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 2۲/۵۰/2۵1۲            احسان الله آرینزی
 

 بیا تکرارېږي! -په افغانستان کې تاریخ بیا
 

وه یڅو ورځې مخکې د افغانستان په رسنیو کې داسې یو خبر راغی چې ګواکې د عزني والي، عبدالکریم متین خپله 
له د شرعې او اصولو په رڼا کې حقوقي النجه د حل له پاره، طالبانو ته لېږلې او له هغوی یې غوښتي چې دا مسٔ 

 .وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري
 

دې په زړه پورې او هیښوونکي خبر، ما ته هغه کیسه په یاد کړه چې د استاد رباني د اسالمي دولت په وخت کې په 
 .او نژدې مې هیره کړې وه ه شوې وهکابل کې پېښ

 

یس او د غزني د اوسني والی کیسې یو په بل پسې کېږدو؛ نو دا به جوته شي ئکه هغه د استاد ربانی د وخت د یو ر
بار تکرارېږي او موږ ال له یوه کوهي څخه نه و  -چې هر ځای او په ځانګړې توګه په افغانستان کې تاریخ بار

 .راوتلي چې په بل کې لوېدلی وو
 

زه یو ګران بغالنی ملګری لرم چې یو ځلې تر وزارته هم ورسېد او نژدې څلوېښت کاله سره پېژنو. دا جناب د داکتر 
او  ې د خوندیتابه او ساتنېئنجیب الله او استاد رباني او طالبانو په وخت کې، په کابل کې نه اوسېده او خپل کور 

ې نه اخلم او شپږ کاله مخکې په حق رسېدلی ئکړی و چې نوم څارنې له پاره زموږ یو بل ملګري او دوست ته ور
 .دی

 

ي پوهنتون کې د داکترانو اشرف غنی او خلیلزاد ټولګیوال، د سترې تقوی خاوند، مهذب ئدی د بیروت په امریکا
باني د رمتمدن او مدني انسان چې د دولت په بېالبېلو دوایرو کې یې د کار لویه تجربه درلوده، که څه هم چې د استا

ې درلود چې په هغه لوی کور کې یې ئیس مقرر شو؛ خو دومره شریف ژوند ئپه وخت کې د چارو په اداره کې ر
 .بېوزلي ژوند درلود او کله نا کله به پوروړی هم و

 

وماندان قکله چې د داکتر نجیب الله دولت نسکور او په کابل چور ګډ شو، د دې د کور د خاوند د کلي او ولسوالۍ یو 
تر هر څه لومړی همدې کور ته ورغی، یو والګاه موټر یې په غنیمت ونیو او د کور سپین سری ساتندوی یې په مخ 

 ین خطابونه وکول!ئپه څپیړو وواهه او هغه ته یې د کافر، ضد جهاد او خا
 

ننوځي، همدا د استاد په هر صورت هغه وخت چې طالبانو چارآسیاب ونیو او داسې تمه وه چې ژر به کابل ته هم 
یس، چې بشپړ یقین درلود چې دا اداره د کارونو د خالصون ئربانی د اسالمي دولت د چارو په اداره کې د... ر

ې طالبانو ته وسپارله چې ئپیاوړې اراده، وس، واک او ځواک نه لري؛ نو په پټه چار آسیاب ته الړ او هغه عریضه 
لې وه چې دې یې په څپیړو وهلی و او د کور د خاوند والګاه موټر یې ځنې ده د همغه جهادی قوماندان په ضد لیک

 .غنمیت بیولی و
 

دا دې اوس تاریخ بیا تکرار شو او د غزني برحال، والي عبدلکریم متین، خپله یوه حقوقي قضیه په داسې حال کې د 
 .ی د ټولو په راس کې حضور لريطالبانو محکمې ته وړاندې کړې چې ټول دولتي دوایر په غزني کې فعال دی او د

یسان، څارنوال او د حقوقو مدیر شته؛ خو نه ئیه او استیناف محاکمو رئپه غزني کې والي، امینه قوماندان، د ابتدا
پوهېږم د غزني والي ولې د دومره لوی تشکیل په ځای طالبانو ته مخه کړې او غواړي چې خپله حقوقي کشاله هلته 

 حل کاندي!؟
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په غزني کې له خپل یو دوست څخه د دې خبرې سپیناوی وغوښت؛ هغه وویل چې ده هم په خواله رسنیو کله چې ما 
کې لوستي او له ځینو خلکو څخه اورېدلي چې د غزني والي خپله النجه طالبانو ته استولې او له هغوی څخه یې د 

 .نیاو)عدالت( غوښتنه کړې
 

عیسوي کال د مې په څلورمه لیکلي چې عبدالکریم متین له قیام الدین د مثال په توګه نن ټکي آسیا ویبپاڼی د روان 
نومي سره د هوټل د مالکیت په سر النجه درلوده چې د غزني محاکمو والي پړ وباله؛ خو والي چې د ډېر اداري فساد 

 له امله په خپلو قضایي ارګانونو ډاډ نه درلود، طالبانو ته مخ اړولی چې النجه غوڅه کړي)!(
 

 چینه وایي چې د غزني والي ډاډ ښودلی چې د طالبانو محکمې ژر پرېکړې کوي او فساد پکې نشته!سر
 د سرچنیې په وینا چې په دې اړه نه طالبانو تر اوسه څه ویلي او نه د غزني ښاغلي والي کوم غبرګون ښودلی!

 ي چې پټه خوله د منلو مانا لري!ئخلک وا
 

تاریخ تکرار شو. یو ځلې د استاد رباني په وخت کې، د چارو د اداري یو برحال نو په داسې توګه موږ ولیدل چې 
یس چهارآسیاب ته الړ او خپله عریضه یې طالبانو ته وسپارله چې حق یې له ظالم څخه واخلي او دا دی د افغانستان ئر

 )حق( )حقدار( ته وسپاري!!اسالمي جمهوریت یو بر حال والی طالبانو ته ځولۍ غوړولې چې ستونزه یې حل کاندي او 
 

 پای
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