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 ۲۹/۲۱1۲/جنوری            جان کلیوالسلطان 
 

 کرد؟؟ حوصله کی و کرد عجله کی
 

 دی ورور  نئـسک  يـونـلی د زوراور
 دښمن نه او دوست نه پیژنې، ځان نه

 جرمن ـ افغان د نیټه ۲۲ په جنوری د می الندی عنوان دی تر «کردند؟ عجله داوودخان سردار دوستان یکعده چرا»
 مونه ون ډګرواالنو څو دیو کی مطلب دی په لوست، و مضمون شوی لیکل یو قلم په باز قاسم ښاغلی د کی پورتال په

 یک ځواب په لیکنې د باز قاسم ښاغلي د کرښې یوڅو ا د چی غواړم نه زه. شویدي کرذ دی شنواری یی زیاتره چی
 شینوارو دی د غواړم یواځی ،ده کړی ښه مخه سره باز قاسم ښاغلې د مخه د میاشت نیمه یوه ما ځکه لیکم، و

 سره خان عبدالولی سردار او خان داود سردار یعنی سردارانو زامنو د کاکا د چی هکله په اړیکو هغو د ډګرواالنو
 ړتیاا هت سمونې یوی هغه کړی وړاندی باز قاسم ښاغلي چی معلومات کوم ځکه ،واچوم رڼا شانتې لنډه یوه لرودی یی

 .لری
 نوخیلو بیلو بیلو د شینوارو د یی هریو چی پلرونو د دوی د بلکې نه، ډګرواالنو دی د سره داودخان محمد سردار د

 صاحب، والد شاه زرغون ماما ډګروال شهید د خان شاه فتح حاجی مرحوم: لکه وو مشران وړ اعتبار د او درانه
 مګ په مشهور خان ګل محمد ملک مرحوم او صاحب والد خان لمنانعبدا جنرال شهید د خان ګل اعظم حاجی مرحوم
 د چی وو مشران لسګونو په نور کی قوم په شینوارو د همداسی او صاحب والد خان کوهاټ ډګروال مرحوم د خان

 ار ته زامنو اړیکې پلرونو د سره تیریدو په زمانې د. لودی در اړیکې دوستانه دیږن ېې سره خان داود محمد سردار
 آدم بابا چی وازونوأ شیطانانو هغو د کی غوږونو په سردار د ېداچ خو پاللی، و نره په هغه هم زامنو او شوی پاتی
 خان داود محمد صاحب سردار د چی ده ځکه خبره خواشنۍ او سفتا   د وکړ کار ډول څه ویستو را نه جنت د ېې ع
 ړیناک په او کړل لیری او تورن نوم په کولو کودتا د دوستان مخلص او فهم کار تجربه، با پاخه، ده د یی څنګه له

 ارهپ د ماتومعلو زیاتو د. وې نه برابرې قانون سمانیآ او انسانی هیڅ په چې ورکړې سزاګانې درنې داسی یی جرم
 رعنوانت( کتنه یوه ته اړخ حقوقی ورکولو سزا د ته تورنو تور، په کودتا د میوندوال د) کی انالین جرمن ـ افغان په

 .ګوری و لیکنه شوې لیکل قلم په زما الندی
 دی د اړیکی هغه د سره شاه زرغون ماما ډګروال د خو خبر یم نه اړیکو په ډګروالونو نورو د سره عبدالولی سردار
 وکړم خبری مفصلې هکله دی په چی غواړم نه زه او دی معلومي یښ نه هرچا بل د راته توګه په غړی یوه د کور
 د دفاع د کرته( ۸)اته ،ته رتبی جنرالی د څخه رتبې له والې ډګر د ته شاه زرغون ماما ډګروال چی وایم هدومر خو

 نه ور رتبه جنرالۍ د ته ماما یعنی هغه خوا له عبدالولی سردار د خو شول، ورکړل سجل مساعد لورې له وزارت
 په څه کوم د چی داده څخه باز قاسم ښاغلی د هیله زما شول، ورکړل تفاوتونه معاش د ورته کرته اته او شوه کړله
 قاسم ښاغلی د چی لرم نه معلومات هیڅ او پوهیږم نه دی په زه ځکه، لیکې، دی نه څه لری نه معلومات سم چی هکله
 نوری پرته نه دوستۍ او ګلوۍ پیژند شخصی د سره خان داود محمد سردار د منګل خان محمد باز پالر مرحوم باز
 مغشوش د ذهنیتونو د چی ورکوم نه هم اجازه دا ته ځان هیڅکله نو ؟کنه او درلودی هم اړیکی وظیفوی او رسمی څه

 .واېې څه او لیکی څه چی ده خپله خوښه صاحب باز د هم بیا. ولیکم څه ځانه له پاره د کیدو
 هاشمیان جناب مشر او پوه محترم کی برخه دی په کوم فکر زه( حوصله؟ کی و کرد عجله کی) چې داده خبره بله

 یچ کړی خبره سمه ،وه شوی خپره پخوا موده څو کی پورتال جرمن ـ افغان په چی کی لیکنه یوه خپله په صاحب
 دوستان ده د چی سره تنو څو د مخه د نه عمل هر د خان داود محمد سردار چی وای ښه به څومره و، داسی یي مطلب

 تللی منځه له تفاهمات سؤ څو تر وایی، کړی خبری مخامخ سره خان محمد خان او خان عبدالرزاق میوندوال، لکه وو
 د سره لوستونکو قدرمنو د غواړم غیر نه دی د(. کرد؟ عجله کی) چی څرګندیږی ښه دا نه خبری دی د .وایي

 وه کړی یی وروسته نیولونه د کسانو منسوبو د ته قوم دی تور په کودتا د چی کیسه پریکړی هغی د قوم د شینواری
 د تور په کودتا د: وه داسی کیسه. منله ونه پریکړه دا و، ږیری سپین قومی مشر چی صاحب والد ماما شهید د او

 وکیل، نازیانو د الرحمن سیف شهید شاه، زرغون ماما ډګروال شهید: وو شوی نیول اشخاص الندی نه قوم شینواری
 سیف وکیل د عالم دینی خان حیدر مولوی پیلوټ، اکرم محمد جګړن خان، کوهاټ ډګروال تجار، عارف محمد شهید
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 په قوم د شینوار د کسان شوی نیول دا. کار غریب یاغستان او زوی ماما شهید د زرغون محمود شاه پالر، الرحمن
 یدوک نیول د دوی د ته قوم چی کله. لود در تعلق( خیل یمحعبدالر شیرخیل، علی پای، سه) پوری خیلونو واړو دری
 قوم شینواری د غواړی داودخان سردار) چی شوی خپری هم آوازی داسی کی قوم په سمی ورسره نو ورسیده خبر
 یاغی نورو لکه ورکړم به جزا داسی نو نه که او کاږی و سر له دی فکرونه دوری د خان الله امان د چی وښای دا ته

 سردار د چی کاوه یی تالش او و کی کابل په صاحب والد ماما شهید د کی تخو دی په(. ورکړیده می چی ته قومونو
 د چی وکړه پریکړه کی جرګه هیو په مشرانو خیلونو واړو دری قوم شینواری د چی وګوری، سره خان داود محمد
 بادآ جالل د او کوی یرغمل مامورین دولتی ټول ولسوالۍ لوی د شینوارو د به پاره د کیدو خوشی را د بندیانو خپلو
 را سره عزت په بندیان زمونږ چی غواړی نه خان داود سردار د به توګه څرګنده په او تړی به لوره لویه تورخم او

 ل،لیږ و را ته صاحب والد ماما شهید د ته کابل تنه دوه ېې پاره د مشوری د او وکړه پریکړه دا جرګې. کړی خوشی
 «شاباس ،آفرین پریکړه ښه څومره واه ،واه: »ویل و ورته یی آواز قهرجن په نو ریدلهواو خبره دا چی بابا حاجی
 مونهسال زما ته جرګې او الړشی بیرته فورأ چی ویل و ته استازو قوم د دوه دی د یی وروسته سکوت شیبی تریوی
 څیر په دوری د خان الله امان غازی د بیا ځل یو چی کړی نه و عمل یو داسی چی کوی پام وایی و ورته او ورسوې
 تاالن او لوټ د وطن دی د ته غلو خارجی مرسته په غلو داخلی د کی مقابله په نظام جمهوری نوی د قوم شینواری

 نه وا کړی ونه کار یو داسی هیڅکله به هغه ،باورلرم پوره باندی صاحب سردار په زه داچی بل کړی، برابره زمینه
 یلوو ته کسانو راغلو بابا حاجی. وشی چلند زیاتی زور د سره قوم شینواری د چی ورکړی اجازه دی د ته چا بل به
 به هرڅه کول ج خدای که مکوی تشویش هیڅ تاسو وګورم، صاحب سردار چی یم راغلی ته کابل پاره د همدی د زه
 یڅه تاسو به هغی تر خو درشم خپله به یا او درکړم خبر به ته تاسو نو، پوهیدم و خبره کومه په زه که او شی سم

 رخصت بیرته پالوئ راغلئ هغه داچی لنډه. وزیږوی را کړاوونه نور ال ته دطن دی چی کوی نه عمل کوم داسی
 عجلی د واکدارانو د رژیم د او حوصلی د قوم د شینواری د. ورنکړه ېې اجازه کولو عمل میزهآ قهر ډول هیڅ د او کړ

 اوس. ولش محکوم قیدنو بیلو بیلو په نوریی پاتي او شول اعدام تنه دری څخه ډلې له شوو بندیانو د چی شوه دا نتیجه
 (حوصله؟ کی و کرد عجله کی) چی وی شوی روښانه ناڅه څه ته نکو ستولو درنو شاید
 یاحمدز خان شاپور ډګروال او خان عبدالمنان ډګروال چی داده راغلی کی لیکنه په باز قاسم ښاغلی د چی خبره بله
 مپوهیږ نه خو هکله په خان شاپور شهید د. شول ورکړل مقامونه لوړ او شول جنراالن وروسته کړه نه و یی عجله چی
 و کی روغتون په کبله له ناروغی یوی د جوړیده لست کودتاچیانو د چی وخت هغه خان عبدالمنان جنرال شهید ولی
 له الس په ظابطانو وړو پلو شوروی د وخت هغه که وشول څه ولی خو ،یم ورغلی ته پوښتنی ځلی څو هم زه چی

 همدی د( خان عبدالمنان او شاپورخان)واړود کودتا کرغیړنې اومی د ثور د شو خالص کبله له مریضی د نه مرګ
 .څکل و جامونه شهادت د لوری له ډلي

 

 کی خانه بت او کعبه هـپ دی یو قصدـم
 هم کفار زلفی اسالم که مخ سپین یار د

 

 انخ کوهاټ»: لیکلی ده چی داده کړی دی نه فکر سم ورته ده چی موضوع بله یو کی لیکنه په باز قاسم ښاغلی د
 کاره له وروسته موده لږه بیا او شو مقرر والی ننګرهار د کی وخت په کارمل ببرک د نو ووت را نه زندان د چی

 میاشت هره په نو وی نه ډیر که پوری وخته تر مرګ د بیا وروسته کیدو خوشی را تر نه زندان د ما «.شو ګوښه
 بل د نه او شوی مقرر والی ننګرهار د نه هیڅکله هغه کړی، ورسره می خبری او یم ناست ورسره لیدلی، هغه کی

 ومن په جبهی پالروطنې د کی وخت په زمامدارۍ خپلی د کارمل ببرک چی دی یاد په ته ستونکو لو درونو. والیت
 لنډې یوی د خان کوهاټ ډګروال مرحوم پوهیږم، نه دقیق درلوده وظیقه څه اداری دی داچی کړه جوړه اداره یوه

 پاره د وخت لنډ یوه د وظیفه دا ولی هغه داچی. والی نه و، غړی جبهی پالروطنې د والیت ننګرهار د پاره د مودې
 والیت د مشرقی د کی دوره په صدارت د خان داود محمد سردار د خان کوهاټ مرحوم چی و دا یی لیل د کړه ءاجرا

 او وتلو د نه وطن د ته ده او لرودیدر ستونزی ډیری وخت هماغه ېې سره پاکستان د او و قوماندان قواو سرحدی د
 برخه یوه هپ باید توګه په شخص شوی پیژندل یو د ېی ا  مجور نو برابره وه نه کبله همدی له زمینه تللو د ته پاکستان

 یلهه. وایی لیدلی مزه زندان د پلچرخی د کی عمر تیر په باید هم یی بیا نو، نه که او واېې کړی مصروف ځان کی
 لتیعدا بی مقابل در ها کی و است کرده عجله کی) چی وی شوی څرګنده حده یوه تر ته لوستونکو ګرانو چی یم من
 پای. (؟؟ اند نموده حوصله رژیم انصافی بی و
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