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  13 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئ سره اړيکه ټينگه کړله موږ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١۵/١٠                                                                             پعبدا�حد سرتي

  

  ! غلوکارنه دی رابلل د لويوجرګو دملي

  دوھمه برخه

  

  په افغانستان کي  د مافيا سازمان چامنظم اومتحد کړی ؟

لومړۍ دا پوښتنه چې داکومه : څومھموټکوته اشاره ولرم  په دوھمه برخه کي  غواړم چې
 څه ؟ښکروره مافيا ده چې اوس ھم دافغانستان خلک زوروي اوھم نړيوالې مرستي اوملي شتمنۍ لوټوي

  وخت د چا، اوچيري  دومره منظمه  او دافغانستان پر ولس او دولت حاکمه کړه ؟

وادو يي ھجلتونو رانسکورول شروع سوه ، دخارواد کي دافغانستان قانوني دويکله چې په ھ
نړيوالو اورا څرمه  افغانستان پاکه خاوره د اوږده سوه ، د خصوصا زموږ د ګاونډيانو ناولې Oسونه را

اته وOړه دلته ھيوادو د سيالۍ په ميدان بدل سو ، خونړيو جګړو زور واخيست ، ټولنه  د ګډوډۍ خو
انس را وروسته په اضطراری  دکورنيوجګړوپه وخت کي زرغونه سوه ، د بن ترکنفر.مافيا راشنه سوه

  .لويه جرګه کي منظمه ، قوی ، متحده اومطرح سوه 

کله چې په اضطراری لويه جرګه  کی د مشرتابه خبره راپورته سوه  داعليحضرت محمد  
 رسيدو څخه داسی ويره  پيدا سوه چې که چيری په اضطراری لويه جرګه کې ظاھرشاه د بيا واک ته د

دای ير د پښو د ايښودلو ځای ونلري اوک منځ ته راسی نو يوازی به مافيا نويوملي او قانوني حکومت
ولس په وړاندې محاکمي ته راکش کړای سي ، چی  سوه  د ملت په غوښتنه ملي قات�ن اوملي خاينان د

وادو دناځوانمردانه Oس يودروی بل خوا به زموږ د ګاونډيوھکاربه ديوه پلوه افغانستان پرپښو  دا
يوبې Oس اوپښو کمزورۍ ، بی   ډب کړي ، ھمدا وجه وه چې په اضطراری لويه جرګه کېوھنوOره

وادو د استخباراتو په اشاره  داسی جوړکړی سو چې بايد يډيوھتجربې  دقدرت ليونۍ حامد کرزی دګاون
ْھم اضطراری لويه جرګه  دخپلی اصلي Oري واړوي اوملي ګټي او د افغانستان راتلونکي دخپل قدرت 

  . ربانی کړي ق

ښي لوی جرګې ته زمينه برابره وOی سوه په ډيره بی شرمی  دجرګې ھغه طرزالعمل چې ديوې
Oس ووھل سو چې تاسي به يی په دی کتاب کي پخپله داضطراری لويی جرګي دکميسون د غړولخوا 

ونه وادو ټول Oس پوڅو Oسيالعمل ترشڼدولو ورسته دګاونډيو ھدجرګې دطرز . ليکل سوی وګورۍ
يی د ھغو غلواو جاسوسانو دلګۍ سره تنظيم کړه چی  سره ورکړي ، او د حامدکرزی ترمشرتابه Oندې

ټکان په لس ګونه زره افغانان يی په داسي ناروا  ډولو وژلي وه چې اص� يی  رايادول دسړي ضميرته 
  .په اوبوOھو کړي ډول لرلې  يي کوم چې د بن کنفرانس نه په نسبی لېيورکوي ، د ولس ټوله ستړيا ھ

حامدکرزی د ګاونډيواستخباراتو په مرسته ھغه پاشلی او رټلی مافيا چې په  خپل منځی محلي 
جګړو کي شکيل وه کله بي پخپل منځ کی  د تاريخی اثارو اود مخدره توکو پر قاچاقواو پاټکونو 

غانانو په وژلو کي پرمحصول په جګړواوشخړو کي مصروف وه  ، کله به  د ګاونډيانوپه لمسون د اف
که څه ھم د طالبانولخوا يوڅه کمزوري سوي وه ، دحامد کرزی ترمشرتابه Oندي دي . اخته وه 

  .مړژواندی سړی خوره شرمښانوبيا ساه وپيرله او  سره راټول منظمه اوپه يوه قوی سازمان بدله سوه 
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 کرزی په  مرسته په دغه مافيا په ډيرو ټګيو برګيوحامد کرزی قدرت ته ورساوه ،اود  حامد
انتقالی دوره کي مافيا نوري ھم پردولتي قدرت منګلي ښخي کړې اودولس ټول ښارګونه يي نورھم 
ترخپل واک Oندي راوستل ، دافغانستان داضطراری لويي جرګۍ کتاب دځينوھغو، توطيو او Oس 

چې دا کتاب Oس ته ګران لوستونکي به يی خصوصا ھغه چا Oس ته  څخه پرده پورته کړيده چې وھنو
واد په تاريخ کي دمافيا دسازمان ته قانوني شکل اورنګ ور يه دې ورغلی  وھڅوم چې دا کتاب دھن

   .کولوڅخه پرده پورته کړيده ،ھمدا علت دی چې زموږ خلګ Oتراوسه ددي غميزي قربانی کيږې

يي جرګي کتاب يوھم داضطراری لو ماته دوه کتابونه چې نسبتا پروخت اوپرموقع چاپ سوی دی
 ددي کتاب ارزښت په دې کې .ليکلی دی ) دين محمد جاويد اواسدهللا ولوالجی( دی چي دښاغلو ھر يوه  

ډلي مسلکي  چې ھغه چا چې دمافيا سازمان جوړکړی اود افغان مظلوم ملت برخه ليک ديوې وړېئ د
وه چې داکتاب چاپ اونشر ھغوی په قدرت اومستې کي . غلو، قات�نو، اولوټمارانو په Oس ورکړی دی

يی پر ورکه  Oر وOړې ، ددې فاجعي څخه را   شو خو ډيرلږي نسخې دخلکوترOسه ورغلې نوری
افغانستان ( ،رشوت،خيانت او جناياتو ټول ډولونه  په يوه بل کتاب سپراخ فساد،اخت�زيږيدلۍ  

 پنامه دښاغلې شاه اغا صديق مجددې لخوا په داسی حال کي چاپ سو چې دفساد )درچنګال خونين فساد 
  .مسلکي غلوغټه ډله O  په قدرت کي وه 

زما په نظرديوه ليکوال ښه والی اورښيتنوالی به په دې کي وي چې خپله ليکنه کی پراصلی 
عادت لری چی Oن  ځيني ليکوا.، اودناخوالو څخه پرده پورته کړيوخت حقايق خلکوته څرګند کړي
درواغ ، خدمت اوخيانت ، صداقت اومنافقت  رښيتا او دواکمنانوپخوا دمړو مارانو سرونه کوټي اويا د

خلکو ته ورپيژندل ښه کار دی ، يا  رسوا کيدل اوخوانی جنايتکاران پکه څه ھم د .خلکوته تشريح کوي 

لکه . لکوته حقايق وښودل سي دومره ګټه نلرې لکه کوم چې دجنايت پروخت خخو اوسنی وضعی ته 
  . )نکروزي چی تراخترتيرې سي په ديوال تپۍ(به يوه متل کي چې وايي  

ْکني په دوھمه برخه به تاسي ته تريوحده په اضطراری لويه جرګه کي دحامد کرزی ، يددي ل 

په دي معنا  دارنګه دمافيا دمشرانو ټګۍ اوتوطيي په ډير لږ اندازه  اخضرابراھيمی ، زلمی خليل زاد او
 ورو ورو يي  . ي رالڅي سويدي ه ورغلي اويا يی دنظره تيري سويدھغه سه چی  د ليکواOنو Oس ت

څنګه حامدکرزی  کوم مواد چي دياد سوی کتاب څخه رااخستل کيږي داموضوع روښانه کيږي چی
او ولس ترټلی ،زلمی خليل زاد اواخضرابراھيمی دخپل نفوذ څخه کاراخلي  ددي دپاره چې ھغه لړلی  

ران ، پاټک ساOران او واليان ، مشاور وزيران ، دکابينی غړي ، قات�ن ، حرفوی قاچاقب
نو لړلوOسوته بيا تيري چړې ګناه خلکو په وي وادو جاسوسان د دلس ګونه زرو بیيدګاونډيوھ

ي ، ْورونه به Oس ورکوي او اضطراری لويه جرګي ته يی ور دننه کيدو دروازه ورخ�صوطاوسا
ھلته ملي او وطنپال مشران او روحانيون خصوصا دپخوانې پاچا ملګري په تھديد  او ويروي چې بايد 

وه ددې دپخوانی پاچا دم�تړڅخه Oس واخلي ، ھغه کسان چې د اضطراری جرګي په تاOرکي حاضر 
  .حقيقت څخه Oډيرباخبره دی

وکي دپريکړي اوفيصلي موقع  دضطراری لويي جرګي صحنه يوه عجبه صحنه وه په اخرو لحظ
 دموقتي اداري واليانو، وزيرانواو غلو دخوا يو د وحشت اوډارجال غوړيدلی وو، حامد ،ورکه وه

وزيرانو او واليانو په واسطه دويري  کرزی او وروڼه اوملګرو يي دپيسو په ويشلواوھمدارنګه د
څنګه  اټول فشارپردي و چې زلمی خليل زاد  اواخضرابراھيمی لخوا ږځی خورې وی خورولو اوري

لويه جرکه بي Oري کي  اوڅنګه ملي مشران وويروي ترڅو د پخوانی پاچا د کاميابۍ Oره وتړي ، 
رسوي ترڅو د دوی تر وس Oندي يوکمزوری بي ټولنيزم�تړه يوبی تجربی کس حامد کرزی واک ته و

  .وي 
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دقوماندانو دفشار د Oری ، - ٢،  دجھادي مشرانو دخپلولو ت�ښ-١، دوی د څو Oروڅخه کاراخلي
دشمال دځينو زور  -۵ ،دپيسو اوچوکيو د وعدو دOری-۴په کميسون کي د اخت�فاتو د ايجادولو ، -٣

ورو قوماندانواودموقتي اداري د وزيرانو او قوماندانو  په واسطه د وحشت او ډارھرډول اوازي خپرول 
  د ظاھرشاه په ملګروکي -٧ه دخبرودنشرمخه نيول ،دمطبوعاتو دخولو  بندول او ډارولو په ذريع -۶، 

 ھغه ښکاره اوڅرګنده کړه وړه وه چې د جرګي اکثريت ګډون وال اوھم د کميسون ،دځينوکسانورانيول
بايد يادونه وسي چې په دي اکثرو کارو کي د زلمی خليل زاد رول ديوه .  با ايمانه غړې پرموافق دي 

  .دکميسون پرنوروغړوتپل کيدۍ  براھيمی ، پرقاسمياراووايسرای په صفت ھم پراحضرا جابر

دادۍ دلومړۍ برخی په دوام دکميسون داخلی جنجالونودزلمی خليل زاد ، اخضرابراھيمی 
    .ګورۍ  اودحامد کرزی دتپلوسووکاروداصلی متن دکتاب داصل څخه په کاپی کی
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