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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئ ليتسئوم: نوت 

 م٢٣/٠٦/٢٠٠٩                                            ال جان آليوال
 
 

  ...محقق، دوستم او
 

ساالران؟ آيو د حقوقو علمبرداران آله جن   !آله د ل
د انتخاباتي آمپاینونو له پيل سره د یو ل جوړجاړیو سره نوماندو پر یو او بل د خپلو تبليغاتي توپونو خولې ور 

زي په باب له محمد محقق او جنرال دوستم سره د والیتونو او وزارتونو پر سر د تفاهم خبره واړولې، د ولسمشر آر
ينو لویدیز پالو نوماندو او د لویدیزو رسنيو  هم د ده د مخالفو آاندیدانو د تبليغاتو یوه مهمه برخه ده، پردې سربېره د 

ل بيا  لتر من هم پر دې د نظر یو والى دى چې ولسمشر آرزي یو    .جن ساالران رامخې ته آ
آیا دغه تبليغات له افغان ولس سره د خواخوږۍ له مخې دي آه نه تر شا یې نور اهداف دي، آه نور اهداف دي هغه 

  آوم دي؟
و دې ته چې نه اوسني د ولسمشرۍ نوماندي په خپلو دې نيوآو او اعتراضونو  ى را تنو فكر آوو لوم آه پر دې پو

و دالیلوآې مخلص دي او نه ن   :یوال پر 
ى   تېر آال جنرال دوستم د اآبر باى پر آور یرغل ورووړ، په دې یرغل آې د ولسمشرۍ اوسنى نوماند لطيف –لوم

ول افغانان پرې خبر دي ه وشول  رى و، له اآبر باى سره چې  ولسمشر آرزي د . پدرام هم له دوستم سره مل
ارنوال او اوسنى ولسمشرۍ ته بل نوماند آورنيو چارو وزارت ته امر وآ چې جنرال دوس تم ونيسي، پخواني لوى 

واآونو چې د جنرال دوستم آور آالبند آ د امریكا  جبار ثابت هم د جنرال دوستم دنده په تعویق آې واچوله، امنيتي 
ه، و تنه یې ترې وآ لسمشر آرزي پخواني سفير او د ترآيې یو وزیر ولسمشر ته ورغلل او د دوستم د نه نيولو غو

ورته وویل چې دا د افغانستان قوانينو ته غاړه نه ږدي، پر آورونو له وسلو سره ننوزي د افغانستان د تجزیې خبرې 
  .آوي

ولو سترو دعوه دارانو ورته وویل چې نه، پر دوستم به غرض نه لرې ۍ آې د بشر د حقوقو تر    .خو په ن
فغاني مزدورو رسنيو آې د آرزي پر خالف دا توپان راپورته شو چې هغه مهال د همدې بهرنيو لوریو په اشاره په ا

آي یوه قوم یو  ي، له دوستم نه د ل و الندې آې آيو حقوق تر پ واآي دا د قومي تعصب پر بنس دي، دلته د ل
ساالر باله او نه د بشر د حقوقو د دفاع خبره وه، اوس هماغو مزدورو  ر تراشل آېدو، نه چا جن رسنيو او د مظلوم لي

ندونه پيل  ه پروپا ه او  ساالر، قاتل  دوى بهرنيو بادارانو بيا پر جنرال دوستم، محقق او مارشال فهيم پسې د جن
ي دي   .آ

ي، خپل آلكسيونونه  و تبليغاتو ته پام وآ د دغه رسنيو خاوندان او د دوى تر شا والړ بهرني لوري دې ل د هغو ور
وي، آه ضمير لري پر خ   .پل دې منافقانه دری به چې هر وخت یې بدلوي لعنت ووایيدې ول

 نه له محقق سره د وزارتونو پر سر جوړجاړى شوى او نه له جنرال دوستم سره، البته د ولسمشر آرزي –دوهم 
ولو افغانانو شریك آور دى په دې آور آې هر افغان د عزت د ژوند . شعار په هېواد آې همدغه دى چې افغانستان د 

آي سكان او هندوان هم بشپ حقوق لريحق ه چې هغه ل تانه، تاجك او هزاره    . لري، دلته پ
رى  ر عبداهللا سره مل وك پوره معلومات واخلي محمد محقق دې ته تمایل درلود چې له آوم بل نوماند، غالبا ډاآ آه 

ه چې په هېواد آې د یوه بې  ه وآ تعصبه ملي زعامت لپاره آرزى تر شي، خو د هزاره ولس درنو مشرانو دا پرېك
ه مخينه لري ه لري هغه . ولو  ې ه او د ستاینې وړ  ولو  اغلى آرزى چې آومه تر  لي،  خاورې پر دېوال نه ن

ې دا ده چې له قومي تعصب نه پاك دى، د دې خاورې هر  ي، د هزاره ولس د درنو مشرانو دې پرېك بچى افغان 
ي دا نو اوس پر ده پورې اړه لري چې د هزاره ولس د . اغلى محقق دې ته اړ آ چې له آرزي نه مالت اعالن آ

اى د مادي امتيازاتو، وزارتونو او والیتونو یادونه آوي تونو پر  ې د معنوي ارز ې پرېك   .درنو مشرانو د 
ې د جنرال دوستم مساله هم ده، د جوړ جاړي او تفاهم بنس پر دوه طرفه امتياز وي، په دې آې هې شك همدغس

اآل د هرې ډلې او لوري لپاره امتياز دى، د  ولو حساسيتونو خبر زعامت او مشر  نشته، د یوه سالم او د وخت په 
  .مادي امتيازونو خبره وروسته ده
ندونو ه ده؟له دې تبليغاتو او پروپا خه موخه     

ولو ستره موخه د یوه داسې زعامت راتلل دي چې دوى په افغانستان آې د تش په نامه حكومت تر  د بهرنيو لوریو تر 
ه وآوالى شي چې دوى یې غواړي   .سيوري الندې هر هغه 

واك ولسمشر په له ولسمشر آرزي سره د بهرنيانو اختالف پر همدې راغى چې آرزي د یوه خپلواك هېواد د یوه خپل
واآونو د ړندو  ې، د بهرنيو  الوه، د بهرنيانو پر مشكوآو بوختياوو او خپلسریو یې نيوآې وآ ان و ه خپل  تو
یوال په افغانستان آې د  ه، همدې مسالې ن یواله آچه راپورته آ بمباریو او د ملكي مرګ ژوبلې په اړه یې خبره په ن



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan يدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگير. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ول، دوى په د ې چې ولسمشر آرزى له سياليو تېر شي خو داسې قيادت بدلولو ته را وه ې وآ ې برخه آې ډېرې ه
ې چې د آرزي لپاره یو مناسب سيال شي،  ې پيل آ ولولو ه ېرو د را ونه شول، وروسته یې پر یوه تن د خپلو هغو 

ې، دروغ او آاذبانه تبليغات د دې لپاره دي چې یا آرزى ه پر دې هم بریالي نه شول، اوس هم همدغه ه  د دوى 
اى بحران لوري ته بوزي چې دوى پكې خپلې شومې موخې وپالالى شي د . شرایط ومني او یا وضع د ثبات پر 

ولو آمزوریو او غلطيو سره یو داسې افغان دى چې د عبداهللا،  مارشال فهيم ستونزه هم همدغه ده، نوموړى له خپلو 
ېر یې له خپل ملي ه كه دى اوس د غربيانو په تور ضيا مسعود، قانوني او نورو په  خه تېر نه شو،  ویت او غرور 

  .لست آې پاتې دى
ي چې راتلونكي ولسمشریز انتخابات د یوه ولسمشر د انتخاب خبره نه ده د دې وطن د  افغان ولس باید وپوهې

ه بهرنيان او د دوى الس په نامه آورني نوآر ان بریالي شول بيا خپلواآ استقالل او حيثيت خبره ده، آه خداى مه آ
ت غواړي ېدو ازموی ل بيا د هېواد هره لوېشت خاوره له موږ نه په وینو د رن   .به یو 

  
  پای

  


