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 ۰۲/۰۹/۲۰۰۲                                                            لوګری وحیدهللا

 رسول عبدالرب له  کسان تېري دجنسي ښځو پر واده د کي الره په پغمان د
 لري تړاو سره سیاف

 
د وږي د میاشتې په لومړۍ نیټه د کابل په لویدیځه ولسوالۍ پغمان کې څلور موټره له واده کور ته پر الره مسافر 
تري تم شول، ډیر ساعتونه تیر شول او دوی وموندل شول په دوی کې شپږ میرمنې هم وې چې تر تري تم کیدو 

برمته کړي دي او د نظرمحمد په نوم یو تن یي وروسته جوته شوه چې دا کسان هغه وسله وال غله دي چې دوی یي 
 مشري کوي.

ترې   ویل کیږي په دې پیښه کې دې وحشیانو پر دریو میرمنو جنسي تیری هم کړی دی او ټول زیورات یي هم
څیر یو وار بیا رسنیزه ناسته راغوښتې وه او رسنیو ته یي د د کابل امنیه قومندان د تل په   اخیستي دي، پرون پرون

دریو تنو د نیول کیدو خبره وکړه،خو د امنیه قومندان په خبرو کې په زړې پورې یي دا وه چې دا کسان څه موده 
مخکې له زندان څخه خوشې شوي و او تر خوشې کیدو وروسته یي یو وار بیا سړي تښتونو، وژنو او ځورونې ته 

 ورکړی دی. زور

په کابل کې په ډیرو سیمو کې ورته ډلې فعالې دي، په ختیځ کې یوه ډله ده، په شمال کې بله ډله او په سویل او 
لویدیځ کې هم بله ډله، خو په لویدیځ کې هره ډله یو ډول نه یو ډول له عبدالرب رسول سیاف سره اړیکې لري، 

کلونو په بدمعاشۍ کې ورسره آشنا شوي دي، هلته د  ۰۱ تیروداسې دي چې یا د سیاف پخواني کسان دي او یا د 
ممتاز په نوم د نوموړي د وراره کړنې، د ځمکو غصبول، زیاتی، وسله وال لوفران لرل او ډیر نور مسایل هم شته 
 دي چې تر دې دمه از قید رسانه های افغانستان پاتې دي، په پغمان کې په ډیرو برخو کې د سیاف کورنۍ، وریرونو

 او زور واکو ځمکې غصب کړي دي، زیاتی کوي، خلک ځوروي، د سیل او چکر ځایونه یي خپل کړي دي.

باوري کس راته وویل چې ډیری د پغمان دا ډول بدمعاشان له همدې ممتاز، مالعزت او نورو سره نیږدې اړیکې 
یل چې زه محمد نظر چې لري، دوی غالوې کوي، نیول کیږي او همدا ښاغلي یي راخوشې کوي، دې ملګري مې و

د دې تیري کونکې ډلې مشر دی ډیر ښه پیژنم، نیول شوی د سړي تښتونې په تور و او بیرته خوشې د ډیرې لوړې 
 پوړې اړیکې په ترڅ کې شو.

نوموړي وویل چې دا کسان غالوې ځان ته کوي خو په خاصو سړي تښتونو کې چې د دوی د مشرانو پر خالف 
 و ته یي سپاري، نور نو دوی یي مربیان دي کوالی شی د دار له دړې یي هم را کوز کړي.وي بیا یي تښتوي او هغ

 خو پوښتنه داده چې ولې په پالزمینه کې ددې ډول ډلو ټپلو مخه نشي نیول کیدای؟

ددې پوره ځواب باید هغه ورکړي چې په کابل کې د راج چلونې دعوه کوي، خو زه ورته یو ځواب لرم هغه دا چې 
کلونو کې په ټول کې په افغانستان کې دا ډول ډلې او ټپلې ډیرې شوې، موسمي شخصیتونه وپنځول  ۰۱ روپه تی

شول، هغه چې د امریکې د راتګ په لومړیو ورځو کې هره ورځ په دې ویره کې و چې نن یا سبا به یي نظام نیسی 
یو کرار کرار شخصیتونه شول، سیاف ملي او د کابل د ورانیدو او خلکو د بې عزته کیدو په تور به یي په سز رسو

رهبر شو، رباني د سولې شهید شو، مسعود ملي قهرمان شو، جنرال داود، سیدخیلی او ډیر نورو ته هم نومونه 
ورکول شول، یونس قانوني د ملي شورا رییس شو، عبدهللا پکې د اپوزیسیون مشر شو، عطا محمد نور د بلخ 

چرګ شو، او دې لړۍ داسې دوام وکړ چې تر نن پورې یادې ډلې په اقتصادي  امپراطور شو، جنرال دوستم سپین
 او سیاسي لحاظ ښې چاغې شوې.

په ښار کې هر ستر ښارګوټی او ښه ځمکه د دوی دی، په ښه څلور الرې کې د تیلو ښه ټانګ د کرزي د کابینې د 
شوه چې وسله وال، غله،   ایله یي داوزیر دی، ښه موټر، ښه معاش، ښې مزې او ټولې پر دوی تمامې شوې، او پ

سړي تښتونکي او سړي وژونکي کرار کرار بیرته منظم شي، او د خپل مشر په اشاره په ځینو سیاسي او هدفي 
وژنو الس پورې کړي، خو دا بازار کرار کرار سوړ شو، ځکه پروژې ودریدې د امریکې پیسې کمې شوې، ټوله 

سختې ماتې سره مخ شوه، ځکه چې دوی غلط لوري ته روان و او د دوی په مخ  نړۍ واله ټولنه په افغانستان کې له
 کې روان شخصیتونه یوازې او یوازې ددې وړ و چې باید عدالت پرې پلی شوی وی.
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په وروستیو ورځو کې په ټول کابل څه په ټول افغانستان کې جرمي ګراف ډیر زیات پورته شوی دی، سړي تښتونې 
وې کیږي، جنسي تیري کیږي، بډې اخیستل کیږي، الرې نیول کیږي، هدفي وژنې کیږي، کیږي، وسله والې غال

ټلیفوني او پیغامي ګواښنې کیږي، ددې ټولو یوازنۍ المل همدا دی چې په چرسو بنګو روږدي کسان نور بې پیسو 
ه شي د یو با شوي دي او دوی کوښښ کوي له هرې شونې الرې خپلې اړتیاوې پوره کړي او که موکه ورته برابر

 حیثته سړي پر ناموس هم تیری کوي.

کال د روان ناورین لومړنۍ یي وبولو خو  ۲۰۰۲ په ده عربانو کې شوې پیښه به وروستۍ نه وي خو شونې ده د
نورې به هم پر الره وي، په داسې یو هیواد کې چې یو لوري ته تر استعمار الندې وي، بل لوري ته پکې مذهبي، د 

ې پلې کیږي، او بل لوري ته پکې تر هیوادنۍ او اسالمي مسولیته پردي شعارونه))دموکراسي، د پردي دین پروژ
 بیان آزادي، د حقوقو مساواتو(( شعارونه وي نو هره ورځ دې د همداسې یوې ورځې انتظار کوي.

بانو به تل یو یو وخت پر طالبانو ډیرې نیوکې له همدې امله وې چې د نجونو تعلیم او کار یي منع کړی و، طال
معقول ځواب وایی او هغه داچې شرایط برابر نه دي که کله هم اسالمي نظان ټینګ شي نو دوی به د کار او درس 
اجازه وي، دې خبرې په هغه وخت کې دومره جالبیت نه درلود،ځکه هغه وخت د ټولو هرڅه خوندي و، او خلکو 

 و ټول خلک د هغه وخت ارمان کوي.به بابیزه تیروله، خو نن سبا چې داسې پیښې کیږي، ن

په کابل کې ډیرې پیښې کیږي رسنیزې کیږي نه، له نن څخه درې میاشتې مخکې یوه کوژده شوې نجیلۍ چې له 
کوره د سودا په تمه روانه وه د احمدشاه مسعود یو پخوانی ساتونکي)) ودود نوبزه(( وتښتوله او یو تن چې د همدې 

تل ورسره واده وکړي، کورنۍ یي خپل غږ ان تر ارګ پورې ورساوو څو ورځې نوبزه خپل سړی و په زوره غوښ
پیغله تري تم وه بیرته را وستل شوه، خو هیڅ چا هم تر نن پورې ودود نوبزه ونه نیوی او که پوښتنه وکړې 

 ولې یي نه نیسی وایي چې دا خو آمرصیب ساتونکی و ډیر صالحیت لري.  چې

بزه او د پغمان د ده عربانو ننی محمد نظر به څومره سره توپیر ولري یو د وژل تاسو فکر وکړۍ، پرون ودود نو
شوي کس ساتونکی دی او بل هم د ژوندي سیاف سره نیږدې اړیکې لري، او شونې ده داسې ډیرې ډلې نورې هم 

 وي.

شخصیتونه، تور او  کلونو کې موږ)) افغانیت، غیرت، ناموس پالنه، وطن پالنه، ریښتوني ۰۱ خو په ټول کې په تیرو
سپین(( له السه ور کړل او نن داده څو تنو ته پاتې یو، او د امریکې له وتو سره سم به یو وار بیا رقص مرده، د 

په افغانستان حاکم وي، ځکه امریکا افغانستان  …تیونو پرې کول، جنسي تیری، وژنې، وحشت، خپل چاري توب او
وژه نوره بشپړیدونکې ده، اربکیان په کلیو حاکم دي او وحشي ډلې بیا پټې ته د همدې لپاره راغلې وه او نن یي پر

 په ښارونو کې نور نو ملت ته دې هللا خیر کړي.

 


