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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

  
  

 ۰۲۰۳۱۲۴۱۰۲         شهسوار سنګروال نیازی
 

 دوه تربوران د ټولټاکنو د سیالۍ ډګر کې
 یو د شاهي نظام وارث، بل د جمهوریت

 

د افغانستان ( اترت، غرشاسب، سرند)ریخ پېچلې پاڼې به نه آړوو چې په ډاګه کړو چې بیټنی، سړبنی، غرغښتی د تا  
 باباګانو ځای لري؟ ریخ کې ولې د ملت دپه لرغوني تا  

 . هغه غرشاسب چې د فرانسوي لرغونپوه ډارمستتر په اند د کابل پهلوان، او د درنانوي وړ شخصیت بلل شوی دی
 .لمسی بللی دی" شم"زوی او د " ساما"او هغه بیټنی بابا چې آوستا د 

ورښکاره کړو، او د افغانستان د په دې لیکنه کې غواړو د یو شمېر روایتونو او انګېرنو پر بنسټ سړبنیانو ته سر 
 .ه همدې شالید کې وګوروپراروانو ولسمشریزو ټولټاکنو ځینې نوماندان 

د سر اولف کیرو پټانز نومې . ت، بیټن او کرالڼ سره ورونه ولېالبېلو شجره پېژندونکو له خولې سړبن، غرغښبد 
د ترین د . ړ، او ترین نومول شوی ديکتاب کې په دې آند دی چې سړبن درې زامن درلودل چې شېرانی، اورم

 .زامنو به لړ کې بیا یو هم ابدال و چې د احمدشاه ابدالي د واک په مهال بیا دوي په درانیانو یاد شول
څانګو وېشل شوي دي، او سر  ۳زیرکیان په . د درانیانو به ټبر کې اوس هم یوه کورنۍ د زیرک په نوم یادېږي

خو زما په آند اڅک د زیرک لمسی، او د بارک زوی دی چې د . ورور ګڼلی دید دوي څلورم " اڅک"اولف کیرو 
 .محمدزي ورور یې ګڼلی شو

ریخ کې پوپلزیان یاني سدوزي کورنۍ د افغانستان په معاصر تا  . د بارک نور ورونه پوپل، نورزی او الکو نومېږي
 .کمنۍ بنسټ یې کېښودواک ته ورسېده چې بنسټوال یې احمدشاه درانی و او د یوې لویې ټولوا

د بارکزیانو په ټبر کې د حاجي جمال خان کورنۍ، زوی یې وزیر پاینده خان، او له ده وروسته د ده زامنو د 
 . ریخ کې مهم رول درلودلی دیافغانستان تا  

په . وهي اوس په روان ټاکنیز بهیر کې هم د همدې تبیر ننني منسوبین په ټولټاکنو کې یو بل ته د تېرېدو لپاره چنې
 .همدې لړ کې یو هم ښاغلی قیوم کرزی و چې خپل تربور زلمي رسول ته له خپل نوماندۍ تېر شو

خو د زلمي رسول سکنی تربور، چې په لویه پښه کې د یوه نیکه اوالده ګڼل کېږي، نادر نعیم دی چې اوس هم د 
که چېرته د دوي . عزیز خان کړوسی دینادر نعیم د نعیم خان لمسی، او د محمد . نوماندۍ هلوځلو ته هوډمن دی

نبیره وسپړو نو له محمد یوسف خان نه واخله تر یحیی خان، عبدالقدوس خان، ان تر سلطان محمد خان طالیي او په 
 .پای کې تر وزیر پاینده خان پورې رسېږي، او په لویه پښه کې بارکزي ګڼل کېږي

د سردار عبدهللا خان کړوسی دی او په لویه پښه کې سردار راز زلمی رسول د سردار عبدالرسول خان لمسی،  همدا
 .سلطان احمد خان ته ځان رسوي

سردار سلطان احمد خان د سردار محمد عظیم خان زوی، د پاینده خان لمسی، او د حاجي جمال خان کړوسی 
 .کېږي

ې پرېکړې ته ال نه دي دا چې ولې زلمی رسول او نادر نعیم، چې د یوه نیکه اوالده ګڼل کېږي به خپلو کې یو
رسېدلي ښایي یو المل یې دا وي چې سردار محمد داود خان د خپل ټبر واکمني یانې د محمد ظاهر شاه پاچاهي د 

 .نېټه ړنګه کړه، او د یو جمهوری نظام بنسټ یې کېښود ۰۲کال د چنګاښ په  ۰۴۳۰یوې کودتا په ترڅ کې د 
شمېر محمدزیان چې د محمدظاهر شاه په واکمنۍ کې د واک څښتن ول او د کودتا په پایله کې نورو هېوادونو هغه 

کې کډوالۍ ته اړ شول د سردار محمد داود خان په وړاندې یې کرکه پیدا کړه چې په دې لړ کې یو هم زلمی رسول 
 .و

واک او ځواک څښتن نه دی چې د خپل نیکه  په خپله د دومره. نادر نعیم د زلمي رسول په پرتله کمزوری دی
سردار محمد نعیم خان، او په ځانګړي ډول د سردار محمد داود خان له سیاسي باور نه پرته په ځان کې دومره متره 

 .او وړتیا ولري چې ټاکنې وګټي
او د یو ګډ داسې انګېرنې شته چې، لکه څنګه چې حامد کرزي د قیوم کرزي او زلمي رسول تر منځ روغه وکړه، 

سیاسي دریځ په موخه یې قیوم کرزی په پای کې دې ته اړ کړ چې د رسول په ګټه له خپلې نوماندۍ نه تېر شي، 
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 2تر 2 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 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اوس په دې هڅو هم بوخت دی چې د نادر نعیم په څېر یو شمېر نوماندان چې ځان ته ګټه نه شي رسولی خو زلمي 
 .رسول ته زیان رسولی شي د ده پلوۍ ته رامات کړي

اوسه داسې ښکاري چې له ګل آغا شېرزي او استاد سیاف نه پرته نور نوماندان زیار کاږي چې د یو څه تر 
 .امتیازاتو السته راوړلو لپاره زلمي رسول، ډاکټر عبدهللا یا ډاکټر غني احمدزي ته تېر شي
اري په توګه د حامد د س. اوس ګورو چې یو شمېر دولتي چارواکي په ډاګه له یو شمېر نوماندانو نه مالتړ کوي

 .کرزي سالکاران، او یو شمېر والیان او چارواکي د رسول په ګټه په ښکاره ډګر ته راوتلي دي
ډېرو ( محمدي او ارغندیوال) د مزاري په یاد غونډه کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون ( ل ۰۴۳۰)نېټه  ۰۲د کب په 

ارغندیوال د همدې پلمې . کمپاین ته یې د خلکو پام واړوه دولتي چارواکو یو له بل سره غېږې ورکړې او د عبدهللا
 .پر بنسټ نېغ په نېغه پخپله وینا کې د خپل ګوند پا استازیتوب له عبدهللا عبدهللا نه خپل مالتړ غبرګ کړ

خو سره له دې هم په راتلونکي کې ډېر په دې آند دي چې د سیالۍ اصلي لوبغاړي به ډاکټر اشرف غني احمدزی، 
 . عبدهللا او زلمی رسول ويعبدهللا

که چېرې حامد کرزی له خپل هوډ نه په شا نه کړی شي نو کېدای شي چې نور نوماندان هم د زلمي رسول په ګټه 
 .ناستی شي که چېرته داسې وشي نو دا بېخی ناشوونې هم نه ده چې زلمی رسول د حامد کرزي ځای. غېل کړي

 پای


