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 11/20/0212                       داکتر نجیب هللا بارکزی

 

 لیکنی ته یوه کتنه: فضل هادی فضلیار ښاغلی د
 

 ده کتنهلیکنی ته یوه لن ر عنوان باندیت « تیریږی...ډاکټر عبدهللا زلمی رسول ته  »د  !فضل هادی فضلیار ښاغلید 
د دوی په د خلکو پر عقیدی، الره او د روانو چارو په هکله  چی، ما د ځانه سره عهد او فیصله کړی وه که واقعیت ووایم

ی ډیر په خپل تحلیلی لیکنه ک« فضل هادی فضلیار»چا رایی ته احترام وساتم. تاسو هر لونو او تجزیی خبری ونکړم او دتحلی
څه شی او اصلی هدف دی د دغه لیکنی څخه سره دی  پوهیدم چی ستا اصل مشکل د چان سخت عقده یی موقف نیولی دی، زه و

 دی؟... 
ستا موخه داده چی د پښتو او دری ژبو په منځ او بیا پخپل وار سره د پښتنو په منځ کی اختالفات  زما برداشت خو دادی چی

 راوپاروی...
  

زه به ستا د لیکنی څو مهمی کرښی په الندی ډول نقل کړم او وروسته یوه لنډه تبصره په هریو کرښه باندی وکړم... قضاوت به 
 ګرانو لوستونکو ته پریږدم...

  

د ناکامی په صورت کی بری حتمی د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په برخه دی، او دا، هغه څه دی  عبدهللاد ډاکټر  ښه نو، -1
 یی د ځان او خپلی ډلګی د پو پناه کیدو په معنا ګڼی عبدهللاچی ډاکټر 

اکټر ورکوی. له بلی خوا ډ اوس که ډاکټر صیب اشرف غنی بریالی کیږی، د ډاکټر عبدهللا ډله مرستیال ولسمشری هم  د السه -0
مدار( په شان ورته داسی څوک ښکاری چی په معاملو او ) پوالد اعل لایر د اتلاشرف غنی  ورته  لکه د ) وادی ګرګ ها( س

 مصلحتونو هم باور نه لری.
 ریدا؟   ی زلمی رسول ته تیول ته تیر شی.  وللمی رسباید دا خطر ومنی او ز عبدهللاډاکټر -3

ډاکټر زلمی رسول هغه څوک دی چی په ارګ کی یی شتون تر ډاکټر عبدهللا عبدهللا ډیر د پښتنو په زیان او د شمالی تلوالی په 
ګټه دی. ځکه د ډاکټر عبدهللا عبدهللا  د بریالیتوب په صورت کی به بیا هم په ولسمشری ماڼی کی څه ناڅه پښتو پاتی وی، د 

انجنییر خان محمد که د احمدشاه مسعود د ورور د وژنی په تور ونه وژل شی، نو هغه به د خپلو ملګرو  عبدهللا لمړی مرستیال
 ی؟؟ش کل د پښتو خالیسره په ارګ ماڼی کی کله نا کله پښتو ووایی، نو که د ډاکټر زلمی رسول ډله بریالی شی نو ارګ به بال

 مله  تر ډاکټر عبدهللا ډیر دشمالی ټلوالی په ګټه وی...ډاکټر زلمی رسول به د الندنیو ټکو له ا 
 ارګ به له پښتوپه بشپړه خالی شی-1
یو ځل بیا به د ظاهر شاه او هغه ته ورته تش په نامی پښتنو پاچاهانو په شان، یو تش په نام پشتون سړی ته ولسمشری منسوبه -0

 لوی زیان وی، ) چی دا کار بغاوتونه را پاروالی شوی(شی خو په عمل کی به هرڅه د هیواد د اکثریت پښتون قام په 
 د حزب اسالمی یوه وړه برخه ارګ ته هیڅ الره پیدا نکړای شی.-3
واک به د داسی ډلګی په الس کی شی چی هم په هیواد کی د شتو واکمنو جنګساالرانو او هم دبهرنیو نیوکګرو مالتړ ورسره -۴

 وی. ) زیان به د ولس وی(.
 په آخیره کی دا الندی در افشانی هم کړی ده... فضلیار صاحب

  

  ډیر ګاوندی هیوادونه تر ډیره د زلمی رسول بریالیتوب ته خوښ دی، ځکه د زلمی رسول ټیم به ډیورند کرښه  په
 رسمیت وپیږنی، ا د وهم ګام کی به افغانستانن د فیډرالیزم په په پلمه وویښی.

لیکنه) عبدهللا زلمی رسول ته تیریږی..( کی داسی عقده یی تحلیل کړی دی چی هیڅ څوک په پوه نشی چی ته څه تاسو په دغه 
ویل غواړی، زموږ د دری ژبو سره د سخت تعصب د ښکاره کولو په څنګ کی دی افغان اتالن، او د افغانستان تاریخ او معززو 

 ی ستا په دی لیکنی باندی یو مکث او تبصره وکړم.پاچاهانو ته هم توهین کړی دی... او زه دی وهڅولم چ
  

تاسو دلته ډیر په اطمینان سره وایاست چی په دی انتخاباتو کی صرف دوه مطرح کاندیدان شته او اشرف غنی بری حتمی ده،زه 
کومو دلیلونو د نه وایم چی دی نه کامیابیږی مګر تاسو باید د دی مهمی وړاند وینی سره یو څه دالیل هم راوړی وای چی په 

ډاکټر صاحب اشرف غنی بری حتمی ده؟ آیا د ولس رایی ورسره شته، آیا نړیواله ټولنی ته د ده انتخاباتی ټکت خوندره 
 معلومیږی؟ او د ده سره د دوستم حمایت دی بریالیتوب خواته نیږدی کوی؟
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و او معاملو باور نلری.  آیا تاسو د ده ټیم ته کله د وادی ګرګ ها پوالد علمدار( چی په مصلحتونته بیا وایی چی د اشرف غنی )
نه  «بشر دوست»نظر کړی دی، د ده اوسنی کمپاینی مصلحتونو ته پام کړی دی؟ تاسو مصلحت څه ته وایاست؟  مصلحت خو 

 کوی...
زلمی  یرسی، ولیداکټر عبدهللا باید زلمی رسول ته ت»بیا دی په بل ځای کی هغه د شپی خوب چی دی لیدلی وو داسی بیانوی، 

زه دا منم چی په قوی احتمال باندی زلمی رسول د ارګ نوماند دی، او ظاهرآ یی د ارګ لخوا په پراخه اندازه «  رسول ته؟
حمایت هم کیږی، داهم زه منم چی زلمی رسول که څه هم یو پاک شخصیت دی اوپه فساد او جنایت ککړندی او ټاکنیز تکت یی 

حقیقت دی چی په ولس کی طرفداران نلری او ډیر رایی خپلوالی نشی.   مګر ته بیا دلته خپل د هم مناسب دی، مګر دا هم 
شخصی  خصومت او عقدی را ایستلو لپاره الره هواروی او د افغانستان ټولوتاریخی  ښخصیتونو، اتالنو، پتمنو پاچاهانو باندی 

پل زړه پر یخوی، ته د انجنییرمحمد خان لپاره د ډاکټر عبدهللا برید کوی او پر دوی په دری ژبی د خبری کولو اتهام لګوی او خ
 ولسمشری په ارګ ماڼی کی منی، ځکه ستا په خبره چی بیا دوی په ارګ کی پښتو ووایی...

ظاهرشاه او هغه ته ور ته نور تش په نامه پښتانه پاچاهانو په شان یو تش په نامه پښتون ارګ ته ننوځی او ارګ »ته وایی چی 
زه نه پوهیږم چی ستا دښمنی د اعلیحضرت بابای ملت او نورو «  پښتو څخه خالی شی. او لوی بغاوتونه را پارولی شی به د

ویاړلو افغان پاچاهانو  سره دی، که د زلمی رسول سره؟  ستا په دغه موقف نیولو کی زه شکمن شوم چی خدای مه کړه ته کوم 
اوسی چی اوس غواړی د پښتو او دری ژبو په منځ کی د اختالف د اچولو سربیره په پنجاب کی لوی شوی تش په نامه پښتون نه 

 د پشتنو په منځ کی هم اختالفاتو ته  لمنه وهی... امید کوم چی داسی نه وی.
بیرته راځم ستا هغه خبری ته چی زما د دغی لیکنی اصلی المل شوی دی، یعنی اعلیحضرت بابای ملت او نور د ویاړونو څخه 

 نو پاچاهانو ته ستا لخوا توهین باندی څه نوری خبری هم وکړم.ډک پښت
خالقو د انسانی ا او ، صداقت، وطنپالنیعدالت د چیدی  په یو شی باندی دی ډیر سخت انتقاد کوم چی اعلیحضرت بابای ملت ته

اخیستولو جرأت هم  نمونه وو توهین کړی دی، اعلیحضرت بابای ملت هغه دروند شخصیت وو چی هر څوک یی باید د نوم د
 ونکړی.

ده د سمبولیک مرستیال "     په ارګ ماڼی کی دشتون  تا د بغاوتونو د راپارویدلواخطارونه هم ورکړی دی، تاته ډاکټر عبدهللا 
پخاطر د منلو وړ دی، خو اعیلحضرت بابای ملت ته توهین تاته بده نه ښکاری... ته د کومو بغاوتونو خبره کوی؟؟؟ محمد خان" 

 غه بغاوت چی ه
قب ل« نابغه شرق» تره کی د شهید داود خان په مقابل کی وکړ او مرداری یی تر اوسه څوک پاکولی نشی، یو ته ختیځوال د 

لقب ورکوی او د « متفکر» ورکوی او زموږ ګران هیواد د اور په لمبو سوځوی، بل یوه ته بیا لویدیځوال د تش په نامه 
 ټیم جوړوی چی دا ځلی افغانستان نوم هم د نړی دنقشی لری کړی. جنایتکارو ډلو ټپلو څخه ورته

اوس چی ته ځان د پښتو ژبی ټیکه دار بولی، او دا نه منی چی په ارګ ماڼی بله ژبه وویل شی، او په دی هم راضی نه یی چی 
رګ کی ازبکی ژبه ویل ستا دا ومنی چی دری هم زموږ د افغانانو د یو غټ شمیر مورنی ژبه ده او خپله ژبه بولی، مګر په ا

لپاره مشکل نلری، اوس چی دوه ژبی په افغانستان کی رسمی دی ته یی نه منی، مګر دامنی چی ازبکی هم ورسره رسمی شی. 
ته د اعلیحضرت بابای ملت حاکمیت په ارګ کی نه منی بیا د دوستم د وحشیانو حاکمیدل په ارګ کی تاته مشکل نلری.  دا ټول 

رندویی کوی چی ته یوی انتخاباتی ټکت ته کار کوی او په دی الره کی دی ځان ورک کړی دی، او چی د دی خبری ښکا
 افغانستان، افغانان، د افغانانو ویاړلی تاریخ او اتالن د دغی موخی د رسیدلو لپاره هم قربانی شی تاته  بی تفاوته دی...

بای اعلیحضرت باخدای بخښلی تش پښتو دی زده کړی ده؟ دی  کهته د ځان معرفت وکړه چی ته پښتون یی که نه یی اولمړی  
دی چی څلویښت کاله یی افغانستان په ډیرو بدو حاالتو لکه دوه نړیوال  شخصیتاو د احترام وړ  ملت د پشتنو یو لوی او تأریخی

ونه رسیدل. اعلیحضرت جنګونه او د دوو غټو ابرقدرتانو د رقابت په منځ کی داسی وساتل چی هیڅ ضرر یی هم افغانستان  
جری شپښتنی  قوییوی   د بابای ملت پخپل څلویښت کاله حکومت کی د سلو کالو واټن یی ووهل، اعلیحضرت بابای ملت

 جت او هندو هم پښتو وایی... لرونکی دی، په داسی حال کی چی 
او نورو پښتانه پاچاهانو د ملی وحدت د ټینګوالی پخاطر دری خبری کولی او ټول ملت یی رعیت وو، بابای ملت بابای ملت 

پښتو ژبی ته دومره خدمت کړی دی چی د پښتنو په تاریخ کی یی ساری نشته، د وسلوال پوځ او پولیسو ټول اصطالحات په 
دوخت لوحی په ښارونو کی لیدل کیږی لکه  درملتون، رغتون، پښتو ده چی څوک یی بدیل هم نشی ورکوالی، تراوسه د ده 

و د نارینه و« پیغلی» ژوبڼ، تمځای، حربی ښونځی، حربی پوهنتون، څارندوی او داسی په زرهاوو نور... د انجونو لپاره به د 
که لمر روښانه دی لقب کارول کیدل. پدی هکله ډیری خبری لرم خو هرڅه ل« میرمن» د ښځو لپاره په د « ښاغلی» لپاره 

 نوری خبری کول نه غواړم.
اوس په دغو یو لسو کاندیدانو کی د ډاکټر عبدهللا ] د ده په وینا[ په شمول ټول پښتانه دی،  په دوی کی ډیر وړ خلک هم شته او 

نورو  حیث اخلی اوبد خلک هم شته، ټول خپل پلویان لری که لږ که ډیر... تاسو صرف د دوو کاندیدانو نوم د اصلی لوبغاړو په 
ته مو سترګی پټی نیولی دی... ډاکټر عبدهللا د تاجکانو بشپړ نماینده ګی نشی کولی او هیڅ یو کاندید د پښتنو نماینده ګی نشی 

 کولی...
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ی چ  پشتو ویلو باندی ډیر مغروره یی خو د هغه چاپیره کینیمچه پر یو مشخص کاندید چی اصلیت یی هم چاته روښانه ندی،  د
هغه  ، داو یا به یی نه غواړی چی ووینی په سترګو کی تیاره خواره سوی او ته یی نسی لیدالی ستا یان راټول شوی دی،بال

نه د منلو ل ته بالکټولنی سنتی  د کلتور او عنعناتو سره په سخت ټکر کی دی، د افغان او افغانانو میرمنه عیسوی دهکاندید چی 
ره عیسوی وی، ماوتا ته به توپیر نکوی او افغانان سنتی ټولنه لری او دا خبری ډیری حساسیتونه چی د افغانستان ]ملکه[ کاف دی، 

په خبرو یی یواځی دی چی  یو احساساتی سړیرا پاروی چی په پایله که د ټیکاو د له منځه تلو خطر منځته راوړالی شیی، 
هم زامن حتی په دری ژبه دید ته خوشحاله یی چی بس. ته چی په ارګ ماڼی کی دری ویل زغمالی نشی هغه کانپوهیږی او

سره مشکل نلرم، دا ته وی چی زه دی مجبوره کړم  په دی هکله ستای ښکال وی. زه ڼبدی د ارګ د ماوی نشی کوالی، دی خبر
 چی دومره د ده په هکله ووایم...

جبل سراج شوم  دمت یی ړنګ کړل اواکتر نجیب حکوډچی د او ځناور وی  هغه وحشییی  مرستیالهغه کاندید چی لمړی د 
دی کار باندی همیشه ویاړی او په هرځای په  خپلدی  مثلث یی را منځته کړه چی تر اوسه یی هم مرداری څوک پاکولی نشی، او

 رغهم هسر خو به لک ستا د کاندید آموخته دی، دو چی د ډاکټر نجیب د سر په خوړولدی  کی په غرور سره یی یادونه هم کوی، 
 .ونکړ دفاع یی هم و نه دریږی لکه چی د نجیب په ړنګولو څوکلپاره  دفاع د یی کړی، څوک بهغوڅ در

ز یهغه افغان دښمنه وحشی کرکتر دی چی په زرهاو نازک ځوانان یی قتل عام کړی دی او بیا یی په ډلیستا د کاندید مرستیال 
ی نه پرتله کیږی. زموږ ماڼ کی سره په وحشت او بربریته  یو د دټوګه د خاورو الندی کړی دی، په جنګی قوماندانانو کی هیڅ 

چی بیا دشپی د کابل کوڅو ووځی او لکه د نجیب دوره پر پتمنو میرمنو او پیغلو به تیری څخه ډک وی...ده د ځناورانو  به د 
ر وی ولسشم دغه دپالر او نیکه قاتل زموږ کوم چی پنځه کاله وی، نو بیا به مو نه توقع هم فکر  ژوندد  وکړی،  ستا د کاندید

... انور سادات هغه افغان دښمنه کرکتر دی چی ساری یی په ټول دی پورتال کی به همداسی پراته ویاو ستا دا لیکنه هم په 
احساسه  با، چی ده کله افغانانو ته توهین کړی وه، د ده په مقابل کی په مظاهراتو کی په لس هاوو نه لیدل کیږیکی  افغانستان

 او ستا احساسات په دی هکله ویده دی. سره په څنګ کی په غونډو کی والړ وی.س دی ستا نوماند او او افغانان شهیدان شول. 
، «انو او بهرنی نیواکګرانو سره وید زلمی رسول واک ته پر رسیدلو سره واک به د شتو واکمنو جنګساالر»ستا په لیکنه کی 

ستا د کاندید مرستیال دی نو څنګه به زلمی رسول واک ته په رسیدلو یوان ته کړه او د ځناورانو مشرته یو واری دی سر و ګر
 .. .باندی واک  د جنګساالرانو سره وی؟ وګوره دا ستا انصاف دی

 دی؟ یو وحشی او ځناور د رایو د ګټلو په موخه پرڅه تا ویلی دی چی ستا کاندید مصحلت نه کوی، مصلحت ستاسو په ژبه 
رسیدلی دومره غټ او مرداره مصلحت دی کړی دی چی کله یی  ملت باندی حاکمول مصلحت ندی؟ اوس چی ته قدرت ته نه

 کوی، هغسی هم دونفره نسته چی ستا ننګه وکړی. نه څه به  لپاره و د واک د دوامولسمشر شی د ځان د ساتول
وی او شهزاده ګان یی ټول په انګریزی خبری وکړی بیاهم د پشتو ژبی د ټیکه دارانو د ماڼی ملکه که امریکنی او عیسوی 

 او زموږ د تاریخ نور ویاړلی پاچاهان بد دی...  اعلیحضرت بابای ملت خپل د اصیلی میرمنیخدای بخښلی  مشکل نسته، صرف
ی لتونو تکیه دستا د کاندید د مصلحت او د فساد په مقابل کی برنامی خو هغه دی چی تراوسه ال واک ته نه دی رسیدلی مصح

 او د مفسیدینو تیم یی جوړ کړی دی او:
 جنایتکارانوته خو ال وخته د قربانیانو او متضررینو په نمایندګی برائت ورکړی دی  .1
ال قدرت ته نه دی رسیدلی د دولتی وسایطو چور یی شروع کړی اوپه کمپاین کی د هغو وسایطو څخه کار اخلی چی   .0

تقال رئیس وو د دولت لخوا ورکړ شوی وو چی باید د خپل استعفا په وړاندی کولوسره یی سم کله دی امنیتی مسوولیتونو د ان
 دالسه بیرته حکومت ته سپارلی وای، الس په الس ونیول شو او جریمه شو. 

 کی دریم ډول حج یی هم رواج کړ، سر د اوسه د فرضی او عمری حج پرته بل د ټاکنیز کمپاین حج دی.  اوس په اسالم  .3
 وایی دغه وسلوال پوځ به مسلمان کړم.... .2
وایی د افغانستان ټولی ژبی به رسمی کړم، په داسی حال کی چی تاته دوی ژبی هم د زغم وړ نه وو، اوس به ګلم جم  .5

 سردار عریضه را ته په ازبکی ولیکی او که زه ورته ووایم چی نه په پوهیږم، هډی به راماتی کړی...
غذایی مصوونیت بخښی، ځکه د کسپین بحیری سره وصل دی... آیا کوم وخت موږ د بحیره  وایی ترکمنستان افغانستان .6

کسپین څخه ماهیان نیولی او خوړلی مودی... غنم او اوړه خو د قزاقستان، اوکراین او روسیی څخه راځی، هغه هم د ازبکستان 
 او حیرتان پر الره نه د ترکمنستان پر الره.

 رچا سره وی او ګټونکی دی، ولی پر نورو افغانانو دومره بی باوری؟؟؟وایی فرقه اسماعیله چی د ه .1
پل د کار په څلورم کال کی د قانون اساسی لویه جرګه راغواړم او په اساس قانون کی تعدیالت وایی چی خ دستا کاندی .8

  فیدرالیزم، صدارتی نظام، د افغانستان د نوم اړول، د ملی سرود بدلول؟؟؟...راولم، د تعدیالت به څه وی... 
په یوه څپیړه څو مخونه » هیله کوم چی په راتلونکی کی داسی چره یی ډزی ونکړی، په پښتو کی یو متل دی چی وایی 

 «خوږیږی..
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