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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

شهسوارسنګروال
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یوه تاریخي پرتله او څو کیسې
حامدکرزی او عبدللا د سردار عثمان خان او نورالمشایخ په رول کې
لومړۍ کیسه ،
--دسقاو زوې حبیب للا،امر وکړچې یوداسې بکس راوړی،چې یوانسان پکې ځاې شي  ...دسترګو په رپ سرهبکس را ورسېد ،بیا یې امر وکړ ،چې سردار عثمان خا ن راولۍ ...هغه یې هم راووست او په لومړي سر کې هغه
خوشحاله و ،چې ګنې کوم خدمت چې ده دسقاو زوې ته کړی هرومروده به ته کوم منصب ورکوي !؟
پداسې حال کې چې سردار صسب دسقاود زوې سترګې څا رلې ،امر یې وکړ« سردار » بکس کې تخته کړۍ ...ده
غوښتل وتښتي اودخپلې ګنا ه پوښتنه وکړي  ،بکس ته ور وغورځول شواوپه داسې حال کې چې بکس یې ډبوواو
چیغې وهلې ،دخداې لپاره ومې ژغورۍ ...ده همدا بغارې وهلې چې هدېرې ته ورسول سواوزوندی یې قبر ته ور
ښکته کړ  ...که څه هم سقا ویانوبه ویل ؛چې دسردار عثمان خان،جاغوري نادري اومیر خوراحمد علي پر مټ
شهزاده حیا ت للا خان غوښتل ،دسقاو زوې له مینځه یوسي نو ځکه یې له محکمې پرته ووژل .
سردار عثمان خان ځوک و ؟
دا هغه څوک و،کله چې باچا اما ن للا خپل مشرورور معین السلطنه سردارعنا یت للا خان خپل ځایناستی وټا که ...
نو هغه دجنوري په ۱۴مه () ۱۹۲۹کال په ارګ کې دبیعت اخستودود پرځاې کړاوبیا یې مجد دي محمد صادق ،
عطا الحق اوسردارمحمد عثما ن خان دسقاو زوې ته واستول ،چې هغه ته ووایی  ،تاسو له اما ن للا خان سره ستونزه
درلوده اوهغه استعفا وکړه پر ځاې یې زه واک ته رسېدلي یم ...اوس نو جګړې ته کومه پلمه نه ده پاتې  ،ښه ده چې
روغه وکړو .
کله چې پالوی وخوځېد په الره کې « ده کیپک » ته ورغلل چېرته چې ددولت ځوا کونه ځا ې پر ځاې ول ...
لومړی یې ورته مبارکي ورکړه او بیا یې دجګړې په نه کولو ټینګاروکړ  ...حال داچې پنځه زره کسیزه لېوا ،چې
دیوکال اذوقه ،خزانه ،جګړه یېز توکي اونورداړتیا وړموهمات یې په واک کې ول ،هرچا خپله الره خپله کړه اوخپاره
شول .
هغه مهال چې پال وی دسقاو زوې ته ور غی ،لومړی یې بیعت وکړاو بیایې دحکومت دځواکونودشا تګ زېری ورکړ
اوهغه خبره یې هم ور غبرګه کړه ،چې ځاې ځاې یې ځواکونو ته دجګړې دنه کولوسپارښتنه کړې وه  ...چې په دې
سره یې دسقاو زوې جګړه مارا ن زړور کړل  ،چې بیا ملک محسن اوسپه ساالرپردل دکابل ښارلوټ اوچور کړ .
له بده مرغه،چې په یوه کا بل کې دوه پا چا یان ودرېدل  ،یو نا لوستی داړه ماراوبل یوبې زړه سر دار.
دویمه تا ریخي کیسه ،
دشور بازارحضرتانو ،سردارمحمد عثمان خان اویوشمېرنوروغوړه ماالنوچار واکو،چې سردار عنایت للا خان
ووېروه اوځا ن یې دپېښور له الرې کندهار ته ورسا و .
ددغوسر دارانو په لړ کې یو هم علی احمد خان و ،دی په کندهار کې دسقاوجګړه مارو دتوپ خولې ته وتاړه او بیا
یې والو ځوه .
دعلی احمد خان لنډه پېژندنه ،
سردارعلی احمد خان دسردار خوشدل خان (لوې ناېب ) زوې دشاغا سي شېر دل خان بارکزي لمسی کېده او داما ن
للا خان دما ما زوې و.
هغه مهال چې دسقاوزوې دغالوو شکایتونه ارګ ته الره وکړه  ،نو بیا ده ته دنده وسپارل شوه چې پروان ته الړ
شي غله اولوټماران کا بو کړي...سره ددې چې خلکو له غلوډېره سر ټکونه وکړه ،خو ده دغلو ډله نوره هم پیا وړې
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کړه،چې په دې سره داما ن للا خان واک وګواښي اوده فکر کا وو چې دسقاوز وې دحکومت کولو جوګه نه دی
،نوداهرڅه به ماته را پا تې شي ...
دده همدغه خام فکر و ،کله چې دی شینواروپه تړاو دننګرهار تنظیمه رییس وټا کل شو اوبیا دسقاو دزوې اړو دوړ
پېښ شو ...اما ن للا خان ال په کندهار کې و،چې ده په جال اباد کې دپا چا هي اعال ن وکړ  ،نقیب صیب او دچار
باغ حضرت صیب دبا چا هي پګړۍ ور وتړله...
دبریتانوی هند چا رواکوله یوې خوا باچا اما ن للا قادیا نی باله اوله بلې خوا نورالمشایخ په
اندړو،سلېمانخېلواونوروقومونو په مینځ کې دسقاو زوې حبیب للا یوښه مسلمان ګا ڼه اوپه پا چا
اما ن للا خا ن یې دکفر ټا په لګوله .
له دې لنډې یادونې نه موغرض داوو،چې ولې زموږ چار واکي دهېواد له تېرو تاریخي غمېزو نه څه نه زده کوي ،که
خپل تا ریخ یې نه دی لوستی اویا دتا ریخ ترخه څپېړه با بېزه ګڼي ؟
دغه وروستۍ غمېزې له تېروغمېزوډېر اوږ واټن نه لري ...موږدتاریخ دانږدې پاڼې واړولې،چې سقاویانوپه کابل
کې سلطنت نیولو ته بډې را وهلې وې  ،امان للا خان الپه کندهار کې و،چې نادر خان پېښور کې فعال واواعلی احمد
خان ننګر هار کې پښې در بولې...
ښایی شاو خوا  ۸۰اتیا کاله وروسته دافغانستان غمیزوته راغبرګ شواوپه ځانګړي ډول دشورویانواو امریکا یانو
برید نه راپه دې خوا څومره موږ په پردېیو وسلو اوپیسودافغا نستان په برخلیک لوبې وکړې؟
ډېر لرې نه ځوخبره داشرف غني اوعبد للا سیاسي نا ندرېیو نه پېلوو،دوۍ څومره په پر دېیو پیسوبېبا که سېا سي لو
بې وکړې ،څومره دشرم خبره وه چې دارګ دکال په یوه څنډه کې اشرف غني او په بله څنډه کې عبد ا هلل دولسمشرۍ
دلوړې مراسم پر ځاې کول اوکله چې دواړو ته قسمونه ورکړ کېدل هم دسترې محکمې دمال اوهم دعبد للا دمال
«شهزاده » غږونه یوبل اورېدل ...
عبد للا چې داشل کاله افغا نستان یرغمل کړی و،زړه یې یخ نه و،چې له ډېرې خوشحالې اعالن وکړ،چې اشرف
غني وتښتېد اوکله چې دا غږما فیا واورېد،نیمروز،هرات اوبادغیس کې په افغان وسلو چور ګډ شو او ایران ته قاچاق
شوې .
همدا ډول هلمند،کندهار،زابل،ان تر لوې پکتېا او لوې ننګرهار پورې په لسګونو له وسلو ډک موټرو پا کستان ته
وسله ولېږدوله  ...نه یوازې وسلې بلکې په میلو نو ډالر هم له افغا نستانه پاکستان،ایران،تاجکستان،ازبکستان ...
خلیج او لودیځ ته خو داشل کاله ډالرقا چاق کېدل .
ر ا به شوکرزي صیب ته ،هغه هم لکه علی احمد خان غوندې فکر کړی وه ،چې لویه جرګه به جوړېږي او زه به
پکې دیوه ملي اتل په توګه را څرګند شم...ده هم خپله ډنډوره وغږوله ،خو چایې په خوله تریخ پیاز ونه خوړ ،دی ال
اوس عمران خان ته نا رې وهي چې دافغانستان چارو کې السوهنه مه کوه ...
کرزی صیب ،که تاسوغوښتل چې افغانستان تېر ته ونه ګرځي،مال عمر چې درنه وغوښتل چې تېر په هېرراځه
دهیواد لپاره سره کینو او تاسو ووېل تا امریکا یان نه غواړي ...بله واوره
تاسو دطالبانو دیو بیرغ لپاره څومره سخت غبرګون وښود ،یادېږي دې؟ او دادې هم یادیږي چې دقدرت جزیرې
دجوړې کړې؟ هو داڅنګه چې یوشمېر کسان دمیلو نران کړل ...قومي ټیکه داري ته دالره اواره کړه اوان وسله
وال پوځ دې جوړنکړاوکه وایې چې درې سوه زره پوځ مودر لود ...څه سو؟
له یوې خوا دخیالي پوځ جوړ کړ،له بلې خوادې د قومي ټیکه دارانوکسان پکې راټول کړل اودرېیمه داچې روزي
دې ورته دامریکایانوله خواوټا کله...زما موخه یو قوم نه ،بلکې ملي پوځ جوړول ضروري ول  ...ایا دادرنه هېر وه
چې یوه ورځ به امریکا یان هم دشوروي ځواکونو په څېر اوځی...؟
کرزی صیب !
یو داخر لنډۍ دې دا وي :
چې یوه خبر یال ته دې ددې پوښتنې په ځواب کې ووېل  :که چېرې امریکا په پاکستا ن برید وکړې تاسو به دچا مال
تړوکړۍ ؟ بیا تاسو پرته له کوم سوچ نه په ډېره بیړه په ځغر ده ووېل  :د
پا کستا ن !!!
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