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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه               خواتی. الف :ليکوال  ٠٢-٠١-٢٠١١  ني
  

  داميليونونه افغانان به څوک محاکمه کړي                                        
 

اغلو جرمن په وتلي په دې وروستيوکې دافغان  عارف محمد ، خاکستر، داکتراکرم عثمانداکتر( پورتال کې د
کي لري او غواړم تبص ليکنې خپرې شوې دي چې دبحث اودپام وړ) عباسی ندونورې وړ اغلو دڅر په اړه  ددې  

ه تبصره وکړم  وروست ليکنې دداکتراکرم عثمان  ويانددتکړه ليکوال اوپيژندل شوي خوږژبي هيوادد ما ٠لن
ه  کې مطرح سياستوال او په وروستيوڅلورولسيزو دهيواد پدې باور وم چې زموږ پورې ترلوستلو چارواکي دا

ړتيا لري  چې  نه پخالکيدو او کيدونکو پخال د ناخوالوپړه په خپلو دحکومتونو وغميزې ااوږدې  دروانې  هغویان
ه کيدو اودواک څخه د او ډلوواچوي اودوی چې دواک په مهال هرکاره وو سيالو او نکوسياالنو  راپرزيدو و

انونه بيواکه  تيني خادمان معرفي کو  اووروسته  ه پ ي اودخلکور ه کوي ه دې تو ب االحترام واج« انونه ه
اغلی عثمان وروست دوې مقالې ولوستلې پوه شوم چې زموږدقلم خاوندان  ٠يو» اوغيرمسئول خوکله مې چې د

واکمنانو دادب او او ان هم د ړتيا فرهن دبرخې مخک ان افغانان پدې ناروغ غوڅ اکثريت  وې لري او په شان 
مزمنه   اونفي پديده  دا هغه م .هغه دحقيقت يوازينی معياردۍوايو ، کوو، ويلي اوچې هغه څه موچې کړياخته يو

و  ،موندلی ژبه نشو ه  چېدبدمرغيواصلي المل پکې پروت دۍ  دهيواد ده چې زموږناروغي  تفاهم ته نه رسي
   ٠وباسوراله روان ناورين څخه   هيوادترڅو

اغلي عثمان دداکترنجيب اهللا دواکمن په مهال په ايران کې دشارژدافير  دايران دولت کابل اودنده لرله  کله چې 
ودلوسره د مرستې اوديانوته بام اغلی خاکسترپه وينا دخوراکي  پيل کړل استولخوراکي توکوخواخوږۍ په   چې د

اغلی عثمان دخوراکی توکو٠استول کيدېهم ته وسلې ) حزب وحدت(په نامه هزاره توکمه جهاديانو مرستو مرستې   
ردده نه مخکې شارژدافير اسداهللا کشتمند دوخ ت ي مني خوددې پروژې نو زې يواان دی او ت دصدراعظم ورور

اغلی عثمان٠کی شميريپلی کووندخپل سلف دپروژې  ندونوپه اړه دد   د دپاکستان  قاضی سيداحمدداډول څر
ې ١٩٩٨  پهبرخه چېد مرکې هغه  دجمعيت اسالمي مشر پا نديم سره هدل شاخبرياد کې دپاکستانی هرالدنومې ور

   ٠»دافغاني پاليس مهندس بوتوو، ضيآ يوازې دې پاليس ته دوام ورکړ زموږ «و هغه ويلې کړې وه  پوره سرخوري
اغلی عثمان ي چې آيا  تنه راپورته کي علومواودپلوماس په برخه کې لوړه پوهه د دسياسی اوحقوقی  چېدلته داپو

ې  کال دثور١٣۵٧دلري خبر نه وو چې هم  يي يا وسله وال دسياسي بدلون وروسته که هغه ته کودتا وا داومې ني
ونو او دولت ته دستونزونوي دافغانستان  ، دتهران چارواکوپاڅون او يا انقالب  په هيوادکې دامن او دجوړولو، خن

ه  وړلو او يکاو ړې د دله من  دروزلو داورپکو  تسليحاتو او دپه موخه وسله والوشيعه ډلوته اوردبلولو د ج
داکترعثمان هم داخبره کوی چې هغوی  او  هغودوام درلودهراړخيزه مرستې ورکولې چې دنجيب اهللا دواکمن پرمهال

وزارونه کول او اغلی تري عملی دري نه دا  خبرې او دېدده له  ٠هم په ميخ هم په نعل  ي چې  خ حقيقت جوتي
ي هللا داپراتيفی لوبوربنس دنجيب ا ادعاپ اغلی خاکستر دعثمان د دولتی امنيت  بايد د چې دالوبې پلې کونکی کي

وند  ددواړودافغانستان دخلاغلی عثمان  ٠ترسره کړې وای يستانو بله خبره خا په کارکونکو يا  ک دموکراتيک 
وند دواکمن فرکسيون دهغوسياسي اواپراتيفی  )خلق اوپرچم(نوفرکسيو ه په داسې شرايطو کې دواکمن  دمخالف په تو

ي چې  دمسکود رام  دالوبې٠ارادې پربنس پرمخ بيول کيدې لوبوپلې کونکی کي روملتودسولې دپرو  چې دمل
ولو ونو ې  دپه موخه پرمخ تلل دشن وند زر ونه تنه يې  اوخالف والړوو دهغو غړو   ه  پ ددې مخالفت له املهسل
اشغال خالف دريدلي  اوهم دشوروی ديرغل  وو چې ونديان هغه ډله دا  ٠اوشکنجه کيدل کې اچول شوي وو جيلونو

رام دسب م، م دسولې داوهم  وو اغلي داکتراکرم عثمان ته دپوره درناوی ٠وتاژ په وړاندې دري نيولی وودپرو  زه 
ود  خاطر او)عمه اوخاله (په تاريخ ليکنه کې دترورۍ «  برېسره سره دده ددې خ سياسي  دشخصي او يا دالر

ري  ای نه لريمل    ٠خپل نظر وړاندې کړم اړوند په دې انته داحق ورکړچې مې پربنس » درناوی 
اغل ې د   :ی خاکستر دليکنې په اړه څوکر

اغلی نه مننه چې هغه دنجيب اهللا دهغو يويوه ب اپراتيفي لوبو د   په تهران اورخه چې دافغانستان سياسي نمايند
اغلی دالوبې دنجيب اهللا   خوه کړې ده بربنمشهدکې پرمخ وړلې واکېچېي داچې  تنو، تاجکو او   ازبکو  دپ

تل هزاره توکډلودکمزورو اړونده وسله والو په هغوکې  مسکو ه وسله والې ډلې پياوړې کړي اوملوپه موخه يې غو
ي څه وويل شي هغه داچې دالوبې دنجيب نه درلود الس وندته شاه کړې وه اړين بري  اودده په خبره مسکوهغه مهال 
کله دا، خ ،٠نجيب اهللا يې پلې کونکی وبلکې دمسکو لوبې وې چې ، اهللا نه سره  دهغه   د، ګ  شوروي اتحاد هي

وند  دله تبليغاتي ماشين څخه راوتلېله مخې چې دکرملن  مهال دتبليغاتو وند چلند نه درلود ورور  دهغې  بلکې د
تينې راشه  انکونو خپلوپه خپل خاينانه يرغل سره په  اړيکې لرلې چې هغوی يې   درشه اوکړۍ دمشرتابه سره ر



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

وند، حکومت او ته راوړل اوسپاره افغا نستان   مهال دنجيب اهللا دواکمن په ٠خلکو په برخليک واکمن کړل د
وند ته مرستې دمسکوددوح و چېدهغه پالن يوه برخه وه  ت  لواله په پ رو داسې يوه  ملتو دسولې  ودروي  چې دمل

رام شن اوواک ت لوالې ٠وته لومړيتوب ورکړي دمسکو ي چې جهادي صبغه ولري اوه ورسول شپرو  ددې 
وند هغه مرکزي په  ديرغل پر م واک ته رسول شوی و او  فرکسيون وچې دشوروي اتحاد لوبغاړی دواکمن 

ايي  ٠ يې واک ته ورسول  په نامهاسالمي دولت حزب وحدت تنظيمونه وچې د جهادي ډلوکې دجمعيت اسالمی او
نهی  دنجيب اهللا دواکمن پرمهال هم دامراو نو سالکاراشوروي  سفارت اوشورویدزياتره افغانانوته معلومه وي چې 

ي سالکارانود او واک درلودبشپړ په   چې نورهداپريل په ديارلسمه دهيوادنه ووتل کال ١٩٩٢ وروست ډله دپو
که چې هغوی ه دهغوی اړتيا نه ليدل کيدکې افغانستان   دخپلويې  ولې الرېاو خپل مسئوليتونه سرته رسولي وودا

انو پوړو لوړ ډاډمنو رام د  د پرم اجن ولوم، م دسولې دپرو  ددې سالکارانو دوتلودری ٠لپاره هوارې کړې وې شن
ې وروسته دي چې  وندي مسکود دور ي  ، دولتي اوباوري لوړپوړو تې ته  هيوادجيب اهللا له ن چارواکو پو څخه تي

تې الره يې هم پرې تړلې وه  ه کړول يې لهم،م دفترته پناه يوړله اوپدې ډ اوداړکړ چې دتي و داپريل په   او واکه 
لوالې ته  ه عمآل واک شمال  دواته ويشتمه ني    ٠اوه لي

اغلی عباسي دليک ستان دخلک دموکراتيک  که يوچا يوه ورځ هم دافغان «چې خبرې په اړه نې ددې په زړه پورې د
وندوند په که چې دې  نهکار دۍ   لکو ته ډيرې بدمرغ خ  نظام چې هغه ته جنايتکار نظام وايي خدمت کړی وي 

ند»٠راوړي دي او کړاوونه   وندپه واکمن کې دافغانستان خلک ډيرو  ددې څر وريدل  واقعيت نه چې دنوموړي 
وک  ولی چې دهغوهي وي وجدان  اوهي ې نشي پ ونداچول هم واقعبينانه يوازې  اوپړه يوازې ستر  په نوموړي 

ي بلکې هغه دهرڅه دمخه دزبر ړې د او اليودسي واکونو نه بري دوسله   اوپربنس  واکمن چاپيريال دسړې ج
ول شي هغه مخالفين چې دپاچاه دنسکوريدو په چلند او والومخالفينو اله  دري کې هم ول وروسته په پاکستان کې 

ه دهقاضي سيداحمدجوړه کړې وه چې پورتنی د نده بيل ندونې يې څر  اوکړاونو که چيرې ولس ته دبدمرغيو ٠ څر
وندله خبره ويهغوی دتپلوپر دراوړلو او کړاوونه نه  بدمرغ اونسکوريدو وروسته دافغانانو دخلک دموکراتيک 

نه شول بلکې کچه يې لوړه شوه کرو جهادی تنظيمونه هغه ٠داچې ل په وړاندې يې دولس  چې دشوروي ل
تلي اوبشپړمالتړدرلوداوداولس ووچې داتنظيمونه کې تنظيمونوپه دېبيا  او واک ته ورسول يې غ  ولس دم

کيل  تنظيمونو په ناخوالواوولس هم داغلي عباسي دحکم له مخې د  نوجوړکړ پرسرمحشر  نهکار او نارواووکې
ل شي چې دتنظيمونويا داچې  ٠دۍ نهکار و  ددې  د طالبانو مالتړوکړ اوخالف يې آيا افغان ولس له دې امله بايد 

ړ مالتړ تل پني کچه دومره و نا څيرمه د  اوونيسي  کې مزارشريف ١٩٩٨ه زه وه چې کله طالبانوغو  سرې بري
لوالې خالف او چې مزاريانو ووسيمه کې  ل په مالتړپاڅون ترسره کړچې  دطالبانو دشمال  ه   يوه بيسارې پي

ي ولومهال نن   ٠کي ي نو دمرغيوب چې دافغانستان د ه  ول ولس اوپړه په طالبانو اچول کي ړې تو ان مزاريان په 
تن چې هغ  اداره ککړه   داچې ننی په فساد٠مالتړوکړ چې ولي يې دطالبانو  وبولونهکار هم بايد ليس -ه دواشن  ان

نده  ي يرغل زي اغلي محمدعارف عباسي دح  اوله برکته په واک کې پاتې ده  اداره ده اوددوی دمالتړ دپو کم د
و نواوه ووايو ته فاسدککړ حکومت کې کارکوي هغوی  په فسادڅوک چې په اوسني پربنس  نهکار و په هيواد  غه 

نهکارنه وي اوکې به داسې څوک  اميليونونه داچې د ٠دمحاکمې ميزته راکش کړل شي ول بايد  پيدا نه کړوچې 
که چې هغوی په يوه اويه کړ محاکمافغانان به څوک  يا بل ډول دوروستيو  په افغانانوکې يې موندل ناشوني دي دا

ک٠واکمنيوپه مالتړکې دريدلي دي  اغلی عباسي دحکم   ه دميليون ما پربنس چې  انسانانوخبره وکړه که چيرې د
نهکارکې  څوارلس کلنه واکمن ګ په ،، دا، خ چا د  دمحاکمې وړدۍ په پام کې ونيسو او يوه ورځ خدمت کړی وي  

 مامورين ،دولتي وطنوالوخدمت کړی دۍ چې که  ميليونو په ليکوکې څه دپاسه دوو واکونو يوازې دوسله والو
و او وانانود ونوغړي هم ورسره ونيسودری ميليونه جوړوي نورو او دسازمانو د اغلي عباسي حکم ٠بنس  که د 

ورو ي نو ته و ناهکارنوداسې افغان چې دکوم حکومت په مالتړکې نه وي دريدلی نه موندل کي  وافغانانومحاکمه  د
ه په  اودشورا دايمي غړي دامنيت نړيواله محکمه ترسره کړي چې په هغوکې وروست خبره بياهم  بايد ړې تو ان  

ې استازي  او دافغانانو دننيو ي  دعامالنو  اصلی عامالن دکوم چې دافغانستان دروان ناورين  کوي دسپينې ما
تن واکداران دي لوبغاړي همدا د کړاوونواصلی المل او اوبدمرغيو     ٠واشن
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