
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  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

  
  

 ۱۳۲۰۱۲۳۱۰۲                   نظرمحمد مطمئن
 

 !!سید حامد ګیالني څه شي په غوسه کړی؟
 

ښاغلی کرزی، په کابل کې دننه ټول سیاسي چنه وهونکې  همدغسي خلکو ته همدغسي پاچا په کار دی لکه
یې دولس کلونه په ډول ډول تمو وساتل، کله یوه ډله ځان ته نږدې کړی بلې ته امتیازات  ګوندونه او کسان

 .سیاسي څیرې کله په یو نوم او کله په بل نوم کارويکم کړي، 
له درغلیو ډکو ولسمشریزو ټاکنو له ګټلو وروسته د کال  ۱۳۳۲سید حامد ګیالني ښاغلي ولسمشر کرزي د 

موافقو رایو  ۰۳مخالفو او  ۲۴۲هغه د ولسي جرګي له خوا د  وزات ته ونوماوه، سرحدونو او قبایلو چارو
 .پیدانه کړه سره دغه وزارت ته الر

ښاغلی سید حامد ګیالني د مشرانو جرګې په تیره دوره کې د حضرت صبغت هللا مجددي لومړی نایب وو، 
 او دا ډول د محاذ ملي اسالمې ګوند له مهمو او مشهورو څیرو څخه ګڼل کیږي

 دغې کورنۍ څخه د سیداسحاق پیر سید احمد ګیالني چې اوس یې عمر ډیر دی، دهغه د نوم پرځای د
ګیالني چې د پیرصاحب وراره دی او سید حامد ګیالني چې د پیرصاحب ځوی دی نومونه ډیر اوریدل 

 .کیږي، او د پیرصاحب کورنۍ په تیرو دولس کلونو کې د حکومت لویه سیاسي ونډه له ځان سره درلودله
پخوا د مالیې  فاطمه ګیالني چې د سرې میاشتي مشره ده، دپیرصاحب لور او دا ډول انوارالحق احدي چې

ولمشریزو ټاکنو ته نوماند وو، خو نوم یې له  ۱۳۲۴وزیر وو،لنډ وخت مخکې د سوداګري وزیر وو، اوس 
 .ابتدایې لسټ څخه ایستل شوی، د پیرصاحب زوم دی

له پاره د مشورتي لویې جرګې مشر صبغت هللا  د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون
یې نعمت هللا شهراني او سید حامد ګیالني د مشورتي لویې  و، په خپله لومړنۍ ناسته کېمجددي وټاکل ش

 .جرګې مرستیاالن وټاکل
کې ښاغلي حضرت صبغت هللا مجددی  ۲۰۲۱مه ۱۰د مشورتي لویې جرګې په لومړۍ ناسته د تلې  دا ډول

چې زه مجبوره شوی یم  دغي جرګې راغوښتل د وخت ضیاع او بې ځایه مالي لګښت وباله، ویې ویل د
چې دمشورتي لویې جرګې مشرتوب ومنم، او ما په دي اړه ډیرې هڅې وکړي چې دي جرګي ته اړتیا 
نشته، خو د فشارونو له امله مې د جرګي مشرتوب ته غاړه کیښوده، حضرت صبغت هللا مجددی وویل چې 

شوي او منل شوي، که  صلهد امریکا سره دامنیت مسئله د تیرې دودیزې لویې جرګي په وخت کې فی
 .حکومت له امریکا سره خپلمنځي ستونزه لري هغه دي دوی سره حل کړي

ورځي وروسته له دي چې د مشورتي جرګې مرستیال  ۲۳سید حامد ګیالني یو ناڅاپه  ۲۰۲۱مه ۶د لړم پر 
ې جرګې ته چې زه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوم، او نه هم مشورتي لوی کهوټاکل شو اعالن و

اړتیا شته، مخکې دودیزې لویې جرګې فیصله کړی، دا ډول د مشورتي لویې جرګې راغوښتل د پارلمان په 
صالحیتونو کې السوهنه ده، د امریکا او افغانستان د امنیتې او دفاعي تړون د قضایې مصؤنیت موضوع 

 .مخکې حل شوي او دغه قرارداد باید دپارلمان له خوا ومنل او تاید شي
سوال دادی چې ولي لس ورځي وروسته ښاغلی حامد ګیالني اعالن کوي؟ آیا هغه مخکې نه پوهیدی چې د 

 مشورتي لویې جرګې راغوښتل هسې د افغان ولس او نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل او غولول دی؟
نیو چارو درې میاشتي مخکې ال ښاغلي کرزي صاحب له سیدحامد ګیالنی سره وعده کړي وه چې د بهر
 .شئ وزیر زلمی رسول ولسمشریزو ټاکنو ته دریږي او پرځای به یې تاسي د بهرنیو چارو وزیر وټاکل

ورځي شمارلي چې دی له پاره یې  په همدې تمه او خیالی تصور کې یې شپې او ورځي سبا کولي، او د
وزیرشم، خپل عمر ته وخت ژر لنډ شي او تیر شي چې زلمی رسول له وزارت څخه استعفاء وکړي او زه 

 .یې هم پام نه وو چې که وخت ژر ژر تیریږي نو عمر هم خوړل کیږي
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کله چې سید اسحق ګیالنې د لړم پر شپږمه مخکې د وزیرانو له اعالن څخه خبر شوی وو، سمدستي یې په 
ې هیجاني او احساساتي ډول میډیا راوغوښته او د مشورتي لویې جرګې جوړول یې رد کړل، ویې ویل چ

 .په لویه جرګه کې به ګډون ونه کړم
دوه کسانو دعوه  هغه د قاضي او دوه دعوه لرونکو مشهوره کیسه پرې وشوه چې لنګوټه غوا وخوړله، د

، یوه یې قاضي ته قیمتي لنګوټه ورکړه چې دعوه دهغه په ګټه تمامه شي، دوهم یې چې خبر شو، قاضي وه
فیصله د غوا ورکوونکي په ګټه وکړه، هغه اولني نفر  ته یې غوا ورکړه، د پریکړه په وخت کې قاضي

یعني ما لنګوټه درکړي وه تاسي وعده کړي وه چې پریکړه به )قاضي ته وویل چې هغه لنګوټه څه شوه 
 .، قاضي ورته وویل چې لنګوټه غوا وخوړله(زما په ګټه کیږي

د کرزي صاحب په خوښه د زلمي ده کورنۍ  په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې پیرسیداحمد ګیالني او د
 .مالتړ ښکاره کړی وو، ولي کرزی صاحب هم چنې وهي رسول څخه خپل

مه له ښاغلي کرزي صاحب سره ولیدل او په راتلونکو انتخباتو او د واک په وېش ۵عبدهللا عبدهللا د لړم پر 
ي، او که انتخبات یې خبرې وکړي، که انتخبات کیږي او هرڅوک وړونکي وي، بیا هم واک به سره وېش

 او یا همهم به په خپلو منځونو کې واک سره ویشي، فکر کوم چې د همدې لیدنې په وخت  لغوه کیږي
مخکې ال د مارشال قسیم فهیم له خوا ښاغلي کرزي ته وعده ورکول شوي ده چې واک به غځوو او قدرت 

ملي ته قوي ده نو د سیدحامد ګیالني به خپلو منځونو کې سره شریک کوو، داچې شمالي ټلواله نظر محاذ 
 .وزارت هم ضرار احمد مقبل وخوړی

دغه ګوند  له عبدهللا عبدهللا سره د یوځای کیدو پریکړه د د ارغنیدوال په مشري( کابل) اسالمي حزب
اجرائیه شورا په غوڅ اکثریت وکړه چې دوو نفرو یې مخالفت وکړی، جمعه خان همدرد د پکتیا والي او 

 .مد اکبر بارکزی د فواید عامې وزارت مالي او اداري مرستیالحاجې مح
داچې داسالمي حزب ارغندیوال ګوند نور هم کمزوری شي، ښاغلی ولسمشر هڅه کوی چې دغه دوه مهمې 

 .او قوي څیري د ځان کړي او په راتلونکې وخت کې یې په سیاسي واک کې د خپل ځان په ګټه وکاروي
ټاکنو ته ځا ونوموي، له پرله پسي غونډو او  ولسمشریزو ۱۳۲۴چې د عارف خان نورزي هم غوښتل 

ناستو، عارف خان نورزي ومنله چې له خپلې نوماندې څخه تیر شي، خو ګل آغا شیرزي ونه منله، همدا 
 .المل وو چې ښاغلی عارف خان نورزی د اوبو او بریښنا وزارت مستحق وګرځیدی

 پای

 


