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 ډاکټر زلمي رسول
 

 : ړاو له ولسمشر اشرف غني څخه مالت
 
 
  د یته کاند ۍولسمشر ېباند ړد ولسمشر حامد کرزي په مالت ې،ل ،ل( ک۱۳۹۳) اکنوټ روېپه ت ېرسول چ  یزلم رټاکډ

په   ېؤ چ  یې یولڅ او ه ړوک ریکرزي د ده د خوب سرچپه تعب اغليښؤ خو  یدلیخوب ل ۍد پاچاه يړؤ نومو یشو
په نشت  یې یېبرعکس شوه او را جهینت خوبد  يړد افغانستان ولسمشر به شي، خو د نومو یږیک یالیبر ېک اکنوټ

له ولسمشر اشرف غني   ېچ   یا ځ پر    ېد د  دله،یول  ېپه اوبو ک   هړچا  ۍزلمي رسول خپله د ناکام  ېکله چ   ، ېحساب شو
هم ورنه    ۍوکڅ کومه    ېک  استیپه ر  هیاو عبدهللا، عبدهللا د اجرا  ړوک  ړمالت  یې  خهڅ عبدهللا    رټاکډله    يړوک  ړمالت  خهڅ 
 شو.  ېپات دانیپه م ېسه بیغر ه،ړک
 

ته  ۍهم ولسمشر ید ې)چ  رزيېآغا ش لګ ېخندوونکي خبره دا وه چ  وهی ېک اکنوټد هغه مهال په  ېده چ  ادولوی د
رسول نه خاوره لري،  ی:»زلمېچ  ېو ېلیو ېسپور ېزلمي رسول ته سپک رټاکډ ېک غاتویتبل زویاکنټنوماند ؤ( په 

... .« خو کله  ید ېد کرزي په الس ک یې رولټکن ټمویر ېچ  ونیزیلکه تلو ید ېنه ناموس لري، زلمي رسول داس
 ېوشوه چ  تنهښپو خهڅ  رزيېش اغليښله  ،ړوک ړمالت خهڅله عبدهللا، عبدهللا  رزيېآغا ش لګزلمي رسول او  ېچ 

 وابځ په  رزيېآغا ش لګ. یناموسه د ېرسول ب یزلم ېمو وو چ  ليیو ،ېو يړک ېلځ تاسو خو زلمي رسول ته کن
  ی زلمي رسول تر اوسه واده نه د ېوو چ  ليیناموسه ورته و ېامله ب ېما له د يړنه دي ک ېم لځ :»شکنلیوو ېک
 په مانا نه ده.«  لوځ نه لري دا د شکن هځ ش ېانی ،ړیک
 

د هغو په   یېله پاره  لځ  میوزن نه لري د دوه  اسيیس ولډ ېڅه ېچ  دهیرسول له آره پوه یلمز ېچ  ېله د سره
برعکس د عبدهللا،  اکنوټ روېد ت یېاو اوس  ړک دیته کاند ۍولسمشر انځ ېباند ویتذکرو په کاپ ویشو ولوټرا ویخوان

 . ړاعالن وک ړد مالت خهڅ ( له ولسمشر يړورک ۍوکڅ ولسمشر غني به کومه  ېچ  لهیه ې)په د یا ځ عبدهللا پر 
 

 اسيینه لري، س  زېاو اغ  تیمحبوب  ولډ  ېڅه  ېک  ځد افغانانو په من  مېږپوه  هړزلمي رسول په ا  رټاکډزه د   ېچ   ېهغ  تر
  ټ بنس ېنه وي، په د ېپه ک ېڅه ې)تش بوتل( بولي چ  یېخلک  یرډې ،یخورا سپک او په نشت حساب د یېوزن 
 يړورنه ک یا ځ  ېک نهیته په راتلونکي کاب واو تشو بوتالن فویضع ولډدا  ېولسمشر غني ته مشوره ورکوو چ  ږمو

 نه دي.  هڅ )بار( بل  يېټاضافي پ ویله  ېله پاره ب وادیناکام خلک د ه ولډدا  ي،ړاو د کوم مقام ژمنه ورسره ونه ک
 اليیتور  اغليښسره نور مالومات هم شته خو د وخت د کمي له امله د    ږزمو هړپه ا  تیزلمي رسول د شخص  رټاکډ  د
 هړخورا په ز  ېوه چ  کليیل  یې  ېک  اکنوټ  روېپه ت  ېبسنه کوو چ   ېخپرولو باند  ا یپه ب  ېبرخ  ېوید   ېکنیل  ېد هغ  ریوز
 ده:   کنهیاو مستنده ل ېپور

 

او وجداني  مانيیوي او خپله ا یژغورل خهڅ  ېریغم ېبل ېویافغانستان او افغان ملت مو له  ېلپاره چ  ې... د د»
 رانګوي، خپل  یژغورل انځ مو  خهڅ او له خپل وجداني عذاب  ی  تعال یوي او هم د خدا ي ړدنده مو تر سره ک

 خبروم: خهڅ  تیاو اهل تید زلمي رسول له شخص وادوالیه
 

د  دیبا  ړینه لوم هڅ له هر   ېپه چارواکو او ولسمشر ک هګتو يګړانځ او عمل: په انسانانو او په  اريښیعقل، هو -۱
 ي،ځ رګ  ېک  ناتویخلک تر آسمانه رسولي دي او په کا   ړۍد ن  اتویهمدغو دوه خصوص  ېوي چ   رهډېبرخه    ښعقل او هو
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عمل کوي، نو د دغو دوو    ټپر بنساو عقل   ېپوه  ېلعاقل او پوه وي، د خپ ېچ   وکڅ   ،یکار د  ارانوښیعمل هم د هو
پوهه او عقل ونه   ېچ  وکڅ هغه    ېچ  ینه د  کهځ خو   ړیده او د عمل س  هږل  رهډې  ېبرخه په زلمي رسول ک  نوګړانځ 

   .یعمل هم نه شي تر سره کول ورګټسم او  ېده چ عيیلري طب
 

 ې( باندتوښژبه )پ  ۍرسول په خپله مورن  یزلم  ده  کارهښ  ېته چ   وادوالوی ه  ولوټد ثبوت لپاره لکه    ۍد ناپوه  يړد نومو
 رېغ خهڅ له ده  ېنه وي چ  ېد ېپات ،ید یکلیل تونښپ تیخپل مل یې ېک هڼژندپا ېپه پ ېچ  ېسره له د يیږنه پوه

کس د پاکستان   یوازنی  ېک  ړۍپه ن  خهڅ  ېد ولسمشرانو له جمل  ېچ   يیشي. وا  یاو لوستل  یلیو  توښپ  هښافغانان    تانهښپ
ولسمشر ؤ، که   وادیه وهید  ېچ  ېحال ک ېپه داس دهیژبه نه پوه ۍپه خپله مورن ېجناح ؤ چ مدعليصدراعظم مح 

د   ېچ  ېؤ هغه داس یلخوا روزل شو زانویرګد ان ېچ  که ځ نه ؤ  رمګ ده یژبه نه پوه ۍمحمدعلي جناح په خپله مورن
 وي.  زيیرګان دیبا  هڅ ده هر 

 

  ، ید  ړیک ړمالت خهڅ حامد کرزي له ده  اغليښ ېپه روانو انتخاباتو ک ېچ  ی بل ثبوت دا د ۍزلمي رسول د ناپوه د
خپل هدف ته ورسوي   انځاو  يړپلي ک لهیاو پالنونه د چا په وس ېطرح  ېخپل يړوغوا وکڅ  ویکه  ېمانا چ  ېپه د

 خهڅ   انځ حامد کرزي له خپل    ېشو چ   یلیو  ټبنس  ېاو پوه نه وي نو په د   ارښیهو   خهڅ له هغه    ېچ   دیبا   ړینو هغه س
 ېچ  ولډ  وي اوکوم  سیتش په نوم جمهور رئ ېد ده د الس الند ېپه راتلونکي ک وڅ تر ید ړیناپوهه کس غوره ک

 .  يګډیږورته وهي هم هغه شان به ورته  یحامد کرز
 

  ې موجود وي هغه چ  دیبا  ېپه چارواکو او ولسمشر ک ېاو توره ده چ  ورتوبړاو توره: دوهم اصل ز ورتوبړز -۲
 تیدا خاص ېپه زلمـي رسـول کـ برعکـسبرخمن دي،  خهڅ  تیخاص یلو ېافغانان له د یرډې ږمرغه زمو کهیله ن

)سردار   ید  یولین  یـا ځ   ېپـه ده کـ  نـوګړـانـځ پلرونو    ارنوډ( سردار عبدهللا خان او د نورو  کهینه شته او د خپل )غورن
سره د خپلو   زانویرګان  روګرغلید    ېک  رغلیپه دوهم    زانویرګؤ، د ان  ید سلطان احمدخان غازي زو  ېعبدهللا خان چ

 ؤ... .( ړوال هږپه او هږاو ېاندړپر و وادوالویه
 

هم  دا مهم اصل د زلمي رسول  ا یب ېرول لري چ رډېاخالق  ېپه افغانانو ک ولډ يګړانځ او سالم اخالق: په  هښ -۳
  کارهښ ویخبر دي او  هښخلک  ېدږد ده سره ن ېباند ویپه زناکار يړد نومو ېچ يیږک وګنه تر ستر ېک نوړپه ک

افغانستان  ېچ  يړ)غواي،ړک هړنه ده جو یې ۍاو کورن يړک ی واده نه د ېده تر اوسه پور ېچ  یدا د یېثبوت 
په ارثي  خهڅهللا خان(  بیرحبید ده د مور پالر) ام عنيی کهیتونه د خپل نعاد ۍاشی!(  زلمي رسول دا د عيړکړجو
 دي.  ستيیاخ  هګتو
 

 الېپه ب ېپه ک یې ښځې ېاتیز خهڅ تنو ( ۱۰۰له ) ېؤ چ ړیک ړجو یحرمسرا یکلښاو  یلو ویهللا خان  بیحب ریام
  دلو یوبډورو، ورو  ېهللا خان د خپل داخلي ژوند په حرم ک بیحب ری... امېلپاره ساتلي و انځ د  ېنومونو باند لوېب
 شو.  ېه پاتګ په مکمله تو خهڅ د حکومت له رسمي دندو تر سره کولو  ېچ 
 

رول لري   ړلو رډیدرلودل  ېدید عق ېپه خلکو ک  ړۍعمل کول: د ن یېباور او پر احکامو  ېباند یپه هللا تعال   -۴
د  ېپه افغانستان ک ېدي چ  ليښوربخ   توبونهیالیاو بر ورتوبړته ز یلرل دو ېدید عق ېخصوصاً په افغانانو ک

 لویید اسرا  ېک ړۍدي او په ن ګېلېب ښې یېمقاومتونه  ود افغانان ېاندړروسانو او نورو( پر و زانو،یرګ)ان روګرغلی
د مذهب پر   اتیاو عمل ېاراد ړېلو ید دو ېشو، چ  یکول ېاندړو ه ګپه تو وګلېدب ېنړک ېزیی هګړج  انویاو جاپان

 .  ېو ړېوال ټبنس
 

ادا کولو،   ېپه مسجد ک ګد ار ځوخته لمون  هځ حامد کرزي به پن اغليښ ېچ  دلیل ېک ګد ننه په ار و ګپه خپلو ستر ما 
  ت یزه په مسؤل  ده،یته به نه حاضر  هځ ناست ؤ او لمان  ېرسول به په خپل دفتر ک  یله بده مرغه زلم  ېچ   ویهم وا  ا یخو ب

  ې کنه همدا اوس تاس يیږنه پوه ېباند اتویاو اسانو جز اديع روډېپه  نید اسالم د مقدس د ړینومو ېچ  میسره وا
ورکوي   یېرا  یدو  ېچ   ېاندړد دغو خلکو پر و  ېد  ایدي،    وڅ فرض او سنت     ېپه  اوداسه ک  ېچ  ئړوک  ېتر  تنهښپو

 ولولي.  ځلمون
 

شوه.   ېاندړو ولډپه  ېنمون ېو ید  ېوازیدا مقاله  کل یول ږمو ېاو عادتونه نه دي چ  ونه یخو ولټد زلمي رسول  دا
د خبرو په   ،ېکول ېخبر هړسره د راتلونکي ولسمشر په ا يړس يږنیسپ و ید  ېم ېاندړو ځېور وڅ په هر حال، 

 ړیاو ساده س  ینالوست  وی  ېچ  ږینیسپ  ؟ید  الیخ   هڅ د زلمي رسول په باب مو   ېچ   هړوک  ېتر  تنهښپو  ېم  ېک  انیجر
دي   غمبرېپ ږزمو ېوازیرسول خو  ړیغوره ک یته نه وا انځ ده به د رسول نوم  ،یدلیپوه ی: اول خو که دلیؤ وو

 . ید یښیا انځ نوم پر  غمبرېد پ هګنڅ تا  ېچ  ییدي او نه ورته وا اندهړاو  هڼهم کا  انیاو دا مال
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د نورو  ريږینیعبدالرسول خان نوم ؤ، سپ کهید خپل ن ېچ  یدا د زلمي تخلص د ی: کاکا دا نوم نه دلیورته وو ما 
خو  ژنمېرسول نه پ ی:»زه خو زلملیهلته ناستو کسانو هم ورته وخندل هغه  وو ې،چ  هړخبره وک وهی ګنڅ خبرو تر 

 موادو باران اوروي.«  طهیبه )...( د غا  ېباند ستانپه اوغان ېچ یپاچا شي نو په خدا ړیکه دا س ېولرئ چ  ادیپه 
شي   یاداره کول  وادیه  یلو  ویرسول د افغانستان په شان    یزلم  ېچ   يړوک  هړکیاو آغلي لوستونکي پر  اغليښبه    اوس

 او کنه؟   یکس د ړو ۍاو د ولسمشر
 

د رضاء لپاره او د افغانستان او  ید هللا تعال   ېوازی ېکوم چ  لهیه خهڅ او آغلو وطنوالو  اغلوښله خپلو  ېک یپه پا  زه
صفاتو  وښد  یلرونک مانیا ور،ړپوه، عاقل، ز ېچ  يړورک یېرا ېچا ته خپل ېدژغورلو لپاره داس وادوالوید خپلو ه

 شوي.«    ړالسونه نه وي کک ېی ېپه وژنو ک وادوالویانتونو او د هیخ  تونو،یجنا  ولډ یڅخاوند او په ه ېسابق ښېاو 
 

 
  

 پای
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