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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئت ليسئوم: نوت 

نیسرور   م١٥/٠٨/٢٠٠٩                            مي
 
 

 عبداهللا عبداهللا پښتون نه، بلکی افغان دي
 

دهغو معتبرو اوکره معلوماتو په اساس چې الس ته راغلی دي د ولسمشرۍ د نوماند عبداهللا عبداهللا هغه ادعا چې 
ه ده ان پښتون معرفي کوي بې بنس  .نوموړی د خلکو د غولولو په موخه 

ه تاجک دید تازه  ه پښتون نه بلکه په خ ، عبداهللا عبداهللا په خ د نوموړي مور او پالر دواړه د . معلوماتو پر بنس
خه د طالق له اخيستو . پنجشير د والیت دي د دې معلوماتو په اساس د عبداهللا عبداهللا مور د عبداهللا عبداهللا د پالر 

يال ي سره واده وک چې عبداهللا عبداهللا هغه مهال د یو نيم کال عمر وروسته د کندهار د یو اوسيدونکي محی الدین نن
 .ماشوم و

 . دا معلومات د عبداهللا عبداهللا د ناسکه ورور جنرال عبداللطيف په حواله ویل شوي دي
او ولري(د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته  بې له کوم توپيره حق ورکوي چې ولسمشرۍ ) چې د هر قوم سره ت

يته نوم ان په دې موخه پښتون معرفي کوي چې غواړي په قومي تارونو لوبې وک  .اند شي خو عبداهللا عبداهللا 
ينی کاندید دی چې د خپل نسب په اړه درواغ وایي ل دی چې د افغانستان په تاریخ کې دا . نوموړی یوا ی  دا لوم

ی  .ډول حربې او تکتيکونه په کار اچول کي
ری ود یادونې وړ ده چې عبداهللا دې مل ی او د احمد شاه مسعود ن نوموړی .  عبداهللا د نظار د شورا یو متعصب غ

و کلونو لپاره د بهرنيو چارو وزیر پاتې شوی دی د نوموړي د وزارت په . دحامد کرزي په اووه کلنه دوره کې د پن
ما ې د . رل کيدلمهال د بهرنيو چارو په وزارت کې د پښتنو سره سخت تعصب کېده او په دندو نه  نوموړي یوا

مارل ينې وخت بې سوادان هم له هيواده بهر په سفارتونو کې په دندو  ي او   .نظار د شورا غ
ه موده مخکې یې یې  ري یې په ډیموکراس او له مدني الرو واک ته په رسيدو باور نه لري ،  عبداهللا عبداهللا او مل

ې ته په مرکه کې وویل  چې  پا وډي جوړه ویاند یوې ور لې نو په هيواد کی به وسلواله  اکنې ونه  که چير ته یې 
ي  .ک

يي چې دوی د  ان داسي  کې شوي، نو ډېر کاندیدان ولس ته  ې ترړې چ ې راهيسې چې انتخاباتي من له کومې ور
و وړو کې ولسي خلک دي ولو ک ر او باالخره په  قيم او غير دوی ولس ته په مست. عقيدې، کلتور، عاداتو، کرک

و لپاره مبارزه کوي ن والړ دي او دولسي  يي چې د ولس تر ان داسي  په دوی کې داسي . مستقيم ډول 
و کې په پښتو ژبه خبرې  کاندیدان هم شته چې پخوا به یې له پښتو او پښتنو سخت نفرت کاوه خو اوس په خپلو غون

خه یو هم ډا ان ته پښتون وایي چې له دې ډلې  ر عبداهللا عبداهللا دیکوي او    .ک
ان ته پښتون او  خه تاجک او د پنجشير والیت اوسېدونکی دی اوس  ر عبداهللا عبداهللا چې له مور او پالر دواړو  ډاک
ی  انه سره د ميرویس نيکه عکس هم چاپ ک رونو کې یې له  د کندهار اوسيدونکی وایي، ان دا چې په خپلو پوس

ه واخليدی غواړي په دې ډول د پښ. دی خه سياسي   .تنو له قبيلوي ذهنيت 
انونه تاجکان او پنجشيران  ن ليدلي او نه  ه لري چې دواړه یې تر اوسه پوري نه چا دده تر ر عبداهللا دوه ورو ډاک

ر عبداهللا عبداهللا زموږ له موره دی خو له پالره مو . بولي ی، دی وایي چې ډاک دده یو ورور جنرال عبداللطيف نومي
يالی توخی معرفي کوي، حال دا چې حقيقت بل ډول دی.  دینه ر عبداهللا عبداهللا د خپل پالر نوم محی الدین نن   .ډاک

ه خبر و اد عالمه رشاد صاحب په دې موضوع ډېر  ی و. اروا يالی یو ډېر شریف س . هغه ویل چې محی الدین نن
ه تو کله  .خی و چې د کندهار په ميوند ولسوال کې اوسېدهدی اصًال د زابل د سيوري ولسوال اوسيدونکی او په خ

اد محمد هاشم ميواندوال د ميوند ولسوال و نو هلته یې له ده سره وپيژندل بيا چې کله ميوندوال صاحب . چې اروا
اروال کې یې مقرر ک انه سره کابل ته راوست او د کابل په    .کابل ته راغی نو دی یې هم له 

يالی یو ی واغلی نن یوالي درلوده.  ډېر پاک او متقي س اد عبدالروف بينوا سره هم ان عبداهللا عبداهللا د . ده له اروا
ه د طالقولو په جریان کې یوه ورځ د عبداهللا . یو نيم کال و چې پنجشيري پالر یې د هغه پنجشيرۍ مور طالقه ک

اروال ته ورغلل چې د جای يعبداهللا پالر د هغه له مور سره کابل  په هغه ورځ محی الدین . داد مسئله حل وفصل ک
ه یې شوه يالي د عبداهللا عبداهللا مور وليدل او خو ه . نن د عبداهللا عبداهللا نيکه بينوا صاحب ته وویل چې ماته دغه 

يالي. راوغواړه ې او د عبداهللا عبداهللا مور یې محی الدین نن  ته هغه و چې بينوا صاحب د خپله چېبه پيسې پکي ورک
تل چې د نکاح پر مهال د عبداهللا عبداهللا پالنه او روزنه هم د محی الدین پر غاړه واچول شوه نو په همدې . وروغو

يالي په کور کې رالوی او ظاهرًا د هغه زوی وبلل شو ر عبداهللا عبداهللا د محی الدین نن  اساس ډاک
اد ميوندوال د کودتا په تور بندي شو نو دده په ه وخت لپاره کله چې اروا يالی هم د یو  رو کې محی الدین نن  مل

اروال کې مامور و. بندي شو ه مودې لپاره په  خه راخوشي شو کندهار ته والړ او هلته د یو  تر . کله چې له بند 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگي. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ه مودې وروسته بيرته کابل ته راغی او تر اخره پوري په کابل کې پاته شو  .یو 
ر همدا دالیل وو چې يالی توخی پښتون دی نو طبيعي خبره ده چې ډاک  عامو خلکو داسي فکر وک چې محی الدین نن

 .عبداهللا عبداهللا به هم توخی، پښتون او کندهاری وي
ېره او ددې شورا د بنس ایښودونکي احمد شاه مسعود له ډېرو اعتمادي  ر عبداهللا عبداهللا د نظار شورا وتلې  ډاک

خه و رو  ی نه و مسعود. مل کاره تعصب درلود دومره ساده س  چې له پښتنو ، په تېره بيا له کندهاریانو سره یې 
ي ر عبداهللا عبداهللا په عام ډول د شمال . چې پر یوه کندهاري پښتون دي دومره اعتماد وک ولو ته معلومه ده چې ډاک

ولو لواله خو هم  ته معلومه ده چې له پيله د پښتنو پر ضد جوړه لوالي او په خاص ډول د تاجکانو کاندید دی او دا 
نالره تعقيبوي   .شوې ده او اوس هم هماغه ک

ي یې تاجکان  ي چې ایا د پخوان نظار شورا او اوسن ملي متحده جبهې رهبري چې اکثره غ ته پيدا کې دلته دا پو
کندهاری پښتون دي د خپل قومي او پنجشيریان دي دومره ساده خلک دي چې تر خپلو خلکو دي الس واړوي او یو 

 سياست په محراب کې ودروي؟
کله نه ه پېژني چې نه یوازي یې فکر د تاجکو او پنجشېر ! واب دا دی چې هي ر عبداهللا عبداهللا ډېر  هغوی ډاک

ی دی من او تاجکوته په خدمت کې تېر ک وله ژوند یې هم له پښتنو سره په د لی دی، بلکې خپل  ر. سره ت  د ډاک
ه اخيستې وه خه دغه ډول  ود احمد شاه مسعود هم د پښتنو له کمزورۍ   .عبداهللا عبداهللا سياسي الر

ای ته همېشه راته او ویل به یې چې  عالمه رشاد بابا یوه ورځ ویل چې د احمد شاه مسعود اکا قدوس کاکا به زما 
خه پنجشېر ته راغلی دی) ده بيد(زموږ نيکه د تاجکستان له  یوه ورځ د رباني د واکمن پر مهال د غلجيو د  . سيمي 

و سپين ږیري چې اکثره یې د غزني او زابل والیتونو اوسېدونکي وو، زما کره راغلل  دوی ویل چې موږ . قبيلې 
ي وو ې. احمد شاه مسعود مېلمانه ک و لکه افغان یې هم راک و  موږ ته یې وویل چې زه . یو یو راډو ساعت او 

خه پنجشېر ته تللی او هلته پاته شوی دیاصًال پښت د یادونې وړ . ون او نوروزي خېل تره کی یم، زموږ نيکه له مقر 
ي چې احمد شاه مسعود هم همدې پښې ته منسوب دی او تصادفًا په  ده چې په تاجکو کې یوه پښه نوروزي خېل نومې

ي خه یې استفاده کوله احمد شاه مسعود دغه . تره کو کې هم یوه پښه نوروزي خېل نومې د . کی موندلی او له هغه 
تيا تاسي غلجي یاست نو زما  عالمه بابا په قول دغو سپين ږیرو ویل چې احمد شاه مسعود موږ ته وویل چې که ر

ئ ري وک   .مل
ان  ل  ان توخی پښتون بولي او غواړي چې یو  ر عبداهللا عبداهللا هم  رد ډاک د پښتنو نن د هغه چالباز استاد یو شا

 .پر اوږه د اقتدار بام ته وخيژه وی او بيا د پښتنو پر مرۍ چاړه کي دی
کله نه  ر عبداهللا عبداهللا که د نورو سيمو له پښتنو سره هر ډول وي، له کندهاریانو سره د طالبانو په خاطر هي ډاک

ي وپکساالران دي د. جوړې ينې کندهاریان چې اکثره یې پخواني  ر عبداهللا عبداهللا موږ یې وینو چې  پيسو لپاره ډاک
زه دغو جنابانو ته وایم چې د خدای پر پار دلته . ته کمپاین کوي او دا دليل راوړي چې دا مو هم خپل کندهاری دی

ر عبداهللا . خبره د کندهاري ، ان دا چې د پښتون او تاجک نه، بلکې د افغان ملت او افغانستان د سرنویشت ده ډاک
وک موږ نه وایو چې تاجک کم اصل او پښتون اصيل .  دی چې د افغانستان له نوم سره هم حساسيت لريعبداهللا هغه 

وک . قوم دی تنه دا ده چې ولي یو  ول قومونه اصيل دي خو پو هر افغان یوه اصيل قوم ته منسوب او د افغانستان 
ان په خ وک بولي او عمًال بل چاته کار دوه مخی وه اوسي چې یوه ورځ تاجک او بله ورځ پښتون وي او یا  ه یو 

وک . کوي ې دي خو هر هغه  وک ستونزه نه لري، تاجکان هم افغانان او زموږ سر وستر  له تاجک سره یې هم هي
ولوي ملي خاین دی چې خپل خدای او  ان خلک را چې قومي مسایلو ته لمن وهي او د قوم، ژبې او سيمې په نوم پر 

وک چه  دافغا نستان تا بيعت ولری افغان دی نه باید په قومونو او وال یتونو با ندی ملت ته به مختوری وي ،ه ر هغه 
 .تقسيم شي

 
 پای

 
 
  


