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 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 32/80/3814                      عبدهللا اڅک
 

 د جنرال رازق، اسدهللا خالد او نازک قتلونه او جنایتونه
 

 
 :یادداشت پورتال

و به اساس آزادی مطبوعات به نشر می  .نمایدو نه رد می  تصدیقسقم این مطلب را نه و پورتال افغان جرمن آنالین صحت 
به پاسخ کشور  مطبوعاتيتوانند به اساس قوانین  اشخاصی که اسمای شان در این مطلب مورد بحث قرار گرفته، می رساند،

تال همنوایی داشته باشد، با ورکه با روش نشراتی این پ در صورتی مطلب شان رابپردازند و پورتال افغان جرمن آنالین 

  .احترام به نشر می سپاردمسرت و کمال 
  

 د جنرال رازق، اسدهللا خالد او نازک قتلونه او جنایتونه
 

جنرال رازق د قندهار د امنیه قومندان، اسدهللا خالد د ملي امنیت پخوانی رئیس او نازک د هلمند والیت د ملي امنیت 
دوی تعریف ته ضرورت نشته، ما چې ډیر وخت د  قتلونو پېژندل شوې کسان دي، د رئیس درې سره په جنایتونو او

مجاهدینو  قندهار والیت د امنیه قومنداني د جنایې آمریت کې وظیفه اجراء کړي، د کمونستانو خلقیانو او پرچمیانو، د
 .او طالبانو په وخت کې مي دغه ډول ظلمونه او ناحقه قتلونه نه لیدلی او نه اوریدلی

په افغانستان او خاص قندهار کي کړي، مګر د رازق، اسدهللا خالد او  رویانو او امریکایانو ډیر ظلمونهسرو شو
 .نازک ظلمونو او جنایتونو ته ځان نه سي رسوالی

دوی درې سره د جنایتونو څو مثالونه به زه تاسو ته ووایم، ټول مشکل دي، یواځي څو بېلګې یې هغه چې ما خپله  د
 .دوی د خاصو انډیواالنو څخه په خپلو غوږو اوریدلي دي لي وي یا مې لیدلي وي او ځینې مي داورید

د قندهار د اڅګزو مشر څارنوال صاحب محمد عیسی خان نومیږي، په قندهار کې ښه معرفت او نوم لري، یوه 
او باتجربه کس نوم هغه په کور کې جنرال رازق ناست و، په بحث کې د امنیت په برخه کي د یوه ښه  ورځ د

واخستل شو، محمد عیسی خان جنرال رازق ته وویل چې دغه کس ډیر تکړه دی، په امنیه قومنداني کې ښه ځای 
ورکه، ستاسره به همکار سي، کارونه به دي سپک سي، قومندان رازق هغه ته وویل دا سړی خو زه پېژنم، نه 

اپه وهالی سی، فکر نه کوم چې هغه به زخمي طالب په سی، نه سړی ویشتالی شي، نه د چا په کور چ څوک وژلی
 .سر وویلي او وبه یې وژني، که زه د یو چا د مرګ ورته ووایم هغه به نه کوي، نو دا ډول سړی زما په کار نه دی

نازک چې اول د ډنډ ولسوال و هلته یې ډیر مړي وکړل، کله چې اسدهللا خالد د ملي امنیت رئیس شو، دغه سړی یې 
بل والیت د ملي امنیت رئیس وټاکی، په زابل کې هر هغه څوک چې دهغه په نیولو سره پیسي پیداکیدی، نازک د زا

 .نیوی، او د طالب په نوم شکمن سړي اکثره د ملي امنیت په پټو خونو کې د وهلو او شکنجي الندي وژل کیدل
 کړي، او ډیری مړی مي د هغوی سره د هنازک د خپلو ملګرو په مجلسونو کې وایې د رازق په خوښه مې ډیر مړ

ده  ده د شخصي مشکالتو پر بناء کړي، ماته رازق هیڅ نه سي ویالی، مات کړی مي دی، هر څوک چې مهم او د
کړی، اوس چې زه هرڅه ( مړ)، هغه مي ورته ختم هحریف و، ماته به یې ویل چې دابه څنګه سي، که دي ختم ک

 .او پیسي ورڅخه اخلم رازق ماته نه سي ویالی کوم، که مړی کوم، څوک وژنم، وهم یې
نازک وایي چې رازق او اسدهللا خالد په ګټه د زابل له پاره زه د ملي امنیت ریاست ته واستولم، موږ دري سره 

 .ټینګ انډیواالن یو، او بې مشوري کار نه کوو
د تیره هفته د نازک تبدیلی د قالت څخه هلمند والیت ته وسوه، په هلمند والیت کې ښې ډیري پیسي دی، هلته د 

او سالوو قاچاقبران دی، له ډیره وخته رازق او د نازک انډیوال په دي پسي و چې نازک د هلمند مهم  وموادمخدر 
باتجربه سړی و، مګر د رازق په زور نازک  ډیروالیت د امنیت رئیس سي، پخوانی رئیس جنرال مومن تر نازک 

 .د هلمند والیت د امنیت رئیس سو
د رازق د خوشي خالف  وک چې د رازق سره مشکل پیداکی یانازک دا خبري په خاصو مجلسونو کې کوی هغه څ

 .کار وکی، دهغه له پاره بند نسته، هغه به خامخا وژل کیږي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/atsak_ab_general_razeq_a_khaled_nazoq_jenayat.pdf
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رازق زما ورور نازک ته وایي چې زه څوک درښیم او یا د طالب په نوم  د نازک وررو په افتخار سره وایی جنرال
د رازق هره خبره منی او ډیر دغه ډول کسان یې ورته  ژوندی مه پریږده، وژنه یې، نازک شکمن وي هغه بیا

 .وژلي
، د نازک محمد او جنرال ګاللی له پاره یې دری یا څلور کسان وژلی دي جرتي قاتل دی، د مالسیدنازک چې یو ا  

ورور وایي په موږ د هیچا وس نه رسیږي، ټول قدرتمند کسان د رازق په شمول زموږ د احسان پوروړي دی، هغه 
وایی په قندهار کی جنرال ګاللی د مالسیدمحمد ورور ډیر قدرتمند دی، مالسیدمحمد او ګاللی د دري نفرو سره 

څخه پورته کړل، دوه یې خپله په  منځن د ښار له مشکالت لرل، نازک ته یې وروښول، نازک په خپله هغه کسا
 .ل ګاللی حریفان یې ورته مړه کړلهغه د جنرا. توپانچه ووژل

ده دغه نوم اصلی نه دی، په کوچنیوالی ښایسته و، خپله  ، دد ښه اخالقو خاوند ندینازک د قتلونو سربیره زاني او 
ده انډیواالنو  کې د هوایی ډګرلري، یو وار د قندهار په ښه سابقه نه نه تر اوسه کوچنیوالی  دښوریدلی هلک و، 

زما تر )پوښتنه ورڅخه وکړه چې قالت ته ولی کور نه بیایې، نازک ورته ویل هلته نجوني ډیري دي زما تر هغې 
ښایسته دي، ساعت مي ښه تیر دی، چې کور بوځم بیا به د کور جنجال وي، کورته بیخي ضرورت نه لرم، ( ښځو

وړ یم، سالم راکټي په دغه وخت کې په میدان کي و، کوم نفر سالم راکټي ته وویل چې نازک وایې د ښه پکښي م
قالت په نجونو کې ښه موړ یم، چې زړه مي وغواړي د امنیت کارکونکي یي راته راولي، سالم راکټي چي مسخ 

 .شوی، بي ایمانه شوی، د خولي لږ چیغي یي وکړي، نور قیصه خالصه شوه
. يدی کیسي څخه ښه خبر د ډیر خلک پر دي خبر دي، د امنیه قومندانی هر پخوانی د هغه وخت نفر د د قندهار

نیولي و، هغه یې د ( تهمت)ده سرحدي پولیسو دري نفره د طالبانو په تور اول وار چې رازق امنیه قومندان سو، د
ژوندي راوستي، طالبان دی، رازق  ته درولي و، رازق ته یي وویل موږ دري نفره کړکۍرازق د دفتر د باندي 

 کړکیخواته اشاره وکړه چې هغه دي والړ دي، رازق  کړکید  پوښته ورڅخه وکړه، څه مو کړل، سرحدیانو
نه یې محکمې، نه څارنوالي او نه . هلته ووژل واړه ییڅخه یې الی وروغځاوی، دري  کړکی، له ړهک هخالص

 .امنیت پوښتنه وکړه، له رازق څخه ګرده بیریږي
ده انډیواالنو او ده خپله ویل چې له کرزي بابا څخه رازق امر  راغی د په توګهقومندان  کله د امنیهرازق چې 

لو جرمونو کې کرزی مستقیما اخستی چې بی له محاکمي طالبان ووژني، او ژوندی یې نه پریږدي، په دغو ټو
د قندهار خلکو دغه خبره  ،تومانچه د دفتر سره وویشتلخپل چې رازق په  کسهورسره شریک دی، دغه دري 

صالحیت یې ورکی چې د قندهار،  مره، دوهونازاوهم کرزی ته ورسوله، کرزي هیڅ ونه کړل، رازق یې نور 
ده  بدلیدل او رابدلیدل، یواځي د ارزګان امنیه قومندان چې هغه د ده په خوښه هلمند، زابل او ارزګان امنیتي کسان د

ده په وس کي ده، هغه د کرزي نږدي انډیوال  ده تر الس الندي کار نه کوي، او نه د انډیوال دی مطیع هللا خان د
 .دی

و د شا له خوا ا قوتونو ۍد کوچني اختر څخه مخکي ژړي ته طالبان راغلل، د پنجوایې له خوا د پنجوایي قومندان
مړي یې  1۷۱څخه د رازق نفرو او اردو محاصره کړل، داسي قتل عام یې وکی چې تر دي مخکې نه و سوی، 

خلک وایې چې ډیر مړي یې د ارغنداب رود ته واچول، د پنجوایې په ویالو کې مړي  ځاییصلیب ته ورکړل، سره 
 .پراته وه

په سر باندي عادي زخمي سوی و، زخم یې د  هن هلک ژوندی ونیوکل 1۷کلن یا  1۱د رازق انډیواالن وایي موږ یو 
تشویش نه و، زخمي نفر د رازق سرحدي پولیسو راوست، د رازق څخه یې پوښتنه وکړه چې څه باندي وکړو، 

چې ژوندی یې رانه ولئ، . رازق ټولو ته وویل نور ماته زخمي مه راولئ، هرځای چې مو ګیر کی هلته یي ووژنئ
 .د پنجوایي د اوسیدونکي حاجي یارمحمد ځوی و پر سر یې وویشت او مړ یی کی دغه هلک چې

شمسک په . د رازق بل مهم انډیوال په ژړۍ ولسوالي کې د اربکیانو مشر شمس هللا دی، مشهور په شمسک دی
به کلونو په عمر  3۱ژړۍ ولسوالي کې د اربکیانو غټ قومندان دي، خپله شمسک چې ډیر زیات ښایسته دي، د 

 .اوس ډیر زیات خپلسري توپکیان لري( مفعول)وي، دغه هلک خپله فاحش او لوطی تیر شوی 
د شمسک نفرو یو کوچی په دي تهمت ونیوی چي د طالبانو سره الس لري، د حوض مدد په سیمه کي، هغه کوچی 

کوچي سړي اقرار سړی چې د حوض مدد ډیرو خلکو لیدلی و او پیژاندی یې، شمسک خپله واهه، ډیر یې وواهه، 
 .کوئ مرسته، اخر یي ورته وویل په دي دي وژنم چې تاسو کوچیان د طالبانو سره هنه کاو

، هلک ته یې ویل چې هسر کښیناو، او ټینګ ټینګ یې وتاړپه ماین  دشمسک یو غټ ماین راوړ، کوچی هلک یې 
 هلک غوښي په هواء کې څرخیدلی، دښوري به نه، دوی لیري ورڅخه والړل، ماین ته یې انفجار ورکړ، د کوچي 
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دغو قاتالنو جنایات ښه پیژندالی شئ، که چاته شک وي، د حوض مدد سیمې ته  دغي کیسي څخه تاسي د قندهار د
دغه ظلم او کوچي هلک د ماین په سر کښینولو، الوزولو او وژلو کیسه هر سړي ته معلومه  دي ورشي د شمسک د

دغې کیسی په اړه له خلکو پوښتنه  ون خبلایر هلته ورشي او دیالی چې د یوه ټلویزده، موږ به له خدایه ارمان نه کو
 .وکړي

د رازق د یوه بل قومندان جاجو د ظلمونو په اړه ډیر کسان هغه وخت خبر سول چي د یوي شاعري کورته د فحشا 
به له کوره ووتل هغه به میاشتي مخکي د جاجو تر الس الندی سیمه کې چې ځوانان  ۷یا  ۱په نیت ورغی، تقریبا 

ده په مربوطه سیمه کي پیداشو، د قندهار خلک وایي چي جاجو د  ورک شول، څو ورځي وروسته به یې مړی د
 .ترمنځ کسان وژلي دي ۱88او  ۱88

خلکو د فشار له امله  بیا چي خلک خبر شول، د. جاجو چې په دغو ځوانانو هرڅوني ظلم وکی دوی اقرار ونه کی
ځوانان محکمې او څارنوالي ته واستول، هلته ځوانانو د قاضي او څارنوال په مخکي خبري نه شوای یې دغه دوه 

 .کوالی، ستونی یې خراب شوي و، سم دم ګونګیان و
چینایي شفاخاني ته یي دغه دوه ځوانان واستول، دوی ډاکټرانو ته خبري نه سوای کوالی، ډاکټرانو چې معاینه کړل، 

خولو په قضیه ډاکټران پوه شول، د لرګي چ   ....،کي یې په زور یو شوی ننویستل شویني هغوی پوه شول چې ستو
ډاکټر که یو و که دوه او یا هرڅو ټولو په ژړا شروع وکړه، ډیر خفه شول، قاضي ته یې په ژړا کي ټلیفون وکی 

مګر په قندهار کي قضاء، . دغو ځوانانو سره ډیر زیات ظلم سوی، او تر ډیره وخته به خبري ونه شي کوالی چې د
 .څارنوالي او امنیت د رازق له بیری هیڅ نه شي کوالی

د رازق انډیواالن هغه سړی نه وژني چي ډیر خلک پري خبر شي، دغه دوه ځوانان چې له مرګه خالص شول، 
 .خلک ټول پري خبر شول چې د جاجو سره بندیان ديمنطقی  علت یې داو چې د کورنۍ او

ر رازق د طالب په تهمت نیولی و، دهغه پالر چې د کلي امام و، د هغه کلي د مشرانو سره یوځای د پنجوایې یو نف
قومندانی ته راغلی و چې د خپل ځوی د خالصیدو له پاره له رازق څخه غوښتنه وکړي، کلیوال به یې شاهدي 

 .ووایی چې دغه هلک طالب نه دی
پوښتنه ورڅخه وکړه، ( د رازق خاصو عسکرو)یدل، سرحدیانو مال امام او دکلی سپین ژیری چې قومنداني ته ورس

دوی ورته ویل چې موږ د پالنی هلک په شفاعت راغلی یو، سرحدیان چې پوه شول د هلک پالر مال دی، مال امام 
ته یې وویل چې ته رامخکي شه ستاسره زموږ کار دی، مالامام یي څو چپالخي وواهه، او د خپلو کلیوالو او 

په مخکي یې پرتوګ او کمیس ورڅیري کړل ورڅخه ویې کښل، مالامام د خپلو کلیوالو په مخ کي لوڅ لغړ مقتدیانو 
والړ و، سرحدي پولیسو ورته ویل دا وار دي ژوندی پریږدو بل وار که هرڅوک پسي راغی بیا به د ژوند ارمان 

 .وکړي
رمه له کلي کډه وکړه، بیا دهغه کلی خلکو ونه یې له ش ې کلی ته له سپین ژیرو سره والړی، په هغه ورځمال امام چ

 .لیدی
خبره شوه ( میرمن)په خپله منطقه کي یو نفر ونیوی، د هغه نفر ښځه ( قومندان)د جنرال رازق بل د پوستي مشر 

چي میړه یې د رازق انډیوال په پوسته کې بندی کړی، دوه درې ورځي یې میړه هلته بندي و، ښځه یې هغې پوستي 
چې د میړه پوښتنه وکړي، له قومندان څخه وغواړي چې بي ګناه دی خالص یې کړه، کله چې دغه میرمن  ته ورغله

دغې میرمنې په قومندان یې په زور خپل اطاق ته دننه کوي، هلته په زور سره  سدپوستي ته ورځي، د پوستي فا
شرمنده د خپلو وروڼو کور ته ورځي، وروڼه خبروي چې د پوستي قومندان په  تیریکوي، ښځه وروسته له  تیری
دغې ښځي وروڼه د قومندان له پاره پالن جوړوي، د لویې والي د سیمانو د پله سره  ، دتیری راباندی وکه زور 

قومندان نږدې یو کور په کرایه نیسي، دغه کورته دوه میاشتي د ښځي ورور تګ راتګ کوي، په دغه وخت کې د 
سره د بل نفر پوه واسطه تماس نیسی، قومندان ته خبره ور رسوي چې په دغه کور کې ښایسته انجلیاني دي، په 
کور کي د ورځي له خوا هیڅوک نارینه نه وي، هر وخت چې دي زړه وي ورتالی شي، دغه رابطه ښه پخوي، 

ره داسي وخت راغی چې قومندان اماده سو دغه قومندان ډاډه کیږي چې په کور کې رښتیا ښایسته نجوني دي، باالخ
کورته د زنا له پاره ورسي، د هغې مظلومي ښځي ورور په دي ورځ څو داني ښځي په کور کې کښینولي وي، 
قومندان د زنا له پاره یواځي راځي، کله چې د کور حویلۍ ته داخلیږي، ښځي ویني ښه ډاډه کیږي، یوه اطاق ته 

راباسي، چي ښور ونه خوري، قومندان  انچه بانديمتوومې میرمن ورور هلته پټ دی، رهمنایي کیږي، د هغې مظل
ته وایې ستا په یاد دي چې پوستې ته یوه میرمن د خپل میړه د خالصیدو له پاره درغلي وه، تا په زور او جبر دهغې 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او ظالم قومندان له  پاکې میرمن سره زنا وکړه، له دي خبرې سره یې پر سر سر په مرمۍ ولي، د زاني، لوطي
 .   شرارت څخه نور قندهاریان خالصوي

کې هغه وخت و  کد جنرال رازق بل انډیوال چي په والیت او ملي امنیت کې کار کوي، پخوا د رازق سره په بولد
هغه وایې هغه وچ څاهان چې ما لیدلی او رازق مړي پکي . یس ارکان او مشر وئچې رازق د سرحدي پولیسو ر

ډیر و، په هره منطقه کې خاص څاهان و چې رازق به مړي وکړل بیا به یې دغو څاهانو ته غورځول،  غورځولي،
 .یواځي ما چې دومره زیات څاهان لیدلي، د رازق نورو انډیواالنو به څونه لیدلي وي

په  هغه هلته پریږده، په دي خبره د رازق سرحدیان ښه پوهیږي، کله چې رازق د یو کس د وژلو امر ورکوی،
رازق دونی انسانان ووژل چي د (. یعنی مړ یي کړه)ټلیفون کې د خپلو پوستو مشراتو ته وایې چې هغه هلته پریږده 

روسانو د وخت څخه بیا تر ده دمخه هیچا د قندهار په امنیته قومندانی کې دوني کسان نه وژلي اونه یې دغه ډول 
 .جنایتونه کړي

یوه دوه دلته کوم، محب هللا خان په ډیر افتخار سره د خالد صفت کاوی، ویل د اسدهللا خالد کیسي ډیري دی، مګر 
یې یوه ورځ یی یو بندي والیت ته ورته راوستی، د طالب په تور بندي و، محب هللا وایی موږ ټول ورسره ناست و، 

ه ویل، بندی یی بندي ته ور والړ سو، له بوټو سره پکي غورځیدی، خالد ورته ویل چې اقرار وکړه، بندی هیڅ ن
ډیر زیات وواهی، له بوټو سره پکښي غورځیدی، بندی چي په ملي امنیت کې له دی مخکی ډیر وهل سوی و، خالد 
ښه ډیر وواهی، موږ ټول ناست و، چې بندی د خالد دوهلو الندی مړ سو، خالد خپلو باډیګارډانو ته وویل دا مردار 

 .لیری کړئ سپو ته یې وغورځوئ
چي په قندهار کي والی و، فحشا اوج ته رسیدلی وه، د صدیق هللا ماما د والیت سره نږدي پوسته لرله، اسدهللا خالد 

صدیق هللا وایی، ماما مي راته وویل چې نن شپه د خرقي شریفي او احمد شاه بابا د مقبري سره نږدي کوڅه چي ده 
وئ، دغو خلکو ددی له پاره داکار نه کاو چې هلته یو کور دی چې موردګاو خانه پکي ده، د شپې چهاپه باندي واچا
صدیق هللا وایي زه له نورو پولیسو سره یوځای . مخه یې ونیسي، خپل حق یې ورڅخه غوښت، پیسي یې نه ورکولي

. کورته ورغلم، هلته مي یوه داسي ښایسته نجلي ولیدله، زما دي قسم په خدای وي ما بیخي داسي ښایست نه و لیدلی
ناستي وای دا به پکي معلومه وای، په کور کي یو سپین ژري سړی  و چې موردګاوی یې کوله، نجونی  1888که 

دغه نجلي یې کوم مالداره سړي ته راوستلي وه، نجلی چې زه او پولیس ولیدلو، په ژړا یې شروع وکړه، ډیر سخت 
یره ژاړي، بیخي کم عمره یې ژړل، زما زړه باندی وسوځید، خپل ماما ممتاز ته مي تلیفون وکی چې دا نجلی ډ

 .نازکه پېغله ده، څه باندي وکړم، هغه ویل چې هرډول دی خوښه وي
نجلۍ ژړل چیغي یې وهلی، ماته یي وویل چی زه فاحشه نه وم، نه مي بدکاري کوله، زما مور کونډه ده، زه ډیره 

ي لور یم، زما او د مور په ښایسته وم، مکتب مي وایه، نجنو او دمکتب مدیره راباندي خبره وه چې زه د کونډ
 .ښایست ټول کلیوال خبر و

یوه ورځ د اسدهللا خالد کسانو زه او مور په زور له کورڅخه یوړلو، د اسدهللا خالد ځای ته یې وروړو، زما سره 
اول وار په زور زنا اسدهللا خالد وکړه، زما مورپه هغه شپه دده ملګرو بي عزته کړه، سهار یې موږ راپریښودو، 

زه په زنا اسدهللا خالد اموخته کړم، اوس مو د کور ګذاره په دغه زنا ده، د . ما مور ته یې دوه لکه کلداري ورکړيز
مکتب څخه پاتی سوم، په خوا به خلکو زما له مور سره کومک کاوه، کله چې موږ د اسدهللا خالد کسانو د شپي 

الد په ځای کي شپه کړی، د کوڅي خلک اوس کومک یوړو، د کوڅي خلک خبر شو، چي ما او مور مي د اسدهللا خ
نه راسره کوي، موږ ته ټول په بده سترګه ګوري، چي پیسي مو کمی سي بیا زه د پیسو له پاره دغه کار کوم، مګر 
هللا دي خالد خراب کړی، زه یې بدکاره کړم، له مکتب او سواد څخه یې بي برخي کړم، د قندهار ډیری نجوني به 

 قندهار –( اڅک)عبدهللا  .ول وار په زنا خالد اموخته کړي ويزما په ډول ا
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