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  ئه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکن، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٦/ ١١/ ٢٠عزيزی                                                                                .ا.ع

 

  ځ واله ورړۍد ماشومانو ن
 

 ( ژوو دونکوي اوسلګنځ ، نو د دهيلځ لمانځ د ماشومانو ورې کړۍ په نې چځ كومه وروايي
 کار کي نوهي داسيمانو دخوشحالي په خاطرھم دماشو ) یزمر(  خپل پاچا ې چوهي ونميتصم) رعيت 

 عرض تي او  پاچاته د ھغه درعې سهړ و@وڅ ترهړ توظيف کيې هړدګي ېھغه ول چ. ته ولمسوي 
   .يړ تر@سه کېي ) OK ( هړ او ھوکميتقد

  پخپله ھم په ديوڅ تروي ونمي تصميې ، نودي عرض واورتي په وکالت د رعيړدګي د ېپاچاچ

 تر وسپارله  دندهيې ته يړنو ھغه ول چي گيد . يړ وکونډ      ګ ايځوي سره تي کي له رعخوشحالي
   .يړ کډ       راغونيې ته داني نه خبر او د پاچا د دربار ميړکي دپاچا له دي پرتي رعوڅ

 پس پاچا .ړ کډ       کي دپاچا حضورته راغونداني ماکليټ په يې تي او رعقي دپاچا امر تطبيړدګي
 ړ دربار چوپد يې نو هړ وکيې په ھکله لي دتجليځ والي ورړۍ د ماشوم دنې چناي ويډ        لنوييله 

 تخت وي  په سرکيداني په خاطر د دربار دملي دتجليځ دماشوم دوروڅ تر ړته امر وك) خدمو ( والو 
   .يړ سنبال کۍوکڅ درباري وهي په يې په خاطرناستوي او د ماشوم د کشارګنيس

ته ) خارپشت  ( ږګیيځ اماده شول نو پاچا طي شراولټ يځ دورنيځ لمان د ماشوم دې نو چاوس
 ې داسوي نه ليډ       د ما شومانو  له تي او د رعېسړ و@وڅ وظيفه ور وسپارله تر يګندينما په تيدرع

 ماشومانو ولوټ د اي بيې ږ او په قد او قامت برابر ماشوم انتخاب او دلته راولي چي مویپستک ،یQلګ
 اميلونه ور Qنوګ ديې کي هړ او په غانووي کشۍوکڅ شوي تخت پر درباري ارګني د سالتوک په

  .واچوو

 کي داني سي د دربار په مرتهي د پاچا له امر سره سم په ھغه لوري روان شو چږګیيڅ
  . شوي ول ډ       او ماشومان پکشي راغونی شوليب ماشومانو ته

 ړی ماشوم غوره کوي داسي هځسم  دماشومانو له من دپاچا له امره سره دي بايږګيځ س نو او
  . او په قد او قامت برابر ماشوم ی ، پستکیQلګ وي ېعني وه تنهښ دپاچا غوې چکوم واي ،

 په ټ سره لولټ يې او ماشومان هړ وکهڅ ھيرهډ       ماشوم د پيداکولو په خاطر وهي ې د داسکيږيځ
په داسي ماشوم ) د ده په نظر ( يې يګ سترېوچڅتر ، راوهي تر خپل نظره تيې به وي ھراو  ټل

  . زوي وه يږګيځ او دا ماشوم د يړ پوره کتنيښ غووليټ شول د پاچا يې کو@ي  چهديګيول

 ته حاضر او پاچا ته رډګ      د دربار ) خپل زوي ( سره سم ماشوم تنيښ د پاچا له غويږګيځ داده
 ی پستك- در لوده تنهښ غويې تاسوېداده ھغه ماشوم چ حضرتاي ؛ اعلړ کې داسي الفاظو ور معرفپه يې
  . او په قد او قامت برابر یQلګ ،

 او له ھغه ړی خپل زوي را پر مخه کيږګيځ ې چدلي شو ، او ويليرځ کله ماشوم ته ې چپاچا
 سي او ړ و@وڅ ، ترکوړ دي ته اږګیيځ يې ، نو ی برخي دې وه بتنهښ د ده غوېچ اتويخصوص

 خپل زوي اي بيې لپاره لځ ، نو د دوھم ړ و@ې چځيږګی . يړ سره غور وکلهخاب کي دماشوم په انت
 لځ مي د دريږګيځ ې چړ تر ھغه دوام وکړۍدي ل.  راووست يې دپاچا حضور تھاوړرا پر مخه ک
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 او ھغه ړ مخلصانه عرض سره حاضر کوهي دي واره له له خپل زوي  د پاچا دربارته ، خواھميلپاره ب
 له ھغوي نه بر خور دي ماشوم باوي ې چکوم ،تنيښ غوحضرتي نشي کو@ي د اعلی د ،ېعرض داچ

 ھر وڅ تر ېباسړ ما دي ته اې چدي تنيښ عليجناب غوې او دا ستاسېسيداره وي ، په نظر کي ونه ن
 ماشوامانو کي تر دي بل ولوټ  ما پهحضرتاياعل . مړ کمي حضورته تقدې ماشوم ستاسوي ېوار ھمداس

   .ړ او په قد او قامت برابر ماشوم پيدا نه کیQلګ ، یپستک

 حامد کرزي ته ده ، اشرف غني هي کناې داچکهڅ.  ده ې کيږګيځ په ولهټ خبره ې کسهي دي کپه
 . عبدZ او رباني ته ده هګ ھمدارناوته ده 

* * *  

ر  ته سکنيي زما ھغه لې وي نو @زمه ده چليي وايځ مو پر هي کناې نو لپاره ددي چاوس
 او ھمدارنگه وټتر عنوان @ندي ليكل شوي او په مختلفو ساي" دولتھاي شخصي "  د ېوچړ ککارهښور

  . پخوا نشر ته سپارل شوي @ په فيسبوك كي

 له وي ړۍ د موثقو اسنادو پر بنا د اسQمي نوڅ تريړ کښښ کي کوکنهي پر دي خپره شوي لما
 کي د ملي وادوي او ھغه پر دي ھړی کبډ       يې ګت پرمخړۍ د اسQمي نې ، چخهڅ ونوډ      خن اصلي

 په . مړ کوتهګ برمQ او په ی کول دتهځدولتو را من) خانداني (  دشخصي يې ايځ پراو دولتو نه شتون
 هړورک" دخداي دلي قدرت ته رسې دودونو او رواجونه داده ، چنويړ له خورا کرغوي کي ړۍاسQمي ن

 نور نو دولت شخصي يږقدرت ته رسي)  مھمه نده له كومي @ري  (وکڅ وي ې او په مجردچبولي "
 مثالونه ډ       بربنې چېشي کي وځ په منليي د خپلو خپلوانو ، دوستانو او قبۍوکڅ دولتي او يګڼ تيملک
 بن علي ، آل سعود ، رباني ، کرزي او اشرف ني العابدني ، صدام ، بشارا@سد، زمبارک د قذافي ،يې

دولت ( "  کي تر دي عنوانو څ په ترکنوي ما @ پخوا د درو مستندو لې دي ، چاو لغني رژيمونه و
، شوراي نظار "  اتھاماتي را كه با@ي رئيس جمھور كرزي وارد ميدانند مورد" ، " ھاي شخصي 

  . نشر او خپرولو ته سپارلي @ندي ... " )لشكري از اوباشان 

ني ، اشرف غني ، عبدZ ، دوستم ، خليلي ، محقق  دمثال په توگه ؛ كله چي حامد كرزي ، ربا
 تر يې وهي نو ھر دلي او داسي نور قدرت ته ورسی خان ، فھيم ، سپنتا ، ستانكزمحمد، سرور دانش ، 

بيله دي چي (  اشخاص په دولتي مقاموکي لهي خپل اقارب او ھم قبوڅتر هړ وکهڅ مخکي ھولوټ
 ې ده ھغه دا چړ وادولوي دیوشيدلته  . يړ کايځپر  ايځ) تحصيل او اھليت يي په نظر كي ونيسي 

 ې چشي امان Z خانه ، بل چا پر داسي دولتي وريام  له غازيواي ھغه ھم ماسلهي کي بوادي په ھږزمو
 ته ځ دولت په را منې د شخصې ھغه چا چخو  ،يړ ، صرفه نده کيږې کشلي کي وځد اقاربو پر من

د اقاربو ، دوستانو  ( يې کي شي وپر ويوکڅ او د دولتي لړ @ندي کوښ نورمونه تر پولټ يېکولو کي 
 ( ړ افراط وکيرډ       خورا  د بل ھرچا په پرتلهدوکيږدتاريخ په او) ، نژدي قوميانو او ھمفكرانو پر بنا 

  . ول یھغه د نظار شورا او حامد کرز) باد دسقاو له زويه 

 ، يړ ور وراني کيې بناوي ري او زڅ واره خروڅ يې پر دي چي داوطن رهي نظار شورا بر سد
 صرف د يې ۍوکڅ او دولتي هڼاګ وتي شخصي ملکانځ دولت د خپل يې سم دوسرهيقدرت ته له رس

   حتا ې چیشلي وه وېداس)  زما دفرمول پربنا ولهټدميم زور ما ، (  کي ځ منپه روګخپلو سقوي مل

  . شول ښ پر غاوتهګ اندي تاجکان @ ورته ڼرو
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 د يې چارو په وزارت کي وي د باندنې عبدZ دا دسقو دزوي خلف کوم ھغه رذالت وه چېچ دا
 دي ھکله زما په  .مږيږ دلته نه پر غې چی دني دا @ بل ناورړ په ھکله ترسره نه کشي ودسفارتو 

 او  ديخاوندان Qتوي تحصوړ او دلوتانهښ پهړ ده چي دواخهڅ له کرزي او اشرف غني لهګي يرهډ      
 اعتماد دوي سره درلود او حاضر شول پرانځ له تي اندو حماڼ دخلکو په تيره بيا د رويې هړدوا
 يړک تهځ ملي دولت رامنوي ی داسيې ايځ او پر دييږ کیکټ شخصي دولتو ته دپاي وڅ تر يړوک
  په فضاکيتي @ندي دسولي او امنوريي شي د ھغه تر سايړ ملت وکدلييورځ ږ با@خره زموېچ
   . يړ ژوند ته ادامه ورکلخپ

 ) ٢٤ ( لرويشتڅ ۍ سره سم ، تر بل ھرچا مخکي دخپلي کورندوي کرزي قدرت ته په رسحامد
 او د نظار دشورا له سا@رانوګ د جنيې انځ ې او د دي لپاره چلړ سپاره کويوکڅ دولتيمختلفوكسه پر
) خرمن  ( هټَ په کوويوکڅدولتي  د ولټ ھغوي يې وي ، نوړیبچ ک) نه دبل چا له انتقاده ( انتقاده 

 ۍوکڅ يښ دخپلي خوخهڅ يټ شي له دي کوايړ وکخهڅ سا@رانوګ جنناولو ھريو د دي وڅ ترولټرا
   .يړ کدي پسي قۍکورن او خپلي انځ پريېايتر @سه او ب

 لهي خواره ته براثي دھغه مۍوکڅ نه باد ، ھمدا ګ چي له احتمالي مريړ کدي قيې البته داسي 
 کي دنظامي او ملکي رتبو په وربخشلو سره څ او شرطه ، ھغه ھم دخاصو مراسمو په ترديق کومه

او داسي نورو ..............  ، داود داود ، احمدشاه مسعود مي د رباني ، فھیچ  شي ،ايړتر@سه ک
  . ده هګلي بهښ خورا يې هڼ او خليلي وروقدير زامن او دفھيم ، مرحوم حاجي

 هڅ يړ او غواديږچه اوس دوھم متفکر ھم د کرزي پر پله ، خپل پل  ييږ کوګ تر سترداسي
 دا سھوه يې خواول.  د خپل زعامت ؟ دوره وغزوي ې وکو@ي شوڅ تريړ کبيتعق  د ھغه @رههڅنا

 ده ندهينما  دنظار دشوراې له ھغه سره چنهډ      نڅوتګ او کهټ پوهي د عبدZ په يې قدرت یلګټ ې چهړوک
 ېچ  ملت ته وعده سپارلي وه ،يې کي اني د انتخاباتو په جرې صورت کي چېدا پداس.  ړ کيېمايسم ن

 وه چي کار به د ھغه اھل ته يړ وعده کيېدوھم داچي له خلکو سره  . يړسھامي شرکت به نه جو
 نه کو او ايځ ھم پريېدا وعده او قول  . اکيټ اقتي صداقت او لاري په دي برخه کي به معاو سپاري

 په فسبوک کي د يې خورا شه مثال ې چستي مصلحت او تعصب نه کار واخله يې حده يرهډ      تر 
 اوس رئيس ې د ستانکزي چيې وکڅ د ده ، يې وکڅ ې چروباردهيب وي او لغمانوي ، ستانکزوياحمدز
ر  او سمتي تعصب پر بنا دلته او ھلته پلويي ، قبدقرابت  اتمر له خوانهفي دحنيې وکڅ ده او تيد امن

  . شوي مارلګمختلفو وظيفو 

 له دي وضعي سره ې حال چیدلي لوګ د سترې کوچريږي سپينوهي دې چمړ دي ھکله غواپه
    .مړ کاني بکيټ په کيټ د راوي له خولي نه رانولوستونکوتهګ ويګسرل

 يې اکثره ې چاني کوچږ ھموطنان معلومات لري ، زموې چرنگهڅداسي وه ؛) كيسه  ( قصه
 کي ټ د معتدلو منطقو په لشهي مالداره دي نو ھمې چخاطره  ژوند لري او له ديانييوچ دي ، کتانهښپ

د دي  . يړ پيداکی ته @س رسونوياڅړځ لپاره رمو  د خپلووڅ ته کوچ کوي ترايځ وبل هياځ وهيله 
 دناور خواته کوچ ی دچمن او دوبیژم عنيي @ره وھي ځ برخه د ناور او چمن ترمنهي لووهي انويکوچ

 خهڅ موي سرحدي سله  مقر او جاغوروعنيي وي کي د دوو ولسوالتيدا@ره د غزني په و@. وي ک
 بولي په يږ ازاريې اني کوچې چانګ ھزاره  .خهڅ له شماله دمقر او له جنوبه دجاغورو یعني ييږريت
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  اوبل په دودو ،وهي او د لري کيړي ايړ ورکيړ سره خورا نژدي د راکانوي له کوچې کمهيدي س
 هګينټ يرهډ       ارتويز  پراني وه ، کوچيړ کوتهګ چه په انوګھزاره .  خبر دي دويرواجو او مذھبي عق

 انديي ې ، چړ کړ زيارت جووكوډ دخره پر ھيې د@ري پرسر انوي سول د کوچړ لري نو را و@دهيعق
 ولهټ ې چلړک وغاتي ته دومره تبلارتيدوي دي ز . ی دښدلته كوم سيد او يا شھيد خ) گواكي ( 

 نهي تروډ       کوي او شQن پر منناي ، باندهړ ې چيړ خپري کيې اوازي ې واخسته او داسپرسر يېمنطقه 
 له صحت نه بر ې تورپسه وي چې داسرلهي درشدي بايې ګ کلنې وه چدا يېوزي ، خو شرط 

 وي هځخپله من داسي وه چي دوي به له سهي کي کتي واقعپه. نه وي پري شوي يې ږخورداره او غو
 اي او وندړ تر پرونه ی دادې چيړ کغييچ کي ارتي په زيې ابهي او بړك) جعل  ( ړ اوبل شل جووندړ

  . روان شو وښ او شل په خپلو پناي بوندړ ی له برکته دادارتيشل وه خو دز

 انويي را بهياځ دمقر په بازار کي دوکانداروه دا قصه له ھغه ې اوس نو په دي ھکله راوي چ
 ید . کارويښ له خپلي شلي لورسره د سودا داخستلو په مقصد سر ور ې کوچوي يې دوکان ته ېچ
 ې تور سري سره چويي او ھغه ھم له داسي يځ له کومه راې چتلښوپو  له کوچي نه مي ې چيېوا

   پر @ره سمه نشي تQي ؟ۍخوارک

 وهي شو ي د کارهښ را کيښ اويې کي وګ شو او په سترڼی غوهړ ژې چې په داسي حال کیکوچ
 ده او داده د درو کالو را پديخوا ۍ دا عاجزه مي لورکې چلي راته وويې سره ستلوي اپر ليي اسودهږاو

 ې نه چارتي له ھغه زوځ او راې شهړ و@وښ په خپلو پې چکو@ي راته شله سوه او اوس نشي
   .ويړ شQن جوې کاوه چفي تعريرډ       يېخلکو

 وخته را پديخوا در دونه درلودل نومي يرهډ       ھم له وګني زما لې چهياځه  ، له ھغلي کاندار ودو
 ورسم ، که ې چمړ او غواېدلي صفتونه اوريرډ       ارتي ھوکي ، ماھم د دي زې چ لي ته وه ووېکوچ

   ماما ؟ مصلحت راکوي ؟ې کوچهګنڅ

 ېورنسي ، ما چ ې ھوش کوه چې چلي راته وويې په زغرده يړ نه دي راويړ دي نه وېکوچ
  . ې ی مورھم نه غ تنوښدپ  ،ويړ جويږ ازارړ لغدليول

 سهي کارتي او زيږګيځ کي ھم ھمدا د وادي په ھږ زموې چمي ووادي ته په کتو سره باکنيي لدي
 او په دولتي وليي په شان خپل اقارب تر@س نيږګيځ د يېاي دي قدرت ته ورسې چوکڅھر.روانه ده

 او دنورو په قصه ويړ خپل خپلوان جوړ لغې په شان چارتيھزاره وو د ز داي او نويي کشيېويوکڅ
 .کي ھم نده

 کاني ترسره ارتي زيړ او نومويږګيځ کي خبره ھمداسي ده او د وادي په ھږ زموې نو چاوس
  .ې شودلښ له داسي چلند سره عکس العمل وديبا ، نوييږک

 او دا عکس ې کي پيداشکاياروپا او امر په افغانستان ، وکڅ وي ې په اند غوره به داوي چزما
  .يړ تنظيم او رھبري کهګ په تواحتجاجالعمل د 

   له تي د انترندي بايړ احتجاج تنظيم کوي داسي يړ چي غواوکڅھغه .  ؛ په افغانستان کي اول

 په قصه کي نه دي او يې په @س ، خو چارواکي يې پلومونهي دې ھغوته چولوټ او معرفي انځ@ري 
 دي نو دوي ايب . يړ کوتهګ دي ور په لځسو"کاپي ؟" د ديپلومو د ې چلهي احتجاج وسد يځرګ رهکايب

 دولت حامي دي مخي ري د ھمدي اجې د سفارت چکاي د امرځ وراکليټ وهي په له کاپي سره پلومويد د
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه د: يادونه

 

 ا@ني خبرولټ ې دي ديپلوموته په داسي حالت کي اور ور واچوي چهګتو ته را دعوت او داحتجاج په 
 هړکي پرهي اعتراضوهي سفارت ته د کاي د امرهډ       غونهي احتجاجدا  ايله خپلو کامرو سره حاضر وي اوب

  . مستندو شواھدو سره نشر ته وسپاري ولوټ خپلو له  يې له @ري وي په استولو ختمه او د رسنکيل

 د يډ       غونهيحتجاج په ھمدي صورت اې چې شداييھلته ھم ک . کاکيي ؛ په اروپا او امردوھم
 ځ سره رامنولوځ  په سوانوګ د کاپي پلوموي مخته د دڼی کي د سپيني ماتنګ په واشناو دسفارتو کايامر

 ېچ) وركوي ( ور بخشي ) انرژي ياقوت (  ته خپل نور وښ ھغه ولمر ؛ې چۍ پام كي ولرپه .ېته ش
  . وي ستليي له خاورو را ايېسر


