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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
 ۲۰1۵۱۰۴۱۰۲۶             «حق پرست»عارف هللا : ژباړه

 د واشنګټن پوسټ مقاله

 استازی بلل کېدهعبدهللا؛ چې یو وخت د مرګ 
 

، ستان د وحشي کورنیو جګړو پر مهالیمو کلونو کې د افغان 1۹۹۰په . په نامه یاداوه( د مرګ د استازي )ځینو دی 
، وار به یې ویل چې څومره واکي په توګه مشهور شو چې په وارعبدهللا عبدهللا د یوه داسې مشهور دولتي چار

 .یاغیان وژل شوي دي 

حکومت کې  هغه مهال په. تر ټولو لویې توکمیزې ډلې غړي ديقربانیان به یې زیاتره پښتانه وو چې د افغانستان د 
ۍ په ، عبدهللا د افغانستان د ولسمشرله هغه دوه لسیزې وروسته. د یوې وړې توکمیزې ډلې، تاجکو، نفوذ زیات و

توکمیزو نښتو او جګړو  واد سره یو کوالی شي چې ددی استدالل کوي چې هغه هې. سیالۍ کې یو مخکښ کاندید دی
 .تاریخ لري

د اپرېل د پنځمې د لومړي پړاو په ټاکنو کې د ده ښوودل شوي وړاندې والي ته په هغه افغانستان کې د هیلې د یوې 
. ر دیو د تتې وتنې په منځ کې راګېممکنې نښې په سترګه کتل کیږي چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکون

پخواني وزیر اشرف  خو په داسې حال کې چې عبدهللا په راروانه میاشت کې د دویم پړاو په ټاکنو کې د مالیې له
له ترخو خاطرو سره سیالي وکړي  ، دغه پخوانی تاجک جنګساالر به ال هم خامخا د پخوانیو پښتنوغني سره مخ دی
و ته د دوی د ال ورننوتو المل ښتانه بې ځایه او د طالبانو لیک، پدېښنه لري چې د ده بریا کېدای شيځینې افغانان ان

 .د طالبانو ډېره برخه هم پښتانه جوړوي . شي

، یو هم عبدهللا رول په زړونو کې تازه دییمو کلونو کې د  1۹۹۰، چې ال یې هم په د هغو کسانو په منځ کې
د اقتصاد په برخه کې پروفیسر  یس و او اوسئپخوانی رعبدالقیوم عارف دی چې پښتون او د افغانستان د ملي بانک 

زه . وږ دومره وژلي او موږ دومره وژلي، مموږ دومره وژلي. ……پیغام عام کړ عبدهللا دا »:دی وایي. دی
 .«له باور نه کوم چې دی بدل شوی دی، هیڅکهیڅکله

 :یو زیات شوی څرګندوالی

دوی د افغانستان د . ې پولې دواړو غاړو ته اوسېدلي دياکستان د ګډریخ په اوږدو کې د افغانستان او پپښتانه د تا  
یمو  1۹۹۰م او بیا د  1۹۲۹لومړی په )ریخ کې یوازې دوه ځله کلن تا   ۲۴۰په تېر . سلنه جوړوي ۵۰نفوسو نژدې 

 .ناپښتنو کسانو پر افغانستان واکمني کړې ده ( کلونو په لومړیو کې

، عبدهللا ره بریده د خپل سیاسي ژوند لپاره، خو تر ډېپالر یې پښتون و. نژاد زېږنده دی په بنسټیز ډول عبدهللا د ګډ
ده د . سلنه رایې وګټلې ۵۴د ټاکنو په لومړي پړاو کې عبدهللا . تاجک نژاد سره تړلی پاتې شوی دی له خپل مورني

( ACSOR)ې له مخې چې د ، د هغې نظر پوښتندې تر څنګ یې ، خو دکو ګڼ مېشتي والیتونه راجارو کړلتاج
، اشرف غني، چې پښتون دی. یه ورکوونکو مالتړ هم تر السه کړ، د یوې برخې پښتنو راله لوري تر سره شوه

 .سلنه رایې یې وګټلې 31،۶دویم کس و چې 

، د ده هغه انتخاب ته انعکاس ورکړی وي چې د مرستیال په هللا ځواکمنې څرګندېدنې کېدای شيپه ټاکنو کې د عبد
 .یې یو پښتون محمد خان غوره کړی وتوګه 

، داسې راڅرګند شو چې په د شنونکو په وینا( ستیال په توګه د یوه پښتون ټاکنهد مر)د ده دا کار خو همدارنګه 
 .ديپه داسې حال کې چې د کورنیو جګړو خاطرې په مړاوي کېدو . نه کې پراخ بدلونونه په ګوته کړيافغاني ټول

سلنه  ۶۶)وت دی چې د نفوسو اکثریت جوړوي په ځوانانو کې ډېر ج دوالی په ځانګړي ډولیات شوی څرګندغه ز
، وایي پخوانیو جګړو په اړه اندېښمن شي ځای چې د لسیزو ډېر پښتانه، د دې پر(. کلنۍ ښکته دي ۲۴افغانان له 

http://m.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abdullah-once-called-messenger-of-death-seeks-afghan-presidency-as-a-healer/2014/05/18/14dd9258-da09-11e3-bda1-9b46b2066796_story.html
http://m.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abdullah-once-called-messenger-of-death-seeks-afghan-presidency-as-a-healer/2014/05/18/14dd9258-da09-11e3-bda1-9b46b2066796_story.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/haqparast_aref_abdullah_de_marg_estazi_election1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/haqparast_aref_abdullah_de_marg_estazi_election1993.pdf


  

 

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وکړای شي او د دغو  چې دوی یوه داسې کاندید ته سترګې په الره دي چې له تروریزم او جرمونو سره مبارزه
د نړیوالو مرستو له د افغانستان اقتصاد ممکن  دوی ته کارونه پیدا کړي چې وایي، زیاتېدونکو اندېښنو په منځ کې

 .کمېدو وروسته په ډراماتیک ډول کمزوری شي

وي، یوازې  ته تلونکو خلکو ته په انتظار پښتانه موټر چلوونکي لرې سیمو ل د موټرو په هغه اډه کې چې هلتهد کاب
دغو کسانو پر دې ټینګار کاوه . یو څو یې داسې وو چې د کاندیدانو د توکمیز وراثت په اړه یې خبرې کول غوښتل

 .چې داسې څه به د دوی په رایو کې کوم فکتور نه وي

فغانستان ښتنو پر اریخ کې پپه تا  »:وه نامه یادیږي، وویل کلن وکیل چې د افغانستان د ډېرو خلکو په څېر په ی ۲۶
 .«تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدئیوازې  کیسه کې نه یم چې ټاکنې څوک ګټي؟ ، خو زه په دېواکمني کړې ده

زه »: د خپل ټویوټا کروال موټر په څنګ کې یې د مرمۍ یوه سوري اشاره وکړه ،وکیل چې په وردګو کې اوسیږي
او نښتو په منځ کې را  ، ځکه زیاتره د جنګونود خپل موټر د مخې ښیښه بدله کړم هره میاشت اړ کېږم چې

 .«څه دي چې زه ورته په فکر کې یم دا هغه»:د ده غږ په غوسه کې لوړ شو. «ایسارېږم

چې په لویو  وقو پوهنځي استاذ او یو پښتون دی، وایي؛ په داسې حال کېودیر صافی چې په کابل پوهنتون کې د حق
توکمپالنې اهمیت ، د په څنګ اوسیږي او سره ګډ شوي دي نو وګړي څنګښارونو لکه کابل کې د بېالبېلو توکمو

ال هم د بېالبېلو توکمونو هغه مهال  کاله پخوا استاذي پیل کړه، 1۲دې ږن ما چې»:صافی وایي. ورسره لږ شوی دی
او سیاسي اندونو پرسر به له یوه، بل سره الس  او د جینکیو او چړو سره په ټولګیو کې کېناستلله ټوپکو  محصالن

رسنیو او  ، ځکه دوی ټولنیزوپه زیاتېدو دی( د دوی فکري پوخوالی)په لویه برخه کې  اوس. و ګرېوان کېدل
 .«انټرنېټ ته السرسی لري

ار نه توکمیز کارت نور ک. سره ملګري دي ان تاجکان او ځوان پښتانه ټول، ځوځوان ازبکان» :صافي زیاته کړه
 .«ورکوي

چې توکمیز او سیمه ییز څرګنده کړه  سروې چې په مارچ میاشت کې تر سره شوه،د نظرپوښتنې ( ACSOR)د 
څخه اوو تنو یې، چې سروې پرې  خو لږ تر لږه له هرو لسو افغانانو. بېلتونونه ال هم په رایه اچونه کې مهم وو

یدانو څخه هر یو چې بریالی شي، د را روان ولسمشر په توګه ړاو له دوو تنو کاندوویل چې دوی به د دویم پ وشوه،
 .ومني

هم د  د پنځمې په ټاکنو کې درېیم راغی، ، زلمي رسول چې د اپرېلوستیو ورځو کې یوه بل وتلي پښتونپه دې ور
کېده،  له واکه تلونکي ولسمشر حامد کرزي د خوښې کاندید ګڼلپه لومړي پړاو ټاکنو کې د  دی. مالتړ وکړ عبدهللا

 .چې کرزی هم پښتون دی

کابل مېشت شنونکی او مورخ وحید مژده . خو ال هم، ځینې پښتانه د عبدهللا د ماضي له امله نا ارامي احساسوي
 .«و تر منځ ډېرې ستونزې لیدالی شو او دا یو لوی ناورین کېدالی شيموږ ال هم د پښتنو او نا پښتن»:وایي

پر  م کال 1۹۹۹په . لوست او وروسته د سترګو ډاکټر شوطب پوهنځی و هلته یې عبدهللا په کابل کې زېږېدلی و چې
دی د احمد شاه  .سره یو ځای شو پاکستان ته ولېږدېد او هلته له مجاهدینو نستان د شوروي له یرغل وروسته دیافغا

ې وروسته چله هغه .فغان مقاومت یو کلیدي قوماندان ومسعود نژدې ملګری شو چې یو تاجک توکمی او د ا
د تاجک توکمي برهان الدین رباني په حکومت کې د دفاع وزارت ویاند  عبدهللا شوروي اتحاد له افغانستانه ووت،

کان پکې له پښتنو او یوې بلې ډلې، د دغه حکومت پر مهال افغانستان کورنیو جګړو ته وروښویېد چې تاج. شو
 .هزاره وو سره وجنګېدل

چې له نویو  ې یې داسې لوی مخالفت راپورته کړد پښتنو په منځ ک ې ونړولې اوجګړو د کابل زیاتره برخ دغو
م کال طالبانو کابل ونیو، عبدهللا او نور  1۹۹۶کله چې پر . شویو طالبانو سره د دوی پر مالتړ واوښترامنځته 

په کابل کې د خلکو پر پلټلو او  دوی ځواکونه د پښتنو د کورونو پرد . وتښتېدل او شمالي ټلواله یې رامنځته کړه
 .تښتونو تورن وو 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
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همغه مشران به د واک  ، ځینېېښمن دي چې که عبدهللا ولسمشر شيپښتانه اند د عبدالقیوم عارف په وینا؛ اوس
چور  ي چې هماغه مشران کنترول کړای شي او د تښتونو اودی به د دې وړ نه و»:ده وویل. څوکۍ تر السه کړي

 .«زیاتې شيچپاول همغه پېښې به هم  و

په )عارف خبرې عبدالقیوم  ریخ په اړه له خبرو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې دعبدهللا په یوه مرکه کې د خپل تېر تا  
د افغانستان »:عبدهللا وویل. استازیتوب یې کاوه( تېر مهال د تحریف شویو نظریو)وې او د ( لویه کچه زهرجنې

 .«ته رایه نه ده ورکړې( د مرګ استازي)خلکو

له یوې . سره مخ شيپه حکومتوالۍ کې به له لویو ننګونو  حتی د ده خپل مالتړي وایي؛ که عبدهللا بریالی شي،
و له شپېنیو عملیاتو او چاپو څخه، ، دوی د افغان او امریکایي ځواکونزې زیاتې جګړې وروسته ډېر پښتانه وایيلسی
 .يشوي د، زړه ماتي نامناسب ډول د دوی ټولنې په نښه کوي په چې

یا رغولو پر سر کمپاین کړی دی چې د ده په وینا؛ د کرزي تر ادارې الندې عبدهللا له امریکا سره د خپلو اړیکو د ب
یو  مهالی امنیتي تړون السلیک کړي چېهغه اوږد  ژمنه کوي چې له امریکا سره به ژردی . وېجاړې شوې دي

 .وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي  شمېر پاتې شونو امریکایي ځواکونو ته به له سږ کاله

نه وي رامنځته شوی، له طالبانو سره د ( په افغانستان کې د قانون حاکمیت) همدارنګه له هغه وړاندې چې عبدهللا
خه خبرې دلته باید د ځواک له دریځ څ»:ده وویل . جوړ جاړي ته په رسېدو کې شکمن دییوه  خبرو، اترو له الرې

 .«ترې وشي، ا

د طالبانو مالتړ چې هلته  و سیمو کې ځینې پښتانه اندېښمنويخبرې د سوېلي او ختیځ افغانستان په لرې پرت دارنګه
ن به هیڅکله له طالبا»:د هلمند والیت یوه پښتون قومي مشر شاه ولي وویل. تر ټولو زیات او امنیت کمزوری دی

قومي مشر حاجي ننګیالي وردګ وردګو والیت یوه  د نا ارامه. «يیوه چتر الندې راټول نشتر  شمالي ټلوالې سره
د طالبانو قوماندانان به د عبدهللا ماضي . لیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي؛ د عبدهللا ولسمشري به د طالبانو د وویل

 .ه ديخلکو ته د دې لپاره بیانوي چې پر دې یې قانع کړي چې دوی خوندي ن

ده د استدالل په ډول . امیر جان بیا دومره وارخطا نه دیحاجي  الیت یو پښتون قومي مشر،اروزګان وخو د سوېلي 
د یوه بل تاجک زه فکر کوم چې موږ . تېر کړي وخت په پرتله بدل شوی دیکې د  عبدهللا په شمالي ټلواله»:وویل

که دی د »:ي له چلن سره توپیر ولريید د کرز؛ له پښتنو سره د عبدهللا چلن باناخو د ده په وی .«واکمني ته چمتو یو
ل پښتانه به یې پر ضد چې ټو د پښتنو د ځپلو پالیسۍ تعقیب کړي، زه تاسې ته ضمانت درکومکرزي په څېر 

 .«ر په توګه خپله دوره پوره نه کړياو دی د ولسمش راپورته شي

 پای


