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   :د فاتحې جريان

نيټه دشنبی په ورځ  د سھاريولس بجی د يوه ملګری سره و ړ وم ۶کال داسد دمياشتی په  ١٣٩۶د

يې مبايل يې خ4ص کې چې فيس بوک يې راواړاوه سمد سه ډيرغميګين ښکاره سو او د ځان سره 

ما ورته وويل چې خيريت دی ھغه وويل چې د افغانستان د خپلواکۍ د ) انا8 وانا اليه راجعون( وويل 

ګټونکی کورنۍ يو بل ستوری ډوب سو ما و پوښتل ھغه څوک ؟ ده وويل چې شھزاده احسان = خان 

کړی چې و ما له ھغه ځايه حرکت و. د غازي امان = خان دريم زوی پرون په حق رسيدلی دی 

پوښتم د ھغه د جنازې پروګرام به څه وي؟ فکر مي کاوه چې کيدای سي چې جنازه يې کابلته راوړي 

، ھرچيري چې مې تلفون وکړی چا جواب رانګړی ، د ماپښين درې بجې وې چې د ښاغلی 

داکترصاحب زلمي رسول دفتر ته ورغلم ھلته مي پوښتنه وکړه چا مالومات رانکړ ، ناھيلی کورته 

راغلم د ماښام تر لمانځه وروسته مي په واشنګتن کې د غازي امان = خان وراره ښاغلي عبدالعلي 

سراج صاحب ته زنګ وواھه او پوښټنه مي ځيني وکړه ھغه راته وويل چې مرګ يې حقيقت لري خو 

 د د ھغه د وصيت سره سم ھغه په به سويس کې د مسلمانانو په ھديره کې خاورو ته سپارل کيږي ،

وخت په باره کې يې تر اوسه پريکړه نده سوې ، دھغه څخه مي ھٻله وکړه چې زماسره د غازي امان 

= خان د لور شادوخت ھنديه جاني تيلفون نمبر نسته ھٻله ده چې د تلفون نمبر يې راکړی ، نيم ساعت 

ه زنګ ووھه وروسته ھغه ماته د ټيلفون نمبر راکړی او راته  يې وويل چې د شپې لس بجې ورت

ماوورته وويل خدای دی وکړی چې زما تيلفون ته جواب راکړی ځکه ھغه زما د تلفون شميره نه 

ًپيژني ده راته وويل ستانوم مي ورته ښودلی دی ، پر پوره لس بجې مې زنګ ورته وواھه فورا يې 

 وويل زه ځواب راکړ او راته يې وويل کندھاری يې ؟ما ورته وويل ھو، ول مھرباني ، ما ورته

غواړم د شھزاده احسان = خان د جنازې او فاتحې په ھکله د مالوماتو تر  سه کولو د پاره ستاسي 

حضور ته درسم ،ھغې په ډيره مھربانه لھجه راته وويل سبا يولس بجی زه انتظار باسم ، سبا يولس 

 ته نږدې د بجې يو بل قومي مشر ښاغلی سيف الملوک خان صافی راسره و چې د ملی ارشيف

مرحوم مجتبی خان مستمندی کور ته ورغلو وروسته د پوښتني يې اجازه راکړه چې وردننه سو 

يواوږد کور و په اخر کې يوې وړې کوټې ته ورننوتوھلته درې کسان او بي بي جانه په يوه وړوکې 

اسمو او کوټه کې ناسته وه لومړی مي اجازه واخيسته او تر روغبړ وروسته مي د خواخوږي تر مر

دوعا وروسته د وتلي ليکوال او تاريخ پوه ښاغلی اکاډميسن محمد اعظم سيستاني صاحب کتاب چې 

بي بي جاني ته دالۍ کې ) از دوره اماني تا حکومت حامد کرزی افغان زنان حقوقی وضعيت (عنوانی 

  .په ډيره مينه پر ميز و خپل مخ ته کښيښود او مننه يې وکړه 

ي جاني موږ ستاسی سره د مرحوم شھزاده احسان = خان په جنازه او فاتحه کې  ما ورته وويل بي ب

څه مرسته کو ی سو؟  د جنازی او فاتحې مراسم څه وخت دی؟ ھغې د مرحوم د مرګ په ھکله په 

ويرجنه لھجه راته وويل چې زه که څه ھم په فزيکی لحاظ ستونزي لرم خو په روحی لحاظ ډيره تکړه 

ډيرتشويش نلرم خو بيا ھم ورورو او ډيرمھربان او وطن پال کس و يوځای سره لوی يم ھيڅ غم ته 

ًسوي او زاړه سوي و حتما تاثيرکوي ، د ده مراسم راتلونکي جمعې وروسته په سويس کې ترسره 
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کيږي ترڅو جنازه يې نه وي تر سره سوې فاتحه يې نه اخلو زه ګورم چې فاتحه يې دولت اخلی او که 

خپله بايد واخلو زه تاسي ته احوال درکوم ، ما ورته وويل په دواړو صورتو کې موږ تر موږ يې په 

خپل توان پوري ستاسي خدمت ته حاضر يو ، په اخر کې مي ورته وويل چې اجازه ده يو وړانديز 

ستاسي حضور ته وړاندي کړم ؟ وې ويل مھرباني ، ما ورته وويل چې که چيري د مرحوم شھزاده 

 خان يا د شاه غازي امان = خان څه ياداښتونه او ليکني موجود وي او موږته يې کاپي احسان =

. راکړی دلته دوستان سته چې ھم يې ترجمه کو ی سي او ھم يې د چاپولو کار تر سره کو ی سي 

ھغه موسکی شوه ويې ويل زموږ په کور کې يوعجيب حالت و ، زموږ د کور کارکوونکي اکثريت 

 ورکوله ، ھر ډول کاغذ چې به زموږ په کور کې ليدل هن وه ھغوی ته د انګليس سفارت تنخواايتالويا

کيدۍ ھغوی په پټه وړۍ او کاپي به يې د انګليس او افغانستان سفارت ته ورکولې حتی کله کله به يې 

 د برق بل ھم ور وړی و ځکه دوی ته ويل سوي چې ھر کاغذ راوړی ؛ کله چې به زما پ4رد کوره

  .وتۍ ترھغو به مخبران ورپسې وه تر څو چې بيرته به کورته راتلی 

موږ ترې رخصت واخيست دباندي مي وھغو نورو کسانو ته د زيد چرخي او بل حاجي نيک محمد 

نومٻده ته  وويل چې موږ د فاتحې له جريانه خبر کړی ، ھغوی ھو وکړه او موږ را ووتو، پر ري 

 پوه سوم چې دوی د خپلی وطن دوستۍ جزا ويني او اوسني مي ملګري راته وويل چې زه نن

  . واکمنانو د خپلي وطن خرڅوني پر ګدۍ مزې کوي 

په دوھمه ورځ يعني پنجشبه تلفون راغلی او راته ووې ويل چې فاتحه په يګشنبه د ارګ په س4م خانه 

يل د چا چې په لست ما پوښتنه ځينی وکړه چې عام وخاص رات4ی سي که نه ؟ دوی راته وو. کې ده 

کې نوم وي بايد تذکره دځان سره راوړي زه ناھٻلی ځکه شوم چې دا يوه کنترول سوې او سياسي 

فاتحه ده ، ولسي او عنعنوي شکل نلري ، په ھر حال د شنبې په ورځ تلفون راغی چې ولسمشرداکتر 

مي د پوھنتون د يوه اشرف غني د يکشنبې په ورځ ايران ته ځي فاتحه دوشنبې ته واوښته سبا ته 

ګروپ استادانو سره اړيکه ونيوه ھغوی راته وويل چې موږ او تاسي به پر دولس بجې حال سره 

وکړو او په ګډه به فاتحې ته و ړسو د دوشنبې په دولس بجې زنګ راغی چې د ارګ په شرقی 

 ده ھرځای ورته ٣۶ستا د شميره په لست کې .دروازه کې د اداره امور پر  ره کو ی سو و ړ سو 

داشميره وښيه اجازه درکوي ، زه چې کله ھغه دروازې ته کوم چې دوی راښودلې وه ور ورسيدم بنده 

 ښاغلی استاد ډاکترصاحب محمد طاھرھاشمي صاحب ته مي تلفون وکړی چې دا دروازه بنده ده .وه

امورين ځي راځی ، ھغوی پر  ري وه وروسته مي يوه نوې دروازه را ياد سوه چې اداره امورته م

ھغې ته ورغلم خلک روان وه عسکرو راسره ډير ښه چلند وکړی يوازي تذکره يې وکتله نوريې 

اجازه راکړه چې کله دننه ورغلو تر ت4ښی ورسته کاسترموتران و ړ وه خلک يې د ارګ د شرق 

 کله .ې ته وړلدروازې  ته وړل او ھلته تر ت4ښی وروسته  نورو موترانو د فاتحی کسان س4م خان

  .چې س4م خانې ته ورسيدم ډيرلږ خلک ناست وه فاتحه تازه شروع سوی  
  

  د فاتحې د شروع لومړنی شيبې 
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د فاتحې په شروع کې ډيرخلک نه وه ورو ورو ځيني وزيران او ځيني دولتي خلک راغله خو د 

تحه يو ډول سياسي  حال کې داسي مالوميده چې فانظم ترتيبات نيول سوي وه  په عينفاتحې ډيرم

رنګ درلود ځکه ھغه کسان چې اوس ھم د پخوانيو خاينو ډلو د تبليغ تر تاثير  ندي تللي  وه ، کوم 

چې انګريزانو د غازي امان = خان د کورنۍ په ھکله په کاراچولي وه په فاتحه کې نه ليدل کٻده ؛ 

وسانو څخه د قدرت څخه د ليري شايد د ھغوی په زړه کې به اوس د انګريزانو او د ھغوی د جاس

کيدو ويره موجود وه ځکه د ارګ د ادارې اکثره مھمي پرزې اوس ھم د انګريزانو د جاسوسانوڅخه 

  . جوړي دي 

د فاتحې په ورستيو شيبو کې پخوانی ولسمشرحامد کرزی د درو کسانو سره يو ځای راغی او د 

 غني څخه د جنوب خوا ته  ناسته وه د رو) ھغه قطار کې چې بي بي ھنديه جانه ( فاتحې اخيستونکو

 تردوه درې دوعاو وروسته ښاغلی ډاکترصاحب اشرف غني ھم  راغی  .يوه چوکۍ درميان کښيناست

 غني ترمنځ  په خالي چوکۍ  روغبړ وکړی او د کرزي او رود بي بي ھنديه جاني سره يې د  س 

خپل ځای څخه و ړ سو او بي بي ھنديه جانی  تقريبا تر پنځلس دقيقو وروسته يودم د .کې کښيناست

مخ ته يې په منډه ورغلی او د دې  سونه يې ور مچ کړه ، د کرزی څخه نيولې د تا ر ټول ګډون 

وال حيران سوه او يو ډول ارام ږوږ ګډ سو چا ويل چې دا يوه سياسي لوبه وه ، چا ويل چې يو 

و وخت رانږدې دی ،  په ھرحال د ډاکتراشرف احساساتي عمل ترسره سو ، چا ويل چې د انتخابات

غني دا لومړی ځل نه و چې ده د بي بي ھنديه جاني  سونه ښکلوي ، تر رسمي فاتحې څو ورځي 

وړاندي د بي بي ھنديه جاني او داکتراشرف غني په خصوصي م4قات کې ھم په فيس بوک کې ھغه 

  .ړي وه عکسونه خپاره سوه چې داکتراشرف غني دھغې  سونه مچ ک
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کله چې د فاتحې جريان اخر ته نږدې کيدی نو اع4ن وسو چې اوس به د شھزاده خور بي بي ھنديه 

ھنديه جانه و ړه سوه اول يې د مرحوم شھزاده احسان = خان . جانه د خپل ورور سوانح ووايي 

په دې وينا کې مکمله سوانح په ډيرجرات او پرته لدې چې کومه ليکنه يې مخ ته نيولې وي وويل 

  . درې خبري ډيرد پام وړ وې

 ھغې ياده کړه چې مرحوم احسان = خان تر کومه وخته چې د کارتوان يې درلودی د کار :لومړی 

  . کاوه او ټولي کورنۍ يې کار کاوه خو وچا ته يې  س ندی اوږد کړی 

و ورځو پوري د افغانستان ھغې ياده کړه چې مرحوم شھزاده احسان = خان د ژوند تر اخر : دوھمه

  .سره مينه درلوده او تل به يې افغانستان ياداوه او د افغانستان خلکو ورته ډيرقدردرلودۍ 

کلنه کيږي خو په روحي لحاظ دومره ) ٩٠(دا چې بي بي ھنديه جانه سره له دې سږکال نوي : دريمه 

ات او لوړ مورال پرته له تکړه وه چې زموږ ډير کسان چې ځانونه مشران ھم بولي په داسي جر

دفاتحې په اخري شيبو کې اکثره ھغه کسان چې تر . ليکني داسي په ارامو اعصابو بيان نه سي کو ی 

ډيره ناست وه و ړ سوه او په ډيره خواخوږی يې د فاتحې ورستيو شيبو کې د دوعا او احترام  سونه 

    پورته کړه 

  
له چې په سرچوک کې آوازې خپرې وي او د کومو  اصلي خبره داده چې د کومو کسانو په ھک

کورنيو، کومو لوړ پوړو چارواکو په ھکله ويل کٻده چې د خارجي جاسوسي کړيو لخوا ګمارل سوي 
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او حمايه کيږي دا ثابته سوه چې دا آوازې رښيتا دي  ځکه پرته له ډير لږ مخونو چې ھغوی به 
 سوه چې اوس 	ھم ډيري کورنۍ د انګريزانو او او دا ثابته.مجبوره وه  د نور مخ می ونه ليدۍ 

دې فاتحې د ډيرو کړيو له . ًخارجي شبکو يا مستقيما جاسوسان دي او يا يې تر اغيزي 	ندي دي
  .مخه پرده پورته کړه 

  :دفاتحې څو خاطرې 

 خاطره داوه چې زه کله چې د رسمي فاتحې مخکي د بي بي ھنديه جاني کور ته د يوه قومي :لومړی 

مشر سره ورغلم تر دوعا وروسته مي ورنه ھٻله وکړه چې که چيري د مرحوم شھزاده احسان = 

خان کومه ليکنه وي موږ ته يې کاپي راکړی يا ترجمه ، په ترجمه چاپ اونشر کې به يی مرسته 

 د درانه غم سره مسکی سوه ولي زموږ په کور کې د برق بيل ھم يو ځل د انګليس او وکړو ھغه

حتی يوساده کاغذ ھم زموږ په کور کې نه . او کاپی يې اخيستل کيده ئ افغانستان سفارت وړل کٻد

  . ساتل کٻدۍ 

4م خانه کې  نيټه په س خان فاتحه په رسمي توګه په   کله د مرحوم شھزاده احسان =:دوھمه خاطره 

شروع سوه تر ختم مخکی اول ښاغلی حامد کرزی راغلی سره د درو انډيوا نو د فاتحې په ھغه قطار 

بي بي ( غني  کې چې د غازي امان = خان لور بي بي ھنديه جانه ناسته وه ، او څنګ ته يې رو

تو اشاره وکړه  تر دوی را وروسته په دويمه  چوکی کې حامد کرزی ته تشريفا.ناسته وه) ګل

کښناستی ، تقريبا شل دقيقې وروسته ښاغلی داکتراشرف غني راغلی ؛ اول يې د  س روغبړ د بي بي 

غني ترمنځ په خالي چوکۍ کې رو جانی او حامد کرزي سره وکړی وروسته حامد کرزي او 

ړه د بي بي کښيناست شل دقيقې وروسته داکتراشرف غني يو دم د خپله ځايه و ړ سو او په ډيره بي

 حامد کرزي شاوخوا رډ رډ وکتل چې داڅه .ھنديه جاني پر  سو پريوتی او سونه يې ور مچ کړه

 په ناستو خلکو راز راز ؟ سونه ورمچ کړه اوس دی څه وکړي  اشرف غني خو !پيښه وسوه

  ..ګونګسی خپرې سوې ، چا احساساتي عمل باله چا بيا سياسي عمل باله اوداسي نور

 داوه يوه چې تررسمي فاتحې څو ورځي مخکي بي بي ھنديه جانه ارګ ته غوښتل ،طرهدريمه خا

 غني ھم ھلته وه  د دغه مجلس ته نږدې چا راته وويل چې  سوې وه د فاتحې د پروګرام په ھکله رو

اشرف غني بي بي جانی ته وويل چې زه بخښنه غواړم بايد زه ستا کور ته درغلی وای ته ميلمنه يې  

ا مصروفيت ډير دی ځکه مي تاسو ارګ ته را د راتګ تکليف درکړی وايی بي بي جاني ورنه  خو زم

مننه وکړه او ورته يې وويل اص4 خوا رګ د ټولو خلکو کور دی زه ميلمنه نه يم   زه خپل کور ته 

  .راغلې يم 

 په مراسمو کې  کله چې بي بي ھنديه جاني د مرحوم شھزاده احسان = خان د فاتحې:څلورمه خاطره 

دھغه خدای بخښلی سوانح بيان کړه ھغی وويل شھزاده احسان = خان د خپل عمر تر آخري وختو 

کار کاوه او زموږ د کورنۍ ټولو غړو کار کاوه او چا ته مو  س ئ  پوري چې د کار توان يې درلود

ان درچنګال خونين فساد افغانست( نه دی اوږد کړی ، کله چې ھغې دا خبره وکړه زما ديوه کتاب نوم 

را يا د سو چې د اوسينو واکمنانو د مليارډو ډالرو غ4وي او جايدادونه  يې رسوا کړيدي ) اداري 
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او د ھغې کورنۍ .حتی د يوې کورنۍ حساب يې تر لس ميليارده امريکايي ډالره زيات ښودلي دي 

  . مشرھم مخامخ راته ناست و

 = فاتحې مراسمو د ټولو ھغو لوړپوړو چارواکو د مخه پرده  د مرحوم شھزاده احسان:پنځمه خاطره 

ه کوم چې ځانونه يې ملي او حتی د غازي امان = خان خواخوږي ګڼل خو د ھغه ستر ړپورته ک

ميړني زوی  فاتحې ته د انګريزانو د ويري سره له دې چې ھم خبر ورکول سوی و او ھم فاتحه په 

نه وه راغلي ، او که چيري په کابل کې د انګريزانو د يوه مشھور ن ځای کې وه فاتحې ته وؤصيوه م

جاسوس فاتحه اع4ن سوې وای نو تاسو به ليدلي وای چې د چاپلوسانو او جاسوسانو به څه ګڼه ګوڼه 

  .وای 

 د اګست د ٢٠١٧ نيټه سمون لري د ١۶ د زمري د مياشتی پر ١٣٩۶(  کله چې په : شپږمه خاطره 

 د کابل د ارګ په س4م  خانه کې د مرحوم شھزاده احسان = خان فاتحه  پای ته )مياشتی د اوومه  

ورسيده نو په ماښام راته عبدالعلي سراج د غازي امان = خان وراره زنګ وواھی ، چې په کابل کې 

فاتحه په خيرسره تيره سوه ؟ ما ورته وويل ھو په سويس کې څنګه وه؟  ھغه وويل چې ما په تلفون 

 د عمر طرزي صاحب  څخه پوښتنه وکړه د جنازې او فاتحې مراسم څنګه وه ھغه وويل  چې کې

نوره ښه وه خو د کابل د دولت په نماينده ګي څوک نه وه راغلی ، ھغه وويل طرزي صاحب د 

افغانستان قونسل ته زنګ وھلی و چې تاسی جناب جنازې او فاتحې ته نه واست راغلي قونسل جواب 

په داسي حال کې چې يوه ھفته مکمل په اکثرو رسنيو کې ، فيس بوک . موږ نه  و خبرورکړی و چې 

او تلويزونو کې نړی خبره سوه ، ماته پخپله د ډيرو ليرو کليو څخه تلفونونه راتله د افغانستان د ليرو 

کليو خلک خبر وه خو د افغانستان قونسل صاحب خدای خبر په کوم نايت کلپ کې پروت و ، که 

ږ د خارجې نماينده ګيو د خپل تاريخ او تاريخي مشرانو سره دا حال وي خدای پاک دي د زمو

داکتر اشرف غني يې د خور  سونه مچوي خو . افغانستان د ملت و راتلونکي ته خير ور پيش کړی

  . قونسل يې خبر نه دی 

  

    :تر فاتحې وروسته

م د افغنستان د نوميالي او وطن پال زه د خپلي کورنۍ سره د بي بي ھنديه جاني کور ته ورغل

پنامه کتاب او د ښاغلي ډګروال  محمد شاه ګټوازي دوه ) منار نجات (اکاډميسن محمد اعظم سيستاني د

کتابونه چې د ملی دفاع دوزارت لخوا چاپ سويوه ھغی ته  ډالی که ښاغلی سيستانی صاحب يې د ډير 

ړه او ويل يې ھغه يو ډير وطنپال تاريخ پوه او ملي نږدې پيژندۍ  او په ډير قدردانی يې يادونه وک

ليکوال دی د سويدن په کومو ښارو کې چې ھغه ژوند کړی و ھغه يې راته ياد کړه يو بل کتاب د 

ھم ما د رسمی فاتحې يوه ) وضعيت حقوق زنان از دوره اماني تا حکومت کرزی ( ښځو په ھکله 

 و په ډيره مينه يې راواړه او راته وويل چې دا کتاب ھفته د مخه دې ته ورکړی و پرميز ورته پروت

په اوسنيو کتابوھم ډيرپه خوشاله سوه او ويل . ھغه بله شپه چا را ته ووايی ډير نازنين ليکل سوی و



  
 

 

  10تر 9  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، زوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پا: يادونه

 

يې چې کورته و ړه سم بيا ټوله لولم، ماته يې وويل ما نن ډيروخت تا او ستاکورنۍ ته ساتلی و اوس 

 موږ . د عادت د مخی دی موږ څلورو کسانو ته پخپله چای برابري کړی .  به سم خواله سره کوو

چې ھر څومره ورته وويل موږ به يې پخپله ځانته تياري کړو اجازه يې را نکړه ، موږ درې ساعته 

ما : مکمل ھلته ورسره پاتي سو او ډير د خواخوږی خبري مي ترې واورٻدې يو د ھغو څخه دا و 

  . ورڅخه څوپوښتنی وکړی 

ما پوښتنه وکړه چې د ښاغلي حامد کرزي په ھکله څه فکر کوی ؟ ھغې وويل حامد کرزی د وطن 

  . سره پړه وکړه او کوم فرصتونه يې چې په  س ورغله د ولس په ګټه يې و نه کارول 

  
  ښاغلی عبدا	حدسرتيپ او بی بی جان ھنديه دافغانستان

ناسبات څنګه دي ؟ ھغې وويل چې د ھغه زموږ ما پوښتنه وکړه ستاسو او د کرزي صاحب تر منځ م

د کورنۍ سره يې جوړه نده او يوازي د ظاھرشاه د کورنۍ د نامه څخه يې خپل ځان په ګټه کار 

  .  واخيست ھغه يې ھم د ابد لپاره ورکه کړه 

  ؟ې ستاسي د کورنۍ سره نه ده جوړه  ماپوښتنه ځيني وکړه ولي ي:لومړی 

 يو دا چه دی کوم چا وقدرت ته رسولی دی د ھغو به موږ نه و :ي وي ھغې وويل کٻدای سی څو وجھ

زموږ ره نږدې وي او ھغوی  ھم خوښ ، دوھم ھغه غوښتل د اعلحضرت محمد ظاھرشاه له کورنۍ س

  .سره ښه مناسبات ندرلوده
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  ما پوښتنه ځيني وکړه چې ستا سره کرزی د خپل قدرت په وخت کې څنګه رويه کوله ؟: دويم  

ل  کرزی ډير د يوه وړوکي فکر سړی دی کله چې دی په قدرت کې و يوه ورځ ما د ده څخه  دې ووي

د ليدوغوښتنه وکړه ، ده په جواب کې راته وويل چې سبا سھار وختي پر چای مي په کور کې زما 

ميلمنه يې ، ما ته ورته وليکل زه د څلورم ټولګۍ زده کوونکی نه يم چې سھار پرسپيدو  مي په چای 

ځان تيره کړی زه ستا سره کار لرم غواړم په مناسب وخت  په دفتر کې درسره وګورم زه په تر 

 پر سھار چای ته غوښتل د کلی ديوه ملک .کورونه ګرزم زه پوه سوم چې دا ولسمشری لياقت نلری

  . بيا چې به می کله وليدۍ زما ليدو ورته خوند نه ورکاوه ،کار دی 

غلی ډاکتراشرف غني سره دی اړيکی څنګه دی ؟ وويل  ترڅنګ يې ما پوښتنه ځيني وکړه چې د ښا

  . ډير ناولي خلک ناست دي چې د ھغوی نه زما کورنۍ خوښه ده اونه يې ولس 

ما پوښتنه وکړه ولي تاسي د شھزاده مرحوم احسان = د فاتحې تصميم په س4م خانه کې ونيوی که دا 

ونوھيله درلوده چې په دې فاتحه کې ګډون وکړی ؟ دې په عيدګاه جامع مسجد کې نيولی وای ډير ولس

په ځواب کې راته وويل چې داکتر اشرف غني راته وويل چې چيري غواړی چې فاتحه واخلې ما 

ورته وويل چې که دولت فاتحه اخلي بايد دولت تصميم ونيسی ، ده ويل چې که يې د ارګ په س4م 

 ما ته توپير ،چې س4م خانه ھم د ټولو خلکو کور دی خانه کې واخلو ستا څه خيال دی ماورته وويل 

نکوی ده وويل د مسجد فاتحه ھم امنيتی ډيرترتيبات غواړی اوھم کيدای سي چې د ښځو د ناستي سره 

  . په مسجد کې م4يان ستونزي جوړي کړي 

  ما پوښتنه ځيني وکړه چې د افغانستان په سياسي ډلو کې دکومی يوی م4تړکوې ؟

ويل چې زما داسي ډله خوښه ده چې په ھغه کې پښتانه ، تاجک ، ازبک ، ھزاره او ټول ھغی راته و

قومونه پرته د ژبني ، مذھبي ، قومي او سمتي تعصباتو په اخ4ص او محبت د وروڼو په شان  سره 

  .يو ځای سوي وي زه يې م4تړ کوم خو فی الحاله داسي کومه ډله نه ګورم 

 غني کله چې ستا خارجي نماينده ګي د خپلوملي مشرانو او با عزته ښاغلي داکتر اشرف: يادونه 

افغانانو سره دومره بې تفاوته وي لکه په سويس کې د افغانستان غافل قونسل نو ستاسي د  س مچوني 

  تر سوال  ندي نه راولي ؟

  پای

   نيټه ٢۵ د زمری مياشتي ١٣٩۶ل .کابل افغانستان د  ه

                      

 


