
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

 
 22/12/2213               داکترسیدخلیل هللا هاشمیان

 

 ی پیرامون هویت قالبی داکتر عبدهللاتوضیح
 

 بسایتو الر محقق که دیروز درامقالۀ جنگس شده و انتخابات گرمتره مربوط ب اخبار بازار اینطرفه روز ب دو از
 شد بازار را بسیار داغ ساخته است.   ها نشر

عبدهللا عبدهللا شدن داکتر کاندید قسیم فهیم معاون اول کرزی از آقایگردید که  کابل منتشر سپتامبر از 22 تأریخب
صدد انتخاب دو معاون  حیث رئیس جمهور آینده تائید نموده است و عبدهللا عبدهللا حاال دره ب را حمایت کرده و او

 : شدهنکتۀ دیگر هم اضافه  دو مذکور خبر در باشد.  خود می
  راجع به پشتون »نموده و محقق نوشته که  کاندید حیث یک افغان پشتون تباره را ب داکترعبدهللا خودیکی اینکه

 «وجود دارد بودن عبدهللا عبدهللا اختالف نظر
  پشتون نبودن" او تذکر داده  عبدهللا خود را از داکتر علت عدم تائید مقالۀ خود در کذامحقق ه آقایدیگر اینکه"

همین  خارجه، در وزارت سابقه دار عبدالجمیل جمیلی، مامور آقایقلم جناب ه ت.  درین باره قبال مقاله ای باس
 : است شده که خالصۀ آن ازین قرار جرمن آنالین( نشر پورتال وزین )افغان

ساله  چهارجوانی بعلت مریضی وفات کرد وعبدهللا  در بود و داکترعبدهللا از یک خانوادۀ شریف پنجشیر پدر
دواج خان زمریالی از نام غالم محی الدینه ب از والیت قندهار نامدار یتیم ماند. مادرش با یک پشتون خانزاده و

 آقایزمریالی کالن شد.  ۀخان در قندهار زمریالی عبدهللا یتیم را بفرزندی قبول کرد وعبدهللا در آقای نمود و
خدمت  باشد و در ندی شد که نامش عبدالطیف زمریالی می)مادرعبدهللا( صاحب فرز زمریالی از همان زن

 رتبه جنرالی رسیده است.  ه عسکری ب
تقدیم  معلومات ذیل را ولیتؤبا قبول مس شناخت نزدیکتر دارم و ات بیشتر واشمیان( درین بابت معلوممن )ه تصادفا  

خان( درست است، متباقی اشتباه شده : اول اینکه در معلومات جمیلی صاحب فقط نام )غالم محی الدین کنم می
ات ذیل توجه حبه توضی پنجشیری تاجک تبار است؛ نه پشتون.  مادر عبدهللا عبدهللا از پدر و است، دوم اینکه داکتر

 فرمائید:
 دانشمند، نویسنده ها، شاعرها، قاضی ها و اشخاص عالم و پنجشیر خیز منطقۀ مرد سال گذشته از 252مدت  در

افغانستان  ۀپوهنتون بجامع استادان مکاتب و ها، طبیب ها، داکتران طب و ، نطاقوطندوست، خطیب هامالهای 
های  شاهد است که سلطنت تأریخشد.  ینجا بنویسم یک صفحۀ کاغذ پرخواهدا من نام همه را در ه که اگردتقدیم ش

این منطقه را بدون تبعیض   تجربه کار و دانشمندان پنجشیری همیشه استقبال نموده و اشخاص دانشمند افغانستان از
 ماقبل از که دربریم  شخصیت پنجشیری نام می شعبات ملکی موقع خدمت داده است. بطور مثال از دو اردو و در
 : افغانستان خدمت و زندگی کرده اند با نام نیک در سیس شورای نظارأت
 ،احمد شاه مسعود خان پدر مرحوم دگروال دوست محمد -1
 

قابل  معین صاحب عبداالحمدخان یک دانشمند مغفور استاد عبداالحمد خان سابق معین وزارت معارف.مرحوم  -2
 ، توسعه وخدمات قابل قدری برای انتظام هم برای جامعۀ دانشمندان کابل بودند و و احترام برای اهل دربار

سن جوانی  در را خود شوهر. معین صاحب مرحوم یک همشیره بیوه داشتند که انکشاف معارف انجام داده اند
اقارب متوفی این بیوه  بنام عبدهللا( داشت و شوهر یک پسر بنام حبیبه و طفل یتیم )یک دختر از دست داده و دو
صادق دولت از والیت قندهار  بود. معین صاحب مرحوم یک پشتون نیکنام و خدمتگار پنجشیر خاندانی شان در

وصلت و ازدواج همشیرۀ خود را  داشت و نام او غالم محی الدین بود ونفسی شهرت  پاکه شناخت که ب می را
فرزندی بپذیرد. غالم محی ه ب طفل یتیم را شرطیکه دوه خان منظور کرد، ب گاری غالم محی الدینتخواس با ثر
حیث  هب کرد که بعدا   می حیث مدیر امالک کاره والیت قندهار ب آنوقت در پذیرفت و در خان این شرط را الدین

 بابت پاک که از نهایت پاکنفس بود دین خان مامورالتبدیل گردید. مرحوم غالم محی  مدیر امالک والیت هلمند
حالل  ۀروثی داشت و برای فامیل خود نفقزمین مو و نایب الحکومه شکایات رسیده بود، اما جایداده نفسی او ب
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شاید ازهمان والیت  مصروف تحصیل بود و قندهار شهر لیسه شالمار کرد. عبدهللا جان در آنوقت در مین میأت
 خود تذکره گرفته باشد. بنام پدراندر

     

. من کرده اند شخص دیگریست با عین نامخان زمریالی که جمیلی صاحب معرفی  اما مرحوم غالم محی الدین
 الیق بود که در ۀنویسند ، آن مرحوم یک دانشمند وشناختم خان زمریالی را از نزدیک می مرحوم غالم محی الدین

همکاری مرحومین پوهاند حبیبی و مرحوم ه وزارت معارف نصاب تعلیمی تدریس زبان پشتو را برای مکاتب، ب
 رتدریس زبان پشتو را برای اردو د عضو پشتو تولنه بود و پروگرام بعدا   –تنظیم کرد  ترتیب وامثالهم،  بینوا و

جراید والیت  کرده و مقاالت او در جراید انیس، ژوندون و اصالح  و وزارت دفاع نیز مرحوم زمریالی همکاری
غالم  ، بلکه میرزاعبدهللا عبدهللا نیست داکتر اندر خان زمریالی پدر شده است. مرحوم غالم محی الدین قندهار نشر
 از فیدان والیت قندهارموسه این واقعیت ب باشد و امالک پدر اندر داکترعبدهللا عبدهللا می دیرخان سابق م محی الدین

موسفید فامیل کرزی که در  ، منجمله چندامثالهم، به اعضای فامیل کرزی قبیل جناب عزیزهللا خان واصفی و
امریکا  ازرا شاهد  من حاضرم سه نفر ووسفیدان والیت پنجشیر معلوم است مه هکذا ب –امریکا سکونت دارند 

  .مین گرددأتاز طرف حکومت ت ما ایه طیاره و تضمین حیاشرطیکه کره برای ادای شهادت بکابل بیارم، ب
 

خود را  را پنهان و شده اصالت پنجشیری خود کند که چرا داکترعبدهللا مجبور می ایجاد الی راؤاین داستان س ذکر
 قسمه رژیم دست نشاندۀ کابل فورمولی ب خاطریست که جنگساالران ذیقدرت دره این ب  دروغ پشتون معرفی کند؟ه ب

آن فورمول  من قبال   باشد، و پشتون تبار یک طلسم شیطانی خلق کرده اند که کاندید مقام ریاست جمهوری باید حتما  
 را درین پورتال معرفی کرده ام که : 

 کابل دارگریختگی = چهارسال حکومت در یک پشتون چوکی طلب + دو زیر. 
مردم این  فرهنگ و افغانستان وه بباشد،  تطبیق آن میکسیکه در پی  هر ووضع کرده  را کسیکه این فورمول هر

 هزاره و داشته باشد، اما تاجک و ریاست جمهوری را امتیاز تنها پشتون حق و چرا  کند! می و خیانت کرده  کشور
داکتر عبدهللا  !ستم حتی توهین است حق اقوام شریف ملت افغان ظلم و در این تبعیض است و ؟؟ نداشته باشد ازبک
 هزاره  یک برادر –کند  برای مقام ریاست جمهوری کاندید را حیث یک پنجشیری تاجک تبار خوده ب دارد حق

ه ، بهویت قومی خود، کاندید مقام ریاست جمهوری شوده ب دارد که با افتخار ک ما این حق راوهم یک برادر ازب
این فورمول  افغانستان آزادانه و شرافتمندانه صورت بگیرد.  گیری در یأنظام انتخابات و ر و که سیستم  شرطی

سال ریاست  12مدت  در که دیدید شما برای تطبیق آن گرفت و حمایت بوش را و خلیلزاد طرح  داکترشیطانی را 
امروزه مردم   !بود چوکی نشسته و قدرت بدست شورای نظار حیث سمبول دره ، او بکرزی حامد آقایجمهوری 

 شود که مانند دورۀ گذشته تقلب در دهن شنیده می هر از –افغانستان باالی این سیتسم انتخابات اعتماد ندارند 
 شناخته شده می اپه خورده وت گیرد. دلیل این بی اعتمادی همین کاندیدهای ملوث و انتخابات حتمی صورت می

ما فجایع بدتر . شبات بذات خود تقلب استاانتخ دروهمین شیوه د نصرف پول کاندید میخر با انش کدام رهکه  دنباش
 د کرد.یبیشتری را درین انتخابات مشاهده خواه و
 

 تدقیق کند. مثال هویت داکتر دقته را ب ها وظایف بسیار مهم کمیسیون انتخابات اینست که هویت کاندید یکی از
داکتر اینکه بپذیرد. اما  یک تاجک بداند و حیثه حیث یک تاجک بپذیرد و اورا مستحق کاندید شدن به عبدهللا را ب

 ، کاندیدای او باید رد شود، نه بخاطریقالبی است و وغگوکند، او در پشتون معرفی می حیث پدرعبدهللا خود را ب
پنجشیری بودن اصالت  اینکه اوهویت و شدن نیست، بلکه بخاطر مستحق کاندید که او منحیث یک افغان تاجک تبار

مقام زعامت یک ملت  ب و دروغگو نباید دراگوید و یک شخص کذ وکی می پوشاند و دروغ میچ خود را بخاطر
 .فاعتبروا یا اولی االبصار گیرد.  مسلمان قرار

 

 سیدخلیل هللا هاشمیان –خدمتگار افغانستان 
 فورنیایتا امروز درکل 1822افغانستان از سال  ۀآئین ۀول مجلؤمس مدیر

 

، به کمیسیون ولیت استؤراکه یک شهادت واقعی با قبول مس ازویبسایتها ومیدیای افغان احتراما تقاضا دارم این پیام
 انتخابات درکابل برسانند. هاشمیان 

 


