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يعنې په ټولنه کې  سـقاو يو ډيـر دروند  او مشـروع خدمت کوي او . اوبــه د ژونـد چينه ده
 ١٩٧٣( ّپـوھاند عبد9 بختانی خـدمـتـګـار د محمد داود خان د ولسمشرۍ په مھال.  ح4له ډوډۍ ګـټي

که « : انـټــی نينـټـل ھـوټـل کې په يـو علمي سمينار کې داسې ويلي ووِدکابل په ايـنـټـرک) ١٩٧٨تر 
يـو سقاو په دې نه شـرميـږي چې ځوی يې پاچا دی، نو يو پاچا بايد قـطعا په دې ونه شـرميـږي چې 

امير حبيب 9 ) »ســقاوځـــوی« (زما په انـد، ھغه څه چې پـخپله بچه سـقاو»  .پـ4ر يــې سـقـاو دی
 کلکاني کړي دي د ټـولنې وګړو ته اھـميت لري، نه داچې پــ4ر يې يو محترم او زيـارکښ اوبـه خان

د ناپوھۍ : د زياتو معلوماتو لپاره ولولئ زما راتلونکی کتاب! وړونکی و يـا کوم خاين لـومړی وزيـر
شرف غني تيارې او د پرمختـګ ډيوې د افغاني کلتور په چوکاټ کې له عبدالرحمن خان نه تر ا

  ٢٠١۵تـر ١٨٨٠احمـدزی  
  

زييز کې افغانستان له جوماتونو، م4نو، طالبانو، پيرانو،مريدانو، سيدانو، مياګانو، ١٩١٩پـه  
 کلن ٢٧په دغسې عنعنوي چاپي^ کې . ميرانو،حضرتانو، اخوندزادګانو، ملکانو او خانانو نه ډک و

 کې خپل تره نايب السلطنه سردار نصر9 خان له امان 9 خان په دې بريالی شو چې په يو څو ورځو
نصر9 خان  د خپل پ4ر عبدالرحمن خان په مھال  . قـدرت نه وتمبوي او ځان امير اع4ن کړي
ھغه د لـر او بـر افغانستان د مشرانو سره عـنعنوي . لويـديـز ليدلی و او خپله ټولنه يې ھم پيـژندله

 کې  د شھـيد امير حبيب 9 خان ١٩١٩په . ره يې مالي مرستې کـولېاړيکې پـالـلې او د غازيانـو س
 په می کې په زندان کې په ١٩٢٠په شـان، د ھغه د ورور نايب السلطنه نصر9 خان ژوند ھم د 

په اس4مي ټولنه کې د امير وژنه او په زندان کې د ھغه د . کلنی کې په نامعلوم ډول پای ته ورسيد۴۶
 کې قدرت ته ١٩١٩ کلن امان 9 خان په ٢٧.  ژوند پای ناوړه انديښنې را پاروينايب السلطنه د

ھغه په کابل کې زيـږيدلی او لوی شوی و، او په غټه کچه په کابل کې لوی شوي روڼ آندي . ورسيد
ځوان امان 9 خان د ځوان شوروي اتحاد او تجربه کارو انګريزانو سره په خپل . پرې راچاپير وو

. دعسکرو معاش ھم کړکيچو شوی و.  او پرمختګيز سياست کې اڼډول دريځ ونشو نيولیبھرني 
دغسې کرغيـړنو شرايطو انګريزانو ته د دې موقع ورکړه چې د يوه نالوستي غل لپاره د غلواکۍ 

په دې ډول  انګريزان په مرموز ډول په افغانستان کې  د غـلـواکۍ د موسسې . زمينه برابره کړي
  دونکي شـولبنسټ ايـښو

کې راوhړه کړه او د ١٩٢٩په ) بچه سقاوي( انګـريزانو په افغانستان کې لومړئ فردي غلواکي
په لقب ممبر ته جګ » خادم دين رسول 9«ُھغوی په َدم درھه او تاويزونو يو نالوستی غټ غـل د 

د ) ١٩٩٢-١٩٩۶(فدرالي روسيې دوھـمه سـقاوي/ کلونه وروسته راته شــوروي اتحاد۶٢. شو
موسسې په ډول را په اوږه کړه چې پـرچمي او ستمي کړۍ پکې ھمکارې او ھـمغـږې  وې او د 



  
 

 

  ٧تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دلي: يادونه

 

توليد «يې د طبقې ټاپه وھلې وه بې له دې چې په افغانستان کې يې د ) پښتنو(افغانستان په اکثريت 
اکتوبر کې  په ٢٠٠١پنځه کالونه وروسته د ! ته کره کتنه کړې وي» توليد قواو«او د « مناسباتو

 پيـړۍ په خورا درنو وسلو تر دې دمه ٢١راباندې امريکې د دريمې سقاوۍ پيـرزوينه وکړه چې د 
اوس نو مھـمه دا ده چې  لوستونکي ځانـونه د .  چليـږي او په غټه کچه پکې د پښتون وينې بھـيـږي

  .سـقاوۍ په جـوړښت وپـوھـوي
  

ر جان په پا س عکس کې د امريکې د بھـرنيو چارو زي
د  «ِکـيري د خپل معـنوي امپرياليزم د استازي په حيث د نړۍ 

غـلواک  دوھم اشرف غـني او د دموکراسۍ »  فکرـوھم  م
  ٢٠١۶ريل ـ اپ٩:  ُپخ4 کوي د ماشومانو په شان عبد9 عبد9

  په ھــره سقـاوۍ کې مشھــورو دينې 
بچه (په لومړئ غلواکۍ .  اشخاصو ګـډون hره

کې د تګـاو اخـونزاده او ) ١٩٢٩سقاوۍ 
په . نورالمشايخ حضرت مجـددي برخه واhن وو

کې ) ١٩٩۶تر ١٩٩٢سقاوۍ (دوھمه غلواکې 
حضرت صبغت 9 مجددي، عبدالرب رسول سياف 

په دريمه غلواکۍ . او برھان الدين رباني ګډون hره
په ھــره سقاوۍ کې  غټ .  ووھم مـجــددي، سياف او رباني د بــرخې خاونـدان)  تر اوسه٢٠٠١(کې 

  لومړئ غلواکۍ په. بھــرني قدرت hس درلــود
 

د جمعيت اس4مي غـړی عطا مّحمد نـور په ګــومان سره د امــريکې د دلته 
. ږي چې پـلـنه او اوږده ږيره يې لرلهـليدل کي )٢٠٠١اکتوبر (يـرغل په پيل کې

  اره بوڼـډۍ ساتلې ويښايي وروسته يې د معـنوي امپرياليزم د خوښۍ لپ
  کې د برتانوي استعمار په ټغـرخاپـوړې کړې ١٩٢٩زييز

د ټولنيـز ) زييز١٩٩۶تر ١٩٩٢(دوھمې غلواکۍ . وې
له (دريمه غـلواکي . لمن نيولې وه) شوروي اتحاد(امپـرياليزم

د امريکې د شخصي امپـرياليزم په )  تر دې دمه٢٠٠١اکتور 
ره غلواکي په اخ4قي، ھ. وسلو، دسيسو او ډالرو چليـږي 
ھـره غلواکي په غټه کچه د ټـول افغان ملت په ټکولو راچا پيره . مادي،اداري،او سياسي فساد اخته وه

د . ھره غلواکي د ټول افغانستان د حقوقي او سياسي شخصيت په ويجاړولو کې استعـماليدله. وه او ده
َرياليزم روانه دريمه  غلـواکي خـاصتا  په ِ زييز له اکتوبر راھيسې، د امريکې د معـنوي امپـ٢٠٠١

 درشل کېسياسي، کـلتوري، دپلوماتيک او تعلـيمي قـلمرونو کې د افـغانـانـو د ھــويت د محـوې  پــه 
 زييز له نيمايي راھيسې  د امريکې مرکزي ١٩٩٢د دغه پروژې د مشروعيت لپاره د . وhړه ده

مايي  کې د پښتنو او د دوی د ژبې احصائيې د اتحاد شمال د د ھرکال په ني.) أې. آې. سي( استخباراتو
 په اينټرنيټ کې ولولئ زما د څيـړنې hندې لڼډيز. منسوبينو په ھمکارۍ ډيرې راټيټې کړې

Rahmat Zirakyar, Analysis of CIA World Factbook (٢٠١٢-١٩٨١): Dimensions of anti-Pashtun 

Conspiracy/rense.com  

يا  انګـــريـزي ژبو کې غـواړي، ايـمل دې راوليـږي چـې /له څيـړنه په پــښتو اوکه څوک ټـو
يا لڼډيز يې بې له hسوھنو وژباړي، خپور يې /ع4قمندان کولی شي چې ټول تحليل او. ور ويـي لـيـږم

  کړي او ماته يې ھم يوه کوپي راوليـږي
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يو څو ورځې ! رسمي ټاپه خوړلې دهغلواکۍ په نړيواله کچه د فساد ) دريمې(روانې امريکايی 
. د فساد په ضد د غټانو  غوڼډه وشوه) ١٣٩۵ ثور٢٣( نيټه ١٢ د می په ٢٠١۶وړاندې، په لندن کې د 

کې ) تبصره(َله دې دوه ورځې وړاندې، د برتانيې  لومړي وزير ډيويډ کامرن په خپله صادقانه بډيره 
موږ نن سھر د فساد په ضد د غټانو د « : داسې وويلملکې اليزابت ته د افغانستان او ناجيريا په اړه
کامرن موسکی شو او ملکې ته يې ورزياته کړه چې » .غوڼډې په اړه د کابينې ډيره بريالۍ غوڼډه لرله

د نايجيريا او افغانستان، ښايي په نړۍ ...د عظيم الشان فاسدو ھيوادونو مشران راغلي دي«برتانيې ته
خو د کانتربري مشر م4 چې ھلته . د ملکې عکس العمل څرګند نه و» .کې دوه خورا فاسد ھيوادونه

د زمکې « غني ويلي وو چې ھيواد يې . حاضر و، وويل چې د نايجيريا اوسنئ ولسمشر فاسد نه دی
ترانسپيرنسي (د بين المللي شفافيت »  .په مخ  يو د خورا غټو فاسدو ھيوادونو په ډله کې راځي

غني په .  اشرف غني د پير افغانستان وروسته له شمالي کوريا او سوماليا راځيله مخې، د) ِاينترنيشنل
انګلستان لومړی  ھيواد و چې غټ فساد يې په اتلسمه پيـړۍ کې راويستلی «: کې وويل. سي. بي. بي

موږ د لسيزو غوښتنه نلرو خو دا د بدلون يوه عمليه . و، او وروسته له څو لسيزو يې ماتې ورکړه
  ».ده

 راھيسې ٢٠١۶ مارچ٢راتلونکي عکس که به ووينۍ چې په ښي اړخ کې په افغانستان کې د په 
ّد ناټو د قواو مشرامريکاي جنرال جان نيکولسن د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نورپه څنګ کې 

ّيو چا راته ويلي وو چې عطامحمد نور شايد د امريکايانو په مشوره ځان پخپله سرپرست . وhړ دی
ھغه سړک چې . ټاکلی وی او له دې امله يې اشرف غني احمدزی له دغه مقام نه نشي لرې کولیوالي 

ِد ازبکستان د ترمز او د افغانستان د حيرتان له hرې تيـريـږي، د امريکې د معنوي امپرياليزم د قواو 
ت اس4مي نيکولسن د جمي.د نوي جنرال نيکولسن شاته ژباړن وhړدی. لپا ه ستراتيجيک اھميت لري

» شھنـشاه« د وژنې او په دې اړه د  وژونکي د محاکمې په اړه د بلخ د ) برھان الـدين رباني(د مشر 
  ټکی په کابل کې» شھنشا«د .[ ّعطامحمد نور د وينا ژباړې ته غوږ نيولی دی

  

 
د   ].راليـږلی دی) ٢٠١۶ می ١٢( يو شناند په خپل معلوماتي ايميل کې ما ځيرکيار ته نن

 به خاطر اعدام حميد9 بايد با رھبری جمعيت صورت«: ّسرپرست والي عطا محمد نـورپه وينا
په دغه [ رفت مشوره صورت ميګ]برھان الـدين ربانی[ميګرفت و به وارثين و فرزند ارشد استاد شھيد
بسنه کړې » جمعيت «په ځای په » جمعيت اس4می«ّجمله کې عطا محمد نورد خپل ګوند د ټول نوم 
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دراين جا ما يک حرکت مرموز را می بينيم ] ښايې له دې امله چې ھلته جنرال نيکولسن وhړو؟. ده
د پورتنيو معلوماتو ويديو » .که قضيه با تمام پيشرفت ھايش بايد نابود شود و پيچيده و مغلق باقي بماند

ماته په افغانستان کې د  يو علمي )   دقـيقې١٩ بجې او ٧د ماښام /٢٠ د ثور په ١٣٩۵د (او متن 
ّپه ګوګل کې د عطامحمد نور د تصويرونو  . د می په نھمه نيټه رارسيدلي وو٢٠١۶مرکز له خوا د  

فغانستان کې فقط  د جنايتکارانو او د امريکې دموکراسۍ په ا« :په لړ کې يو چا داسې ليکلي دي
  ».جنګساhرانو ږيـرې بوڼـډۍ کړې

The “US <democracy> only shortened the beard of criminals and warlords in Afghanistan.”  
[Atta Noor photos/ images in google, ١٢ May ٢٠١٦]   

و تن د يوې حقوقي جزايی موضوع په په افغانستان کې د امريکې مھم جنرال نيکولسن ولې  د ي
ّاړه د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور شکايتی وينا ته غوږنيسي او له دې hرې په کابل کې د 

ښايي دغه سلوک په راتلونکې کې ! ؟خپل hسپوڅي حکومت د محکمې په پريکړه کې شک راوhړوي
ّپه افغانستان کې د عطا محمد نـور د سياسي پـرمختـګ لپاره ښه پايـله ولـري ـ يعـنې په افغانستان کې 
ِد عطا محمد نـور او د امـريکې د معنوي امپرياليزم د ګـډې  او h زياتې اغـيزمنې غـلواکۍ لپاره يوه  ّ

  !غـلې اشـاره وی؟
ّ کې عطامحمد نور ته د ماسټرۍ شھادتنامه ٢٠١٢لي پوھنتون له خوا په د تاجک دولتي م

را ردل ـُپ دلته ماته .ګڼلی دی» سرپرست والي«ويل کيـږي چې نـور ځان په خپله . ورکړل شوې وه
 په چله باغ نومې ځای کې استوګن و، او  د کندھار  په وhيت کې د غلواک شماليد  چېپه  ياد شو

hنـدې د ده د مقـررۍ سره جوخت، د کـنـدھار په ښـار کې .  په څيـر مـقرر شوئ ود والي) بچه سقاو(
  بيت د عام وخاص غـوږونو او زړونـو تـه ورسيـد

 ُچــې پـردل نائــب ســا.ر دی           س بــازار دی...عــجـب خــر

ورکــړ چې لـوی ته  پــه پاکټ  کې يــو لــيک » خــودمختار«ُپــردل والي  خپــل کــرنيل 
ھغــه مھال استــاد حبيــبي په کنــدھـــار کې د . اســتاد ارواښاد عــبدالــحی حبيبی ته يې وروسپــاري

کـرنيل خودمختار چې لس تنه وسله واhن ورسره وو، د . چلوونکی و/اخبارليکوال» طـلوع افـغـان«
دی؟  استاد حبيبي ورغـبرګه » خـبارچيا«استاد حبيبي دفتر ته ورننوت او ويې  پوښتنه چې آيا دی 

ورپسې  کرنيل خودمختار ښوواند حبيبي ته وويل چې د دغـه ليک پيغــام بايـد . »ھـو، يـم«کړه چې 
ښوواند حبيبي په ورسپارل شوي ليک کې ولـوستــل چې پـــه کندھار . په خپل اخبار کې خپـورکړي

لـوی !  ر ته  د لسـو تنــو د وژلــو واک ورکړی وکې د سقاوځـوی والي ُپـردل خپل کرنيل خود مختا
پــه دغــه . ښـووانـد حبيـبي ورته دھـمـدغــه  خود مختار کرنيل پــه hس د والي  په نــوم لــيک ورکړ

د hس hنـدې )ُپـردل(آيا د سقـاوي والي: لــيک کې  ښـووانـد حبـيبـي يـوه کــوټلې پـوښتنـه کـړې وه
به لس تـنه په ګيـڼـټـه، ورځ، مياشت يـا کـال کې وژني؟ خو، ښووانـد عـبـدالحـی کرنيـل خودمختار

دلته وينو چې ښوواند . حبيـبي ته د بچه سقـاو  د والـي  لــه خـوا ھـيــڅ ډول جواب راغــبـرګ نــشو
  . ژغــورلی دیحبيبي ځان په  څـومره ځيـرکانه او عـاقـ4نه ډول لـه تــاريخي مسولــيت نــه 

يکعــده اشخاص را باتھامات وارد يـا «حبيب 9 کلکاني : له مير محمد صديق نه ھم واورئ
 نخواست يـــا نتوانست اعدام نمود وناوارد و در ھـر حال بدون تحقيـق ومحاکمه  شرعـی و قانونی  

کشوده از ستمګری ياران وھمکارانش جلوګيری نمايد بلکه برعکس دست ايشانرا برجان ومال مردم 
با دادن القاب خنده آور کرنيل خودمختار و جرنيل خود مختار به آنان دولتش را «دغه شان » .ساخت

زما ځيـرکيار په اند، دغه [  ».در معـرض استھزاء  و تمسخـر عامه که س4ح مھلکی است قرار داد
ا ر او رھـــزن خو داسې معـلوميـږي چې پـه نتــيجه کې بــه  دزد خـود مخـت) ميـړنی(ډول عيار
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: ناشر . ّمير محمد صديق فرھنګ، افغانستان در پنج قرن اخر].  خـودمخـتار تــه راټـيـټ شــوی وي؟
د .  مخونه۴٠۴ تـر  ٣٨٨. م١٩٨٨/لمريز١٣۶٧. امريکا/ھـرندن، ويرجينيا. مرکز فرھنګی سنايی

او ځان يې د سرپـرست ّعطا محمد نور بايد د خپل غلواک مشر په اداري سبک روان شوی وای . دغه
 ګڼلی وای» والی خودمختار«والي په ځای 

   
   :د غلواکۍ د تحليل لپاره ولولئ
 د افغانستان). نويو  زياتونو سرهد نويو سندونو  له مخې له ( سمسور افغان، دويمه سقاوي

  مخونو کې۴١۴زييز، په ٢٠٠١=لمريز١٣٧٩دويم چاپ .  جرمنی–دکلتوري ودې ټولنه 

   معلومات راورسيدلېدـ ته .ن ځيرکيارد وژنې په اړه ماد شپـږ تنو 

 .9 ج مو روغ او جوړ لره! ډير محترم او قدرمن دکتور صاحب«

حميد9 د پاکستان طالبانو ډلي سړی نه و، نه ھم افغان طالب و، يواځي د سولې عالي شورا له غړو 
پارښتنه کړي وه، ھغه نه وو، سړی بدل سره ارتباط کي و، کور يې کابل کې و، کوم کس چې حميد9 س

شوی وو، حميد9 ستانکزي معصوم ته ويلي وو چې دا سړی بدل شوی، نور ستاسي خوښه ده چې رباني 
  ته يې بياست يا نه؟

د بلخ والي او د رباني زوی او جمعيت وايی چې د رباني قتل کي معصوم ستانکزی پړ دی، نو 
و کي وhړی، کله چې رباني ووژل شو، حميد9 له خپلو بچيانو او 9 ھغه د چا خبره په بيست دـحمي

دغه  : ٢٠١۶ می ٩[».کورنۍ سره په کابل کې پروت وو، که جرم يې کړی وای نو تښتيدلی به وای
  ]معلومات راته په ايميل يو افغان څيړونکی  راليـږلي و

 نيټه hندې ١١ د می په ٢٠١۶د نوموړي څيړونکي ته بيا ايميل ور وليـږه او ھغه ] ځيرکيار[ ما 
 :متن په ايميل کې راوليـږه

 له ځنډ څخه بخښنه غواړم! ډير محترم او قدرمن دکتور صاحب«

.  د کندھار و، او معصوم ستانکزی د لوګر دی اوس د امنيت ملي سرپرست اع4ن شو حميد9
ھغه وخت د سولې شورا د 9 له سولې شورا سره تماس کې او ھمکار و، او معصوم ستانکزی  حميد

ستانکزی اوس ھم مھم دی، سرپرست دفاع وزير شو له غني سره اوس يې ملي امنيت . دارhنشاء ريس و
د بلخ والي خپله شھنشاه دی، د غني زور پری نه  . خاص سړی دی... او د ا ... ا دته سرپرست وټآکی، 

 عبد9 پکې   ايد کړی،ـاو غني ت. يمتھمين د محاکمو چې په فساد کې ککړ دی محاکمه شو. ږيـرسي
ټ خلک ـم دولت کې غـد رباني کورني وايی چې د رباني د قتل اصلي مجرمين اوس ھ. داخل نه دی

َدا  جمله خو ضمنا داسې معنی ھم لرلی شي چې د رباني د وژنې مجرمان به پخپله د اتحاد شمـال .[ »دي
   ځيرکيار-]غړي وي؟

له . د فساد په ضد غوڼډه وشوه)  ١٣٩۵ غويی٢٣(١٢ د می په ٢٠١۶ لندن کې د په
په لندن کې د برتانيې  لومړي وزير ډيـويـډ ) ٢٠١۶می ١٠(دې دوه ورځې وړاندې

تبصره کې ملکې الـيزابت ته د افغـانستان او » يو څه ډيره صادقـانه«کامرن په خپله 
غوڼډې په اکله د موږ نن سھر د فساد په ضد د غټانو د «: نـايجيريا په اړه داسې وويل

کامرن ُمسکی شو او ملکې ته  يې ورزياته کړه   چې » .کابينې ډيره بريالۍ غوڼډه لرله
د نايجيريا او افغانستان، ...دعظيم الشان فاسدو ھيوادونو مشران راغلي دي«برتانيـې ته 

َسم فانتستيکـلي کورپټ کنټريز[په نړۍ کې شايد د دوه خورا فاسد ھيوادونو په . »مشران] َ
د . دغه مھال، د کانټربري مشر ُم4  وويل چې د نايجيريا اوسنئ ولسمشر فاسد نه دی
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اشرف غني ويلي وو چې افغانستان . ملکې اليزابت څرګند عکس العمل نه و اوريدل شوی
د بين المللي »  .د زمکې په مخ يـو د خـورا غــټو فـاسـدو ھـيوادونـو په ډلـه کې راځـي«

د قضاوت له مخې، د غني د مھال افغانستان له شمالي ) سي اينټرنيشنلترانسپيرن(شفافيت
انګلستان لومړی ھيواد «:کې وويل چې. سي. بي. غني په بي. نه ښه دی کوريا او سوماليا

و چې غټ فساد يې په اتلسمه پيړۍ کې راويستلی و، او وروسته له څولسيزو يې ماتې 
  ».د بدلون يـوه عـمـليـه دهموږ د لسيزو غوښتنه نلـرو خو دا . وخوړله

  استاد ګل پاچا  الفت يو شعر راورسيد د منلي حفيظ 9 کرزي په پـيرزوينه د
  چې مــوږ پيژنو سوځونکي د خپل  ځان......څه ښه وايي په اور ســوي پتــنګـان

  تيلي اور واخيست د hسو د انسان..... موږ له شمع، شمعې اور د تيـلي واخيست
  

 په چله باغ نومې ځای کې استوګن و،  د کندھار  په وhيت کې د سقاو ځوی شمالي د ردل چېـُپ
hنـدې بيت د عام د ده د مقـررۍ سره جوخت، د کـنـدھار په ښـار کې . د والي په څيـر مـقرر شو

  وخاص غـوږونو او زړونـو تـه ورسيـد
  ســاhر دیچــې ُپـردل نائــب                س بــازار دی...عــجـب خــر

ته  پــه پاکټ  کې يــو لــيک ورکــړ چې لـوی » خــودمختار«ُپــردل والي  خپــل کــرنيل 
ھغــه مھال استــاد حبيــبي په کنــدھـــار کې د . اســتاد ارواښاد عــبدالــحی حبيبی ته يې وروسپــاري

 تنه وسله واhن ورسره وو، د کـرنيل خودمختار چې لس. چلوونکی و/اخبارليکوال» طـلوع افـغـان«
دی؟  استاد حبيبي ورغـبرګه » اخـبارچي«استاد حبيبي دفتر ته ورننوت او ويې  پوښتنه چې آيا دی 

ورپسې  کرنيل خودمختار ښوواند حبيبي ته وويل چې د دغـه ليک پيغــام بايـد . »ھـو، يـم«کړه چې 
 شوي ليک کې ولـوستــل چې پـــه کندھار ښوواند حبيبي په ورسپارل. په خپل اخبار کې خپـورکړي

لـوی !  کې د سقاوځـوی والي ُپـردل خپل کرنيل خود مختار ته  د لسـو تنــو د وژلــو واک ورکړی و
پــه دغــه . استاد حبيـبي ورته دھـمـدغــه  خود مختار کرنيل پــه hس د والي  په نــوم لــيک ورکړ

د .س .نـدې )ُپـردل( والييآيا د سقـاو: کــوټلې پـوښتنـه کـړې وهلــيک کې  ښـووانـد حبـيبـي يـوه 
 خو، ښووانـد عـبـدالحـی کرنيـل خودمختاربه لس تـنه په ګيـڼـټـه، ورځ، مياشت يـا کـال کې وژني؟

دلته وينو چې ښوواند . حبيـبي ته د بچه سقـاو  د والـي  لــه خـوا ھـيــڅ ډول جواب راغــبـرګ نــشو
يو . ځان په  څـومره ځيـرکانه او عـاقـ4نه ډول لـه تــاريخي مسولــيت نــه ژغــورلی دیحبيبي 

غـټه ناپوھي ھغه ده چې کله تاسې ھغه څه رد کوئ :  ويلي وو چې امريکايي  عالم ډاکتر وين داير
 چې ھيڅ پـرې نه پوھيـږئ

Dr. Wayne  Dyer (٢٠١٥-١٩٤٠). 

   لمريـز ھجري١٣٩۵ ثور ٢٠١۶/٣٠ می ١٩: پای
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