي صيب 

وليس جرګه عبدالباري منګل يې مرشي کوله، )حاجي پړې( چې پخوا په 

کې د کوچيانو وکيل و، هم وررسه و، جرنال ايوب منګل، نېک محمد 

ولسمل، غازي، احمد ګل توتاخېل، يو څو تنه ځوانان، شپون، خپلواک 

ځاځی او نور هم وررسه وو چې دلته يې اوس د ټولو نومونه زما په حافظه 

ست کې نه شته. غونډه په دعايې رسه پيل شوه، لومړی ما ورته ښه راغال

ووايه د تکليف له امله مې ترې بښنه وغوښته، بيا حاجي صيب عبدالباري 

منګل خربې پيل کړې، ويې ويل: ))يون صيب! ته زموږ مرش يې، موږ د 

اوو واليتونو مرشانو د نورو په استازۍ تاته راغيل يو، موږ تا څخه بښنه 

وهلې، غواړو، مننه درڅخه کوو چې تا موږ رسه د څيل په کار کې منډې و 

موږ تا د مرشقي نه ګڼو، تا د ټولو پښتنو مرش ګڼو، نو اوس که له کوم 

شخص څخه ګناه او خطا شوې وي، دا د ټول قوم او ټولې پکتيا خربه نه 

ده، موږ خفه په دې يو چې دا کار د پکتيا په کور کې وشو، موږ د هغه 

استازۍ شخص په منايندګۍ نه يو راغيل، موږ د لويې پکتيا د ولسونو په 

راغيل يو، موږ له تا څخه بښنه غواړو او عذر درته کوو چې هم به خپله 

مرورتيا بېرته اخلې او هم به موږ رسه په غونډه کې ګډون کوې، که ته 

ګډون ونه کړې، دا افتتاح څه مانا؟ ټول په دې پوهېږو چې دې څيل کې 

ه کړې، چا ډېرې منډې وهيل او چا تر دې ځايه راورسوه، که ته ګډون ون
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نو زموږ غونډه به ډېره پیکه يش او مخالفني به ډېر خوشاله يش، وايي به 

چې په يوه څيل رسه نه جوړېدل، نو په نورو غټو خربو به څنګه رسه جوړ 

يش؟ حاجي صيب عبدالباري منګل دومره تواضع وکړه چې ماته خپل 

ه نه ځان ډېر بد ښکاره شو، هغه وويل، يون صيب! تر هغه موږ له دې ځاي

ځو چې موږ ته مثبت ځواب رانه کړې او په خوشالۍ مو له دې ځايه 

حاجي عبدالباري منګل اوږدې خربې وکړې، خو لنډيز  رخصت نه کړې.

يې همدا و چې ما وړاندې بيان کړ. ورپسې جرنال ايوب منګل وويل: هر 

کله چې عقل پر احساساتو غالب نه وي، داسې مشکالت پيدا کېږي، څه 

ي د پښتنو پر رس ماتېږي، زموږ په نيت او اخالص کې ډېر تيږې چې د

توپري دی، له يون صيب څخه زموږ هيله او ارزو داده چې تر دې ځايه 

دې خربه رارسولې، بايد په وروستۍ غونډه کې هم برخه واخلې، مرشان 

همېشه رټل شوي او کنځل شوي او دا لړۍ به ال دوام پیدا کوي، موږ کوم 

ځلو او بې رټلو پرې ايښی، چې تا به پرېږدو، نو ته هم پښتون مرش بې کن

بايد ورته اوسېله پورته کړې، تر دې وروسته به نورې کنځلې هم درته 

ويش، ستړی به دې کړي، مايوسه به دې کړي، اوس خو دې له پښتنو رسه 

د کار تجربه نوره هم څو ځله زياته شوه، موږ په وړو وړو خربو نه جوړېږو، 

يو کارونو ته الس اچولی، ما ټولو پښتنو ته وييل چې که تاسو د نو تا خو لو

يون مالتړ نه کوئ، نو د تخريب ح  خو هم نه لرئ، خو چاته يې وايې، 

زموږ هيله د پښتنو يووالی دی، اوس دلته مشکل پیدا شوی او دا مشکل 

تاسو حلوالی او دا اتفاق تاسو تضمينوالی شئ، نو که تاسو غونډې ته 

ل مشکالت به حل يش، د هغو خلکو مخه به هم ونيول يش چې راشئ، ټو 

 نه غواړي دا څلی په ښه ډول رسته ورسېږي.

د کوچيانو پخواين وکيل )حاجي پړې( وويل: زموږ په وليس جرګه کې 

هيله او ارزو داده چې ته په دې مسله کې برخه واخلې، د ټولو پښتنو په 
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کړو، سوړې بايد بندې کړو، که  اتفاق به دا کار کوو، سوړې بايد زياتې نه

ته ګډون وکړې، په دې اتفاق راځي، مسله هر چاته معلومه ده چې دلته 

اسايس کار چا کړی، په همدې خاطر موږ عذر ته راغيل یو او موږ بايد له 

دې ځايه نهييل او تش الس الړ نه شو، هغې شورا حاجي صيب عبدالباري 

ايي، موږ يې منو، نو ته بايد ته ټول واک ورکړی چې هر څه یون صيب و 

 زموږ عذر ومنې! زه نه غواړم خربې اوږدې کړم، پر همدې به دعا وکړو.

ورپسې نېک محمد ولسمل وويل: د جنويب قومونو د یووايل شورا پرېکړه 

کړې وه چې نن يې افتتاح کوو، د چهار شنبې ورځ دوی غوښتله، څو تنه 

لرل، مرور بايد پخال يش، یوه منځګړي راغلل، موږ ورته درې وړانديزونه 

بله ورځ )نه سه شنبه، نه چهارشنبه( بايد غوره يش او مشرتکه کمېټه بايد 

وټاکل يش. اوس د دې پرېکړې په اول پړاو کې يو، دوه نورې هم بايد 

عميل يش، دا د يوې شورا کار نه دی، تر څو چې ټول پرې متف  نه يش، 

کړي او که دوی بيا هم پر خپله خربه يوه شورا بايد په خپل رس دا کار ونه 

ټينګار کوي، موږ مجبور يو د چهارشنبې سهار يې افتتاح کړو. موږ خو 

يون صيب قانع نه يش، موږ چاته اجازه نه ورکوو، ده چې  وايو چې تر څو

 هره فيصله وکړه، همغه به منل کېږي.

احمد ګل توتاخېل وويل: د يوه سړي خربې د ټول ولس خربې نه دي، 

پر هغې به نه رسه خوابدي کېږو. په هغه مجلس کې زه خپله وم، رښتيا هم 

سپکاوی وشو، دا سپکاوی ټولو پکتياوالو ته سپکاوی و، زموږ خپل 

سپکاوی و، موږ اوس د قومونو د مرشانو په توګه بښنه غواړو، موږ خرب شو 

جنويب قومونو د يووايل شورا خفه ده، نيازي صيب وويل چې اول چې د 

دې همدا شورا مخکې يش، موږ به ورپسې يو، اوس مو خلک خرب کړي، 

که ورځ بدله يش، ډېره به سخته وي، خو هر څوک چې خفه دي، بايد 

پخال يش. اوس زه وايم که يون صيب په کې ګډون ونه کړي، اول دا زه 
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زما د ټولې شورا يو تن هم ورته نه راځي، د يون په کې ګډون نه کوم، 

صيب موضوع وړه خربه نه ده، که دا موږ لويه نه ګڼالی، موږ دلته بښنې 

ته نه راتللو، زه يون صيب د مرشقي نه ګڼم، د ټول افغانستان مرش يې بومل، 

په قسم چې په لويه پکتيا کې دی څومره مينوال او طرفداران لري، په 

 ره نه لري، نو يون صيب بايد په کې ګډون وکړي.مرشقي کې هغوم

يو دوو تنو نورو وويل: د یون صيب پلويان په لويه پکتيا کې ډېر زيات 

دي، هغوی پرې قرباين ورکړې، مظاهرې يې د ده په پلوۍ راايستيل، که 

دی ګډون ونه کړي، هغه ټول ترې خفه کېږي، یون صيب بايد د دې 

جرګې مخه وکړي. نورو دوستانو هم دېته ورته خربې وکړې. ما )يون( 

خو له ټولو مرشانو څخه بښنه غواړم، چې په دې ګرمۍ کې يې وويل: اول 

تکليف وګاله، که زه د يو طرف په توګه د دې تکليف سبب شوی يم، نو زه 

بښنه غواړم. مرشانو د خپل سړيتوب له مخې د بښنې خربه مطرح کړه، اصاًل 

د عذر او بښنې خربه مطرح نه ده. نه دې مرشانو او مخورو څخه کومه 

باه او ترخه خربه شوې چې دوی دې بښنې ته اړ کړي او نه زه په خطا، اشت

داسې يو لوړ دريد کې يم چې ما څخه دې څوک بښنه وغواړي او هغه 

هم بيا داسې مرشان، د بښنې خربه به هېڅ نه يادوو، زه یو شخص يم کوم 

چا چې کومه تروه او ترخه خربه کړې، هغه اوس په دې ټولنه کې عام 

يسبوک کې هم هره ورځ يو په بل پسې خربې کوي، حتی رواج دی، په ف

کنځلې هم تبادله کېږي، دا کنځلې منځلې او سپورې خربې، تر ټولو 

دمخه همغه شخص ته راجع کېږي، چې له خولې يې رابايس، د څيل 

موضوع چې نه وای نو دا خپګان هم نه رامنځته کېده، هغه ال نورې ډېرې 

څلی يوازې يوه سمنټي ستنه نه ده، بلکې په قربانۍ ته اړتيا لري، د نجات 

دې کې د يوه لوی ملت د قربانۍ او معنويت افاده پرته ده، که نه ودانۍ 

خو تر دې ډېرې زياتې جوړې شوې دي،ولې پرې دومره بحث نه کېږي، 
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ماته چې دا مرشان هره خربه وکړي، زه يې د غورځولو ح  ځان ته نه 

رګې قدر هم ويش او هغو اشخاصو ته ورکوم، خو د دې لپاره چې د دې ج

هم د جرګې ارزښت معلوم يش چې دروو وايي او توهني کوي، نو زه 

يوازې يو دوه رشطه لرم، دا رشطونه داسې نه دي چې د بښنې په اړه دي 

او يا هم زما شخيص غوښتنې دي. زما رشطونه دادي چې د نجات له څيل 

، هر سړی په کې توره څخه اوس د مومن خان د ښامار کيسه جوړه شوې

رسه کوي او ځان مومن خان ښيي، نو که ځينو اشخاصو او ډلو رښتيا هم 

د دې څيل په جوړونه کې اسايس نقش لرلی وي، نو دوی خو دېته ورته 

نور څيل هم جوړوالی يش. لومړی رشط مې دادی هر هغه څوک چې د 

ري، لکه قوم د مرشۍ دعوه لري، شورا لري، جرګه لري او يا جرګه ګۍ ل

صمد ځاځی، د جنوب ختيد زون شورا، دوی دې د شپږو مياشتو په بهري 

کې په )بربک چمن( سيمه کې د بربک خان ځدرا  په نامه يوه څلور 

الرې او يو څلی اباد کړي، دوی دې مخکې او نورې ټولې شوراګانې دې 

( مياشتې وړاندې ۳ورپسې وي. د عدالت ګوند مرش )ايويب صيب( تقريباً )

ه )احمد شاه بابا مېنه( کې د )ماللۍ څلور الرې او څيل( د جوړولو ژمنه پ

کړې وه، تر اوسه يې يوه ډبره هم په کې نه ده ايښې، تاسو مرشان الړ شئ، 

له دغو ښاغلو څخه تر نن ماښامه پورې د دې واټونو د جوړونې په باب 

ګډون  ليکلې ژمنې او السليکونه راوړئ، زه به سبا ته په دې غونډه کې

وکړم. دې رسه به دوه نور ميل کارونه هم تررسه يش او ولس ته به يې ګټه 

هم ورسېږي. زما په دې رشطونو ټول يو ځل وخوځېدل، وهللا يون صيب 

دا کارونه خو موږ نه شو کوالی، ما وويل چې نه يې شئ کوالی، جرګه خو 

د دې صالحيت لري چې له دواړو خواوو څخه واک واخيل او ازاده 

فيصله وکړي او بیا هغه فيصله پلې هم کړي، يوه وويل، هغوی کله زموږ 

خربه مني، بل وويل، هغوی کله دا کارونه کوالی يش، موږ ته به ووايي 
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چې کوو يې، بيا به يې نه کوي، ما وويل دا ليک هم ترې راوړئ چې 

ووايي نه يې شو کوالی، که سبا بيا بل چا هغه کارونه تررسه کړل، چې 

يې بيا په افتتاح کې مداخله ونه کړي چې دې رسه مواف  يو يا نه دوی 

يو، ډبرليک دې ورته هم په خپله خوښه جوړ کړي، خپل نوم پرې ليکي، 

نه يې لیکي، هر څه چې کوي موږ به په کې هېڅ مداخله نه کوو، دې کې 

د خوست شورا يو تن غړی )غازي( راپورته شو ويې ويل: هغوی به وايي، 

پل قوم کې سړي نه لرو چې د بل قوم د سړيو لپاره به څيل موږ په خ

جوړوو، کله چې يې بربک چمن کې نومرې توزيع کولې موږ ته يې په 

کې کومه نومره راکړه، ټولې يې خپلو خپلوانو ته ورکړې او څلی به يې 

موږ جوړوو؟ زه چې پوه شوم، خربه بېخي قبيلويت ته وځي، ما ورته 

ا  د ټول افغانستان افتخار دی، دا سمه ده وويل چې بربک خان ځدر 

چې د پکتيا و او ځدرا  و، خو د تورې ګټه يې ټول افغانستان ته رسېدلې 

ده، هغه د ځدرا  په توګه نه، بلکې د يوه افغان په توګه پر ټولو افغانانو 

ح  لري، که په هر قوم کې داسې اشخاص وي، چې خدمت يې د ټول 

هېواد په کچه ومنانځل يش او هغه چې د هېواد په کچه وي، بايد د 

واليت او ولسواليو په کچه وي، بايد په همغه کچه ومنانځل يش. دې 

وخت کې په غونډه کې يو ناست ځدرا  هم اعرتاض وکړ، په غونډه کې 

نورې قومي او قبيلوي خربې مطرح شوې، د غزين استازي او څو نورو 

د دواړو شوراګانو د استازو تر  مرشانو بيا د څيل په باب خربې وکړې، دلته

مند يو ځل بیا ټکر رامنځته شو، يوې ويل چهارشنبه به غونډه وي، بلې 

ويل، نه به وي، تېرې خربې يو خل بيا د ورځې د اختالف تر شعاع الندې 

راغلې، دې وخت کې دواړو خواوو، )حاجي عبدالباري منګل( او 

چې دا مشکل هم زه حل همدارنګه )نېک محمد ولسمل( ماته مخ راواړوه 

کړم. ما وويل، څومره چې خربې زياتېږي اختالفات هم زياتېږي او نورې 
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 په ژوندون کې د بښنې او پخالينې جرګه

نوې خربې هم په کې راپيدا کېږي، نو ښه به دا وي چې خربه راتوله 

زون د شورا په خوښه وي، خو د  دکړو. ما وويل، ورځ دې د جنوب ختي

شورا مرشان تر مخه څيل د پرانيستو پر مهال به د جنويب قومونو د يووايل 

او د دې بلې شورا مرشان به ورپسې وي. زه د دې سپني ږيرو او مرشانو د 

احرتام په خاطر او په دې خاطر که چېرې زما په ګډون رسه اتفاق 

زون د شورا په غونډه کې ګډون  درامنځته کېږي، نو زه هم د جنوب ختي

ه توګه، نه د کوم کوم او هم د څيل په افتتاح کې، خو د یوه افغان فرد پ

ګوند، ډلې، سمت او قوم د استازي په توګه د خلکو خربول هم په تاسو 

دي، زه ځکه پر خلکو د راتګ ټينګار نه کوم چې ځينو خلکو ته بيا د 

مخالفت پلمه برابره نه يش، خو تاسو کوښک وکړئ پرانيستغونډې ته ډېر 

! ټول خوشاله شول، دعا مو وکړه، دوی رخصت شول او زه خلک راوبولئ

خپل دفرت ته پورته شوم، څو دقيقې وروسته کامل نارص اصويل صيب 

زنګ وواهه، خرب شوم چې په غونډه کې ګډون کوې، ما ويل هو! د 

مرشانو په خاطر، ده وويل ښه شول، زه هم راځم. ګالب منګل چې سهار 

ما يې ټلېفونونه مس کړي وو، هغه ته مې مهال ماته زنګونه وهيل وو او 

زنګ وواهه، ورته ومې ويل د سپني ږيرو د ټينګار له امله مجبور شوم چې 

په غونډه کې ګډون وکړم. هغه وويل ښه شول چې جنجال خالص يش. 
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ما سهار تاته په همدې خاطر زنګ وواهه چې یو نيم کس که ځان ته ډېر 

ل تنه ځوانان د څيل مخې ته غره وي، نو زه د چهارشنبې پر ورځ س

ودروم، بيا دې څوک نر يش او څيل ته دې رايش او دا دې له مشورې 

پرته په خپل رس افتتاح کړي. بيا يې وويل، ځه اوسېله به کوو، نو ځکه مې 

ګالب منګل زياته کړه،  تاته زنګونه ووهل، خو ستا ټلېفون مرصوف وو،

کړې او د څيل تر رسمي  اوس که داسې وکړې چې سبا ته برورشونه چاپ

يش، له ټولو هغو کسانو بايد افتتاح وروسته يې ټولو خلکو ته ورکړې ښه به 

مننه په کې شوې وي چې مايل مرسته يې کړې وي، د مرستې اندازه يې 

ويب صيب ګوند هم په کې وليکه، چې ټول هر څه واضح وي. اوس د اي

او نور اشخاص بيا يادګاري عکسونه فيسبوک ته پورته کوي چې مبارزو مو 

رنګ راوړ، پرېږده چې ټول هر څه واضح يش. هغه له ما څخه بښنه هم 

وغوښته چې د ده په کور کې ماته هغه ترخې خربې وشوې او هم يې 

 اورسوه.راڅخه مننه وکړه چې په ډېره زياته اوسېله مې کار تر دې ځايه ر 

ايويب صيب او ملګرو يې د يادګاري عسکونو ترڅنګ په خپلو نورو 

پوستونو کې دې خربو ته هم اشاره کړې وه چې ځينو اشخاصو غوښتل دا 

څلی په خپل نامه متام کړي، خو دوی او دوی ته ورته خلکو يې مخه 

ونيوله، هېڅ ډلې او ګوند د څيل تر افتتاح وړاندې داسې ډله ييز عکس 

 خپور کړی. نه و

 په ژوندون ټلوېزيون کې د بښنې او پخالينې جرګې يو انځور
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پورته انځور کې ايويب صيب د خپل ګوند له غړو رسه د څيل تر پرانيستې 

 دمخه د يادګاري انځور اخيستنې په حال کې ليدل کېږي.

ګالب منګل وويل: د بروشور ټول لګښت زه خپله ورکوم، پنځه زره دانې 

چاپ کړه، ما وويل، ډېر ناوخته دی، کله به ويش، هغه وويل، خپل 

وکړه، ماښام اوه بجې د اسد دانش دفرت ته ورسېدم، تر نهه نيمو کوښک 

بجو پورې مې بروشور ډيزاين کړ، هغو ته مې وويل، په هر ډول چې وي، 

سبا سهار لس بجې يې غواړم، هغوی د شپې پرې کار رشوع کړ، زه د شپې 

لس بجې کور ته راغلم، سهار چای او د غرمې ډوډۍ مې نه وه خوړلې، 

ډوډۍ وخوړه، سهار اته بجې دفرت ته الړم او د دغه يادښت لس بجې مې 

( بجې اسد دانش بروشورونه دفرت ته راولېږل ۳پر ليکلو مې پيل وکړ. )

 چې دا دی دلته يې بڼه کاپي کوو:
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اوس يوولس بجې دي، لږ وروسته د جنوب ختيد زون د شورا غونډې ته 

په پاتې يادښتونو کې  ورځم، دا چې تر هغه وروسته به څه کېږي، هغه به

 ولولئ!

يوولس نيمې بجې د جنوب ختيز زون د قومونو د يووايل شورا غونډې ته 

چې )ستاره شهر( هوټل کې جوړه شوې ده او حضوري چمن ته ورڅېرمه 

موقعيت لري، راغلم. کله چې له موټره کښته شوم، اصويل صيب هم له 

په زړه کې چې  موټره کښته شو، ستړي ميش مو رسه وکړل، هغه وويل

کې ښه ډېر سپني ږيري اخالص وي، داسې پر يوه وخت رارسېږو، غونډه 

او قومي مرشان راغيل وو. وکيالن هم په کې حارض وو، د سولې او ميل 

يووايل او همدارنګه د څيل په اړه يې خربې کولې، پر حکومت هم له 

خربې وشوې، انتقادونه هم په کې وو، دا اوس معمول معمول رسه سم 

دی چې انتقادونه به کېږي، يو شمېر خلک چې ځان حکومت پلوی 

ګڼي، پر هغو دا ډول خربې ښې نه لګېدې، نادرخان کټوازي انتقادي، 

خو علم ګل کوچي بيا متحداملال خربې وکړې، ماته هم بلنه راکړل شوه، 

مت او جمهور رييس د روانو انتقادونو ما لومړی د سولې په باب پر حکو 

 د جنوب ختيز زون د قومونو د يو وايل جرګه
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لنډه ارزونه وکړه، ومې ويل چې نه ټول انتقادونه عادالنه دي او نه ټولې 

ستاينې، يو معيار بايد غوره يش او هر انتقاد بايد يوه حل الره ولري. اوس 

کم شوی، ولس انتقاد کوي، وکيل هم انتقادونه هم پيکه شوي، تاثري يې 

انتقاد، وزير انتقاد او ان خپله جمهور رييس انتقاد انتقاد، مشاور وزير 

کوي، ټول وطن انتقادونو نيولی، اوس پر انتقادونو هم انتقاد په کار دی. 

هغه کسان چې توند انتقادونه کوي، پر هغوی تور دی چې څوکۍ نه دي 

وررسېديل، نو ځکه يې د انتقاد ملن نيولې او هغوی چې ستاينې کوي، 

د دی چې د خپلو څوکيو د ساتنې لپاره تر حده زيات د پر هغوی دا انتقا

جمهور رييس ستاينه کوي. ښه الره داده چې که جمهور رييس ښه کارونه 

کول بايد تائيد يش او که بد يې کول، بايد رد يش، تعادل بايد په پام کې 

ونيول يش. الندې )علم ګل کوچي( غږ کړ چې ټول داسې نه دي، هر چا 

يه انتقاد ونه يش، دی د کوچيانو په چارو کې د جمهور باندې بايد بېځا

رييس مشاور دی، ما وويل، زه داسې مشاورين پېژنم چې په يوه کال ان 

دوو کلونو کې يې هم جمهور رييس ليدلی نه دی، نو مشوره به څنګه 

ورکوي؟ د درباري غوړه ماالنو د رول په باب مې هم بحث وکړ، ما وويل، 

س ته پاسته او نرم بوټان ډالۍ کړي وو، ورته يې یو مشاور جمهور ريي

وييل وو چې پښې دې په کې ارامه يش، د ده کار خو مشوره ده، نه د 

بوټانو وروړل، نو چې بوټ پاک ورته وايي، هغه خو په همدغه حالت کې 

ورته وايي، بيا مې د وخت د کموايل له امله د څيل تاريخ په ډېر لنډ ډول 

ې مې پر ټولو غږ وکړ چې که څوک ځان د جمهور بيان کړ او په پای ک

رييس وارث ګڼي نو ښه ده، هغه دې ولس رسه کېني، د ولس غوښتنې دې 

واوري، جمهور رييس ته دې ورسوي او بېرته دې ولس ته احوال راوړي 

چې يو کال وروسته هم رارسېدی يش که نه؟ ما وويل، موږ بايد واقعيتونه 

نه کړو، د سولې په اړه دومره وايم چې د د خپل مقام په خاطر قرباين 
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کرزي صيب په وخت کې يې هم اساس پر جنګ ايښی و او يو تنظيم 

ساالر يې په راس کې و او اوس يې هم يو تنظيم ساالر چې د طالبانو او 

نورو مخالفانو مخالف دی، په راس کې دی،سوله په دې بڼه نه يش 

 تضمينېدالی. 

، چې ويل کېږي يو يې د جمهور رييس د تره تر ما وروسته نورو ويناوالو

زوی دی او اوه څلوېښت کاله کېږي امریکا کې اويس، اوس راغلی دی. 

)احمدزی( تخلص کوي، هغه خربې وکړې، هغه هم پر جمهور رييس 

نيوکه وکړه او د يوه مشاور ګيله يې هم واوروله، چې په یوولسو مياشتو کې 

ی. خو ده هم د خپل تره زوی په يې يو ځل هم جمهور رييس کتلی نه د

 شان ژمنه وکړه چې دا مشکل به زه حلوم. په پای کې ح  پناه صيب چې

( کاله وړاندې د کابل د واليتي شورا وکيل او رييس و، ۶۳-۶۷) له نن څخه

خربې وکړې، لومړی يې د سولې او بيا يې د څيل په باب نظر څرګندکړ، 

کرزي صيب په لومړۍ دوره کې  د څيل په باب يې وويل: ))کله چې زه د

د کابل د واليتي شورا وکيل وم، د دې څيل د جوړونې امر مې له حامد 

کرزي څخه واخيست، بيا مې خرم صيب ته ورکړ، هغه راته وويل، پيسې نه 

شته او بيا مې له کرزي صيب څخه د پيسو امر هم واخيست(( ده وويل: 

سته نور خلک پيدا شول او ))د څيل لومړی کار ما پيل کړی دی، بيا ورو

خربه دې سلسلې ته ورسېده.(( تر دې وروسته خلک ډوډۍ ته الړل، د 

غونډې تر پای وروسته او د ډوډۍ تر پيله پورې زماين واټن کې ماته 

 فرصت په الس راغی او دغه يادښت مې وليکه.
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 ولولييز پيل او بې ځوږه پای

 

تر ډوډۍ وروسته يو شمېر خلک د څيل پرانيستو ته الړل، خو يو شمېر 

خلک خپلو کارونو پسې، موږ له هوټله تر څيل پيل الړو، نږدې پنځه سوه 

مرته الره وه، کله چې څيل ته نږدې شو، په الوډ سپيکر کې د نذير 

ر هغې دمخه د احمدزي غږ اورېدل کېده، يو څو خربې مو واورېدې، ت

قومونو شوی و، بيا نذير احمدزي ټولو  د څو ايتونو قران کريم تالوت

څخه مننه وکړه او ويې ويل چې ټولو په کې برخه اخيستې ده، مبارک مو 

شه! تر هغه وروسته ميل رسود وغږول شو، بيا پټۍ پرې شوه، بيا رفيع 

، ولولې صيب د څيل په باب خپلې خربې پيل کړې. غونډه کې شعارونه

(مه چې کومه غونډه ۷۹ل( کال د ميزان پر )۶۹۳۳او ګڼه ګوڼه نه وه. د )

جوړه شوې وه، دا له هغې رسه د کميت او کيفيت له پلوه د پرتلنې وړ نه 

وه، د غونډې سونډ سستم هم منظم نه و، د سټيج چارې هم. موږ د پټۍ 

 پرانستغونډې يو انځورد نجات څيل د بيا جوړونې د 
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نده نسل د په پرېکولو کې خپله ونډه واخيسته، نور ترې رخصت شو، که اي

دې او هغې غونډې د پرتلنې خربې يادوي، نو مسوليت يې د ټولو هغو 

اشخاصو پر غاړه دی چې د دې څيل په بشپړتيايي پړاو کې يې تيږې 

 تولولې، ما په دې اثر کې د دې خلکو يادونه کړې ده.

 
زما خپل پالن دا و چې د څيل په پرانيستغونډه کې به لږ تر لږه لس زره 

تنه ګډون کوي، پر هر شخص، ګوند او ډلې مې د خپلو کسانو د خربولو 

بار ايښی و، ژمنليک مې اخيسته، ځينو ته مې وييل وو چې له ډول او 

سورين رسه به راځي، له ميل بريغونو رسه به راځي، لومړی به تالوت 

، بيا به ميل رسود غږول کېږي، بيا به د لويې پکتيا په استازۍ يو تن کېږي

مرش د څيل تاریخچه لويل او له مرستندويانو به مننه کوي. د منار پر رس 

چې کوم لوی بريو نصب دی، پنځه تنه مرشان به د څيل رس ته پورته 

کېږي، يو تن به له لوی کندهار، يو به له لويې پکتيا، یو به له لوی 

ننګرهار، يو تن به له شامل او بل به له مرکز څخه وي، ټول به په ګډه د 

افغانستان بريو پورته کوي، د دې بريو لوړوالی نږدې شپږ دېرشو مرتو ته 

( بريغونه چې الندې نصب دي، له هرې ۶۷رسېږي، بيا به همزمان وررسه )

( ۱۱) سيمې څخه پنځه پنځه تنه دا بريغونه پسې پورته کوي، چې مجموعاً 

 د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور
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تنه کېږي، د دې تر څنګ به دوه ډبر ليکونه چې ختيد او لويدځ خواته 

، له هغو به پردې لرې کېږي تر هغه وروسته به د دې غونډې ينصب و به 

د برخوالو پرېکړه ليک لوستل کېږي، په پرېکړه ليک کې به پر نورو مسايلو 

رسبېره له حکومت څخه غوښتنه کېږي چې وخت پر وخت د نجات 

ځې د اتالنو يادونه او ځلونه وکړي، د هغوی په نامه مډالونه جوړ کړي، ور 

رتۍ کې ځای کړي او هر کال د پخوا ند نجات ورځ د هېواد په رسمي ج

په شان يو ځل بيا د نجات جشن جوړ کړي او پر همدې ورځ د نجات د 

ورځې د اتالنو په نومونو، نوي نسل او هېوادپالو افغانانو ته مډالونه او 

ستاينليکونه ورکړي او دېته ورته يو لړ نور ميل مسايل به په پرېکړه ليک 

کې ځای کېږي او له حکومت څخه به يې د تطبي  هيله کېږي، تر برېکړه 

ليک وروسته به ميل اټن کېږي او دې رسه به پروګرام پايته رسېږي، دا زما 

وه چې  خيايل او ارماين نقشه وه، د ازادۍ ورځ مې ځکه ورته غوره کړې

بيا احيا کوونکو يو يادګار و، زما  د نېکمرغه ورځ وه او دا څلی هم د ازادۍ

هيله وه چې د خپلواکۍ پر ورځ دا څلی په رنګارنګ ګروپونو ښکلی وي 

(مه ۷۲او د يوې اوونۍ لپاره به له ماښامه تر سهاره روښانه وي. د اسد پر )

چې مې دمخه يادونه مو د ډبر ليکونو د نصب کار پيل کړ، خو لکه څنګه 

وکړه، د صمد ځاځي په نامه یوه شخص هغه راکښته او ويل کېږي چې 

داود نيازي يې هم ملګرتيا کوله، نن چې څلی پرانيستل کېږي، نو 

ډبرليک په کې نه و، دې ښاغلو هم تر دې وخته جوړ نه کړای شو او هغه 

ه په پخوانی يې هم پرېنښود، د ډبرليک ځای داسې سپېره ښکارېده لک

( ميو کلونو کې چې غلو تاریخي ودانۍ لوټلې وي. دوی يوازې د ۲۱)

پرانيستې پر مراسمو ټينګار کاوه، د څيل نور غم وررسه نه و. دا يوازينی 

څلی و، يا يوازينۍ ودانۍ وه چې له کوم ډبرليک او يادښت پرته يې 

ونډې پرانيستغونډه وشوه. د ډبرليک له غورځولو يا وړلو بيا تر پرانيستغ
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پورې شپږ ورځې تېرې شوې، خو په دې مند کې دې شوراګانو يو 

جوړ نه کړای شو، خو پرانيستغونډې ته سخت  هم ډبرليک ان یو يادښت

 ګبڼۍ نيويل وو.

زه له خپل ولس څخه ډېره بښنه غواړم چې زما له هڅو رسه رسه زه تر پايه 

دې بريالی نه شوم، چې د خپل ولس او د دې څيل له شان او شوکت  پر

رسه مناسبه د دې څيل پرانيست غونډه جوړه کړم، کورنيو تنګنظرو، لنډو 

پارو، ځينو ارګ مېشتو غوړه ماالنو او يو شمېر نورو کړيو ټولو رسه السونه 

ې يو کړل او د يوې سرتې ميل داعيې د ځال مخه يې ونيوله، دا چې تر د

وروسته به د دې څيل پر برخليک څه کېږي؟ ډبرليک به څوک ليکي؟ 

څرنګه به يې ليکي او څرنګه به يې نصبوي، په ټوليز ډول د څيل ساتنه او 

پالنه به څوک کوي؟ دا به راتلونکی وخت ثابتوي او نوی پښت به قضاوت 

کوي. په همدې جملې رسه د دې کتاب وروستۍ برخې ته رسېږم او د 

ګ غواړم په دې وروستۍ برخه کې يو ځل بیا د مايل رڼاوي دې ترڅن

 لپاره يو څو نورې جملې هم ورزياتې کړم.

( امریکايي ډالرو له جملې څخه د ۸۸۳۳۱کله چې د فني هيئت له خوا د )

کاري نيمګړتياوو له امله )دوه زره ډالره( له پکتني ساختامين رشکت څخه 

ه يو شمېر سپني ږيرو او په وګرځول شول، نو تر هغه څو ورځې وروست

 د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8611 
 

تېره بيا د جنويب قومونو د يووايل شورا مرش )نېک محمد ولسمل( او يو 

څخه هيله وکړه چې که دا پاتې دوه زره ډالره هم  ماشمېر نورو مخورو له 

ورته ورکړې، ښه به يش، خري دی که کار کې يې يو څه نيمګړتياوې هم 

احساسېږي. څه موده وروسته بيا يادې شورا ما ته يو لیک هم راولېږه، نو 

دا پاتې )دوه زره ډالره( هم  ېدغو مرشانو ته د درناوي په خاطر م

ړل. په دې مانا چې په تړون کې د کومو پيسو ساختامين رشکت ته ورک

پکتني ساختامين ( ډالرو وروستی رقم ليکل شوی و، هغه پيسې ۸۸۳۳۱)

 په بشپړ ډول ورسېدې.رشکت ته 
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تر دې لیک وروسته له ساختامين رشکت رسه زموږ ټول حسابونه پاک 

شول او يو ډالر يې هم پر موږ پاتې نه شو او تر دې وروسته ما رسه 

( ډالره بېرته ۹۱۱۱( ډالره پاتې شول، چې له هغې جملې څخه )۲۶۳۱)

( ډالره د ډبرليکونو په ۱۳۱اصويل صيب رسه د امانت په توګه پاتې شول )

له ما رسه د امانت په  ( ډالر ۹۳۱۱ګډون پر متفرقه چارو ولګول شول. )

 توګه پاتې دي.

يسې او هغه دا پکوالی يش شول،  کله چې د څيل متف  عليه وارثان پيدا

ترالسه درې زړه ډالره چې له اصويل صيب رسه په امانتي بڼه پاتې دي، 

 پر خپل وخت د څيل پر ترمياميت او نورو اړتيا وړ چارو ولګوي. کړي او

څيل معنوي او د دې کتاب چاپول مې ځکه رضوري وګڼل چې د 

د د څيل د فزيکي جوړښت ترڅنګ  او خوندي يش هم تاريخي برخه

 .ودانۍ هم د لوستونکيو په ذهن کې انځور يش څيل معنوي

تر دې داستان وروسته غواړم يو څو مهمو مشورو او تجربو ته اشاره وکړم 

د روزګار له  مې چې هم مې د دې څيل د جوړونې له بهري او هم

کږلېچونو څخه ترالسه کړي دي، که زموږ نن او راتلونکی پښت هغه په 

ستونزو په راکمولو  د ل وخت ځينوځري رسه ولويل، نو کېدی يش د خپ

 کې وررسه مرستندوی يش.
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 مشورې، تجربې او توصيې

 

د دې اثر په پای کې غواړم له قدرمنو لوستونکو او راتلونکي نسل رسه 

ځينې مشورې، تجربې او توصيې رشېکې کړم، په تېره بيا هغو کسانو رسه 

د تحميل له دروازې چې غواړي ما غوندې يو کار ته لومړی د مينې او بيا 

ورداخل يش، تقاضا لوړه وي او عرضه هم کمه، د نظر رسچينې متعد دې 

وي، خو د پرېکړې او مسوليت نامعلومې، امکانات کم وي او تقاضا زياته، 

سیايس خطرونه زيات او دفاعي ځواکونه کم، ځان ښودونکي زيات او د 

اته او ژور فکر کم کار رسونه کم، امکانات کم او کارونه سخت، تنګظري زي

او نور په سلګونو مرضونه او غرضونه. په داسې يو حالت کې څه کول په 

کار دي؟ غواړم په دې برخه کې خپلې څو مشورې، تجربې، توصيې، 

 نظرونه او وړانديزونه دررسه رشيک کړم.

  په هر کار کې هغه وخت مشوره وکړئ چې کار له ځنډ او خنډ رسه

ر په نورمال ډول روان وي او تاسو د مخامخ شوی وي، کله چې کا

مشورې لړۍ پيل کړئ، نو په خپله مو په لوی الس د کار پر وړاندې 

 بېالبېلو نظرونه او خنډونه رامنځته کړل.

  مشوره بايد د مشورې له اهل رسه تررسه يش، هغه کسان چې په اړوند

کار کې تجربه او دخل ونه لري، له هغوی رسه مشوره کول د وخت د 

 ع کېدو او فکري پاشلتيا سبب ګرځي.ضاي

  په يوه کار کې چې له پيله له چا رسه مشوره پيل شوې وي، بايد همغو

رسه رس تر پايه مشوره ويش، د کار په بهري او يا هم د امتام پرمهال له 

نويو مشاورينو رسه مشوره، نه يوازې دا چې د تېر شوي کار د 
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بور دی، یو ځل ځواکمنۍ سبب نه ګرځي، بلکې اصيل شخص مج

ټول بهري نويو مشاورینو ته ترشېح کړي چې دا کار هم په خپله د 

وخت د ضايع کېدو سبب ګرځي او زيات وخت نوې مشورې له 

پخوانيو مشورو رسه په تضاد او ټکر کې واقع کېږي او د کار د ځنډ 

 سبب ګرځي.

  پر هر کار چې پوره واکمن وې، د مشورې لپاره يې وخت مه ضايعه

 خپله يې په مستقیم ډول تررسه کړه. کوه،

  هر کله چې يوه تاریخي او ميل کار ته ورداخلېږې، قلم او کاغذ ځان

رسه واخله، ټول ورځيني يادښتونه وليکه. کله چې کار پر خپل مسري 

او بهري روان و، نو خپرولو ته يې اړتيا نه احساسېږي او کله که چا هم 

کوله، نو يادښتونه بايد بشپړ او  د اصيل کار د مخنيوي او انحراف هڅه

مستند وي او تر کار وروسته يې بايد نرش کړې چې راتلونکي پښت ته 

 د عربت سبب يش. ښه بېلګه يې همدا نجات څلی دی.

  له کم عقلو، ځان ښودو، شهرت غوښتونکو، په تېره بيا له داسې

اشخاصو رسه بايد ډېر احتياط ويش چې علم يې کم وي، امکانات يې 

ات او د شهرت غريزه يې هم قوي وي، دوی کوالی يش اصيل زي

شخصيتونه ستړي، يا له خپل اصيل مسريه منحرف او يا هم په پای کې 

 د نورو کړي کارونه او وهلې تورې په خپل نامه کړي.

  په هر کار کې بايد له زيات تدبري، دقت، جرئت او غوڅ دريد څخه

، بې جرئتي، هغو کار واخيستل يش، په دې برخه کې کم تعلل

ځانغوښتونکو ته د دې زمينه برابروي چې خپله کار نه يش کوالی، 

خو دې کې مهارت لري چې څنګه د نورو کارونه په خپل نامه متام 

 کړي.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8664 
 

  کله چې يوه ميل موضوع کې راټاله شوئ او د کار په محور کې

، راغلئ، نو يو شمېر ناکاره اشخاص بيا هڅه کوي چې د سيمې، ژبې

م، قبيلې او ځانپالنې تور درباندې پورې کړي، د کار تر بشپړاوي قو 

پورې بايد له دې ډول اشخاصو رسه له هر ډول بحث څخه ځان لرې 

وساتئ. ځکه دوی غواړي چې کار پر ټپه ودرېږي، اصيل محرک تر 

 پوښتنې الندې راويل او بې کفايته يې وښيي.

 ه جوړوونکو ته د هېڅ مايل حسابونه بايد کنرتول او راڼه وي چې پلم

ډول تخریب زمينه برابره نه يش. مايل حسابونه بايد مستند وي. د 

 راکړې ورکړې تاریخ او د طرفينو السليک ولري.

  په وروسته پاتې ټولنو، په تېره بيا په هغو ټولنو کې چې قبيلوي

مناسبات پرې حاکم وي، د ټوملنيل شخصيت جوړونه او زغمنه اسانه 

څوک دې دا هيله نه لري چې له ټولو خوا وو دې کار نه دی، يو 

تائيد يا وستايل يش، هغه بايد د خپلو کارونو د بشپړاوي په لټه کې 

 يش، نه د تائيدونې يا ردونې په فکر کې.

  په لويو کارونو کې ))ښه مه کوه بد نشته(( د متل له عميل اړخ رسه

رضورو پر  رضورو مخامخېږئ، دا بايد ومنئ چې د خپلو ښو څپېړه مو

مخ لګي، خو دېته بايد مخکې تر مخکې تياری ولرئ او د مايوسۍ 

 احساس ته الره ورنه کړئ!

  خپل ذهني ځواک بايد داسې عيار کړئ چې د خپلو نېکيو له امله له

سختې بدۍ رسه مخامخېږئ، که د بدۍ د زغم اوسېله مو پیدا کړه، 

ې ټولنه د چا نو د برياليتوب چانس مو زيات دی، داسې هم نه ده چ

نېکي هېروي، خو متل دی: ))تر هغو پورې چې رښتيا راځي، درواو 

کيل ورانوي.(( دا متل د زمانې د تجربو د تکرار نتيجه ده. نو صرب او 

زغم هم په کار دی، په همدې خاطر وايي چې ))د صرب مېوه خوږه 
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 ده((.

 اوبه  دا هم وايي چې ))ښه وکړه او سيند کې يې واچوه((، مانا دا چې

هم د چا ښه نه هېروي، یو وخت دا ښه د اوبو رس ته راوځي، خو تر 

 هغه پورې پوره استقامت په کار دی.

  د عقيدې او فکر ترمند انډول ساتل په کار دي، هغې نړۍ کې د دې

دنيا د ټولو کارونو او حسابونو تصفيه کول، هم هغو دنياپالو ته د 

حسابونه هغې دنيا ته انتقال کړي جرئت زمينه برابروي، چې غواړي، 

او دوی پر دې دنيا د نورو په زحمتونو خپل عيش او عرشت وکړي، 

خپل ځان هوښيار وګڼي او نورو ته د ساده ګانو خطاب وکړي، نو هغه 

حسابونه چې په دې نړۍ کې يې د تصفيې امکان نه شته، هغه بايد 

ايد په همدې دنيا هغې دنيا ته انتقال يش او د دې دنيا نور حسابونه ب

 کې تصفيه يش.

  په يوه جرګه، جلسه يا غونډه کې د متوازنو خلکو، لکه د قومي

شوراګانو، ګوندونو، مدين ټولنو او نورو حرکتونو د مرشانو او مالکانو تر 

مند تواف  ته رسېدل اسانه کار نه دی، بايد يو شخص تر مخه، خربه 

رد يا تائيد هوکړه  غوټه او له نورو څخه په غوڅ ډول د خربې د

ترالسه کړي. د خربو اوږدوالی او د ګڼو داليلو تبادله خربه نوره هم 

 پېچلې کوي او غونډه بې نتيجې پايته رسېږي.

  متفرق مرشان، سپينږيري او نور مخور زياتره وخت د يوې خربې د

مرشوعيت د تائيد لپاره ښه کار ورکوي، نظر دېته چې د يوې النجې د 

، په داسې يو حالت کې بايد يو شخص مخکې تر حل رس راوبايس

مخکې د شخړې حل راويستی وي، نور مرشان بايد همدې حل الرې 

ته رامات کړي، د تائيد رس پرې وخوځوي او به دې ډول يې د 

 تخريب مخه ونييس.
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  کله چې يوه مسله ډېره پېچلې يش او بل څخه د قربانۍ هيله لرو، نو

خاطر بايد تر ټولو لومړی خپله د هغه  د ټولنيز کار د خونديتوب په

کار اصيل مدعي قربانۍ ته تيار يش، که دی قرباين ورکړي، د قضيې 

دويم او درېيم اړخ ته د زيات تخریب زمينه نه برابرېږي او کار خپل 

 )ر ته رسېږي.

  که غواړې چې يو کار په ښه ډول تررسه کړئ، نو څومره چې وزن

هغه ټيټه کچه اختيار کړئ، دې حالت لرئ، هغومره ځان مه ښيئ، تر 

کې د مقابل طرف حساسيت نه راپورته کېږي او تاته د دې زمينه 

 برابرېږي چې خپل پالنونه په ارامه او نرمه توګه عميل کړې.

  د عرضې او تقاضې تر مند بايد انډول وساتې، کله چې دې د خلکو

ه کړه، نو تقاضا پورته کړه، خلک بياهغه خپل ح  ګڼي، که پوره دې ن

د خلکو د خپګان سبب ګرځي، خو که د تقاضې په انډول دې عرضه 

زیاته وړاندې کړه، نو دا کار د خلکو د خوشالۍ او ستا د ټولنيز باور د 

زياتوايل سبب ګرځي، هدف دادی چې د ژمنې او عمل ترمند بايد 

 سمون، انډول او انطباق موجود وي.

  ئ، که يو چا دررسه ژمنه وکړه او د يوه کار لپاره بايد زېرمه ځواک ولر

تا ټوله ډډه پر هغه ولګوله او هغه هم له خپلې ژمنې په شا شو، نو 

طبيعي خربه ده چې کار نه تررسه کېږي، په داسې حال کې بايد ته 

پ  زېرمه ځواک ولرې چې له هغه څخه د دويم يا درېيم قوت په 

يش چې ته نور  توګه کار واخلې، خو لومړی ژمنه کوونکی بايد خرب نه

ريزرف ځواک لرې، په داسې يو حالت کې بيا هغه فکر کوي، ځه که 

زه خپله ژمنه عميل هم نه کړم، نور څوک شته چې هغه کار تررسه 

 کړي.

  که یو کار سل په سلو کې هم تا تر رسه کړی وي او يا يې د تررسه
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کولو جوګه يې، کوښک به کوې چې کار ټول ستا په نامه متام نه يش 

که چې په ټولنه او چاپېريال کې تنګنظره خلک کم نه دي، نه دې ځ

د دې کار بشپړاوي ته پرېږدي او که دا کار د زړه په وينو هم تررسه 

کړې، نو داسې تبليغات به درپسې وکړي چې هم ستا د کار ارزښت 

راټي  کړي، هم تا پيکه کړي او هم له نورو څخه د دې جرئت سلب 

 ن کارونه تررسه کړي.کړي چې سبا ستا په شا

  کار خپله کوه نوم د بل کوه، که څه هم په لنډه موده کې دا قرباين

اسانه نه ده، خو د لنډ فکرو اشخاصو مخه په دې ډول نيوالی شې، دا 

پښت يې پر  یکار ستونزمن دی، خو مېوه يې بيا خوږه ده او راتلونک

 ارزښت پوهېږي.

  چې کورنی نصب او کوښک وکړه، کم اصله خلک او هغه اشخاص

سلسله يې درته پوره معلوم نه وي او په يو ناڅاپي ډول په ټولنه کې يو 

څه ناڅه مطرح شوي وي، شهرت او قدرت ته ونه رسوې، دا ډول 

خلک نه يوازې بېرته تاته غم دي، بلکې په ټولنه کې د مصنوعي ودې 

 له امله، عامو خلکو ته هم د سخت زيان او رسدردۍ سبب ګرځي.

 ر کار د رسته رسونې لپاره د زمان او مکان قيد و بريد وټاکه، ځکه د ه

چې په يوه کار کې مهال او ځای معلوم نه وي، انسان د خپل طبيعي 

خصلت له مخې د خپلې ارامتيا په خاطر هغه کار بل وخت ته 

 پرېږدي، هغه بيا بل وخت ته او همداسې يو کار نيمګړی پاتې يش.

بې او څو توصيې، اوس غواړم تاسو ته د دې دا وې يو څو مشورې، تجر 

 کتابګوټي وروستۍ وروستۍ برخه؛ پايله، بښنه او مننه دروړاندې کړم:
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 پايله، بښنه او مننه

 

هر لوی ميل او هېوادنی کار د رسته رسونې خپل خپل پېچلی بهري لري، 

په دې بهري کې يو انسان له سرتو خنډونو، جنجالونو او پېچومو رسه 

ېږي، هوډمن او مفکر انسان همغه دی چې په لومړي ګام کې ځان مخامخ

له ستونزو او جنجالونو وژغوري، خو که جنجالونه او کړاوونه حتمي او 

جربي شول، نو بيا دې ورته پوالدي اراده اختيار کړي. د نجات څلی 

چې زموږ د معارص تاریخ د يوه ترخه پړاو پر ضد د وليس پاڅون د بري يو 

په شعوري او قصدي ډول دا نښه له منځه يوړل شوه او د بيا سمبول و، 

جوړونې د مخنيوي لپاره يې هم په قصدي ډول هڅې کېدې. د څيل د 

بيا جوړونې داستان ټول ستاسو له مخې تېر شو. هر څه ستونزې او 

کړاوونه چې وو، له هغو راتېر شو او څلی جوړ شو. له دې کږلېچن بهري 

يلې او عربتونه ترالسه کړل. د دې څيل په کار څخه موږ ګڼې تجربې، پا

کې د ستونزو راټوکېدل او د تنګنظره اشخاصو راڅرګندېدل، د نورو 

نتايجو ترڅنګ يوه پايله دا ورکړه چې دا اثر يې وټوکوه، که چا مخالفت 

نه وای کړی، ستونزې نه وای زېږول شوې، نو بيا خو دا اثر نه رامنځته 

نانو د مبارزو او رسښندنو ح  نه ادا کېده چې له کېده او د هغو ګڼو افغا

دې هېواده يې پر خپل وخت د ظلم، وحشت، دهشت او ايله جارۍ ټغر 

ټول کړ. په ډېرو کمو اثارو کې د هغو يادونه شوې ده، په دې اثر کې يو 

ځل بيا د هغو له جملې څخه د ځينو مبارزينو يادونه وشوه. د هغو يادونه 

ی ح  دی او دا کار د هغوی د پور په ادا کولو کې پر موږ باندې د هغو 

مرسته کوي، نو ځکه خو د ځینو خلکو يا اشخاصو مخالفت د ځينو 
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رضرونو تر څنګ دا ګټه هم درلودله چې زه يې اړ کړم، دا اثر ولیکم. که 

دې اثر کې ځای نيم، د ځينو خنډ اچوونکو اشخاصو يادونه راغلې وي، 

او دا واقعيتونه په نن او سبا کې د دوی  ځينې واقعيتونه ويل شوي وي

شخصيتونو ته څه زيان رسوالی يش، زه د هغې ګټې له امله چې دوی د 

دې اثر د رامنځته کېدو له امله، ولس ته شونې کړه، بښنه غواړم، زه له ټولو 

هغو اشخاصو بښنه غواړم چې په دې کتاب کې د راغلیو واقعيتونو د بيان 

س کوي، زه د دوی هر يو شخصيت ته احرتام لرم، له امله د خفګان احسا

خو که واقعيت او حقيقت ونه وايم، پر دين او دنيا به مې غاړه بنده وي. له 

)ارسطو( څخه چا پوښتنه وکړه چې پر خپل استاد )افالتون( ولې سختې 

نيوکې کوې او ولې ترې سختې پوښتنې کوې؟ هغه ورته وويل: ))افالتون 

ی، خو حقيقت تر هغه هم راباندې زيات ګران دی((. راباندې ډېر ګران د

دلته که ځينې شخصيتونه پرموږه ګران دي او يا ګران وو، خو د څيل بيا 

جوړېدل او د هغه په باب ناويل شوي حقيقتونه هم پر موږ ډېر ګران دي، 

( مياشتني ۶۶-۶۱نو ځکه خو له ټولو هغو دوستانو څخه چې په دې تېر )

يو ډول له ما څخه خفه شوي، زه له ټولو بښنه غواړم، يا بهري کې په يو نه 

مې څوک پر ډېرو ټلېفونونو په تکليف کړي، يا په ميسجونو، يا په 

پېغورونو، له هغو ټولو څخه بښنه غواړم، کېدی يش، د هغوی مجبوريتونه 

مانه وو درک کړي او د څيل په باب له هغوی څخه زما غوښتنې تر واقعي 

او يا هم هغوی د رشم او حيا له مخې نه غوښتل خپل حالته پورته وې 

عذر او مجبوريتونه ماته بيان کړي، يا يې هم د بيان وخت نه درلود، له 

هغو ټولو بښنه غواړم، انسان ډېر کمزوری موجود دی، موږ بايد د انسان 

مجبوريتونه د هغه پر قصدي نيمګړتيا تعبري نه کړو. له هغو دوستانو هم 

اړم چې څيل رسه يې ښه ډېره مرسته وکړه، خو زما ټلېفونونو ډېره بښنه غو 

ډېر په تکليف کړي وو، زه پر دې پوهېدمل، چې دوی ماته د )نه( ځواب 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 جوړونې کيسه(نيمه پېړۍ يون/ نجات څلی )د بيا 

8661 
 

نه يش راکوالی، پر ځان فشار راوړي، خو ما نه خفه کوي، زه پر دوی 

باندې د راغيل فشار له امله بښنه غواړم، هغو دوستانو څخه هم ډېره بښنه 

په دې اثر کې د ځينو ستغو کليمو له امله دوی په اينده کې د  غواړم چې

خفګان احساس کوي، لنډه دا چې له ټولو هغو اشخاصو، ډلو او بنسټونو 

څخه چې په يو نه يو ډول زما له خربو او کالم څخه په دې اثر کې خفيف 

او يا شديد رضر ګوري، بښنه غواړم. کېدی يش د دې کتاب د ليکلو له 

شمېر افغان ضد اشخاص هم ګټه پورته کړي او يو شمېر هغو امله يو 

اشخاصو ته هم دا پلمه په الس وريش چې زموږ د خپلمنځي نيمګړتياوو د 

څرګندولو له امله مخالف لوري ته ګټه رسوي، موږ وايو که دا نيمګړتيا موږ 

کې وي، نو ولې يې د سمون لټه ونه کړو، ولې يې څرګندې نه کړو؛ چې 

خيص نه کړو، نو درملنه به يې څنګه کړو؟ مخالفني زموږ پر ټولو غي تشو نار 

نيمګړتياوو خرب دي، نو ځکه خو په ډېر جرئت رسه پر موږ بريدونه کوي، 

دا موږ یو چې ځان ناګاره اچوو، نيم عمر په شکايتونو تېروو او نيم هم په 

ی. غيبت او نيوکو، کار ته ډېر کم وخت ورکوو او د کار سړي نه شو زغمال 

ايا راتلونکي نسل ته موږ دا مسوليت نه لرو چې ورته ووايو، موږ د خپلې 

زمانې په دغسې ترخو واقعيتونو کې ژوند کاوه او که موږ تاسو او يا هم 

ډالۍ کړې، نو علتونه او داليل  راتلونکي پښت ته کومه ښه ډالۍ نه ده در

ر داسې ګڼ يې دغه وو، هغوی بايد له دغسې ستونزو ځان لرې وسايت. نو 

 داليل وو چې د دې اثر ليکلو ته يې اړ کړم.

د دې اټکل هم شته چې د دې اثر تر چاپ وروسته، يو شمېر اشخاص د 

دې اثر پر وړاندې راوپارېږي، کينې څرګندې کړي، د فيسبوکونو مخونه 

ډک کړي او يو ځل بیا د حقيقت په سرتګو کې د خاورو شيندلو هڅه 

غوی رسه بل بحث يا تاويلو ماويلو ته داخل شم، وکړي، خو زه نه غواړم، ه

ما په دې اثر کې د رښتيا کيسه په زېر او زور رسه تېره کړې، تر دې 
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وروسته چې بيا هم څوک د واقعيتونو د تحريف هڅه کوي، عقل به يې د 

 عدالت له محوره وتی وي.

بې انصايف وي چې د مننې پر وخت موږ هغه کسان هېر کړو هم دا به 

په يو نه يو ډول يې د دې څيل بيه بيا جوړونه کې خپل رول لوبولی چې 

دی، قومي مرشان، سياسيون، مخور شخصيتونه، شوراګانې، ځوانان او نور 

ټول پر خپل ځای د مننې وړ دي، چې ټولو پر خپل ځای او وخت 

اخالقي، مشوريت، معنوي او نصيحتي مرسته کړې ده. خو څرنګه چې دا 

ونه او مرستې دي او د معنوي څيزونو د ارزونې لپاره ټول معنوي ارزښت

کومه مشخصه تله نه شته، نو ځکه خو په ډله ييز ډول له دوی ټولو څخه 

مننه په کار ده، خدای دې دوی ته ثوابونه او جنتونه ور نصيب کړي، خو 

هغو کسانو چې مادي مرسته يې کړې او څومره وايل ته يې پر خپل ځای 

يو ځل بيا د نورو ټولو مرستندويانو په استازۍ له  نغوته شوې، غواړم

ښاغيل جرنال عبدالرازق،ګالب منګل، حميد هللا خيرب، حاجي خان 

محمد باز منګل، حاجي حکيم خان ځاځي، حاجي عتي  هللا احمدي، 

حاجي عبدالباري منګل، محمد يوسف اصيل زوی، راضيې منګل، الحاج 

حاجي محمد نذيز  يل،مولوي تره خېل محمدي، کامل نارص اصو 

شېر عيل خان شېر،  احمدزي، ضياء الح  امرخېل، عبدالرشيد ايويب،

 Stateغالم محمد کاموال، ډاکټر رضوان احمدزي او سټي  کورپس )

corps ساختامين رشکت، د هغه له مرش چې د خپل نوم له يادونې يې تل )

تکل، انجنري ډډه کړې، د دې رشکت له قدرمنو انجنريانو؛ انجنري اسح  

محمد نصري بهسودوال، انجنري نصري ميا، انجنري نصري احمد پوپل، چې په 

لسګونو زره ډالر يې پر پاتې ساختامين چارو او ښکالييزه برخه ولګول، 

، انجنري دالور توتاخېل او نورو ټولو دوستانو يقدرمن ورور شميم کټواز 

دا څلی به نن دومره چې که د دوی ټولو مرسته نه وای، نو  کومڅخه مننه 
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په الفاظو  هسک نه و والړ، له نورو ټولو هغو خواخوږو دوستانو څخه چې

کې د مننې د ادا کولو افاده ورڅخه مشکله ده او نومورکي خدمتګاران 

ګڼل کېږي، له ټولو څخه د يو افغان، يو مسلامن او يو انسان په توګه مننه 

دا څلی چې د ټول وطن د  کوم، کور ودانی ورته وايم، دوی د ميل نجات

عزت څلی، ګڼل کېږي، هسک کړ، هللا )ج( دې د دوی د عزت څيل 

 هسک کړي.

(مه نېټه ۷د دې خربې يادول هم رضوري بومل چې دا اثر د زمري پر )

( ورځو په بهري ۹۱پيل او د وږي يا سنبلې پر لومړۍ نېټه پايته ورسېد. د )

هم يې د سمون چارې  کې دا اثر هم ليکلی شوی، هم کمپوز شوی او

تررسه شوي، دا په داسې حال کې و چې د څيل کارونه هم روان وو، 

ګڼې غونډې هم وې او نور زيات شمېر کارونه هم روان وو؛ يوه ډېره 

ستړې کوونکې او مرصوفه کاري مياشت وه. رسه له دې چې د دې اثر 

و بيا هره برخه مې تر ليکلو وروسته څو څو ځله کتلې او ايډې  کړې، خ

هم د زياتو ډول ډول تېروتنو احتامل په کې شته، هيله ده درانه 

 لوستونکي، هغه تېروتنې وزغمي او په خپلې لويۍ رسه يې راوبښي.

په دې اثر کې نه يوازې د څيل بيا جوړونه په تفصيل رسه راغلې، بلکې د 

په کې هم دې څيل د جوړولو، بيا ړنګولو او بيا جوړولو ټولو برخو ته 

 اره شوې ده. اش

 خدای تعالی دې د پښتنو مل يش

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 هملريز کال د وږي لومړۍ نېټ ۶۹۳۱
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بسم هللا الرحمن الرحيم

کتاب پېژندنه:

د زمانې په کږلېچ کې د کتاب نوم: 

محمد اسمعيل يون لـيکـــــوال: 

افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګهد  ی: و نـدخـپر 

 www.melitahrik.com  وېــبپـاڼـه:

فياض حميد کمپوز: 

فياض حميد  پښتۍ ډيزاين:

ټوکه ۶۱۱۱  چــاپشمېـر:

کال م۷۱۶۲ل /  ۶۹۳۱ چــاپـکـــال:

(۲43د تحريک د خپرونو لړ: )

 )۱۸لړ:    )ليکوال د خپرونو 

www.melitahrik.com - info@melitahrik.com 

يادونه: د چاپ  حقوق له ميل تحريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا 

 لیت  ليکوال پورې اړه لري.و مسو 
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 ډالۍ

 ټولو ملتپالو او هېوادپالو افغانانو ته!
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 رسيزه:

 

 انځورونهدا هم د زمانې د کږلېچ څو 

د ليکنو دا ټولګه چې اوس تاسو په الس کې ده، دا زما د هغو ليکنو له 

ل( کلونو تر مند ليکل شوي او د ۶۹۳۱-۶۹۸۹جملې څخه دي چې له )

خپل وخت په چاپي او برېښنايي رسنيو کې خپرې شوې دي. پر دې 

مهال زما نورې ليکنې په نورو ټولګو کې خوندي او خپرې شوې دي، خو 

لیکنو د ځينو يې سيايس مرچ و مالګه لږ شان زيات وو او تر دې د دې 

ل ۶۹۳۱يې دمه ال د يوې ځانګړې ټولګې بڼه نه وه خپله کړې. اوس )

کال، کب کې( ما د خپل ژوند د ستړي سفر نيمه پېړۍ پوره کړه، نو 

کوښک مې وکړ چې د خپل تېر ژوندانه په بهري کې ټولې هغه ليکلې 

اثار له رسه راټول، ډلبندي او منظم کړم او که خدای مقالې او نور مستقل 

کول له رسه يې د کلياتو په بڼه چاپ کړم، نو په دې ټولګه کې راغلې 

ليکنې مې رسه منظمې او په دې کتاب کې مې خوندي کړې. په دې 

( عنوانه لیکنې همغه دي چې د )قلموال( جريدې ۶۱) څوارلس ټولګه کې

او د دې اثر په منت کې ورته نغوته شوې  په بېالبېلو ګڼو کې چاپ شوي

 ده او نورې ليکنې بيا په نورو وختونو کې ليکل شوې دي.

دا چې ولې مې د بېالبېلو ټولګو په بڼه د خپلو ټولو پخوانيو لیکنو د 

خونديتابه تکل وکړ، علت دا و چې هره ليکنه د زمانې د خاصو رشايطو تر 

د پېښو  او کرکرتونو انځورنه  اغېز الندې ليکل شوې او د همغې زمانې

کوي. دا پېښې نه ما رامنځته کړي او نه يې زه د راټوکېدو جوګه وم. پېښې 

زمانې رامنځته کړي او شخصيتونه هم زمانې راپنځويل، ما د زمانې د يوه 

شاهد په توګه څه چې مې ليديل، هغه مې انځور کړي او د ليک دايرې 
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مثبتې نه وې او نه يې مرکزي ته مې داخل کړي دي. دا پېښې ټولې 

کرکرتونه مثبت وو. پر خپل وخت د منفي پېښو او منفي شخصيتونو 

انځورول هم اسانه کار نه و، منفي غربګونونه يې راپارول او د ليکوال ژوند 

ته يې د ګواښ او خطر پېښول حتمي کول. په داسې يو حالت کې 

 . لیکوال مجبور دی چې له مستعار نامه څخه کار واخيل

د مستعار او بدل نامه کارونه په همدغه ځای کې رضوري ځکه وي 

چې هم د لیکوال ژوند خوندي پاتې کېدی يش او هم پېښې ثبتېدی او 

د تاريخ حافظې ته انتقالېدی يش، نو ما هم د زمانې د همدغه مجبوريت 

له امله د واقعيت د خونديتابه لپاره له مستعار نامه څخه کار اخيستی او يو 

شمېر ليکنې مې پر خپل وخت په بدل نامه خپرې کړي دي. اوس چې د 

هغې زمانې په انډول څه ناڅه حاالت نرم شوي او ما هم د عمر نيمه پېړۍ 

پوره کړې، نو غواړم همغه ليکنې په خپل نامه خپرې کړم. ما له دې ليکنو 

څخه يوازې د ليکوال مستعار نوم لرې کړی او په ځينو برخو کې مې په 

نوان کې لږ لنډون او سمون راوستی، نور مې د ليکنې په منت او محتوا ع

کې هېڅ ډول بدلون نه دی راوستی. دا په دې خاطر چې دا ليکنې د 

خپلې زمانې انځورګري کوي او د همدغې زمانې ملکيت ګڼل کېږي. زموږ 

د هغې زمانې ځينې واقعيتونه ډېر ترخه وو، هر لیکوال نه غوښتل ځان له 

کو او جنګساالرانو رسه مواجه کړي او ټوپکوال هم له ټول قوت او زوروا

وحشت رسه په ميدان کې والړ وو.  د زورور ټوپکوال او عاطفي قلموال 

تر مند سخته مبارزه روانه وه. په دې لړ کې )قلموال( جريدې چې د 

)شېر علم املوال( په مديريت او د )خپلواک وطنيار( په مرستيالۍ 

لموال جهاد په برخه کې خپل ميل او انساين رسالت تررسه خپرېدله، د ق

چې نورو چاپي خپرونو يې چاپ ته زړه نه ښه  ،کړ، ډېرې هغه ليکنې يې

کاوه او يا يې د خپراوي جرئت نه درلود، )قلموال( جريدې په پوره 

جرئت هغه خپرې کړې او دا دی اوس زموږ د تاريخ راڼه تصويرونه دي. 

انې سوز او درد لري، که پر همغه وخت نه وای ليکل دا ليکنې د خپلې زم

شوې، نو نن يې په همغه کيفيت ليکل يا ناشونی کار و او يا هم ډېر 
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ستونزمن. اوس چې ما ته څوک ووايي له نن څخه د يوې نيمې لسيزې 

وړاندې حاالت او خاطرات لکه څنګه چې وو، همغسې انځور کړه دا کار 

وازې زما، بلکې د بېالبېلو ليکوالو د وس خربه زما په وس پوره نه دی، نه ي

هم نه ده. ليکوال چې پر خپل وخت د خپلې زمانې حاالت انځور نه 

بيا ليکنې د هغې زمانې سوز او درد لکه څنګه چې و،  يې کړي، وروسته

هغه شان نه يش انځوروالی. دې ليکنو کې پر يو شمېر داسې کرکرتونو 

کې زموږ ټولنې ته مرض وو او وروسته بحث شوی چې هم په خپله زمانه 

هغه وخت چې دا ليکنې خپرېدلې يو  .ډاګيز شول ال پسې يې هم رضرونه

شمېر تنګنظرو، چې په خپله د تعصب پر ناروغۍ اخته وو، دې ډول عکس 

العميل ليکنو ته د تعصب، قومپالنې او فاشيزم نوم ورکړ، خو کله چې يې 

يو منفي کرکرتونو کينه، بغض، قومي وروسته په دې لیکنو کې د انځور شو

په نوي لباس کې د فاشيزم هڅې وليدې، نو اکرثه  د ولسواکۍ تعصب او

يې د دې لیکنو پر حقانيت پوه شول. دا ليکنې ځکه خوندي کوم چې 

زموږ نننی او سبانی نسل زموږ د زمانې له واقعيتونو الپسې خرب يش. طبيعي 

خپل خپل موافقني او مخالفني  خربه ده چې سيايس او ټولنيزې ليکنې

لري، دا ډول لیکنې به خپل مخالفني او خپل غربګون ولري، مثبت او 

به ولري. زما هدف دا دی چې د خپلې زمانې  غربګونونه منفي دواړه

واقعيتونه د قلم په واسطه تصوير او بل نسل ته يې انتقال کړم: ))د هغه 

وري په مال((.  د هغو شاعر دانې وشه په ژبه، چې د شعر دردانې پل

لیکوالو پر حال افسوس په کار دی چې دوی به خپله زمانه کې ورته رڼې 

رڼې کتل او حقيقتونو سلګۍ وهلې، خو دوی يې له انځورنې په دې 

خاطر ډډه وکړه چې د کوم زورواکي له خوا ورته خطر متوجه نه يش. 

هغو کې څومره به ښه وای چې ټولو ليکوالو د خپل وخت پېښې او په 

لوبېدونکي شخصيتونه په دقي  ډول انځور کړي او د ولس مخې ته يې د 

خپل يو انساين مسوليت په توګه ايښې وای. په تېره بيا هغه لیکوال چې د 

ليکوالۍ تجربه هم لري او د عمر زياته برخه يې هم خوړلې وي. اوس 

ي، چې د دې ټولګې د ترتيب پر مهال زما د عمر پنځوسم کال پوره کېږ
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نو ولې به له واقعيتونو پرده نه لرې کوم؟ قدرمن لوستونکي  به دا ليکنې 

ولويل، که دا ليکنې د خپلې زمانې د تاريخ لپاره د خامو او پخو موادو د 

يو څاڅکي په توګه هم کار ورکړي، نو ما به خپل مسوليت تر يوه حده 

 تررسه کړی وي.

يکوالو هم فشار راوړي چې زه هيله لرم زموږ درانه هېوادوال پر نورو ل

د خپلې زمانې تاريخي او مستند يادښتونه مخکې تر دې چې په کور کې 

يې پوپنک ووهي، زاړه، وراسته او بې ارزښته يش، ډګر ته راوبايس چې 

هېوادوال ترې ګټه پورته کړي او همدارنګه له هغو لیکوالو څخه هم هيله 

دا  دوی بايد ېږي،کوو چې همدا اوس يې واقعيتونه له سرتګو تېر 

په منظم ډول ثبت او بل نسل ته انتقال کړي. که په خپل نامه د واقعيتونه 

ځينو حقيقتونو ثبتول او نرشول سخت وي، نو له مستعار نامه څخه دې 

کار واخيل، مستعار نومونه د همدغې ورځې لپاره کارېږي چې واقعيتونه 

د پټونې، بل ډول فوت نه يش، خو مستعار نوم هم بايد د واقعيتونو 

ښودنې او د چا د شخصيت د سپکاوي لپاره نه وي، بلکې يوازې د همدې 

لپاره وي چې په دې وسيله خلکو ته د پېښو او د هغو د اړوندو کرکرتونو 

 انځور خوندي او په رڼه بڼه ورانتقال يش.

په دې ليکنو کې کېدی يش يوه نيمه ليکنه داسې هم وي چې محتوا 

ه څه ناڅه تضاد ولري، لکه )سرت ريفورمېست ډاکټر ارش يې له هغې بلې رس 

غني او د سرتو جنګساالرانو ګواښونه( او د هغه په مقابل کې )لکچر که 

مناظره؟( چې دا دواړه ليکنې د يوه شخصيت پر محور راڅرخي، 

کاله وړاندې تاييد او ( ۶۹لوستونکي به فکر وکړې چې څنګه يو شخص )

دی، دا ليکنه مې په همدې خاطر راوړې چې  کاله وروسته رد شوی( ۶۹)

د زمانې په کږلېچ کې شخصيتونه هم بدلون مومي، شخصيتونه د هغو د 

کارونو له مخې ارزول کېږي. په دې ليکنو کې چې مې کوم اسايس 

تغريات رانه وړل علت يې دا و  چې ټولنه بايد خپله ليکوال هم وارزوي، 

؟ ه دي، ناظر او کتونکی څه فکر کوييوازې پېښې او عامل کرکرتونه مهم ن

ټولنه د ليکوالو پر ليکنو هم د قضاوت ح  لري. ځينې ليکوال خپلې 
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پخوانۍ او اوسنۍ ليکنې په تسلسل رسه ځکه نه يش چاپوالی چې متضاد 

ليدلوري لري او له رشمه يې ټوليز خپراوي ته زړه نه ښه کوي. تر دې 

کوالۍ ټول کليات چاپوم، ټولګې وروسته که خدای کول زه د خپلې لي

کلنې ليکوالۍ کې کړی، ( ۹۷هغه کار مې چې په پنځوس کلن ژوندانه او )

هغه به په ترتيب رسه په څو ټوکونو کې چاپ کړم، لوستونکي به له پيله بيا 

تر دې دمه زما هر څه له نظره تېر کړي، کمزورۍ، نيمګړتياوې او برياوې 

، زما له نورو لیکوالو څخه هم هيله به ټولې د لوستونکو قضاوت ته پرېږدو

 ده چې د خپلې ټولې ليکوالۍ محصول په منظم ډول چاپ کړي.

موږ چې د ليکوالۍ په ذريعه د نورو تصوير خلکو ته کاږو، ښه ده چې 

نور هم زموږ په خپله ليکوالۍ کې زموږ خپل تصوير وګوري، جرئت، 

 څرګند يش.ځانساتنه، پرديپالنه، وطنپالنه ټول به  ،غوړه مايل

راځئ چې ولس ته هر څه روښانه کړو، دا روښانتيا له ځانه پيل او پر 

 نورو يې مخته کړو.

اوس د دې ليکنو په باب همدومره، نور نو دا ليکنې او دا هم تاسو 

 درانه لوستونکي.

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 مه(۷۳ل کال د کب )۶۹۳۱

 افغانستان -کابل
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کابل په  ))مارشال(( په کابل او

 مارشال پالن کې

 

ګڼه کې ( ۷ل( کال په )۶۹۸۹دا ليکنه د قلموال جريدې د )

 خپره شوې ده.

ياره موږ هم عجيبه خلک يو، که هرڅومره جګړو ځپيل او مروړيل 

بيا هم هغه دچا خربه له خپله چکه نه اوړو. بس هر څوک چې مو د  ،يو

خربو ميدان ته واچاوه، بيا يې 

داسې لوڅ لغړ کړو او داسې يې 

سپک کړو، چې په اصطالح د باد 

بڼکه ترې جوړه کړو، بس نو د 

سپکولو او درنولو په دې لړۍ کې 

صيب نوبت  ((مارشال))داځل د 

راورسېد. مجلس کې صيب گڼ 

( 3١)ناست وو، شمېر به يې  خلک

ته رسېده،ژبپوهان،  تنو (31)يا 

ليکوال،  وکيالن او ان څو تنه جرناالن هم په کې ناست وو، بس يو چا 

يوه خربه رامنځته کړه، چې صيب دا مارشال څه مانا؟  مخکې تردې چې  

ز له ېنور څوک پربحث پيل وکړي، ژبپوه او ژبور صيب دخپل حقوقي ب

دا  ،و ونيو او ويې ويل: )) زه په بنسټيز ډول يو ژبپوه يممخې د خربې جل
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چې  د پوځي نومونو )اصطالحاتو( له پلوه مارشال څه مانا لري؟ په دې 

اړه زه څه ويل نه غواړم، خو د ژبپوهنې له نظره چې دا زما آر مسلک دى، 

)مارشال( اصالً پښتو کلمه ده، چې له دوو کلمو رغېدلې ده، اول )مار( 

)شال( دى، چې دواړه رسه يو ځاى يش )مارشال( ځنې جوړېږي، اوبيا

)مار( تاسو پېژنئ چې ډېره خطرناکه خزنده ده او )شال( خو په پښتو کې  

پوړين ته وايي، يانې داچې )مار( په )شال( کې تاو کړې او يا داچې پر 

دا چې دې اوسني جنګساالر  .)مار( باندې )شال( واچوې او پ  يې کړې

ې مارشال وايي دا يوه اصطالحي مانا لري چې ... کله چې صيب ته ول

ژبپوه صيب د مارشال د اصطالحې مانا پر ترشيح پيل کاوه، نو دې کې د 

غونډې  يو برخوال جرنال صيب يې خربه غوڅه کړه او ويې ويل: 

))مارشال په عسکري امورو کې تر ټولو جګه عسکري رتبه ده او هغه چاته 

توحاتو په نتيجه کې يې په څلورو مفتوحه ورکول کېږي، چې  د ف

هېوادونوکې عسکر پراته او هغه هېوادونه يې تر پوځي تاثري او واک  

الندې وي(( پر همدې وخت يو بل برخوال له يوه کونجه، په نيم تبسم 

ډول خندا وکړه او ويې ويل: ))ياره نو خلک زموږ دې مارشال صيب 

ي او کينه وررسه کوي، که په باندې هسې ريشخند وهي، رخه وررسه لر 

خو پخوانيو  کارونه هېوادونو کې د عسکرو د خورېدو خربه مطرح وي، دا

مارشاالنو لکه )تيتو( او نورو هم کړي دي، نر مارشال هغه دى، چې  په 

څلورو هېوادونو کې د خپلو عسکرو د خورېدو پر ځاى  په خپل هېواد 

نه برابره کړي، د داسې عسکرو د خورېدو زميد ( هېوادونو 48کې د )

مارشال قوت او مهارت د نورو مارشاالنو په انډول څلور نيم برابره زيات 

دى، نور مارشاالن د خپلو عسکرو په زور نور هېوادونه نييس او په هغه 

هېواد کې  خپلې واکمنۍ سايت، خو زموږ مارشال د نورو هېوادونو د 
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ې سايت همدلته سړي ته عسکرو په زور خپل هېواد نييس او خپل ځان پر 

 هغه د شاعر خربه رايادېږي چې:

 ډېر تفاوت شته په انسان کې د مانا په لحاظ

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي
 

پر دې وخت  په غونډه کې يو بل شخص هم خپله غاړه تازه او صافه 

د بيارغونې په برخه کې د پخې تجربې  کړه، داسې ښکارېده چې انجنري او

خاوند دى. هغه خپل منط  داسې پيل کړ: ))کله چې د امريکايانو او 

د جرمني اکرثه  دهغو د متحدينو له خوا غريب جرمني اشغال شو، نو

ودانۍ ويجاړې او ټول هېواد په کنډوالو بدل شوى و، امريکايانو او 

متحدينو د جرمني د بيا رغونې لپاره يو مارشال پالن جوړ کړ، د مارشال 

نا دا ده ، چې د رغونې توسعه او پراختيا يې د ماسټرپالن په انډول پالن ما

څو ځله زياته ده، ماسټرپالن دې ته وايي،چې د يوه ښار نورمال 

پرمختيايي حالت په کې پېشبيني شوى وي او دولت او ولس د همغه پالن 

مطاب  د ښاري ترقۍ پروګرام پرمخ بيايي، خو مارشال پالن بيا دې ته 

د ماسټر پالن ټول اړخونه هم په بر کې نييس،خو پر هغه وايي، چې 

رسبېره د بيا رغاونې او نورې پرمختيا پالنونه هم په کې شامل وي. تاسو 

هغه د نظامي کفايت او درايت  مارشال صيب خربه وکړه او د مخکې د

رسه پرتله کړ، خو زه خپل مارشال  (يادونه مو وکړه، ځينو له )مارشال تيتو

د يوه پوځي ماهر په سرتګه نه ګورم، بلکې هغه د بيارغونې، بيا  ته يوازې،

اروپا د  د .جوړونې، ځمکنيونې او غصبونې يو ماسټر او مارشال هم بومل

هېڅ جرنال  او مارشال په دې نه  بيا رغونې په مارشال پالن کې د اروپا

دى برياىل شوى، چې دومره دولتي او شخيص  ملکيت دې الندې کړي، 

ته پرې  تر دوو سوو زيات مارکيټونه او لوى کورونه جوړ کړي،  چې ځان

( دېخو زموږ د هېواد په مارشال پالن کې د مارشال صيب تر بولۍ)قومان
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الندې په سلګونو جرناالن په دې بريايل شول، چې ځانته په لسګونو 

ټونه جوړ کړي، خپله مارشال صيب خو خربه له لسګونو ېکورونه او مارک

ونو پورې ورسوله او د اوازو او انګازو له مخې اوس يوازې په تر سلګڅخه 

کورونو او مارکيټونو شمېر تر دوو سوو اوړي، نو  کابل ښار کې د مارشال د

اوس تاسو خپله فکر وکړئ، چې د اروپا په مارشال پالن کې د يو مدرسه 

يي مارشال ودانيز پرمختگ  همدومره و؟ نو زه د خپلو پورتنيو داليلو پر 

بنس  دا وايم چې زموږ مارشال نه يوازې ماهر نظاميات دى، بلکې ماهر 

نفسيات و تعمريات هم دى.(( د مارشال صيب په اړه خربه همداسې 

 تاوېدله راتاوېدله، هر چا يې د څو بعديز شخصيت پر يوه اړخ رڼا اچوله او

د  ټول په دې خربه متف  وو او د ذوق بېالبېلو اړخونه يې څېړل، خو

خربه  تاوېدله چې:  ډو په کونجو کې به يې په مالګني تبسم رسه داشون

 ه کابل رسه، دا دلمارشال  ))ياره کابل  له مارشال صيب رسه ښه ښکاري او

يو بل لپاره الزم او ملزوم دي، بايد مارشال په کابل او کابل په مارشال 

 پالن کې شپې ورځې تېرې کړي...((.
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او د سرتو ريفورميست ارشف غني سرت 

 جنګساالرانو ګواښونه

ل کال( د قلموال جريدې په ۶۹۸۹دا ليکنه پر )

 ګڼه کې خپره شوې ده.(۷)

يس ښاغيل حامد کرزي کابينه په عمومي ډول  له يد جمهور ر

هغوى استازي  دوه ډوله وزيرانو جوړه ده، يو جنګساالران او يا د

سمونپالو يا اوبل ريفورميستان، سمونپال يا دميوکراتان دي. په 

دميوکراتو وزيرانو کې ښاغىل ارشف غني، عيل احمدجاليل، 

ر، امني فرهنګ، محمدحنيف امت

ځينې نور  رمضان برشدوست او

شامل دي. په  جنګساالر وزيرانو کې  

هغه وزيران شامل دي، چې د 

بهرنيانو په مرسته، يا هم د وسلې په 

يا هم د نظار شورا، اسالمي او زور 

ي اتحاد، ميل جمعيت، اسالم

اسالمي جنبش، اسالمي وحدت او 

ددې دواړو  دي. نورو پوځي سيايس تنظيمونو  له خوا معريف شوي

تر کابينې بهر په کابينه کې او وخت  ډوله  وزيرانو ترمند وخت پر

خواږه او ترخه بحثونه تبادله شوي، يو بل ته يې ګوتې نيويل او 

ددې لپاره چې ځينې  ،خو  ګوتڅنډنه هم کړې ده ،زورورو وزيرانو
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زورور وزيران بهرنۍ نړۍ او په کور دننه  د ولس له زيات  غربګون 

ستو وزيرانو ته له ډېرې ېرسه  مخامخ نه يش، نو سمونپال او ريفورم

زياتې څرګندې گوتڅنډنې او ګوتنيونې ډډه کوي او دا کار بياخپل 

يمي دويم الس ملګرو ته چې په دولت کې او يا تر دولته بهر تنظ

بېلګې په توګه  که په خپله د دفاع وزير  د .فعاليتونه کوي، ورسپاري

محمد قسيم فهيم مخامخ پر ډاکټر ارشف غني نيوکه نه کوي، نو د 

له خوا دې کار ته ملن وهي؛  سيمه والوخپلو تنظيمي ملګرو  او نورو 

د عبدالحفيظ منصور په خوله  د ارشف غني د استعفى او ګوښه کولو 

کوي، که چېرې د منصور او امثالهم شاته  د حکومت د غوښتنه 

لوړپوړو زورواکو مالتړ  نه وي، نو  هغه به هېڅکله هم په دې 

نظار شورا مظاهره  د .کوچنۍ خوله  دومره لويې خربې ونه کړي

چيان ولې د يو جنگساالر حکومتي واکمن د ګوښه کولو غوښتنه نه 

ارې سورې پورته کوي، کوي، چې د ريفورميست وزير دګوښه کولو ن

ارشف غني، صدي  فرهنگ،امتر او برش دوست خو له وسلې رسه 

 ،وزارتونه  خو يې په زور نه دي نيويل ،کابل ښار ته  نه دي راننويت

نه يې کابل ښار لکه  د ځينو نورو تنظيمي وزيرانو په شان پر کنډوالو 

 ټوپک په ژبه خربې کوي. جمهور رييس ښاغيل دنه بدل کړى او 

حامد کرزي يو سرت اخالقي او ميل جرئت وکړ، خپله ټوله پانگه يې 

تثبيت او ثبت کړه او ملت ته يې وښودله چې اوس مې دغه پانگه ده 

واک  تر ګوښه کېدو وروسته که تر دې زياته وه، بيا رارسه  او د

حساب کوالى شئ، ډاکټر ارشف غني احمدزى دويم شخص و چې 

ماليې د وزير په توګه يې ريکارډ ټينګ دويم ګام يې اوچت کړ او د 

کړ او خپله پانگه يې ثبت کړه، وايي چې غل نه يې له پاچا مه 
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صيب، قانوين صيب، خلييل صيب،  ((مارشال))ډارېږه، ولې ښاغىل 

استادبرهان الدين رباين، پروفيرس سياف، او شيخ محمد اصف 

ولس ته  ب بايد يص ((مارشال))محسني خپله پانگه ملت ته نه ښيي، 

په ډاګه کړي، چې تر وزارت دمخه پانگه يې څومره وه؟ له کومه يې 

په کابل ښار  کړې وه؟ او تر وزارت وروسته پانگه يې څومره ده؟ ايا

کې په سلګونو  جوړ شوي او جوړېدونکي لوړ پوړي بلډنگونه دده 

دي او که  دده په نامه يې نور محتکرين جوړوي؟ يو وي که دوه 

که شپه تياره ده مڼې په شامر دي،  د ښاغيل ارشف  بايد ثبت يش،

غني احمدزي د وزارت پرمهال  افغانستان ته  د ملياردونو ډالرو بهري 

را مات شو، د دولت خزانه له پېسو ډکه شوه او افغانۍ  د ثبات  خپل 

د بې سارى ريکارډ ټينگ کړ، د هېواد مايل سستم اصالح شو، 

او له څو زورواکو محيل  جوړ شوګمرکونو د کنټرول لپاره پالن 

جنګساالرانو پرته نور واليتي ګمرکي عوايد په مرکز پورې وتړل شول، 

خو موږ داسې تنظيمي وزيران هم لرو، چې د دوى د تېرې واکمنۍ 

پرمهال ماليې وزارت  او د افغانستان مرکزي بانک خزانې څه چې  

هغه د  امر او دفرشونه هم لوټ شول، يوازې د استاد برهان الدين په 

( باب څخه  په شمېر نه په وزن او 8١١١واکمنۍ پر مهال د دولت له )

 .لگښت هېڅ وجه يې معلومه نه ده ټن افغانۍ ايستل شوي او د

تنظيمي وزيران، قوماندانان اوس هم هامغه پخواىن خيال لري، 

چې تش په يوې پاڼې او پرزې به له ماليې وزارت څخه  پيسې ايستل 

هېڅ حساب به يې معلوم نه و، اوس هغه وخت نه دى، کېدې او 

صيب چې  دفاع  ((مارشال))اوس دم او قدم دواړه په حساب دي، 

وزارت کې څومره  حارض او رسمي عسکر او صاحب منصب لري، 
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کور ناستو ملېشو  هامغومره معاش به حواله کېږي، د خپلرسو او  پر

ستو وزيرانو  غټه ېريفورممعاشونه بايد له بل مدرکه متويل يش!؟ د 

ګناه همدا ده، چې  زورواکو وزيرانو رسه د جوال خوله نه نييس. د 

زورواکو واکمنو د پلويانو چغې او نارې سورې په همدې خاطر دي، 

چې  هغوى ته ولې د پخوا په شان  بې حسابه  اوبې کتابه  مال نه ور 

شته،  ارشف غني رسېږي، د خربو ډېرو اوږدولو او شاربلو ته اړتيا نه 

په لويه جرګه کې   د اسايس قانون يو دميوکرات وزير په توګه د

افغانستان په  ودرېد، د خپل کار او فعاليت راپور يې وړاندې کړ، دا د

تاريخ کې  د ماليې لومړى وزير و، چې  ولس ته يې حساب ورکړ او 

اوس يې خپله شخيص پانگه هم ثبت کړه، موږ له  ټولو زورواکو او 

دميوکراتو وزيرانو څخه هيله کوو، چې  د ښاغيل کرزي او ارشف 

 غني په شان ګامونه پورته کړي او  خپلې پانگې  ثبت کړي.
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 د ګناه په نوي لباس کې زوړ مارکسېست

ګڼه کې خپره ( ۷ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۹دا ليکنه پر )

 شوې ده.

رسولې، چې په دې د افغانستان پنځه زره کلن تاريخ په زبات 

هېواد کې  مېشتو قومونو په خپلو منځو کې د ورونو په څېر ژوند 

ټولو بهرنيو  کړى او کوي يې او د

يرغلګرو په مقابل کې  يې په مېړانه 

او يو موټي ډول مقابله کړې، هر 

وخت يې بهرنيان د خپلو مټو په 

زور په گډه له دې هېواد څخه 

شړيل او تل يې  په يووايل او 

دت کې ژوند تېر کړى، وح

هېڅکله هم د قومونو تر مند د 

ژبې او قوم په نوم جګړه نه ده 

شوې، له ميا څخه نيولې د رسدار محمد داوود خان تر واکمنۍ 

عليحرضت محمدظاهرشاه اپورې دا يوواىل ښه ټينګ و. کله چې د 

په دوره کې  سيايس ګوندونو ته  د فعاليت اجازه ورکړل شوه او د 

ن خلکو دميوکراتيک ګوند، چې پر سوسياليستي نظرياتو افغانستا

له کمونيست ګوند يې فکري الهام متکي و او د وخت شوروي اتحاد 

، روسانو د خپلې زړې پاليسۍ له اخيسته هم پر فعاليت پيل وکړ

قومونو او ملت  مخې چې په منځنۍ اسيا کې يې تررسه کړې وه، د

له او د منځنۍ اسيا ترمند  يې نوې د )مليت( اصطالح وکارو 
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هېوادونه  او ملتونه يې تر خپل جغ الندې راوستل، غوښتل يې چې 

سمتي  دا تجربه په افغانستان کې هم تکرار کړي، په شوونيستي او

نظرياتو برابر اشخاص يې د طاهر بدخيش تر مرشۍ الندې د 

 د طاهر بدخيش او .افغانستان خلکو دميوکراتيک ګوند کې وروزل

تر مرشۍ الندې د خلکو ډميوکراتيک  ګوند کې يې  بربک کارمل

ښکاره  پرچميان، خو په باطن کې  ستميان او افغان دښمنه عنارص 

وروزل او رشد يې ورته ورکړ، دا کسان پر لوړو دولتي  او ګوندي 

پوستونو نصب شول، همدا ستمي ډله وه، چې د ډاکټر نجيب هللا د  

سوله ييزپالن د شنډېدو باعث واکمنۍ د ړنګېدو او ملګرو ملتونو د 

شوه او يو شمېر جهادي تنظيمي ډلو رسه يې په ګډه  ائتالف جوړ 

کړ، په دې مشهورو ستمي څېرو کې  کوالى شو د محبوب هللا 

کوشاين، غالم سخي غريت، نجم الدين کاوياين، فريد احمد مزدک، 

جرنال دوستم، جرنال مومن او نورو نومونه ياد کړو،عبدالطيف 

م هم د دې کړۍ يو غړى دى، ښاغىل عبدالطيف پدرام  د پدرا

افغانستان د خلکو دميوکراتيک ګوند دخپرندوى ارګان ))حقيقت 

انقالب ثور(( د مارکسيزم او ليننيزم د صفحې مسئول و، هغه  وخت 

 (فيل ايران و)ترڅنګ  په  ي فکرښاغىل عبدالطيف پدرام  د کمونيست

 ايرانۍ لهجه کاروله او مشهور ځکه و، چې  نوموړي هر وخت

وروسته بيا پدرام  له  هېڅکله هم په خپلې افغاين دري نه غږېده،

يوشمېر جهادمنا ستميانو رسه يوځاى شو او کله چې  په شامل کې  

خپلو نورو افغان ضد   د (جرنال مومنی )ستم پلوه ستېکمون

 پخوانيو ملګرو له خوا ووژل شو، نو پدرام  د جرنال مومن د قطعاتو

د رسپرست په توګه وټاکل شو او د استاد رباين له خوا په ډېرو مايل 

امتيازاتو ونازول شو، همدا وخت  پدرام پر يوه وخت هم د جرنال 

قطعاتو رسپرست قومندان  او هم دکابل  پوهنتون د ژبو او  مومن د
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پر ادبياتو پوهنځي د دري  څانگې  د سهاري ټايم محصل و، چې 

وظيفې د قانون مخالف عمل و، خو پدرام  هغه  دا دواړهيوه مهال 

کړه ټولنيز وخت  هم له قانونه مستثنى و، د پدرام اخالقي چلند او 

استادانو چندان  پر وړه هغه وخت هم د دري څانگې  او نورو څانګو

پدرام ال درېيم ټولګى نه و بشپړ کړى، چې پر کابل  ،ښه نه لگېدل

دطالبانو سيالب راخور شو، پدرام او ډېر نور پدرام خېل يې په مخه 

يو کې د ظاهر طنني، ايراين باقر معني ډپدرام په يب يب يس را کړل،

او په ايران کې د ده د خپلو پخوانيو روابطو او ايراين دوستانو په 

رانسې ته الړ، درې څلور کاله يې په فرانسه کې مرسته  ايران او بيا ف

تېر کړل او د يب يب يس راديو د منځنۍ اسيا خپرونه،  چې د 

ايرانيانو اوظاهر طنني  له خوا سمبالېږي، پدرام به ورته د صاحب 

نظر په نامه رابلل کېده، افغان ضد او افغانستان ضد  افکار به يې 

مړژوانده ستميانو کي  يو ځل خپرول. دطالبانو تر سقوط وروسته په 

او ځانونه يې  کابل ته راورسول او دلته يې  د  ،بيا ساه وغوړېد

ناوړه ګټه پورته کړه، له افغان او  څځهدميوکراسۍ له اوسنۍ فضا 

افغانيت څخه انکار څه چې ان مخالف لورى يې غوره کړ، پدرام هم  

مهوري کابل ته راغى اوځان يې په ډېره سپني سرتګۍ رسه ان ج

رياست ته کانديد کړ. عبدالطيف پدرام  د افغان دښمنه عنارصو د 

په رس کې راځي، چې په ښکاره ډول يې د افغان او افغانيت  ېليک

پرضد ليکنې  خپرې کړې، ځان ته افغان هم نه وايي او پر افغانيت 

رشمېږي، چې ښه مثال يې په ارمان ورځپاڼه کې دده هغه  ليکنه ده، 

يس حامد کرزي په باب يې ليکلې ده، پدرام ليکي: يچې د جمهور ر

د انتقايل دولت مرش حامد کرزي فرمان صادر کړى او حکم يې 

ځاى يوازې  ورکړى چې د تابعيت په تذکرو کې دې د مليتونو پر

پدرام په قول کرزى غواړي چې يوازې افغان  افغان وليکل يش، د
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اتې يش، دا غلط دې د افغانستان د خلکو  د ميل هويت په توګه پ

عمل دى. خو زه له ښاغيل پدرام څخه پوښتنه کوم، چې ايا په نړۍ 

کې به داسې کوم هېواد وي، چې د هغو د تابعيت تذکرو يا نورو 

ملت پرځاى د قوم نوم ليکل شوى وي.  معتربو اسنادو کې دې د

ښاغىل لطيف پدرام همدا اوس د جمهوري رياست د ګټنې لپاره په 

ان ضد خربې او مرکې کوي او راتلونکي کې کمپاين کې افغ

پروګرام لري، چې دا عمل يې د  افغانستان لپاره  د فډرالېزم نقشه او

اسايس قانون خالف کار دى. که چېرته پدرام برياىل يش او جمهور 

يس هم يش)محال ده(، رسه له دې چې اسايس قانون خو نه يش ير

رام صيب! افغانانو تغريوالى، خو دى بيا هم خپلې باټى وهي. پد

اوس ستا څېره ښه پېژندلې او ستاسو پر هر حرکت پوهېږي. افغانان 

پر دې پوهېږي، چې څوک افغان نه وي هغه ته ولې رايه ورکړي؟ د 

رشم خربه خو داده، چې تاسو جناب ځان ته افغان  نه وايې بيا مو 

څنگه  د افغانانو مرشتابه او د افغانستان لوړې څوکۍ جمهوري 

ست ته ځان کانديد کړى دى؟  که ضمري دې ژوندى  او خپل ريا

وي، نو کله چې يوازې شوې ځان رسه سوچ وکړه، ايا په نړۍ کې به 

داسې ملت وي، چې خپل دښمن  د خپل مرش په توگه وټاکي؟ ايا 

داسې امري به هم وي چې ملت نه مني، خو د جمهوري رياست مقام 

 ته يې ځان کانديدوي؟
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 کارونه هقانونناوين د ښاغيل قان
( ۷ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۹دا ليکنه پر )

 ګڼه کې خپره شوې ده.

 

يو  :د اوسنۍ انتقايل ادارې په کابينه کې دوه ډوله وزيران شامل دي

تنظميمي وزيران دي، چې  د تنظيمي ملحوظاتو، سيايس او نظامي 

بل  ناتنظيمي  فشارونو له امله يې په کابينه کې  مهمې څوکۍ نيويل دي او

وزيران دي، چې اکرثه يې د 

مسلک او پوهې پر بنس  په کابينه 

کې  شامل شوي دي. تنظيمي 

وزيران د خپلو  څوکيو د اشغال او 

))جهاد(( او  استحقاق لپاره د

))مقاومت((  اصطالحات د يوې 

مرشوع کاري وسيلې په توگه 

کاروي او ناتنظيمي وزيران خپل 

مسلک او خپله پوهه د څوکيو د 

نيولو اصيل مجوز گڼي، خو په تنظيمي وزيرانو کې هم يو  نيم وزير داسې 

 .نور د تنظيمي ګټو پر ځاى ميل ګټې وپايل ايدپيدا کېږي، چې  دوى ب

ظيم خېلو وزيرانو کې د سوداګرۍ وزير ښاغىل مصطفى کاظمي تر په تن

پوهنې پخواىن وزير ښاغىل يونس قانوين هم تر نورو  نورو  فعال دى او د

فعاليت ته، چې دده  ټول  فعال و، خو اوس  راځو د قانوين صيب کار او

کارونه ښه او منظم وو که نه؟ قانونيت  په کې مراعت شوى و که نه؟ معارف 

ټول افغانستان کې  متوازنه وده وکړه  که نه؟ تنظيمي اوسيمه ييزه  په
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لېوالتيا يې لرله که ميل او رسارسي؟  دا ټولې هغه خربې  دي، چې د 

ښاغيل قانوين  صيب فعاليت  او شخصيت  ته راجع کېږي. په افغانستان 

کې له بده مرغه نومونه  او تخلصونه  د اشخاصو  له شخصيت رسه منطب  نه 

مخالف لوري کې واقع کېږي، ديو چا  او تخلصونه دي، کله کله نومونه

تخلص به ))گړندى(( وي خو خپله به سست وي، دبل به ))دانش(( وي 

خو پوهه به نه لري، تخلص به يې ))عادل(( وي، خو خپله به ظامل وي، 

نوم به يې ))غريت(( وي، خو خپله به غريت نه لري، اوس قانوين صيب  

رسه مخ دى. خپله قانوين دى،  حالتداسې يو له مانيز  پلوه له  هم د نوم 

دي. څرنگه چې قانوين صيب  اساساً يو سيايس،  هقانونناخو کارونه يې 

نظامي او تنظيمي شخص دى، نو ددې ډول اشخاصو زياته لېوالتيا له 

پوځي او سيايس کارونو رسه وي، نه له تعليمي او روزنيزو چارو رسه، کله 

ضطراري لويې جرګې په پاى کې قانوين صيب ته  د پوهنې چې د ا

وزارت وړانديز وشو، نو ده وويل چې دا نه منم، مانا دا وه چې  دا وزارت 

جمهوري  يا هم د دده په خوښه نه و، ده يا د کورنيوچارو وزارت او

رياست لومړۍ مرستيايل غوښتله، خو په هر ترتيب  دا وزارت  د قانوين 

و، د وزارت  د څوکۍ  تر اشغال وروسته،  دده پر وخت صيب په نصيب ش

د نړېوالې ټولنې په بې درېغه  مالتړ په سلګونو ښوونځي  بيا ورغول شول، 

په سلګونو نوي جوړ شول او په لسګونو نور ال تر ده وروسته د جوړېدو او 

رغېدو په حال کې دي، دغه راز په مليونونو ټوکه  تعليمي کتابونه چاپ 

د ښوونکو  په معاش او امتيازاتو کې نسبي ښه واىل راغى، دې کې شول او 

شک نه شته چې دې ټولو چارو کې ده هم مثبت  رول درلود، خو  ددې 

کار دروند بار د نړيوالې ټولنې  په مرسته اوچت شو، خو که دا مهال د 

نو دا کارونه به يې په دې ډول او يا هم  ،څوک واىهر قانوين پر ځاى بل 

په ښه کچه تررسه کړي واى. د ښاغيل قانوين صيب  زيات وخت   تر دې
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پر سيايس مسايلو  تېرېده، د وزارت  مقام ته هم لکه  د يو وزير په شان نه 

نه د يو وزير په شان، له  ،ورته، د هغه حرکات د يو تنظيمي رهرب په شان و

 يسانو په تېره بيا خپليهمدې کبله يې خپل زيات صالحيتونه  خپلو ر

باوري تنظيمي ملګري ښاغيل ارشاق حسيني ته ورسپاريل وو، کله چې 

ښاغىل قانوين له کورنيو  چارو وزارت څخه  د پوهنې وزارت ته تبديل 

شو، نو له هغه ځايه يې يو شمېر  نږدې ملګري په ګروپي ډول د ښوونې 

اوروزنې وزرات ته تبديل او دلته يې يو شمېر پښتانه  له کاره ګوښه کړل، 

هغه وروسته په دې لټه کې شو، چې د ښوونې او روزنې وزرات ټول   رت

يش. تعليمي نصاب ته هم تنظيمي تررسه نرشات او مکاتبه په دري ژبه 

رنگ ورکړي او اکرثه کتابونه هم په دري ژبه چاپ کړي. ويل کېږي، چې 

افغانستان  لپاره  نړيوالې ټولنې په لګښت  يه يوه بهرين هېواد کې  د د

ړس نيم مليونه  ټوکه تعليمي کتابونه چاپ شول، د پوهنې وزارت په شپا 

( مليونه ټوکه په دري او څلورنيم مليونه ټوکه  په 42غوښتنه دا کتابونه )

پښتو چاپ شول، که له ښاغيل قانوين څخه سړى پوښتنه وکړي، چې ايا 

پښتانه  په افغانستان کې همدومره دي، چې دوى ورته دا وېش کړى؟ که 

غىل قانوين وايي چې  يو زيات شمېر پښتانه ماشومان په دري ژبه درس ښا

برته شوه، ځکه چې د يونسکو د قانون له  لويل، نو دا خو بيا  خربه تر بدو

مخې  هر څوک ح  لري، چې  په خپله مورنۍ ژبه  زده کړه وکړي او د 

هېواد ماشومانو ته ددې زمينه برابره  پوهنې  وزارت مکلف دى، چې د

ړي، چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. که چېرې د پوهنې وزير ک

غوښتل چې په شعوري او ناشعوري ډول پښتانه مجبور کړي، چې  په دري 

ژبه تعليم وکړي، نو دا خو له تعصب  نه ډک عمل  دى او د نړيوالو اصولو 

 او برشي حقوقو خالف کار دى.
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رسوې  د ښوونځيو ديس ښاغىل)رحمتي( يد پوهنې وزارت  د پالن ر

په باب  د رسوې کارکوونکو ته قاطع حکم کوي، چې  ټولې پاڼې بايد په 

دري ژبه ډکې يش ) حتى در مناط  پشتو زبان( وګورئ د فورمې ډول 

 ته: 

رهمناى )الف(: دستورات خانه پرى )تکميل سازى( پرسشنامه رسوى 

ه پرى شود مکاتب وزارت معارف. متام پرسشنامه بايد به لسان درى خان

)حتى درمناط  پشتو زبان(. تعريفات که بطورمعمول مورد استفاده قرار 

چهار سطح تدريىس مختلف را  گرفته است، سطوح  تدريىس مختلف، ما

 مجزاى نوعيت مکتب در اين رسوى در نظر گرفته ايم:

 6اىل  4ابتدايى: صنف 

 8اىل  1متوسطه: صنف 

 42اىل  8ليسه: صنف 

 41اىل  43عاىل:صنف 

کرښې )يو  8د معارف اخبار چې د ټول افغانستان لپاره چاپېږي رصف 

شعر( په کې پښتو دى او نور ټول اخبار په درى ژبه  چاپ شوى دى. دا 

په داسې حال کې ده، چې  د افغانستان په اسايس قانون کې پښتو او دري  

د دولت رسمي ژبې دي، خو د پوهنې وزير او ددې وزارت نور چارواکي 

قانوين او يونس قانون دا ماده  نه مني. د پوهنې  د پخواين  وزير ښاغيل د 

ددې وزارت  د نورو چارواکو  نرشايت پالييس او دهغوى ذهني تګلورى د 

په نامه يوه اوونيزه  (معارف)هغو له نرشاتو ډېر ښه څرګندېږي، دا وزارت د 

( نېټې ګڼه  به د بېلګې په ډول  34کال د جوزا د ) (ل4383)چاپوي،  د 

( مخه لري، په دولسو مخونوکې يوازې يو شعر 42په پام کې ونيسو داگڼه )

پښتو دى، چې  د ټولې جريدې په سلو کې يوه برخه جوړوي، اوس له 

؟ هقانونناښاغيل قانوين څخه پوښتنه کېږي، چې ايا دا کار قانوين دى که 
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نرشاتو تر  غانستان کې له ژبني پلوه همدومره ح  لري؟ دايا پښتانه په اف

څنګ د مکتبونو په بيا جوړونه او رغونه  کې هم عدالت نه مراعتېده، 

څومره مکتبونه  چې يوازې پروان واليت ته منظور شوي او بيا رغول 

شوي، بل هېڅ واليت  ته دومره ح  نه دى ورکړل شوى، دا کار په خپله 

لند په ګوته کوي، قانوين صيب ال  اوس ځان د ټول د قانوين توپريي چ

افغانستان د مرشتابه لپاره نوموىل دى، له ښاغيل قانوين څخه پوښتنه 

ټول  ى شو،  داکېږي،تا چې په پوهنې وزارت کې عدالت تامني نه کړ 

افغانستان  په اداره کې به يې څنگه تامني کړې؟ افغان ملت به څنگه پرتا 

تېرو کارونو ته ګوري هرڅه ورته په خپله  روښانېږي. باور وکړي، چې ستا 

که چېرې کوم بل وزير داسې توپريي چلند کړى واى، نو قانوين صيب به 

؟. د هقانونناورته  په څه نظر کتيل واى؟ دا کار به يې قانوين گڼالى واى که 

دغو ټولو او نورو داليلو له مخې سړى ويالى يش، چې د قانوين صيب په 

 وو. هقانونناهم يو زيات شمېر  کارونه   دربار کې
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يوه  اسايس قانون په لويه جرگه کې د

 عجيبه شمېره

ګڼه ( ۷ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۹دا ليکنه پر )

 کې خپره شوې ده.

ته حريانېږي، په طبيعت کې يې څومره   سړى د خداى پاک حکمتونو

تاوې کړي او په ارقامو  رازونه نغښتي، په الفاظو کې يې څومره ماناګانې

کې يې څومره رازونه  خوندي کړي دي،  کله کله  چې بنده د خداى 

ته تسليم نه  هغه حکمتونو نه بايس او د و ،)ج(  په بې شانه نعمتونو شکر

يش، په رس کې يې د استبداد او طغيان نشه په څپو يش، نو بيا لوى څښنت 

رسه يې داسې څنډ د خپل حکمت يوه شنګ ورته ورښيي او په هغه 

 وهي، چې ټوله نشه يې له رسه والوزي او عقل يې رسته راويل.

له يوه شخص څخه چا پوښتنه کړې وه، چې خداى )ج( په کومو  

قدرتونو پېژنې، هغه ورته وويل: د خداى )ج( د پېژندنې قدرتونه خو ډېر 

 الر روان يم يو د يوه هدف لپاره پردي، خو يوه نښه يې داده، چې  زه 

څوک دى، چې ما د  دم مې په بله خوا تاو کړي، دغلته زه پوهېږم، يو

خپلې ارادې او نيت خالف تاووي، دغه نه ليدونکى، خو احساسېدونکى 

ځواک لوى څښنت دى. دا متل مې اورېدىل))چې بد ګرځي بد به 

دې کې شک نه شته چې د بد ګرځېدلو صالحيت خپله له  .پرځي((

رسه دى، ما د لوى  )ج(ولو ځواک له خداىشخص رسه دى، خو د بد پرځ

خداى)ج( د قدرت د اليتناهي رازونو  يو راز په خپلو سرتګو د اسايس 

د ټولو غړو د لويې جرګې قانون په لويه جرګه کې  وليد، د اسايس قانون 
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و، خو دوه تنه د معلولينو او معيوبينو د حقوقو په پام و تنه (  1١١)شمېر 

يس د ځانگړي فرمان له مخې نور هم پرې يرکې نيولو رسه د جمهور 

تنه شول، د لويې جرګې  هر وکيل ته ځانگړى  (1١2)زيات شول، مجموعاً 

پېژند کارت ورکړ شوى و، چې  د وکيل نوم، واليت، او دکارت پرله پسې 

 (1١2)منرب پرې ليکل شوى و، د کارت منرب، په تسلسل رسه له يو نه پيل تر 

مخه  اى )ج( پرته ددې کارت تر اخيستلو دپورې رسېده، له لوى خد

، چې دکارت منرب به يې څو وي، کله چې لويه جرګه لهېڅوک نه پوهېد

چاته د خپلو کارتونو نومرې معلومې شوې، خو هېڅ  پيل شوه، نو هر

وکيل د بل وکيل د کارت پر منرب نه پوهېده، نه يې دې مسئلې رسه 

مهمه مسئله وه، خو کله چې په لويه چندان عالقه لرله او نه  هم  دا دومره 

نظار شورا څو وفادارو ملګرو لکه  جرګه  کې ځينو وکيالنو، په تېره بيا د

او واقف حکيمي په پرله پسې   شريبهادر عبدالحفيظ منصور، شريپاچا قيام،

ډول د خربو نوبت اخيسته، د ميل يووايل پرضد يې خربې کولې او د 

جرګې د اکرثو برخه والو کرکه، غوصه او جرګې اخالل يې هم کاوه، نو د 

پاملرنه يې ځان ته راواړوله، يو وخت داسې راغى، چې د لويې جرګې د 

شنهادي مالتړ  لپاره  بايد غوښتونکو ېد پپه موخه ځينو مادو د تعديل 

د نظار شورا ډلې او پورتنيو  ياد شويو  .( السليکونه راټول کړي واى414)

شنهاد کړې، چې د اکرثو  ېد تعديل لپاره پ اشخاصو نږدې څوارلس مادې

السليکونه  راټول کړي وو، دې اشخاصو هڅه  (48١-411)لپاره يې له 

کوله، چې د السليکونو تر رسرسي کتنې وروسته دې ژر تر ژره رايه اچونه 

داراالنشا غړو ټينگار وکړ، د تررسه يش ، خو د اسايس قانون د لويې جرګې 

د قانون له  .چک کوو او په دقت رسه يې ګوروچې موږ ټولې امضاګانې 

يو السليک( ح  )د  مخې هر شخص د هرې مادې لپاره يوازې يو ځل

د السليکونو پر چک کولو پيل وکړ، نو  درلود، کله چې  د داراالنشا غړو
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معلومه شوه، چې د نظار شورا غړو او پلويانو  د اکرثو مادو لپاره تکراري 

ميل رسود تعديل، د افغان پر ځاى د  امضاګانې کړې دي،  لکه د

))افغانستاين(( لفظ راوړل، د پارملاين نظام غوښتنه او داسې نورې 

مادې... په تکراري او جعيل امضاګانو کې د ښاغيل عبدالحفيظ منصور، 

شېربهادر، شريپاچا قيام او واقف حکيمي 

تکراري امضاګانې  هم راووتې. د 

و: د السليکونو  څرنګواىل په دې ډول 

وکيل نوم، واليت، د کارت شمېره، 

السليک. د حفيظ منصور تکراري امضاګانو 

ته  د کتونکو پام هغه وخت راواوښت، چې 

 دده د کارت نومرې ته يې پام شو.

 السليک دکارت منرب  واليت   نوم

 ١       12١          کابل عبدالحفيظ منصور

 يښندي، نو د داراالنشا غړ ( ډېره بده مانا 12١څرنګه چې دا نومره )

دې تصادف او د خداى پاک دې حکمت ته هک پک حريان شول. 

( شمېرې له مخې يې د يوې مادې لپاره د ښاغيل عبدالحفيظ 12١ددې )

منصور څو تکراري امضاګانې  پيدا کړې، عجيبه خو داده چې  د ښاغيل 

ې وې، د ( ته نږد12١منصور د نورو انډيواالنو  د کارت شمېرې هم  دې )

يسه هيئت يو غړي، يداراالنشاد يوه کارکوونکي په وينا، د لويې جرګې ر

ښاغىل منصور راوغوښت او ورته يې وويل: ))ګوره  له يوې خوا تکراري 

داسې حساسو رايه اچونو  په شېبو کې يو  امضاګانې کوې او داکار د

جنايي، سيايس جرم او د قانون خالف کار دى او له بلې خوا مجلس 

اخاللوې! که تاسو بيا هم دې کار ته دوام ورکوئ، نو زه ستاسو دا تکراري 

کارت منرب رسه يوځاى د همدې لويې جرګې په تاالر  لهجعيل امضاګانې 
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کې اعالنوم، چې خلک جعلکاران او اخاللګر وپېژين.(( منصور تر هغې 

ورځې وروسته يو دوه ورځې په جرگه کې غىل و، خو وروسته يې بيا د 

الل هڅه کوله او داسې يې ګڼله چې خربه  نوره سړه شوه، کله چې اخ

 رمنصور د خپل کارت پر نزاکت او د جرګې يو شمېر غړي دده د کارت پ

نو منصور به خپل کارت په غاړه کې رسچپه اچوه او  ،واقعيت پوه شول

منصور  سپينه خوا به يې ځړوله، د لويې جرګې يو شمېر غړي څو ځله  د

لل، چې د هغه  د کارت نومره وويني، خو هغوى به يوازې د مخې ته ورغ

کارت  سپينه خوا ليدله او منصور به  د خپل رشم د پټونې لپاره  همېشه 

کارت رسچپه اچوه، کله چې د نظار شورا د غړو امضاګانې  اکرثه جعيل او 

تکراري راووتې، نو اکرثه هغه مادې چې دوى يې تعديل غوښته د تعديل 

شنهادي منت څخه ووتې، نو ځکه د شاملټلوالې پلوي وکيالن پر ېپ لهلپاره 

خپل خپل ځاى کېناستل، په رايه اچونه کې يې له ګډون څخه ډډه وکړه 

او د جرګې د اخالل په لټه کې شول، دوى په دې پوه شول، چې د يوې 

السليکونه نه يش  (414)شنهادي مالتړ لپاره ېپد تعديل په باب د مادې 

( يانې 4+1١( څخه په سلو کې )1١2ى، نو د تعديل لپاره به له )پوره کوال

( رايې له کومه کړي؟ د السليکونو د راټولولو کار ډېر اسانه و، ځکه 212)

چې چا څوک نه خفه کول، اکرثو وکيالنو يو بل ته  السليکونه کول خو 

 نظارشورا ملت ضد نظرياتو د رايه سخته او پټه وه، غوڅ اکرثيت وکيالنو  

ته رايه نه ورکوله، څرنګه چې  دوى له پټې رايګريۍ څخه وېرېدل، نو 

ځکه يې يو شمېر وکيالن په زور، تهديد او جرب کېنول چې رايه اچونه کې 

هم اکرثه وکيالن د رايو صندقونو ته الړل او خپله  بيا ګډون ونه کړي، خو

رايه يې وکاروله. ټولې دنيا ته څرګنده شوه، چې څوک متشدد، څوک 

اخاللګر او څوک  د افغانستان د ميل ګټو پر ضد دي او څوک ميل وحدت 

او دافغانستان ميل ګټو ته وفادار دي؟ هغه وخت داسې انګېرل کېدله، 
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وپ او نور ملت ضد اشخاص به د قانون تر نفاذ چې  د نظار شورا ستمي ګر 

خو  وروسته  قانون ته غاړه کېږدي او نور به افغان ضد تحرکات پرېږدي،

د قانون تر نفاذ وروسته هم دا اشخاص نه منط   اوس څرګنده شوه چې

مني او نه قانون ته غاړه ږدي. اوس بېرته خپلې اصيل  خربې ته 

( کسانو کې  1١2ه مخې  په )راځم،چې خداى )ج(  د کوم حکمت ل

( نومره په برخه کړې وه؟ بېشکه چې لوى 12١عبدالحفيظ منصور ته )

په لويه جرګه او تر هغې وروسته  .خداى)ج( پر خپل حکمت ښه پوهېږي

پېښو کې د خداى )ج( داحکمت ښه په ډاګه شو، چې د عبدالحفيظ 

 .وري( رسه سمون خ12١منصور شخصيت په رښتيا هم له همدې نومرې)

د لويې جرګې يو شمېر وکيالن او ځينې خربياالن د لويې جرګې په بهري 

کې په دې راز خرب وو، په دې اړه  يې د کوم مطلب د خپراوي هڅه ځکه 

نه کوله، چې د چا انساين کرامت ته زيان ونه رسېږي، خو څوک چې 

زموږ  د ټول غرييت افغان ملت پر وړاندې ودرېږي، ټول ملت او دهغه 

ت ته سپکاوى کوي او د افغانستان جغرافيه نه مني، د افغانستان اوبه او هوي

دانه خوري او له همدې خاورې تغذيه کېږي، خو ځان افغان نه ګڼي او 

داسې اشخاصو پرده خورول نور د ضمري  په کور کې کورګي جوړوي، پر

ځورول دي او بس، دا ليکنه مې ځکه وکړه چې لوى خداى)ج(  راڅخه 

ه يش او ونه وايي چې د يو جنجاليز شخص دشخصيت د متثيل ناراضه ن

لپاره تاسو  ته ما يو شفر، يوه خصويص نومره، د راز په توګه درکړي وو، 

تاسو ولې دا شفر پراننيست او ولې مو دده له شخصيت رسه منطب  نه کړ؟ 

په دې خاطر مې دا ليکنه وکړه، چې خداى)ج( او ملت راڅخه  ناراضه نه 

 ل ضمري له ځورېدنې وژغورم.يش او خپ
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 د اطالعات او کلتور وزارت يوې لوحې

 ))احساسات(( را وپارول

ګڼه کې  مه(۱ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۱دا ليکنه پر )

 خپره شوې ده.

څو موده د مخه د اطالعات او کلتور وزارت خپله يوه لوحه 

))د اطالعات او فرهنګ وزارت(( دې  :وليکله، د لوحې منت دادى

کار د افغانستان د ستميانو او يو شمېر متعصبينو احساسات راوپارول 

او د دې لوحې عکس يې په خپلو اخبارونو کې چاپ او 

د 

اطالعات او کلتور وزير يې په دې جرم چې ولې يې لوحه په دري 

د يوې به ژ پښتو  هد دوى په نظر پ .کړتورن پر تعصب   ،نه ده ليکلې

لوحې  ليکل جرم دى، خو په دري وياړ دى، ځکه که له پښتو لوحو 

څخه د دوى دا تعبري نه وي، نو تردې دمخه چې د رهني صاحب د 

وزارت د تصدۍ پر مهال دا لوحه دري وه او ټکى پښتو په ټول 

وزارت کې نه وه، دوى ولې يوه ورځ رهني صاحب ته ونه ويل، چې 
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 کوې، ولې دې کې پښتو نه شته؟ اوس هم ولې صاحبه دا بې انصايف

چې کله تاسو د اطالعات او کلتور وزارت او همدارنګه د نورو اکرثو 

هم په کې پښتو  سلنهوزارتونو داخيل لوحې او مکاتب وګورئ، دوه 

نه شته ايا د ))اقتدار ميل(( او ))هشت صبح(( خپرونو ژورناليستانو 

کله هم د اسايس 

( مې 46قانون)

اشاره  مادې ته

کړې، چې دا اته 

بې  سلنهنوي 

انصايف ولې 

روانه ده، نو 

اوس به يې 

انتقاد ډېر پر 

اوس  ځاى و،

راځو د همدې ښاغلو د انتقاد په هنداره کې موضوع را اخلو. د 

( مې مادې له مخې ))پښتو اودري دواړه رسمي 46اسايس قانونو د )

عمومي وړې او دا دى چې د دولت ټولې  ژبې دي(( نو عدالت خو

لويې لوحې دې په پښتو جمع دري او وروستۍ برخه په انګلييس  

وي، ايا دا ښاغيل د قانون دغه عدالت ته تيار دي، که تيار وي، نو 

مهرباين دې وکړي د دغې الندې لوحې له اصالح څخه دې پيل 

  کړي.

کله چې يې په ټولو وزارتونو او ادارو کې دا اصل او عدالت 

ا نو اطالعاتو او کلتور وزارت هم له دې بهري څخه پرځاى کړ بي

 مستثنى کېدالى نه يش.
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په سپني  حکمتيار په تور او رباين 

 لېست کې

 

ل( کال د قلموال جريدې په ۶۹۸۱دا ليکنه پر )

 مه ګڼه کې خپره شوې ده.(۱)

د زمانې څپېړه ډېره ظاملانه وي، سياست هم اکرث وخت د عدالت 

مخالف وي، د خلکو قضاوت هم کله کله عادالنه نه وي ، همدا وجه ده  

چې د حاالتو په تاوجن بهري کې څوک چې ډېر تور وي هغه ډېر سپني 

يش او څوک چې ډېر سپني وي هغه ډېر تور يش،  خاين په کې خدمتګار 

يش او خدمتګار په کې خاين يش، غل په کې اتل يش او اتل په کې غل 

بې ګناه او بې ګناه په کې  معريف يش، ګناهکار په کې لکه سپينه کوتره 
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لکه د مردارې کارغه ګناهکار يش، په اکرثو وروسته پاتې رشقي او دغه 

نورو وروسته پاتې ټولنو کې دا عمليه تکرارېږي، خو زموږ په ټولنه راز 

کې بيا بېخي د ريايض د فورمول په شان ک  م  او بيا بيا تکرارېږي، 

ره هم خطايي نه کوي، موږ دلته ډېرو مثالونو پسې نه ګرځو، ذچې يوه 

دا ډول ډېرې بېلګې لرو، خو دلته به يوازې د ښاغيل حکمتيار او ښاغيل 

 د او الرويانين پر کرکټرونو وغږيږو، چې څنګه د يوې الرې )اسالم( ربا 

يو چلند خاوندان يو د تومتونو په درياب کې ډوب شو او بل د امتيازاتو 

 نه وځي. هېڅ له مداره

رباين او حکمتيار دواړه د مرحوم داود خان د واکمنۍ پر مهال له 

وخت د حکومت په هېواده وتښتېدل او په پېښور کې د پاکستان د هغه 

تېره بيا د نصريهللا بابر له خوا ونازول شول او وروزل شول، وروسته بيا  

احمد شاه مسعود هم وررسه يو ځاى شو. دوى د پاکستان له خوا او د 

هغوى په الرښوونه په لغامن، پکتيا، پنجشري او نورو سيمو کې د 

ه ولس کې افغانستان د حکومت پر ضد بغاوتونه وکړل، خو څرنګه چې پ

يې ريښه نه وه، نو وځپل شول او د ولس له خوا ورټل شول، دا ښاغيل 

بيا هم ډېر وخت د پاکستان د حکومت مېلامنه پاتې شول، څو چې د 

خلکيانو او پرچميانو په خونړۍ کودتا کې د داود خان رژيم نسکور شو، 

ددې حکومت د بې شمېره ظلمونو په نتيجه کې ولس  وځورېد او ډېر 

ت شمېر خلکو پاکستان ته پناه يوړه،  دا وخت  نو د حکمتيار پکول زيا

او د رباين لنګۍ په غوړيو کې ولوېدل، د روسانو په يرغل رسه نو ددې 

ښاغلو مړۍ ال غوړه شوه، حکمتيار په کې د )اسالمي حزب( او رباين په 

)نه سړيو( نه په  نورو کې د )اسالمي جمعيت( ليډران شول او په لسګونو

 ي)سړي( جوړ شول. د افغانستان اکرثو خلکو ښه په نره د جهاد کې

مرشانو  او د هغو د تنظيمونو مالتړ وکړ، د جهاد کلونو کې هغه تنظيم، 
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شخص يا ډلې چې د کابل د حکومت او شوروي لښکرو پر ضد يې تر 

نورو زياته جګړه کوله، هغو ته زيات نظامي امکانات ورکول کېدل، نو 

ار تنظيم ته د غرب له خوا تر نورو زياته وسله ورکول ځکه خو د حکمتي

کېدله، خو د جهاد همدا  ګرم کلونه وو، چې روسان پر خپل بري نا باوره 

هامغه و چې د جهاد په ليکو کې د اسالمي جمعيت له مرشانو  شول،  نو

 په پای کېرسه اړيکي ټينګ کړل، دې سلسلې يې تر هغه دوام وکړ چې 

ګډون يو شمېر جهادي مرشانو مسکو ته سفر وکړ، استاد  د استاد رباين په

له نورو پ  په يو ځانګړي مالقات کې د روسيې د هغه وخت د ولسمرش 

، چې د ډاکټر نجيب لدا مالتړ او ډاډګېرنه تر السه کړ  (بوريس يلتسني)

هللا ځاى ناستى به استاد رباين وي. په همدې وجه اسالمي جمعيت، 

نظار شورا او د دوى نورو ائيتاليف تنظيمونو د ملګرو ملتونو سيايس 

پروسه سبوتاژ کړه او پر کابل، په زرګونو بې بند وباره ملېشې را خورې 

ري خور شو، شوې، په کابل کې د لوټ او تاالن يو داسې بې سارى به

چې يوازې يو ځل يې تر دې دمخه تاريخ مثال ليدىل و، اسالمي 
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جمعيت دې ايتالف ته ))د اسالمي انقالب(( او ))اسالمي دولت(( نوم 

ورکړ، حکمتيار د استاد رباين  پخواىن رقيب چې په جهاد کې يې تر ده 

 ونډه څو ځله زياته وه، ځان د کابل د واکمنۍ اصيل مستح  ګاڼه  او د

کابل پر خزانو يې يوازې د شامل ملېشو د ښامارانو واک نه شو زغمالى، 

نو د اسالمي جمعيت او د دوى د نورو ائيتاليف ملېشو پر ضد پر جنګ 

اخته شو ، کابل د بېالبېلو تنظيمونو تر مند ووېشل شو، هر تنظيم د کابل 

تپه،  د دفاع په نامه ځان ته د جنګ مرشوعيت ورکاوه، چا د تلويزيون پر

چا د باالحصار پر غونډۍ، چا پر اساميي غره، چا د مرنجان پر غونډۍ  

او چا هم پر الرو کوڅو په سلګونو توپونه او ټانکونه  ځاى پر ځاى کړي 

وو، ټولو په ګډه کابل لوټې لوټې کړ، هر چا چې هر څومره زور درلوده، 

ان ووژل هغه يې استعامل کړ، په نتيجه کې پنځه شپېته زره کابل ښاري

شول او اتيا زره کورونه ويجاړ شول، خو ))صدراعظم(( او ))جمهور 

يس(( رسه پخال نه شول،  کله چې د طالبانو  تحريک د دوى تورو او ير

سپينو ږيرو ته نږدې شو، نو ګلبدين حکمتيار او احمد شا مسعود د کابل 

د په ماهيپر کې د ))انډيوالۍ(( او ملګرتوب يو تړون السليک کړ او 

يس او ي، جمهور رشږل دوى تر مند په زرګونو شوي مړي يو بل ته وبښل

يس ، يصدراعظم ال په کابل کې څه موده نه وه تېره کړې، چې جمهور ر

يس يصدراعظم  او ټوله شامل ټلواله طالبانو پسې واخيستل، د جمهور ر

مقام او څوکۍ لکه د هوايي  تخت په شان په هوا کې سيار شول. 

به کله په کوالب، کله په اصفهان، کله هم په نورو ځايونو  يسيجمهور ر

کې  ګرځند و . صدر اعظم يې هم همدا ډول، مهاجر ولسمرش او فراري 

صدراعظم د مهاجرت او سيار حکومت په دوران کې هم رسه جوړ پاتې 

نه شول. د احمد شاه مسعود تر وژنې وروسته طالبانو ته يوه اوونۍ په کار 

ټلوالې ټغر له ټول افغانستان څخه  ټول کړي، خو  وه، چې د شامل
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چېرته د نيويارک پېښه رامنځته شوه، د نيويارک پېښه رسه له دې چې د 

امريکا متحده اياالتو ته ډېره وژونکې او دردوونکې وه، خو د اسالمي 

يس او ټولې شامل ټلوالې ته داسې وه لکه آب حيات  او نوش يدولت ر

 ژواندي کالبوت کې يې يو دم ساه ور پو کړه.دارو، چې د دوى په مړ 

استاد رباين د امريکا مبباريو ته دومره وارخطا و، چې همدا به يې 

ويل: )) غت غت مبونه واچوئ، دا واره دي تاثري نه کوي.(( استاد رباين 

طالبان دومره رسسختي رستېري بلل، چې اتوم ته له ورته مبونو پرته يې 

ېدله. استاد او د هغه ډله يو ځل بيا واک ته په وړو مبونو چاره نه ک

ورسول شول، خلکو داسې فکر کاوه، چې دا ځل به بيا دوى له خپلې 

تېرې نيم واکه واکمنۍ څخه ښه پند اخيستي وي،. غال، لوټ او تاالن به 

نه کوي او پر دولتي واکمنۍ به خېټه نه اچوي، خو د وخت په تېرېدو 

دا چې د  .فطرت نه دى بدل شوىرسه تجربو وښودله، چې د دوى 

دوى د پخوانيو مخالفينو )طالبانو( او )حکمتيار( مخه امريکايي ځواکونو 
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ډب کړې ده او که نه دا محال وه چې اسالمي جمعيت دې په منتخب 

حکومت کې په نامنتخبه توګه دومره څوکۍ تر السه کړي، رسه له دې 

عيت د تنظيم په چې په اوسني حکومت کې زياتې څوکۍ د اسالمي جم

جمعيتي او ستمي انډيواالن يې د هغه الس کې دي، خو استاد رباين او 

بيا هم په دې قانع نه دي او ) ميم زرما ټوله زما( غواړي. دوى داسې 

تصور کوي چې دوى دلته په خپل زور ناست دي، خو حقيقت دادى، 

اى به بيا نو استاد او د هغه د انډيواالنو ځ ،چې که بهرين قوتونه نه وي

او يا به تر هغو هم بدتر وي، چې د بهرنيو ځواکونو تر شان  همغه

موجوديت دمخه و، عدالت خو دا و چې نړيوالو ځواکونو  د حکمتيار 

ست کې راوړى واى، ځکه چې که ېتر څنګ رباين هم په تور ل

صدراعظم يې ګناهکار وي، نو جمهور رييس خو به يې طبعاً وي، همدا 

ې، چې د يو بل د مخالفتونو ، سازشونو او جنګونو له امله دواړه څېرې و 
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يې کابل ښار وران کړ او د دولت اډانه يې ويجاړه کړه، هغه توغندي 

چې حکمتيار پر درېيم مکروريان او مسلخ ويشتل او هغه توغندي چې د 

استاد رباين ډلې پر  لومړي مکروريان، زمان خان کال، شاه شهيد او نور 

دوى دواړو،  د کابل ښار په ورانونه کېېڅ تفاوت نه لري، کابل ويشتل ه

خپله خپله ونډه او همدارنګه د د وى ائيتالفيان ټول   هد دوى تنظيمون

نو دا څنګه انصاف دى چې اوس دې يو د سولې سپينه کوتره يش لري، 

ست کې دې ځاى يش او بل دې تور کارغه يش او په تور ېاو په سپني ل

يش. که دنيا ته هر څوک پر غالمۍ، چاپلوسۍ، ست کې دې وليکل ېل

جاسوسۍ  ځان سپني کړي او يا ځان تور کړي، خو د افغانستان 

غمځپيل ولس ته ټول معلوم دي، چې څوک تور دى او څوک سپني ؟ 

 څوک په تور کې سپني دي او څوک په سپني کې تور؟

 نه ومه خرب پرده مې لږه غوندې جګه کړه

 چې ما ليديل دي.نـه دي د ويلو هغه څه 
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 سه کشور فاريس زبان يانې څه؟

کې مه ګڼه (۴ې په )قلموال جريدد ل( کال ۶۸۳۱) پردا ليکنه هم 

 چاپ شوې ده.

کړ
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ډلو ته 

نوګا 

 

ځللومړيکېکالږس

ورځېکوچنيګانو
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ستانېژونالنمانځل

څو موده  دمخه د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت اعالن وکړ 

دغه وزارتد چې په هرات کې د ايکو دغونډې په حاشيه کې به 

هېوادونو

چېځانګړې
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ډول ډول

واکمنۍ  

ډاګيز

)

کمزورۍ )
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پخوانۍ

-

ژبې 
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اچوونکې 
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 د برېښنا وزير او برېښنا ډوله ژمنې

 

مه ګڼه (۳ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۲دا ليکنه پر )

 .کې چاپ شوې ده
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مشکل
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راڅرګند

ډلګيو
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که تر  زوم او خرس په حکومت کې

 حکومته بهر؟

مه ګڼه کې (۳ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۲دا ليکنه پر)

 چاپ شوې ده.
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ډوله

څخه

کله
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 ))كوچي گري(( څه ته وايي؟

 مه(۵ل( کال د قلموال جريدې په )۶۸۳ ۷)   پردا ليکنه 

 ګڼه کې خپره شوې ده.
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کوچي ګريډلوډولکه 

وکارول يرهزاره ګکې 

مجبورېږيسړیکلهکلهڅومره

داسېوښييغبرګونړډول
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ديېږپر

اصطالحګانو

څخه
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ېشل
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 -کمېسيون

کمېسيون
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سيونېکم

وندګ
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 او بيت املال ))))مارشال

 

مه (۳ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۲دا ليکنه هم د )

 ګڼه کې چاپ شوې ده.
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ته ځانکڅو

کړي

ويک
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يکړيې

پوښتو

ډلن
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۴۴

پيسې

۰۴۱۱چېځينې

سرتېرو

کهېڅو

يږبېړګ

کې مشنګ اچولي؟
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ځان اوتو کړی وييې

B.B.C 

ستانيکپا
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 افغانستان او د ايراين فاشيزم غيش

ګڼه  مه(۱ل( کال د قلموال جريدې په )۶۸۳۷دا ليکنه هم پر ) 

 کې خپره شوې ده.

۰-
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سلنې۸۵
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اکثره

۴-
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پنځه 

ويست سلنه 

۵-
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-

کړي

ځان ونښلوي
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۷-

بنسټ

ټوټولګ
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اوس راځو دې پوښتنې ته چې 

۱-

۲-

ځينو

3-
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۴-

سټايل

کاروي
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 ))متحده ميل جبهه(( د لفاظانو ټلواله

مه ګڼه کې (۱ل( کال د قلموال جريدې په )۶۹۸۲دا ليکنه پر )

 چاپ شوې ده.

نومول شوې، پخوانۍ شامل ټلواله چې اوس د ))ميل جبهې(( په نامه 

د هغو جګړه مارانو او لفاظانو يوه مجموعه ده، چې د افغانستان په تېر 

دېرش کلن سيايس او پوځي  تاريخ کې  ډېره بدرنګه څېره لري. د دې 

ل کال پاکستان ته د تېښتې  4311جبهې  له مرشانو  څخه يو هم  پوهنمل )

د په ګرمو شېبو پرمهال(  برهان الدين رباين دى، چې  د افغان ولس د جها

کې يې له روسانو رسه اوربند وکړ  او په دې  ډول يې روسانو ته د 

افغانستان  د بېالبېلو  سيمو، مجاهدينو او  ولسونو د ځپلو الره اواره کړه. د 

وروسته  د رباين  کارمل  په مرشۍ د پرچم ډلې  تر سيايس  حضور  او واک

ډله  ده  سمتيپه مرشۍ  د اسالمي جمعيت ډله هغه لومړنۍ  سيايس _ 

چې تر هر چا زيات د روسانو له مايل، معنوي او پوځي  مالتړه برخمنه 

شوې ده، د ډاکټر نجيب پر ضد  د شامل ټلوالې  رامنځته کېدل چې  د 

وحدت(( او روسانو د سيايس پالن يوه برخه وه، اسالمي جمعيت ته د ))

))جنبش(( ډلو تر څنګ محوري رول ورکړل شوى و، د پخواين شوروي 

اتحاد مرياثخورې اوسنۍ روسيې ته د اسالمي  جمعيت او د  هغو  د 

مرشانو ګرانښت او منښت  دومره زيات و چې  نه يوازې يې په مسکو  کې 

ورته  د پيسو  د چاپ ماشينونه لګويل وو او په ټنونو پيسې يې ورته 

اپولې، بلکې  په لسګونو ډوله وسلې يې هم ورکولې، هغه پيسې چې  چ

کېږي  (شپاړلس نيم زره مليارده افغانۍ)څرګندې او معلومې دي لږ تر لږه 

( ځله زياتې دي چې شورويانو خپل 461١او دا تر هغو  پيسو نږدې )

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې

 

8111 
 

( کلونو کې  ورکړې وې او که زماين واټن 41پلوي افغان حکومت ته په )

( ځلو هم پورته کېږي. پر دې 33١١محاسبه کړو نو دا شمېر تر ) وررسه

رسبېره  د کوالب  هوايي ډګر يې هم خپلو دې نازولو ته  په واک کې 

ورکړى و، خو اوس عجيبه  خربه  داده چې  د روسانو  پر ضد د جهاد 

ډنډوره هم د دوى  له خوا غږول کېږي، دا همغه د مومن خان د ښامار 

ر چا مړ کړى و او چيغې چا وهلې. کله چې  طالبانو  دا ښاما ؛کيسه ده

ښاغيل  لکه د سرتنج د دانې په شان  د هېواد ګوټ ګوټ ته  په منډه کړل  

د  د سپتمرب  )ج(او اکرث يې  له هېواده اوټ کړل، نو چېرته  پرې خداى

مړ ژواندو جسدونو کې  ساه  يېپېښه برابره کړه، يو ځل بيا  يوولسمې نېټې

له  او امريکائيانو  ته به يې همدا ويلې  ))ژر ژر راشئ، موږ د ستاسو  وچلېد 

ستاسو به امر او زموږ به خدمت  ،ځمکنيو عسکرو په توګه دنده اجرا کوو

امريکايان  ولې  موږ (وي...(( ځينو يې ال پر دې غوسه ښکاره کوله چې)

لسرت مبونه  رسه ژر  مشوره نه کوي...(( کله چې  امريکايانو  پر طالبانو  ک

نو دوى به ورته پر ځمکه  له خوشالۍ  څخه نڅېدل، د ځينو خو   ،اچول

د صرب کاسه  دومره ډکه  وه همدا به يې ويل: ))غت غت مبونه واچوى، 

يانو  تر نيمه  يکى تاثري کى زيات وکى دا واله )واړه( دي((  کله چې امريکا

وياند وويل: )) اوس نو  اتومي مبونو قوي مبونه واچول نو بيا  د ټلوالې يو

ښه مبباري وشوه((. کله چې  افغانستان کې د ولسواکۍ  نغمې خورې 

شوې، نو پخوانۍ ملېشې او د هغو دا ډول مرشان ټول  دميوکراتان شول ، 

چا لونګۍ لرې کړې، چا پکولونه وغورځول،  چا ږيرې لنډې کړې او ټول 

ر کاوه چې  امريکائيانو د امريکائيانو د نعمت پر ټغر راټول شول، دوى فک

ته د دوى د خدمت په بدل کې  به ټول واک سل په سلو کې  له دوى 

رسه پاتې يش، نو يو څه وخت  د جهاد نغمې  بېخي غلې شوې، 

يانو او نورو هېوادونو چې دلته يې عسکر درلودل، هم مجبور وو يامريکا
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همغه و  چې  دنيا ته خو د ولسواکۍ يو څه تصوير هم وړاندې کړي،  نو

چې انتخابات وشول، په انتخاباتو  کې د اسالمي جمعيت  کانديدانو لکه  

قانوين، منصور او د ټلوالې نورو غړو لکه محق ، دوستم او نورو ښه 

چې دا مهال   (احمدضيا مسعود)رشمېدونکې ماتې وخوړه ، د رباين  زوم  

خپل نفوذ د احمدشاه مسعود پر مسند ناست و او په ټول هېواد کې يې د 

ادعا کوله  او کريم خلييل چې د هزاره لږه کيو  د مرشتوب دعوه ګري و، 

هر يو  په خپل  کور کې  داسې ماتې وخوړه چې د برشيت د انتخاباتو په 

( رايې او کريم خلييل 331تاريخ کې  چا نه وه خوړلې، احمدضيا مسعود )

نستان خلک د هم همدا ډول زياتې وکمې رايې واخيستې، دا مهال د افغا

هرچا په کرامت او د هغو په محبوبيت ال ښه پوه شول چې څوک څومره 

دي او څومره ځان ښيي. دا چې  د ښاغيل  کرزي په چپن کې برکت و د 

دواړو عيبونه يې پ  کړل، يو اول معاون او بل دويم مرستيال وټاکل 

وروسته دا نو بيا بېله خربه ده. خلکو داسې فکر کاوه چې تر ټاکنو  ،شول

به حکومت کې اسايس تغري رايش،  د روسيې او ايران ګوډاګيانو  او ددې 

ډول ټلوالو د نامرشوع نفوذ ساحه به کنټرول يش. خو دوى بيا هم په 

قدرت کې  پاتې شول، خو له دې ناقانونه واک رسه رسه دوى بيا هم قانع 

وسونو نه شول، اکرثه مهم پوستونه دوى رسه وو، خو بيا هم د دوى د ه

فورمول ))جهاد به نور  پخوانیتاو کښېناست، يو ځل بيا يې  يو زوړ  او 

کوي او ډنډورې به دوى غږوي، تورې به الال وهي مړۍ به عبدهللا 

وهي(( را تازه کړ، هر ځاى يې تبليغات  رشوع کړل چې له دې حکومت 

څخه  خو مجاهدين ګوښه کېږي، امريکايي ډوله افغانان راځي او په 

نو نور ډول ډول تورونه، پر دې يې هم بسنه  ونه کړه، د پخوانۍ سلګو 

شامل ټلوالې  روح يې يو ځل بيا تازه  کړ، د ))ميل جبهې((  په نامه يې 

يوه بله نوې ټلواله جوړه کړه.  چې نه ميل وه او نه  هم رسارسي، دا د 
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ت همغو  پخوانيو  ماتو کودړو بيا پيوندول وو چې تر دې پخوا څو ځله ما

شوي وو. ددې په خاطر چې  د دوى  څېره  خلکو ته بل ډول معلومه يش 

نو يوه بله  نوې څېره ))مصطفى ظاهر(( يې هم  په دې رشوت ځان ته 

رامات کړ چې راځه  موږ کې خو سړى نه شته  تابه مخې ته کړو  او موږ 

به درپسې يو، مصطفى ظاهر چې په افغانستان کې يې د سياست کومه پخه 

تجربه نه لرله، نه ددوى پر چلونو او وعده خالفيو پوهېده او نه د  شخيص

دوى د کعبې رشيفې په قسمونو  خرب و، ډېره بيړه يې وکړه  ځان يې له 

دوى رسه ورګډ کړ، د جبهې  ال کال وىت  نه و چې له ده رسه يې هم ټکر 

هغه راغى، اوس نو د جبهې وياړمنه رهربي )!(  ښاغيل رباين ته پاتې ده،  

بېچاره  چې په رهربۍ  او مقام  پسې مړ مړ دى، په دې کې ښه  تجربه  

لري چې  څنګه  کانتيرني او انتقايل حکومت  جوړ کړي او څنګه يې يوه 

څلور مياشتينۍ واکمنۍ پر  هځاى نه بل ځاى ته انتقال کړي، څنګه  خپل

رکه جبهه  چې کال او کال بيا پر کلونو او کلونه بيا پر لسيزو  واړوي، دا مبا

جوړېدله نو غړو يې دا ويل چې  دوه مياشتې وروسته به کېنو  او رهربۍ 

کې به تغري راوړو، محمد نعيم فراهي بېچاره  يې هم په دې مته کېنوالى 

و چې  تا ته به هم  يو وخت مرشتوب درورسېږي، ښاغىل نعيم فراهي، 

اهي، عبدالخال  چې د نورو قدرمنو هېوادپالو فراهيانو لکه غالم نبي فر 

فراهي او په مجموعي ډول سلطان محمد خان فراهي د ډېرې درنې او 

قدرمنې کورنۍ بال دې پرې پرېوزي، د رهربۍ ډېر تږى و، هغه کيسه پرې 

وشوه چې پر يوه لېوه شوې وه. يو وخت يو لېوه په يوه ناروو پسه پسې 

لېوه فکر ي. د پسه ځوړند و متعلقو شيانو ته يې سرتګې نيولې دروان و، 

به ژر ولوېږي او دى به يې وخوري،  ځوړند متعل  شيان پسهد کاوه چې 

پسه د خو  ،لېوه ډېر انتظار وويست، له ډېرې لوږې او انتظاره ډنګر شو

. ښاغىل نعيم فراهي  په دې طمع  ناست  و لونه لوېدځوړند متعل  شيان 
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دى به د  چې  څنګه او څه وخت به رباين له دې څوکۍ  لرې کېږي او

مرشتوب  وياړ ترالسه کوي، رسه له دې چې فراهي صيب اوس هم ددې 

يس دى، خو ټول پوهېږي چې ير (يه شورىياجرا)جبهې د تش په نامه 

دا سمبوليک پوست دى. خو فراهي له دې خرب نه و چې استاد رباين  د 

ړو طالبانو  له السه  د بدخشان، پنجشري، تخار، کوالب  او نورو سيمو پر لو 

او دنګو غرو او رغو  وګرځېده خوبيا هم طالبانو ترې  د جمهوري رياست 

رسېک کړې څوکۍ را بېله نه کړاى شوه ، نو نعيم فراهي به يې څنګه په 

تش الس او انتظار ترې  رابېله کړي، فراهي بېچاره يې څو ورځې د تش 

هم په نامه  ))اجرائيه رييس(( په نامه وغولوه، وروسته يې هغه نوم  

ورڅخه واخيست اوس کال واوښت خو د جبهې دا خيل انتخابات  معلوم 

نه شول، داسې ښکاري چې د جبهې رياست  مدام العمر لوى استاد)!( 

  رباين ته پاتې دى.

کله چې  په جبهې پورې تړلو مستقيمو او نامستقيمو  خربونو ته  

سړى ګوري، نو سخت غاملغال په کې ښکاري؛ سړى فکر کوي چې ټول 
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افغانستان  د دوى پر ښکر والړ دى، خو کله چې  سړى عمل  او ددې 

جبهې واقعيت  ته متوجه يش، د جبهې  د رهربۍ هر غړى په يوه کانديد 

پسې منډې وهي، يو شمېر يې پ  حامدکرزي ته رامنډې وهي او وايي 

ه  سړى نه شو پيدا کوالى،  بله ډله  يې  عمالً عيل چې موږ تر تا بل ښ

يې  احمد جاليل پسې منډې وهي او هغه ته وايي موږ تا رسه يو او ځينې

زملي خليل زاد رسه متاسونه ټينګوي او هر يو  ته وايي چې موږ به تاسو 

بريايل کوو، که واقعاً په دې جبهه کې )سړى( او د کار )رسونه( موجود وي 

زور لري چې نور کاميابوالى يش، ولې خپله  نه ودرېږي، ولې  او دومره 

خپله استاد رباين، احمد ضيا مسعود، نعيم فراهي، مصطفى ظاهر، علومي، 

ګالب زوى او نورې غټې غټې سټې ميدان ته نه راوځي چې بيا د نورو تر 

سيوري الندې  پټېږي. که چېرې د دوى په شخصيت او رس کې  دومره 

ي چې نور نور کاميابوالى يش نو بايد  خپل رسونه پورته قدر و قيمت و 

کړي، دلته په نوښت مجله کې  د يوه ليکوال چاپ شوې مقاله  دسړي 

ذهن ته  ودرېږي چې ليکيل يې وو: ))امريکائيانو د اسامه پر رس پنځه 

ويشت مليونه، د مال عمر پر رس لس مليونه  او د حکمتيار پر رس پنځه 

د هغوى د رسونو : ))ليکوال ليکي چې ((م ټاکىل دىمليونه ډالر انعا

قيمتونه خو معلوم شول دا د ښاغيل رباين ... او نورو د رسونو قيمت 

څومره دى؟ که دا رسونه وي ولې يې قيمت معلوم نه دى او که رسونه  نه 

وي نو ولې په پنځو کې حساب دي او د رسدارۍ دعوه کوي؟((  نو اوس 

دي چې  که واقعاً دا جبهه، جبهه وي نو بايد دوى جبهه والو ته هم پکار 

يو مستقل کانديد ودروي او هېڅ  بل کانديد  ته دې خپل پ  او ښکاره 
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غړي د اول او دويم معاون په توګه  نه معريف کوي، ولس دا ځل دا چل 

او فريب نه يش زغمالى چې جبهه دې هم يو مستقل کانديد  ودروي او 

وي کانديدانو رسه  خپل پ  او ښکاره غړي د هم  دې نورو مستقلو او ق

معاونانو په توګه کنجوغه کړي. حقيقت دادى چې  دا جبهه، ميل بېز نه 

لري، يوازې  د هغو مطبوعاتو په زور چلېږي چې همدا اوس له بېالبېلو  

نامرشوعو کورنيو او بهرينو  رسچينو څخه خړوبېږي، که نړيوال او مستقل 

فغان ولس  له دې ډلو تصنعي او جعيل ليډرانو  ميل کانديدان غواړي، ا

څخه خالص کړي، نو ښه الر دا ده چې  لومړى دې په افغانستان کې 

بشپړه سوله ټينګه کړي، تر هغې وروسته دې عادالنه انتخابات وکړي، بيا 

دې جبهه  استاد رباين او يا هم کوم بل جمعيتى د خپل مستقل کانديد په 

ې څومره  رايې ګټي، هغه وخت به د جبهه يانو توګه ودروي، وبه ګورو چ

 لفاظي او وليس واک دواړه ښه معلوم يش.
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 د مرص او افغانستان ګډې ګټې او مشرتکات

ل( کال ليکل شوې وه، هدف يې دا و چې په کابل ۶۹۳۱دا ليکنه پر )

کې د مرص سفارت کارکوونکي د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه 

 ليدلوری ولري.

مرص او افغانستان د نړۍ دوه لرغوين هېوادونه دي، چې خپل طبيعي 

جوړښتونه او اوږد تاريخي شاليد لري؛ په يو ناڅاپي او تصاديف ډول نه 

دي رامنځته شوي، نو ځکه خو يې د طبيعي، سيايس او پوځي پېښو او 

نورو ناتارونو پر وړاندې د مقاومت ظرفيت زيات دی. همدا کيفيت او 

سبب شوی چې دا هېوادونه او ملتونه د زريزو په بهري کې  ظرفيت ددې

 خپل ژوند ته دوام ورکړي او خپل نوم ژوندی وسايت. 

 

مرص د متدنونو زانګو ده، د نړۍ يو شمېر زيات متدنونو د لرغوين 

مرص له متدنونو، علم، پوهې او بصريت څخه الهام اخيستی او د لرغونو 

ل برشيت تاريخي او وياړمنه پانګه ګڼل مرصيانو معنوي پانګه اوس د ټو 

کېږي. د لرغوين مرص د متدنونو نښې نښانې د ټکنالوژۍ په دې عرصي 

نړۍ کې ال هم برش ته د حريت وړ دي؛ ان اوس هم معارص برش ددې توان 
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نه لري چې د لرغوين مرص په شان متدنونه چې د هرن او علم په ګاڼه 

وړې کړي چې مرصيانو له نن سمبال وي او يا هغسې ډبرينې ودانۍ ج

 څخه درې څلور زره کاله وړاندې جوړې کړې وې.

د اسالم د مقدس دين تر خورېدو وروسته مرصيانو ددې دين په 

پراختيا کې تر هرچا زياته ونډه واخيسته، مرصيانو د عريب جزايرو له تورې 

رسبېره د علم نرمه وسيله ملګرې کړه او د اسالم اصيل انځور يې نورې 

ړۍ ته ورساوه. مرص د حقيقي او منطقي اسالم د تبليغ، تحليل او شننې ن

پر يو سرت مرکز بدل شو او د )االزهر جامعه( د ټولې اسالمي نړۍ پر يو 

سرت فکري او تقليدي مرکز بدله شوه. دا مرکز ددې وس او توان لري چې 

يل روح د اسالم په باب د نا اسالمي نړۍ د ټولو شکاکانو او د اسالم له اص

څخه د ناخربو متعصبو او تنګنظرو مسلامنانو ناوړه تعبريونو او ناسم پوهاوي 

 ته علمي او منطقي ځواب ووايي.

االزهر جامعه په ټوله نړۍ کې د اسالمي نړۍ ليد تر ټولو غوره مرکز 

دی او مرصيان په اسالمي نړۍ کې د هغه ملت په توګه مطرح دي چې پر 

له دواړه عنارصو برخمن دي. مرص نه يوازې د  اسالم د پوهېدو او اعتقاد

اسالمي تفکر د پالنې، روزنې او خورونې د يو سرت مرکز په توګه د يادونې 

او ستاينې وړ دی، بلکې د ميل غورځنګونو د الهام يوه سرته رسچينه هم 

ده. په شلمه پېړۍ کې د )جامل عبدالنارص( په مرشۍ د ټولو عربو د ميل 

کېدل، د ټولې عريب او اسالمي نړۍ او نورو ملتونو  داعيې د غږ پورته

لپاره د مثبت پيغام او الهام تر ټولو اغېزناکه وسيله وشوه. جامل عبدالنارص 

د همدغې سرتې داعيې له امله نه يوازې عريب نړۍ، بلکې په ټوله اسالمي 

نړۍ کې دومره محبوب شو،  چې د زمانې ګردونه يې د خلکو له ذهنونو نه 

ستالی. جامل نارص ته افغانان د ډېر قدر په سرتګه ګوري او په خپل يش اي

زړه کې يې ورته ځای ورکړی دی. لنډه دا چې مرص د نړۍ د لويو 
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متدنونو، اديانو، مذاهبو، ميل او ازادي بښونکو افکارو د يوه سرت پالنځي 

او روزنځي په توګه پاتې شوی دی او ال هم په اوسنۍ نړۍ کې د يو سرت 

 محور حيثيت لري. فکري

افغانستان هم پنځه زره کلن تاريخ لري او په دې زماين بهري کې له 

سرتو وياړنو او همدارنګه له ناخوالو رسه مخامخ شوی دی. دلته هم 

بېالبېل متدنونه رامنځته شوي، خو د بدمرغۍ ځای دا و چې زموږ هېواد 

ورين ناورین د هر متدن تر جوړېدو وروسته له يو سرت بهرين يرغل او ک

رسه مخامخ شوی او په نتيجه کې د جوړ شوي متدن ټول اساسات له 

منځه وړل شوي دي. افغانستان د زريزو په بهري کې د ارام ژوند لپاره د 

تنفس ايستلو مجال نه دی پيداکړی، له سکندره نيولې بيا تر چنګېزه، 

او ناورينونو انګرېزه، روسه او اوسني حالته پورې يې ډېر وخت په تاتارونو 

 کې تېر شوی دی.

که څه هم د افغاين متدنونو ډېرې نښې نه دي پاتې، خو افغانان د 

امپراتوريو د ړنګولو داسې تجربه لري چې افغانانو ته په ډېر قيمت متامه 

شوې، خو نړيوالو ته په وړيا توګه ډالۍ شوې ده. سکندر دلته ستړی او 

انګرېز دلته مات شو، روس دلته ناهيلی شو، چنګېزی لښکر دلته ډوب شو، 

په ګونډو شو او اوس وخت کې د غرب په مرشۍ د نړۍ څلوېښت 

هېوادونه دلته ستړي ستومانه شول. د افغانانو ميل مبارزې د نړۍ د ازادۍ 

غوښتونکو ملتونو لپاره د الهام سرتې رسچينې شوې. د غازي امان هللا 

ه ماتې ورکړه، نو د هند د خان په مرشۍ چې کله هم افغانانو انګرېزانو ت

نيمې وچې په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه د انګرېزانو د استعامر له 

ولکې ووتل او کله چې افغانانو شوروي امپراتوري ونړوله، نو نه يوازې د 

برلني دېوال ونړېد، ختيزه اروپا ازده شوه، منځنۍ اسيا هم ورپسې 

هم د شوروي له ګواښونو او  خپلواکه شوه، بلکې غريب نړۍ او عريب نړۍ
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تهديدونو بېغمه شوه. مرصيانو د تاريخ په اوږدو کې له افغانانو رسه ښه 

اړيکي درلوديل او افغانان په زیاتو برخو کې د مرصيانو له مرستو منندوی 

 دي.

ددې ليک له رسيزې څخه مې هدف دا و چې مرص او افغانستان د 

و بل رسه د پراخو اړيکو د اوږده تاريخ د مستحکم ظرفيت له امله ي

ټينګښت وړتيا لري. اوس چې بيا ګډ دښمن دا دواړه تاريخي هېوادونه او 

د هغوی سرت ميل او تاريخي ارزښتونه تهديدوي، نو يو بل رسه د ګډ کار 

او ملګرتيا رضوريات زيات احساسېږي. افغانستان د خپل غريب ګاونډي 

ذهبي، ژبنيو او نورو ډول ډول )ايران( له خوا د پراخو فکري، اقتصادي، م

يرغلونو تر ګواښ الندې دی. د شيعه مذهب تر چرت الندې ايران په 

افغانستان او نړۍ کې د پان ايرانيزم فاشيستي اجنډا پرمخ بیايي، عريب 

نړۍ کې د مذهبي تفرقې له امله غواړي خپل هژمونيستي هدفونه تعقيب 

سيايس وسيلې په توګه  کړي، پاکستان هم له مذهبي افراط څخه د يوې

ناوړه ګټه اخيل، افغانستان او نورې اسالمي نړۍ ته د اسالم په نامه 

ترهګريزې او افراطي ډلې ورلېږي، عريب نړۍ ته د دوست په توګه ځان 

معريف کوي او په تصنعي توګه د اسالم د مرشتابه او پنجايب استعامر د 

دېښنې هم شته چې خورېدو خوبونه ګوري. نور ګڼ شمېر خطرونه او ان

مرص، افغانستان او په مجموع کې عريب نړۍ ته ګډ ګواښونه ګڼل کېږي. 

په دغسې یو ترینګيل حالت کې د مرص او افغانستان او په تېره بيا د دواړو 

 ملتونو ترمند د ګډې همکارۍ اړتيا احساسېږي.

طبيعي خربه ده چې دا همکاري بايد د حکومتي چينلونو له الرې 

تررسه يش، خو الره يې بايد ولسونو ته ورسېږي. دا د افغانانو بدمرغي ده 

چې حکومتونه يې با ثباته نه دي او تر ډېره حده ميل اجنډا نه تعقيبوي، 

نو ځکه خو د مرص په شان د نړۍ له متمدنو ملتونو رسه زموږ د ملت 
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کلونو کې هم له مرص  (۸۱کي له ځنډ و خنډ رسه مخامخېږي. په تېرو )اړي

رسه د افغانستان له اړيکو څخه ځينو ځانګړو کړيو او آن اشخاصو ناوړه ګټه 

پورته کړه، د افغان او مرصي ولس په پيسو يې لوړې زده کړې وکړې خو 

لو له دې علم څخه يې د افغانستان د عمران پرځای د افغانستان د ورانو 

 لپاره کار واخيست.

تر دې وروسته موږ هيله من يو له مرصي ولس رسه د روابطو له 

ټينګښت څخه د افغانستان د ابادۍ لپاره هر اړخيزه ګټه واخيستل يش. دا 

روابط بايد داسې اعيار يش چې هم د دواړو هېوادونو ميل ګټې او 

مزوري او ارزښتونه وپايل او هم د حکومتونو په تغري او تبديل رسه ک

مترضر نه يش. دا اړيکي بايد افغان ولس ته د مرص د علمي او عمراين 

خدمتونو په بڼه تامني يش، داسې ميتودونه بايد وکارول يش چې د هر 

ډول همکاريو موثريت زيات يش. افغانستان کې اوس داسې بنسټونه شته 

چې تر سیايس موخو يې خدمايت اهداف ډېر قوي دي، سيايس ډلې او 

خاص خپل خپل اهداف او جانبي عوارض لري، نو ځکه خو وررسه د اش

روابطو پالل له خطره او رضره لرې نه دي. که په کابل کې د مرص سفارت 

له افغانستان رسه د خپلو روابطو د الپياوړتيا لپاره پر پخوانیو تجربو رسبېره 

فضا  له نورو موثرو ميتودونو څخه کار واخيل، نو پوره باور دی چې داسې

به رامنځته يش چې له ولس څخه ولس ته به د همکارۍ او ملګرتيا الره 

 پرانيستل يش.

 د همدې ارمان د بري په هيله
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څو  د يوې ژبې د پرمختيا او ځوړتيا

 عوامل او څو داليل

دا لیکنه ګوګل يا نړيوال جال ته د پښتو د شاملېدو په وياړ شوې او پر 

ميل تحريک له خوا په يو جوړ شوي ل( کال په دې وياړ د ۶۹۳۱)

 سيمينار کې اورول شوې وه.

د ژبې عام تعريف دادی چې د پوهولو او راپوهولو وسيله ده. 

پنځوس په سلو کې پوهاوی او پنځوس په سلو کې راپوهاوی دی. ژبه 

کېدی يش اشاري وي، انځوريزه وي، ليکنۍ او يا ګړنۍ وي. لیکنۍ ژبه د 

افاده  ګڼل کېږي، غږ د ګړنۍ ژبې بنس  او  ګړنۍ ژبې مادي انځور او

توری د ليکنۍ ژبې اساس دی. د برش له پيدايښت رسه خدای )ج( هغه ته 

ژبه يا د بيان د علم ځانګړنه ورکړې ده، د ادم عليه السالم په کورنۍ کې د 

يوې ژبې د کارونې اړتيا وه، کله چې د ادم زامن زيات شول، خربه 

تله، نو له يوې ژبې څو نورې ژبې او له نورو ژبو قبيلې، قوم او ملت ته وو 

څخه بيا نورې ژبې وټوکېدې؛ ميندې او خويندې ژبې جوړې شوې او 

کاله وړاندې  په ( ۱۱ل( څخه )۶۹۳۱شمېر يې زرګونو ته ورسېد. له نن )

مهمو ( ۷۳مطرح ژبې ژوندۍ وې، چې د نږدې )( ۹۱۱۱نړۍ کې )

شمېر ويونکي يې درلودل، البته  ليکدودونو په واسطه ليکل کېدلې او ګڼ

هغه ژبې چې ډېر کم شمېر ويونکي لري، يانې د ويونکو شمېر يې له 
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پورې رسېږي، که دا ډول ژبې محاسبه يش، نو د  (۷۱۱۱څخه تر )( ۶۱۱۱)

ژبو ته رسېږي، ځينو نورو بيا د ( ۲۱۱۱نړۍ د ټولو ژبو شمېر نږدې )

البېلو ليکدودونو ليکل ښودلی دی،  چې پر بې( ۶۸۸۷مطرحو ژبو شمېر )

کېږي، په دې کې بيا ځينې ژبې ډېر تاريخي قدامت لري. خو څومره 

چې د ګړنۍ ژبې تاريخ پخوانی دی او د برش له ژوند رسه سم پيل شوی، 

د ليک تاريخ بيا هغومره پخوانی نه دی، د لومړين ليک تاريخ شاوخوا 

ي، دا تصويري ليک زره کاله پخوا زمانې ته رسېږ( ۷۷۱۱۱ويشت زره ) دوه 

کاله وړاندې په مرص کې )هريوګليف( ليک ( ۱۱۱۱ګڼل کېږي. تر ميالد)

کاله ( ۹۱۱۱رامنځته شو، وروسته يې څه نور پرمختګ وکړ او تر ميالد )

وړاندې )مېخي ليک( جوړ او دود شو، ليک له هغې وخته بيا  تر دې دمه 

دي: )انځوريز کلن ژوندوانه کې پنځه پړاوونه وهيل ( ۷۷۱۱۱په خپل )

ليک، فکري ليک، کليمه يي ليک، څپييز ليک او الفبايي ليک(. ليک په 

دې بهري کې څلور تګلوري خپل کړي دي: )له کيڼې څخه ښي خواته، له 

ښي څخه کيڼې خواته، له پورته څخه کښته خواته او له کښته څخه پورته 

 خواته.(

نې هېڅ الفبا نه ژبې ټولې ليکدودونه نه لري، ځي( ۲۱۱۱د نړۍ نږدې )

لري، ځينې بيا څو ژبې په يوه ليک پسې شوي او ځينو بیا په يوه ليک 

ژبو څخه څه باندې ( ۲۱۱۱کې لږ و ډېر بدلونونه راوړي دي.  د نړۍ له )

ژبې داسې دي چې لیک لوست پرې کېږي. په نړۍ کې اوس ( ۶۱۱)

 (۷۱-۶۱ډوله ليکونه کارول کېږی چې له هغې جملې  بيا )( ۷۳نږدې )

ليکدودونه زيات کارول کېږي. ګرجي، چيني، هريوګليف او ميخي هغه 

څلور ليکدودونه دي چې په لرغونې زمانه کې زيات کارېديل دي، خو تر 

هغو وروسته بيا )فنيقي، ارامي، پهلوي، اوستايي، رسياين، سغدي، 
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اورخون، عربي، نبطي، کويف، عريب او ديوانګري( هغه ليکونه دي چې 

 ديل دي.زيات کارې

د ګڼو ژبو له منځه اوس يوازې پنځه ژبې؛ )انګلييس، رويس، 

فرانسوي، هسپانوي او عريب( نړيوالې ژبې ګڼل کېږي او د ملګرو ملتو 

رسمي اسناد پرې ليکل کېږي، چيني او هندي يا اردو ژبې هم د نړۍ ګڼ 

ويونکې ژبې  ګڼل کېږي په ترتيب رسه )چينايي، هسپانوي، انګلييس، 

ريب، پرتګايل، بنګايل، رويس، جاپاين او جاواين( د نړۍ هغه هندي، ع

لس ژبې دي چې ډېر ويونکي لري، کېدی يش پر يادو پنځو نړيوالو ژبو 

ته ( ۲چيني او هندي ژبې هم  ورزياتې يش او د نړيوالو رسمي ژبو شمېر )

 پورته يش.

له انګلييس پرته نورې يادې مطرح نړيوالې ژبې نورو ژبو ته ډېر غ  

ګواښ نه پېښوي، البته عريب ژبه د خپل لیکدود او ديني تقدس په قوت 

ځينې هم مذهبه ژبې سختې ځپيل او له لغوي پلوه يې تر سخت يرغل او 

اغېز الندې راوړې دي، خو په بشپړ ډول يې تر ستونزې تېرې کړې نه 

دي. هسپانوي، فرانسوي او رويس ژبو هم د سرييليک ليکدود په م  په 

د کې شاملې ژبې زيامننې کړې دي، خو انګلييس ژبه بيا په دې دې ليکدو 

ټولو کې ژبخوړونکې ژبه ده، انګلييس ژبې ډېرې ژبې تر ستونې تېرې 

کړي او له خلکو يې هېرې کړي دي. نو ځکه خو د ژبپوهنې په اصطالح 

ورته )ژبخوره( ژبه ويل کېږي. دا چې يوه ژبه ولې بله ژبه خوري، 

ه منځه يې وړي، ولې يوه غښتلې کېږي او بله کمزورې کوي يې او ل

کمزورې کېږي، غواړم همدغو داليلو او عواملو ته دلته په ډېر لنډيز نغوته 

 وکړم:
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دين يا مذهب په يوه ديني يا مذهبي ځواک او اهميت:  -۶

ولس کې تر ټولو سرت ارزښت او تقدس دی، هر څومره چې په يوه ژبه 

همغې ژبې په وسيله د خلکو روح و کې ديني متون زيات وي، دين د 

روان ته ورننوزي. د نړۍ ډېر زيات شمېر ليکيل تاريخي متون چې ګورو 

هغه د ديني پيغام په قوت ژوندي ياتې شوي دي، )اوستا( ژبه چې تر 

ډېره وخته ژوندۍ او کارنده پاتې شوې، د زردشتي دين د پيغامونو له 

ېدله او نږدې وه چې په مړو امله وه. د يهودو ژبه له خولې څخه وغورځ

ژبو کې حساب يش، خو د ديني پيغامونو په ځواک، کله چې د ارسايلو 

حکومت جوړ شو، له ليکلو متونو څخه بېرته خولې ته ورداخل شوه او 

اوس هم د ليک، هم د وينا او هم د ارسائييل حکومت، د علم، سياست او 

 دفرت ژبه ده.

بېره د نړۍ په ګڼو  اسالمي عريب ژبه چې پر عريب هېوادونو رس 

هېوادونو کې دود ده، د ديني پيغامونو په برکت پر ټوله اسالمي نړۍ 

خوره ده، يو افغان ماشوم مخکې تر دې چې په ليکنۍ  توګه له خپلې 

ژبې رسه اشنا يش، لومړی له عريب ژبې رسه اشنا کېږي، که قران، نبوي 

، نو عريب ژبې هېڅکله دا احاديث او نور ديني متون په عريب ژبه نه وای

 مقام نه شو خپلوالی.

په پښتو کې د بي  نيکه مناجات، د شيخ متی منظومه، د پري روښان 

خري البيان او د اخوند دروېږه مخزن السالم د ديني او مذهبي پيغامونو په 

م  ژوندي او خوندي پاتې شوي دي. په فاريس کې د موالنا جالل 

سرت ديني پيغام لرونکې ده، د سعدي  الدين بلخي )مثنوي معنوي( د

 )بوستان او ګلستان( هم سرت ديني او اخالقي پيغامونه لري.
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د يوې ژبې د پرمختيا او پراختيا سيايس ارزښت او اهميت:  -۷

بل اسايس علت د هغې ژبې سيايس ارزښت، اهميت او  مالتړ دی،  کوم 

هغو ژبه هم  ملتونه او دولتونه چې په سيايس ډګر کې برالسی لري، د

م( کال يا د ۶۳۶۲وررسه په متوازنه توګه وده کوي. په روسيه کې تر )

اکتوبر تر انقالب وړاندې فرانسوي ژبه د دربار، سياست، دفرت او علم ژبه 

وه، په فرانسوي خربې کول د ارشافو کار ګڼل کېده ، خو د )الکساندر 

( د رويس ژبې پوشکني( له افکارو څخه په الهام )والدميري ايلېچ لنني

پراختيا د خپل کمونيستي تفکر يوه برخه وګڼله، نه يوازې يې په شوروي 

جمهوريتونو کې په جربي او نا مستقيم ډول دود کړه، ان د نورو ژبو 

ليکدودونه يې هم په رسليک يا رويس ليکدود  واړول.رسبېره پر دې هغه  

ملګرو ملتونو يې  يې په نورو شوروي پلوه هېوادونو کې هم دود کړه او پر

 د نړيوالې ژبې په توګه د ويتو د ح  په شان ومنله.

کله چې انګرېزان پر فرانسې واکمن وو، نو فرانسوي ژبه د انګرېزۍ تر 

سيوري الندې وه، خو کله چې انګرېزان مات او فرانسويان سيايس بلوو او 

سوي خپلواکۍ ته ورسېدل او ګڼ شمېر نور هېوادونه يې ايل کړل، نو فران

نه يوازې په خپل هېواد کې  د سياست، علم، اقتصاد او دفرت ژبه شوه، 

بلکې د دوی تر ولکې الندې په ګڼو هېوادونو کې يا لومړۍ او يا هم 

 دوميه ژبه وګڼل شوه.

په هند کې د مغولو په دربار کې  د سوونو کلونو په بهري کې فاريس 

د ټولې نیمې وچې د ژبه د يو محدود واکمن اقليت ژبه وه، خو د هند 

رسمي او دولتي ژبې په توګه وکارېدله. خو کله چې درباري حاکميت او 

 واک ختم شو، د دې ژبې ملن هم وررسه راټوله شوه.
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انګرېزانو چې د نړۍ هر هېواد الندې کړی، نو د ښکېالک تر څنګ 

يې هغو هېوادونو ته په خپل رنګ کې څه ناڅه د متدن نښې نښانې هم 

نو ځکه که انګرېزان له هغو سيمو ايستل شوي هم دي، د وروړې دي، 

متدن اثار په تېره بیا د ژبې اغېزې يې پر خپل ځای پاتې شوي دي. 

هند، پاکستان، ځينې عريب او د نړۍ يو شمېر نور هېوادونه يې څرګندې 

 بېلګې دي.

علمي ارزښت او مالتړ د د ژبې علمي ارزښت او اهميت:  -۹

وه وسيله ده چې هېڅ ډول فشار ته اړتيا نه لري، ژبې د پرمختګ داسې ي

نن چې څوک انګرېزي، فرانسوي او يا د نړۍ بله کومه معتربه ژبه زده 

کوي، هغه د خپلې علمي سويې د لوړاوي او پوهنيزو اړتياوو لپاره زده 

کوي، يوه ژبه هغه وخت علمي ارزښت پیدا کوي چې ويونکي يې فکري 

ري توليد له امله د نړۍ له نورو مطرح او ان نا توليد ولري. زموږ ژبه د فک

مطرح ژبو رسه د پرتلې وړ نه ده، موږ په خپله ژبه  اوسمهال په کال کې تر 

عنوانو د زياتو اثارو توليد نه لرو،  په داسې حال کې چې زموږ ( ۳۱۱)

عنوانه اثار توليدوي، لندن کې څو ( ۶۷۱۱ګاونډي ايران په اوونۍ کې )

عنوانه اثار چاپېدل، په ( ۱۱۱۱۱څخه تر )( ۳۹۱۱۱کال له )کاله مخکې هر 

زره عنوانه بېالبېل اثار چاپېږي او که د چاپ د  (۶۲۷امريکا کې هر کال)

شمېر له پلوه يې محاسبه کړو، نو موږ د خپل نفوس د اړتيا په انډول صفر 

ته نږدې کېږو، دفرت، دېوان او رسنۍ هم په فکري توليد پورې تړيل دي، 

موږ په پښتو کې په نسبي ډول د خپل هېواد په کچه څلور ليدنۍ اوس 

رسنۍ )ټلوېزيونونه( لرو چې دوه يې د ناپښتنو او دوه يې د پښتنو له خوا 

جوړې شوې دي. هغه هم ټول هېواد تر پوښک الندې نه يش راوستالی، 

عنوانو زيات علمي اثار ( ۳۱سږ کال د ټول هېواد په کچه ټول دولت تر )

چاپ کړي او دا په داسې حال کې ده چې د هېواد )مرشي( هم د نه دي 
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يو )مفکر( په الس کې ده، نو چې د مفکر په واکمنۍ کې د هېواد فکري 

توليد صفر وي، نو د نورو نافکرو، کمسوادو  او بيا بېسوادو په واکمنۍ کې 

به حالت څنګه وي؟ په دغسې يو حالت کې د ژبې وده او پرمختګ اسانه 

 دی.کار نه 

يوه ژبه هغه وخت د ژبې اقتصادي ارزښت او اهميت: -۱

پرمختګ کوالی يش چې د ګټې  وټې، بازار او کاروبار ژبه يش، انګلييس 

کورسونه په ښارونو کې ځکه زيات دي چې خلک په کې خپله ګټه 

ګوري، ان ديني ارزښت او نه ارزښت يې هم څوک نه محاسبه کوي، دلته 

چې ناروغان زیات دي درمل پلورونکی ګټه درملتونونه ځکه زيات دي 

کوي او د انګلييس ژبې د زده کړې کورسونه ځکه زيات دي چې دوه 

اړخيزه ګټه لري، څوک چې کورس لري، هغه فيس اخيل او څوک چې 

انګلييس زده کړي، هغه ته په انجيو، حکومت او ان ارګ کې دنده پيدا 

ې لوړې پوړۍ ته کېږي، هره ژبه چې د اقتصادي ګټې وټې دغسې يو 

ورسېږي، نو څوک غواړي او کنه، پرمختګ کوي، پراخېږي او د دې 

پرمختګ مخنيوي هم اسانه کار نه دی، له همدې کبله هر چېرته چې 

انګلييس ژبه رسېدلې، وړې او سيمه ييزې ژبې، چې پورته ارزښتونه نه 

لري، هغه يې له پښو غورځولې او له ستوين يې تېرې کړې دي. نو ځکه 

خو انګلييس ژبې ته يو شمېر ژبپوهان ژبخوره ژبه هم وايي. ددې يادو 

ارزښتونو ترڅنګ يو شمېر نور ارزښتونه هم شته چې دلته يې د وخت د 

کموايل له امله له شننې څخه تېرېږو، خو اوس راځو د خپلې ژبې 

 برخليک او د ودې څرنګوايل ته:

د یوې پښتو او د اوسنۍ زمانې د ژبو او تخنيک رسعت: 

ژبې د ساتنې، بډاينې  او پرمختګ څلورو غټو عواملو او داليلو ته مو په 
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لنډيز رسه اشاره  وکړه، پښتو د پورتنيو څلورو مالتړو ارزښتونو له پلوه له 

يوه څخه هم برخمنه نه ده. د نړۍ هره بله ژبه چې پورتني ازښتونه ونه 

چې ډېر وخت دوام لري، د قوي ژبو تر يرغل الندې هم وي، شونې نه ده 

لويو او وړو ( ۲۱۱۱وکړي او ژوندۍ پاتې يش.  اوس د نړۍ په کچه د )

ورځو کې يوه ژبه د همدغو مالتړو ( ۶۱ژبو له جملې څخه په هرو )

امکاناتو د نشتوايل له امله مري، افغانستان ته د ژبو ګودام ويل کېږي چې 

تو ژبو ويونکي زيا( ۹۹د تېرې ميالدي پېړۍ له پيله بيا تر پايه تر )

درلودل، خو د همدې يادې پېړۍ په بهري کې ګڼ شمېر ژبې هېرې او 

مړې شوې، څرګنده بېلګه )داردي( ژبې دي چې په هغو کې ګڼ شمېر 

ژبې لکه؛ )کايت، وايګيل، پراسوين، دامييل، پشه يي، شوماشتي، ننګالمي، 

اين، وټه پوري، ګواري، تريايي، کيش، بشکاريک، کاروي، توروايل، مای

شيني، پهارلوري، کشمريي( او ځينې نورې ژبې شاملې وې، دا ټولې ژبې 

يا په بشپړ ډول له منځه تليل دي او يا هم د له منځه تللو په حال کې دي، 

د هېواد په شامل ختيد کې پامريي ژبې هم د مرګ له ګواښونو رسه مخ 

 دي،خو دا چې د هېواد د يوې مهمې ژبې په توګه پښتو ولې ژوندۍ

پاتې شوې او د پرمختګ جوګه هم ده، غواړو همدې پوښتنې ته ځواب 

 پيدا کړو.

پښتو ته د ژبپوهنې په اصطالح )کنزرويټېف(؛ محافظه کاره يا ځانساتې 

ژبه وايي، ځانساتې په دې مانا چې خپل ځان په خپله سايت، له دولتي 

، له هغو پرته امکاناتو او هغو مالتړو ارزښتونو چې پورته مو ورته اشاره وکړه

خپل ځان په خپله سايت، د شلمې پېړۍ په نوميو کلونو کې د ملګرو 

ملتونو د )يونسکو( ادارې چې د تاريخي مرياثونو، ژبو او نورو برشي 

ارزښتونو ساتنه او پالنه کوي، يوه اعالميه خپره  کړې وه او په هغې کې 

مزه وڅکي،  يې پښتو په هغو ژبو کې حساب کړې وه چې ډېر ژر به د مرګ
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د هغو استناد شايد پر هغو امکاناتو وو چې موږ پورته ورته نغوته وکړه. خو 

پښتو د هغوی د وړاندوينې خالف د بل هر وخت په انډول اوس په نسبتاً 

ښه دريد کې ده. د يونسکو په شان يو علمي مرکز کېدی يش د پښتو ژبې 

صاًل په خپله ولس دی، وليس مالتړ نه و محاسبه کړی. د پښتو اسايس مالتړ ا

د هرې ژبې نوم چې له ملت يا قوم رسه تړلی وي او شاته يې ولس والړ 

وي، تر هغه پورې چې ولس په بشپړ ډول محوه شوی نه وي، ډېره سخته 

ده چې ولس ورته ګوري او ژبه يې مري. هغه ژبې چې درباري مالتړ لري، 

پخوانی دريد نه  د سيايس او دفرتي ځواک په ختمېدو رسه هغه ژبه خپل

يش ساتالی، خو پښتو چې له پخوا څخه هم د دربار او رسکار ژبه نه وه، نو 

د دربار اوښتون راوښتون يې په خپل دريد کې څه بدلون نه يش 

راوستالی، البته که مالتړ يې وکړي، د پرمختګ رسعت يې زياتوالی يش. 

ه يې يو يو چکي ژبپوه )ډاکټر پيچکا( چې )پښتو خج څېړنه( په نام

ځانګړی اثر ليکلی، هغه وايي د پښتو ژبې د پرمختګ رسعت تر نورو 

 ګاونډيو ژبو زيات دی.

پښتو رسه له دې چې وليس مالتړ لري، خو دا مالتړ ټول د پښتو په 

پرمختګ کې شامل نه دی، په دې مانا چې د ولس غوڅ اکرثيت پښتو 

ملکان پښتو  وايي، خو ټول يې بيا د ليکلو جوګه نه دي، په ولس کې

وايي،  پايل يې هم، خو ټول يې له ليکلو رسه بلد نه دي،  ماليان يا 

روحاين قرش يې وايي، خو ليکي يې نه او يا يې يو زيات شمېر د ليکلو 

جوګه نه دي، په پښتنو کې يوازې ليکوال او شاعران دي چې پښتو ليکي 

پښتو د  او هم يې وايي، سندرغاړي په دوميه ګټګوري کې راځي، چې د

ځلولو لپاره له خپل هرن څخه کار اخيل، يو شمېر علمي مرکزونو هم په 

دې برخه کې کارنده ونډه اخيستې ده،  خو ليکوالو او شاعرانو  فکر، مينه 
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او ولوله درې واړه رسه يو ځای کړي او پښتو يې د مرګ له خطره ژغورلې 

 ده.

سابېږي او د اوس چې په نړيواله کچه پښتو په سلو مطرح ژبو کې ح

ګوګل نړيوال معلومايت، علمي او ارتباطي جال ته الره پيدا کوي، په 

لسګونو وېبپاڼې او په زرګونو فيسبوکپاڼې او نورې برېښنايي رسنۍ په پښتو 

کې فعالې دي. پښتو ليدنۍ، اورېدنۍ چاپي او کتنۍ رسنۍ لري،  نو د 

وړاندوينې رسه سمه  بيچکا( له )يونسکو( د وړاندوينې خالف پښتو د )ډاکټر 

په رسعت رسه پرمختګ کوي، البته پښتو ال هم د افغانستان د اسايس قانون 

مطاب ، خپل سيايس، دفرتي، علمي، رسنيز او اقتصادي حقوق نه دي تر 

السه کړي او که دولت د يوه مسؤل ارګان په توګه خپل مسؤليت د عدالت 

اته سرتګې راوانه ړوي ، پر بنس  تررسه کړي، نه يوازې مرګ به د پښتو خو 

 بلکې د پښتو اوسنی پرمختګ به نور  هم څو ځله زيات يش. 

 د همدې ورځې د رارسېدو په هيله
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يوه  د يو لوی ملت، د يوه سرت مرش

 تاريخي وينا

ل کال( د هند لومړی وزير )نريندرا مودي( کابل ۶۹۳۱کله چې پر )

يې، چې د هند په مايل ته راغی، نو د افغانستان د ميل شورا ودانۍ کې 

مرسته جوړه شوې وه، د ميل شورا دواړو جرګو ته يوه تاریخي وينا کړه. 

دا وينا د زياتو افغانانو له هر کيل رسه مخامخ شوه، خو د يو شمېر تنګنظرو 

کړيو په زړه اواره نه شوه. دا لیکنه د هند لومړي وزير ته د مننې په توګه 

ارت ته لېږل شوې چې خپل لومړي لیکل شوې او بيا وروسته هند سف

 وزير ته يې ورسوي.

 

هندوستان او افغانستان د دوو تاريخي هېوادونو په توګه په يوه لويه 

وچه کې ژوند کوي. هندوستان د يوه سرت ولسواک هېواد په توګه د 

ولسواکۍ اوږده تجربه لري او د )مهامتا ګاندي( د عدم تشدد انساين نظريه 

 )د هند لومړی وزير؛ نريندرا مودي(
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د برش د سوکالۍ نظريه ده. دا نظريه د پرون رضورت هم و، د نن هم دی 

و د سبا به هم وي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې په ملياردونو انسانان ا

ددې نظريې مالتړ کوي. افغانستان بيا د نړۍ د سرتو زبرځواکونو او لويو 

زورواکو امپراتوريو په ماتولو کې اوږده تجربه لري. که څه هم دا تجربه 

، خو د نړۍ افغان ملت ته په ډېره ګرانه بيه متامه شوې او ال هم متامېږي

نورو ازادي غوښتونکو غورځنګونو او ولسونو ته د الهام رسچينه ده. افغانانو 

د تورې او عدم تشدد دواړه تجربې تېرې کړي دي. )غازي امان هللا 

خان( د تورې او منط  په زور د انګرېزي ښکېالک زنځريونه مات کړل او 

ده ډيوه شوه او دا کار په نړۍ کې د ګڼو هېوادونو د ازادۍ لپاره ځالن

فخر افغان )خان عبدالغفار خان( بيا له )مهامتا ګاندي( رسه څنګ په 

څنګ د عدم تشدد الره ونيوه.  د لوی هندوستان د خپلواکۍ لپاره يې نه 

ستړي کېدونکي مبارزې وکړې. که څه هم په پای کې د غازي امان هللا 

خو د ميل، خان او خان عبدالغفار خان ټول ارمانونه پوره نه شول، 

تاريخي او برشپالو شخصيتونو په توګه يې د ټولو انسانپالو او ژوندپالو 

 انسانانو په زړونو کې ځای پيداکړ.

مودي( چې  ناريندراد لوی هندوستان مدبر، ژبور او مفکر صدراعظم )

ن پارملان د نوې ودانۍ )اتل( د پرانيستې پرمهال وينا کوله، کله د افغانستا

نو په مليونونو افغانان ورته غوږ غوږ وو. لومړي وزير د افغانستان او 

هندوستان پر تاريخي اړيکو او دوستۍ رڼا واچوله او دا يې نړۍ ته 

هند دوستي يو اوږد تاريخي تسلسل لري، هند  -څرګنده کړه چې د افغان 

ستان په نړۍ کې دوه داسې هېوادونه دي چې پر ګډو تاريخي او او افغان

کلتوري اړيکو رسبېره ګډ تاريخي اتالن لري، شېرشاه سوري، باچاخان او 

نور يې ښه مثالونه دي. د مهامتا ګاندي انساين ايډيالوژي په افغانستان کې 
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ې ګڼ پلويان لري او هندي هرن د اکرثو افغانانو ذهنونو ته الره پيدا کړ 

 ده.

لومړي وزير )ناريندرا مودي( د افغانستان يو شمېر ګاونډيو هېوادونو 

ته د رمز په ژبه وويل چې که له سړيتوب څخه کار اخلئ، نو د هندوستان 

په شان کارونه وکړئ؛ افغانستان کې ودانۍ مه ورانوئ، ودانۍ جوړې 

غ  کړئ! د لومړي وزير په دې خربو کې افغانانو او زموږ ګاونډيو ته 

پيغام پروت و، هم افغانان په زړه کې پوهېږي او هم د افغانانو غليامن او 

هم ټول نړيوال چې افغانستان کې څوک د ورانۍ په لټه کې دي او 

 څوک د ابادۍ په فکر!

اکرثه افغانان جرمني، جاپان او هندوستان د هغو هېوادونو له جملې 

يارغونې په برخه کې څخه ګڼي چې افغانستان کې يې د نوې جوړونې او ب

اسايس ګامونه پورته کړي او بې غرضه مرستې يې کړي دي. که څه هم 

زموږ د يوه نيم ګاونډي به د هندوستان دا ډول بې غرضه مرستې نه 

خوښېږي، د افغانانو خو خوښېږي او اړتيا ورته لري، افغانان هم دا 

ره نه استدالل لري چې ووايي موږ خدای پاک د ګاونډي د خوشالۍ لپا

يو تخلي  کړي، موږ يې مستقل پيداکړي يو، بايد خپلواک واوسو، نو ح  

لرو چې له هندوستان او بل هر هېواد رسه خپلواک دوه اړخيز اړيکي 

 ولرو.

د هند د صدراعظم وينا يو ځل بيا په افغانانو کې له هندوستان رسه د 

ستان حال يې روحيه پياوړې کړه، د هند او افغان ورورۍاړيکو پاللو او د 

له مايض رسه وصل او د راتلونکي لپاره يې ښه ليدلوری روښانه کړ. د 

افغانستان د حال او مايض په باب د هند د صدراعظم معلومات دومره 

زيات، پراخ او دقي  وو، چې په خپله د افغان چارواکو هم دومره نه وو، 
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ګندوله، نو افغانانو که له يوې خوا د هند د صدراعظم پر خربو خوښي څر 

له بلې خوا يې پر خپلو تصنعي چارواکو قهر او غوصه هم ښکاره کوله، چې 

ولې يې د هند د صدراعظم په شان په الفاظو کې پوره قوت او ظرفيت 

موجود نه و او ولې د خپل هېواد له مايض څخه ناخربه دي. د هند 

لوم وو صدراعظم ته د افغانستان تاريخي واقعيتونه په دومره ژور ډول مع

چې نه يې پر هېواد باندې د واکمنۍ جنګساالريزې فضا، تنظيمي 

ټوپکامرو او سرتو جنګساالرانو يادونه وکړه او نه هم ستاينه.  د زورواکو 

يادونه هغه منفي تقاضا ده چې پر هېواد واکمن جنګساالران يې له هر 

 بهرين لوړ پوړي چارواکي څخه هيله لري، چې د دوی تنظیمي ټوپکامر

دې د افغانستان د شخصيتونو په توګه په داسې غونډو کې د مثبتو او ميل 

کرکرتونو په توګه ياد يش، خو د هند صدراعظم د افغانستان واقعيتونه په 

ژور ډول درک کړي او يوازې يې د همغو تاريخي شخصيتونو يادونه  وکړه 

په دې  چې ټول افغان ولس ته د منلو او تائيد وړ وو. د هند د صدراعظم

مدبرانه چلند هم له څو محدود جنګساالرانو او د هغوی له پلويانو پرته 

 اکرثيت افغان ولس ډېر خوشاله دی.

هندوستان افغانستان ته د ))اتل(( ودانۍ ډالۍ کړه، د نورو په شان 

يې هڅه ونه کړه چې ))غل( پر افغانانو باندې د ))اتل(( په نامه تحميل 

ۍ په ډالۍ کولو رسه د ابادۍ د يو سمبول په کړي. هند د ))اتل(( ودان

 توګه رښتيني ))اتلويل(( څرګنده کړه.

دا داسې يو يادګار دی چې کله هم د افغان ولس رښتيني استازي په 

دې ودانۍ کې ناست وي، نو د هندوستان د سرت هېواد دا ډالۍ به 

وريادېږي؛ له دې رسه به د افغانستان د ودانۍ سوچ هم کوي او هم به يې 

د هند ټولې هغه مرستې او ودانيزې چارې په ذهن کې ګرځي چې 
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په اوږدو کې په افغانستان کې تررسه کړي دي. موږ هندوستان د تاريخ 

هيله لرو چې دې ودانۍ ته د ولس رښتيني استازي الره پيداکړي چې 

ذهن او فکر يې د هېواد د ابادۍ له مينې ډک وي، نه لکه د اوس په شان 

 چې يو زيات شمېر يې د خپل ځان په فکر کې دي. 

تان په اړيکو کې يو د هند د صدراعظم وينا د افغانستان او هندوس

نوی تاريخي باب دی چې ارزونه او ستاينه يې په يوه ليکنه يا څو ليکنو 

کې ناشوين برېښي، دا وينا دومره ښکلې وه چې موږ  ورته حد او حدود نه 

شو ټاکلی، د هر ښکيل يش لپاره بريد ټاکل اسانه کار نه دی، لکه څنګه 

عريفوالی يې نه يش، چې ښکال پوهان له ښکال څخه خوند اخيل او ت

دغسې موږ هم د هند د صدراعظم له ښکلې وينا څخه خوند واخيست، خو 

تعريفوالی يې نه شو، خو مننه يې پر موږ فرض ده، که څه هم د مننې 

لپاره به بشپړ او پوره الفاظ ونه لرو، عيناً لکه د خپل ولس په شان چې په 

اقت او رښتينولۍ زړه کې ډېر صفا، مخلص او صادق دی، خو د خپل صد

لپاره وررسه وخت پر وخت بشپړ الفاظ موجود نه وي، دغه ليک زموږ د 

زړه د اخالص زېږنده وګڼئ، که په الفاظو کې کمی وي، هغه راوبښئ، خو 

 په مينه او خلوص کې به کمی نه وي.

د ګاندي او باچاخان د عدم تشدد د افکارو، ايډيالونو او نظرياتو د 

 پيل کېدو په هيله

 په ډېر درنښت

 پوهنوال محمد اسمعيل يون

 د افغانستان ميل تحريک په استازۍ
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 د يوه فرهنګي انقالب په لټه

مه په کابل سټار (۷۲ل( کال د کب پر )۶۹۳۱دا لیکنه يا وينا مې د )

عنوانو علمي او اديب اثارو د ( ۶۱۷هوټل کې د ميل تحریک له خوا د )

 غونډه کې اورولې وه. چاپ په وياړ په رابلل شوې پرمتينه

 

 د عظيم، کریم، رحيم، غفار او غفور څښنت تعالی په نامه

ميل او   تر هر څه وړاندې د افغانستان ميل تحريک په استازۍ

پخواين ولسمرش ښاغيل قدرمن حامد کرزي، تاسو ټولو درنو او قدرمنو 

مرشانو، مخورو، لیکواالنو، استادانو، د ملت استازو، دولتي چارواکو او 

  ددې پرمتينې غونډې ټولو برخوالو ته السالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته

 وايم!
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 ، هر کله راشئ!ټولو ته سالمونه ، درناوی، ښې چارې، ښه راغالست 

درنو او پتمنو هېوادوالو! نن موږ په داسې يو حالت کې يو چې د 

هېواد په ګوټ ګوټ کې د وير او ماتم اورونه بل دي او هره ورځ زموږ د 

هېواد تنکي ګلونه  د اور د ملبو له ستوين تېرېږي. ټول هېواد له داسې يو 

ېږدي، نه مو کرش، نه سرت ناورين او ناتار رسه مخامخ دی چې نه مو مرش پر 

ماشوم، نه ځوان او نه بوډا، نه مو ښوونځی پرېږدي، نه روزنځی، نه 

درملځی او نه دمه ځای، ټول هېواد د جهل له يو سېالب او توپان رسه 

مخامخ دی.  په داسې يو حالت کې د علم او متدن، انسانيت او سړيتوب 

 ړ کار دی.لپاره د يوې ډيوې لګول هم د زيات ارزښت او اهميت و 

د افغانستان ميل تحریک د خپل هېواد د دردونو د درملنې لپاره تر 

ټولو ښه او غوره مبارزه دا وګڼله چې د وچو او سپوره شعارونو، ولولو او 

جذباتو پر ځای عميل کار، زيار او خدماتو ته مخه کړي. په هېواد کې د 

تقاضا د شعار سيايس، کلتوري او مدين حرکتونو دوديز سستم چې اکرثه د 

پر بنس  والړ و، مات کړي او خپله عميل کار ته ورودانګي. په کلتوري، 

ټولنيز او سيايس ډګر کې د عميل کار او خدماتو بېلګې وړاندې کړي، د 

مظلومو هېوادوالو غږ او فرياد پورته کړي او د انسانپالو او هېوادپالو 

نا نه ده چې د افغانانو د مرستې الس هغوی ته ورسوي. دا په دې ما

تحريک په دې ډول حرکت رسه به هره ستونزه حل يش او موږ به خپل 

وروستي انساين ارمان ته ورسېږو، خو خربه په دې کې ده چې موږ به د 

ناروغۍ او درد د درملنې لپاره تر خپله وسه لومړين ګامونه پورته کړي 

نګرهار، کونړ، وي. يوازې په ټولنيزه برخه کې موږ په تېر يوه کال کې په ن
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لغامن، خوست، کابل، هلمند او د هېواد په نورو سيمو کې جګړه ځپلو، 

غمځپلو او مصيبت ځپلو هېوادوالو رسه د السنيوي په خاطر له کورمېشتو 

او بهرمېشتو افغانانو څخه مرستې راټولې کړي او مظلومو هېوادوالو ته مو 

هري کې د ميل رسويل دي. هغه نقدې مرستې چې د تېر يوه کال په ب

تحريک له خوا په مستقيم او نا مستقيم ډول هېوادوالو ته رسول شوي، 

 نږدې )پنځه لس ميليونه افغانيو( ته رسېږي.

ميل تحريک د جګړې پر ضد د شينوارو د ولسونو غږ اوچت کړی او 

 دوه ځله يې د هغوی د فرياد د اوچتولو لپاره غونډې جوړې کړې دي.

د ښار کې د يوې خونړۍ پېښې پر ضد ميل تحریک په جالل ابا

الريون وکړ، هغه پېښه يې وغندله او د قربانيانو له کورنيو رسه يې د 

 هېوادوالو مرسته راجلب کړه.

ميل تحريک په سيايس ډګر کې د سيايس ډملرشانو او  يو شمېر 

حکومتي چارواکو د ناقانونه پرېکړو پر وړاندې پر خپل وخت غربګون 

يلې او غوښتنې يې منعکس کړي دي. ميل تحريک د ښودلی او د ولس ه

تېر يوه کال په بهري کې د ميل هويت په تېره بيا د هويت په تذکره کې د 

افغانيت او اسالميت د تسجيل په خاطر په لسګونو لويې او وړې غونډې 

کړي او هم يې له نورو ورته مدين،کلتوري او سيايس حرکتونو رسه يو 

ميت( د سرتې داعيې د مالتړ لپاره په پراخ ځای د )افغانيت او اسال 

الريون کې اسايس نقش لوبوالی او ددې داعيې غږ يې تر ټولو اړوندو 

 دولتي چارواکو پورې رسولی دی.
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ميل تحریک د تېر يو کال په بهري کې د ميل او فرهنګي شخصيتونو د 

منانځغونډو په ګډون تر لسو زياتې بېالبېلې اديب علمي او تحلييل 

انځغونډې جوړې کړې دي، په )ګوګل يا نړيوال علمي جال( کې يې د من

پښتو د شاملېدو په وياړ يو ورځنی علمي سيمينار جوړ کړی دی او نور 

ګڼ شمېر لوی او واړه کارونه چې د وخت د کمښت له امله يې د ټولو له 

 يادولو ډډه کوم.

 ددې غونډې قدرمنو ګډونوالو او درنو هېوادوالو!

کال په بهري کې ميل تحريک د يوې غونډې په ترڅ کې  ل(۶۹۳۹د )

ل( کال تر ۶۹۳۹له خپل ولس رسه ژمنه کړې وه چې موږ به انشاء هلل د )

پايه پورې )شل( عنوانه بېالبېل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کوو. ميل 

تحريک خپله ژمنه پوره کړه او د يوې غونډې په ترڅ کې يې د  

ه وروستيو کې  په )کابل سټار هوټل( کې د ل(کال د کب مياشتې پ۶۹۳۹)

 يادو شلو عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه.

ل(کال په بهري کې په همدې ځای  )کابل سټار هوتل( ۶۹۳۹د تېر )

کې پر همدې مهال ميل تحریک يو ځل بيا ژمنه وکړه چې د راروان 

ل( کال تر پايه به انشاء هللا د خپل ولس په همت )سل( عنوانه ۶۹۳۱)

ېالبېل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک د يو کلن متواتر او ب

ستړي کوونکي کار په پای کې دا دی د يوې سليزې په بشپړاوي  رسه نه 

يوازې خپل دا هدف  ترالسه کړ، بلکې تر ټاکيل هدف هم پورته الړ، )يو 

سل او دوه( عنوانه اثار يې چاپ کړل. په دې علمي او نرشايت سليزه کې 
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شمېر داسې علمي، ټولنيز او تاريخي اثار هم شامل دي چې په ګڼ 

تعليمي او تحمييل ډګرونو کې به ترې د تدرييس اثارو په توګه ګټه پورته 

کېږي. طبيعي خربه ده چې دا يو ډېر ستړی کوونکی  کار و، زه د ميل 

تحريک په استازۍ له ټولو قدرمنو ليکوالو او د چاپ په برخه کې له ټولو 

مرستندويانو څخه د زړه له تله مننه کوم چې په ډېرو سختو رشايطو مايل 

کې يې يو بل رسه د مرستې السونه ورکړل او د هېواد په تاريخ کې يې 

يوه ډېره مثمره فرهنګي خاطره او حادثه وپنځوله دا فرهنګي حامسه هم 

حکومت او هم نورو علمي بنسټونو ته د الهام يوه ښه او عميل بېلګه 

ی يش. دا کار په اسانۍ رسه نه دی ترالسه شوی، يو کلن کاري ګرځېدل

پالن او شپږ مياشتې متواتر زيار ددې سبب شو چې موږ د نن  ورځې 

مثبتي فرهنګي حادثې ته ورسېدو. په دې علمي کار کې نږدې دوه سوه 

کسانو  په  مستقيم او تر درې سوه زياتو  کسانو په نا مستقيم ډول ونډه لرلې 

يل )ضياء الرحمن ضياء( چې د کمپوز، سمون او اوډون چارې يې ده. ښاغ

پر مخ بيويل، د ګنګستوب تر پړاوه ورسېد، ان تر دې چې د ورځې يې په 

ويښه زلزلې کتلې او خربه  ان تر ډاکټره ورسېده. )فياض حميد( هم د 

تنکۍ ځوانۍ تنکۍ شېبې ددې کتابونو ډيزان او ښکال ته وقف کړې. تر 

نورو په استازولۍ له دوی څخه ځانګړې مننه کوم. له   ټولو دمخه د

قدرمنو ليکوالو هر يو ))سميع هللا پام، محمد انور سلطاين، يحیا هامی، 

محمد حسن حقيار، څېړنپوه محمد رشيف ځدرا ، ډاکرت بادام 

شف ،حفيظ هللا نظيمي، ضياءالح  صديقي، وفاالرحمن وفا، سيده حسينه 

، روشن الل ملهوتره، پوهاند رازقي نړيوال، ګل تنها، فريوز خان صادق
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پوهاند ډاکرت نقيب هللا سهاک، ضياءالرحمن ضياء، حفيظ هللا تراب، ذکريا 

مالتړ، محمد حسن حقيار، اسدهللا رحمتزی، سيد اصغر هاشمي، نقيب 

احمد اتل، پوهندوی عبدالقيوم کريم، استاد حبيب هللا رفيع، ګل رحامن 

، اميد حريان، عبدالکريم توتاخېل، پوهنوال  رحامين، نرص هلل سومبن 

احمدشاه زغم، محمد اورنګ مختار، محمد ذاکر ذکي، خاطره قرييش، 

محمد اصف احمدزی، سيد امرهللا اميد، دينارګل امني سهاند، محمد 

اميل ابراهيم خېل، مينا مسعوده نېکيار، بارصه شعاع، شېرشاه همدرد، رس 

اولخېل، مسعوده همدم، څېړندوی محق  زملی هېوادمل، فريدهللا 

عبدالغفور لېوال، مصطفی عمرزی، پوهنوال محمد رفي  رفي ، شمله 

نيازۍ، احمدهللا ارچيوال، زرلښت حسيني، محمد اکرب نيازی، روح هللا 

تالش، فياض حميد، رفيع هللا روشن، محمد ويس، حکيم بشارت، 

شاه محمود  رسدارمحمد همدرد، محمدداوود جنبش، رفيع هللا نيازی،

کډوال، پوهاند دوکتور عبدالخال  رشيد، ملوک رغون، محمد نواز 

حقيقت، يار محمد سهار، محمد حليم ستانکزی، ارين يون، پوهنياره اريانا 

حقپال او ياسمني وزيري(( څخه ډېره مننه کوم چې له کومې طمعې او 

 توقع پرته يې موږ ته خپل اثار په واک کې راکړل.

ه مايل متويلوونکو هر يو ))حاجي عبدالقيوم  پرديس، د چاپ لپاره ل

سلطان محمد نوري،قدرت هللا سهاک، عبدالرزاق رافت، په  ډمنارک، 

هلمند او ننګرهار کې د تحريک له کلتوري څانګو ، لطیف خان ژوندی، 

پوهنمل غالم نبي فراهي، عبدالستار سعادت، ، شميم کټوازی، چرند سنګ 

ن، حاجي سنګر ساپی، قطب الدين رويدار، او پارسن سنګ، غفور خا
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امريخان يار، حاجي محمد رفيع وردګ، حاجي وحيدهللا وليزی، محمد 

داود شينواری، احسان هللا کاموال، حاجي محمد انور اخندزاده، محمد 

اقبال عزيزي، محمد عمر شېرزاد، محبوب هللا محبوب، خريهللا، عيل اکرب 

مد حليم فدايي، محمد ګالب منګل، ژوندی، انجنري نظرمحمد منګل، مح

محمودکرزی، ډاکرت زملی احمدزی، محمد زمان مموزی، عبدالجبار 

نعيمي، حميد نارصي وردګ، زملی توپان، شېرعيل خان شېر، حاجي 

خان محمد باز، عرب شاه چمتو، مريويس ياسيني، اجرخان زهري، 

بدالوکيل وحيدهللا کليمزی ، ډاکرت يعقوب پتيالی، عبدالقادر ځاځی، ع

وفا، زمرک پادخوايب، انجنري مريحاتم فضيل، خان افضل هډه وال، محمد 

عاش  غريب ، محمد اصف حکيم، مريحمزه ساميزی، احمد جان پوپل، 

نثاراحمد نارصي، حوريه عامل، انيسه عمراين، سيدخالد عمراين، عبدهللا 

سيد رامني همدرد، ډاکرت احمد همدرد حسام، انجنري ذبيح هللا حسام، 

فضل هللا وحيدي، محمد اصف ننګ، محمد هاشم نيازی سنګر، ګلزار 

سنګروال، احمدهللا عليزی، احمد صميم فضيل، محمد حليم ملنګ، 

نجيب احمدزی ، حکم خان حبيبي، حاجي زمان لغامين او حاجي 

بريايل ګرديوال(( څخه ډېره زیاته مننه کوم چې هر يو په خپله مايل 

دف ته ورسولو، يو ځل بيا له دوی او د دوی ټولو قربانۍ موږ دې علمي ه

په استازۍ له  ښاغيل  )قدرت هللا سهاک( څخه مننه کوم چې دا ځل يې 

موږ رسه ځان ډېر زيات ستړی کړ. د النخيل چاپخونه، کاکړ چاپخونه، 

ډيالي  تبلېغايت رشکت او د هغه مرش حاجي خوشال لغامين، مومند 

نه، ختيد خپرندويه ټولنه او حاجي صيب خپرندويه ټولنه،  سهار چاپخو 
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مفتاح الدين او نور دوستان ټول د زياتې مننې، او قدردانۍ وړ دي چې 

هر يو په دې فرهنګي کار کې خپلې هلې ځلې کړې دي. د خپل ځان په 

 باب بايد هم ووايم:

 چې خپل غزل له چانه اورم حمزه

 وایم چې چا داسې وينا کړې ده

مياشتې ځينې ډېر رضوري کارونه يوې خواته کړل، ما هم پوره شپږ 

 ځان مې دې سرت فرهنګي کار ته اړم کړ.

د ټولو هغو کتابونو د مخونو متواتر شمېر چې ما په پرله پسې ډول 

زرو مخونو ته رسېږي. دا ډېر چينجن او ( ۷۳۱۱۱ايډې  کړي، نږدې )

دمايت کارونو ستړی کوونکی کار و،  دا کار طبعاً سړی له نورو سيايس او خ

څخه بايس. ددې يادونه مې ځکه وکړه چې دا ستومانه کوونکی فرهنګي 

کار ددې سبب شو چې هغو خلکو ته د يو ډول تبليغاتو پلمه په الس 

ورکړي چې خپله کار نه کوي، د نورو خلکو کارونو ته منتظر ناست دي. 

ن( ته هم هغوی په فيسبوک او ټوليزو رسنيو يا نورو پاڼو کې وليکل:  ])یو 

لکه چې د مفکر صيب)ښاغيل ډاکټر ارشف غني( حکومت څه مالده يا 

خوږه ورکړې ده، نو ځکه غلی ناست دی، اوس يې ماشني هېڅ ريز نه 

کوي، پخوا به لکه بلبل غوندې غږېده. خو اوس يې هېڅ غږ نه پورته 

کېږي.[ خو موږ دوی ته ځکه ځواب نه ورکاوه چې ځواب ته مو وخت نه 

ادی اوس نننۍ فرهنګي حادثه ددې ټولو پوښتنو يو غوڅ ځواب درلود. د

دی. هر هېوادوال ته بايد څرګنده وي چې موږ دومره کمزوري نه يو چې 

د ګډوله حکومت  په ګډوله جوړښت کې راټاله شوي، نامتجانس او متضاد 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې

 

8188 
 

اشخاص دې ددې جرئت ولري چې زموږ د ح  چغه غلې کړي. خو موږ 

په شان په وچو شعارونو او فيسبوکي ناندريو خپل  نه غواړو د ځينو نورو

وخت تېر کړو. کار  سخت، شعار او خربې اسانه دي. موږ غواړو له 

حکومت، ټولنې او ولس رسه مو چلند او قضاوت د عدالت،  تدبري او 

انصاف پر تله والړ وي. د هر چا ښه کارونه بايد تائيد او ناوړه عملونه يې 

ته د ميل تحريک د راتلونکو کارونو او پالنونو په باب بايد  وغندو. غواړم دل

خپل او  د تحریک ليدلوري مشخص کړم. څه وړانديزونه لرو او څه 

غواړو؟ له حکومت، مدين ټولنو او ولس څخه مو هيلې او غوښتنې څه 

 دي؟

په افغانستان کې د ثبت شويو  لومړی مدين او سيايس ټولنې:

نيمه سيايس جوړښتونو  او وړو سيايس او ناثبت شويو سيايس ګوندونو، 

بېالبېلو ډلو او جوړښتونو ته رسېږي.  د اکرثو ( ۳۱۱حرکتونو شمېر نږدې )

دا ډول جوړښتونو د تقاضې او عرضې تر مند انډول برابر نه دی، اکرثه 

يې هر څه غواړي  او له بله يې غواړي، خو ډېر کم يې داسې دي چې د 

ري. د نورو اکرثو يې تقاضا تقريباً )سلو( تقاضې تر څنګ يو څه عرضه هم ل

ته او عرضه يې نږدې صفر ته رسېږي. هر کله چې د عرضې او تقاضې تر 

مند انډول له منځه الړ يش، عدالت په خپله له منځه ځي. د ثبت شويو او 

ته ( ۳۱۱۱ناثبت شويو مدين ټولنو او قومي شوراګانو شمېر  هم نږدې )

په منځني ډول څلور کارونه تررسه کړي، رسېږي، که هر ګوند هر کال 

يانې په کال کې يو کلينيک،يو جومات  يو ښوونځی او يو روزنيز کورس 

جوړ کړي، نو په کال کې به دوه زره بېالبېل کارونه يش ، که مدين ټولنې 
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او قومي شوراګانې هم دېته ورته کار وکړي، نو په یو کال کې به )شل زره( 

ړاندې شوي وي او دا به هغومره کارونه وي چې د مثمر کارونه ټولنې ته و 

دولت تر کچې به هم زيات يش. خو دلته ياد جوړښتونه نه يوازې شعاري 

بنه لري، له نورو تقاضا کوي، په خپله فکري او فزيکي توليد نه لري، زموږ 

هيله او وړانديزونه همدا دي چې تر شعاري او تخييل حالته ځان راوباسو 

 خدمايت بېلګې وړاندې کړو. او په عميل ډول

له حکومتي چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې تر ټولو  حکومت:

لومړی دې دروو بس کړي، د دروغو په پرېښودلو هېڅ لګښت نه راځي، 

که دواړه دولتمرشان هر يو په سلو کې پنځوس پنځوس سلنه دروو او 

لس تقاضا ژمنې پرېږدي، بيا به هم يو ښه پرمختګ وي، بېځايه وعدې د و 

پورته کوي، د حکومت او ولس تر مند واتن الپسې زياتوي اوسني سيايس 

مرشان دې اسايس قانون او نور قوانني لومړی پر ځان او بيا پر نورو 

تطبي  کړي. د اسايس قانون د بدلولو هڅه دې نه کوي، ځکه که يو ځل 

، د قانون د بدلون بحث پيل شو، هره ډله به خپلې غوښتنې مطرح کوي

هېواد به د اوسنيو نورو بحرانونو تر څنګ د اسايس قانون له بحران رسه 

هم  مخامخ يش، اوسني دولتمرشان چې له نورو مخالفينو څخه د اسايس 

قانون د تطبي  غوښتنه کوي، خپله دې هم رس په ګرېوان کې ننبايس چې 

دوی څه کوي؟ هېڅ داسې ورځ به ونه مومي چې په يوه نه يوه برخه کې  

له اسايس قانون څخه رسغړونه نه وي شوې، موږ له ښاغيل ډاکټر ارشف 

غني څخه هيله کوو چې له اسايس قانون څخه د خط کشۍ ميدان جوړ 
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نه کړي، چې کله وايي دا مثلث پر مربع بدلوم، مربع پر مستطيل او داسې 

 نور...

موږ له حکومت څخه په ټينګه غواړو چې په امنيتي سکتور کې دې 

ي سمتي، قومي انحصار اوسکتاريت عنارص ختم کړي. د تنظيمي تنظيمي

ډملرشانو او سرتو جنګساالرانو عکسونه او نور تيظمي افکار دې د امنيتي 

سکتور له ساحې څخه لرې کړي. موږ له اوسنيو دولتمرشانو غواړو چې 

انتخابايت سستمونه دې د خپلو نا مرشوع غوښتنو تر اغېز الندې نه راويل، 

بايد په ډاګه يش چې تاسو او ستاسو عملونو ته په کتو رسه تاسو د  دوی ته

افغانستان په سيايس راتلونکي کې هېڅ بل چانس نه لرئ، نو په کار دي 

چې انتخابايت سستمونه له سيايس غرضونو او مرضونو لرې وساتل يش. د 

سولې په برخه کې بايد وويل يش که څه هم د سولې د عايل شورا په 

ې يو نسبی مثبت پرمختګ شوی، خو ال هم کايف نه دی. اوس جوړښت ک

هم پر حکومت واکمن جنګساالران د سولې له کلمې او پروسې رسه 

حساسيت ښيي، د منفي او مثبتې ، عادالنه او نا عادالنه سولې اصطالحګانې 

کاروي. دا ډول اصطالحګانې خپلې  خپلې ماناوې  لري، په دې مانا چې  

ه عادالنه ده چې د دوی واک تضمني کړي که نه نو بيا دوی ته هغه  سول

منفي او نا عادالنه ده. موږ د ميل هويت پر خونديتابه ټينګار کوو يو ځل 

بيا له حکومت څخه په ټينګه غواړو چې د اسايس قانون په رڼا کې د 

هويت په تذکرو کې د افغانيت او اسالميت جوهر خوندي کړي او موږ 

ته نه اړبايس، حکومت دې د فسادګرو په الس د فساد  دې بيا لويو مظاهرو

ضد مبارزې  دوديز سستم ختم کړي، هم دې د فساد او هم د فسادګرو  پر 
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ضد هممهاله مبازره وکړي.  دولتمرش ارشف غني دې خپل ناکنرتوله او نا 

مرشوع مشاورين، مرستياالن او نور دولتي چارواکي کنرتول کړي او په 

ې دې د څو موازي حکومتونو متضاد حرکت پايته يوه واحد حکومت ک

 ورسوي.

دولتمرش دې  د تنظيمي جنګساالرانو تلني غونډو، ياد غونډو ته خپله 

هم له ورتګ څخه ډډه وکړي او نور دولتي چارواکي دې هم له ورتګ 

څخه منع کړي، ځکه چې دې کار رسه د ملت وخت ضايع کېږي، 

ال لګښت او دولتي امکانات قطع دولتمرش دې پر يادو غونډو د بيت امل

کړي او نه دې تنظیمي ډملرشانو او د هېواد ورانوونکو ته ناقانونه لوی لوی 

القاب ورکوي. که دولتمرش ولس ته ډاډ نه يش ورکوالی، پر ټپونو دې ورته 

مالګې هم نه دوړوي. دولتمرش او حکومتمرشان دې ولس او د رسنيو د 

اسانسوره مناظرې ته حارض يش او لکه استازو په ګډون يوې لويې او ن

 څنګه چې يې ژمنه کړې وه، ولس ته دې سپيناوی ورکړي.

 اوس راځم اپوزېشن ته!

له بده مرغه چې په هېواد کې اوس هم يو غښتلی، ولسواک، مدبر او 

سامل اپوزېشن نه شته، کوم څوک، ډلې  يا اشخاص چې اوس د اپوزېشنونو 

متثيل کوي، دا هم په حقيقت او واقعيت کې د تېر او اوسني حکومت 

بوساړې دي چې بادېږي. يايې زامن په حکومت کې دي،  يا يې ورونه يا 

تنظيم او کورنۍ غړي خو خپله د اپوزېشن اک  کوي. موږ يې هم  د 

اوس څو ډوله متثييل اپوزېشنونه لرو. يو اجراييه رياست د جمهوري 
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رياست په مقابل کې،  دويم د جمهور رييس مرستياالن د جمهور رييس په 

مقابل کې، درېيم د جمهور رييس يو شمېر مشاورين د جمهور رييس په 

ييس د خپل اجراييه رييس په مقابل کې،  د ميل مقابل کې، بل جمهور ر

شورا يو شمېر غړي د جمهور رييس په مقابل کې، د همدې شورا يو شمېر 

غړي د اجراييه رييس په مقابل کې، د ډاکټر عبدهللا او ډاکټر غني يو 

شمېر ناراضه کمپايرنان چې د خپل ذوق مطاب  څوکۍ ورته نه دي 

طالبان د ټولو نظام په مقابل کې او ولس رسېدلې، د دواړو په مقابل کې، 

بيا ددې ټولو په مقابل کې، يانې د حکومت تر کنرتول الندې ساحه کې 

په مجموعي ډول يو وروست، سست او  اچار ته ورته اپوزېشن موجود 

دی،  چې تاریخ تېرې، امتياز غوښتونکې او ځانپالې بڼه  لري او د خري 

د اپوزېشن په باب، د وروستۍ هېڅ ډول هيله ورڅخه نه يش کېدی. 

نتيجې په توګه بايد ووايو چې طالبان د اوسني حکومت نظامي مخالفین 

دي، چې د سيايس تفکر په انډول يې مذهبي جذبه او نظامي فعاليتونه 

زیات دي، نور نو په حقيقت کې ولس هم د طالب او هم د اوسني 

ده چې د مظلوم  حکومت خاموش ابوزېشن دی. يو سامل اپوزېشن ته اړتيا

اکرثيت فرياد اوچت کړي او دا ولس د طالبانو له ظلمونو او د حکومت له 

فسادونو وژغوري، دا چې دا اپوزېشن څنګه جوړېدی يش، وخت او تدبري 

 ته اړتيا لري.

اوس راځم دې خربې ته  چې موږ خپله څه کوو او څه مو له واکه 

 پوره دي؟
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لنيز، کلتوري او نيمه سيايس د افغانستان ميل تحريک يو مدين، ټو 

حرکت دی، موږ د سوله ييز مدين حرکت په توګه غواړو خپل تګلوری په 

 دې ډول مشخص کړو.

د تېر په شان غواړو خپلو خدمايت چارو ته ټولنيزه برخه کې: 

دوام ورکړو، مظلومو او مصيبتځپلو هېوادوالو ته د حکومت او نورو 

ی تر مند د يوې وسيلې او پله هېوادوالو مرستې راجلب کړو او د دو 

ملريز کال په بهري کې د ټول (۶۹۳۳حيثيت غوره کړو. تحريک غواړي د )

هېواد په کچه د هېوادوالو په مرسته، يو کلينيک، يو جومات، د نجونو يو 

لومړنی ښوونځی او د سواد زده کړې پنځه کورسونه جوړ کړي. ميل 

ګانو او مدين حرکتونو څخه تحريک له ټولو سيايس ګوندونو، قومي شورا 

هيله کوي چې هغوی هم ورته کارونه تررسه کړي او هغه حرکتونه چې ډېر 

غښتيل دي او ډېر شعارونه ورکوي، هغوی بايد تر دې زيات کارونه تررسه 

 کړي.

په فرهنګي برخه کې به موږ خپله پاملرنه فرهنګي برخه کې: 

کوو، د وخت له عرصي نوره هم زياتوو، د کتابونو چاپ ته به دوام ور 

خپرنيزو وسايلو په ګټه پورته کوو، د نرشايت چارو د پوښک ساحه به 

زياتوو، ښوونځيو، پوهنځيو او روزنيزو مرکزونو ته به خپل نرشايت مواد او 

 د نورو فرهنګي بنسټونو ګټو اثار ور رسوو.

ميل ورځې به منانځو او د ميل شخصيتونو تلني غونډې به جوړوو، د 

لتوري يرغل د مخنيوي لپاره به هلې ځلې کوو او د ميل هويت پردي ک
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ارزښتونه به خوندي کوو او په ټوليز ډول به د ټولنې په ذهني اعامر کې 

 خپله ونډه اخلو.

په سيايس برخه کې به موږ له نورو ميل  سيايس برخه کې:

مدين حرکتونو رسه هڅه کوو چې د اوسني نظام جوړښت، چې په ډېرو 

ې حالت ته رسېدلی، خوندي وساتو، د نظام په داخل کې  د زحمتونو د

فسادګرو او زورواکو پر وړاندې چې د نظام اسايس دښمنان ګڼل کېږي، 

په ټينګه مبارزه وکړو، غواړو د دولت په داخل کې له هېوادپالو او ملتپالو 

افغانانو رسه الس يو  او د هغوی تر مند همغږۍ رامنځته کړو. په دې ډول 

دولت په داخل کې د ډول ډول مکروبونو د درملنې لپاره يوه نسخه به د 

پيدا کړو. د دولت له مخالفينو څخه هم غوښتنه کوو چې له جګړې او 

وينې تويدنې الس واخيل، د نظام عمومي اډانه زيامننه نه کړي. 

ښوونځي، پوهنځي او روزنيز مرکزونه ونه تړي او که جنګساالرانو رسه خپل 

ب لري، د هغوی په ټس کې دې ولس نه سوځوي. زموږ په حساب او کتا

نظر حکومتي او ناحکومتي جنګساالران او فسادګر چې د حکومت په اډانه 

کې يې اسايس ځای نيولی او هغه مخالفین چې د زور او وحشت له الرې 

حاکميت غواړي دا دواړه د افغانستان د بحران داخيل لوبغاړي دي او موږ 

 ول ددې دواړو رنځونو درملنه ويش.غواړو په موازي ډ

يو ځل بيا د هويت په تذکره کې د افغانيت او اسالميت پر تسجيل 

ټينګار کوو او دا خپل ح  ګڼو، که حکومت بيا هم له احتياطه کار واخيل  

او يو ځل بيا په دې برخه کې قانون تر پښو الندې کړي، نو بيا هم د سرتو 

د کارکوونکو پر وړاندې د غوڅ اقدام مظاهرو احتامل شته او ددې بهري 
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تر رسه کول هم ردېدالی نه يش. په داسې يو حالت کې دې نا افغانه 

دولتي چارواکي خپل رس ښه خالص کړي چې دا يوه ميل مسله ده  او 

دې رسه ټوکې کول په کار نه دي. نور نو که په ټوليز ډول د ډاکټر ارشف 

ا هر بل افغان ښه کارونه تررسه غني په ګډون هر بل دولتي چارواکي او ي

کول تائيدوو يې او مالتړ يې کوو او که ناوړه عملونه يې کول غندو يې. 

موږ د افغانانو په توګه ځان ته دا ح  ورکوو چې د منط  او عدالت پر 

بنس  د يو چا عملونه وارزوو، نه د احساسايت شعارونو، شخيص کينو او يا 

 ړې له مخې.هم د مقام او موقف د راکړې ورک

نور نو ستاسو وخت نه نيسم، په پای کې یو خل بيا له قدرمنو ليکوالو 

او د کتابونو د چاپ له مايل مرستندويانو څخه ډېره مننه کوم چې د دوی  

د زيار او زحمت له امله موږ د داسې یوې غونډې د جوړېدو جوګه شو او 

 تاسو رسه مو د زړه خواله وکړه.

 و د هېوادوالو د سوکالۍ په هيلهد هېواد د زرغونتيا ا
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 افغانستان کې څوک سوله نه غواړي؟

 )د ميل درسونو د دويم پړاو لومړی درس(

 

ل( کال د ثور پر اوومه نېټه )شپږم ماښام، اوومه ورځ( د ۶۹۳۲د )

افغانستان خلکو دميوکراتيک ګوند د يوې پوځي کودتا له الرې د 

او پرځای يې ))د افغانستان  رسدارمحمد داودخان جمهوري نظام ړنګ

 دميوکراتيک جمهوريت(( اعالن کړ.

 

هغه وخت زه )يون( د شپږم ټولګي زده کوونکی وم. اوس چې 

ل( کال دی. د ثور شپږم ماښام دی او سبا يې د ثور اوومه نېټه ده. ۶۹۳۳)

کاله شول، خو ( ۹۸زه اوس د پوهاندۍ علمي رتبې ته رسېدلی يم. پوره )

انه ده. جګړې يو نسل په بشپړ ډول تر ستوين تېر کړ او د جګړه ال هم رو 
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دوو نسلونو نيم عمر په جګړه کې تېر شو. تر صليبي او ځينو نورو جګړو 

وروسته په افغانستان کې روانه جګړه د نړۍ د جګړو په تاريخ کې تر ټولو 

اوږده جګړه ده. چې بې شمېره زيانونه يې اړويل دي. دلته به ددې 

 څرنګوايل ته هم لږ تم شو: جګړې د زيان

 

دې  د جګړې زيانونه: 

کلونو کې تر  (۹۸جګړې په )

يونيم مليون زيات افغانان 

شهيدان کړي، دوه مليونه يې 

مليونو ( ۶۱معلول کړي، تر )

زيات يې د هېواد په داخل 

کې او له هېواده بهر مهاجرت 

ته اړ کړي دي، د لسو مليونو 

افغانانو د لوستوالۍ مخه يې 

نيولې، دوه مليونه کورونه يې 

ړنګ کړي، تر درې زرو زياتې 

لويې او وړې فابريکې يې له منځه وړي دي، تر څلورو زرو زيات 

ښوونځي يې ړنګ کړي، په سلګونو مليارده ډالره اقتصادي زيان يې اړولی 

او د هېواد کلتوري، ميل او دفاعي ارزښتونه او استحکامات يې زيامنن 

 کړي دي.

و دا لړۍ ال هم روانه ده. اوس راځو دې پوښتنې ته چې چا د زيانون

په افغانستان کې سوله نه ده غوښتې، څوک ددې جګړې لوبغاړي وو او دا 

 لړۍ ولې دومره اوږده شوه؟
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 د سولې مخالفني او د جګړې لوبغاړي څوک دي؟

ل( کال څخه بيا تر دې دمه سولې وخت پر وخت خپل ۶۹۳۲له )

بېالبېل پړاوونه وهيل دي، غواړو دلته ورته په ډېر  مخالفني لريل او جګړې

 لنډيز رسه نغوته وکړو.

ل( کال د ثور پر اومه تر پوځي پاڅون او ۶۹۳۲د ) لومړی پړاو:

کودتاه وروسته واکمن ګوند غوښتل خپل مخالفني د برچې په زور له 

مياشتني زور کارونې وروسته پوه شول ( ۶۸خپلې مخې لرې کړي. تر )

ر کيل نه کېږي. ويل کېږي په پېښور کې مېشت د وخت د نظام چې په زو 

اصيل مخالف مرش )انجنري ګلبدين حکمتيار( او د کابل د حکومت مرش 

)حفيظ هللا امني( يوې نسبي روغې جوړې ته نږدې شوي وو. دا حالت د 

امني کورمېشتو او بهر مېشتو مخالفينو نه شو زغمالی، نو ځکه خو ټول رسه 

 شول او ددې پالن مخه يې ونيوله.الس په کار 

مه نېټه پخواين شوروي ( ۱ل( کال د جدي پر )۶۹۳۸د ) دويم پړاو:

اتحاد پر افغانستان يرغل وکړ، حفيظ هللا امني يې وواژه او وررسه يې د 

خل  ډلې حکومت ړنګ او د افغانستان د خلکو دميوکراتيک ګوند د 

ونو سور د کابل پر واک پرچم ډلې مرش )بربک کارمل( يې پر خپلو ټانک

واکمن کړ. دې کار رسه جګړې زور واخيست او په ټول هېواد کې د 

شوروي د يرغل او روس پلوي نظام پرضد پاڅونونه پيل شول، دې لړۍ 

 اوه نيم کاله دوام وکړ.

کله چې شوروي مرشان له خپلې بريا نهييل او پر خپلې  درېيم پړاو:

د ايستلو په لټه کې شول، کارمل د ماتې باوري شول، نو د خپلو عسکرو 

شوروي لښکرو له وتلو رسه مخالفت وکړ او ډاکرت نجيب هللا مالتړ، نو ځکه 
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خو د کارمل پرځای د نجيب هللا ګومارنه تررسه شوه. ډاکرت نجيب هللا د 

ميل روغې جوړې تګالره او يو اړخيز اوربند اعالن کړل، خو جهادي 

ستخباراتو د ډاکرت نجيب هللا د روغې مرشانو او تر شا يې د پاکستان ا

جوړې سياست رد کړ او جګړه يې جاري وساتله. پر جالل اباد ښار د 

پاکستان درې قول اردوګانو او نږدې شل زرو مجاهدينو منظم يرغل وکړ، 

خو دا يرغل د وخت د حکومت د منظم پوځ د ټينګ مقاومت له امله له 

 ماتې رسه مخ شو.

ډاکرت نجيب هللا ال خپل حاکميت ته دوام ورکاوه چې  څلورم پړاو:

شوروي اتحاد ړنګ شو، د اسالمي جمعيت مرشتابه چې له پخوا څخه يې 

له شوروي اتحاد رسه د اړيکو اسناد خپاره شوي وو، له يو شمېر نورو 

جهادي مرشانو رسه مسکو ته سفر وکړ، استاد رباين له رويس مرش )بورس 

ډول وکتل او هغه وررسه واک ته د رسونې ژمنه  يلتسن( رسه په خصويص

وکړه. پرچم ډلې، جمعيت او نظار شورا، وحدت ډلې او د ډاکرت نجيب 

هللا په الس جوړ شويو ملېشو په جبل الرساج کې ائتالف وکړ، د ملګرو 

 ملتونو د سولې پالن يې شنډ او د ډاکرت نجيب هللا حکومت يې ړنګ کړ.

 مجددي له دوه مياشتني متثييل د حرضت صبغت هللا پنځم پړاو:

حکومت او ورپسې د استاد برهان الدين رباين له څلور مياشتني حکومت 

رسه جنګونو زور واخيست، دې جګړو څلور نيم کاله دوام وکړ، يوازې په 

زره( کورونه ړنګ  ۸۳زره( کابل ښاريان ووژل شول او ) ۱۳کابل ښار کې )

 شول. 

نګونو تر پوزې راغلل، دا مهال د خلک له تنظيمي ج شپږم پړاو:

)مالعمر( په مرشۍ د طالبانو اسالمي تحريک په نوم په کندهار کې يو نوی 
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حرکت پيل شو، خلکو يې هرکلی وکړ، دوی لومړی کندهار، بيا شاوخوا 

واليتونه: هرات بيا کابل او د هېواد شامل واليتونه ونيول او د برهان الدين 

يې په پنځه سلنه خاوره کې را ايسار کړ. د  رباين په مرشۍ اسالمي دولت

هېواد په اکرثه سيمو کې د رشيعت په انګېزه او د برچې په وسيله امن 

 ټينګ شو.

د طالبانو او نړيوالې ټولنې په تېره بيا د لويديځې نړۍ  اووم پړاو:

ترمند اوږدې ناندرۍ پيل شوې، د )اسامه بن الدن( پر رس خربه د 

 توغنديو کارونې ته هم ورسېده.

ميالدي کال د سپتمرب پر يوولسمه نېټه پر نيويارک او ( ۷۱۱۶د )

تر  پنټاګون مرګوين ګوزارونه وشول، د امريکا پوځي عزت او طاقت

پوښتنې الندې راغی، امريکا پړه د اسامه په مرشۍ پر القاعدې ډلې 

 واچوله او د دوو مياشتو په بهري کې يې د طالبانو نظام ړنګ کړ.

د امريکا پوځي حرکت دومره چټک و چې سيايس بهري تر  اتم پړاو:

پوځي عمل ډېر شاته پاتې شو، پخوانۍ شاملټلوالې ته چې دا مهال د 

والړه وه، يو ځل بيا ددې چانس مساعد شو چې د امريکايي مرګ پر پوله 

الوتکو تر وزرونو الندې پر کابل واکمنه يش. د بن په کنفرانس کې طالبانو 

او اسالمي حزب له نظره وغورځول شول او د دښمن په سرتګه ورته وکتل 

سلنه واک نظار شورا او اسالمي جمعيت ته ورکړل شو. ( ۳۱شول. )

تنه نور تکنوکراتان د سمبوليکو واکمنو په توګه ( ۶۲حامدکرزی او )

حکومت ته داخل شول، يادې ډلې او ډلو د بهرنيو په مرسته قومي 

تعصب، پخوانيو سيايس کينو او ژبني تعصب ته پراخه ملن ووهله. د نوي 

 په لومړيو درېو کلونو کې د طالبانو فعاليتونه په نشت حساب وو. حکومت
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ن قومي او ژبني تعصب طالبانو ته ددې خو په حاکميت کې واکم

زمينه برابره کړه چې خپلې ليکې په دفاعي بڼه بېرته منظمې کړي. درې 

څلور کاله وروسته طالبان دفاعي او بيا تر هغه وروسته تعريض حالت ته 

 داخل شول.

کلن حاکميت وروسته خلک ډاکرت  (۶۱د حامدکرزي تر ) نهم پړاو:

له طالبانو او نورو مخالفو ډلو رسه به د  ارشف غني ته هيله من وو چې

سولې بهري يو جوت او څرګند حالت ته ورسوي. خو د ګډوله حکومت په 

 جوړېدو رسه هغه هيلې پر نهيلۍ بدلې شوې.

طالبانو له چريکي جګړو څخه جبهه يي جګړو ته مخه کړه.  لسم پړاو:

سقوط دفاعي حالت يې پر بشپړ تعريض حالت بدل کړ، د ولسواليو له 

څخه خربه د ښارونو او واليتونو سقوط ته راورسېده او پر عادي دولتي 

تاسيساتو باندې له بريدونو څخه خربه پر ډېرو مهمو امنيتي بنسټونو پورې 

 بريدونو ته ورسېده.

دا د جګړې د بهري يو لنډ زماين انځور و چې دلته يې يادونه وشوه.  

اړو ته چې دا هم څو اړخونه او اوس راځو د جګړې کورنيو او بهرنيو لوبغ

 څو پړاوونه لري:

دا د خلکو دميوکراتيک ګوند د  لومړی لوری لومړی پړاو: 

واکمنۍ څوارلس کلنه دوره ده. د جګړې کورين لوبغاړي د خلکو 

دميوکراتيک ګوند )خل + پرچم ډله( او د هغوی متحدين، بهرين مالتړي 

په بله خوا کې مخالف يې شوروي اتحاد او نړيوال کمونيستي بالک. 

لوری د مجاهدينو اوه + اته تنظيمونه او د هغوی کورين متحدين، بهرين 
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مالتړي يې، پاکستان، ايران، سعودي عربستان، زيات شمېر عريب 

 هېوادونه، د امريکا متحده ايالتونه او لويديځه نړۍ.

د ډاکرت نجيب هللا د نظام تر ړنګېدو  دويم پړاو او مقابل لوري:

ته، تنظيمي جنګونه په دې پړاو کې شاملېږي، لوبغاړي يې: د رباين وروس

په مرشۍ د کابل رژيم، اسالمي جمعيت او د هغه متحدين، بهرين مالتړي 

يې، روسيه، هند، د مرکزي اسيا هېوادونه، کله ناکله ايران، مخالف لوری 

يې د حکمتيار په مرشۍ اسالمي حزب او د هغه متحدين، بهرين مالتړي 

تر يوه بريده پاکستان )پاکستان دواړو لورو ته(، سعودي عربستان او د  يې

 خليج هېوادونو ځينې خاصې کړۍ.

د اسالمي جمعيت او طالبانو ترمند د جګړو  درېيم پړاو او لوري:

مهال رانغاړي، مقابل لوري د رباين په مرشۍ شاملټلواله، بهرين مالتړي يې 

ايران، يو شمېر اروپايي هېوادونه او  روسيه، هند د مرکزي اسيا هېوادونه،

ځينې نور، مخالفني يې طالبان د هغوی رژيم، مالتړي يې پاکستان، 

سعودي عربستان، متحده عريب امارات او په خليج کې يو شمېر خاصې 

 کړۍ.

د امريکا په مرشۍ د طالبانو د نظام  څلورم پړاو او مقابل لوري:

يا انتخايب حکومت، د قدرت ړنګول. د حامدکرزي په مرشۍ موقت او ب

اصيل زړی اسالمي جمعيت او پخوانۍ شاملټلواله، تکنوکراتان د افرادو په 

توګه او  يو شمېر چپي ګوندونه، بهرين مالتړي يې د امريکا په مرشۍ 

هېوادونه، مخالف لوری طالبان د هغوی ( ۱۱لويديځه نړۍ او نږدې )

ذهبي او استخبارايت کورين متحدين، بهرين مالتړي يې د پاکستان م
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سازمانانونه او په خليج کې يو شمېر کړۍ. د اسالمي حزب يوه برخه هم په 

 مخالف لوري کې واقع وه.

د ډاکرت غني او ډاکرت عبدهللا تر پنځم پړاو او مخالف لوري: 

مرشۍ الندې د ميل وحدت حکومت په نامه چوکاټ کې راټاله شوي 

نه شاملټلواله، غني او په هغه پورې بېالبېل تنظيمونه، د قدرت اصيل رسچي

تړيل يو شمېر اشخاص، د قانوين رسپوښ په توګه، بهرين مالتړي يې د 

امريکا متحده ايالتونو په مرشۍ، اروپايي او لويديد هېوادونه، په 

هېوادونه، روسيه، ايران او ځينې نور هېوادونه بيا په ( ۱۲مجموعي ډول )

 مشخص ډول د ټلوالې مالتړي.

ن د اصيل مخالفينو په توګه، د اسالمي حزب يوه برخه هم د طالبا

مخالف په توګه، د پاکستان اسخبارات بيا د يوه اصيل مخالف د مالتړي په 

توګه. په دې ډول نو جګړه له يوه پړاوه بل ته داخله شوې او ال هم 

داخلېږي. دا چې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه بېالبېلې پلمې او 

 ې، غواړو دلته همدې پلمو او انګېزو ته هم لږ تم شم:انګېزې يې لرل

کله چې د جګړې تر شا غ   د جګړې پلمې او انګېزې:

زبرځواکونه، سرتاتيژيک هدفونه او ايډيالوژيک جريانونه والړ وي، نو د 

هغې جګړې د تداوم لپاره د پلمو او انګېزو پيداکول سخت کار نه دی. په 

کلنې جګړې په بهري کې هم ګڼ شمېر اصطالحات د ( ۹۸افغانستان کې د )

انګېزو د پيداکولو لپاره وکارېدل چې دلته يې په لنډيز رسه يادونه کوو؛ 

ارشار، مجاهد، مهاجر، کمونيست، کافر، مرشک، ملحد، اخوان املسلمني، 

اخوان الشياطني، مخالف، افراطي، وطن پلور، وطن دوست، ترقي، 

يزم، ايډيالست، ماټريالست، مقاومت، رش و فساد، ارتجاع، کمونيزم، امپريال
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ولسواکي، خل ، ولس، طالب، تروريست، ترهګر او داسې نورې نومونې 

چې تر ننه ال کارېږي. دا اصطالحات د غټو، لويو، پټو او ښکاره اهدافو د 

انګېزو لپاره وکارېدل، په مجموعي ډول که موږ د جګړې له پيله بيا تر 

ټول حجم، ټولې خواوې او ټول وسايل محاسبه  دې دمه پورې د جګړې

کړو، نو دا جګړه يوه نړيواله جګړه ګڼل کېدی يش، يا هم افغانستان د 

نړيوالې جګړې مستقيم او نيابتي ډګر و. د نړۍ هېڅ داسې هېواد به پيدا 

نه يش چې د افغانستان په جګړه کې يې په مستقيم او نامستقيم ډول 

لګېديل، ددې ټولو لګښتونو جانبي عوارض  ډوډۍ، ګولۍ او روپۍ نه وي

دادي چې زموږ هېواد کې ال هم جګړه توده ده او تر دې دمه يې 

راغځولې ده. دا چې اوس د جګړې څرنګوالی په کوم حالت کې دی، 

 غواړو دلته په لنډيز رسه ورته نغوته وکړو:

د روانې مياشتې  اوسنی حکومت او د جګړې اوسنی حالت: -۶

ټه ډاکرت غني د ميل شورا ګډې غونډې ته په زړه يوه او په مه نې(۱پر )

خپله خوله بله عجيبه وينا وکړه، د شاملټلوالې تر زيات فشار الندې يې د 

هغوی له دوديزې ترمينالوژۍ رسه سم له تروريستانو رسه د جګړې اعالن 

وکړ، خو په زړه کې پر دې پوهېده چې ددې جګړې مهارول دده په وس 

خو بيا هم ده خپلو مخالفينو ته څرګند او ناڅرګند ګواښونه کې نه دي. 

وکړل. دلته غواړو د غني د بېوسۍ ځينو ټکو او په اوسني حکومت کې د 

 غني د واک موازنې ته لنډه نغوته وکړو:

که څه هم  د ميل وحدت په حکومت کې د واک انډول: -۷

ږي، خو په ډاکرت غني د وسلوال پوځ د اعلی رس قومندان په توګه يادې

اوسني پوځ کې د غني ونډه ډېره خواره ده. اوسنی پوځ، نه له سيايس، نه 

له سمتي، نه له ژبني، نه له فکري او نه هم له قومي پلوه د غني تر وزرونو 
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او اوامرو الندې دی. پوځ د وسلو او معاشيت له پلوه بهرين مالتړ پورې 

او د جوړښت له پلوه، تړلی، د انګېزې له مخې هم له بحران رسه مخ دی 

سيمه ييزه، تنظيمي او قومي بڼه لري. يوازې يوې شمېرنې ته به نغوته 

( ۲۷وکړو: د قومي ترکيب له مخې په ميل دفاع وزارت کې په سلو کې )

سلنه يې پښتانه او پاتې نور ( ۷۷سلنه لوړپوړي صاحب منصبان تاجکان او )

وه حالت تر دې هم بدتر يې په نورو قومونو پورې اړه لري، له سيايس پل

دی. د دفاع وزارت غوڅ واک له اسالمي جمعيت او د هغه له موئتلفو 

تنظيمونو رسه دی. نو په داسې يو حالت کې د غني اعلی رس قومنداين 

اوبو ته د خيال تېرول دي. د کورنيو چارو وزارت او ميل امنيت رياست 

مون وړتيا هم نه کې حاالت تر دې هم بدتر دي او غني يې اوسمهال د س

لري. په داسې يو حالت کې د مخالفينو پر وړاندې د جنګ اعالن څه مانا 

او څه پايلې لري؟ غواړو ددې ډول اعالنونو احتاميل نتايجو ته هم لږ تم 

 شو:

دې اعالن رسه به جګړه نوره  د جنګ د اعالن اټکلېزې پايلې: -۹

م خپل ټول زور او هم ګرمه يش. طالبان او د هغوی بهرين مالتړي به ه

توان څرګند کړي، په جګړه کې د طالبانو موقعيت هغوی ته ددې زمينه 

 برابروي چې په کمو تلفاتو مقابل لوري ته زيات زيان ورسوي.

د طالب ځای، مهال او مورچل معلوم نه دی، خو د حکومتي 

ځواکونو موقعيتونه ثابت دي. دا کار د جګړې د پ  لوري په ګټه 

اسې يو حالت څخه به حکومت کې واکمنې متعصبې ډلې پرېوزي، له د

ناوړه ګټه پورته کړي او د هغو سيمو خلک به ډېر وځپي، چې طالب له 

هغو سيمو حرکتونه تررسه کوي. طالب د خرپ او ترپ جګړه کوي، د 

ولس له منځه ډز کوي، خو کله چې مقابل لوری پرې ګوزار کوي، طالب 
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دې حالت کې ولس زيات زيان ويني، دا  بيا له هغه ځايه پښې سپکوي، نو

زيان ددې سبب ګرځي چې ولس د حکومت پر وړاندې نفرت پيداکړي. 

دا کرکه تر جمهور رييسه رسېږي، په دې ډول په حکومت کې پ  

حکومتي مخالفني د حکومت له امکاناتو څخه د حکومت د کمزورۍ 

خيل او د لپاره کار اخيل، دا ډلې ددې رشيک حکومت له وسايلو ګټه ا

خپلو قومي کينو د سړولو لپاره د خلکو په ځورونې الس پورې کوي. دا 

کار په پای کې د حکومت پر وړاندې د خلکو پاڅونونو ته الره برابروي او 

 د مخالفينو د ليکو د پراختيا سبب ګرځي.

کله چې حاالت له هرې خوا بحراين وي؛ ملت د اور په بټۍ کې 

ه چې هر چا رسه دا پوښتنه مطرح کېږي چې وريتېږي، نو طبيعي خربه د

د خالصون کومه الره او د رڼا کوم څرک هم شته او که نه حاالت به 

 همداسې روان وي؟

په پښتو کې يو متل دی چې که غر لوړ دی، پر رس يې الر شته، دلته 

 غواړو له همدغو سختو الرو څخه يو څو الرو ته په لنډيز رسه نغوته وکړو:

دا خربه بايد ټولو ته په ډاګه يش چې په څو حل الرې:  -۱

افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې الهام، روحيه، امکانات او 

سرتاتيژي ټول يې بهرين دي. جغرافيه د افغانستان ده او د جګړې برشي 

قوه له افغانانو جوړه ده. افغانان د سون توکي دي او زموږ جغرافيه د 

 توار دی.جګړې البرا

دا چې څنګه به دا البراتوار وتړل يش، ددې لپاره بايد کورين او 

ييز  بهرين ټول امکانات وکارول يش. تر هر څه وړاندې بايد بهرين جګړه

عنارص مهار يش، يو شمېر بهرنيان سوله غواړي، خو زموږ يو شمېر ګاونډي 

تيار نه دي، هېوادونه له هغې ډلې پاکستان او ايران په هېڅ وجه سولې ته 
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د هغوی کورين پلويان هم سولې ته لېوال نه دي. د افغانستان په حکومت 

کې ميل او مثبت عنارص بايد له ټولو ممکنو الرو خپل نړيوال دوستان؛ د 

امريکا متحده اياالتونه او نور سرت ځواکونه پر دې قانع او پوه کړي چې 

ې لوبې يوه برخه ايران او پاکستان مهار کړي او که چېرې دوی هم دد

وي، نو بيا دې دا واقعيت له ولس رسه رشيک کړي چې هم يې خپل 

 ولسونه او هم د همدغو لويو ځواکونو ولسونه پر دې واقعيت خرب يش.

کلنې جګړې په بهري کې د جګړې اکرثه کورين او بهرين ( ۹۸د )

لوبغاړي بدل شوي يا يې تاثريات کم شوي او يا يې موقعيتونه عوض 

خو د جګړې په بهرنيو لوبغاړو کې په لومړي ګام کې پاکستان  او په شوي، 

دويم ګام کې ايران هغه لوبغاړي دي چې موقعيتونو يې بدلون نه دی 

ل کال راهيسې په مسلسل ډول په افغانستان کې خپلې (۶۹۳۲کړی او له )

سرتاتيژۍ عميل کوي. د جګړې په کورنيو لوبغاړو کې اسالمي جمعيت 

وررسه پرچم او ستم ډلې هم يوځای شوې، هغه ډله ده چې  چې ووروسته

د جګړې له پيله د يو کورين عنرص په توګه مطرح ده. د حکمتيار اسالمي 

حزب د يوه مخالف په توګه لوبېږي او طالبان د جګړې اوسنی اسايس 

لوری دی. که غواړو چې سوله رايش بايد د ټولو مطرحو غاړو ټول 

 .نامرشوع حرکات کنټرول يش

د حکومت داخل کې فوق العاده اصالحاتو ته اړتيا ده. امنيتي 

ځواکونه بايد په واقعي مانا ميل يش؛ د جنګساالرانو له انحصاره راووځي او 

د افغانستان ټولنيز واقعيتونه منعکس کړي، مسلکي او ميل بڼه بايد خپله 
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ونه او کړي، عقيده، انګېزه، وسله او مهامت ټول بايد ولري، قضايي ارګان

انتخابايت کمېسيونونه بايد مسلکي او ناپېييل وي. فسادګر، جنګساالران، 

مافيايي ګروپونه او د مخدره موادو کاروباريان بايد د حکومت له ليکو 

لرې يش، د قانون حاکميت بله اسايس الره ده چې سولې ته الره برابروي.  

وړاندې مقابله  که داخيل ريفورم تررسه يش، د بهرين دښمن يا مخالف پر

 څو ځله اسانېږي.

په لنډه وينا د بهرنيو مداخلو کنرتول او داخيل سمون ددې سبب 

 ګرځي چې په هېواد کې سوله او ثبات ټينګ يش.
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 پوښتنې او ځوابونه

پوښتنه: پروېز اليشنګی: په حکومت کې دننه ډېر خپلمنځي اختالف 

شتون لري، ټول په يوه خوله نه دي، 

طرحه به وي چې دوی داسې کومه 

ټول په يوه خوله د سولې لپاره کار 

  وکړي او رښتينې سوله رايش؟

ځواب: هره پديده چې په داخل 

کې مستحکمه وي، پر بهرين قوت فشار 

زياتېږي، دلته حکومت خپله ډېر کمزوری دی، ولس ته دروو وايي او 

 ولس پرې پوهېږي، خو دوی پر ځان نه پوهېږي،  ښه الره دا وه چې

اسايس قانون په پيل کې تر پښو الندې نه وای شوی، دوميه مسئله دا چې 

دوی په خپل مند کې کوم تفاهمليک السليک کړی هغه يې هم له يو بل 

رسه ونه مانه، هغه کې لیکل شوي وو چې د اپوزېشن ليډر بايد معلوم وي 

 او حکومت يې په رسميت وپېژين، نو که ډاکټر عبدهللا عبدهللا اپوزېشن

ته داخلېده د اجراييه رياست پوس  ترې پاتې کېده او که اجراييه 

پوس  ته ورته، نو اپوزېشن ترې پاتې کېده. لږ تر لږه که دغه عبارت هم 

دوی عميل کړي، هم سمه ده، دوی ليکيل ))په حکومت کې به دواړه 

مساويانه ونډه لري(( دولت يې نه دی ليکلی، مثالً: قضا، څارنوايل، 
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خو اوس اجراييه رييس په هغو کې هم ونډه غواړي، په دې  پارملان.

تفاهمليک کې يوه بله ماده دا ده چې د اسايس قانون محتويات به په پام 

کې نيول کېږي، نو چې د اسايس قانون محتويات په پام کې ونيول يش، 

بيا دا تفاهمليک ټول باطلېږي، بله دا چې تر اوسه خو ډاکټر صيب ارشف 

ه دی توانېدلی چې دغه پنځوس سلنه ونډه دې واخيل. غني په دې ن

علت دا و کله چې امريکايان افغانستان ته راغلل نو شاملټلوالې ته يې ډېر 

زيات امتياز ورکړ، هغه نا مرشوع امتياز و، چې دا دوی خپل ح  وګاڼه، نو 

اوس چې ترې څوک دغه امتياز اخيل، نو دوی فکر کوي چې د دوی 

د ډاکټر صيب ارشف غني په ګروپ کې داسې پوه  ح  تلف کېږي، اوس

شخص نه شته چې ورته ووايي راځه وروره دغه تفاهملیکه چې ما او تا 

السليک کړی دی، د حکومت په نوم مو کړی که د دولت په نوم؟ د 

انتخاباتو په وخت کې ډاکټر صيب ارشف غني هم ويل چې حکومت په 

عبدهللا عبدهللا هم ويل چې انتخاباتو کې مداخله کړې او ډاکټر صيب 

حکومت په انتخاباتو کې مداخله کړې، مانا دا چې دوی په حکومت کې 

خلک نه درلودل، نو ددې تفاهمليک له مخې په ميل امنيت رياست کې 

د دواړو پنځوس پنځوس سلنه برخه رسېدلی، نو اوس دې پنځوس سلنه 

عبدهللا خلک ډاکټر صيب ارشف غني او پنځوس سلنه دې ډاکټر صيب 

عبدهللا معريف کړي چې دا ټيم بدل کړي، اوس چې ارشف غني يو څوک 

لرې کوي عبدهللا ورته وايي چې دا زما سړی دی، خو چې ستا سړی دی، 

نو مخکې دې ولې ويل چې حکومت مداخله کړې، که مداخله ده، نو 

ستا نفرو کړې کنه، بله دا چې دا ستا سړی دی ته يې په خپل جم کې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې نيمه

8844 
 

، دا دې يو نفر، همداسې بل، بل او بل. هغوی خو په حکومت حساب کړه

سلنه دي، چې پنځوس سلنه نور واخيل نو خربه به کوم ( ۲۱کې له اوله )

ځای ته ورسېږي، نو تر څو چې اسايس قانون عميل نه يش، دغه شعار 

چې دوی يې وايي )هېڅ افغان تر بل افغانه کم نه دی او هېڅ افغان پر بل 

نه دی( په رښتينې ډول پلی نه يش،  نظام يو الس نه يش، د افغان برتر 

 حقيقي سولې راتلل ناشوين دي.

پوښتنه: څړبن هدايي: جنګ د نظام او طالب تر مند دی، خو قرباين 

يې افغان ولس دی، د ولس لپاره څه کول په کار دي چې ځان له دې 

  غميزې خالص کړي؟

ځواب: ولس اته دېرش کاله 

 شوی، افغانستان کېږي چې قرباين

کې منظم سيايس تشکيالت نه شته 

او که جوړېږي د بهرنيو په مرسته به 

وي، ځکه خو له همدې امله ولس 

له بحران رسه مخامخېږي، طالب کوالی يش سوله راويل، هغه که د ديني 

انګېزې په زور وي يا د برچې په زور وي، خو حکومت نه يش کوالی،د 

ومتولۍ په فن او مهارت نه پوهېږي ځکه يې حکومت تجربه نه لري، د حک

حکومت له السه ورکړ، دا نور خلک چې حکومت کې څه کدرونه لري، 

هغه ډول جذبه، ولوله، انګېزه او سپېڅلتيا نه لري چې دا ملت رسه يو 

ځای کړي او باثباته حکومت جوړ کړي، يا د حکومت کولو نسبي تجربه 
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ي، ثبات ورته په ګټه نه متامېږي، لري، خو د ثبات راوستلو تجربه نه لر 

دوی نه غواړي ثبات راويل، دا بل چې ثبات راوستالی يش،  د حکومت 

کولو تجربه نه لري. نو له دغه ډول يو بحران  رسه حکومت مخامخ دی، 

مخکې موږ يادونه وکړه چې دوه ډول عنارص دي: يو کورنی، بل بهرنی، 

له هغوی رسه بايد د تفاهم  کورنيو عنارصو ته له رسه ځواب ورکولی يش

 الره خپله کړي او د بهرين عنارصو لپاره بايد له بهرين عنارصو کار واخيل. 

ولس د ژرند د دوو پلونو تر مند ګري دی، په همدې خاطر يې 

اوالدونه وژل کېږي، کړول کېږي، هيله لرو چې ولس کې هم ټولنيز شعور 

ونييس چې د مکتب  ورځ په ورځ زيات  يش چې طالب هم له ګرېوانه

سېزل او ړنګول، په کور د خويندو کېناستل نه د اسالم د تقويې په مانا ده 

او نه د سړيتوب الر ده او دا انفجار او انتحار هم د سړيتوب الره نه ده. بله 

خوا چې د ولس په رايه راغيل د دوی مسؤليت هم تر طالبه څو ځله زيات 

حل الره نه ده، نړۍ بايد قانع  دی، دوی هم بايد کېنوې چې دا جنګ د

کړې چې افغانستان کې زموږ اصيل دښمن څوک دی؟ نن که امریکا 

وغواړي پاکستان پر ځای کېنوي مشکل حل دی. هغه وخت چې پر 

طالبانو يې بريد کاوه، پروېز مرشف ته بوش زنګ وواهه چې ما رسه يې که 

اب غواړم، نو هغه زما مخالف رسه؟ بله هېڅ خربه په کې نه منم فقط يو ځو 

ورته په ګډ وډ حالت کې وويل تا رسه يم. دلته چې کابل کې نړيوال 

کانفرانس و، دوه توغندي د بهرنيو چارو وزارت پر رس تېر شول، د ايساف 

ځواکونو قومندان د پاکستان لوی درستيز ته زنګ وواهه که درېيم 

ر سبا باندې توغندی راغی، نو بيا اسالم اباد ته توغندي درغلل ، بس پ
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کابل کې ډز ونه شو. که پاکستان دغه ډول خطر احساس نه کړي، نو دوی 

افغانستان کې مداخله کوي. زه په امريکا کې په يو کنفرانس کې ناست وم، 

يو ازاد بحث و، هلته د پاکستان سفري هم و، هغه وويل دا د ډيورنډ کرښه 

ېږي، ما ورته دې په رسميت وپېژندل يش،په افغانستان کې جګړه ختم

وويل، دا جګړه خو تاسو د ترورېزم په پلمه پيل کړې، دا که د ډيورنډ 

کرښې پورې اړه لري، دا نو دا مانا لري چې دا جګړه ته کوې، نو که دا 

کرښه په رسميت پېژنې نو مشکل حل دی که يې نه پېژنې جګړه کوم، بيا 

 خو دا جګړه د ترورېزم نه ده بيا ستا جګړه ده.

ې خاطر د افغانانو اصيل مشکل له پاکستان رسه دی، کله چې نو په د

دا مشکل امریکايان يا نړيواله ټولنه حل کړي، پاتې شوه د طالب خربه، 

طالب ددې وطن سړی دی، مال د دې وطن سړی دی، افغانان که د 

جګړې تجربه لري د سولې هم لري، ډېر مسايل په هېڅ قانون کې نه 

جرګو او مرکو حلوي، اوس هم کومه قضيه چې  حلېږي مګر افغانان يې په

قضا ته الړه يش، قايض لومړی ليکي چې جرګه دې حل کړي، مانا دا چې 

د جرګې عنرص اوس هم دومره قوي دی چې هر مشکل پرې حلېږي، نو 

دا حکومت چې د سولې او جوړې د تجربې دعوه کوي، نو دا نړيوال 

کل په دغه ځای کې دی، دې قانع کړي په دې باندې چې وروره زما مش

پاتې شوه د ولس خربه، نو ته نه د جرګې سړی يې نه د مرکې سړی يې او 

نه په دې حکومت کې داسې څوک شته چې جرګه او مرکه وکړي، دا کار 

دې بيا ولس ته پرېږدي، نو داخيل ستونزه دې بيا په دې ډول حل يش، 
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ه مقابله وکړي، بايد نو اوس ولس د دواړو تر مند راګري دی، بايد دواړو رس 

 دې خوا ته هم ځواب ورکړي هغې خوا ته هم. 

پوښتنه: ډګروال تره خېل: د 

سولې شورا ډېر زيات مصارف 

لري، همدا ډول معاشونه يې هم 

ډېر لوړ دي، ايا دا شورا کومه 

السته راوړنه لري که نه؟ او هغه 

وزيران او رييسان چې استعفی 

  ورکوي علت يې څه دی؟

سولې شورا د ډاکټر صيب غني په وخت کې نه، بلکې ډېره ځواب: د 

پخوا جوړه شوې ده، ښه ده چې دا پوښتنه مطرح شوه، چې دا جريان 

هم خلکو ته ووايم چې د تاریخ حافظې ته وسپارل يش. ځکه هغه وخت 

زه د دې شورا د جوړېدو د جرګې غړی وم. وړانديز دا و چې استاد رباين 

ماالن وو چې  په توګه وټاکل يش، ډېر غوړه دې د سولې شورا  د رييس

رضورت نه شته اوس يې نومونه واخلم، له استاد رباين رسه يې پخوا 

اختالف هم درلود، خو په دې خاطر چې موقف واخيل، ويل يې استاد 

رباين دې د دې شورا رييس يش، ما ددې کار مخالفت وکړ، ما وويل موږ 

لرو، خو د سولې شورا د رييس په  له استاد رباين رسه شخيص مخالفت نه

توګه يې مخالف يم، زه، زما مېرمن )ارين يون( او نور کسان وګرځېدو، 

دې )شپاړس سوه( کسانو رسه چې جرګه کې وو يو زیات شمېر رسه مو 

مشوره وکړه. فيصله دا وشوه چې د سولې شورا رياست ته زه )يون( ځان 

خو ما ولس ته واقعيت وايه، کانديدوم، موږ پوهېدو چې نه يې شو ګټلی، 

هغه سړی چې جګړه يې رشوع کړې، هغه سوله راوستلی يش؟ دا منط  نه 
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مني، موږ ويل؛ يو شخص چې په جګړه کې يې الس نه وي درلودلی هغه 

دې رايش رييس دې يش، دا مهمه نه ده چې پښتون دې وي، د جرګې 

تر مند  مفهوم دادی چې؛ يو درېيم ګړی راځي د دوه مخالفو قوتونو

جوړه کوي، نه دا چې يو طرف. د استاد رباين هدف دا و چې په سولې 

شورا کې ډېرې پيسې دي، امکانات دي، بله دا چې هغه د نظار شورا له 

لوري کونج ته شوی و، مرشي ترې د پنجشېر ګروپ اخيستې وه، نو دا يې 

حاشيې ته کړی و، ده غوښتل چې حکومت رسه پخالينه وکړي او د سولې 

شورا رياست واخيل، بيا د انتخاباتو پر وخت د سولې شورا له واليتي 

دفرتونو څخه استفاده وکړي او ځان په ميډيا کې ژوندی وسايت. موږ د 

منط  په زور ددې مخالفت وکړ. ما ولسمرش کرزي ته وويل ته استاد رباين 

ه پر خلکو مه تحميلوه، پرېږده چې انتخاباتو ته ودرېږي.  ويل يې نه! ز 

انتخابات نه منم، تاسو بايد دی همداسې ومنئ چې استاد رباين رييس 

يش، موږ ورته وويل يو بل سړی راوله چې استاد رباين بېرته له طالبانو رسه 

پخال کړي،  بس وه يې نه کړل، نتيجه همغه شی شوه، چې تر ننه پورې د 

ډالر مرصف سولې شورا هم پر تنظيمي مالحظاتو والړه ده، په سوونو مليونه 

شول، خو نتيجه يې صفر، اوس هم د سولې شورا سمبوليک رول لري. 

دغه واقعيتونه دي که يې ووايې، نو ژوند کې به له ډېرو مشکالتو رسه مخ 

کېږې. اوس په سولې شورا کې نسبي پرمختګ راغلی، خو دا پرمختګ هم 

ې سل په سلو کې د ولس د هيلو ترجامين نه يش کوالی. د سولې شورا ک

بايد داسې خلک رايش که حکومت مالمت وي، دا پرې بايد ومني چې 

 ته مالمت يې.

مطرحو کسانو استعفا ( ۹۱بله خربه دا چې په حکومت کې تر اوسه )

کړې، ټول له يو قوم څخه دي )پښتانه دي(، هغه په دې خاطر چې 

مدافع نه لري، يو خو ډاکټر صيب ارشف غني ته الرسسی نه لري، بله خوا 

له هغه بل ګروپ څخه تنګ يش بس استعفی ورکړي، ډاکټر صيب ارشف 

ي، غني هم خپلو کسانو ته تکړه دی چې څه ډول يې له دندې ګوښه کړ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې

 

8846 
 

اوس که د ننګرهار وايل د مرکزي حکومت خالف خربه وکړه، نو پر همغه 

ورځ منفک دی، خو که د بلخ يا هرات وايل يې وکړي، هېڅ خربه نه ده، 

هلته يو واليت کې بل جمهور رييس او بل نظام جوړ دی. ولسمرش وايي: 

تر نه ))هېڅ افغان له بل افغانه کمرت نه دی او هېڅ افغان له بل افغانه بر 

دی(( خو ته دا خپله خربه تطبي  کړه کنه، ته خو د هغې خوا ولسمرش 

يې، چې هغه ح  لري پر تا خربه وکړي؟ مګر دا خوا کمزورې ده. هغه 

خلک چې په متواتر ډول استعفاګانې کوي، هغوی په حکومت کې د  

 تنفس مجال نه لري، دوی ته دوسيې جوړېږي. 

ان اقتصاد ولې د حامد کرزي د حکومت پوښتنه: انعام هللا: د افغانست 

  په پرتله خراب شوی؟

ځواب:   قافله دې هم منزل 

کله کله  –نه ځان خرب کړي 

 راهنام نه الر خطا يش.

کله کله انسان ډېر احتياط 

کوي چې هغه يې په تاوان وي، 

استاد الفت وايي: ))زموږ په کيل 

کې يو سړی و، ډېر احتياط به يې 

ې مشورې هم کاوه، خلکو به تر 

اخيستې، کابل ته به موټر کې نه تلو، ويل به يې  هسې نه موټر چپه يش، 

پلی به الړ شم، خري دی که درې ورځې وروسته ورسېږم، نو ولسمرش هم د 

( ۶۱۱۱تېره اوونۍ يې د ) تدارکاتو کمېټه دومره ټينګه رانيولې چې، 

نو دا پروژې ميليونو ډالرو معادل پروژې ودرولې چې دې کې فساد دی، 

چې اوس ودرېږي، دوه کاله درې کاله پرې تېرېږي، بيا به هغه خارجي 
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ډونر هم نه حارضېږي، پروژه کې هم تنقيص راځي، خلکو ته هم کار نه 

پیدا کېږي، بيا به ددې نظام وخت هم په ختمېدو وي، بيا به بل نظام 

ر دومره راځي هغه به بيا قرارداد نه کوي، کله کله د وړوکي يش په خاط

لوی احتياط ويش چې يو لوی هدف له السه ووځي. ويل يې يو ميليون 

شغله ايجادوم او يو ميليون کورونه جوړوم، هغه مسئله بېخي رسچپه شوه، 

البته دې کې د هغه د اداري مديريت هم غ  نقص دی، مديريت ځان 

ته شی دی، علم ځان ته، دی د مديريت په برخه کې ډېر عاجز دی. 

کومکونه چې د کرزي صيب په وخت کې وو، هغه اوس نه شته،  پخواين

پر حکومت باندې خلک بې باوره دي، پانګونه نه کوي، دې کار د هېواد 

اقتصادي حالت خراب کړی، نو ځکه خو ځوانان نورو ملکونو ته پناه 

وروړي، همدا شان نور ډېر عوامل رسه را يو ځای شوي او هېواد يې له 

 مخ کړی. اقتصادي بحران رسه

 ډېره مننه

 په خدای مو سپارم
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طالبان: ))برادران کرزی(( که ))جنبش 

خود جوش(( رباين؟؟

ل کال( د يو شمېر هغو کړيو په ځواب کې ليکل شوې، چې په ۶۹۳۳دا ليکنه پر )

انتقاد کې له افراط څخه کار اخيل او په يو اړخيز ډول قضاوت کوي.

په افغانستان کې د امريکايانو په زور د طالبانو نظام تر ړنګونې وروسته، 

داسې سکتاريستي او اتنيکي ډله واک ته ورسول شوه، چې د هېڅ ډول 

سيايس اخالقو پروا نه لري، نه تاريخي حافظه لري او نه د رشم پرده، دا 

رونو ډلې چې دوستم، جمعيت، نظار شورا او دېته ورته نورو ډلو په تصوي

کې ځان ښکاره کوي او د اسالم ماسک يې هم پر ځان غوړولی، د )جهاد( 

او )مقاومت( دوه اصطالحات يې د سيايس امتيازاتو لپاره ناقانونه پوښک 

ګرځولی، د بې رشمۍ، بې عزتۍ وروستي حد و بريد ته رسېديل دي. 

دوی ان د هغو اشخاصو خيال او پروا هم نه سايت چې دوی ته په حقيقت 
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و واقعيت کې د ويل نعمت حيثيت لري، پر دوی يې پردې غوړولې وې ا

او تر همدې پردې الندې يې د لوټ او تاالن بې ساری ريکارډ ټينګ کړی 

و. دوی ځان ته د هر ډول الفاظو د کارونې صالحيت ورکوي، خو که د 

نورو له خولې څخه يوه عادي خربه هم ووتله او د دوی پر مزاج برابره نه 

و له هغې څخه بيا داسې يوه ډنډوره جوړه کړي چې ګنې اسامن وه، ن

 راکښته شوی دی.

په دې ليکنه کې غواړم يوازې يوې کلمې ته اشاره وکړم چې ښاغيل 

کلونو کې بار بار کارولې او سکارېستي کړيو بيا د ( ۶۲حامد کرزي په تېرو )

هغې په باب داسې غربګون ښودلی چې ګنې ښاغيل کرزي کوم کفر 

ولی دی. کرزي طالبانو ته د )ورور( خطاب کړی، خو تر دې وړاندې د غږ 

طالبانو د ظهور پر مهال لومړنی سړی چې طالبان يې د ))نجات فرښتې(( 

وبللې او د هغوی د چټک سيايس او پوځي پرمختګ په باب يې نظر 

څرګند کړ، هغه د اسالمي جمعيت مرش )برهان الدين رباين( و، نوموړي 

يل: ))طالبان يک جنبش خود جوش است((. رباين يوازې هغه مهال وو

پردې بسنه ونه کړه؛ کندهار او نورو سيمو کې يې طالبانو ته په ټنونو پيسې 

او ډول ډول مهامت هم ور ولېږل او خپلو جمعيتيانو ته يې وويل چې له 

طالبانو رسه له جګړې الس واخيل، خپلې سيمې او وسلې هغوی ته تسليم 

و تنظيمي قومندانانو کې د نظار شورا مرش )قومندان احمد کړي. په ټول

شاه مسعود( لومړنی قومندان و چې له خپل ساتونکي )داود داود( رسه يو 

ځای يې په ميدان ښار کې طالبانو ته درناوی وکړ او له کوم قيد او رشط 

پرته يې د طالبانو مرش )مال رباين( ته وويل چې زه يو نظامي شخص يم، 

يس سړی نه يم، تاسو چې کوم رشعي نظام غواړئ، زه د هغه د کوم سيا

يوه عسکر په توګه ستاسو په خدمت کې يم، خو تر ټولو د مخه بايد تاسې 

په )چهار اسياب( کې د )ګلبدين حکمتيار( او د کابل په )لويديځه برخه( 

کې د )عبدالعيل مزاري( د قوتونو غم وخورئ، کله چې مو دا دوه قوتونه 

ځايه پورته کړل، نور کابل زه خپله درتسليموم. کله چې طالبانو له دې 
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همدا کار وکړ ؛ د کابل ښار غريب څنډې او د چهار اسياب نورې سيمې 

يې له يادو قوتونو ونيولې، نو بيا د نظار شورا ياد قومندان پر طالبانو 

ناڅاپي بريد وکړ، طالبان چې د مسعود له ژمنې رسه سم له هغه څخه ددې 

ل غلچکي بريد هيله نه لرله، نو له يادو سيمو پر شا شول او بيا يې د ډو 

)مسعود( تر مرګه پورې د هغه پر خربو باور ونه کړ. له دې رسيزې څخه 

مې هدف دادی چې له طالبانو رسه د خربو اترو، معاملې، مفاهمې او 

مقابلې اساس تر حامد کرزي، حکمتيار او نورو اشخاصو وړاندې خپله دې 

غليو ايښی دی. اوس که کرزی طالبانو ته د )برادر يا ورور( د کلمې پر ښا

کارولو له خوږې ګوتې نيول کېږي، دې خربې ته بېالبېل رنګونه ورکول 

کېږي او ځينې يې بيا د محاکمې د غوښتنې شعار هم ورکوي، نو عام 

ولس ته هم بايد ددې ح  ورکړل يش چې د يادې سلسلې د پيلوونکو په 

)رباين( او )مسعود( د محاکمې بحث مطرح کړي، طالبانو ته د توګه د 

ورور يا دښمن په خطاب رسه د هغوی په ماهيت، کيفيت او کميت کې 

هېڅ ډول بدلون نه راځي، جمعيتيانو د طالبانو د دوستۍ او دښمنۍ 

دواړه حالتونه تجربه کړي دي، کله چې يو ستمي يا جمعيتي ته ددې 

دی چې هر چاته هر ډول خطاب وکړي،  خربې په اصطالح ح  حاصل

پر هر چا د هر ډول جنايت تور پورې کړي، دغسې عام ولس  ته هم بايد 

ددې ح  حاصل وي چې د جمعيت او نظار شورا جګړه مارانو ته د 

جنايت کارانو خطاب وکړي، دوی د جهاد په ګرمو شېبو کې له روسانو 

ټکنی کړ، دوی )اسامه بن  رسه پروتوکولونه وکړل او د جهاد برياليتوب يې

الدن( له )سوډان( څخه په الوتکه کې کابل ته راوړ، دوی )دوه سوه( 

عربانو ته د افغانستان د تابعيت تذکرې ورکړې، دوی د اسامه استاد 

)عبدهللا عزام( پنجشېر ته دعوت کړ، دوی طالبانو ته وسلې او پيسې 

نو په ټنونو پيسې چاپ ورولېږلې، دوی کابل په وينو وملبوه، دوی ته روسا

کړې، دوی غربيانو ته وويل چې ))غت غت مبونه واچوئ(( دوی په 

افغانستان کې د رش او فساد زړي وکرل، دوی د کرزي په حاکميت کې تر 

ټول افغان ولسه زيات امتيازات واخيستل، دوی سيايس، دولتي، تنظيمي، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې نيمه

8824 
 

غميزو او ستونزو  اقتصادي او ميډيايي مافيا رامنځته کړه، خو له دې ټولو

رسه رسه بيا هم دوی سپينې کوترې )!( دي او د دوی ټول سيايس او 

 نظامي مخالفني د دوی په اصطالح جنايتکاران. 

ايا په دې کار د کرزي د محاکمې بحث د مطرح کېدو وړ دی چې 

طالب ته يې د )برادر( خطاب وکړ؟ او که د ډېرو خلکو په نظر په دې کار 

 د نظار شورا او جمعيت پر جنګساالرانو وخوړ؟چې د ملت ح  يې 

ددې ليکنې په پای کې يادونه په کار ده چې د طالبانو تر سقوط 

وروسته د افغانستان د اوه لس کلنې النجې يو اسايس عامل، د نظار شورا 

په نامه يوې محدودې ډلې ته په مطل  ډول د قدرت ناکنرتوله انتقال و. 

ې نورې متعصبې ستمي ائتاليف ډلې او د تر څو چې دا ډله او ددې ډل

هغوی جنګي جنايتکاران له حساسو دولتي پوستونو لرې او د واک وېش د 

عدالت پر بنس  تر رسه نه يش، نه طالبانو رسه سوله ممکنه ده، نه نورو ډلو 

رسه، نه حکومت کې سمون راتالی يش، نه په عام ډول په هېواد کې امن، 

وايل کې نه يوازې دا چې د امن ټينګښت ددې  ډلې د حاکميت په شت

ممکن نه دی،  حتی مخالفينو ته د مناسبو الفاظو کارول هم  د دوی له 

سخت غربګون رسه مخامخېږي. د سولې د ټينګښت په الره کې نور 

خنډونه هم شته، خو یوه اسايس غوټه او خنډ يې د همدې مافيايي ډلې نا 

 کنټروله حاکميت دی.
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 او وياړونهحامسه، ويرنه 

ميې کاليزې په وياړ مو په ژوندون راډيو (۳۲د هېواد د خپلواکۍ د )

ټلوېزيون کې یوه پرمتينه وياړ غونډه جوړه کړې وه، دې غونډې ته مې د 

ميل تحریک او ژوندون ټلوېزيون په استازۍ يوه وينا وکړه چې دا دی 

 ليکنی منت يې دلته وړاندې کوم:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

و او قدرمنو مرشانو، ځوانانو، د ولس استازو، دولتي چارواکو او درن

ددې پرمتينې غونډې برخوالو ته د افغانستان ميل تحريک او ژوندون 

ټلوېزيون په استازۍ سالمونه، درناوی، او نېکې هيلې وړاندې کوم، ښې 

 چارې، ښه راغالست، هر کله راشئ، په خري راشئ!

کاله وړاندې د افغانستان ميل تحریک  درنو مرشانو! له نن څخه څلور

او ژوندون ټلوېزيون په همدې ځای کې همدا مهال د خپلواکۍ د 

خوشالۍ جشن ومنانځه. هغه مهال پر هېواد داسې يوه فضا واکمنه وه چې 

د هېواد د خپلواکۍ منانځل اسانه کار نه و، ميل روحيه مړاوې وه، د ميل 

دولتي څوکيو واکمن وو، ميل  جرئت وزرونه تړيل وو، جنګساالران پر

ورځې هم د سرتو غلو او داړه مارانو په نامه او اجازې پورې تړلې وې، په 

داسې يو حالت کې د خپلواکۍ غږ پورته کول، د )مومن خان( زړه او د 

)فرهاد( عزم غوښته، خو کله چې له همدې ځايه، له همدې بنسټه او له 
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ږونه پورته شول، نو ورو ورو د همدې رسنيز  مرکزه د خپلواکۍ  د جشن غ

نورو بنسټونو په رګونو کې هم وينه وچلېده، د جرئت وزرونه يې وغوړېدل 

او کال وروسته د خپلواکۍ جشنونه زيات شول، يو کال وروسته حاالت تر 

دې هم ښه شول، دا ځل حکومت هم د سړيتوب يو څو ګامونه پورته 

ال پرته موږ يو ځل بيا په کړل، دادی نن له دولتي امکاناتو او چاپېري

وليس کچه د هېواد د خپلواکۍ جشن منانځو، سږ کال که څه هم په 

کلونو په پرتله ډېر ترينګيل دي او ( ۶۳هېواد کې امنيتي حاالت د تېرو )

هره ورځ د ټول هېواد په کچه نږدې دوه سوه جنازې د تورو خاورو 

او ماتم ټغر خور دی، غېږې ته سپارل کېږي او پر ټول هېواد د وېرې، وير 

خو ميل روحيه او ميل ولوله د ټولو تېرو لسو پنځه لسو کلونو په پرتله ډېره 

غښتلې او خوځنده ده، سږ کال د تېرو کلونو په انډول په ډېر جوش د 

هېواد په ګوټ ګوټ کې د هېواد د خپلواکۍ جشن منانځل کېږي، ولس 

په خپله دې ميدان ته او د هغه استازو مدين، کلتوري او ميل بنسټونو 

دانګيل، حکومت هم يا د رشم او يا هم د مسؤليت له مخې د تېرو کلونو په 

انډول د سړيتوب يو څو نور ګامونه پورته کړي او په بېالبېلو واليتونو کې 

په دولتي کچه هم د خپلواکۍ جشنونه جوړېږي، حکومت که څه هم تر 

ي؛ د خپلواکۍ د يو اتل دې وړاندې د بدرنګۍ يو څو نورې بېلګې هم لر 

سپه ساالر غازي عبدالوکيل خان نورستاين د څيل د نامه بدلول، ځينو 

جنګساالرانو او د ميل نفاق رسالرو ته د ميل وحدت د پالونکو او نورو القابو 

ورکول او داسې نور کارونه چې د ملت له ميل روحيې او تاريخي 

وستيو کې ال داسې اوازې واقعيتونو رسه څرګند مخالفت لري او په دې ور 
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هم دي چې د شلمې پېړۍ په رس کې د افغانستان په تاريخ کې يوې 

تورې څېرې او د مورخانو په قول يو داړه مار ته د امري او رسول هللا د 

دين د خادم لقب ورکول کېږي که دا خربه رښتيا يش نو دا به ال بل هغه 

 کېږي. تور داو وي چې د دې وطن د تاريخ پر تندي لګول

خو که د دولت او د هغه د ځينو مرضو چارواکو نا فکره او مرض چلند 

او بدرنګي يوې خواته کړو، نو ولس او وليس بنسټونه لکه څنګه چې يې په 

نره تاريخ ګټلی د تاريخ د ساتنې او مالتړ په مورچل کې هم ال پسې ټينګ 

د په توګه له والړ دي، الزمه ده چې دلته د ټول غرييت ولس د غږ او فريا

دې ځايه د ولس پر پخوانيو شهيدانو، غازيانو او اتالنو، او اوسنيو شهيدانو، 

رسخندويانو او هېوادپالو باندې درود ووايو او پر غلو، فسادګرو او 

 جنايتکارانو باندې نفرين.

درنو هېوادوالو! موږ پر دې پوهېږو په داسې يو حالت کې چې موږ 

انځل او بيا پر هغې وياړېدل، ناخپلواکو اوس واقع يو د خپلواکۍ من

افرادو ته يوه بابيزه خربه ښکارېږي، خو پر خپلواکۍ مينو اشخاصو ته دا 

يوه نه هېرېدونکې خاطره ده، د يوه ملتپال افغان په توګه هر هېوادپال 

افغان ته که هغه د هېواد په داخل کې دی او که تر هېواده بهر خو چې د 

 کې وي، ددې ورځې مبارکي وايم او د زياتې خپلواکۍ نشه يې په رس

 خپلواکۍ لپاره د لوی رب دربار ته د دعا او هيله منتيا السونه پورته کوم.

قدرمنو مرشانو او ګرانو ځوانانو! ما نه غوښتل چې د خپلواکۍ پر دې 

پرمتينه ورځ پر حکومت او ځينو سياسيخېلو د انتقاد او شکايت باب 
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هر ځای او هر مهال کوالی شو، د کال نورې پرانيزم، دا خربې موږ 

ورځې ورته هم لرو، هلته به يې ډزوو، خو يو څو ټکي چې د ( ۹۱۳)

نيوکو، وړانديزونو او ان د ګواښنې بڼه او له خپلواکۍ رسه مستقيم تړاو 

 لري، که يادونه يې ونه کړو، نو غاړه به مو پر دين او دنيا بنده يش.

غني د سپه ساالر غازي عبدالوکيل  دولتمرش ډاکټر صيب ارشف  -۶

خان نورستاين د څيل او درې الرې د بدلون فرمان، د فشار، له تاريخ 

څخه د ناخربۍ، نادرکۍ او سادګۍ، په حالت کې ورکړی دی، دا يو سرت 

مه (۷۸ميل خيانت دی او موږ ورڅخه جدي غوښتنه کوو چې د اسد پر )

نامه ونوموي، خپله دی او يا يې  نېټه دا څلی بېرته د همغه غازي او اتل په

استازی بايد هلته الړ يش، د غازي پر منار  دې د ګلونو ګېډۍ کېږدي او 

خپله دا تاريخي تېروتنه او خيانت دې په خپله جربان کړي. که موږ اوس 

د سپه ساالر عبدالوکيل خان په انځور کې د خپل تېر سل کلن تاريخ 

 ي کې به نوره څه توره وکړو.څيل نه شو خوندي کوالی، نو راتلونک

دولتمرش دې متنازعه اشخاصو، جنګساالرانو، ميل نفاق اچوونکو او  -۷

نورو ډملرشانو ته د پرله پسې ناقانونه فرمانونو له الرې د بېالبېلو القابو حاتم 

بخيش بنده کړي، دا د ولس او تاريخ قضاوت دی، چې چاته څه القاب 

د ولسمرش په واک کې دې وي، په  ورکوي، دا عسکري رتبې نه دي چې

 دې برخه کې دې خپلې تېرې تاريخي تېروتنې هم بېرته اصالح کړي.

لکه څنګه چې مې د مخه يادونه وکړه، اوازې او انګازې دي چې د   -۹

درغلګرو، تاريخي داړه مارانو او د تاريخ مسخه کوونکو  يوه ډلګۍ غواړي 
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کړي، پر جمهور رييس  د حکومت له کمزوري موقعيت څخه ګټه پورته

مارانو او تاريخ  فشار راوړي او له هغه څخه د شلمې پېړۍ د څرګندو داړه

ځپلو څېرو لپاره په جربي ډول يو فرمان واخيل او د تاریخي مستندانو  

خالف په کې غل او غله د اتالنو په توګه را څرګند کړي، موږ جمهور 

رځه، پر تېرو اشخاصو  تاريخ رييس ته په ټينګه وايو چې تېر تاريخ ته مه ګ

او ولس خپله قضاوت کوي، قانون او فرمان هم پر حال د تطبي  وړ دی، 

نه پر مايض، نو که دې ډول غلو او داړه مارانو ته فرمانونه ورکړل يش، نو د 

ځينو خلکو هغه وړاندوينه او نيوکه به پر واقعيت بدله يش چې وايي:  

 س د تاريخ د رشمولو نوبت دی.ولسمرش خو جغرافيه ګډوډه کړه، او 

د ميل هويت د تذکرو په باب يو ځل بيا يادونه کوو چې دا زموږه   -۱

رسه کرښه ده، تېرېدل ترې ناشوين دي، څوک چې افغان نه  وي، پر دې 

غرييت خاوره د اوسېدو ح  نه لري. موږ حکومت او د هغو مرشانو ته په 

اخلو، الرې بندوو، تندي  ډاګه وايو چې دا ځل موږ له هرې وسيلې کار

ماتوو او ستاسو ګرېوانو ته هم الس دروړو، نوره مو خپله خوښه. اسايس 

 قانون موږ ته دا ح  راکوي چې د خپل هويت خونديتابه ته ور ودانګو.

په ټاکنيزو کميسيونونو کې د اصالحاتو تر نامه الندې مخدراتو ته  -۳

په دې برخه کې د جمهور الره اوارول په هېڅ وجه د منلو وړ نه دي. 

رييس او اجراييه رييس پ  او څرګند جوړ جاړی او معامله ملت او 

 ولسواکۍ ته د وژونکو زهرو مانا لري.
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احتاميل ( ۲که احياناً دا دواړه ښاغيل هوکړې ته رسه ورسېږي، نو د )

تنه به د ( ۹تنه د ډاکټر ارشف غني او )( ۱کمشرنانو له جملې څخه به )

تنو کې به يو تن د ( ۱ په خوښه راځي، د ډاکټر غني په )ډاکټر عبدهللا

جرنال دوستم، يو تن د رسور دانش او يو تن د احمد ضيا مسعود سهم 

يش. يو تن به ښاغيل ډاکټر غني ته پاتې يش، هغه به هم حکومت کې د 

ځينو نورو په شان داسې مړ غوږی، څپړغوږی، چوپ خولی، بې ژبې، 

او ړوند پښتون راويل چې له خپل ځانه به  ګونګی، ګوز  وهلی، کو 

د ( ۱مچان نه يش شړلی او په کميسيون کې به د رايې اچونې پر مهال )

( ۶۳په مقابل کې وي. موږ دا تجربه د انتخابايت اصالحاتو په نامه په )( ۶)

تنو غړو له جملې ( ۶۳کسيز کميسيون کې په رڼو سرتګو ليده، چې د )

قومونو څخه ( ۶۶تنه پښتانه او نور له نورو )( ۷څخه يې دوه تنه بهرين، )

تنو په مقابل کې وو او بهرنيانو هم د رايې ( ۷د )( ۶۶وو، د رايې پر مهال )

ح  نه درلود، نو چې د اصالحاتو کمېټه يې داسې وي، تر هغې چې کوم 

 انتخايب ترکيب راوځي، د هغه به څه حال وي؟

موږ ددې ملت د رښتينو بچيانو په توګه  داسې ناعادالنه قضاوت   -۱

هم نه کوو، چې د جمهور رييس ټولې مثبتې او منفي کړنې له يوې مخې 

رد کړو، مثبتې کړنې يې د تاييد وړ دي او منفي يې د رد. د اداري فساد 

په برخه کې د جمهور رييس اراده، نيت او هلې ځلې د تائيد او ستاينې 

ي، ښاغلی غني له ارادې، نيت او فکر څخه غريب نه دی، خو له وړ د

قوت او سيايس جرئت څخه غريب دی، غني بايد ددې خال د ډکولو لپاره 

د ولس له قوت څخه ګټه پورته کړي، پر وليس ځواک دې ډډه ولګوي، د 
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سرتو فساد ګرو لست دې ژر تر ژره عدليي او قضايي ارګانونو، رسنيو او 

 ې ته وسپاري، فسادګر خپله د تاريخ کندې ته ټېلوهل کېږي.نړيوالې ټولن

جمهور رييس په بهرين سياست کې تر ډېره بريده بريالی او په  -۲

کورين سياست کې تر ډېره ناکام دی، کورين ډګر ته بايد پاملرنه زياته 

يش، جمهور رييس بايد خپل اجتامعي اخالق د افغانيت او اسالميت له 

ار کړي، په نړيوال سياست کې بايد پاکستان نور هم اصولو رسه سم اعي

 منزوي او نړيوالې مرستې نورې هم راجلبې کړي.

اتو( مشاورينو پرته چې منط ، ميل  -ولسمرش  بايد له خپلو )اووه -۸

اراده، ميل احساس او  کاري استعداد لري، نور ټول )دولس نيم درجنه( 

مشاورين له دندې څنډې  چوپ خويل، کم جرئته، بې حرکته او ټپساري 

او يا دې پر فعالو مشاورينو بدل کړي او يا دې دوی خپله ځان فعال 

کړي. د ټولو مشاورينو په ټوليز مياشتني معاش او نور لګښت لږ تر لږه په 

مياشت کې يو ښوونځی او يو کلينک جوړېږي، اوس بايد جمهور رييس 

تاسو مشوره اورئ او  ته وويل يش چې نه دوی تا ته مشوره درکوي، نه يې

نه په کال کې يو ځل وررسه ليدالی شې، خو په کال کې يوه مشوره يا نه 

کلينيکونو د نه جوړونې په بيه ( ۶۷ښوونځيو او )( ۶۷مشوره يې ولس ته د )

 پرېوزي.

د جمهور رييس د امنيتي چارو سالکار ښاغيل )محمد حنيف امتر(  -۳

مرش ښي الس ګڼل کېږي، هيله څخه مو، چې دی د وطن يو کدر او د ولس

ده چې په خپل لستوڼي کې ماران مه ساته، د جنګساالرانو دويم نسل مه 
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پړسوه، دا هم غټه بې انصايف ده چې غ  جنګساالران دې د جمهور 

رييس او زامن يې د امنيت شورا په دفرت کې مشاورين وي، د دوی 

وس د ارشف غني پلرونو، ډاکټر نجيب هللا او حامد کرزي ته ټک ورکړ، ا

وار دی او سبا ستا، نور مو خپله خوښه، چې ماران ساتئ، خون به مو په 

 خپلې غاړې وي.

 پر ما باندې ملګري کړی وار دی مخامخ

 پخوا و په لستوڼي کې نن مار دی مخامخ

 )دروېش درانی(

په پای کې يو ځل بيا پر جمهور رييس غني غږ کوو چې له  -۳

اسايس قانون په الس کې ونيسه او پر خپل ولس ټوپکوالو څخه مه ډارېږه، 

د وروستي ځل لپاره غږ وکړه چې د رش او فساد پر ضد جهاد دی، رارسه 

ودرېږئ او که نه؟ که ولس دې مالتړ ونه کړ، نو بيا چې ته هره معامله 

کوې، تاريخ او ولس ته به کوزګوری نه وې او که ولس دې مالتړ وکړ، نو 

ران چې اوس د نظام د ړنګولو خربې کوي، يا به په دا فساد ګر او جنګساال

کوالب کې وي يا به په اصفهان کې او يا به هم په پنجاب کې، په دې 

وطن کې د پښې د ايښودلو ځای نه لري، غني به هله غني خان يش چې 

 ولس وررسه وي.

اوس چې د اجراييه رييس او جمهور رييس تر مند د قدرت د ناقانونه 

درۍ روانې دي، زموږ هيله ده چې دا ناندرۍ لومړی د وېش پر رس نان

خپلمنځي تفاهم له الرې حل يش او که چېرې دوی د دې وړتيا نه لري، 

نو بيا خو تر ټولو ښه الره داده چې اسايس قانون تطبي  يش، اسايس 

 قانون د لويو سيايس شخړو د حل قانوين الره ده.
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ټر عبدهللا د اسايس عجيبه خربه خو داده چې جمهور رييس او ډاک

قانون د لويې جرګې د جوړېدو خربه کوي، خو نور ټول قانون نه مني، 

 يوازې په دې قانون کې د راغلې جرګې يادونه کوي.

زه په پای کې يو ځل بيا ټولو هېوادمېشتو افغانانو ته د هېواد د 

 کليزې په وياړ مبارکي وایم، د غازيانو روح( ۳۲خپلواکۍ د بېرته ګټلو د )

په تېره بيا د غازي امان هللا خان او نورو غازيانو د ارواوو د خوشالولو لپاره 

د دعا السونه پورته کوم، خدای دې په هېواد کې سوله، سوکايل، او 

 پرمختګ راويل.

له قدرمن ورور قدرت هللا سهاک، حاجي صيب هاشم، حاجي صيب 

له مرش )روکي  خري هللا، داود شينواري، د طبيعت اوبو جوړولو فابريکې

صيب(،حاجي صيب سلطان محمد خان، د افغان ميل بانک او د هغه 

قدرمن رييس ښاغيل جاويد وفا څخه ډېره مننه کوم چې له موږ رسه يې 

 خپل مايل او معنوي مالتړ وکړ.

د احمد غريت او سلطان محمود غزنوي ښوونځي، افغان موډل 

و او نورو ټولو هغو ګروپ، سکانو او هندوانو ورونو، امنيتي ځواکون

دوستانو څخه چې ددې غونډې په جوړونه کې يې هر اړخيزې مرستې 

 کړې، ټولو ته کور ودانی وايم.

 د يوه سوکال، غښتيل، پرمختليل، يو موټي

 لوی افغانستان په هيله
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 د جمعيت ستمي او سيکارېستي بڼه

ل( کال د سلواغې په وروستيو کې د وخت د ۶۹۳۳دا ليکنه )

له مخې په مستعار نامه لیکل شوې وه، دا دی دلته يې په اړتيا 

 خپله نامه خو په همغه بڼه ک  م  يو ځل بيا خپروم.

 

په افغانستان کې اسالمي جمعيت تنظیم، د هغو ډلو او تنظيمونو له 

جملې څخه دی چې د خپل تشکيل له پيله يې جوړښت پر قومي 

مي وه. د جهاد په کلونو اساساتو ايښودل شوی و، خو ظاهري بڼه يې اسال 

کې هم د دې ډلې قومي تعصبات يو څه څرګند شول، خو هغه وخت د 

ټولو خلکو زړه ته نه لوېده چې دا ډله دې اساساً په هېواد کې د قومي 

حساسيتونو د راپارولو لپاره جوړه شوې وي. تر جهاد وروسته روسانو رسه 

پورته کړه. د تنظيمي  ښکاره روابط د هغو له پټو اړيکو څخه نوره پرده

جنګونو پر مهال پر واک باندې د قومي انحصار وختونو د جمعيت اصيل 

څېره نوره هم څرګنده کړه، د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته جمعيت 

تنظيم په بشپړ ډول پر ستمي حرکت بدل شو او همدا مهال يې خپله 
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بدخشان، سقاوي بڼه هم ال پسې په ډاګه کړه. جمعيت اوس يوازې د 

تخار، پنجشېر او څو نورو محدودو سيمو او اشخاصو پر محور راڅرخي او 

د يوه مشخص قوم له دايرې پورته فکر نه يش کوالی. د تنګنظرۍ دايره 

ل( ۶۹۳۳دومره تنګه ده چې د بل قوم غړی په کې ځايېدای نه يش. د )

لدين مه نېټه ددې ډلې مرشتابه يو ځل بيا د صالح ا(۶۳کال د دلوې پر )

رباين په کور کې غونډه وکړه او له ارشف غني رسه يې د عطا محمد نور د 

خربو اجنډا وڅېړله. ښه به وي چې دلته ددې ناستې ترکيب په لنډيز رسه 

معريف کړو چې هېوادوالو ته د جمعيت اصيل محتوا او د اسالمي بڼې تر 

 شا اصيل ستمي څېره ال پسې څرګنده يش.

 قوم   استوګنځی   نوم

 تاجک    بدخشان صالح الدين رباين

 تاجک    بدخشان عنايت هللا شاداب

 تاجک    بدخشان واقف حکيمي

 تاجک    پنجشېر عبدهللا عبدهللا

 تاجک    پنجشېر احمد ضيا مسعود

 تاجک    پنجشېر محمد يونس قانوين

 تاجک    پنجشېر بسم هللا محمدي 

 تاجک    پنجشېر عبدالحفيظ منصور

 تاجک    پنجشېر  صالحامر هللا 

 تاجک    پنجشېر  اديب فهيم

 تاجک    بلخ عطامحمد نور 

 تاجک    کاپيسا عبدالستار مراد

 تاجک    هرات  محمد اسمعيل خان

 پښتون    کندهار کليم هللا نقيبي
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کليم هللا نقيبي له کندهار څخه دی، ويل کېږي چې د نسب له مخې 

 تون نه ښکاري.پښتون دی، خو ماهيتاً او عادتاً پښ

( ۶۱درانه هېوادوال کوالی يش، پورتني ترکيب ته په کتو رسه چې )

تنه ګډونوال لري او د جمعيت رهربي شورا جوړوي، د هېڅ بل قوم غړي 

ته په کې ان د ناستې ځای هم نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې 

)روند  ده چې امر هللا صالح د جمعيت په رهربۍ کې پر غړيتوب رسبېره د

سبز( په نامه ځانته بله ډله، يونس قانوين د )افغانستان نوين( په نامه بل 

سيايس جريان، بسم هللا خان او نور يې هم د نورو جريانونو مرشي کوي 

او يا يې د مرشتابه غړي دي. تر دې د مخه يې فضل احمد معنوي د 

امرهللا خپلواک او بې طرفه شخص په توګه د انتخاباتو کميسيون رييس، 

صالح د ميل امنيت د رييس، بسم هللا خان د دفاع وزير او نورو ښاغلو يې 

د نورو مهمو دولتي پوستونو د متصديانو په توګه دندې اجرا کړې دي. د 

جمعيت د رهربۍ ترکيب د افغانستان د اسايس قانون د هغې محتوا خالف 

ذهبي دی چې وايي؛ هېڅوک ح  نه لري د قومي، سمتي، ژبنيو، او م

اساساتو له مخې ګوند، ډله او سيايس جريان جوړ کړي، اوس چېرته دي 

د قانون د تطبي  مدعيان چې پر دې ښاغلو د اسايس قانون محتوا تطبي  

کړي او څوک دي چې ورته ووايي؛ د اسالم له سپېڅيل نوم څخه نور د 

 خپلو فاشيستي او ستمي افکار لپاره ناوړه ګټه مه پورته کوئ!.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې

 

8831 
 

 

 زور کرښې په زور له منځه ځيد 

ل( کال په وروستيو کې ما )يون( د ناروی هېواد له )اوسلو ۶۹۳۳د )

ټاميز( ورځپاڼې رسه د ډيورنډ کرښې په باب يوه ځانګړې مرکه کړې وه، 

 دا دی دلته د دې مرکې منت وړاندې کوم.

د ډيورنډ کرښه له يوې پېړۍ راهيسې د برتانوي هند، افغانستان او . ۶

پاکستان ترمند يوه النجمنه مسئله ده، ولې يې د افغانستان حکومت د 

 نړيوال رسحد په توګه نه پېژين؟

ځواب: دا کرښه د برطانوي هند د هغه وخت د چارواکو له خوا د 

افغانستان پر امري )عبدالرحمن خان( په زوره منل شوې وه، افغان ولس له 

له يو څو امريانو پرته نورو همغه پيله له دې جربي کرښې رسه مخالف و، 

ټولو افغان واکمنو د ولس  عامه احساساتو ته په پام رسه دا کرښه نه ده 

منلې او که افغان چارواکي بيا هم د پخواين امري په شان د مقابل طرف 

 زور ته تسليم يش، نو د ولس له سخت غربګون رسه به مخامخ يش.

به د ترهګرۍ په له  ايا رښتيا هم ددې کرښې په رسميت پېژندل .۷

منځه وړلو کې ارزښت ولري او يا مرسته وکړي. که کوالی يش نو د 

 اوږدې مودې لپاره به سوله تامني يش؟
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ځواب: ترهګري يوه نړيواله پديده ده. په امريکا کې پر نړيوال مرکز 

بريد، د هندوستان په ممبيي ښار کې پر هوټل بريد، په اروپا او د نړۍ په 

ور ترهګريز بريدونه ددې ښکارندويي کوي چې دا يوه ګوټ ګوټ کې ن

نړيواله پديده ده. افغانستان هم د نړيوال تروريزم تر بريدونو الندې دی. 

 دا بريدونه ډيورنډ کرښې پورې هېڅ اړه نه لري.

که پاکستان ترهګريزې پېښې په ډيورنډ کرښې پورې تړي، دا نو بيا 

ښه په رسميت وپېژين، ترهګر به ددې مانا ورکوي چې که افغانستان دا کر

بند يش او که نه نو دا جنجال به روان وي. مانا دا چې پاکستان پر 

افغانستان باندې ددې جربې کرښې د منلو لپاره د ترهګرۍ له وسيلې 

څخه هم کار اخيل. د ترهګرۍ اصطالح په اوسنۍ لنډه مانا پر امريکا د 

سې حال کې چې پاکستان د القاعدې تر بريدونو وروسته دود شوه. په دا

خپل جوړښت له پيله بيا تر دې دمه د افغانستان په کورنيو چارو کې 

 السوهنه کوي.

په افغانستان کې ځينې خلک ادعا کوي چې د افغانستان حکومت . ۹

له پاکستان رسه په پټه دا کرښه په رسميت پېژندلې، خو له ولس يې پټه 

 ساتلې ده. ولې دا توپري موجود دی؟

کلونو په بهري کې يوازې د ( ۶۷۱م( کال راهيسې د )۶۸۳۹اب: له )ځو 

پيل دريو امريانو د خپل وخت د مجبوريت له امله د يوې جربي کرښې 

په توګه منلې، هغه هم د برطانوي هند او افغانستان د نفوذ د ساحې په 

توګه چې تر دې کرښې اخوا به افغان واکمن خپل نفوذ نه زياتوي. 
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به بغاوتونه نه راپاروي نه دا چې دا به د برطانوي هند او  انګرېزانو ته

 افغانستان ترمند يو طبيعي او داميي رسحد وي. 

واکمن يا حکومتونه تېر ( ۶۲تر هغه وروسته په افغانستان کې نور )

 شوي، يوه هم دا کرښه نه په پټه او نه په ښکاره په رسميت پېژندلې ده.

د دې د افغانستان په ګټه يش؟ څنګه کېدالی يش، چې نوی رسح. ۱

ايا دا به د ډېرو ستونزو او ددې المل نه يش چې بلوچستان ازادي واخيل 

 او يو ازاد بلوچستان رامنځته يش؟

ځواب: بلوڅان پر خپله خاوره چې برتانوي هند نيولې وه او بيا 

پاکستان پوځ په زور تر خپل واک الندې راوستې، د خپلې خپلواکۍ ح  

غانان له افغانستان رسه د محکوم پښتونستان د ولس او خاورې لري، خو اف

د يو ځای کېدو ح  او ادعا لري. انګرېزانو د پښتنو او بلوڅو ترمند هم 

ستونزې پرې ايښي دي. هغه سيمه چې د بلوچستان په نامه يادېږي، لکه 

مرکز )کوټه( او نورې سيمې هغه اکرثيت پښتون مېشته سيمې دي او 

اوسېږي. دا سيمې په دقيقه مانا د جنويب پښتونخوا په نامه  پښتانه په کې

يادېږي، چې په طبيعي ډول ځانونه پښتانه او افغانان بويل، افغانان د دې 

 سیمې د ح  لپاره مبارزه کوي.

پر هغه ځمکه چې له السه وتلې وي پر هغې د دويم ځل لپاره . ۳

مخ نه يش او يا به هم دعوې رسه به د مليونونو خلکو ژوند له ستونزو رسه 

بېځايه نه يش؟ که چېرې افغانستان د ډيورنډ کرښې د تړون له مخې خپله 
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ځمکه له السه ورکړې وي، که چېرې ځمکه ترالسه کړي د تړون له مخې 

به تاريخي کنټرول ونه لري، نو د هغو مليونونو خلکو په اړه به دا څنګه 

 هم پاکستاين؟ عادالنه وي، چې يا ځانونه افغانان ګڼي او يا

ځواب: هر ملت له السه وتلې خاوره له څو الرو بېرته ترالسه کوي، 

کله چې يو ملت له پوځي، اقتصادي او سيايس پلوه ډېر قوي يش، نو هغه 

کرښې چې په زور ايستل شوي دي، په زور بېرته له منځه ځي. دويم د 

سه کې بايد ولسواکۍ او د خلکو خپله خوښه او غوښتنه ده. په ولسواکه پرو

له چل، مهارت، اختناق، زور، عوام فرېبۍ، ناسمو مذهبي احساساتو، چې 

د خلکو د نظر او داعيې اصيل مسري بدل کړي، له يوه څخه هم کار 

وانخيستل يش. د مدعي او مدعي عليه دواړو ترمند بايد د قواوو بېالنس 

يجه به يې برابر وي. نو په هغه حالت کې که د خلکو رايې ته پام ويش، نت

د عدالت پر بنس  وي. اوس چې افغانستان له پاکستان رسه د قواوو توازن 

نه لري، نو په داسې يو حالت کې پاکستان هڅه کوي چې د سيايس، 

اقتصادي او مذهبي زور او نورو نامرشوع امکاناتو له الرې پر افغانستان دا 

ښودل يش  کرښه په رسميت وپېژين. موږ وايو چې افغانستان بايد پرې

چې يو ځل د سيمې او نړۍ په کچه خپل ځان جوړ کړي، له پاکستان 

رسه خپله سيايل برابره کړي او بيا د ډيورنډ او نورو ستونزو په باب مقابل 

 لوري رسه يو عادالنه او منطقي حل الرې ته رسه کېني.

ايا رښتيا هم هغه پښتانه چې په پاکستان کې اوسېږي، غواړي له . ۱

 ن رسه بېرته يوځای يش؟افغانستا
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ځواب: کوم پښتانه چې اوسني پاکستان کې اوسېږي، په اوس وخت 

کې چې افغانستان کې جګړه روانه ده او افغانستان له ګڼو ستونزو رسه الس 

او ګرېوان دی، دا مهال ددې ډول پوښتنې مطرح کول عدالت تر پښو 

ته خپل الندې کوي، حقيقت دادی چې اکرثيت پښتانه غواړي چې بېر 

پلرين ټاټويب رسه يوځای يش، خو هغه مهال چې افغانستان کې سوله او 

سوکايل وي، ظلم او وحشت نه وي، کله چې هند او پاکستان وېشل کېدل 

او يا هم د هند او پاکستان دريو جنګونو مهال و، هغه وخت ټولو پښتنو 

 غوښتل افغانستان رسه يوځای يش، که داسې يو مهال رايش او يا هم

افغانستان کې سوله او ثبات رايش او يا هم پاکستان له يو داسې بحران رسه 

مخامخ يش، چې د پوځيانو اوسنی حاکميت ختم يش، هغه وخت بايد دا 

پوښتنه مطرح يش چې ايا د پاکستان تر اشغال الندې پښتانه پاکستان رسه 

غه خوښ دي؟ مستقل هېواد غواړي؟ او که افغانستان رسه يوځای کېږي؟ ه

 وخت کېدی يش د خلکو واقعي او رښتينی نظر منعکس يش.

ايا افغانستان د نور توکميز تاوتريخوايل تاب لري، چې د یوې . ۲

داسې مسلې له راپورته کولو څخه زېږېږي، هغه مسله په نړيواله کچه منل 

شوې ده، که دا پوله يوه خيايل کرښه وګڼل يش، چې افغانستان رسه 

فغان حکومت په ملګرو ملتونو کې ددې موضوع بيا وېيش، نو بيا ولې ا

 راپورته کولو هڅه نه کوي او نه يې تر اوسه کړې ده؟

ځواب: افغانستان له توکميز پلوه يو قوي هېواد دی، ميل يووالی د 

ټولو هغو هېوادونو په انډول چې د اکرثيت ترڅنګ په کې لږکي او واړه 
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دومره مشکالت راغيل وای او  قومونه اوسېږي، ټينګ دی، که پر هر هېواد

نړيوالو په کې دومره مداخله کړې وای، نو ال وختي به ټوټې ټوټې شوی 

وای، خو د دين، مذهب او ميل تفکر په ګډون ګڼ نور داسې عوامل وو 

چې افغانستان ال هم واحد او مستحکم پاتې شو، د ډيورنډ د کرښې د 

کړی، بلکې نورې کړۍ  رسميت پېژندنې لپاره افغانانو غږ نه دی پورته

هڅې کوي چې په زوره، دا کرښه پر افغانانو په رسميت وپېژين، ځينې 

حاالت داسې وي چې نړيوال هم کومه خربه کوي، په هغې کې هم 

عدالت په پام کې نه نيول کېږي، سيايس مصلحت او دپلوماسۍ ته 

 ترجيح ورکړل شوې وي؛ جرمني د يوه نړيوال زور له کبله پر دوو برخو

ووېشل شو، دوه بېالبېل هېوادونه وګڼل شول، نړيوالو دواړه هېوادونه په 

رسميت وپېژندل، د برلني دېوال يې ورته خپلمنځي پوله ګڼله، مين هم 

پر شاميل او جنويب برخو وېشل شوی و، بېرته يوځای شول، کوريا هم په 

يات زور پر دوو برخو وېشل شوې ده، د بيا يوځای کېدو احتامل يې ډېر ز

دی، ويتنام پر دوو برخو وېشل شوی و، )کرمييا( نيمه پېړۍ د اوکراين 

برخه وه، )هانګ کانک( يې بل مثال دی، ډېر نور ګڼ مثالونه لرو. 

افغانستان اوس له کورنۍ جګړې او د ترهګرۍ تر نامه الندې له نورو ډول 

 (۱۱ډول جګړو رسه مخامخ دی. ملګري ملتونه او د نړۍ څه کم )

نه چې په ټول توان په افغانستان کې راټاله دي، په افغانستان کې د هېوادو 

جګړې د مهار او د بهرنيو په تېره بيا د ګاونډيو د مداخلې مخه نه يش 

نيوالی، نو په داسې يو حالت کې چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د 

 ډيورنډ الين مسله مطرح کړي، پوره باور دی چې ډېر کم هېوادونه به يې
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مالتړ وکړي. موږ وايو افغانستان بايد دا موضوع تر هغې پورې پر خپل 

حال پرېږدي، نه يې په رسميت وپېژين او نه يې په نړيواله کچه ياده 

کړي، تر څو چې افغانستان هم د نړۍ په کچه له پاکستان رسه سيال شوی 

م( کال چې افغانستان ۶۳۱۲نه وي دا موضوع دې پر خپل ځای وي. پر )

قوي او پاکستان په ضعيف موقف کې و، په کابل کې د امريکا او په 

برتيانيې سفريان په دې نظر وو چې دا مهال که افغانستان نړيوالې محکمې 

ته د ډيورنډ الين موضوع وړاندې کړي، نو افغانستان دا موضوع ګټي، 

هغه وخت د هند او پاکستان په دريو جنګونو کې افغان حکومتونو طاليي 

ه له السه ورکړل. اوس نو کله چې هم افغانستان قوي موقف ته چانسون

 ورسېد، بیا به دا موضوع د سیمې او نړۍ په کچه مطرح کېږي.

د رسنيو د يو مسوول په توګه راته ويالی شئ چې )ژېړ ژورنالېزم( . ۸

په افغانستان کې څه اغېز لري؟ ځکه ګڼ شمېر خلک دا مني چې ايران 

ه پيسې ورکوي، تر څو د افغانستان په کلتوري او ډېرو رسنيو او ادارو ت

نورو خپلمنځي مسايلو کې ګوتې ووهي، ايا دې نفوذ د ميل ګټو مخه نه 

 ده ډب کړې؟

ځواب: افغانستان کې )ژېړ ژورنالېزم( شته او اکرثه د هغو رسنيو له 

خوا کارول کېږي چې د بهرنيو په مرسته چلېږي. د رسنيو په برخه کې 

واد دی چې تر ټولو زياته پانګونه يې کړې، )پنځه( ايران هغه هې

ټلوېزيوين چينلونه او لسګونه چاپي او برېښنايي رسنۍ په مستقيم ډول د 

ايران له خوا متويلېږي او له ايراين رسچينو څخه الهام اخيل. د افغانستان 
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اوسنی حکومت کمزوری دی، د ايران د رسنيزو او نورو مداخلو مخه نه 

و يا يې نه نييس، په خپله په حکومت کې هم د ايران پراخ يش نيوالی ا

نفوذ څرګند دی. ايران په افغانستان کې په سيايس، پوځي، ژبنيو، 

مذهبي، اقتصادي او نورو برخو کې پراخه مداخله کوي او دا ډول 

 مداخلې په څرګند ډول د افغانستان د ميل ګټو خالف دي.

و د افغان رسنيو اخيستنه څنګه له اسالمي حزب رسه د سولې له خرب  -۳

 ده او ستاسو په اند دا خربې به څومره ګټورې وي؟

ځواب: سوله د افغانانو تر ټولو مهم رضورت دی، سوله که اسالمي 

حزب رسه وي، که طالب رسه او يا هم کوم بل مخالف رسه، ټول افغانان 

بايد يې هرکلی کوي. اسالمي حزب په افغانستان کې يو مطرح تنظيم دی، 

د سولې له بهري رسه يوځای يش. اسالمي حزب څخه هم غوښتنه کوو چې 

پخواين افراطي مذهبي نظريات او زورواکي نور د زغم او چلند وړ نه 

دي، زورواکي که د هر تنظيم له خوا وي بايد مردوده وګڼل يش. له 

حکومت څخه هم غوښتنه کوو چې حکومتي او تنظيمي جنګساالرانو ته 

 کړي او د عادي افغانانو په سرتګه ورته وګوري.باج ورنه 

د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمېر زيات شوی، په کاري  -۶۱

سلنه په افغانستان کې ښځې دي، کوم ګامونه بايد ( ۶۱قوه کې يوازې )

پورته يش چې ښځو ته په افغانستان کې د يو شان کار او وظيفې موقع 

 ورکړل يش؟
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نظام تر ړنګېدو وروسته په ټولنيزو، کلتوري او ځواب: د طالبانو د 

سیايس برخو کې د ښځو ونډه زياته شوې د افغانستان ميل شورا په سلو 

برخې ښځينه وکيالنې دي. په پوهنې، تجارت، سياست او نورو ( ۷۲کې )

ډګرونو کې د ښځو ونډه زيانه شوې، خو بيا هم طبيعي او اصيل حد ته نه 

ونو کې د ښځو فعال ګډون لپاره يوه الره دا ده ده رسېدلې، په ټولو ډګر 

چې د ښځو لپاره مثبت قوانني جوړ يش او قوانني د ښځو ح  او ګډون 

 تضمني کړي.

لکه اسايس قانون چې د وليس جرګې په هرو څلورو څوکيو کې يې 

ته پورته ( ۷۲يوه ښځو ته تضمني کړې، نو ځکه د ښځو ونډه په سلو کې )

تضمني شوی، نو ښځو په وليس جرګه کې دومره  شوه. که دا ح  نه وای

څوکۍ نه شوې ترالسه کوالی، نور قوانني هم بايد ښځو ته د ح  دغه 

 شان تضمني ورکړي.
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 افغانستان کې د سيايس ځواکونو

 نوې معادلې

ل( کال د ثور مياشت کې کابل ته د انجنري ګلبدين ۶۹۳۱دا لیکنه )

اسالمي حزب تر پخالينې څو حکمتيار تر راتګ او له حکومت رسه د 

ورځې وروسته لیکل شوې ده او د همدغه مهال د سيايس حاالتو د 

 څرنګوايل انځورنه کوي.

په سياست کې د قدرت معادلې ثابتې نه وي، وخت پر وخت بدلون 

مومي؛ هر کله چې د متضادو بهريونو تر مند د ځواک انډول برابر او 

ه رامنځته کېږي، خو کله کله چې مساوي وي، تفاهم، ثبات او پخالينه ن

دواړه متضادې خواوې د تعقل او منط  پرنسيپ ته غاړه کېږدي او دواړه 

لوري پر دې قانع يش چې يو بل نه يش حذفوالی، نو دا وخت بيا تفاهم 

ته هم، الره اوارېږي، خو د افغانستان په شان ختيزو ټولنو کې د سيايس او 

ډول اکرثه وخت د جنجال او جګړې د پوځي ځواکونو تر مند د قواوو ان

 تداوم سبب شوی دی.

ل( کال د مخه په هېواد کې سيايس ځواک تر ډېره بريده د ۶۹۳۲تر )

ملتپالو، پرمختګ غوښتونکو او نسبتاً معتدلو روښنفکرانو او نيمه فيوډايل 

ځواکونو په الس کې و، دې حالت تقريباً د افغاين ټولنې د عامه ذهنيت 

له او ټولنه هم له ثبات او نسبي پرمختګه برخمنه وه. پر ښکارندويي کو 

ل( کال کيڼ اړخو ځواکونو د يو ناسنجول شوي انقاليب عمل په ۶۹۳۲)
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نتيجه کې دا حالت پايته ورسوه. تر دې حالت لږ وروسته د شوروي 

اتحاد يرغل پيل شو. دې کار نو هغو ښي اړخو حرکتونو ته چې ال دمخه 

وو، ښه پلمه په الس ورکړه، ديني روحيه، مذهبي  يې فعاليتونه پيل کړي

جذبه او پردۍ وسله رسه ټول يو ځای شول. شوروي نړيوال ځواک او د 

هغوی ملګري په کابل کې د کيڼ اړخو تر شا ودرېدل، غريب نړۍ او د 

اسالمي نړۍ زياته برخه د ښي اړخو تر شا. د متضادو افکارو ټکر او د 

کاله اوږده يش. کله ( ۶۱بب شو چې جګړه )پوځي امکاناتو انډول ددې س

چې د کني اړخو بهرنی فکري او پوځي ځواک کمزوری شو، نو د دوی د 

واک تداوم هم ناممکن شو. ښي اړخي له خپلو افراطي ولولو رسه پر لويو 

ښارونو ورشېوه شول، خپلو پخوانيو ملګرو يې ترې شا واړوله او دوی د 

ا رنځوونکی حالت ددې سبب شو چې واک پر رس پر جګړو اخته شول. د

عام ولس له پخوانيو کيڼ اړخو او اوسنيو ښي اړخو جريانونو څخه تر 

ل( کال پورې ميل ۶۹۲۳ل(  کال څخه بيا تر )۶۹۳۲پوزې رايش. له )

ځواکونو او افکارو ځکه وده ونه کړه چې کورنی او بهرنی چاپېريال ورته 

د ميل ځواکونو مخالف وو، نو ځکه  برابر نه و. په کور دننه دا دواړه اړخونه

خو په حکومتي او جهادي دواړو چاپېريالونو کې ورته د ودې زمينه برابره 

نه شوه. د طالبانو اسالمي تحريک د جهادي ډلو کمپله ټوله کړه، خو 

څرنګه چې هغوی په خپله هم د جهاد دويم نسل ګڼل کېده؛ افراطي 

ې د دولتولۍ تجربه او ظرفيت مذهبي افکار يې درلودل او له بلې خوا ي

نه درلودل، نو ځکه خو په خپله پر يو بل بحران بدل شول. له نړيوالو زبر 

ځواکونو رسه د طالبانو ټکر دې ته زمينه برابره کړه چې د جهادي ډلو په 

نومونو يو بل ځواک يو ځل بيا  د نړيوالو په مرسته پر کابل واکمن يش. 

ود، خو ماهيت يې افغان ضد او دې ځواک ظاهراً جهادي رنګ درل

پښتون ضد و، دا ځواک د اسالمي جمعيت، اسالمي وحدت، اسالمي او 
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ميل جنبش او ځينو نورو تنظيمونو په وجود کې د يو شمېر لږکيو پ  او 

پښتون ضد ائتالف و، چې د بهرنيو ځواکونو په مرسته يې د طالبانو ضد 

ل هم ميل فکر او ځواک ته جګړې په دوام کې خپله بقا تضمينوله. دا مها

کاله دوام وکړ. خو ( ۶۲د ودې ډېره زمينه برابره نه وه، دې حالت نږدې )

کلونو په بهري کې له همدې ( ۶۲ميل افکارو او ميل ځواکونو د همدې )

نيمه او يو اړخيزې ولسواکۍ او د رسنيو له نيمه ازادۍ څخه يو څه ګټه 

واکمنو کړيو پر ضد يې غږونه  پورته کړه، د کيڼ اړخو، ښي اړخو ملت ضد

پورته کړل. دا غږونه که څه هم متفرق وو، همغږي په کې نه وه، خو 

څرنګه چې عام ولس له ټولو يادو جريانونو او د هغو د ممثلينو له عملونو 

ستړي شوی و، دې حرکت ته يې هرکلی ووايه. اوس چې په هېواد کې 

م په نورو ډلو کې حل پخواين کيڼ اړخي له فعاليته غورځېديل، يا ه

شوي او دل شوي، پخوانۍ جهادي ډلې هم خپل هغه پخوانی، کيفيت 

او کميت نه لري او ملت ضد عنارص هم په حکومت کې د فسادونو په هر 

ډول کې راټاله دي. د ميل ځواکونو او افکارو د قوت او ودې لپاره تر بل 

حکمتيار( په  هر وخت ښه زمينه برابره ده. اوس چې د )انجنري ګلبدين

مرشۍ د اسالمي حزب اصيل او نادولتي برخه هم په سيايس او سوله ييزه 

پروسه کې را داخله شوې، نو دې رسه سيايس قوتونه يو ځل بيا له چغله 

تېرېږي، نوي سيايس بهريونه رامنځته کېږي او يا هم هر رنګ له خپل 

سيايس  رنګ رسه يو ځای کېږي، نو په دغسې يو چاپېريال کې د درېو

 جريانونو د ټوکېدو اټکل کېږي:

کلونو کې د کيڼ ( ۹۸په تېرو )ميل فکر او ميل ځواک:   -۶

اړخو او ښي اړخو جريانونو متواترو تېروتنو، له زور، جرب، وسلې او 

اختناق څخه کار اخيستنې، خلک دېته اړ کړل چې د يوه درېيم قوت په 

خه يې مايل، معنوي او لټه کې يش. ښي او چپې ايډيالوژۍ چې له بهر څ
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پوځي مالتړ درلود، د دغو سيايس جريانونو اصيل  ماهيت او عميل چلند 

خلکو ته په ډاګه کړ، دا کار ددې سبب شو چې اکرثه افغانان د ميل 

کلونو راهيسې په ( ۶۲حيثيت، هويت او ميل ماهيت په لټه کې يش. له )

د کې د حکومت کې سکاريستي ډلې هم ددې سبب شوې چې په هېوا

محسوس محروميت او محکوميت له امله د ملتپالنې احساس را ژوندی 

يش. دا احساس د مدين ټولنو، رسنيزو فعاليتونو او د يو شمېر سيايس ډلو 

په فعاليتونو کې راڅرګند شو. که څه هم ملتپالې ډلې يا حرکتونه د هغو 

لوالو او بې دوو نورو په انډول ډېر منظم نه دي، خو د خپلو يو شمېر نا وس

خطره خدمتونو په وړاندې کولو رسه يې د ولس احسايس او فکري پاملرنه 

ځانته را اړولې ده. دا ځواک که څه هم د شکل او تشکيل له مخې خپلې 

خپلې ستونزې لري، خو وړې او متفرقه ډلې د يو واحد محور پر لوري د 

ړيوال هم حرکت په حال کې دي. له مشخصو استخبارايت کړيو پرته عام ن

له دې ميل حرکت او جوړښت رسه، چې اساس يې پر ولسواکۍ والړ دی، 

کومه ځانګړې ستونزه نه لري. نو ځکه خو دا مهال د بلې هرې ډلې په 

انډول ددې ميل حرکت لپاره عامه ذهنيت او وليس چاپېريال ښه برابر 

 برېښي.

دا حرکتونه اکرثه مذهب محوره جريانونه او ځواکونه:   -۷

ېرو جهادي ډلو او تنظيمونو په بڼه کې څرګندېږي. دا ډلې خپل خپل د ت

مشکالت او د تېرو جنګونو خوږې او ترخې خاطرې لري. شوروي يرغل 

دې ډلو ته قوي مرشوعيت ورکړی و او د دوی پر سيايس تېروتنو او 

عيبونو يې قوي پرده غوړولې وه، کورنيو جنګونو او د طالبانو نظام تر 

ه نورو نامسلمو هېوادونو او ځواکونو رسه د دوی پټه او ړنګېدو وروست

ښکاره راشه درشه، جوړ جاړی او ان رسټيټي  ددې ډلو مذهبي داعيې ته 

سخته صدمه ورسوله. طالبانو له دې ډلو څخه مذهبي انګېزه اخيستې او 
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دا ډلې او اشخاص يې د مذهبي انګېزې له پلوه بې وسلې کړي دي، خو 

وم منظم سيايس جريان نه دی؛ يو پوځي او مذهبي څرنګه چې طالبان ک

بهري دی، نو کله چې بهرين ځواکونه نه وي، د دوی مذهبي انګېزه هم 

کمزورې کېږي او کله چې جګړه پايته ورسېږي، نو طالبان يوازې د 

)طالبانو( په توګه مطرح کېږي چې مجبور به وي له کوم منظم سيايس 

 اسالمي تنظيم رسه ځان وصل کړي.

د اسالمي حرکتونو په جمله کې د حکمتيار )اسالمي حزب( هغه 

تنظيم دی چې د نورو په انډول هم منظم دی او هم يې ال تر اوسه ديني 

او مذهبي انګېزه ساتلې ده، د )جمعيت(، )اتحاد( او ځينو نورو تنظيمونو 

کلنه واکمنۍ کې هم رشيک نه و، البته ځينې کسان ( ۶۲په شان په تېره )

همدې ګوند له نامه څخه په ګټې اخيستنې څه ناڅه د حکومت يې د 

ونډه وال وو، خو دا هغه ډول اشخاص وو چې اکرثه يې د ځينو نورو 

تنظیمونو د غړو په شان د جمعيت تنظيم اوامرو ته غاړه ايښې وه، اسالمي 

جمعيت او اسالمي وحدت او داسې نور تنظيمونه چې اساساً قومي 

سالم تر پوښک الندې يې سيايس فعاليتونه کول او تنظيمونه دي، خو د ا

کوي يې، دوی هم تر دې وروسته نه يش کوالی چې په اسانۍ رسه د 

جهاد او اسالم له نامه څخه د خپلو سيايس فعاليتونو د تداوم او خپلو ګټو 

د تضمني لپاره کار واخيل. په دې ډول اکرثه مذهبي او جهادي ډلې او د 

به تر ډېره بريده د حکمتيار په مرشۍ د اسالمي مذهبي سياست پلويان 

حزب پر محور را وڅرخي او په دې ډول به د ديني انګېزې او مفکورې پر 

اساس يو نوی سيايس جريان رامنځته يش. البته د حکمتيار او اسالمي 

حزب پخواين شاليد ته په پام رسه دا به هم اسانه نه وي چې دوی دې 

ځان راټولې کړي چې دوی ته ورته نظريات ټول هغه اشخاص او ډلې پر 

 لري، خو بيا هم تر بلې هرې ډلې به د دوی کميت او کيفيت زيات وي.
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پر افغانستان باندې د روسانو تر  اقليت محوره ګروپونه: -۹

يرغل وروسته، روسانو هڅه وکړه چې د قدرت طبيعي او اصيل رسچينې له 

و يې د ځواک مصنوعي او منځه يويس او يا يې کمزورې کړي، نو ځکه خ

فرعي رسچينې رامنځته کړې. روسانو فکر کاوه چې دا ډول رسچينې د 

دوی په مرسته خړوبېږي او په کم قيمت حارضې دي د دوی استعامري 

غوښتنو ته هرکلی ووايي، نو ځکه خو يې د اقليتونو د حقوقو د مدعيانو په 

اوه چې د توګه يو شمېر اشخاص او ډلې راوټوکولې. دوی کوښک ک

افغانستان په اکرثو وړو قومونو کې د اکرثيت پر وړاندې د اعرتاض او 

نيوکې روحيه پياوړې کړي، خو په ټولو کې بريايل نه شول. د )پرچم، 

جمعيت، ستم( او وروسته د )وحدت حزب( له الرې په دې بريايل شول 

چې په تاجکو، ازبکو او هزاره وو کې يو شمېر ډلې او اشخاص په دې 

ل( کال د ۶۹۳۸روحيه وروزي او د خپلو ګټو لپاره يې استخدام کړي. د )

مې نېټې وروسته دا لړۍ رشوع شوه او د )ډاکټر نجيب هللا( ( ۱جدي تر )

تر واکمنۍ وروسته د )اسالمي جمعيت( په وجود کې دې لړۍ ال پسې 

 زور واخيست. طالبانو بيا په خپل زور دا ډلې ټپلې تر )کوالبه( ورسولې او

د قدرت بېالبېلې رسچينې يې ختمې کړې. د طالبانو د سيايس تدبري د 

نشتوايل له امله، دا ډلې د نړيوالو ځواکونو په مرسته يو ځل بيا پر کابل 

داسې واکمنې شوې چې د افغانستان په تاريخ کې يې ساری نه و ليدل 

قوقو شوی، بهرنيو ځواکونو په مستقيم او نامستقيم ډول او د اقليتونو د ح

مدعيانو په مستقيم ډول د هېواد د اکرثيت )پښتنو( پر ضد نامحدوده 

فعاليتونه پيل کړل، ددې اشخاصو حاکميت د )حامد کرزي( په ظاهري 

حاکميت رسه پيل او د )ارشف غني( د ګډوله حکومت په امتداد رسه 

اوس هم دوام لري. دې ډلو او اشخاصو د )جهاد او مقاومت( تر دوو 

دې ناشمېره امتيازات واخيستل او د حکومت اکرثيت رګونه يې نومونو الن
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کلونو کې ددې ډلو له خوا داسې اشخاص وروزل ( ۶۲ونيول. په تېرو )

شول او داسې جريانونه رامنځته شول چې له پښتنو او د هېواد له ميل 

هويت او مرکزي رياستي سستم رسه يې نفرت او کينه اوج ته رسېديل 

ر ډېره بريده له بهرنيو رسچينو او د حکومتي رسچينو دي. دا ډلې ټپلې ت

په امتيازاتو خړوبېږي، که ددې ناقانونه امتيازاتو الره پرې بنده يش، نو 

خپله سيايس بقا په هېڅ وجه نه يش تضمينوالی، خو اوسمهال دا ډله او 

اشخاص پر يو اقتصادي، سيايس، حکومتي، مافيايي او ان اخالقي ضد 

او د سپني سرتګۍ وروستي حد ته رسېديل دي، په  جريان بدل  شوي

 مجموعي ډول اوسني سيايس حرکتونه د دغسې يو مثلث بڼه لرالی يش.

 

 يانې دا چې دغه درې ځواکونه د دې مثلث ضلعې جوړوي:

 مثلث:

 ميل فکر او ميل ځواکونه -۶

 مذهب محوره ځواکونه -۷

 اقليت محوره ځواکونه -۹

 اقليت محوره ځواکونه
 مذهب محوره ځواکونه

 ملي فکر او ملي ځواکونه
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د ميل او اسالمي ځواکونو تر مند مشرتکات شته، ميل  حل الرې:

ځواکونه د ميل تفکر او احساس تر څنګ يوې  عقيده يي پانګې ته اړتيا 

لري، اسالم د ټول برش د الرښوونې دين دی، په دې او هغې دنيا کې د 

ژوندانه د تضمني لپاره تر ټولو ښه عقيده ده. کله چې فکر، احساس، 

ل رسه ملګري يش، غ  قوت ترې جوړېږي، اسالمپالو عقيده او انګېزه ټو 

افغان حرکتونو هم يوه اوږده تجربه ترالسه کړې؛ په دې مانا چې د نړۍ 

بل هېڅ مسلامن حارض نه دی چې خپله خاوره د دوی د خوښې اسالم د 

تطبي  لپاره وقف کړي، څرنګه چې عقيده په خال کې نه پلې کېږي، نو 

ملت ته اړتيا لري، مجبور دي چې ددې  ځکه خو دوی هم جغرافيا او

جغرافيې او همدې ملت ارزښتونو ته درناوی وکړي او ملتپالو او 

هېوادپالو جريانونو رسه غاړه يويس. ملت ضد او اسالم ضد عنارص چې په 

درېيمه کټه ګورۍ کې معريف شوي، د هغوی غوښتنې او اليتناهي 

ه اساساتو رسه سمون هوسونه نه د ملت په ګټه دي او نه هم د دين ل

خوري. که چېرې افغان ملتپال او اسالمپال حرکتونه )د افغانيت او 

اسالميت( د پراخ مفهوم تر چرت الندې په لويو ميل مسايلو کې همغږی 

حرکت وکړي او په لومړي ګام کې د دولت رګونه له رشيرو، مفسدو، افغان 

تړ بهرنۍ رسچينې ضد او اسالم ضد عنارصو څخه پاک کړي او د هغو د مال 

په تدبري رسه وچې کړي، نو هم به په واقعي مانا د يو  ميل او اسالمي 

حکومت جوړېدو ته الره اواره يش، هم به د هېواد جغرافيايي يووايل 

 ټينګ يش او هم به هېواد د پرمختيا او سوکالۍ پر لوري روان يش.
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 مناظره که لکچر؟

په ارګ کې جمهور رييس ل(کال چنګاښ پر لومړې نېټه ۶۹۳۱د )

ډاکټر ارشف غني د خپلو يو شمېر مشاورانو، د مشاورانو د مشاورانو، د هغو 

د پلويانو او يو شمېر هغو ځوانانو رسه چې  د همدې يادې کتګورۍ 

اشخاصو له خوا فلرت شوي وو، يوه ناسته تررسه کړه، دې ناستې ته يې 

)مناظره
ء
سول و حکومت پاسخگوی( شهروند و ارګ( او يا هم د )شهروند م 

نوم ورکړ. ناسته وړه؛ پنځوس کسيزه يا شپېته کسيزه وه، د ارګ په )کوټي 

باغچه( کې جوړه شوې وه، له ازادو رسنيو پټه وه، نه ))شهروند(( ته د 

خربو او د نظر د تبادلې وخت ورکړ شو او نه په کې ازاد او انتقادي بحث 

شاورې په کې له درباري دود او تررسه شو. جمهور رييس او د هغه يوې م

( ۷۷تقاضا رسه سمې خربې وکړې. جمهور رييس په دې ناسته کې نږدې )

دقيقې وينا وکړه، شپاړس دقيقې عام مسايل، شپږ دقيقې د خپل مشاور 

)قيومي( تعارف او توصيف و  او په درنو الفاظو د هغه ستاينه وه، د مناظرې 

ولې په دري ژبه وې، يو شعار په ژبه دري وه، د جمهور رييس خربې هم ټ
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کې پښتو، په پای کې يو په کې ازبکي او يو په کې په دري ژبو و. څلور 

کلمې نورې هم په کې پښتو وکارول شوې. جمهور رييس بيا د خپلې 

يوې بلې مشاورې )زهرا نادري( له خوا په ګرمو الفاظو ونازول شو او له 

کې يې ځينې دودونه مات هغه څخه يې ځانګړې مننه وکړه چې ټولنه 

کړل. جمهور رييس په دې مناظره کې خپل مشاور )قیومي( ته سپارښتنه 

وکړه چې له ځوانانو )شهروندانو( رسه کېني او خربې وررسه وکړي او په 

دې ډول مناظره پايته ورسېده. دېته وايي رښتينې، ازاده او وليس يا د 

 دوی په اصطالح )شهروندي( مناظره!؟

زما عادت نه دی چې پر هرې موضوع ليکنه وکړم او هر کار ته په 

انتقادي نظر وګورم، خو ځينې مسايل داسې دي چې که سړی ورته چوپ 

پاتې يش، نو راتلونکي تاريخ ته به مختوری وي او خپل انساين مسوليت 

به يې نه وي تررسه کړی. ما په خپل نوبت ډېر پخوا د رسنيو له الرې 

او نورو درباريانو ته دا پيغام رسولی و چې جمهور رييس جمهور رييس 

دې يوې ازادې او رښتينې مناظرې ته حارض يش، د انتخابايت 

کمپاينونونو، شعارونو، نظرونو او تر هغه وروسته د خپلو ژمنو په باب دې 

ولس ته وضاحت ورکړي او د دې ترڅنګ دې د ولس رښتينو بچيو ته هم 

پل نظر، نيوکه او وړانديزونه ورته مخامخ ددې ح  ورکړي چې هغوی خ

څرګند کړي. زموږ هيله وه چې جمهور رييس غني به په پای کې دې 

رضورت او حقيقت ته غاړه کېږدي، هغه دا کار وکړ، خو په بله بڼه، بله مانا 

او بله محتوا. اصطالح يې د )مناظرې( وکاروله، خو په واقعيت کې يې د 

مشاورانو او د هغو له خوا رابلل شويو يو شمېر يو شمېر حکومتي چارواکو، 

خامو درباري اشخاصو او يو شمېر ځوانانو  رسه يوه ځانګړې ناسته درلودله 

چې پر ژمنو، توصيفونو، الپو شاپو پيل او د پخوا په څېر يو ځل بيا په 

ارماين خربو پايته ورسېده. جمهور رييس تر اوسه پورې د دولتي ناستې 
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ې تر مند په توپري پوه نه شو، هغه لکه د پوهنتون د يوه او ازادې مناظر 

استاد په توګه چې خپلو محصلينو ته لکچر ورکوي او يا هم د يوه سيايس 

ګوند مرش چې خپلو پلويانو يا مخاطبانو ته وينا کوي، همدې ډول يوه 

چلند ته يې د مناظرې نوم ورکړ، عيناً لکه په يوه ټولګي کې چې لکچر 

 ورکوي. 

اظره( اصالً د )نظر( له مصدر څخه اخيستل شوې، هدف يې دادی )من

چې د دوو مخالفو يا سيالو خواوو تر مند نظر، فکر او خيال تبادله يش، په 

دې ډول ناسته کې د نورو افرادو افکار، متضاد نظرونه، انډول، وخت او 

وزن ټول په پام کې نيول کېږي، مناظره له يوه لوري بل لوري ته د 

خطابې مانا نه ورکوي چې هغه بل کس به د نظر او اعرتاض هېڅ داسې 

ح  نه لري. مناظره په حقيقت کې يو ډېر ګرم سيايس، ټولنيز، علمي او 

کرهکتنيز بحث دی چې د تورونو او ابهاماتو سپيناوی په کې کېږي، يو 

لوری پر بل لوري تور پورې کوي او هغه بل لوری يې سپينوي، قضاوت 

يا درېيمګړی او يا هم ټول ولس کوي. خو جمهور رييس  بيا ناست خلک

چې د مناظرې په نامه ولس ته کومه ناسته وړاندې کړه، د مناظرې په 

اصطالح ريشخند وهل او يا هم د مناظرې پر محتوا  د نه پوهاوي په مانا 

 ګڼل کېږي.

مشوريت غونډه هم ورته نه شو ويالی، ځکه چې چا په زغرده جمهور 

وره ور نه کړه او ناستو کسانو کې چا د مشورې جرئت هم نه رييس ته مش

درلود. خو څرنګه چې د جمهور رييس يو شمېر مشاورين او د هغوی 

پلويان په کې ناست وو، نو ظاهري بڼه يې يوې مشوريت غونډې ته ورته 

وه، مشاورينو ته دا هم يو غ  غنيمت ګڼل کېږي چې په داسې غونډو 

ارک حضور! مرشف او پر ټلوېزيون راڅرګند يش کې د جمهور رييس پر مب
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او بيا خلکو ته وښيي چې جمهور رييس رسه د کتنې امکانات لري، که نه 

نو دا خو هم ټولو ته معلومه ده چې داسې مشاورين هم شته چې په کال 

مياشتو کې يو ځل هم جمهور رييس نه يش ليدلی، نو کله چې ( ۶۷)

وره نه غواړي، هغو ته وخت نه ورکوي، جمهور رييس له خپلو مشاورينو مش

له خپلو وزيرانو رسه نه ګوري، نو هغه دولتمرش به ازادې او انتقادي 

 مناظرې ته کله حارض يش؟

په افغانستان کې پر سيايس، پوځي، ديني، ټولنيزو او علمي 

اصطالحاتو ملنډې وهل شوي، اوس پر ځينو رسنيزو اصطالحاتو لکه 

مناقشې او نورو اصطالحاتو هم د ملنډو وهلو مناظرې، مرکې، مباحثې، 

 وخت راغلی دی.

له هغې ورځې چې ډاکټر غني د جمهور رييس په توګه خپله دنده 

پيل کړې، د ټاکنيزو مبارزو له احساسايت او شعاري پړاو رسه، دده د 

اوسنيو ويناوو پر )تون(؛ )انداز( او )طرز( کې کوم خاص توپري نه ليدل 

فکر کوي چې انتخابايت مبارزه ده او خلک بايد دده کېږي، دی اوس هم 

خربو ته ح  او ناح  چکچکې وکړي. د جربي چکچکو لپاره پر ځينو 

کلمو او جملو نارضوري فشار راوړل، بېځايه ژمنې، په خربو کې د ژمنو 

افراط او اغراق، عام ولس ته په ساده سرتګه کتل، تکلفي خندا، تکلفي 

ته کېدونکي هر کس رسه، تکلفي ستړي ميش، روغبړ، له سټيج څخه راکښ

هرکلی، غېږ کې نيول، قهرجنه لهجه، مصنوعي ټوکې او نور ډېر نارضوري 

حرکتونه، هغه نيمګړتياوې دي چې په څرګند ډول د جمهور رييس په 

چلند او وينا کې ليدل کېږي، تېره ورځ يې په خربو کې وويل چې د 

کسانو رسه کتيل دي، خو دا يې  يوې مياشتې په بهري کې يې )څلور زره(

ونه ويل چې دا څلور زره کسان ډبرې وې که انسانان چې يو د نر زوی په 
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کې پيدا نه شو چې تاته يې د ولس فرياد دررسوالی وای؟ او درته وييل 

يې وای چې حرکتونه، عملونه، وينا، ژمنې او چلند دې ټول داسې برابره 

جمهور رييس له همغو خلکو رسه  کړه چې له يو جمهور رييس رسه ښايي،

ګوري چې دده مامورين دي او دی هر وخت وررسه ګوري او يا هم 

هغوی ورته داسې څوک ورپېژين چې د حقيقت د بيان وس نه لري، 

جمهور رييس فکر کوي چې دی اوس هم په پوهنتون کې لکچرر دی او 

يکنه له نور خلک دده عاملانه وينا! ته رضورت لري. ددې لپاره چې دا ل

اړتيا پرته ډېره اوږده نه يش، غواړم جمهور رييس ته د رسنيو له الرې څو 

وړانديزونه وکړم، تر هغه وروسته به بيا د مناظرې په باب خپل نظر څرګند 

کړم. د رسنيو له الرې ځکه ددې نظرونو د ورلېږلو هڅه کوم چې جمهور 

ګ الره نه لري، رييس ته له )عزرايل عليه السالم( پرته بل څوک د ورت

ځينې حکومتي چارواکي او درباري غوړه ماالن له دې امر څخه مستثنی 

 دي، وړانديزونه په دې ډول دي:

 .جمهور رييس بايد خپلو کمپايني ويناوو ته د پای ټکی کېږدي 

  د وينا پر مهال دې خلک او په غونډه کې ناست غوړه ماالن دې

 ته نه اړبايس چې ده ته جربي چکچکې وکړي.

  جمهور رييس دې په خپله وينا کې بېځايه وقفې، پر کلمو او

 جملو بې اړتيا فشارونه او د چکچکو لپاره بېځايه وقفې نه راويل.

  کومه خربه که خوږه، رضوري او د خلکو د خوښې وړ وه، پرې

دې ږدي چې خلک ورته خپله چکچکې وکړي او خپل احساسات څرګند 

 کړي.

 تو څرګندول، پر تعقل د احساساتو د په وينا کې د بېځايه احساسا

غلبې په مانا دي، جمهور رييس دې د شاعر، مال امام، خطيب او موعظ په 

 رول کې خپله وينا نه اعياروي.
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  بېځايه ټوکې، بې رضورته او نا کنرتوله خندا د جمهور رييس له

 شان رسه برابره نه ده.

  ه جمهور رييس په جديت رسه مشهور دی، جدي ټيپ له ده رس

ښه ښکاري، د ټوکو تون، لهجه، څېره او له ټوکو رسه مناسب الفاظ او 

ظروف نه لري، پکار ده چې په لويو غونډو کې له دې ډول حرکتونو او 

 چلندونو څخه ډډه وکړي.

  د جمهور رييس ميل لباس، لونګۍ او درېيش کله نا کله دده له

ده د فزيکي جوړښت رسه متوازن او هامهنګ نه وي، هر څوک چې د

ظاهري لباس چارې سمبالوي، دې برخې ته بايد زيات پام وکړي، که د 

جمهور رييس له څېرې او فزيکي جوړښت رسه دده لباس هامهنګ يش، 

نو ښکال ته به يې ډېره ګټه ورسوي. ))په هر څيز کې ټاکلې هامهنګۍ ته 

 ښکال وايي((.

  د عسکري قطعاتو د کتنې او ځينو بهرنيو سفرونو پر مهال د

جمهور رييس فزيکي حرکت نورمال او متوازن نه دی، ځينو برخو کې 

ان د دپلوماتيک عرف مخالف دی، اړوند کارکوونکي بايد دا نقيصه رفع 

 کړي.

  دا يو واقعيت دی چې جمهور رييس په يو شمېر سيايس مسايلو

او خپله اړونده مسلکي څانګه کې د زياتې پوهې خاوند دی، خو دده د 

دده ژبنۍ او لغوي زېرمه کمه ده، په پښتو او دري کې  پوهې په انډول

ګرامري ستونزه هم لري، که ژبنۍ او ګرامري نيمګړتيا يې رفع يش، نو 

دده ژور او مانيز پيغامونه به په ښه ډول ولس ته ورسېږي او د الفاظو د 

 کمښت او ناسم تلفظ له امله به د پيغام کيفيت زيامنن نه يش.
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 له وينا کې له ځانه ارقام نه ورکوي، دده جمهور رييس دې په خپ

له خولې ويل شوي ارقام بله ورځ په همغه برخه کې له ورکړل شويو 

 ارقامو رسه توپري کوي.

  په ځينو رسمي، نړيوالو او مهمو تاريخي غونډو کې که جمهور

رييس ليکلې وينا وکړي، ورته په ګټه به وي، خو دا وينا به د متعهدو 

کل شوې وي، اوس يې په ځينو ويناوو کې ايراين اشخاصو له خوا لي

اصطالحات په قصدي ډول تېرېږي او هم ځينې قصدي محتوايي 

 تېروتنې هم تر سرتګو کېږي.

  د يوې ژمنې لپاره دې ټاکلې نېټه نه ټاکي، ځکه هغه وخت چې

راورسېږي، دده وعده نه وي عميل شوې، خلکو ته د يوه دروغجن 

 سياستوال بڼه خپلوي.

  جمهور رييس بايد پر هغو مسايلو چې نه پوهېږې، ډېر زيات

ټينګار او مترکز ونه کړي، لکه ديني مسايل، يو شمېر ټولنيز موضوعات او 

نور، له جمهور رييس څخه څوک دا غوښتنه نه لري چې دی دې د يوه 

ديني عامل په توګه راڅرګند يش او يا دې هامغه شان په قال او قيل 

 خربې وکړي.

  ر رييس دې د وينا پر مهال د پښتو او دري ژبو د ګډوله جمهو

کولو په برخه کې د پخواين جمهور رييس )حامد کرزي( اکټونه نه کوي، 

دی يوه کلمه پښتو وايي، بيا درې ته يش، بيا بېرته پښتو ته، دلته د جملې 

خپلمنځي ارتباط شلېږي، هېڅ تامه جمله نه ترالسه کېږي، که دی په 

وينا شوق لري، څو متواتره جملې او يا هم يو بشپړ پيغاميز دواړو ژبو د 

 منت دې په يوه ژبه ووايي او بيا دې په بله ژبه خربې رشوع کړي.
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البته د سياست، امنيت، ټولنېزې سوکالۍ او د دولت د نورو چارو 

په باب يو شمېر نور وړانديزونه هم شته، چې د لیکنې د اوږدوايل له 

 و بل وخت ته يې پرېږدم.امله ورڅخه تېرېږم ا

تر دې څو وړانديزيونو وروسته اوس راځم د مناظرې او واقعي 

 مناظرې برخې ته!

ښاغلی ډاکټر ارشف غني هم د کمپاين پر مهال او هم د واک پر مهال 

له ولس رسه ژمنه کړې چې تقريري او تحريري ازموينه به ورکوم او که 

نېکه مرغه چې ما د پوهنتون د  پارچه مې سپینه وه، نو ناکام مې کړئ، له

يوه استاد په توګه دده د حاکميت په پيل کې دده چلند ارزولی و، دی ما 

رسه هغه مهال په ځينو مضامينو کې هم محروم و، هم مرشوط او په پای 

کې هم ناکام، ددې درېواړو کلمو وضاحت مې نږدې درې کاله وړاندې 

بارک!( ليکنه کې کړی و، نه )د اخرت نوي کايل دې مبارک، ناکامي دې م

غواړم بيا يې تکرار کړم، خو اوس غواړم د يوې رښتينې مناظرې په 

چوکاټ کې د خپل ولس او ازادو رسنيو پر وړاندې له ده څخه يوه ګړنۍ 

يا تقريري ازموينه هم واخلم، نو ځکه خو جمهور رييس غني او دده د 

زادې، رښتينې، ميل حکومت مهم او اسايس غړو ته بلنه ورکوم چې يوې ا

 او دميوکراتيکې مناظرې ته حارض يش.

د مناظرې د ترکيب په باب زموږ وړانديز په  د مناظرې ترکيب:

 دې ډول دی:

 جمهور رييس غني او دواړه مرستياالن يې -۶

 اجراييه رييس او دواړه مرستياالن يې -۷
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 د ميل شورا د دواړو خونو رييسان -۹

نور(، د حکومت د مهم وايل، د حکومتي د بلخ وايل )عطامحمد  -۱

 اپوزېشن د مرش او د قدرت د يوې جزيرې د امري په توګه

 د سرتې محکمې رييس او لوی څارنوال -۳

 د مناظرې بل لوری:

 له لوی کندهار څخه دوه تنه -۶

 له لوی ننګرهار څخه دوه تنه -۷

 له لويې پکتيا څخه دوه تنه -۹

 تنه له شاميل واليتونو څخه دوه -۱

 د محمد اسمعيل يون په ګډون له مرکز )کابل( څخه درې تنه -۳

چې ټول يوولس تنه کېږي، دا کسان بايد علمي او سيايس تجربه 

ولري، لوړې علمي رتبې او درجې ولري، د ژبې فصاحت او بالغت ولري، 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د نظام د ټينګښت پلويان، خو د حکومت 

، قانوين او اصويل مخالفني وي، اخالقي او سيايس تر ټولو رسسخت

جرئت ولري او په ټول عمر کې يې نه کوم حکومتي چارواکي او 

زورواکي ته غوړه مايل کړې وي او د تحصيل کچه يې هم تر ماسرتۍ 

 ټيټه نه وي.
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 ناظرين:

 د امريکا سفارت، اروپايي اتحادیه، يوناما او نور -الف

ازادې رسنۍ، د مدين ټولنو او سيايس ګوندونو افغاين او نړيوالې  -ب

 استازي.

: د ناپېيلو قومي شوراګانو، مدين ټولنو، خرييه نادولتي برخوال

بنسټونو، ليکوالو او فرهنګيانو په استازۍ له هر واليت څخه په تناسبي 

 تنه استازي.( ۶۱۱-۷۱ډول له )

 تنه( ۷۱۱۱تنه، په مجموعي ډول اټکل )( ۷۱۱او له کابل څخه نږدې )

 د لويې جرګې کېږدۍ او يا هم کوم بل مناسب ځای. :ځای

د زمري يا اسد مياشتې تر پايه، وخت پنځه ساعته )د سهار له   :نېټه

 اتو بجو څخه د ماسپښني تر يوې بجې پورې( 

 : هر سړی )ګډونوال( په  خپل لګښت.لګښت

دواړو لوريو ته به مساوي ح  ورکول کېږي،  :د مناظرې اصول

 نې وخت کې به نا انصايف نه کېږي.يا

د هر ويناوال انساين کرامت به په پام کې نيول کېږي، د کلمو کراهت 

ته به اجازه نه ورکول کېږي، سپوره او سپک الفاظ به نه کارول کېږي او د 

کارونې په حالت کې به طبعاً د مناظرې په پای کې د ګډونوالو پر وټونو 

ه کارول کېږي،  تاثري وکړي او د مقابل چې د مناظرې د ارزونې په موخ

 لوري خوا به درنېږي.

چلوونکي بايد ناپېييل اشخاص وي، د کورنيو او بهرنيو رسنيو له ژبورو 

او ماهرو چلوونکو څخه بايد غوره يش او دواړو خواوو ته بايد د منلو وړ 

 وي.
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د مناظرې په پای کې ګډونوال ح  لري د مناظرې د ارزوونکو په 

 يوې خوا په پلوۍ خپل ووټ وکاروي. توګه د

 پښتو او دري به د مناظرې رسمي ژبې وي. د مناظرې ژبه:

نو که دې ډول يوې مناظرې ته دولت حارض شو بيا به ووایو چې 

رښتيا هم دا حکومت يو ))پاسخګوی((  حکومت دی. او که نه نو د 

د مناظرې په نامه د لکچرونو وړاندې کول او خپل صفتونه کول هسې 

ولس په سرتګو کې د خاورې شيندلو مانا ورکوي، نه کومه بله مانا، ددې 

ډول مناظرو پر ځای، خو بيا ښه ده چې ده ته ووايو؛ لکه څنګه چې دې 

په يو اړخيز ډول دا تېر څه کم درې کاله ډنګولې، دوه کاله نور يې هم 

وډنګوه، ولس خو هسې هم درڅخه تللی، تاسو پوهېږئ، همدا دربار او 

درباري غوړه ماالن مو. هيله ده د حکومت او دولت ټولې اړوندې 

رسچينې او په خپله د جمهور رييس دفرت د يوې مياشتې په بهري کې 

ددې ليکنې د غوښتنې او محتوا په باب ليکنی يا ګړنی ځواب راکړي او په 

رسنيو کې يې د همدې ليکنې په څېر خپور کړي. که دا لیکنه نامعياري 

ډول ارزښت نه لري، په خپلو مبارکو علمي داليلو دې رد  وي او هېڅ

 کړي، خو د يوې مسولې ادارې يا شخص السليک او مهر دې ولري. 

 وما علینا االالبالو
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 د يوې ناسمې ادعا سم سپيناوی

زړه مې نه و چې دا ليکنه دې د ليکنو په دې ټولګه کې چاپ کړم، 

هغه خپله ليکنه په يوه  ځکه هغه څوک چې د دې لیکنې سبب شوی و،

برېښنايي وېبپاڼه کې خپره کړې وه. هملته د دې ليکنې خپراوی کايف و، 

خو کېدی يش شکاک تر دې وروسته خپله لیکنه په چاپي بڼه هم خپره 

کړي، نو ځکه مې د ځينو ملګرو په غوښتنه دلته هم چاپ کړه چې په 

د دې ليکنې چاپي بڼه هم لوستونکو ته خوندي يش. معرتض کېدی يش 

تر خپراوي وروسته نور غربګون هم وښيي، خو زه يې نورو متواترو ليکنو 

ته ځکه ځواب رضوري نه ګڼم چې يو خو نور کارونه په مخ کې دي، په 

تا ويلو او ما ويلو ځان نه مرصوفوو، بل دا چې ځينې کسان قصداً غواړي 

ې ډول ځان يو چا رسه ځان په يوه جنجال او موازنه کې واچوي او په د

ته د مصنوعي شهرت زمينه برابره کړي. لوستونکي به تر دې ليکنې وروسته 

 خپله عادالنه قضاوت وکړي.

ل کال د لړم په وروستيو( کې د )ادب او ۶۹۳۱په دې نږدې ورځو د )

اديب کره کتنې( لیکوال ښاغيل )عبداملالک همت( زما پر يوه اثر )کره 

)کره کتنه(( کړې ده. دا اثر ما پر کتنه( باندې دده په اصطالح يوه )

ل( ۶۹۳۱علمي رتبې لپاره ليکلی و او بيا پر ) )پوهنوالۍ(ل( کال د ۶۹۳۶)

کال چاپ شوی دی. )کره کتنه( په کابل پوهنتون کې د يوه ځانګړي 
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مضمون په توګه تدريسېږي. ددې مضمون لپاره د داسې يو اثر ليکلو ته 

هم د څېړنې او شننې پر اصولو برابر اړتيا وه چې هم تدرييس بڼه ولري او 

ليکل شوی وي. ما چې نږدې دوه لسيزې د ادبپوهنې مضمون )د 

ادبپوهنې بنسټونه( تدريس کړی او اديب کره کتنه هم د ادبپوهنې يوه 

اسايس څانګه ګڼل کېږي، نو د ادبپوهنې په درېواړو برخو )ادب تاريخ، 

پوهنځي تدرييس اړتياوې  ادب تيوري او اديب کره کتنه( کې راته د خپل

کتنې په برخه کې هم د يوه منظم او کريکومل ښه څرګند وو. د اديب کره

تدرييس اثر نيمګړتيا او اړتيا ډېره احساسېدله، نو ځکه مې د يوه تدرييس 

اثر د ليکلو تکل وکړ، د پوهنتون تحصييل کريکومل مو هم په پام کې ونيو 

يس ساعتونه او نور ټول اړوند او د محصلينو د هضم او جذب کچه، در

 رضورتونه هم محاسبه شول.

ددې اثر ليکل په دې مانا نه وو چې د کره کتنې په برخه کې تر دې 

پخوا قوي او کمزوري اثار نه وو، دا اثار به وو، خو هغه اثر چې تر ډېره 

بريده د محصلينو اړتياوې خړوبې کړي؛ تدرييس بڼه ولري او د پوهنتون 

کريکومل محتويات راونغاړي، داسې اثر نه و، که ځينې  د منظور شوي

متفرقه اثار وو، نو پر هغو هم ډېره زمانه تېره شوې وه، داسې يو مستقل اثر 

چې د نوي عرص غوښتنې په پام کې ونييس او د کریکومل له محتوياتو رسه 

برابر وي،  موجود نه و. تردې دمه د کره کتنې د مضمون استادانو يا له 

بېلو متفرقه اثارو ګټه پورته کوله او يايې هم خپل ځانګړی لکچر نوټ بېال 

 ورکاوه.
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ما ددې  اثر د ليکلو پر مهال نږدې ټول هغه اثار چې پيدا کېدل يې 

شوين وو، رسه راټول کړل، يو يو مې له نظره تېر کړ، پرتله مې کړل، 

ب  محتوا، امال، انشاء هر څه مې ټول وارزول او د خپل کريکومل مطا

رضوري مواد مې په کې په نښه کړل، په دې اثارو کې د زرين انځور 

)شعرونه او نقدونه(، د رضا براهني )طال درمس(، د دوکتور لطيف بهاند )په 

پښتو ادب کې د کره کتنې تاريخ؛ ناچاپ اثر( ، د پوهنوال محمد رفي  

)د رفي  )د ادبپوهنې بنسټونه(، د کانديد اکاډمېسني محمد صدي  روهي 

کره کتنې تاريخي پس منظر او معيارونه( او همدارنګه )اديب څېړنې(، د 

ډاکټر زرينکوب )نقد ادبی(، د پوهاند ډاکټر عبدالقيوم قويم)نقد اديب(، د 

سيد محی الدين هاشمي )ادب پوهنه(، د رس محق  زملي هېوادمل )د 

 کره کتنې ډولونه( د رنه ولک )تاريخ نقد جديد(، د عبداملالک همت

)ادب او اديب کره کتنه( او همدارنګه يو شمېر نور مهم اثار شامل وو،له 

 بېالبېل اثار وکتل شول.( ۹۹دې ټولو څخه ګټه پورته شوه، په ټوليز ډول )

د علمي او تدرييس اثر د ليکلو لپاره طبعي خربه ده چې علمي 

، د معيارونه په پام کې نيول کېږي؛ ساده، روانه، سليسه او بې تکلفه ژبه

مخاطب ذهني کچه، دريس ساعتونه، د محصل د جذب قوه او ګڼ شمېر 

نور معيارونه. ما چې کله هم د ټولو درنو لیکوالو اثار وپلټل، نو په ځينو 

برخو کې د مانا او محتوا د ورتوايل تر څنګ، اماليي، انشايي اختالفات، 

والی او لهجوي توپريونه، ليکنيز ميتودونه، د افادې طرز، د نرث ساده 

پېچلتيا او ګڼ شمېر نور داسې مسايل په کې وو، چې ک  م  د هغو 
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انتقال نه يوازې يو واحد اثر پر څو برخو وېشه، بلکې لوستونکو ته يې هم 

 د منظم او منسجم پيغام د لېږد په برخه کې ابهام پېښوالی شو.

ما کوښک وکړ چې واحده معياري ژبه وکاروم او تر ډېره حده کوښک 

چې اصيل محتوا را انتقال کړم. کله کله د يوې اوږدې محتوا نچوړ  وکړم

ته اړتيا وه، په دې برخه کې هم ډېر احتياط شوی چې د محتوا زړی او 

جوهر زيامنن نه يش. د هر ليکوال پيغام چې دلته انتقال شوی، هغه سل 

په سلو کې د هغه په ژبه او لیکني ډول نه دی راانتقال شوی. ددې کار 

دا و چې موږ کله هم د کره کتنې په باب اثر ليکو، نو ټول هغه متون علت 

هم بايد له مخې وررسه کره يش چې له ليکوال څخه يې د مفهوم په افاده 

کې يا تېروتنه شوې وي، يا پيغام په ژوره توګه نه وي افاده شوی، يا 

شوې اماليي او انشايي تېروتنه ولري، يا يې هم په ژباړه کې ستونزه پېښه 

وي، نو داسې مفهومونه څو څو ځله شنل شوي، يو بل رسه پرتله شوي،، 

راڼه شوي او بیا د کتاب منت ته داخل شوي دي. هغه محتوا چې تر ډېره 

حده کره او پوره وه، هغه  ک  م  راانتقال شوې او اخد يې هم ښودل 

شوی دی. د نږدې ټولو هغو محتوياتو اخد په دقي  ډول ښودل شوی 

 دې کتاب کې ورڅخه ګټه اخيستل شوې ده.چې په 

داسې هم شوي چې د يوه اثر له څو مخونو څخه په بېالبېلو ځايونو 

کې په لنډيز رسه يوه محتوا رااخيستل شوې او په پای کې يې ورته اخد 

 ښودل شوی او هم هغه مخونه چې له هغو څخه نچوړ راټول شوی دی.
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الک همت له اثر )ادب په دې کتاب )کره کتنه( کې د ښاغيل عبدامل

او اديب کره کتنه( څخه هم ګټه پورته شوې او ځای پر ځای يې د کتاب 

د مخونو شمېره هم ورکړل شوې ده. رسبېره پر دې مې د خپل کتاب 

مخونو کې دده د کتاب په پېژندنه کې ( ۱۱۱-۱۱۳)کره کتنې( په )

په اړه  ځانګړې يادونه هم کړې ده او همداسې د نورو لیکوالو د اثارو

 يادونه شوې ده.

اوس چې ګورم ښاغيل همت يوه اوږده ليکنه کړې او د ))اديب غال(( 

په نامه يې يو داسې تور هم پورې کړی چې له سامل عقله لرې برېښي. 

لیکنه مستقيامً له سيايس خربو پيل شوې او له ډول ډول تورونو رسه مله 

 ده. 

رته شوې يا دده په ښاغلی همت وايي چې زما له کتاب څخه ګټه پو 

شمېره دده ( ۷۲اصطالح ))اديب غال(( شوې او اخد نه دی ښودل شوی. )

شمېرې رسه ټول اړوند مخونه د کتاب په منت ( ۷۲د اثر يادونه کوي. له )

-۶۷۲: ۷۲مخ کې ) ۷۳، (۶۷۷: ۷۲مخ کې ) ۶۳کې راغيل دي. وګورئ!: 

مخ کې  ۶۶۳ ،(۱۹۳-۱۷۸: ۷۲مخ کې ) ۶۶۳، ( ۷۲۲: ۷۲مخ کې ) ۱۱، (۶۹۶

مخونه او ځينې نور په ( ۱۸۷-۱۱۳: ۷۲مخ کې ) ۶۹۱، ( ۱۱۹ – ۱۱۶: ۷۲)

څرګند ډول ليکل شوي دي. په یوه علمي اثر کې د اخد د ښودنې لپاره 

د الفبا په ترتيب شمېره ورکول کېږي او بیا د هغه اړوند مخونه هم وررسه 

ې اړه لري شمېرې پور ( ۷۲په منت کې ليکل کېږي. دده اړوند اخد په )

 او په دې ډول ليکل شوی دی:
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ل( کال، ۶۹۸۳همت، عبداملالک، ادب او اديب کره کتنه، ) -۷۲

 کوټه، صحاف نرشايت موسسه، اکرم پريس.

البته په يو شمېر نورو، په تېره بيا په نسبتاً  زړو څېړنيزو اثارو او ځينو 

ت ماليي متنونو کې اخځونه په نورو ډولونو هم ښودل شوي چې د هم

 صيب کتاب کې هم يو شمېر په همغه ډول راغيل دي.

همت صيب نيوکه کوي چې ولې يې په ځينو برخو کې منت ک  م  

 نه دی راوړی:

ايا يو لیکوال چې محتوا يې سمه وي، خو په امال،انشاء، ګرامر او يا 

هم په ژباړه کې يې تېروتنه شوې وي، الزمه ده چې موږ محصلینو ته د 

او ګرامري تېروتنې ک  م  ورانتقال کړو او که د هغه  هغه همغه اماليي

 سمه محتوا؟

د همت صيب د همدې ليکنې په رسيزه کې چې اوس يې پر )کره 

ځله )او( ( ۷۳ليکو کې )( ۶۷کتنه( اثر کړې،  يوازې د پيل په نږدې )

ليکو ( ۶۷راغلی، د )او( دومره کارونه تر اړتيا پورته ده. که چېرې په دې )

ځله ( ۶۱ه منظم، منسجم او سم ډول راغلې وای، نو لږ تر لږه )کې جملې پ

ترې )او( حذفېدالی شو او منت هم په ښه ډول خوندپيدا کوالی شو.  

ليکنښې او په تېره بيا کامه )،( د همدې لپاره دي چې په ليکني منت کې 

 د لیکوال د ډېرو )اوونو او واوونو( مخه ونييس او منت روان کړي.
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د ال وضاحت په خاطر د همت صيب د ليکنې همدا  ښه به وي چې

پيليزه برخه ک  م  راانتقال کړو، دې رسه به لوستونکي ال ښه پوه يش 

 چې دا ليکنه له اماليي، انشايي او محتوايي پلوه په کومه پوړۍ کې ده؟

  غال ))اديب

 د يون پر کره کتنه باندي کره کتنه

 وال أغري عىل )األقوال( أرسقها 

 عنها ورش الناس من رسقاغنيت 

 )طرفه بن العبد(                                     

) زه د نورو خلکو پر ويناوو ډاکه نه وهم چي غاليې کړم، دې کارته  

 رشير هغه دي چي غالکوي (.او  د خلکو ډېر بداو  څه اړتيا نه لرم

باندي لکه چي پوهيږو له ډېرو کلونو راهييس زموږ پر ګران هيواد 

او  معنوي شتمنيو کورنيواو  مادياو  دنيااو  زموږ د پتمنو خلکو د دين

پرله پسې زموږ سپېڅلی هيواد راورانوي، او  اچولی دی بهرنيو غلو چور

 خلک مو وژيناو  الندي شتمنۍ مو لوټوياو  ډول ډول پر ځمکه باندي

خربه  توبرې په دې روان چپاو کياو  حملېاو  تاالناو  کړوي. د لوټاو 

تر دې پويل رسېدلې ده چي ان زموږ د ليکوالو د کتابونو د منځپانګو 

او  لوټولو ته ال هم السونه غځول کيږی. رسه د دې چي ډېر پر اسالم

د هغو د السپوڅو د او  لوټامراو  د پردو غليامنو د نيواکاو  هيواد مني

او  کيږيپردي پالني څخه د بد وړلو له امله وژل کيږي، کړول او  برېځر

خدمت څخه ګوښه کړی سوي دي، په فرهنګي او  کاراو  له خپلو حقونو

فيس  په دې بل له رشمه ډک دود سوي کړندود کي او  اورشو کي د ک 
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د ډول ډول غالوو کچه تر دې او  اثاروهم تېري کيږياو  يې پر ليکنو

څېړين د اصولو او  رسېدلې ده چي ان د کتابونو محتويات يې د ليکوالۍ

ښکاره رسه اوډل کيږي، د اثر نوم او  ف غالکيږی، د يو څه نوري غالخال 

د کتاب په نامه چاپ ته سپارل کيږی. ډېره بده يې ال او  پر ايښوول کيږي

درغلۍ ډک کتابونه په او  دا چي يو شمېر نور کسان يې دغيس له اديب غال

زونه هم ليکونکی يې امتيااو  نظرونو، يادښتونو، تقريظونواو صفتونوستايي

 پر اخيل. 

ما لس کاله وړاندي د پښتو ادبياتو په برخه کي نوو رامند ته سوو 

ناخوالو او د ځينو کسانو له خوا د ناسمو کره کتنو په ليدو او د اديب کره 

کتني په برخه کي د بشپړو الرښودو اثارو د نه شتون له امله په خورا زياتو 

ل بهرنيو او کورنيو منابعو څخه په زيارونو، خواريو او لګښتونو، له ډول ډو 

ګټه اخيستنه، په څه له پاسه دوو کلونو کي د )ادب او اديب کره کتنه( تر 

مخونو کي وليکی.  ۱۱۸رسليک الندي يو ښه ضخيم او مغتنم کتاب په 

چي په ډېر لږ مهال کي د هيواد په دننه او بهر کي د ډېرو پوهانو، ليکوالو 

خوا ومنل سو او بيا ځيل خپور سو. خو څنګه او د مطالعې د مينوالو له 

چي زه د نيواک، غال وو او پردي پالني په کلکه ضد يم او مرګ قبلوم خو 

د پردو غليامنو نيواک او مزدوري نه منم. د اسالم او خپل هيواد او 

فرهنګ رسه لېونۍ مينه لرم، په تېره له سيکولرو عنارص رسه په هيڅ ګون 

وو پر دوران راغلو، خو ټيټو، پردي پالو او د نه جوړېږم، ځکه نو د ن

غليامنو د تالۍ څټو او سيکولرو موزيګيانو له خوا دغه کتاب زما د نورو 

اثارو او ژباړو غوندي د ساړه غربګون رسه مخامخ سو. خو جالبه داده چي 

په راوروسته کي يوه تن پوهاند محمد اسامعيل يون چي له رشتيانۍ 

م په چانټه کي نه لري، اما پردو نيواکګرو ته د علمي پانګي څخه هيڅ ه

رشتيني او نه ستړي کېدونکي چوپړ له امله د ډول ډول امتيازونو او نورو 
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شتمنيو څښنت سوی دی زما د ادب او اديب کره کتني کتاب له بېلو بېلو 

پاڼو څخه يوه لویه برخه د ليکوالۍ او تحقي  د منلو سوو آرونو او مأخذ 

اخيستې ده، اسالمي کسوت يې ځني ايستلی او له نورو  ښوولو خالف را

کتابونو څخه يې څه نوره غال او ښکاره پر ور اضافه کړې او د کتاب په بڼه 

يې د )کره کتنه( په نامه خپره کړې او خپله ليکنه يې بللې ده. د کتاب 

د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د پښتو ” تررسليک الندي يې ورته ليکيل دي:

بيا يې د لومړي چاپ يادښت تر “. کره کتنې مضمون لپاره څانګو د

ل( کال د ۶۹۳۶دا کتاب ما )يون( پر )” رسليک الندي ليکيل دي: 

)پوهنوالۍ( علمي رتبې لپاره ليکلی و او پر هغه مهال د يادي رتبې لپاره 

 “. ومنل شو

اوس د دې لپاره چي زما ادعا او د يون غال جوته يس، لومړی يو په 

يون د کتاب هره هغه برخه چي زما د ادب او اديب کره کتني له يوه د 

کتاب څخه يې غالکړې ده را اخلم او ورپسې به زما د کتاب هغه برخه د 

 پرتلني لپاره وررسه ايږدم چي غال سوې ده :((

ددې رسيزې يا پيليزې محتوا له کينې، بغض، عداوت او سيايس 

کوتره او داسې يو دينداره غرضه پيلېږي، ليکوال يې خپل ځان سپينه 

شخص ګڼي چې د بهرنيانو رسسخت مخالف دی او ان تر مرګه د هغو 

مقابلې ته تيار دی، نور خلک ورته )سيکولر( ښکاري، نو که دده کتاب ته 

چا ارزښت نه دی ورکړی، علت يې همدا دی چې دی د پرديپالو او د 

رسه لېونۍ  هغو د السپوڅو سخت مخالف دی. دی اسالم او خپل فرهنګ

مينه لري، په ډېر زحمت يې کتاب ليکلی او )يون( خو دده په اصطالح له 

رښتيانۍ علمي پانګې څخه هېڅ هم په چانټه کې نه لري او نور... نه 

غواړم ټول منت دلته يو ځل بيا تکرار کړم، دغه راز دا هم نه غواړم ددې 
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که ځينې برخې پيليزې هرې جملې او تورونو ته مسلسل ځوابونه ورکړم، ځ

اصالً په ځواب نه ارزي، خو يو څو ټکو ته به د بېلګو په توګه اشاره وکړم. 

ښاغلی همت نه دی خرب چې ما ليکوايل له کوم کاله پيل کړې ده، په دې 

کلونو پر مهال په فرهنګي، ټولنيز او ( ۹۱برخه کې بايد وويل يش چې د )

ار ټولو هېوادوالو ته سيايس ډګر کې تر خپلې وسې پورې زما کار او زی

معلوم دی، د خپل ځان ستاينه او یادونه راته يو غ  عيب ښکاري، خو بیا 

هم مجبور يم ځينو کسانو ته خپله فرهنګي پېژندنه په يو څو جملو کې يو 

ځل بيا تداعي کړم: زه په شپږم ټولګي کې وم چې د ښوونځي د ترانې د 

ل( ۶۹۱۳)نظمونه( ليکل، پر ) ټيم غړی وم، خپله به مې هم لنډ لنډ شعرونه

کال د خوشال خان لېيس د اديب انجمن مرش وم، د دولسم ټولګي پر 

مهال مې د )هيلې( په نامه د لرو او برو ځوانو افغان ليکوالو د شعرونو 

ل( ۶۹۱۲ل( کال  په بهري کې چاپ شوه، پر )۶۹۱۱ټولګه راټوله کړه او د )

الو د انجمن غړی وم، د کال د پښتو څانګې محصل او د ځوانو لیکو 

پوهنځي په بهري کې مې د خپلو شعرونو مجموعه )مټکور( چاپ شوه او 

همدارنګه د )نيمګړي ارمانونه( په نوم مې د )محمد عامل حريان( د شعرونو 

کال د ازموينې له الرې د پښتو ( ۶۹۲۱یوه ټولګه راټوله او چاپ کړه. پر )

ل( کال د لړم مياشتې ۶۹۳۱څانګې د کدر غړی شوم او تردې دمه دې )

ل( ۶۹۸۶ل( کال څخه تر )۶۹۲۱پورې دې دندې ته دوام ورکوم. له )

( ۷۹کال يانې افغانستان ته د بهرنيانو تر راتګ پورې مې خپل نږدې )

عنوانه بېالبېل اثار چاپ کړل. د )هيلې(، )کابل پوهنتون( او )شمشاد( 

مجلو د مسول مدير په توګه مې هم وررسه هممهاله کار وکړ او د همدې 
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مهال په بهري کې مې د بېالبېلو ليکوالو تر )سلو عنوانونو( زيات اثار ايډې  

غانستان ته د او  چاپ کړل. افغانستان باندې د بهرنيانو تر يرغل او يا اف

بهرنيو ځواکونو تر راتګ وروسته مې هم په خپل فرهنګي کار کې هېڅ 

عنوانه کتابونه ( ۹۹ډول ځنډ و خنډ نه دی راوستی، پر يوه وخت مې )

چاپ کړل او د لسګونو نورو ليکوالو د اثارو چاپ ته مې زمینه برابره کړه. 

عنوانه ( ۶۷۹يوازې د )ميل تحریک( له لوري مو په دوو کلونو کې )

بېالبېل اثار چاپ کړل. زما خپل څېړنيز، اديب او نور هغه اثار چې ما 

عنوانونو ( ۱۱راټول کړي او ټول چاپ شوي دي، شمېر يې اوس مهال تر )

 پورته کېږي.

نور کلتوري، رسنيز او په دې ډګر کې خدمايت کارونه ټول ولس ته 

 معلوم دي، دلته يې تفصيل ته اړتيا نه شته.

ما له خوا ليکل شوي او پنځول شوي اثار به څومره علمي، دا چې ز 

څېړنيز او شننيز وي، ګټه او ارزښت به ولري که نه؟ دا قضاوت به لوستونکو 

او خپلې ټولنې ته پرېږدو. دا چې څوک په ))چانټه(( کې څه لري که نه 

ا او د چا وينا او ليکنه له منطقه ډکه ده او د چا له کينې، بغض او عداوته، د

قضاوت به هم ټولنه کوي. بهرنيانو ته د نوکرۍ، غالمۍ او هغو ته د نه 

ستړي کېدونکي خدمت خربې د بازار، کوڅې او هغو اشخاصو خربې دي 

چې د تعلم، فرهنګ او انسانيت له اخالقي دايرې څخه وتيل وي، ښه به 

 وي چې دلته په تېرو )اوولسو کلونو( کې د هر چا کار او زيار وارزول يش.

عميل او نظري مبارزه دواړه وتلل يش، چا څه کړي؟ چا د افغانيت، 
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اسالميت او انسانيت چغه پورته کړې؟ څوک عمالً ميدان ته وتيل او څوک 

تر بړستنې الندې ځان ته د مبارز خطاب کوي. زه د ټولو بهرنيانو او د هغو 

د  کورنيو السپوڅو مخالف يم، که دا په ټوله کې لويديځوال وي، د 

دريشۍ او د نېکټايي په لباس کې د هغو کورين السپوڅي او يا هم په 

سپينه ږيره او سپني لباس کې د اسالم تر پردې الندې د پنجاب ګوډاګیان 

وي، څوک چې د افغان او افغانستان مخالف وي، زه يې مخالف يم، د 

همت صيب په ليکنه کې په نامستقیم ډول د اقتصادي حقارت په ګډون د 

شمېر نورې عقدې هم ښکاري، خو زه نه غواړم دلته پر هغو ټولو  هغه يو

بحث وکړم، ځکه چې دا موږ له اصيل موضوع څخه لرې کوي، خدای 

)ج( دې ده ته همت ورکړي چې خپل ټول دروين رواين مشکالت په 

خپل همت رفع  او دفع کړي. خو دلته غواړم ددې پيليزې د ګرامري 

ې د بېلګې په ډول يادې کړم او هغه هم تېروتنو له جملې څخه يو څو ي

ددې لپاره چې دده د کتاب په منت کې هم دا ډول ګرامري تېروتنې وې 

چې ما د اقتباس پر مهال هغه سمې کړې دي او بیا غواړم دده د ليکنې پر 

 ځينو نورو برخو هم لنډه رڼا واچوم.

ددې پيليزې منت په ټوليز ډول کراهت او ثقلت لري، د عطف توري 

)او( يادونه مو وکړه چې تر اړتيا زيات کارېدلی دی، جملې يې روانې نه 

دي، تامې جملې يې څرګندې نه دي، )رسبلونه او اوسرتبلونه( لکه: )له، 

تر، باندې، الندې، رسه( او همدارنګه ترکيبي کلمې او نور اړوند ګرامري 

ی شوی، رضورتونه  سم نه دي کارېديل، د ليکنښو پوره مراعت په کې نه د

لهجوي اغېز پرې څرګند دی، د کلمو تر مند الزم ليکنی واټن نه دی 
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مراعت شوی او همدارنګه نورې نیمګړتياوې په کې محسوسې دي. دې 

ټولو نيمګړتياوو منت له سالسته ايستلی دی. دلته به يې يو څو بېلګې هم 

 راوړم:

مکې ناسمه بڼه: )پر ځمکه باندي او الندي شتمني(. سمه بڼه: تر ځ

الندې او د ځمکې پر رس شتمني. )پر( رسبل د )باندي، رس، رسبېره( لپاره 

راځي او )تر( د )الندې( لپاره، دلته )پر( د دواړو اوسرتبلونو )الندې او 

باندې( لپاره کارېدلی، د )پر( د کارونې ځايونه: د ځمکې پر رس، پر ځمکه 

ې، تر مېز الندې، تر باندې، پر مېز باندې. د )تر( کارونه: تر ځمکې الند

 دې مهاله او نور...

ناسمه بڼه: )رسه ددې چې...(، )د برېځر او پردي پالني څخه د بد 

 وړلو....(( 

سمه بڼه: )رسه له دې چې...( )له برېځر او پرديپالنې څخه د بد 

 وړلو...(

)له( او )رسه( له يو بل رسه تړيل دي نه )د(رسه.  د )له( پر ځای د)د( 

نه ده. )له( د بېلتون او پيوستون لپاره راځي، اړوند او کارونه سمه 

سرتبلونه يې )رسه، ځنې، څخه( او نور دي. )د( له )څخه، رسه او ځنې( 

 رسه نه راځي.

)پردي پالني( هم ناسمه ده، يو ځای بايد وليکل يش ، )پرديپالنې(، 

لکه څنګه چې همت صيب د )السپوڅو(، په ګډ ليکنه کې دا کار کړی 
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)الس+ پوڅو( يې نه دي ليکيل. ناسمه بڼه )د کتاب په نامه چاپ ته دی،  

سپارل کېږي.(  دا د دري ژبې )به چاپ سپرده ميشود( ټکي پر ټکي ژباړه 

ده. سمه بڼه يې داده )د کتاب په نامه چاپېږي( دلته هم جمله لنډېږي، 

 هم د ژباړې اغېز پرې نه ښکاري او هم جمله خپل اصيل مسري ته لوېږي.

اسمه بڼه: )د هېواد په دننه او بهر کې((، سمه بڼه يې : )په هېواد کې ن

او تر هېواده بهر(. )تر( دلته د قيد لپاره راځي، يانې هغه کتاب چې هم 

يې په هېواد کې مينوال پیدا کړي او هم تر هېواده بهر نوره نړۍ کې، بله 

 .سمه بڼه يې دا هم کېدی يش، )هم په هېواد او هم په بهر کې(

ناسمه بڼه: )د اسالم او خپل هېواد او فرهنګ رسه لېونۍ مينه لرم(، 

سمه بڼه: )له اسالم، خپل هېواد او فرهنګ رسه لېونۍ مينه لرم(، دلته د 

همت صيب دوه )اوونه( پر يو )او( بدل شول، جمله هم روانه شوه او 

و، پيغام هم زيامنن نه شو. د )د( پر ځای )له( هم پر خپل ځای وکارول ش

د زيار صيب په وينا؛ ليکوال بايد ))دالونه(( ډېر او بېځايه ونه کاروي چې 

 هم منت او هم سړي ته ډېر زيان رسوي.

ناسمه بڼه: )د ساړه غربګون رسه(، سمه بڼه يې: )له ساړه غربګون رسه(، 

ناسمه )پردي پالو، تالۍ څټو(، سمه بڼه: )پرديپالو، تاليڅټو(. ليکپوهان 

چې د یوه واحد مفهوم لپاره راوړل شوې وي او د  وايي، دوه کلمې

پيوستون قابليت ولري، نو که یو ځای وليکل يش د مفهوم په افاده کې 

ډېره مرسته کوالی او لوستونکي يې له ځنډ او فاصلې پرته پر يوه مهال 

 لوستالی يش.
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د ليکنې د اوږدوايل له امله يې له نورو تېروتنو څخه تېرېږم، ليکنښې 

هم سمې کارولې وای، منت به دومره نه ټکنی کېده. د پښتو يې که 

 )ياګانو( د کارونې په برخه کې هم ستونزه لري.

په دې پيليزه يا د رس خربو کې چې کومې ګرامري تېروتنې شوي، د 

)ادب او اديب کره کتنه( په نامه دده د کتاب په اصيل منت کې هم په 

ه تېروتنې راغلې دي، ما چې د لسګونو څه چې په سلګونو ځايه دې ته ورت

همت صيب د کتاب له کومو برخو څخه ګټه پورته کړې، په هغو کې مې 

دا تېروتنې اوتومات سمې کړې دي، خو همت صيب نیوکه کوي چې ما 

ولې دا کار کړی دی، ما نه يوازې د همت صيب په ليکيل منت کې  

چې زما په ګرامري سمون راوړی، بلکې د نورو ليکوالو په منت کې هم 

نظر کومه تېروتنه شوې او يا يې په ژباړل شوي منت کې پېچلتيا موجوده 

وه، هغه مې هم اصالح کړي، خو پيغام کې مې السوهنه نه ده کړې؛ نچوړ 

 او لنډون مې راوړی دی.

دلته به د بېلګې په توګه د همت صيب د کتاب يو څو جملو ته هم 

ړلو ته اړ شوی يم، د همت صيب لنډه نغوته وکړو چې زه په کې بدلون راو 

 د کتاب د ليکني منت څو جملې:

  ....درغيل او جعل کاري کول... 

 ...د رسو زرو رسه 

 .کره کتنه د ادب تر تاريخ د مخه رامنځته سوې ده 

 .مصحفي په خپلو تذکره کې سوچه اوساده ژبه وکارول 
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 دا جملې ماپه دې بڼه اړولې دي:

 درغيل او جعل کاري کوله... 

  و زرو رسه....له رس 

 .کره کتنه تر ادب تاريخ د مخه رامنځته شوې ده 

  مصحفي په خپلو تذکرو کې سوچه اوساده ژبه وکاروله 

 او همداسې نورې ګڼې جملې او کلمې.

 ددې جملو د سمون منط  دادی:

)درغيل( او )جعل کاري( دواړه لفظي مونثې کلمې دي، په پښتو کې 

ړاندې کلمه مونث خصلت ولري، فعل فعل د جنس تابع دی. که تر فعل و 

هم همغه بڼه خپلوي او که مذکر خصلت ولري، همغه نرینه بڼه. )کول( د 

مذکر جمع حالت لپاره راځي، لکه: هغه ښه کارونه کول. محمود درغيل 

کوله يا يې جعل کاري کوله، څرنګه چې دلته تر فعل وړاندې )کارونه( 

کارېده او )درغيل( له لفظي مذکر جمع دي، نو ځکه ورته )کول( فعل و 

 پلوه مونثه کلمه ده، نو ځکه ورته )کوله( فعل په مونث ډول وکارېده.

کله چې په يوه جمله کې تر نوم وروسته )رسه( کلمه يا )اوسرت بل( 

رايش، نو تر هغه وړاندې وررسه )له( )رسبل( يو ځای کېږي،  نه )د(. )له( 

ملکیت مانا ورکوي؛ اضافت توری  د بېلتون او پيوستون لپاره دی او )د( د

 ګڼل کېږي. مخکې مو هم يادونه وکړه.

 له احمد رسه راغلم، له محمود رسه الړم
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 نه دا چې د احمد رسه راغلم يا د محمود رسه الړم.

 له رسو زرو رسه تلل کېږي، نه دا چې د رسو زرو رسه تلل کېږي.

جمله هم د  )کره کتنه د ادب تر تاريخ د مخه رامنځته سوې ده.( دا

 ګرامر له مخې سمه نه ده اوډل شوې.

)ادب تاریخ( يو ترکيبي نوم دی، لکه خپله )کره کتنه( يا )اديب کره 

کتنه( او )ادب تيوري(، لکه څنګه چې داسې نه شو ويالی: ))ژبپوهنه د 

کره تر کتنې، د اديب تر کره کتنې د مخه رامنځته شوې، يا د ادب تر 

م سمه نه ده چې ادب تاريخ په خپل مند کې تيورۍ د مخه.(( نو دا ه

 نيم کړو، د )ادب( او )تاريخ( تر مند )تر( ورزيات کړو.

که سمه يې افاده کوو، نو داسې يې بايد ووايو: )کره کتنه تر ادب 

تاريخ د مخه رامنځته شوې ده(. نه دا چې؛ )کره کتنه د ادب تر تاريخ د 

 مخه رامنځته سوې ده(.

في په خپلو تذکرو کې سوچه او ساده ژبه همت صيب وايي: مصح

 وکارول.

 ما لیکيل: مصحفي په خپلو تذکرو کې سوچه او ساده ژبه وکاروله.

کېدی يش ځينو خلکو ته دا مسايل په ځينو ګړدودونو کې سم 

 وبرېښي، خو موږ د پښتو د عام ګرامر خربه کوو.
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لينو په لسګونو ځايونو کې ما داسې سمون راوړی دی. موږ بايد محص

ته يوه کره او معياري ژبه او همدارنګه معياري ليکدود وړاندې کوو، نه د 

هر ليکوال انفرادي ليکدود. که داسې وکړو، نو يو محصل به يوازې په 

 ليکنۍ برخه کې پر شلو ذهني الرو بوځو.

په ځينو ځايونو کې همت صيب نيوکه کړې چې ځينې کتابونه ما يو 

ډول. د کره کتنې ځينې کتابونه چې همت  ډول معريف کړي او )يون( بل

صيب معريف کړي، هغه نورو ليکوالو هم معريف کړي، ما هغو ټول کتابونه 

کتيل او بيا مې هغه په ډېر لنډيز رسه لوستونکو ته معريف کړي، دا په دې 

مانا نه ده چې هغه ټول د همت صيب له کتاب څخه معريف شوي دي. 

ب د پېژندنې تر څنګ ځای ځای پر همت صيب ځينې ځايونو کې د کتا

هغه کتاب د نورو ليکوالو تبرصو ته هم ورداخل شوی، په داسې حال کې 

چې په ياده برخه کې ما غوښتل يوازې کتاب په ډېر لنډيز  رسه معريف 

کړم، نه دا چې د ټول کتاب ارزونه ويش او پر هغه باندې کره کتنه، ځکه 

ندنه رضوري وه او که د هر کتاب دلته محصل ته يوازې د کتاب لنډه پېژ 

( ۶۱۱۱کتابونو تر ) (۷۸هر اړخيزه ارزونه وای، نو د کره کتنې پر همدې )

 مخونو زيات څه ليکل کېدی يش.

همت صيب نيوکه کوي چې ولې دده د کتاب له منت څخه ځينې 

برخې رااخيستل شوي او ټولې برخې ک  م  نه دي رااخيستل شوي، نو 

 بشپړ منت هم وررسه د سند په توګه راوړی دی. ځکه خو يې دخپل کتاب
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يو ليکوال چې د يو بل ليکوال له کتاب څخه کوم څه رااخيل، د 

خپل رضورت مطاب  يې رااخيل په تېره بيا هغه برخه چې له ټاکل شوې 

موضوع رسه سمون وخوري، د هغه د کتاب د ټول منت پر انتقال مکلف 

 نه دی.

لګې په توګه راوړو چې همت صيب وايي یوازې يو څو کتابونه به د بې

 ولې يې زما د منت په شان نه دي راوړي. 

  کتاب الشعر ما په دې ډول معريف کړی دی:کتاب الشعر: -4

د بوطيقا  (ارسطو)دا کتاب اصالً د يونان د نامتو فيلسوف او حکيم 

(Poeticsژباړىل او د ف( پښتو ژباړه ده. دا اثر )مولوي محمد ارسا )يل

پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مرش )موالنا عبدالقادر( پرې بيا کتنه 

له کې د پښتو اکاډمۍ پېښور  پهل( کال 4331م، 4818اثر پر ) يادکړې. 

 خوا چاپ شوى دى.

لکه څنګه چې څرګنده ده، بوطيقا د شعر او شاعرۍ په اړه په نړۍ 

پښتو کې ددې اثر ژباړه هم منظم اثر ګڼل کېږي، دغسې په  کې لومړىن

د کره کتنې په برخه کې لومړىن ژباړل شوى اثر ګڼل کېږي. ارسطو په 

دې اثر کې پر شاعرۍ باندې عمومي او متوازن نظر ښندىل، د شاعرۍ 

ډولونه يې بيان کړي، جنګي شاعري يې توضيح کړې، د کره کتونکو 

د ارسطو  اعرتاض او هغو ته د ځواب ورکولو اصول يې بيان کړي دي.

م، 4863دا اثر د )نظميات( په نامه )قلندر مومند( هم ژباړىل دى او پر )

 ل( کال يې په پېښور کې خپور کړى دى.4312
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 د همت صيب منت په دې ډول دی: ))كتاب الشعر :

ع.كال كتاب الشعر چي د اديب كره كتني د نظريې په ۶۳۳۸په     

بوطيقا( د نامتو « )  Poetics» هكله د يونان د نامتو لرغوين حكيم ارسطو د

كتاب پښتو ژباړه ده، مولوي محمد ارسائيل وژباړى او د پېښور پو هنتون 

د پښتو اكاډمۍ مرش ) ډايركټر( موالنا عبد القادر بياځيل كتنه ) نظرثاين( 

 ورته كړې او د پېښور پوهنتون د پښتو اكاډمۍ لخوا خپور سوى دى. 

) همدغه كتاب الشعر( د كره  په دې حساب لكه څنګه چي بوطيقا

كتني لومړىن كتاب دى، دغيس د غه كتاب د كره كتني په هكله په پښتو 

 لومړىن ژباړل سوى او خپور سوى كتاب هم دى.

د كتاب د نيو ليك له مخي د بوطيقا يا د شعر هرن د كتاب     

موضوعات دغه دي: په شاعرۍ باندي عمومي او باملوازنه نظر_ د شاعرۍ 

ه، د امليې بحث، جنګي شاعري، د نقادانو د اعرتاض او د هغو د قسمون

جواب وركولو اصول، د جنګي شاعرۍ نه امليه ډېره غوره ده، په كتاب 

 كښي چي د كومو خلقو ذكر راغىل دى د هغوى لنډ حاالت. 

كتاب الشعر د دنيا په اكرثو ژبو كښې ترجمه شوى دى او ډېرو لوړو     

 علاموو  او اديبانو پرې اوږدې اوږدې رشحي ليكيل دي. 

په پاى يك بايد هريه نه كړو چي د ارسطو بوطيقا قلندر مومند هم     

ع.كال په پېښور يك خپره ۶۳۱۹په نامه په پښتو ژباړلې او په « نظميات » د 

 ((  سوې ده.
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دا اثر ما په دې ډول معريف  مقدمه د شعر او شاعرۍ: -1

 کړی دی:

پروفيسور محمد نواز طاير له اردو څخه  (مقدمه د شعر او شاعرۍ)

پښتو ته ژباړلې ده. د اثر ليکوال د اردو ژبې نامتو کره کتونکي )الطاف 

م( کال په 4884،ل436١حسني حايل( دى.  د کتاب پښتو ژباړه د )

د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ له خوا چاپ شوې ده. په اپريل کې 

دې اثر کې د اردو ژبې د ادبياتو پر څرنګوايل کره کتنه شوې، د کره 

کتنې عام اصول بيان شوي دي. د کره کتنې دا اصول اکرثه د نړۍ د 

 نورو ژبو پر ادبياتو هم د تطبي  وړ دي.

 

 همت صيب بيا دا کتاب داسې معريف کړی دی:

ع.كال د اردو ژيب د اديب كره كتني د نظريې يو ۶۳۸۶ه همدغه پ))

مقدمه د شعر وشاعرۍ » د « مقدمۀ شعر و شاعرى » نامتو، لومړىن كتاب؛ 

په نامه وژباړل سو. دغه كتاب د اردو ژيب وتيل كره كتونيك او شاعر « 

خواجه الطاف حسني حايل ليكىل، پروفيرس محمد نواز طائر په پښتو 

او د دغه كال په اپريل يك د پېښور پوهنتون د پښتو ژباړىل دى 

اكادميۍ لخوا خپور سوى دى. پر دې كتاب د پېښور پوهنتون مرش 

پروفيرس محمد زبري صاحب زاده يوه لنډه رسيزه ليكلې چي د رس خربي 

: (( نورې خربې بيا پسې ادامه پيدا  کوي او نږدې دوه نيمو يې دادي

 مخونو ته رسېږي.
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ما په دې ډول معريف  لبيان تنقيدي مطالعه:د خريا -8

 کړی دی:

ل( کال په 4361م( ، ) 4888دا د قلندر مومند يو اثر دى چې پر )

( ته رسېږي. قلندر 316پېښور کې خپور شوى دى. د مخونو شمېر يې )

مومند په دې اثر کې د خريالبيان پر هغه چاپ چې په فوټو افسي  ډول 

خريالبيان پر هغه منت چې په پېښور کې د په کابل کې چاپ شوى او د 

بحث کړى  نوپښتو اکاډمۍ له خوا خپور شوى دى، پر دې دواړو متنو 

دى. د قلندر مومند په نظر هغه منت چې دى يې کره بويل له دغو دواړو 

څخه اخيستل شوى، چې د درېيم منت بڼه لري. د ) پټه خزانه ىف  نومتنو 

ر دې اثر هم د نورو کره کتونکو له خوا امليزان( په شان د قلندر مومند پ

 نيوکې شوي او هغه يې سامله کره کتنه نه ده بللې.

 

 همت صيب دا کتاب په دې ډول معريف کړی دی:

 د  خري البيان تنقيدي مطالعه:))

ع.كال د خداى بخښيل قلندر مومند ۶۳۸۸دغه راز په همدغه     

باندي د « ري البيان خ» پر نامتو كتاب  لخوا د حرضت بايزيد روښان 

كره كتني يو كتاب له پېښور څخه خپور سو. د دغه كتاب فهرست ته 

مخونو يك د مقدمه، ضميمې، مراجع، منت، نوټونه، ( ۹۳۱چي ګورو په )

تتمه، اشاريه ) الف (، اشاريه ) ب (  تر رسليكونو الندي ليكل سوى دى. 

او د كتاب له خو كله چي د كتاب پاڼي را اړوو د مقدمې كلمه نسته 
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مخ پوري د ( ۶۲۳تر رسليك الندي تر ) « هو النارص» لومړي مخ څخه د 

(  ۷۳۹مخ څخه تر)( ۶۳۶رسيزي په دود خربي سوي دي. د كتاب له )

مخ پوري د خري البيان هغه منت راغىل دى چي قلندر مومند يې درست 

 او اصيل بويل.

د خري البيان دغه منت د كابل د فوټو آفسي  چاپ او د پېښور د     

پښتو اكاډميۍ د چاپ رسه توپري لري او د قلندر مومند په وينا دا نسخه 

له دغو دواړو نسخو څخه اخذ سوى دريم قراٴت دى، چي د ده په زعم 

اصل خري البيان دى. خو پر دې كره كتنه باندي ځيني ادبپوهان نيويك 

اديب كره كتني » لكه چي  ښاغىل زملى هيوادمل په خپل كتاب د كوي، 

د ښاغيل قلندر مومند پټه خزانه يف » مخ يك وايي:( ۶۳« ) ډولونه 

امليزان او د خري البيان تنقيدي مطالعه مقدمه دايس نقدونه دي چي زه 

يې په دغيس څېړنو يك رضور يادوم، خو دا د دې ممعنى نه لري چي زه 

يم. زه د دغو نقدو نو له په سلو يك نوي خربو رسه مواف   وررسه مواف 

نه يم او دغه آثار د نقد له اصولو او معيارونو ډېر په كروهونو لريي آثار 

بومل، ما د دغو دواړو نقدونو د ځينو برخو په رد يك د محمد هوتك 

 ژوند او مزار او د پښتو د اديب تاريخ د منابعو پېژندنه او ارزيايب او نورو

آثارو يك څه ليكيل دي. له دې نقدونو رسه نه يوازي زه، بلكه زما په 

دا د  «.څېر په لسګونو نور ليكوال او اديب محققني هم نه دي مواف  

پورتنی منت هم څو ځايه همغه شان ګرامري     همت صيب منت و.

تېروتنې لري چې ما يې ځينې بېلګې د مخه راوړې، د ليکنې د 

 يې له ترشيح څخه تېرېږم.اوږدوايل له امله 
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ما ياد اثر په دې ډول معريف کړی  د رنګ او بو قافله: -4١

 دی:

ل( 431١م، 4884چې پر ) ،دا د ډاکرت اقبال نسيم خټک اثر دى

( ته 1١2کال په پېښور کې چاپ شوى دى. د کتاب د ټولو مخونو شمېر )

برخې په رسېږي. دا اثر د تحقي  او تنقيد يو امتزاج دى يانې دا دوه 

کې رانغښتل شوي دي. په دې اثر کې د )عبدالحميد مومند(، )کامګار 

خټک(، )کاظم خان شيدا( او )عيل خان( پر ژوند، شاعرۍ او هرن باندې 

څېړنه او کره کتنه شوې ده. دا اثر د يوه تدرييس کتاب د معيارونو په 

پام کې نيولو رسه ليکل شوى دى او هڅه شوې چې زده کوونکي 

د يوه اديب تدرييس اثر په توګه ګټه پورته کړي. دا اثر د ليکوال  ورڅخه

 د ډېرو کلونو د زيار او کار )ر دى.

               

 همت صيب بيا داسې معريف کړی دی:

 د رنګ او بو قافله: ))

ع. د  ۶۳۳۶س. كال په حسن حسني مياشت يك چي د ۶۱۶۷د     

جوالى رسه سمون خوري  د څلورو پخوانيو شاعرانو؛ عبد الحميد 

ماشوخيل، كامګار خټك، كاظم خان شيدا او عيل خان پر ژوند او فن 

باندي د ډاكټر ايم اقبال نسيم خټك د څېړنو او كره كتنو كتاب د پېښور 

 مخونويك خپور سو.( ۱۱۷پوهنتون لخوا په )

په » د دغه كتاب په رسيزه يك وايي: ډاكټر ايم اقبال نسيم خټك    

دغه قافله كښي چي كومي مقالې شاميل كړى شوي دي، په دې كښي 
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تحقي  هم شته او تنقيد هم، د تدرييس رضورياتو خيال هم پكښي ساتل 

شوى دى او د ليك د معيار هم. ما دغه مقالې د تحقي  د اصولو په رنړا 

تنقيد ډېر كم دى او  كښي ځكه اوليكلې چه په پښتو كښي تحقي  او

بيااديب تنقيد خو په پښتوكښي لټول تيش شوملې شاربل دي. دلته خو 

په هرڅه كښي روو نيتي كمه او پره جنبه زياته وي. هرڅوك د خپل 

شخصيت تشهري ته پر ادب زيات فوقيت وركوي هم دغه وجه ده چي په 

دى. ادب كښي د تنقيد او تحقي  ځاى جانبدارى او كردار كىش نيوىل 

كه چرته زمونږ ليكونكيو د تنقيد يا تحقي  په اصولو عمل اونه كړو، نو د 

 «.پښتو جولۍ به د تحقيقي او تنقيدي ادب نه همېشه د پاره خايل وي 

د كتاب نوم د ښاغيل حبيب هللا رفيع په مشوره ايښوول سوى دى     

 چي د كاظم خان شيدا له دې شعر څخه اخيستل سوى دى :

اط ور په واكېده دى    قافله د رنګ وبو د رومي صبا د غنچې د رب

 شه 

كاظم خان شيدا په دې يوه شعر يك دادب يو څپڅپانده سمندر    

په هرن او شعري نازك خيايل رسه په كوزه يك ځاى كړى دى، دلته له 

رنګ څخه موخه هرن يا په بله وينا  هرني بڼه ده، چي له هرني ښكال 

خه نازك خيال يا په بله وينا مضمون يا معنا څخه عبارت ده او له بو څ

عبارت ده، يعني  په عامه توګه د شاعر كالم او دلته  د دغو څلورو پخو 

شاعرانو شعرونه د هرن او اند له مخي ښكيل او خوشبويه دي او د هرني 

او اديب شان او شوكت قافله باله يس. شعر ډېر ښكىل دى خو دلته د 

 ډېرو خربوځاى نه دى.  
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د دغه مقالو د پاره په موادو راغونډولو » صاحب شاه صابر لييك:    

كښي خواري شوې ده، خو د ګڼو او اوږدو اقتباساتو را نقل كولو، د 

شاعرانو د زيات شمېر شعرونو رانقل كولو، د هغوى د شاعرۍ په مختلفو 

اړخونو ګڼ شمېره صنعتونو او اصطالحګانو د استعامل په حقله بحثونو او 

پښتو ادب «. ) ي حوالو د دغه ليكونو رنګ وبو كمزورې كړې ده شعر 

 مخ (. [ ۶۷۳كښي تحقي  او تنقيد ]

دا خو د صابر صاحب  خربي وې، اما كتاب د ليكوال د ډېرو     

(( دا )د كلونو تجربو او ډېرو څېړنو او ښو كره كتنيزو اندونو پايله ده.

ې وه، اوس نو درانه رنګ اوبو قافله( اثر معريف وه چې همت صيب کړ 

لوستونکي په تېره بيا محصلني او د تدرييس ډګر څانګوال ښه قضاوت 

کوالی يش چې کوم نرث يا منت روان، سليس، تدرييس او له اړتيا رسه 

 سم لنډ او واضح دی.

ددې ترڅنګ هغه کتابونه چې د همت صيب په کتاب کې يې 

 وګه راوړم:معريف نه ده راغلې،  يو څو يې دلته د بېلګې په ت

 پټه خزانه تول پارسنګ:

دا د کوزې پښتونخوا د يو نامتو څېړونکي )همېش خليل( يو 

چې په پېښور کې چاپ شوى دى. دا اثر اصالً د  ،کتنيز اثر دى کره

) پټه خزانه ىف امليزان( د هغو شکونو، نيوکو او  )قلندر مومند( د اثر

چې هغه په خپل دې اثر کې پر )پټه خزانه(  ،انتقادونو ځواب دى

څرګند کړي دي. په دې اثر کې يو پر يو د )قلندر مومند( نيوکو ته 

 ځواب ويل شوى دى.
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 د پټې خزانې ميزان رښتيا ميزان دى؟

دا د زرين انځور او استاد محمد اصف صميم ګډ اثر دى، چې په 

و زرين انځور پېښور کې چاپ شوى دى. په دې اثر کې د استاد صميم ا

يو څو هغه ليکنې راغيل دي، چې د قلندر مومند د هغو نيوکو په اړه 

ليکل شوي، چې ده په خپل اثر ))پټه خزانه ىف امليزان(( کې راوړي 

دي. دې اثر کې هڅه شوې، د علمي داليلو له مخې د قلندر مومند يو 

زيات شمېر هغو انتقادونو ته منطقي ځواب وويل يش چې هغه د پټې 

 خزانې پر بېالبېلو خواوو څرګند کړي دي.

 د کره کتنې تاريخي پس منظر او معيارونه:

ل( 438١د کانديد اکاډميسني محمدصدي  روهي اثر دى، چې پر )

کال د محمدصدي  روهي فرهنګي ټولنې له خوا په پېښور کې چاپ 

شوى دى. په دې اثر کې راغيل محتويات همغه دي چې اکرثه يې په 

اثر کې راغيل دي، خو دلته د يوه ځانګړي اثر په توګه  (ېاديب څېړن)

 .هم چاپ شوى دى

 

 د پښتو شعر اوسمهايل بهري کره کتنه:

ل ( کال په کابل کې 4384د عبدالغفور لېوال اثر دى، چې پر )

چاپ شوى دى. په دې اثر کې د پښتو د اوسني شعر په تېره بيا د طالبانو 

شمېر مخکښو شاعرانو پر شعرونو باندې د واکمنۍ تر ختمېدو پورې يو 

 کره کتنه شوې، هغه څېړل شوې، شنل شوي او ارزول شوي دي.
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 ما ټول کتابونه دغسې په لنډيز رسه معريف کړي. 

د محصلینو لپاره همدومره معلومات بس وو، د زياتو معلوماتو لپاره 

 خپله اثر ته مراجعه کوالی يش. 

ته دلته هېڅ اړتيا نه وه، د هر د یوه اثر زياتې ترشيح او توضيح 

 کتاب اړوند مهم معلومات ټول په لنډيز رسه په کې راغيل دي.

درانه لوستونکي دې خپله قضاوت وکړي چې د يوه محصل لپاره کوم 

منت خوږ، لنډ او سيلس دی: دلته ما )کره کتنه( اثر ټول د کتابونو معريف 

ه په دې خاطر معريف ته نه دی وقف کړی، دا کتابونه په ډېر لنډيز رس 

شوي چې لوستونکي يا محصلني په پښتو کې د کره کتنې په باب له نورو 

ليکل شويو اثارو رسه د اشنايي او زياتو معلوماتو لپاره هغو ته مراجعه 

 وکړي.

کره (۷۷بل ځای ليکي چې ما خو په خپل کتاب کې د عريب نړۍ )

ما چې د کره  معريف کړي دي.( ۶۶کتونکي معريف کړي وو، ده ولې )

کتنې کوم کتاب ليکلی، په دې کې د ټولو عريب کره کتنو د پېژندنې 

اړتيا نه وه، ددې لپاره  چې محصلني لږ تر لږه له عريب کره کتونکو رسه 

 اشنا يش، يو څو يې د بېلګې په توګه ياد شوي دي.

د پېژندل شويو عريب کره کتونکو اخد هم ښودل شوی، وګورئ، کره 

 مخ.  اخد يې په دې ډول ښودل شوی دی:( ۶۶۳کتنه )
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ګڼه اخد، )ادب او ( ۷۲د اخد رشح داده چې )(. ۱۷۸-۱۹۳ :۷۲)

اديب کره کتنه( اثر دی چې عبداملالک همت لیکلی، په دې اثر کې دغه 

مخونو څخه رااخيستل شوې او د نورو ( ۱۹۳-۱۷۸برخه د ياد کتاب له )

: ))د يادونې وړ ده چې د عريب کره کتونکو په باب داسې يادونه شوې ده

عريب ژبې د ادبياتو په معارصه دوره کې نور په سلګونو کره کتونکي شته، 

چې د ټولو پېژندنه دلته ناشونې ده، دا يو څو تنه د بېلګې په یاد شول.(( 

 مخ(.۶۶۳کره کتنه )

دلته نه د ټول کتاب  د منت ک  م  انتقال ته اړتيا وه، نه هم د ټولو 

پېژندنې ته چې په عريب نړۍ کې تېر شوي، نه يو کتاب او نه کره کتونکو 

هم څو کتابونه ددې موضوع د ځايونې ظرفيت لري. که په غرب کې هم 

کره کتنې ته نغوته شوې او د استاد روهي له کتاب او نورو اثارو څخه ګټه 

پورته شوې، هلته هم ټول کره کتونکي نه دي معريف شوي، نه هم د ټولو 

اړتيا وه او نه يوه واحد تدرييس کتاب د ټولو د ځايونې وس  د پېژندنې

 لري.

همت صيب وايي: ځينې عريب نومونه ناسم ثبت شوي دي، کېدی 

يش، لکه څنګه چې ځينې  عرب ليکوال د ځينو پښتو نومونو په ثبت کې 

تېروتنه کوي، داسې پښتانه ليکوال هم کېدی يش، له يوه اخځه بل ته او 

ځينو عريب نومونو په لیکلو کې له ستونزو رسه مخ يش. نه له بله بل ته د 

يوازې د عريب نومونو، بلکې د التني، يوناين او نورو ژبو په نومونو کې هم 

ستونزه شته، همدا )اپالتون( او )ارسطو( تر اوسه په څو ډوله ليکل کېږي: 
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افالتون، افالطون، اپالتون، ارستو،ارسطو، دې کې کوم يو سم دی؟ دلته 

هم کېدی يش، ځينې نومونه تکرار راغيل وي، ځينې ناسم ثبت شوي 

وي، له يو نوم څخه د یوې کامې )،( په زياتېدو رسه دوه نومونه جوړ 

مخ کې ( ۷شوي وي، خو دې ډول احتاميل تېروتنو ته د کتاب په )

مخکې تر مخکې اشاره شوې ده: ))طبعي خربه ده چې دا اثر به خپلې 

ولري، خو ډېرې تېروتنې به تر چاپ وروسته په  خپلې نيمګړتياوې هم

عميل ډګر کې څرګندېږي، هيله ده درانه لوستونکي او محصلني يې د 

لوستلو او کتلو پر مهال هغه څرګندې او راپه ګوته کړي چې په بل چاپ 

 کې هغه نيمګړتياوې سمې او نورې زياتونې هم وررسه مل يش.((

دو خربه هم د يوه پېغور په بڼه همت صيب پر عريب ژبه زما د نه پوهې

مطرح کړې او خپل علمي فضيلت يې دلته په يو نه يو ډول څرګند کړی 

 دی.

زه خو پر عريب ژبه د پوهېدو دعوه نه لرم، خو د ګڼ شمېر عريب 

لغتونو پر لغوي مانا مې رس خالص دی، پر دې پوهېږم چې عريب دي او يا 

. )مالک( د )ملک( له مصدر عريب رېښه لري، لکه په خپله )عبداملالک(

څخه جوړ شوی چې )ثاليث مجرد( ګڼل کېږي، نورې کلمې چې له 

همدې مصدره رغېدلې، دادي: ملوک، متليک، ملکيت، مالکني، مالک 

امللک، امالک، مملکت او داسې نورې، )عبد( د بنده مانا لري، 

 )عبداملالک( د )مالک بنده( ته وايي.
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ې چې ما په دې اثر کې د عبداملالک ما په خپل کتاب کې يادونه کړ 

همت )ادب او اديب کره کتنه( کتاب څخه ډېره ګټه اخيستې، هدف مې 

تر ډېره حده محتوايي غنا وه، زه بيا هم وايم چې دا کتاب د محتوا له 

پلوه خورا غنيمت کتاب دی،خو  نه د ژبني او ګرامري جوړښت له نظره. 

تنې الندې ونيسو، نو کېدی يش که له دې ليده يې تر ژبپوهنيزې کره ک

پر ژبنيو او ګرامري تېروتنو يې ډېر څه وليکل يش.  په ژباړل شوي منت 

کې خو ستونزې ال نورې هم زياتې دي، يوازې يو عنوان به د بېلګې په 

مخ، دا به لوستونکو ته څه ( ۷۲۶توګه راوړو: د همت صيب د کتاب ) 

ختارګرا کره کتنه(( ، دا څه ډول پيغام ولري؟ ))ساختيايت يا ساختګرا يا سا

 ترکيب دی، پښتو کې ورته څه وايي؟

فکر وکړئ چې عنوان کې داسې حال وي، نور منت کې  به دا ډول 

 ترکيبونه څومره وي؟

ما په خپل کتاب کې پر کتابونو کره کتنه نه کوله، يوازې دهغو له 

کتاب د  محتوا څخه مې د نوي اثر لپاره ګټه پورته کوله.  د همت صيب د

 پېژندنې په برخه کې مې ددغه کتاب ځانګړې يادونه هم کړې ده.

 ادب او اديب کره کتنه: -4ددې کتاب د پېژندنې په باب ما وييل: ))

دا اثر ښاغيل عبداملالک همت ليکىل دى، په دې اثر کې د ژباړې او 

تاليف دواړه برخې شاملې دي، ليکوال خورا زيار په کې ګالىل دى، نه 

د کره کتنې په باب په کې معلومات راټول شوي، بلکې د ادب،  يوازې

ادبپوهنې، د ادب ښوونځي، د ادبياتو شننه او څېړنه هم په کې راغيل 
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( مخونه لري. ادب او ادبپوهنه، ادب د اسالمي 668دي. دا اثر ټول )

نظريې له مخې، ادب او ادبپوهنه د اوسنۍ  لويديزې نظريې له مخې، 

مفهوم او ارزښت، اديب کره کتنه له پخوا څخه تراوسه،  اديب کره کتنه،

اسالمي کره کتنه، دري کره کتنه، اردو کره کتنه او پښتو کره کتنه يې 

اسايس رسليکونه دي. تر دغه هر يو اسايس رسليک الندې بيا څو نور 

څنګزين رسليکونه دي، چې هره موضوع يې په هر اړخيز ډول څېړلې 

ل( کال په 4381م(، )2١١6ع او صحافت پر )ده. دا اثر په ښکيل قط

کويټه کې د صحاف نرشايت موسسې له خوا د يو زر ټوکو په شمېر چاپ 

او دا اثر چې اوس لولئ په دې کې هم د همدې اثر )ادب او  شوى دى

اديب کره کتنه( اثر څخه زياته ګټه اخيستل شوې ده.(( زما اثر )کره 

 مخونه( ۱۱۶-۱۱۳کتنه( )

څوک له کوم اثر څخه ګټه پورته کوي، اخد هم په  نو کله چې يو

دقي  ډول ښيي، کتاب او مخونه يې هم په ثابت ډول ښيي او په ځانګړي 

ډول د کتاب يادونه هم کوي، نو بيا ))اديب غال(( څه مانا؟. کاشکې ښاغيل 

همت صيب همدې منت ته پاملرنه کړې وای. همت صيب چې په خپل 

کې له کومو اخځونو څخه ګټه اخيستې،  اديب کره کتنه( -کتاب )ادب

ځينو ته يې د کتاب په منت کې اشاره کړې او نور يې بيا يوازې د کتاب 

 په پای کې په لنډيز رسه ښوديل دي،  خو دلته  هر څه څرګند دي.

اخځونو څخه ګټه ( ۶۹۶ښاغيل همت چې په خپل اثر کې له نږدې )

 يش؟ اخيستې، نو دېته هم ))اديب غال((  ويل کېدی
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د همت صيب اثر يو ښه څېړنيز، شننيز او د کره کتنې په باب يو 

تاريخي اثر دی، چې لوستونکو ته په دې برخه کې ښه معلومات ورکوي، 

خو تدرييس بڼه نه لري، ده هم له بېالبېلو اثارو څخه ګټه پورته کړې. 

اثار يې ورپسې پلټيل، خو په خپل ژبني او ګړدويز طرز يې ليکلی   (۶۹۶)

 دی.

په کره کتنه کې يو مهم اصل دادی چې کره کتونکی بايد حليم، 

صبور او عادل وي، کينه،احساسات او شخيص عقدې،  د کره کتونکي 

سيايس، مذهبي او نور متايالت د اديب کره کتونکي له شان رسه مناسب نه 

دي، ښاغيل همت په دې ليکنه کې دسيايس،مذهبي، شخيص او 

الندې راغلی، خپل همت ته يې يو څه صدمه اقتصادي عقدې تر اغېز 

رسولې ده. ډېر ژر يې د قايض او څارنوال په توګه حکم صادر کړی دی. 

اصيل کره کتونکی همغه دی چې خپل داليل وړاندې کړي، نتيجه او 

 وروستی قضاوت لوستونکو ته پرېږدي.

دا يې هم ليکيل چې ولې )يون( په خپل منت کې دده ټول هغه 

راوړي چې په عريب ژبه وو، دده په اصطالح )اسالمي  متون نه دي

کسوت( يې ځنې ايستلی، يانې ولې يې له پښتو ژباړې رسه عريب منت نه 

دی راوړی؟ يو حديث رشيف ته يې هم اشاره کړې چې ولې يې يوازې 

ژباړه راوړې يا پیغام او محتوا راوړل شوي.  له دې خربو څخه د همت 

خپل ديني يا مذهبي فضيلت وښيي،  صيب غرض کېدی يش دا وي چې

که داسې نه وي نو چې ده هم له عريب څخه کوم متون ژباړيل، ان ديني 
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متون، هلته هم له پښتو ژباړې رسه په ټولو برخو کې عريب منت نه دی 

راغلی، بل دا خو د ديني متونو د ژباړې، تحليل او شننې کوم اثر نه دی 

دې وررسه څنګ په څنګ عريب  او يا هم کومه ماليي ژباړه چې حتمي

منت هم راوړل يش او هغه دې بيا هم ټکي پر ټکي وژباړل يش. که په 

مقدسو ديني متونو کې د انتقال پر مهال خدای مه کړه يو توری هم کښته 

او پورته يش؛ کم او زيات ، وړاندې او وروسته يش، يا په کې چاپي 

ښېګڼې پر ځای پاتې وي تېروتنې ويش، نو بيا خو به د کتاب نورې ټولې 

او ليکوال به د تکفري له توره ځان نه يش خالصوالی، لکه اوس چې د 

 همت صيب زړه دی، خربه همغه لوري ته بوځي.

همت صيب په خپله ليکنه کې تردې حده د احساساتو تر اغېز الندې 

راغلی دی چې د )کره کتنې( او )ادب( تر مند توپري يې هم له ياده وتی 

کېدی يش رس يې پرې نه وي خالص شوی. رسه له دې چې او يا هم 

کتاب يې هم پر همدې )ادب او اديب کره کتنې( ليکلی دی. ادب هرن 

دی او کره کتنه علم دی. ادب کې احساس، ولوله، عاطفه، تخيل او تفکر 

ټول ځای لري، خو کره کتنه بيا د علم په توګه له تفکر پرته دې نورو برخو 

نه لري. شعر، کيسه او نوره ټوله هغه ليکنۍ يا ګړنۍ وينا  ته څه ډېره اړتيا

چې هرني ارزښت لري،  هغې ته ادب  يا ادبيات ويل کېږي او هغه پوهه 

چې بيا همدا هرن )ادبيات( څېړي، کره کوي يې او ارزوي يې، هغې ته 

بيا )کره کتنه( وايي. څوک چې ادبيات پنځوي، هغه ته )اديب( وايي او 

ت ارزوي، هغه ته بيا )ادبپوه( وايي. همت صيب ليکيل څوک چې ادبيا

چې ))اديب غال((، ايا همت صيب کوم اديب اثر؛ شعر، لنډه کيسه، ناول، 
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طنز يا بل څه ليکيل چې د هغو منت، محتوا، فکر او يا هرني جوهر 

خدای مه کړه ما او يا بل چا ترې تروړيل او په خپل نامه يې کړي، چې 

ال(( تور پورې کړی او که نه د ده له علمي او څېړنيز ده پرې د )) اديب غ

کتاب )ادب او اديب کره کتنه( څخه د يوه څرګند اخد په توګه کار 

اخيستل شوی دی ؟ په دې حالت کې که بيا هم دی نا راضه و، نو بيا يې 

بايد ليکيل وای: ))علمي غال(( چې خربه خو يې يو څه علمي منط  ته 

ن لیکوال ټول د )ادب( او )ادبپوهنې( پر توپیر برابره شوې وای، ځريم

پوهېږي، خو يوازې همغه څوک پرې ځان نه پوهوي چې کتاب پرې 

 ليکي.

همت صيب خپله ليکنه د خپل کتاب د منت پر بیا راغربګولو غځولې 

ده او همدارنګه زما د کتاب د ځينو برخو په راوړلو رسه، زياته برخه يې د 

ه کتنو پر پېژندنه راڅرخي چې ده په خپل کتاب همغو عرب لیکوالو  يا کر 

کې په نسبتاً تفصييل او ما بيا د همده له کتاب څخه په لنډيز رسه پېژنديل 

( ۷۸کتابونه معريف کړي او ما )( ۶۸دي. ددې ترڅنګ ده د کره کتنې )

عنوانه. ده هر کتاب نسبتاً په تفصيل رسه پېژندلی او ځينو ځايونو کې د 

اب د نورو ليکوالو تبرصو ته هم ورداخل شوی او ما بيا همغه کتاب به ب

اړوند کتابونه په  ډېر لنډيز رسه معريف کړي دي. ده فکر کړی چې دا 

کتابونه يې دده د کتاب د معرفۍ پر اساس  معريف کړي، په داسې حال 

کې چې ددې کتابونو يو زيات شمېر ما رسه په خپله موجود وو، اکرثه يې 

عريف شوي او يو نيم که دده له کتابه هم معريف شوي، په ځانګړې ډول م
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هغه د کتاب د لنډيز پېژندنې پر اساس دي، نه دا چې دده منت په پام کې 

 نيول شوی او يا ورته اړتيا وه.

که ښاغيل همت په خپل کتاب کې ليکيل وای چې له دې کتاب 

 )ادب او اديب کره کتنه( څخه هېڅوک هېڅ ډول اقتباس نه يش کوالی

او که کوي يې هم، نو سل په سلو کې دې دده منت ک  م  انتقالوي، 

 که تېروتنه هم په کې وي، نو بيا يې ح  درلود چې اعرتاض وکړي.

ښاغيل همت ليکيل چې يون د کره کتنې ډولونه او اديب ښوونځي 

دواړه معريف کړي، په داسې حال کې چې دا دواړه بېالبېل شيان دي، 

تنې په ډولونو کې نه راځي، بايد دلته يې نه وای اديب ښوونځي د کره ک

معريف کړي، همت صيب که د کتاب څلورم څپرکي ته پام کړی وای؛ 

مخونه يې لږ په دقت رسه لوستي وای، کېدی يش دا ( ۶۹۸او )( ۶۹۲)

نيوکه يې هم ځای پر ځای حل شوې وای، يو ځل بيايې هغې برخې ته 

و ورته اشاره کړې ده، نو بيا دده پام رااړوم چې ما خپله په څرګندو ټک

مخ، په دې ډول يادونه (۶۹۲يادونې ته څه اړتیا ده؟ وګورئ )کره کتنه( )

 شوې ده: 

د کره کتنې په بېالبېلو چاپ ))کره کتنيز او اديب ښوونځي:

شويو اثارو کې د کره کتنې جريانونه او د ادبياتو بېالبېل ښوونځي اکرثه 

الندې څېړل شوي دي. کله چې يو اديب د ادبياتو د ښوونځيو تر چرت 

ښوونځى رامنځته شوى او يوه مشخصه محتوايي او شکيل بڼه يې غوره 

ثار چې ددې ښوونځي کړې ده، نو بيا ادبپوهانو يا کره کتونکو همغه ا
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ساحې ته داخلېږي، د همغه ښوونځي د ځانګړنو په رڼا کې مطالعه کړي، 

د پولو او ځانګړتياوو تشخيص  شنيل او څېړيل دي. د يوه اديب ښوونځي

هم د ادبپوهانو او کره کتونکو له خوا په ګوته کېږي. نو که موږ غواړو د 

کره کتنې د ښوونځيو په باب رڼا واچوو، رضوري ده چې د ادبياتو 

بېالبېل ښوونځي هم وپېژنو، د همدغو ښوونځيو پېژندنه په حقيقت کې 

و څېړنيزو اثارو کې د کره د کره کتنې د ښوونځيو بڼه اسانوي. په ځين

ښوونځي او د کره کتنې ډولونه تر يوه چرت الندې ، اديب کتنې ښوونځي

د کره کتنې  .څېړل شوي دي، په تېره بيا د کره کتنې ښوونځي او ډولونه

د ښوونځي او د هغه د يو ډول ترمند يو څه توپري په کار دى. په يوه 

څو ډولونه مطرح يش، کره کتنيز ښوونځي کې کېدى يش، د کره کتنې 

باب توپريونو  هددې موضوعګانو پ کې خو په پښتو او دري اکرثه کتابونو

 ې.شو ته ډېره پاملرنه نه ده 

دلته لومړی غواړو کره کتنيزو ښوونځيو ته لنډه نغوته وکړو او بيا 

 اديب ښوونځينو ته الړ شو. ((

ی نو له دې منت رسه رسه چې بیا هم د چا رسه نه خالصېږي، خدا

 )ج( دې د هغه رس خالص کړي.

نه غواړم دا ليکنه تر دې اوږده يش، درانه لوستونکي او ګران 

محصلني کوالی يش، زما په قلم ليکل شوی اثر )کره کتنه( او د نورو درنو 

ليکوالو ټول ليکل شوي اثار يو ځل بيا تر کره کتنې الندې ونييس، له 

او نورو اړخو له نظره يې په هر  مانيز، روزنيز، پوهنيز،  ژبنيز، کره کتنيز
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اړخيز ډول وڅېړي، له ټولو څخه دې ګټه پورته کړي، خو کوم يو چې 

 تر نورو خوږ، روزنيز او پوهنيز  و، هغه دې زيات ولويل.

په پای کې غواړم يادونه وکړم چې درانه لوستونکي دې د هر اثر د 

رني، علمي یا لوستلو پر مهال دې خربې ته ډېر پام وکړي چې یو اديب، ه

تاریخي اثر د چا له خوا لیکل شوی او د چا لپاره ليکل شوی دی؟  د 

فني، مسلکي او متخصص لیکوال او د اړوندې برخې د څانګوال له خوا، 

که د یو ذوقي، اماتور او نامسلکي ليکوال او يا کوم بل کس له خوا، کله 

هم وليکل يش  کله کېدی يش د يو اماتور ليکوال له خوا ځينې داسې اثار

چې په ورته موضوع کې تر مسلکي ليکواله هم ډېر هر اړخيز او معلومايت 

وي، خو که په ورته موضوع کې يې بيا تېروتنو ته پام ويش، نو د مسلکي 

شخص تېروتنې به بيا د نا مسلکي هغه په انډول ډېرې کمې او کم رضره 

 وي.

له ورايه زموږ په پښتو ادب څېړنه کې د مسلکي ليکوالو کمی 

احساسېږي، هر څوک چې په دې برخه کې يو ګام پورته کوي، دستاينې 

وړ دی، خو ځينې وخت ناسمې ژباړې، ماليي امال او انشاء او پر خپل 

لیکنيز او  ګړدوديز سبک تر حده ډېر ټينګار، په علمي مسايلو کې د ځان 

نورو  په ګټه له مذهب څخه ناوړه ګټه اخيستنه او د ماليۍ له دريځه پر

تورونه پورې کول، تر  هر څه وړاندې په خپله د تور پورې کوونکي 

 کمزوري او مانيز فقر په ډاګه کوي.

ددې ليکنې له سپيناوي رسه رسه که بيا هم د شکاک، منتقد او ځينو 

نورو لوستونکو قناعت نه وي حاصل شوی او موضوع ښه نه وي روښانه 

موضوعګانې د ځوانو ليکوالو او  شوې، نو کېدی يش دا او دېته ورته نورې

طرفينو په حضور کې د تختې پر مخ رشح او همدارنګه د هر اثر د پرتلنې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د زمانې په کږلېچ کې

 

88١١ 
 

او اړوندو مسايلو په باب د پوښتنو او ګروېږنو په بڼه روښانه يش. ددې 

ترڅنګ کله چې يو ليکوال يو اثر وليکه او بيا يې لوستونکو ته وړاندې 

باب خپل نظر څرګند کړي، کره  کړ، لوستونکي ح  لري چې دهغه په

کتونکو ته هم دا ح  خوندي دی، خو په دې رشط چې کره کتونکی، 

تېروتنې اصالح او منت کره کړي، نه دا چې خپله کينه، بغض او عداوت د 

 کره کتنې تر نامه پر نورو تحميل کړي.

هيله ده دې سپيناوي د همت صيب يو لړ شکونو، نيوکو او اندېښنو ته 

 ده ځواب ويالی وي.تر يوه ح

 د عادالنه کره کتنې د بريا په هيله
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 موږ د خپلې زمانې په کږلېچ کې

د ژوند پيل او پای داسې نه دي چې د صفر له نقطې پيل يش او 

همداسې عمومي يا افقي حرکت کوي. ژوند د زمانې په کږلېچ کې خپل 

انسان په کږلېچ او خپلې لوړې او ژورې لري، دا لوړې ژورې که څه هم د 

ژوندانه کې هغه ته په ډېر لوړ قيمت متامېږي او هغه په کې له ډېرو 

ستړياوو رسه مخامخېږي، خو بل نسل ته د پند په توګه ډېرې قيمتي وي 

او په وړيا ډول ورته د غټو تجربو په توګه پاتې کېږي. هوښيار ملتونه او 

او سمون په ځريک نسلونه بيا له دغو تجربو څخه د خپل ژوند د ښېرازۍ 

خاطر غټه ګټه پورته کوي او ويده نسلونه بيا دا تجربې په همغه قيمت يو 

 ځل بيا تکراروي چې تر دې وړاندې نسل هم تېرې کړې وي.

موږ په داسې يوه ټولنه کې ژوند کوو چې استثنايي حاالت لري، 

ډېرې داسې پېښې هم په کې پېښېدی يش چې هېڅ اټکل يې نه وي 

ېښو احتامل هم په کې شته چې احتامل يې نه وي. ان شوی او د داسې پ

ممکنات په کې ناممکن او ناممکن کارونه په کې ممکنېدی يش. دلته ژوند 

د سيايس، اقتصادي او ساينيس محاسباتو له مخې برابر نه دی، وړاندوينه 

هم په کې سمه نه راوځي، نو په داسې ټولنه کې ژوند کول او هلته د 

 د ژوند تېرول اسانه کار نه دی.معيارونو له مخې 
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لکه څنګه چې پېښې دلته منظمې او ارګانيکې نه دي؛ استثنايي 

حاالت هم په کې پېښېدی يش، دغسې شخصيت جوړونه هم په منظم او 

سستامتيک ډول نه رامنځته کېږي. دلته به يو شخصيت هم د زمانې د 

پړاو ته کږلېچ تر ډېرو پړاوونو تېرېږي، بيا کېدی يش د پوخوايل 

ورسېږي، خو دا پوخوالی هم په دې مانا نه دی چې ټول خلک به ورته 

درناوی کوي او په ټولنه کې به عام منښت ترالسه کوي. کېدی يش ځينې 

يې په همدې لوړو ژورو کې مسخه يش او کړی کار يې هم د چا سرتګو ته 

 ونه درېږي.

ول له دې ليکنې څخه مې هدف دا دی چې زموږ په ټولنه کې ټ

ارزښتونه تعريف شوي نه دي او که ځينې ارزښتونه تقدس هم لري، ټول 

خلک يې پر اصولو مواف  نه دي او يا يې پر معيارونو نه پوهېږي. دلته 

غواړم لږ نور وضاحت هم ورکړم او ځينو هغو مسايلو او ستونزو ته هم نغوته 

 وکړم چې په ټولنيز چاپېريال کې موجود دي: 

  ونو له مخې بايد له يوه فرهنګي شخصيت څخه د اصولو او معيار

موږ تر ډېره بريده د فرهنګي خدمتونو هيله ولرو، نه دا چې هغه زموږ د 

ژوند د هر ډګر ستونزې را اوارې کړي، خو که دلته يو څوک په فرهنګي 

برخه کې يو څه پرمختګ هم وکړي او يو څه فرهنګي خدمات هم تررسه 

ريال کې پر شتو ستونزو رسبېره په عام کړي، په خپله په فرهنګي چاپې

ولس کې له هغه څخه د خلکو هيله دا وي چې نور ټولنيز، سيايس او 

رغاونيز کارونه دې هم تررسه کړي، په داسې حال کې چې دا کار د ده په 
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وس پوره نه وي، نو دا مهال د ده د عرضې او د ولس د تقاضې تر مند 

عام منښت او ګرانښت په ولس کې  واټن رامنځته کېږي، نو ځکه خو د ده

 له ننګونې رسه مخامخېږي. 

د طالبانو د حاکميت پر مهال مو پېښور کې د نورو ملګرو په مرسته 

)هيله( مجله چاپوله او په ډېر تکليف مو ورته چاپ لګښت برابراوه، يوه 

ورځ راته يو شخص وويل، وهللا په دې مجلو او کتابونو څه نه کېږي، د 

جالل اباد لويه الره جوړه کړې وای، ښه به  -چې دې د کابلدې پر ځای 

و. ما وويل موږ په دوو مياشتو کې دا يوه مجله په ډېر تکليف چاپوو او د 

دومره لويې الرې جوړول، خو د حکومتونو کار دی، ډېرې زياتې پيسې 

غواړي، حکومت يې پېسې نه لري، موږ خو ال عادي خلک يو، ونيسه که تا 

ره او ګودر معلوم وي، دا کار ته وکړه، موږ به همدا فرهنګي کار ته کومه ال

کوو، دې ته به دوام ورکړو، هغه کار تاسو تررسه کړئ، ده وويل، تررسه 

کوم يې خو چې پيسې راته پيدا کړې، ما ويل چې پيسې مې پيدا کوالی 

شوې، نو بيا مې تا ته څه ته ويل، خو موږ خپله دا کار کاوه، سخت کار 

همدا د پيسو پيدا کول دي، له دې جملې څخه مې هدف دا و چې د خو 

يوې مجلې چاپ، د يو چا تقاضا دومره پورته کړه چې هغه درڅخه د 

لويې الرې د جوړونې غوښتنه کوله، خو کله چې تا همدا هيله له هغه 

څخه وکړه، هغه درڅخه بله هيله وکړه. غرض دا دی چې کار کول يوه 

او تقاضا ډېره اسانه او بې لګښته، کار انرژي او لګښت ستونزمنه عمليه ده 

 غواړي او تقاضا يوازې د خولې خوځول دي.
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  د ذوقونو اختالف بله موضوع ده چې وخت ناوخت د کار د

خلکو مخه نييس، خپله تجربه بيانوم. په پېښور کې چې مو مجله چاپوله، 

ويل، بله ګڼه يو به نيوکه کوله چې د پښتۍ رنګ يې ولې شني دی، بل به 

مو ولې په رسه بخن رنګ چاپ کړې او بل به پر ساده سپني رنګ نيوکه 

کوله او له خپل ذوق رسه سم به يې يوه غوښتنه لرله. دلته موږ دا تجربه 

ترالسه کړه، که چېرې تا کار نه وای کړی، نو دا نيوکې يا غوښتنې نه 

ل؛ يو د کار رامنځته کېدلې، نو دلته دوه کته ګورۍ خلک رامنځته شو 

خلک چې توليد لري او بل مبرصين چې د خربو ځواک لري او د عمل 

 نه.

  تنګنظري، سيايس، مذهبي او رواين عقدې نور مسايل دي چې د

کار خلک کار ته نه پرېږدي، دا لړۍ پخوا هم موجوده وه، اوس هم شته 

او او  ال به هم روانه وي. اقتصادي فقر او له هغې څخه راټوکېدلې عقصده 

کينه بل عامل دی چې د کار او په تېره بيا د فرهنګي کار د پنځوونکو پر 

وړاندې موجود دی. منتقدينو به هر ډول فرهنګي کار له اقتصادي ګټې 

رسه غوټه کاوه او همدارنګه به يې وويل چې دې کې احمد او محمود ته 

تا ډېرې پيسې پاتې کېږي، په وړيا ډول څوک دا کارونه نه کوي، خو چې 

به ورته وويل، که دې کار کې ډېره ګټه متصوره وي، خو راشئ، تاسې يې 

تررسه کړئ، هم به ګټه وکړئ هم به فرهنګي کار تررسه يش، تر دې به د 

نېکمرغۍ بل کوم زېری وي چې زموږ ټولنه داسې يو پړاو ته ورسېږي 

چې په فرهنګي کار، ښه کار او علمي کار کې يې ګټه خوندي يش، تر دې 

بيا بل غوره حالت چېرته دی؟ خو څرنګه چې دې ډول اشخاصو خپله  نو
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کوم فرهنګي نوښت او کار نه شو کوالی، نو د بل چا د کار د  مخنيوي په 

 خاطر يې دا ډول تبليغات کول.

  سيايس، قومي او مذهبي ټاپې بله هغه منفي پديده وه او ده چې

امخ دي. مذهبي زموږ په ټولنه کې يو شمېر کارنده اشخاص وررسه مخ

منتقدين هره پديده له خپل مذهبي ليدلوري او په هغه کې هم بيا له 

خپل اند اندود رسه سمه څېړي، د ساري په توګه موږ د ژوندون په نوم 

يوه رسنۍ لرو، ټلوېزيون د عوامو او خواصو ټولو لپاره دی، يوازې د 

بڼه ورکړې ټولنې د هغه مذهبي قرش لپاره نه دی چې دین ته يې افراطي 

او د ژوند ډېر مهم رضورتونه يې په کې په خپل نظر حرام ګرځويل دي. 

په ژوندون ټلوېزیون کې په څلورويشتو ساعتونو کې يو ساعت موسيقي 

هم خپرېږي، خو يو شمېر تنګنظره مذهبي لیکوال بل کار نه لري، پر  

ټلوېزیون او شخصاً ما باندې يې نيوکه ده چې ولې يې د موسيقۍ 

راوي ته اجازه ورکړې، خو د ټلوېزيون هغه بل اړخ ته چې ګڼ شمېر خپ

سيايس، ټولنيزې، علمي او ديني خپرونې لري، هغه نه ستايي، خو پر 

 همدې يوې برخې نيوکې ته يې کار ويلی دی.

زه خپله د ځينو خاصو سندرغاړو له ځينو لوړو سندرو پرته نورو زیاتو 

ه دا برخه ډېره تعقيبوم، خو د ټلوېزيون سندرو رسه زياته مينه نه لرم او ن

اداره د عام ولس غوښتنې په پام کې نييس، د نورو پروګرامونو ترڅنګ دا 

برخه هم خپروي، خو يو شمېر تنګنظران بيا د خپلې سيايس، ټولنيزې او 

فرهنګي عقدې د تشولو لپاره دې ټکي ته زياته هوا ورکوي. وه وروره! که 

، خو دا موسيقي بېخي اوره مه، رميوټ دې په ته دومره ځان مذهبي ګڼې
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الس کې دی، بل چينل ونيسه! بل دا ډول خلک خو په ټولنه کې کم نه 

ياست، ونيسئ پيسې راټولې کړئ، يو سوچه مذهبي چينل جوړ کړئ، څه 

ډول مذهبي افکار مو چې په ذهن کې ګرځي، هغه په کې خپاره کړئ! 

ته ژمن وي، نو عميل خدمت  که دا ډول خلک خپل فکر، نظر او ګروهې

ته دې ورودانګي، خو څرنګه چې د ذهني تنګظرۍ پر ناروغۍ اخته دي، 

نو ځکه غواړي، نور خلک هم له کاره وبايس او يا يې ځان رسه په تا ويلې 

 ما ويلې مرصوف کړي. 

  د ژبني او قومي تعصب ټاپه هم د مذهبي تنګنظرانو تر ټاپې کمه

کتاب چاپ کړ، که په خپله سيمه کې دې  د يو نه ده. که په خپله ژبه دې 

شمېر بېوزلو السنيوی وکړ، نو فوراً درباندې ټاپې ووهل يش، هغه دې 

ژبپالنه کوي، ولې يې په هغه بله ژبه نه چاپوي چې په خپله ژبه يې 

چاپوي، که دوی رښتيا ميل وحدت غواړي، نو بايد په هغه بله ژبه دې 

م خوشاله يش ، د دوی په نظر د لومړی کار رشوع کړي چې هغوی ه

خپل خفګان په بيه د نورو خوشالول ميل وحدت ګڼل کېږي، په داسې 

حال کې چې د هغو نورو ټول حقوق محفوظ دي، هغوی کوالی يش 

خپلې ژبې ته په خالص م  کار او خدمت وکړي او د تعصب له هر ډول 

پاڼه وليکله تور او ټاپې څخه هم خوندي دي. خو که تا په خپله ژبه يوه 

او د ختم او واده بلنليکونه دې په خپله ژبه وليکل، نو دا بيا يو تعصب 

دی. که په يوه سيمه کې دې له بېوزلو رسه د مرستې او السنيوي زمينه 

برابره کړه، نو بيا به دوی رسه معيار دا وي چې ولې يې دا کار له هغې بلې 

تعصب! زموږ په ټولنه سيمې پيل نه کړ، چې له دې يې پيل کړ، دغه دی 
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کې تعصبګر دومره سپني سرتګي شوي چې هم خپل تعصب پټوي، هم پر 

نورو د تعصب ټاپې لګوي او هم د نورو د کار مخه نييس او خپله هم کوم 

 کار نه يش تررسه کوالی.

د تنګنظريو، تعصب، کينې او نورو ډول ډول خنډونو بېلګې ډېرې 

ياته وغځوم، خو دا زموږ د ټولنې دي، نه غواړم دا ليکنه پرې تر دې ز

منفي واقعيتونه دي. دا څو بېلګې مې ځکه راوړې چې تر موږ دمخه 

خدمتګار نسل هم وررسه الس او ګرېوان و، زموږ دزمانې د روښنفکره نسل 

هم همدا حال دی او احتامل شته چې تر موږ وروسته نسل هم له ورته 

 ستونزو رسه مخامخ يش.

 ه مو د دې څو ستونزو يادونه ځکه وکړه چې د ګڼو ستونزو له منځ

راتلونکي نسل ته دا خربه الپسې روښانه يش چې موږ د خپلې زمانې په 

دغسې يو کږلېچ کې ژوند کاوه، نو په دې کې که چا ډېر کم کار هم کړی 

وي، بايد غنيمت وګڼل يش. بله خربه دا ده چې په داسې حاالتو کې به په 

وې او کمزورۍ ليدل کېږي، ځکه چې خپله کارونو کې طبعاً نيمګړتيا

ټولنه په نورمال حالت کې نه ده، خو اوس راځو دېته، چې د دې 

نيمګړتياوو او ستونزو له شتوايل رسه رسه ايا د بريا او پرمختګ کومه الره 

هم شته که نه؟ ايا داسې الرې چارې او تګلوري هم موجود دي چې د 

ه ځان وباسو، کار هم وکړو، توليد هغو په کارونې رسه له دې ستونزو څخ

هم ولرو او له مخالفينو او خنډونو رسه رسه ټولنې ته يو شمېر مثمر 

خدمات هم وړاندې کړو؟ خپلو فرهنګي هڅو او تجربو ته په کتو کېدی 

 يش دې پوښتنو ته د )هو( ځواب ورکړو:
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  زموږ په ټولنه کې د تنګظرۍ عنرص شته، تشوي  به هم وي، خو

لنډ فکرۍ تله پرې درنه وي، نو ځان بايد په داسې روحيه کېدی يش د 

وروزو چې د کار په مقابل څوک کوم امتياز نه راکوي، نه ډاډ شته، نه 

تشوي ، د توهني، سپکاوي او غندنې احتامل هم شته، که موږ خپله 

روحيه دومره پياوړې کړو چې د سپکاوۍ، تنګنظرۍ له هر ډول مکروب 

نو بيا مو ميدان ګټلی او کار مو )ر ته رسېږي، په رسه مقابله کوالی شو، 

دې برخه کې که احتاميل، هڅونه تاييد او ستاينه هم وررسه مل يش، نو د 

 کاري شخص اوسېله نوره هم زياتېږي او کار نتيجې ته رسېږي.

  يو شمېر اشخاص غواړي قصداً د کاري خلکو پر وړاندې ستونزې

ونه پورې کړي، په رسنيو کې په راوالړې کړي، پر هغوی ډول ډول تور 

هغو پسې ډول ډول تبليغات وکړي، هدف يې دا وي چې د کار خلک له 

کاره وبايس، ځان رسه يې مرصوف کړي او په دې ډول خپل ځان ته د 

شهرت زمينه هم برابره کړي، نو په داسې يو حالت کې بايد د کار خلک د 

ي او هېڅ ډول دې ډول اشخاصو پر وړاندې هېڅ ډول ليکنې ونه کړ 

غپرګون ونه ښيي، د هغوی تبليغات بې ځوابه پرېږدي، بابېزه يې وګڼي او 

ارزښت ورنه کړي، نو د وخت په تېرېدو رسه لنډ فکره اشخاص د خپل 

کړي کار له بې ارزښتۍ رسه مخامخېږي، د نور تبليغ او تصنعي شهرت 

لري، هغه زمينه يې له منځه ځي. البته خاص حالت چې سپیناوی ته اړتيا 

 مستثنی دی.

  په ټولنه کې هر سړی خپل خپل مخالف لري، که د کار سړي

غواړي خپل تنګنظری يا سيال مخالف بې ارزښته کړي، نو بايد خپل کار 
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ته کش ورکړي، کله چې د ده او د سيال تر مند يې د پرمختګ واټن 

 زيات يش او لنډ فکری وګوري چې دا واټن نه يش وهالی، نو په خپله له

 خپل رقابت څخه الس اخيل او د کار سړي ته خپله الر اوارېږي.

  هر کله چې د يوه فرهنګي، ټولنيز اوعميل کار مخالفينو د کار

سړي د مثبتو کارونو پر وړاندې منفي غربګون وښود، نو د کار سړی، بايد 

له هغوی رسه خپل وخت پر تا ويلو ما ويلو مرصف نه کړي، خپل همغه کار 

کش ورکړي چې د مخالفينو حساسيت يې راپارولی دی. په دې ته ال پسې 

حالت کې مخالفني الپسې ځورېږي او څه شی يې الس ته هم نه ورځي، 

خصوصاً دا کارونه بيا هغه وخت الپسې رضوري يش چې د هېواد او ملت 

 په ګټه وي.

  يو فرهنګي شخصيت بايد خپل ورځنی، اوونيز، مياشتنی او کلنی

پرته له دې چې اخوا دېخوا خلکو رسه په نارضوري  پروګرام ولري او

 ناندريو ځان مرصوف کړي، خپل پالن تطبي  کړي.

  ،يو فرهنګي کار، ژر او سم اليس نتيجه نه ورکوي، وخت غواړي

دولس په منت کې د کار د خلکو قدرونه شته، اکرثه وخت خپل نسل د 

بیا د کار د خپل اتل پر قدرونې نه پوهېږي، لږه زمانه چې تېره يش، 

خلکو د کار موثريت معلومېږي او ولس کې يې ګرانښت جوتېږي، بله 

اسايس خربه دا هم ده چې که يو څوک واقعاً يو خدمتګار شخصيت وي، 

هغه بايد د عقيده يي بنس  له مخې د خدای او رسول رضا هم په پام کې 

ونييس، د خال  د مخلوق خدمت په خپله د عبادت برخه ده، خپل کار 

بايد د عبادت برخه وګڼي او له خدای )ج( پرته يې له هېچا څخه د 

 معاوضې غوښتنه ونه کړي.
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دا يو څو مشورې مو ځوانو خدمتګارانو ته په دې خاطر يادې کړې 

چې دوی کېدی يش د خپل کار په بهري کې له دې ډول ډول ستونزو 

يش، نو رسه مخ يش او په دې خاطر چې نهييل نه يش او کار يې ټکنی نه 

په کار ده چې دا او دېته ورته نور ټولنيز واقعيتونه په پام کې ونييس. د 

دې ترڅنګ هغو اشخاصو ته چې همدا اوس عمالً پر فرهنګي او ټولنيز 

خدمت بوخت دي، له هغو څخه مو هيله ده چې د خپلو فردي تجربو 

يو ترڅنګ پورتني مسايل او واقعيتونه هم په پام کې ونييس. په پای کې 

ځل بيا يادونه کوم چې که نننی او سبانی نسل زموږ کړی مات ګوډ 

فرهنګي کار ارزوي، نو پورتني کږلېچونه او اغزن چاپېريال دې هم په پام 

 کې ونييس.

د دې ليکنې پر مهال ما د خپل عمر پنځوس کلونه پوره کړل، په  دې 

ږدې پاتې کالو زياته موده له ليکوالۍ رسه ن( ۹۷نيمه پېړۍ کې زه تر )

کلن فرهنګي ژوندانه د ( ۹۷شوی يم، پورتنۍ څو موضوعګانې زما د تېر )

ګڼو تجربو څخه يو څو تجربې وې چې درنو لوستونکو ته مې په لنډيز 

رسه يادې کړې. هيله ده زموږ نننی او سبانی فرهنګي نسل د خپلو نويو او 

تجربو او  ځاين تجربو ترڅنګ ياد موضوعات هم په پام کې ونييس، د تېرو

د خپل وخت د نويو غوښتنو په رڼا کې خپل هېواد ته د ښو او ګټورو 

 فرهنګي، ټولنيزو او سيايس خدمتونو جوګه يش.

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون
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 يادښت

 مـيل ل( کلونـو د۶۹۳۱-۶۹۳۷د ) د )ميل هويـت او مـيل عـزت( اثـر اصـالً

په دې اثر کې اکرثه پېښـې پـر همـدې مهـال ليکـل  .مبارزو يو انځور دی

ل( کـال پـه ۶۹۳۲شوي او ثبت شوي دي، يوازې يـو څـو ليکنـې يـې د )

لومړيو دوو مياشتو کې د ميل هويت په اړه د تررسه شويو مبـارزو انځورنـه 

خو چـاپ يـې  بشپړ و، ل( کال په پای کې تقريباً ۶۹۳۱کوي. کتاب هم د )

منتظــر و. وروسـتۍ پـايلې تــه تـر انتظــار د مبـارزې وروسـتۍ نتيجــې تـه 

وروسته دا اثر ژر چاپ شو. څرنګه چې )نيمه پېـړۍ يـون( ټـول کليـات د 

د  يـې د چـاپ چـارې خـول( کال پـه وروسـتيو کـې بشـپړ شـول، ۶۹۳۱)

ل کال( لومړيو مياشتو ته وغځېدې، نو ځکه خو مو د )ميل هويـت ۶۹۳۲)

او ميل عزت( اثر د دې کلياتو د چاپ پر مهال د دې نهم ټـوک برخـه کـړ. 

او د  ی دوه مياشــتنیل( کــال وروســت۶۹۳۱هيلـه ده درانــه لوســتونکي د )

زماين پيوستون په پام کـې وسـايت او  لومړی دوه مياشتنی ل( کال۶۹۳۲)

 ه موضوع کومه زماين او محتوايي تېروتنه ونه ګڼي.ياد
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 ميل هويت، ميل عزت

 )ګام پر ګام له ميل هويت رسه(

 

 

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 

 

 

 ل کال۶۹۳۲
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کتاب پېژندنه:

ميل هويت، ميل عزت د کتاب نوم: 

محمد اسمعيل يون لـيکـــــوال: 

فرهنګي څانګهد افغانستان ميل تحريک،  ی: و نـدخـپر 

 www.melitahrik.com  وېــبپـاڼـه:

فياض حميد کمپوز: 

فياض حميد  پښتۍ ډيزاين:

ټوکه ۶۱۱۱  چــاپشمېـر:

کال م۷۱۶۸ل /  ۶۹۳۲ چــاپـکـــال:

(436د تحريک د خپرونو لړ: )

 )1١ليکوال د خپرونو لړ:    )

www.melitahrik.com - info@melitahrik.com 

يادونه: د چاپ  حقوق له ميل تحريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا 

 لیت  ليکوال پورې اړه لري.و مسو 
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 ډالۍ

د اسالميت او افغانيت د الرې الرويانو او د ميل 

 هويت ټولو پالندويانو ته!
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 تصويرد ميل مبارزو يو ژوندی 

د طالبانو تر سقوط وروسته د هېواد حالت واوښت؛ نړۍ په هېواد کې 

مستقیم حضور بياموند او د کرزي په مرشۍ اداره رامنځته شوه. د کرزي د 

ادارې ټول واک د شاميل ټلوالې او نظار شورا السته ولوېد، که پوځي 

وګړو  برخه وه که ملکي، جمعيت او د جمعيت په طبعه برابرو تنظيمونو او

 په برخه ورسېدله.

د نړيوالو په راتګ رسه بېالبېلو برخو پرمختګ وکړ، پوځي، اقتصادي 

او سيايس برخو مثبت بدلون وموند، خو ددې پرمختګ پر وړاندې 

پراخې ننګونې او خنډونه هم رامنځته شول، د هېواد تاريخ تورې او 

او ددې کرکجې څېرې د مجاهدينو او دموکراتانو په نوم واکمنې شوې 

لپاره ګړندۍ هڅې پيل شوې، چې تر طالبانو وروسته له دې استثنايي 

 چانس څخه ګټه پورته کړي او هر څه واړوي.

له يوې خوا د ايران او پاکستان څرګند جاسوسان او له بلې خوا له 

لويديد څخه راغيل تش په نوم دموکراتان او بريوکراتان رسه ټلواله شول 

ل( کال دمخه او وروسته ۶۹۳۲ړه کړه. تر )او د حکومت اډانه يې جو 

زېږېديل د هېواد تاريخي دښمنان په بېالبېلو بڼو په مقامونو وګومارل 

شول، ښايي نړيوالو به هم فکر کاوه چې د افغان هېواد لوی اکرثيت د 

دوی هره غوښتنه منالی نه يش، ځکه يې د ټولنې داسې پوړ په واک 

 ی و او ځان کوچنی او ضعيف باله.وګوماره چې ټولنيز بنس  يې کمزور 
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له بده مرغه څومره چې د کرزي واک اوږدېده، همدومره وررسه د 

جنګساالرانو، قاچاقربانو، غلو او قاتالنو واک هم اوږدېده او په دې ډول 

غميزه اوږدېدله. د طالبانو تر سقوط وروسته د کرزي په راتګ رسه هر 

هر ډول ميل فکر ساتل ګناه او ملتپال افغان مجرم او هر خاين اتل شو، 

هر ملتپال يا د )نشنلس ( په نوم د دين له ادرسه ټکول کېده يا د 

)تروريست( په نوم د وخت د سياست له ادرسه. پګړۍ، ږيره، افغاين 

 کايل، پښتو ژبه او... ټول د ترهګرو د نښو په توګه وانګېرل شوې.

د چوروي، دا دا درېيم ځل دی چې سقاويان واک ته رسېږي او هېوا

ځل هم هغه څه وشول چې په لومړي ځل حبيب هللا )بچه سقاو( او دويم 

ل( کال وکړل. درېيم ځل بيا، نړيوالو ۶۹۲۶ځل )رباين او مسعود( پر )

شتون درلود او د هغوی کورنيو الس پوڅو بيا د دوی په شتوايل کې يو 

رې بل ډول سقاوي واکمنه کړه. د کرزي په واکمنۍ کې که څه هم څې

افغاين، خو اداره او واک بهرين وو. يوه خوا دلته د بهرنيانو شتون او بله 

خوا د داسې افغانانو شتون چې واګي يې په تهران او اسالم اباد کې وو، د 

 هېواد او هېوادوالو لپاره لوی ناورين شو.

کله چې د هېواد اجرايه، قضايه او مقننه برخې د هېواد له دښمنانو 

سرتو منفي بدلونونو لپاره هم هڅې ګړندۍ شوې. ددې  ډکې شوې، نو د

هڅو يوه برخه د افغانستان د نوم بدلول او د )افغان( نوم له منځه وړل يا 

محدودول وو چې د نويو برېښنايي پېژندپاڼو د قانوين پړاوونو د تېرولو پر 

 وخت دا موضوع څرګنده او ډاګيزه شوه.

دا موضوع روښانه کړې چې  که څه هم اسايس قانون د بنس  په توګه

د افغانستان ټولو وګړو ته که له هر قومه وي )افغان( ويل کېږي، خو ځينو 
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کړيو ځکه ددې مخالفت کاوه چې اسايس قانون د خلکو جيبونو کې نه 

وي، خو چېرته به په کوم دفرت يا کتابتون کې پروت وي، څوک يې 

ت په بڼه په جيب کې ګوري؟ خو برېښنايي پېژندپاڼه به د يوه کوچني کار 

وي او هره شېبه کتل کېږي او ټولنيز کېږي او په دې ډول )افغان( د 

 ټولنې بنس  ګرځي.

ددې ترڅنګ ځينو له )دين( رسه هم چندان مينه نه ښووله او له 

پېژندپاڼو يې ددې ارزښت حذف ته مال وتړله، خو په مقابل کې يې بيا د 

 .جهاد او مقاومت پر امتيازاتو رس ماتوه

په هر صورت يو بده او سرته بال رانازله شوه چې د ځمکې او هوا 

ټانکونه او چورلکې وررسه وې، پانګه او زرګونه رستېري يې لرل او له هېڅ 

ډول ظلم او تېري يې الس ونه نيوه، خو له نېکه مرغه ډېرو بېوسو او بېکسو 

ی وګړو د دوی پر وړاندې داسې ځواکونه او لښکرونه جوړ کړل چې دو 

 ورته ګوته په غاښ شول.

داسې پېښې زموږ په تاريخ کې لږې دي چې يو بې زره او بې زوره 

شخص او شخصيتونه دې دومره سرت کار په نږدې شپږو کلونو کې په بري 

 رسه پای ته ورسوي. دلته هرڅه حکومتونه کوي، نه شخص يا اشخاص.

او کړکېچونو دا اثر د هغو شپږ کلنو مقاومتونو، مبارزو، تنګسو، ربړو 

هېنداره او څېره ده چې د )اسالم او افغان( د خونديتوب لپاره تررسه 

شوي دي. دا ليک دی او ليک د ژونديو پېښو مړه بڼه ده، کېدی يش 

تاسو هغه دردونه او رنځونه پوره احساس نه کړئ چې د )افغان او اسالم( 

کې يې  الرويانو په دې الره کې منيل، خو هغه څوک چې په دې مبارزو
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عمالً برخه اخيستې، هغوی په دې اثر کې درد، فکر او مبارزه ټول کتالی 

يش. په دې اثر کې ميل مبارزه ګام پر ګام تعقيب شوې او پېښې لکه څنګه 

چې پېښې شوي، په تسلسل رسه ذکر شوي دي. زموږ په ټولنه کې به ډېر 

ي. د دې کم کسان داسې پیدا يش چې د فکر او عمل موازنه يې برابره و 

اثر ليکوال هغه شخص دی چې د ميل او ديني هويت په مبارزه کې د 

عمل په ډګر کې والړ و او هېڅ جابر او پرديپال ته يې رسټي  نه کړ او نه 

يې د پټې او ښکاره معاملې او ناوړه تفاهم ور پرانيست، که چېرې ده لږ هم 

پرې ورېدلی وای،  ))تفاهم(( ته زړه ښه کړی وای، نو د امتيازاتو باران به

دی خپل ژوند، رسنۍ، دندې او ټوله الس لرلې شتمني رسه د مقابلې 

ميدان ته ووت، ځوان پښت يې تر شا ودرېد او تر ډېرو سختو اغزنو 

رشايطو او پړاوونو وروسته د قانوين بري درشل ته ورسېد. له نېکه مرغه 

خاوند هم چې د ميل هويت د عميل مبارزې يو اصيل کرکرت د پاخه قلم 

دی، که ده پر وخت په منظم ډول د دې مبارزې يادښتونه نه وای ليکلی 

او بيا يې په منظم ډول نه وای ترتيب کړي، نو خدای خرب چې د دې شپږ 

کلنې ميل مبارزې تصوير به په دومره رڼه او دقيقه بڼه تر موږه او بيا تر 

يا دوه سرت راتلونکي نسله خوندي شوی وای. پښتانه هره پېړۍ کې يو 

ميل او فکري شخصيتونه لري. زموږ په نظر د دې پېړۍ د ميل او فکري 

مبارزې اصيل کرکرت همغه څوک دی چې په دې سختو رشايطو کې يې د 

ميل هويت د خونديتابه لپاره ملت ته ليدلوری او تګلوری ورکړ. دا اثر نه 

ژوندی يوازې د يوې لسيزې تر نياميي زياتې برخې د سختو مبارزو يو 

تصوير دی، بلکې داسې يو خوځنده ژوندی تصوير هم دی چې زموږ 

ننني او سباين ته نسل د ميل او اسالمي ارزښتونو د خونديتابه جذبه، فکر 

او ولوله هم ورکوي، دا کتاب د ميل ارمانونو لپاره يوه تګالره هم ده. زه د 
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ې دا اثر بار خپلې ټولنې له ننني او سباين نسل څخه په درنښت هيله لرم چ

بار ولويل، په دې کتاب له انځور شويو دردونو او پیغامونو څخه الهام 

واخيل او د خپل هېواد او ملت د  سوکالۍ، يووايل او استحکام لپاره له 

 هغو څخه ګټه پورته کړي.

زه په پای کې استاد پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون او د ميل 

ر د لیکلو، چاپ او د ميل مبارزې د مبارزې ټولو الرويانو ته د دې اث

 اوسني بهري د قانوين برياليتوب له امله مبارکي وايم.

 درنښت

 شاه محمود کډوال

 کابل -احمد شاه بابا مېنه 
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 رسيزه:

 ګام پر ګام له ميل هويت رسه

چې په يوه ورځ کې پيدا يش او ، دی داسې کوم شی نهميل هويت 

يوې ميل ټولنې او ميل دولت په شان  خپله بڼه غوره کړي. ميل هويت د

اوږده زمانه رانغاړي، د زمانې په بهري کې په تدريجي ډول رامنځته کېږي 

همداسې دی،  هم افغاين ټولنه او افغان ميل هويت .او بيا استحکام مومي

دا د اوږدو پېړيو محصول دی، د تاریخ تر سرتو ازمونونو وروسته زموږ 

 .ده ميل هويت دا بڼه خپله کړې

 اوږدې مبارزې، رسښندنې، جرګې، مرکې، جنګ او فرهنګ،

ولسواکي، متدن او پرمختګ دا ټول د دې سبب شوي چې دلته يوه ټولنه 

تشکل يو دولت  ،يش، يو هېواد جوړ يش ابادرامنځته يش، يو ملت 

او په پای کې يو ميل هويت رامنځته يش، البته په دې برخه کې د  ومومي

اندې ستونزې او مزاحمتونه پېک شوي، خو د دې هرې پديدې پر وړ 

ملت رغنده ارکان دومره قوي وو چې پر دې خنډونو او ستونزو براليس 

شوي دي. د شلمې پېړۍ په لومړيو درېو لسيزو کې د ميل وحدت د 

م( کال ۶۳۷۳) رپ .ټينګښت او ملت جوړونې لپاره پاخه ګامونه پورته شول

کې د معارص دولت اډانه وپاشل شوه  په سقاوي اړو دوړ رسه په افغانستان

او ملت د خپل پرمختګ او استحکام يوه اسايس وسيله له السه ورکړه، دې 

دورې که څه هم ډېر دوام ونه کړ، خو منفي اغېزې يې ان تر ننه پورې 

کال پورې په  (ل۶۹۳۲محسوس دي. تر سقاوي بحران وروسته بيا تر )

لپاره اسايس ګامونه پورته شول، افغانستان کې د دولتي او ميل استحکام 
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خو دا وخت هم يو شمېر بهرنيو عنارصو په تېره بيا پخواين شوروي اتحاد 

 د)ل( کال ۶۹۱۹ته د افغان ملت استحکام د زغم وړ نه و، کله چې پر )

دميوکراتيک ګوند( بنس  کېښودل شو، نو يو شمېر روس پلوه  وخلک

چې وروسته په ستمي ډلې ونومول شول او پښتني ضد او افغان  ،اشخاصو

ضد افکار يې درلودل، هم دې ګوند ته الره وکړه، روسانو غوښتل په 

کې روس پلوه لږکي په افغانستان کې واک ته ورسوي، نو ځکه خو ګانده 

يې د دې ډلو پر ملسون او پر هغو باندې پر پانګونې الس پورې کړ. پر 

دې د شورويانو پر مستقيم يرغل هر څه په ډاګه شول او د افغانستان بان

بربک کارمل په وجود کې يې په افغانستان کې قومي لږکي واک ته 

ورسول. دې رسه نو په افغانستان کې د ميل وحدت او ميل هويت پر ضد 

په څرګند ډول هڅې وشوې او هغې سرتاتيژۍ چې پخوا يې اساسات 

د ميل  وستم او پرچم ډل ؛بڼه خپله کړهايښودل شوي وو، ورو ورو عميل 

وحدت او ميل هويت پر ضد زياته ونډه واخيسته، تر هغه وروسته بيا 

روسانو دا رول د رباين او مسعود په وجود کې اسالمي جمعيت او نظار 

تعقيب  پسېشورا ته وسپاره، دې ډلو بيا د ستم او پرچم پاتې ارمانونه 

تنو پر وړاندې پراخ کمپاين ته ښاو د پ کړل، د دوی اکرثه نرشات ميل نفاق

تر سقوط وروسته په بن کې په يوه  نظام وقف شول. کله چې د طالبانو

ته  ډلې په تېره بيا پنجشېر کې نظار شورا ،اړخيز ډول واک تاجک اقليت

د دولت د يوه سمبوليک مرش په توګه د چارو په راس  یانتقال شو او کرز 

تر وروستي بريده پورې د افغانيت او ميل کې راغی، نو دې ډلو د افراط 

وحدت پر ضد ګامونه پورته کړل. د حکومت له ټولو امکاناتو او د بهرنيو 

تېر تاریخ،  دپوځونو له شتوايل څخه يې ناوړه ګټه پورته کړه، د افغانستان 

چې څه کوالی شول  ،هويت،حيثيت، ميل وحدت او افغانيت پر ضد يې

يو چانس په الس  لپارهه د طالب ځپنې هغه يې تر رسه کړل. دوی ت
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ورغلی و او له دې پلمې څخه يې د پښتنو او ملتپالو افغانانو د ځپنې لپاره 

ناوړه ګټه پورته کړه، د ميل هويت پر ضد يې اثار  پورې تر اخري حده

د ميل  يې چاپ کړل، رسنۍ يې فعالې کړې او باالخره د قوانينو له الرې

 ل کړې.هويت د حذف لپاره هڅې پي

ما د يوه افغان په توګه له نورو افغانانو رسه يو ځای د دغو پرديپالو ډلو 

کړی، د هغوی له توطيو څخه مې پرده  اوچتپر ضد پر خپل وخت غږ 

پورته کړې، نه غواړم په دې رسيزه کې هغو ته نغوته وکړم، دا کتاب په 

 خپله د همغو پېښو انځورنه کوي.

او ښکاره عنارصو پر وړاندې ګام پر  په دې کتاب کې د ملت ضد پټو

ګام د ملتپالو افغانانو مبارزه انځور شوې ده. کېدی يش راتلونکي نسل ته 

او  دا پوښتنه پیدا يش چې افغان ضد او هېواد ضد عنارص دومره قوي

په دې برخه کې  .يادونه شوې يا کېږي چې هغومره يې ، لکهنه وو متعصب

هم داسې نه  کلهه ټول تاریخ کې هېڅبايد وويل يش چې د افغانستان پ

چې د  ،دي پېک شوي چې ملت ضد عنارص دې په داسې يو اړخيز ډول

نړيوالو يرغلګرو سل په سلو کې مالتړ هم وررسه وي، واک ترالسه کړي، د 

کرزي د حاکميت په ټوله دوره کې ملتپاله افغانان د واک په حاشيه کې 

وس پلوه او ايران پلوه افغان ضد وو، د واک اصيل رسچينې او امکانات د ر 

چې به غږ پورته کاوه،  افغان س کې وو. هر ملتپال او هويتپالال کړيو په 

مينه ز نو د طالب او القاعدې په نامه يې فزيکي او معنوي حذف ته 

ې وو، نو کبرابرېده، رسنيز او دولتي وسايل هم د افغان ضد کړيو په الس 

سانه کار نه و، مقننه، اجرايه، قضايه په داسې يو حالت کې مبارزه کول ا

قوې هم د پرديپالو کړيو په الس کې وې، په ټول نظام کې د پښتنو ونډه 

( سلنه وه، هغه هم داسې پښتانه چې له سيايس پلوه بيا په ۷۳په سلو کې )

(د نظار شورا او جمعيت تر فلرته تېر شوي وو او د هغوی ۸۱سلو کې )
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ل کېدل. د ملت مخالفو ډلو د خپل ځان رسسختي خو رسټيټي پلويان ګڼ

په ګټه د بهرنيو ځواکونو په شتوايل کې له داسې يو طاليي چانس څخه 

ګټه اخيستله او غوښتل يې د افغانستان نوم، ميل هويت او تاريخي 

حيثيت ختم کړي، دوی پر دې پوهېدل چې که چېرې بهرين ځواکونه 

د واک داسې اسونه نه يش خپل م  ه له افغانستانه ووځي، نو دوی بيا پ

 له دې موقع څخه هر ډول ګټه پورته يش.فکر يې کاوه چې ځغلوالی، نو 

ملتپال عنارص که څه هم نه له بهرين مالتړه برخمن وو او نه هم له 

حکومتي ځواکه، خو د منط ، شعور او قانونيت وسله وررسه وه او په خپل 

پرديپالو عنارصو د توطيو ميل او اخالقي جرئت يې په تش الس د پرديو او 

په دې اثر کې د ميل هويت د خونديتابه  .پر وړاندې ميدان ته ودانګل

لپاره د نږدې شپږو کلونو ګرمو او متواترو مبارزو انځور پروت دی. دا اثر 

داسې نه دی ليکل شوی چې ليکوال دې له رسه محتويات وټاکي او بيا 

 ه تسلسل رسه تعقيب کړي.پدې هغه 

او  يداسې يو تسلسل دی چې يوه پر بله پسې واقع شو  پېښو دا اثر د

 يوه ې راوړي دي. کله چېدپر خپل وخت د قلم تر قيد الن هغه ليکوال

شوې، پر همغه ورځ ثبت شوې، دا چې سبا به څه پېښېږي،  رامنځته پېښه

دې  ې، پر خپل وخت ليکل شوې ده.معطل شو  ههغه بلې پېښې ته نه د

اثر ته مخکې تر مخکې مسري نه دی ټاکل شوی، بلکې پېښې اثر ته مسري 

دې نه پوهېدل چې اخر  رډلې هېڅوک هم پ له د ميل مبارزينو ؛ورکوي

د مبارزې په بهري کې  ؛يې ټينګ و او تکل يې پوخ ډبه څه کېږي، خو هو 

ځله داسې حاالت راغيل، چې رس ته په کې خطر زيات نږدې  لسګونوپه 

و، د دې ډول خطرونو له احساس رسه رسه بيا هم ځوانو مبارزينو له  شوی

خپلې ميل داعيې څخه مخ وانه ړوه، زه د همدغو مبارزينو په استازۍ 

راتلونکي نسل ته دومره وايم چې موږ د زمانې په خطرناکو او حساسو 

 وسهاو بې  ی، جګړې ځپلیساده زړ  ی،الس وو، تشګري رشايطو کې را
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مکار، بې حيا او پرديپال دښمن پر وړاندې  وسلوال، شعوري،ولس، د يوه 

د مبارزې ميدان کې والړ و. افغانستان باندې هېڅکله دومره سخت رشايط 

و راغيل چې ملتپال دې په داسې يوه تنګسيا کې راګېر شوي وي، خو و نه 

ميل مبارزينو دا خپله يوه ميل او اسالمي فريضه وګڼله چې د خپل رس په 

او ميل هويت )اسالميت او افغانيت( مالتړ ته  يي هخپل عقيدقيمت د 

دانګي. تر يوې شپږ کلنې رسسختې مبارزې وروسته مبارزين پر دې و ور 

اسايس  پر وړاندې بريايل شول چې د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه

ه چې خطرونه ټول رفع شوي  دتوطيې شنډې کړي، البته دا په دې مانا نه 

فع شوې، خو ټول خطرونه ال رفع شوي نه ديوه برخه  دي، د خطرونو

دي. مبارزه ال هم دوام لري، نو ځکه خو دلته په کار دي چې نننی او 

سبانی نسل دې ډول خطرونو ته ال پسې متوجه اويس. د نننيو خطرونو په 

فع کولو کې چې چا هم اسايس نقش لرلی دی، له هغو ټولو څخه مننه په د

 لهکې يې انځورنه شوې ده. په کار خو دا وه چې  کار ده، په دې کتاب

هر يو څخه په ترتيب رسه مننه شوې وای، خو څرنګه چې دا یوه ميل 

مبارزه او ميل پروسه وه، په ميليونونو افغانانو په کې په مستقيم او نامستقيم 

د ټولو يادونه  په نوملړ رسه دې ډول ونډه لرله، نو ممکنه نه برېښي چې

ه پټه يې معنوي او پو چې و اسې نومورکي اتالن هم په کې ويش، ځينې د

مادي مرسته کړې او قربانۍ يې ورکړي، له ټولو څخه مننه په کار ده، نو 

رښتيني او يادونه ونه کړه چې خدای مه کړه د کوم  مو د نومونو ځکه

مبارز نوم په کې له ياده ونه وځي او د هغه د مبارزې ح  ادا نه  ناڅرګند

مبارزينو  ميل د ټولو ملتپالو افغانانو په استازۍ له ټولو هغو وسايش، نو 

کور ودانی ورته وايم چې په تېر شپږ کلن بهري کې يې  او څخه مننه کوم

ګرمه او فکري مبارزه وکړه او له هېڅ ډول رسښندنې يې ډډه ونه کړه. له 

د  خو څخه مو هم هيله ده چې د اوسني نسل مبارزينو پښت راتلونکي

هويت داعيه تر تاسو پورې خوندي درورسوله، نور نو ستاسو مکلفيت  ميل

احتاميل  متوجه دی چې هغه ال پسې خوندي کړئ او هغې ته ټول

 خطرونه له منځه يوسئ.
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په دې کتاب کې هڅه شوې چې په تېر شپږ کلن بهري کې د ميل 

هويت په برخه کې تررسه شوې مبارزې او فعاليتونه په ترتيب رسه راوړل 

يش، زموږ له هڅو رسه رسه بيا هم کېدی يش، د ځينو فعاليتونو انځور 

پاتې شوی وي، هغو ته هم په درنه سرتګه ګورو او له مبارزينو څخه يې 

 مننه کوو.

ماين واخلم، د دې پاخدای  څخه مخکې تر دې چې له لوستونکو

پوهاند عبدالحی حبيبي او )کتاب په پيل کې د هېواد دوو پوهاندانو، 

د ليکنو يادونه هم کوم، هغه مې په دې خاطر  (د جاوېدحمهاند عبداال پو 

او له کتاب رسه مې ملې کړې چې د افغان  ېد دې کتاب په پيل کې راوړ 

د  نيتد ذه پښتميل هويت په باب د ځوان  تاريخي او او افغانستان د

يو منطقي  د المنطقه دليلونو ته او د ميل هويت د مخالفينو روښانتيا

 .يش سبب ځواب

دا تاسو او دا هم د ميل هويت او ميل عزت لپاره د څو کلنو  نور نو

 مبارزو يو مسلسل انځور.

 د يو موټي، غښتيل، پرمختليل، لوی افغانستان

 د جوړېدو او د ميل هويت د ال ځال او ښکال په هيله

 نېټه مه(۷۹ل کال د غربګويل )۶۹۳۲

 افغانستان -کابل
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 پوهاند عبدالحی حبيبي

 افغان او افغانستان

د افغان کليمه چې اوس د افغانستان د ټولو خلکو ميل نوم دی او د 

تر ټولو تاریخي،اقتصادي او اجتامعي رشایطو الندې يې آسیا په زړه کې 

یو نه بېلېدونکی واحد جوړ کړی، داسې نوم دی جې لږ تر لږه یو زر اووه 

 .لريکلن تاریخي لرغونتوب او ميل اصالت ( ۶۲۱۱سووه)

په افغانستان کې دننه او د باندې ځینې کسان فکر کوي چې دا نومونه 

ه په اتلسمه ستد احمدشاه ابدايل په الس د افغاين دولت تر بیا جوړولو ورو

پېړۍ کې رامند ته شوي او زموږ هغه هېواد وال چې له تاریخې پېښو نه 

خ لري کنه؟، نه لرغونی تاریمو خرب نه دي تل له مانه پوښتي چې آیا دا نو 

نو ځکه په دې لیکنه کې په ډېر لنډیز رسه د خپل ميل تاریخ دا موضوع 

 :درنو لوستونکو ته وړاندې کوم

اوږدې  کې د افغان نوم تر کومه ځایه چې ماته څرګند دی په تاریخ

رېښې لري او په همدې سیمه کې د هلمند او سند د دوو لویو سیندونو 

 :ترمند په همدې نامه یوې ډلې وګړو ژوند کاوه چې تفصیل یې دادی

 ۱۲مرتجم( )اوس اووه شپیته –شل کاله پخوا)اوس پنځه پنځوس کاله 

ې ز هلمند( پخوا د ایران د شېراز په نقش رستم کې د شیکاګو د ختی –کاله 

ځای په ډبرلیکونو کې د زردشت  همؤسسې د لرغونپوهانو یوې ډلې د هغ

دوو پهلوي اشکاين)پاريت( او یوناين ژبو یو ډبرلیک وموند  هپه کعبه کې پ
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م کال او د  ۷۱۱شاپور ته  م بادشاه لومړينیچې هغه د ساساين کورنۍ دو

او تر ماتې  (valerian)اودیسې په جګړه کې د روم د امپراتور والیرین

 .وال په ډبرو لیکلی دیېاسارت وروسته دلته د زردشت د کعبې د د

نو د دې  ،م کال کې مړ شوی ۷۲۹څرنګه چې لومړی شاپور په 

م کال پورې د دیارلسو کلونو ترمند  ۷۲۹تر  ۷۱۱ لهډبرلیک د لیکلو نېټه 

دې ډبرلیک نیمګړې فاريس ژباړه دې د لرغونپوهنې د  ټاکالی شو،)د

م کال په شېراز کې خپور ۶۳۳۳مخ کې چې په  ۶۸۶ک په ټو  ۱رپوټونو د 

 (.شوی، وکتل يش

د ښار نوم د  (Pashkabur)م بند کې پښکابوريدې ډبرلیک په دو د

 زیعنې د کوشاين هېواد وروستني ختي( kushan khsatr) کوشان خساتر

د چیني  ،ه یاد شوی دی چې هغه یې د یوناين له سپاپوروسګرسحد په تو 

هیون تسنګ له پولوشابولو او د اسالمي دورې د مؤرخینو له پرشاپور او 

پرشاور)پېښور( رسه یو بللی دی، د همدې ډبر لیک په شپږمه برخه کې د 

نوم یاد  شاپور د واکمنۍ په مهمو کسانو کې د )وینده فرن ابګان رزمه ود(

  لومړی په نامه یوه محق (spreng ling)شوی دی چې د سپرنګ لونګ

م  ۶۳۱۱ځل دا ډبرلیک ولوست او د امریکې په سامي مجله کې یې په 

مه)ابګان( یې په قاطع ډول د افغان له يه کلميکې یوه مقاله ولیکله او دو 

یم شاپور له ېاوسني نامه رسه تطبی  کړه او هم وایي چې د ساساين پاچا در 

د  ،ي کړېم کال پورې یې اویا کاله پاچاه ۹۲۳تر  ۹۱۳ رسه له نامه

په بڼه یو صفت او لقب یاد شوی دی چې دا کليمه هم  (apakan)اپکان

کوالی شو د ابګان د یادې شوې کليمې غوندې وګڼو چې د 

نژادي تړون په بنا راوړل  د او نجابت د صفت او یاهم زړورتوب،رشد
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لکه رس اولف  وايي، مؤرخین شوې وي او همدا موضوع ده چې ځینې

ربار په مرشانو کې د درانیو او یوسفزیو د شته وايل په کیرو یې د ساساين د

مخ(او موږ نوموړی نوم)وینده  ۸۱انګلیيس منت  -فکر کړی دی، )پټانان

فرن افغان رزم بد( یعنې)د افغان د جګړې ساالر وینده فرن( ویالی شو 

هنامه کې هم دوه ځله ا، د فردويس په شيچې ښایي یو افغاين ساالر و 

 .ولی چې د فریدون د وخت له سپه الرانو څخه نوم راغ ()اوګان

 سپهدار چون قارن کاوګان

 سپه کش چو شیر وی و چون اوګان
 

 (مخ ۶۶۱شاهنامه، د مسکو چاپ، لومړی ټوک)

 :همدا د فریدون په داستان کې یو بل ځای وایي

 همه ګرد ایوان، دورویه سپاه

 بزرین عمود و به زرین کاله

 سپهدار چو قارن کاوګان

 پلیس سپاه اندرون آوګانبه 
 

 (مخ ۶۶۱لومړی ټوک )

خو  ،که څه هم چې د شاهنامې داستانونه تاریخي سندونه نه دي

زیات پخواين حقیقتونه پکې نغښتی دي، د منونې په توګه په همدې 

بیتونو کې قارن یاد شوی چې د قارن کورنۍ د اشکانیانو د دورې یوه 

ن النهرین اشکاين واکمن کال کې د بی ۳۱ارشايف کورنۍ وه او په 

مخ، د  ۱۹۶نومیده )د مینارسکي د ویس وار مین مقاله، (carenes)کارنس

 (۶۳۳۸تهران چاپ 
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خو په  ،دا ))اوګان(( هم هامغه د ساساين عهد )ابګان( ته ورته دی

چې هغه یې د سمکنان د زوی  وزړو روایتونو کې د فریدون سپه ساالر 

و آملاين بوستي په خپل کتاب)ایراين آوه نومي پهلوان رسه منسوباوه ا

ان او الس نیوونکي بنومونه( کې وایي چې: د آوه اصل اوستایي دی د مهر 

م( خو په شاهنامه ۶۳۱۶مخ، د تهران چاپ،۶۷په نامه )د شاهنامې فرهنګ،

کې په خپله دا دوه کسان د کیخرسو د وخت اتالن)پهلوانان( دي چې له 

 :کې داسې یاد شوي دي افراسیاب رسه د ده په لویه جګړه

 چو کیخرسو آن رزم ترکان بدید

 که خورشید ګشت از جهان ناپدید

 سوی آوه و سمکنان کرد روی

 که بودند شیران پر خاشجوی
 

 (ټوک۳مخ، ۷۸۶شاهنامه )

په هر حال له دې یادونې څخه داسې څرګندیږي چې آوه، آوګان په 

د بوستي د وینا له مخې  لرغونو آریایي روایاتو او شاهنامو کې دود و او که

ان او الس نیوونکی وي چې بیې اصل اوستایي وبولو نو مانا به یې مهر 

وو او که بیا وروسته د یوه قوم او یا  داسې نومونه له لرغونو اتالنو رسه وړ

 .اوښتي وي لېرې نه ده یټولنې په معن

 که د ابګان، اپه ګان او اوګان کليمو ته په زړو روایاتو او د ساساين

لکه چې سپرنګ  ،دورې په پاتې شونو کې د باور وړ اهمیت ورکړل يش

نو دعوه کوالی شو چې د افغان نوم یا  ،لنګ او اولف کیرو همدا نظر لري

یمې عېسوي پېړۍ څخه اخیستل ېګان په بڼه له در  صفت د ابګان او اپه
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اوسه د کېده او بادشاهانو، اداره چیانو او واکمنانو پېژانده او دا سند تر 

دې نامه د لرغونتوب په باب د یادولو وړ زوړ سند دی چې د زړو 

 .روایتونو)اوګان( هم ورته دی

و د هند له تر السه شویو لر م زوړ سند چې د دې نامه په باب یې يدو

په بڼه  avagana او پاتې شویو آثارو رسه اړه لري چې دا نوم د اوه ګانه

ن له بڼو رسه ورته دی، په هندي چې د ساساين دورې د ابګان او اپه ګا

 :آثارو کې په الندې تفصیل مومو

هندي شاعر او نجومي دی چې د  (varha-mihira)ورهامي هیرا

م ۳۱۳پنځمې عیسوي پیړۍ په پای کې د هند په راجین کې وزېږید او د 

 Pance د ده مهم کتاب)پنچه سیدهانتیکا .شاوخوا یې ښه شهرت وموند

siddhantika  )او  ود پنځو کتابونو لنډیز  ،چې د نجوم د علم و نومېده

د  ،نظوم کتاب هم لري چې پکې یې د ښکلو ډبرومدی د نجوم په باب یو 

او نوم  يې کړ رب اب هم خب هکار وړ موضوعاتو پ وهند د جغرافیې او نور 

-۶۱او  ۶۱-۶۶ایښې دی چې په  ( bhrita sanhitaیې پرې)بهریته سنهیته

 .غان نوم د اوه ګانه په بڼه یاد شوی دیبیتونو کې یې د اف ۹۶

د همدې تاریخي سند له مخې د افغان کليمه په هندیانو کې لږ تر لږه 

 کاله وړاندې هم مشهوره وه او هندي لیکوالو یاده کړې ده. ۶۱۱۱

 سندونو پخوانيو دوو په نوم افغان د مو کې پېړيو وړاندې اسالم تر

 چې پوهېږو موږ او دروښود هند کې په ته ختيد او پارس په ته لويديد

 بېلو دود و، کې شامل او ختيد په افغانستان د دين بودايي وخت همدا

 کندهاره تر نه غزين له او لغامن هډې، کاپيسا، کندز، بلخ، لکه ښارونو
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وو،  بودايان مخې له دين د هم خلک چني د چې څرنگه او و ودان پورې

 دې پاره له تربک او زيارت د تل کوونکي زيارت بودايي چني د به ځکه نو

 چې دی ”تسنگ هيون“ هم يو څخه کوونکو زيارت دې له تلل. ته هېواد

 عربو د خو سم، ظهور رسه له اسالم د کې نياميي لومړۍ په پېړۍ اوومې د

 د دی دی، راغلی ته هېواد دې وړاندې کېدو فتح تر افغانستان د الس په

 د او شو روان را نه ”چو ليانگ“ له نېټه لومړۍ پر اگست د کال ع ۱۷۳

 ته ”خلم“ افغانستان د نېټه ۷۱ پر او ”سمرقند” ۳ پر مارچ د ع ۱۹۱

 او و کې باميانو په ۹۱ پر اپريل د او ”بلخ“ په ۷۱ پر اپريل د دی راورسېد،

 راورسېد، ته ”کاپيسا“ نېټه لسمه پر می د غره ډک واورو له په هندوکش د

 بيا او شو پاتې کې پايتخت دې په شاهانو کابل د پورې پايه تر اوړي د

 .ورکړ دوام داسې ته سفر خپل يې

 د کړې، تېرې هلته يې ورځې درې او راغی ته لغامن ۶۳ پر اگست د

 له نومرب د شو، پاتې هلته مياشتې دوه راغی، ته ننگرهار ۷۱ پر اگست

 د نه نېټې لومړۍ له د دسمرب او برخو نورو په گندهارا د نه نېټې لومړۍ

 کې سيمو په پېښور د نه نېټې لومړۍ له دسمرب د او برخو نورو په گندهارا

 سفر په کې کڅونو په سيند د سند د نېټه لومړۍ پر جنوري د ع ۱۹۶ د و،

 کې هند په کاله ۶۷ دی ورسېد، ته ټيکسال نېټه ۶۱ پر اپريل د او شو روان

 بېرته نېټه ۶۳ پر دسمرب د کال ع ۱۱۹ د کې راستنېدو بېرته په او شو پاتې

 .وليدل ښارونه النديني افغانستان د بيا يې او راغی ته ټکسيال

 ع ۱۱۱ د راواوښت، نه اباسني له سورلۍ پر فيل د نېټه ۷۳ پر دسمرب د

 يوه رسه پاچا له ځای د هغه او راورسېد ته لغامن نېټه ۶۳ پر مارچ د کال

 جون د ورسېد، ته ”بنو“ يعنې ”نه-له-فه“ ۶۳ پر جون د شو، پاتې مياشت
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 د والړ، ته( غزين) ”تو-کيو-تساو“  ۷۳ پر د جون او ”کني-پو – و“ ۷۱ پر

 جوالی د ،(کابل) اورتسپانه نېټه لومړۍ پر جوالی د کاپيسا، ۳ پر جوالی

 توخار نېټه لومړۍ پر اگست د اندراب، ۷۱ پر جوالی د کاپيسا، ۳ پر

 بيا چې ورسېد ته پامري ۶۷ پر دسمرب د او بدخشان ۸ پر سپتمرب د( تخار)

 .شو تېر ته خنت او يارکند ځايه هغه له

 هيوادو لويديزو د يعنې ”کي-يو-يس“ د سفرنامه تسنگ هيون د

 – وارو په او شوې ژباړل انگلييس په نه ژبې چيني له او نومېږي خاطرې

 د وخت د هغه برخه يوه کتاب ارزښتناک دې د چې ده شوې خپره وارو

 اجتامعي او سيايس ديني، جغرافيايي، د خلکو او خاورې د افغانستان

 په نه هند له دی چې کله او لري مواد پورې زړه په ډېر باب په اوضاعو

-يو-يس"  د رسېږي، ته واليت" بنو" د يعنې ”نه-له-فه“ کې راغربگېدو

-o ) ”کني-پو-او“ د( ژباړه انگلييس) کې مخ ۷۳۱ په ټوک لومړي د ”کي

po-kien ) د  او لويديد شامل بنو دترمند  غزين او بنو د سيمه يوه نامه په

زاير  چيني بل يوه وړاندي ده تر چې يادوي ته، ختيد جنوب غزين

(  ۷)  وه کړې ياده نامه په ( Roh ) ”روه“ يعنې ”يې-لو“ د هغه فاهيان

-او“ دا ليکوال جغرافيې لرغوين د هند د کننگهم جرنال خصوصا څېړونکو

 چې وايي او کوي تطبي  کليمې رسه له( افغان) ”گان اوه“ د ”کني-پو

 د هند يې وينا پهد ده  خو بويل، نه هندي ژبه خلکو دې د تسنگ هيون

 څرنگه او وي پښتو مطلب به نه دې له نو درلود، والی ورته لږ رسه ژبو له

 لري( څپې) هجاوې ”گان-اوه“ لرغوين د همغه ”کني-اوپو“ چيني چې

 او  ه سند د هم اوس چې دی افغان همدا مراد چې ووايو باور په بويه نو

 لرغونو او اصيلو افغاين د واليتونه غزين او پکتيکا – پکتيا دترمند  غزين
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 چې غرونو په گوملې او کورمې همدې د حتامً  دی دي، استوگنځي قبيلو

 پکتيا يادېده، نامه همدې په او و استوگنځی ”افغان“ يعنې ”کني-پو-او“ د

 .دی اووښتی ور ته واليت

 ساساين، لرغوين درې همدا باب په نامه د افغان د وړاندې اسالم تر

 دې د کې دوره اسالمي په وروسته دې تر او لرو سندونه چيني هندي،

 ياد زوړ ډېر چې راځي ډول مکرر په کې کتابونو عريب او دري په ياد نامه

 په عتبي عبدالجبار د کې کتاب دې په چې دی کې ”حدودالعلم“ په يې

 په کې عرص په کورنۍ د ده د او سبکتگني د ”افغان“ کې ”مييني تاريخ“

 زړه په ابغان د هغه کې الکامل په اثري ابن چي ان کړی، ياد وارو – وارو

 الحرب اداب په مدبر فخر لکه مورخانو راوروسته ترې ليکي، امال هم

 حمدهللا نارصي، طبقات په جوزجاين رساج منهاج قايض والشجاعه،

 او ”افغان“ نورو هم او فرشته قاسم محمد او گزېده تاريخ په مستويف

 .دي کړی ياد وارو – وارو په قبايل ”اوغاين“

 داسې دا چې شو ويالی هم باب کليمې په د افغانستان د راز همدا

 وي، شوی جوړ دې کې وخت په ابدايل احمدشاه د چې دی نه نوم نوی

د  او موجود هم مخکې کاله(  ۲۱۱)  يعنې وړاندې پېړيو په ده تر بلکې

)   ه ۲۷۶ د چې کې هرات تاريخ په هروي سيفي د موږ و، وړ استعامل

 ختيزي افغانستان د همدا چې وينو شوی تاليف خوا او شا کال ع( ۶۹۷۶

نه  دې له او بليل نامه په ”افغانستان“  د پورې څنډو تر سند د يې سيمې

څرګندېږي، کله چې هرات د ))ال کرت(( پايتخت و او هېواد د غزنويانو 

 د امله له تېريو او غوريانو د سيايس وحدت له دورو نه د چنګېزيانو د

و،  موجود هم وخت هغه نوم افغانستان د و، روان لور پر ورانۍ او تجزيې
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 چې ېي کې وخت په بابا احمدشاه د لکه درلوده، نه يې پراختيا دومره خو

 .کړه ترالسه

 عبدالرزاق الدين کامل موالنا کې وخت په د تيموريانو هرات د

 د او زېږيدلی کې هرات په کال( ۶۱۶۹)(  ه ۸۶۱) په چې هروي سمرقندي

 د خپل و څخه کسانو له سياست او قضا مورخانو پوهانو، د دربار د هرات

 وليکه، کال(ع ۶۱۲۱)   ه ۸۲۳ په تاريخ ”بحرين مجمع او سعدين مطلع“

 چې وسعت جغرافيايي همهغه په افغانستان کې کتاب خپل په هم دی

 لوی د تيموريانو د هرات د چې يادوي وارو – وارو په پېژانده سيفي

 الجنات روضات په هم اسفزاري الدين معني او و برخه يوه خراسان هېواد

 .دی کړی ياد وارو – وارو په افغانستان کې

 والړ لور پر هند د افغانستانه له کال ع( ۶۳۷۱)   ه ۳۹۷ په بابر چې کله

 په بابر د ال نو کړه، جوړه امپراتوري مغولو د هند د يې کې ډييل په او

 واړه همهغه په نوم افغانستان د همدا چې وينو کې تاريخونو اکرثو

 هند د تل خلک سيمې دې د او دی مستعمل او موجود مفهوم جغرافيايي

 د کې مقابل په امپراتوريو يرغلگرو د صفويانو د ايراند  او تيموريانو د

 همدې په چې څو .  دي بوخت جگړه پر ساتلو د ازادۍ او ژوند خپل

 د کې نتيجه په مقابلې او مقاومت اوږده د د دوو پېړيو کې افغانستان

 خاورېد دې  بيا ځل يو وسيله په قيامونو مېړنيو احمدشاه د او مريويس

 شول او بريايل جوړولو په افغانستان د لوی او احياء بيا وحدت، سيايس په

 سوه اووه د افغانستان او کلن سوه اووه زر يو افغان د اوس موږ دا دی

 پيل وړ وياړ د سوابقو تاريخي او وحدت ميل خپل د نومونه وياړمن کلن

 پېژنو. توگه په مبداء او
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 پوهاند عبداالحمد جاويد

 افغان و افغانستان
 

، از قرن « افغانستان»از قرن چهارم هجری و كلمه ی « افغان»كلمه ی 
هفتم هجری به اینطرف در متون عربی و دری ، مكرر به كار رفته است ؛ 
اما پیش از این تاریخ ، تا آنجا كه تحقی  شده ، نخستین بار این كلمه در 
یكی از متون هندی تالیف شده در اوایل قرن ششم میالدی ، دیده 

، از « برهات سمهیتا»در كتاب « مهیرا»شود. منجم معروف هندی ورها می
 یاد میكند. « آواگانه»افغانان به صورت 

از قبیله ای به « تسانگ». كمی بعدتر ، جهانگرد معروف چینی هیون 4
 كه در جبال سلیامن قرار داشتند ، ذكر میكند. « اپوكین»نام 

به « افغان»د كه كلمه ی . این دو مورد ، قدیمی ترین مواردی ان2
 عنوان قوم یا قبیله، در آنها به كار رفته است.

در آن ذكر یافته « افغان». در ماخذ عربی ، قدیمرتین جای كه اسم 3
» است . در یكجا می نویسد : « عتبی»تالیف عبدالجبار « تاریخ یمینی» ، 

ترجمه ی جرفادقانی در « كشف سواد جیوشه ودانت له االفغانیه الخلج ... 
جامعت افغانیان و خلج كه صحرانشین آن بقاع بودند » این قسمت گوید : 

 « ، در جمله ی حشم نارصالدینی ، منحرص شدند.
» ، این مطلب را چنین رشح میدهد : « تاریخ یمینی». منینی شارح 1

)دانت( ای انقادت و اطاعت )له( ای االمیر ) االفغانیه( هوقوم بالد هم 
ن الرتك صورت واالدمه غالباً علیهم جبالهم قریبه من بامیان و جبله قریبه م

هم موصون )موصوفون( بالدعارت و الشطارت ومل یدینو االمیر قبله 
 «لحصانه جبالهم و مناعه قالعهم و قاللهم.

ترجمه ی رشح چنین خواهد بود : افغانان از او )امیر( اطاعت كردند 
به تركها نزدیك اند و   ر صورت ،و رسزمین ایشان كوهستانی است . از نظ

اغلب گندمگون . كوه های ایشان نزدیك به بامیان است و معروف به عارت 
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و شطارت اند و قبالً از امیری اطاعت نكردند به جهت كوه های حصین و 
 قلعه ها و قله های منیع.

، سپس « العساكر االفغانیه». عتبی مكرر ذكر افغانیان كرده ، از جمله 1
از »ه از استیالی سلطان محمد بر تخارستان سخن میراند ، گوید : جای ك

 « اصناف ترك و خلج و هند و افغانی و حشم غز ، لشكر فراوان جمع آورد.
هجری( ، دانشمند  11١. ابوریحان محمد بن احمد بیرونی )متوفی 6

فی تحقی  ماللهند من »بزرگ غزنه ، رشحی در باره ی افغان ، در كتاب 
وفی » ، بدین ترتیب آورده است : « مقبوله فی العقل اومر ذولتهمقوله 

الجبال الغربیه منها اصناف الفرق االفغانیه الی ان تنقطع بالقرب من ارض 
 «السند... 

ترجمه ی آن اینست كه در كوه های غربی هند ، برخی از طوایف 
 افغان هستند كه تا مجاورت دره های رود سند ، سكنی دارند. 

ضبط  141و  144هقی ، تاریخ اغتشاش افغانان را در حوادث . بی1
، ابن دیار را كه از بزرگان « غزنوی»، مسعود  143كرده است . در سال 

به كوهستان غزنی   دربارش بود ، برای فرونشاندن اغتشاش افغانان ،
 فرستاد.
، لشكریانی گردآورده « غزنوی»كه ارسالن بر مسعود  142. در سال 8

نیز ، افغان  111افغان ها و خلج ها جزو سپاهیان او بودند و در است كه 
،  188، نام برده شده اند. در « غزنوی»ها در میان لشكریان بهرامشاه 

 )پادشاه غور( بوده اند.  « سام»افغانان در جزو سپاهیان معزالدین 
. افغان شال یا افغان شل ، نام جای در غزنی بوده است ؛ هامن 8

 كه امروزه، آرامگاه سبكتگین در آن قرار دارد. دامنه ای 
. پنج موردی كه بیهقی تركیب افغان شال را ذكر كرده ، ذیالً نقل 4١
حارضان بسیار دعا كردند و از باو بیرون آمد و راه صحرا گرفت و »میشود : 

... و حشم و بزرگان همراه وی به افغان شال درآمد و به تربت امیر عادل 
 « عنه فرود آمد و زیارت كرد.سبگتگین رض هللا

و برآن جانب رود كه سوی افغان شال است ، بسیار اسرت سلطانی . »44
 «... بودند.
 «امیر به كوشك محمودی به افغان شال باز آمد.. »42
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چون رسوالن را بدیدند ، چندان نثار كردند به افغان شال در . »43
هر چیزی كه رسوالن حیران میدان ... و در بازار ها از دینار و درهم و 

 .«فروماندند 
روز آدینه ، بیست و یكم ماه ، به سالمت و سعادت ، به دارامللك . » 41

 «رسید و به كوشك محمود به افغان شال ، به مباركی فرود آمد.
. در كتب جغرافیا ، نخستین جای كه اسم افغان به كار رفته ، كتاب 41

است. این كتاب كه موولف آن « ب حدود العامل من املرشق الی املغر »
معلوم نیست ، در گوزگانان )میمنه ی امروزی( برای ابوحارث محمد بن 

نوشته شده  313محمد ، یكی از شاهان سلسله ی آل فریغون ، در حدود 
 ، در دو جا ، نام افغان برده شده ، به این ترتیب :   است. در این كتاب

باز « نعمت و اندرو ، افغانان اند.سوول ، دهی است بر كوه ، با . » 46
بینهار ، جایست ، پادشاه او مسلامنی مناید و » در تعریف بینهار می نویسد : 

 ...« زن بسیار دارد ؛ از مسلامنان و افغانان و از هندوان بیش از سی 
. ابوالحسن علی بی ابی الكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم بن 41

در كتاب  63١ه ابن االثیر الجرزی ، متوفی عبدالواحد شیبانی ، معروف ب
الكامل ، ذكر افغان را آورده است . موولف معجم البلدان ، در صفحه ی 

 بیست و نه جلد اول ، از جبال االفغانیه یاد میكند. 
. ابن بطوطه ، جهانگرد معروف عرب ، در راحله ی خود ، مكرر از 48

ذكر خالف شان افغان به » افغانان یاد كرده است و در یكجا زیر عنوان
ترجمه : شاه افغان با سلطان رسزمین ملتان ، از »می نویسد : « ارض سند

توابع بالد سند ، مخالف بود و امیر آنجا را كه نامش بهزاد بود ، به قتل 
رسانید و خود مدعی سلطنت شد. سلطان ، خود را برای قتل او آماده 

مت منی تواند ، فرار اختیار كرد ساخت ؛ چون دانست كه در برابر او مقاو 
 .« و با قوم خود كه افغان و ساكنان كوه های بلند بود ، پیوست ... 

. باز در جای دیگر می نویسد كه قومی در نزدیك كابل ، خود را  48
 افغان میگفتند . 

. در قرن هفت ، ذكر افغانان در كتب تاریخ ، بسیار است ؛ چنانكه  2١
انصار ح  به » می گوید : « طبقات نارصی»، در « جوزجانی»منهاج رساج 

به همه بلندی و مضای  لورها ، عمی  در رفتند و رس و   حكم آن فرمان ،
برده به دست آوردند ؛ خصوصاً جامعت افغانان كه هریك از ایشان ، گویی 
، زنده فیلی است )با( دو  غژغا }و{ بر كتف نهاده و یا برجیست ، بر باره  
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بر فراز او بیرق كشاده ، مبلغ ایشان كه خدمت ركاب )الغ  برای هیبت
، مرتب بود به قدر سه هزار سواره و پیاده ، مردانه و دلیر و جانباز  خانی(

كه هریك از ایشان صد هندو را در كوه و جنگل ، به چنگل گرفتی و دیو 
 « را در شب تاریك )بتك( عاجز آوردی ... 

، در حوادث زمان « ریخ فیروز شاهیتا»، در « برنی». ضیاالدین 24
محمد بن تغل  ، مینویسد كه گروهی از افغانان ساكن ملتان ، طغیان كرده 

یعنی پهلوان ملتان نامیده اند و « ملتان مل»اند و رسكرده ی آنان را ملتان 
مغ »در همین زمان ، از رسكرده ی دیگری كه او هم رسكشی كرده و 

 اند. نام داشته ، ذكر كرده« افغان
، « تزك تیموری»در زمان تیمور نیز نام افغانان برده شده ، چنانكه در  

مطلع »و « ظفرنامه ی رشف الدین علی یزدی»و « ظفرنامه ی نظام شاهی»
 است. « اوغان»و « افغان»، كراراً نام افغانان به ضبط « السعدین
فر . در اسناد قرن هشتم و بیشرت كتاب های مربوط به تاریخ آل مظ22

، « یزدی زو»تالیف معین الدین معلم « مواهب الهی»و از آن جمله، در 
، نام از یك طایفه هست كه در آن زمان ، از سیستان «تاریخ محمود گیتی»

وارد خاك كرمان شده، در آنجا تاخت و تاز میكردند و در برخی از متون ، 
ضبط كرده « ماییجر »و « اوغنی»، ولی بیشرت ، « جرما»و « اوغان»نام آنها را 

 اند. 
، بزرگرتین پرس « منكربنی»، سلطان جالالدین   641. در اواخر سال 23

خوارزمشاه، بعد از زد و خورد با مغول ، در حدود نیشاپور ، به طرف هرات 
رییس افغانان نیز به خدمت او   ... آمد. مظفر ملك ، 648حركت كرد و در 

فتح آمد ، سپاهیانی مخلوط  پیوست و سلطان كه در همین جنگ ، بر وی
 از افغانان و غوری ها و خلج و اقوام مختلف ترك داشت. 

، « افغان»در چندین جا ، كلامت « تاریخنامه ی هرات». صاحب 21
را به كار برده است كه از آنهمه موارد به ذكر یك « افغانیان»و « افغانی»

نده ، روزی دهنده بعون ایزد بخش» مورد اكتفا می كنیم ؛ جایی كه گوید : 
ی جان آفرین ، در حال قریب، دوهزار مرد غوری و افغانی و هروی به 

 « یك حمله خویشنت را بر در حصار انداختند ... 
كه ذكر شیر « طبقات اكربی»، موولف « احمد». خواجه نظام الدین 21
 را آورده ، نیز از افغانان یاد كرده است . « افغان»شاه 

 عروف خود ، مكرر ذكر افغان را آورده است. . بابر در تزك م26
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، درمتون تاریخ ، مكرر « افغان»در قرون یازده و دوازده ، كلمه ی 
ذكر شده ، خاصه  پس از عروج و سلطنت هوتكی در ایران و سلسله ی 
مختلف افغانی در هند ، این نام در تواریخ و كتب جغرافیایی قرون ، به 

حدیقه »، « ت اقلیم امین احمد رازیهف»كرثت دیده میشود ؛ مانند 
و نظایر آنها. )برای « تاریخ فرشته»، « تاریخ الفی»، « االقالیم بلگرامی
میتوان به كتب مذكور و هم كتبی مانند افغانستان فریز   تحقی  مزید ،

، لفظ افغانستان منترشه ی انسایكلوپیدیای اسالمی  4861لندن ،   ،« دتایتلر»
، چاپ لندن ،  4111تا  4113صفحه های  –« ورث دیمز»كز ،     مقاله ی الن

، به مقاله ی  4331و دایره املارف جزو دوازدهم ، چاپ كابل ،  4843
مورخ معروف ، آقای غبار و مقاله ی پوهاند حبیبی در مجله ی كابل ، 

، شامره « نیر»و مقاله ی محققانه ی شاغلی محمد انور  4348جدی سال 
 انا ، مراجعه كرد. (مجله ی آری 211ی 

استعامل شده و به ما « افغان». در شعر ، نخستین جایی كه كلمه ی 21
، ازرقی و مسعود « رونی»رسیده ، در اشعار عنرصی ، فرخی ، ابوالفرج 

است. برخالف آنچه كه نوشته اند ، در شاهنامه ی فردوسی ، « سلامن»سعد 
به معنی ناله  و فغان به « فغانا»نیست و تنها كلمه ی « اوغان»و « افغان»لفظ 

كار رفته ، نه به معنی قوم و مردم ؛ آنچه كه در شاهنامه ی چاپ مببئی و 
به نام فردوسی چاپ « كهزاد»ملحقات شاهنامه های دیگر ، داستان كك 

شده ، از آن فردوسی نیست ؛ بلكه گوینده ای در قرن ششم ، میزیسته كه 
در صحفه ی « لغت فرس اسدی»د. بعداً راجع به آن صحبت خواهیم كر 

كه اسم جاییست( این شعر عنرصی را « ) كهرب»خود ، در ذیل لغت  462
 مثل می آورد : 

 بر افغانان و برگربان كهرب  شه گیتی ز غزنی تاخنت بود
را درشعر چنین آورده « افغان». چنانكه گذشت ، فرخی ، كلمه ی  28
 است : 

 تیز ونه ی شل افغانیان دوپره وــبه گ
 چو دسته دسته بهم تیر های بی سوفار

 . ابوالفرج رونی در ضمن قصیده ای گوید :  28
 ه ویهندــصور او بــوكب منـــم

 بر تن افغان همی تنیده فغان را
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 را آورده است : « افغان». مسعود سعد در سه جا ، كلمه ی 3١
 از لشكر ترك و هند و افغان

 ر باره هزار شیرنر كردهـــب

 : و یا 
 شكسته گشت به تیغ تو لشكر كفار
 خراب شد به سپاه تو كشور افغان

 و یا :
 تابان اندر قفای افغانانـی شـــگه

 چو اژدهای دژگه میان غاز تویی
. شاعری كه از نام و نشان او ، اطالعی در دست نیست و ظاهراً در 34

قرن ششم میزیست ، قسمتی و یا شاید همه ی داستان های بازمانده ی 
رستم را برای یكی از سالطین به نظم آورده و از آن میان ، یك داستان در 
جزو ملحقات و گاه ، به صورت دفرت علیحده ، دیده میشود ؛ و این 

موسوم و بیت « كك كهزاد»ست كه در ملحقات شاهنامه به نام داستان هامن
 اول آن اینست: 

 بگویم بدانسان كه دارد به یاد  كنون داستان كك كهزاد 
 را او چنین معرفی میكند : « كهزاد»در جای دیگر ، كك 

 ابر دشت خرگاه بگزید كوچ  نژادش ز اوغان سپاهش بلوچ 
داستان ، نزدیك به زابل ، به سه روزه راه ، . بنابر ادبیات این 32

كوهی بلند بود كه در آن از افغانان والچین و بلوچ ، قوم بسیاری گرد 
« مرباد»آمده بودند و در قلعه ای برباالی آن كوه ، به نام قلعه ی 

 میزیستند.
 كه در رزم با اژدها پای داشت به دژ در یكی پهلوان جای داشت 

 همه ناوك انداز و ژوبین گذار زار ـــپاهش هـــنژادش ز اوغان س
 ه رزم جوشانرت از رود نیلــگ ل ــنده ران پیــامنـــش هـــدو ران
 به گیتی بسی رزم بودش به یاد هزاد ــــــك كـــام بدی كــــورا ن

پیش از اسالم بوده « افغان»این داستان به خوبی میرساند كه كلمه ی 
پهلوانان آنان در افواه و داستان ها ، مانده و كه داستان رستم با یكی از 

دست به دست ، رسیده است ؛ تا اینكه در قرن ششم ، گوینده ی مذكور ، 
 آنرا به رشته ی نظم درآورده است. 
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، حدس های بسیار « اوغان»و « افغان»در اصل و اشتقاق كلمه های 
« اغوان»ایل زده اند ؛ از آن جمله ، پیلو عقیده دارد كه این اسم در او 

و « اوغان»بوده و بسیار قدیمی و مشت  از ریشه ی آریایی است كه بعداً 
 شده است.« افغان»سپس 
در زبان ارمنی به معنی باشنده گان گوه و جبال « اوغان».كلمه ی  33
 است. 
. ارامنه ای كه در گنجه ، شیروان ، نخجوان و گیالن سكونت دارند 31
 می منایند.افتخار « اغوان»، به نام 
، « فغ»محتماًل با كلامت « افغان». یك نظر دیگر هم است : كلمه ی 31

همریشه باشد ؛ چنانكه این ریشه را در الفاظ بسیاری « بگ»و « بغ»، « پغ»
مانند پغامن ، بغالن ، بغشور و ... می بینیم و این هامن ریشه ایست كه در 

و « بغداد«  ،« بیستون»، « انبغست»، « فغواره»پور( ،  –)بغ « فغفور»كلامت 
به معنی رسور و بزرگ و هم به معنی بت « فغ»غیره ، دیده میشود. كلمه ی 

 و معبود آمده است ؛ چنان كه عنرصی گوید : 
 گفتا كه از فغان بود اندر جهان فغان -گفتم فغان كنم ز تو ای بت هزار بار 

 . فردوسی گوید : 36
 خواهر و هم فغستان خویشسوی  فرستش به سوی شبستان خویش 

، اسم های اند كه « اوغان»و « افغان». اما اینكه میگویند كلمه های 31
دیگران داده اند ، درست به نظر منیرسد ؛ چه از قدیم ، این اسم وجود 
داشته و محتمالً نام یكی از قبایل بوده ، بعد بر سایر قبایل پشتون ، به 

بیرون شده ، بر متام ساكنان رسزمین  عنوان اسم دوم و بعد از حدود قبیله
افغانستان، اطالق شده و اكنون نام ملی و پرافتخار متام باشنده گان این 

 رسزمین تاریخی است. 
، می توان گفت : هامنطوری كه كلمه « افغانستان»در مورد كلمه ی 

از یك قبیله ی خاص بر قبایل ابدالی و غلجایی و بعدتر بر « افغان»ی 
یل پشتون و از قبایل پشتون ، به متام ملت افغانستان ، اطالق متامی قبا

نیز از مسكن قبیله یا قبایل خاص ، به مساكن « افغانستان»گردید ، كلمه ی 
متام قبایل پشتون و از مساكن متام قبایل پشتون ، به رسزمین مردزای و 
باستانی افغانستان ، اطالق شد و به عبارت دیگر ، جانشین كلمه ی 

 قبل از اسالم گردید.« آریانای»دوره ی اسالمی و « راسانخ»
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« تاریخ هرات»تا آنجا كه اطالع داریم ، نخستین مرتبه ، موولف  
را در معنی كوچك آن كه احتاماًل « افغانستان»كلمه ی «( هروی»)سیفی 

به نواحی بنو و اطراف آن ، اطالق میشد ، به كار برده است ؛ آنجا كه 
 میگوید : 
ملكی شهر هرات ، حمیت عن االفات و توابع آن ، چون جام و » . 38

باخرز و كوسویه و خره و فوشنج و دزآب و تولك كابل و تیراه و به 
تاریخنامه »موولف « سیستان و افغانستان تا شط سند و حد هند ، فرستادیم.

را به كار « اوغانستان»و در دو جا ، « افغانستان»بار كلمه ی  31، « ی هرات
 برده است. 

، دانشمند قرن نهم ، در « زمچی اسفزاری». معین الدین محمد 38
( ، والیت 146چند جا نام افغانستان را به اشكال دیار افغانستان )ص 

 آورده است ؛ از آن جمله است :  (14١( و افغانستان )ص464افغانستان )ص
ان ، امرا گفتند كه اسفزار و فراه و سجستان تا حدود افغانست. »1١

ازتوابع هرات است ... حكم كرد كه یرلیغ نوشتند كه مملكت هرات و 
 «والیات از حد جیحون تا تا اقصای افغانستان ، بدو مفوض دارند.

وآالت حرب طلبیده به اندك زمانی از حدود خراسان و جبال و . »  14
ات شربغان و افغانستان ، نزدیك به پنجاه هزار مرد از پیاده و سوار ، به هر 

 «آمدند. 
به كار رفته ، از آنجمله « افغانستان». در تزك تیمور نیز كلمه ی 12
 است :
و كنكاش دیگر كه در تسخیر ماملك سیستان و قندهار و افغانستان » 

 « كردیم ، اینست كه ... 
ذكر توجه » گوید : « مطلع السعدین»، در « سمرقندی». عبدالرزاق 13

موكب » كه « ان ، قندهار و افغانستان ... به سیست« گورگان»امیر تیمور 
هامیون از جیحون عبور منوده ، والیت قندهار و كابل تا غزنین تا ... و 

 «آب سند و افغانستان كه در زمان حرضت صاحبقران ... 
در چند جا ، كلمه ی افغانستان را به كار برده است ؛ « بابرنامه»بابر در 

لیم چهارم است ؛ درمیان معموره واقع والیت كابل از اق»از آن جمله : 
شده ، رشقی آن ملغانات و پرشاوره و كاشغر وبعضی از والیت هند است . 
غربی او كوهستانهاست كه در كرنود و غور ، در آن كوهستان است . 
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شاملی او والیت قندوز و اندراب است. كوهن هندوكش در میان است . 
 « ان است.جنوبی آن فرمل و نغز و بنو و افغانست

مخترص والیتی است ، طوالنی افتاده ، طول او از مرشق به طرف . »11
 ....« مغرب است . اطراف و جوانب آن ، متام كوه است 

، حد جنوبی والیت « تذكره ی هفت اقلیم»در « رازی»امین احمد 
 كابل را متصل فرمل پندارد و افغانستان میداند.

، كتاب معروف  4841كه در سال  . الفنسنت ، جرنال معروف انگلیس11
خود را نوشته ، برای نخستین بار ، لفظ افغانستان را به كار « سلطنت كابل»

میربد ) اطالق این كلمه را در مورد این رسزمین ، نسبت به كلمه ی 
خراسان ، رجحان میدهد.( در مكاتبات و معاهدات رسمی با دول خارج ، 

)ویرسای هندوستان( در پاسخ « اكلند»ظاهراً ، نخستین بار از طرف الرد 
هـ  42١1نامه ی خودش با عنوان شاه شجاع ، مورخ  جامدی الول 

( به كار رفته است. برای تفصیل بیشرت در مورد كلمه های 4838آگست  )
از قرن نهم به اینطرف ، رجوع شود به مقاله ی « افغانستان»و « افغان»

مجله  211، شامره ی « نیر»انور  محققانه ی دانشمند محرتم ، شاغلی محمد
 ی آریانا. 

 مراجع و مصادر :
طبع هراف پرس ، نیوهون )؟( ،   ، افغانستان ، تالیف ویلرب ، 1١ص  

م(. اثر 18١، به دستور سلطان فیروز شاه )« بهایی نوری»عبدالعزیز شمس 
،  344به فارسی منتقل منود . ص   ورهامیرا را تحت عنوان براهی ،

 . 1كتاب ، شامره ی راهنامی 
بعضی از محققان ، اسامی خاصی را كه در قرن سوم و چهارم  - 2

« افغان»میالدی و یا در شاهنامه ی فردوسی ، به كار رفته ، با كلمه ی 
تطبی  كرده اند. توضیح آنكه دریكی از كتیبه های نقش رستم شیراز ، در 

و لقبی به  ( اسم213جمله ی رجال سلطنت شاهپور اول ... )متوفی 
در مجله ی « لینگ»آمده كه سپرنگ « وینده لون بگان رزمه»صورت 

« افغان»آن را   باكلمه ی « ابگان»م ، كلمه ی  481١ی سال « سامی آمریكا»
 –یكی میداند و هم لفظ اپگان را كه به عنوان لقب یا نام شاهپور سوم 

شاغلی پوهاند ذكر رفته ، از همین قبیل میشامرد .  –قرن چهارم میالدی 
حبیبی ، محق  دانشمند افغان ، در دو مقاله ی وزین خود كه در باره ی 

سال بیست و هفتم ،  -افغان و افغانستان در مجله ی آریانا ، شامره ی سوم 
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نوشته ، لفظ اوگان را كه نام یكی از پهلوانان عهد فریدون است ، با كلمه 
 را دلیل می آورد : مرتبط میداند و این شعر فردوسی « افغان»ی 

 سپه كش چو شیروی و چون اوگان ان ــسپهدار چون قارن گاوك
 الهــمود و به رزین كــه زرین عـــب همه گرد ایوان دو رویه سپاه 

 درون اوگانـپاه انـــــــش ســبه پی ان ــسپهدار چون قارن گاوك
 جلد اول شاهنامه.   446و  44١ص  -

، « پتهان ها»در كتاب خود به نام « كارو»از همینجاست كه اولف 
وجود بعضی از اسالف قبایل افغان را در دربار ساسانی ، حدس زده است 

 Goundifer Abgan»شاید مقصود شاغلی حبیبی از ذكر عبارت  –
Rismoud » 18در نقش رستم ، از آن شاهپور اول باشد. رجوع به ص 

قل از مجله ی به ن – 4861، لندن « كارو»پتان ها ، تالیف اولف 
Sprengling 481  ،A.S.L  و ازهمین  111، حاشیه ی هامن كتاب ، ص

مقوله است كه بعضی از دانشمندان شوروی ، لفظ پشتوتن ، پهلوان نامی 
شكل دیگر لفظ پشتون میدانند. نگارنده در باره ی وجود   شاهنامه را ،

 د می آید. نظری دارد كه در صفحات بع  پیش از اسالم ،« افغان»كلامت 
ترجمه ی تاریخ یمینی ، از ابوالرشف ناصح بن نظر جردقانی ، به  - 3

 .4311  اهتامم دكتور جعفر شاه ، تهران ،
، رشح الیمینی با الفتح الوهبی علی التاریخ ابی نرص عتبی  88ص  - 1

 للشیخ منینی .
، جلد اول ، یادداشت های قزوینی ، چاپ پوهنتون تهران  86ص  - 1
 .4331 ، سال
 هامن كتاب. 323و كذا ص « تاریخ یمینی»، ترجمه ی  281ص  - 6
، چاپ مطبعه ی دایره املعارف عثامنیه ، حیدرآباد دكن ،  461ص  -1

، چاپ زاخو ، طبع مجدد ،  4١2هجری قمری و كذا ص  4311هند، سال 
، جلد اول  2١8و كذا ص  4821و الیپزیك ، اتو هانزویر ،  4811 –لندن 
 .484١زاخو ، لندن ،  دكتور
زین »ابوسعید عبدالحی بی ضحاك گردیزی ، موولف كتاب  - 8
نیز به این موضوع اشاره كرده ،  -هـ  112سال تالیف در حدود  –« االخبار

امیر ، ایزدیار را به سوی كوهپایه ی غزنین فرستاد كه آنجا » می نویسد : 
، با مقدمه ی  4321، چاپ تهران ،  81افغانان و عاصیان بودند. ص 
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به مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلی    زینا االخبار ، 2١1قزوینی ، كذا ص 
 خ.  4311سال   ، چاپ بنیاد فرهنگ ایران ،« حبیبی»عبدالحی 

در حواشی « نفیسی»وسعید « پیشاوری»را ادیب « شال»كلمه ی  - 8
، تعبیرخاصی كرده اند و استاد خلیلی در سلطنت غزنویان ، « تاریخ بهار»

آنرا حل پشتو دانسته ، معنی منار و بعد یادگار را از آن گرفته است ؛ اما به 
ی در عقیده ی نگارنده ، این شال و شل ، آن معنی را میرساند كه فرخ

شعر خود آن را مخصوص افغانان دانسته كه عبارت از نیزه ی كوچك 
دوپره یی باشد. ظاهراً مقصود از افغان شل ، جایگاه شل سازی یا میدان 

 نیزه بازی افغانان و یا چیزی مانند آنست. شعر فرخی اینست : 
 به گونه ی شل افغانیان ، دو پره و تیز
 وفارجو دسته بسته بهم ، تیر های بی س

، چاپخانه ی  4344، دیوان فرخی ، چاپ عبدالرسولی ،  63ص  -
 مجلس.

همچنین ، معانی شل به معنی استخر و دیوشل یعنی استخر بزرگ و 
شال به معنی لباس خاصی كه هنوز در افغانستان معمول است ، را نباید از 

 نظر دور داشت. 
رده و ، گلیم كوچك و پشمین معنی ك« لغت فرس اسدی»شال را در 

 این شعر عنرصی را مثال آورده است :
 زان مثل حال من بگشت كه كسی شال جست و دیبا یافت

ظاهراً افغان شال نام قبیله ای بوده است ، چنانكه بابر در تزك خود 
باغات چرخ لهوگر ، بسیار است در دیگر مواضع لهوگر ، باو » مینویسد : 

در كابل این لفظ شایع است. غالباً « منیشود و مردم او اوغان شال اند.
 شعاریست كه اوغان شال میگویند.   افغان ،
 . 43١8هند ، محرم بابرنامه ، چاپ  81ص  -

گذشته از اینها ، هنوز لفظ شلگی در پشتو به معنی نیزه مستعمل است 
را نیز نباید از نظر دور داشت. « شالكوت«  و« شالیز»، « شال»و نیز كلامت 

شل و زوبین را   ، « آداب الحرب و الشجاعه »، موولف كتاب « مدبر»فخر 
 سالح افغانان خوانده است. 

 4316حیح و اهتامم احمد سهیلی خوانساری ، ، به تص 26١ص  -
به تصحیح داكرت قاسم غنی و داكرت   ، تاریخ بیهقی ، 216ص  - 4١

 .4321فیاض ، چاپ رنگین ، 
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 ، تاریخ بیهقی. 26١ص  - 44
 ، تاریخ بیهقی . 214ص   - 42
 ، تاریخ بیهقی . 126ص   - 43
 ، تاریخ بیهقی . 1١١ص  - 41
العامل من املرشق الی املغرب ، چاپ مطبعه ، حدود  11ص  – 46و  41

. كذا ص 4313، جامدی االول « تهرانی»ی مجلس ، به همت سید جالل 
حدود العامل ... ، با مقدمه ی بارتولد و حواشی و تعلیقات مینورسكی  381
 .4312ترجمه ی پوهاند میر حسین شاه ، چاپ مطبعه ی معارف ، سال   ،

ینورسكی نقل میكند كه هرگاه كلمه ی ، از قول م« سایكس»رسپرسی 
  ،« ایغان»و « اوخان»دیده شود ، كلامت « التنبیه مسعودی»كه در « ایگان»

، چاپ بغداد ،  311التنبیه و االرشاف ابی الحسن مسعودی ، متوفی  16ص 
تصحیح شود و این « ابگان»ذكر رفته ، با تغییر یك نقطه به كلمه ی 

، سی « افغان»یا « اپكان»د. ذكر كلمه ی تصحیح ، طرف قبول قرار گیر 
 سال پیرش از حدود العامل ، فراتر میرود. 

 .481١، جلد اول ، تاریخ افغانستان ، چاپ لندن ، سال  41ص   -
نیز از الجبال االفغانیه « الصیدنه»، در كتاب « بیرونی»ابوریحان  -41

 یاد میكند. 
به مجله ی ، نسخه ی خطی . برای تفصیل ، رجوع شود  14ص   -

پښتو د تآریخ او لغت په ړنا »وژمه ، مقاله ی پوهاند حبیبی زیر عنوان 
 شامره ی جوزا و رسطان ... )؟(  ،« کښی

رحله ی ابن بطوطه ، املسات تحفت النظار فی غرایب  12ص  -48
مهذب رحله ابن بطوطه ، جزو  441و ص  4326، طبع اول ، سنه  البصار 

 .4831ی امیریه ... ، سال  ثانی ، طبع قاهره ، مطبعه
 راحله ی ابن بطوطه . 4١6و  4١1ص  – 48
طبقات نارصی ، تالیف منهاج الدین عثامن بن رساج الدین  - 2١

هـ ، جلد دوم ، به  618معروف به قاضی منهاج رساج جوزجانی در سنه ی 
، چاپ مطبعه ی « حبیبی»تصحیح و مقابله و تحشیه و تطبی  عبدالحی 

 خ. 4313  دولتی ،
، ذیل جغرافیای « نفیسی»مجله ی ارتش ، مقاالت سعید  - 22و  24

، تاریخ مفصل ایران ، جلد اول ، تالیف  148سیاسی افغانستان و هم ص 
 ، مطبعه ی مجلس. 4342عباس اقبال ، تهران 
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 تاریخ مفصل ایران . 6١ص  - 23
تاریخنامه ی هرات ، تالیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروی  - 21

، مطبعه ی كلكته ، « صدیقی»در اوایل قرن هفتم ، به تصحیح محمد زبیر 
 هـ 4362
، چاپ سوسایتی بنگال ، كلكته ، مطبعه ی بپتت  81و  86ص  - 21
 .4834شن ، 
و نظایر آن ، بابرنامه ی موسوم به تزك بابری و  81،  13،  84ص  - 26

كه در زمان اكرب فتوحات بابری در وقایع گات و احوال ظهیرالدین بابر 
پادشاه ، خان خانان )بیرم خان( از تركی به فارسی ترجمه كرده و به 

موسوم داشته است ؛ چاپ هند ، مطبعه ی چیرتا اپرابها ، « تجارب امللوك»
 .43١8محرم 
 .61، برلین ، ص  4813ولف ، « لغت شاهنامه ی»رجوع شود به  - 21
 دیوان فرخی ، چاپ دبیر سیاقی. 62ص  - 28
، چاپ چایكن ، مطبعه ی « رونی»دیوان ابوالفرج   ،  2ص  - 28

 .43١1شوروی ، 
، به همت « سلامن»دیوان مسعود سعد  141و  148،  183صفحات  - 3١

 ، چاپ تهران .« یاسمی»آقای رشید 
 هـ 4211شاهنامه ، طبع مببئی ، سنه  – 34
لیف حامسه رسایی در ایران ، تا 3١6رجوع شود به صفحه ی   - 32

سال اول مجله ی باخرت ، مقاله ی ملك  42و  44دكتور صفا و شامره های 
، « تتمه البیان فی تاریخ االفغان»ترجمه ی  1١و  68الشعرا بهار و صفحات 

، ترجمه ی محمد امین « افغان»تالیف عالمه سید جامل الدین 
 .4348، چاپ مطبعه ی دولتی ، سال « خوگیانی»

 .261جزو دوازدهم ، ص دایره املعارف ،  - 33
 ، تالیف پوهاند رشتین .پښتو د ادبیاتو تاریخ د  2ص  - 31
 تتمه البیان. 68ص  – 31
، دیوان عنرصی با مقدمه و حواشی و تعلیقات ، به  238ص  - 36

 خ. 4314، كتابخانه ی ابن سینا ، « قریب»اهتامم دكتور یحیی 
، « پښتانه د تاریخ په ړنا کښی» 4١8و  6١دیده شود صفحات  – 31

 «  ظفركاكاخیل»تالیف سید بهادر شاه 
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، تاریخنامه ی هرات ، تالیف سیف بن محمد یعقوب  468ص  - 38
، مطبعه ی « صدیقی»الهروی )اوایل قرن هفتم( به تصحیح محمد زبیر 

 هـ. 4362كلكته ، 
اوصاف مدینه الهرات ، جلد اول با  ، روضات الجنات فی 188ص  – 38

 خ. 4338، سال « امام»تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد كاظم 
 ، روضات. 162ص  – 1١
 .444روضات ، كذا صفحه ی  3، ج  62ص  - 14
، طبع مطبعه « تزك تیمور»، تاریخ سلطان مربور مسمی به  64ص  - 12

 .43١1  شعبان ، 28ی فتح الكریم ، مببئی ، 
، مطلع السعدین ، به تصحیح محمد شفیع ، الهور ،  418ص  - 13
مجله ی آریانا ، مقاله ی آریانا ، خراسان و  18به نقل از صفحه ی  ؛  43١١

 «نیر»افغانستان ، اثر دانشمند محرتم انور 
 43١8، بابرنامه ، چاپ هند ، مطبعه ی چیرتا پرابها ، محرم  8١ص  - 11

 .413و  8١  ، 83،  88در صفحات « افغانستان»؛ كذا كلمه ی 
 ، سلطنت كابل ، تالیف الفنستون. 414و  88ص  - 11
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 مــلــت

 )لومړی درس(

ل( کال موږ په ژوندون ټلوېزيون کې د ميل درسونو په نامه ۶۹۳۷پر )

د ميل بحثونو يوه لړۍ پيل کړه. هدف دا و چې په دې پروګرام کې د 

بېالبېلې موضوعګانې وڅېړي چې ولس له هېواد ميل او علمي شخصيتونه 

خپل هويت او ميل مسايلو رسه ښه بلد کړي او د ملت پر وړاندې احتاميل 

خطرونو ته هم متوجه يش. په خواشینۍ رسه چې د هغه وخت سيايس 

حاالت ترخه غوندې وو، زموږ پوهو او هوښيار علمي شخصيتونو له 

ر نه کړه، خو دا درسونه احتياط څخه کار واخيست او خطر ته يې اوږه و 

ما خپله پيل کړل. لومړی درس مې د )ملت( تر عنوان الندې و. ما چې 

په دې درس کې د کومو خطرونو اټکل کړی، څلور کاله وروسته همغه 

 دی دلته دا ليکنه ک  م  وړاندې کوم: خطرونه څرګند شول. دا

ملت  په تېره يوه لسيزه کې په هېواد کې د )ملت، مليت، ملتپالنې،

جوړونې او ملت غندنې( په باب بېالبېل او مختلف بحثونه شوي دي، يو 

شمېر ملت ضد ډلو ال ان په افغانستان کې د )ملت( مفهوم هم نفې کړی او  

داسې ليد لوري وړاندې کوي، چې په هغو کې د واحد ملت له منلو 

چورل  انکار کوي، دا ډلې د ملت لپاره خپل خپل تعريفونه لري، 

ښي تعريفونه، له ملت څخه انکار او د جعيل يا تصنعي ))ميل خپلخو

 دې ډلو د ويناوو څرګند ټکي دي.  اتالنو(( راټوکول د
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د دوی په مقابل کې، که واقعيتونه او حقيقتونه هر ډول دي، خو د 

واقعيتونو د بيان لپاره زړور او مدبر ملتپال ګروپونه او يا هم شخصيتونه 

ضد ډلو د څرګندونو پر وړاندې رښتيا ووايي او ډېر کم دي چې د ملت  

واقعيت بيان کړي، ځيني ځانسايت بيا د خپل ډار منط  ته دا سپېرونی 

هم ورکوي چې ))وهللا نو هغوی چې هر څه وايي، ودې وايي پروا نه 

کوي ، موږ خو ميل وحدت غواړو که موږ د هغوی ځواب ووايو، موږ به 

د ځانساتو   چې هر څه وايي...(( هم د هغوی غوندې شو، نو پرېږده

منط  که هر څه دی، خو دا  يو حقيقت دی چې دوی د ميل يووايل په 

خاطر دا خربه نه کوي، بلکې خپل ډار د )ميل وحدت( تر چرت الندې 

دې ټينګېږي چې د ملت ضد عنارصو پر ضد  هپټوي، ميل يووالی خو پ

ې زموږ پر هېواد شعوري، هر اړخيزه او دقيقه مبارزه ويش، يو څوک چ

يرغل کوي، موږ به يې په دې خاطر دفاع نه کوو چې موږ له يرغلګرو رسه 

 مساوي ونه ګڼل شو؟

 

د ميل هويت مسله هم همداسې ده، يو څوک چې د ملت پر ميل  

ارزښتونو ملنډې وهي او د هېواد د زرګونو کلونو يووايل او ميل ارزښتونو 

ته سپوره  الفاظ کاروي او موږ بيا په دې پلمه چې موږ ته هم  څوک د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

8812 
 

هغوی په سرتګه ونه ګوري، واقعيتونه نه وايو، زما په نظر دا د يوه کمزوري 

اميان نښه ده، خري په هر ډول د ملت ضد اشخاصو الره خپله ده، د 

ورځچارو او ځانساتو خپله او د ملتپالو افغانانو خپله. د دې لپاره چې د 

هېواد ځوان پښت د لوست لپاره يو څه وړاندې کړو، ښه به وي چې تر 

)ملت( وړاندې او وروسته رغنده جوړښتونو ته اشاره وکړو او د هغو پر 

 يف لنډه رڼا واچوو.تعر

 

يو ځانکړی شخص دی، له نورو څخه جال ځانګړي رضورتونه او  فرد:

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

ژبه کې )غږ( د ژبې تر ټولو کوچنی واحد دی او پر نورو اجزاوو د تجزيې 

وړ نه دی، دغسې )فرد( د برشي ټولنې تر ټولو کوچنی، وروستنی او نه 

ونکی واحد دی، هر شخص په واقعيت کې د يوې کورنۍ، تجزيه کېد

 جوړوي.  خېل، قبيلې، قوم، ملت، امت او برشيت بنس
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په انساين ټولنه کې د افرادو هغې ډلې ته وايي چې په يوه  کورنۍ:

کور کې ژوند کوي او  يو بل رسه د وينې رشاکت يا ارتباط لري، کورنۍ د 

ان بيا مور او اوالدونه يانې )مېړه، برشي ټولنې يو واحد دی. ځينې برش پوه

ښځه او اوالدونه( چې د يوې کورنۍ هسته ګڼل کېږي او تر دې لږ څه په 

لويه کچه، خپل او خپلوان چې په يوه ګډ ځای کې اوسېږي، دې ډول 

جوړښت ته )کورنۍ( وايي. د کورنۍ يو بل تعريف په دې ډول دی: د 

يوه ډله ده چې معمواًل د پالر تر پالر، مور او اوالدونو په ګډون د افرادو 

رياست الندې ژوند کوي، د دې تر څنګ )کورنۍ( لږ په لويه کې داسې 

 تعريفوي:

د خپلو خپلوانو په ګډون د افرادو هغې ډلې ته ويل کېږي چې يو 

 بل رسه اريث اړيکي لري.

يو بل تعريف يې هم شته: کورنۍ د انسانانو هغه ټولنه ده چې د يو 

 مخې رسه راټوله شوې ده. مشرتک اصل له

په ډېرو قومونو او ملتونو کې د )خېل( پوړۍ نه شته، خو په  خېل:

پښتو کې دا پوړۍ ډېره څرګند ده او موږ د پښتنو په هره قبيله کې څو څو 

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

کې اويس او زيات  لري، خېل په يوه محدوده جغرافيه اواحده منش

 جغرافيايي وسعت نه لري.

د څو کورنيو، خېلونو، ټربونو يا طايفو يوه ټولګه ده چې ګډ   قبيله:

دی:  اقتصادي اړيکي او د وينې ګډه ريښه لري. د قبيلې يو بل تعريف دا

د کورنيو داسې يوې ټولګې ته ويل کېږي چې مشرتک نيکونه ولري او دا 

 نيکونه واقعي بڼه لري.
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نې نور بيا قبيله په دې ډول تعريفوي: يو ټولنيز جوړښت دی چې ځې

څو کيل، ناحيې او خېلونه رانغاړي، مشرتک فرهنګ، واحده ژبه، ګډه 

ځمکه او واحد نوم لري، طبيعي خربه ده چې ګډ اقتصادي اړيکي لري او 

 جغرافيايي محدوده يې نسبتاً پراخه ده.

ل دی چې کېدی يش له څو د قبيلې په انډول لوی ټولنيز تشک  قوم:

قبيلو څخه جوړ وي، نسبتاً عرصي ژوند او صنعتي اقتصاد لري. ځېنې برش 

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.

د پښې،  د پورتنيو جوړښتونو تر څنګ په افغاين پښتنې ټولنه کې

تپې، ګوندۍ، ټرب، پلرين او ځينې نورې نومونې او جوړښتونه هم شته 

چې زياتره په نورو ملتونو او قومونو کې دا ډول جوړښتونه نه شته، دا 

ډول جوړښتونه تر ډېره بريده په عربو، پښتنو او ځينو نورو قومونو کې 

 ترسرتګو کيږي.

عمران( سورتونو کې  ملت ته د قران کريم په )البقره( او )آل ملت:

( کليمه کارېږي، چې اصاًل Nationاشاره شوې، په انګرېزي ژبه کې ورته )

( څخه اخيستل شوې، د )تولد کېدو( مانا ښندي، Natioد التيني ژبې له )

د )ملت( همدا عريب شکل په پښتو او دري ژبو کې هم کارېږي، په پښتو 

مرتادفه کليمه ده، په ځينو کې )ولس( هم کارېږي چې له ملت رسه تقريباً 

 ژبو کې )قوم( هم د ملت په مانا کاروي. ځينې پوهان وايي:

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

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

کېږي چې  ځينې برش پوهان بيا وايي: د قومونو هغې ټولګې ته ويل

 په واحده جغرافيه کې اوسېږي، مشرتک ارزښتونه او ګډ عقايد لري.
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ټولنپوهان په دې نظر دي چې د يوه نژاد او وينې پر بنس  د يوه 

سوچه ملت جوړېدل ناممکن دي، دوی وايي: کېدی يش د يوه دين، 

يوه نژاد او يوې ژبې خلک په بېال بېلو هېوادونو کې ژوند وکړي، خو 

ونه وي، دوی د ساري په توګه د )سويس( هېواد يادوي، چې مستقل ملت

خلک يې په املاين، فرانسوي، التيني او ايټالوي ژبو خربې کوي، خو 

سويس يو ملت دی، ځېنې بيا دې ډول ملتونو ته )قراردادي( ملتونه هم 

وايي، امريکا متحده اياالت ، کاناډا، بلجيم او ځينو نور هم په دې ملتونو 

ږي، د برشپوهانو په نظر: ))ګډه جغرافيا، د يوه واحد دولت کې ګڼل کې

تابيعت، ګډې ګټې او زيانونه، ګډ ارزښتونه او باورونه د يوه ملت 

جوړونکي عنارص دي(( ځينې نور بيا خربه نوره هم رالنډوي او وايي: ))د 

 يوه واحد دولت وګړي يو ملت دی((

 

ندې د پخواين شوروي تر ملت او مليت يوه مانا لري؟ پر افغانستان با

يرغل وروسته د )مليت( اصطالح د يوه قومي تشکل لپاره وکارېدله، تردې 

وړاندې دا اصطالح په دې مانا نه کارېدله، د روسانو هدف دا و  چې د 
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افغانستان لږ کيو قومونو ته د )مليت( په نامه د هويت يوه نوې بڼه ورکړي 

وی وښيي او له پښتنو رسه يې او هغوی ګنې په دې اصطالح کې لږ شان ل

د کمي انډول کچه برابره کړي، روسانو په دې اصطالح کې خپل سيايس 

اهداف درلودل، د کليمې د حقيقي مفهوم له مخې )مليت( قومي يا 

( Nation( ده او )ملت( )Nationalityټولنيز جوړښت نه دی، )مليت( )

ترشيح کوي،  دی، )مليت( په واقعيت کې د )ملت( څرنګوالی او جوهر

خو روسانو دا کليمه دلته د قوم او ملت ترمند د يوه بل تشکل لپاره 

وکاروله. د ساري په توګه له يوه جرمن څخه که وپوښتل يش هېواد دې 

( دې څه دی؟ نو Nationalityکوم دی، هغه به وايي جرمني، )مليت( )

کې د هغه به ووايي )جرمن( يم، يا لکه له کوم افغان څخه چې په بهر 

)مليت( په باب وپوښتل يش نو هغه به ووايي افغان يم. پاتې دا چې 

 )مليت( د )ملت( ترشيح ده نه قومي تشکل.

 

تر )ملت( نسبتاً لويه دايره ده، کېدی يش د څو ملتونو يوه  امت:

ټولګه په کې راټوله وي، امت په لغت کې )هر څيز( ته ويل کېږي، په 

اصطالح کې د هغو خلکو مجموعې ته ويل کېږي چې ګډ اعتقادي، 
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سيايس او معنوي ارزښتونه لري، ځينې بيا )امت( همغې ډلې ته وايي چې 

 واحد امام ولري.

( ځله راغلې ده، د مرش، ۱۱امت( کليمه په قران کريم کې )د )

الرښود، منونه، دين او ائني ماناګانې رانغاړي، يا د انسانانو هغې ډلې ته 

 وايی چې د يوې عقيدې پلوي کوي.

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

اعتقادات او واحده قبله امت( په پراخ مفهوم رسه هغه خلک دي چې ګډ 

 لري، حرضت عيل )رض( ديني او الهي ټولنې ته امت وايي.

د اسالم په سيايس نظرياتو کې د )امت( اصطالح کارېږي او هغو خلکو 

ته چې د نژاد، رنګ او ژبې له توپري پرته په اسالمي حکومت کې اوسېږي، 

ه رنګ، ژبه، ټولو ته اسالمي امت وايي، د امت اسايس بنس  اعتقاد دی، ن

 وينه او نژاد.

په برشي تشکل کې د برشيت اصطالح هم کارېږي، تر برشيت:   

اسالمي امت وروسته د برشيت اصطالح يوه لويه او پراخه دايره رانغاړي، د 

برش هر ډول، په هر اعتقاد چې وي، ټول په دې دايره کې شاملېږي، 

ت( چې )ملت( برشيت په حقيقت کې د )برش( څرنګوالی ښيي، لکه )ملي

 توضيح کوي.

د پورته اصطالحاتو له تعريفونو څخه هدف دا و چې کله کله ځينې 

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

اصطالح هم د سيايس غرضونو لپاره کاروي، دا هره اصطالح ځانته پراخه 

په لنډيز رسه ورته توضيح او ترشيح غواړي، خو په دې ليکنه کې يوازې 

 اشاره وشوه.
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 پوښتنې او ځوابونه

: په نوره نړۍ کې بېالبېل ()د سيايس چارو کارپوهکامل سادات 

مذهبونه او ژبې وي، مګر خپل وحدت یې ساتلی، خو دلته زموږ هېواد 

کې هر قوم ځانته مليت 

وایي؟ ملت جوړولو لپاره 

 څه کول پکار دي؟

ځواب: زموږ د ملت 

اصالً نفاق نه شته، ترمند 

نفاق د ځينو سياسيونو 

او سيايس ډلو ترمند 

دی، روسانو دلته د قوم 

پر ځای د )مليت( 

کليمه وکاروله، ))مليت(( اصالً قومي يا ډله ييز شکل نه دی، 

))مليت(( د يوه يش جوهر څرګندوي، انګريزي کې ورته نېشنلټي 

(Nationality( چې د )انسان)( جوهر ( وايي لکه ))انسانيت

څرګندوي يا ))حيوانيت(( چې د )حيوان( جوهر څرګندوي ، دغسې 

د )مليت( کليمه هم د )ملت( جوهر څرګندوي، لکه څنګه چې ما په 

بېالبېلو وختونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده، روسانو د دې لپاره 

چې د افغان قومونو ترمند تصنعي تساوي رامنځته کړي نو يو شمېر 

ې د )مليت( کليمه وکاروله او بيا يې د ټولو قومونو وړو قومونو ته ي
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لپاره همدا کليمه وکاروله، دا کليمه د ژبپوهنې له مخې د کوم قومي 

تشکل مانا نه ښندي، بلکې د يوه مفهوم تشخص او ځانګړتيا 

څرګندوي، د ميل وحدت ټينګښت اصالً د حکومتونو کار دی، خو 

حکومتونه او د هغو متصديان د دلته په تېرو لسيزو کې اصالً په خپله 

ميل نفاق سبب شوي دي، نو کله چې دلته ميل حکومتونه جوړ يش، 

  د ميل يووايل لپاره اسايس کارونه تر رسه کېدی يش.

په دې وروستیو کې  :) د ميل تحریک غړی( مسعود رسوري

چې  ځینو خلکو ته د ميل قهرمانانو لقبونه ورکړل شوي، حال دا

لت نه هغوی وایي موږ م

یو! او افغانان نه یو او بله 

ده چې  پوښتنه  مې دا

ځینې خلک تاسو ته 

 متعصب وايي، ولې؟

ځینې ځواب: 

خلک ملت نه مني خو 

))ميل قهرمان(( یې مني! 

دوی خپله زموږ مشکل 

حل کړی، ځکه چې ملت 

نه وي، قهرمان یې اتومات نه شته، بل دلته دوه پراډاکسه )ضدين( 

داسې پیغمرب نه وي لیدلی چې امت ونه لري، واقع کېږي.تاسو به 

داسې پاچا به مو نه وي لیدلی چې ملت ونه لري او داسې امام به مو 

 نه وي لیدلی چې مقتدیان ونه لري.
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بله خربه  د تعصب په اړه، ریښتیا وینا ترخه وي، نو څوک چې 

رښتيا وايي، هغه نورو ته مجرم او متعصب ښکاري،د)تعصب( کليمه 

څخه اخيستل شوې، عصبيت هم له همدې کليمې څه  له )عصب(

جوړ 

شوی او متعصب هغه چاته ويل کېږي چې عصبي ناروغي ولري او زه 

د خدای ج په فضل شکر دی له بشپړې روغتیا څخه برخمن یم او که 

په خپله ژبه خربې کول، زده کړه کول ليک او لوست کول تعصب 

ل خلک متعصبین دي، ځکه وي، بیا خو له پښتنو پرته د دنيا نور ټو 

يوازې پښتانه دي چې په خپله ژبه خربې نه کوي. په خپله ژبه 

ح   خربې کول او تعلیم کول دا د هر چا ح  دی، هللا ج دا

ورکړی دا زموږ برشي ح  هم دی، موږ دغه الهی او برشي مسلم ح  

غواړو! او څوک چې د دې ح  ضد دي اصيل تعصب هغوی کوي، 

ه ستونزه نه لرو او نه  د بل پرح  تېری کوو خو بل رس  نه موږ. موږ چا

 چاته هم دا ح  نه ورکوو، چې زموږ حقوق تر پښو الندې کړي.
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د قومونو  د وحدت : (يو تن مدين فعال) الي  شاه ځدرا 

او ملت جوړونې لپاره څه 

 کول په کار دي؟

قومي  ځواب:

ستونزو ته ملن وهل دوه 

عوامل لري: کورين او 

بهرين. اصالً د ملت په 

منت او بطن کې ستونزه 

نشته، لومړی باید خارجي 

السونه لنډکړل يش  او دا کار هغه وخت ممکن دی چې دلته ميل 

حکومتونه وي  په ميل حکومتونو کې  دا ډول اشخاص چې تفرقه 

ت ضد مسایل د روسانو د يرغل اچوي خپل قوت له السه ورکوي،  مل

پر مهال په افغانستان کې ګرم شول او دلته یې خپل السپوڅی لرل 

او تر یرغل وروسته نوره هم ملن ورته  ووهل شوه خو نوی نسل د 

 مشکالت حل کړي. دې توان لري چې دا

ځینې کړۍ او پردیپال افراد د پښتون  عطاهللا خان حیران:

شتوالی نه يش زغملی او د پښتون د کلیمې ترڅنګ له افغان کلیمې 

افغان پرځای  رسه هم مخالفت لري او ځینې خلک ځان ته د

ستاسې   ،))افغانستاين(( وايي، دوی وايي چې افغان پښتون ته وايي

 نظر پرې غواړم؟
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مرتادفات په ژبه ځواب:

حقیقي مرتادفات کې شته، خو 

نه شته،ژبپوهان وايي یوه کلیمه 

چې د بلې کلیمې پرځای سل 

په سلو کې مانا ورکړي دا په ژبه 

کې نه شته. پښتون په ټول 

افغان کې داخل دی، لکه 

څنګه چې افغان پشه 

يان،نورستاين، سکان، تاجک او نور ټول په افغان کې شامل دي 

ایره کې ځایېږي. موږ سرته دغسې نور قومونه هم د افغان په لویه د

محکمه وایو، خو غټه محکمه نه وایو، ان نهه لس کلیمې په یوې مانا 

 ډېر استعاملېږي، لکه فالنکی ډېر سرت سړی شو،ډېر لوی سړی شو،

نیک سړی شو،ډېر هوښیار سړی شو، یانې د یو کس لپاره مو څو 

 کلیمې وکارولې، خو دا حقیقي مرتادفې نه دي، یانې چې ځای یې

کلیمې خپل خپل ځای لري او مانا یې هم تغیرېږي، دا  رايش بیا دا

کارونه کوي،دوی د منط  له مخې  يو شمېر پښتون ضد عنارص دا

دومره کمزوري دي چې د  ژبپوهنې اصول او قواعد هم نه 

 مني.افغان واحده کلیمه ده؛ اشتقاقي نه ده،د تجزیې وړ نه ده.

مکان نوم دی، یانې هغه سیمه  لکه، افغان نوم دی او افغانستان د

 چې افغانان پکې اوسېږي.

لکه څنګه چې د )ګل( لپاره )ګلستان( مکان دی،یانې د ګلو 

سیمه، دګلو ځای اوس موږ داسې ویالی شو چې ګل نه وي او ووایو 
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الړشه ښارته د ګالنو کوڅې نه موږ ته څو ))ګلستاين(( راوړه ایا 

 دامنط  مني؟!! 

 ))ګلستاين(( یې بیا څه مانا؟ته چې ګل نه منې نو 

چې افغان نه منې ))افغانستاين(( څه مانا؟ افغانستان خو مکاين 

نوم دی چې له لغوي پلوه يې تجزیه کړې بیا هم افغان پاتې کېږي 

اصل خو پر خپل ځای دی، ته خو یې اصل رسه مخالف یې، د دې 

یره لپاره چې له  افغان کلیمې رسه حساسیت وښيي، يوه نامنطقي دا

 طی کوي.

دوی یو غلط دلیل راوړي چې ))چراپاکستاين میګیم((! داخربه 

باید په علمي ډول واضح يش چې ځینې نومونه دي او ځينې مکان 

نومونه چې مابعد یې له یوې ریښې څخه چې نوم دی یا قوم دی 

ارتباط لري،  له هغې ريښې څخه جوړ شوی، صفت څخه نه دی 

فغانستان مکان نوم دی یانې هغه سیمه جوړ شوی، افغان نوم دی او ا

ازبکستان. -تاجکستان، ازبک-چې افغانان پکې اوسېږي. لکه تاجک

 پاتې شوه د پاکستان خربه، پاکستان خو د ملت نوم نه دی او نه د

قوم نوم دی، بلکې د مذهبي اساساتو پر بنا جوړ شوی يو هېواد 

یانې پاکه  ،دی. هلته  )پاک( صفت دی او )ستان( د اوسېدو ځای

 سیمه، نه د هغو خلکو  په نوم چې پکې اوسېږي.

اکرثه چې دلته سیايس بحثونو کې کېني دوی ژبپوهان نه دي 

افغانانو په نوم جوړشوی، افغان  په ګرمو احساساتو غږېږي.افغانستان د

 او افغانستان ته څوک متبادل نه يش غوره کوالی.
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به تاسې ته د یو قوم نوم دی،زه  ځینې خلک وايي داخو د

امریکا مثال درکړم ))امریکا(( د تلفظ په لږ تغري یو ایټالوي 

نړۍ دومره لوی هېواد  ګرځندوی دی چې د یو شخص نوم دی، د

د یو شخص په نوم جوړ شوی، خلک وررسه حساسیت نه ښيي! او 

دوی یې نه مني. اول خو  ،که دلته د یو قوم په نوم جوړ شوی وي

د ملت نوم دی نه د قوم، افغان کلیمه پر ټولو موږ ورته قوم نه وایو 

افغانانو چې دلته اوسېږي اطالقېږي، او که بیا هم دوی وايي چې نه 

. خو بیا زه وايم زه ډېر یم زما په نوم یادېږي، لکه یو باو د نرګیسو باو 

دی ډېر پکې د نرګېسو ګالن دی نور ګالن هم پکې شته خو د نرګیسو 

ه د نرګېسو ګالن پکې ډېر دي،اوس موږ نشو ځک ،باو په نوم یادېږي

موږ وایو د نرګېسو باو  نور  ،ویالی چې د نرګیسو، الله،کشامليو باو

 .ګالن هم پکې شته دي او ښایسته پرې هم ښکاري

استاده! ځینې رسنۍ اميد حیران:

زموږ په هېواد کې د ميل ګتو،ميل 

هویت،ميل ارزښتونو او ميل کولتور 

کومت د کوم پرضد خپرونې کوي، ح

مصلحت له مخې د دې ډول افغان ضد 

 رسنیو مخه نه نیيس؟

کنفرانس نه نیولې تر اوسه پورې  حکومت له  بن تر دا ځواب:

د مرض مصلحت پر بنس  جوړ شوی، چې دا کار د ملت په ګټه نه 

و،په ډاګه وایم دا کار د دې سبب شو چې اوس ایران تر بل هر 

ډېر نفوذ پيدا کړی او زموږ په هېواد کې هېواد ان تر امریکا هم دلته 
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مذهبي حساسیتونو ته ملن وهي، د حکومت  ژبینو کولتوري، ميل،

امریکا هم د حکومت په  په چارو کې فوق العاده ونډه لري، ایران تر

رګ رګ کې ننوتی،موږ څو ځله اعالن وکړ چې راځئ ژوندون 

به دا  ټلوېزیون وارزوئ چې اقتصادي منابع له کومه کوي؟ بيا

فورمول پر ټولو تطبي  کړو، خو څوک حارض نه شول، ځکه موږ 

پوهېدو چې دلته ځینې رسنۍ شته چې په بشپړه توګه د  ایران ګټو 

ته کار کوي. د پاکستان حکومت هم د افغانستان رسسخته دښمن 

دی، نه د پاکستان خلک، دواړو هېوادو کې ځینې عنارص شته چې 

 م یې وخوړل يش.موږ رسه دښمني لري، باید غ

میوند ارین)د افغان یون 

وليس رسارسي خوځښت 

: کله چې ملت رامنځته يش غړی(

دوه ارزښتونه لري: مادي او 

معنوي، افغانستان کې دغو دوو 

 ارزښتونو ته څومره پاملرنه شوې؟

ارزښتونه خو افغانستان کې تراوسه پورې حاکم دي، ځواب: 

افغانستان شامل او جنوب، که حاکم نه وای موږ نه پاتې کېدو،د 

رشق او غرب ټول ګډ کلتور او مستحکم ديني، مذهبي او نور اړيکي 

لري. ګاونډیو داکوښک کاوه چې زموږ اسالمي او ميل ارزښتونه له 

ملت خپلو ارزښتونو ته ژمن پاتې شوی،دا ټولنه يوه  دا منځه یويس،

سلامنان سلنه خلک م۳۳،۳عقیدوي ټولنه ده، زموږ دین اسالم دی او  
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 دي، ان عربستان کې تر دې کچې نه دي.

مذهبي وحدت بله د ياد وړ خربه ده، پښتانه ،تاجک،ازبک په 

مذهب کې رسه یو دي، اهل تشیعه که په مذهب کې بېل دي خو له  

نورو افغانانو رسه په دین کې یو دي، که تاجک د هزاره ورورنو رسه 

، دوی د یوې په مذهب کې جال دي خو په ژبه کې رسه یو دي

غالۍ ګالن دي، ځینې کړۍ شته چې د محوې لپاره یې هڅې 

 کوي، خو  دې ملت کې همدا ارزښتونه دي چې ملت یې ساتلی.

: ځوانانو ته پکار دي د مېرمن اديب بهري غړې() خاطره

چې ميل یووايل ته کار وکړي، خو ځینې پردیپال شته چې زموږ 

سپکې سپورې خربې کوي ميل وحدت، ميل ګټو، ميل اتالنو ته 

البته د بیان له ازادۍ نه 

په ناسمې ګټې اخیستو 

رسه ، ځینې خلک بيا  په 

ټلوېزیونونو کې ناست 

دي دوی ته وايي چې 

ستاسې نظر ته په احرتام 

رسه، ایا کنځاوو ته تاسو 

احرتام کوئ؟ ایا داسې 

مرجع شته چې د دې ډول ګډوډیو مخه ونیيس؟ او ایا ارزښتونو ته 

ن اوسپکاوی کول د بیان ازادۍ کې شته که نه؟ځکه دا د ژبني توهی

دوی  له ژبې څخه نه  نې زموږ مرشان چې دعتعصب له مخې کېږي ی

 دي، دوی ورته توهین کوي؟
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: اول خو د اسايس قانون له مخې د بيان ازادي تر هغه ځواب

حده پورې جواز لري چې د بل چا ازادي زيامننه نه کړي، يانې هره 

ادي چې بل څوک زيامنن کړي بيا د  بيان دا ډول ازادۍ هغه از 

جواز نه لري او هلته د قانون په چوکاټ کې د بيان ازادي ده، د 

ميل اتالنو خوندي کول او د واقعي ميل اتالنو خوندي کول ، ځکه 

چې دې کې بايد يو تفکيک ويش، د )واقعي( کليمې پر کارولو هم 

شی به تاته واقعي ښکاري،  شايد ځينې خلک اعرتاض ولري چې يو

موږ ته واقعي نه دی، خو خري په مجموع کې، هغه شخصيتونه چې د 

حکومتونو له خوا موسمي اتالن وي د هغو په باره کې د نظر اختالف 

شته، خو چې د ملت ترمند کوم اتالن وي د هغو په باب د نظر  

انونه اختالف نه شته، دې ډول اتالنو د سوونو کلونو په نتيجه کې ځ

تثبيت کړي دي، هغو ته حکومت القاب نه دي ورکړي، خپله خلکو 

ورکړي دي، افغانستان کې له بده مرغه چې قضايي يا عديل ارګانونه 

ډېر فعال نه دي، په نورو ځايونو کې د دې لپاره حل الرې شته دي. 

( د دنيا يو ليکوال و، په اسالمي ټولنه کې ورته رشديمثال )سلامن 

تر حده پورې په سپکه سرتګه ګوري او ډېرې زياتې  خلک د تنفر

اشتباه ګانې ترېنه شوي دي، پرته له شيطاين ايتونو څخه چې د 

اسالم سرت پيغمرب )ص( ته پکې سپکاوی شوی، ده نور کتابونه هم 

ليکيل دي، يو کتاب يې د )راجيو ګاندي( کورنۍ په باب دی، دا 

و، هغوی پرې ليکوال د  هغو شخيص حريم ته ورداخل شوی 

( جرميه ديعريضه وکړه، په لندن کې په يوه محکمه کې )سلامن رش

هم شو، کتاب يې هم سانسور شو، معايف يې هم وغوښته او ډېر زيات 
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تاوان ورته ورپېک شو، حتی تر دې پورې چې زړه يې و بيا هېڅکله 

د چا پر وړاندې داسې هڅه ونه کړي، افغانستان کې توهني او تحقري 

دي خربه ده، اوس ځينې کسان چې ټلوېزيونونو کې ناست اوس عا

وي داسې تصور کوي چې زه به يو چاته توهني او تحقري وکړم يو 

شمېر حساسيتونه به راوپارېږي، نو زه به دې کې مطرح شم، دلته 

متأسفانه عدليي او قضايي ارګانونه حاکم نه دي، بايد هغه حاکم يش 

کې ح  تلف کېږي، ح  دې  ته  او حل الر يې راوبايس، که نه دې

وايي چې، يو شی له تانه کم يش او ته مترضر شې نو ستا د ژوند 

همغې برخې  ته موږ ح  وايو، نو دا چې د يو چا په ستاينه او د بل 

په غندنه وخت مرصفوي يو طرف ته زيان اړوي، نه دا خپله ح  

دوده تلفي ده، البته دا خربه د يادونې وړ ده چې حتی که يوه مح

ډله يا محدوده سيمه يا ولسوالۍ هم يو مشخص شخص ته احرتام 

ولري د هغو خلکو په خاطر چې هلته اوسېږي د هغوی په خاطر بايد 

کوشش ويش چې دې شخص  ته توهني ونه يش، د دنيا ډېر غ  

غ  مثالونه موږ لرو چې له ترشېح يې تېرېږم، خو مجموع کې دا 

کوو، هغوی يوازې يو شخص همغه ډلې دي چې موږ ترې شکايت 

نه، بلکې ټول ملت ته توهني کوي، يو سړی دوه ځلې د اطالعاتو 

کلتور وزير پاتې شوی، سړی ورته نه وايم، بلکې 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 رييس په توګه پاتې 

ه همدې ګډوډۍ کې  هغه په ټلوېزيونونو کې کېني او وايي شوی، پ

چې ))ما ملت نيستيم((، نو ته د چا د اطالعاتو کلتور وزير وې، ملت 

نشته، دولت نشته مګر ته پکې وزير يې، نو دغسې اشخاص دي، چې 
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هېڅ منط  نه لري، خو خدای تعالی يې په خپله څپېړه وهي، خو د 

موږ تنګه ده، موږ وايو چې لږ ژر يې هللا پاک اوسېله ډېره ده، ز 

ووهي، که نه دغومره چې يې دوی ورشمول په دنيا کې هېڅوک نه 

دي رشمېديل، خو بيا هم نه رشمېږي، وايي رشم د هغو دی چې په 

رشم وپوهېږي، د دوی مشکل په همدې ځای کې دی، نو موږ بايد 

سنيو عديل او قضايي ارګانونه تقويه کړو، چې هغو کې خصوصاً د ر

قوانينو ته بايد ډېر پام وي، دې کې چې مترضر شخص هر څوک 

وي که هغه حکمي وي يا حقيقي وي چې هغه بيا دعوه اقامه کړای 

يش، اوس نو دا دويم پړاو يې زموږ په قوانينو کې واضح نه دی، څو 

ورځې مخکې يو جنګساالر پر موږ عريضه کړې وه، ويل يې چې د 

کې د ده په نظر چې زه توهني شوی  دوی په ټلوېزيون )ژوندون(

يم، هامغه خربې موږ د اطالعاتو او کلتور وزارت کې ورته بېرته 

واچولې، د همغه جنګساالر خپلې خربې، نو موږ ويلې که توهنېږي، 

نو خپله ده ځان توهني کړی، که دا ښې خربې وي، نو موږ څخه 

، په دې تشکر وکړي، که خرابې وي، نو خپله ده ځان توهني کړی

عوض د دې چې ته عريضه وکړې هغه عريضه کړې وه، بيا موږ 

خوشاله په دې وو چې په دې وطن کې داسې يوه مرحله رامنځته 

ته شوه، چې يو جنګساالر پر قلموال باندې عريضه کوي، موږ وويل 

دا دواړه عريضې دې څارنوالۍ ته راجع يش، څارنوالۍ ويل، وس 

ې ته عريضه کوې، هغه مرجع تر مو نه رسېږي، نو هغې مرجع ته چ

اوسه دومره کوشېره شوې او دومره قوي شوې نه ده چې قانون 

حاکم کړي، نو لږ وخت پکار دی چې دې مسايلو ته سمه پاملرنه 

 ويش.
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د  عصمت هللا پښتون:

افغان ملت جغرافيايي حدود 

کوم دي، د افغان ملت د څه 

په نوم يادېږي، د افغان ملت 

نۍ ده، ايا کليمه څومره پخوا

د افغانستان تر جوړېدو پخوا 

 افغان ملت شتون درلود که نه؟

:يوه مسله چې په ځواب

ځينو رسنيو کې يادېږي، چې: ))ما از اين خاطر ملت نيستيم که 

جغرافيه ما مشخص نيست(( نو تاسو وګورئ ، مانا دا چې ستا د 

ه وي؟ جغرافيې يوه برخه د بل چا تر تاثري الندې وي، دلته به ملت ن

د پنځوس کلونو شاوخوا کې جرمني رسه دوه بېل بېل هېوادونه وو، 

ي تر کنټرول و چې يو يې تر زياته حده د روس يا پخواين شور 

الندې و، او بل يې نيمه ازاد و يا د امریکايانو تر چرت الندې يې 

فعاليت کاوه، ايا جرمن ملت نه و؟  دوو جال جال جغرافيو کې یو 

په جرب باندې رسه وېشل شوی و، مګر ملت خو  واحد ملت اوسېده،

و، مين پر دوو برخو: شاميل او جنويب رسه ويشل شوی و، ملت په 

کې نه و؟ کوريا په جرب باندې وېشل شوې، شاميل او جنويب، ايا ملت 

په کې نه شته؟ نو زموږ يو طبيعي رسحدونه دي او يو هغه چې اوس 

ه کې  تپيل، خو ملت نه دي يې موږ باندې په زوره، د فشار په نتيج

منيل، مګر حکومتونو د ناچارۍ له امله وررسه رس خوځولی، زموږ 

طبيعي رسحدونه له امو څخه تر اباسينه دي، دا زموږ طبيعي 
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رسحدونه دي، څو چې په دې طبيعي رسحدونو کې زموږ حاکميت 

ونه چلېږي، دلته داميي ثبات راوستل هم اسانه کار نه دی، ځکه 

ونډيان او د هغوی کورين تاليڅټي به مداخله کوي او هر همدغه ګا

وخت به بې ثبايت رامنځته کوي، دا ستا طبيعي حدود دي، بيا په 

( کيلو مرته مربع ساحه چې ۹۱۱۱۱۱دې طبيعي حدودو کې تقريباً )

په جرب باندې بېله شوې ده، او اوس ستا تر حاکميت الندې نه ده، 

اوسېږي، موږ په رسمي ډول په خو زموږ د ملت يوه برخه په کې 

دغه اوسنۍ جغرافيه کې ژوند کوو، موږ ادعا لرو او هغه د نړيوالو 

قوانينو د ټولو ارزښتونو له مخې چې په نړۍ کې د يو ملت د يووايل 

لپاره په کار دي، خو زور نه لرو، هانګ کانګ سل کاله انګلستان رسه 

کانګ نه خوشې کاوه، و، مګر چني يو مقدر هېواد و، انګرېزانو هانګ 

د هانګ کانګ وروستی ګورنر )وايل( يو انګرېز و، کله چې يې هانګ 

کانګ پرېښودو په سرتګو کې يې اوښکې راغلې، بيانيه يې نه شوه 

ورکولی، ويل يې زه هغه بدبخته وايل يم چې زما د حاکميت په 

موده کې هانګ کانګ چني ته حواله شو، دا بايد نه وای سپارل 

ر چني زور درلود، چني طاقت الره، په دنيا کې مطرح و، شوی، مګ

سل کاله يې صرب وکړ، خو بيا هم له خپلې ادعا څخه تېر نه شو او 

هانګ کانګ يې راخپل کړ، موږ هم دوه سوه کاله صرب کوو، خو د 

دې مملکت د يوې برخې سند يا قباله چاته نه ورکوو. نو دلته چې په 

ما خو کشور بې عرض و مرض  دې ټلوېزيونو کې کېني ))صيب

هستيم((، وروره يوه اشغال شوې برخه ده، په فلسطني کې يوه برخه 

ارسائيلو اشغال کړې، بله برخه کې يې فلسطينيان اوسېږي، موږه هم 

دغسې يو، چې زموږ د خاورې يوه برخه انګرېزانو اشغال کړې وه 
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ه، کله اوس يې پاتېمړي يا مرياث خور ته پاتې ده، بيا به ګورو رس 

چې مو وس پيدا شو، زور مو زيات شو، منط  قوي شو، نړۍ کې د 

افغانستان وزن زيات شو، بيا به دا خپله حقوقي دعوه مطرح کوو، د 

 ملتونو په تاريخ کې دا سل کاله هېڅ شی دي. 

مه، د افغان کليمه زرګونه کاله قدامت يپاتې شوه د افغان کل

فردويس شاهنامه کې دې لري، څوک چې يې ډېر مخالف دي، د 

وګوري، رسبېره پر دې ډېر پخوا د افغان کليمه په املاين ژبه کې 

راغلې،  د غرو د اوسېدونکو په مانا، اسالمي اثر )حدود الهام( کې،  د 

ابو ريحان البريوين په اثارو کې، د فروخي سيستاين په اثارو کې او  

و ملت په توګه نورو ګڼو اثارو کې د افغان کليمه راغلې ده، د ي

راغلې، يو خوا يې )توران( يا )ترکان( يادول، بله  خوا يې )افغانان( 

يادول،  د دنيا غ  مفکرين د افغان پر کليمه وياړي، عالمه اقبال 

الهوري چې د دنيا غ  اسالمي مفکر دی، هغه پر افغانيت وياړي، 

مګر دلته داسې خلک شته چې د افغانستان شريه زبېښي، مګر د 

ان کليمې رسه مخالف دي، په هره ټولنه کې دا مکروب وي، په افغ

وجود کې هم مکروب وي، دا نو دا مانا نه لري  چې موږ مکروب ته 

  تسليم شو، تداوي او وقايه به يې کوو.

استاده! دولس کاله ارين پکتيار: 

مخکې د پېښور په کتابتونو کې ما یو کتاب 

ماينونه واخيست چې د زړونو او دماغونو 

نومېده، په هغه وخت کې ما يو تخنيکي 

ماين پېژانده د زړونو او دماغونو ماينونو 
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رسه بلد نه وم،نن افغان ولس ته زېری ورکوم يو نوښت يې رشوع کړ، 

د استاد په مرشتوب به دغه نوښت پر مخ ځي، استاده زما پوښتنه دا 

 ده چې کوم عوامل ملت رسه ګنډي او کوم عوامل دي چې ملت

 رسه وېيش؟

: مخکې مو يادونه وکړه چې يو معنوي ارزښتونه دي ځواب

چې هغه په عقايدو کې، په دين کې، په مذهب کې، په بېال بېلو فرقو 

کې خالصه کېږي، يو اقتصادي مسايل دي چې د يوې ټولنې يا يو 

ملت افراد ورڅخه ګټله اخيل يا ورڅخه مترضر کېږي، څومره چې 

دي سوکايل رامند ته کېږي د يو ملت د په يوه ټولنه کې اقتصا

پيوستون الرې چارې وررسه زياتېږي، خوست يو واليت دی چې 

هغه کې لږه اقتصادي زرغونتيا راغلې ده، د افغانستان له بېالبېلو 

واليتونو څخه ورته خلک ورځي پرته له دې چې څوک ورڅخه 

پوښتنه وکړي چې د کوم واليت يې، د کومې سيمې يې، په کومه 

ژبه خربې کوې، هلته کار کوي، څوک دکانداري کوي، څوک 

هوټل کې کار کوي، څوک بل کار کوي، ملت رسه وتړل شو، همدا 

ډول په شامل کې کانونه دي، خلک ورځي هلته کار کوي، د 

اقتصادي ګټو په خاطر، څومره چې اقتصادي ګټې زياتېږي په 

ن رامنځته مملکت کې د ملت د افرادو ترمند مينه، محبت او تړو 

کېږي، تاسو ګورئ اوس، امريکې ته چې خلک ورځي، دلته چې 

ډېر ځان ته توريالی وايي که د امريکې ګرين کارت چا ورکړ، نو هلته 

ورځي، ځکه هلته اقتصادي سوکايل ده، هلته ګوره معنوي سوکايل 

مګر اقتصادي سوکايل شته، ښې ټولنې، ښه ملتونه او  ،نه شته
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مانيزه او مادي سوکايل ولري، په ځينو هېوادونه هغه دي چې 

هېوادونو کې مادي سوکايل زياته ده، په ځينو کې کمه ده، په ځينو 

کې بيا برعکس، افغانستان داسې هېواد دی چې روهي تکيه يې 

زياته ده،  پر دين باندې د خلکو ډېره تکيه ده، که بل قوم وای او 

ده. نو موږ که غواړو دومره فشار پرې راغلی وای، نو له رسه پاشل کې

دا ملت رسه سوکاله وساتو، واحد يې رسه وساتو، بايد اقتصادي 

پالنونه ولرو، چې ملت د اقتصادي ګټو له خاطره داسې رسه وتړل 

ګټه ورسوي، وګورئ ورور له ورور رسه تر هغه  ته يش چې يو بل

وخته ښه وروري کوي چې اقتصاد يې ښه وي، بېلتون او تربګني 

منځته کېږي چې اقتصاد يې د کمزورتيا خواته الړ يش. هغه وخت را

څوک چې چا رسه دوستي کوي نو وايي چې تاکې مې دا ګټه ده، 

انسان چې دی د ګټې تابع دی، )ماکيا ويل( يو لوی مفکر دی هغه 

وايي، انسان د خپل پالر قاتل هېرولی يش، خو د خپلو شتمنيو 

لت داسې دی چې هغه  لوټوونکی نه يش هېرولی،  يانې د انسان خص

د خپلو ګټو تابع دی، څومره چې ګټې د خلکو زياتې يش، دې 

 وطن رسه دخلکو مينه پيدا کېږي او ملت د يووايل طرف ته ځي.

: د هېواد د ماشومانو د ادب بابامحمد نواز حقيقت، 

ډېر خوشاله شوم چې د ژوندون ټلوېزيون په نوښت باندې داسې  

ښوونيز او د کار موضوع د تدريس لپاره عميل شوې ده او ملګري 

هم حارض دي. په افغانستان کې فعالً ناخوالې موجودې دي او هره 

خوا جنګونه هم دي، اساساً لکه عنوان چې نوشته دی )ميل درسونه( 

ځوانان محرومه دي او د افغانستان هغه  له داسې ميل درسونو څخه

اسايس ارزښت نه پېژين، بايد دې کار ته دوام ورکړای يش، زه دغه 
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يوه نقطه عرض کوم، د افغان او 

افغانستان په نامه، د افغان کلمه، 

استاد عبدالحی حبيبي وايي چې 

(کاله کېږي چې د افغان ۶۲۱۱)

کليمه کارول کېږي او د افغانستان 

( کاله کېږي چې دا ۲۱۱کليمې )

کليمه په افغانستان کې او په نږدې 

شاوخوا هېوادونو کې او په نړۍ کې 

استعامل شوې ده، زه غواړم يوه بله خربه اضافه کړم، زه خپله ګوار 

کوهستانی يم، او د نورستان يا د نورستانو له قوم رسه نژدې اړيکي 

( ژبې او لرم، )ګواري( ژبه يوه )اریايي( ژبه ده چې )سنسکريت

)اريک( ژبې ته يې سلسله رسېږي، په )ګواري( ژبه کې دا اوس هم 

پښتنو ته د )اوګان( کليمه کارول کېږي،  زه فکر کوم چې دا کليمه  

)افغان( خپله د )اوګان( کليمه ده، فقط د )و( پر ځای فعالً )ف( 

کارول کېږي او د )ګ( پر ځای )و( کارول کېږي، دا يوه سوچه 

(کالو څخه يې ډېر وخت کېږي ۶۲۱۱ي کليمه ده او له)افغاين ارياي

چې دا نوم کارول شوی دی.هغه څوک چې د افغان له کليمې رسه 

او د افغانستان له کليمې رسه حساسيت ښيي، دا بايد وپېژنو چې دا د 

پرديو مزدوران دي، غالمان دي او د دوی ويستل له دې خاورې 

نو يوه فريضه ده، زه نور څه څخه يوه رضوري خربه ده او دا د افغانا

 نه وايم، دغسې پوهنيزو او څېړنيزو پروګرامونو ته بايد ادامه ورکړو.
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 د ميل شورا مخې ته لومړی الريون

 

د  کې مرشانو جرګې په نېټه( ۳د قوس يا ليندۍ پر )ل( کال ۶۹۳۷د )

له د مرشانو جرګې اکرثيت اميپالو غړو د چاالکۍ له ديو شمېر مغرضو او پر 

ه چې د هويت په تذکرو کې دې کړ غړي اغفال شول او پرېکړه يې و 

)دين( او )افغان( کليمه نه راځي، دې پرېکړې د اسالمپالو، هېوادپالو او 

ملتپالو باشعوره افغانانو پر ذهن سخت منفي تاثري وکړ، هغه چا چې دا 

مسله په ژور ډول درک کړې وه، هغوی تر ټولو زيات لومړين غربګون ته 

 ر شول.تيا

د افغانستان ميل تحريک لومړنی خوځښت و چې د قوس يا ليندۍ پر 

فون ېلټته  (رييس فضل الهادي مسلميار)نېټه يې د مرشانو جرګې ( ۳همغه )

د نويو پرېکړو لپاره د هغه په  او جربان د علتد وکړ چې د دې تېروتنې 

فوين ارتباط ېلټنظر پوه يش، خو د معمول په څېر له ډېرو هڅو رسه رسه د 

 په ټينګولو بريايل نه شو.

نېټه ميل تحريک خپله يوه بېړنۍ غونده وکړه او د ( ۱د قوس پر )

غونډې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې د دې پرېکړې پر وړاندې بايد د يو 

 الريون په ترڅ کې غربګون وښودل يش.

د مظاهرې لپاره يوازې دوه ورځې وخت په الس کې و، )پنجشنبه( او 

عه(، د پنجشنبې ورځ هم په کابل کې رخصتي وي. ټولو تحريکوالو )جم

دندې رسه ووېشلې، چا د بايرنونو د ډيزاين او چاپ، چا د بريغونو، چا د 
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نورو مدين، سيايس ټولنو او قومي  لهشعارونو او تخنيکي چارو او چا هم 

 شوراګانو رسه د ارتباط چارې پر غاړه واخيستې.

شوه چې د کارونو انکشاف ويا يوه غونډه د پنجشنبې پر مازيګر ب

 وارزول يش، يو څه کارونه پر مخ تليل وو او څه ال پاتې وو. 

يل شوه چې د جمعې ورځې مازيګر ټول ېد پاتې کارونو لپاره وپت

کې  ې(دهمزنګ څلور الر )بجې ټول په ( ۳کارونه راټول او د شنبې سهار )

 .وراټول ش

او تخنيکي  یتحريک د څارندو د شنبې ورځ سهار پر خپل وخت د 

 ټيم د مظاهرې لپاره د راټولېدو په ځای کې حارض وو.

 
د خلکو ګڼه ګوڼه هم ورو ورو زياتېدله، د يوه ساعت په بهري کې د 

بېالبېلو مدين ټولنو، قومي شورا ګانو، د ميل تحريک، سيايس ګوندونو 

 پهېده، غړي، د پوهنتونو محصلني چې د ټولو شمېر زرګونو تنو ته رس
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داراالمان سړک په يوه ليکه کې  -، د دهمزنګکې دهمزنګ څلور الرې

 منظم شول.

الريون د داسې لوړ افغاين او اسالمي کلتور ښکارندوی و چې نه په 

کې کابل ښاريان په تنګ شول، نه الرې بندې شوې، يوازې ټاکلی هدف 

تر ميل شورا  دڅخه  څلور الرې تعقيب شو. مظاهره چيان له دهمزنګ

پورې پيل روان شول، يوازې منځنی عمومي سړک د ترافيکو پر ودانۍ 

مخ بند شو، خو درې فرعي سړکونه د ترافيکو پر مخ خالص وو او تر 

 مظاهرې وړاندې او وروسته هم ترافيکو ته کومه ستونزه نه وه.

سيمه کې د ايران مذهبي او فرهنګي  دې رسه له دې چې د کابل په

مشهور دی، غوښتل د الريون پر وړاندې  په نامه د محسني مرکزمرکز چې 

ستونزې راپيدا کړي، خو د الريون د مرشانو او امنيتي ځواکونو په تدبري 

او د الريونوالو د ګرمو جذباتو له امله ايرانپالو اشخاصو د مظاهرو د اخالل 

 لپاره څه خنډونه په خپل وس پوره ونه ليدل.

مخې ته ورسېده، هلته بيا راټول  ميل شورانو د مظاهره په ګرمو شعارو 

شول، د وليس جرګې او مرشانو جرګې ګڼ شمېر وکيالن يې هر کيل ته 

 راووتل، همدلته الريونوالو خپله پرېکړه ولوسته.

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسالم وژغورئ او افغان وژغورئ

 د الريونوالو پرېکړه ليک

 افغانستان -نېټه، کابل( ۳کال د قوس )ليندۍ( ) ل(۶۹۳۷)

مه نېټه مرشانو جرګې د هويت د تذکرې په باب داسې يوه ( ۳د قوس پر )

ناسنجول شوې، ناقانونه او عجوالنه پرېکړه وکړه، چې په ښکاره ډول د 
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افغانستان له ميل او اسالمي هويت رسه په تضاد کې وه، د دې جرګې دې 

مي او ميل احساسات راوپارول او د ناقانونه پرېکړې د مليونونو افغانانو اسال 

ګڼو مظاهرو په ترڅ کې يې د دې پرېکړې پر ضد خپل اعرتاضونه څرګند 

 کړل.

د ميل شورا مخې ته د زرګونو افغانانو مظاهره چې د افغان ملت د ګڼو 

پرګنو غږ او فکر متثيلوي، د دغه پرېکړه ليک په ترڅ کې يې د افغان ملت 

کړي او د ميل شورا له دواړو جرګو څخه  اسايس او ميل غوښتنې منعکس

 په ټينګه غوښتنه کوي، چې د ملت دا غوښتنې عميل کړي:

اسالم او اسالميت، افغان او افغانيت زموږ د ملت دوه داسې سرت  -۶

ارزښتونه دي چې هېڅوک ح  نه لري، د دې ارزښتونو پر ضد په پټه يا 

 څې وکړي.ښکاره، قصدي يا ناقصدي، شعوري يا ناشعوري ډول ه

اسالم( زموږ د ديني يا اعتقادي او )افغان( زموږ د ميل او تاريخي ) -۷

هويت دوه ځالنده نومونه دي، د هېڅ قانون، مصوبې او پرېکړې په نوم 

مغرضې هڅې ، چې دې دوو سرتو نومونو ته زيان ورسوي، له يوې مخې 

 مردودې دي او عاملينو ته يې د سختې سزا غوښتونکي يو.

مه نېټه د مرشانو جرګې پرېکړه ناقانونه او د ځينو ( ۳قوس پر )د  -۹

مغرضو کړيو د فشار زېږنده ده، پدې پرېکړه کې افغانيت او اسالميت ته 

زيان رسېدلی. دا پرېکړه په هېڅ ډول افغان ملت ته د منلو وړ نه ده، 

له اعالن مرشانو جرګه بايد په خپله ژر تر ژره دا ناقانونه فيصله ناقانونه او باط

 کړي.

هغه څوک چې د )افغان( او )اسالم( له کليمې رسه حساسيت ښيي،  -۱

بايد ژر تر ژره ملت ته وروپېژندل يش. ملت خپله ښه پوهېږي چې د دې 

 ډول اشخاصو پر وړاندې څه وکړي.
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وې هم بايد حد )ملت کور(، )ميل( او د )ملت استازي( اصطال  -۳

ميل شورا؟ او د کوم ملت استازي؟ توضيح يش، د کوم ملت کور؟ کومه 

ځينې په اصطالح وکيالن چې د افغان کليمې د يادونې مخه نييس، هغوی 

وې څه ماناوې لري؟ زموږ د ملت نوم )افغان( دی. حته دا ډول اصطال 

 هېڅ بله کليمه د دې کليمې ځای نه يش نيوالی.

 
بنس ،  الريون وال د ټولو هېوادوالو د اصيل او اسايس غوښتنې پر -۱

له حکومت او د ميل شورا په ګډون له ټولو ارګانونو څخه په ټينګه غوښتنه 

کوي چې د اسالم د مقدس دين او باغريته افغان ملت د روښانه تثبيت په 

خاطر دې د تذکرې په اوسني جوړښت کې سل په سلو کې د )دين( او 

انا دی، )مليت( کليمې وليکل يش. )مليت( د )افغان ملت( د پېژندنې په م

ې په مانا. هغه تذکرې چې په هغې کې ننه د قوميت يا قومونو د پېژند

)افغان( کليمه د )مليت( او )اسالم( د )دين( د ستونونو پر وړاندې ونه 

ليکل يش، په هېڅ وجه د منلو وړ نه دي. موږ )بې دينه( او )بې ملته( 

 تذکرې نه غواړو.

د پرديو په ملسون يې  الريونوال د هغو په اصطالح وکيالنو چې -۲

پدې تېره موده کې د اسالمي او ميل هويت د مسخه کولو هڅه کړې او 

تر بېالبېلو عنوانونو الندې يې دا سرت ارزښتونه څنډې ته کړي، د کلکې 
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غندنې ترڅنګ، د اسالمپالو، افغانپالو او هېواد پالو وکيالنو د زيار، کار او 

ران(، )پاکستان(، )روس(، )غرب( او مبارزې ستاينه او مننه کوي، چې د )اي

نورو افغان ضد کړيو د پټو او ښکاره توطيو پر وړاندې يې تر دې دمه په 

ډېر عزت، غريت، دقت او شهامت مبارزه کړې ده، موږ له دې وکيالنو 

څخه په ډېر درنښت هيله کوو چې خپلو دې ډول مبارزو ته د ټولو افغان 

و او رنځونو تر ختمولو پورې دوام ضد، اسالم ضد او هېواد ضد مکروبون

ورکړي او پرې نه ږدي چې ايرانی، پاکستانی او غربی هويت د افغاين 

 هويت ځای ونييس.

 په درناوي

 د اسالم وژغورئ او افغان وژغورئ د مظاهرې ګډونوال

چې د بېالبېلو  شخصيتونه تنه مخور( ۶۷بيا د الريونوالو په استازۍ )

د وليس جرګې له مرش )عبدالروف ابراهيمي( رسه بنسټونو استازي يې کوله، 

وکتل او هغه ته يې په خپلو خربو کې څرګنده کړه چې افغانان په هېڅ 

وجه له اسالميت او افغانيت څخه تېرېدونکي نه دي، وليس او مرشانو 

جرګې بايد خپلې تېروتنې اصالح کړي او که نه د ملت له ټينګ غربګون 
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ې مرش ژمنه وکړه چې د الريونوالو غوښتنو ته رسه به مخ يش، د وليس جرګ

 به د حل الره رابايس.

هادي مسلميار( البيا همدې هيئت د مرشانو جرګې له رييس )فضل 

رسه وکتل، د مرشانو جرګې رييس د الريونوالو حرکت وستايه او دا يې يو 

مدين کار وباله، مسلميار هم له الريونوالو رسه ځان همنظره وښود او تر 

خربو اترو وروسته د دې تېروتنې د اصالح لپاره پر يوه پالن موافقه  ګڼو

 وشوه.

 
يسانو رسه تر کتنې وروسته پوهنوال يد ميل شورا د دواړو خونو ر

محمد اسمعيل يون الريونوالو ته د دې کتنې جزيات او نتايج په ډاګه 

 يون الريونوالو ته وويل: پوهنوالکړل، 

مثبته نتيجه ورکړه، په اصولو کې  هزيات سلنې( ۳۱ستاسو الريون تر ) -۶

 زموږ غوښتنې ومنل شوې اوس به يې د عميل تطبي  لپاره کار کوو.

ون يسېمرشانو جرګې ومنله چې دوی به له وليس جرګې رسه ګډ کم -۷

جوړوي، که چېرې د وليس جرګې له خوا د هويت په تذکرو کې د 

ار وشو، نو مرشانو جرګه به دا )اسالم( او )افغان( کليمو پر نه ليکلو ټينګ

 پرېکړه ردوي.
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ون کې يالريونوالو له مرشانو جرګې وغوښتل چې په مختلط کمېس -۹

 له دې د دې جرګې په استازيتوب بايد داسې اشخاص معريف کړي چې

 اسالميت او افغانيت رسه مينه ولري.

کله چې مرشانو جرګې د وليس جرګې طرح رد کړه، وليس جرګه بيا  -۱

دوو ثلثو افغان ضد او اسالم ضد پرېکړه نه يش کوالی. ځکه چې په په 

وليس جرګه کې ملتپال او اسالمپال افغانان رضور د دې پرېکړې مخه 

 نييس.

ح  نه لري، خو  اچونېوليس جرګه پر اسالميت او افغانيت د رايې  -۳

که بيا هم دوی د دې سرتو ارزښتونو پر ضد پرېکړه وکړي، نو په دې 

ې دې د وليس جرګې اسالمپال او افغانپال وکيالن خپل نومونه او حالت ک

السليکونه په رسمي ډول له رسنيو خپاره کړي. چې افغانپال او اسالمپال 

 وکيالن له افغان ضد او اسالم ضد وکيالنو جال يش.

نو بيا له ولس څخه هيله ده چې اسالم ضد  ،په دې حالت کې مو -۱

اسالمي او افغاين اصولو رسه سمه سخته سزا  له تهاو افغان ضد وکيالنو 

 ورکړي.

مظاهره د همدې نتيجې په اعالن رسه پای ته ورسېده، دا د هېواد په 

اوسني تاريخ کې داسې يوه هدفمنه مظاهره وه، چې پيل او نتايج يې 

او نه  درلودل، نه په کې چاته زيان ورسېده، نه په کې اخالل رامنځته شو

د قضيې ټولو خواوو پر اصيل  ترڅنګله خپلو اصولو ووتله د دې  هم

 موضوع بحث وکړ.
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ورځ د پاکستان لومړی وزير هم کابل  همدېد يادونې وړ ده چې پر 

ته راته، اکرثه الرې بندې وې، زموږ زيات شمېر هېوادوال چې د کابل له 

او  شاوخوا سيمو څخه دې مظاهرې ته راروان وو، پر وخت راونه رسېدل

ګڼو سيمو څخه چې هېوادوالو غوښتل د ميل او  له همدارنګه د ښار

هغوی هم له  ،اسالمي ارزښتونو د پالنې په دې الريون کې ګډون وکړي

هڅو رسه رسه پر خپل وخت مظاهرې ته راونه رسېدل، خو بيا هم د 

الريونوالو شمېر دومره زيات وو چې د شمېر له مخې کوم کمی په کې نه 

 احساسېده.
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 خوست او د ميل هويت ننګه

کله چې کابل کې د ميل شورا مخې ته مظاهره وشوه، نو وررسه 

هممهاله په خوست، کونړ، ننګرهار او يو شمېر نورو واليتونو کې هم د ميل 

 شورا د پرېکړو پرضد مظاهرې وشوې.

خوست لومړنی واليت و چې په زرګونو هېوادوال واټونو ته راووتل او 

يې الس پورې کړ. په دې مظاهره کې بېالبېلو مدين ټولنو، پر مظاهرو 

قومي شوراګانو، ځوانو بنسټونو او د ميل خوځښتونو استازو ګډون کړی و. 

الريونوالو اسالميت غواړو، افغانيت غواړو شعارونه ورکول او د ميل شورا 

دغو دوو ارزښتونو پرضد يې  پر هغو وکيالنو يې د مرګ نارې وهلې چې د

نه پورته کړي وو. دوی دا هم ويل چې دا د ملت استازي نه دي او کارتو 

وکړ، دا د اسايس قانون د محتوا خالف دی او  وکيالنوکوم کار چې دې 

يي هويت رايه اچونه  دوی اصاًل د دې ح  نه لري چې پر ميل او عقيده

وکړي. دوی دا هم وويل چې د مرشانو جرګې او وليس جرګې غړي دې له 

 وغواړي او که نه په کار ده چې محکمې ته معريف يش.ملته بښنه 
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 کونړيان او ميل هويت

م( کال د ۷۱۶۹(مه نېټه چې د )۶۶ل( کال د ليندۍ پر )۶۹۳۷د )

ډسمرب له لومړۍ نېټې رسه سمون خوري، په کونړ کې هم ګڼ شمېر 

ځوانان راپاڅېدل او د هويت په تذکره کې يې د دين او ملت د ليکلو له 

 څخه مالتړ څرګند کړ.داعيې 

په دې مظاهره کې د کونړ مدين ټولنو، قومي شوراګانو او د ځوانانو 

 بېالبېلو بنسټونو برخه اخيستې وه.

د اسعد اباد په مرکزي واټ کې تررسه شوه. الريونوالو  مظاهره د کونړ 

له افغانيت او اسالميت پرته تذکرې مانا نه لري، دوی  ګواښ کاوه، چې

ازې دغه ډول تذکرې به وانه خيل، بلکې د تذکرو دفرتونه به نه یو  وويل، 

 .وتړي

د افغان او د اسالم د کليمو  څخهراټولو شوو خلکو له تذکرو 

 .ویستونکي غداران بلل او له حکومته يې د هغوی نیول غوښتل

الریونیان تر بل هر  ،نعمت هللا کریاب وايي خربيال په کونړ کې

وخت ډېر قهرېديل وو او ددغې پرېکړې پر وړاندې يې د خلکو د پاڅون 

 .خربه کوله

د الریون ډېر ګډونوال د دیني مدرسو، لېسو او پوهنتون محصلین 

 .وو
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دوی پرله پسې هغه کسان غندل، چې له تذکرو يې د اسالم او افغان 

 .ې ديکليمې ویست

 ياو افغانیت يې خورا ډېرې قربانۍ ورکړ  يتپر اسالم والو ويلالریون

ت په تذکرو کې يې دغه دواړه کليمې ياو تر هغه به غيل نه يش چې د تابع

 .نه وي لیکل شوې

الریونیانو دا هم ویل چې د افغان له کليمې پرته تذکرې نه اخيل او 

 .له منځه يويسګواښ يې کاوه چې د تذکرو د وېشونکو دفرتونه به 

 د ه حکومته هم غوښتنه کوله چې پرېکړه کوونکيمظاهره چیانو ل

 .غدارۍ په نوم د افغانستان لويې څارنوالۍ ته ولېږي

ل يش الرو ته به راووځي او ندوی همدا راز ویل که يې غوښتنې ونه م

 .په تاوتریخوالی به الس پورې کړي

د الریونیانو له منځه ځینو د خولو د تړلو خربه هم کوله او له دغه 

راپورته کېدونکو زیانونو پړه يې پر هغو اچوله، چې د دوی په وینا  اړخه د

 .له تذکرو يې د اسالم او افغان د کليمو ویستلو پرېکړه کړې
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هېڅکله به موږ  کليمه رضوري وليکل يش.د دین  بايد په تذکره کې

 . داسې تذکره وانه خلو، چې د دین او افغانیت کليمه په کې نه وي راغلې

هادي مسلميار وايي الکې د مرشانو جرګې رييس فضل  په ورته وخت

 دا کليمې نه دي لرې شوي.

زه نن یوځل بیا افغان ولس ته وایم، چې مرشانو جرګې هېڅکله د '' 

خپل دین او افغانانو خالف داسې قانون نه دی تصویب کړی، چې د 

نه لرې شوې  ،رسدردۍ المل يش، په تذکره کې د دین کليمه ساتل شوې

او نه به لرې يش، هېڅکله به موږ داسې تذکره وانه خلو، چې د دین او 

افغانیت کليمه په کې نه وي راغلې، البته اختالف پر دې دی، چې دغه 

توري د نویو تذکرو په کوم ځای کې ولیکل يش. د مرشانو او وليس جرګې 

 .''الن يشپرېکړه کوي او بیا به ټولو ته اعباب دې  به په ګډه جرګه

د ولسمرش کرزي له وروستي دریځه هم مالتړ  والوپردې رسبېره الریون

کاوه، چې د امنیتي او دفاعي تړون په تړاو يې د امریکا پر وړاندې خپل 

 .کړی

په کونړ کې الريونوالو د خپل الريون په پای کې يو پرېکړه ليک هم 

ې که د او په هغه کې يې له دولت څخه غوښتنه کړې وه چصادر کړ 

هويت په تذکرو کې د افغان او اسالم کليمې ونه لیکل يش، نو دوی به پر 

 پراخو الريونونو الس پورې کړي.
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 ننګرهار او د خپل هويت مالتړ
د خوست او کونړ ترڅنګ په ننګرهار کې هم د اسالميت او افغانيت 

لپاره درنه مظاهره وشوه، په دې مظاهره کې چې په جالل اباد ښار کې 

تررسه شوه. د ځوانانو بېالبېلو بنسټونو، قومي شوراګانو او سیايس 

خوځښتونو ګډون کړی و. الريونوال د جالل اباد ښار په پښتونستان واټ 

راټول شوي وو، د افغانيت او اسالميت پر مالتړ يې شعارونه کې رسه 

ورکول او هغه کسان يې غندل چې په ميل شورا کې يې د هويت په 

تذکره کې د دې سرتو ارزښتونو له ليکلو رسه مخالفت کړی. الريونوالو د 

بلخ د وايل عطامحمد نور پرضد هم شعارونه ورکول چې ويل کېږي، يو 

افغانيت پرضد تطمېع کړي دي. الريونوالو د شمېر وکيالن يې د 

ورته کړ  اور هم عطامحمد نور او يو شمېر نورو جنګساالرانو عکسونو ته هم

د اسايس قانون له روحيې رسه سم د هويت  له او ګوتڅنډنه يې وکړه چې

په تذکره کې د )دين( او )ملت( ستون ونه ليکل يش، نو پر لويو مظاهرو 

جالل اباد او د هېواد نورې لويې الرې به -ابلبه الس پورې کړي، د ک

ليت به يې د و وتړي او په دې برخه کې چې هره ستونزه پېښه شوه، مسو 

 حکومت پر غاړه وي.
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 اسالم وژغورئ او افغان وژغورئ

 )دوميه غونډه(

مه نېټه د ژوندون ټلوېزيون او د ( ۶۳ندۍ پر )ېل کال د (ل۶۹۳۷) د

وژغورئ( په مالتړ د ژوندون ټلوېزيون په انګړ  )اسالم و ژغورئ او افغان

افغانستان ميل تحريک  دا غونډه چې د .کې يوه پراخه غونډه جوړه شوه

خوځښتونو په سوونو غړو په کې  په ګډون د لسګونو مدين ټولنو او ځوانو

ونډه اخيستې وه، 

ماسپښني مهال پر 

 دريو بجو پيل

د ژوندون  .شوه

خربيال په دې باب 

 وايي:

ډه د قاري غون

د قران کريم د څو مبارکو ايتونو په تالوت رسه پيل  عبدهللا عاجز له خوا

 .شوه

 .ورپسې د افغانستان ميل رسود وغږول شو

تر ميل رسود وروسته د ژوندون ټلوېزيون موسس استاد پوهنوال 

د غونډې اسايس وينا واوروله او پر هغو مسايلو او  محمد اسمعيل يون

واچوله چې د هويت په تذکره کې د اسالم او  رڼا کشمکشونو يې پراخه
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راپيدا شوې دي. استاد يون د هغو اشخاصو  افغان کليمو د نه ليکلو له امله

دې ميل داعيي ته قومي رنګ  تونو هم رڼا واچوله چې غواړيېپر ن

رڼاوي غوښتنه هم  متويل د رسچينو د ورکړي، يون د ايرانپالو رسنيو د

د  هر وخت د ژوندون ه ډاګه اعالن کړه چېوکړه او خپله يې هم پ

 .پرسونل او مايل رسچينو په اړه رڼاوي ته تيار دی

په دې غونډه کې له بېال بېلو سيمو څخه ګڼ  د يادونې وړ ده چې

هغوی په استازۍ څو تنو د ژوندون  شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و، د

 .ټلوېزيون ننګه او مالتړ وکړ

ت په استازۍ )خري هللا شينواری( کې د پښتون خوځښ په غونډه

يې د ميل وحدت د تعريف په باب  خربې وکړې، له چارواکو څخه

ننګه وکړه او د دې  وضاحت وغوښت، شينواری هم د ژوندون ټلوېزيون

غړي  ټلوېزيون د کار کوونکو جرئت يې وستايه. د علومو اکاډمۍ

و د څېړندوی محمد حسن توحيدي هم په دې غونډه کې خربې وکړې ا

کې يې د هويت په تذکره کې د اسالم او افغان کليمو د  قران په رڼا

وکړه، توحيدي وويل: اسالم بايد پر مذهبونو او  برحقې داعيې غوښتنه

وېشل يش، قران موږ د يو وايل خواته  افغان ملت بايد پر قومونو ونه

ميل تحريک غړي )قدرت هللا  رابويل. د غونډې په پای کې د افغانستان

( ۶۶ولوستل شو، چې ) دلون( له خوا د غونډې د برخوالو پرېکړه ليکب

پايته  ليک په لوستلو رسه غونډه رسامً  همادې يې درلودې، د پرېکړ 

 :ورسېده. د پرېکړه ليک منت په دې ډول دی
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 او افغان وژغورئ اسالم وژغورئ

 د دوميې غونډې د ګډونوالو پرېکړه ليک

 افغانستان-کابل، مه نېټه ۶۳ندۍ ېکال د ل ۶۹۳۷د 

شورا څخه يو ځل بيا په ټينګه غوښتنه کوو چې حتمي او  له ميل -۶

لومړي مخ د اسالم او افغان کليمه چې زموږ د  رضوري دې د تذکرې پر

وليکل يش. پر دې دوو سرتو  کوي، ييدين او ميل هويت ښکارندو

 .څوک د رايې اچونې ح  نه لريېايډيالونو ه

او بديل د دې  الرتنتيفمه، هيڅ بل انډول، هيڅ بل يهيڅ بله کل -۷

 .کليمو ځای نه يش نيولی

له دولت څخه که رښتيا هم دولت وي، په ټينګه غوښتنه کوو، چې  -۹

او ملتپالو او د هغوی په مقابل کې د قومپالو او پرديپالو ترمند  د اسالمپالو

 .اخالق او جرئت پيدا کړي د توپري

او کړۍ دولتي  شمېر سمتپال، قومپال او پرديپال اشخاص يو -۱

دولت څخه  امکانات د خپلو تنظيمي، سمتي او قومي ډلو لپاره کاروي، له

ته  پرديپال مهار او د قانون منګولو غوښتنه کوو چې دا ډول ياغيان او

  .وسپاري

مخالفت  موږ د هويت په تذکره کې د چا د قوم او قوميت د ليکلو -۳

 و خو ټينګار کوو، چې دا ډول مسايل دې په چيپ يا ډيټا کې رايش،نه کو 

دغه راز به چيپ کې د )مذهب( د ليکلو غوښتنه هم کوو، خو د تذکرې 

 .کليمو پر ليکلو ټينګار کوو (افغان)او  (اسالم)يوازې د  پر لومړي مخ

څخه په ټينګه غوښتنه کوو چې د يو شمېر  له ولسمرش کرزي -۱

تر فشار الندې په هېواد کې نوي  قومپالو او ايرانپالوجنګساالرانو، 

وسايلو په زور د هغوی  راټوکېديل ميل خوځښتونه ونه ځپي او د حکومتي

 .د جرئت وزرونه ونه تړي
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غوښتنه کوو چې د ميل وحدت د ټينګښت  له ولسمرش څخه بيا هم -۲

ر خپلو تناسب بهري دې ژر تر ژره پ لپاره د پښتو او دري ژبو د انډول او

ارګه پيل او د هېواد تر کليو او  تطبي  کړي، دا بهري بايد لههم مرستياالنو 

 .بانډو پورې ورسېږي

په ټينګه وايي چې د هېواد د اسالمي او ميل  د غونډې برخوال -۸

ټلوېزيون، د افغانستان ميل تحريک او  هويت دخونديتابه لپاره د ژوندون

  .کوي مالتړنورو ورته خوځښتونو پوره پوره 

يو شمېر ځانپلوري او پرديپال چې هم په حکومت کې دي او هم  -۳

حکومت بهر، هڅه کوي چې پر ژوندون ټلوېزيون فشار راوړي او له  له

اسالمي الرې يې واړوي او که داکار ونه شو، نو بيا په  خپلې دې ميل او

مرکز د  ايرانپالو کړيو له الرې د دې هېوادين او ميل دولت کې د واکمنو

دولتي او نا دولتي ارګانونو ته دا په ډاګه وايو  تړلو هڅه کوي. موږ ټولو

جنګساالر، ايرانپايل او پنجابپايل ته د دې  څ حکومتي ناحکومتيېچې ه

ټولو افغانانو دې سرت مرکز ته کږې هم  اجازه او مجال نه ورکوو چې د

 .وګوري

او په ټوله کې له  ونقضايي او تقنيني ارګانو  د هېواد له عديل، -۶۱

هويت خرڅوونکو د جزا او کنرتول  دولت څخه غواړو چې د پرديپالو او

 .لپاره بايد څرګند قانون جوړ او عميل کړي

لی هيئت وټاکي چې په هېواد کې ي، يو ناپېهر ژ ر تر ژ دولت دې  -۶۶

او پرسونل ټول وارزول  امکانات رسچينې، تخنيکي د ټولو رسنيو مايل

 .خړوبېږييش، چې څوک له کومه ځايه 

 په درناوي

 ژوندی دې وي افغان ملت

 مړه دې وي د افغانستان پ  او ښکاره دښمنان

 نرس لوړی او اباد دې وي افغانستا
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 لويه څارنوايل او زموږ هدف

 

م( کال د ډسمرب ۷۱۶۹(مه چې د )۶۳ل( کال د ليندۍ پر )۶۹۳۷د )

راډيو تلوېزيون لويې  ژوندون(مې نېټې رسه سمون خوري، ۸له )

ضد اشخاصو، رسنيو  افغانيت، اسالميت، افغان او افغانستان څارنوالۍ ته د

 .او کړيو د توطيې پر وړاندې خپل غوښتنليک وړاندې کړ

له لوی  ما )يون(  سهارد همدې ورځې پر په هغه کتنه کې چې 

څارنوال څخه  څارنوال ښاغيل )محمد اسحاق الکو( رسه درلودله، له لوی

هغه ميل حرکت چې د افغان، افغانيت، اسالم او اسالميت د  ،وغوښتلمې 

خونديتابه لپاره د مدين ټولنو، افغانپالو او اسالمپالو خوځښتونو له خوا  د

حقوقي مالتړ وکړي او يو شمېر ايرانپالې کړۍ او شوی، قانوين او  پيل

 .ږدي چې د هېواد ميل هويت مسخه کړي رسنۍ پرې نه
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دغه عادالنه غوښتنې د قانون  چې د دوی له لوی څارنوال وغوښتلما 

غوښتنې هغه موظف هيئت ته  زما په چوکاټ کې وڅېړي. لوی څارنوال 

)سيد مخدوم رهني( او  وزير راجع کړې چې د اطالعاتو او کلتور وزارت د

ون د سيد يسې. دا کمو د يو شمېر نورو کړيو د غوښتنې له امله جوړ شوی

او  د ژوندون ټلوېزيون جوړ شوی او له هغه څخه غوښتنهه مخدوم رهني پ

ون يسېکم دې موظف مايوې بلې چاپي رسنۍ د تعلي  غوښتنه شوې وه. 

 د غلی رهني اوې وکړه چې ښامکړ او د دې يادونه ر ته خپل وضاحت و 

ون مرش له يد فرهنګي او ديني چارو د کمېس مرشانو جرګې مرستيال او

له مخې  ېټلوېزيون رسه سيايس ستونزې لري او د سيايس انګېز  ژوندون

پر وړاندې دا حرکت کوي. د رسنيو د رسغړونو  د ژوندون ټلوېزيون

 نورفشار الندې دی او ان د عطا محمد تر ون هم د ښاغيل رهنييسېکم

 .احساسېږي هم په دې برخه کې فشار

ځکه خو دا مکتوب او نظرونه او دا ډول اشخاص سيايس انګېزه  نو

ټلوېزيون ته د دې ډول اشخاصو نظر د منلو وړ نه دی او نه  لري، ژوندون

 .هم قانوين بڼه لري

له لوی څارنوال څخه د )ضمري( د قايض کولو غوښتنه هم وکړه،  ما

چې موږ پر يو چا باندې د کاغذي او فزيکي  ويل مخکې تر دې ېمو 

دې پوهېږم، ته  رکړو، ضمري بايد قايض کړو. زه هم پ اسنادو خربه وړاندې

چې د محسني صيب  پر دې پوهېږي افغانان هم نورهم، ولسمرش هم او 

مدرسه او متدن ټلويزيون له ايرانه خړوبېږي، د دې په مقابل کې چوپ 

 .ن ولس رسه سرته جفا دهپاتې کېدل له افغان او مسلام
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د  د تعلي  په باب د ژوندون ټلوېزیون څارنوال ته وويل چې لوی ما

قومي تعصبه ډکه ده او هېڅ  ښاغيل رهني پرېکړه شخيص، سيايس او له

ون په نامه يې يسېکم ډول قانوين بنس  نه لري، د رسنيو د رسغړونو د

يې ځکه له  چاپي رسنۍخپله ذهني پرېکړه رالېږلې ده او يوه بله کوچنی 

 دې مسلې رسه يو ځای کړې چې له ژوندون ټلوېزيون رسه خپل پخوانی

 .او اوسنی تعصب پ  کړي

لويې څارنوالۍ  له خوا مې ژوندو ن ټلوېزيوند هغه غوښتنليک چې 

 :ته وسپاره، په دې ډول دی

 

 

د لويې څارنوالۍ  د افغانستان اسالمي جمهوريت

 !محرتم مقام ته
پرديپالو، ايرانپالو، افغان ضد، اسالم ضد  کې د يو شمېر په دې ورځو

 هېواد ضد کړيو له خوا د افغان، افغانيت، اسالم او ا سالميت پر ضد پټې او

ښکاره هڅې زياتې شوي، يو شمېر پرديپالې رسنۍ هم په دې ناوړه  او

 .دي هڅو کې شاملې

 ، بسپنو اوژوندون داسې يو ټلوېزيون دی چې د افغانانو په مايل پانګه

 مرستو جوړ شوی او د خپل فعاليت له پيله يې بيا تردې دمه د افغان او

افغانيت، اسالم او اسالميت او هېواد د ميل ګټو لپاره تر خپل وروستي 

 .کړی دی وسه کار

او  ژوندون راډيو تلوېزيون په دې وروستيو کې د يو شمېر ايرانپالو

الندې دی. دوی غواړي د هېواد د تر پراخ يرغل  پنجابپالو کړيو او رسنيو

دې ميل او رسنيز مرکز پر وړاندې خنډونه پيدا کړي، په حکومت کې له 

کړيو، تنګنظرو او هغو اشخاصو څخه هم کار اخيل چې نه غواړي  تنظيمي
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ځالنده هويت او قوت خاوند يش، نو ځکه خو د ټولو د فشار  افغان ملت د

ې دی. ژوندون راډيو ټلوېزيون د راډيو ټلوېزيون باند مترکز پر ژوندون

اسالمپالو او ملتپالو افغانانو غږ په ښه ډول منعکس کړ چې  هغو هېواد پالو،

تذکرې پر لومړي مخ د اسايس قانون له حکم رسه  غوښتل يې د هويت د

وليکل يش، دې خربې د يو شمېر ايرانپالو،  سم د اسالم او افغان کليمې

اسيتونه راوپارول، نو ځکه خو يې له هغو حس او نورو پرديپالو پنجابپالو

ملت له  ډول يې ځينې اشخاص د افغان دولتي ارګانونو څخه چې په يو نه

پورته کړه او د ژوندون  ميل هويت رسه حساسيت لري، ناوړه ګټه

له دې ميل  ټلوېزيون پر ضد يې عرايض وړاندې کړل. دا ډلې غواړي

 .واړوي موضوع څخه د خلکو پام قومي موضوعګانو ته

 :موږ د افغانستان له لويې څارنوالۍ څخه دغه الندې غوښتنې لرو

له لسو کلونو راهيسې دې ټولې رسنۍ وارزول يش چې څومره نرشات  -۶

يې د ملت، اسالم او  هېواد د ميل ګټو لپاره کړي او څومره نور يې د

 .دي افغانيت پر ضد

 هر اړخيز ډولد ټولو رسنيو د متويل رسچينې او پرسونل دې په  -۷

هغو رسنيو چې له  نا مرشوع رسچينه دې رڼه يش او هره وارزول يش،

پيسې تر ګوتو کړي، يې پاکستان او يا نورو نامرشوع رسچينو څخه  ايران،

 .قضايي ارګانونو ته معريف يش بايد عدليي او

کرښه راکاږل يش: څوک،  د ميل او قومي رسنيو ترمند دې رسه -۹

او څوک قومي مسايل  اسالم او د هېواد ميل ګټې غواړيافغان، افغانستان، 

تفرقه  خپروي. قومپايل اوس دومره سپني سرتګي دي چې هم قومي

 .اچوي او هم يې پړه پر بل باروي

رسود او ميل بريو  افغانستان ميل څوک چې په ټلوېزيونونو کې د -۱

چلند هغوی رسه دې قانوين  پر ځای نور بريغونه او رسودونه خپروي له

 .ويش

شمېر نورو ټلوېزيونونو په  پر ځانګړي ډول د ژوندون، متدن او يو -۳

ناپيېلی، مسلکي هيئت  اړه يادونه کوو چې لويه څارنوايل دې يو بشپړ،
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غړي هم  وټاکي، په دې هيئت کې دې د متدن ټلوېزيون او ژوندون

 شامل وي. د ټلوېزيونو او همدارنګه د ښاغيل محسني د مدرسې مايل

چينې دې وپلټي، هره مايل رسچينه چې ايرانۍ او پاکستانۍ وه قانوين رس 

 .وررسه ويش چلند دې

افغانستان  څارنوايل دې هغه اشخاص چې په ډاګه د افغان ، هلوي -۱

ټينګار  پر ضد شعار ورکوي او د افغان ميل هويت پر ځای پر قومي هويت

په  دولت کې هم محاکمې ته راکاږي، که هغه په دې کوي هغوی دې

 .کچه وي، که وکيل وي، که وزير، که وايل او که بل هر څوک هره

څارنوايل دې هغه ګوندونه او ډلې هم تر څار الندې ونييس  لويه -۲

روحيې خالف يې ټول کړه وړه د قوم، سيمې او  چې د اسايس قانون د

 .ژبې پر محور راڅرخي

رښتينو بچيانو ته ټلوېزيون ټول افغان ملت او د دې هېواد  ژوندون

فعاليت او ژوند تر وروستۍ سلګۍ به اسالميت،  خپل ډاډ ورکوي چې د

ايرانپالو، سمتپالو، پنجابپالو، فساد ګرو، ناقانونه  افغانيت او انسانيت پايل، د

ته  پرديپالو او نورو مکروبونو پر ضد به خپل رسنيز جهاد زورواکو، هر ډول

او زور په مقابل  هر ډول خنډ، مشکل دې الره کې به د دوام ورکوي او په

 .کې په نره ودرېږي

 ژوندی او پياوړی دې وي افغان ملت

 مړه او سپېره دې وي د افغانستان دښمنان

 ځالنده دې وي په سيمه او نړۍ کې رپانده او

 د افغانستان او اسالم بريو

 په درناوي

 پوهنوال محمد اسمعيل يون

 خاوندد ژوندون راډيو ټلوېزيون د امتياز 
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د اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره په 

 ژوندون کې متواترې غونډې

م( کال د ډسمرب له ۷۱۶۹(مه چې د )۶۳ل( کال د ليندۍ )۶۹۳۷د )   

(مې نېټې رسه سمون خوري، له لوی څارنوال رسه تر کتنې وروسته، ۸)

م هغه وويل چې زما مرستيال رسه وګوره، هلته چې زه الړم دوه تنه نور ه

رسه يې ډېره ښه وضعه وکړه چای يې راوړ، بيا يې بحث پيل  ناست وو، ما

کړ چې يون صيب په تېره اوونۍ کې ستاسو له ټلوېزيون څخه يو بحث 

نرش شوی، جرنال عبدالواحد طاقت په کې ځينې ترخې خربې کړي، که 

د هغو په باب وضاحت راکړې، ښه به وي، خو دا به په ليکلې بڼه وي. ما د 

( هم ځان رسه وړې وه، دوی رسه هم ټلوېزيون CDليدونو پروګرام )ژور 

( وکتله ايډي  CD) وید ( يې چاالن کړه، ما چې دCDايښی و، خپله )

په کې شوی و، خربې وړاندې وروسته شوې وې او ځينې برخې يې کمې 

( ورکړه، دوی هغه وکتله، د جرنال طاقت د خربو CDشوې وې، ما اصل )

ابهاماتو په باب د دوی قناعت حاصل شو، د غرمې ډوډۍ مو هم له او نورو 

همدې هيئت او د څارنوالۍ مرستيال رسه وخوړه، ټلوېزيون ته راغلم، 

کله چې ټلوېزيون ته راغلم، دوه دوه نيمې بجې د اطالعاتو او کلتور 

وزارت له خوا مکتوب راغی چې د لويې څارنوالۍ د حکم پر اساس د 

 ن نرشات تعلي  دي.ژوندون ټلوېزيو 
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دې خربې سخت زور راکړ، له ټلوېزیونه مې اعالن خپور کړ چې د 

ژوندون د اطالعاتو او کلتور وزارت او څارنوايل په ناقانونه ډول غواړي، 

تعلي  کړي. د دې خرب په خپرېدو رسه ژوندون ټلوېزيون  نرشات ټلوېزیون

( مو په ۷۷-۷۶-۷۱)ته د سلګونو هېوادوالو بهري رامات شو. د ليندۍ پر 

( زياتې غونډې وکړې او په هره غونډه کې ۹۱ژوندون ټلوېزیون کې تر )

پر دې ټينګار وشو چې د يوې لويې مظاهرې په ترڅ کې به د افغانيت او 

اسالميت له داعيې څخه مالتړ کوو او هم به د ژوندون ټلوېزيون د تعلي  

چا يې مخه نه شوه پرېکړه باطلوو. ولس کې دومره زور او منط  و چې 

(مه د ۷۹ندۍ پر )ېنيوالی. په همدې غونډو کې پرېکړه وشوه چې د ل

شنبې پر ورځ به د سرتې محکمې مخې ته يو لوی الريون کوو او خپلې 

ميل غوښتنې به مطرح کوو. په ژوندون کې د غونډو ټول جريان په منظم 

ې په لکونو ډول د ژوندون پر څپو خپرېده، په هېواد او تر هېواده بهر ي

افغانانو مالتړ کاوه او دې کار د ملت يوې سرتې مدين حامسې ته الره 

 اواروله.
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ددې ترڅنګ چې په ژوندون کې غونډې روانې وې، په بغالن، 

جرمني او ځينو نورو ځايونو کې هم د ژوندون ټلوېزيون او د اسالميت او 

، په (يلشل دال )افغانيت د لويې داعيې په مالتړ غونډې جوړې شوې، د 

 نامه مې يوه ليکنه هم له ژوندون څخه واوروله چې دلته دا ليکنه راوړو او

 يوازې د بغالن او جرمني د غونډو يادونه کوو. د دې ترڅنګ
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 شل داليل

 

(مه نېټه ما له ژوندون ټلوېزیون څخه ۶۱م( کال د دسمرب پر )۷۱۶۱د )

ميل )ملت( هغه شل داليل وړاندې کړل چې د هويت په تذکرو کې 

)دين( د تثبيت په باب لیکيل وو. په دې وينا کې راغيل وو: )) د ليندۍ 

(مه نېټه مرشانو جرګې د يوې جعيل او له درغلۍ ډکې رايې ۳يا قوس پر )

اچونې له الرې د افغانستان د هويت له تذکرې څخه د افغان او اسالم يا 

غړو د پرېکړې د  )مليت( او )دين( د ثبت مخه ونيوله. د دې جرګې د هغو

رد په باب ما شل داليل راوړي چې، له خپل ګران او مظلوم ملت رسه يې 

 رشيکوم:

کله چې ملت نه وي نو ميل څه مانا؟ ميل شورا بيا   .   ميل شورا:۶

 څه مانا؟ د کوم ملت شورا؟ 

شورا خپل مقر ته د ملت کور وايي. د کوم ملت  .  د ملت کور:۷

، عرب، روس، هندو کوم يو؟ دا د کوم ملت کور کور؟ د ايراين، پاکستاين

 دی؟ که د افغان وي، نو ولې يې نوم نه ليکئ!

که دا ښاغيل د ملت له نوم رسه حساسيت لري، نو  . د ملت نوم:۹

 بيا يې په شورا کې ولې ناست دي؟
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د دين، جهاد او اسالم په نامه راغلو اشخاصو، اوس )دين(  دين: -۱

س به موږ )بې دينه( تذکرې په جيب کې هم له تذکرې لرې کړ، او 

 ګرځوو.

تذکره د يوه شخص د عقيده يي او ميل هويت څرګندويه  ملت: -۳

ده، کله چې د يو چا دين او مليت نه وي څرګند، نو تر دې لوړ ارزښتونه 

 او ځانګړتياوې کومې دي چې يوڅوک پرې تشخيص يش؟

ته بل د يوه شخص فردي تشخص د همغې ټولنې له ور  تخلص: -۱

شخص څخه پر همدې تخلص رسه کېږي، نو چې تخلص دې هم ختم 

کړ، ملت او دين هم، نو بيا يې يوازې خپل نوم پاتې شو، درې مشخصې 

 له منځه الړې يوه پاتې شوه.

کله چې د ملت له مفهوم رسه حساسيت ښودل کېږي، نو بيا  ميل: -۲

نځه الړه يش، خو )ميل( کليمه چې ملت ته يې نسبت دی، هم بايد له م

ځکه چې اصيل ريښه يې نه شته، نو بيا خو ميل دفاع، ميل امنيت، ميل 

اردو او په ټوله کې ميل امنيتي 

 سکتور ته هېڅ اړتيا نه شته.

کله چې په يوه  دفاع: -۸

هېواد کې ملت نه وي، نو د 

نورو ملتونو له يرغل څخه يې 

دفاع ته څه اړتيا ده؟ خالصه 

ي دروازه ده هر څوک چې ځ

او راځي، دروازه ورته خالصه 
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 ده، مدافع يې هم معلوم نه دی.

د کوم ملت استازی؟ د همغه ملت چې دی يې  د ملت استازی: -۳

په مقابل کې والړ دی؟ هم يې استازيتوب کوي، هم يې هويت ختموي؟ 

شان  عجيبه استازيتوب، ايا که يو بل څوک د همدې استازو همدا

 يې ومني؟استازيتوب وکړي، نو دوی به 

يوه شخص ته تذکره  د دې لپاره ورکول کېږي چې  هويت: -۶۱

هويت يې مشخص يش، نو کله چې په تذکره کې د يو چا اعتقادي او ميل 

هويت پټېږي، نو بيا تذکرې ته څه اړتيا ده؟ هر څوک دې همداسې 

 ګرځي.

)مليت( د قوميت قرباين شو، ايا همدا قومونه نه دي  قوميت: -۶۶

چې ملت ترې جوړېږي؟ يو شمېر سمتپالو او قومپالو چې د پرديو په 

اشاره يې دې مسلې ته ملن وهله، د فکر دايره يې څومره وړه ده. په خپلو 

خربو کې د لويو ملتونو يادونه کوي، خو په عمل کې د قوم دايره د ملت 

ڼي. ښه خو دا وه چې دوی د لويو خلکو په شان لوی پر دايرې لوړه ګ

 فکر کړی وای:

 څو دې توان ريس په لوی درياب ګرځه

 پــه ويالــه کــې دې زوال وينـــم نهنګــه

افغانستان له )افغان( څخه رغېدلی نوم دی، د افغان  افغانستان: -۶۷

ه مکان نوم )افغانستان( دی. کله چې يو څوک د )افغان( له کليمې رس 

حساسيت لري، په حقيقت کې له افغانستان رسه هم حساسيت لري، نن يې 

د پرديو په مرسته او د يو شمېر کورنيو نافکرانو په ملګرتيا د افغان کليمې 

 پر ضد هڅه وکړه، ډېر ژر به د )افغانستان( کليمې ته هم پورته يش.
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د )اسالمي( کليمې نسبت )اسالم( ته دی. )ي( ته  اسالمي: -۶۹

بتي )ي( وايي چې له ماقبل رسه د يو مابعد يش نسبت ښيي، خو کله نس

چې ماقبل نفې شوی وي، مابعد څه مانا؟ دې ښاغلو چې له تذکرې څخه 

د دين کليمه حذف کړه، د دين توضيح لپاره به رضور په سلو کې نهه نوي 

اعشاريه نهه نوي )اسالم( ليکل کېده، نو )اسالمي( بيا چاته نسبت کېږي؟ دا 

دا مانا لري چې يوڅوک ووايي: زه مسلامن نه يم، خو اسالمي که راته 

 وويل يش پروا نه کوي.

موږ هره ورځ وايو چې زموږ ملت د  يو نيم مليون شهيدان: -۶۱

اسالم او افغانستان لپاره يونيم مليون شهيدان ورکړي، ايا دا شهادتونه د 

افغانيت دې ملنډې  اسالميت او ؛همدې لپاره وو چې د شهيدانو په ارمان

ووهل يش او دا دواړه سرت معنوي ارزښتونه دې حتی د هغوی په پېژند 

 پاڼه کې رانه يش.

تش په نامه د ملت استازو)؟( نه يوازې له مظلوم او هر  لوری: -۶۳

دم شهيد ملت څخه لوری او تګلوری ورک کړی، بلکې د هويت په تذکره 

الو تړونونو کې به راتلل: افغان کې هم يې له خلکو لوری ورک کړ. په نړيو 

لوری، جرمن لوری، قزاق يا ازبک لوری، افغان لوری، پاکستانی، هندي يا 

امريکايي لوری. اوس چې له )افغان( کليمې رسه حساسيت ښودل کېږي، 

افغان لوري ته به څه استعاملېږي؟ افغاين او يا د دوی په اصطالح 

رسه تړلې دي. بيا به څه  )افغانستاين( کليمې خو هم له همدې ريښې

 کېږي؟

يو شمېر ډارن، ورځچاري او ځانسايت وکيالن  جنجال ختموو: -۶۱

او يا هم دولتي چارواکي وايي، موږ جنجال ختموو. د دوی په نظر 
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جنجال په )افغان( کليمه کې دی، نه په هغو خلکو کې چې جنجال 

 کې.هويتۍ(  بې)راټوکوي، دوی جنجال په )هويت( کې ګڼي نه په 

يو شمېر ډارن او مرض احتياط کاري بيا وايي:  ميل وحدت: -۶۲

موږ بايد د )ميل وحدت( لپاره له ډېرو شيانو تېر شو، اوسېله وکړو. دې 

ښاغلو ته بايد وويل يش، چې تاسو د )ميل غفلت( او )ميل وحدت( ترمند 

فرق نه شئ کوالی. ميل وحدت دې ته وايي چې د يو هېواد ټول وګړي، 

دالنه او مساويانه توګه د خپل هېواد په برخليک کې شامل يش، نه دا په عا

چې ډېر تر لږو  قرباين يش او يا د کمو، خو سپني سرتګو او  جنجايل 

اشخاصو خربه ومنل يش. زموږ په نظر د نامعقولو جنجالونو او نامرشوع 

غوښتنو د ختمولو له الرې ميل وحدت تامينېږي، نه د ناروا امتيازاتو د 

 ورکړې له الرې.

د ميل شورا دنده داده چې قوانني  قوانني که جنجال: -۶۸

تصويب کړي او د ولس ګټې خوندي کړي، د اسايس قانون په يو اتياميه 

ماده کې راغيل: ))د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ميل شورا د سرت 

د ټول تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندويه ده او 

ملت منايندګي کوي. د شورا هر غړی د رايې د څرګندونې په وخت کې د 

افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سرتې ګټې د خپل قضاوت محور 

ګڼي.(( اوس ګورو چې د خلکو کومه اراده دوی متثيل کړې؟ همدا د 

ولس اراده ده چې ميل او اسالمي ارزښتونه يې تر پښو الندې يش؟ او 

 لس ته نوي جنجالونه پيدا کړي؟شورا و 

د قوانينو د تصويب او اسانۍ ترڅنګ  خدمات که تخريبات: -۶۳

ده چې حکومت اړ کړي، ولس ته خدمات ورسوي، د  د شورا بله دنده دا
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يپايل غړي اوس پر دې مرصوف دي چې په ملت کې د نفاق دشورا پر 

کليمه د  نوي تخمونه وکري، کله چې اسايس قانون حکم کوي: د )افغان(

دې ملت پر هر فرد اطالقېږي، نو بيا پر دې خربه بحث په کار نه دی، خو 

د شورا پرديپايل غړي نه يوازې دا چې د قانون او ملت طبيعي مسري او 

 هويت نه مني، بلکې ملت ته ال زياتې ستونزې ټوکوي.

ميل شورا د دې پرځای چې د  له خريه مو توبه رش مه رسوه: -۷۱

او استحکام لپاره هڅه وکړي، پخواين ارزښتونه او هډونه  ملت د يووايل

الپسې کوشېر کړي، ملت ته نوې ګټې ورسوي، هېواد ته د تجزيې 

چارواکي مهار او د  او احتاميل خطرونه رفع او دفع کړي، رسکښه زورواکي

فساد جرړې وبايس، د ګاونډيو پټې او ښکاره توطيې خنثی کړي، د 

جګړې ختمولو لپاره  الره چاره پيدا کړي، دې هېواد او ملت ته نوي 

غمونه ټوکوي او له ګاونډيو څخه نوي رالېږل شوي تعريفونه وړاندې 

 کوي.

تازو شمېر هم کم په ميل شورا کې د ملتپالو، هېوادپالو او اسالمپالو اس

نه دی او رښتيا هم د دې مظلوم ولس رښتيني استازي دي، خو څرنګه 

چې ملت مظلوم دی، دا استازي هم مظلومني دي، دوی هم د ملت په 

شان نه زر لري او نه زور چې په شورا کې يې وکاروي او د تقلبي، ايرانپالو 

 مخه ډب کړي.او پاکستانپالو په اصطالح وکيالنو د غرضونو او مرضونو 

موږ اوس په شورا کې له همدغو مظلومو خو باغروره او باعزته و کيالنو 

څخه هيله کوو چې خپل تيت و پرک حالت ته د پای ټکی کېږدي. د 

محدودو، خو منظمو، زورواکو او پرديپالو تش په نامه وکيالنو پر ضد يو 

ديل زهر په ګډ حرکت، تګالره او انسجام رامنځته کړي، په شورا کې راټوکې
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خپله له منځه يويس او د پرديپالو او هېوادپالو وکيالنو ليکه يوه له بله جال 

کړي. له اسکېريل، باغريته ملت څخه مو هيله ده لکه څنګه چې مو له 

چنګېزه تر هالکو، له هالکو تر انګرېزه او له انګرېزه بيا تر روسه او له روسه 

، د هر بهرين پرضد ښکاره مو ېبيا تر دې نورو ډول ډول انګرېزانو پور 

مبارزه او جهاد کړی ، دغسې يوځل بيا خپل ميل غرور، عزت او وحدت ال 

پسې غښتلی کړئ،  د هر ګاونډي په تېره بيا د ايران او پاکستان د ښکاره او 

پټو توطيو او د هغوی د کورنيو تايل څټو پرضد خپله شعوري، ميل او 

په پای کې کې وايم، دې ډول کورنيو  اسالمي مبارزه او جهاد تررسه کړئ!

 او بهرنيو خاينونو ته د دې خربې يادول هم په کار دي چې:

 ال تــراوسه يـې مـاغزه په کــرار نه دي

 چا چې ما رسه وهلی رس په څنګ دی

OO 

 ټيټ مې مه بوله غورځنګ راباندې مه کړه

 زه پــه دې افتادګۍ کـې لوی ګـړنګ يـم
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 ميل هېوادوال او دجرمني کې مېشت 

 هويت مالتړ

د هېواد په داخل کې د ژوندون، افغانيت او اسالميت پر مالتړ غونډو 

رسبېره په بهر کې هم افغانانو له دې ارزښتونو څخه خپل مالتړ څرګند کړ. 

په جرمني کې هم په دې باب يوه مهمه غونډه وشوه. په دې غونډه کې 

و او دغه پرېکړه ليک يې صادر ګڼ شمېر اروپا مېشتو ټولنو ګډون کړی 

 کړ:

د اسالم او افغان کلیمو د حذف او همدارنګه  کېد تابعیت په تذکرو 

شتو ېد ژوندون ټلویزیون د خپرونو د ځنډولو په تړاو په اروپا کښې د م

ټه : ېکړه لیک نېشخصیتونو غونډه او پر  افغاين کولتوري ټولنو او ميل

ټولنې په کوربه  يانانو د کولتور غونډه د کونړ د ځو  ۍننن 4424222١43

توب  

ټولنو په بلنه او همدارنګه  يشتو دیارلسو افغاين کولتور ېاو په اروپا کې د م
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 . وه ېشخصیتونو په ګډون جوړه شو  ياو فرهنګ ، سیايس واد د ميلېد ه

کړه چې د هویت په تذکرو ېاو مرشانو جرګې هغه پر  په غونډه کې د وليس

د اسالم او افغان نومونو د لیکلو مخنیوی وکړ او همدارنګه د  ېکې ی

کړه ېڅارنوالۍ هغه پر  يېافغانستان د اطالعاتو او کولتور وزارت او د لو

 ې، خرب  ېوځنډول شو  ېزیون خپرونېد ژوندون ټلو ېی ېچې له مخ

تواف  درلود چې د ژوندون  ېپه د وبرخوال وټول ېد غونډ . ېوشو 

زیون د خپرونو ځنډول او د تابعیت په تذکرو کې د اسالم او افغان د ېټلو

هویت حذف کول د پاکستان او په ځانګړي ډول د ایران د افغان ضد 

ډول د افغانستان او  ېیوه برخه ده چې غواړي په پرلپس پروګرامونوسیايس 

ه افغاين فکر بنسټونه ل د دفاع ميل له هغو څخهاو  وارزښتون افغانانو ميل

له منځه وړلو  له ۍلوژ اترمین د ميل پروګرام دغه سیايس . منځه یويس

 . دهېدو تربریده راورسېراپیل شوی او اوس د اسالم او افغان هویت د ورک

کولو لپاره له  د عميل پروګرام ېپاکستان او په ځانګړي ډول ایران د د

ژبني  د ل سیايس ګروپونهېالبېب ېخوا ی ې. له یو  يځ ېلو الرو مخکېالبېب

 يامکاناتو په ورکړه جوړ کړ  او مذهبي خپلولۍ په اساساتو او پراخو مايل

او چاپیزو خپرونو له  ي، راډیوی زیوينېبلې خوا د لسګونو ټلو لهدي او 

ژوندون  . لپاره په خالص الس کار کوي برنامو الرې د خپلو سیايس

 يپیل کړ  ېخپرون ېافغاين فکري بنس  په توګه ي زیون چې د یو ميلېټلو

د  ېهغوی پور  پهوادونو او ېد دغه افغان دښمنو ه ېی ېالر  ېد لهدي او 

 موخو د رسوا کولو او همدارنګه افغاين ميل رو او سیايسېتړلو ډلو د څ

ډول خپرونې کوي  لې او په پرله پسې ېالبېد بیدارولو په برخه کې ب شعور

 ېساتلی دی، تر دوچت اړانه ېره مېخپل غږ په ډ ېبرخه کې ی ېاو په د

ر په ېد یو شم ېپه ورستیو کې د اسالم او افغان هویت نه په دفاع ک ېچ

 ېد مبارز  ۍځوانو خوځښتونو رسه په همغږ واد مینو افغانانو او ميلېه
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نو همدا علت و چې د افغان دښمنو ډلو زغم نور ، وتلو ډګر ته مخامخ را

غلی  ېپه ستوين کشو چې دغه ميل افغاين غږ  ېلټه ک ېختم شو او په د

په دولتي او  ېد دې کار لپاره ټول ایرانپال او پنجابپال ګروپونه چ . يکړ 

ر مقام ېموظف شوي ، رسه یو ځای شول او د یو شم ېنادولتي برخو ک

نو د و زیون د خپر ېد ژوندون ټلو ېضمیره افغانانو په ملتیا ی ېساتو او ب

ال ېبرخوال په اروپا کې د ب ېغونډ ۍمونږ د ننن . لو توطیه مخ ته کړهو ځنډ

کړه چې ېشورا هغه پر  ټولنو په استازیتوب د افغانستان د ميل يلو کولتور ېب

د افغان او اسالم د نوم د حذف او  ېژندپاڼو کېد تابعیت په پ ېی ېله مخ

کړه چې ېڅارنوالۍ هغه پر  يېهمدارنګه د اطالعاتو او کولتور وزارت او لو

په  ې ده،کړ  ېدو په تړاو یېد ځنډ د نرشاتو زیونېد ژوندون د نړیوال ټلو

 ېکړه لیک کېپر  ېبه الند ېغوښتن ېخپل ېکلکه غندو او په دغه برخه ک

 :وکو  ېوړاند

 کړه لیکېپر 

خوځښتونو  زیون او همدارنګه د ټولو هغو ميلېموږ د ژوندون ټلو -۶ 

، په يکو  ېی ېچې د اسالمي او افغاين هویت نه په دفاع ک ېځل ېهل

 .تر څنګ والړ یو یمالتړ کوو او په ټول قوت رسه د دو کلکه 

د ژوندون نړیوال  ېشت افغانان نه یواز ېم ېموږ په اروپا ک -۷

په تول  ارزښتونو او افغاين کولتور واد د ميلېخپرونې د ه ېزیون ټولېټلو

ګټو نه د دفاع لپاره د  ميل له ېزیون خپرونېد دغه ټلو ېبلک ،ګڼو ېبرابر 

 . اړتیا ګڼو یوه ميل ېحاالتو ک اوسنیو حساسو سیايسواد په ېه

کړه ېه پر غڅارنوالۍ ه يېتو او کولتور وزارت او لوعاموږ د اطال  – ۹

، د ازادو  ېکړ  ېزیون د خپرونو د ځنډولو په تړاو یېچې د ژوندون ټلو
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ډکه  څخهتعصب  يژبن لهعادالنه او نا،  يرسنیو د قانون خالف ، یو سلیقو 

غوښتنه کوو چې ژر تر ژره خپله دغه  ېګڼو او په کلکه تر کړه ېپر  سیايس

په  ېکړن ېغلط ېزیون څخه د خپلېاو ژوندون ټلو رته واخيلېکړه بېپر 

 ي.نه وغواړ ښخاطر ب

او د دولت  پال نه بويليچې ځان پرد نه افغانانو وټولو هغ لهموږ  - ۱

پل چې د خ دنده لري ، په کلکه غوښتنه کوو ېلو پوستونو کېالبېپه ب

نور د  ېفیت له مخللیت او مکو افغاين احساس او د چارو د واک د مسو 

او په  يشه ن ېپټه خوله پات ېوړاند رایرانپالو او پنجابپالو افغان ضد ډلو پ

په  ېاو که نور هم د مقام ساتن يډاګه خپل درید خپل ولس ته روښانه کړ 

 ېار ککتپالو په يد همدغه پرد ېنو ولس به ی ،خاطر چوپ پاتې يش

د کړنو  ېستاس ېچې ولس په راتلونکې ک يرو ېنه ه ېحساب کړي او دا د

 .حساب غواړي

ځوانو  لهافغاين خوځښتونو او په ځانګړي ډول  ټولو ميل لهموږ  – ۳

بو ېش حساسو سیايس ېواد په دېخوځښتونو څخه هیله کوو چې د ه ميل

تربګنیو څخه الس واخيل او په یو  قوي او شخيصيخپلمنځي، سلله  ېک

 .رسه راټول يش ېد دفاع په سنګر ک څخهغږ د افغان او اسالم 

 نڅخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتو  يولسمرش کرز  لهموږ  – ۱

ځپلو الس واخيل او د دې قوم روا او منل شوي حقونه د نورو د  لهقوم 

 ئر نه کړ ېنه کړي . ه مصلحتونو لپاره قرباين خوشالولو او د خپلو سیايس

او د یو واحد افغان  ئلوايل ته ملن وهېب يخپله قوم ېکار تاس ېچی په د
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کړنو په پایله  ېد د ېه ناورین چې ستاسغاو ه ئملت جوړونې مخه نیس

پر غاړه  ېستاس ېلیت به یو ، مسو يږېواد او ولس مخامخ کېوررسه ه ېک

 .وي

د و څخه په کلکه غوښتنه کوو چې و ګونو قوا ېموږ د دولت در  – ۲

او  يقانون رس سم هر هغه څوک چې زموږ د اسالم افغانستان اسايس

 ږي ، قانوين چلند وررسه ويش او د ميلېوړاندی ودر  رافغاين هویت پ

 .سزا رسه مخامخ کړي ېسخت يې لهه جرم پخیانت 

 ځای د کولن ښار ، جرمنى

 4424222١43ټه :ېن
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 د بغالن څېره حامسه کېد  ملت 

(مه نېټه په کابل کې د اسالميت او ۷۹ندۍ پر )ېل( کال د ل۶۹۳۷د )

، خو شوهرسه  افغانيت لپاره د سرتې محکمې مخې ته يوه لويه مظاهره تر

مخکې تر دې په ژوندون ټلوېزیون کې د افغانيت او اسالميت د مالتړ 

ميت داعيه له همغه لپاره متواترې غونډې روانې وې. د افغانيت او اسال 

پيله د ژوندون ټلوېزیون پر څپو باندې په منظم ډول خپرېدله، د ميل او 

هويت دښمنانو په دې خاطر چې د ملت غږ غلی کړي، نو تر  ه ييعقيد

هر څه لومړی يې د ژوندون ټلوېزيون د بندولو هڅه وکړه. ولس د 

ټلوېزیون کې   ( زياتې مالتړ غونډې په ژوندون۹۱ژوندون مالتړ وکړ، تر )

جوړې شوې او د يوې لويې مظاهرې لپاره هم پرېکړه وشوه. نه يوازې په 

اره غونډې پژوندون، بلکې په نورو سيمو کې هم د دې داعيې د مالتړ ل

جوړېدلې. په بغالن واليت کې هم يو الريون وشو. شاه محمود کډوال 

سمبالوونکی چې دا مهال د بغالن پوهنتون استاد او د دې الريون يو تن 

 و، د بغالن د الريون په باب وايي:

))هغه وخت چې په برېښنايي پېژندپاڼو کې د ) دین او ملت ( د لیکلو 

پر وړاندې غربګون وښوول شو ، نو د دې سرتو ارزښتونو په مالتړ هم 

نګه چې د ) دین او ملت ( د مالتړو مرشي ر غربګونونه څرګند شول . څ

ا مبارزه د ژوندون راډيو تلوېزیون له الرې ښاغيل استاد یون کوله او د

خپرېدله ، نو د )دین او ملت ( دښمنانو تر ټولو لویه هڅه همدا وه چې 

که د اسالمپالو او ملتپالو افغانانو هر څومره غونډې ، جرګې ، منطقي 
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بحثونه او الریونونه کېږي ، دومره مهمه نه ده ، خو چې د خپرېدو مخه 

 پلویان ال ډېر نه يش .يې ونيول يش چې د ح  

ټولو ته څرګنده ده چې د موضوع بنس  په برېښنايي پېژندپاڼو کې د 

)دین او ملت ( د کليمو ليکل وو چې پر وړاندې يې له ستمي فکرونو 

اغېزمن تش په نوم واکمن مجاهدین والړ وو ؛ د نظار شورا او شامل 

ت نږدې ټول ټلوالې هغه مجاهدین او مقاومتیان ؟ چې دا وخت  د حکوم

پوځي او ملکي واک له دوی رسه و او هر څه يې چې غوښتل ، هغه 

کېدل . د بهرنیو شبکو السوهنه هم ردېدای نه يش، ځکه بېالبېل الملونه وو 

ووېشل يش، ځکه  پېژندپاڼېله ميل هويت رسه مل چې هغوی نه غوښتل 

، بلخوا د ملت او هېواد د پياوړی کاوهيوخوا هېواد او ملت  چې دې کار

 .يې نيولهبېلتون مخه 

) دین او ملت ( نه د مالتړ بهیر په استاد یون او ژوندون راډيو  له

تلویزیون پورې غوټه شول او د دې هڅه وشوه چې له ) دین او ملت ( 

څخه د مالتړ او دفاع د بهیر جرړې وبايس . د بېالبېلو اسالمپالو او ملتپالو 

و ، جرګو ، مشورو او د دوی د فکرونو او نظرونو د خپراوي روڼاندو د غونډ

مرکز ژوندون و، نو د دې رسنیر ، ښوونیز ، ټولنیز او شعوري مرکز تړل د 
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دښمنانو سرته موخه شوه چې د دې لپاره نارسمي کرکو ، غوښتنو او هڅو 

 رسمي او حکومتي بڼه هم خپله کړه .

ی اکرثیت او بلخوا له ) دین يوخوا له ) دین او ملت ( څخه د مالتړ لو 

او ملت ( څخه منکر کوچنی اقلیت و، خو ستونزه دا وه چې اکرثیت 

محکوم او اقلیت حاکم و، نو په داسې حال کې مبارزه له حاکم اقلیت 

رسه وه چې له )دین او ملت ( څخه منکر و. محکوم اکرثیت له بېالبېلو 

کورنیو دښمنانو رسه پر  پوځي او ملکي فشارونو رسه مخ و؛ له نړیوالو او

پوځي او ملکي مبارزه بوخت وو ، فرهنګي ، اقتصادي او ... ښکېالک ټول 

او د اکرثیت پر ځپلو بوخت وو ، خو بیاهم دښمن هر  وو رسه یو موټی

 ځای مختورن شو .

هغه وخت چې په کابل کې د ) دین او ملت ( او ژوندون راډیو 

تررسه شو ، هممهاله وررسه په ټول تلویزیون په مالتړ لومړی سرت الریون 

هېواد کې خوځښتونه پيل شول ، دا د وخت ګرمه موضوع شوه چې 

او ټولنې ته خپاره شول . ډېر نالوستي وو بحثونه  ډېر رسنیو کې هم پرې

هم وپوهول شول چې دا بحثونه او خوځښتونه د څه لپاره دي ؟ د هېواد 

ښتونو په دفاع او مالتړ کې د نورو سیمو په څېر بغالنیان هم د ميل ارز

 ورګډ شول او خپله ونډه يې څرګنده کړه .

لکه چې وړاندې یادونه وشوه ، دا وخت په ټول هېواد کې اقلیت 

حاکم او اکرثیت محکوم وو ؛ بغالن کې هم همدا حالت و، بیا بغالن خو 

یوه داسې سیمه ده چې ښايي د هېواد او ملت فکري او شعوري دښمنان 

و سیمو ډېر وي . يو سخت حالت و، ځکه زموږ لپاره شونتیاوې پکې تر نور 

 هېڅ وې . د دې ترڅنګ د حکومتي لنډغرو ګواښونه هم ډېر وو .

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل هويت، ميل عزت

8١41 
 

موږ لومړی له استاد یون رسه اړیکي ونيول چې څه وکړو ؟ هغه وویل 

چې څه کوالی شئ ، ويې کړئ ! وخوځېدو او ملګري مو پوه کړل چې د 

ژوندون راډیو تلویزیون د تړلو پر وړاندې يو  د )دین او ملت( په مالتړ او

غربګون ښيو . فدا محمد فدايي چې یو وخت مو محصل او بیا رارسه 

استاد شو ، د سیمې استوګن او د منډې ترړې سړی دی ، رارسه شو . ګرد 

ګرځېدو چې یو څه وکړو ، ډله مو سوکه سوکه پراخېدله ، نور استادان او 

کلی او ولس وپوهوي . په دې ترڅ کې چې  محصلني مو هم پوهول چې

د خلکو په پوهولو بوخت وو ، نور کارونه هم راترغاړې وو ؛ د الریون لپاره 

شعارونه چاپول ، بیرغونه پېرل ، ځانګړې ښکالييزې ميل نښې او ... خو 

یوه افغانۍ په مند کې نه وه . د نورو ملګرو مرشانو ترڅنګ مو دا موضوع 

کزي ( رسه هم رشیکه کړه چې د دې ليکنې د لیک پر له ) شمس الح  بار 

( درې زره افغانۍ  ۹۱۱۱وخت د بغالن د والیتي شورا غړی دی. هغه ) 

مرسته وکړه او خپلو خپلوانو ته يې وويل چې الریون ته رايش ، خو خپله 

رانغی . نه يواځې دا بلکې د بغالن هېڅ مرش موږ رسه په الریون کې نه وو ، 
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انان سوکه سوکه خربېدل او پارېدل ، په دې ډول که خو ولس و. ځو 

 پیسې نه وې ، خو بېالبېلې شونتیاوې نورو ملګرو چمتو کړې . 

کله مو چې د پلخمري په بازار کې شعارونه د بیرنونو په بڼه چاپول ، 

نو د چاپ مرکز مسوول ) پوپلیار ( له دې وېرې چې زیان ونه ويني ، د 

په بیرنونو چاپ نه کړې . هره شېبه له  يې ېخپل مرکز نوم او نښې نښان

 داسې ناسیده ګواښونو رسه مخ وو ، خو کار ته مو خنډ کېدای نه شول .

يو وخت راته محمداعظم الفت د بغالن د مشهور جهادي او ټولنیز 

شخصیت ښاغيل ) مالعلم مطمین ( زوی او زموږ محصل چې وروسته په 

يوه چاودنه کې شهید شو ) جنت يې ځای شه ( وویل چې په بازار کې نور 

بیرغونه نه موندل کېږي ، ځکه ټول ملګرو پېريل دي او الریون ته يې 

ه دې خربه مو ډېر د خوښۍ احساس وکړ چې داسې ورځ چمتو کړي ، پ

 هم راغله چې ميل بیرغونه مو بازار کې خالص کړل !!! 

کله چې نور کارونه راټول شول بیا د ځای په لټه کې شولو چې کوم 

ځای کې الریون وکړو ؟ د بغالن د یوه تن قومي مرش حاجي محمد حسن 

ا بل ځای ښوده ، خو په احمدزي په دفرت کې ناست وو ، چا يو ځای چ

پای کې مو ) زمانخیل ( د راټولولیدنې او الریون ځای وټاکه . دلته د دې 

سيمې د یوه استوګن ، یوه درانه او ځواکمن سړي ) ګل محمد ( ځانګړې 

 مرسته او ډاډ د یادولو دي.

امنيې قومندان ښاغيل امني هللا امرخيل رسه  لهد الریون په اړه مو 

وکړې او د هغه اجازه مو ترالسه کړه او په ميل امنیت کې تيليفوين خربې 

 مو هم ځيني خرب کړل ، ځکه زموږ وېره له حکومته وه ، نه له مخالفینو.

( د جمعې ورځ ماسپښني مهال مو  ۷۷ندۍ ) ېملریز کال ، د ل ۶۹۳۷د 

د الریون لپاره وټاکه او ټول ملګري مو وپوهول چې د جمعې ورځې 

ېلو ( په جومات کې په جمعه کوو او بیا به الریون ته ملوند به د )زمانخ

 ووځو . 

د ) زمانخېلو ( د جومات امام مو له وړاندې پر موضوع پوهولی و، 

خطبې  ترچې هيله ده له خلکو رسه يې بیا یاده کړي . مولوي صیب 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل هويت، ميل عزت

8١48 
 

وروسته خلکو ته یادونه وکړه او د سیمې له خلکو ، مرشانو او ځوانانو يې 

ریون کې ورګډ يش . دلته دا يادونه هم اړینه ده چې نه وغوښتل چې ال

يواځې د )زمانخېلو (، بلکې د بغالن له بېالبېلو سیمو مرشان او ځوانان 

 راغلل چې شمېر يې سلګونو ته رسېده .

موږ د دې الریون د خربي پوښک لپاره د بغالن ټولې رسنۍ خربې 

هم په هغه چا پورې  کړلې ، خو هېچا زموږ خرب وانخيست ، ځکه دا رسنۍ

تړلې وې چې دوی هم د ) دین او ملت ( او ژوندون تلویزیون مخالف وو 

، يواځې زموږ ملګري او په پلخمري کې د ) افغان کېبل او چونغر راديو ( 

مرش ښاغيل ) رفيع وردګ ( الریون تر پوښک الندې راووست او خپور يې 

 کړ .

وروسته ګرځنده  يسسم الالریون ډېر منظم پیل شو ، تر ملانځه 

السپيکرونه ، بیرغونه او ټول مواد چمتو او خپاره شول . په پیل کې د 

قرانکریم تالوت ، بیا ميل رسود او ورپسې مرشانو او ځوانانو خربې وکړې ، 

په پېژندپاڼو کې يې د ) دین او ملت ( له لیکلو او ژوندون راډیو تلویزیون 

 څخه خپل ټينګ مالتړ څرګند کړ .

د دې ليکنې پر وخت چې له الریون نږدې څلور کاله تېر شوي اوس 

، ښايي زه د هغه وخت سمه انځورنه ونه کړای شم ، نه د هغه ډار او 

وحشت چې د حکومتي ترهګرو له لوري خپور وو او نه د هغسې خپسې 

د خپل نفوذ ساحه څرګنده  چې پر ملت ناسته وه ، خو بیاهم میړين ولس

وته کړ او دښمن يې په هغه ځای کې وننګوه چې پر  يې خپل غږ کړه او

 تل يې دا سیمه له يو موټي هېواده جال بللې ده.((
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 د سرتې محکمې مخې ته د ملت حامسه

مه نېټه د شنبې پر ورځ د ژوندون  (۷۹)قوس پر د ل کال۶۹۳۷ د

په زرګونو هېوادوال راټول شول او  او شاوخوا سيمو کې ټلوېزيون په انګړ

کليمو د ليکلو لپاره پراخ  تذکره کې يې د افغان او اسالم هويت په د

د  (محمد اسمعيل يون) زماالريون وکړ. الريونوالو د ژوندون ټلوېزيون او 

اسالمي  افغانستان د ميل او دريد مالتړ وکړ، ژوندون ټلوېزيون يې د

ماته يې ډاډ راکړ چې د رس په بدل به دې مالتړ هويت ځلوونکی وباله او 

. الريونوالو خپل الريون د ژوندون ټلوېزيون له مرکزي دفرت څخه کوو

ورساوه، مظاهره چيانو شعار ورکاوه، يې پيل او تر سرتې محکمې پورې 

 .افغانيت غواړو، اسالميت غواړو، ژوندون غواړو، قانون غواړو
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په دې مظاهره کې چې تر لسو زرو زياتو افغانانو ګډون درلود، د 

او اسالمي ارمانونو له مخې د افغانستان په ټول ميل  جوش او خروش،

مظاهره وه. الريونوالو په لسګونو ميل او اسالمي  تاريخ کې يوه بېسارې

لومړی يې  محکمې مخې ته راټول شول شعارونه ورکول، دوی د سرتې

 يې يو پنځه کسيز هئيت د زما په ګډوناو  دغه پرېکړه ليک صادر کړ

 د کتنې په خاطر انتخاب کړ. هسرتې محکمې له عايل شورا رس 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسالميت وژغورئ، افغانيت وژغورئ

 د الريونوالو پرېکړه ليک

 (مه نېټه۷۹ندۍ )ېل کال د ل ۶۹۳۷

 افغانستان -کابل
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هېڅوک د دې ح  نه لري او نه موږ چاته د دې ح  ورکوو، چې  -۶

رايه اچونه وکړي او يا په دې د اسالم او اسالميت، افغان او افغانيت په باب 

 باب بحث وکړي.

د اسايس قانون له غوڅو احکامو رسه سم د هويت د تذکرې پر  -۷

لومړي مخ د )اسالم( او )افغان( د تثبيت او ځلونې په خاطر سل په سلو 

کې د )دين( او )ملت( د ستون ليکل غواړو، موږ بې دينه او بې ملته 

 تذکره نه غواړو.

ذکره کې د )اسالم( او )افغان( کليمو د ليکلو د د هويت په ت -۹

مخنيوي لپاره د هېڅ دولتي ارګان 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.

ان نه وي له سرتې محکمې څخه هيله کوو، هر هغه څوک چې افغ -۱

او په افغانستان کې په ناقانونه توګه اوسېږي، امنيتي ارګانونو ته امر وکړي 

چې د يوه بل هېواد د وګړي په توګه وررسه چلند وکړي او ژر تر ژره يې 

 د قانون منګولو ته وسپاري.

ژوندون ټلوېزيون د ټولو افغانانو داسې يو ميل ټلوېزيون دی، چې  -۳

ه يې پاليل او پايل يې، الريونوال په ټينګه د دې ميل او اسالمي ارزښتون

ټلوېزيون او استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون د ميل او اسالمي دريد 

 مالتړ کوي.

الريونوال له سرتې محکمې څخه غواړي، د ژوندون ټلوېزيون د  -۱

تعلي  په باب د اطالعاتو او کلتور وزير او لوی څارنوال ناقانونه پرېکړه، 
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ايس انګېزو، قومي او ژبنيو تعصبونو او د پرديو فشارونو زېږنده چې د سي

 ده، ژر تر ژره لغوه کړي.

الريونوال ټينګار کوي چې د ژوندون ټلوېزيون د حيثيت د  -۲

اعادې په خاطر بايد لوی څارنوال او د اطالعاتو او کلتور وزير ژر تر ژره 

 له ژوندون ټلوېزيون څخه بښنه وغواړي.

له سرتې محکمې څخه غواړي د يو واکمن او بې طرفه  الريونوال -۸

هئيت له خوا د ټولو رسنيو د متويل رسچينې وپلټي او هغه رسنۍ چې له 

ايران، پاکستان او يا نورو نامرشوع رسچينو څخه خړوبېږي، بايد ژر تر ژره 

 د محاکمې مېز ته راکاږي.

څوک د د ميل او قومي رسنيو ترمند دې رسه کرښه راکاږل يش،  -۳

افغان، افغانستان، اسالم او د هېواد ميل ګټې غواړي او څوک قومي مسايلو 

ته ملن وهي؟ هغه رسنۍ چې هم قومي تعصبونه پاروي او هم يې پړه پر 

 بل چا باروي، بايد قانوين چلند وررسه ويش.

څوک چې په خپلو ټلوېزيونونو کې د افغانستان ميل رسود نه  -۶۱

وي، نور بريغونه رپوي او نور رسودونه خپروي او خپروي، ميل بريو نه رپ

( او نورو مادو د ۷۱، ۷۷، ۷۱، ۶۳، ۶۱، ۱د افغانستان د اسايس قانون د )

محتوياتو خالف خپرونې کوي، بايد ژر تر ژره د قانون منګولو ته راکاږل 

 يش.

د شيخ محمد اصف محسني مدرسه او متدن ټلوېزيون چې د  -۶۶

وړ شوي او افغان ضد کلتوري، مذهبي، سيايس او ايران په مايل مرسته ج
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نور فعاليتونه په کې پرمخ بيول کېږي، بايد ژر تر ژره د يوه واکمن 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  -۶۷

ان ضد يوه شخص پر وړاندې يوه کليمه کارولې، نه طاقت يوازې د افغانست

 يې کوم مشخص قوم او يا قومونو ته سپکاوی کړی او نه يې کومې ژبې ته!

الريونوال له سرتې محکمې غواړي هغه اشخاص، چې په تېرو  -۶۹

لسو کلونو کې يې د هېواد ميل وحدت پر ضد په ډاګه څرګندونې کړي، 

 ني کړي، لکه انور سادات،ميل شخصيتونه او قومونه يې توه

عبدالحفيظ منصور، حکيم شجاعي، عطامحمد نور او نور  لطيف پدرام، 

 محاکمې ته راکاږي.

الريونوال وايي که چېرې زموږ مرشوع او قانوين غوښتنې ونه  -۶۱

منل يش، نو موږ به پر نورو لويو مظاهرو الس پورې کړو، ان تر دې چې 

پلوه چې هر ډول ستونزې رامنځته  لويې الرې به بندې کړو او له دې

شوې، د ټولو مسؤليت به د حکومت په تېره بيا د لوی څارنوال او د 

 اطالعاتو او کلتور وزير پر غاړه وي. ومن هللا التوفي 

 تل دې وي افغانستان

 رسلوړی دې وي افغان ملت

 مړه او سپېره دې وي د افغانستان پ  او ښکاره دښمنان

)يون( په ګډون د الريونوالو په استازۍ پنځو تنو د تر دې وروسته زما 

سرتې محکمې د عايل شورا له ځينو غړو رسه وکتل. د سرتې محکمې 

عايل شورا غړو پرېکړه وکړه چې ژوندون ټلوېزيون د تعلي  امر به همدا 
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اوس فسخه کړي، د پرېکړه ليک نور مواد وخت ته اړتيا لري، دا به دوی د 

ورا په عمومي غونډه کې تر بحث الندې ونييس سرتې محکمې د عايل ش

او بيا به اړوندو مراجعو رسه په دې برخه کې خربې وکړي او الزم 

 تصميمونه به ونييس.

په دې ډول 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 

ه شتمني زيامننه يش د خلکو الريون په ارامه فضا کې يش، دولتي او عام

پای ته ورسېده او زموږ د ولس مدين انځور يې د تاريخ په حافظه کې 

 ثبت کړ.

د دې ترڅنګ په ګڼو واليتونو، لکه: خوست، پکتيا، ننګرهار، کونړ، 

فراه، هرات، هلمند، کندوز او ځينو نورو واليتونو کې د هويت په تذکرو 

او اسالم کليمو د ليکلو او د ژوندون ټلوېزيون په مالتړ  کې د افغان

الریونونه وشول. ما د ژوندون ټلوېزيون له الرې له خپلو ټولو هېوادوالو 

په تېره بيا د کابل له الريونوالو څخه مننه وکړه چې په نره يې د اسالميت 

ې او افغانيت د داعيې د مالتړ لپاره د مبارزې ميدان ته راودانګل، د د

 مننې ليکنی منت په دې ډول دی:
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 د ملت حامسې ته درناوی

(مه نېټه د سرتې محکمې ۷۹ل( کال د ليندۍ پر )۶۹۳۷کله چې د )

مخې ته د اسالميت، افغانيت او ژوندون ټلوېزیون د مالتړ لپاره سرته 

مظاهره وشوه، نو ما پر ځان پور وګڼله چې د يوې مننې په ترڅ کې د 

ادا کړم، د ټلوېزیون له الرې مې له ملته مننه وکړه. دا ملت د مننې ح  

(مه له ژوندون ټلوېزيون او برېښنايي ۶۸پر ) م( کال د ډسبمر۷۱۶۹مننه د )

 رسنيو څخه خپره شوه، دلته يې ک  م  رانقلوم:

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د کايناتو د هغه لوی څښنت تعالی په نامه

 وررسه دیچې د زرې زرې حساب او کتاب 

 خپل ولس ته د مننې پيغام

 د ملت حامسې ته درناوی

 مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی

 ارـله عزت رسه چې نه وي زيست روزګ

 ه وکاــلــو بــد يــې سنـــه چــــولسون

 ارــدي اختيــپادشاهان ورته سجود کان

داسې يو حالت کې چې ملت د وياړ او پرتم، تورې او قلم، جنګ او 

فرهنګ يوه سرته تاريخي او مدين حامسه وټوکوي، سړی نه پوهېږي چې 
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له کومې جملې يې پيل کړي، له چا څخه لومړی مننه وکړي؟ چاته د 

ستاينې ګلونه او د مننې اوښکې ډالۍ کړي؟ خو ښه به وي چې د مننو او 

ل خالف، زه د ټولو ژوندونوالو، ټولو اسالمپالو او ټولو ستاينو د معمو 

هېوادپالو افغانانو 

په 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 

هېر راولېږلې، له هغو خويندو به يې پيل کړم چې نه يې په دعاګانو کې 

کړو، نه يې په عميل مالتړ کې، د همدې اسکېرلو خو غرييت خويندو له 

خوا په سوونو ټلېفونونه راغلل، د مظلوميت د څپو، په ژړغوين، خو له ډېر 

عزت، عفت او همت نه په ډک اواز يې زموږ مالتړ وکړ او همدا به يې 

و مخورو به ويل: که له زملو نه پوره نه شوه... له هغو سپني ږيرو مرشانو ا

يې پيل کړم چې د عمر اوږده برخه يې د دې وطن په غم او درد کې تېره 

کړې، خو ال هم په سپېرو او دود وهلو خونو کې اويس او هر يو به همدا 

 ويل:

 پام چې وار دې خطا نه يش

 رغـــرې ديــنيل غــــا مـــم
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تاوې له هغو ماشومانو به يې پيل کړم چې له تندي يې سپينې ټوټې 

کړې وې او پرې ليکل شوي وو: اسالميت غواړو، افغانيت غواړو، ژوندون 

ښکلو ماشومانو، لکه د پغامن د رسو مڼو په شان پر خپلو ښکلو  .غواړو

اننګيو د افغانستان ښکلی درې رنګه بريو رسم کړی و او مخونه يې دومره 

ج او ښکال د رنګونو په شان. دې امتيازا  ،ښکيل ښکارېدل، لکه د بوډۍ ټال

 ته هېڅ با احساسه افغان د خپلو اوښکو سېالب نه يش ټينګوالی.

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 افغانانو د دعاګانو برکت و چې په مکه معظمه، د خدای په 

 يې موږ ته د دعا السونه لپه کړل. کور کې

له هغو ځوانانو به يې پيل کړم چې له رسونو يې سپني کفنونه تړيل وو 

او د خپلو سرتو ايډيالونو، اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره يې د ظلم او 

 استبداد په مقابل کې رس په الس کې نيولی و.

ځيګر ټوټې يې، له هغو ميندو او پلرونو به يې پيل کړم چې د خپل 

رسه له دې چې د ظلم او استبداد له خوا هر ډول خطرونه ورته متوجه 

وو، خو بيا 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 

ه توپ منصور اوالدونه په داسې حال کې د جګړې ډګر ته ولېږي، چې ن

 لري او نه ټوپک او په تش الس د ظلم او استبداد په مقابل کې ودرېږي؟

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.
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د هغو واليتونو له ځوانانو به يې پيل کړم چې په کابل کې يې تر 

رې ځان د مخه کړ، خپله الس په کار شول، پرته له دې چې د لويې مظاه

چا منفي 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 

ل مالتړ د غذايي يې موږ ته د مالتړ پيغامونه راولېږل. زندانيانو خپ

اعتصاب له ګواښ رسه وصل کړ او ويې ويل چې که چېرې د ژوندون د 

تعلي  پرېکړه بېرته وانخيستل يش، نو دوی به پر لوی غذايي اعتصاب الس 

 پورې کړي.

له هغو ځوانو خوځښتونو، مدين ټولنو، سيايس ګوندونو، حرکتونو، 

په پوره يووايل يې  صنفي اتحاديو او قومي شوراګانو به يې پيل کړم چې

 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.

به يې پيل کړم  له هغو ځوانو څارندويانو او د مظاهرې له منتظمينو

چې په ډېره سړه سينه يې د مظاهرې نظم خوندي کړ، ډېر فشارونه پرې 

 راغلل، خو خپله اوسېله يې په هېڅ ډول له السه ورنه کړه.

د مظاهرې له ټولو ګډونوالو څخه به يې پيل کړم چې له ډېرو لوړو 

کلتوري اخالقو، سړې سينې او پوره زغم څخه يې کار واخيست او يو ځل 

ا يې د يوه متمدن، با کلتوره او غيور ملت په توګه نړۍ ته ځان ثابت بي

 کړ.
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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.

له خپلو ميل پوليسو به يې پيل کړم چې په پوره نظم، دقت او عزت 

 يې د 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، هم په کې ځوان او هم په کې د نوي کلونو د عمر خاوندان. د 

سپني ږيرو مخورو ، ځوانانو او تنکيو ځوانانو د درېواړو نسلونو  هېواد د

 يووالی زموږ د هېواد والو د اوچت ميل شعور ښکارندوی کوي.

له خپلو ټولو هغو هېوادوالو، خويندو، ميندو، پلرونو، ځوانانو، مساپرو 

او نورو څخه به يې پيل کړم چې د مظاهرې تر بريا او کتنې وروسته يې له 

وشالۍ په سرتګو کې اوښکې ګرځېدلې او په سلګو سلګو يې د بريا ډېرې خ

 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.

نې وروسته غواړم، له ټولو پورتنيو ښاغلو او اغلو څخه تر مننې او ستاي

له ټول افغان ملت څخه مننه وکړم چې په خپله ملن کې يې داسې ګاليل 

غمي او سړي روزيل چې د غره په شان خويونه لري؛ هر څه يې په الس 

 لی يش، خو څوک نه ويل:تشېکې دي، خو څوک نه ازاروي، هر څوک و 
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 لـمن مـې ډکـه ده له کاڼـو خو څوک نه پــرې ومل

 ـونـو کـې دا يو عادت د غــره لـــرمـهپـه عـــادت

زما ملت يو ځل بيا پرديپالو او نورو رقيبانو ته په ډاګه کړه چې د 

څومره 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 

ونه هم ږدي، نو تر يوه وخته ورته اوسېله زامن يې پر سپينې ملن داغ

 کوي، خو يو مهال 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 

يو ځل بيا له دې سرت ازمېښته پتمن او له ډګره تل برمين او پتمن وتی، 

برمين راووت. په 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 او د دې ارزښتونو د ښکال او ځال په خاطر وه، د 

ه د ژوندون پر رس وه. زما ملت شعار ورکړ چې اسالميت او افغانيت پر رس و 

اسالميت غواړو، افغانيت غواړو، 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 ترمند 

 څوک څه کوي؟څومره توپري دی، 

 ډېر تفاوت شتــه پـه انسان کـې د مـانا په لحاظ

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي
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ددې مظاهرې پيغام دا و چې سيمې او نړۍ ته په ډاګه کړي چې 

افغان ولس يو متمدن، فرهنګيالی او توريالی ملت دی، هغه ډلې او 

د بې کلتورۍ تور اشخاص چې د دې هېواد پر مظلوم اکرثيت کله کله 

داو پورې کوي، اوس دې رايش او ودې ګوري چې څوک د لوړو 

کلتوري او معنوي 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 

 غلل:او ژبه يې غوڅه کړي، خو هغوی په دې کار کې الندې را

 که ظامل مـې ژبـه غـوڅـه کـړه تــېره شوه

 توره څومره چې تېره شوه ال خــــوږه شوه

 اوس که نر يې نو غوږونه دې خپل پرې کا

 چې زمــا نغمه سړه نـه شــوله سـره شـوه

ددې الريون بل پيغام دا و چې افغان ضد ډلو ته دا وښيي چې دا 

تونزو رسه رسه ال هم د خپلو مظلوم خو غرييت ولس له ګڼو ناخوالو او س

سرتو معنوياتو د حفاظت په خاطر په خپل مند کې وحدت، يووالی او 

پيوستون لري او که چېرې وغواړي هر پ  او ښکاره پرديپالی د نابودۍ 

 په سيند کې ډوبوالی يش.

د مظاهرې بل پيغام دا و چې مخالفني او نور مذبذب اشخاص که 

الريون وکړي او د سړيتوب الره خپله کړي، غواړي په اينده کې سوله ييز 

 نو له دغسې مظاهرې دې عربت او پند واخيل.

ددې سرت برمين الريون بل پيغام دا و چې ځانساتو، ورځچارو، 

دولتي او نادولتي مامورينو او مامورګيو ته دا په ډاګه کړي چې ستاسو له 
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مخالفت رسه رسه بيا مرستې، همغږۍ، فکر، نظر او ملګرتيا پرته او ان له 

هم دا ولس د دې زور او ځواک لري چې خپل برخليک او د خپل ژوند 

 تګلوری په خپله وټاکي.

ددې 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 

مشالونه دي چې موږ له تيارو ساری نه دی ليدل شوی، همدا دوه سرت 

څخه 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.

، اميان، هوډ، تکل، فکر او نو اوس د خپل ولس دغه درايت، کفايت

لرليد ته په کتو او له هغو څخه په الهام اخيستو رسه، راتلونکي ته ډېره 

هيله لرالی شو. د همدغه قوت موثريت ته په پام رسه موږ په دې ډاډه يو 

چې ګام پر ګام به خپلو ميل او اسالمي هدفونو ته رسېږو، د هويت د 

د اسالم او افغان کليمو د تثبيت تذکرې پر لومړي مخ به سل په سلو کې 

په خاطر د )دين( او )ملت( ستون ليکل کېږي، د دې هدف د عميل 

تطبي  لپاره به لومړی د مرشانو جرګې او ولسې جرګې د ګډ کمېسيون 

پرېکړې ته انتظار باسو، که بيا هم دا دوه ايډيالونه پکې ونه ليکل شول او 

ړ، نو بيا هم ملت ته د منلو وړ يا يې له دې څخه يو وليکه، يو يې حذف ک

نه دي، په دې حالت کې به مظلوم 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 يوې لويې مظاهرې په ترڅ 
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وږ پر ميل او اسالمي هويت کې له ولسمرشه وغواړي چې هېڅکله بايد زم

خاورې وانه ړوي. ولسمرش بايد دا قانون رد او د سمون لپاره يې کورنيو 

چارو وزارت ته ولېږي، هغوی بايد د افغان او اسالم د تثبيت په خاطر له 

 رسه، نوی کارت ډيزاين او د تصويب لپاره يې قانوين مراجعو ته واستوي.

فسادګرو، غلو، داړه مارو او ولس 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 

ادي، هغه کسان چې د افغانستان کړی، نه افغانستان، نو په کار خو د

سپېڅلی او نېک نوم يې بد کړی، د هغوی نومونه دې د رسنيو له الرې 

 افشا يش چې زموږ د سپېڅيل هېواد نوم له فساد ګرو جال يش.

کلونو کې ټول دولتي تشکيالت د ( ۶۷له ولسمرش څخه غواړو په تېرو )

ه کې څومره رسنيو پر مخ خواره کړي، چې ولس ته پته ولګي، څوک پ

دي؟ چا د کوم لياقت پر اساس کومې څوکۍ اخيستي، چا قومي او سيمه 

ييزو مسايلو ته ملن وهلې ؟ د ساري په توګه دې ژر تر ژره يوازې د هغې 

ست خپور کړي چې د )پوزېشن( او )اپوزېشن( دواړه ېولسوالۍ د افرادو ل

زيات د  پوستونه يې اشغال کړي، هم وررسه حاکميت دی او هم تر ټولو

 مظلوميت چغې وهي.

له ولسمرش څخه، د ده له دفرته نيولې بيا تر وروستۍ دولتي ادارې 

پورې، په ټولو کې، د اسايس قانون له محتوياتو رسه سم د بشپړ ژبني 

 عدالت تامينول غواړو.
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ولسمرش څخه دا هم غواړو چې د يوه ناپېييل هئيت د توظيف له 

محمداصف محسني مرکز په ګډون  الرې دې د متدن ټلوېزيون او شيخ

ټولې هغه 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 ولس ته اعالن يش.

د اسايس قانون د ساتندوی او پالندوی په توګه له ولسمرش څخه دا هم 

ټلوېزيونونه چې د هېواد د ميل بريو پرځای، نور بريغونه  غواړو، هغه

رپوي او د ميل رسود پرځای نور رسودونه خپروي او همدارنګه د اسايس 

او نورو مادو د محتوياتو خالف نرشات ( ۹۱، ۷۷، ۹،۱،۶۱،۶۳،۷۱قانون د )

 کوي، له قانون رسه سم سزا ورته ورکړي.

زموږ مبارزه د افغان او افغانيت موږ ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې 

اسالم او اسالميت او په هېواد کې د ټولو افغانانو د ميل وحدت او برابرۍ 

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 

 رښتيني برشي اصل ته د زړه له کومي کار کوو. ترمند تساوي غواړو او دې

موږ په افغانستان کې هر ټرب، هر قوم او هر ټولنيز ټويل ته ډاډ ورکوو 

چې د قومي او جنګي ټوپکوالو له اسارت څخه د دوی د خالصون لپاره 

په ټينګه مبارزه کوو. موږ خپلو هزاره افغان ورونو ته ډاډ ورکوو چې د څو 

ارته مو ژغورو، موږ تاجک افغان ورونو ته هم ډاډ ورکوو جنګساالرانو له اس

چې د يوې محدودې درې د جنګساالرانو له منګولو څخه د دې قوم د 

 ژغورنې لپاره هلې ځلې کوو.
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موږ ازبکو ورونو ته هم ډاډ ورکوو چې د يو يا څو محدودو 

 جنګساالرانو له ظلمه مو ژغورو.

او هرې ژيب افغان وګړي ته  موږ د هېواد د هر ټرب، هر قوم، هر خېل

 وايو 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، مذهب او نورو شعارونو تر چرت الندې يې ناکنټروله او بې شمېره 

انوين نامرشوع پانګه پيدا کړې، داسې ورځ به رايش چې له مرشوع او ق

 الرې به د دې پانګې رڼاوی کېږي.

موږ له ولسمرش څخه هيله کوو چې په تېرو لسو کلونو کې د هغو لسو 

ملياردرانو پانګه ميل اعالن کړي او د بيت املال برخه يې وګرځوي چې له 

 نامرشوع الرې يې پيدا کړې ده.

موږ له خپل مومن، مسلامن او مجاهد ملت څخه هيله کوو لکه څنګه 

د جهاد پر مهال، په مليونونو افغانانو له اسالميت او افغانيت څخه چې 

خپل 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 

او افغانيت، اسالم او اسالميت او ژوندون ټلوېزيون پراخ مالتړ وکړ، افغان 

په دې کې په لسګونو مدين ټولنو، ځوانو خوځښتونو، قومي شوراګانو، 

سيايس ګوندونو، د علاموو شوراګانو، فرهنګي ټولنو او زرګونو مخورو 

شخصيتونو ډېر مخکک رول درلود، داسې شخصيتونه هم وو چې د نوم له 

پرته يې په نومورکي ډول په دې ميل مبارزه کې ډېره فعاله ونډه  يادونې
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واخيسته، موږ کوښک کاوه چې په ترتيب رسه د دې ټولو بنسټونو او ښاغلو 

نومونه واخلو، مننه ورڅخه وکړو، خو څرنګه چې له ټولو نومونو او بنسټونو 

ست جوړېده چې بيان يې پوره ورځ غوښته او د دې ېڅخه داسې اوږد ل

طر احتامل هم و چې هم د ځينو مستحقو قدرمنو نومونه به بيا هم له خ

يادونې پاتې يش، نو ځکه مو له ټولو څخه په يوځايي ډول مننه غوره 

 وبلله.

ګران او قدرمن ولسه! په تېرو څو اوونيو کې په مليونونو افغانانو که 

بېالبېلو الريونونو هغه د بهرنيو مساپرو افغانانو په بڼه وو، يا په واليتونو کې د 

په بڼه، يا هم په ژوندون کې د لسګونو غونډو په شکل، يا د لوی الريون په 

ترڅ کې او يا هم د بېالبېلو لويو شخصيتونو له خوا، ماته بېالبېل القاب: 

لکه خالد بن وليد، سلطان محمود غزنوي، مريويس نيکه، لوی احمد شا 

ن، افغان يون او نور راکړل شول، زه د بابا، خوشال بابا، افغان بابا، اسالميو 

دې ترڅنګ چې ځان د خپل ولس د احسان پور وړی 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 ډول د دې ډول 

ولنې داسې يو وروستی فرد يم القابو او ستاينو مستح  نه يم . زه د دې ټ

چې تر هغه زيات 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 

و تر مېړانې، تورې او سړيتوب څلی وګورم ا چې د لوی احمد شاه بابا د

کاله وړاندې ترې احمد شاه بابا  (۷۱۲هغې ونې الندې ودرېدم چې )

الندې والړ و او تر همدې ونې الندې يې د جنګ قومنده ورکړې وه. هلته 
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ماته داسې يو ارمان راغی چې کاشکې زه هم د هغه وخت افغان او د 

و احمد شاه بابا د لښکرو يو قلموال وای، چې ما د بابا د تورې، مېړانې ا

سړيتوب کيسې ټکي په ټکي 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 

امپراتورانو  (۲فلرت وروسته موږ ته رارسويل دي. احمد شاه بابا د نړۍ په )

او هم کې هغه شخصيت دی چې هم يې توره وهلې، هم يې قلم چلولی 

يې پر مفتوحو سيمو کې د خپل رايت عزت ساتلی دی، دا خصلتونه بيا په 

 دې نورو شپږو امپراتورانو کې نه وو.

زه نه غواړم چې د شهرت په داسې څپو کې ډوب شم چې وړ نه يې 

يم، کارونه رانه پاتې يش او دا کار په ما کې د ځانپالنې، ځان غوښتنې 

نظرۍ پلمه په الس ورکړم، له خپل ولس غريزه وټوکوي او نورو ته د تنګ

څخه مې هيله ده چې زما او د خپلو ارمانونو مالتړ وکړي، زه که د پورته 

ياد شويو او نورو اتالنو د الرې په الرويانو کې حساب شم نو دا به زما لپاره 

 د لوی وياړ ځای وي، زه ځان د هېڅ ډول القابو او وياړنو مستح  نه ګڼم.

يوه خدمتګار په توګه د تل لپاره د خپل مظلوم  خو د خپل ولس د

ملت 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 ډاګه شوه چې کومې رسنۍ 

تنظيم پالې؟ پرديپالو رسنيو د هېوادپالې دي، کومې پرديپالې او کومې 

ملت د دې سرتې حامسې پر وړاندې تبليغات وکړل، خو له رشمه يې 
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تصويرونه نرش نه کړای شول. ان ميل ټلوېزيون چې په کار وه د ټول ملت 

ټلوېزيون وای، خو دلته يې خپل مسووليت تررسه نه شو کړای. د ژوندون 

کړې، خو د ژوندون،  ټلوېزيون پر ضد يې ډېرې وړې مظاهرې هم نرش

اسالميت او افغانيت په مالتړ يې د ډېرو 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!

ل ټول مظلوم، غرييت، بااحساسه، بادرکه، بادرده، يو ځل بيا له خپ

باشهامته ملت څخه د  او بانظمه، مفکر، مدبر، اوسېله ناک، صابر، باکلتوره

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 

 تړ په هيله.مال 

 ژوندی دې وي افغانستان

 رس لوړی دې وي افغان ملت

 رپانده دې وي د افغانستان درې رنګه ميل بريو

 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 هېواد پال
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 وژغورئ او افغانيت وژغورئاسالميت 

 )غوښتنليک(

ل( کال د ۶۹۳۷(مه نېټه چې د )۶۶م( کال د جنورۍ پر )۷۱۶۱د )

افغانستان ميل تحريک په ګډون  د ،( نېټې سه سمون خوري۷۷جدي له )

مرکزونو، ځوانو خوځښتونو،  بېالبېلو مدين ټولنو، ټولنيزو بنسټونو، علمي

برابر  غوښتنليکيو افغانانو  او ملتپالو قومي شوراګانو، هېوادپالو، اسالمپالو

کړ، دا غوښتنليک د سرتې محکمې په عنوان تر هغه وروسته وليکل شو 

چې د ميل شورا ګډ کمېسيون هم د هويت د تذکرو په باب د اسايس 

 قانون خالف پرېکړه وکړه.

 !د افغانستان اسالمي جمهوريت د سرتې محکمې عايل مقام ته

 په مليونونو اسالمپالو او هېوادپالو افغانانو پهله څو مياشتو راهيسې 

متواتر ډول د ميل هويت په تذکرو کې د اسالم د مقدس دين او غرييت 

تثبيت په خاطر د )دين( او )ملت( ستون د ليکلو غوښتنه  افغان ملت د

 .کړې او کوي يې

غوښتنې لپاره په کابل او  ملت رښتينو بچيانو د دې سرتې داعيې د د

واليتونو کې او تر هېواده بهر سرتې غونډې او مظاهرې وکړې او  بېالبېلو

ميل شورا تر دروازو هم ورسېدله، خو په خواشينۍ رسه  د مظاهرو لړۍ د

شمېر زورواکو او پرديپالو غوړېديل سيوري  چې پر ميل شورا د يو

( له ستونزو رسه مخامخ کړې. د )اسالم دافغانانو مرشوع او قانوين غوښتنې
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دواړو جرګو يو ګډ کمېسيون  او )افغان( د تثبيت په خاطر ميل شورا د

افرادو جوړ و، چې  وټاکه، خو مشرتک کمېسيون هم تر ډېره حده له همغو

وياړمن نوم  ان له پيله يې د هويت په تذکرو کې د )افغان( د سپېڅيل او

يمه د کل له ليکلو رسه تضاد درلود. مشرتک کمېسيون يو ځل بيا د )افغان(

تذکرې له لومړي مخ څخه وايستله او د دې پرځای يې د شخص له نوم 

)تخلص( پر زياتونې ټينګار وکړ او په دې ډول د افغان ملت مرشوع  رسه د

په خپله د )ملت( په نامه د راغلو په اصطالح استازو له خوا  او قانوين ح 

ت( رايه شو. رسه له دې چې پر )اسالميت( او )افغاني تر خاورو الندې

دی او نه د دې صالحيت لري، خو دا چې دا  اچونه د ميل شورا کار نه

مخې يادې شورا ته وړاندې شوي  ارزښتونه د يوه غريض او مريض پالن له

 .دې دمه پرمخ الړل ضد کړيو هدفونه تر وو، نو د هېواد ضد او ملت

او علمي مرکزونه  موږ د هېواد بېالبېلې مدين ټولنې، قومي شوراګانې،

کوو  په مجموع کې ټول ملت په دې متف  يو او په ټينګه د دې غوښتنه

چې د هويت په تذکرو کې دې رضور سل په سلو کې د )دين( او )ملت( 

زيات يش. اوس يو شمېر مغرضې کړۍ غواړي زموږ د ديني هويت  ستون

ميل هويت او يا هم د ميل هويت د تثبيت له الرې  د تثبيت له الرې

کار په خپل ذات کې د هېواد، ملت او  فې کړي، موږ داديني هويت ن

سل په سلو کې د هويت د  اسالم د دښمنانو يوه بله توطيه ګڼو، موږ

او )افغان( د تثبيت  تذکرې پر لومړي مخ د دواړو سرتو ارزښتونو )اسالم(

فريب د  غوښتونکي يو او په دې برخه کې هر ډول خنډ اچونه، مکر او

 .ف عمل ګڼو)دين( او )ملت( خال 
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بنسټونه، قومي شوراګانې او ټولنې په  افغان ولسونه او پرګنې، مدين

په توګه د افغانستان د اسالمي  د عدالت د سرتې رسچينې افغانستان کې

ډېر درنښت غوښتنه  جمهوريت د سرتې محکمې له عايل مقام څخه په

 قانون د سيون وروستۍ پرېکړه د اسايسېکوي چې د ميل شورا د ګډ کم

څلورمې مادې د پنځمې فقرې، چې په څرګند ډول يادونه کوي؛ د دې 

هر فرد د )افغان( کليمه اطالقېږي، د دې مادې په رڼا او له هغې  ملت پر

تطاب  کې وڅېړي او په دې باب خپله پرېکړه او نظر څرګند کړي.  رسه په

غوڅ ډول فکر او ټينګار کوي چې د ميل شورا د ګډ  افغان ملت په

اسايس قانون د څلورمې مادې د روحيې  ن وروستۍ پرېکړه دسيو ېکم

نه ده. د ملت هر فرد خپل  خالف ده او ملت ته په هېڅ ډول د منلو وړ

دې حقه  ميل هويت غواړي، هېڅوک ح  نه لري چې ملت له خپل

 محروم کړي. موږ يو ځل بيا د سرتې محکمې له عايل مقام څخه په ډېر

قانون د څلورمې مادې د پنځمې فقرې او درنښت هيله کوو چې د اسايس 

قانون د نورو مادو د محتوياتو په رڼا کې د هويت له تذکرو څخه  د اسايس

دا ډول هڅې رد او په دې باب خپل نظر  کليمې د حذف لپاره د )افغان(

 .ملت ضد اشخاصو له توطيو څخه وژغوري څرګند کړي او ملت د

 په درناوي

 هېواد فرهنګي، مدين بنسټونهد ميل تحريک په ګډون د 

 .قومي شورا ګانې او بېال بېلې ټولنې
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 ميل هويت او ولسمرش

)له ولسمرش حامد کرزي رسه د اسالميت او افغانيت په باب د ځانګړې کتنې  

 جزئيات(

 

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 تذکرو پر رس 

بداويو پورې جنجال روان دی. خربه ان تر مظاهرو، خوابديو او ډېرو زړه 

هم ورسېده. په دې بهري کې رښتيني، اسالمپال، هېوادپال او ملتپال 

افغانان هم معلوم شول. ورځچاري، ځانسايت، ځان ګټي او افغان ضد 

اشخاص او ډلګۍ هم ټول په ډاګه شول. خربه له شف شف څخه شفتالو 

 ته راووته!

انو د افغانستان ميل تحريک په ګډون ګڼ شمېر مدين ټولنو، ځو 

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 

اوښتون ويالی  یچې سړی ورته يو نسبي، فرهنګي، مدين او حقوقي وړوک

دې مظاهرو د ټولو هېوادوالو په تېره بيا د مظلوم اکرثيت ولوله يش. 
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راوپاروله او روحيه يې ورته دومره قوي کړه چې هېوادوال يې د ال لويو 

 مظاهرو لپاره جوګه کړل.

د الريونوالو غ  هدفونه همدا وو چې د هويت په تذکره کې د 

او افغان د  )دين( او )ملت( ستون وليکل يش او په دې ډول دې د اسالم

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 ټلوېزيون( او شخصاً پر ما )محمداسمعيل يون( فشار راوړي چې 

شم، چې د ميل  له دې سرتو ارزښتونو او ايډيالونو څخه الس په رس

داعيې دا خربه همداسې ګونګه پاتې يش. پر ژوندون ټلوېزيون له فشار 

راوړلو څخه هدف همدا و چې د دې رسنۍ له الرې د خلکو پيغام رسول 

کېږي او د ولس غږ پورته کېږي، که دا رسنۍ ټکنی او يا وتړل يش، نو پر 

او يا هم د دې  اوسني وخت دا کار د افغانيت او اسالميت د داعيې د تړلو

ايډيالونو د ټکني کولو په مانا ګڼل کېږي. د دوی بل هدف دا و چې د 

خلکو ذهنيت له اصيل موضوع )اسالميت او افغانيت( څخه څنګزين 

موضوع )ژوندون ټلوېزيون( او د هغه تعلي  ته راواړوي. خو زموږ باغريته 

علي  او ملت د شعوري هڅو او الريونونو په ترڅ کې هم د ژوندون د ت

تړلو خطر ډېر ژر دفع کړ او 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 ډاګه کړې او دا خربه يې تعقيب کړې 

ه دي. سرتې وه چې دوی له دې دوو ارزښتونو څخه تېرېدونکي ن

( ماده يي پرېکړه ليک په ترڅ کې هم دا په ۶۹محکمې ته يې د خپل )

ډاګه کړې وه چې د اسايس قانون د درېيمې او څلورمې او نورو مادو له 
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محتوياتو رسه سم دوی سل په سلو کې د هويت په تذکره کې د )اسالم( 

رونو له امله او )افغان( د کليمو ليکل غواړي. د ګرانو هېوادوالو د ګڼو فشا

د مرشانو او وليس جرګې ګډ کمېسيون پرېکړه وکړه چې د هويت په تذکرو 

کې دې د نوم ترڅنګ )تخلص( او د )دين( ستون زيات يش، خو د ملت 

په نامه راغلو په  اصطالح استازو يوځل بيا د )ملت( ستون ته شا واړوله، 

الو او نورو مخورو خو زموږ ګرانو هېوادوالو، تحريکوالو، ژوندونوالو، ليکو 

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 

غواړو د يوه ارزښت په ليکلو رسه بل له منځه يوسو؛ اسالم وليکو، ملت 

دا دواړه  هېر او نفې کړو او يا ملت وليکو اسالم له رسه تېر کړو، موږ

 ايډيالونه غواړو او دواړه د تذکرې پر لومړي مخ غواړو.

تحريکوالو، ژوندونوالو، 

مدين او فرهنګي ټولنو او ځوانو 

خوځښتونو يو ځل بيا د بېالبېلو 

غونډو او متواترو اعالميو له 

الرې له ولسمرش، سرتې محکمې 

او د اسايس قانون پر تطبي  د 

څار کمېسيون څخه وغوښتل 

ميل شورا د ګډ  چې د

کمېسيون دا نيمګړې او ناقانونه 

 پرېکړه رد او د تعديل لپاره يې پرېکړه وکړي.
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زه )يون( په خپله د افغانستان ميل تحريک او ګڼو فرهنګي ټولنو په 

استازۍ سرتې محکمې ته عارض شوم او د بېالبېلو  ټولنو ګډه اعالميه او 

ات پوهاند عبدالسالم غوښتنه مې د سرتې محکمې رسپرست )قايض القض

عظيمي( ته ورسوله له هغه رسه مې په دې اړه رسمي مالقات وکړ او د ټولو 

هېوادوالو غوښتنه او اندېښنه مې وررسه رشيکه کړه، ما له قايض القضات 

صيب څخه وغوښتل څرنګه چې د ميل شورا وروستۍ پرېکړه د اسايس 

کې ده، سرته محکمه قانون د څلورمې مادې له پنځمې فقرې رسه په تضاد 

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 ده؟ او په دې باب 

خپله پرېکړه ولسمرش ته صادره کړي، قايض القضات  پوهاند عبدالسالم 

کړه د اسايس عظيمي ماته وويل ))ستاسو خربه سمه ده د ميل شورا پرې

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 

حکومت يې له موږ څخه وغواړي، نه په خپل رس د قوانينو مطابقت څېړو 

ټولنيزو او نورو او نه هم له دولت يا حکومت پرته د نورو نادولتي، سيايس، 

ټولنو په غوښتنه د قوانينو مطابقت مطالعه کوو((، پوهاند عظيمي چې د 

اسايس قانون د تدقي  د کمېسيون غړی هم و، دا هم وويل: ))کله چې 

اسايس قانون جوړېده، نو فکر وشو چې که د هر چا په غوښتنه له نورو 

له سرتې  قوانينو رسه د اسايس قانون د تطاب  څېړنه مطرح يش، نو

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 باب يې يوه ماده ولوستله چې سرته 
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محکمه د حکومت په غوښتنه له اسايس قانون رسه د نورو قوانينو مطابقت 

ېړي. پوهاند عظيمي وويل: ))که تاسې غواړئ چې د ميل شورا دا څ

پرېکړه له اسايس قانون رسه په مطابقت کې وڅېړل يش، بايد حکومت ته 

خپل عرايض وړاندې کړئ چې هغه يې موږ ته راولېږي او موږ به بيا دا 

موضوع د سرتې محکمې د عايل شورا په غونډه کې مطرح کړو.(( کله 

لقضات له دفرته راوتلم، نو پر همغه ورځ مې جمهوري چې زه د قايض ا

رياست ته د همغې اعالميې د منت يوه کاپي ورولېږله: يوه کاپي مې د 

ولسمرش فرهنګي چارو مشاور ښاعيل )رسمحق  زملي هېوادمل( او بله مې  

هم د ولسمرش د دفرت رييس ښاغيل )کريم خرم( ته ،چې دوی يې ولسمرش 

يې په منت کې راغيل وو: ))تر هغه پورې چې ته ورسوي د دې اعالم

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 مصوبه توشيح نه کړي(( له نېکه مرغه چې اعالميه ولسمرش ته 

د توشيح لپاره د ميل شورا مصوبه هم  رسېدلې وه، يوه ورځ وروسته ورته

راغله، ولسمرش د اعالميې د منت منط  ته په کتو رسه د ميل شورا مصوبه 

معطل او له توشيح څخه يې ډډه وکړه. خو د هېوادپالو، ملتپالو، اسالمپالو 

بنسټونو اعالميه ساعت په ساعت د )ژوندون ټلوېزيون( پر څپو خپرېدله او 

اتلله. دې رسه موږ جوخت له بېالبېلو الرو او هېڅ وقفه په کې نه ر 

اشخاصو، لکه ښاغيل )رسمحق  زملي هېوادمل(، )کريم خرم(، )ډاکرت 

رنګني دادفر سپنتا(، )ډاکرت صادق مدبر( او نورو اشخاصو له الرې هره 

شېبه او پرله پسې ډول هڅه کوله چې له ولسمرش رسه ليدنه وکړو او د بې 

په باب ورته خپل داليل ووايو، خو په هويتۍ د دې سرتې غميزې 
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خواشينۍ رسه چې بريايل نه شو، يوه اوونۍ وروسته ولسمرش د عديل او 

قضايي چارو کمېسيون په غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. په دې غونډه 

کې قايض القضات )عبدالسالم عظيمي(، د عديل او قضايي چارو د  

وزير )حبيب هللا غالب(، د کمېسيون غړی نرصهللا ستانيکزی، د عدليې 

ميل امنيت شورا سالکار )ډاکرت رنګني دادفر سپنتا(، د جمهور ريس دفرت 

رييس )کريم خرم(، د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون رييس )ګل 

رحمن قايض( او ځينې نور اشخاص شامل وو. په دې غونډه کې هم د 

 ستانيکزي د هويت په هويت پر تذکرو بحث وشو، داکرت سپنتا او نرصهللا

تذکرو 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 شوې وه چې د )رسدار محمد داودخان( د وخت تذکره دې په پام کې 

وه. څرنګه چې هغه وخت ونيول يش، همغه تذکره يې غونډې ته راوړې 

)ملت( نه و ليکل شوی، نو د )ملت( د کليمې مخالفينو ته دا يو غټه پلمه 

په الس ورغله، د غونډې عمومي په تېره بيا د ولسمرش روحيه دا وه چې 

همدا تذکره ښه ده. کله چې موږ خرب شو نو بيا له کريم خرم، ډاکرت سپنتا 

ورته ومو ويل چې په هېڅ او هېوادمل صيب رسه په متاس کې شو او 

وجه دا خربه د منلو وړ نه ده، تاسې د داودخان د وخت په تذکره کې 

يوازې همدا د )ملت( د يوې کليمې نه ليکل معيار نيسئ او که ټوله 

تذکره؟ ما له ښاغيل کريم خرم او هېوادمل صيب رسه ډېر تېزې خو له 

 ډاکټر سپنتا رسه په تول تللې خربې وکړې:
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راته وويل: ))د  کريم خرم

داودخان د وخت تذکره څنګه 

ده؟ هلته خو ملت نه شته؟(( ما 

ورته وويل: ))د داودخان د 

وخت په تذکره کې خو نورې 

ژبې هم نه شته، هغه کاغذي وه، 

دا الکرتونيکي، هغه ټوله پښتو 

وه، دا په څو ژبو ده؟ ايا دا حکومت هم د داودخان د حکومت په 

داودخان په وخت کې کوم وايل له افغانيته انکار معيارونو برابر دی؟ د 

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 خاطر لغوه 

کړي وو چې واحد ملت جوړ او قوي يش، اوس خو ټول حکومت پر 

مو د داودخان د حکومت پر  سيمو او قومي ډلو وېشل شوی، کوم کار

معيار برابر دی، چې يوازې هلته د )ملت( کليمې له نشتوايل څخه ناوړه 

ګټه اخيستل کېږي، که د داودخان تذکره معيار وي، نو بيا ټوله تذکره 

مه. په هغه تذکره کې خو )دين( هم ذکر و، يمعيار کړئ، نه يوازې يوه کل

 ين( و او نه )ملت(. خو د اوسني حکومت په طرحه کې خو نه )د

له ښاغيل هېوادمل رسه مې هم همدا خربې وکړې، ډاکرت سپنتا راته 

په ټلېفون کې د قضايي کمېسيون د غونډې په باب وويل چې زما نظر له 

پخوا څخه په دې باب معلوم دی، زه د افغان د کليمې پلوی يم )افغان( 

کريم خرم  زموږ ميل او سيايس هويت دی، تاسې کوالی شئ له ښاغيل

څخه چې په هغه جلسه کې ناست و، خو په جلسه کې يې هېڅ خربې ونه 
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کړې، زما د نظر په باب وپوښتئ. سپنتا وويل: )) باوجوديکه ما يک فارسی 

زبان هستم، مسئله قوم برايم مطرح نيست اما بايد يک هويت داشته باشيم 

يمه افغان ان هويت ميل افغان است، رصف نظر از اينکه بعضی ها از کل

تعبري دوګانه دارد، بعضی ها افغان به معنی پشتون تلقی ميکند، اما ما افغان 

مدرن ان تلقی  نه به معنی پشتون، بلکه به معنی هويت ملی و سياسی و

( ۹۳ميناميم. ما درجلسه قضايی به رييس جمهور ګفتم که در فرانسه )

ه )فرانس( را به درصد )فرانس( زندګی ميکند اما همه باشنده ګان فرانس

حيث هويت ملی خويش قبول کردند، در افغانستان هم کدام مشکلی 

وجود ندارد که افغان را به حيث هويت ملی خود قبول منايم.(( سپنتا 

زياته کړه: ))په دې مسئله کې زه تارسه هم نظره يم، رسه له دې چې په 

خو په دې  ډېرو برخو کې زما او ستا د نظرونو ترمند اختالف و او شته.

مسئله کې زه ستا د نظر پلوی يم(( البته ډاکرت سپنتا د )دين( په انډول د 

)ملت( پر عنرص زياته تبرصه وکړه او پر همدې توکي يې ټينګار کاوه، ځکه 

 بحث هم د )ملت( پر کليمې و.

له ډاکرت سپنتا، رسمحق  زملي هېوادمل او کريم خرم رسه زما ټلېفوين 

 وو چې همدا کسان جمهور رييس ته الرسسی لري. ارتباطات له دې امله

ددې خربې يادول هم رضوري دي چې نرصهللا ستانکزي هم ډېر 

زيات معقول حقوقي داليل وړاندې کړي وو، خو چا ورته څه خاص 

ارزښت نه و ورکړی. موږ چې د جمهوري رياست دې حالت ته پام وکړ؛ 

بېلو مدين ټولنو، قومي نو خواشيني شو، د ميل تحريک په ګډون مو د بېال 

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 
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کې شو، يو شمېر واليتونو کې هم له مطرحو شخصيتونو رسه په متاس کې 

يو مظاهرو د جوړولو تکل شو او پر يوه وخت مو په ګڼو واليتونو کې د لو

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 وروستی زور په مظاهرو کې راټولوو او 

د څو ځيل او پرله پسې هڅو څرګندوو(( بيا بيا مو کوښک وکړ، خو زموږ 

رسه رسه له ولسمرش رسه پر مالقات بريايل نه شو. يوه اوونۍ وړاندې راته 

هېوادمل صيب زنګ وواهه چې رييس صيب وايی تاسې د مالقات لپاره 

خپل لېست راولېږئ، رييس صيب ماته وييل چې مالقات برابر کړه. ما 

پوه کسان چې له  ويل څومره کسان؟ هغه وويل، لس پنځلس متخصص او

( کسانو لېست وربرابر کړ، چې د بېالبېلو سيمو او ۷۷هر قومه وي، ما د )

بېالبېلو قومونو مخور شخصيتونه پکې وو، لېست مې ورولېږه، دوه ورځې 

وروسته له جمهوري رياسته زنګ راغی، ستاسو لېست ډېر اوږد دی، رييس 

صيب وايي، د )يون( په شمول 

مې په  يوازې پنځه تنه. بيا

لېست 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 چارو کارپوه دی، څلورم شخص )چرند سنګ( د 
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م زه خپله وم، دا لست خوست د افغان سکانو له جملې څخه دی، او پنځ

ل(کال د دلوې پر )شپږمه( د يکشنبې پر ورځ مازيګر ۶۹۳۷مې ورکړ،د )

څلورنيمې بجې مالقات برابر شو. کله چې په ګلخانې ماڼۍ کې د مالقات 

ځای ته ورسېدو، نو لوی څارنوال )اسحاق الکو(، قايض القضات )پوهاند 

و نور هم راغيل وو، پوه عظيمي( ، ډاکرت مدبر، ډاکرت سپنتا، کريم خرم، ا

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.

ولسمرش پر خپله څوکۍ او نورو په مشرتک ډول دواړو خواوو ته 

 کېناستو، د غونډې ټول ترکيب په دې ډول و:

 ولسمرش حامدکرزی -۶

 قايض القضات پوهاند عبدالسالم عظيمي -۷

 لوی څارنوال محمداسح  الکو -۹

 عدليې وزير حبيب هللا غالب -۱

 د علاموو شورا رييس موالنا قيام الدين کشاف -۳

 د ميل امنيت شورا سالکار ډاکرت رنګني دادفر سپنتا -۱

 د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون رييس ګل رحمن قايض -۲

 ارو د ادارې لوی رييس ډاکرت صادق مدبرد چ -۸

 د ولسمرش د دفرت رييس کريم خرم -۳

 پوهنوال محمد اسمعيل يون -۶۱

 جرنال غالم حسني هزاره -۶۶

 شېرعلم امله وال -۶۷

 عبدالحکيم تورسن -۶۹
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 چرند سنګ -۶۱

 غونډه ولسمرش په دې ډول پيل کړه: ))بسم هللا الرحمن الرحيم.

غري رسمي مشوريت غونډه ده، چې د يوې ورونو دا غونډه يوه 

 خاصې موضوع يانې د تذکرو په باب جوړه شوې ده.

يو شمېر ورونه چې د بېالبېلو فرهنګي، مدين ټولنو منايندګي کوي  

)همداسې ده که نه؟ )ماته يې وويل، ما وويل هو( ماته عارض شوي وو او 

و چې په تذکره خپلې پاڼې يې رالېږلې وې، په هغو کې يې له ما غوښتي و 

کې دې د )دين( او )ملت( يا )اسالم( او )افغان( کليمې وليکل يش، دا 

ورونه اوس راغيل د دوی داليل به واورو چې دوی څه وايي، بيا به په دې 

 موضوع غور وکړو((.

ماته يې وويل: ))رشوع يې کړه،!(( ما وويل: ))زه يې پيل کړم؟ ده 

ډول پيل کړې:  )) بسم هللا  وويل: ))هو!(( ما خپلې خربې په دې

الرحمن الرحيم. د قدرمن ولسمرش، 

قايض القضات صيب او نورو ټولو 

قدرمنو مرشانو او د غونډې د 

برخوالو په اجازه!... مارسه د هويت 

په تذکره کې د )دين( او )ملت( يا 

)اسالم( او )افغان( کليمو د ليکلو 

لپاره ډېر زيات داليل شته، خو نه 

ټول بيان کړم، نه وخت د دې ايجاب کوي او نه دلته داسې غواړم دلته 

خلک ناست دي چې هغوی پر دې موضوع او يا د دې موضوع پر 

باريکۍ نه پوهېږي، بلکې دلته ټول داسې خلک ناست دي چې پر دې 
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موضوع او د دې موضوع پر حساسيت، نزاکت او رضورت ډېر زيات او ښه 

ات توضيحات ورکړل يش. خو غټو پوهېږي، نو رضورت نه شته چې ډېر زي

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 ملت ورڅخه 

په هېڅ وجه تېرېدونکی نه دی، دې ملت پرې قرباين ورکړې، دا دواړه 

ه رايګرۍ راغيل، نه پرې بحث او ارزښتونه نه د رايګرۍ موضوع ده، نه پ

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 

ارزښتونه خوندي وساتو، د افغانستان اسايس قانون )قانون مې وروښود( د 

مادې واضح کوي چې د دې ملت پر څلورمې مادې پنځمه فقره او نورې 

هر وګړي د )افغان( کليمه اطالقېږي او تذکره موږ فرد ته ورکوو، د هر فرد 

هويت )افغان( دی، هېڅ قانون، هېڅ شخص ح  نه لري چې له ماڅخه 

په چل او فرېب او يا د قوانينو د دوران له الرې دا ح  سلب کړي. 

ه محتوياتو رسه په ټکر کې افغانستان کې هېڅ قانون د اسايس قانون ل

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 قانون د محتوياتو مخالف دی، نو ځکه مردود دی. د 

ه چې هلته په اکرثو کې )دين( او افغانستان نورو تېرو تذکرو ته په پام رس 

)ملت( راغيل، د اسالم او افغان کليمې يې تسجيل کړي دي، د همدې 

اوسني حکومت په تذکره کې  هم د )دين( او )ملت( کليمې ليکل شوي، 

ل( کال يو فرمان صادر کړ چې  ۶۹۸۷ريس صيب! تاسو په خپله غالباً پر )

ن کليمه وليکل يش((، پر دې د هويت په تذکرو کې دې د ټولو لپاره افغا

 عکس بايد بدل شي
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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 

تذکرې څخه وويست او هم  )ملت(؟(( ما ورته ټولې تېرې تذکرې 

ادونو د هويت ورښکاره کړې. ))بله خربه داده چې د نړۍ نورو مطرح هېو 

تذکرې 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 تذکرې مې هم ورته ښکاره کړې، مخکې تر دې چې زه تذکرې 

))د اکرثو  وښيم، ولسمرش وويل، ))نور هېوادونه څنګه دي؟(( ما ورته وويل

هېوادونو په تذکرو کې نشنيلټي ذکر ده(( ده وويل: ))پاسپورت مه يادونه، 

تذکره راښيه،(( ما ورته د لسو هېوادونو تذکرې راوړې وې، هغه مې ورته 

الس په الس مخې ته کېښودې، د املان تذکره هم په کې وه په نشنيلټي 

لسمرش وويل: کې يې ليکل شوي وو )ډوچ( او د نورو هېوادونو هم، و 

)سپنتا ته يې ورښکاره کړه( ډاکټر سپنتا د ولسمرش ښي الس ته په وروستۍ 

ليکه کې ناست و. هغه ته يې الس په الس ورکړې. هغه چې تذکرې 

جمهور رييس د داودخان د وخت  وکتلې، د تاييد رس يې وخوځوه.

تذکره په الس کې ونيوه، ويې ويل: ))دادی دلته خو يې ملت نه دی 

ې مخکې موږ په جلسه کې همدا د داودخان د وخت ځی؟ څو ور ليکل

تذکره معيار ونيوله، څرنګه چې هلته ملت نه و، نو موږ وويل چې دلته هم 

ما ورته وويل: ))رييس صيب د داود خان د وخت  ورته رضورت نه شته((.

په تذکره کې مو همدا يو معيار په پام کې نيولی، چې ملت په کې نه شته 

هلته خو )دين( هم شته، تاسو ولې دين کښلی و، ايا د اوسنۍ  که څنګه؟

تذکرې بڼه هم د هغې تذکرې په شان ده؟ شکل، ژبه او محتوا يې ټول په 
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همغه شان دي؟ بله خربه داده چې د داودخان په وخت کې خو ملت ته 

هېڅ خطر نه و او نه چا د دې جرئت کوالی شو چې د ملت پر وړاندې 

ن په تذکره کې )دين( معيار نه نيسئ، خو )ملت( چې ودرېږي، د داودخا

په کې نه شته بيا همغه راټينګوئ؟(( دې وخت کې يوځل عدليې وزير 

غالب صيب غږ کړ، ))در تذکره ما دين بود(( ما ورته وويل: ))نه و، چېرته؟ 

نه دين و، نه ملت، دين بيا دويم ځل د مولوي صيب تره خېل محمدي 

تصويب او په تذکره کې يې ځای کړ، د مرشانو  په وړانديز وليس جرګې

جرګې په مصوبه کې نه دين شته نه ملت(( غالب صيب بيا ټينګار وکړ، ما 

وويل: ))زه دوه ځله نورو ملګرو رسه شورا ته په همدې خاطر الړم چې 

تذکره کې نه )دين( و نه )ملت(،(( غالب صيب بيا ټينګار وکړ: ))دين بود 

ويل: ))الړ به شو د وليس او مرشانو جرګې لومړيو تو خرب نداری(( ما و 

بحثونو او تاييد شويو طرحو ته(( دې وخت کې پوهاند صيب عظيمي د 

غالب صيب د نظر په باب وويل: )دين و، خو په ارشيف کې پاتې شوی(( 

دا چې د ارشيف مانا دلته څه ده؟ په دې پوه نه شوم، خو څه ناڅه پته 

انو شورا پاس کړې وه، په هغې کې د )دين( ولګېده، هغه طرحه چې وزير 

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 تذکرې پر لومړي مخ دې )دين( وليکل يش.

کل شوي د دې وخت کې ولسمرش بيا وويل: ))نو چې پورته لي

افغانستان اسالمي جمهوريت د تابعيت تذکره، نو بيا خو دواړه په کې 

راغلل، افغانستان او اسالمي، نو بيا )ملت( او )دين( ته څه اړتيا ده؟(( ما 

وويل: ))رييس صيب د افغانستان اسالمي جمهوريت د دولت عنوان او 
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وخت پر رسمي نوم دی، نه د )ملت( نوم دی، نه د )دين(. دا عنوان 

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 جمهوريت شو، بيا اسالمي دولت، بيا اسالمي امارت، بيا موقته 

دی، يو څو فيصده  اداره، انتقايل اداره او دا دی اوس اسالمي جمهوريت

د دې احتامل هم شته چې سبا ته بيا اسالمي امارت يش. د دولتونو 

عنوانونه بدلېږي، خو)ملت( او )دين( نه بدلېږي. زموږ دين )اسالم( او 

ملت مو )افغان( دی، دا د دولت په عنوانونو پورې نه تړل کېږي. بله خربه 

زما ميل هويت په داده چې دې ته د ميل هويت تذکره هم وايي، نو چې 

کې معلوم نه وي نو د څه يش تذکره ده؟ هغه تذکره چې ستا ميل او 

عقيده يي هويت نه يش څرګندوالی، هغه نو د څه يش تذکره ده؟ څه 

ارزښت لري؟ لنډه دا چې موږ )بې دينه( او )بې ملته( تذکره نه غواړو او 

تذکره  نه يې زغمالی شو. دلته يو دولت په دې پلمه سقوط شو چې په

کې يې د )دين( ستون نه و ليکل شوی، اوس به يو حکومت په دې پلمه 

سقوط کېږي چې په تذکره کې يې د )ملت( ستون نه دی ليکل شوی، نن 

چې يې د )افغان( کليمه له تذکرې ووېستله سبا ته به يې له پاسپورته بايس، 

بحث کوي.  بل سبا بيا د افغانستان کليمه هم نه مني، پر هغې به هم رارسه

بل په دې کې تاوان څه دی، که وليکل يش؟(( جمهور رييس وويل: 
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))هېڅ تاوان نه لري، بلکې ګټه لري، اته نوي فيصده ګټه لري.(( دې 

وخت کې يې عدليې وزير ته مخ ورواړوه، ويې وويل:  ))شام بګويد!(( 

هغه وويل: ))او جا ګفته شد که جمهوری اسالمی افغانستان امده، 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 کابينې تر غونډې 

وروسته نور خلک هم شته چې 

 او ځانګړې پرېکړې کوالی يش

)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 

ملت او هېواد ترمند فرق 

وکړو. افغانستان رغېدلی له 

وک چې افغانه دی، نو څ

)افغان( نه مني )افغانستان( 

 خو اتومات نه مني((.

ما وويل:  ))زه نور 
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داليل هم لرم که وخت و، وروسته به يې ووايم، خو اوس خپلو ملګرو ته 

نوبت ورکوم.(( جمهور رئيس، )حکيم تورسن( ته اشاره وکړه چې خربې 

 پيل کړي! تورسن صيب وويل: ))به اجازه رييس صاحب جمهور و متام

حارضين محرتم در اين مجلس، ما ميخواهم ګفته های خود را در چند 

کليمه مخترص عرض بدارم، تنها در مورد همني موضوع، مختص رسی 

تذکره تابعيت بحث ميکنم ګر چه  موضوعات ديګر نيز وجود دارد که فعاًل 

وقت اش نيست، اګر رييس صاحب الزم ديد، در يک فرصت مناسب ديګر 

، رييس صاحب محرتم! بايد عرض شود که در طول سی، باز بحث ميکنم

سی و پنج سال بسياری ارزشهای مهم به اين و ان عنوان از ما ګرفته شد، 

تنها افتخار که مانده، همني افغان و افغانيت ما و شام است، که متام ملت 

را وصل کرده، کليمه افغان به همه اقوام،  خورد و کالن و هر فرد اين 

ق ميشود، اين مشخص به يک قوم نيست، افغان افتخار مملکت اطال 

ماست، اګر اين افتخار از ما ګرفته شود، ديګر خو چيز نه مانده، که ګرفته 

شود، همني هويت ملی ما )افغان( و )افغانيت( مانده اګر اين هم ګرفته 

شود، ديګر چيزی منی ماند، حاال که خارج مريوم، همه ما به افغان ياد 

ر تاجک و ازبک، پښتون و اينها نوشته شود در خارج برای ما ميشويم، اګ

چه بګويد، تاجک کجا استی؟، تاجک تاجکستان، ازبک ازبکستان، پشتون 

پاکستان، ما قرغيز هم داريم، تاتار هم دارم، اينها را چه بګويد؟ قرغيز 

قرغزستان يا قرغيز افغانستان، تاتار روسيه يا تاتار افغانستان، در روسيه 

ندين قوم زندګی ميکند ولی همه انها را روس ميګويد، در تذکره هويت چ

شان برای همه شان روس ګفته ميشود. همني هندو های افغان ما، اينقدر 

وطنپرست هستند، که ما هندوستان رفته بوديم، يک هندو افغان مارا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

8١6١ 
 

تابعيت هندوستان ميداد، يک رشط برايش مانده بود، که فقط جای تولد 

افغانستان نوشته نکو، هندو افغان ما برايش ګفت، ما در افغانستان تولد  تانرا

شدم، ما افغان هستم، افغان و افغانستان افتخار ما ست، به خدا قسم که او 

هندو ما خاص از خاطر نام افغان و افغانستان تابعيت هندوستان را قبول 

ن و افغانيت نکرد، اين وطن خانه مشرتک ما است ما به هيچ وجه از افغا

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 ديګر را نيز ميخواهم جناب رييس جمهور به شام بګويم، که شام 

نګری انتقاد کوچه اه ديد هميشه در مبارزه جاری تان به خارجيها از

ميناميد، خوب است که از کوچه اهنګری به کوچه زرګری هم قدم بزنيد 

از زرګران هم مشوره بګرييد، زرګران مشوره بسيار باريک و ظريفانه را 

ميدهد، خوب است، کارشناسان و افراد چيزفهم را نيز وقت به وقت 

و کې د دعوت منايد و از انها نيز مشوره بګرييد!(( د تورسن صيب په خرب 

)کوچه اهنګری( کليمې جمهور رييس ته ډېر خوند ورکړ،  ويې ويل: )) 

چون جنګ جنګ اهنګری است، از اين خاطر از کوچه اهنګری داخل 

 ميشم((

م خو فعالً وقتش يتورسن صيب وويل: ))ما ګپهای ديګر رانيز دار

م، نيست که همه شان رابيان کنيم، فعالً به همني ګپهای خود اکتفا مينامي

 تشکر از توجه 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 
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د روپيه طفل پشت ما می امد، خريات ميخواست، ما به يکی از انها يک چن

دادم، فکر کردم که هر سه اش از يک فاميل است، چند قدم ديګر که 

رفتم از همني سه طفل يک دخرت پشت ما ميدوه، به اواز بلند ميګويد که 

به او پيسه دا دی برای ما هم بدهيد، ما پيسه ندادم، در اخر  به اواز بلند 

داسې ترخې  دوزدن رشوع کرد،  عجيب اين که دشنام زدنش به پشتو بود،

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 ويې نيسم، پيسې ورته ورکړم، دې راڅخه منډه 

رايش کړه، ما هم دويدم اينا هم، خو ګريش نه کردم، طفل ديګر که هم

بود و از او کرده کمی خورد بود او را ګري کردم، همداسې رپېده له ډاره، 

ما ويل مه ډارېږه، وهم دې نه، دا راته ووايه چې تاسې دلته څه کوئ او 

دا پښتو دې څنګه زده کړې؟ ده راته وويل چې موږ خو پښتانه يو، دلته 

ور کې پښتو اوسېږو موږ کور کې پښتو وايو، هغه بله مې خور وه، ټول ک

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 خود را هندی 

ها انډين ميگفتند، و در تذکره شان )انډين( نوشته بود، به همه هندی 

)اطالق( ميشود، همني )سلامن خورشيد( که فعالً وزير خارجه هندوستان 

است از لحاظ قومی پشتون است و در پشتون اپريدی است، در اپريدی 

هم کوکخيل است، مګر فعاًل منيګه که پشتون هستم، اپريدی هستم يا 

کوکخيل هستم، بلکی ميګه که هندی يا انډين هستم. در هندوستان 

قوم و صدها مذهب هستند، به همه شان انډين اطالق ميشود، حتی  صدها

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

8١62 
 

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 ميګويد و به افغان بودن خود افتخار ميکند.((

م حسني ولسمرش بيا جرنال غال 

هزاره ته نوبت ورکړ، جرنال هزاره 

خپلې خربې داسې پيل کړې: ))به 

اجازه رييس صاحب جمهور و همه 

محرتمني حارض در اين جلسه ما 

کمکی مال هستم ماليی صحبت 

ميکنيم، هللا)ج( در قران عظيم الشان 

اكُم مِّن َذكٍَر يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَ می فرمايد: بسم هللا الرحمن الرحيم، 

 َ ِ أَتَْقاكُْم إِنَّ هللاَّ َوأُنَثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد هللاَّ

 ...َعلِيٌم َخِبريٌ 

هدف ما ازين ايه کرميه اينبود که خداوند)ج( ما را شعبه شعبه 

خداوند)ج( مکرم کسی است که افريده، برای تعارف يکديګر مګر به نزد 

تقوا داشته باشد. وقتيکه ما برای تعارف خويش يک هويت نداشته باشيم، 

مردم ما را به نام چی و از کجا ميشناسد؟ افغان و افغانستان افتخار ماست، 

ما رس افغان بودن خويش افتخار ميکنم، يک تعداد اشخاص که انها نه 

کدام زبان و سمت ګپ انها جدا  منايندګی از کدام قوم ميکند. نه از

است، هيچکس ح  ندارد افغانيت ما را از پيش ما بګريد، از اين خاطر ما 

تاييد ميکنم، اسالميت و افغانيت بايد در تذکره ذکر ګردد. ما از ګپهای 

برادر خود اقای يون پشتيبانی ميکنم و طرفدار اين هستم که )دين( و 
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ه ذکر ګردد که هويت ملی ما مستحکم )ملت( )اسالم( و )افغان( در تذکر 

 ګردد.

ګپ ديګر من به رييس جمهور اين است که ما خو اين طرف و ان 

طرف در تلويزيونهای ګپ ميزنم، دولت را ګوشتزد ميکنم، کاستيها، 

نواقص و کاميابيها را برجسته ميسازيم، خوب است که رييس صاحب وقت 

ا دعوت منايد، از اينها در ناوقت اين کارشناسان، اهل خربه و ديګران ر 

مورد مسايل کالن مملکت مشوره بګريد، تنها رس چند  نفرکه اين طرف و ان 

طرف رييس جمهور حلقه زده به اينها مملکت جور نه ميشود، به هر حال 

در بعضی مسايل از عملکردها و نظر رييس جمهور به خصوص در مورد 

بعضی مسايل ګيله ها و انتقاد عقد قرارداد امنيتی پشتيبانی ميناميم و در 

های رانيز دارم. در اخر يک بار ديګر ګپهای برادران خود را تاييد 

 ميناميم، و خواهان ذکر کليمه )اسالم( و )افغان( در تذکره هستم.((

جمهور رييس د جرنال هزاره تر خربو وروسته وويل: )) جرنال صيب 

رب دارم.(( بيا يې شېرعلم ګپهای ته در تلويزيونها ميشنويم از همه چيز خ

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 پشه يي يم، په پشه يي، پښتو 

او دري ژبو درېواړو ښې خربې 

کوالی شم او په همدې درېواړو ژبو 

تراوسه مې څو عنوانه کتابونه چاپ شوي چې دلته مې راوړي ليکنې کوم. 
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هم دي، رييس صاحب تاسو ته به يې وروسته درکړم، په پوهنتون کې 

، لکه په پوهنځي کې تدريس کوماستاد يم، د حقوقو او سيايس علومو 

څنګه چې مې مخکې په خربو کې يادونه وکړه، زه په قوم پشه يي يم، خو 

پر افغان وياړم، افغان زما ميل هويت دی او د ټولو ملت مې افغان دی او 

افغانانو ميل هويت دی، دا وياړ تقريباً زر کاله وړاندې موږ ته راکړل شوی 

په دې جغرافيه کې ټول اوسېدونکي افغانان دي. موږ هېچا ته، حتی 

رييس صيب تاسو ته هم اجازه نه درکوو، چې زموږ د ميل هويت پر 

صاحب تاسو چې له امريکا رسه د امنيتي تړون په وړاندې ودرېږئ. رييس 

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 هدف نه وي، 

نو دومره جنجالونو ته څه اړتيا ده؟ رييس صاحب تاسو په دې تېرو دولسو 

ت د ټينګښت لپاره ډېر کارونه کړي دي، د خپلې کلونو کې د ميل وحد

واکمنۍ په دې وروستيو شپو ورځو کې دا بل ګام هم پورته کړه، دا 

قانوين کار دی، تاسې د اسايس قانون ساتونکي او عميل کوونکی ياست 

که چېرې تاسو دا کار ونه 

کړئ نو اينده کې به پر تاسو 

سخت تور پورې يش او 

رو ګټلی نوم به مو له خاو 

 رسه خاورې يش.

نو زموږ غوښتنه ده چې 

قانون تعديل او د اسايس 

قانون له روحيې رسه سم د 
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افغان او اسالم کليمه د هويت په تذکرو کې راوړئ، تر اسالميت او 

افغانيت نور پورته ارزښتونه موږ نه لرو، هېڅوک ح  نه لري چې له موږ 

حارض يو، که د وينې څخه دا ارزښتونه واخيل. موږ هر ډول قربانۍ ته 

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.((.

د شېرعلم امله وال تر خربو وروسته ولسمرش )چرندسنګ( ته چې د 

ې څخه دی، نوبت ورکړ.   ولسمرش وويل: ))چرن افغان سکانو له جمل

سنګ اوس ستا نوبت دی وايه(( چرند سنګ وويل:  د ريس صاحب او 

ټولو په اجازه، زه افغان يم او پر افغانيت وياړم، البته )دين( مې له نورو 

افغانانو جال دی، خو افغانيت کې ټولو رسه رشيک يم او ملت مې افغان 

ره کې د )دين( او )ملت( د ليکلو غوښتنه کړې دی، موږ پخوا هم په تذک

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 ليکي، هندو خو زموږ مذهب يا دين شو، نو دا ملت 

ړ شم، نو هغه به ماته څه ووايي؟ د کوم مې څه شو؟ که زه يو بل ملک ته ال 

ځای هندو يې؟ د هندوستان هندو يې که د بل ځای؟ ملت دې څه شی 

دی، نو زه به ورته څه ووايم؟ څه موده وړاندې د )قايض نذير حنيفي( په 

نامه يووکيل په وليس جرګه کې وويل: هندوان او سکان دې موږ ته دا 

تان څخه افغانستان ته راغيل ثابته کړي چې دوی څه وخت له هندوس

دي؟ دې ښاغيل ته بايد وويل يش چې هندوان او سکان له هندوستانه 
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افغانستان ته نه دي راغيل، بلکې دوی له دې ځايه هندوستان ته تليل  

 دوی د دې وطن اصيل اوسېدونکي دي((.

دې وخت کې جمهور رييس وويل: ))بې شکه، بې شکه چې د دې 

دي،  وطن اصيل اوسېدونکي

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، پر 

افغانيت وياړو، موږ چې د دنيا هر ملک ته الړ شو، ځان ته افغان وايو، په 

تان کې هم موږ ځان ته افغانان وايو، پر افغان وياړو، هلته زموږ هندوس

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 افغانيت کېږي، که نه مذهب خو مو له هغو رسه يوشان 

توپري لري، اوس چې څوک موږ څخه دا ميل هويت  دی، خو ملت مو

اخيل، دا د هېچا ح  نه دی، نو رييس صاحب په پای کې بيا وايم چې 

په تذکره کې د )ملت( او )دين( کليمې ليکل حتمي او رضوري دي، د 

ملت په مقابل کې دې ټولو ته افغان وليکل يش او د )دين( په مقابل کې 

سالم( او څوک چې هندو مذهبی وي، څوک چې مسلامن وي، هغه ته )ا
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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 )ډاکرت 

رنګني دادفر سپنتا( ته نوبت ورکړ، چې خپلې خربې وکړي. ډاکرت سپنتا 

يد ما متذکر شويم که ما در بسياری وويل: )) به اجازه همه دوستان! اول با

مورد با همکار ساب  خويش اقای يون اختالف نظر داشتم و دارم ولی در 

  يد ميناميم.ياين مورد ما نظر اينها راتا

باوجوديکه ما يک فارسی زبان هستم، قومم معلوم نيست که از کدام   

طاهری  قوم هستم، ونه خود ما به قوم متعقد هستم، مادر ما مربوط قوم

است و در خانه ما اخرين کسيکه پشتو حرف 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 صاحب من در اين مورد بار ها به شام 

دم. صحبت کردم و در جلسه اخری نيز رس موقف خود را دوباره تاکيد کر 

در اين جلسه يک بار ديګر ياد اور می شوم که من يک افغان هستم، و 

افغان يک هويت ملی و سيايس ما ست، رصف نظر از ان که بعضی ها 

افغان را تعبري دوګانه ميدهد، برای ما افغان بودن هويت ملی است، در هر 

ن مملکت چندين قوم زندګی ميناميد، ما منيتوانيم، به هر قوم خورد و کال 

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، حاال ما 

ز ياد منيتوانيم که به هر پرده ان نام عليحده بدهم، کلش به نام پيا

ميګردد، افغانستان هم کشوری است که در ان اقوام ګوناګون زندګی 
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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 

نس( حل منوده، بطور مثال فرانسه، در فرانسه سی و پنج در صد )فرا

هستند، ولی همه باشندګان ان کشور )فرانس( رابه حيث هويت ملی خود 

قبول کرده.(( ډاکرت 

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 

ولی اوالدهای ما پاسپورت املانی  پس تسليم دادم، فعالً پاسپورت ندارم،

افغان( نوشته است. مثال های زيادی وجود  -دارد، در پاسپورت انها )دوچ

روز اول برای تان ګفتم، که افغان هويت ملی دارد، رييس صاحب ما از 

ماست و حاال نيز ما نظريات برادرها را درين مورد تاييد ميناميم. اګر 

ابل اش به همه )افغان( نوشته شود کاری ستون )مليت( ذکر ګردد و در مق

 درستی است.((

تر ډاکرت سپنتا وروسته )استاد نرصهللا ستانيکزي( ته نوبت ورسېد. 

هغه خپلې خربې داسې پيل کړې: ))د محرتم رييس صاحب او ټولو 

دوستانو په اجازه، زه نه غواړم ډېرې خربې وکړم، اکرثو دوستانو خربې 

تائيدوم، منتها د داودخان د وخت د تذکرو  وکړې، زه د دوستانو خربې
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په باب يوه يادونه کوم، په تېره جلسه کې هم دا تذکره ياده شوه چې 

)ملت( په کې نه دی ياد شوی، هلته هم ما خپل داليل درلودل، اوس يو 

ځل بيا د هغې تذکرې په باب خپل داليل وايم. د داودخان تذکره د 

وه، دا هغه وخت و چې د مدين ل( کال په بهري کې ووېشل ش۶۹۳۹)

ل( کال د مدين حقوقو قانون ۶۹۳۳حقوقو قانون نه و تصويب شوی، پر )

تصويب شو. په دې قانون کې راغيل چې فردي او ميل هويت د يوه 

هېواد د هر تبع ح  دی او دا قانون هم د داودخان په وخت کې 

ه کې تصويب شوی، که داودخان دويم ځل تذکرې وېشلې نو رضور يې پ

د ملت ستون زياتوه، ځکه چې د هويت يا تابعيت تذکرې له دې قانون 

رسه په مخالفت کې نه شوې تقسيمېدالی، خو داودخان وخت پيدا نه کړ 

او نور مشکالت تاسې خپله وليدل چې رامنځته شول. د دې لپاره چې دا 

مشکل حل يش ډاکرت صيب سپنتا د افغان د تثبيت لپاره د )مليت( کليمه 

يشنهاد کړه، خو زه د )مليت( پر ځای )ملت( د کليمې وړانديز کوم، ځکه پ

چې له )مليت( کليمې څخه روسانو خلکو ته بل ډول ذهنيت ورکړی، 

هغوی )مليت( د )قوميت( لپاره کاراوه، نه د نشنيلټۍ يا )ملت( د تعبري په 

مانا.(( دې وخت کې ډاکرت سپنتا وويل: ))منظور ما هامن نشنيلټي است 

نه قوميت(( ستانکزي زياته کړه، د دې په خاطر چې له يوې 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 يش.(( 

ولسمرش هم د )مليت( د کليمې د دوو ګوين تعبري په باب رس وخوځوه او 

ويل: ))دا د روسانو تعبري و، مليت همدا نشنيلټي ده((. دې وخت ويې 

کې ما )يون( وويل د دې لپاره چې ټول ناسم تعبريونه له منځه الړ يش 
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همدا  د )ملت( کليمه سمه ده، اوسنۍ تذکره کې چې همدا اوس 

تقسميږي  هم همدا د )ملت( کليمه ليکل کېږي او په مقابل کې يې ټولو 

 ته افغان.

ې وروسته د علاموو شورا تر د

رييس )موالنا قيام الدين کشاف( 

خربې پيل کړې، هغه وويل: 

))اسالميت( او )افغانيت( او )اسالم( 

او )افغان( داسې حقيقتونه دي چې 

د ملر په شان روښانه دي، دا داسې 

ووايي زه شپه او څوک  دي چې يو

ورځ،  تور او سپني نه منم او له هغو 

ه افسوس کوم د هغو خلکو په حال چې ځانته نه څخه انکار کوم. ز 

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 

تذکرو کې )دين( نه دی راغلی، ما څو ځله دا خربه کړې چې افغانستان له 

دی، داسې چې په تن کې روح نه وي، ما علاموو ته  اسالم پرته تش کالبد

وويل چې دې برخه کې صرب کوو، نو اوس زه وايم، رييس صاحب چې دا 

دواړه کليمې )دين( او )ملت( دې په تذکرو کې رايش، که نه له دې څخه 

غ  جنجال جوړېږي، دا څه مانا ورکوي چې تذکره کې دې نه )دين( 

لپاره ده؟ افغانستان يو اسالمي هېواد دی،  وي نه )ملت( نو دا تذکره د څه

 دلته بايد دې مسئلې ته ډېر پام ويش، د خلکو احساسات ونه پارول يش.((
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دې وخت کې عدليې وزير وويل: ))دين است چرا نيست!(( ما بيا 

وويل: رييس صيب د حکومت په طرحه کې نه دين شته نه ملت، دا چې 

او څنګه دا کار کړی، دا بېله  د حکومت کومو مامورينو له کومې الرې

خربه ده، خو حقيقت دادی، چې حکومت کومه طرحه لېږلې وه په هغه 

کې نه )دين( شته نه  )ملت(.(( ولسمرش وويل: ))ولې نه شته؟ موږ خو دا 

مسئله لېږلې وه.(( دلته عدليې وزير بيا وويل: ))دين است((، دې وخت 

ارشيف کې شته((. د ارشيف کې بيا پوهاند صيب عظيمي وويل: ))دا په 

مانا 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 وويل: ))دا خو د ولس زور و چې )دين( يې د 

ړي مخ يې ځای کړ، اوس ښامار له ستوين راوويست او د تذکرې پر لوم

 بايد ملت هم د دې ښامار له ستوين راوځي.((

ما وويل: )) رييس صاحب اصيل خربه داده چې په ميل شورا کې 

خلکو داسې فکر وکړ چې ځه حکومت خو دين او ملت په تذکره کې 

راوړي، يو شمېر خلکو د تذکرې پر لومړي مخ د قوميت د ليکلو غوښتنه 

رثو غړو پرېکړه وکړه چې د تذکرې پر لومړي مخ د کوله، د وليس جرګې اک

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 ډېټابېس کې و، ډېټا بېس 

کې پاتې شو، خو ملت نه په ډېټابېس کې و نه د حکومت په وړانديز کې، 

ډېټا ووت، هم د تذکرې له لومړي مخه او کومو وکيالنو چې نو ځکه هم له 

په شفاهي ډول 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 
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ملت پاتې کېږي، خو ويل کېږي چې د  )ملت( په باب د وکيالنو شفاهي 

ارشيف څخه ايستل شوی، نو په ليکيل منت کې خو غري له تصويب هم له 

هغې هم نه و، نو ځکه )ملت( هم د تذکرې له لومړي مخ او هم له 

ډېټابېس څخه ووت، وليس جرګه وروسته متوجه شوه، چې )دين( هم 

پاتې شو، وروسته يې په بله غونډه کې د مولوي صيب تره خېل په 

جرګې ته ولېږه. مرشانو جرګې د وړانديز هغه پاس او بيا يې مرشانو 

)تخلص( په زياتولو د حکومت طرح تاييد او وليس جرګې د )دين( د 

ستون په زياتولو رسه قانون مشرتک کمېسيون ته حواله کړ، ګډ کمېسيون 

پر اختاليف مسايلو بحث وکړ )ملت( د توطيو، دسيسيو او ابهاماتو قرباين 

يل: ))کليمه افغان در شو.(( پر دې وخت عديل وزير يوځل بيا وو

ديتابېس است(( ما ورته وويل: ))نه شته، رييس صاحب نه په ډېټابېس کې 

 شته نه د تذکرې پر لومړي مخ.((

ولسمرش ما ته مخ راواړوه: ))دا کار خو موږ کاوه، څه رضورت و 

مظاهرو ته، دومره غاملغال او ټلوېزيوين بحثونو ته!(( ما ورته وويل: 

راکړه، يو دوه درې معرتضې جملې ووايم!(( هغه ))رييس صيب اجازه 

وويل: ))ووايه! ما وويل: ))يو نيم کال د مخه مې احوال درولېږه چې 

ماته وخت راکړه د هويت د تذکرو په باب دررسه ګورم، دا حساسه مسئله 

ده، يو شمېر کړۍ شته چې غواړي ميل هويت ته زيان ورسوي، ما ته چا 

هېواد مل صاحب رسه متاس ونيسه، ما هغه ته وخت رانه کړ، تا وويل چې 

ت پر وخت خپل نظريات ورکړي، کېدی يش هغه تا رسه رشيک کړي خو 

وي، خو د يو نيم کال په بهري کې موږ پردې بريايل نه شو چې تاسو 

وګورو، کله چې ما استعفی ورکړه، دنده مې پرېښودله او تاسو رسه مې 
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که چېرې د وليس جرګې انتخابات  مالقات درلود، بيا مې يادونه وکړه چې

عادالنه شوي وای نو نن به په وليس جرګه کې افغان ضد عنارصو د ميل 

هويت پر ضد کارتونه نه پورته کول، د افغان له کليمې رسه به يې 

حساسيت نه ښود، تا وويل چې دا څو محدود کسان دي، هغه ده بايې 

يمه تاييد او تصويب لوله، تاسې رسه دا تصور و چې اکرثو د )ملت( کل

کړه، خو نتيجه دا وه چې هرڅه د ملت ضد عنارصو په ګټه پای ته 

 ورسېدل.

کله چې له حکومته اشتباه وشوه يا مامورينو درغيل وکړه، افغان او 

اسالم يې حذف کړل، وليس جرګې هم اسالم او افغان ذکر نه کړل، مرشانو 

خربه نوره خالصه وه ،  جرګه هم له اسالم او افغانه الس پر رس شوه، نو

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 بېرته ځای پر ځای شو، نو چې نه دې حکومت عرض اوري، نه 

مظاهرې او هغه هم له مرشانو، نه وليس جرګه او نه هم کوم بل ارګان، 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 د همغو مظاهرو برکت دی چې تاسو دا قانون 

د توشيح نه يش، توشيح نه کړ، موږ نه يوازې دا غواړو چې دا قانون باي

بلکې غواړو چې په دې کې تعديل رايش، که تاسو يې توشيح هم نه 

کړئ، هغه خپله پر قانون بدلېږي، موږ خو ډېره هڅه وکړه چې د دې 

قانون د توشيح د معياد تر پوره کېدو دمخه تاسو رسه وګورو، خو چا زموږ 

خربه هم له غوښتنو ته غوږ ونه نيوه، که موږ مظاهرې نه وای کړې، نو دا 
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حکومته او هم له شورا څخه تېره وه )اسالم( او )افغان( دواړه قرباين شوي 

وو(( ولسمرش بيا وويل:)) نه تاسې نور حساس کړل(( ما وويل: ))ولې 

حساس يش؟ موږ خو اسالميت او افغانيت غوښتی، د دې په مقابل کې 

پر ولې ځينې اشخاص حساس يش؟ بيا چې حساس يش، يش دې نو.(( نو 

دې وخت ډاکټر سپنتا وويل: ))حساسيت طرف مقابل را هم بايد در نظر 

ګريم(( هغو کسانو ته يې اشاره وه چې ويل يې )افغان نيستم( او بل د لوی 

اکرثيت حساسيت ته چې ټول افغانيت او اسالميت غواړي، ما وويل: په 

او  ( افغانان افغانيت او اسالميت غواړي يو کم شمېر اشخاص۳۳سلو کې )

کړۍ چې له افغانيت او اسالميت رسه دښمني لري، د هغوی خربو ته 

( په سلو کې خلک له نظره لويېږي؟ د ۳۳اوس ترجيح ورکول کېږي او )

دې لوی اکرثيت حساسيت ته پام نه کېږي خو د محدودو اشخاصو 

 حساسيت ته پاملرنه کېږي.

بله خربه دا ده چې اوس د 

کليمې هويت په تذکرو کې د افغان 

پر نه ليکلو  ټينګار او پر ليکلو يې  بې 

تفاوتۍ، له )ملت( او )دين( رسه د 

مخالفت په مانا ده او بله وروستۍ 

خربه دا کوم چې که )دين( او )ملت( 

يا )اسالم( او )افغان( په تذکره کې ذکر يش، د دې تاوان څه دی؟ تذکره 

ي که ځار پرېو پرې سېزل کېږي؟ مصارف پرې زياتېږي؟ د چا پر اوږو ب

څنګه؟ ګټه يې ډېره ده که زيان؟(( ولسمرش بيا وويل: ))نه ګټه يې ډېره 
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ده(( ما وويل: ))چې ګټه يې ډېره ده نو ويې ليکه، فرمان ورکړه(( ده 

 وويل: ))جوړوم يې خو تاسو موږ خپل کار ته پرېږدئ((

تر دې وروسته جمهور رييس د نتيجې او جمع بندۍ په توګه وويل: 

نو موږ دلته شورا هم لرو، د هغوی نظر ته به هم ګورو، ښه پوره بحث ))ورو 

وشو اکرثيت په دې نظر دي چې په قانون کې بايد تعديل رايش(( )ډاکټر 

مدبر( ته يې غږ کړ د قانون د توشيح وخت تېر شوی که پاتې؟ ډاکټر مدبر 

 او نرصهللا ستانکزي ورته وويل: ))پنځلس ورځې يې پوره شوي، تېره سه

شنبه يې وخت پوره شو، هغه اوس د قانون بڼه خپله کړې. دې وخت کې 

ولسمرش وويل: ))خري نو حل الره د قانون تعديل دی؟(( نرصهللا ستانکزي 

ورته 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 

يل څه وخت به دا کار تر رسه يش؟ بيا خربه مبهمه پاتې شوه، هسې نه و

چې د تېر په شان بيا پاتې يش؟ موږ غواړو وخت رافکس کړې چې موږ 

ملت ته ډاډ ورکړو(( ده بيا وويل: 

))درجوړوو يې نور نو ستاسو کار 

نه دی دا د حکومت کار دی،  موږ 

خپل کار ته پرېږدئ، کوو يې خو 

زيوين بحثونه او تاسې به ټلوې

مظاهرې نه کوئ(( ما بيا وويل: 

))رييس صيب  موږ به ټلوېزيوين 

بحثونه او مظاهرې نه کوو خو تاسو به موږ ته د دې کار د عميل کولو 

تضمني راکوئ او وخت به راته ټاکئ چې تر دغه وخته دا مشکل  
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حلېږي؟(( ده بيا وويل: ))بس کوو يې په دې ورځو کې به يې خالص 

نور ډېرو بحثونو او جنجالونو ته حاجت نه شته ، حکومت خپل کار  کړو،

 ته پرېږدئ!((.

په همدې خربو پسې جلسه ختمه شوه ولسمرش بلې خونې ته د بل 

 مالقات لپاره الړ. 

په دې جلسه کې لوی څارنوال محمد اسح  الکو هم ناست و، زموږ 

. )کريم خرم( خربو ته يې د تاييد رس خوځاوه، خو خپله يې څه ونه ويل

او )ډاکټر صادق مدبر( هم خربې ونه کړې. د اسايس قانون پر تطبي  د 

څار کمېسيون مرش )ګل رحمن قايض( چې د دې غونډې بل برخوال و او 

 الزمه وه چې خربې يې کړې وې، تر اخره غلی و، هېڅ خربه يې ونه کړه.

افغان  تر مالقات وروسته ما ته ډاکټر صيب صادق مدبر وويل: ))کليمه

در ديتابېس وجود ندارد(( هغه د قانون  هغې مصوبې ته الس ونيو چې ده 

 رسه وه او ميل شورا ورته رالېږيل وه.

ددې دومره جزياتو له يادونې او د غونډې د )مينوټ( له ليکلو څخه 

مې هدف دا و چې د ميل او عقيده يي هويت مسئله يوه ډېره حساسه 

پر ژمنې سل په سلو کې باوري نه يم، موږ  مسئله ده، زه اوس هم د ولسمرش

له جمهور رييس رسه ژمنه وکړه چې د دې قانون تر تعديل پورې به نه 

ټلوېزيوين بحثونه کوو او نه مظاهرې، خو که چريې په يو معني وخت کې 

د ملت دا قانوين غوښتنې ونه منل شوې، نو بيا خو مجبور يو، هم به 

ثونه او هم به ټولې هغه قانوين الرې الريون کوو هم به ټلوېزيوين بح

 کاروو چې د دې برحقې داعيې لپاره په کار دي.
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پښت ته  يددې تفصييل ليکنې بل هدف او پيغام دا دی چې راتلونک

دا په ډاګه کړو چې تاسو چا د هويت له بحرانه ژغوريل ياست او چا درته 

واد پالو د هويت پر ضد توطيې جوړې کړې دي؟ له هغو اسالمپالو او هې

افغانانو څخه هم ډېره مننه کوم چې د تېرو څو مياشتو په بهري کې يې په 

ډېره ميړانه، د خپل ميل او اسالمي هويت د مالتړ لپاره ميدان ته 

 راودانګل.

دا ليکنه به په دې خاطر خپره کړم چې څو ورځې چوپ پاتې کېدل 

وم ح  السکوت د ولسمرش د ژمنې عميل کېدو ته د انتظار لپاره دي، نه ک

دی، نه کوم ډار، نه کومه وېره، نه کوم احتياط او نه هم د کوم نامرشوع 

امتياز خربه په کې مطرح ده چې ځانساتو او ورځچارو ته د ))ناوړه تبسم(( 

 پلمه په الس ورنه يش.

که د يو محدود او ټاکيل وخت په بهري کې د ملت دا مرشوع غوښتنې 

قنيني فرمان په نتيجه کې د )اسالم( او ونه منل شوې؛ ولسمرش د يوه ت

)افغان( د تثبيت لپاره د )دين( او )ملت( ستونونه د هويت د تذکرې پر 

لومړي مخ ونه ليکل، نو بيا به د رسنيو او نورو ټولو تبليغايت امکاناتو او د 

خپل ولس د ميل او شعوري بنسټونو له الرې خپل نظريات له ولس رسه 

هم ټول د انځوريزو، چاپي او اورېدنيو رسنيو پر رشيکوو، دا جريان به 

مخ  څرګند وو، د ولس په مشوره به د مظاهرو په ګډون ټولې هغه الرې 

 چارې کاروو چې قانون راته اجازه او ح  راکوي. وما علينا االلبالو

يادښت: کله چې مو ولسمرش رسه دا جلسه وکړه، تر هغه وروسته مو 

تذکرو کې د افغانيت او اسالميت موضوع  ګام پرګام او وخت پر وخت په

تعقيبوله، د ولسمرشۍ ماڼۍ له خوا په تېره بيا د چارو د ادارې له خوا 
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وخت پر وخت احوال او ډاډ راکول کېده چې دا کار رضور خالصوو، 

تاسو اندېښنه مه کوئ، جمهور رييس حامدکرزي همدا ځوابونه رالېږل 

مظاهرې به نه کوئ، په همدې چې لوز مې دررسه کړی دا کار خالصوم 

همدې کې يې راباندې مياشتې تېرې کړې او زموږه اوسېله يې هم ډېره 

راتنګه کړه، څومره چې به 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 

مخې ته کېږدو، ترپايه همدا مستقيم ډول وګورو او خپلې کړې ژمنې ورته 

موضوع د غوښتنو او ژمنو ترمند ناحله پاتې شوه.ان تر دې چې د نوي 

 ولسمرش لپاره د ولسمرشۍ د ټاکنو وخت رانږدې شو.
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 د کرزي د واکمنۍ تر پايه نورې هڅې

کرزي په واکمنۍ کې له ګڼو مظاهرو او همدارنګه له هغه رسه  د حامد

تر ځانګړې او وروستۍ تفصييل کتنې وروسته بيا هم د ميل داعيې 

ناستل، هر وخت يې له بېالبېلو الرو د جمهور نغوښتونکي په ارامه کې

رييس له دفرت رسه اړيکي نيول، خو هغوی به متواترې ژمنې کولې چې 

ونه خالصېږي او موږ خپله ژمنه عميل کوو. په دې مظاهرې مه کوئ، کار 

بهري کې مو د سرتې محکمې، د اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون 

او همدارنګه نورو اړوند ادارو ته بېالبېل مکتوبونه هم ورولېږل او د هويت 

په تذکره کې مو د اسايس قانون له محتوا رسه سم د افغانيت او اسالميت د 

ارګانونو هم په دې برخه کې کوم قانوين ګام  وکړه، خو يادو ه ليکلو غوښتن

پورته نه کړ، د دې ترڅنګ مو په دې اړه د ټلوېزیون او نورو ډله ييزه 

رسنيو له الرې ګڼ شمېر اعالميې هم خپرې کړې، خو خپله جمهور 

رييس حامدکرزي يوازې ژمنې کولې او وخت يې تېراوه. ځينو مشاورينو 

م ورته وييل وو چې له دې مسلې څخه ستونزې يې کېدی يش دا ه

ياست، دې جنجال کې ځان مه  (يو ميل شخصیت!)پيداکېږي، تاسو خو 

هم په  ېاخته کوه، بل حکومت ته يې پرېږده، کېدی يش دا ډول مشور 

کې خپل اغېز ولري، خو خپله دی هم په حکومت کې د يو شمېر 

جنګساالرانو او اقليتونو د حقوقو د يو شمېر مدعيانو د خوشالۍ لپاره د 

قانون پر رس معاملې ته حارض و. ان خربه دېته ورسېده چې د جمهوري 

رياست انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې شو، نوماندان هم مشخص شول. د 
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وکړ،  ړانستان ميل تحريک د ارشف غني له نوماندۍ څخه مرشوط مالتافغ

ماده  له هغې جملې څخه په يوه( ماده ييزه غوښتنې مو مطرح کړې ۷۶)

وه. په دې پروتوکول کې راغيل وو يادونه شوې کې د ميل هویت په اړه 

چې که چېرې اوسنی جمهور رييس )حامد کرزی( د خپل حاکميت تر 

تذکرو کې له قانون رسه سم د افغانيت او اسالميت ذکر پايه د هويت په 

ونه کړي، نو که چېرې تاسو د جمهوري رياست مقام ته بريالۍ شوئ، په 

لومړي ګام کې به په دې برخه کې اقدام کوئ! او له اسايس قانون رسه 

هغه د   سم به د هويت په تذکرو کې د )اسالم( او )افغان( کليمې ليکئ!

ژمنه وکړه او ان دا يې هم وويل چې دا ماده د يو  دې مادې د تطبي 

رشط په توګه د بحث وړ ځکه نه ده چې زه خپله افغان يم او دا خپل 

مسووليت ګڼم. ارشف غني په ټاکنو کې بريالی شو. دا چې نور بيا څه 

 وشول دا به په نورو ليکنو کې ولولئ!
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محمد ارشف غني  جمهور رییس له 

 څخه غوښتنه

(مه نېټه چې د ۶۲م( کال د نومرب پر )۷۱۶۱ليکنه يا غوښتنه د )دا 

( مې نېټې رسه سمون خوري، ليکل ۷۱ل( کال د لړم مياشتې له )۶۹۳۹)

 شوې ده. دا مهال ډاکرت ارشف غني نوی واکمنۍ ته رسېدلی و.

مخکې تر دې چې دی د تذکرو قانون توشیح کړي دا غوښتنليک 

 هغه ته لېږل شوی و.

ورځې چې د تابعیت د تذکرې د وېش مسله رامنځته شوې، نو هغې  له

شمېر پرديپالو کړیو هڅه کړې چې د هویت په تذکرو  له همغې ورځې یو

له  کې د دین او ملت ارزښتونه

منځه یويس، دوی په ميل شورا 

کې د یو شمېر کړیو او په 

اشخاصو  حکومت کې د یو شمېر

په واسطه د هویت له تذکرو 

( او )افغان( کليمې څخه د )اسالم

خو په زرګونو افغانانو د  وایستلې،

ميل شورا او هم د سرتې 

وکړې، په پای کې ميل شورا د هویت په  محکمې پر وړاندې مظاهرې

به ددین  چې د هر مسلامن افغان لپاره تذکره کې د )دین( کليمه ولیکله

په کېږي، خو د )ملت( کليمه چې  په مقابل کې د )اسالم( کليمه لیکل

د هر افغان لپاره د )افغان( کليمه لیکل کېږي، په تذکره  يې مقابل کې به
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هویت د تثبیت  کې را نه وړه او په دې ډول یې د یوه واحد افغان ملت د

 .مخه ونیوله

له رییس رسه  تر هغه وروسته ګڼ شمېر افغانانو د سرتې محکمې

څخه  هویتوویل د شورا دا پرېکړه ، چې څوک له خپل ميل  هوکتل، هغ

خو ويې ويل چې په دې برخه کې د محکمې  بې برخې کړي، ناقانونه ده.

له ولسمرش حامد  بیا ګڼو افغانانو حکم د يوه قانوين بهري ايجاب کوي.

وکتل، هغه د سرتې محکمې رییس، لوی څارنوال، د اسايس  کرزي رسه

وو کمېسیون مرش، د امنیت شورا سالکار، د علام قانون پر تطبی  د څار

سالکاران، د عدلیې وزیر او د نورو اړوندو  شورا رییس، خپل حقوقي

غونډه کې پرېکړه وشوه چې ولسمرش دې  ادارو مسولین راوغوښتل، په دې

ميل شورا تېروتنه اصالح کړي او  د یوه ځانګړي تقنیني فرمان له الرې د

)ملت( ستونونه دواړه  حکم دې وکړي چې د تذکرې پر کارت د )دین( او

)اسالم( او د هر مسلامن افغان ته ولیکل يش، د دین په مقابل کې دې د 

مقابل کې دې د هېواد هر اوسېدونکي ته )افغان( ولیکل يش.  په )ملت(

ژمنه وکړه چې داکار به زه کوم، خو په خواشینۍ رسه  جمهور رییس دا

ورا ناقانونه پرېکړه عميل نه کړه او د ميل ش چې تر پایه یې خپله ژمنه

 .هامغه شان ناقانونه پاتې شوه

اوس چې یو ځل بیا د تذکرو د وېش او چاپ خربه مطرح کېږي، 

دا تشویش دی چې هر افغان ته به )بې افغانه( تذکره  ټولو افغانانو رسه

شورا ناقانونه پرېکړه به عميل کېږي؟ او که نه هر  ورکول کېږي او د ميل

لیکلو رسه تذکرې  رسه سم د )افغان( کليمې په هویت افغان ته به د هغه له

 حکم به عميل کېږي؟ ورکول کېږي اود اسايس قانون

ناقانونه  موږ ستاسو څخه په ډېر درنښت هیله کوو، چې د ميل شورا

الرې  مصوبه باید توشېح نه يش، جمهور رییس باید د یوه تقنیني فرمان له
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يمې پر لیکلو رسه سمون او لومړی د هویت په تذکره کې د)افغان( کل

 .راوړي او بیا د تذکرو د چاپ او وېش حکم صادر کړي اصالح

تقنیني فرمان صادرول دي او اوږده الره یې  د اصالح لنډه الره د

دی. خو موږ هیله لرو چې دیوه فرمان په  شورا ته د بېرته مسرتدېدو حکم

هویته تذکرو وېش هغې پرته د بې  ترڅ کې دې دا تېروتنه اصالح يش، له

خیانت چې د هېواد په  لوی افغان ولس رسه یو لوی خیانت ګڼو، داسې

ځل بیا ټینګار  تاریخ کې له بل هېڅ خیانت رسه د پرتلنې وړ نه دی. یو

مزینه  کوو چې د ميل هویت تذکره دې د ميل هویت په کليمې )افغان(

 .او بیا دې چاپ او توزېع يش

  په درناوي

 فرهنګي ټولنېافغان مدين او 
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 د ميل هويت لپاره مبارزه دوام لري

م( ۷۱۶۱د ژوندون ټلوېزيون خربيال په خپل يو راپور کې ليکي: د )

پوهنوال  د افغانستان ميل تحريک مرش استاد(مه نېټه 3١پر ) نومربکال د 

له پخواين مرش ښاغيل ډاکټر  ګوند محمد اسمعيل يون د افغان ملت

فريضې د  استاد يون ته د حج وکتل. ښاغيل احديانوارالح  احدي رسه 

او  په مناسبت يوه ځانګړې مېلمستيا کړې وه. په دې مېلمستيا ادا کولو

 هېواد د روانو حاالتو، اوسنيو خطرونو، راتلونکو کتنه کې دواړو د

احتاميل خطرونو او د هغوی د مخنيوي پر الرو چارو خربې وکړې. استاد 

کتنه کې وويل: چې ټاکل شوې  دېحدي ته په ډاکټر انوارالح  ا يون

نهمه( ډاکټر ارشف غني احمدزی د نفوسو د احوال  قوس)ده نن شپه د

به د )افغان( کليمه د هويت له  کار رسه ثبت قانون توشېح کړي او دې
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سرت ارزښت او داعيې ته سخت زيان  د افغانيت هم به او تذکرو ووځي

له ډاکټر ارشف غني رسه  اوس موږواړوي، ډاکټر احدي وويل: که څه هم 

الرې ډاکټر  خو کوښک کوم چې له هرې ممکنې، مستقيم متاس نه لرو

 ارشف غني ته پيغام ورسوم، چې دا قانون تر هغه وخته توشېح نه کړي

کتنه کې ډاکټر  دې . پهېچې يوه معقوله حل الره ورته نه وي پيدا شو 

ميل خوځښتونو د احدي د مطرحو افغان شخصيتونو او  انوارالح 

 .خربې وکړې راټولولو پر يوې طرحې هم

قانون  د ثبت ود يکشنبې ماسخوتن ډاکټر ارشف غني د نفوسو د احوال

له خپلې قانوين نيمګړتيا رسه رسه توشېح کړ. د دوشنبې پر ماښام د دې 

ناقانونه قانون پر وړاندې استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون خپل غربګون 

 .هېوادوالو مالتړ يې راخپل کړچې د ګڼو  وښود

شنبې پر ورځ استاد پوهنوال محمد  د قوس پر )يوولسمه( نېټه د سه

وکتل، په دې کتنه کې  اسمعيل يون له پخواين ولسمرش حامد کرزي رسه

په هېواد کې د ميل وحدت پر 

 ټينګښت بحث وشو او د هېواد

اوسني حاالت او د پرديو 

مداخلې وڅېړل شوې. پخواين 

ډاکرت  رش حامد کرزي دولسم

خوا د نفوسو د ه ارشف غني ل

ثبت قانون پر توشېح  واحوال

کړه. استاد  خواشيني څرګنده

محمد اسمعيل يون ورته وويل: 
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او ډېرې جرګې مو درولېږلې چې  هم ډېر عذرونه وکړل موږ خو تاسو ته

وړ. موږ او ټول ملت له  دې قانون کې تعديل راوړه، خو تاسو تعديل رانه

درڅخه خفه يو.  تاسو څخه هم په دې برخه کې ډېرې ګيلې لرو او ډېر

نه امضا  حامد کرزي وويل: ما خو معطل کړ، امضا خو مې نه کړ، ده به هم

 کاوه. استاد يون وويل: تاسو او اوسني ولسمرش دواړو په کې خپله خپله

برخه لرله، خو نتيجه هغه څه شوه چې دا دی اوس يې ګورو او راتلونکی 

  .يې هم بد عواقب وګوري نسل به

 د ژوندون خربیال زياتوي:

ځوانان راځي او په  استاد يون ته هره ورځ په سلګونو افغان مرشان او

 دې باب وررسه ګوري، استاد يون غواړي د خپل ولس له مطرحو

شخصيتونو او ميل خوځښتونو څخه تر سال مشورې وروسته د ميل هويت 

رو کې د افغان کليمې د ځايونې لپاره ټولې هويت په تذک د ځلونې او د

 .په دې برخه کې غوڅ اقدام وکړي هڅې منسجمې کړي او بيا
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 بيا هم افغانيت او ميل هويت

(مه نېټه ډاکرت غني په پټو سرتګو او ۳ندۍ پر )ېکال د ل (ل۶۹۳۹)د 

له چا رسه له مشورې پرته د نفوسو د احوالو ثبت قانون توشيح کړ. دې 

قانون تر پښو الندې کړ. موږ چې تر دې دمه پورې  اسايس ځل بياکار يو 

د ميل هويت داعيه په منظم ډول تعقيب کړې وه، دې کار راباندې 

سخت تاثري وکړ. يوه ورځ وروسته ما د غني د دې اقدام پر وړاندې خپل 

قانوين غربګون وښود چې دلته يې د هغې وينا د ليکيل منت يوه برخه 

 رانقلوم:

د کايناتو د هغه سرت رب په نامه چې د زرې زرې حساب او کتاب 

وررسه دی، نه له چا پيدا دی او نه ترې څوک پيدا دي، خو لکه څنګه 

 کوالی هد سرتګو په رپ کې يې فنا ،چې يې دا ټول موجودات پيدا کړي
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يش، له امري څخه فقري، له فقري څخه امري، له غريب څخه غني او له  هم

نييل سپور وي او د  رغني څخه غريب جوړوالی يش، هغه چې د غرور پ

 پاچاهۍ نشې يې د عقل وزرونه تړيل وي، خو دی د دې توان لري چې:

 په يوه ګردښت يې پرېبايس له برمه

 نه يې غشی نه لېندۍ وي نه يې سپار
 

ېوادوالو! زه نن نه د کومې ډلې، نه د کوم ګوند، نه د کوم ګرانو ه

تنظيم، نه د کوم واليت، نه د کوم سمت، نه د کوم رسنيز مرکز او نه هم د 

کوم زور او کومو زرو له ادرسه او نه هم د کوم چا په استازۍ تاسې ته 

مخاطب يم، زه يو عادي افغان يم او پر دې وياړم چې د خپل عمر په 

  :کلن بهري کې( ۱۲نږدې )

 د چا مال خوړلی او نه مې څوک وژيل دي مې نه

 نه مې چاته ورک شه يا گم شو کله وييل دي 

 خو وخت د اعرتاف دی ګناه خپله درته واميه 

 نه ميه منکر په مظلومانو مې ژړيل دي 
 

ګرانو او خوږو افغانانو! له هغې ورځې چې د پخواين شوروي اتحاد 

يرغل وکړ، نو له همغې ورځې راهيسې هېڅ افغان  لښکرو زموږ پر هېواد

ښه ورځ نه ده ليدلې، د روسانو په يرغل کې نه يوازې زموږ هېواد ته درانه 

زيانونه ورسېدل، بلکې سرت معنوي او کلتوري زيانونه يې هم واړول. د 

کلتوري او ميل زيانونو په لړ کې زموږ ميل هويت ته هم سخت زيان 

د هغو کورنيو تاليڅټو د ميل هويت او واحد افغان  ورسول شو. روسانو او

ملت لپاره نوي، متضاد او بېالبېل تعريفونه وړاندې کړل، خو هغه 

او مرضونو پوهېدل، پر خپل  نوهېوادپال افغانان چې د روسانو پر غرضو 
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وخت يې د روس پلوه ډلو د شومو حرکتونو پر وړاندې مبارزه وکړه، کله 

ارس او پنجاب نويو پوې، نو بيا يې ځای د چې شوروي لښکرې ماتې ش

راټوکېدلو قوتونو او عريب شېخانو ونيو او روس غچ اخيستونکي وررسه يو 

ځل بيا ملګري شول او بيا هم زموږ پر ميل هويت او ميل وحدت له څو 

خواوو يرغلونه پيل شول. د دې مثلث او مربع ملبې ال سړې شوې نه وې 

و نړيوالو اړيکي د اور ليکې ته ورسېدل او يو چې د طالبانو د ترخه نظام ا

ځل بيا هېوادوال د اور پر تبۍ کېنول شول، د بن په کنفرانس کې يوې 

محدودې سيمې، يوې ولسوالۍ او يوه روس پلوه او ايران پلوه متعصب 

ګروپ ته سيايس واک وسپارل شو، د ولسواکۍ انګازې او اوازې هرې 

د واکمنو جنګساالرانو پر خالف چا د خواته خپرې شوې، خو په نظام کې 

نيوکې چغه نه شوه پورته کوالی، يو تن د ولس په اصيل رايو نږدې درې 

ځله ولسمرش شو، خو )ولس( شاته پاتې شو او )مرش( د ارګ د دېوالونو دننه 

د جنګساالرانو په ډول ډول ناقانونه معاملو پوره ديارلس کاله تېر کړل، هر 

خص چې په دې بهري کې د عدالت چغه پورته کوله ملتپال او هېوادپال ش

او په نظام کې د واکمن فساد او سيکتاريزم پر وړاندې به ودرېده، هغه به 

په بېالبېلو فاشيستي او نشنيلستي تورونو تورنېده او د فعاليت ساحه به يې 

ارس او اوسني ايران، فاشيستي پکلونو کې د پخواين ( ۶۹محدودېدله. په )

ره د دولت په رګونو کې ننوت چې نږدې هر رګ يې د ايران مکروب دوم

د هيلو متثيل کاوه، له هرې خوا پر افغاين هويت بلوسې روانې وې، د 

پنجاب فاشيستي کړيو چې ال له نيمې پېړۍ راهيسې يې له افغاين هويت 

او ميل وحدت رسه اسايس کينه لرله، د ايران له خاينو کړيو رسه هامهنګ 

نګل. ايرانپالې رسنۍ په حکومت کې دومره فعالې وې چې عمل ته راودا
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ټولنې په تېره بيا له غريب نړۍ  ېمعاش او مادي امتيازات يې له نړيوال

اخوندانو پالـله.  د څخه ترالسه کول، خو فکر، انګېزه او عقيده يې د ايران

د هېواد اکرثيت چې د طالبانو د افراط قرباين شوی و، په قصدي ډول 

راکاږل شو او په هېواد کې د ځمکنۍ بشپړتيا او د ميل هويت  حاشيې ته

وراثت خال رامنځته شوه، له دې خال څخه ايرانپالو او  د حفاظت لپاره د

پنجابپالو کړيو په رسعت رسه ګټه پورته کړه او د يادو شويو کړيو د نفوذ 

ان د او نومونو د اير  ۍلپاره يې پراخه زمينه برابره کړه، پر ميل ترمينالوژ 

هغه کليمه يا لغت څارل هره ارس ژبنی يرغل پيل شو او په زره بني يې پ

چې له کلونو کلونو دلته دود وو او د افغانيت رنګ يې الره، نو اتومات به 

يې ورته ايرانی لغت د متبادل په توګه غوره کړ او ايرانپالو رسنيو به يې پر 

زيات ټلوېزيوين ( ۳تر )تبليغ الس پورې کړ. په تېرو ديارلسو کلونو کې 

زياتې چاپي رسنۍ په مستقيم ډول د ايران له خوا ( ۷۱چينلونه او تر )

وچلېدل او ال هم چلېږي، د دغسې يو حالت په مقابل کې چې هر 

مسلامن او هېوادپال افغان رس پورته کړی، نو هغه ته د رس تر وېښتانو زيات 

جملې څخه يم چې له دښمنان راټوکول شوي دي. زه د هغو افغانانو له 

کلونو په بهري کې د روس، ايران ( ۶۹کلونو او په تېره بيا د تېرو ) (۹۱تېرو )

مثلث ته ښه په ځېر رسه متوجه وم او څه چې مې  او پاکستان دې شيطاين

له واکه شوي، هغه مې د هېواد د ميل ګټو او ميل هويت د خونديتابه 

 لپاره کارويل دي.

زموږ د ميل، اسالمي او انساين مبارزې  کله کله داسې هم شوي چې

پر وړاندې موږ ته خپل خلک ملسول شوي، تطميع شوي، سپکې او 
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سپورې يې راته وييل، په سلو نومونو يې ياد کړي يو، خو موږ خپله 

 اوسېله او زغم له السه نه دي ورکړي.

له هغې ورځې چې په افغانستان کې د هويت د تذکرو يا الکرتونيکي 

جوړښت او وېش خربه مطرح شوې ، نو له همغې ورځې ايران او تذکرو د 

هڅه کې دي چې هم د هويت د تذکرو په بڼه او دې ايرانپالې کړۍ په 

ژبه کې تغري راوړي او هم يې محتوا کې، د دوی د شومو هڅو پر وړاندې 

له همغه پيله ما او موږ هم خپلې ملتپالې هڅې پيل کړي، هره دروازه، هر 

ی، د هر ملتپال، هېوادپال چارواکي، زورواکي، کمواکي، ور مو ټکول

کورواکي، ډېرواکي، مفکر او نا مفکر زنې او السونه مو نيويل، عذرونه مو 

ورته کړي چې د خدای لپاره لږ متوجه شئ، د ملت پر هويت يو سېالب 

راروان دی. پخواين ولسمرش حامد کرزي ته شپږ مياشتې منتظر شوم چې 

په باب ورته خپل نظر ووايم، رسه له دې چې د ده د  د هويت د تذکرو

دفرت په لس مرتۍ کې مې دفرت و، خو وخت يې را نه کړ، بيا مې ورته 

ليک وليکه، ويل يې هېڅکله به داسې نه کېږي چې هويت ته زيان 

د  وورسېږي، خو اخر يې هغه څه وکړل چې هيله ترې نه کېده، د نفوس

بڼه ميل شورا ته الړ چې د وزيرانو شورا او  ثبت قانون په داسې يوه واحوال

وزيرانو شورا يو منت  !عدليې وزارت ترمند هم په متنونو کې توپري و

تصويب کړی و او عدليې وزارت بل څه لېږيل و، ميل شورا کې ايرانپايل 

او پرديپايل ګروپونه له بېالبېلو الرو، چل، فريب، مهارت، توطيې، تطميع 

ګټې اخيستنې د )دين( او )ملت( د دواړو کليمو په  او دولتي زور څخه په

مخنيوي کې بريايل شول، دې خربې نو هغه وخت زور واخيست چې په 

زورواکي چارواکي پښې ودربولې چې د هويت په  رشامل کې يو ميليارد
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تذکرو کې دې د )افغان( پر ځای د هر چا )قوميت( وليکل يش، نو په 

هم سست شو. کله چې په وليس جرګه کابل کې د سمبوليک ولسمرش زړه 

کې يو شمېر ماهرو پرديپالو منافقينو په چل او فرېب د ميل شورا اکرثيت 

د هويت له  ،هېواد پال، خو کم کفايته او بې کفايته وکيالن غافلګري کړل

تذکرې يې د )دين( او )ملت( دواړه ارزښتونه حذف کړل او د يوې )بې 

اندې کولو هڅه يې وکړه، نو يو زيات دينه( او )بې ملته( تذکرې د وړ 

شمېر هېوادپالو او ملتپالو، اسالمپالو افغانانو د هغوی پر وړاندې الريون 

وکړ. کله چې ايرانپالو کړيو د ولس د غربګون زور وليد، نو بيا يې ژوندون 

ټلوېزيون ته پلمې جوړې کړې او په دې کړۍ کې ټولې ايرانپالې او 

ه شوې، خو د لوی خدای )ج( په فضل او د پنجابپالې کړۍ رسه راټال

خپل ولس په مالتړ ژوندون لکه څنګه چې ازاد و، هامغسې ازاد پاتې شو، 

سرتې محکمې الريونوالو رسه ژمنه وکړه چې کله هم حکومت دا قانون 

سرتې محکمې ته محول کړي، نو د هېوادوالو دې قانوين غوښتنو ته به 

ميل شورا د هېوادوالو غربګون وليد، قانوين جامه ور واغوندي. کله چې 

نو په خپل ګډ کمېسيون کې يې پرېکړه وکړه چې د )دين( ستون دې 

وليکل يش او په مقابل کې دې ټولو ته )اسالم( وليکل يش خو پر )ملت( 

يانې )افغان( يې بيا خاورې واړولې. موږ بيا سرتې محکمې ته الړو، قايض 

ده، خو ولسمرش بايد موږ ته دا  القضات وويل جې ستاسو داعيه قانوين

قانون راولېږي چې له اسايس قانون رسه يې تطاب  وڅېړو، ټولې هڅې مو 

وکارولې چې ولسمرش کرزي رسه بايد وګورو، خو هغه، هغه مهال موږ ته 

پنځه لسمه د وررسېدو وخت راکړ چې ولسمرش ته د دې قانون د مصوبې 
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څوک په دې مجلس کې ورځ وه، دا چې پر دې ورځ څه تېر شول او 

 دا مې ټولو هېوادوالو ته واضح کړي دي.شامل وو، 

کله چې له پخواين ولسمرش څخه نهييل شو او هغه ورځ تر بلې دا 

مسئله ټالوله، نو بيا مو تاسو ته مراجعه وکړه، هغه وخت تاسو يو نوماند وئ 

او زموږ له خوا د تاسو د مالتړ لپاره يو اسايس رشط همدا و چې د هويت 

نه په تذکره کې به رضور د افغان او اسالم کليمې ليکل کېږي، تاسو ژم

وکړه چې تر کاميابۍ وروسته به حتمي دا کار کوئ، خو په خواشينۍ  

رسه بايد ووايو چې نه تاسو خپله ژمنه عميل کړه او نه هم پخواين ولسمرش، 

تاسو د خپلې ژمنې خالف کار تررسه کړ، راساً مو په پټو سرتګو همغه قانون 

په ډاګه توشيح کړ چې د حامد کرزي له وخته معل  پاتې و، اوس درته 

وايو چې ستاسو له خوا دا هڅه د اسايس قانون خالف عمل دی او د ميل 

ګټو ضد کړنه، موږ به تر هغه وخته خپلو مبارزو ته دوام ورکوو چې تر څو 

مو خپل عقيده يي او ميل هويت خوندي کړی نه وي. د دې لپاره چې 

څخه تاسو د ملت له عام نفرت رسه مخامخ نه شئ، نو په ډېر ټينګار در 

غوښتنه کوو چې خپله دا ناقانونه پرېکړه بېرته واخله او د اسايس قانون له 

روحيې رسه سم د هويت په تذکرو کې د افغان او اسالم کليمو ليکلو ته 

الره اواره کړه. قانون تعديل او ميل شورا ته يې واستوه، له دې پرته به د 

 ملت له سخت غربګون رسه مخامخ شې. 

 تطبي  او د ميل او اسالمي هويت د ځال په هيله د اسايس قانون د
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 د ميل هويت لپاره متواتره مبارزه

د ژوندون راډيو ټلوېزيون خربیاالنو چې ګام پر ګام يې د ميل هويت 

 موضوع له پيله تر دې دمه څارلې، په خپل وروستي راپور کې وايي:

ل( کال د ۶۹۳۹(مه نېټه چې د )۸م( کال د ډسمرب پر )۷۱۶۱د )

د هويت په تذکرې کې د ملت د ( نېټې رسه سمون خوري، ۶۲ليندۍ له )

داعيې د تطبي  لپاره هلې ځلې روانې دي. ګڼ  ستون د ليکلو د ميل

شخصيتونه ټولې قانوين الرې ګوري چې  شمېر مدين ټولنې او مطرح ميل

وړاندې کړي چې د هغه په  ي احمدزي ته يېجمهور رييس ارشف غن

بېرته لغوه کړي  قانون شوی د ثبت ناقانونه توشیح ود احوال والس د نفوس

 .او تر سمون وروسته يې توشيح او نافذ کړي

 نفوسو د احوالو د ثبت تر هغې وروسته چې ولسمرش ارشف غني د

 يې راوپارول قانون د افغان له کليمې پرته توشیح کړ، ګڼ شمېر غربګونونه

د هویت په تذکرو کې د افغان نوم  ګڼ شمېر افغانان ګواښ کوي، که

 .ذکر نه يش، تذکره نه اخيل او ولسمرش به له ننګونو رسه مخ کړي

د جمهور قانون چې د افغان له کليمې پرته  د احوالو ثبت د نفوسو

 .، له ګڼو پوښتنو او غربګونونو رسه مخ دیشوتوشیح  رييس له خوا

هويت په تذکرې کې د ملت د ستون د ليکلو د ميل داعيې د د 

 .تطبي  لپاره هلې ځلې روانې دي

مرش استاد پوهنوال محمد  کپه دې لړ کې د افغانستان ميل تحري

يکشنبې شپه ناوخته د ميل امنيت شورا سالکار محمد  اسمعيل يون د
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او په بهر کې دی، تليفوين خربې وکړې  حنيف امتر رسه چې دا مهال

دا پيغام ورسوي چې افغان  ورڅخه يې وغوښتل، ولسمرش ارشف غني ته

سختو غربګونونو  ولس له خپل هويته محروم نه کړي او که نه د ملت له

 رسه به مخ يش. محمد حنيف امتر له استاد محمد اسمعيل يون څخه

سفر څخه وغوښتل چې څلور ورځې ماته وخت راکړئ، کله چې له 

ولسمرش ته به  راستون شوم، نو

د ملت پيغام ورسوم. استاد 

محمد اسمعيل يون د يکشنبې 

سهار لس بجې د  پر ورځ

سرتې محکمې له رسپرست 

رسه  (عبدالرشيد راشد)ښاغيل 

رسپرست څخه وغوښتل چې د له يون د سرتې محکمې  وکتل، استاد

شورا له خوا تصويب شوی او  ثبت قانون چې د ميل ونفوسو د احوال

د څلورمې  ف غني احمدزي توشيح کړی د اسايس قانونولسمرش ارش 

مادې له پنځمې فقرې رسه په تضاد او 

راغيل  ټکر کې دی. په دې فقره کې

چې د هېواد پر هر وګړي د )افغان( 

کليمه اطالقېږي. خو ميل شورا د ملت 

هويت دا ح  حذف کړی دی. سرته  د

محکمه بايد له اسايس قانون رسه د دې 

وڅېړي او ملت ته د خپل هويت ح  بېرته ور په برخه مطابقت  قانون

رسپرست ښاغيل راشد استاد يون ته وويل، چې  کړي. د سرتې محکمې
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ولسمرش رسه وګوري او د ملت اندېښنه  دی به د يوې اوونۍ په بهري کې له

مدين ټولنو او ولس رسه رشيکه  هبه وررسه رشيکه کړي او نتيجه به بېرت

حکومت سرتې  پرست ژمنه وکړه چې کهکړي. د سرتې محکمې رس

 نو د سرتې محکمې عايل شورا به يې په ،محکمې ته دا قانون محول کړي

 .ډېر دقت رسه وڅېړي او نتيجه به يې ولس ته بيان کړي

شمېر مدين، فرهنګي ټولنو او قومي شوراګانو  له بلې خوا د ګڼ

لومړي  وزيرانو او د اجراييه رييس يو شمېر تېرو رسپرستو ،استازو

کتيل او د ملت ژوره  مرستيال انجنري محمدخان رسه هم په دې اړه

 .اندېښنه يې هغوی رسه رشيکه کړې ده
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 له جمهور رييس غني رسه ځانګړې کتنه

(مه نېټه جمهور رييس غني ۳ل( کال د لېندۍ پر )۶۹۳۹کله چې د )

هغې ورځې په ناقانونه ډول د نفوسو د احوالو ثبت قانون توشيح کړ، نو له 

رسه سم بېالبېلو مدين او ميل ټولنو وپتېيله چې له قانوين الرو د دې 

پرېکړې پر خالف خپل غربګون وښيي، په دې بهري کې لوی الريونونه او 

نورې قانوين الرې هم شاملې وې. کله چې جمهور رييس غني د ميل 

ه حرکتونو له فعاليتونو او پالنونو خرب شو، نو د همدې کال د جدي پ

مياشت کې يې د دې حرکتونو استازو ته د مالقات بلنه ورکړه. په دې ډله 

کې زه يون، ډاکټر خوشال روهي، ډاکټر فيض محمد ځالند، سيد خالد 

سادات، ډاکټر کامل سادات، خيال محمد حسيني او يو شمېر نور دوستان  

شامل وو. جمهور رييس غني چې کله هم زموږ داليل واورېدل، نو ژمنه 

وکړه چې ما ته دوه مياشتې وخت راکړئ، د همدې ژمنيو رخصتيو  يې

)سلواغې( مياشت کې د نفوسو د احوالو ثبت قانون کې تعديل راوړم او 

بيا به يې يا شورا ته ولېږم او يا به هم فرمان ورکړم. ما ته لږ وخت راکړئ 

چې د سرتې محکمې له غړو رسه مشوره وکړم، د هغوی تر مشورې 

دا مشکل حل کړم، جمهور رييس وويل، کله چې مې په قانون وروسته به 

کې تعديل راوړ، نو بيا به تاسو هم د تذکرو د وېش په لړۍ کې مرسته 

کوئ، موږ وررسه هم خپله ژمنه وکړه. د دې ترڅنګ جمهور رييس دا ژمنه 

هم وکړه چې د تذکرو د وېش په اداره کې پراخ مايل فساد موجود دی، 

ره مستقله کړم، فساد په کې ختم کړم او بيا د تذکرو د وېش زه غواړم دا ادا

 بهري پيل کړم.

موږ په خوښۍ له جمهور رييس څخه رارخصت شو، خو ژمنې لکه 

 څنګه چې يې يادونه شوې ده، عميل نه شوې.
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يو نسبي   د هويت په تذکرو کې

 مثبت پرمختګ

( ۶۳چنګاښ پر ) ل( کال د۶۹۳۱) ولسمرش ارشف غني نن دوشنبه د

نېټه ژمنه وکړه چې په الکرتونيکي تذکرو کې به د ميل هويت د تثبيت 

د )افغان(  به رسه سم د ملت ستون ليکي او ټولو ته لپاره له اسايس قانون

پرېکړه نن په ولسمرشۍ ماڼۍ کې د  کليمه اطالق کېږي. ولسمرش دا

غونډه کې وکړه.  هئيت رسه په کسيز( ۹۷برېښنايي تذکرو د وېش اړوند له )

ولسمرش د عدليې او کورنيو چارو 

الرښوونه وکړه چې په  وزراتونو ته

دې اړه د يو تقنيني فرمان منت 

وويل  برابر کړي. ولسمرش غني

چې دی به د ميل شورا د نږدې 

مهال د يوه  راتلونکې رخصتۍ پر

په ترڅ کې دا  تقنيني فرمان

موضوع حل کړي او هر افغان به 

 افغان لهتذکرو کې په برېښنايي 

هويته برخمن يش. هيله ده ولسمرش غني پر خپلې کړې ژمنې وفا وکړي او 

ژر د اسايس قانون له حکم رسه سم په برېښنايي تذکرو کې د افغان  ډېر

 .لپاره ګام پورته کړي هويت د تثبيت
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 يو ځل بيا د ميل هويت ننګه او مالتړ

 )د افغانستان ميل تحریک اعالميه(

 (مه نېټه.۳مياشتې ) )اګست(م( کال د ۷۱۶۳) د

و کلونو راهيسې د ېټولو هېوادوالو ته څرګنده ده چې له نږدې در 

الو افغانانو او ملت ضد )پټو او ښکاره( تذکرو پر رس د ملتپ ميل هويت د

سست او ايتاليف  مبارزه روانه ده. د دې مبارزې لړۍ له تېر عنارصو ترمند

تاليف حکومت ته يدوه رسي، اوه رسي او ا حکومت څخه اوسني

اسالمپالو او هېوادپالو افغانانو رسه  راورسېده. تېر حکومت هم ملتپالو،

 .خپلې ژمنې عميل نه کړې هېڅکله يې همژمنې او قسمونه وکړل، خو 

)ډاکرت ارشف غني( هم  اوسني حکومت او په تېره بيا دولت مرش يې

ربع کې د يو زيات  تر ټاکنو دمخه د ژمنو په تعقيب د تېر کال په څلورمه

شمېر کلتوري ټولنو، مدين او ميل 

 خوځښتونو د استازو په ګډه

غونډه کې ډېره ټينګه ژمنه وکړه او 

د يې ياد کړ چې د ياد کال سوګن

حوت په مياشت کې  د دلوې او

به د هويت په تذکرو کې د ميل 

 او د يهويت ح  پرځای کړ 

( ۸)افغان( کليمه به د هر افغان لپاره ذکر کړي، له هغه وخته نږدې )

تېرې شوې، خو ولسمرش د نن او سبا په پلمه خربه وغځوله. له دوو  مياشتې
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ټولو اړوندو ارګانونو د ميل هويت ح  د  راهيسې د دې بهري مياشتو

يس ته يې د يقانوين الرې چارې برابرې کړې، جمهور ر اعادې لپاره ټولې

برابر کړ او د ده له ژمنې رسه سم يې ټول کارونه  يو تقنيني فرمان منت

يس يې د نن او سبا په طمع له السليک ير ورته بشپړ کړل، خو جمهور

کې د اجراييه رييس ډاکرت  په بهريڅخه ډډه کوي. د همدې اوونۍ 

يو وزير هم په تذکرو  عبدهللا عبدهللا تر مرشۍ الندې په وزيرانو شورا کې

بل هېواد د  کې د ميل هويت موضوع ياده نه کړه. داسې لکه چې د کوم

ميل  وزيرانو شورا جلسه وي او هېڅ افغان په کې ګډون ونه لري. دوی د

 ه تاييد کړه او د )افغان( کليمې ليکل يېشورا همغه پخوانۍ کرغېړنه مصوب

بيا، په اصطالح د کابينې غونډې ته چې د دولت مرش ارشف غني په حضور 

 .جوړېږي، محول کړه کې

نورو  د ډاکرت ارشف غني تېرو ژمنو او د اوسني ګډوله حکومت

اجرااتو ته په کتو رسه د دې وېره او خطر شته چې ډاکرت غني به يو ځل 

تېرې ژمنې هېرې کړي او د ملت ضد، ايرانپالو او پاکستان هم خپلې  بيا

عنارصو د خوشالۍ په خاطر به د تېر په څېر يو ځل بيا د هغوی په  پالو

پورته کړي او د ميل شورا او په اصطالح وزيرانو شورا تېره پرېکړه  ګټه ګام

 .به تاييد کړي

 پال اود افغانستان ميل تحريک د يوه ميل، فرهنګي، هېوادپال، ملت

اسالمپال خوځښت په توګه چې تر دې دمه يې تر هرچا زياته د ميل 

تېره بيا د هويت په تذکره کې د )اسالم( او )افغان( کليمو د  هويت او په

پاللې، يو ځل بیا هېوادوالو ته په ډاګه اعالنوي چې د ميل  ليکلو داعيه

يا خپل ټول توان رسه د دې برحقې داعيې د بر تحريک ټول غړي په
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تيار دي او د دې ترڅنګ له نورو ټولو  لپاره د خپلې مبارزې تداوم ته

هيله کوي چې دوی هم بايد د خپل  هېوادپالو او ملتپالو افغانانو څخه هم

 .تيار اويس هويت د خونديتابه لپاره يوې لويې مبارزې ته

څخه  له ټولو مدين، کلتوري ټولنو، قومي شوراګانو او ميل خوځښتونو

ې د ميل هويت د ننګې او مالتړ لپاره يوه پراخه ګډه کمېټه غواړو چ

 .کړي جوړه

د افغانستان ميل تحريک له ولسمرش ډاکرت ارشف غني څخه جدي او 

هم په ډېر تينګار غوښتنه کوي چې له اسايس قانون رسه سم بايد د  بيا

تذکره کې د )افغان( کليمې د ليکلو لپاره قانوين اقدام وکړي او  هويت په

پر اسايس قانون او زموږ پر ميل هويت ملنډې ونه وهي. ميل  تر دې زيات

بل ښاغيل ډالۍ نه ده چې ملت ته يې ورکوي،  هويت د ده او د کوم

بلکې د هغه ساتنه او پالنه د ده قانوين دنده ده، دا ښاغلی چې د هويت په 

رديو نو افغان خاوره به څنګه له پ ليکلی، تذکره کې )افغان( کليمه نه يش

، که چېرې دولت مرش غني او د ده د دولت نورو دولتي ييرغلګرو وژغور 

هېر او تر پښو الندې  مرشانو او حکومت مرشانو د ملت دا قانوين ح  تېر،

رسه به مخ يش  کړ، نو په څرګنده ورته وايو چې د ملت له داسې غربګون

اوړه ن چې دوی یې په خوب کې هم تصور نه وي کړی. بيا به نو د ټولو

ليت د دې ګډوله حکومت د ملت ضد عنارصو پر غاړه و احتاميل پېښو مسو 

 .تاريخي رشم، ننګ او پېغور په رنګ به هم رنګ وي وي، د

 د افغان ميل هويت د ځال

 د بربادۍ په هيلهو او د افغان ضد عنارص 

 داراالنشاک د افغانستان ميل تحري
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او د  بيا هم اسالميت او افغانيت

 هويت تذکره

 )رسه د کتنې جزيات يه رييس ډاکرت عبدهللا عبدهللايله اجرا(

(مه نېټه مو له اجراييه رييس ښاغيل ۶۱م( کال د اګست پر )۷۱۶۳د )

ډاکرت عبدهللا عبدهللا رسه وکتل او د هويت په تذکره کې مو د )دين( 

يانې اسالم او )ملت( يانې افغان د ستونونو پر زياتولو ټينګار وکړ، د دې 

جزيات مې پر همغه ورځ وليکل او خپاره مې کړل، دا دی د کتنې  کتنې

 ټول جزيات ک  م  دلته رانقلوم:

له هغې ورځې چې د هويت د تذکرو پر رس ستونزې راوالړې شوي، 

له همغه وخته بيا تر دې دمه پورې موږ ټول جزيات، که هغه مظاهرې 

سرتې محکمې، وې، که له پارملان رسه جلسې او جنجالونه او يا هم له 

رسه جال جال کتنې او يا هم د بېالبېلو ملتپالو انو پخواين او اوسني ولسمرش 

او هېوادپالو افغانانو ترمند په دې اړه خپل منځي جلسې، نو د دې ټولو 

جزياتو څرنګوالی مو پر خپل وخت له خپل ولس رسه رشيک کړی دی. 

دې وزيرانو شورا په دې ورځو کې د ډاکرت عبدهللا عبدهللا تر مرشۍ الن

مه نېټه ووېشل يش. (۷۸پرېکړه وکړه چې برېښنايي تذکرې دې د اسد پر )

دې کار يو ځل بيا د بېالبېلو ملتپالو او هېوادپالو کړيو ترمند اندېښنې 

راوالړې کړې. اندېښنې د تذکرو د وېش د نېټې په باب نه وې، بلکې په 

؟ ټولو ته کل شوینه دی ليدې اړه وې چې ميل هويت )افغان( په کې 
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څرګنده ده چې وزيرانو شورا د ميل شورا د همغې نيمګړې مصوبې د 

تحق  لپاره پرېکړه کړې چې په هغه کې د ملت ستون يا )افغان هویت( 

 حذف شوی و.

ددې اندېښنې د لرې کولو لپاره موږ ډېره هڅه وکړه چې له ولسمرش 

پخوا څخه، ان په ډاکرت ارشف غني رسه وګورو، خو لکه څنګه چې هغه له 

حساسو هېوادنيو مسلو کې هم د وخت د نشتوايل پر نري رند اخته دی، 

بيا هم موږ ته له هغه رسه د هغه د څو درجنو کم کفايته مشاورينو له 

شتوايل رسه رسه په دې حساسه مسله کې د کتنې زمينه برابره نه شوه. نو 

 )ډاکرت مجبور شو د غني د پنځوس سليز حکومت له بل مرش ښاغيل

عبدهللا عبدهللا( رسه وګورو. رسه له دې چې له ډاکرت عبدهللا عبدهللا رسه 

زموږ د پخواين ذهني واټن او تضاد له امله زموږ کتنه اسانه خربه نه وه، 

خو د افغانيت او اسالميت د داعيې د اعادې لپاره موږ د هر ډول ذهني 

لکرتونيکي تذکرو د وېش او او رواين فشار زغملو ته تيار يو، نو ځکه مو د ا

چاپ د دوو تنو مسوولينو ښاغيل )هاميون محتاط( او ښاغيل )مريويس 

عليزي( په واسطه له ډاکرت صيب عبدهللا عبدهللا رسه د دې اندېښنې د 

مه (۶۳د اسد پر ) ل( کال۶۹۳۱)د  روښانتيا په باب ليدنه وکړه. دا کتنه

څلور بجې په سپېدار ماڼۍ نېټه، د دوشنبې پر ورځ د ماسپښني شل کم 

کې تر رسه شوه. په کتنه کې په خپله ښاغيل ډاکرت عبدهللا عبدهللا، ښاغيل 

هاميون محتاط، ښاغيل مريويس عليزي، ښاغيل ډاکرت فيض محمد 

ځالند، ما )يون( او د اجراييه رياست يو منيش ښاغيل )فريدون خوځون( 

 ګډون درلود.
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عبدهللا زما )يون( د مور يب يب د د غونډې په پيل کې ښاغيل عبدهللا 

مړينې له کبله ماته د دعا السونه پورته کړل. بيا ما ورته د غونډې برخوال 

 که څه هم ده خپله ټول پېژندل، په ډېر لنډيز رسه وروپېژندل.

ورپسې ما د هويت په تذکره کې له پيله راپېښې شوې ستونزې يوه په 

دې برخه کې شوې درغيل، غنب بله پسې بيان کړې. په ميل شورا کې په 

او نيمګړی تصويب او همدارنګه په دې باب د ولس مظاهرې او غربګونونه، 

پخواين او اوسني ولسمرش رسه کتنې او د هغوی تعهدونه مې ټول يو په بل 

 پسې ترشيح کړل.

اوسني وخت کې مې ورته يو ځل بيا د اسايس قانون د څلورمې 

مادې د پنځمې فقرې له مخې چې پر هر وګړي د افغان کليمه اطالقېږي، 

د دې ستونزې قانوين حل ترشيح کړ، بيا مې ورته د افغانيت د ذکر اړتيا 

ترشيح کړه او دا مې هم ورته واضح کړه چې که دا ستونزه حل نه يش، نو 

ه به غ  مشکالت پيدا يش، حکومت هم په نازک حالت کې حکومت ت

دی، که مظاهرې او ستونزې راوالړې يش، نو طبيعي خربه ده چې اوسني 

نازک حکومت ته غ  چېلنجونه راوالړوالی يش. موږ هم نه غواړو چې 

حکومت ته پر اوسنيو ستونزو نورې ستونزې، چې حکومت يې بيا د 
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ې يش. اوس ستاسو څخه زموږ هيله ده، کنرتول وس هم ونه لري، راوالړ 

مخکې تر دې چې د اسد پر اته ويشتمه نېټه د تذکرو وېش پيل يش، ښه 

ده چې ولسمرش ته ووايې د ملت د ستون د زياتونې يا د افغان کليمې د 

ليکنې په ګډون نور رضوري مسايل د يوه تقنيني فرمان له الرې په تذکره 

يش. موږ هم د تذکرې وېش غواړو او کې ځای او بيا د تذکرې وېش پيل 

مې تر لیکنې دمخه د تذکرو له يهم د ملت د ستون ليکل. خو د افغان کل

هر ډول وېش رسه ځکه مخالف يو، چې دلته زموږ ميل هويت تر پوښتنې 

 الندې راځي.

زما تر دې او نورو توضيحاتو وروسته ډاکټر صيب عبدهللا خربې پيل 

ل نظر درته وايم، زه په اصولو کې په تذکره کړې، هغه وويل: ))اول زه خپ

کې له افغان کليمې رسه ايډيالوژيک مشکل نه لرم، په دې شکل چې اوس 

ده رايش او که افغان په کې وليکل يش، هم مخالفت يې نه کوم، اوس 

خربه داده چې دا مسله داسې يو حد ته رسېدلې چې هر طرف ته په کې 

خوا غوښتنې په پام کې نيول کېږي دا يو ډول ستونزه ده، نو که د يوې 

هم يو مشکل دی، زما خپل نظر خو دا دی چې اوس تذکرې وويشل يش 

ښه به وي، زموږ يو زيات شمېر مشکالت د همدې تذکرو له امله دي، 

تذکره زموږ هويت دی، څومره چې ژر کېږي، بايد توزېع يې پيل يش او 

پاتې ده، نه نړيوال مرسته که اوس ونه وېشل يش نو بيا ټول عمر دا مسله 

کوي او نه نور امکانات شته، اوس د وزيرانو شورا پرېکړه کړې، بايد دا 

پرېکړه عميل يش، نن زه خرب شوم چې جمهور رييس په مطبوعايت 

کنفرانس کې وييل چې د تذکرو اداره په دې برخه کې تخنيکي مشکل 

)محتاط( صيب لري او امادګي نه لري.(( دا مهال د تذکرو د وېش مرش 
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وويل: ))ما امادګی داريم و هيچ نوع مشکل تخنيکی نداريم(( ډاکټر 

صيب عبدهللا وويل: ))زه فکر کوم هېڅ ډول تخنيکي مشکل نه شته خو 

که بل مشکل وي جمهور رييس يې بايد واضح کړي، خو زه د اسد پر 

مه دا واضح کوم چې تخنيکي مشکل نه شته.(( دا مهال ما بيا وويل (۷۸)

چې: ))موږ د تذکرو د وېش له بهري رسه مخالف نه يو، خو په دې رشط 

مه په کې راغله نو موږ او يمه په کې وليکل يش او که دا کليچې افغان کل

په مجموع کې ټول ملت بيا هر ډول مرستې او همکارۍ ته تيار يو. له 

تاسو څخه اوس غوښتنه کوو چې دا مشکل له ولسمرش رسه حل و فصل 

ږ خپله اوس هغه ته الرسسی نه لرو او وخت هم ډېر کم پاتې، کړئ، مو

هسې نه چې له ميل هويت پرته تذکرې پيل يش بيا به غ  مشکل پیدا 

 يش.((

دا مهال ډاکټر صيب ځالند وويل: ))ډاکټر صيب له تاسو څخه مو 

هيله ده چې تاسو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړئ، له افغان پرته 

کومت ته ډېرې سختې ستونزې راوالړې کړي، ډېری تذکره به ستاسو ح

خلک به سړکونو ته راووځي، په لسګونو زره خلک به مظاهرې وکړي او بيا 

به يې دا حکومت د کنرتول ظرفيت هم نه لري او کېدی يش د حکومت 

د زوال سبب يش...(( ډاکټر صيب عبدهللا عبدهللا وويل: ))تاسو چې 

رته په دې برخه کې څه وويل؟(( ما جمهور رييس رسه کتيل وو هغه د

ل کال د جدي په مياشت کې موږ رسه ولسمرش ژمنه ۶۹۳۹وويل: ))د تېر 

وکړه چې د ميل شورا د ژمنيو رخصتيو پر مهال به د يو تقنيي فرمان له 

مه به په تذکره کې درج کړو، ډاکټر يالرې دا مشکل حل کړم او افغان کل

له ډاکټر صيب عبدهللا عبدهللا  صيب ارشف غني دا هم وويل چې زه به
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رسه په دې برخه کې مشوره وکړم.(( ډاکټر صيب عبدهللا وويل: ))ما رسه 

خو يې په دې باب څه نه دي وييل، خو ستاسو نوم يې راته واخيست چې 

)يون( رسه په دې باب غږېږم(( بيا ډاکټر صيب ځالند وويل: ))جمهور 

، ګنې زه خو يې منم خو دوی رييس موږ ته تاسو د پلمې په توګه يادوي

مه دې په کې نه ي)تاسو( يې مخالفت کوئ او وايي چې د افغان کل

 راځي.((

دې خربې رسه ډاکټر عبدهللا ټينګ غربګون وښود، ويې ويل: ))نه نه 

هېڅ پوښتنه نه پيدا کېږي، هېڅوک زما پر افغانيت باندې شک نه يش 

وطن کې ټول عمر تېر کوالی، زه همدې وطن کې پيدا شوی يم، ما دې 

کړی، ما جهاد کړی، د جهاد د تقدس په خاطر مې جهاد کړی، څوک ح  

نه لري چې پر ما باندې دا تور پورې کړي، البته ځينې خلک شته چې 

بېالبېل نظرونه لري، زه نه وايم چې د چا نظر سم دی او د چا نه دی، خو 

 نظرونه دلته بېالبېل دي.((

ظرونه به بېالبېل وي خو مهمه خربه دا ده ما وويل: ))ډاکټر صيب! ن

چې قانون څه وايي، زه بيا وايم چې د اسايس قانون د څلورمې مادې 

مه يپنځمه فقره حکم کوي چې د افغانستان پر هر وګړي د افغان کل

اطالقېږي او تذکره موږ هر وګړي ته ورکوو، نو بيا په دې کې سوال څه 

 که نه؟(( دی، چې موږ چاته ووايو افغان يې او

ډاکټر صيب عبدهللا عبدهللا وويل: ))پورته يې ليکيل دي، چې د 

افغانستان اسالمي جمهوريت د تابعيت تذکره، دې کې ټول افاده شول، 

اسالم هم راغی او افغانستان هم، بل تعبري ترې نه يش کېدی، غري له 

افغانه، خو که څوک بيا بېالبېل تعبريونه ترې کوي، هغوی کوالی يش، 
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کېدی يش ځينې خلک ځانته هېڅ افغان ونه وايي، خو دا کېدی يش ډېر 

 محدود کسان وي.((

ما وويل: ))ډاکټر صيب يو ځل بيا واميه چې د افغانستان اسالمي 

جمهوريت د دولت نوم دی، چې زموږ د دولت يو ډول څرګندوي، لکه 

یو وخت کې د افغانستان جمهوريت و، بيا د افغانستان دموکراتيک 

هوريت، بيا د افغانستان اسالمي دولت، بيا د افغانستان اسالمي امارت او جم

اوس د افغانستان جمهوري دولت دی، دا نوم خو وخت پر وخت 

بدلېږي، خو ملت مو افغان دی او هغه نه بدلېږي، موږ بايد د مملکت 

(country( او ملت )Nation )( ترمند فرق وکړو. )افغانستان( له )افغانه

نو افغانستان خو بيا اتومات نه  ،، کله چې افغان نه منل کېږيجوړ شوی

منل کېږي او تاسو خو ښه پوهېږئ چې له پورته عنوان څخه د هويت په 

برخه کې نوره ناوړه ګټه هم پورته کېږي.(( دا مهال ډاکټر عبدهللا وويل: 

))هو رښتيا ځينې کسان بيا وايي، موږ افغانستاين يو، دا نو بيا د هغوی 

عبري دی، چې دا ډېر کم کسان دي او افغانستاين بيا د افغان مانا نه لري.(( ت

ډاکټر ځالند وويل: ))دا خو هغه کسان دي چې افغان نه مني هغه ډېر کم 

مې له ليکلو يدي او د ګوتو په شامر دي، موږ د هغو په خاطر د افغان کل

ام کې نه تېر شو چې هغوی يې نه مني؟ خو چې اکرثيت يې مني هغه په پ

نيسو، نو راځئ چې ريفرينډم وکړو چې څوک اکرثيت کېږي؟(( ډاکټر 

مې ريفرينډم سخت کار دی، ملت ته يصيب عبدهللا وويل: ))په يوې کل

په تاوان دی، ملت رسه وېشل کېږي، موږ څخه به نور کارونه پاتې وي، 

ډول خو اکرثيت معلومونه د پارملان له الرې هم نسبي اکرثيت په يو نه يو 

رته د ملت رښتيني استازي ېمعلومېږي(( ډاکټر ځالند وويل: ))دا چ

دي؟(( ډاکټر عبدهللا وويل: ))هر څنګه چې دي خو د ملت استازويل 

کوي.(( ما )يون( وويل: ))دې پارملان خو يو ځل د افغانستان په سفارتونو 

کې د دوه تابعيته وو د رد موضوع هم په اکرثيت رسه تصويب کړې وه، د 

اهله تشيعه وو د شخصيه احوالو قانون يې هم په اکرثيت رسه تصويب 

کړی و، نو څنګه ولسمرش بېرته مسرتد کړل او ميل شورا پرې بيا له رسه غور 
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وکړ. وليس جرګه يوه ورځ يو وزير ته د ناباورۍ او بله ورځ همغه وزير ته د 

په پيل کې  باور رايه ورکوي، په شورا کې دا مسله په غنب رسه تېره شوې،

مې ورته اشاره وکړه، هېڅوک په شورا کې پيدا نه شول چې ووايي زه 

افغان نه يم، بله خربه دا که شورا د اسايس قانون خالف پرېکړه هم وکړي، 

نو موږ ته به د منلو وړ وي؟ جمهور رييس به له هغه واک څخه څه وخت 

دی يې د يو ګټه پورته کوي چې شورا يو ناقانونه مسوده تصويب کړي او 

تقنيني فرمان له مخې اصالح او يا يې بېرته ورمسرتده کړي؟(( دا مهال 

ډاکټر عبدهللا وويل: ))زه پوره باور لرم چې شورا کې به له يو دوه درېو 

تنو پرته هېڅوک هم ونه وايي چې زه افغان نه يم، ټول وايي چې موږ 

ط وويل ))فعاًل افغانان يو، خو اوس دا مسله همداسې راغلې ده.(( محتا

اکرثيت شورا به اين نظر است که کليمه افغان رضوری بود، اګر اين 

موضوع دوباره به شورا محول شود، يقني است که شورا صد در صد 

موضوع افغانيت را تاييد ميکند، اکرثيت شان همرای ما در متاس هستند 

بدهللا و خواهان رشوع توزيع تذکره الکرتونيکی است.(( ډاکټر عبدهللا ع

وويل: ))حل الرې ووايئ! که چېرې جمهور رييس فرمان ورکړي چې 

افغان کليمه دې په ډيټابيس کې رايش، مشکل به حل يش؟(( ما وويل: 

مه بايد د تذکرې پر لومړي مخ رايش، موږ ولې خپل هويت ي))نه افغان کل

 د پردې تر شا پ  کړو، تذکره خو ده د هويت لپاره!((

حتاط وويل: ))مشکل يو څه حلېږي خو پوره مريويس عليزي او م

نه.(( دې وخت کې ډاکټر صيب عبدهللا وويل: )) که قوم او ملت دواړه د 

تذکرې پر اول مخ رايش څنګه به يش؟(( محتاط ورته وويل: ))د قوم د 

ليکلو په حالت کې اروپايي اتحاديه موږ ته فنډ نه راکوي او وايي چې دا 

وانسيون مخالف کار دی، دې حالت کې د يو د ملګرو ملتو د نړيوال کن

 چا ژوند ته ګواښونه او خطرونه پېښېدی يش.((

ما وويل: ))موږ درې حل الرې وړاندې کوو: لومړی دا چې ټولو ته 

دې افغان وليکل يش او د قانون حکم هم همدا دی، دويم که څوک پر 

ي دې قوميت ټينګار کوي، نو ملت دې ټولو ته افغان وليکل يش او حتم
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يش او قوم دې اختياري پرېښودل يش، که د چا زړه و ودې ليکي او که د 

چا زړه نه و، نه دې ليکي او درېيم حالت دا دی چې دا ښه حالت 

هېڅکله نه دی او وروستی حالت دی چې ملت دې ټولو ته افغان وليکل 

يش او که چا ويل چې زه افغان نه يم، نو د ملت ستون دې ورته نه ليکل 

ي، نو بيا به وروسته وکتل يش چې له نورو قوانينو رسه څه کوي؟ کېږ

څوک چې له خپل ملته منکرېږي، د هغه نور حالت به څه وي؟(( دې 

وروستي حالت رسه ډاکټر عبدهللا عبدهللا جدي مخالفت وښود او ويې 

ويل: ))دا کار ملت پر بېالبېلو برخو وييش، د يوه تذکره کې به ملت افغان 

ې به نه وي.(( نو ما بيا وويل چې ښه نو زموږ همغه لومړی وي د بل ک

وړانديز دی، چې ټولو ته دې افغان وليکل يش، دې وخت کې يو ځل بیا 

د افغان کليمې د ليکلو او نه ليکلو خربه تاوه شوه. ما بيا وويل که وليکل 

يش تاوان يې څه دی؟ که ونه لیکل يش نو تاوان خو يې واضح دی، چې 

ل هويت څخه محرومېږي او هېڅکله ورته دا حالت د منلو وړ ملت له خپ

 نه دی.

دې وخت کې عليزي وويل: ))موږ هېڅ تخنيکي مشکل نه لرو، هر 

وخت يې پيل ته تيار يو(( محتاط وويل: ))موږ يې هم پيل ته تيار يو او 

هم د ملت ستون ليکلو ته، په دې دواړو برخو کې هېڅ مشکل نه شته، 

ر رييس قانع کړئ چې دا مسله نوره اوږده نه کړي(( تاسو بايد جمهو 

محتاط په پای کې زياته کړه: ))ښه الره همدا ده چې موږ د کورنيو چارو 

افغان کليمو د زياتولو وړانديز کړی، تاسې يې پر  –وزارت له الرې د ملت 

ولسمرش ومنئ چې هغه يې د يو تقنيني فرمان په ترڅ کې موږ ته راولېږي، 

 ږ نه تخنيکي مشکل لرو او نه هم کوم بل مشکل.((نور نو مو

په پای کې زموږ د څو تنو )محتاط، عليزي،ځالند، يون( وړانديز دا 

مې د ليکلو لپاره دې له يشو چې د ملت ستون په زياتولو او د افغان کل

ولسمرش څخه تقنيني فرمان واخيستل يش او ډاکټر صيب عبدهللا عبدهللا 

ور او د جمهور رييس په قانع کولو کې اصيل هلې بايد د دې فرمان په صد

 ځلې وکړي.
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ډاکټر صيب عبدهللا په پای کې د نتيجې په توګه وويل: ))ما ستاسو 

وړانديزونه واورېدل، اول او دويم وړانديز مې هم ياداشت کړل، زه به يې 

جمهور رييس رسه مطرح کړم، خو وعده دررسه نه کوم، چې هغه به 

مې يافغان کل لهکه ونه کړي، خو زه بيا وايم چې زه حتمي دا کار وکړي 

 يېرسه ايډيالوژيک مخالفت نه لرم، که جمهور رييس يې راوړي او که را

نه وړي مخالفت يې نه کوم، د تذکرې د وېش پر تاريخ ټينګار کوم، خو 

ستاسو وړانديزونه ورته رسوم.(( ما او ځالند بيا د پای د ټکي په توګه 

مه په کې رانه يش، موږ يې مخالفت کوو او بيا يغان کلوويل: ))که د اف

چې هر ډول ستونزه پېښه شوه، مسؤليت به يې د همغه چا پر غاړه وي 

چې دا مشکل يې تردې دمه رارسولی دی، بيا مو د مدين او بېالبېلو 

کلتوري ټولنو او قومي شوراګانو هغه غوښتنليک هم ډاکټر عبدهللا ته ورکړ 

ت د مقام په نامه ليکل شوی و او دی يې بايد چې د جمهوري رياس

په هغه کې له جمهور ولسمرش ته ورکړي، دا ليک په جال ډول ليکل شوی 

رييس څخه غوښتنه شوې وه چې د يوه تقنيني فرمان له الرې د افغان 

 .کليمې پر ليکلو رسه د تذکرو د وېش لړۍ پيل کړي

ولیکه چې د يو د يادونې وړ ده چې د دې ناستې مينوټ مې ځکه 

تاريخي سند په توګه ولس ته پاتې يش. البته کېدی يش ځينې کليمې او 

خربې مې له ياده وتلې وي، خو د ناستي غ  ټکي همدا وو چې تاسو ته 

 مې ياد کړل.
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د لوی الریون  د افغانیت او اسالمیت د مالتړ لپاره

 دتدارک او انسجام کمېټې

 لومړۍ ابالغیه 

کال د اسد له  (ل۶۹۳۱)چې د  (مه۶۱)کال د اګست  (م۷۱۶۳)د 

 (مې نېټې رسه سمون خوري. ۷۱)

 نېټه په کابل کې د بېالبېلو هېواد پالو او اسالمپالو (۷۱)د اسد نن شنبه

سيايس خوځښتونو، مدين بنسټونو، کلتوري ټولنو او قومي شوراګانو 

هویت په تذکرو بېړنۍ غونډه وکړه او په دې غونډه کې يې د  استازو یوه

اسالمیت د تثبیت لپاره پر عميل الرو چارو خربې  کې د افغانیت او

  .وکړې

پخوانيو هلو ځلو رسه رسه دولت د افغانيت د تثبيت  څرنګه چې له

نه کړ او داسې اندېښنه ده چې ښايي د بې  لپاره کوم عميل ګام پورته

اتفاق پرېکړه  لړۍ پيل يش، د غونډې برخوالو په یوه هويته تذکرو د وېش

راتلونکي کې د دې سرتې داعيې لپاره لومړی په  وکړه، چې په نږدې

کې پر لویو الریونونو الس پورې کړي. د  کابل او بیا په ټولو والیتونو

بېالبېلو قرشونو یې استازیتوب کاوه، ژمنه  غونډې برخوالو چې د هېواد له

او تر هغې  مظاهرو کې ګډون کوي خپل ټول قوت رسه پهه وکړه چې پ

هویت داعیه یې نه  پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي، چې د ميل
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لپاره د تدارک يوه  وي تثبیت کړي. د غونډې برخوالو د الريون د انسجام

غونډو ته دوام  پرېکړه يې وکړه، چې سبا به هم خپلمنځي کمېټه وټاکله او

ځای او  دقی  هروهېوادوالو ته د مظا خپلو ټولو غړو او ورکوي او بيا به

چې له  پر ټولو هېوادوالو غږ وکړ مهال اعالنوي. ګډونوالو په پای کې

 خپل هويت څخه د دفاع لپاره په ټول توان په مظاهرو کې برخه واخيل

ولس د دې ميل داعيې د بریا لپاره خپلمنځي انسجام او همکارۍ ته  او د

 .دوام ورکړي

 په درنښت
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د اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره د 

 پراخ الريون د تدارک او انسجام کمېټې 

 دوميه ابالغيه

 د اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره د پراخ الريون د تدارک او انسجام

مه نېټه د هېواد د بېالبېلو (۷۳کمېټې نن يکشنبه د اسد د مياشتې پر )

د ولس د انتخايب بنسټونو استازو، کلتوري ټولنو، قومي شوراګانو  مدين او

ميل خوځښتونو او د الريونوالو له بېالبېلو استازو رسه متواترې  سيايس او

غونډې درلودې او پر دولت يې له بېالبېلو خواوو قانوين او  او پرله پسې

 .او د ولس پيغام يې هغوی ته ورساوه مرشوع فشار راوړ

ن يکشنبه ماښام ژمنه وکړه قانوين فشار په نتيجه کې دولت ن د همدغه

ه نېټه به د برېښنايي تذکرو وېش نه پيلوي او د افغان (م۷۸)د اسد پر چې

  .په ګډون به د ولس قانوين غوښتنو ته مثبت ځواب وايي کليمې د ليکلو

له بېالبېلو افغاين بنسټونو او د الريونوالو  کمېټې د مظاهرې د تدارک

چې حکومت ته تر راتلونکې جمعې پرېکړه وکړه  له استازو رسه په ګډه

چې خپلې ژمنې عميل کړي. د الريون  ورځې پورې نور هم انتظار وبايس

اعالنوي چې که حکومت تر  د تدارک کمېټه ټولو هېوادوالو ته په ډاګه

په څېر عميل نه  راتلونکې جمعې ورځې پورې بيا هم خپلې ژمنې د پخوا

غربګون،  نو د ملت له پراخکړې او د ملت ارادې ته يې غاړه کېنښوده، 

 الريون او نورو احتجاجونو رسه به مخ يش. تر هغه وروسته به ټول
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مسووليت او د پېښو ناوړه عواقب د همدغو حکومتي چارواکو پر غاړه وي. 

د تدارک کمېټه د دې يادونه او مننه الزمي بويل چې که د  د الريون

پيغاميز بهري نه وای، نو احتجاجونه، احساسات او رسنيز  هېوادوالو پراخ

غوښتنو د پرځای کولو ژمنه نه کوله، نو دلته په  حکومت د دوی د مرشوع

ملت څخه د افغانيت او اسالميت د سرتې  کار دي چې له خپل ټول غيور

مننه ويش. د الريون د تدارک کمېټه  داعيې د مالتړ لپاره د زړه له تله

ه ټولو موثرو بنسټونو او ل څرګندوي چې دوی د ملت د استازو په ګډون

خپل وروستي فشار  اشخاصو رسه د ګډ تفاهم له الرې پر حکومت باندې

اسالميت د  ته ادامه ورکوي چې د هويت په تذکرو کې د افغانيت او

 تثبيت لپاره خپلې ژمنې ژر تر ژره عميل کړي. د دې ترڅنګ له خپلو

ې په تېرو څو هېوادوالو څخه په ډېر درنښت هيله کوي لکه څنګه چې ي

خپل ميل پيوستون او ميل افکار رسه هامهنګ کړل او د يوې  ورځو کې

يې خپل تياری څرګند کړ، دغسې خپل دې هوډ او  لويې مظاهرې لپاره

نور ترتيبات، لوازم او تخنيکي چارې  تکل ته دوام ورکړي، د مظاهرې
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سې لپاره خپل چمتووالی الپ الپسې همغاړې کړي او د يوې لويې مظاهرې

 .بشپړ کړي

خپلو هېوادوالو رسه ژمنه کوي  د مظاهرې د تدارک کمېټه يو ځل بيا

رسه رشيکوي. که تر  چې هر نوی پرمختګ، ستونزه او پيغام به له ولس

شوه، نو تاسو  راتلونکې جمعې پورې د ملت د افغانيت ميل داعيه ونه منل

الرې د پراخې  يلوټولو هېوادوالو ته به ستاسو د استازو او نورو رسنيزو وسا

ملت  مظاهرې نېټه، وخت او ځای اعالن يش. يو ځل بيا له خپل غرييت

 .څخه مننه

 د اسالميت او افغانيت د سرتې داعيې د بريا په هيله
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  د اسالمیت او افغانیت د پراخ الریون

 د تدارک او انسجام کمېټې

 درېیمه ابالغیه 

 

بارکې ـــمعې مـــه د جــمه نېټ(  ۹۱د ) ــال د اســک (ل ۶۹۳۱)د 

 ورځ

درنو هېوادوالو! لکه څنګه چې مو تاسو رسه ژمنه کړې وه، د هویت په 

 د اسالمیت او افغانیت د تثبیت په خاطر هر نوی پرمختګ به تذکرو کې

مه نېټه د یکشنبې (  ۷۳رشیکوو او په دې باب مو د اسد پر )  له تاسې رسه

رشیکه کړې وه، هغه وخت حکومت  خپله دویمه ابالغیه پر شپه تاسو رسه

پنجشنبې پر ورځ به د کابینې په تېره غونډه کې  ژمنه کړې وه چې د تېرې

برېښنايي تذکرو کې د هویت ستونزه حلوي، خو د کابینې په تېره  په

ډاکرت عبدهللا عبدهللا د نشتوايل او ځینو نورو ناویلو عواملو  غونډه کې د

سمون موضوع د یادې غونډې په اجنډا کې امله د تذکرو د  او دالیلو له

کابینې وروسته خصويص تفاهم یا پرېکړه دا وشوه چې په  شامله نه شوه. تر

غني( او اجرائیه رییس )ډاکرت عبدهللا( به تر  خپله ولسمرش )ډاکرت

ستونزه اواروي. اوس یو ځل بیا له ارګ څخه  خپلمنځي تفاهم وروسته دا

چې په برېښنايي تذکرو کې به د  شوي داسې ژمنې او لوزونه تر السه

اسالميت او افغانیت  اسايس قانون د څلورمې مادې له حکم رسه سم
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کړې چې تر  په ارګ کې یو شمېر چارواکو دا ځل دا ژمنه هم .تسجیلېږي

 راتلونکي سه شنبې پورې به دا مشکل د اسايس قانون له محتوا رسه سم

بیا به په ګډه خپله وروستۍ حلوي او که چېرې دا ستونزه حل نه شوه، 

کمېسیون یو ځل بیا خپلو  د مظاهرې د تدارک کوو اوس پرېکړه

پلویانو او غوښتونکو څخه هیله کوي چې د  هېوادوالو، د مظاهرې

په هغو کې ځینو مصلحو عنارصو  وروستي ځل لپاره یو ځل بیا حکومت او

ېرو بیا هم د ت ته فرصت ورکړي چې خپلې ژمنې عميل کړي، که دوی

وروستي  مظاهره د خپل ژمنو په تعقیب خپله ژمنه عميل نه کړه، نو موږ

 .قوت او ح  په توګه خوندي ساتو

هېوادپالو افغانانو څخه هیله کوو چې د  یو ځل بیا ټولو اسالمپالو او

کړي، د مظاهرې د تدارک کمېټه  مظاهرې ترتیبات الپسې غښتلی او منظم

خوځښتونو او بانفوذه اشخاصو  شوراګانو ميلله بېالبېلو مدين ټولنو، قومي 

هم الپسې منظموي،  رسه له نږدې په متاس کې ده، د مظاهرې ترتیبات

پورې حکومت  یمې نېټې( ۹) که چېرې تر راتلونکې سه شنبې د سنبلې تر

 دا مشکل حل نه کړ، نو د مظاهرې دقیقه نېټه او موقعیت به ګرانو

 .هېوادوالو ته اعالن يش

 او افغانیت د بریا او ځال په هیله د اسالمیت

 د مظاهرې د تدارک او انسجام کمېټه
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 د اسالميت او افغانيت لپاره د پراخ الريون

 د تدارک او انسجام د کمېټې

 څلورمه ابالغيه

 (مه نېټه.۷۱م( کال د اګست )۷۱۶۳د )

 !د لوی او بښونکي خدای)ج( په نامه! درنو او قدرمنو هېوادوالو

مو تاسو رسه ژمنه کړې وه، د هويت په تذکرو کې به د  لکه څنګه چې

افغانيت د تسجيل په خاطر هر نوی پرمختګ له تاسو رسه  اسالميت او

مه نېټه د يوې پراخې (۷۱مو د تېرې مياشتې پر ) رشيکوو او په دې باب

وخت په حکومت کې بېالبېلو اشخاصو  مظاهرې هوډ او تکل کړی و، هغه

په رڼا کې حلوي او د  کل به د اسايس قانونژمنه کړې وه چې دا مش

اسالميت او  اسايس قانون له محتوا رسه سم به په برېښنايي تذکرو کې

 افغانيت تسجيلوي، خو د ولسمرش په ګډون د دولت ټولو چارواکو په

متواتر ډول په دې برخه کې خپلې ژمنې تر پښو الندې کړې او د افغانيت 

يې داسې چلند وکړ چې ګنې دوی نه  اسالميت له سرتې داعيې رسه او

نه هم مسلامنان. دې ډول پرديپالو، بې تفاوتو او له هويته  افغانان دي او

نور نو د ولس د صرب کاسه ډکه ده. د مظاهرې د تدارک  لرې چارواکو ته

کې خپلې ټولې سوله ييزې، قانوين، منطقي او  کمېټې هم په تېره موده

دولتي چارواکو د منط  غوږونه او د  داصالحي الرې چارې ولټولې، خو 

افغان ولس د غوڅ اکرثيت  احساس رګونه دومره کاڼه او مړه وو چې د

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

842١ 
 

رښتينو بچو د  هيلې يې نه يوازې دا چې عميل نه کړې، بلکې د ولس د

ګراوه.  استازو منط  ته يې هېڅ ارزښت ور نه کړ او هېڅ غوږ يې پرې ونه

يوازينۍ الره داده چې د  دي،اوس د ولس پرمخ ټولې دروازې تړيل 

بچيان د خپل ميل او اسالمي هويت د تثبيت لپاره لوی الريون ته  ولس

مظاهرې د تدارک کمېټه مجبوره شوه د خپل ميل او اسالمي  راودانګي. د

له خپل قانوين ح  څخه ګټه پورته او خپل ح  د  هويت د حفاظت لپاره

ظاهرې د تدارک کمېټه کړي. د م يوې پراخې مظاهرې له الرې  مطرح

راتلونکې ل( کال د وږي مياشت يانې ۶۹۳۱د )هېوادوالو ته اعالنوي چې 

مه نېټه د لويې او پراخې مظاهرې ورځ ده، ټول ( ۶۱سنبلې ) سه شنبه د

هېوادپال افغانان دې خرب وي. د مظاهرې د تدارک کمېټه له  اسالمپال او

او علمي مرکزونو، قومي  سیايس ميل خوځښتونو، فرهنګي ټولو هېوادوالو،

په ډېر درنښت هيله کوي لکه څنګه چې يې پخوا  شوراګانو او رسنيو څخه
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تلوسه، هوډ، عقيده او تکل په ډاګه کړي  د مظاهرې لپاره خپله ژمنه او

سم د خپل اسالمي او ميل هويت  وو، له خپلې ميل ولولې او احساس رسه

 .ګډون وکړي کېد خونديتابه لپاره په دې پراخ وليس الريون 

 .د مظاهرې ځای به وروسته تاسو قدرمنو هېوادوالو ته اعالن يش

 

 د خپل اسالمي او ميل هويت د خونديتابه، بريا او ځال په هيله

 د الريون د تدارک او انسجام کمېټه
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 په تراژيدۍ کې منانځنه او يادونه

ل( کال د ۶۹۳۱نېټه چې د ) مه(۹۱پر ) اګستم( کال د ۷۱۶۳د )

(مې نېټې رسه سمون خوري، په کابل کې مو د ۸مياشتې له ) وږي

ژوندون ټلوېزیون په انګړ کې له پښتنو او بلوڅو رسه د پيوستون ورځ 

ومنانځله. پر دې رسه د پښتنو او بلوڅو رسه د تاریخي پيوستون پر 

ارزښت او رضورت رسبېره مو په ګڼ شمېر هېوادنيو مسايلو هم خربې 

کې مو يوه مهمه موضوع د ميل هويت د تذکرو په وکړې. په دې ترڅ 

مو په ډاګه کړه چې افغانيت او اسالميت څخه  ته حکومت ،باب وه

د ځينو تېرېدونکي نه يو او دا زموږ رسه کرښه ده. دا دی دلته د دې وينا 

 :مهمو برخو مهم ټکي را اخلم

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 انځنه او يادونهمنپه تراژيدۍ کې 

هرڅه وړاندې ټولو قدرمنو مرشانو، ځوانانو، دولتي چارواکو د لر او تر 

بر افغان مخورو شخصيتونو ته درناوی او د زړه له تله سالمونه او 

 !احرتامونه

په تېره بيا له مقبوضه افغانستان څخه راغلو قدرمنو مرشانو! اورنګزېب 

 کاسی صيب، امان هللا امان، رياض بنګک صيب، رياض مروت صيب،
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طارق رحيم صيب، حسينه ګل تنها خور، ناياب صيب، ناښاد صيب، قدرمن 

 !ورور صادق ژړک، امتانخېل صيب او نورو دوستانو ته ځانګړي سالمونه

غواړم په مستقيم ډول اصيل موضوعګانو ته راشم او ستاسو قدرمنو په 

 .شتوايل کې څو مهمې مسلې وړاندې کړم

ځينو خلکو ته دا  ا؟:ددې ورځې يادونه او منانځنه څه مان

خربه بابيزه، بې تفاوته او کم ارزښته ښکاري چې څوک خپل ميل 

ارزښتونه پايل، د خپل هېواد تېر او هېر تاريخ ژوندی کوي او اصل ته د 

کتنې پر ارزښت ټينګار کوي، دوی وايي، وهللا نو موږ په څه غم کې يو، 

نورو په غم  دوی ته خپل غم، غم ښکاري او د .دوی په څه غم کې دي

غمجن نه دي، له سرتو انساين ارزښتونو رسه د دې ډول اشخاصو ډډه نه 

 .لګي

 زړه يې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی

 په ليدو د زخمي زړه چې زخمي نه يش

د بې تفاوتۍ، تنګنظرۍ، ډار، پرديپالنې او نورو ناروغيو په دغسې يو 

نګي، نو هغوی ګرداب کې چې هرڅوک سرتې هېوادنۍ مبارزې ته وردا

به طبعاً له ډېرو ستونزو رسه مخامخېږي. په يوه انسان کې د مانا او مفهوم 

 .توپري همدغلته څرګندېږي

 ا په لحاظــسان کې د مانــډېر تفاوت شته په ان

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي

موږ درې کاله وړاندې د بې تفاوتۍ او بې جرئتۍ همدغه سکوت 

مو په پښتونستان واټ کې د پښتونستان لوحې نصب کړې او  مات کړ، هم

هم مو د هېواد د خپلواکۍ د ورځې ترڅنګ له پښتنو او بلوڅو رسه د 
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پيوستون ورځ ومنانځله او دا دی د اوږده وهم په ماتولو رسه دې لړۍ ته 

دوام ورکوو. اوس زموږ ميل جرئت او حرکت قوت موندلی، خو دا حرکت 

 .انسجام ته اړتيا لري ال هم نور قوت او

نږدې څلوېښت کاله کېږي چې افغان ملت په  د تراژيدۍ تداوم:

تېره بيا پښتون ولس په يوه څو اړخيزه تراژيدۍ کې راګري دی. پښتون په 

وهل کېږي، له اقتصادي فقر رسه  قصدي ډول سيايس انزوا ته ټېل

مخامخېږي، د تعليم له نعمته بې برخې کېږي او له نورې نړۍ رسه يې 

قصداً د ټکر زمينه برابرېږي. دا ټول د يوې اوږدې سرتاتيژۍ برخه ده، 

پښتنو سياستوالو ته په کار دي، د دې اوږدې تراژيدۍ د سرتاتيژۍ 

خنيوي لپاره خپل خپل پالن ژورتياوو ته پام وکړي او د هرې غميزې د م

ترتيب کړي، د تراژيدۍ په بهري کې د ميل روحيې پياوړتيا هغه درملنه ده 

 .چې وخت پر وخت يې کارول په کار دي

د هويت په تذکرو کې د افغانيت او  اسالميت او افغانيت:

اسالميت د تسجيل په خاطر د دې هېواد رښتينو بچيانو له همغه پيله تر 
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بارزې ته دوام ورکړ، اسالم يې د اسالميت د مخالفينو د دې دمه خپلې م

ست، د هويت په تذکره کې يې تسجيل کړ او ېوهم د ښامار له خولې راوو 

د افغانيت لپاره يې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، ډاکرت غني هم د تېر 

ولسمرش په شان د افغانيت د تسجيل په خاطر ژمنې وکړې، خو تر دې دمه 

و قانوين اقدام ونه کړ. اوس دولتمرش هم د دولت له يې هېڅ عميل ا

فاسدو کرشانو څخه دومره وېرېږي چې په خپله هويت پاڼه کې ځان ته 

افغان نه يش ليکالی. د ضعيف او قومي اميان ترمند د بريد کرښه همدلته 

معلومېږي، چې يو څوک د افغانستان پر لوړ مقام ناست او له افغانيت 

د ښاغيل  ؟نه يش کوالی. نو سړی به نور چا ته وژاړيڅخه ننګه او مالتړ 

غني يو شعار دا و چې هېڅ افغان له بل افغان څخه کمرت نه دی او هېڅ 

مه د هويت له يافغان له بل افغانه برتر نه دی. نو اوس چې د افغان کل

تذکرې څخه حذفېږي، دی مجبور دی چې ووايي: ))هېچ چيز از چيز 

 .))يچ چيز از چيز ديګر کده برتر نيستديګر کده کمرت نيست و ه

دولتمرش ح  نه لري چې ځان ته افغان ولسمرش ووايي، ځکه هغه 

ولس چې ولسمرش يې نوم په هويت پاڼه کې نه يش ليکلی، نو دا امتياز هم 

بايد ورڅخه واخيستل يش. موږ ښاغيل مفکر ته په ډېر سړيتوب رسه يادونه 

مه ګوره، همدا ولس و چې ته يې کوو چې دې ولس ته په ټيټه سرتګه 

دومره لوړ کړې چې اوس الندې هېڅ شی په سرتګو نه درځي. موږ 

هېچاته اجازه نه ورکوو چې ميل هويت مو هم لکه دولتي څوکۍ په 

 .معاملو، ځانساتنو، رسټيټيو او غوړه ماليو ووېيش او ملت متفرق کړي

وزير  د ښاغيل دولتمرش ترڅنګ د دې سهامي رشکت بل ونډه وال

صاحب ښاغيل نورالح  علومي ته هم وايو چې هويت ستاسو د ښاغلو 
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چې موږ يې ستا په شان له بې دريځه اشخاصو  ه؟شخيص مال و متاع نه د

څخه غواړو، يو وزير چې د )ملت( او )مملکت( په توپري او تعبري نه 

د ملت د مالتړ هيله څنګه ويش؟ دا چې دا به پوهېږي، له هغه څخه 

ايي دلته پورته ليکل شوي )د افغانستان اسالمي جمهوريت( نور ښاغلی و 

هېڅ يش ته رضورت نه شته، ښاغليه ستاسو رضورتونه او د ملت رضورتونه 

توپري کوي، ستا رضورت وزارت و چې په ډېرې بدرنګۍ او معاملو ورته 

ورسېدې، خو هويت د ملت رضورت دی. که د تذکرې پر لومړي مخ 

پرديپالنه، ملت هېرونه  ؟ستا پر کور به څه اور بل يش افغان وليکل يش، نو

هم يو حد لري، يو ځل پخوا هم يوې ډلې دا ډول تجربه وکړه، خو ملت 

ته په ډېر زيان متامه شوه، تاسو چې د همغو تېرو عملونو کفاره ورکړئ او 

خپل غيور افغان ملت ته د احرتام رس ټي  کړئ، نو ايله به مو د تېرو 

ی يو څه کم يش، نه دا چې د ملت پر زخمونو نورې مالګې تېروتنو پېټ

ودوړوئ، سرت جرنال، ډګر جرنال، تورن جرنال دا جرنال او هغه جرنال، 

لوړې رتبې، خو د کار درک نه لګي. زموږ د پوځ تنکي ځوانان، رستېري 

او ځوان صاحبمنصبان هره ورځ د دې هېواد لپاره قرباين ورکوي، خو يو 

يې د اعاشې، اباطې، روغنياتو او مهامتو پيسو ته  وارواکشمېر لوړپوړي چ

سرتګې پټې کړې وي، په ملياردونو افغانۍ په يوه قرارداد کې غال کېږي، 

لوړې رتبې او ټي  کارونه، د يوه افغان له شان رسه نه ښايي. طالبان نه 

رتبه لري، نه څوکۍ، نه يې هجره معلومه ده، نه دېره او نه هم پوځي 

تعليم لري، خو د همدغو لوړپوړو چارواکو د بې کفايتۍ له امله  پوړۍ او

هره ورځ يوه ولسوالۍ نييس او زموږ تنکي تنکي پوځيان په کې قرباين 

کېږي. تاسو ښاغلی لومړی، باغران، دانګام، موسی کال، نازيان، اچني، 
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ګوشته او نورې سل ولسوالۍ فتح کړئ، بيا تذکره ووېشه، نو د دې ګرمې 

ه وېش څخه دې موخه څه ده؟ هدف ټولو ته څرګند دی، یوازې او حلوا ل

يوازې د هويت ختمول. لعنت دې وي پر هغو چارواکو چې نه يوازې له 

خپلې خاورې او هويت څخه دفاع نه يش کوالی، بلکې رشمېږي پرې 

هم. دوی چې پر هويت رشمېږي زموږ ټول هېوادوال ان کاڼي او بوټي 

 .پر دوی رشمېږي

وادوالو! ځينو خلکو رسه دا پوښتنه او اندېښنه ده، که چېرې درنو هې

په تذکره کې د افغان کليمه ونه ليکل يش، نو موږ يې نه اخلو! نه ورونو 

خربه بايد سپينه او واضح ويش. موږ د هويت په تذکره کې د اسالم او 

 افغان دواړو کليمو ليکل غواړو او بيا تذکره اخلو. دا نو بيا د افغانيت او

اسالميت د دښمنانو کار دی چې دا تذکره اخيل که نه يې اخيل، نور نو 

زموږ د ولس د زغم، اوسېلې او پرله پسې ښه سړيتوب د صرب کاسه ډکه 

 .شوې ده

ښاغلی دويم، درېيم او نورو مفکرينو ته يو ځل بیا يادونه کوو چې ژر 

ې تر ژره د هويت د تثبيت مسئله حل کړئ، که نه نو د ولس له داس

غربګون رسه به مخامخ يش چې بيا به د دې سست، پڅ، نا متجانس او 

متضاد حکومت مراندې داسې رسه وشلېږي چې هېڅوک به يې د 

 .راټولولو جوګه نه وي

موږ نه غواړو چې حکومت ړنګ يش، موږ غواړو چې هم حکومت 

پیاوړی يش او هم اصالح يش، خو همدا ځينې چارواکي دي چې د 

مت، رښتيني پوځ د جوړېدو، غښتلتيا او پياوړتيا مخه رښتيني ميل حکو 

يې نيولې ده. هغو ملتپالو افغانانو څخه هم په ټينګه غوښتنه کوو چې ميل 
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احساس لري او د دولت پر لوړو څوکیو کار کوي، دوی څخه هم غواړو 

چې نور نو له خولې څخه د ډار مشنګ لرې کړي، د افغانيت او اسالميت 

ودانګي او دا غرييت ولس له بې زړو او ډارنو چارواکو د داعيې لپاره را

  .څخه وژغوري. دې کار کې مو د دين او دنيا دواړو ګټه نغښتې ده

د انتخابايت کمپاين پرمهال دواړو او په ټوله کې ټولو  ميل مناظره:

نوماندانو بېالبېلې مناظرې وړاندې کړې. ښاغيل ډاکرت غني، ښاغيل ډاکرت 

عبدهللا ته هره ورځ د يوې لويې مناظرې وړانديز کاوه او هغه به د جانانه 

مناظرې وړانديز. اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د دې مشرتک 

ومت دواړو مرشانو باندې غږ وکړو چې که د دوی په پنځوس سليز حک

اوړو کې شګه نه وي، نو د ميل هويت پر رس دې د وضاحت، سالمت او 

مالمت د معلومولو لپاره يوې پراخې ميل او دميوکراتيکې مناظرې ته 

هېوادپالو او اسالمپالو  ،حارض يش، چې حقيقت څرګند يش، که د ملتپالو

ه وه، نو هغوی به له خپلې داعيې څخه تېر يش او افغانانو داعيه په حقه ن

د ملت غوښتنې ته  دوی که دوی کوم دليل او منط  نه درلود، نو بيا دې

 .غاړه کېږدي

 د هېواد د ميل او اسالمي هويت

 د ځال او بريا او له امو څخه تر اباسينه پورې

 د لوی او غښتيل افغانستان د جوړېدو په هيله
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افغانيت په ننګه د لوی د اسالميت او 

 الريون په اړه وروستۍ پرېکړه
 

(مه ۳ل کال د وږي )۶۹۳۱مه، د (۹۶)م( کال د اګست ۷۱۶۳د )

د تابعيت په تذکرو يا پېژندپاڼو کې د اسالميت  !ګرانو هېوادوالودوشنبه. 

افغانيت په ننګه د سه شنبې په ورځ د لوی الريون لپاره بشپړ تياری  او

يوې درنې او  افغانستان د بېالبېلو قومونو د مرشانو دی، خو د نيول شوی

الريون د انسجام له کمېټې څخه د شنبې تر ورځې  مخورې جرګې د

مرشانو رسه د خربو او منځکړتوب له  وخت غوښتی چې دا موضوع به له

چارواکو هم ډاډ ورکړی، چې  الرې حلوي. له بلې خوا يو شمېر دولتي
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ده او يو څو ورځې نور يې د زغم  کې ستونزه د حل کېدو په درشل

څخه د اسالميت او افغانيت  غوښتنه کړې ده. پر دې رسبېره له واليتونو

دوی رسه همغږي  مالتړي پرله پسې غوښتنه کوي، چې الريونونه دې له

 .يش او تر راتلونکې شنبې پورې دې الريونونه وځنډول يش

غوښتنې، د يو الريون د انسجام کمېټې د قومي مرشانو د جرګې  د

ژمنو او په واليتونو کې د اسالميت او افغانيت د مالتړو  شمېر چارواکو

درناوي له مخې پرېکړه وکړه، چې د وروستي ځل لپاره به  وړانديزونو ته د

ډوي. که چېرې تر نپورې ځ( ۶۱شنبې )د وږي  الريون تر راتلونکې

نه يش او د  فرمان له الرې موضوع حل راتلونکې شنبې پورې د ولسمرش د

ونه منل يش، نو  يادونهافغانيت  تابعيت په تذکرو کې د اسالميت او

لوی الريون پيليږې او بيا  بجو به په کابل کې ۸ رراتلونکې شنبه د سهار پ

  .الرې تړل کېږي به د هېواد ګوټ ګوټ ته غځېږي او وررسه به لويې

له درنو  څرنګه چې موږ د چارواکو پر نيت او ژمنو ډاډه نه يو، نو

 هېوادوالو څخه غوښتنه کوو چې په ټول توان د شنبې ورځې د الريون

 لپاره تياری پيل کړي. موږ له خپلو جيدو ديني عاملانو، د جوماتونو له مال

 امامانو، قومي مرشانو او شوراګانو، د ګذر وکيالنو او د کليو له ملکانو،

 له ټولو هېوادپالو سيايس ګوندونو، مدين بنسټونو، د ځوانانو ټولنو او

افغانانو څخه غوښتنه کوو، چې د لوی الريون لپاره د ولس په خربولو او 

کولو کې زموږ مال وتړي. موږ ټولو هېوادوالو ته خربداری ورکوو،  چمتو

غفلت به مو ښايي د ميل هويت په بيه متام يش. نو  چې د نن ورځې

وتړو او له خپل  څېر د افغان په ننګ توره راځئ چې د خوشال بابا په

مېړانه دفاع وکړو. د الريون وخت ټاکل  هويت او ميل ارزښتونو څخه په

راتلونکې پنجشنبه له تاسو رسه رشيک  شوی، خو د ځای په اړه مالومات به

 .يش
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مه (۳)دوشنبې( پر ورځ د سنبلې پر ) د الريون د ښه انسجام لپاره د

کې نيول شوې ده. د ټولو  په پام نېټه د مازيګر څلور بجې يوه لويه غونډه

بنسټونو استازو ته بلنه ورکوو،  سيايس ګوندونو، قومي شوراګانو او مدين

غوره انسجام کې له موږ  چې پدې غونډه کې برخه واخيل او د الريون په

  .رسه مرسته وکړي

له پل محمود خان څخه د شش  :نېټې غونډې ځای( ۳د سنبلې د )

ختيز دېوال ته  څه ) د دفاع وزارتدرک په لوري ښي السته لومړۍ کو 

 .مخامخ(، په کوڅه کې ښي السته درېيم کور

 ۱۲۲۲۱۱۱۶۶۱ – ۱۲۱۱۱۲۱۳۳۷د اړيکو شمېرې: 

 په درنښت

 د الريون د تدارک او انسجام کمېټه
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 الريون او د افغانيت پر ننګه پکتيا

م( کال د ۷۱۶۳(مه نېټه چې د )۶۶ل( کال د وږي پر )۶۹۳۱د )

( نېټې رسه سمون خوري، په پکتيا واليت کې د افغانيت او ۷)سپتمرب له 

 اسالميت په ننګه الريون وشو.

تذکرو کې د  الکرتونيکيکسانو په  ود پکتيا په مرکز ګردېز کې زرګون

د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او ويې ويل چې که  وميافغان او اسالم د کل

وايي، دوی به د دغو ته مثبت ځواب ونه  چېرته يې مرکزي حکومت غږ

 .تذکرو د وېش مرکزونه له لوړ تهديد رسه مخ کړي

 
په دې مظاهره کې چې د پکتيا مېشتو قومونو، واليتي شورا، مدين 

ټولنو، سيايس مناينده ګيو او ځوانانو برخه اخيستي وه، غوښتنه وکړه چې 

  که چېرته د دوی غږ وانه ورېدل يش له افغان حکومت رسه به پرېکو 

 وويل: ن کړي، د پکتيا واليتي شورا وکيل عبدالروف خان ځدرا اعال 
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دغه تذکره نه اخلو، ځکه افغانستان زموږ پرته مې يموږ د افغان له کل))

 .کور او افغان مو نړېوال هويت دی

دې حکومت  لهمه ونه ليکل يش، موږ به يپه تذکرو کې که د افغان کل

 .په اړه غور وکړو  رسه په عاجل ډول د خپل پرېکو 

ټوله اداره غږ کوو  پر الندې تر مرشۍافغان ولسمرش او د هغه  رپ موږ

چې که په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل يش، له شته حکومت رسه 

 ((و.به هر ډول اړيکې غوڅې کړ 

دې تاکيد کاوه چې مرکزي حکومت دې د  رد مظاهرې ګډونوالو پ

ه يې ونه مني، حکومت ته به ستونزې دوی حقه غوښتنې ومني او که چېرت

 .جوړې کړي

د قومونو، واليتي شورا،  ،د پکتيا واليتي شورا غړي تاج محمد منګل

يز پرېکړه ه يمدين ټولنو، سيايس ګوندونو او علاموو رشيک ليکلی شپږ ماد

موږ د پکتيا علام، واليتي شورا، قومونه، مدين ده وويل، )) ،ولوستليک 

يز ه يماد مناينده ګۍ او ځوانان ټول په رشيکه دغه شپږټولنې، سيايس 

او غواړو، چې مرکزي حکومت مو غوښتنو ته مثبت  وپرېکړه ليک اعالنو 

 ((نه زموږ له توند غربګون رسه به مخ يشه ځواب ووايي، ک

ته په دې پرېکړه ليک کې راغيل وو چې که حکومت يې غوښتنو 

ونه کړي، دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام  لرنهپام  جدي

 رورکړي او د هرې بدې پايلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمرش پ

 .غاړه وي

مدين فعاالنو په دې مظاهره کې د ګډون پرمهال د خپلو شعارونو 

وکړه چې دا يې د مظاهرو پيل دی او ولس په  هم ورکولو ترڅنګ دا خربه
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دې خربوي چې د خپلو حقونو اخيستو لپاره به الرو ته راوځي، يو تن 

مدين فعال محمد جهاد احمدزي وويل چې د افغان حکومت کاواکه 

 :ږيېستنې به د دوی په السونو ونړ 

ونيکي تذکرو کې د افغان او اسالم کليمه ذکر نه رت که چېرته په الک))

، نو د دې بې بنسټه يا کاواکه حکومت ستنې به د دې خلکو په الس يش

تل د حکومتونو په زيان به ږي او د ولسونو له احساساتو رسه لوبې ېونړ 

په دې پرېکړه شوې، چې که چېرته مو غوښتنې ونه منل يش  يش.متامې 

 ((.او ان تر کابله به يې وغځوو ومظاهرو ته به دوام ورکو 

له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله، چې د دوی  دې مظاهره چيانو

غوښتنې دې ومني، که داسې ونه يش خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او 

کوم راپور چې مو  .وغځوي هله پکتيا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل

ولوست دا په پکتيا کې د ازادۍ راډيو خربيال داود تپاند پر همغه وخت 

 و نورو خربي رسنيو يې خپور کړی و.ليکلی و، له ازادۍ راډيو ا
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د لوی  افغانيت په مالتړ او د اسالميت

 پرېکړه ليکو الريون د ګډونوال

 

لکه څنګه چې مو په تېرو برخو کې د لوی الريون د تدارک او انسجام 

کمېټې په پرله پسې ابالغيو کې ولوستل چې د حکومت د مهمـو چـارواکو 

الريون څو ځله شاته وغورځېده، خو په پـای د پرله پسې ژمنو له امله لوی 

(مـه نېټـه بـه دا الريـون تـررسه ۶۱کې غوڅه پرېکړه وشوه چې د وږي پر )

کېږي. الريون له ډېرو مشکالتو او خنډونو رسه له عيـدګاه جوماتـه پيـل او 

په پښتونستان واټ کې پای ته ورسېد. زرګونـو هېوادوالـو پـه کـې ګـډون 

 ې يې دغه الندې پرېکړه ليک صادر کړ:کړی و. په پښتونستان واټ ک

 مه(۶۱)کال د وږي يا سنبلې  (ل۶۹۳۱)(مه، د ۳م( د سپټمرب )۷۱۶۳د )

 افغانستان -کابل 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

له تېرو دوه دريو کلونو راهيسې د يو شمېر بهرنيو هېوادونو په تېره بيا 

 تاليڅټو له خوا په پرلهايران او پاکستان او د هغو د کورنيو ګوډاګيانو او  د

پسې ډول هڅې روانې دي، چې پر غرييت افغان ولس، بې دينه، بې ملته 

هويته تذکرې تحميل او افغان ملت په داسې يوه تنګسيا کې واقع  او بې

ميل هويت څخه تېر يش. له دې کار څخه د يو شمېر  کړي چې له خپل

اده چې يو خو به پرديپالو کړيو اصيل موخه د وطن پلورو او ملت پلورو
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له خپل ميل هويته بې برخې کړي او  په لومړي ګام کې سرت افغان ولس

ې پر يستو رسه د دې توطياخ دېته به يې مجبور کړي چې د تذکرو په نه

پلورو اشخاصو ته  وړاندې غربګون وښيي او بل به يو شمېر محدودو وطن

نظام او  دا تذکرې ووېشل يش او بيا به د هېواد د راتلونکی سيايس

 انتخابايت سيستم برخليک هم له همدې بې هويته تذکرو رسه تړلی وي،

يوازې همغه بې هويته اشخاص به په ټاکنو کې برخه اخيستالی يش چې د 

ملته تذکرو خاوندان وي. په دې ډول به افغان دښمنه او  همدې بې

 هېوادونه په يوه غيش دوه هدفونه وويل، خو له افغانستان ضد ګاونډي

که څه هم جګړو او غمو ځپلی، خو د  نېکه مرغه چې زموږ غرييت ولس

وړاندې يې الهم د سپېڅيل جهاد  پرديو او د هغو د کورنيو ګوډاګيانو پر

نه دي ورکړي. د بهرين او  او رښتيني ميل مقاومت جذبې او ولولې له السه

توطيې يې  کورين دښمن د دې ګډ امتزاج په نتيجه کې رامنځته شوې

ټينګ  له همغه پيله په ښه ډول درک کړي او د خنثی کولو لپاره يې پههم 

 .هوډ د مبارزې ډګر ته وردانګيل دي
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په دې اړه د شوي غنب پر وړاندې  رښتينو افغانانو په ميل شورا کې

يې په قانوين ډول  مظاهرې وکړې او د هغوی له درغلۍ ډکه پرېکړه

چارواکو له همغې  ارګانونو اوچيلنج کړه. د ولس بچيانو د ټولو اړوندو 

 جملې څخه د پخواين ولسمرش حامدکرزي په ګډون د سرتې محکمې د

رييس قايض القضات پوهاند عبدالسالم عظيمي، لوی څارنوال محمد 

عدليې وزير اسدهللا غالب، د اسايس قانون پر تطبي  د څار  اسح  الکو،

لوي قيام ګل رحمن، د علاموو شورا رييس مو  کمېسيون رييس قايض

ډاکرت رنګني دادفر سپنتا، د چارو د  الدين کشاف، د امنيت شورا سالکار

دفرت رييس کريم خرم او د  ادارې لوی رييس صادق مدبر، د ولسمرش د

په ګډون ټولو رسه  ولسمرش د حقوقي سالکار نرصهللا ستانيکزي او نورو

وځښتونو، د خ ګډه غونډه وکړه، دوی ټولو د بېالبېلو مدين ټولنو، سیايس

ميل شورا  بېالبېلو قومونو د استازو په ګډه غونډه کې پرېکړه وکړه چې د

يو  شوې تېروتنه به ژر اصالح کوي او ولسمرش به ډېر ژر د سمون په خاطر

تقنيني فرمان ورکوي، د دې ټولو ښاغلو په ګډون پخواين ولسمرش خپله 
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وېرې چا د بې سوګند او قول تر پښو الندې کړل، خو د ولس له  ژمنه،

 .وېش د پيلولو جرئت ونه کړ هويته تذکرو د

مساوي ډول واک ته  کله چې ډاکرت ارشف غني او ډاکرت عبدهللا په

تر واک  ورسول شول، نو ډاکرت غني هم تر ټاکنو دمخه ژمنه کړې وه چې

رضور د هويت په تذکرو کې د )دين( او )ملت( ستونونه  وروسته به

يس يو ځل يجدي په مياشت کې اوسني جمهور رزياتوي. د تېر کال د 

او ولس له رښتينو بچيانو رسه ټينګه ژمنه وکړه چې د تېر کال  بيا د هېواد

نېټه به د ميل شورا د ژمنيو رخصتيو پرمهال دا مشکل  ۍد دلوې پر لومړ 

ملت ته رسېږي. خو په ډېرې خواشينۍ رسه بايد  حلوي او د ملت ح  به

او لوزونه عميل نه کړل، خربه د  خپلې ژمنېووايو چې دې ښاغيل هم 

مهال يې هم تر لسو زياتې  ميل شورا دوبنيو رخصتيو ته راورسېده، پر دې

هم خپله ژمنه  ژمنې وکړې، نن يې حلوم، سبا يې حلوم، خو يو ځل یې

افغانانو پرمخ د  عميل نه کړه. په پای کې يې د ولس د بچيانو او رښتينو

واټونو ته  رې وتړلې، ولس مجبور شو چې الرو اومنط  او قانونيت ټولې ال

 راووځي او دا دی دا لړۍ اوس په ټول افغانستان کې پيل شوې. نننۍ

 لويه مظاهره يې يوه څرګنده بېلګه ده، موږ د مظاهرې زرګونه برخوال او

ګډونوال په خپله، د خپلو کورنيو او وکالتاً د خپل ټول غيور ولس په 

  :کړه ليک صادروودغه الندې پرې استازۍ

رشيکباڼو څخه په  له جمهور رييس او د ده د حکومت له نورو -۶

خپله دښمني  ټينګه غواړو چې قانون ته غاړه کېږدي او له ميل هويت رسه

 .پايته ورسوي
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چې سل په سلو کې  د مظاهرې ټول ګډونوال په يوه خوله غږ کوو -۷

دين  وليکل يش، ددې د هويت په تذکرو کې د )دين( او )ملت( ستون 

 ستون په مقابل کې دې هر مسلامن افغان ته )اسالم( او د )ملت( ستون په

 .مقابل کې دې هر هېوادوال ته د )افغان( کليمه وليکل يش

)افغان( د کليمو هېڅ متبادل، انډول او عوض نه منو  د )اسالم( او -۹

ارت، چې پر دې سرتو ارزښتونو سیايس تج ته اجازه نه ورکوو او هېچا

 .وکړي معامله او د پردې تر شا پ  پټوين

زموږ  که څه هم په ډېټابيس کې د قوم یادونه راغلې، خو که بيا هم -۱

يو شمېر هېوادوال غواړي د )ملت( ترڅنګ )قوم( هم په تذکره کې 

د مظاهرې ګډونوال يې مخالفت نه کوي، خو په هغه حالت  وليکل يش،

ودل يش، چې که د چا خوښه وي اختياري ډول پرېښ کې چې )قوم( په

دې لیکي، خو د )ملت( ليکل رضوري  ودې ليکي او که نه يې غوښتل نه

 .او حتمي ګڼو

هغه د حکومت د نامتجانسه رشيکباڼو هغه  يس او ديموږ د جمهور ر -۳

چې وايي )ملت( او )قوم( دې دواړه  نارسمي او پ  وړانديز په کلکه ردوو

او د افغانستان د تجزيې  يوه توطيه ګڼواختياري يش. موږ دا وړانديز 

ګرځي چې د  لپاره لومړۍ کتبي هڅه. دا شوم وړانديز د دې سبب

نامه د  ته د )افغانستان( د افغانستان د يووايل او ميل هويت دښمنان سبا

 .اختياري کولو شومه موخه هم تعقيب کړي

ي مخې د تذکرو د وېش په اداره او تخنيک زموږ د مالوماتو له – ۱

بايد حل يش. د تذکرو د وېش  سېستم کې ال هم ډېرې ستونزې شته، چې

وړتيا، الزم اعتبار او  اوسنۍ اداره د دومره مهمې ميل پروسې د مديريت

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

841١ 
 

باکفايته او د ميل  خونديتوب نه لري، له دې کبله بايد يوه بله خپلواکه،

رته چارې و  ترکيب له مخې يوه متوازنه اداره جوړه او د تذکرو د وېش

 .وسپارل يش

پورې چې په تذکره  موږ له حکومته په ټينګه غواړو تر هغه وخته -۲

تذکرو  مې د تسجيل ح  نه وي تثبيت شوی، د بې هويتهيکې د افغان کل

 د وېشلو امتحاين لړۍ دې هم بنده کړي. موږ يو ځل بيا له حکومته په

دې د تذکرو د مو تر ليکلو وروسته يټينګه غواړو چې د اسالم او افغان کل

لړۍ پيل کړي، که بيا هم په دې خاوره کې کوم داسې شخص  وېش

نه و، هغه دې بیا دا تذکره نه اخيل. بيا به د هېواد  اوسېده چې هغه افغان

دلته يو څوک په ناقانونه توګه اوسېدلی وي، د  نور قوانني وګورو چې

 مخې د هغه سزا څه ده؟ کورنيو او نړیوالو قوانينو له

اسايس قانون د دوه شپېتمې مادې لومړۍ فقره وايي څوک چې د  -۸

 :جمهوري رياست ته کانديدېږي، بايد د الندې رشطونو لرونکی وي

د افغانستان تبعه وي، له افغان مور او پالره زېږېدلی وي او د بل  ((

 )).هېواد تابعيت ونه لري

د جمهوري رياست په لومړيو دوو دورو کې دوه داسې اشخاص 

ځانونه يې افغانان نه بلل، مانا دا چې له افغان مور او پالره  يد وو چېکاند

مانا  زېږېديل، خو ځانونه يې جمهوري رياست ته کاندي کړي وو، نه دي

کړې وه، موږ الريونوال له اوسني حکومت، عديل او  دا چې درغيل يې

چې دا ډول اشخاص ژر تر ژره د عدالت  قضايي ارګانونو څخه غواړو

ته د عربت سبب يش. که  و ته راکاږي چې نورو دې ډول اشخاصومنګول

په تذکرو کې د  ډاکرت ارشف غني هم ځان ته افغان نه وايي او د هويت
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قانون  مې له ليکلو ډډه کوي، نو پر ده باندې هم په ټول قوت ديافغان کل

 .د تطبي  غوښتنه کوو

اوسني دولت دی، له  هويت د ملت قانوين ح  دی، کوم امتياز نه -۳

اسايس  څخه په ټينګه غواړو چې له ملت څخه دا ح  سلب نه کړي، د

قانون د څلورمې، دوه شپېتمې او په مجموع کې له ټولې محتوا رسه سم 

 .هويت د تثبيت لپاره پر عميل اقدام الس پورې کړي دې د

يسه غواړي ياوسني حکومت له وزيرانو او جمهور ر الريونوال د -۶۱

وړاندې همداسې په متواتر ډول خنډ  د ملت د ح  پرچې که چېرې 

پر نري رند اخته وي، نو ژر  ګرځي او يا هم د مرض احتياط، وېرې او ډار

نه نو ملت به يې په  تر ژره دې له خپلو مقامونو استعفاوې وکړي او که

 .زوره مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي
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ې ونه منل يش، نو چېرې د الريونوالو دا قانوين غوښتن يادښت: که

خپلې داعيې ته به د هغې د برياليتوب تر  الريونوالو هوډ کړی چې

 :الندې هڅې به تررسه کوي وروستي بريده دوام ورکوي او دغه

 .د هېواد په اکرثو واليتونو کې به سرت سرت الريونونه کوي -۶

 .د کابل په پښتونستان واټ کې به بله لويه مظاهره کوي -۷

 .ا مخې ته به سرته مظاهره کويد ميل شور  -۹

له قانوين زور و ځواک څخه په ګټې اخيستنې به د تذکرې د وېش  -۱

درجې د مامورينو د دې ناقانونه کار مخه نييس او د هغوی د  د لومړۍ

 .به له قانوين او وليس زور څخه کار اخيل رسزورۍ په حالت کې

 .کابل ته به ټولې لويې غځېدلې الرې بندوي -۳

دې ټولو قانوين الرو او د منط  د دې ټولو اسبابو له کارولو رسه که 

هم دولتي چارواکي د خپل لېونتوب، جنون او پرديپالنې د غرور  رسه بیا

وي، نو د جيدو علاموو په فتوا به له يو سرت اسالمي، ميل  پر اسونو سواره

مخامخېږي، بيا چې هر ډول ناوړه پېښې رامنځته  جهاد او پاڅون رسه

دولتمرشانو، ډاکرت صاحبانو، مفکرينو  دوو ددې شوې، نو مسووليت به يې

په رايو دې مقامونو ته ورسېدل  او هغو نامفکرينو پرغاړه وي چې د ولس

 .او بېرته د ولس د هيلو پر وړاندې ودرېدل

 تل دې وي زموږ ميل هويت

 مړه دې وي د اسالميت او افغانيت دښمنان

 افغانيت او افغانستانځالنده دې وي افغان، 

 وما علينا اال البالو

 ټول برخوال د اسالميت او افغانيت د پراخ الريون
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 د ميل حامسې مبارکيه پل غيور ملت تخ

ل( کال د ۶۹۳۱(مه چې د )۱(م کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳دا ليکنه د )

 ليکل شوې او خپره شوې ده. ،( نېټې رسه سمون خوري۶۳سنبلې له )

له عيدګاه جومات څخه د افغان ملت سرته  مه(۶۱سنبلې )پرون د 

حامسه پيل او تر پښتونستان واټ پورې وغځېده. دې حامسې د ارګ د 

غوږونه ولړزول، د افغان ملت روحيه يې ال پسې اوچته کړه،  کڼو چارواکو

او نا مفکره مفکرينو روحي حاالت يې ال پسې خراب  د بې زړه، بې فکره

 .کړل

چارواکو چې د ولس د حامسې او د هغو د استازو د  ګونګيو د ارګ

يې  منط  د تېرې تورې پر وړاندې

د مخامخ خربو جرئت نه درلود، نو 

ځان يې د ارګ د دېوالونو تر شا 

مفکر چې پخوا به يې هر  .پ  کړ

چاته د مناظرې ټټر ډباوه اوس يې 

هم له خپل  .د منط  غشی مات و

ډارېده  ناقانونه اجراييه رييس څخه

 او هم له خپل ملت څخه، حريان و

چې څه وکړي، نو يو ځل بيا يې د 

بيت املال خزانې ته پام شو، مفکر 

( ۳۱چې راځه هره اوونۍ خو هسې هم له ميل خزانې څخه ) فکر وکړ

ثبات په پلمه راباسې، راځه يو څه نوره زياتونه هم  ميليونه ډالر د افغانۍ د

په مال د ملت د حامسې مخه ونييس،  املال وکړه، غوښتل يې د بيت

وسپارله، هغوی د درواغجنو ژمنو او  غوړه مالو مشاورينو ته يې هم دنده

کړي، خو کله چې د ملت د صرب  پلمو له الرې غوښتل د ملت الريون شاته
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مفکرينو)!( بيا د اجريو او  جام ډک شو، نو سرته حامسه يې وپنځوله،

په هغه کې د  کنځلتون او جمهوري رياست له مطبوعايت ، دليکوالو کرايي

پسې سپکې  غوړه مال او کنځلامر مشاورګي په خولې د ملت په حامسې

خربې پيل کړې. يو دولتمرش چې دومره کمزوری يش چې خپل وياند نه 

ټاکلی او له کرايي ليکوالو پرته يې څوک په رسمي ډول مالتړ نه يش  يش

کوم کرايي ليکوال يې چې په خپلو او  ؟سمرش ويهغه به څه ول کوالی، نو

نومونو مالتړ کوي، هغوی هم خپله حکومتي دنده نه ښيي،  يا هم بدلو

ورته راجع کېږي، نو دغسې ګوډ و مات او  ليتوو ځکه چې بيا خو مس

 .درملنه وکړای يش کمزوری حکومت به د ولس د کوم درد

دوی د دې  لت ته دزه د مظاهرې د يو ګډونوال په توګه خپل غيور م

 سرتې مظاهرې مبارکي وايم، خوشاله په دې يم چې مظاهرې دومره زيات

تاثري کړی، چې مفکر )!( ورته ګوته په غاښ او ال جوابه دی او د هغه 

ليکوال او تاليڅټي يې دومره وارخطا کړي چې له سپوره کنځلو،  کرايي

نه دي، څومره خوند  نورو له توهينولو پرته ورته نور څه پاتې تورونو او د

شخصيتونه چې د ميل منط  په ګاڼه سمبال دي او مخالفني  کوي، هغه

رسه يوازې کنځلې کوي او د يوه کنځلامر  يې د دولت له واک رسه

وارخطايي وروستی او  حکومت په بڼه ځان څرګندوي. دا نو د

 .رشمېدونکی حالت دی

  د حامسه پنځوونکي افغان ملت

 يور ملتد ال بريا او د دې غ

 د دښمنانو د ال رشمېدو په هيله

  محمد اسمعيل يون
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 د ميل هويت مالتړ او يو ځل بيا  ننګرهار

 

ل( کال د وږي پر ۶۹۳۱د ننګرهار خلکو په جالل اباد ښار کې د )

(مې رسه سمون خوري، ۱م( کال د سپتمرب له )۷۱۶۳(مه نېټه چې د )۶۳)

په تذکرو کې د افغان او اسالم کليمو د لیکلو په مالتړ مظاهره وکړه په 

ننګرهار کې ختید میشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسالم کليمو د 

لیکلو په مالتړ سرت وليس الريون وکړ چې په سلګونو قومي مرشانو، 

د  .انانو، مدين فعاالنو او د والیتي شورا استازو په کې برخه اخیستې وهځو 

دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکي او د ننګرهار د والیتي شورا وکيل ذبیح 

ته اجازه ورنه  هللا زمري وويل چې د افغان او اسالم کليمې پرته به هیچا

 .کړيش پيل ېو والیتونو کې د تذکرو و ز کړي چې په ختی
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 زمري زياته کړه، که حکومت په زور دا کار تررسه کړي، نو ذبيح هللا

د يادونې دوی به د ولس او قانون په زور د دې ناقانونه کار مخه ونييس. 

وړ ده چې په دې مظاهره کې ننګرهار مېشتو افغان سکانو او هندوانو هم 

برخه اخيستې وه او په ټينګه يې د هويت په تذکرو کې د افغان او اسالم د 

 ليکلو مالتړ وکړ.
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 او ميل مبارزه کندوز

 هېوادپالو او اسالمپالو افغانانو  (مه نېټه۱م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳د )

په داسې حال کې په کندوز کې د افغانيت او اسالميت په ننګه الريون 

 وکړ چې ددغه واليت امنيتي حاالت ډېر نازک و.

، له لشعارونه لېږدو  ميل چې له ځانونو رسه بېالبېل والريون کوونک 

ونه وېشل  هغه وختهتر  بايد چې الکرتونیکي تذکرې وغوښتلګډ حکومته 

ز کې دا مظاهره په و . په کنديش، چې د دوی غوښتنې منل شوې نه وي

داسې حال کې وشوه چې کندوز ښار د محارصې په حال کې و. په داسې 

د  مالتړ څخه هويت ه ييحاالتو کې مظاهره کول له خپل ميل او عقيد

 خلکو د اوچت احساس او مينې څرګندونه کوي.
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د افغان محصلينو  کې  هندوستان

 ميل ولوله

په هند کې افغان محصلینو په (مه نېټه ۲م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳د )

مو د لیکلو په مالتړ سوله ییز ينویو تذکرو کې د ) اسالم او افغان( کل

په دې الريون کې ګڼو افغان محصلينو ونډه اخيستې وه.  .الریون وکړ

محصلينو د افغانستان ميل بريغونه رپول او ټولو په يوه خوله ويل چې د 

مو ليکل غواړو. دوی د خپل يهويت په تذکره کې د اسالم او افغان کل

له افغان يې الريون په ترڅ کې يو پرېکړه ليک صادر کړ چې په هغه کې 

وو چې د ملت غوښتنو ته پام وکړي. په هند کې د افغان  حکومته غوښتي

د سرت ميل او ديني شعور او احساس ښکارندويي  ېمظاهر  ېمحصلينو د

 کوله.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل هويت، ميل عزت

8418 
 

 

 کې د ولس ميل احساسات فراه

(مه نېټه فراه واليت کې په سلګونو ۳م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳د )

پراخ الريون تررسه کړ. خلکو په تذکره کې د افغانيت او اسالميت په ننګه 

 نه دي،زموږ ميل او اسالمي ارزښتو  ؛سالميتاد افغانيت او  الريون کوونکو

شعارونه 

له ځانه رسه لېږدول او له حکومته يې په کلکه غوښتنه وکړه، چې زموږ 

 ميل او اسالمي هويت بايد په تذکرو کې خوندي يش.

د خاص ارزښت په فراه واليت کې د ميل هويت په مالتړ مظاهره هم 

لرونکې ده. دلته جنګونو او نورو ستونزو د دې واليت خلک دومره 

ځورويل چې له دغسې لويو ميل مسايلو پرته ډېره ګرانه ده چې خلک دې 

رسه راټول او خپل غږ دې په ډله ييز ډول پورته کړي، خو دا مظاهره د 

 غږ فراه د خلکو د سرت ميل احساس ښکارندويي کوي. يوطبيعي وليس

اوسه په دې نه دي بريايل  دی، که نه خو په دې واليت کې تنظيمونه تر

 بېلګه وړاندې کړي.دا ډول کومه شوي چې د کوم ميل او مدين حرکت 
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 او افغان ملتپالنه هرات

په هرات کې مظاهره چیانو له حکومته وغوښتل چې په برېښنايي 
ل( کال د وږي ۶۹۳۱تذکرو کې د افغان کليمه ولیکي . ازادۍ راډيو د )

(م رسه سمون ۶۱م( کال د سپتمرب له )۷۱۶۳چې د ) (مه نېټه ۶۳پر )
 خوري، د دې مظاهرې په باب يو راپور خپور کړ.

 
نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې  د هرات والیت په سلګونه اوسېدونکو

له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنايي تذکرو کې د افغان کليمه 
 .ولیکي

مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقه کولو تورن 
که د دوی غوښتنې ونه منل ، کړل او افغان حکومت ته یې خربداری ورکړ

تان یو شمېر والیتونو ته به د هرات يش نو ایران، ترکمنستان او د افغانس
 .لویه الره وتړي

په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو والیتونو کې په برېښنايي 
د لیکلو په ننګه مظاهری وشوې، خو  وميتذکرو کې د افغان او اسالم کل

افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي 
 .ویيل
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 او د هويتپالنې غږ خوست

چې د وليس جرګې د ناقانونه پرېکړې په تعقيب مرشانو جرګې هم کله 

د ناخربۍ او ناسم پوهاوي له امله د هويت په تذکره کې د افغانيت او 

اسالميت نشتوالی تاييد کړ، نو دې رسه د ولس د غوسې يوه څپه راپورته 

ې الس پورې کړ او ې پر لويو الريونونو يچشوه. خوست لومړنی واليت و 

د ميل شورا دا ناقانونه پرېکړه يې وغندله او دا يې د اسايس قانون خالف 

 وبلله.

 
لوی الريون  بل (مه نېټه يې يو۶۱م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳د )

راوويست. ابراهيم رحيمي چې يو سيمه ييز خربيال دی، همغه وخت يې 

د دې الريون په باب يو راپور خپور کړ. د دې راپور لنډيز په دې ډول 

 دی:
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مو د نه ليکلو پرضد نن يپه الکرتونيکي تذکرو کې د اسالم او افغان کل

حکومت څخه په خوست ښار کې شاوخوا زرو کسانو مظاهره وکړه او له 

 يې وغوښتل، چې په ياده برخه کې جدي اقدامات وکړي.

مظاهره چيانو په شعارونو او خربو کې په الکرتونيکي تذکرو کې د 

مو نه ليکل، د ځينو بهرنيو استخبارايت کړيو مداخله ياسالم او افغان کل

 وبلله، چې په وينا يې غواړي، د افغانستان قومونه رسه ووېيش.

مظاهره کوونکو د ميل يووايل حکومت له مرشانو په د خوست دغو 

کلکه وغوښتل، چې په افغانستان کې د يوه بل بحران د رامنځته کېدو او د 

مظاهرچيانو ګواښ وکړ چې که  افغانانو د وينې د تويېدو مخنيوی وکړي.

له اسايس قانون رسه سم ددوی غوښتنې ونه منل يش، نو د خپل ح  لپاره 

 يلې څخه کار واخيل.به له هر ډول وس
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 په ډمنارک کې د ميل هويت مالتړ

ل( ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۱م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳دا خرب د )

 (مې نېټې رسه سمون خوري خپور شوی دی.۶۳کال د وږي له )

په ډمنارک هیواد کې د ملې تحریک څانګې په نوښت او یو شمیر 

په همکارۍ په پیژندپاڼو کې د کلتورې او مدنې ټولنو  سیاسې ګوندونو ،

نونو د مالتړ و واد کې دننه روانو الریېلیکلو او په ه د اسالم او افغان کلیمو 

ه ل يحمن مختارز ر غونډه د محرتم استاد نورال . شوپه موخه غونډه جوړه 

او ورپسې  شوه پيل ر لوستلوآیتونو پ خوا د قران عظیم الشان د څو مبارکو

د  عمر بورا زماين ښاغيل مرستیال ينګې لومړ تحریک ډمنارک څا د ميل

همدا راز د . ارزښت او اهمیت خربې وکړې راسالم او افغان کلیمو پ

آرین،  شاه ويل برشیار ، بشیر برخوالو څخه دروند مرش ښاغيل لهغونډې 

 يغالم سخ او يانور  ظاهر سهراب حبیب، محد ،يسیار، بارکز ېپرد يغرز 
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چارواکو  وحدت حکومت له خربې وکړې او په کلکه یې د ميل يملکز 

څخه غوښتنه وکړه چې په تذکرو کې دې د اسالم او افغان کلیمې ذکر 

روانو  لهاو همدارنګه یې د خپلو ګوندونو او ټولنو په منایندګۍ  يکړ 

مالتړ څرګندونه وکړه . غونډه د ملې تحریک د ډمنارک  څخه د نونوو الری

ته  یخوا د پریکړه لیک په لوستلو پاه شیرینزوی ل افضل څانګې مرشمحمد

 .دهېورس
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 د خلکو ګرمې ولولې نيمروزافغانيت او د 

د نیمروز پیاوړي ولس د ) اسالمیت او افغانیت ( پر ننګه پراخ الریون 

الریون کوونکو غوښتنه لرله، چې د اسالم او . په دې واليت کې تررسه کړ

 هکه چېرته دا دو  ۱کل يشيبرېښنایي پېژندپاڼو کې ولمې باید په يافغان کل

. دا مدين حرکتونو ته دوام ورکړي وکل يش، دوی به خپليمې ونه ليکل

(مه نېټه د جمعې پر ورځ ۷۱ل( کال د وږي مياشتې پر )۶۹۳۱مظاهره د )

نج ښار په سلګونو اوسېدونکو په کې ګډون کړی و. د ر تررسه شوه او د ز 

نيمروز واليت په تاريخ کې دا لومړی ځل و چې يادونې وړ ده چې د 

لوی الريون الس  رولس په دې پراخه کچه د سرتو ميل غوښتنو لپاره پ

 پورې کړی دی.
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د ميل  د اسالميت او افغانيت په ننګه

 پاڅون خربتیا

(مه نېټه ليکل شوې ۷۱ل( کال د وږي مياشتې پر )۶۹۳۱دا خربتيا د )

 او خپره شوې ده.

هېوادوالو! له يوې درنو 

اوونۍ راهيسې د افغانستان په 

او  ګوټ ګوټ کې د اسالميت

افغانيت په ننګه پراخ او 

بېساري الريونونه روان دي او 

په تذکرو  هره ورځ د تابعيت

مو د يکې د اسالم او افغان کل

راوړو غوښتنه کېږي. د ولس 

اجامع او سوله ييزه  دغه ميل

حامسه د افغانستان په تاريخ 

مرغه الهم د ارګ مرشانو د دې جرئت نه دی  کې بېسارې ده، خو له بده

وړاندې د افغانيت ننګه او مالتړ وکړي  موندلی چې د افغان دښمنه کړیو پر

ارګناستي مرشان د  ووايي. که څه هم او د ولس غوښتنې ته مثبت ځواب

ډاډ وړ هېڅ عميل ګام نه  پخوا په څېر ژمنې کوي، خو پدې برخه کې د

مرشۍ د اصالحاتو او  ی اخيستل شوی او له بده مرغه د ډاکرت عبدهللا پهد
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وړاندې پر خپل  همپالنې ټيم ال هم د ولس د اسالمي او افغاين داعيې پر

  .افغان دښمنه دريد ټينګار کوي

لوی الريون د انسجام کمېټې ژمنه کړې وه  که څه هم په کابل کې د

به د اسالميت او افغانيت په ننګه د  مه( ۷۷چې راتلونکې يکشنبه ) د وږي 

څرنګه چې ال هم په ډېرو  کابل دويم لوی الريون تررسه کوي، خو

غوښتنه کېږي چې خپل  واليتونو کې الريونونه روان دي او له موږ څخه

جذبې او د  دويم الريون يو څه وځنډوو او له بلې خوا د ولس حاميس

 وه چې په واليتونو کې دحکومت کڼو غوږونو ته په کتو رسه پرېکړه وش

 هالريونونو له پايته رسېدو رسه به دا ځل د الریون پر ځای د ټول هېواد پ

يوه ورځ يو رسارسي ميل پاڅون پيلېږي، لويې الرې به تړل  رکچه پ

وررسه به ارګ او ميل شورا کالبند کېږي. خو تر هغه وړاندې به د  کېږي او

سيايس او ټولنيز شخصيتونه د ديني عاملان، قومي مرشان،  افغان ولس

يوه لويه ميل غونډه کې پر دولت غږ کوي، چې د  وروستي ځل لپاره په

غاړه کېږدي، له اسايس قانون څخه دفاع  اسالميت او افغانيت داعيې ته

ومني. تر اخرت وروسته چارشنبه ) د  وکړي او د افغان ولس برح  غوښتنې

ميل پاڅون پيلېږي او تر هغو به  مه ( به بيا په ټول هېواد کې زموږ ۸تلې 

یا به له وړاندې کاواکه  دوام کوي چې يا به زموږ غوښتنې منل کېږی او

 .حکومت استعفا ته اړ کېږي

افغانستان له مېړين ولس څخه ډېره مننه کوو، چې  لومړی خو موږ د

او رسښندنې له خپلې سپېڅلې عقيدې او  تر دې دمه يې په ډېر اخالص

بيا دوی ته ډاډ ورکوو چې انشا  ننګه او دفاع کړې ده اوميل هويت څخه 

زموږ له ميل پاڅون رسه به  هللا د افغانيت د دښمنانو پښې په لړزه دي او
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او افغانيت په ننګه  ډېر ژر په ګونډو يش. راځئ په ټول توان د اسالميت

څخه په  ميل پاڅون کې ګډون وکړو او له خپل اسالمي او ميل هويت

 کړو. موږ ډاډه يو چې انشاهللا د همدې پاڅون په برکت به دکلکه دفاع و 

افغانانو ترمند ميل يووالی ال پياوړی يش او يو داسې ميل اتحاد به 

يش چې د دښمن د هر ډول دسيسو د شنډولو واک او ځواک به  رامنځته

 .ولري

 د خپلواک، رسلوړي او يو موټي افغانستان په هيله 

  د ميل پاڅون د انسجام کمېټه
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 او د ميل هويت په ننګه مظاهرهبلخ 

م( کــال د ۷۱۶۳(مــه نېټــه چــې د )۷۶ل( کــال د وږي پــر )۶۶۹۳۱د )

بلخيانو د تذکرو د سـتونزې د حـل پـه موخـه سـرت (مه کېږي، ۶۷سپتمرب )

 .الريون وکړ

د ميل  .د افغان ملت بېال بېلو قومونو برخه لرلهپه دې الريون کې 

طرحه  خپلهيووايل تر شعار الندې يې د تذکرو د ستونزې د حل په موخه 

 وړاندې کړه:

 
بلخ؛ د ګران وطن افغانستان په کچه په هغو واليتونو کې راځي، چې 

 ېبېال بېل درانه قومونه پکې ميشت دي. زموږ د هېواد دغ او د هېواد ګڼ

د ميل يووايل، مدنيت او د تاريخ په اوږدو کې د افغانانو  ېبرخ ېپرمتين

 علمي اړخ د ښکاره کولو ښې بېلګې وړاندې کړې دي.
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د افغانستان پر وړاندې د شته کورنيو او بهرنيو ستونزو په نظر کې نيولو 

رسه؛ د هېواد ټولو افغان قومونو )هزاره، تاجک، پښتون، ازبيک او...(، د 

جهادي، سيايس او مدين مرشانو او ځوانانو دنده ده، چې د تذکرو د  ټولو

بلکې د يو واحد او  ،شته ستونزو د حل په موخه د قومپالنې له الرې نه

وياړيل ملت په توګه رسه وړاندې الړ يش او د هېواد کورنيو او بهرنيو 

 نکی ځواب ورکړي.و ته غاښ ماتو  دښمنانو

ه دې وروستيو کې د ګران وطن د نو موږ بلخيان دنده لرو، چې پ

تذکرو پر رس د روانو ناندريو د حل په موخه د ساملو او قانوين غوښتونو پر 

بنس  پر حکومت فشار راوړو، چې دغې ميل مسلې ته دې د اسايس قانون 

 خو ځورېديل ولس په خوښه حل پيدا کړي. ،او د دې پرمتني

يت په مرکز کې د دغه ه د بلخ وال ځموږ او تاسو د ميل يووايل له دري

يز الريون له الرې د تذکرو د ستونزې د حل په موخه الندې ميل ه يسول

 طرحه وړاندې کوو.

. حکومت مسووليت لري، چې د تابيعت تذکرو پر وړاندې خپله 4

 چوپتيا ماته کړي.

ذکر پر . له حکومت څخه غوښتنه کوو، چې په تذکرو کې د اسالم 2

ه توګه او زموږ بېال بېل قومونه )امياق، ازبيک، کولو رسبېره افغان د ملت پ

سادات، ترکمن، تاجک، هزاره، نورستاين، پشه يي، پښتون او...( د قومونو 

د افغان قومونو پيوستون او ميل به په توګه وليکل يش. په دغه چاره 

 يووالی ال پياوړی کړي.

. د تابيعت تذکرو د حل په موخه دې اسايس قانون ته رجوع 3

 .وکړي
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. د هيواد ميل رسود، زمونږ د خلکو ترمند د ميل يووايل ښکارندوی دی، 1

په برېښنايي تذکرو کې د قومونو ليکل به د ميل رسود په شان د خلکو 

 ترمند د وحدت او يووايل د ال ټينګښت سبب يش.

. دا چې د تذکرو وېش د هېواد د بېال بېلو سيايس ستونزو د حل 1

د دغې  لپارهحکومت بايد د يادې ستونزې د حل  لپاره ګټوره مسله ده؛ نو

 چارې په پيل کولو زر تصميم ونييس.

که چېرې د ميل يووايل حکومت په هېواد کې د قوم پالنې د هر 

ډول هڅو د مخنيوي پر وړاندې غلی پاتې يش؛ نو د بلخ ولسونه به يې په 

 راوبايس.يز الريون ه يميل سول (زره کسيز۷۱)غربګون، په نږدې موده کې 

 درناوی

 د بلخ د ولسونو ميل الريون

 ملريز۶۹۳۱مه، ۷۶مزاررشيف، د سنبلې 

د يادونې وړ ده چې بلخ داسې واليت دی چې له يوې نيمې لسيزې 

راهيسې يې دولتي واک په بشپړ ډول د اسالمي جمعيت په انحصار کې 

دی او دا ډله په خپل ټول توان رسه د ميل هويت پرضد له هر ډول 

ې څخه کار اخيل، نو د بلخ د جنګساالرانو پر وړاندې دا ډول ميل وسيل

 الريون د خاص ارزښت وړ ګڼل کېږي او د ميل شعور انځورګري کوي.
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 او د ميل داعيې پالنه کندهار 

(مه نېټه په کندهار کې د ميل هويت ۷۷ل( کال د وږي پر )۶۹۳۱د )

 په ننګه الريون تررسه شو.

تذکرو کې د افغانيت او اسالميت پر ليکلو الريونوالو د هويت په 

 ټينګار وکړ.

د کندهار خلکو د يوه الريون په ترڅ کې له حکومته وغوښتل چې په 

 برېښنايي پېژندپاڼو کې دې د اسالم او افغان کليمې وليکل يش. يونو

 
په ياد الريون کې د کندهار واليتي شورا غړو، مدين ټولنو او ځايي 

و. الريونوالو ګواښ وکړ که په نويو تذکرو کې  اوسېدونکو ګډون کړی

افغان او اسالم کليمې ونه ليکل يش، نو لويې الرې به بندې او خپلو 

به تذکرې  پرته کليمو الريونونو ته به دوام ورکړي او له افغان او اسالم

 وانخيل.
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په ننګه  غزين او د افغانيت او اسالميت

 الريون

ل( کال د ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۹م( کال د سپټمرب پر )۷۱۶۳د )

د غزين واليت سلګونو (مې نېټې رسه سمون خوري، ۷۷وږي له )

اوسېدونکو هم د يوه الريون په ترڅ کې په برېښنايي تذکرو کې د افغان او 

 پژواک خربي اژانس په دې باب وايي: مو پر ليکلو ټينګار وکړ.ياسالم کل

مو د ليکلو په ننګه يندې په تذکره کې د افغان او اسالم کلتر دې وړا))

په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتيا او ځينو نورو واليتونو کې الريونونه 

 شوي دي.

د نفوسو د احوالو د ثبت قانون طرحه تېر کال د ميل شورا له لوري 

هغه وروسته بيا د ولسمرش له لوري توشېح شوه، خو د  ترتصويب شوه او 

ميل شورا، مدين بنسټونو او ګوندونو يو شمېر غړو په برېښنايي تذکرو کې د 
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غوښتنه کړې ده او وايي چې د دې کليمې تر ليکلو مې د ليکلو يافغان کل

 .وروسته دې تذکرې ووېشل يش

غانستان اسالمي چې پر تذکرو باندې د اف بيا وايي خو يو شمېر کسان

څرګندوي چې دا تذکره د يوه افغان  ليکل شوی او دا کار داجمهوريت 

 ده.

خو يو زیات شمېر بيا په تذکرو کې د ميل هويت په توګه د افغان 

 کلمې پر ليکلو ټينګار کوي.

 .د تذکرو د وېش لړۍ تر اوسه پورې نه ده پيل شوې

دونکو، د مدنې د اړوندې موضوع په اړه د غزين ښار سلګونو اوسې

مو د يرېښنايي تذکره کې د افغان او اسالم کلبټولنو غړو او قومي مرشانو په 

 مه الريون وکړ.(22) رليکلو په ننګه د وږي پ

مو رسه مخالفت يهغه افغان چې له دې کل رالريون کوونکو مرګ پ

 راسالم او افغان پلورونکو، مرګ پ رهېواد پلورونکو، مرګ پ رکوي، مرګ پ

 پلویانو شعارونه ورکول. ران او مرګ د پاکستان او ایران پپاکست

نقیب )سمبالوونکي  يو تن په غزين کې د ژوند ټولنې مرش او د الریون

پژواک خربي اژانس ته وویل چې په تذکره کې بايد د افغان  (هللا خاکسار

 مې وليکل يش.ياو اسالم کل

او  ګام وانه خيلهغه زياته کړه: ))که چېرې ولسمرش په دې اړه جدې 

هغه کسان چې غواړې هېواد تجزيه کړي، هغه ګاونډي هېوادونه چې 

غواړي په افغانستان کې قومونه رسه اخته کړي، د هغو مخه ونه ونیسې، نو 

دا کار به د افغانانو غوسه را وپاروي او د رس په قيمت به وجنګېږي تر څو 

 مې وليکل يش.((يپه تذکره کې د افغان او اسالم کل

د الریون یو بل ګډونوال عبدالرحيم هم ټينګار وکړ چې په تذکره 

 مې وليکل يش.يکې بايد د افغان او اسالم کل
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هغه زياته کړه: ))که چېرې د ميل وحدت حکومت په دې اړه پوره 

غور ونه کړي نو موږ به خپلو الریونونو ته دوام ورکړو او تر هغه به په غزين 

 ه وتړو چې مو غوښتنې ومنل يش.((کابل لويه الر  -کې د کندهار

هغه وويل چې حکومت بايد د تذکرو په برخه کې خلکو ته روښانه 

 وضاحت ورکړي تر څو خلک له ستونزو خالص يش.

يو شمېر نورو الريون کوونکو هم ورته څرګندونې وکړې او ګواښ يي 

وکړ که چېرې په تذکره کې د افغان او اسالم کليمې ونه ليکل يش نو د 

رو له اخيستو به ډډه وکړي او حکومت ته به ډېرې ستونزې جوړې تذک

 کړي.

 يادو الريون کوونکو يو پرېکړه ليک هم صادر کړ.

په پرېکړه ليک کې راغيل چې ولسمرش او نور چارواکي باید قانون ته 

 غاړه کېږدي او له خلکو رسه کړې ژمنې عميل کړي.

کوو چې د اسالم او د پرېکړه ليک له مخې: ))هېچا ته اجازه نه ور 

د قوم لیکل اختیاري  افغان په کليمو تجارت وکړي او په تذکره کې دې 

 خو افغان بايد ټولو ته وليکل يش.(( ،يش

مرته  څلوېښتبجو د غزين ښار له (  8 ) رغرمې مخکې پ ترالريون 

غرمې مخکې د يوولس نيمو بجو په شاوخوا کې د  ترسړک څخه پيل او 

 ويه الر پاى ته ورسېد.کندهار پر ل -کابل

کندهار لويه الر  -الريون کوونکو د شاوخوا شلو دقيقو لپاره د کابل

 ((هم د ترافيکو پر مخ تړلې وه.
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 ، اسالمپالنه،ملتپالنه او هويت پالنهلغامن

( : د لغامن  (مه نېټه۷۱کال د وږي ) (ل۶۷۳۱)د مهرتالم ) پژواک،

اسالم کليمو په مالتړ   واليت سلګونو اوسېدونکو په تذکرو کې د افغان او

 مو پرته به تذکرې وانخيل.يالريون وکړ او ګواښ يې وکړ، چې له دې کل

 

مرکز   مه، سهار مهال د واليت په(21) ردغه سوله ييز الريون د وږي پ

 کې پيل شو .

يل بريغونه لېږدول ، په تذکرو الريون کوونکو چې له ځانه رسه يې م

 کې يې د اسالم او افغان کليمو د ليکلو غوښتنې کولې.

په دې الريون کې د لغامن سلګونو قومي مرشانو، جهادي قوماندانانو، 

 ديني علاموو ، د مدين ټولنو فعاالنو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخيستې وه.
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 ته په ډاګه وويل،د الريون ګډونوالو د ميل يووايل حکومت مرشانو 

 چې دوى به هېڅکله بې هويته پيژندپاڼې وانخيل.

 (خيرب نيازي)د الريون يو تن ګډونوال او د مدين ټولنې فعال 

پژواک اژانس ته وويل چې د هر هېواد په پېژندپاڼو کې د هغوى ملت 

 ليکل شوى وي.

نوموړي زياته کړه، چې دوى به هېڅکله د افغان او اسالم کليمو پرته 

 ذکرې وانخيل.ت

د قاري رشيف هللا نظري په نامه يو تن ديني عامل بيا په تذکرو کې د 

اسالم او افغان کليمو پر ليکلو ټينګار وکړ او ويې ويل چې که غوښتنې يې 

  ونه منل شوې، نو الريونونو ته به ادامه ورکوي. 

کې له  هغه د الريون په پاى کې پرېکړه ليک ولوستل شو چې په

خپل  رو، چې افغانان پو حمد ارشف غني څخه ِغوښتل شوي ولسمرش م

 اسالميت او افغانيت وياړي او له يادو کليمو پرته به تذکرې وانخيل.

ده چې تر دې مخکې د کابل ترڅنګ په ګڼ شمېر وړ د يادونې 

 واليتونو کې دا ډول الريونونه شوي دي.
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 د بادغيس ولس او د خپل هويت ننګه

(مه نېټه د بادغيس خلکو هم د بې ۶۳سپټمرب پر )م( کال د ۷۱۶۳د )
شلو رسه مخالفت وښود او د الريونونو هغه لړۍ چې په ېهويته تذکرو له و 

نورو واليتونو کې پيل شوې وه، بادغيس ته هم ورسېده. بادغيس واليت 
چې حکومت ورته له کلونو راهيسې مدين او نور پرمختيايي خدمات نه 

دي 

ځل دی چې بادغيس کې وليس خلک ښار ته وررسويل، دا لومړی 
 راوځي او د يوه سرت ميل هدف لپاره مظاهره کوي.

وښوده چې خپلو  دا د بادغيس خلکو په دې مظاهرې رسه نړۍ ته
ميل او ديني ارزښتونو رسه بې مثاله مينه لري. په داسې سختو او تنګو 

د سرت  ولس، د دې راوتل ميل هويت مالتړ تهرشايطو کې په خپله جذبه د 
شعور ښکارندويي کوي. په دې مظاهره کې د بادغيس  ه ييميل او عقيد

ويل چې افغانيت غواړو او اسالميت غواړو او د هويت په  غږه يوه پخلکو 
 تذکرو کې د افغان او اسالم کليمو ليکل غواړو.
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ميل  افغانيت په مالتړ د د اسالميت او

 اجامع غونډه

ل( کال د ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۸پر )م( کال د سپټمرب ۷۱۶۳د )

( نېټې رسه سمون خوري، په کابل کې تر هغې لويې مظاهرې ۷۲وږي له )

وروسته چې له عيدګاه جوماته پيل شوې وه او په پښتونستان واټ کې 

 پايته ورسېده، د ميل اجامع يوه غونډه رابلل شوې وه.

ډون کړی و. په دې غونډه کې د بېالبېلو قومونو مخورو شخصيتونو ګ

يوه ليکلې بیانيه ترتيب  )يون( د دې غونډې د اسايس وينا په توګه ما

داودشاه )کړې وه. دا بيانيه د غونډې د اسايس وينا په توګه د ښاغيل 

 له خوا واورول شوه، چې دا دی دلته يې ک  م  رانقلوم: (نيازي

ين درنو او قدرمنو مرشانو! ځوانانو، د سيايس، ټولنيزو، ميل او مد

خوځښتونو استازو، قومي مخورو، ديني عاملانو او ټولو ګډونوالو ته تر هر 

 څه وړاندې السالم عليکم ورحمت هللا وبرکاته وايم!

د اسالميت او افغانيت په ننګه والړو ځوانانو، مخورو او د دې پرمتينې 

غونډې ټولو برخوالو! اجازه راکړئ تر هر څه وړاندې ستاسې په استازۍ 

ورونو او عزيزانو له هغو سوله ييزو مبارزو او اتلوليو څخه د زړه له  ستاسو د

تېرو دوو دوه نيمو کلونو او په تېره بيا په تېرو نږدې  پهتله مننه وکړم چې 

شلو ورځو کې يې د هېواد په تاريخ کې ثبت کړې. بيا غواړم له هغو 

ن، انفجار خويندو، ميندو او پلرونو څخه مننه وکړم چې د رسو مرميو بارا

او انتحار ته يې ونه کتل، خپل ورونه او اوالدونه يې د سوله ييزې مبارزې 
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او د ح  پالنې ډګر ته راوايستل او د اسالميت او افغانيت په ننګه يې 

 ميدان ته راودانګل. له دوی ټولو څخه مننه، مننه او بيا هم مننه.

ننګرهار څخه له کابل څخه مننه، له کندهار څخه مننه، له پکتيا او 

مننه، له کونړ او کندوز څخه مننه، له زابل او هلمند څخه مننه، له فراه او 

هرات څخه مننه، له بادغيس او نيمروز څخه مننه، له ميدان او لغامن څخه 

مننه، له خوست او بغالن څخه مننه، له بلخ او غزين څخه مننه، له بهر 

، لندن مېشتو او نورو بهر مېشتو افغانانو له هند مېشتو، ډمنارک مېشتو

مېشتو افغانانو څخه مننه چې په يوه غږ يې د ح  ناره پورته کړه، نه وررسه 

ټوپک و، نه توپ، نه ټانک نه الوتکه، تش الس او د تکبري ناره. نه يې په 

ښار کې څوک په تکليف کړل، نه يې څوک ټپيان کړل، نه يې څوک 

وچت کړ. څه شول هغه ووېرول، يوازې د خپل مدين ح  اواز يې ا

ښاغيل چې څلوېښت کاله کېږي په کور دننه او بهر يې پر دې عظيم ملت 

د وحشت، دهشت او بې کلتورۍ تورونه پورې کول، د چا په الس کې 

ټوپک و؟ د چا په الس کې چاقو و؟ د چا په الس کې ماشينګڼه او چا له 

د اميان او زغروال وسايل تاو کړي وو؟ ټول تش السی ولس و، خو  هځان

 عقيدې په وسله سمبال وو.

درنو هېوادوالو! د خواشينۍ او افسوس خربه خو داده چې د ملت له 

دومره فريادونو، مظاهرو او غږونو رسه رسه بيا هم حکومت د بې کفايتۍ، 

بې تفاوتۍ او لټۍ پر داسې درانه خوب ويده دی، چې د رد او يا هم د 

په تېره بيا د خپلو طبيعي پلويانو پر تاييد ځواب نه لري. د خپل ملت او 

 وړاندې دومره بې تفاويت د نړۍ په سيايس تاريخ کې ساری نه لري.

غيور افغان ولسه! په اوسني حکومت کې پرديپالې کړۍ نه يوازې 

هڅه کوي چې د افغانانو عقيده يي او ميل هويت له منځه يويس، بلکې 
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فغان ولس ډېره درنه برخه په چل، فرېب، مهارت او رشارت رسه غواړي د ا

له سيايس ډګره هم وبايس. د انتخابايت اصالحاتو کمېسيون په نامه يې يو 

خپل خوښی، خپلرسی، تنظيمي او ملت ضد ترکيب جوړ کړی، د اسايس 

قانون او نورو نافذه قوانينو خالف يې ناقانونه پرېکړه په ناقانونه ډول په 

تونو په قلم السليکېږي او پر ېنتوره شپه کې د تورې پردې شاته د تورو 

 ولس تحميلېږي.

درنو هېوادوالو! د انتخابايت اصالحاتو کمېسيون په نامه د تنظيمي 

جنګساالرانو خپلخوښی ترکيب داسې يو سيايس طاعون دی چې د ټول 

افغان ملت رګونه به ونييس او که همدا اوس يې مخه ونه نيول يش، نو 

انتحار رسه مخامخ کړي. ملت ال د هويت پر زموږ سرت ملت به له سيايس 

تذکرو د واکمنۍ غميزې له غمونو نه دی راوتلی چې دوی پرې د 

 انتخابايت اصالحاتو په نامه د ټاکنيزو مخدراتو بل ناورين ورتحميل کړ.

د پورته ناورينونو ترڅنګ امنيت ورځ تر بلې خرابېږي، تر سلو زياتې 

د پاکستان د پنجاب پوځ په کونړ، ولسوالۍ د دولت له کنټروله ويت، 

ننګرهار، کندهار، پکتيا، پکتيکا، خوست او نورو سيمو کې په لسګونو کيلو 
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مرته له پخوانيو اشغايل سيمو څخه د هېواد داخل ته راننوتی، داعش بله 

منفي پديده ده چې هره ورځ زموږ په لسګونو هېوادوال په بې رحمۍ 

ضد کومه مشخصه سيايس، پوځي او رسه وژين، خو دولت يې تر اوسه پر 

عميل پالييس نه لري. اقتصادي فقر او وزګارتيا اوج ته رسېدلې. هره ورځ 

لږ تر لږه لس زره تنه ځوانان له هېواده بهر ته کډوال کېږي. اقتصادي 

پروژې له سقوط رسه مخامخ دي. هره اوونۍ د بيت املال له زېرمې څخه 

ات په پلمه د افغانستان بانک څخه ايستل مليونه ډالره د افغانيو د ثب( ۳۱)

کېږي، خو په هېواد کې پويل ثبات نه ټينګېږي، د ايران او پاکستان د 

کرنسۍ چلند په چټکۍ رسه زموږ هېواد ته غځېږي. خو دولت نه فکري 

ثبات لري، نه سيايس، نه مايل، نه معنوي او نه هم کوم بل ډول. تر ټولو 

سيايس اخالق هم دومره کمزوري دي  داده چې د حکومتال بده خربه 

چې نه يوازې پر خپلو نيمګړتياوو اعرتاف نه کوي، بلکې د دروغو او نه 

عميل کېدونکو ژمنو تنابونه الپسې غځوي. حکومت د داخيل اختالفاتو او 

فساد پر داسې نري رند اخته دی چې د ولس له ميل او شعوري پاڅون 

سلنه خپل ( ۳۳نظام مرش چې ) پرته يې د رغېدو مجال نه شته. د يوه

رسسختي پلويان پر سل سلنې مخالفينو بدل کړي، تر دې نو د سيايس 

 مرشتابه د بې کفايتۍ بله بېلګه په نړۍ کې نه ده ليدل شوې. 

موږ له اوسني مشرتک حکومت څخه د مثبتو کارونو ډېره هيله نه لرو، 

نځته کوي. بې خو دا ورڅخه په ټينګه غواړو چې نوره خرابی دې نه رام

ځايه، بې وخته او مرض قوانني دې نه تصويبوي. پخواين سيستمونه دې نه 

نه  ښه ړنګوي، پخواين مامورين دې تر هغه نه لرې کوي چې تر هغو یې

 وي پيداکړي.
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د هويت په تذکرو کې د اسالميت او افغانيت په مسله کې هم پخوانی 

ی دولتمرش. اوسني ولسمرش ملت ته پړ دی، هم ميل شورا او هم اوسن

دولتمرش ته تر يوزر ځلو زيات د ولس پيغامونه ورسېديل، خو ده پرې رس 

نه دی ګرولی، خو کله چې دوه جنګساالران ورته پښې ودربوي، نو بيا هر 

پوله ايښي دي، اوسنی دولتمرش په خپل الس ستاسو  رڅه ورته نقد پ

خپل  رم، خو پاستازو ته قول ورکړ چې د هويت د تذکرو معضله به حلو 

قول يې هېڅکله عمل ونه کړ. اوس چې ولس الرو او واټونو ته راووت بیا 

هم لکه د حکومت پر ستوين چې خپسه ناسته وي، اخ و ټوخ يې نه پورته 

کېږي. داسې لکه مړې تبې چې نيولی وي. موږ ښاغيل دولتمرش ته وايو 

چې دا هامغه ولس دی چې ته يې له يو څادر رسه د ولسمرشۍ مقام ته 

نه دې پيسې، نه دې غوره  ،ورسولې، نه دي ګوند درلود، نه دې وسلې

سيايس جاذبه، خو همدا ولس درپسې شو، په رس او مال  هاو لوړ  هټولنيز 

يې ته دې مقام ته ورسولې، خو اوس پر ارګ د فرعونيت فضا خوره ده، د 

ولس فرياد، غږ او چغو ته څوک غوږ هم نه ږدي، داسې فکر هم نه کوي 

 ته هم کوم ولس شته که نه؟چې دل

 ېدغه او دغو ښاغلو ته بايد ووايو چې ايا په خپل ټول ژوند کې ي

داسې منظمې، سوله ييزې او مدين مظاهرې ليديل چې ولس دې د خپلو 

حقه حقوقو لپاره فرياد پورته کړي او چاته دې په کې د زرې قدر ته 

ه ټانکونو کې نه په هغو ځايونو کې چې همدا ښاغيل پ ؟تاوان پېک نه يش

يش ګرځېدلی، ولس له ميل بريغونو رسه راووت او خپل اسالميت او 

 افغانيت يې يو ځل بيا ثابت کړ.

افغان ملت د ټوپک ډېره پخه تجربه لري، چارواکي دې خپل ولس نه 

مجبوروي چې د وسلې تجربه يوځل بيا تکرار کړي، زما ولس د غره په 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

8411 
 

ک يې په عذاب نه کړي د کاڼي شان خوی لري، کاڼي لري، خو چې څو 

 ګوزار پرې نه کوي.

 ملن مې ډکه ده له کاڼو خو څوک نه پرې ومل

 پـــه عـادتونو کــې دا يــو عادت د غره لرمه

يو ځل بيا اوسني حکومت مرشانو ته وايو چې د ولس ارادې ته غاړه 

نو کېږدي، په څو کرايي خربياالنو، ليکوالو، مريزايانو او درباري غوړه ماال 

د ولس مخه نه شئ نيوالی. له هغې ورځې ووېرېږئ چې د ولس الس 

 ستاسو تر ګرېوانه در رسېږي.

په پای کې يو ځل بيا يادونه کوو چې موږ په هېڅ وجه د اسالميت او 

افغانيت له داعيې څخه نه شو تېرېدالی، نه يوازې د هويت په تذکره کې 

ټولو هغو په اصطالح قوانينو د اسالميت او افغانيت تسجيل غواړو، بلکې د 

لغوه کېدل غواړو چې زموږ د خلکو د حقه حقوقو د مخنيوي سبب 

ګرځي، له حکومته غواړو چې د نورو قوانينو په تسويد او تصويب کې له 

زيات دقت څخه کار واخيل، هسې نه چې لکه د تذکرو په شان په نورو 

 قوانينو پسې هم ولس راپاڅېږي.

 په درناوي

 او افغانيت په مالتړ د اسالميت

 د الريونونو د انسجام کمېټه
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 الريونونه او د انسجام کمېټه

 بسم هللا الرحمن الرحيم

د اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره د 

 پراخو الريونونو

 د انسجام کمېټې اعالميه

 ده.(مه نېټه شوې او پر همغه مهال خپره شوې ۷۱م( کال د سپتمرب پر )۷۱۶۳ليکنه د )دا 

په تېرو شلو ورځو کې د هويت په تذکرو کې د  !درنو هېوادوالو 

هېواد په ګڼو واليتونو، مرکز کابل او تر  اسالميت او افغانيت په مالتړ د

خوا پراخ سوله ييز الريونونه، اعرتاضونه او  هېواده بهر د زرګونو افغانانو له

هېوادپالو، حکومت ال تر دې دمه د دې  مدين حرکتونه تررسه شول، خو

غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی  اسالمپالو او ملتپالو افغانانو قانوين

تر نامه الندې يو  ويلی. اوس جمهور رييس غواړي د )سيايس اجامع(

هغو رسه  شمېر پخواين سولېديل ډملرشان او نور اشخاص راټول کړي، له

 اعالنتر مشورې وروسته په دې باب خپله په اصطالح وروستۍ پرېکړه 

کړي. په دې سيايس اجامع کې د افغان ولس استازي چې په لويو 

تصوير څرګند شو، نه د يوه لوري په توګه مطرح دي او نه  مظاهرو کې يې

اجامع برخه او طرف ګڼل کېږي. کېدی يش په دې  په اصطالح د سيايس

مصلح اشخاص هم وي، خو څرنګه  سيايس اجامع کې ځينې مخلص او

او ولس رټيل  اجامع کې يو شمېر مغرض، سيايس چې په دې سيايس

 اشخاص شامل دي او په هېڅ ډول د افغان ولس د اسايس او قانوين

غوښتنو متثيل نه يش کوالی او ان په مايض کې يې د ميل هويت پر 

تررسه کړي، نو ځکه خو دا ډول سيايس اجامع افغان  وړاندې هڅې هم
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تر ټولو غوره سيايس او ميل  افغان ملت رسه .ولس ته د منلو وړ نه ده

د پرېکړې له مخې اسايس قانون د  اجامع همغه لويه جرګه ده چې د هغې

جرګې او اسايس قانون  يوې اجامع په ترڅ کې رامنځته شو. تر لويې

لرو. نو هره هغه  پورته موږ د ميل ارادې د متثيل نورې لوړې مرجعې نه

کې وي،  نو رسه په ټکرسيايس اجامع چې له دې دوو سرتو قانوين رسچي

 .مسلامن افغان ملت ته د منلو وړ نه ده

سال مشورو ح  لري، خو دا ټولې مشورې  جمهور رييس هر چا رسه د

محتوياتو رسه په مخالفت کې واقع  او ناستې پاستې بايد د اسايس قانون له

 .رامنځته نه کړي رسچينې هنه يش او د قدرت نورې ناقانون

د تدارک او  ت د مالتړ لپاره د پراخو الريونونود اسالميت او افغاني

 يس څخه غواړي چې د سيايسيانسجام کمېټه يو ځل بيا له جمهور ر

اجامع پرځای اسايس قانون ته مراجعه وکړي. اسايس قانون پر هغوی 

چې د هغو پرېکړې تر اسايس قانون لوړې وګڼل يش. د انسجام  ومنئ نه دا

هغه پرېکړه چې له دې اجامع څخه رامنځته اعالنوي، هره  کمېټه په ډاګه

منلو وړ  او د اسايس قانون خالف وه، هغه موږ ته د شوه او د ملت د هيلو

هغه وخته پورې خپلو الريونونو او نورو مدين  نه ده او افغان ولس به تر

چې د اسايس قانون محتويات نه وي  حرکتونو ته ادامه ورکوي، تر څو

 .عميل شوي

 په درنښت

 د مالتړ لپاره د پراخو الريونونو اسالميت او افغانيتد 

 د تدارک او انسجام کمېټه
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ويت د تذکرو په اړه وروستی د ه

 د افغانستان ميل تحريک اعالميه وضاحت

 (مه نېټه ليکل شوې او خپره شوې ده.۶۹م( کال د اپريل پر )۷۱۶۱دا ليکنه د )

هېوادوالو رسه ژمنه د هويت د تذکرو داستان اوږد دی، موږ خپلو 

برېښنايي تذکرو په باب به هره نوې خربه وخت پر وخت  کړې وه چې د

يس د کابينې يرشيکوو. څو ورځې وړاندې جمهور ر خپلو هېوادوالو رسه

چې په پخواين قانون کې د تعديل لپاره  د تقنني کمېټې ته دنده وسپارله

جوړه کړه  يوه نوې طرحه يوه نوې طرحه وړاندې کړي. يادې کمېټې

)ملت( او )قوم(  چې د هغې له مخې به د هويت د تذکرو پر لومړي مخ

د خوښۍ وړ  دواړه ستونونه ليکل کېږي. دا کار څه ناڅه د هېوادوالو

ته  وګرځېد، خو دا طرحه ال هم د عدليې وزارت له خوا د کابينې غونډې

د  نه ده لېږل شوې او په مخ کې يې يو لړ خنډونه ليدل کېږي. ال هم

يس ترمند په دې باب اختالفات ييس او د هغه د اجراييه رير جمهور

يس ال هم پر خپلې کابينې واکمن نه دی، د ير موجود دي. جمهور

يس د قانون يعبدهللا پلويان دي او جمهور ر کابينې اکرثيت غړي د ډاکرت

 .د حاکميت جرئت او ځواک نه لري
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ي، څو نور ناقانونه يس شاوخوا ځانساتې کړۍ غواړ ياوس د جمهور ر

ښاغلی غني له ښاغيل عبدهللا رسه يوه بله ناقانونه  ؛وړاندې کړي اپشنونه

 .وشيندياو د ولس په سرتګو کې خاورې  معامله وکړي

يس له وسه د يبې کسه جمهور ر موږ داسې فکر کوو چې د بې وسه او

ته بيا لويو مظاهرو  نهيلۍ بدلېږي او دا حالت ولس يو ځل رخري هيله پ

بېالبېلو ميل او مدين  اړبايس. موږ به په نږدې راتلونکي کې يوځل بيا له

اسالميت د  ګډه غونډه او غونډې ولرو، د افغانيت او خوځښتونو رسه

اوونۍ کې  داعيې او الريونونو کمېسيون به هم بيا فعالېږي او په راتلونکې

 .کوو به په دې باب غونډه ولرو، د اوس لپاره پر همدې وضاحت بسنه

 درنښت

  د هېواد د پرمختيا او د ميل او اسالمي هويت

 د خونديتابه په هيله

 د افغانستان ميل تحريک

 دراالنشاء
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د  يو ځل بيا د هويت د تذکرو په باب

 افغانستان ميل تحريک اعالميه

(ميه نېټه لیکل ۷م( کال د اګست مياشتې پر )۷۱۶۱دا اعالميه د )

 شوې او خپره شوې ده.

لکه څنګه چې هېوادوال خرب دي د هويت د تذکرو مسئله د 

تېر حکومت څخه اوسني حکومت ته په مرياث  حامدکرزي په مرشۍ له

پاڼو کې د افغانيت او اسالميت د  پاتې، تېر حکومت که څه هم په هويت

غوښتنې عميل نه کړې، خو  تسجيل لپاره د هېوادپالو افغانانو قانوين

جرئت هم ونه کړ او د  وا د ناقانونه فرمان د توشيحکرزي د ميل شورا له خ

شو. د ارشف  د ثبت په اصطالح قانون همداسې معل  پاتې واحوال د نفوسو

بيا د افغانستان  غني د کانديدۍ پرمهال نوموړي له بېالبېلو ټولنو په تېره

به د  ميل تحريک رسه ژمنه وکړه چې د نورو لويو ميل مسايلو ترڅنګ

و کې رضور د )افغان( او )اسالم( کليمې ليکو، خو دې هويت په تذکر 

نورو تېرو وعدو په شان نه يوازې دا ميل داعيه عميل نه کړه،  ښاغيل د

خالف يې نوموړی ناقص قانون السليک کړ او د نرش لپاره يې  بلکې د هغې

افغانانو بيا اعرتاضونه وکړل او د ميل وحدت د حکومت له  واستوه. ملتپالو
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ل( ۶۹۳۹کتنه وکړه، ده ښاغيل بيا ژمنه وکړه چې د ) رسه يې همدې مرش

مشکل حل کړم. خو بيا يې هم خپله وعده عميل  کال د کب ترپايه به دا

وشوه، خو د رد او تاييد څرک ونه  هم کتنه هیس رس ينه کړه، اجراييه ر

 .لګېد

زياتې مظاهرې وشوې او ( ۷۱خوا تر ) تر هغه وروسته د هېوادوالو له

د مالقات  رسه بېالبېلو بنسټونو له استازو شمېر اعرتاضونه، دولتمرش بيا دګڼ 

يې د مريضۍ په نامه  ورغی، ځان ارګ ته ژمنه وکړه، کله چې دا هيئت

خپلواک(  پ  کړ او خپل مشاورین ښاغلی )حنيف امتر( او ښاغلی )اکرم

 خو ،يې د مذاکرې لپاره راولېږل، هغوی ژمنه وکړه چې دا مشکل به حلوو

تاسو نورې مظاهرې مه کوئ، د هغوی ژمنه دومره ټينګه وه چې ويل يې 

ان زموږ پر استعفی هم متامه يش، موږ ورته حارض يو. بيا د ميل  که خربه

مطرح شوه او نورې ډول ډول الرې، اوازې او انګازې خپرې  اجامع خربه

يب خو د مفکر ص ،په زرګونو متاسونه ونيول شول شوې، په سوونو څه چې

ګراوه. د رسور دانش په مرشۍ د  په ګډون هېڅ چارواکي پرې رس ونه

هغې مړی او ژوندی  کابینې حقوقي څانګې هم يوه طرح جوړه کړه، د

جوړ شو چې  هم معلوم نه شو. لنډه دا چې له تذکرو څخه يو ناسور زخم

 .د عالج جرئت نه کوي اوسمهال يې هېڅ واکمن

است کومه طرح جوړه کړې او پر چې اجراييه ري اوس بيا اوازې دي

په دې طرح کې به څومره  . دا چېده يس يې منلېيمفکر جمهور ر

اکرثو اړوندو ارګانونو  درغيل وي دا پته چاته نه لګي، موږ رسه له دې چې

ترالسه نه کړای  او اشخاصو رسه په متاس کې شو، خو هېڅ معلومات مو

رحيمي  بدهللا عبدهللاشول، دا پته اوس نه شته چې دا طرح د ډاکرت ع
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)مجيب الرحمن رحيمي( جوړه کړې او د ډاکرت ارشف غني رحيمي 

رحيمي( ته يې لېږلې که کومه بله مسئله ده، خو د جمهور  )عبدالسالم

په ګډون يو هم  ويندويانو او څلورنيم شلې مشاورينو يس د نیم درجنير

بيا له خپلو  نو ځکه مو دغه مبهم حالت يو ځل .ترې پوره خربتيا نه لري

  .هېوادوالو رسه رشیک کړ

دا چې هېوادوال او مدين بنسټونه او د دې ميل داعيې الرويان په 

کومه پرېکړه کوي او د مفکر صيب نافکره پرېکړو ته څه  دې برخه کې

بنسټونو سال مشورو او ګډ غربګون پورې اړه لري، خو  ځواب وايي، د ټولو

که نور څوک په دې برخه کې بولو چې  د دې ټکي يادول هم رضوري

چې د دې داعيې له  خپل مسووليت ادا کوي او که نه، ميل تحريک

هېڅ ډول  اصيل بنسټونو او رسغندويانو څخه دی، له دې داعيې څخه په

 تېرېدونکی نه دی. ان که خربه د مفکر د بلواکې واکمنۍ پر ړنګېدو او د

امه يش، تحريک ميل تحريک ژوند ته د سختو ګواښونو په قيمت هم مت

 .ملت دا ميل داعيه پايل به د خپل

 په درناوي

 د افغانستان ميل تحريک

 داراالنشاء
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د قانوين  څخه له جمهور رييس

 سمون غوښتنه

ل( کال د ميل شورا د دوبنيو رخصتيو پرمهال ۶۹۳۳ټاکل شوې وه د )

جمهور رييس ډاکرت ارشف غني د يوه تقنيني فرمان له الرې د هويت په 

تذکره کې قانوين سمون راويل. دوبنۍ رخصتي هم تېره شوه، خو جمهور 

رييس پر خپلې ژمنې وفا ونه کړه. دغه ليک د بېالبېلو مدين ټولنو او 

خوځښتونو له خوا پر همدې بنس  وليکل شو او له هغه څخه غوښتنه 

 وشوه چې د تذکرو تر وېش دمخه بايد په هغو کې قانوين سمون رايش.

 ن د اسالمي جمهوريت محرتم مقام تهد افغانستا

 په برېښنايي تذکرو کې د اسالميت او افغانيت د تثبيت غوښتنه

له هغې ورځې چې د نفوسو د احوال د ثبت قانون او په تېره بيا د 

هويت يا تابعيت د تذکرو د چاپ او وېش په باب بحثونه پيل شوي، نو له 

کړې، چې له غنب،  همغې ورځې يو شمېر ناڅرګندو عنارصو هڅه پيل

چل، فرېب او نورو نامرشوعو الرو د هېواد اسالمي او ميل هويت مسخه 

کړي او دا کار د قانون تر پردې الندې په ناقانونه ډول مخته بوځي. دوی 

په خپلو دې هڅو کې تر يوه حده بريايل شول، کله چې د هويت په 

رح شوه او د تذکرو کې د )دين( او )ملت( د ستونونو د ليکلو خربه مط

ټولو هېوادوالو هيله وه چې د دين د ستون په مقابل کې هر مسلامن 

افغان ته )اسالم( او د )ملت( ستون په مقابل کې د هېواد هر وګړي ته د 
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)افغان( کليمه وليکل يش او په دې ډول د افغانانو اسالمي او ميل هويت 

د هويت په  خوندي يش، خو دې ناڅرګندو عنارصو د چل او غنب له الرې

تذکره کې د دې دواړو سرتو ارزښتونو د ليکلو مخه ونيوله. رسه له دې 

چې د ميل شورا اکرثيت وکيالن د دې ارزښتونو غوښتونکي وو، خو يو 

شمېر عنارصو له داسې فرېب څخه کار واخيست چې عمالً يې د دې 

ې ارزښتونو مخه ونيوله. وروسته د ولس د بېالبېلو پرګنو له خوا مظاهر 

وشوې او ميل شورا مجبوره شوه، د يوه ګډ کمېسيون له الرې د )دين( 

ستون بېرته تذکرې ته داخل کړي، خو پر )ملت( يې بيا هم خاورې 

واړولې، پخواين ولسمرش هم ژمنه وکړه چې دا نيمګړی قانون به تعديلوي 

 او سمون به په کې راويل، خو هغه پر خپله ژمنه وفا ونه کړه.

ل کال د مرغومي په ۶۹۳۹)ډاکټر ارشف غني( هم د  اوسني ولسمرش

مياشت کې د بېالبېلو مدين، کلتوري ټولنو او قومي شوراګانو د استازو په 

غونډه کې له هغو رسه ژمنه وکړه چې د همدې کال د )دلوې( په مياشت 

کې به د ميل شورا د ژمنيو رخصتيو پر مهال د يو تقنيني فرمان له الرې د 

د هويت په تذکره کې زياتوي او د هېواد هر وګړي ته  )ملت( ستون هم

 به د )افغان( کليمه ليکي.

تر هغه وروسته ولسمرش له بېالبېلو اړوندو ارګانونو او اجراييه رييس 

ښاغيل )ډاکټر عبدهللا عبدهللا( رسه هم سال مشوره وکړه او ټولو د )ملت( د 

تقنيني فرمان د منت د ستون له ليکلو رسه موافقه وکړه، ولسمرش غني د يو 

ترتيب غوښتنه وکړه او ژمنه يې وکړه چې د ميل شورا د دوبنيو رخصتيو پر 

مهال به د يو تقنيني فرمان په ترڅ کې د تذکرې پر لومړي مخ د هېواد هر 
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وګړي ته د )افغان( کليمه ليکل کېږي، د فرمان منت هم ترتيب شو، خو تر 

 کړ. اوسه پورې ولسمرش دا فرمان السليک نه

اوس په هېواد کې بېالبېلو ميل بنسټونو، مدين ټولنو، فرهنګي بنسټونو، 

قومي شوراګانو، سيايس خوځښتونو او په ټوله کې ټولو اسالمپالو او ملتپالو 

هېواد مينو افغانانو غوښتل، يوځل بيا پر سرتو مظاهرو او الريونونو الس 

ميل هويت پورې کړي او په خپله هويت پاڼه کې خپل اسالمي او 

)اسالميت( او )افغانيت( تثبيت کړي، خو د دې ټولو بنسټونو د همغږۍ 

جرګې تر مظاهرو دمخه غوره وبلله چې له قانوين الرو چارو د خپلې 

داعيې د تثبيت غوښتنه وکړي. دا بنسټونه د جمهوري رياست له محرتم 

خه څ محمد ارشف غنيمقام او په تېره بيا شخصاً له قدرمن جمهور رييس 

ووايي. څرنګه  یهيله لري چې د ملت دې داعيې ته له قانوين الرې هرکل

چې د هويت د تذکرو په باب د ميل شورا پرېکړه د اسايس قانون د 

څلورمې مادې د پنځمې فقرې مخالفه ده، نو الزمه او رضوري ده چې دا 

پرېکړه د يادې مادې له محتوا رسه سمه اصالح يش. د اسايس قانون د 

ې مادې په پنځمه فقره کې راغيل دي: )) د افغان کليمه د ملت پر څلورم

هر وګړي اطالق کېږي((. نو څرنګه چې تذکره هم د هېواد هر وګړي ته 

ورکول کېږي او د هر وګړي ميل هويت )افغان( دی، نو ځکه موږ غواړو د 

همدې فقرې پر اساس د هويت په تذکره کې د )دين( ستون تر څنګ د 

زيات يش او په مقابل کې يې هر هېوادوال ته )افغان( )ملت( ستون 

کليمه وليکل يش. په دې ډول به هم د اسايس قانون محتوا او روحيه 

تطبي  يش، هم به ميل وحدت تامني يش او هم به ميل هويت او يووايل 

ته پېک ګواښونه کمزوري او له منځه الړ يش او د هېواد د دښمنانو هغه 
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چې واحد افغان ملت پر بېالبېلو نومونو او ټوټو  دسيسې به هم شنډې يش

وېيش. موږ له تاسو څخه هيله لرو چې د هويت تذکرو تر سمون دمخه د 

دې تذکرو د وېش په باب ټوله نيمګړې پروسه ودروئ. کله چې ياد سمون 

راغی تر هغه وروسته دې د تذکرې د وېش په اړونده اداره کې هم پوره 

بيا به حکومت، ولس او د هېواد مدين بنسټونه په  سمون او پياوړتيا رايش،

ګډه د دې بهري د برياليتوب لپاره هلې ځلې کوي، د اسالمي او ميل 

هويت له تثبيت پرته د نيمګړې تذکرې وېش د هېواد اسالمي او ميل 

ارزښتونو رسه د مخالفت مانا لري او هېڅ افغان ته د منلو وړ نه ده، په 

ظاهرو په ګډون هر ډول مشکل پيدا شو، نو داسې يو حالت کې که د م

ليت به يې د ولسمرش او نورو دولتي چارواکو پر غاړه وي. خو وو مس

هېوادپال او اسالمپال افغانان به تر هغه پورې خپلې مبارزې ته دوام 

ورکوي چې خپل اسالمي او ملی هويت يې نه وي تثبيت کړی،د اسالمي 

 او ميل داعيې د پوره کېدو په هيله.

 په درناوي

 د هېواد مدين ټولنې، قومي شوراګانې او سيايس خوځښتونه
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د ملت او قوم  د تابعيت په تذکرو کې

د ليکلو په باب د افغانستان ميل  ستون

 اعالميه تحريک

(ميه نېټه ليکل شوې ۷م( کال د مارچ مياشتې پر )۷۱۶۲دا اعالميه د )

 او خپره شوې ده.

له څلورو کلونو راهيسې له يو شمېر د افغانستان ميل تحريک چې 

ميل حرکتونو رسه يې يو ځای او اوږه پر اوږه د ميل هويت  نورو مدين او

)اسالم( او )افغان( کليمو د ليکلو لپاره مبارزه کړې او په  په تذکرو کې د

ان د مخکښۍ رول لوبوالی، په دې خربه خوشاله دی  دې برخه کې يې

ږه د قانون د يوې مادې يوې برخې ته ل چې اوسني ګډوله حکومت لږ تر

يو تقنيني فرمان له مخې په  غاړه کېښوده. ويل کېږي چې جمهور رييس د

ترڅنګ د )ملت( او قوم ستون د ليکلو حکم  تذکرو کې د دين ستون

په تذکرو کې د )دين( او  کړی دی. ميل تحريک که څه هم د هويت

نورو خلکو په  ځينو )ملت( ستونونو پر لیکلو ټينګار کاوه، خو چې د

بولو. د  غوښتنه د قوم ستون هم زياتېږي، موږ يې د زيات مخالفت وړ نه

اضايف ډالۍ نه ده،  هجمهور رييس تقنيني فرمان افغان ولس ته کوم
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د اسايس قانون له روحيې رسه سم يې ګام اخيستی دی، خو بيا  يوازې

ک ټولو ميل پرمختګ ګڼل کېدی يش. د افغانستان ميل تحري هم يو نسبي

بلنه ورکوي چې خپلو ميل او قانوين مبارزو ته په  او مدين حرکتونو ته

چې نه يوازې د ميل هويت د تذکرو مسله  دقت رسه دوام ورکړي، ترڅو

نورو دېته ورته مسايلو ته ال  له اسايس قانون رسه سمه عميل يش، بلکې

رسغړاوی څخه  چې حکومت تر دې زيات له قانون ،پسې متوجه اويس

نه  قانون د خپلو شخيص موخو لپاره تر دې زيات قرباين ونه کړي او

 .کړي

 د اسايس قانون او نورو قوانينو د تطبي  په هيله

 په درنښت

 د افغانستان ميل تحريک داراالنشاء
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د وېش د ادارې او ازموينې په  د تذکرو

 د افغانستان ميل تحريک اعالميهه اړ 

(مه نېټه لیکل شوې او خپره ۶۱م( کال د می پر )۷۱۶۲)دا اعالميه د 

 شوې ده.

له هغې ورځې چې د طالبانو نظام ړنګ شوی، نو د دولت پر ټولو 

نظار شورا د سکتارستې ډلې حاکميت ټينګ شوی، دا  ساسو رګونو دح

اجنډا پر  اتنيکينامه الندې ژبنۍ، سمتي او  هغه ډله ده چې د اسالم تر

ړنګېدو وروسته د نورو ادارو ترڅنګ د  مخ وړي.دوی د طالبانو د نظام تر

احوالو د ثبت اداره تر بشپړ کنټرول  مرکزي احصايې اداره او د نفوسو د

پنجشېر ولسوالۍ څخه د  الندې راوسته، د مرکزي احصايې ادارې له

د پارملاين يې  واليت جوړونې لپاره جعيل احصايه جوړه کړه او همدارنګه

نورو سيمو  څوکۍ( ۶۳له پښتون مېشتو واليتونو څخه ) څوکيو په وېش کې

پښتنو  ثبت ادارې هم هڅه کوله چې د وته انتقال کړې، د نفوسو د احوال

قومي هويت حذف کړي او يو شمېر پښتنو ته تاجک هويت وليکي، دوی 

رحې د افغان هويت حذف ته هم ورسوله او د دوی د نيمګړې ط خربه ان
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شورا او حکومت کې د يو شمېر ايران پلوه ډلو د  او همدارنګه په ميل

 .او اسالمي هويت هم له ګواښ رسه مخ شو توطيو او دسيسو له امله ميل

يو شمېر ملتپالو او اسالمپالو  د افغانستان ميل تحريک په شمول

ولس ذهنيت يې دې  خوځښتونو پر خپل وخت ګام پورته کړ او د عام

کلونو متواترو  راواړوه، ولس پر مظاهرو الس پورې کړ او تر درېخطر ته 

 مظاهرو او مبارزو وروسته د )ميل وحدت( په نامه د ګډوله حکومت

چارواکي او په تېره بيا د ياد حکومت مرش )ډاکټر غني( دېته اړ شو چې د 

فرمان له الرې د هويت په تذکرو کې د )اسالم( او )افغان( کليمو  يوه

ورکړي. ولس په مته و چې ژر به د تذکرو د وېش لړۍ پيل  ه ځایلیکلو ت

به د تذکرو د وېش ادارې، ستمي کړيو او د هغو  تر دې فرمان د مخه .يش

سل په سلو کې د تذکرو وېش ته  اړوندو ادارو چغې وهلې چې دوی

مياشت نور وخت يې هم  تياری لري، خو کله چې فرمان صادر شو، يوه

مياشتې وخت نور پسې وغوښت او دا دی دا لړۍ  وغوښت، بيا يې درې

 ال روانه ده. هدف دا دی چې د نوي فرمان د محتوا د مخنيوي په خاطر

نورې پلمې او خنډونه جوړ کړي. کله چې د هويت په تذکرو کې د 

)افغان( کليمو د ليکلو په خاطر له دولتمرش غني رسه د ميل  )اسالم( او

کسيز( هيئت اسايس غونډه وه، نو  د يوه )لس خوځښتونو په استازۍ

تذکرو د وېش اداره د مايل فساد  ژمنه وکړه چې د يادونه او دولتمرش هلته

يوې خپلواکې ادارې بدله  په ګډون ډېرې ستونزې لري او زه غواړم دا پر

اداره کې هم  تذکرو په کړم، موږ فکر کاوه چې له نوي فرمان رسه سم به د

 .ا ژمنه عميل نه شوهبدلون رايش، خو تردې دمه د
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افغانستان ميل تحريک په دې نظر و چې لومړی دې د تذکرو د  د

بدلون رايش او وررسه سم دې د تذکرو وېش پيل يش،  وېش په اداره کې

ممکن نه وي، نو ژر تر ژره دې د )اسالم(  خو که چېرې اداري سمون ژر

وررسه سم  د وېش لړۍ پيل يش او او )افغان( کليمو په ثبت رسه د تذکرو

له هرې ممکن الرې  دې په دې اداره کې سمون رايش، هدف مو دا و

تررسه يش او  چې وي لومړی دې د اسالميت او افغانيت هغه لويه داعيه

اداري اصالحات  بیا دې وررسه هممهاله، متصله او يا هم په تدريجي ډول

 پيل يش. که څه هم موږ سل په سلو کې په دې نظر وو چې د تذکرو د

يولو بادارې فعيل جوړښت په هېڅ وجه د دې ميل پروسې د پرمخ

کفايت نه لري او په واقعيت رسه دا يو ملت ضد  صالحيت، ظرفيت او

راټاله شوی، په همدې خاطر موږ په  ترکيب دی چې په دې اداره کې

برېښنايي رسنيو له الرې  هغه پیل کې د دې ادارې تشکياليت جوړښت د

 .هېوادوالو ته خپور کړ

لپاره د مامورينو د استخدام د ازموينو کوم  اوس چې د تذکرو د وېش

د همغو پخوانيو توطيو د کړيو يو  کار پیل شوی، دا هم د يادې ادارې

خنډونو رسه مخ کړي، بده  لړۍ ده چې غواړي ميل بهريونه بدنام او له

کمېسيون په نامه  يې ال دا چې دا بهري يې د اداري اصالحاتو د خپلواک

سپارلی  و کمېسيون ته، چې خپله د فساد يوه ځاله ګڼل کېږي، هغه تهي

 .دی

ضد  د ياد کمېسيون نوی مرش )نادر نادري( چې په خپله په يو ملت

سيايس جريان پورې اړه لري، دا جريان ملت ضد او په تېره بيا پښتون 

سابقه لري، په خپله ياده پروسه نوره هم له ستونزو رسه مخامخ کړې.  ضد
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شمېر ورونو د فيسبوک له الرې خپل غږ اوچت کړی، دا يو  اوس چې يو

او کره نه دی، فيسبوکي مبارزه او عميل مبارزه  مثبت کار دی، خو پوره

چې زموږ د هېوادوالو فيسبوکي مبارزه  زيات واټن لري، نو د دې لپاره

حرکتونو يو يو استازی او يا هم  عميل رنګ راوړي، ښه به وي چې د ټولو

ورځ چې د ثور مياشتې  دې برخې نور مبارزين د راتلونکې يکشنبې پر د

د  کابل کې ماسپښني دوه بجې په مې نېټې رسه سمون خوري،(۷۱له )

تذکرو د  ته ترشيف راوړي او هلته به هم د ژوندون ټلوېزيون مرکزي دفرت

 سيون، هم د پاسپورټ د ادراېېوېش د ادارې، هم د اداري اصالحاتو کم

په نورو دولتي ادارو کې د پښتو ژبې او هم د پښتنو د حقه حقوقو او هم 

اسايس بحث وکړو، عميل الرې چارې به په ګوته کړو او بيا به پرې  په باب

ژوندون ټلوېزيون مو ځکه د ادرس په توګه ياد کړ چې هم يې  .عمل وکړو

دی او هم يې د ميل هويت په مسله او نورو ميل  ټولو ته ادرس معلوم

  .او غوڅ ډول ادا کړی دی يلو کې خپل ميل رول په ښهمسا

 د افغان ولس د حقوقو د ترالسه کولو لپاره د عميل مبارزې په هيله

 په درنښت

 د افغانستان ميل تحريک داراالنشاء

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

8482 
 

 

 

او د ګومارنې  تذکرو ميل بهري د

 عادالنه حل الره

وروسته خپره (مه نېته تر هغې ۶۶م( کال د می پر )۷۱۶۲دا ليکنه د )

ثبت ادارې یو شمېر نوي مامورین وګومارل او  وشوه چې د نفوسو د احوال

 .راوپارول ونهدې ګومارنې سخت غربګون

ادارې د جوړښت او راتلونکي کاري څرنګوايل په باب  د تذکرو د 

شته چې پر ځينو يې موږ مخکې بحث کړی او  ډېرې خربې او ډېر نظرونه

وروسته بحث کوو. خو اوس د ګومارنې  رضورپر ځينو نورو برخو به يې 

 :لپاره يوه عادالنه حل الره په ګوته کوو

 

د افغانستان د اسايس قانون محتوا داده چې د ژوند په ټولو ډګرونو 

متوازن انکشاف، پرمختيا رامنځته او په هره برخه کې عدالت  کې بايد

ت، ازموينې او د ازموينې په ګډون ټول قوانني، مقررا تامني يش. د تذکرو

نور پروسيجرونه بايد داسې اعيار يش چې پورتنی اصل او محتوا خوندي 

 .کړي

د کانکور او ازموينې په نوم چې کوم پروسيجرونه تطبيقېږي او دېته د 

نوم ورکول کېږي، دا په واقعيت کې د اسايس قانون او د هېواد  )لياقت(

په دې مانا چې د  عدالت د تامني اصل له منځه وړي. د وګړو ترمند د
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کوونکی، د کابل له يوه زده کوونکي يا د يوه  نورستان يو اوسېدونکی زده

په يوه واحده ازموينه کې ځکه برابرې  رسه واحد پوست لپاره متقايض

او يا فارو التحصيل لپاره د  ينومرې نه يش ګټلی چې د کابل زده کوونک

نه او دريس اسانتياوې سهولتو  نورستان په انډول ال واردمخه د ژوند ډېر

ساعتونه نه دي  ورکړل شوې دي. د کابل زده کوونکي يا فارو دريس

چاپېريال  ضايع کړي، نورې ناخوالې پرې نه دي راغيل، ژوند او دريس

به د  يې نسبتاً مناسب دی. خو دا په دې مانا نه ده چې د کابل اوسېدونکی

پلوه زيات قوت له  (IQ) نورستان له اوسېدونکي څخه د ذهني ځواک

يا فارغان له رسه په يوه واحد  زده کوونکيبلکې که دا دواړه  لري،

واحد ټولګي کې کېنول يش، نو کال وروسته به په  چاپېريال او يوه

او يا نږدې نومرې يويس. اوس چې په  ازموینه کې دواړه رسه مساوي

 هم دولتي دندې د سيايس هېواد کې هره برشي او انساين موضوع او يا

مرکز کې ګومارنه  توطيو تر سيوري الندې راځي، نو ښه الره داده چې په

توګه که د  د واليتي استازولۍ او ونډې له مخې تنظيم يش. د ساري په

 پوستونه ولري، دا پوستونه دې د نفوس په( ۳۱۱تذکرو د وېش اداره )

انډول د هېواد پر ټولو واليتونو ووېيش، هر واليت ته چې کومه ونډه 

)د ساري په توګه لس سيټونه( په همغه واليت کې دې له  رسېدله،و 

واخيستل يش، په هغو کې چې کومو کسانو تر  داوطلبانو څخه ازموينه

دندو وګومارل يش، په دې ډول  نورو لوړې نومرې وګټلې هغوی دې پر

او هم به لياقت په پام  به هم واليتي، سمتي او قومي استازويل تامني يش

الندې هر ډول  ، له دې پرته د سيايس انګېزې تر اغېزکې ونيول يش

بلکې  ازموينې په هېواد کې نه يوازې د اسايس قانون محتوا زيامننوي،
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 هېواد له لوی بحران رسه مخامخوي، لکه څنګه چې د کابل يو محصل په

نورستان کې د امتحان د ورکړې څه چې د شپې تېرولو توان نه لري، 

سېدونکي ته هم په کابل کې د ازموينې اوسنۍ نورستان يو او دغسې د

 .چاپېريال بدلون خپلې خپلې ستونزې لري بڼه، د ژبې او

 

او منطقي داليل هم شته چې د  په دې برخه کې نور ګڼ شمېر علمي

يا د  تذکرو اداره دې لیکنې د اوږدوايل له امله ورڅخه تېرېږو، که د

په دې  ،غواړي او مترضرين اداري اصالحاتو اداره او يا هم نور معرتضني

 .برخه کې ورته پوره وضاحت او څرګندونې وړاندې کوالی شم

 اوس همدومره

 محمد اسمعيل يون
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د  يو ځل بيا ميل هويت او ميل عزت

د  ناقانونه پرېکړې په بابد وليس جرګې 

 افغانستان ميل تحريک اعالميه

 خپره شوې ده. (مه نېټه۹۱م( کال د اکتوبر پر )۷۱۶۲دا اعالميه د )

په برېښنايي پېژندپاڼو کې د )دين( او )ملت( ستون د ليکلو لپاره د 

ل( کال د ۶۹۳۳افغانانو تر پراخو او رسارسي مظاهرو وروسته د ) ګڼ شمېر

مه نېټه جمهور رييس غني د يو تقنيني فرمان په ترڅ (۶۷) کب مياشتې پر

اکرثيت افغانانو ته  ثبت قانون تعديل کړ او دې رسه کې د نفوسو د احوالو

که خدای کول جمهور رييس د اسايس  داسې هيله پيدا شوه چې ځه

افغان به په خپله پېژندپاڼه  قانون له روحيې رسه سم ګام پورته کړ او هر

هغه وروسته پر  کې د خپل ميل او ديني هويت ح  ترالسه کړي. تر

ثبت  دپه جمهوري رياست کې د نفوسو د احوالو  نېټه( ۶۹۳۳/۶۷/۹۱)

ادارې له خوا د تذکرو د وېش د عمليايت پالن د تطبي  مسله مطرحه شوه 

ورځو کې د ( ۳۱پرېکړه وشوه چې د دې فرمان تر صدور وروسته به په ) او

 کېږي، تر هغه وروسته څو وارې دا نېټه وغځول شوه، وېش عميل تذکرو

هم  نورته په يوه بله ناقانونه پروسه کې ماموري څو مياشتې وړاندې

مه نېټه ورته د (۷۷) ل( کال د اسد۶۹۳۱) وګومارل شول. په پای کې د

چې هغه نېټه راورسېده، نو وويل  وروستۍ نېټې په توګه وټاکل شوه، کله

پيل يش، درې اوونۍ  شول چې په درې اوونيو کې به يې د وېش کار
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هغه هم  شو، وغځولنورې هم پسې تېرې شوې، بيا دوه اوونۍ نور وخت 

 و، په وعدو پسې نورې وعدې راغلې، خو يوه هم عميل نه شوه، داپوره ش

په داسې حال کې وه چې د جمهور رييس تر تقنيني فرمان وړاندې به د 

مخالفينو او د تذکرو د وېش اړوندو ادارو هره ورځ ويل چې:  ميل هويت

کی صد در صد امادگی وجود دارد.(( خو يتذکره الکرتون ))برای توزيع

بيا د دې ))صد در صد امادګۍ(( درک ونه  ان صادر شو،کله چې فرم

پيله د دولت لټۍ ته متوجه او د  د افغانستان ميل تحريک له همغه .لګېد

چارواکو پر نېتونو شکمن و، نو  تذکرو د وېش په برخه کې د ټولو اړوندو

نفوسو د احوالو د ثبت  ځکه خو يې په متواتر ډول له جمهوري رياست، د

په متاس کې و او  مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت رسهادارې او د 

موږ ځکه  وخت پر وخت يې احوال اخيسته، خو هر ځل ژمنه تازه کېدله،

 په دې برخه کې لويه غونډه جوړه نه کړه او دا تشويش مو ډاګيز نه کړ

 چې نه مو غوښتل د )زرکلن( د کنځلامرو پلويانو کنځلو ته پلمه برابره کړو،

به يې ويلې چې تاسې حساسيت راپاروئ، هغه دی فرمان او تطبقېږي بيا 

ميل تحريک فکر کاوه داسې السونه شته چې غواړي د دې  .په خري

چې وليس  مرحله تر هغه وخته پورې وځنډوي تقنيني فرمان د تطبي 

چې دا مهال له ملت او دولت او په  جرګې ته دا فرمان وريش. وليس جرګه

نه لري، نو د يو شمېر هغو  ر رييس غني رسه ښه اړيکيتېره بيا له جمهو 

بل چانس ګڼل  اشخاصو لپاره چې غواړي ميل هويت مسخ کړي، دا يو

هېواد پلورو او هويت پلورو اشخاصو يو ځل بیا په وليس جرګه کې کېده. 

شان له دې فرصت او د حکومت له بې کفايتۍ څخه ګټه پورته  د تېر په

نيني فرمان يې رد کړ. د وليس جرګې دا پرېکړه تق کړه او د جمهور رييس

ده او يو قانون ضد عمل ګڼل کېږي. د  د اسايس قانون د روحيې خالف

د وليس جرګې دا پرېکړه  افغانستان ميل تحریک په داسې حال کې چې

وليس جرګې دا  په کلکه غندي، له مرشانو جرګې څخه هيله کوي چې د

جمهور  حيې رسه سم ګام پورته او دله رو  پرېکړه رد او د اسايس قانون

  .رييس تقنيني فرمان تاييد کړي
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ډاګه وايو چې ستاسو او ستاسو  ددې ترڅنګ جمهور رييس ته هم په

( ۷۹۱په کار دی چې د ) د نورو غوړه مالو بېواکه چارواکو پر حال افسوس

وېش لړۍ پيل  ورځو په بهري کې مو د دې وس پيدا نه کړ چې د تذکرو د

تذکره  فرمان پلی کړئ. يو حکومت چې په اتو مياشتو کې يوهاو خپل 

 ونه يش وېشالی يش، هغه به ملت ته نور خدمات څنګه وړاندې کړي؟

جمهور رييس ته په ډاګه وايو چې له نامرشوع وليس جرګې څخه  موږ

هيله لرل، خپله يو نامرشوع فکر دی، که جمهور رييس او  د يو مرشوع کار

فکر کوي چې د دوی مسووليت خالص شو، نور نو  داد هغه غوړه ماالن 

خيال دې اوبو ته تېر کړي. که  مسووليت ميل شورا ته راجع دی، دا

رييس فرمان پر خپل  جمهور رييس او د هغه مړ غوږو يارانو د جمهور

وررسېدلې  وخت تطبي  کړی وای، نو نن به په لکونو افغانانو ته تذکرې

رسېدله.  کې د ناستو ايرانپالو پرېکړې ته نه وای او خربه به په وليس جرګه

 موږ حکومت او وليس جرګه دواړه په دې کار کې پړه ګڼو او له مرشانو

جرګې څخه هيله کوو چې په دې برخه کې خپل ميل مسووليت ادا او د 

 .له احکامو او مقرراتو رسه ګام پورته کړي اسايس قانون

نګه يمدين حرکتونو څخه په ټټولو ميل او  د افغانستان ميل تحريک له

دې برخه کې په زغرده مبارزه  غوښتنه کوي، لکه څنګه چې مو پخوا په

بل ته السونه رسه  کړې، خپلو مبارزو او مظاهرو ته دوام ورکړئ، يو

ح  د بري  ميل ارمان او ورکړئ، خپل يووالی او پيوستون وساتئ او دا

 !منزل ته ورسوئ

 په درنښت

 يک داراالنشاءد افغانستان ميل تحر
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 يو ځل بيا ميل هويت او ميل عزت

 )وليس غربګون د وليس جرګې د وروستۍ ناقانونه پرېکړې په باب(

 (مه نېټه خپره شوې ده.۹۱م( کال د اکتوبر پر )۷۱۶۲دا خربتيا د )

د افغانستان ميل تحریک غواړي يو ځل بيا د ميل هویت او ميل عزت 

غونډه ولري، په دې غونډه کې به د نفوسو  لپاره يوه مشوريت د خونديتابه

قانون په اړه د وليس جرګې د ناقانونه پرېکړې په باب يو  د احوالو د ثبت

خوځښتونو او شخصيتونو رسه هر اړخيز بحث ويش او د  ځل بيا له ميل

او حل الرو په باب به ګډه پرېکړه وکړو. ميل  راتلونکو مبارزو، مظاهرو

مدين حرکتونو او هر هېوادپال افغان  يس اوتحريک له ټولو ميل، سيا

ډېر درنښت هيله کوي چې په دې مشوريت غونډه کې ګډون  څخه په

 .وکړي

  په درنښت

 د ميل تحریک داراالنشاء

 جالل اباد سړک، يکه توت درې الرې، د ژوندون ټلوېزيون جرګه خونه –پته: کابل 

 ماسپښني )يوه نيمه( بجهمه ، (۳ملريز کال، د عقرب مياشتې )( ۶۹۳۱وخت: د )
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 ميل هويت او ميل عزت

(مه ۹۶م( کال د اکتوبر مياشتې پر )۷۱۶۲د )پورته رسليک الندې تر 

د افغانستان ميل تحريک په بلنه د ژوندون راډيو ټلوېزیون په تاالر نېټه 

کې د بېالبېلو مدين ټولنو، قومي شوراګانو،  ميل حرکتونو او ګوندونو د 

 .ګډون يوه ميل او پرمتينه غونډه جوړه شوې وهاستازو په 

 
په غونډه کې د هېواد له بېالبېلو سيمو څخه مخورو او ژبورو 

شخصيتونو ګډون کړی و، ويناوالو په خپلو خربو کې د نفوسو د احوالو د 

ثبت قانون، چې د جمهور رييس له خوا د يوه تقنيني فرمان په توګه نافذ 

جرګه کې د پرديپالو وکيالنو له خوا رد شو، په هر شوی و او پرون په وليس 
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د  رسه اړخيز ډول وڅېړه، ټولو ويناوالو او ګډونوالو د رايو او نظر په اتفاق

وليس جرګې پرېکړه وغندله او دا يې د اسايس قانون د احکامو خالف 

وبلله. د غونډې برخوالو له جمهور رييس څخه په ټينګه غوښتنه وکړه چې 

فرمان ژر تر ژره عميل کړي او د راتلونکې شنبې پر ورځ دې خپل تقنيني 

په خپله لومړنۍ تذکره واخيل او دې رسه دې ډېر ژر عمالً دا پروسه پيل 

کړي. غونډې له مرشانو جرګې څخه وغوښتل چې د وليس جرګې دا 

ناقانونه پرېکړه رد او د اسايس قانون مطاب  ګام پورته کړي. د غونډې 

وله دولت ته په ډاګه کړه چې که د راتلونکې اوونۍ تر برخوالو په يوه خ

پايه د اسايس قانون مطاب  د تذکرو د وېش لړۍ عمالً پيل نه کړي، نو په 

 .ټول هېواد کې به لوی لوی الريونونه پيل کړي

ګډونوالو دا خربه هم په ډاګه اعالن کړه چې د ميل او اسالمي هويت 

په دې برخه کې د هېڅ جابر، لپاره هر ډول قربانۍ ته حارض دي او 

غاصب او پرديپال پروا نه لري. د غونډې په پای کې د ميل او اسالمي 

هويت د مالتړ لپاره د تدارک يوه کمېټه هم په اختياري او داوطلب ډول 

غوره شوه چې دوی به په راتلونکي کې د تذکرې او ميل هويت اړوند 

 ي.کارونه تعقيبو 
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مالتړ لپاره د د ميل او اسالمي هويت د 

 تدارک کمېټې اعالميه

 مه(۳ل( کال، د عقرب )۶۹۳۱)

نن د ژوندون راډيو ټلوېزیون په لکه څنګه چې مو دمخه يادونه وکړه، 

د ميل حرکتونو او  شوراګانو، تاالر کې د بېالبېلو مدين ټولنو، قومي

دا  .غونډه جوړه شوې وه ګوندونو د استازو په ګډون يوه ميل او پرمتينه

 غونډه په عاجل ډول رابلل شوې وه.

او ژبورو  کې د هېواد له بېالبېلو سيمو څخه مخورو په غونډه

او هر يو د يوه مدين او ميل بنس  استازويل  شخصيتونو ګډون کړی و

ثبت قانون، چې د  ، ويناوالو په خپلو خربو کې د نفوسو د احوالو دکوله

او پرون په  په توګه نافذ شوی وجمهور رييس له خوا د يوه تقنيني فرمان 

خوا رد شو، په هر اړخيز ډول  وليس جرګه کې د پرديپالو وکيالنو له

نظر په اتفاق د وليس جرګې  وڅېړه، ټولو ويناوالو او ګډونوالو د رايو او

د غونډې  خالف وبلله. پرېکړه وغندله او دا يې د اسايس قانون د احکامو

ه د تذکرو د عميل وېش پر ميکانيزم برخوالو د ميل هويت په تسجيل رس 

ټينګار وکړ او ويې ويل چې د دې کار لپاره بايد تر هغه پورې د تدارک 

يوه کمېټه فعاله وي چې تر څو پورې د جمهور رييس تقنيني فرمان عميل 

د غونډې برخوالو له جمهور رييس څخه په ټينګه غوښتنه  شوی نه وي.

ه عميل کړي او د راتلونکې شنبې پر خپل تقنيني فرمان ژر تر ژر  وکړه چې
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دا  لومړنۍ تذکره واخيل او دې رسه دې ډېر ژر عمالً  ورځ دې په خپله

له مرشانو جرګې څخه وغوښتل چې د وليس  پروسه پيل کړي. غونډې

اسايس قانون مطاب  ګام پورته کړي. د  جرګې دا ناقانونه پرېکړه رد او د

ډاګه کړه چې که د راتلونکې  هغونډې برخوالو په يوه خوله د ولت ته پ

وېش لړۍ عمالً پيل نه  اوونۍ تر پايه د اسايس قانون مطاب  د تذکرو د

د غونډې  .کړي کړي، نو په ټول هېواد کې به لوی لوی الريونونه پيل

برخوالو وويل چې دوی به د خپلو مظاهرو لړۍ له ميل شورا څخه 

ټولو هغو ارګانونو دروازې پيلوي، واليتونو ته به يې غځوي او همدارنګه د 

 به ټکوي چې د قانون د پيل کولو مسووليت لري.

 خربه هم په ډاګه اعالن کړه چې د ميل او اسالمي هويت ګډونوالو دا

لپاره هر ډول قربانۍ ته حارض دي او په دې برخه کې د هېڅ جابر، 

غونډې د د غونډې په پای کې د دې  .پرديپال پروا نه لري غاصب او

لپاره د تدارک  د ميل او اسالمي هويت د مالتړبرخوالو له جملې څخه 

په  يوه کمېټه هم په اختياري او داو طلب ډول غوره شوه چې دوی به

 .ميل هويت اړوند کارونه تعقيبوي راتلونکي کې د تذکرې او
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هېوادوال کوالی يش د پاتې کارونو او راتلونکو پرمختياوو لپاره د 

 :ېټې له الندې ښاغلو داو طلبو غړو رسه اړيکي ونييستدارک کم

  ١188418114 –خري هللا شينواری  -۶

 ١1841841١١ -انتظار خادم -۷

 ١1١١١١4344 -شفيع اعظم -۹

 ١1281١1111 –صفت ځواک  -۱

 ١1118١١١44 -فيض محمد ځالند -۳

 ١1١١614١١8 –ضياء الرحمن ضياء  -۱

 ١1١1616١3١ –خيرب ستوری  -۲

 ١1111١1862 -ذبيح هللا هېوادوال -۸

 ١12834١383 –اول ګل احمدزی  -۳

 ۱۲۸۱۹۱۱۳۹۶ -محمد ادريس همت– ۶۱

 تر دې وروسته د تدارک کمېټې غړو خپل کارونه رسه ووېشل او د

 مظاهرې لپاره د چمتوايل هڅې پيل کړې. ميل شورا مخې ته يې د
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 د ميل شورا مخې ته الريون

کله چې وليس جرګې د برېښنايي تذکرو په باب د جمهور رييس 

تقنيني فرمان رد کړ، نو يو ځل بيا د وليس جرګې پر وړاندې غربګونونه 

او يو شمېر  عدالت ګوندراوپارېدل. د غربګونونو په دې نوې څپه کې 

هویت )افغانیت ( او )اسالمیت( د ساتنې په او اسالمي د ميل  نورو ځوانانو

 ریون تر رسه کړ.موخه ال

تنو  وټه عدالت ګوند د سلګونېنن سهار چهارشنبه د لړم میاشتې لسمه ن

تررسه کړ، په دې لپراخ الریون  د ميل شورا مخې ته ځوانانو په ملتیا

با احساسه ځوانانو  يو شمېر د عدالت ګوند غړو او د هیواد اريون کې

 ګډون کړی و.

لسو بجو د ميل شورا پخواين ودانۍ له دروازې  رالریون د سهار پ

بې هویته تذکرې نه اخلو ، مرګ د پارملان )څخه پیل شو، الریون کوونکو 
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مزدورو، او بې هویته وکیالنو، وليس جرګه دې  رپردیپالو وکیالنو، مرګ پ رپ

او نورو شعارونو په  (جاسوسانو رمنحل يش ، مرګ د ایران او پاکستان پ

 ودانۍ مخې ته ورسوه. ېان د ميل شورا د نو ورکولو رسه ځ

وليس جرګې  لهد عدالت ګوند رهربي شورا غړو د الریون په ترڅ کې 

څخه د یادې موضوع په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې د وليس جرګې 

په موخه د وليس جرګې لومړي  لوخوا د ځواب ورکو ه اداري پالوي ل

نادرخان کټوازی، وکیل وکیل  ۍپه مرش  يمرستیال حاجي نذیر احمدز 

عبیدهللا بارکزی، وکیل مخدوم، وکیله سنګین، وکیل ابراهیم غښتلی د 

عدالت  لهالریون مخې ته حارض شول او د موضوع په اړه یې لومړی 

الریون کوونکو څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې دوی به تل او ګوند 

ه والړ وي او زیاته اوږ  رعدالت ګوند رسه په دې حقه داعیه کې اوږه پ له

مې څخه پرته پیژند پاڼې يافغان کل لهيش کولی ه څوک نېیې کړه چې ه

د الریون په پای کې د عدالت ګوند رهربي شورا له  .افغان ولس ومني رپ

یزه پریکړه لیک هم د وليس جرګې د دغه اقدام په باره ه يخوا یو څو ماد

 :چې منت یې په الندې ډول دی صادر شوکې 

ليس جرګې زیات شمېر پردیپاله وکیالنو یو ځل بیا ميل خیانت . د و ۶

مې مادې پرضد  (۱) د وکړ او د ملت د طبعیت خالف او د اسايس قانون

یې پرېکړه وکړه او تذکرو څخه یې افغان کليمه حذف کړه. موږ دا خاینانه 

 پرېکړه غندو او ملت به وررسه حسايب کوي.

چې د وليس جرګې وروستۍ پرېکړه . مرشانو جرګې نه په کلکه غواړو ۷

 رد کړي، ځکه یاده پرېکړه د قانون خالف ده.
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. حکومت او د تذکرو اداره باید د ولسمرش د تقنیني فرمان له مخې ۹

 ژر تر ژره د تذکرو وېش پیل کړي.

رته مرشانو جرګې هم، د قانون او ولس د طبعیت او غوښتنې ې. که چ۱

هېواد کې په پراخو الریونونو الس خالف پرېکړه وکړه! موږ به په ټول 

 پورې کړو.

بې هویته تذکره وانخيل، ځکه اسالمیت او افغانیت به څ افغان ې. ه۳

 ږو.ېزموږ ارزښتونه او رسې کرښې دي. په هېڅ صورت ترې نه تېر 

 تل دې وي افغانستان

 ژوندي دې وي د عدالت الرویان
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ه د ننګ په هويتديني عزت او ميل  د

 خربتيا وليس الريون

 (مه نېټه خپره شوې ده.۱م( کال د نومرب پر )۷۱۶۲دا خربتيا د )

په هېواد کې ځينې فعال اسالمپال، ملتپال او هېوادپال حرکتونه، 

خوځښتونه او قومي شوراګانې غواړي، د اسالميت او افغانيت؛ د  سیايس

مخې ته يو پراخ الريون تر عزت په ننګه د ميل شورا  خپل ديني او ميل

اسالمپالو، هېوادپالو او ملتپالو افغانانو څخه په ډېر  رسه کړي، له ټولو

په دې پراخ وليس الريون کې ګډون وکړي او په  درنښت هيله کېږي چې

او رسالت تررسه ، د هويت دښمنه  دې ډول خپل ميل او ديني مسووليت

خپل افغاين او اسالمي  عنارصو توطيې او دسيسې شنډې او يو ځل بيا

 .غريت اثبات کړي

  په درنښت

 د ديني عزت او ميل هويت په ننګه

 د وليس الريون د تدارک کمېټه

 بجې( ۳مه، چهار شنبه سهار )(۶۲کال د عقرب ) (ل ۶۹۳۱)نېټه او وخت: د 

 د الريون مسري: دارالمان واټ، د ميل شورا پر لوري
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 د اسالميت او افغانیت په ننګه

 الريون وليس

 

ل( کال د لړم له ۶۹۳۱چې د )(مه ۸م( کال د نومرب پر )۷۱۶۲د )

تررسه الريون  پراخ د ميل شورا مخې ته (مې نېټې رسه سمون خوري،۶۲)

. دا الريون په داراالمان واټ کې له عالوالدين پارک څخه پيل او د شو

داراالمان تاريخي ماڼۍ ته ورڅېرمه د ميل شورا د نوې ودانۍ مخې ته د 

پرېکړه ليک په صادرولو رسه پايته ورسېده. جزييات يې په دې راپور يوه 

 کې ولولئ!

بېالبېلو مدين ټولنو او قومي  د افغانستان ميل تحريک په ګډون

الريون وکړ. د الريونونو دا لړۍ  شوراګانو نن يو ځل بيا د افغانيت په ننګه
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وخت په تېرېدو رسه يې  چې له تېرو پنځو کلونو راهيسې پيل شوې، د

جنګساالرانو له  مالتړ زياتېږي، ان هغه ډلې او اشخاص چې پخوا يې د

داعيې رسه  د ساتنې لپاره له دې وېرې او يا هم د خپل مقام او موقف

 ځان نه نږدې کاوه، هغوی هم اوس پر دې حقانيت پوهېديل. نننی

الريون په تېرو پنځو کلونو کې د ملتپالنې او اسالمپالنې لپاره د شعوري 

او مظاهرو د لړۍ يوه کړۍ ده. نن په زرګونو هېوادوالو په دې  مبارزو

ر لس بجې له ميل شورا څخه کې ګډون وکړ. مظاهره سها شعوري الريون

په داراالمان واټ کې له عالوالدين پارک څخه  پنځه نيم کيلومرته لرې

افغانيت او اسالميت په مالتړ په لسګونو  رسه د الو ځانونوپيل شوه. الريونو 

ميل  دبيا په پيل مزل  مظاهره .لېږدول شعارونه او په سلګونو ميل بريغونه

 خپلې هلته ورته وليس جرګې په هوره پورې ورسېدل خويلتر د شورا 

په مرشۍ يو هئيت  (قادرځاځي)لومړي منيش د استازۍ د دې جرګې 

چې په هغه هيئت کې د وليس جرګې غړي قدرت هللا سهاک، نعيم  راولېږه

نيازۍ، ارين يون، راضيه منګل، ناجيه بابکرخېل او يوشمېر  زوی، نسيمه
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الريونوالو رسه ژمنه وکړه چې ستاسو غوښتنې له  شامل وو. هيئتغړي نور 

موږ خپله هم دررسه په دې داعيه کې هم  به وليس جرګې ته ورسوو او

استازۍ مجيب الرحمن لحاظ د  نوالو پهو نظره او ملګري وو. بيا د الري

 پرېکړه ليک په دې ډول و: مظاهرې د برخوالو پرېکړه ليک ولوست،

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 په تذکره کېد هويت 

 د افغانيت او اسالميت د ليکلو په ننګه

 د الريونوالو پرېکړه ليک

مه نېټه د بېالبېلو مدين ټولنو، قومي (۶۲ل( کال د لړم پر )۶۹۳۱د )

او ميل خوځښتونو په استازۍ ګڼ شمېر هېوادوالو د ميل شورا  شوراګانو

او ليکلو  کې د افغانيت او اسالميت د ثبت هويت په تذکرو مخې ته د ميل

 :الريون وکړ او دغه الندې پرېکړه ليک يې صادر کړ په موخه يو پراخ

ثبت قانون کې ميل شورا په خپلې پخوانۍ  د نفوسو د احوالو د -۶

مه نېټه خپله (۸کال د عقرب پر ) ل(۶۹۳۱) د پرېکړې او وليس جرګې

ده  مادو محتوا په پام کې نه او نورو پرېکړه کې د اسايس قانون د څلورمې

محتوا مخالفې دي، نو ځکه  نيولې، دا ټولې پرېکړې يې د اسايس قانون د

 .خو د ولس او اسايس قانون له نظره مردودې دي

مرشانو جرګې څخه غواړو چې د نفوسو د  په لومړي ګام کې موږ -۷

قانون په باب د وليس جرګې ناقانونه پرېکړه رد او په دې اړه  احوالو د ثبت

 !تقنيني فرمان تاييد او تصويب کړي د جمهور رييس
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رييس د تقنيني فرمان د تاييد او  د مرشانو جرګې له خوا د جمهور -۹

هيئت او غړو څخه  تصويب په حالت کې موږ د وليس جرګې له رييسه

مرشانو جرګې ته  غوښتنه کوو چې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په اړه،

 ه ترکيب کې داسې اشخاصد ګډ هيئت لپاره د وليس جرګې د هيئت پ

وټاکي چې د افغانستان ميل ګټو، ميل وحدت او اسايس قانون ته ژمن 

 .او اسالم ضد اشخاص به دې ترکيب کې نه شو منالی وي، ملت ضد

خوا د جمهور رييس د فرمان د تاييد او تصويب  د مرشانو جرګې له -۱

څخه په  مرشانو جرګې له مشرتک کمېسيون په حالت کې د وليس جرګې او

احوالو د ثبت قانون په باب د  جدي ډول غوښتنه کوو چې د نفوسو د

دی، تاييد او  جمهور رييس دغه تقنيني فرمان چې همدا اوس نافذ

 تصويب کړي او پرې نه ږدي چې مغرض اشخاص د ميل شورا له موقف

 .څخه په ګټې اخيستنې تر دې زيات د ملت د رس ګردانۍ سبب يش

ډاګه ميل شورا ته اعالنوي چې اسالميت او افغانيت په  الريونوال -۳

دی، دا مو رسې کرښې دي، له دې ارزښتونو  زموږ ديني او ميل هويت
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اسايس قانون موږ ته دا ارزښتونه  څخه تېرېدی نه شو، الهي قانون او

چل، مهارت، درغلۍ، زور،  راکړي، هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې په

کړي. د دې ارزښتونو  ون زموږ دا ارزښتونه زيامننفشار او د پرديو په ملس

منحوسه  د ساتنې ترڅنګ الريونوال د دې يادونه هم کوي چې د ډيورنډ

کرښه  کرښه پر افغانانو باندې د انګرېزي ښکېالک له خوا په زوره تپل شوې

 ده او هېڅ افغان ته د منلو وړ نه ده، له ميل شورا څخه غوښتنه کوو چې

ه خپله شورا کې او هم له شورا څخه بهر د انګرېز د سفري په دې اړه هم پ

 ګډون هېڅ کورين او بهرين شخص او ارګان ته د نامسوالنه خربو اجازه په

 .ورنه کړي

قانوين  الريونوال ميل شورا ته په ډاګه وايي چې که چېرې د دوی -۱

 غوښتنې ونه منل يش او ميل شورا بيا هم د اسايس قانون خالف پرېکړو ته

دوام ورکړي، نو هم به خپلو قانوين مدين اعرتاضونو ته دوام ورکړي او هم 

پر ميل شورا په تېره بيا پر وليس جرګه، عديل او قضايي ارګانونو کې  به

عرايض ثبت کړي. د دې ترڅنګه له حکومت او ولسمرش څخه هم په  خپل

ر ژره چې په دې برخه کې نافذ شوی تقنيني فرمان ژر ت ټينګه غوښتنه کوو

 .عميل کړي

 د افغانيت او اسالميت د ځال او بريا په هيله

 په درنښت

 د اسالميت او افغانيت په ننګه راوالړ شوي الريونوال

الريونوالو په استازۍ يو شل کسيز هيئت د وليس جرګې له  وروسته د

چې په ترکيب کې يې قادر ځاځی، قدرت هللا سهاک، ارين  هيئت رسه

 يوځای د شامل وو، ځينې نور وکيالن  راضيه منګل اويون، نسيمه نيازۍ، 

وليس جرګې مقر ته الړل او هلته يې يو ځل بيا د هويت په تذکره کې د 

او اسالميت د ليکلو او د ولسمرش د فرمان د تاييد او تعقيب په باب  افغانيت

يو ځل بيا د وليس جرګې هئيت د دې داعيې  او دلته  کړبحث و  هر اړخيز
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تکرار کړه. د الريونوالو استازي وروسته د وليس  د تعقيب لپاره خپله ژمنه

مرشانو جرګې ته الړل، هلته يې د محمد عامل  جرګې له هئيت رسه يوځای

يسانو په ګډه جرګه يکمېسيونونو د ر ايزديار په مرشۍ د مرشانو جرګې د

ته وړاندې کړ. د مرشانو  پرېکړه ليک يې هغوکې ګډون وکړ او خپل 

چې موږ به  يسانو په استازۍ وويليجرګې مرستيال د يادې جرګې د ر

عمومي  ستاسې غوښتنې په اجنډا کې شاملې کړو او ټولو سناتورانو چې په

 يسانو هم ډاډيغونډه کې کومه پرېکړه وکړه، هغه به منو. د کمېسيونونو ر

په مرشانو جرګه کې پر دې موضوع  ه چېځاي څرګند کړ چې تر کومه

سناتور صاحبان مثبت نظر لري، ډاډ درکوو چې  څومره بحث شوی اکرثه

جمهور رييس له خوا د يوه تقنيني  د احوالو د ثبت قانون چې د ود نفوس

يش، الريونوالو د دواړو  هغه به تصويب ،فرمان په نتيجه کې نافذ شوی

مثبت تاييد  د مرشانو جرګې ترجرګو له هئيتونو څخه وغوښتل چې 

 وروسته بايد هم دواړه جرګې په مشرتک کمېسيون کې په دې باب مثبته

 .دا ستونزه نوره پايته ورسوي باالخرهپرېکړه وکړي او 
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 او ميل هويت زابل

(مه نېټه په زابل کې د ميل هويت په ۶۶م( کال د نومرب پر )۷۱۶۲د )

پېژندپاڼو کې د افغان کليمې د ليکلو  ننګه الريون وشو.  دوی په برېښنايي

 ننګه وکړه.

(مه شنبه ۷۱ل( کال د لړم )۶۹۳۱نن ټکی اسيا وېبپاڼه وايي، چې د )

په زابل والیت کې هم په تذکرو کې د اسالم او افغان په مالتړ الریون 

 .وشو

دغه الریون چې سهار پر نهه بجې د شاه جوی ولسوالۍ په بازار کې 

 .بجې پای ته ورسید ۶۷و، پر  یپیل شو 

مه وليس جرګې په عمومي غونډه کې (۹۱) رد تېرې اکتوبر میاشتې پ

په پېژندپاڼو کې د اسالم او افغان کليمو پر ضد رایه ورکړه، چې د مدين 

 .سخت غربګون وښود پرې ټولنو استازو

د بېالبېلو ټولنو استازو الریون کړی و او  هم تېره اوونۍ په کابل کې

 .په پېژندپاڼو کې یې د اسالم او افغان کليمو د زیاتولو غوښتنه کوله

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل هويت، ميل عزت

8241 
 

 

 افغانيت او اسالميت، د کونړ عاملان

ل( کال د عقرب ۶۹۳۱(مه چې د )۶۷م( کال د نومرب )۷۱۶۲د ) نن

اسعداباد په   د کونړ واليت (مې نېټې رسه سمون خوري،۷۶مياشتې له )

خوا په پيژندپاڼو کې د ه ل دينی علاموو او مدرسو د زده کوونکو ښار کی د

ضد چې د  روکيالنو پ هغو رېشميو اسالميت او افغانيت د نه ليکلو او 

وشوه،  پرمتينه مظاهره ،دي اسالميت او افغانيت ضد کسانو مالتړ کې والړ

 که حکومت ويل او ويې وکړې ېخرب  وملاناع په دې الريون کې ګڼو

و. دوی په ارګ تر دروازې ورسو  اواز د به خپل موږ ي،زمونږ غږ وانه ور 

 يوه غږ په پېژندپاڼو کې د اسالم او افغان کليمو د ليکلو غوښتنه کوله.
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يوه يادونه او  د تذکرو په اړه يو ځل بيا

 يوه مننه

ل( کال د لړم ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۳م( کال د نومرب پر )۷۱۶۲د )

شورا مرشانو جرګې په  د ميل(مې نېټې رسه سمون خوري، ۷۸مياشتې )

قانون په اړه د جمهور  خپلې عمومي غونډه کې د نفوسو د احوالو د ثبت

په اتفاق تاييد کړ  رييس هغه تقنيني فرمان له يوې سپينې رايې پرته د رايو

شوی و. د  مه نېټه د وليس جرګې له خوا رد( ۸چې د همدې مياشتې پر )

پر  وليس جرګې د پرېکړې په باب ګڼ شمېر هېوادوالو او مدين خوځښتونو
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خپل وخت اعرتاضونه وکړل او دا اعرتاضونه د ميل شورا تر دروازو پورې 

ورسېدل. مرشانو جرګې د خلکو د مدين اعرتاضونو په غربګون کې د  هم

جرګې د پرېکړې په باب وييل وو چې د وليس جرګې پرېکړه د  يسول

محتوياتو خالف ده او دوی به يې له قانوين پروسيجر رسه  اسايس قانون د

غونډه کې رد کړي. مرشانو جرګې له ولس رسه خپله  سم په خپله عمومي

مننه ترې په کار ده چې له قانون رسه سم ګام  ژمنه عميل کړه. نو ځکه خو

 .رته کړيې پو 

ميل تحريک د يوه ميل، مدين، فرهنګي او ټولنيز  د افغانستان

دا مثبت او قانوين ګام ستايي، مننه ترې  خوځښت په توګه د مرشانو جرګې

نفوسو د احوالو د ثبت قانون  کوي او د دې ترڅنګ يادونه کوي چې د

ته هم اسالمپاله او  په اړه له وليس جرګې رسه راتلونکي ګډ کمېسيون

داعيه تعقيب  تپاله سناتوران ورولېږي چې هلته هم په ښه ډول دا ميلمل

 او له اسايس قانون رسه سمه پرېکړه ويش. له وليس جرګې څخه هم په

ټينګه غوښتنه کوو چې تر دې زيات دې د ملت د رسدردۍ سبب نه 

کمېسيون ته دې داسې اشخاص ورولېږي چې هم له قانونه  ګرځي او ګډ

 .اسالمي هويت ته ژمن وي ميل اوباخربه وي او هم 

 

کار ده چې په تېرو  له خپلو ګرانو هېوادوالو څخه هم ډېره مننه په

تدبري رسه  پنځو کلونو کې يې د خپل ديني او ميل هويت مسله په ښه

تعقيب کړه او په دقت رسه يې د پرديو د دسیسو مخه ونيوله، خو د دې 

ملت غږ کوو چې که څه هم د تېرو مبارزو په تعقيب يو ځل بيا پر خپل 
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جرګې په نننۍ پرېکړې رسه په دې برخه کې مثبت پرمختګ  مرشانو

ښه ډول مثبت لوري ته روانه ده، خو دې رسه  رامنځته شوی او خربه په

او د وليس جرګې حرکت په دقي  ډول  رسه بيا هم موږ بايد ګډ کمېسيون

رمختګ يو ځل رامنځته شوی پ وڅارو او پرې نږدو چې په دې برخه کې

 .بيا له توطيو او دسيسو رسه مخامخ يش

 د ميل او اسالمي هويت د ځال او بريا په هيله

 په درنښت

 د افغانستان ميل تحريک داراالنشاء
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څخه مننه او د  مرشتابهد مرشانو جرګې له 

 هغو ستاينه

ل( کال د لړم ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۳م( کال د نومرب پر )۷۱۶۲د )

(مې نېټې رسه سمون خوري، د مرشانو جرګې عمومي ۷۸)مياشتې له 

غونډې له يوې سپينې رايې پرته د رايو په اتفاق د نفوسو د احوالو د ثبت 

قانون په باب د جمهور رييس فرمان تاييد کړ. دا کار د زياتو هېوادوالو د 

هيئت د مرشانو جرګې مرشتابه  کخوښۍ سبب شو. د افغانستان ميل تحري

ل( کال د ۶۹۳۱ه د درناوي او له هغوی څخه د مننې په پار د )مرشتابه ت

(مه نېټه يانې د ياد قانون تر تاييد يوه ورځ وروسته د ۷۳لړم مياشتې پر )

هادي مسلميار رسه وکتل. د ميل الفضل ښاغيل مرشانو جرګې له رييس 

تحريک په هيئت کې پوهاند محمد اسمعيل يون، ضياءالرحمن ضياء، 

وفاالرحمن وفا، مطيع هللا ساپی، قدرت هللا بدلون، شاهد څړبڼ هدايي، 

الکوزی، ډاکرت خيرب سهاک، مجيب الرحمن لحاظ، محبت هللا حيات، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               عزتنيمه پېړۍ يون/ ميل هويت ميل 

 

822١ 
 

فياض حميد او يو شمېر نور انډيواالن شامل وو. لومړی مو له مسلميار 

صيب څخه مننه وکړه او بيا مو ورته وويل چې ستاسو په واسطه د مرشانو 

جرئت له امله مننه کوو. يو  ميلو څخه د هغوی د دې جرګې له ټولو غړ 

ميل ګام مو اوچت کړ. مسلميار صيب په خپل نوبت وويل چې  دا زموږ د 

له ټولو هغو اشخاصو او  يې ټولو ګډ کار دی او ميل فريضه مو ده. بيا

حرکتونو څخه مننه وکړه چې تر دې دمه يې دا ميل موضوع تعقيب کړې 

 او مبارزه يې کړې ده.
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حساسو شېبو  د برېښنايي تذکرو د برخليک ټاکنې په 

 د افغانستان ميل تحريک غوښتنه  کې

ل( ۶۹۳۱(مه نېټه چې د )۶۱م( کال د ډسمرب پر )۷۱۶۲دا اعالميه د )

 ليکل شوې ده. ،(مې نېټې رسه سمون خوري۷۳له )لېندۍ کال د 

 له څنګه چې ټول هېوادوال خرب دي له تېرو نږدې پنځو کلونو

شمېر کورنيو او بهرنيو کړيو له خوا هڅه کېږي چې هېواد  راهيسې، د يو

قانوين وېش له ځنډ او خنډ رسه مخامخ کړي. دوی  کې د برېښنايي تذکرو

او نورو دولتي ارګانونو کې د چل او فريب  په تېرو کلونو کې په ميل شورا

تذکرو  افغانيت د مخنيوي په خاطر په له الرې هڅه وکړه، د اسالميت او

کړي، خو څرنګه چې په تېرو  کې د )دين( او )ملت( ستون ته ځای ور نه

ګډون ګڼ شمېر ميل  څلورو پنځو کلونو کې د افغانستان ميل تحريک په

ټول هېواد کې ګڼ  خوځښتونو، هېوادپالو، اسالمپالو او ملتپالو افغانانو په

اسايس  دشمېر الريونونه وکړل او په دې برخه کې يې د اسايس قانون 

السوند په ګډون ګڼ شمېر حقوقي داليل وړاندې کړل او د هويت په 

افغانيت د ليکنې حقانيت تثبيت کړ، نو  کې يې د اسالميت او تذکرو

ميل داعيې ته په پام رسه يو تقنيني فرمان صادر  جمهور رييس هم دغې

هويت په تذکره کې د )دين(،)ملت( او  کړ چې د هغه له مخې بايد د
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خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب  ستونونه وليکل يش او په دې ډول د )قوم(

مهارت له الرې د  وويل يش. وليس جرګې يو ځل بيا د چل، فريب او

هېوادوالو  رد کړ، په مقابل کې يې يو ځل بيا جمهور رييس تقنيني فرمان

 الريونونه پيل کړل، خو مرشانو جرګې د ميل دريد په خپلولو رسه د

له حکم رسه سم د جمهور رييس تقنيني فرمان تاييد کړ. اسايس قانون 

دې رسه د دې فرمان برخليک د دواړو جرګو يو مشرتک کمېسيون ته 

مشرتک کمېسيون ته خپل اته اته کسيز هيئت  محول شو. دواړو جرګو دې

د دوشنبې پر ورځ  ،مه نېټه( ۷۲پر )  وټاکه. ټاکل شوې ده د قوس مياشتې

پرېکړه وکړي. د دې مشرتک  مشرتک کمېسيون په دې باب خپله وروستۍ

 :کمېسيون غړي په دې ډول دي

جرګې هيئت: مريداد نجرايب، سخي مشواڼی، محمود  د وليس

اخندزاده، عبدالقيوم سجادي، ناجيه امياق،  سليامنخېل، عبدالحی

 .هاشم اورتاق عبدالودود پيامن او انجنري محمد
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هيئت: ډاکرت فيصل سميع، حاجي لطف هللا بابا،  د مرشانو جرګې

عبدالطيف نهضتيار، محمد حسن هوتک،  نجيبه حسيني، صديقه بلخي،

 .ګاللۍ اکربي هاشم الکوزی او

 
 د افغانستان ميل تحريک په لومړي ګام کې د ميل شورا د دې ګډ

 هتر دې زياتکمېسيون له هيئت څخه په ډېر درنښت هيله کوي چې خربه 

ونه بايس، د اسايس قانون له احکامو رسه سم په دې برخه کې  جنجال ته

شوی تقنيني فرمان تاييد کړي. له دې پرته به ولس  د جمهور رييس صادر

په دې برخه  او اعرتاضونو الس پورې کړي او که پر الريونونو يو ځل بيا

ې د همدغه مشرتک رامنځته شوه، نو مسووليت به ي کې بيا هره ناوړه پېښه

وي چې د ميل هويت د حذف لپاره يې  کمېسيون د هغو افرادو پر غاړه

 .ناقانونه هڅه کړې ده

په ډېر درنښت هيله کوو چې په ميل شورا کې پر  له ولس څخه هم

اجتامعي او قانوين فشار راوړي چې له  وکيالنو خپل اخالقي،( ۶۱يادو )

 .اسايس قانون رسه سم ګام پورته کړي
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پای کې يو ځل بيا يادونه کوو چې د ميل هويت په برخه کې د  په

او اشخاصو درغيل او ناقانونه پرېکړه نه منو، تر دې  هېڅ ډلې، شخص

او نورو دولتي ارګانونو کې د ميل هويت مخالفني  وړاندې که په ميل شورا

دې کمېسيون کې بيا  و که اوس پهنتشخيصېدالی،  ولپه اسانۍ رسه نه ش

ګډونوال د ملت د ارادې او اسايس قانون  مه کړه اکرثيتهم خدای 

لري چې له اسايس قانون رسه سم  خالف پرېکړه وکړي، نو ټول ملت ح 

 .وررسه چلند وکړي

دا اعالميه رضوري وګڼله چې هم په ملت  ميل تحريک په دې خاطر

))استازو(( ته يو ځل بيا دا ميل داعيه  کې ميل خوځښتونه او هم د ملت

شوې ربړه د اسايس قانون له  ورياده کړي او په دې برخه کې راوالړه

 .روحيې رسه سم حل کړي

 د اسالميت ، افغانيت او ميل وحدت د بريا په هيله

 په درنښت

 د افغانستان ميل تحريک داراالنشاء

 مه(۷۳ندۍ )ېل( کال د ل۶۹۳۱د )

 افغانستان -کابل
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يو ميل ګام، يو قانوين اقدام او يوه 

 ميل بريا

 

( کال د ۶۹۳۱(مه چې د )۶۸م( کال د ډسمرب پر )۷۱۶۲دا ليک د )

(مې نېټې رسه سمون خوري، د ميل شورا د هغه ګډ ۷۲ندۍ له )ېل

کمېسیون د پرېکړې د تاييد په باب خپور شوی چې د رايو په اتفاق رسه 

 يې د تذکرو په اړه د جمهور رييس تقنيني فرمان تاييد کړ.

هېوادوال خرب دي، د ميل هويت د تذکرو پر رس  لکه څنګه چې ټول

راهيسې د حکومت، ميل شورا او ملتپالو افغانانو ترمند  له پنځو کلونو

اسالمپالو او ملتپالو افغانانو غوښتل چې د ميل هويت  .جنجالونه روان وو

او )ملت( ستون وليکل يش او په دې ډول  په تذکرو کې دې د )دين(

او )افغانيت( لیکل حتمي يش.  مخ د )اسالميت(دې د تذکرې پر لومړي 

هڅه کوله چې په  په حکومت او ميل شورا کې يو شمېر پرديپالو کړيو

ونييس. ميل  تذکره کې د دغو دوو سرتو معنوي ارزښتونو د ليکلو مخه

وروسته  ل( کال راهيسې پر ميل مبارزو الس پورې کړ،۶۹۳۱) لهحرکتونو 

لسګونو  و ته ووتله او د هېوادوالو له خوا پهخربه ګڼو مظاهرو او احتجاجون

 مظاهرې وشوې، تېر کال جمهور رييس ارشف غني په دې باب يو تقنيني

فرمان صادر کړ چې د هويت په تذکره کې دې د )دين(، )ملت( او )قوم( 

وليکل يش او په دې ډول دې د ټولو هېوادوالو غوښتنو ته مثبت  ستونونه

يس دا فرمان بايد پر خپل وخت عميل جمهور ري ځواب وويل يش. د
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عواملو له امله دې فرمان عميل بڼه خپله  شوی وای، خو بيا هم د بېالبېلو

مه نېټه د ( ۸)عقرت مياشتې( پر ) کال د (ل۶۹۳۱)نه کړه او وليس جرګې د 

د ميل تحريک په ګډون يو  جمهور رييس فرمان رد کړ. دې رسه يوځل بيا

واليتونو کې نورو   خوځښتونو په کابل اوزيات شمېر هېوادوالو او ميل

ته په پام  الريونونه وکړل. مرشانو جرګې دغو مظاهرو او د خلکو غربګونونو

 مې نېټې په عمومي غونډه(۷۸کال د )عقرب( مياشتې د ) (ل۶۹۳۱)رسه د 

کې د رايو په غوڅ اکرثيت رسه په دې باب د جمهور رييس تقنيني فرمان 

جرګې له دې پرېکړې رسه سم د دې فرمان برخليک د کړ. د مرشانو  تاييد

جرګې ګډ کمېسیون ته محول شو. دواړو جرګو خپل اته  وليس او مرشانو

ته ورمعريف کړل او د ټولو شپاړسو غړو له  نو اته تنه غړي دې ګډ کمېسی

رايو په اتفاق رسه د جمهور رييس  تنو حارضو غړو د( ۶۷جملې څخه )

کمېسیون په دې قانوين پرېکړې  د ميل شورا د ګډتقنيني فرمان تاييد کړ. 

رامنځته شوې وه، په قانوين  رسه هغه ستونزه چې له پنځو کلونو راهيسې

 .ډول رسه حل شوه

داسې حال کې چې د ميل شورا د ګډ  د افغانستان ميل تحريک په

يې ګڼي. په جلسه کې ټولو  کمېسیون دا پرېکړه ستايي او يو قانوين عمل

رسه سم يې د  ته کور ودانی وايي، چې له اسايس قانونحارضو غړو 

جمهور  هويت په تذکرو کې د ديني او ميل هويت د خونديتابه لپاره د

 ريیس تقنيني فرمان ته تاييدي رايه ورکړه. د دوی دا ميل حرکت به تاريخ

 .د تل لپاره په خپله حافظه کې خوندي وسايت

ګډ کمېسیون څخه د مننې ميل شورا له  د افغانستان ميل تحريک د

کوي چې ژر تر ژره دې د  ترڅنګ له حکومت څخه هم په ټينګه غوښتنه

نور هېڅ ډول  برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پيل او په دې برخه کې دې

 .پلمې او خنډ ته اجازه ور نه کړي
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يو مسول ميل، اسالمي، مدين او ټولنيز  د افغانستان ميل تحريک د

فريضه ګڼي چې له ټولو هغو  يوه اخالقي خوځښت په توګه دا خپله

څخه مننه وکړي چې  افغانانو، ميل او مدين حرکتونو او قومي شوراګانو

پيله دې  زموږ ميل او ديني هويت ته د خطرونو او ګواښونو له همغه

حساسې ميل مسلې ته متوجه وو او په دې برخه کې يې نه ستړې 

کړه. ميل تحريک له بې درېغه شعوري او ميل مبارزه و  کېدونکې،

ترڅنګ هغوی ته د دې يادونه کوي او ډاډ  هېوادوالو څخه د مننې

به هېڅکله د تاريخ د  ورکوي چې د دوی مادي او معنوي رسښندنې

کوي چې په  حافظې له ياده ونه وځي. ميل تحريک هېوادوالو رسه ژمنه

روستۍ و  دې برخه کې به د ميل مبارزې له پيله بيا د قانوين بريا تر دې

مې نېټې پورې مبارزې او هلې ( ۷۲ل کال د ليندۍ تر ۶۹۳۱ورځې )د 

په مستند او دقي  ډول په يوه مهم اثر کې خوندي او چاپ کړي او  ځلې

هېواد د تاريخ دغه کلونه او په هغو کې شوې مبارزه  په دې ډول به د

 او پيغام په توګه وړاندې کړي. له ټولو هغو راتلونکي نسل ته د الهام

هيله کوو چې هر چا په دې تېر پنځه کلن  هېوادوالو او مدين فعاالنو څخه
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اخيستې وي، له مستندو اسنادو او  ميل بهري او مبارزه کې هر ډول ونډه

ادرس راولېږي چې په دې  تصويرونو رسه يې يو راپور، د ميل تحريک په

 .اړه په چاپېدونکي کتاب کې خپاره يش

به  ميل تحريک

 په دې باب د

ځانګړي اثر تر 

چاپ وروسته د 

يوې لويې غونډې 

له  په ترڅ کې، هم

مبارزو هېوادوالو 

څخه د مننې 

مراتب څرګند 

کړي، هم به په دې 

کتاب ووېيش او هم به پر هېوادوالو غږ وکړي چې د  غونډه کې ياد

ميل بهري رسه خپله هر ډول مرسته او همکاري  برېښنايي تذکرو د وېش له

 .وکړي

 ځې د رارسېدو په هيلهد همدې ور 

 په درنښت

 د افغانستان ميل تحريک

 داراالنشاء
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د ميل هويت لپاره يوه  (مه۷۲د ليندۍ )

 برميينه ورځ

 له ندۍېل( کال د ل۶۹۳۱(مه چې د )۶۸م( کال د ډسمرب )۷۱۶۲د )

(مې نېټې رسه سمون خوري، د افغانستان د ديني او ميل هويت د ۷۲)

قانوين تثبيت لپاره يوه تاريخي ورځ ده. پر همدې ورځ د ميل شورا ګډ 

له خوا د نفوسو د احوالو د  غني کمېسيون چې د جمهور رييس ارشف

پرېکړه وکړه چې په دې ياد کمېسيون ثبت قانون په باب غونډه درلودله، 

 ېتذکر  دمهور رييس فرمان تاييد دی. په دې ډول د ميل هويت اړه د ج

کوم بحران چې د يو شمېر کورنيو او بهرنيو  ې په بابيا برېښنايي پېژند پاڼ

کړيو له خوا رامنځته شوی و او د چل، فريب، درغلۍ، زور، زر او نورو 

نامرشوع الرو يې غوښتل د افغان ولس ميل هويت له ستونزو رسه مخ 

 بحران د قانوين پروسيجر له مخې پايته ورسېد. کړي، دا

چې د ميل تحريک او يو شمېر نورو ميل خوځښتونو له غړو  )يون( ما

رسه د دې بحران له پيله بيا تر دې دمه يوه ورځ هم ارامه نه ده تېره 

کړې، د داسې يوې برمينې ورځې ليدل راته طبعاً د يوې تاريخي ورځې 

(مه نېټه چې وليس جرګې ۸انې د عقرب پر )حيثيت درلود. پر هغه ورځ ي

په دې اړه د جمهور رييس فرمان رد کړ، نو خربه بل حساس او خطرناک 

پړاو ته ورسېدله، يو ځل بيا په هېواد کې د الريونونو لړۍ پيل شوه، زيات 

يو ځل بيا د ميل شورا مخې ته  شخصيتونو شمېر سيايس فعاالنو او مخورو

الو يو هيئت په دې اړه لومړی د وليس جرګې يو مظاهره وکړه. د الريونو 
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يسانو له هيئت رسه وکتل، هغوی ته يې يهيئت او بيا د مرشانو جرګې د ر

خپل پرېکړه ليک ورکړ، مرشانو جرګې ژمنه وکړه چې دوی به په خپل 

(مه مرشانو جرګې ۷۸عمومي مجلس کې په دې بحث وکړي. د عقرب پر )

يس فرمان تاييد کړ، خربه بيا ګډ له کړې ژمنې رسه سم د جمهور ري

 :د ګډ کمېسيون لپاره دغه الندې غړي وټاکل شول .کمېسیون ته الړه

د مرشانو جرګې هيئت: ډاکرت فيصل سميع، حاجي لطف هللا بابا، 

نجيبه حسيني، صديقه بلخي، عبدالطيف نهضتيار، محمد حسن هوتک، 

 .هاشم الکوزی او ګاللۍ اکربي

داد نجرايب، سخي مشواڼی، محمود د وليس جرګې هيئت: مري 

سليامنخېل، عبدالحی اخندزاده، عبدالقيوم سجادي، ناجيه امياق، 

 عبدالودود پيامن او انجنري محمد هاشم اورتاق.

د ګډ کمېسیون له غړو رسه مفاهمه په کار وه، ما تر خپله وسه پورې له 

ل چې هغوی رسه متاسونه ټينګ کړل او له نورو هېوادوالو مې هم وغوښت

په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخيل. ما خپله څو ځله، له 

ښاغيل ډاکرت فيصل سميع، محمود خان سليامن خېل، سخي مشواڼي، 

عبدالحی اخندزاده، هاشم الکوزي، حاجي لطف هللا بابا او نورو رسه 

 خربې وکړې، هغوی تر وروستي حده پورې خپل ډاډ څرګند کړ.

مې هم منظم متاسونه درلودل. د وليس جرګې عبدالقادر ځاځي رسه 

ه بارکزي صيب، نواب منګل او نورو رسه هم په کيو شمېر نورو وکيالنو ل

متاس کې وم. د قوس مياشتې په ټول بهري کې زه خورا سخت مرصوف 

وم، )د ارګ ناويلې خربې( اثر مې چاپ ته تياراوه. دا اثر چې نږدې 

مې تر شپږ ځله زيات ايډې  کړ، د ( مخه کېده، په يوه مياشت کې ۳۱۱)

)خادم نړۍ ليد( پر اثر مې هم کار کاوه، شپه او ورځ کې مې ايله څلور 
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خوب کاوه، د تذکرو موضوع هم حساس پړاو ته رسېدلې وه، پنځه ساعته 

پنځه کلونو هڅو هم ښه ستړي کړی وم. په دې برخه کې د هرې منفي 

پېښې راپېښېدل بېخي دردونکي 

غربګون ښودل ورته هم وو او 

اسانه کار نه و. نو ځکه مې د 

مبارزې دا شېبې په دقيقه 

تعقيبولې، کله چې د وليس 

(مه نېټه د ۷۱جرګې د قوس پر )

ګډ کمېسيون لپاره خپل غړي 

مشخص کړل، نو قادر ځاځي 

راته په ټلېفون کې وويل: اوس نو ستا کار دی چې له کومې الرې هر يو 

بايد جال جال وګورې، مسليامر صيب نه شته حج  رسه متاس نيسې، هر يو

کې دی، فاروق وردګ رسه هم بايد خربې وکړې، خو ته بايد خپله شخصاً 

يو يو رسه متاس کې شې، د موضوع پر حقانيت او قانوين الرو چارو 

وررسه خربې وکړې او قناعت يې حاصل کړې، که تاسو وررسه اړيکي 

يې بهر ته وليس مالتړ شته او هم  ولرئ، هغوی به پر دې پوه يش چې هم

پرې فشار دی، نو دوی به فرمان تاييد کړي، قادر ځاځي زياته کړه، ما 

خپله هم هر يو رسه خربې کړي او بيا يې هم تعقيبوم، خو تاته مې ځکه 

خرب درکړ چې نور تاسو ټولو انډيواالنو ته وواياست. قادر ځاځي زیاته 

په راتلونکې اوونۍ کې اماده نه يو، کړه، مريداد نجرايب وايي چې موږ 

مشرتک کمېسیون لږ وځنډوئ، قادر ځاځي وويل د مرشانو جرګې له خوا 

هيئت تيار دی، د وليس جرګې له خوا د ورځې تعني زما کار دی، زه بيا 

درته وايم چې کومه ورځ غونډه ونيسو، هغه به د شنبې ورځ د قوس پر 

ايد ټول وکيل صاحبان وګورئ، (مه درته ووايم. خو تر هغه پورې ب۷۳)
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هغوی پر دې خوشالېږي هم. البته هغه چې مخالف دي، پر هغو انرژي 

مه مرصفوه، له هغو رسه زه خپله خربې کوم، که نتيجه يې ورنه کړه هم 

( تنه کېږو، همدا ۶۷-۳موږ چې خپل خلک منظم کړو، ) ،پسې مه ګرځه

عقيبول، د شنبې پر کفايت کوي. ما د ګډ کمېسیون له غړو رسه اړيکي ت

ورځې يو ځل بيا قادر ځاځي راته زنګ وواهه، ويې ويل د دوشنبې پر 

ورځ به د ګډ کمېسيون غونډه ونيسو، زه يې همدا نن مرشانو جرګې ته 

مکتوب لېږم، هغوی تيار 

دي، زموږ خپل هيئت هم 

بايد ورته تيار يش، نجرابی 

وايي چې زه اماده نه يم، 

دی اماده دی که نه دی، 

مهمه نه ده، د ګډ کمېسيون 

مرشي هم د مرشانو جرګې د 

پر  سميع منيش ډاکرت فيصل

غاړه ده، هغه مو مرش کړی 

دی. مرشي ځکه د هغوی ده 

چې هغوی د جمهور رييس فرمان په اتفاقي ډول تاييد کړی او وليس 

، نو ځکه خو مرشي د هغوی په الس کې رد کړی جرګې په اختاليف ډول

ا دی چې څومره ژر کېږي، مشرتک کمېسیون خپله ده. زما نظر خو د

غونډه دايره کړي، څومره چې دا موضوع شاته کېږي، دا خلک ورته 

توطيې جوړوي، که څوک راځي که نه راځي خپله خوښه يې، موږ نه شو 

دی کوالی يوازې د نجرايب خوښې ته د ټول ملت رسنوشت پرېږدو، زه دا 

ورکړي، نور څوک راځي که نه راځي  نشاء ته وايم چې ټولو ته خربداراال 

( تنه پوره کړو چې نصاب پوره يش او هغه پوره ۳مهمه نه ده، موږ بايد )
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کېږي. ما ورته وويل بېخي دررسه مواف  يم، هغه همداسې وکړل او ما 

(مې د دوشنبې تر سهاره مې ۷۲خپلو متاسونو ته دوام ورکړ. د قوس تر )

اشم الکوزي، سخي مشواڼي، لطف هللا يو ځل بيا له ښاغيل ډاکرت فيصل، ه

بابا او محمود سلېامنخېل رسه خپل متاسونه ټينګ کړل، ټولو خپل ډاډ 

څرګند کړ. هاشم الکوزي صيب راته وويل چې د سهار تر ملانځه وروسته 

عبدالحی مې ټولو رسه متاسونه نيويل، انشاهللا رسه ټول تيار دي. 

، سخي مشواڼي او محمود اخندزاده هم همدا وويل، لطف هللا بابا

سليامنخېل هم خپل هوډ بيا تازه کړ. سخي مشواڼي وويل چې دغسې 

چې هر کار ته مخکې تر مخکې پالن جوړ کړو، د چا پالر يې هم موږ 

څخه نه يش ګټالی، ته سل په سلو کې خاطر جمع اوسه، محمود 

ې سليامنخېل خو راته وويل. يوولس نيمې بجې راته منتظر اوسه يا به م

مړی له مشرتک کمېسیون څخه وځي، يا به يې  مړی وګورې يا به ښه زېری 

. د دوشنبې ورځ سهار څه کم لس بجې يو ځل بيا د وليس وکړدرباندې 

جرګې په غونډه کې د دوی د هيئت د ځينو غړو د غري حارضۍ او ګډ 

کمېسیون ته د نه ورتګ خربه ياده شوه. زه کابل پوهنتون کې يوې 

ان وم، په موټر کې مې د وليس جرګې راډيو چاالنه کړې وه. غونډې ته رو 

عبدالحی اخوندزاده هم شکايت وکړ، ما غوښتل چې دا مهال يو ځل بیا 

دې وکيالنو رسه متاس ونيسم، دې وخت کې محمود سليامنخېل راته 

زنګ وواهه، وه يون صيب خرب شوې، دا اخندزاده بيا څه وايي چې 

دا  ؟يې چاته نه دی ورکړی، که څنګه خربه دهنجرايب نه شته او صالحيت 

خربه ولې عمومي غونډه کې يادوي، بايد نجرايب رايش که نه راځي، هغه 

خو يو تن دی، ته يې څه ته دلته يادوې. ما ويل ته ورته ووايه چې ته 

خپله جلسې ته راشه، نجرايب څه کوې، ده وويل زه پر الره يم. په الره کې 

ما ويل ته هم ژر الړ شه، د وليس جرګې تر غونډې مې راډيو واورېدله، 
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وروسته  دواړه الس په الس ګډ کمېسیون ته ورشئ زه خپله هم ورته زنګ 

وهم، ما اخندزاده صيب ته ټلېفون وکړ، ټلېفون يې کار ونه کړ، سخي 

مشواڼي ته مې زنګ وواهه، هغه ټلېفون پورته کړ، ورته ومې ويل چې تاسو 

م اورتاق صيب ګډ کمېسيون ته الړ شئ. هغه نور درې واړه او جمع هاش

که ځي که نه ځي خوښه يې خپله، خو نن بايد رضور جلسه ويش او دا 

موضوع يو طرفه يش. هغه وويل ته خاطر جمع اوسه، کله چې غونډه 

خالصه يش ټول راټولوم او په ګډه ځو. يوولس بجې په پوهنتون کې 

رې نه وې چې محمود خان تې يوې غونډې کې کېناستم، څو دقيقې ال

 څخهسليامنخېل زنګ وواهه، يون صيب مبارک، مبارک ومو ګټله، غونډې 

ووتم، محمود خان ډېر خوشاله و، ويې ويل ټولو په اتفاق رسه تاييد کړ، 

هېڅ مخالف نه و. څلور مخالف چې وو، يو هم نه و راغلی. زه له غونډې 

ړې، مننه مې ترې باندې ووتم، محمود خان رسه مې ازادې خربې وک

وکړه، هغه راته وويل اوس به نو ګډی حاللوې، ما ويل ټولو قدرمنو 

وکيالنو ته به مېلمستيا او قدردانی کوو. بېرته غونډې ته الړم، لطف هللا 

بابا او سخي مشواڼي هم زنګونه ووهل، مبارکي يې راکړه، ما ترې مننه 

په څو شېبو کې اکرثه وکړه. همدا مهال مې فيسبوک ته دا خرب پورته کړ، 

هغه هېواد مېشتي او بهرمېشتي افغانان خرب شول چې دې موضوع رسه يې 

ډېره مينه لرله او ستړيا يې په کې ګاللې وه، د مبارکيو او خوشاليو اورښت 

همغه شېبه زنګ وواهه، ما ويل  هم پيل شو، ژوندون ټلوېزيون ته مې

ون کې د ځينو کارونو پوهنت پورې په عاجل خرب خپور کړئ،تر دوو بجو

لپاره معطل شوم، درې بجې ټلوېزیون ته راغلم، دلته يو شمېر ملګري 

دفرت کې ناست وو، هغوی هم ډېر خوشاله وو. مازيګر څلور بجې د مرشانو 

جرګې منيش ښاغيل ډاکرت فيصل سميع راته زنګ وواهه ما هغه ته يوولس 

مې ترې مننه وکړه. سج ېنيمې بجې زنګ وهلی و، ټلېفون يې بند و، په م

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ميل هويت، ميل عزت

8231 
 

ده بيا په خپل وار مننه هم وکړه او مبارکي يې هم راکړه. تر ماښامه مې په 

دې اړه د تحريک يوه اعالميه جوړه او ضياءالرحمن ضياء له فيسبوک 

څخه خپره کړه، د ماښام تر ملانځه وروسته کور ته راغلم، د پنځو کلونو او 

مې تر ډېره حده پورته شوه. کله په تېره بيا د يوې وروستۍ مياشتې ستړيا 

چې غرمه څه باندې يوولس بجې راته سليامنخېل د مبارکۍ زنګ وواهه، 

نو لکه يو غر چې مې له اوږو پورته شوی وي، له نوکه نيولې تر ويښتانو 

پورې مې ټوله ستړيا له بدنه ووته، پوهنتون کې د غرمې د ډوډۍ پرمهال 

ما ورته  ؟ل خالف خوشاله ښکارېاستادانو راته وويل چې څنګه د معمو 

وويل له قانوين پلوه د تذکرو مشکل حل شو، هغوی هم ډېر خوشاله شول 

او مبارکي يې راکړه. کله چې د ماښام تر ملانځه وروسته قدرت هللا بدلون 

له ټلوېزيونه کور ته راورسومل، نو لومړی مې جامې بدلې کړې، اودس مې 

وند اداکړ، دا مې خدای رسه لوز وکړ اول مې د شکرانې دوه رکعته مل

کړی و، چې که خدای)ج( دا کار وکړ، نو زه به يې عظمت او مهربانۍ ته 

رس ټيټوم، تر ملانځه وروسته مې مېرمن راته وويل، ماسخوتن ملانځه ته لږ 

ما ويل دغسې د شکرانې ملوند  ؟وخت پاتې، دا د څه وخت ملوند دی

له خدای  ،ويل د تذکرو په خاطرما  ؟مې وکړ، هغې وويل د څه په خاطر

رسه مې لوز کړی و. هغه هم ډېره خوشاله شوه، هغې ته هم له نن غرمې 

رسه سم بې شمېره ټلېفونونه راتلل او مبارکۍ يې ورکولې او مننه يې هم 

کوله فيسبوک هم مبارکيو نيولی و، له يو نيم منفي نظر پرته اکرثه 

ارکۍ ورکولې، په تېره بیا زما په مب يې هېوادوال خوشاله وو او يو بل ته

ځنډ وروسته ډوډۍ  يو څهادرس يې زيات مثبت شیان ليکيل وو. تر 

تياره شوه، ما تر ډوډۍ خوړلو مخکې د ماسخوتن ملوند اداکړ، بيا مې 

ډوډۍ وخوړه او بیا خپل چپرک  ته پورته شوم. نور نو پرځان پوی شوی 

وبه پاڅېدم، ساعت مې نه يم، خوب وړی وم. يو څه وخت وروسته له خ
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وکوت د شپې يوولس بجې دي، لومړی مې خپل ټلېفون چک کړ، په 

لسګونو مسکالونه او مسيجونه راغيل وو، څرنګه چې زما د ټلېفون غږ غلی 

وي، نو ځکه پرې پوه شوی نه وم. دوستانو ته مې بېرته ځکه ځواب نه شو 

نيو حاالتو ويالی چې ناوخته و، فيسبوک مې چک کړ، هلته هم پر ورځ

رسبېره د تذکرو موضوع ښه ګرمه روانه وه. غوڅ اکرثيت هېوادوال پرې 

خوشاله وو.ګڼو دوستانو او هغوی چې له پيله بيا تر دې دمه د دې ميل 

کاروان ملګري وو، ګڼ شمېر مثبت پيغامونه او د مبارکۍ پيغامونه پورته 

نې او بغض بوی کړي وو. له يو نيم پرته چې له ورايه ترې د تنګنظرۍ، کي

راته نور اکرثه نظرونه مثبت وو. د فيسبوک تر چک وروسته مې ددغه 

يادښت پر ليکلو پيل وکړ، هدف مې دا و چې د نن ورځې تانده خاطره 

راڅخه مړاوې او هېره نه يش او د هغو کسانو د خدماتو يادونه وکړم چې 

وس د په دې حساسو شېبو کې يې خپل ميل او ديني مسووليت اداکړ. ا

 شپې يوه نيمه بجه ده او دې يادښت ته د پای ټکی ږدم.

نورې خربې په نورو ليکنو او همدارنګه د ميل هويت په اړه په 

 ځانګړي اثر کې لوستالی شئ.

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 (مه د شپې يوه نيمه بجه۷۸) لېندۍکال د  (ل۶۹۳۱)د 

 افغانستان -زما خپل کور، لومړی مکروريان، کابل
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 د افغانستان ميل تحريک خربتيا
 

(مه نېټه خپره شوه، ټاکل ۳م( کال د جنورۍ پر )۷۱۶۸دا خربتيا د )

په کابل کې د هويت د تذکرو په باب يوه  ېي شوې د همدې نېټې پر سبا

غونډه جوړه يش. خو په سيمه کې امنيتي پېښو او د حکومت د امنيتي 

 چارواکو د مشورې له امله دا غونډه معطل شوه.

دلته دا ليک په دې خاطر خپروو چې راتلونکی نسل خرب يش چې د 

 ميل هويت لپاره مبارزه په څه ډول رشايطو کې تررسه شوې ده.

د  وه؛ ميل تحريک به لکه څنګه چې مو هېوادوالو رسه ژمنه کړې

 مه نېټه له بېالبېلو مدين ټولنو او ميل(۶۱د جدي پر ) ل( کال۶۹۳۱)

خوځښتونو رسه د ګډې مشورې له الرې د يوې لويې وليس غونډې په 

او د هېواد د روانو د وېش د ځنډ هويت د پېژندپاڼو  ترڅ کې د ميل

 .دريد اعالن کړي حاالتو په باب خپل

ميل تحريک په دې باب له وليس مرشانو او بېالبېلو ملتپالو ټولنو رسه 

هم کړې وه، د غونډې لپاره وخت او ځای هم غوره شوي وو او  مشوره

سوونو مخور شخصيتونه او ځوانان په دې غونډه  ټاکل شوې وه چې په
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ې د امنيتي حوزې اړوند بنايي سيمه ک نهمې کې کډون وکړي، خو د

پر ميل پوليسو د ځامنرګي بريد  پرونۍ پېښې او د هغې په تعقيب تېره شپه

وځنډول شوه. د اړوندو امنيتي  له امله، دا غونډه د يو نامعلوم وخت لپاره

خطرونه هم شته، نو که  ځواکونو او مرشانو مشوره دا وه چې نور احتاميل

د ، رشتابهم غونډه يو څه وخت وځنډول يش، ښه به وي، د ميل تحريک

نزاکتونو  له امنيتي حساسيتونو او مرشانو او امنيتي مسوولينو مشوره د وخت

 رسه مناسبه وګڼله، نو ځکه يې غونډه د یو څه مودې لپاره وځنډوله او

وروسته به يې د اړتيا پر وخت دايره کړي. په دې خاطر ټولو هغو 

ه ورکړل خرب ورکول کېږي چې دې غونډې ته د راتګ بلن هېوادوالو ته

د  غوښتل، په دې غونډه کې ګډون وکړي. غونډه شوې وه او يا هغوی

ځنډول شوې ده. هيله ده ټول ورونه  شنبې له ورځې څخه بل وخت ته

 .خرب اويس

 په درنښت

 د ميل تحريک داراالنشاء
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 افغان د تاريخ په څپو کې

کله چې په ميل شورا کې ګډ کمېسيون د 

قانون په باب د جمهور نفوسو د احوالو د ثبت 

رييس تقنيني فرمان تصويب کړ، نو په وليس 

جرګه کې يو ځل بيا يو شمر تنګنظرو پرديپالو 

له دې پرېکړې رسه مخالفت وښود او ان د 

افغان او افغانستان د تاريخي شاليد په باب يې 

يو ډول پوښتنې او څرګندونې مطرح کړې. 

بېالبېلو تاريخپوهانو څېړنې کړي که څه هم د افغان او افغانستان په باب 

ل( کال د مرغومي په وروستيو کې د هېواد يوه مسلکي ۶۹۳۱دي. خو د )

تاريخپوه )څېړنپوه دوکتور محمد رشيف ځدرا ( هم له تېرو څېړنو څخه 

يو نچوړ راويستی دی. دا نچوړ ډېر لنډ خو ډېر ګټور دی، دا دی دلته يې 

 لوستونکو ته وړاندې کوو:

کاله تاریخي سابقه لري  (۷۳۱۱)نوم  (افغان)په داسې حال کې چې د 

قومونو مشرتک او ميل هویت دی،  شتو وروڼوېاو په افغانستان کې د ټولو م

مخالفت کوي. زما په نظر  خو په وليس جرګه کې یو شمېر وکیالن وررسه

 :درې مهم الملونه لري

اریخ څخه بې افغان وکیالن له خپل ت لومړی المل یې دا دی چې

خرب وای، نو زه باور لرم چې  خربه دي او که د خپل تاریخ له واقعیتونو

 .کې مخالفت نه کاوه له کليمې رسه په تذکرو« افغان»څکله به یې د ېه
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نوم پښتنو « افغان»م المل یې شاید دا وي چې یو شمېر وکیالن د يدو

 .له نامه رسه مخالفت کوي« افغان»نو ځکه د ، ته منسوبوي

پردیو اشاره وي چې زموږ د ميل  یم المل یې، کېدی يش دېدر 

« افغان»چې د  وړاندې توطیې جوړې کړي. پداسې حال کې رهویت پ

 .نوم دی شمول د افغانستان د ټولو قومونو دویم او ميل هنوم د پښتنو پ

ویدا په رسودونو، په تواریخ هرودت  د پښتون اصيل او لومړنی نوم د

کاله (  ۱۱۱۱)مخکې ثبت او کابو  میالده ترجغرافیا کې او د بطلیموس په 

پښتون او پښتانه خطاب  عمر لري. په تاریخي لحاظ پښتون تل ځانته د

مؤرخ  کړی او خپل قومي هویت د پښتون په نامه معريف کوي. لوی

جغرافیای  لیکي، چې پښتانه ځانته پښتون یا پښتانه وایي. )تذکرۀ (بارتولد)

 (مخونه ۶۹۶او  ۶۹۱تاریخي ایران، 

لونه او قبیلې ېپښتني خ (۱۱۱)باندې  په تاریخونو او شجرو کې څه

کومه قبیله او څانګه نه ده را  معريف شوي دي، خو د افغان په نامه د پښتنو

، ۱۱۶اتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه،  پېژندل شوې. )بیلیو، د افغانستان د

یخي او قومي هویت تار مخونه( پس په اصل کې د پښتون اصيل، ۱۳۳

 .پښتون دی

دغه راز د  نوم کله او د چا له خوا پښتنو ته استعامل شو؟« افغان»د 

د پښتنو  افغانستان د نورو قومونو لپاره کله او د چا له خوا استعامل شو؟

آثارو  نوم د لومړي ځل لپاره په هندي سانسکری  تاریخي« افغان»لپاره د 

 م.( کې د۳۸۲-۳۱۳او )بري هات سمهیتا م.( ۱۱۱ –ق.م.  ۳۱۱)مهاباراته 

استعامل  په شکل« اوغانا»او « اواګانا»، «اسوه غانا»، «اسواکا»پښتنو لپاره د 
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« اوغو» اوغان»شوی دی. حتی تر اوسه د افغانستان نور قومونه پښتنو ته د 

 خطاب کوي او ریښه یې له سانسکریت څخه پیلیږي. باید ووایم« افغان»او 

هغه اریایي قبایل وو چې له پښتنو رسه یو ځای یې له بلخ چې مهاباراته 

 .مهاجرت وکړ يلور  رهند پ څخه د

د دویم ځل لپاره په ساساين منابعو کې د  نوم« افغان»د پښتنو لپاره د 

م.( د واکمنیو پر ۹۲۳-۹۱۳شاپور ) یمېم.( او در ۷۲۹-۷۱۱لومړي شاپور )

په شکل استعامل « اپاکان»او  «ابګان»مهال د نقش رستم په ډبرلیک کې د 

 مخ(۶۹۹و، پښتانه، ير شوی دی. )کا

هـ( ۹۱۳مسعودي په خپل اثر )التنبیه واالرشف  دغه راز عريب لیکوالو،

، «ابغان»هـ.( کې پښتانه د ۱۷۸)تاریخ کامل  کې او ابن اثیر په خپل اثر

نومويل دي. د افغانستان په پاريس آثارو کې  په نامه« افغان»او « اوغان»

لومړنی اثر دی چې پښتانه « هـ.۹۲۷املغرب  دود العامل من املرشق الیح»

 .یې د افغان په نامه را پېژنديل دي

، «اوغان» کاله وړاندې د افغانستان نور قومونه هم د (۸۱۱)دغه راز 

شوي دي  په نامه د بېال بېلو مؤرخینو له خوا پېژندل« افغان»او « اوغاين»

څو  و اثارو نومونه او مخونه وړاندې کوم ترچې زه دلته په لنډ ډول د دغ

 :ګران هېوادوال ګټه ترې واخيل

د سیفي هروي له خوا  م۶۹۷۶-۶۹۶۸په  اثر« تاریخ نامۀ هرات»د  – ۶

کردیان د افغان په يې  دونکيېکښل شوی او د هغه وخت د کندهار اوس

 مخونه(۷۱۱-۶۳۳نامه را پېژنديل دي. )
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دوو ټوکونو کې د محمود کتبي له خوا په  اثر په« تاریخ املظفر»د  – ۷

او « اوغان»قومونه د « مغول» او« هزاره»هـ. کې کښل شوی او د ۸۷۹

 (مخ۷۱۲مخ، دویم ټوک ۸۲ په نامه را پېژين. )لومړی ټوک« اوغانیانو»

یم ټوک کې څو ېاثر په در « االخبار اوالد البرش حبیب السیر فی»د  – ۹

، ۷۸۱-۷۸۹په نامه راپېژين. ) ((اوغاين))ځلې د هزاره او مغولو قومونه د

 مخونه(۹۷۱

تاریخ روضة الصفا( اثر په څلورم ټوک کې د مغولو قوم د »د  – ۱

 (مخ۱۲۱په نامه را پېژين. )« اوغان»

« مطلع سعدین و مجمع بحرین»اثر  عبدالرزاق سمرقندي د خپل – ۳

او  «اوغان»، ((اوغاين)) په لومړي او دویم ټوک کې ترکان او مغل د

 مخونه(۶۱۹، ۹۸۱په توګه را پېژين. )« افغان»

یم ټوک کې ېپه در « جغرافیای حافظ ابرو)) حافظ ابرو د خپل اثر – ۱

په توګه را معريف « افغان»او « اوغان» او د هزاره قوم د« اوغاين»ترکان د 

 مخونه(۶۲۲-۶۲۱، ۶۳۷-۶۳۶کوي. )

موریانو د وخت ېآثار د مغولو او ت باید ووایم چې پورته تاریخي

او نور قومونه د  ترک، هزاره ،لومړي الس آثار دي چې مغول، کرد

پېژين خو له بده  کاله وړاندې موږ ته را(  ۸۱۱)په توګه « افغان»او « اوغان»

چې د  مرغه چې یو شمېر وکیالن له دې تاریخي واقعیت څخه خرب نه دي

ځکه  نو ،ميل نوم دی نوم د افغانستان د ټولو قومونو یو مشرتک او« افغان»

له دغه نامه رسه حساسیت ښیي او د افغانستان د اسايس قانون پر خالف 

 .او اشتباه کوي عمل
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پېړۍ کې د افغانستان د ميالدي دیارلسمه  ظفر کاخیل لیکي، چې په

شول، پښتون ځانته پښتون او  د نوم ویل پیل« افغان»ټولو قومونو لپاره د 

او هویت پښتون دی او  ، ځکه د دوی قومي نوم«افغان»پښتانه وایي او نه 

دغه راز  مخ(۸۲د دوی یو ميل نوم او هویت ګڼل کېږي. )« افغان»

کې  نوم په لومړي رس« افغان»امریکایي لیکوال ارنولد فلیچر لیکي، چې د 

قومونو ته غوره شو، پښتانه « افغان»خو وروسته ټولو  ،پښتنو ته استعامل شو

له نامه رسه د پاريس ژبې د لیکلو له الرې اشنا شول، دوی  ((افغان))د

 مخ(۶۳پښتون یا پښتانه وایي. )پښتانه،  ځانته

نوم د افغانستان د ټولو قومونو  ((افغان))په نتیجه کې ویلی شو چې د

راهیسې د افغانستان د ټولو  کاله(  ۸۱۱)دویم او ميل نوم دی چې له 

ټولو اسايس قوانینو کې پر  د افغانستان پهقومونو لپاره په کار وړل شوی او 

تذکرو کې د  ټولو قومونو یو شان اطالق شوی دی. هر څوک چې په

 له کليمو رسه مخالفت کوي په اصل کې د« اسالمیت»او « يتافغان»

افغانستان له اسايس قانون څخه رسغړونه ګڼل کېږي او باید د هېواد عديل 

 قضایي ارګانونو ته معريف يش. او
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

د برېښنايي تذکرو د ځنډ په باب د 

 افغانستان ميل تحريک اعالميه

(مه نېټه ليکل شوې او ۶۹م( کال د فبرورۍ پر )٣١۶۸دا اعالميه د )

په دې کې حکومت ته لس ورنې وخت ورکړل شوى، چې د تذکرو په 

عملي  باب د جمهور رييس فرمان او د ملي شورا وروستۍ  ګوه مصوبه

 کړي.

مياشت وړاندې د  نيمه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون چې نږدې يوه

دواړو جرګو د ګډ کمېسيون له خوا د حارضو غړو د رايو په  ميل شورا د

جمهور رييس له خوا توشيح شو بايد پر همغه وخت او  اتفاق تصويب او د

شوی وای. ان په دې اړه د جمهور رييس د فرمان له صدور رسه سم عميل 

يوه ثانيه تاخري هم د ملت د ميل  اوس په دې برخه کې يوه ورځ څه چې

جفا، اوس چې دا قانون په  ګټو خالف عمل دی او له ملت رسه يوه سرته

بهر د څو محدودو، جنګساالرانو او  حکومت کې او له حکومت څخه
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رييس باندې د سيايس فشار  پرديپالو کړيو له خوا يرغمل شوی او جمهور

څخه پاتې شوی دی.  او همدارنګه د هغه د مرض احتياط له امله له تطبي 

رييس بې  دا کار د اسايس قانون او نورو قوانينو پر وړاندې د جمهور

  .پروايي او بې تفاويت څرګندوي

مدين حرکت او ميل خوځښت په  د افغانستان ميل تحريک د يوه

چې ژر تر ژره د  توګه له جمهور رييس څخه په جدي ډول غوښتنه کوي

نورو  تذکرو د وېش لړۍ پيل کړي. او که دی د عطامحمد نور په شان له

 جنګساالرانو څخه وېرېږي او تذکره نه يش اخيستالی، نو ولس ته دې الره

خالصه کړي چې موږ له اسايس قانون رسه سم خپلې تذکرې واخلو. يو 

خپل تقنيني  چې له اسايس قانون، نورو نافذه قوانينو او جمهور رييس

تذکره نه يش اخيستالی، نو يوه لپه زهر دې وخوري،  فرمان رسه سم خپله

حرامې دي، چې د وطن د مور ح  نه يش  د مور شيدې په داسې انسان

ځانسايت ټيم ته لس ورځې وخت  اداکوالی. موږ جمهور رييس او د هغه

سم د پرېکړې رسه  په دې بهري کې د ميل شورا له وروستۍکه ورکوو چې 

هغه وسیله ه تذکرو د وېش لړۍ پيل نه کړي، نو د الريونونو په ګډون هر 

 .چې د دې ميل داعيې لپاره زموږ په وس پوره وي. هغه به کاروو

 د ميل هويت د پياوړتيا او د قانون د عميل کېدو په هيله

 په درناوي

 د افغانستان ميل تحريک دارانشاء
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 ربګونيو احتياطي خرب او د هېوادوالو غ

 

(مه ۷۱ل( کال د دلوې )۶۹۳۱(مه او د )۶۳م( کال د فربورۍ )۷۱۶۸د )

باندې دوه بجې وې، په دفرت کې د تحريک له ملګرو؛  نېټه د ماسپښني پاو

مطيع هللا ساپي، 

قدرت هللا بدلون، 

شاهد الکوزي، فياض 

حميد او يو شمېر 

نورو مېلمنو رسه 

ناست وم چې د 

جمهوري رياست د 

قطعې مرش ساتونکې 

جرنال اخرت محمد 

ابراهيمي راته زنګ 

غږ مې لږ ښه نه و، ويلې اواز  ؟صحت دې ښه دی ؟وواهه، استاده ښه يې

ښه يم، کله کله حساسيت  ،دې ښه نه دی، مريض خو به نه يې؟ ما ويل نه

پيداکوم، نو ځکه مې اواز توپري کوي، هغه وويل وخت لرې يو دوه درې 

مهرباين وکړه، هغه وويل يو زېری درته لرم، خو دقيقې خربې لرم، ما ويل 

نرشوه يې مه، ځکه چې تراوسه هېڅوک خرب نه دي، خربه داده چې نن 

ساعت وړاندې جمهور رييس او لومړۍ مېرمن د الکرتونيکي تذکرو لپاره 
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بايوميرتک وکړ، ان شاهللا چې ژر به د تذکرو وېش پيل يش. کله چې وېش 

تر مخکې خربوم. نن که مې وخت پيداکړ  پيلېده پر هغه دې هم مخکې

تر مازيګره پورې ليدو ته دې درځم، کتاب )د ارګ ناويلې خربې( هغه 

پسې هم درځم، رييس صاحب )جمهور رييس( ته به يې ورکړم، خو 

خدای دې وکړي چې ډېر مرصوف نه شم او که مرصوف شوم، نو بله ورځ 

شوم، بېرته خپل اتاق درځم. د ابراهيمي صيب په دې خربه ډېر خوشاله 

خرب( تر نامه الندې دا لنډ خرب  يته داخل شوم، سماليس مې )د احتياط

له خپلې فيسبوک ايډي څخه پورته کړ. رارسه ناست ملګري هم ډېر 

له خپلو ايډي ګانو پورته کړ او په يو دوو  دا خرب خوشاله شول، هغوی هم

 ساعتونو کې په سلګونو کسانو اليکونه ورکړل.

اښامه پورې ګڼو دوستانو ټلېفونونه وکړل او د دې احتياطي خرب تر م

په اورېدو يې خوښي څرګنده کړه او د نورو جزياتو پوښتنه يې وکړه. ما 

خو تر هغه پورې چې سل په سلو کې عميل  ،وويل يو مثبت خرب دی

شوی نه وي، زيات تکثري يې ځکه په کار نه دی، چې څو ځله موږ له 

او مثبتو خربونو رسه مخامخ شوي يو، خو وروسته خربه بيا د  يداسې زېر 

مايوسۍ او خواشينۍ خواته 

الړه يش. ماسخوتن مې په مړه 

خېټه ډوډۍ وخوړله، کاغذونه 

مې له معمول رسه سم په 

چپرک  کې کېښودل، تر لسو 

بجو ويک وم، فيسبوک مې 

چک کړ، بيا راباندې د خوب 
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وبه ويک شوم. تشناب ته الړم، اودس مې څپه راغلې وه. دوه بجې بيا له خ

همدا خرب خپور کړی  هم وکړ، نې  مې چک کړ، ګورم چې ځينو رسنيو

دی، پژواک خربي اژانس، سپوږمۍ راډيو، طلوع ټلوېزيون او ځينو نورو 

رسنيو وييل چې جمهور رييس، لومړۍ مېرمنې او د جمهور رييس دويم 

لو لپاره خپل بايوميرتک بشپړ مرستيال رسور دانش د نويو تذکرو د اخيست

 کړ او په راتلونکو دوو ورځو کې به د تذکرو وېش لړۍ پيل يش.

اکرثو هغو دوستانو چې مارسه په فيسبوک کې ملګري دي، هغوی هم 

دا خرب خپور کړی و. خپلې ايډي ته الړم، )احتياط خرب( تر زرو زياتو 

و، ټولو خوښي کسانو اليک کړی و. په سلګونو کسانو کمنټونه ليکيل و 

ښودلې وه، ځينو دوستانو د مسينجر له الرې نور وضاحت غوښتی و، د 

اکرب په نامه يو ورور راته ليکيل وو چې په دې برخه کې که نور وضاحت 

چې يو مثبت  راکړل يش، د هغه پيغام مې په دې ډول ځواب کړ

هغه ژر راته خپل  احتياطي خرب دی، خو عميل کېدو ته يې په مته يو،

واب بېرته راولېږه، ما ويل سړی خو ويک دی راځه په مسينجر مې ورته ځ

ټلېفون وکړ ما ويل ويک يې ده وويل هو ويک يم، ما ويل چېرته يې؟ ده 

ويل سعودي کې مسافر يم، د تذکرو وېش ته مې ډېره سودا ده، نو ځکه 

دې وخت پیغام راکړ، نو  رمې تاسو ته تکليف درکړ، دا چې ماته دې پ

ې فکر وکړ چې استاد ويک دی، ډېر خوشاله يم چې که خدای ځکه م

کول د تذکرو وېش پيلېږي، له ښاغيل اکربخان رسه مې يو څه د زړه 

خواله وکړل، هغه هم ډېر زيات خوشاله شو، استاده په رسو مال دررسه 

والړ يو، له هغه مې خدای پاماين واخيسته، قلم او کاغذ مې راواخيستل او 

( دقيقې ۱درې بجې او ) د شپې ليکنه مې پيل وکړ، اوس ددغه يادښت پر
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دي چې دا يادښت دې ځای ته راورسېد. شپه اوښتې خو سهار شوی ال نه 

دی، زه زياتره وخت د شپې تر دوه دريو بجو وروسته تر سهاره ويک يم، 

ليکنې کوم او څه ناڅه مطالعه، د سهار تر ملانځه وروسته بيا يو څه خوب 

( بجې دفرت ته ځم او بيا خپل نور کارونه ۳پاڅېږم، )کوم، اته بجې 

( ۷د جمعې تر ملانځه وروسته پر ) ،تعقيبوم. نن سهار جمعه مبارکه پيلېږي

بجو د برېښنايي تذکرو د وېش په اړه په سيدنورمحمدشاه مېنه کې ) د ميل 

پرمختګ ټولنې( يوه غونډه رابللې، موږ ته يې هم بلنه راکړې، که ژوند و، 

به په کې وکړو، د يادونې وړ ده چې يادې ټولنې دا غونډه درې  ګډون

و. دا و څلور ورځې دمخه اعالن کړې وه او له وروستنيو پرمختګونو خرب نه 

او ارادې ته الپسې قوت ورکړي. که غونډه جوړه  زړهد هغوی به پرمختګ 

 شوه جزیات به يې وروسته څرګند کړو.
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 يو بل بد خرب

نهه نيمې بجې دفرت ته راغلم، خپل کاغذونه مې د جمعې ورځ سهار 

ن دفرت ته و ليک ته ال وزګار شوی نه وم چې قدرت هللا بدل ول،رسه منظم

راننوت، يوه شېبه رسه ناست وو، لس نيمې بجې وې، هغه خپل فيسبوک 

کاته د تذکرو بحث مطرح شو، بدلون وويل چې عبدهللا عبدهللا له خپلې 

نامه يوه اعالميه خپره کړې او وييل يې دي  ايډي د اجراييه رياست په

چې د برېښنايي تذکرو 

وېش نور بحث ته اړتيا 

لري، دا يوه ميل موضوع 

ډاکرت عبدهللا د ده، هغه 

عبدهللا اعالميه ماته 

راوښوده، دې رسه بيا 

يوڅه خواشينی شوم. زه 

رسه له دې چې له پخوا 

دې پوهېدم چې  رڅخه پ

په اجراييه رياست کې 

ستمي او افغان ضد  راټول

له پيله افغان ضد  وعنارص 

کړنې تررسه کړي، خو 

خپله عبدهللا عبدهللا ځان ظاهراً ډېر ښه څرګنداوه. د نظار شورا دا 
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خاصيت دی چې يوه ډله يې د زيات مخالفت له امله په حکومت کې 

ونډه واخيل او بله برخه يې له حکومته بهر د نورو امتيازاتو لپاره مخالفت 

وام ورکړي. هم حکومت خوري هم مخالفت کوي، تېر امتيازات ته د

هضم کړي او د نورو په لټه کې يش. له مخالفته هم الس نه اخيل او 

تذکرو  د حکومت هم کار ته نه پرېږدي، اوس عبدهللا عبدهللا وايي چې

بحث هغه  ؟موضوع ډېر بحث ته اړتيا لري. کوم بحث او څومره بحث

ن موجود نه وي. کله چې قانون موجود وي، وخت په کار دی چې قانو 

تواف   ؟بيا خو نو د اشخاصو ترمند بحث څه مانا، کومه اجامع، کوم تواف 

د  واو اجامع خو همدا قانون دی. هم د اسايس قانون او هم د نفوس

په باب پوره پوره بحث شوی، نور بحث ته څه اړتيا ده؟  قانون احوالو ثبت

لو ترمند نظرونو ته واچول يش، نو هره موضوع او که خربه د اشخاصو او ډ

به کلونه کلونه وخت وغواړي، خو بيا به هم کومه غوڅه او اتفاقي نتيجه 

ډېروو مسايلو  رخپل مند کې پ په ترې څرګنده نه يش. ان يو تنظيم هم

تواف  ته نه يش رسېدالی، خپله اسالمي جمعيت يې څرګند مثال دی. د 

ح الدين رباين د رسپرست په توګه ټاکلی و او دوو مياشتو لپاره يې صال 

جمعيت تر کنګرې پورې رسپرست دی او څو مياشتو کې د ويل يې چې 

خو د جمعيت کنګره دايره نه  ،به کنګره دايرېږي، څلور پنځه کاله ووتل

شوه. خپله عبدهللا عبدهللا د جمعيت کانديد و خو اوس يې د جمعيت 

د امتيازاتو په  تنظيم . يو جمعيتځينې غړي مني او ځينې يې نه مني

ايا يوه  ډله چې په خپل مند  دی. خاطر پر څو ډلو او مرشانو وېشل شوی

دا هيله ويش چې د  څنګه نو بیا له هغوی څخه ،کې اجامع نه يش کوالی

دا ناممکنه خربه ده. عبدهللا  ؟هېواد په کچه اتفاق او اتحاد رامنځته کړي

ړاندې له موږ رسه په يوه ځانګړي مالقات رسه له دې چې دوه نيم کاله و 
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کې د افغان کليمې رسه خپل ايډيالوژيک مخالفت رد کړی و، خو اوس 

يې يو ځل بيا خپل اصيل جوهر څرګند کړ. عبدهللا نه يوازې د افغان له 

نور مشکالت هم لري، هغه په اوسنۍ به کليمې رسه مشکل لري، بلکې هغه 

ليکي؟ )پښتون( که )تاجک(؟ که تذکره کې د قوم په ستون کې څه 

پښتون ليکي نو پښتانه به وايي چې ته څنګه پښتون يې چې نوم دې 

پښتون دی خو ګټه دې نورو ته رسېږي، تاجک به وايي چې دا دومره 

ځنډ دې موږ تېرويستي وو که څنګه؟ که تاجک ليکي نو کېدی يش د 

معلومول هغه  پالر خطا خطاب ورته وکړي، په هر حال د عبدهللا د اصليت

ته سخت په زیان دي. داسې ډېر کسان چې نسبونه يې معلوم نه دي هغه 

کوښک کوي چې نوې تذکره ونه وېشل يش او د دوی ورک نسبونه  

 همداسې ورک پاتې يش.

په هر حال خربې ډېرې زياتې دي، اندېښنې او خنډونه هم شته، خو 

پروسه ده، دا  اوس نوی نسل ډېر هوښيار شوی، د تذکرو وېش يوه ميل

بايد د اشخاصو، ډلو او ډلګيو د غوښتنو قرباين نه يش، اوس دا مسله د 

قانوين پړاوونو له مخې دې حد ته رسېدلې چې نه يې ناقانونه اجراييه 

ه هم جمهور رييس د بيا ګرځولو ح  لري. قانون بايد تطبي  نرييس او 

رېښودل کېږي او يش. د هېڅ قانون تطبي  د ناقانونه خلکو خوښې ته نه پ

 ناقانونه خلک هېڅکله د قانون تطبي  ته غاړه نه ږدي. 

قطعې مرش  ېبهري کې مې د جمهوري رياست د ساتونک په دې لیک د

جرنال اخرت محمد ابراهيمي ته ټلېفون وکړ او د عبدهللا عبدهللا د 

اعالميې او مخالفت په باب مې ورته وويل، هغه وويل عبدهللا به خپل کار 

کوي، د دوی د ټولې ډلې نظر يو دی، خو جمهور رييس او کابينه ټول 
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 تصميم لري چې د تذکرو وېش لړۍ پيل يش، هغه ډاډ څرګند کړ چې

جمهور رييس په دې مسله کې بېرته شاته نه ګرځي. دا به وخت ثابته کړي 

چې جمهور رييس په دې مسله کې قانون تطبيقوي او که نه بيا د 

د دې خربې يادول هم  رضوري دي  ؟جنګساالرانو غوښتنو ته تسليمېږي

ي چې که جمهور رييس شاتګ وکړ، نو بيا د تذکرو د وېش لړۍ په راتلونک

 زياتو ستونزو رسه مخامخېدای يش. هم له تر دې کې
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 ننګونې، ابهام او هيلې

ې او ستونزمنه ورځ وه، سهار چې دفرت ته الړم نو ړ نن بيا هم يوه ست

دمخه شول. پرون جمهور رييس د تذکرو  مثبت او منفي خربونه دواړه را

(مه نېټه له ۷۱پيل لپاره ښه ورځ ټاکلې وه. د دلوې ) د بايوميرتک

افغانستانه د رويس پوځيانو د وتلو وروستۍ ورځ وه. د نجات ورځ او د 

همدې ورځ د نوې  رميل نجات ورځ ګڼل شوې ده. جمهور رييس پ

برېښنايي تذکرو لپاره خپل بايوميرتک بشپړ کړ. دا ورځ کېدی يش شعوري 

ليکوال يې په ښه فال نيسو. کوم غمونه په تېره  وه او يا ناشعوري خو موږ

بيا د هويت پر رس جنجالونه چې اوس راپاتې دي، دا همغه زړي دي چې 

اوس رالوی شوي او شاخونه يې کړي  ،روسانو د کينې پر بنس  کريل وو

 دي.

که چېرې د ميل هويت تذکره په منظم ډول ووېشل يش، له ځنډ او 

روسانو هغه کريل زړي به هم ورو ورو خنډ رسه مخامخ نه يش، نو د 

تر دې دمخه ليکنه  مېدل به يې ختم يش. د سهار جريان پ او سته يشاور 

 کې يو څه ترشيح کړ.

دوه نيمې بجې په سيدنورمحمدشاه مېنه کې د ميل پرمختګ 

غونډه جوړه کړې وه. غونډه  يوه اجتامعي ټولنې د تذکرو د وېش په باب

 او ميل رسود وروسته د يادې ټولنې مرش ښاغيلتالوت  ترکې د قران کريم 

ساپي خربې وکړې، بيا يې وروسته ماته نوبت راکړ، ما ښه زړه   اميدقاري 
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تش کړ، څه چې مې په زړه و هغه مې ټول د ټلوالې، ډاکرت عبدهللا 

 چې د تذکرو مخالفت يې کړی ، وويل.نور په ادرس  محمدعبدهللا او عطا

ايي په دې برخه کې بايد اجامع رامنځته يادونه مې وکړه چې دوی و 

يش، ما وويل چې دوی خپله کله په اجامع رامنځته شوي چې نورو 

کارونو ته اجامع پلمه کوي، ايا د جمعيت تنظیم د مرشتابه پر رس اجامع 

شته؟ ايا اجراييه رياست په اجامع رامنځته شوی؟ ايا دوی نور ټول کارونه 

ساسې خربه دا ده چې د ميل هويت پر په اجامع تررسه کړي دي؟ بله ا

رس اجامع شته او هغه اسايس قانون دی چې د يوې اجامع يانې لويې 

جرګې په ترڅ کې رامنځته شوی، ايا لويه جرګه مهمه ده که د جمعيت او 

نظار شورا اجامع؟ ما دلته ټول هغه قانوين داليل وويل چې د تذکرو د 

 وېش لپاره موجود وو.

رشيف هللا )شورا وکيل ښاغيل  د واليتي واليت ود وردګما پسې وروسته 

تذکرو د وېش له بهريه مالتړ څرګند کړ،  دخربې وکړې، هغه هم  (هوتک
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خربې وکړې، پرېکړه ليک هم  (خريهللا شینواري)بيا )نظم( صيب او 

ک رت ولوستل شو، ټولو د تذکرو د وېش د ژر پيل غوښتنه وکړه او تر بايومي

 ،ې لړۍ پر عميل رشوع کېدو ټينګار وکړ. غونډه ښه وهوروسته يې ژر د د

ګڼ شمېر ځوانان ورته راغيل وو. زه )يون(، مطيع هللا ساپی او قدرت هللا 

بدلون بېرته دفرت ته الړو. د زمبابوې پر وړاندې کرک  هم ښه روان و، د 

تذکرو په باب ال هم يو نيم کس خپل مخالفت ته دوام ورکاوه. ماښام 

ته راغلم، تر ډوډۍ او ملانځه وروسته مې فيسبوک ته مخه  ناوخته کور

رشانو مکړه، د يو شمېر مطرحو څېرو لکه لوی څارنوال فريد حميدي، د 

هادي مسلميار، ډاکرت اکرم خپلواک، فيض هللا ذکي، الجرګې رييس فضل 

فاي ، حليم فدايي، حاجي فضل کريم فضل، قيام الدين کشاف، نصري 

ک يې رت مطرحو څېرو عکسونه مې وکتل چې بايومي اين او ځينو نورودر 

تکميل شوی و. دې کار ډېر خوند راکړ، بيا مې د بېالبېلو اشخاصو کمنټونه 

 وکتل چې اکرثه يې د تذکرو د وېش په مالتړ وو.

مثبت کمنټونه يا نظرونه زيات وو. له دې څخه دا معلومه شوه چې له 

اوو ترمند تر ډېره حده اتفاق معلوم الحاله کړيو پرته د ملت د نورو اجز 

موجود دی. دې کار مې زړه يو څه ارام کړ. بيا مې د جمهوري رياست 

ساتونکې قطعې مرش جرنال صيب ابراهيمي ته زنګ وواهه، ما ويل د ولس 

مالتړ خو زيات دی خو چې ولسمرش د تېر په څېر بيا په شا نه يش. هغه 

ه بيا يې دا کار نه پيلوه، ما وويل نه سړی ټينګ والړ دی او که په شا کېد

ويل دی خو دې رس له سبا واخيل، بلې ورځې ته دې نه معطلوي. ځکه 

ځينې ډلې غواړي بيا په دې مسله کې ستونزې راوالړې کړي، خصوصاً 

معلم صيب عطامحمد نور، هغه وويل د هغه غم به هم انشاهللا وخوري، 
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رسه مې لږ نور هم زړه الره يې ورته سنجولې بيا به دې زه خرب کړم. دې 

ارام شو، دا مهال مې په کندهار او ننګرهار کې د تذکرو په مالتړ د 

کېدونکو غونډو خربونه هم وکتل، نو هيله مې نوره هم پياوړې شوه چې 

ځه نور که خدای کول، د ولس ځوانان خپل غم خپله خوري، ميل شعور 

ځپنې ډکې  ډېر پياوړی شوی دی، د فيسبوک صفحې هم د مخالفينو پر

دي، پخوانيو جنګساالرانو څخه يې د نه سړي زامن جوړ کړي وو. د 

مسينجر په ذريعه مې په داخل او بهر کې يو شمېر دوستانو ته ټلېفونونه 

وکړل. تر هغه وروسته مې قلم او کاغذ راواخيست او دغه يادښت مې 

وليکه، اوس د شپې يوولس بجې او لس دقيقې دي چې دا يادښت تر دې 

 ايه راورسېده او د زمانې د يوه يادګار په توګه مې خوندي کړ.ځ
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 ک وروسته د ولس مالتړ غونډېرت تر بايومي

د ځينو اشخاصو، ډلو او پرديپالو له مخالفتونو رسه رسه جمهور رييس، 

ل( د دلوې پر ۶۹۳۱مرستيال يې رسور دانش او مېرمن يې روال غني د )

ک تررسه کړ. دا کار په رت لپاره خپل بايومي( مه نېټه د هويت د تذکرو ۷۱)

د زيات هرکيل سبب شو او هر ځای تاييدي غونډې د ولس هېواد کې 

 پيل شوې چې دلته يې د ځينو يادونه کوو:

 ننګرهار

په ننګرهار کې د برېښنايي تذکرو د ژر وېش په موخه سوله ييز الريون 

 .وشو

 او مدين بنسټونو استازو ننګرهار واليتي شورا يو شمېر غړو ، ځوانانو د

 ژر برېښنايي تذکرو د کنفرانس پرمهال د ديو سوله ييز الريون او مطبوعايت

نګار يې وکړ که هرڅوک د دې ميل پروسې يغوښتنه وکړه او ټ وېش

الريونونه پيل  پراخ پروړاندې او ياد بنسټونه به يې مخنيوی وکړي ولسونه

 .کړي

وايي هرڅوک ، چې په واليتي شورا غړي محمد اجمل عمر  د

 .افغانانو وياړ دی ږي افغان دی او د افغان نوم دېافغانستان کې اوس

غړی زياتوي که هرڅوک د يادې ملې پروسې  واليتي شورا دغه د

 . مخنيوی کوي افغان نه دی
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واليت پخواين مرستيال  په دغه اعرتايض او سوله ييز الريون کې د

 وېش په برخه کې برېښنايي تذکرو د د ګرديوال وويل، چې محمدحنيف

ځوانانو چارو امر مطيع هللا  منلو وړ نه دی . د د خنډ او ځنډ ورته

يوه مهمه او ميل پروسه ده ،  ژندپاڼېېپ احمدزي وويل، چې بريښنايي

حل کيدای يش او  ستونزي ټولې شته په هېواد کې چې په توزيع رسه يې

به مدين فعاالن او  کې ورتنګار يې وکړ ، چې د ځنډ او خنډ په صيټ

  .يش پاتې نه خوله پټه ځوانان

 نوراين ، چې له تېرې پنجشنبې ورځې فعال نوراحمد دغه رار مدين

نه  تذکرو د وېش په برخه کې د ځنډ له امله د دبرېښنايي راهيسې يې

مننه وکړه ، چې برېښنايي يې ولسمرش  خوړلو اعتصاب پيل کړی و ، له

يې غوښتنه وکړه ، چې  فارم ډک کړی او له ولسونويې  پېژندپاڼو ته

  . برېښنايي پېژند پاڼې واخيل

او څو تنو  (عزيزخوږياڼي)ک ځوانانو ټولنې مرش يو په ننګرهار کې د

 قانون د ولسمرش له لوري ونفوسو د احوال نورو ګډون والو وويل، چې د
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ليمه د ميل پيژندپاڼو کې د اسالم او افغان ک او په بريښنايي توشيح شوی

 .دهې شو  له لوري تصويب شورا د ګډ پالوي

ولسونو  د کنفرانس او الريون ګډونوالو همدا راز له ټولو ځوانانو او

 او له ميل پروسې ننګوي اشخاصو پروړاندې ، چې ود هغ، غوښتنه وکړه

  .کړي پورته غږ خپل ځنډ رسه يې مخامخوي

ليک هم خپور  پرېکړهسوله ييز الريون او کنفرانس ګډون والو يو  د

 .نګار شوی ويوېش ټ رد برېښنايي پېژندپاڼو پ کړ ، چې پکې

 ژندپاڼو دېښنايي پېدې وروسته هر څوک د بر  ترګواښ وکړ که  دوی

پراخ الريونونه به پيل  نو په خربه يې ،برخه کې خنډ پېک کړي په توزيع

 .پيل يش پروسه څو دا ميل و دروي ېمېبه خ کې او د ارګ په مخ

ته  ښنايي پيژندپاڼو اړوند ټول تخنيکي مسايل پایېبر  يادولو وړ ده د د

يو  په ګډون ولسمرش او هېواد لومړۍ مېرمنې د ديل ، چې تېره ورځېرس

برېښنايي پېژندپاڼو د ترالسه کولو په موخه عرض  د شمېر لوړ پوړو چارواکو

 . پېژندپاڼې نه دي ترالسه کړي ېي خو ال ،پاڼې سپاريل

 ډمنارک

ه ډمنارک کې د افغانستان ميل تحريک څانګې د مورنۍ ژبې پ

. په ياد سيمينار کې و نړيوالې ورځې په وياړ يو علمي سيمينار جوړ کړی

افغانانو خربې وکړې او مورنۍ  ود مورنۍ ژبې پر ارزښت بېالبېل بهر مېشت
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ژبه يې د هر وګړي مسلم ح  وګاڼه. د دې ترڅنګ يې د برېښنايي تذکرو 

غوښتنه هم وکړه. پر افغان حکومت يې غږ وکړ چې د اسايس د وېش 

 قانون له مخې دې ټولو افغانانو ته نوې برېښنايي تذکرې ژر تر ژره ووېيش.

 کندهار

غونډې له الرې د  د کندهار سلګونو اوسېدونکو د یوې اعرتاضیه

د هر راز  برېښنايي تذکرو د ژر وېش غوښتنه وکړه او په دې برخه کې یې

 .الفت وکړځنډ مخ

کندهار څانګې له خوا پرون  دغه غونډه د افغانستان د ميل تحریک د

شوې وه چې  مازیګر د کندهار ښار په یوه خصويص سالون کې جوړه

 په کې مېرمنو قومي مرشانو، د والیتي شورا غړو، مدين او ټولنیزو فعاالنو او

  .ګډون کړی و
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د غونډې ویناوالو په یوه خوله له حکومته وغوښتل چې د برېښنايي 

 .تذکرو وېش دې ژر پيل کړي

سېالب وویل، د  د کندهار د والیتي شورا غړي حاجي سید احمد

برېښنايي تذکرو وېش يوه ميل پروسه 

يې بشپړ  ده چې ټول قانوين پړاوونه

شوي او په دې برخه کې هېڅ قانوين 

 .ود نه لريخنډ او ستونزه وج

هغه زیاته کړه، برېښنايي تذکرې د 

سيايس ثبات، متوازنې پرمختیا  امنيت،

او ټولنيز عدالت په راوستلو کې رغنده 

  .چې ځنډ یې په هېڅ توګه د زغم وړ نه دی رول لري

نوموړي له ولسمرشه وغوښتل چې په دې برخه کې د هېچا فشارونو ته 

 .وېش دې ژر تر ژره پیل کړيغاړه کې نه ږدي او د برېښنايي تذکرو 
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د والیتي شورا بل غړي نعمت هللا وفا وویل، برېښنايي تذکرې د وخت 

 .اړتیا او د ولس غوښتنه ده

هم وویل چې له دې ميل پروسې رسه باید سیايس چلند ونه  دا هغه

 .زیان دی هيش او ځنډ یې د حکومت او ولس پ

او له ولسمرشه یې  وکړې د کندهار یوه مدين فعال هم ورته څرګندونې

ځینو خلکو او  وغوښتل چې د برېښنايي تذکرو د وېش په برخه کې دې د

 .ډلو منفي نظریو ته ځای نه ورکوي

هغه زیاته کړه، له بده مرغه ځیني خلک چې د حکومت په اډانه کې 

په لوړو پوسټونو کار کوي، د دې ملې 

وړاندې خنډونه  پروسې د پیلېدو پر

 .جوړوي

فعال فیض محمد  یوه بل مدين

برېښنايي تذکرو پر  همدرد وویل، د

وړاندې خنډونه د ملت او هېواد پر 

ه ور نه کړي ز اجا زیان دي او ولس باید

په دغه راز ميل مسایلو کې  څوک چې

 .خنډونه جوړ کړي

غاړې د پښتنو د ح   د غونډې برخوالو د ډیورنډ کرښې د هغې

راز کرښې  ویې ویل، هېڅ غوښتنې له خوځښتونو هم مالتړ اعالن کړ او

 .دغه لوی ولس رسه جال کوالی او وېشالی نه يش

په خپلو تازه څرګندونو کې  د یادونې ده، د کندهار امنیه قومندان هم

دغې ميل پروسې یې  د برېښنايي تذکرو وېش یوه ميل موضوع وبلله او له

 .سیايس ګټه اخیستنه وغندله
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پژواک خربي اژانس ته  ازقد کندهار امنیه قوماندان جرنال عبدالر 

ال له وړاندې  وویل، د برېښنايي تذکرو د وېش اړوند ټول تخنیکي مسایل

 .حل شوي او د ځنډ لپاره یې هېڅ راز قانوين توجیه موجوده نه ده

نوموړي د برېښنايي تذکرو پر وېش ټینګار وکړ او ویې ویل هېچا ته به 

 .ې کړيور نه کړي چې په دې برخه کې ستونزې جوړ  اجازه

حکومت ځینو لوړو  دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د

ځانونه ثبت  پوړو مرشانو له تېرو څو ورځو راهیسې د بایومټریک له الرې

لړۍ  کړي او ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو د برېښنايي تذکرو د وېش

پېژندپاڼو له وېش رسه  ييخو د حکومت اجرائیه ریاست د برېښنا، پيل يش

 .خالفت کړی او د اوس لپاره یې د دې لړۍ ځنډولو غوښتنه کړې دهم

اجرائیه رییس ډاکټر عبدهللا عبدهللا ویيل، د برېښنايي تذکرو وېش 

 .یوه ميل مسئله ده او په دې اړه دې یوه ميل اجامع رامنځته يش

 ننګرهار

 ييبرېښنا د د يوې غونډې په ترڅ کې مرشانو قومي کونړ او ننګرهارد 

  .وکړ مالتړ بهیر شوی پیل د نوملکینې د پېژندپاڼو

 والیتونو نورو او اتيچټک د پروسې ميل دې د حکومت پر مرشانو قومي

  .دی کړی غږ پراختیا ژر د ته

 د او دي پرديپال کوي مخالفت يې چې څوک هغه هر وايي دوي

 .ولیجوړ  يشه ن خنډ وړاندې پر اکرثیت لوی
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 نوملیکنې د پيژندپاڼو برېښنایي د وایي مرشان قومي کونړ او ننګرهار د

 وغځول هم ته والیتونو نورو لړۍ دغه دې ژر څه هر او دي مالتړي بهیر د

 .يش

 وړاندې پر پروسې ميل دې د د يوې غونډې په ترڅ کې  نن یهغو 

 لرله غوښتنه یې ولسمرش له او وبلل پرديپال اشخاص کوونکي راپورته خنډ

   .وځپي دې اشخاص ماتوونکي قانون ،دي يمالتړ  پوره یې یدو  چې

 د چې خلک هغه وايي زمری هللا ذبیح منيش شورا والیتي ننګرهار د

 نه او لريه ن ذنفو  کوي مخالفت پېژندپاڼو د استازولۍ په قومونو شمېر یو

 لسمون په هېوادونو نورو د کړۍ دا وايي دی دی، خرب قوم ترې هم یې

 .کړي تحمیل پر نورو نظر خپل غواړي

 نوملیکنې د لپاره ویش د پېژندپاڼو د کې کابل په چې وروسته هغې تر

 موخه په مالتړ د يې کې والیتونو  شمېر یو په هېواد د دی شوی پیل بهیر

 د بهیر دغه د کې په هحکومت له او شوي الریونونه سوله ييز او غونډې

 .ده شوې غوښتنه چټکوايل
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 د امتر يو ميل جرئت

(مه نېټه د شنبې ورځ په ارګ ماڼۍ ۷۸د دلوې ) ل( کال۶۹۳۱) نن

کې د شوروي پوځونو د ماتې ورځ ومنانځل شوه، دا ځل د معمول خالف 

د هغو کسانو يادونه او منانځنه ونه شوه چې نه يوازې په جهاد کې يې 

ګرمو شېبو کې يې له روسانو  هاسايس ونډه نه وه اخيستې، بلکې د جهاد پ

او پروتوکولونه وکړل، د جهاد پر ځای وروسته د فساد پر اصيل  رسه اوربند

وسيلو بدل شول. نن په لومړي کتار کې هغه کس هم ناست و چې په 

جهاد کې يې تنظيم تر نورو ټولو تنظيمونو اسايس نقش درلود. روسانو تر 

هرچا زيات له حکمتياره ډېر 

شکايت کاوه او نن د شوروي اصيل 

ناست و  مخالف پر همغه کرسۍ

چې مستح  يې و. نن چا د جعيل 

اتالنو نومونه وانه خيستل او نه 

جعيل اتالنو د روسپلوه ډلو ته د 

چانس و، روسپلوه ډلې د  ځلولو

دا جريان چې چا ليدلی  ېروس دښمنه ډلو په توګه نه متثيلېدې. د غونډ

ري لس کلن بهري رسه پرتله کړی وي، هغه يې پر توپو وي او بيا يې له تېر او 

او ژورتياوو ښه پوهېږي. د دې غونډې د خربو محتوا څرګنده وه، عبدهللا 

عبدهللا يو ځل بيا د يو متعصب تنظيم له زاويې څخه خپل نظر او کرکټر 

څرګند کړ. قانونپوه رسوردانش د اسايس قانون د منط  بحث وړاندې کړ، 
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تعبري  وکړه چې قانون بايد د اشخاصو د خربه هادي مسلميار غوڅهالفضل 

او تفسري تابع نه يش، جمهور رييس غني هم د بلې هرې ورځې په انډول 

سپينه خربه وکړه، جهاد يې د ميل وحدت سمبول وګاڼه او سرت ميل، 

اسالمي او افغاين ارزښت او ويې ويل هرڅوک چې د افغانيت او اسالميت 

لت له دايرې وځي، دلته يې ځای نه شته. د غني د خربو پيغام دا و چې م

په مشوره نه رامنځته کېږي، دلته ملت موجود و، اوس نه دی رامنځته 

شوی، د دې خربو مانا او محتوا ستمي او جمعيتي عنارصو ته څرګنده وه. 

دی د نننۍ غونډې کميت او کيفيت، مانا او محتوا ماته  خدای حارض

ځانګړی خوند راکړ. ورځ مې ټوله پر رسګردانۍ او د دوکتورا پروګرام د 

هايي دفاع پر کارونو تېره شوه، د شپې ناوخته کور ته راغلم، لس بجې ن

هه چې نن اشاوخوا کې مې ښاغيل حنيف امتر ته په دې خاطر زنګ وو 

 مې د يې د تذکرې لپاره خپل بايوميرتک چک بشپړ کړی و. کله چې

نو زړه مې ډاډه شو چې ځه که  ،حنيف امتر عکسونه په فيسبوک وکتل

يجه ورکوي. امتر صیب رسه مې د تذکرو پر رس په تېرو خدای کول کار نت

( ځله زيات مالقاتونه، ټلېفوين خربې اترې، مستقيم ۹۱و کلونو کې تر )ېدر 

او نامستقيم بحثونه کړي دي، دا بحثونه کله دومره ترخه شوي چې تر 

نورمال حالته ويت، ان د کليمو تريخوالی يې هم تر کنټروله وتی. زما 

زما په زړه  .ډېر تېز و، خو د ده اوسېله او سیايس تدبري احساس او منط 

کې سیايس مجبوريتونه، ما د ستميانو د نظرياتو  کې اور و او د ده په مخ

عم  ته کتل او ده د هغوی لبايس بڼې ته، خو په هر ترتيب د نظرياتو 

که هرڅومره زيات وو، خو ارتباطات مو نه قطع کول. که زه دلته  اختالف

هغو ټلېفونونو، مخامخ کتنو، پيغامونو او نظرونو جزيات راوړم، د ټولو 

کېدی يش يو بل کتاب ترې جوړ يش. خو د حنيف امتر پر وړاندې زما 
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د کابينې په مجلس  په هڅو دوی د غوصه هغه وخت سړه شوه چې کله

او جمهور رييس د يوه  شوکې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون تعديل 

ه نافذ کړ. امتر صيب ماته زنګ وواهه چې نن ماښام مان په ترڅ کې هغفر 

به شش درک کې د امنيت شورا دفرت مېلمستون کې ځان ته رسه وګورو، 

له وعدې رسه سم الړم. دوه په دوه وو. تر روغبړ وروسته يې راته وويل، 

ډېره مبارزه دې وکړه، له ډېر تدبريه دې کار واخيست. ډېره اوسېله دې 

پسې هر ډول خربې وکړې، ډېر ښه در، هرچا وکړه، ستړی نه شوې

دومره مظاهرو او دومره ولس د لويې موضوع،  ومرهدد مديريت دې وکړ، 

کنټرول په داسې رشايطو کې اسانه کار نه و، موږ هم يوازې پرېښودې، 

موږ د مسلې دومره عم  ته متوجه نه وو چې دا خلک به له دومره تعصب 

ملت له هويت او ارزښتونو رسه مخالف  څخه کار اخيل، دوی واقعاً د دې

اوس چې خربه دې حد ته ورسېده، نو جمهور رييس ورته په ټينګه  .دي

والړ دی، يو سانتي هم نه شاته کېږي او وايي چې که پاچاهي مې پرې 

ځي، ترېنه تېر يم، د کابينې تر مجلس يوه ورځ دمخه عبدهللا عبدهللا 

 مسله کې خپل نظر بدل نه کړئ، د تذکروراغی او ورته يې وويل چې که 

نو موږ له حکومته وځو او حکومت ړنګوو. جمهور رييس ورته وويل 

تراوسه خو ما نه غوښتل چې حکومت دې ړنګ يش او يا دې تاسو له 

حکومته ووځئ، خو اوس يې زه په همدې خربه ړنګوم، که تاسې وځئ 

ه که ياستئ زه له دې موضوع څخه تېرېدونکی نه يم. ته مې ځک

راوغوښتلې چې درته ووايم جمهور رييس په دې مسله کې ډېر جدي 

دی، د هغه پر نيت بايد شک ونه کړئ، ما هېڅ فکر نه کاوه چې عبدهللا 

ما ورته وويل چې ما مخکې درته وويل  .دې په داسې مرضونو ککړ وي

چې دا خلک ټول يو دي، له تعصب او کينې ډک دي، دا ټول ستميان 
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باندې د مسلامن او مجاهد ماسک لګوالی دی. امتر دي، هسې يې ځان 

صيب وويل، په تېرو دوه دوه نيمو کلونو کې چې دې کومې ستونزې 

زه اوس دوه خربې کوم، يو خو  ،ګاليل او له ما څخه طبعاً خفه شوی يې

درڅخه د زړه له کومي تشکر کوم چې سختې ميل فاجعې ته متوجه شوی 

او ډېره ښه دې مديريت کړه او دويم  وې چې زموږ پرې رسه نه خالصېده

درڅخه بښنه غواړم چې له ما څخه خوابدی شوی او خفه شوی نه يې، 

ې دي، هم په شو ډېرې تېزې خربې رسه تبادله  ترمند ځکه چې ستا او زما

ټلېفون کې هم په مجلسونو کې. نو اوس دې خپلو ملګرو ته ډاډ ورکړه 

 هغه برخه چې موږ رسه ده. زموږ د حکومت يو،چې موږ مو تر شا والړ 

د امتر صيب دې مجلس زما زړه ته قوت ورکړ او هغه ستړيا مې تر يوه 

حده ووته چې تر دې دمه مو ګاللې وه، تر هغې وروسته هم تر کال زياته 

موده ووته، بيا هم خربه همغه شان پاتې شوه او فرمان تطبي  نه شو. بیا 

يادونه وکړه، خو اکرثه په نن او سبا مې هم څو ځله امتر صيب ته په ټينګه 

کې خربه تاوېدله. تر څو چې خربه يو ځل بيا وليس جرګې ته ورسېدله، 

ځينو د  وليس جرګې له جمهور رييس رسه د ځينو وکيالنو د حساسيت، د

بې تفاوتۍ او د ستمي کړيو د مهارت په وجه د جمهور رييس فرمان رد 

مرشانو جرګې د ولس غوښتنه ومنله او کړ، بيا مو پر مظاهرو الس پورې کړ. 

په پای کې مشرتک کمېسيون د رايو په اتفاق د اسايس قانون له روحيې 

 رسه سم د جمهور رييس تقنيني فرمان تاييد او تصويب کړ.

دې ستونزې قانوين سري بشپړ شو او جمهور رييس بايد ژر عميل  د

کړيو خپل . دې کې بيا نږدې يوه مياشت تېره شوه. ستمي ایکړی و 

وروستی زور وازمويه خو په پای کې خربه دې ته ورسېده چې جمهور 

رييس او د حکومت نور غړي بايوميرتک وکړي. د امتر صيب په دې کار 
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چې ده خپل بايوميرتک وکړ، خوشاله شوم او دا کار د دې سبب شو چې 

دا پورته ليکنه رامنځته يش. د شپې لس بجې مې امتر صيب ته زنګ 

ژر يې وويل چېرته  ،ښه و، ټلېفون يې پورته کړ، خوشاله ښکارېدهوواهه، 

يې چې اوس دې په ټلېفون هم نه شو پيداکوالی، کتاب خو دې راونه 

لېږه، )د ارګ ناويلې خربې(. ما ويل درلېږلی مې دی، زه به يې بيا هم 

د تذکرو  يې؟ تعقيب کړم. ما ويل څنګه دي حاالت ښه روان دي، ته څنګه

کله به يې عماًل واخلئ، ده وويل زه خو يې همدا نن  ؟څنګه يشمشکل به 

هم اخلم خو چې څوک يې راکړي. بيا يې وويل درې اوونۍ نور وخت 

هم راکړئ، مشکل به حل يش، ما ويل جمهور رييس، تاسو او څو تنه يې 

ژر واخلئ نور خو د کرارې کار دی، څومره چې يې معطلوئ مشکل 

که وخت لرې چې له نږدې پرې خربې وکړو. ده زياتېږي. ما دا هم وويل 

وويل دوه درې ورځو کې يو سفر لرم چې راغلم، کېنو، پر ټولو مسايلو به 

بحث وکړو. اوس نو درې اوونۍ نور وخت کې سړی نه يش ويالی چې 

او خوشاله ښکارېده، په  مصممڅه به ويش، خو امتر صيب تر پخوا ډېر 

په زغرده خربې کولې، زه هم څه  ټلېفون کې يې هم د پخوا په انډول

ناڅه د ده روحياتو ته خوشاله شوم او دغه ليک مې وليکه اوس د شپې پاو 

  باندې يوولس بجې دي.
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 د برېښنايي تذکرو په باب نظر پوښتنه

کله چې د تذکرو د وېش د بايوميرتک يا نومليکنې چارو دوام درلود، 

نو ګڼ شمېر رسنيو او ځينو اشخاصو هڅه وکړه، چې په دې برخه کې د 

فيسبوک او ځينو نورو رسنيو له له الرې نظر پوښتنه وکړي. که څه هم دا 

نظر پوښتنې پر علمي او اصويل اساساتو والړې نه وې، غريض هم په کې 

خو په اکرثيت رسه د ټولو نتيجه دا وه چې افغانان له خپل ميل وې، 

هويت رسه زياته مينه لري او له ځينو محدودو کړيو پرته نور ټول پر دې 

ټينګار کوي چې د ميل هويت په تذکره کې دې د )افغان( او )اسالم( 

 دواړه کليمې وليکل يش. 

ړې چې دلته پژواک خربي اژانس دې ډول نظر پوښتنو ته يوه کتنه ک

 يې لنډيز وړاندې کوو:

انالين بڼه د ځينو  په (: مه۳ل کال د کب ۶۹۳۱د کابل )پژواک، 

له هرو  رسنيو د نظرپوښتنو د ګډونوالو رايې ښيي چې په منځنۍ کچه

د برېښنايي تذکرو د وېش له اوسني بهري رسه تنه افغانان پنځو تنو څلور 

 .مواف  دي

کال د ميل شورا  ل(۶۹۳۷) رمسوده پ د ثبت قانون ود نفوسو د احوال

کال د ولسمرش له خوا توشيح شوه، خو  ل(۶۹۳۹) رتصويب او پ له خوا

ليکلو غوښتونکي  دپه تذکرو کې د اسالم او افغان کليمو  اعرتاض کوونکي

 .شول
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د تېر کال په کب مياشت کې ددغه قانون شپږمه ماده د ولسمرش په 

تصويب لپاره ميل شورا ته واستول تقنيني فرمان رسه تعديل شوه او د 

 .شوه

 اسالم رسبېره، د تذکرې اخيستونکو پرپه دغه ماده کې په تذکرو کې 

) پښتون، تاجک، هزاره، ازبک او په هېواد کې مېشت قومملت)افغان( او 

 .قومونه( ليکل هم په پام کې نيول شوي دي نور

ه خوا تاييد دغه فرمان د وليس جرګې له خوا رد او د مرشانو جرګې ل 

د ميل شورا د دواړو جرګو ګډ پالوي د مرشانو جرګې پرېکړه تاييد  شو، خو

مه د برېښنايي (۷۱) رهمدې بنس  د روان کال د سلواغې پ کړه او پر

داسې حال کې پيل شو چې د حکومت د اجراييه  تذکرو د وېشلو بهري په

 .مخالفت وکړ رييس په ګډون ځينو له دې کار رسه

ورځو کې د امريکا غږ، "هشت صبح" ورځپاڼې، پژواک  په وروستيو

او سالم وطندار په څېر رسنيو په دې اړه د انټرنيټي پاڼو له  خربي اژانس

 .پوښتنه تررسه کړې ده الرې انالين نظر

پوښتنه کړې چې ايا په برېښنايي تذکرو  سالم وطندار او هشت صبح 

داسې پوښتنه  يئ؟، امريکا غږ  کې د افغان کليمې له ليکلو رسه مواف 

پژواک پوښتنه کړې  مطرح کړې چې ايا نوې تذکرې ووېشل يش او که نه؟

 چې ايا برېښنايي تذکرې اخلئ او که نه؟

نن تر غرمې   ، سالم وطندار او پژواک پر ټولو پاڼود هشت صبح

تنو دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او د مثبت او منفي ( ۶۱۲) مخکې پورې

 .شوې ده ځواب سلنه يې هم مشخصه
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امريکا غږ نظر پوښتنې په پاڼه کې د هغو کسانو شمېر نه ليدل   د

په دې پاڼه کې د رايې   ځواب يې ورکړی، خو کېږي چې

 .شوې ده مثبت اومنفي سلنه مشخصه  ورکوونکو

ثبت شوې شمېرې د دې ښودنه کوي چې په منځنۍ کچه د تذکرو   

 .د مخالفو کسانو سلنه ټيټه ده  د وېش له اوسني بهري رسه

 (کوچي اسلمي)د سالم وطندار نظر پوښتنې د تبرصو په برخه کې د  

سم چې د مې مادې رسه ۱له  کس ليکيل:" د اسايس قانون  په نامه يوه

 ".برېښنايي تذکرې ووېشل يش قوانينو مور ده بايد

د هېواد د اسايس قانون په څلورمه ماده کې راغيل:" په افغانستان  

 حاكميت په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يا كې ميل

ملت له هغو ټولو  ستانله الرې عميل كوي. د افغان يې د خپلو استازو

ملت  ستانافغاند تابعيت ولري، عبارت دى. افرادو څخه چې د افغانستان

پشه يي، نورستاين،امياق،  له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک،ترکمن، بلوڅ،

څخه جوړ دی. په  او نورو قومونو يعرب، قرغيز، قزلباش، ګوجر، براهو 

تنظيمېږي. د  له الرېتابعيت او پناه وركولو پورې اړوندې چارې د قانون 

 "     كلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطالق كېږي ستانافغان

شتو قومونو د ميل ېاسلمي هم د افغان کليمه په هېواد کې د ټولو م

او  یسمبول او د افغانستان د خلکو د پلرونو او نيکونو وياړ بلل يووايل

تذکره کې  دي:" هيله لرم چې دغه تاريخي وياړ خوندي او په ليکيل يې

 " .يش د افغان کليمه وليکل
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دغه راز د پژواک د نظر پوښتنې په پای کې د اجمل احمدي په نامه  

ليکيل:" هو سل په سلو کې برېښنايي تذکره اخلم، زه يو تاجک  يوه کس

افغان هويت وياړم. مړه دې وي د افغانستان دښمنان او  يم، خو پر خپل

 ".پرستان پلورل شوي ډالر

کارکوونکى اميد اعتامدي د برېښنايي تذکرې د وېش  د فېسبوک

افغان کليمې له يادونې رسه مخالفت لري او ليکي:))ټول  پروسه کې د

غواړي، خو په خپل هويت رسه. افغان د يوه قوم  خلک برېښنايي تذکره

غواړو چې زموږ هويت کې يې جعل  هويت دى، موږ داسې تذکره نه

 ((.کړى وي

هشت صبح د پوښتنې په ځواب کې چې ايا په احمد ذکي افشار د 

کې د افغان کليمې له درج رسه مواف  ياست؟ ليکيل:))نه،  برېښنايي تذکره

دليل نشته، خو که چېرته د همدې يوې کليمې په  د افغان ليکلو لپاره

 ".پسه هم راته وليکئ، زه وررسه مواف  يم ليکلو رسه امنيت ټينګېږي، نو

په نامه يو کس په دې اړه د شته نظري خو د محمد نادر افغان 

ځينو کسانو د بدو خربو په اړه ليکيل دي:))له احمقانه  اختالفاتو او د

خلکو په مند کې هېڅ ستونزه نشته، يوازې څو  خربو څه نه جوړېږي، د

احمقان او بې شعوره کسان دي چې د دې کارونو تر شا غري انساين او غري 

د خلکو ترمند له کرکې  وړاندې کوي، لطفاً  بڼهاسالمي شعارونه په متعصبانه 

 ".ئېږز به لومړى خپله تاسې وسو  اچونې ډډه وکړئ که نه په دې اور کې
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محمد )د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې تخنيکي مرستيال 

وايي، تر کومه چې دا اداره کارونه مخته وړي، د خلکو په  (پاياب ويس

 .زه يوازې د سياستوالو ترمند دهنشته، ستون مند کې ستونزه

هغه د هېواد له سياستوالو وغوښتل چې ډېر ژر دې په دې برخه کې 

 .خپل اختالفات پاى ته ورسوي

لوړپوړي دولتي  (11١)د نوموړي په خربه، تر اوسه پورې شاوخوا  

برېښنايي تذکرې د اخيستلو پروسه کې بايومټريک شوي چې  چارواکي د

 .مې نېټې نه يوازې په ارګ کې دوام لري(21)له  د روان کال د سلواغې

 ترد ثبت اداره به د ولسمرش  ود پاياب په خربه ، د نفوسو د احوال

 .الرښوونې وروسته د برېښنايي تذکرو وېش پيل کړي

نوموړي د څلورو رسنيو د نظرپوښتنو د پايلو په اړه وويل:))د يوې 

د تذکرې د ثبت او ادارې په توګه زموږ مسووليت دادى چې  تخنيکي

زمينه مساعده کړو، اکرثه خلک له کلونو راهيسې د  راجسرتېشن لپاره

انتظار وو... په همدې سبب فکر کوم چې د  برېښنايي تذکرو وېش ته

پوښتنې منځنۍ پايله به حقيقت ته  فېسبوک له الرې د تر رسه شوې نظر

 ((.نږدې وي

 په اړه د پژواک هڅه وکړه چې ددغې نظر پوښتنې د څرنګوايل

افغانستان د احصايې مرکزې ادارې رسه هم خربې وکړي، خو ځواب يې 

پر يادو نظر پوښتنو رسبېره يو شمېر نورو اشخاصو هم د  .تر السه نه کړ
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خپلو شخيص فيسبوکپاڼو او اکونټونو له الرې نظرپوښتنې تررسه کړې وې، 

اييد نتيجه تر نوي په دې نظر پوښتنو کې د ملتپالو او هويتپالو افغانانو د ت

سلنې پورته وه، د دې ترڅنګ هغو کسانو چې نه يې غوښتل افغان کليمه 

په تذکرو کې وليکل يش، هغوی هم نظر پوښتنې وکړې. د دې ډول 

اشخاصو له ځاين هڅو، کينو، تعصب او نظر پوښتنې ته له مسري ورکولو 

خالفينو رسه رسه بيا هم دوی په دې بريايل نه شول چې د ميل هويت د م

شمېر تر پنځه لس سلنې زيات کړي او که چېرې دا نظر پوښتنې د دوی په 

ګټه وای، نو بيا يې ترې غوغا جوړوله، خو کله چې د دوی له خوا د دوی 

خپلې نظرپوښتنې د دوی د توقع خالف متامې شوې، نو بيا حريان وو 

 چې څه وکړي.
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 کې د تذکرو د وېش وليس مالتړ بغالن

تذکرو لپاره په ارګ کې تر بايوميرتک وروسته، نظر  د برېښنايي

پوښتنې هم وشوې يو شمېر اشخاصو مخالفتونه هم وکړل او د دې 

ترڅنګ د ولس له خوا مالتړ غونډې هم دوام لري. په دې باب بغالن کې 

 هم مالتړ غونډه وشوه.

ر اوسېدونکي په دې والیت کې دبریښنايي پيژندپاڼو د ېبغالن یو شم د

وايي دافغانیت او اسالمیت په لیکلو  ژره پیل غوښتونکي دي  دوی  تر ژر

رسه دې ورته تذکرې وویشل او هغه کسان چې د دې پروسې پروړاندې 

لپاره ورته کړنې تررسه  دوېرس خنډونه جوړوي خپلو شخيص موخو ته د

 کوي.

بریښنايي  شورا غړي وايي چې د دوالیتی بغالن په همدې حال کې د
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ویش رسه به له ناامنه سیمونه هم خلک دې ته زړه ښه کړي تذکرو په 

 ترڅو پیژندپاڼې ترالسه کړي .

ژره پیل   تر ژندپاڼو د ژرېښنایي پېبر  د يدونکېد بغالن والیت اوس

کوي  لیکلو ټينګار رپ ژندپاڼو کې د افغان او اسالم کلیموېترڅنګ په دې پ

خنډونه  جوړوي  هغه کسان چې د دې ميل پروسې پر وړاندې  او  وايي

 افغانان نه دي.

یادې پيژندپاڼې د  غړي  شورا د والیتي بغالن د کې حال همدې په 

ډاډ ورکوي که دغه  لپاره ګټورې بويل  او ښې حکومتولۍ او رڼو ټاکنو

 نه به د منه سیموا ميل پروسه په دغه والیت کې پیل يش له ټولو نا

 ترالسه کولو  لپاره خلک  ورته رايش  ژندپاڼو دېپ

ناندریو دې  رس رژندپاڼو کې د افغان او اسالم کلیمې پېښنايي پېبر 

پروسې ته  زیات خنډونه جوړکړل چې اوس یوه اوونۍ کیږي د دې 

 .ېولسمرشۍ ماڼۍ څخه پیل شو  له لپاره د نومليکنې لړۍپيژندپاڼو 

کې  په هېوادپرته  ڼوژندپاېښنايي پېبر له شنونکي په دې باور دي چې 

په مخنیوي  درغلیو ش دېو تذکرو دي  او د دې  راتلونکې ټاکنې ناممکنې

 ګام بويل.  کې ګټور
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 کې مالتړ غونډه پکتيا

حکومت دې د برېښنايي پېژنـدپاڼو وېـش پیـل شـوې لـړۍ د ارګ لـه 

 باندې وغځوي. والونو دېد

برېښـنايي پېژنـدپاڼو د پکتیا زرمت ولسوالۍ قومي مخور او ځوانـان د 

وېش لړۍ څخه مالتړ څرګندولو رسه پر حکومت غږ وکړ چې یاد بهیـر دې 

 والیتونو او ولسوالیو کې هم پیل کړي.

 

قومي مخور ميل مسایلو کې مصلحت او جوړجاړی د منلو وړ نه بويل، 

، ولسونه به یې هغه څوک چې د برېښنايي پېژندپاڼو مخه نیيس وينا يېپه 

 درېږي. پر وړاندې و 
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د پکتیا والیت د زرمت ولسوالۍ دا قومي مخور، فعاالن او ځوانان د 

یوې راټولېدنې پرمهال له حکومت څخه غواړي چې خپل مسووليت ادا 

او د برېښنايي پېژندپاڼو وېش لړۍ دې والیتونو او ولسوالیو ته هم 

 وغځوي.

 نا محدودې کړۍ د قوم استازويل نه يشيد قومي مخورو په و

کوي، د ایران او  یهغه چې د مخالفت له الرې دا بهیر ټکن ی،کوال

 پاکستان جاسوسان دي.

قومي مرشان او فعاالن ټینګار کوي، چې اسالمیت او افغانیت باندې د 

، په اړه یې هېڅ ډول مصلحت او جوړجاړې ته ېټول ملت اجامع شو 

 اړتیا نه شته.

هویت حیايت  د پکتیا د زرمت ولسوالۍ قومي مخور او ځوانان ميل

مسله ګڼي، چې په هېڅ قیمت به ترې تېر نه يش او نه به یې په اړه سیايس 

 مصلحت ته اجازه ور کړي.
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 د ولسونو مالتړ چهار اسيابد 

د  .کړوه ن له افغانيت او اسالمیت پرته پېژندپاڼو وېش ته به اجازه ور

چهار اسیاب ولسوالۍ اوسېدونکو د یوه سوله ییز الریون پر مهال وویل؛ 

برېښنایې د چې 

 دې پېژندپاڼو لړۍ

ژر تر ژره له ارګ 

څخه د باندي هم 

 پیل يش.

الریون کوونکي 

زیاتوي؛ چې له 

سالمیت اافغانیت او 

پرته پېژندپاڼې ورته 

دمنلو نه دي او هغه 

 افغانان نه دي. ،څوک چې له دې ستون رسه مخالفت کوي

الریون کوونکي وایې؛ چې حکومت باید د برېښنایې پېژندپاڼو وېش د 

ارګ له دېوالو څخه د باندي هم پیل کړي، الریون کوونکي زیاتوي؛ له 

منلو وړ نه دي او د وېش اجازه  افغانیت او اسالمیت پرته پېژند پاڼې ورته د

 کړي.ه به ورن
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پال وبلل چې ييل خاینین او پردالریون کوونکو هغه کسان او کړۍ م

له وېش رسه مخالفت کوي، دوی غوښتنه کوي چې  پېژندپاڼود برېښنایې 

 نفاق اچونکي باید د قانون منګولو ته وسپارل يش.

حکومت غږ وکړ چې د هغو  رپه همدې حال کې الریون کوونکو پ

ر ږي چې د برېښنایې پېژندپانو د وېش پېکسانو پر وړاندي دې په کلکه ودر 

 وړاندي خنډونه را پورته کوي.

او چاته  یالریون کوونکو ګواښ وکړ چې افغانیت یې ميل هویت د

 وکړي. ېهویت یې لوب رکړي چې پنه  به اجازه ور
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کابل مېشتي لغامين هوتخېل او 

 ميل هويت

په  :ش لړې ژر تر ژره پیل کړيېافغان حکومت دې د پېژندپاڼو د و 

مرشانو په یوه خوله د  يهوتخیلو شورا غړو او قومکابل کې د لغامن د 

 .او د هغو د ژر پیل غوښتنه یې وکړه وکړ هویت د تذکرو مالتړ

ورته مهال دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې یاد بهیر  رپ

 ګړندی کړي او دا لړۍ والیتونو ته هم وغځوي.

 ش پرېد دوی په وینا هغه څوک چې د برېښنايي پېژند پاڼو د و 

 ځپل يش.و او  يش وړاندې مخالفت کوي باید مخه یې ونیول

غیو هوتخېلو شورا په پرانیست غونډه کې کر نن په کابل کې د لغامن 
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 ر قومې مرشانو مدين فعاالنو او ځوانانو ګډون درلود.ېیو شم

د یادې غونډې ګډونوالو په یوه خوله د هویت د تذکرو مالتړ او د 

  .هغو د ژر پیل غوښتنه وکړه

د غوندې برخوالو له افغان حکومت څخه په جدی توګه د تذکرو د 

ش غوښتنه وکړه، او هغه کسان یې پردېپال یاد کړل چې د یاد ميل بهیر ېو 

 مخالفت کوي.

 لهبهیر ژر تر ژره د ارګ  د یادې شورا غړو ګواښ وکړ که دا ميل

 تونو ته ادامهکوړاندي به یې مدين حر  رنو پ ،بهر نه يش څخه دروازو

 ورکړي.

ر ېدا په دايس حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شم

او حکومتې چارواکو د پېژندپاڼو اخیستو لپاره په ارګ کې  يدولت

 دي.  ېنوملیکنې کړ 
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 کابل کې د بېالبېلو قومونو غونډه

ښنايي تذکرو کې دې د ملت ترڅنګ د ټولو قومونو هویت ېپه بر 

 ولیکل يش. 

ل ، خلیيل، بیات ر لو، غوریانو، ساداتو، تیموریانو، قو په کابل کې د مغ

 رښنايي تذکرو کې د خپلو قومي هویتونو پېر باو یو شمېر قومونو مرشانو په 

 لیکلو ټينګار وکړ. 

 

غونډې کې له حکومت څخه  يد دې قومونو مرشانو په یوې خرب 

د دوی قومي هویت هم د  دې غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو ترڅنګ

 لومړي مخ د ميل هویت ترڅنګ ذکر يش.  ررې پتذک

 د یادو قومونو استازو وویل چې ځينې کړۍ هڅې کوي تر څو د

دوی قومي هویت په نورو قومونو کې مدغم کړي، خو ګواښ یې وکړ که 

 لویو الریونونو به الس پورې کړي.  رد دوی قومي هویت ذکر نه يش، پ

ل، غـوري او و بیات، تیموري، مغ، خلیيل، قرل ، وپه کابل کې د سادات
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د یو شمېر نورو قومونو استازي په دې موخه راټول شوي چې په برېښنايي 

پېژندپاڼو کې دې د لویو قومونو په لیکلو رسه واړه قومونه نه مـدغم کېـږي 

 او باید ټولو قومونو ته پکې په یوه سرتګه وکتل يش.

( ستون ترڅنګ د ښنايي تذکرو کې د ملت )افغانېر بقومي مرشانو په 

 لیکلو ټينګار وکړ. رخپلو قومي هویتونو پ

قومي مرشان وايي، په برېښنايي پېژندپاڼو کې د افغـان او قـوم کليمـې 

دي او پرتـه لـه هغـه بـه  انـالیکل ورته انسان ته د اکسـیجن د ورکـړې پـه م

 تذکرې وانخيل.

يي په هېواد کې په داسې حال کې د بېالبېلو قومونو مرشان په برېښنا

لیکلو غوښتنه کوي چې دمګړۍ د  و دپېژندپاڼو کې د افغان او قوم کليم

د  هتذکرو د وېش لپاره د بایومیټریک لړۍ روانه ده، چې تر دې مهال

په  (يب يب ګل روال غني)ولسمرشمحمد ارشف غني او لومړۍ مېرمنې 

ګډون لسګونه لوړپوړي چارواکي بایومیټریک شوي چې د وېش لړۍ به 

 پیل يش.يې هم ژر 
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 د مدين حرکتونو مالتړ غونډه

د برېښنايي تذکرو د نومليکنې له پيل شوې لړۍ څخه د مالتړ غونډې 

د افغان سمون ټولنې په نوښت د برېښنایي پېژندپاڼو د ژر تر په ترڅ کې 

ژره وېش په مالتړ د قومي شوراګانو او مدين ټولنو ګډ مطبوعايت کانفرانس 

چې په کې د هزاره ګانو، پښتنو، تاجکو، سکانو، ازبکو، پشه  ،رسه شو تر

یي، نورستاين، ایامقو، ګوجرو، پامیریانو، قرغېزو او نورو ټربونو استازو هر 

یوه محمد ابراهیم ابراهیمي، منجیت سېنګ، ډاکرت زمان الدین نجات، 

عبدهللا شجاع، عزت هللا پېژند، استاد عارف نورستاين، حاجي امیر شاه، 

انجیرن راز محمد، رشیف هللا ملیار، هدایت هللا سهیل، محمد سجاد 

فوالدي، عبدالخال  حسیني پشه یي، محمد خالد حاجي زاده، داود شاه 

نیازی، انجیرن ذکیه وردګ، راحله جعفري، مشعله حیدریان او حمیده 

وردګ په ګډه پر ولسمرش ارشف غني او اجرائیه رییس عبدهللا عبدهللا غږ 

نور ولس په مته نه يش پاتې کېدی او ژر تر ژره دې د برېښنايي  وکړ چې

 .ته را وبايس نوپېژندپاڼو پروسه له ارګ څخه د کابل ښار عامه مرکزو 
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یک رسبېره د تذکرو پر عميل وېش او ورکړه رتمو بای پردوی همداراز 

 ۍ اعالميه خپره کړه:الندین يې هم ټینګار وکړ او د غونډې په پای کې

پیلېدو په اړه د قومي  د برېښنايي پېژندپاڼو د وېش پروسېد 

 :مدين ټولنو او د سیايس احزابو ګډه اعالمیه شوراګانو،

 کال ل۶۹۳۱مه،۶۹د کب 

د برېښنايي تذکرو د وېش ژر پیل د هېواد پر دښمنانو کلک ګوزار 

دی؛ موږ پر خپل افغانیت او اسالمیت ویاړو او هر هغه څوک چې له دغو 

کليمو رسه مخالفت کوي، د هېواد له اسايس قانون څخه ویاړلو 

رسغړوونکي يې بولو. موږ د بېالبېلو والیتونو د قومي شوراګانو او مدين 

ټولنو او سیايس احزابو غړي په یو غږ د تذکرو د وېش پروسې د پیلېدو 

مالتړ کوو او له اړوندې ادارې غواړو چې د هغو کسانو لپاره دې ژر تر ژره 

 .اپ کړي چې د نوم لیکنې پروسه یې بشپړه شوې دهتذکرې چ

موږ پر ولسمرش محمد ارشف غني او اجرائیه ريیس ډاکټر عبدهللا 

عبدهللا غږ کوو چې نور دې ولس په انتظار کې نه پرېږدي، د خلکو 

غوښتنې دې ومني او ولسمرش دې له خپل قانوين صالحیته کار واخيل؛ د 

الرښوونه وکړي چې د پیل په توګه  تذکرو د وېش ځانګړې ادارې ته دې

 .دې د کابل ښار په څلورو زونونو کې د تذکرو د وېش لړۍ پیل کړي

د تابعیت الکرتونیکي تذکرې د برېښنایي حکومتولۍ، ميل او سیايس 

ثبات، رڼو ټاکنو د تضمین، د نفوسو کره شمېر څرګندېدو، روغتیایي بېمې، 

کې خورا بنسټیز رول لري او الیسنس او د جرایمو په تشخیص او کمولو 

چې څومره ځنډېږي، هومره هېوادوال له خپل حقه بې برخې پاتې 

 .کېږي

د تذکرې لرل د هر افغان ح  دی، موږ نه غواړو چې زموږ حقونه د 

یو شمېر مغرضه سیاستوالو د سیايس لوبو قرباين يش. که چېرې له ارګه بهر 
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ه يش، نو موږ به د ارګ هم ژر تر ژره د تذکرې د وېش مرکزونه خالص ن

مخې ته اعتصاب وکړو او تر هغه به خپل مدين اعرتاض ته دوام ورکړو 

 .چې له ارګ څخه د باندې د تذکرو د وېش مرکزونه نه وي جوړ شوي

د تذکرو د وېش بهري پيل د هېواد په بېالبېلو واليتونو کې د سرتو 

اخيستو  غونډو په ترڅ کې له تود هرکيل رسه مخ شوى او خلک يې د

تږي دي، نو حکومت دې د دغه بهري په پراخېدو او چټکولو رسه افغانانو 

په لومړي ځل د يوې معياري  چېته د تذکرو د ورکړې اسانتيا برابره کړي 

 .او منل شوې پېژندپاڼې خاوندان يش

افغانستان زموږ هېواد او افغانیت زموږ ویاړلې پېژندګلوي ده، پښتانه، 

اره ګان، ترکمنان، بلوڅان، پشه یان، نورستانیان، تاجکان، ازبکان، هز 

ایامق، عرب، قرغيز، پامرييان، ګوجر، قزلباش، براهویان او نور قومونه د 

دي. هېڅ افغان له بل افغان څخه زيات او هېڅ  واکمندغه هېواد اصيل 

 .یو له بل څخه کم نه دی

 !رس لوړی او اباد دې وي افغانستان

  بریايل دې وي افغانان

پر يادو غونډو رسبېره په ګڼ شمېر نورو سيمو کې هم د برېښنايي 

تذکرو د ژر وېشلو لپاره مالتړ غونډې جوړې شوې دي، چې موږ يې دلته 

 دا يو څو غونډې د بېلګې په توګه يادې کړې.
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 د جمهور رييس غني يو قانوين ګام

 (مه نېټه، په افغانستان کې د ملت۶۹ل( کال د ثور )۶۹۳۲نن د )

د اساساتو د ټينګښت او د ميل هويت د تثبيت، ځال او استحکام 

لپاره تر ټولو ښه، خوږه او کارنده ورځ ده. جمهور رييس غني په 

پای کې عاقالنه ګام پورته کړ. د اسايس قانون مطاب  او د عام ملت 

له غوښتنو رسه سم يې اقدام وکړ. نن يې د ګڼو دولتي چارواکو په 

کې د مرشانو جرګې رييس فضل الهادي مسلميار، ملتيا، چې په هغو 

د وليس جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي، د سرتې محکمې رييس 

سيد يوسف حليم، د علامو شورا رييس قيام الدين کشاف، د جمهور 

رييس دويم مرستيال قانونپوه رسور دانش، د اجراييه رياست 

ه، د ميل مرستيال انجنري محمد خان، د سولې عايل شورا مرشتاب

امنيت سالکار محمد حنيف امتر او ګڼ نور دولتي چارواکي شامل 
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وو. د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پيل کړه. د غونډې په پيل کې د 

تذکرو د پيل په باب يو تاريخي مستند فلم وښودل شو، بيا جمهور 

رييس غني، لومړۍ مېرمن، د جمهور رييس مرستيال، د مرشانو، 

ې محکمې رييسانو ته تذکرې ووېشل شوې او بيا وليس جرګې او سرت 

جمهور رييس د برېښنايي تذکرو د ارزښت او وېش په باب هر 

 اړخيزې خربې وکړې.

د جمهور رييس دې ګام رسه په هېواد کې د برېښنايي تذکرو د 

وېش لړۍ، چې دا پنځه کاله له ډول ډول ستونزو رسه مخامخ وه، 

په تېره بيا ملتپالو او اسالمپالو افغانانو  عمالً پيل شوه. عامو افغانانو او

د دې کار هر کلی وکړ، خو يو شمېر پرديپالو بيا په دې باب خپل 

منفي غربګون څرګند کړ. دا هغه ډلې او اشخاص دي چې د 

افغانستان په تېر تاريخ، په تېره بيا په تېر څلوېښت کلن سيايس بهري 

ملت جوړونې او ميل کې يې هېڅکله هم د افغانستان د ميل ګټو، 

استحکام په ګټه خربه نه ده کړې، تل يې ميل نفاق ته ملن وهلې او 

د نورو هېوادونو په ملسون يې په افغانستان کې په نيابتي جګړو کې 

برخه اخيستې ده. د دې نيابتي ډلو او اشخاصو په استازۍ ډاکټر 

ې عبدهللا عبدهللا هم، خپل ملت ضد غربګون وښود او يو ځل بيا ي

 خپله ملت ضد څېره څرګنده کړه.

له يو شمېر مخالفتونو او خنډونو رسه رسه د برېښنايي تذکرو د 

وېش بهري پيل شو. د ميل هويت مخالفينو او نورو افغان ضد ډلو تل 

له ميل پروسو رسه خپل مخالفت څرګند کړی او د وخت حکومتونو 

ورکړي، نو  د همدغو مخالفتونو له امله هغوی ته نامرشوع امتيازات

ځکه خو دوی له دې ډول مخالفتونو رسه روږدي شوي دي؛ 
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مخالفت وکړه او نامرشوع امتياز واخله، دې کار اوس د دوی د 

 سيايس سوداګرۍ د يو اسايس رکن بڼه خپله کړې ده.

زه د هغو افغانانو له ډلې څخه وم چې دې تاريخي ورځې ته مې 

کلونو کې مې له نورو  ډېر زيات انتظار ويستلی و، په تېرو پنځو

زرګونو هېوادوالو رسه يو ځای د ميل هويت لپاره مبارزه کړې وه او 

دا مې د هېوادوالو د مبارزې يوه مثمره ورځ ګڼله، زما لپاره د ډېرې 

خوښۍ ورځ وه، خو د خوښۍ دا ورځ په کابل کې پر ژورنالېستانو 

ندې خونړي بريد او يو شمېر نورو غمجنو پېښو تر خپل اغېز ال 

 راوسته.

د غميزو په دې خونړي بهري کې مو مناسبه ونه ګڼله چې د دې 

ورځې په مناسبت کومه غونډه جوړه کړو، خو دوه درې ورځې 

وروسته، په ننګرهار، کونړ، لغامن او ځينو نورو واليتونو کې مالتړ 

 غونډې جوړې شوې.

تر دې حاالتو وروسته مې وپتېيله چې د خپلې کورنۍ له غړو 

يو ځای برېښنايي تذکرې ترالسه کړم او هغه ارمان پوره کړم چې رسه 

دا څو کاله مې په زړه کې په څپو و، چې هغه ته په بلې ليکنې کې 

 نغوته وکړم.
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 (مه يوه ارماين ورځ۶۱د غربګويل )

(مه زما په ژوند کې د ۶۱ل( کال د غربګويل )۶۹۳۲نن چهارشنبه د )

په ژوند کې د ارمان يوه پوړۍ لري.  خوښۍ يوه مهمه ورځ وه، هر انسان

کوښک کوي هغې ته ځان ورسوي. د ميل هويت د ارمان بريا نو زما په 

ژوند کې يوه سرته هيله وه. د دې هيلې لپاره مې نږدې درې لسيزې 

شعوري او پرله پسې مبارزه کړې وه، خو کله چې د طالبانو نظام تر سقوط 

شول، نو مبارزه هم وررسه سخته  وروسته ميل ارزښتونو ته ګواښونه زيات

کال وروسته دا مبارزه نورې سختې مرحلې ته ورداخله  (ل۶۹۳۷)شوه. تر 

شوه، کله چې د هويت په تذکرو کې د )ملت( او )دين( د ستون د نه 

ليکلو هڅه وشوه، نو د ملتپالو او پرديپالو مبارزه مخامخ او علني پړاو ته 

 داخل شوه.

خت دريد کې وو چې ورځچاري، موږ ځکه په کمزوري او س

وو. په متواتر  پراتهځانسايت او احتياط کاري هم د مخالفينو په تله کې 

زه وشوه، په تش الس خو د منط  او احساس په ر ډول پنځه کاله سخته مبا

خو ملتپال افغانان  ،زور چې ټول جريان يې په دې اثر کې خوندي دی

د هويت پرېکړې  ګډې هغه وخت بريايل شول چې د ميل شورا مصوبې يا

د جمهور رييس فرمان تاييد کړ او هر څه د اسايس قانون د تذکرو په باب 

برابر شول. تر هغه وروسته جمهور رييس او نورو مهمو  سم  له محتوا رسه

و د دې کار عميل لړۍ اړوندو دولتي چارواکو برېښنايي تذکره واخيسته ا

 پيل شوه.
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ته  کله چې په ارګ کې د برېښنايي تذکرو لپاره نومليکنه کېدله، نو ما

هم بلنه راکړل شوه، دا مهال ال هم يو شمېر عنارص او غوړه ماالن په ارګ 

زړه نه اوارېده، ما هم نه غوښتل چې  رکې وو چې هلته يې زموږ ورتګ پ

عنارصو ولګي چې په تېرو پنځو کلونو  هلته الړ شم او سرتګې مې پر هغو

کې يې د همدې ميل بهري مخالفت کړی او زموږ پر ضد يې له هر ډول 

 کار اخيستی و. څځه وسيلې

رابهر يش. کله چې په وزير اکربخان  هارګ لهما ويل پرېږده چې پروسه 

او څلورمې کارتې کې دفرتونه فعال شول. نو ښاغيل ګل رحمن احمدزي 

تخنيکي چارو رييس او يو ملتپال افغان دی،  د رسه چې د تذکرو د وېش

متاس ونيو. هغه راته وويل چې په شېرپور کې مې دفرت دی،  مې هغه رسه

رځ کې به درته ټول کارونه خالص نو په يوه و  ،که ترشيف راوړې هاستاد

شنبې  ېسد  ميه(۷دوميه ورځ به درته تذکره درکړم. د جوزا پر ) رکړم او پ

رځ د هغه دفرت ته الړم، فورمې يې راته ډکې کړې، تصدي  او تاييد پر و 

يې هم د ده د دفرت غړو وکړ، د وينې ګروپ معلومول او نور اړوند اسناد 

سمسور زوی مې هند کې پر تحصيل  لر کړ مې ورته په يوه شپه کې براب

( ۹بوخت و، هغه له هغه ځايه د وينې ګروپ تصدي  راولېږه. د جوزا پر )
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نېټه چهارشنبه مو ټول اسناد ګل رحمن احمدزي صيب ته تسليم کړل، 

( دفرت ته الړ شهيدزي VIPهغه رارسه يوځای وزيراکربخان مېنه کې د )

د تذکرو د وېش مسول زموږ اسناد د هويت د تثبيت لپاره اړوند  ؛صيب

مامور ته ورتسليم کړل، هغه په نيم ساعت کې ټول کار پروسس کړ، کار 

نومليکنې ته برابر شو. څرنګه چې ما کورنۍ فورمه ډکه کړې وه، نو په کار 

وه چې د کور ټول غړي حارض وای. سمسور زوی مې د شنبې ورځ چې د 

( نېټې رسه سمون خوري،کابل ته راروان و. احمدزي او شهيد ۱)جوزا له 

زي صيب ته مې وويل، د دوشنبې پر ورځ به د کورنۍ ټول غړي راشو، 

هغوی وويل بېخي سمه ده، اسناد دې تکميل دي، هر وخت چې دې 

( بجې د کورنۍ ټول غړي ۳زړه غواړي. د دوشنبې ورځ سهار )

رک ټخپل اسناد مو پروسس کړل، بايومي( دفرت ته الړو، VIPوزيراکربخان )

شنبه راشئ، ټولې تذکرې به  مو هم وکړ، کارونه خالص شول، ويې ويل سه

چاپ شوې وي، د سه شنبې ورځ يوولس بجې ورغلو، د سمسور، ودان، 

سولې تذکرې خالصې شوې وې، خو زما، د مېرمن مې او د هيلې تذکرې 

درلود، د چهارشنبې  چهارشنبې ته پاتې شوې، لږ تخنيکي پروسس يې

( بجې ورغلو، په پنځه دقيقو کې يې راته تذکرې راکړې او په دې ۳سهار )

ډول هغه ارمان ته ورسېدو چې پنځه کاله مې ورته مبارزه کړې وه او 

( بجې ژوندون ټلوېزیون ته راغلم، هلته ۶۷، )ې وېورځې مې ورته شمېرل

بوک پاڼه د تذکرو د مې يوه مرکه وکړه، دوه نيمې بجې مې په خپله فيس

اخيستو تصويرونه پورته کړل، په لږ وخت کې په سوونو کسانو د مبارکۍ 

پيغامونه راولېږل، ټولو ته دا يو په زړه پورې خرب و، کله چې مې د 

نو د پنځو کلونو ټوله ستړيا مې له ياده ووتله،  ،هېوادوالو دومره مينه وليده

ۍ شکر ادا کړ. له ډېرو دمه مې راسته شوه او له خدايه مې د خوښ

کږلېچونو او اغزنو الرو تر دې دمه راورسېدو، دا چې راتلونکي کې به څه 
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کېږي او زموږ ميل او عقيده يي هويت به له څه ډول ننګونو رسه 

مخامخېږي. دې ته به اينده زمانه ځواب وايي او زموږ راتلونکی نسل به د 

 د يضه وه او پر موږهغو ننګونو مخه نييس، خو کوم څه چې زموږه فر

 راتلونکي نسل ح  و، کوښک مو وکړ چې هغه ح  ادا کړو.

اوس د دې کتاب وروستۍ برخه له خپل ولس څخه د خپل هويت د 

ختموم، رسه له دې چې ما  رسه له امله د مننې په اداکولو ړبې درېغه مالت

رسه اوس داسې الفاظ نه شته چې د خپل غيور ملت له بې شانه غريت 

نه  ې څرګند کړم او هغه هم په تېره بيا په داسې يو پړاو کې چې ماڅخه ي

خو دوی زما د حقري بنده خربې واورېدلې او بې  ،زور درلود او نه زر

درېغه يې هم زما او هم د خپل ميل هويت مالتړ وکړ، ژوندی اوسې ولسه، 

ه او سوکاله اوسې زما غرييت ولسه، برمين اوسې زما اسکريلی او پ یلوړ  رس

 زړه سپېڅلی ولسه!

 په مينه

 افغانيت او اسالميت د الرې يو الروی. ؛ستاسو د ميل او اسالمي هويت 

 محمد اسمعيل يون

 مه۶۶ل کال د غربګويل ۶۹۳۲

 افغانستان -کابل
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 وروستۍ يادونه او بشپړونه

 دا موجود چې: راځي داد انسان په اوصافو او تعريفونو کې 

دی، خو له دې رشف رسه رسه په عقل پوره او کره نه  (املخلوقات ارشف)

دی، ډېرې نيمګړتياوې لري او دا نيمګړتياوې يې هغه وخت ال پسې 

محسوسې او ډاګيزې يش چې پر يوه کار الس پورې کړي او هغه په خپل 

نظر د بشپړاوي پړاو ته ورسوي. کله چې يو کار رسته ورسوي او بيا پرې يا 

کتونکي او ځريونکي نظر واچوي، نو له ورايه يې  په خپله او يا هم نور

کمزوريو او بېوسيو ته پام يش. دا اثر هم د انسان د کار يوه  ،نيمګړتياوو

بېلګه ده، چې له ډېرو هڅو او دقت رسه رسه بيا هم له نيمګړتياوو خايل نه 

او عقيده يي هويت د خونديتابه لپاره  دی. له هغې ورځې چې د ميل

او نيت و  ارمان، نو له همغې ورځې زما يو هڅې پيل شو عميل مبارزې ا

چې د دې مبارزو کرونولوژي بايد وليکل يش او راتلونکي نسل ته انتقال 

يش. څرنګه چې زه په خپله له پيله بيا تر دې دمه د ګڼو پېښو په مند کې 

 وم او هر څه مې له نږدې ليدل او څارل، نو خپله مې زړه و چې هر ريراګ

خپله د ليک په دايره کې راڅرګند او انځور کړم، له دې کار  څه زه په

څخه مې يوه موخه دا وه چې د ميل مبارزينو تصوير تت پاتې نه يش او د 

بل پښت او بلې زمانې  انځوردې زمانې د اغزنو رشايطو د اصيل مبارزينو 

. د هرې ورځې پېښې او د هرې پېښې نېټې ثبتېدلې او يشته سم انتقال 

پر دې نه پوهېدلو چې د پېښې رس به چېرته وځي او د دې  موږ هم

 .مشوړې رس به څنګه خالصېږي. نږدې شپږ کاله زمانه يې په بر کې ونيوله

کله چې د ميل هويت لپاره ميل مبارزه له قانوين پلوه د برياليتوب 
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وروستي پړاو ته ورسېده، نو د شپږو کلونو د يادښتونو د ترتيب او تنظيم 

 شوم، ښايسته ډېر يادښتونه شول. په لټه کې

په کرونولوژيک ډول د دې يادښتونو ترتيب او تنظيم او بېرته د تېر 

او  شوي وو ځينې يادښتونه ال درکه ؛شپږ کلن مزل وهل څه اسانه کار نه و

ځينو تاريخي نېټې نه درلودلې، د ځينو نېټې وړاندې وروسته وې، خو په 

تر ډېرو کتنو  .ات دا اثر واړوه راواړوهټوليز ډول مې تر پنځه لسو ځلو زي

تاسو له نظره تېر کړ.  اوس او ځرينو وروسته دغه څه ترې جوړ شول چې

هن ته راغلل چې ذنو بيا راته  ،کله چې ما د دې اثر وروستۍ جمله وليکله

ال هم ځينې مهم يادښتونه او د غونډو بهريونه پاتې دي. په فرانسه، 

امریکا، عريب متحده اماراتو او  وېډن، هالينډ،ې، سانګلستان، روسيې، نارو 

ځينو نورو هېوادونو کې لويې او وړې غونډې شوې وې، د هغو غونډو 

راپورونه او تصويرونه مې تر دې دمه ترالسه نه کړای شول، هغو ټولو 

دوستانو ته چې د ميل هويت په ننګه يې بېالبېلې غونډې جوړې کړې 

ترې هم غواړم، دغه راز د هېواد په داخل وې، مننه ترې هم کوم او بښنه 

په ميدان  کې هم د يو لړ غونډو راپورونه او تصويرونه ترالسه نه شول،

وردګو کې د ميل ثبات ټولنې د مرش ضياء الح  امرخېل په نوښت يوه 

لويه مظاهره وشوه، په زرګونو هېوادوالو په کې ګډون کړی و، مننه ترې 
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ايو. په هلمند کې د هلمند مدين ټولنې او د په کار ده، کور ودانی ورته و 

هغې د مرش )رسدار همدرد( او نورو ټولنو په نوښت بېالبېلې مظاهرې 

وشوې او ګڼ شمېر خربي کنفرانسونه وړاندې شول، له ټولو څخه مننه 

(مه نېټه جمهور رييس غني لومړنۍ برېښنايي ۶۹کوو. کله چې د ثور پر )

و شمېر نورو ملګرو رسه ختيزو واليتونو ته سفر تذکره ترالسه کړه، نو ما له ي

وکړ، د جمهور رييس د دې ګام د مالتړ په خاطر مو لومړنۍ غونډه په 

کونړ کې وکړه چې د وايل او نورو دولتي چارواکو په ګډون د کونړ په 

سلګونو مرشانو، مدين فعاالنو او مخورو په کې ګډون کړی و. په غونډه کې 

 کليمزي( په ګډون ګڼ شمېر مخورو شخصيتونو او د کونړ وايل )وحيد هللا

ديني عاملانو خربې وکړې او ټولو د جمهور رييس د دې کار هر کلی وکړ 

(مه نېټه ۶۱او خپل مالتړ يې څرګند کړ. يوه ورځ وروسته يانې د ثور پر )

په جالل اباد ښار کې د وايل )ګالب منګل( په ګډون په لسګونو دولتي او 

په سلګونو قومي مرشانو په يوه لويه غونډه کې ګډون وکړ. ټولو په يوه غږ 

د جمهور رييس غني دا کار وستايه او دا يې د اسايس قانون د تطبي  

لپاره يو اسايس ګام وباله، ويناوالو د دې کار لپاره له جمهور رييس او 

حکومت څخه خپل مالتړ څرګند کړ او هغه ډلې او اشخاص يې وغندل 

ې د دې ميل پروسې پر وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، يوه ورځ چ
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(مه لغامن ته الړو او هلته مو په هغه غونډه کې ګډون ۶۲وروسته د ثور پر )

وکړ چې د ختيزو واليتونو د ټولنيزې رسارسي شورا د لغامن څانګې له 

خوا، د ميل هويت په مالتړ جوړه شوې وه. په غونډه کې د لغامن وايل 

ننګ( هم ګډون وکړ او د خپلو خربو په ترڅ کې يې د تذکرو د   )اصف

وېش له پيل شوې لړۍ څخه خپل مالتړ څرګند کړ. په غونډه کې ټولو 

برخوالو د برېښنايي تذکرو د وېش مالتړ وکړ او له حکومته يې وغوښتل 

چې ژر تر ژره دې دا لړۍ ټول افغانستان ته خوره کړي. تر دې غونډې 

واد په نورو واليتونو کې هم د برېښنايي تذکرو د وېش مالتړ وروسته، د هې

غونډې جوړې شوې. د لوګر، پکتيا او خوست واليتونو چارواکو او وليس 

وګړو ما )يون( ته بلنه راکړه چې د هغوی له خوا د برېښنايي تذکرو په مالتړ 

غونډو کې هم ګډون وکړم، خو وخت مجال رانه کړ او زه د هغوی د 

وړی پاتې شوم، همداراز په نورو واليتونو کې هم دا لړۍ پسې مينې پور 

وغځېدله. دا نو هغه وخت و چې نور نو د ميل هويت مخالفينو تر ډېره 

بريده ماتې خوړلې وه او د تاریخ څرخ د ملتپالو او هويتپالو افغانانو په 

ګټه څرخېده، خو تر دې د مخه حاالت اغزن وو. په هغه زمانه کې لکه 

ې مې د دې اثر په منت کې يادونه کړې، د ميل هويت په مالتړ څنګه چ

د ميل تحریک په شمول د ځينو سيايس ډېرې غونډې شوې وې، خو 

ګوندونو، ميل حرکتونو او نورو مدين بنسټونو، ځينې کارنده اعالميې 
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ځينو رسنيو مثبت او ځينو منفي رول ولوباوه. د ځينو  .ترالسه نه شوې

و چې دا برخه بايد د يوه ځانګړي څپرکي په توګه څېړل انډيواالنو دا نظر 

شوې وای. د کتاب په منت کې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، 

دغه سرت  د يي هويت او هخو دلته يادونه کوالی شم چې د ميل او عقيد

ارمان لپاره، ژوندون راډيو ټلوېزيون، شمشاد راډيو ټلوېزيون، کابل نيوز، 

و، وطن ټلوېزيون، پښتو ټلوېزيون، پژواک خربي اژانس، سپوږمې راډي

ورځپاڼو، لوی افغانستان جريدې، تاند، روهي لر او بر او ويسا، رسنوشت 

خپرونو تر خپله وسه پورې خپل  ييو شمېر نورو واليت ځينو نورو وېبپاڼو او

، له ټولو مننه په کار ده. هغو دی ميل او اسالمي مسوليت تررسه کړی

منفي رول يې لوبوالی، دلته الزمه نه بومل چې نومونه يې  رسنيو چې

واخلم، د هغوی همدا رشم بس دی چې له خپلو مغرضو هڅو او شيطانت 

د منفي رسنيو تر څنګ په  .رسه رسه خپلو شومو موخو ته ونه رسېدل

و چې د ميل و   حکومت کې او تر حکومته بهر نور ګڼ شمېر اشخاص هم

اندې يې منفي رول ولوبوه چې ځينو ته يې او عقيده يي هويت پر وړ 

 نغوته کړې ده. هم موږ د دې کتاب په منت کې

وري هېوادوال چې د ملت په استازۍ يې د ميل هويت د شعهغه 

مالتړ لپاره هلې ځلې کړي، د هغو شمېر هم خورا زيات و، دوی په 

ټولو څخه  له مستقيم او نا مستقيم ډول په دې مبارزه کې ګډون وکړ چې

 .کوو او کور ودانی ورته وايومننه 

په حکومت کې ښاغلی محمد حنيف امتر هغه شخص و چې تر ټولو 

زيات يې په دې برخه کې هلې ځلې وکړې، که څه هم د دې موضوع په 

پيل کې زړه او نا زړه و، خو څومره چې د پرديپالو او متعصبو کړيو 

پالنې لپاره د  او حرکتونه زياتېدل، د ميل هويت د  عملونه تنګنظري

حنيف امتر احساس او عمل هم زياتېده، په دې ټول بهري کې ما وررسه په 
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متاسونه نيويل، خربې مې وررسه کړې دي، جرګې او مرکې  ځله لسګونو

کړي او د ده په وسيله مو جمهور رييس ته د ملت پيغام  مې وررسه

وررسولی دی، په دې لړ کې کله کله خربې ډېرې ترخې شوې هم دي، 

خو پرې شوې نه دي. که جمهور رييس ته د امتر له خوا قناعت بښونکي 

 نوره هم ځنډېدلې وای. پروسهدليلونه نه وای، نو کېدی يش دا 

نېټه ما مسکو ته يو سفر درلود، تر سفر ( ۹ل( کال د ثور پر )۶۹۳۲د )

يوه ورځ دمخه مې له ښاغيل حنيف امتر رسه په شش درک کې د امنيت 

شورا دفرت په مېلمستون کې دوه په دوه وکتل، د تذکرو موضوع مې يو 

ځل بیا وررسه ياده کړه، ده د نتيجې په توګه راته وويل: درې خربې دي 

او موږ  يکرښو په توګه مشخصې کړ چې هغوی )شاملټلوالې( د خپلو رسو 

د تذکرو وېش تېرېدونکي نه يو او که حکومت  مسلو ته وايي چې له دې

، نو موږ له حکومت څخه وځو، اوس ته وايه چې موږ له دې پيل کړي

درېو څخه کومه يوه غوره کړو او موږ د خپلې رسې کرښې په توګه پر 

تک کريس  کې باتودوی وايي، په پارملاين انتخا ؟هغې ټينګار وکړو

، منالی )واحده څوکۍ( يانې دا چې حوزې دې وړې يش، دا نه شو

ۍ څخه د هېواد د کمصنوعي سپوږم لهملګرو ملتونو چې په وروستيو کې 

خپره کړې او په هغې کې د دوی په  اخيستې، هغه يې وګړو کومه احصايه

مې يکل، دا نه مني او درېيم د افغان ښودل شوینظر د پښتنو شمېر زيات 

د وروستي نظر په توګه دا  راته په ذکر رسه د تذکرې وېش نه مني، اوس ته

کوم يو انتخاب کړو او پر هغې ټينګار  موږ ووايه چې په دې درېو کې

، يوکړو؟ ما وويل، د هغوی دا درې واړه غوښتنې او ټينګار ناقانونه د

هېوادپاله برخه په دې دريد کې وای چې نه  کې کاشکې په حکومت

يوازې دا درې واړه برخې يې پر هغو منيل وای، بلکې د مخالفت په 

حالت کې يې قانوين سزا هم ورکړې وای، خو څرنګه چې دا حکومت هم 
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و کې بيا هم ستاسو انتخاب ېيو مصلحتي حکومت دی، نو که په دې در 

يوازې يو انتخاب وي، نو بيا د برېښنايي تذکرو موضوع ځکه غوره کړئ 

هم  همر موضوع ده. دا دوه نورې موضوعګانې که څچې دا د ټول ع

پارملاين ټاکنې که په  .نه دي مهمې په انډول يوې مهمې دي، خو د دې

ښه ډول تررسه يش که حوزه يي نه هم وي، يو څه عدالت په کې راتلالی 

دا نه منل کېږي، نو بيا به بله رسشمېرنه ويش، افغانستان  که يش، رسشمېرنه

يې ټګي وکړي، په  به شمېر کې په خو ،ه يش کموالیرس ن چا کې څوک د

حقيقي شمېره څرګنده يش. د هويت مسله ډېره حساسه ده، که  به پای کې

يو ځل مترضره شوه، جربان يې بيا ډېر سخت دی. امتر صيب وويل: نو 

ستا په نظر همدا مسله موږ ټينګه کړو؟ ما وويل، هو! پر همدې مسلې ځکه 

هم اسايس قانون حکم کوي، هم يې نور قانوين ډېر ټينګار وکړئ، چې 

مسري بشپړ کړی او هم يې ملت غواړي، هغه ويل بس سمه ده، زه به 

جمهور رييس ته د خپل وروستي نظر په توګه همدا خربه وکړم او ټينګار 

به هم پرې وکړم. ما ورته د خربو په پای کې وويل، زه اوس د يوې اوونۍ 

 ېرييس تر هغه وخته دا کار ونه کړ، نو کله چلپاره سفر لرم او که جمهور 

او پخواين ولسمرش  عبدهللا راغلم، پر جمهور رييس غني، ډاکټر عبدهللا

حامد کرزي درېواړو عريضه کوم، سرتې محکمې، لويې څارنوالۍ، د 

اسايس قانون پر تطبي  د څار کمېسيون، د ميل شورا د شکاياتو 

نورو اړوندو ارګانونو ته ځم، عريضه کوم ، د ټاکنو کمېسيون او ونوکمېسيون

او ورته وايم چې د اسايس قانون د دوه ويشتمې مادې مطاب  څوک چې 

د افغانستان تابعيت ولري، مسلامن وي او له افغان مور او پالر څخه 

زېږېدلی وي، هغه ح  لري چې جمهوري رياست ته ځان کانديد کړ، نو 

مه او افغانيت نه يې د افغان کلکله چې دا درې ښاغيل اوس په تذکره ک

؟ د ټاکنو ي ووکانديد کړ  ونهمني، دوی جمهوري رياست ته څرنګه ځان
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سيون ولې دوی ته د نوماندۍ اجازه ورکړې ده. ما ويل زه پر دې هم ېکم

 پوهېږم  چې ياد اورګانونه به زما پر عريضه رس هم ونه ګروي، خو زه به د

غږ اوسني او راتلونکي نسل ته  لوی خربي کنفرانس په ترڅ کې خپل يو

ورسوم چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کاوه چې د جمهوري رياست 

امت زع، خو د هېواد د وو نوماندان يې له خپل ميل هويت څخه منکر

پر دې مسله ودرېږو، . امتر صيب وخندل او ويې ويل: ولپاره نوماندان و 

دې حکومته وځي، هم  دا زموږ رسه کرښه ده. که دا نور پر دې خربه له

ورته تيار يو، دې ته هم تيار يو چې حکومت هم پرې ړنګ يش، خو له 

دې مسلې څخه نه تېرېږو. د امتر صيب په همدې خربو له هغه څخه 

رخصت شوم.  تر دې مالقات لس ورځې وروسته جمهور رييس د تذکرو د 

 وېش لړۍ پيل کړه.

ان بايد د دې سړي دا داستان مې ځکه وليکه چې د ميل هويت پلوي

)حنيف امتر( دريد له ياده ونه بايس، زه ترې د ميل هويت د پلويانو په 

استازۍ مننه کوم. اکرم خپلواک هم له ځينو کوچنيو مالحظاتو او په 

ځينو برخو کې له وړو تنګنظريو پرته تقريباً مثبت رول ادا کړی، چې د 

راهي، فاروق وردګ او دې مثبت رول له امله ورڅخه مننه کوو، غالم نبي ف

ځينو نورو دولتي او نيمه دولتي چارواکو هم تر خپله وسه خپل مسوليت 

 تررسه کړی چې مننه ورڅخه په کار ده.

د وليس جرګې په وکيالنو کې هم ګڼ شمېر وکيالنو خپل مثبت رول 

ولوباوه چې له هغې جملې څخه  کامل نارص اصويل، ارين يون، مريبت 

کټوازي، محمود خان سليامنخېل، سخي مشواڼي،  خان منګل، نادر خان

نسيمې نيازۍ، صاحب خان، قادر ځاځي، حميدزي اليل، قدرت هللا 

سهاک، اکرب ستانکزي، راضيې منګل، مولوي ترخېل محمدي، قادر 

کالتوال، عبدالحی اخندزاده، نواب منګل، عبيد هللا بارکزي او ځينو نورو 
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خه په کار ده او د دوی له الرې له مثبت رول ولوباوه چې ډېره مننه ورڅ

 نورو ټولو ملتپالو او هېوادپالو وکيالنو څخه مننه کوو. 

د مرشانو جرګې له اکرثو غړو په تېره بيا رييس فضل الهادي مسلميار، 

ډاکټر فيصل سميع، لطف هللا بابا، ډاکټر زملي زابيل، هاشم الکوزي، 

نورو ټولو سناتور  محمد حنيف حنيفي او د  ګډ کمېسيون له غړو او

 صاحبانو څخه مننه چې په پای کې يې اغېزمن رول ولوباوه.

د مبارزې په بهري کې ټولو قومونو خپل موثر نقش ادا کړ، چې د ټولو 

په استازۍ د هوتخېلو قوم څخه چې په منظم او منسجم ډول يې په توره 

انو په او مېړانه ميدان ته راودانګل مننه کوو. د بېالبېلو قومي شوراګ

 استازۍ، د وردګو ټولنيزې رسارسي شورا څخه مننه کوو.

په بهر مېشتو افغانانو کې حاجي صيب فضل الرحمن، شېر عيل خان 

شېر، عيل محمد مجبور، عبدالنصري ياسيني، حوريه عامل، حاجي نسيم 

ساپي، محمد افضل شريينزوی او نورو څخه ډېره مننه چې وخت پر وخت 

 وي مرستې کړي دي. يې خپلې مادي او معن

په کور دننه کې له ښاغيل الهام الدين مظهر، حاجي خري هللا 

قديرزوی، خان افضل هډوال، ګل مقصود ثابت، محمد ابراهيم نظري، 

عبدالقيوم پرديس، محبوب هللا خان محبوب، څخه مننه چې مايل او 

معنوي مرستې يې وکړې، د مدين ټولنو او سيايس خوځښتونو په استازۍ 

کټر خوشال روهي، ډاکټر فيض محمد ځالند، ضياء الح  امرخېل، ډا

ډاکټر ضياء الدين کامل، د النخيل چاپخونې له مسولينو او نورو څخه هم 

 ډېره مننه چې په متواتر ډول يې دې ميل کار ته اوږه ورکړه.
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د کومو کسانو او بنسټونو يادونه مې چې وکړه هدف مې دا و چې د 

له الرې له ټولو هغو ميليونونو هېوادوالو څخه چې په  يادو کسانو د يادونې

دې ميل بهري کې يې په مستقيم او نا مستقیم، څرګند او نا څرګند ډول 

خپل رول ادا کړی دی.  له هغو ټولو او د هغوی تر څنګ له ټولو 

نومورکو مبارزينو څخه ډېره مننه کوو چې خپل ميل او ديني رسالت يې 

 له ټولو مننه.تررسه کړ. يو ځل بيا 

د دې اثر له ليکلو څخه مې هدف دا و چې د ميل هويت لپاره شوې 

مبارزه ګام پر ګام تعقيب يش او راتلونکي نسل ته د دې زمانې د مبارزينو 

يو تصوير وړاندې يش. له ډېرو سرتو ستونزو رسه رسه د ميل هويت لپاره 

، خو دا احتامل د مبارزې دا پړاو له قانوين پلوه د بري درشل ته ورسېد

هم شته چې د ميل هويت کورين او بهرين مخالفني به د برېښنايي تذکرو 

د وېش پر وړاندې ستونزې جوړوي او د ميل هويت د ځلونې او ميل 

وحدت د ټينګښت پر وړاندې به خنډونه راوالړوي، خو هيله ده، د ملتپالو 

د اوسني نسل د  مبارزه به هم روانه وي او راتلونکی نسل به زموږ د زمانې

ميل مبارزينو له مبارزو څخه الهام اخيل او پر خپل وخت به د هېواد، 

 ملت او هويت مخالفينو ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکوي.

 د ميل او عقيده يي هويت د ال ځال او ښکال په هيله

 محمد اسمعيل يون

 (مه نېټه۷۹ل کال، د غربګويل) ۶۹۳۱
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