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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٣٠/٠٥/٢٠١٠                                حبيب مايار
 

   او ماشومانه خبرېړ مقاملو
 

ي، بلكې دلته آله ناآله د ملكيتونو په سر هم  ې نه آې زموږ په هېواد افغانستان آې يوازې د چوآ او مقام په سر ج

ي ې آې انو تر . د دوو ډلو يا قومونو تر من ج ه، چې آوچيانو او هزاره  و آې د بهسودو ج لكه په تېرو ور

يمن رامن  ي او تر من يې خلك وژل آې ه رامن ته آې ل نه دى چې دا ج ى  تنه دلته . ته شوه، خو دا لوم پو

كى نه ږدي تهده چې ولې دولت دې ستونزې  زما په نظر به دا سمه نه وي چې دولت.  او دا قضيه نه اواروي د پاى 

آه چېرې د آوچي دعوى په . ه نه بررسي آوي ولې يې دوسي،آوچي ته وايي چې پرته له قيد او شرطه له سيمې ووزه

ي او شرعي قوالې نه لري بلكې په دروغو وايي چې موږ د  انه جعلي سندونه جوړ آ ناحقه وي او نوموړي له 

يي، چې آوچيانو په ناحقه  ولو ته يې دې و ي او  ې مكو شرعي قوالې لرو، نو بيا دې دولت دا مسئله و بهسودو د 

ې ده او آه  چېرې دولت وايي چې بهسود دې پرته له قيد او شرطه له سيمې ووزي نو بيا خو دا په خپله دعوه آ

مكو شرعي قبالې لري ندوي چې آوچيان د  آه چېرې يې نه درلوداى نو دولت به يې د قضيې له بررسي آولو . ر

ته نه آوله   .خه تې

دو، رابه شو د دولت لوړپوړو چارواآو ته اى پرې ول به پر  ې وروسته بهسودو ته الړلدا  .  چې د بهسودو له ج

كاره  انو ته وينا آوله چې ماته ډېره په زړه پورې او حيرانوونكې  هلته د دولت دويم مرستيال آريم خليلي هزاره 

اغل. شوه   . آېدو وړ نه ووپرتلهپه هې ډول د د نوموړي له وينا سره ي خليلي چوآ او مقام هغه په دې مانا چې د 

پديده جمهور آرزى ما از  آابل په تصميم مرګ آمدم، و تا آه : ((موړي د بهسودو خلكو ته په خپله وينا آې وويلنو

ري را پايان نه دهد ما از بهسود نه  مرستيال ته الزمه نه ده چې دا ډول زه فكر آوم چې د دولت.))  ميرميي آوچي 

كه چې نوموړى د هېواد د ولسمشر مرست ي،  يال دى، هغه په پارلمان آې د بهسودو د خلكو استازى خبرې دې وآ

ي كو سره خبرې وآ . نه دى، آه چېرې نوموړى د بهسودو د خلكو استازى واى بيا يې آوالى شول چې په همدې 

لې وه او هغوى  كه چې د نوموړي انتخاب او دنده يوازې تر همغو خلكو پورې ت وته نه ورته نيول آېده،  هلته بيا 

ي په دې وخت آې نوموړى  ه دولت ته ورپېژندلى خو دا چې نوموړى د ولسمشر مرستيال يادې د خپل نماينده په تو

ي لى دى پلوي وآ   .نوموړي ته الزمه نه ده چې په هېواد آې د دوو قومونو تر من د يوه قوم چې دى هم ورپورې ت

ې وړاندې په له  و ور ي،  ې وينو چې د دوو ډلو يا قومونو تر من رامن ته آې مكو پرلپسې پې بلې خوا موږ د 

و تنه پرې ووژل شول، نو آيا آريم خليلي هغه وخت هم خبر شو چې په هېواد آې يې دوو ډلو په  جالل آباد آې هم 

ې ده، همدا ډول په پكتيا او پكيتكا آې هم وخت ه آ ي مكه ج ې رامن ته  آې مكو ج  په وخت په غرونو او 

ېدو لپاره يې دې آار خو موږ يوه ورځ هم خليلي ونه ليد چې هلته دې ورغلى وي او د قضيې د ژر تر ژره حل آ

ى وي وته نيسو چې . آ انو ته كه نوموړي ته د انتقاد  نوموړى د ولسمشر مرستيال دى خو په بهسودو آې هزاره 

ري آشته شد: ((  آې واييپه خپله وينا ان .)) بان آې تاريخ نوشته آند آه خليلي در بهسود از طرف پديده آوچي 

ه، داسې مه ورته وايي چې پرته له قيد او شرطه له سيمې ووزى، له  ولې ورباندې وژنې، د حل الره ورته پيداآ

ولو او  مكو او ملكيتونو د خر خه چې د  ان  اآه ملكيت د تثبيداسې يوه ار ت صالحيت ولري، يو آميسيون ورته و



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه ي . او د ستونزې حل پيداآ وري او بيا دې قضاوت وآ آوچى په خپله مرآه آې وايي، چې دولت دې زما اسناد و

ي تونكى يم. آه چېرې مې اسناد نه درلودل بيا مې دې جريمه آ   .آه نه زه د خپل حق غو

ه خوله دى، ولې د آوچي له اسناد ته آوي؟ خو زموږ چارواآي د آردولت ولې پ  خليلي په ډول دي، يوازې يمو تې

مكه ويني نورې خوا ته يې فكر  نه دى اآل شوى . يوه لوېشت  خليلي صاحب ارمان مې هغه چوآ ده چې ته پرې 

تې پورته آولو سره يوازې خپل قوم ويني . يې خه په  واك او چوآ  و اوس چارواآي له خپل  آه چېرې فكر وآ

  .و يوازې د خپل قوم لپاره آار آويا

ي چې له  ه همداسې په توندو الفاظو وغندې او يوې ډلې ته امر وآ په پاى آې آه چېرې زما په نظر سره دولت دا پې

كه چې آوچيان هم تر يو قوم پورې  خه تېر شي دا به د واآمن دولت لپاره ال ډېر حساسيتونه را وپاروي  خپل حق 

لي دي، هغوى آه  كه چې حق ت د خليلي په شان باتور مشران هم نه لري، بيا هم آوالى شي چې خپل حق واخلي، 

ي نه ي بلكې ورآول آې    .اخيستل آې

  

  پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


