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 ۰۶/۰۹/۲۰۱۸            روالګاستادشهسوارسن
 

 حنیف اتمر؛دلوې اېتالف؛په مینځ کې
 

 ډېره توخته یې ونکړه، ځغم یې ډېر کله چې حنیف اتمرله دندې ګوښه شو،
چې  دستي یې له هغه اېتالف سره ځان غوټه کړ، پاېته ورسېد او زر

دولسمشراشرف غني پروړاندې جوړشویدی .په دغه اېتالف کې بېالبېل 
هغه زورواکي،دوسلواوپېسوڅښتن،دحکومت له چوکېیو...د واک اوځواک 

واودب دبوولېدلي کسان راټول دي،چې تل په ځانګړي ډول له بېالبېلوپوړېی
دزاړه ولسمشرحامدکرزي دواک په مهال نازولي اموخته شوي وواواوس 

 ... دډېرووسلواوپېسوخاوندان دي
کله چې دوږي په درېیمه نېټه دډلییزورسانېیواوخپرونوله الرې 

یسئ داستعفاخبرخپورشو،نواتمرداسې وښوده،چې ګنې دکورنئ اوبهرنئ پال
دناسمې تګالرې په موخه یې استعفاوکړه...!؟ولې دده په څرګندونوکې 
ددې پوښتنې ځواب،التت دی ،چې کله په دولت کې دغه ستونزه رامینځ ته 

...اوس چې ددغه دولت دواک غوښنه برخه پا یته رسېدلې ده    شوه؟
،چې په دې سره تاسودولس په  اوهلته څومیاشتې ولسمشریزوټولټاکنوته پاتې دي اوتاسوله واکه ګوښه شوئ

ستونزوڅولپې ورزیاتې کړې ...داتمرله څرګندونوداسې برېښي لکه ولس،چې ړونداویاکوڼ وي !؟ داپه دې مانا چې 
ولس دغه نه لیدل،چې ددغه دولت واک دچا په الس کې وو؟ ایاخلکودانه لیدل،چې ستاټیم په ښکاره ویل،چې ددولت 

ستاټیم،چې له وزارتونوراواخله تروالیتونوپورې په لوړوچوکېیوناست مغزمتفکراتمرصاحب دی ...یاداچې 
وواویاناست دي سلګونوته نه رسېږي ؟ دوئ تل ستاستاینه کوله اوستا دسیال غندنه...دوئ به داهم ویل،که اتمرنه 

دغه  وي دغني حکومت یوه ورځ هم نه چلیږي !؟ داتمرپه دفترکې اوس هم داولس تنوپه شاوخواکې د زورواکو،په
لړکې دیونس قانوني ،وقاد زامن اودجمېعت تنظیم یوشمېرنوردبېلګې په ډول یا دولی شوچې دده له خواپه 
ډېروامتیازونوسره په دندو ټاکل شوي ول...که څه هم داڅه نوې خبره نه ده ...په حقیقت کې داتمرصاحب دګوند 

له احمدشاه مسعوداودجمېعت له رهبرانولکه محمودبریالی،مزدک ،کاویاني،وکیل ،عظیمي ،علومي ...
نورورهبرانوسره دجبل سراج تړون السلیک کړ!؟اتمرصاحب ایاده دکوم بېوځله بېوسه اوبېکسه ځوان په ټاکلوکې 
مرسته کړېده؟ که یې کړي وي څوک دې نوم واخلي!دده په دفترکې داسې کسان هم په دندوګمارل شویدي،چې په 

یوازې دساري په توګه حاجي داود لغمانی یادولی شم،چې دی داتمرله رشوت،اختالس،چوراوفسادکې ښکېل وو،چې 
خواپه هلمندکې ښاروال وو...دده دفسادیوه بېلګه یادوم،چې په لښکرګاه ښارکې په یوه دتېلوپمپ دسړک نخشه 
راغله،همدغه داود دتېلوپمپ له څښتنه پنځوس زره ډالره واخستل اوهغه نخشه یې واړوله...یوبل مثال،داصف 

ارخېل په نوم یوتن،چې مسلکي پولیس هم نه وو،نه یوازې جنرال کړبلکې دخواجه رواش دهوایي ډګرقومندان جب
 ...وټاکه،چې دده په وخت کې په میلونوډالرله همدې الرې ایران،دوبۍ،پاکستان اونوروهېوادونوته ووتل.

هغه وخت کې په میلونوجریبه که لږشاته الړشواتمرصیب دحامدکرزي دواک په مهال دکورنېیوچارووزیروو،په 
دولتي اوشخصي ځمکه غضب شوه...ده دیوه وزیرپه توګه،چې ددې غضب دمخنوي مسولیت یې دنوروامنیتي 
مسولینوپه څېردپام وړووڅه وکړل؟چې وسه یې نه رسېده ولې هغه وخت استعفاونه کړه ؟؟که څوک پیداشي 

مې ترهګریزبریدوو،چې صالح هم په ورته برخلیک اوووایي چې استعفایې وکړه ،خودهغه المل په هغې لوی خی
 .اخته شو.

دحامدکرزي دواک په مهال،چې اختالس ،فساد،چور،رشوت،بې عدالتي،ترور،نااهلوته دواک سپارل،دځمکې 
مافیا،قاچاک اوپه لسګونوناوړه کړه وړه،چې ملي ناخوالو،ملي ناورین اونوروټولنیزوغمیزوته الره اواره 

 .یادولی شو کړه...دساري په توګه
هغه وخت چې اتمرصیب ترپایه،ان تراوسه،چې چوپه خوله پاتې دی،ښایي المل یې په دغوڅوټکوکې 

 : ومومو...لږنورهم شاته ځو
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مې نېټې سره برابرووحامدکرزی لندن ته 27کال ددلوې له1380کال دفبروري په میاشت کې،چې د2002په   _
کتنې درلودې،په دغه وخت کې دبریتانیا دبهرنېیوچارووزیرجکستراهم راغی،په بریتانیاکې مېشتوافغانأنوسره لیدنې 

دکرزي لیدلوته راغی ،له حنیف اتمرسره داسې روغوبړوکړلکه دمخه چې سره لیدلي وي ...!؟له څوشېبووروسته 
جکستراووت خودی له کرزي سره پاتې شو...!؟انګېرنې داسې هم وې داچې اتمرله کرزي سره ولیدل،نوبیا له ده 

 ...ه یوځاې افغانستان ته الړاودستي په دنده وګمارل شو .سر
هغه وخت چې اتمرصېب دکورنېیوچارووزیروو،دامنېیتي حوزودیارلس غړي چې مسلکي زده کړې څه چې نیمه نا 
لوستي وودامرینوپه توګه ځکه وګمارل،چې دجمیعت تنظیم غړیتوب یې درلود...داسې په لسګونه بېلګې لرو،چې په 

 . ترسره شویدي . هغه وخت کې
کله چې دحامدکرزي اوامریکا ترمینځ اخ وډب رامینځته شو،چې له بده مرغه دکرزي صاحب داستان هم 
داتمرداستان ته ورته دی...حامدکرزي په لنډمهاله،مینځمهاله اووروستمهاله پېرونوکې دامریکا په بریدونوسترګې 

لته به دخلکوګڼه ګوڼه ډېره وه بریدونه کول اوترډېره بریده پټولې ،چې په جنازو،ودونو،اخترونواونوروځایونو،چې ه
قرباني یې ملکي وګړي ول.ولې هغه مهال،چې کرزي دواک وروستئ شېبې وې اودبل ځل له پاره یې دبیا 

 ...ټاکلوچانس نه وه نوبیایې دامریکا پروړاندې مټې رابډوهلې
وتنې چې دکرزي دواک په مهال شوې وې هغه که څه هم اتمرله دې وخت نه ښه سیاسي ګټه واخسته،کومې تېر

 Special inspector Genralاسنادیې جوبایدن اوجان اف سوپکواونوروبنسټونوته په واک کې ورکړل
Afghanistan 

 ...اوله دې سربېره دحنیف اتمراودامریکادچارواکوترمینځ هوایي پل وتړل شو،له لندن نه یې مخ واشنګتن ته شو...
اوځواک کې داتمردواک اوځواک برخه له هرچاغوښنه وه،ده نه یوازې په هېوادکې دننه داشرف غني په واک 

دهرچادټاکنوان دوزیرانو،چې دمالې اودفاع وزیران دبېلګې په توګه یادولی شو،واک اوصالحیت درلود...په بهرکې 
ایران اوپاکستان له مه نېټه،اتمردروسې،24کال دمې 2017هم ده په ډېروموهموسفرونوکې ونډه اخسته،راواخله،د

م 25(یې له مک مسترسره ولیدل... دنوامبرپه 2017استازوسره په مستقل ډول ولیدل...دجون په دویمه نېټه)
(کال یې چین ته سفروکړ...داسې په لسګونه 2018(کال بیا یې روسې ته سفروکړ...داپرېل یوویشتمه)2017نېټې)

نوم یې زرګونه ډالرترالسه کول...له دې سربېره کله،چې  رسمي اونارسمي سفرونه یادوالې شو،چې دسفرخرڅ په
دجون په میاشت کې داسالمي جمیعت تنظیم غني ته وړاندیزوکړچې اتمرله واک اودندې ګوښه کړي خوهغه 
دهغوئ وړاندیزته غاړه کېنښوده ،ولې له بده مرغه کله استعفاوکړه دده لومړئ سیاسي لیدنه دجمیعت دګوند له 

 .دلوې اېتالف په جوړولوکې ستره ونډه درلوده . هغوغړوسره وه،چې
په دې ټولوهڅودلوې اېتالف هرغړی پوهېږي،داچې اوس یې ده ته وړاندیزکړی دی ،چې موږغواړوتاسودانتقالي 
ادارې مشروټاکو...له دې وړاندیزنه ددوئ موخه داده غواړي دغني پروړاندې استعمال کړي ،چې په لومړئ ناسته 

دداسې سترمقام دورکړې ژمنه وکړه . دغه ډول ناستې نه یوازې دخلکواوافغان ولس په ګټه  کې ورته په اصطالح
نه دی ،ان داتمرپه ګټه هم نه دی...اتمرباید په دې پوه شي ،چې د هېوادلومړی سړی نشې کېدی اونه په راتلونکي 

 ... کې دغه موقف پیداکولی شې.
رانه ده،چې اشرف غني سمدستي لرې کړي ،ځکه چې لږترلږه دده پروني سیاالن هم په دې پوهېږي،اېتالف ته ګ

حنیف اتمرپه اسانه لرې کولی شي...اتمرباید په دې پوه شي،چې دکرزي په ککره   هغه یومتخب ولسمشردی ولې
کې اوس هم دواک نېشه پرته ده...داچې څومره هم اتمرځان اسالمي جمیعت ته نږدې کړي، دهغوئ له پاره دبا 

ابه هرچااورېدلي وي ،چې یونس قانوني وویل مجاهد بایددهېوادلومړی سړی وي ،نه دویم ،له دې وروړنه دی...د
 خبرې نه یې موخه داده،چې بایدیونس قانوني وي اویاکوم بل دشوراې نظارغړی ...!؟

ي که څه هم داشرف غني له ډېروکړووړونه ولس خوشاله نه دی ،ولې داپه ځغرده ویلی شم،چې له یونس قانوني،ول
مسعود،ضیامسعود،له رشیددوستم ان له کرزي...اوداسې نورونه اشرف غني غوره دی...له دې یادوکسانونه حنیف 
اتمرهم ښه دی،که څه هم دده له یوشمېرکارونوسره همغاړی نه یم لکه دساري په توګه ده هم په شېرپورکې،چې 

له مخې،چې دفبروري په  خلک ورته شېرچوروایي ځمکه اخستې ده...یادنېیویارک ټایمزدخپرونې
کال(نېټه یې وویل،دکابل بانک په رسوایي کې،چې په میلیاردوډالره اختالس شول حنیف اتمر،یونس 2011مه)14

 ..قانوني،فاروقوردګ اوپه لسګونونوردیادولووړدي الس درلود.
ونه امریکایي ولې بیاهم دده دغه کارستایم،چې دکرزي دمهال دفساد سرچنې ان دکرزي دوروڼوداختالس راپور

 ...اوبرېتانوي چارواکوته په بېال بېلووختونوکې ورکړي دي...
له دې ټولوڅرګندونوسره سره دیوه افغان په صفت زما سپارښتنه داده،که چېرې دده استعفا دکوم مصلحت له مخې 

اوس هم په نه وي بایداشرف غني سره بیا وګوري اودواړه په ګډه دملي ګټوپه رڼاکې یوبل ته الس ورکړي...دا
 اصطالح دلوې اېتالف غړي تورپورې کوي،چې حنیف اتمرڅوسری څارګردی باورپرې نه دی په کار...!؟

 داوس لپاره همدومره
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