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 ۵۰/۵۰/۳۵13                        رحیمه ساپۍ

 د محقق نیمچه مالیي منطق 
  
مردم ګوند مشر محمد محقق په یوه اعالمیه کې ټول هغه وحدت د حزب 

افراد په ))ارګ میشتې فاشیستي(( ډلې پورې تړلي ګڼي، چې د لوړو زده 
کړو په قانون کې د دانشګاه او دانشکدې د استعمال مخالفت کوي او په 
افغانستان کې د ایران د السوهنو، یا د ایران پلوه افرادو پرخالف الریون 

وس وپوهېدم ، چې په ارګ کې هم کومه پښتنه فاشستي ډله کوي. زه ا
 شته!! 

چارې له فارسي ژبې سره  محقق په خپله ګوډه ماته دري لیکنه کې دا
شود كه زبان علم و دانش و تاریخ  یبا زبانى دشمنى م:))دښمني ګڼي

است. زبان موالنا جالل الدین محمد بلخى، ابو على سیناى بلخى، ناصر 
ى بلخى و زبان ستیغ قله عرفان میرزا عبد القادر بیدل و خسرو قبادیان

حكیم أبو المجد مجدود ثنایى غزنوى از افتخارات و مشاهیر علمى كشور 
است، و نیز زبان تمدن منطقه از هند تا آسیاى مركزى و بالكان و زبان 

زمین از سلسله سلطان محمود غزنوى  رسمى دربار امپراتوران این سر
 ((.محمد بابر و احمد شاه ابدالى بوده است تا ظهیر الدین

حکومتي په دري ، خو واقعیت دادی، چې سره مخالفت وکړي وژبخپلو رسمي او ملي څوک هم دا حق نه لري، چې له ېاصوال ه
به  رسمي ده. که چېرې له ژبې سره د مخالفت مساله مطرح وای، په زرګونو پښتنو لیکوالو همعامالتو کې تر پښتو سل چنده ډېر

په دري لیکنې نه کوالی، په دولتي ادارو کې به یې تکلم او مکاتبه پرې نه کوالی. بالمقابل له محقق نیولې تر هر بل هغه کس 
د ژبو رسمیت دا پورې، چې پر نورو دا ډول تور لګوي، کوم یوه یې تراوسه یو ټکی پښتو ویلې ده؟ په داسې حال کې، چې 

ږي. که قانون هم حکم نه کوي، ټولنیز اخالق دا ېکس په دري او پښتو دواړو ژبو وپوه هرچارواکی او مسوول ایجابوي، چې
د هېواد  ایجابوي، چې د ایرانیو کلیماتو د دفاع ترڅنګ لږ دا هم په ځان تکلیف وګرځوي، چې دلته یوه بله رسمي ژبه هم ده، چې

 سلنه دروند ولس پرې خبرې کوي.  ۰۵

ې مادې واضحه کړې ده، چې ملي مصطلحات باید خوندي شي. په اساسي قانون کې ددې مادې د م1۰د افغانستان د اساسي قانون 
ږي، بیا نو ېځایولو هدف څه دی؟ که د پوهنتون، پوهنځي، لویې څارنوالۍ او دا ډول نورو اصطالحاتو پرځای ایراني انډول کار

قضایي کمیسیون رییس د خوندیتوب پر معنا او ددې  ددې جملې د راوړلو هدف او اړتیا څه ده؟ ایا د ولسي جرګې د عدلي او
له انډول  موجود اصطالحات دی، چې په ملي ژبه داهمږي؟ د یادې فقرې اصلي هدف ېفقرې د ځای پرځای کولو پر غایه پوه

خوندي شي. دا، چې یو قانون جوړوونکی، چې پخپله یې هم د اساسي قانون د تصویب په لویه جرګه  په خپل حالجوړونې پرته 
 د خواشینۍ ځای دی.کې ګډون کړی و، له دې مسالې دومره ناخبره دی، 

و پیسو محقق په خپله اعالمیه کې، چې له نوي ډیلي یې خپره کړې، په تذکرو کې د قومي هویتونو نه تصویبول د ارګ د باد راوړ
))ولسى جرگه افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را زیر فشار فرمایشات ارگ ریاست جمهورى و توزیع پول هاى باد : نتیجه ګڼي

فیصد مردم افغانستان انكار شد و این كتمان هویت ملى و تاریخى  ٢۳آورده خارجى تصویب كرد كه در این قانون هویت حد اقل 
گفت:  یو اهانت آشكار به تاریخ كشور است. یكى از مدافعین نا آگاه طرح كتمان هویت ملى اقوام م اقوام، ظلم عظیم نابخشودنى

این معلومات در "چیپ" دیتابیس كارت هست چه فرق میكند اگر در تذكره ذكر نشود. ما میگوییم: بلى برادر تفاوت میكند. در 
در كمپیوتر واضح گردد تا دست اصالحات اداره ی  یكسچیپ كارت بخاطری جاى داده اند كه در موقع مقررى هویت هر 

فرمایشى حكومت قبیله باز باشد كه چه كسى را بر اساس قانون نا نوشته قبیله به پست هاى كلیدى و درامد زا بگمارد و چه كسى 
  ((.را به شالق حكم قبیله رد و یا در پست هاى حاشیه اى تعیین بست كند

خپل ټول هغه همکاران په رشوت اخستلو تورن کړي، چې د تذکرې لپاره یې د افغان کلیمه  کې ګهدلته ښاغلي محقق په ولسي جر
د څلورمې مادې مخالفت کړی، چې د ملت هر وګړی افغان بولي. محقق  تصویب کړې ده. پر دې سربېره یې د اساسي قانون

ې د افغانستان تاریخ ټول د افغان په کلیمه منور دی، نه استدالل کوي، چې دا د افغانستان تاریخ ته اهانت دی، په داسې حال کې، چ
))این کتمان هویت ملی و تاریخی اقوام((، خو پر دې فکر نه کوي، چې ملي : په قومي او قبیلوي نومونو. ښاغلی محقق وایي، چې

  .ر قوم یې حقدار دیهویت او قومي هویت فرق کوي. زموږ ملي هویت افغان او افغانستان دی، وروسته قومي هویت دی، چې ه

 محقق په همدې کرښو کې د افغانستان پر حکومت تور لګوي، چې قبیلوي حکومت دی.
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که له قبیلې یې هدف پښتون وي، د افغان ولس د یوه ستر اکثریت سپکاوی کوي، خو که له قبیلې یې هدف یوازې د کرزي قبیله 
ومونو استازي ګډون لري او په همدې لس کلن حکومت کې تر وي، بیا هم منطقي نده، ځکه د کرزي په حکومت کې د ټولو ق

ږم، چې ښاغلی محقق په کوم منطق هغه حکومت قبیلوي ېزه نه پوهپه بله وینا، هرچا ډېر دده ټبر وده او پرمختګ کړی دی. 
وای، یا دده په که رښتیا هم د کرزي حکومت قبیلوي حکومت  .ګڼي، چې ولسمشر یې د ملت په اکثریت رایو واک ته رسېدلی دی

وینا هلته پښتنه فاشیستي ډله حاکمه وای، پښتون ولس خو به نن په دې سخته او بده ورځ کې نه وای. د پښتون ولس حق خو به یې 
او هزاره  ، ازبکد مصلحت په نامه په نورو نمک حرامو هغو نه خوړالی. زه فکر کوم که په دې لسو کلونو کې کوم تاجک

به دومره نه وای پکې خوار شوی، لکه د کرزي په دوره کې، چې د مصلحتونو په نامه ترې ټول حقوق  واکمن وای، پښتون ولس
  .اخستل شوي دي

 .، چې وژنې کوي او نسلونه له منځه وړيخښمېدلیکوچیانو  پرمحقق په خپله اعالمیه کې یوځل بیا 

گردد كه ذكر آن در تذكره به دارنده آن هویت، مشروعیت و حقوق مدنى مساوى با دیگران را  یدر تذكره بخاطر این درج نم))
میدهد و دیگر كسى در خانه ملت یا پارلمان كشور صدا نمى تواند كه این سرزمین مال یك قوم است و دیگران مهاجرند. دیگر 

انتخاب شود كه هویت آن در انظار دنیا در خانه ملت كسى به گوش خارجى ها زمزمه نمي تواند كه اگر رییس جمهور از قومى 
مخفى شده است، جنگ داخلى و در نتیجه دنیا قیامت میشود و سرانجام دیگر مهاجمانى از لشكر تا به دندان مسلح بنام كوچى بر 

ند و حرث و نسلشان را توانند ببر یسر خانه، باغات، مزارع و مراتع اقوام دیگر به جرم اینكه كتمان هویت شده هستند هجوم نم
 ...((.نمي توانند نابود كنند و

متاسفانه محقق ځان دومره کوچنی کوي، چې د محصالنو په الریون کې د پیپسي او هزاره او ډیموکراسي پرضد د شعار پر 
د محقق او  نه دي اورېدلي او یوازېڅخه  شایعه باور کوي، په داسې حال کې، چې دا ډول شعارونه موږ په الریون کې له چا

 .سیما سمر د جریان یوې مغرضې رسنۍ دا ډول شایعه خپره کړې ده

تظاهرات اول از طرف برخى اساتید و دانشجویان علیه دانشجویان اعتصابى كه در جریان آن علیه زمین و زمان مرگ نثار ))
رییس دانشكده و استاد بركنار شده هم  كردند؛ از هزاره و دیموكراسى شروع تا زن ها وخار جى و داخلى، تا پیپسى  و گویا از

حمایت كردند. تظاهرات دوم علیه رهبران جهادى و سیاسى هزاره و تاجیك و ادعاى مداخله خارجى در كشور! كه درجریان این 
تظاهرات اینجانب و برخى از رهبران معظم جهاد و مقاومت را كه مدافعین سنگرهاى دیروز وطن در برابر هجوم بیگانه از 

ال و جنوب بودند و از سكانداران دیموكراسى امروز هم هستند متهم كردند كه به فرمایش آنان این رهبران جواسیس ایران شم
هستند و تصاویرشان را هم به آتش كشیدند. من درعین حالى كه این سطور را از باب أداء تكلیف در برابر ملت، انجام وظیفه ملى 

ن پارلمانى ام مینگارم، ولى از اینكه این حمالت علیه زبان، حیثیت انسانى، هویت ملى و و نیز بیدارباش دهى برای همقطارا
شخصیت هاى پایه و ملى اقوام باهم برادر كشور از ناحیه ارگ ریاست جمهورى سازماندهى میشود و گردانندگان این حمالت كه 

نویسند، و روز دیگر در قالب مشاورین  ییگر كشور میك روز كتاب سقاوى دوم را براى اجراى جنوساید، تصفیه قومى اقوام د
ریاست جمهورى به راه اندازى رسانه هاى برقى و چاپى مانند تلویزیون هاى ژوندون، كابل نیوز و روزنامه ویسا وغیره أقدام 

جنگ داخلى پس از میكنند و از این طریق به دستور باداران خارجى و داخلى شان تخم نفاق بین ملت پاشیده و زمینه را براى 
مساعد میسازند که همه اینها در زیر چتر امنیتى ریاست جمهورى جایى كه مردم به آن رأى دادند و از آن توقع عزت و  ۳۵1٢

 ((.گیرد یعدالت ملى داشتند صورت م

د افغان ضد په دې کرښو کې محقق د ځوانانو هغه الریون په ارګ پورې تړلی ګڼي، چې د عطامحمد او محقق پر ضد د هغوی 
روحیې له امله راوتلی و. په دغه الریون کې برخه وال اکثریت کسان زه پېژنم، نه یوازې دا، چې په ارګ پورې تړلي نه دي، 
بلکې له ارګه دومره متنفر دي، لکه له محقق، عطامحمد نور او نورو کسانو، چې متنفر دي. محقق پر یو شمېر پښتو رسنیو تور 

کال وروسته جګړو ته  ۳۵1۲ږي او له ېشتو سالکارانو له خوا د بې اتفاقۍ اچولو سیاست ورکول کېم لګوي، چې په ارګ کې د
  .زمینه برابروي

زه فکر کوم څو پښتو رسنۍ، چې څومره له جګړې کرکه وړي او څومره، چې د ملت د یووالي غږ پورته کوي، فکر نه کوم هیڅ 
څومره غیر پښتني رسنیو او قومونو ته زمینه مساعده کړې، فکر نه کوم په فرضي بله رسنۍ دومره ورته متعهده وي. ارګ، چې 

نه دی یخ شوی،  يد محقق زړه د پښتون کوچي، کلیوال او ښاري پر سپکاو .لس کلنه بله دوره کې یې هم پښتنو ته وکړای شي
  .دي، یا لږ ترلږه په پښتو خپرونې لريځکه خو یې هغه رسنۍ هم په بېالبېلو نومونو تورنې کړې، چې په راس کې یې پښتانه 

محقق له بهرنیو هېوادونو سره اړیکې ساتل خپل حق ګڼي او په غیر مستقیم ډول په کوټه کې له هزاره ګانو او د ایران له مذهبي 
ډ له مشرانو سره د یو شمېر کړیو خواخوږي د هغوی حق ګڼي، خو افغان حکومت او پښتون ولس ته حق نه ورکوي، چې د ډیورن

  .داعیې دفاع وکړي

من بحیث رییس یك جریان سیاسى اثرگذار و نماینده یک بخش از ملت افغانستان و اپوزیسون سیاسى حكومت و تیم شما حق ))
دارم با همه كشورهاى ذى نفع در قضیه افغانستان از دور و نزدیك، مسلمان وغیر مسلمان روابط متناسب دوستانه داشته باشیم كه 

خصوصاً با كشورهاى اسالمى و همسایه مان كه با آنان مرزهاى زمینى مشترك داریم میخواهیم دوست باشیم و ما باالى داریم، و 
هیج كدام ادعاى ارضى نداریم و میدانیم كه امروز حدود و مرزهاى كشورمان مانند بقیه كشوهاى جهان با محاسب سانتى متر 

ها بر بسیارى از  یهاى كشورمان مانند غزنوى ها، غورى ها، تیموري ها و ابدالمعین شده است، در گذشته هاى دور امپراتورى 
كشور هاى منطقه حكومت كرده، اما حاال نظام جهانی طور دیگر است؛ سازمان مللى هست و قوانین و معیار هاى بین المللى 
وجود دارد. اگر از كشور ما كسانى باشند كه باالى همسایه ها ادعاى أرضى دارند بهتر است از طریق كنوانسیون هاى حل 
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ها بر اساس  یهاد هاى دیگر سازمان ملل و از طریق رفراندوم مردم همان مناطق حل گردد و این دوستمنازعات بین المللى و ن
 ((.روابط و احترام متقابل دو كشور، حق حاكمیت ملى است نه مزدورى

ا یوازې څ راز حقوقي دعوا نه لري، دېمحقق په دې جملو کې پاکستان ته سپیناوی کړی، چې دی او ډله یې د ډیورنډ په تړاو ه
دفاع کوي. محقق که چېرې ځان د افغان ملت برخه ګڼي او د اساسي قانون د موادو پر بنسټ د  )؟(پښتانه دي، چې د ځمکې ناروا

ږي، چې د خپل ولس او ځمکنۍ بشپړتیا په تړاو ملي دریځ خپل کړي. دا د ېهېواد ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن وي، دا یې حق  جوړ
او په بدمرغیو کې یې خپله خوښي ئ ږېټول ولس مساله ده. که تاسې د پښتون پر بده ورځ ونه ځور یوه قوم مساله نه ده، دا د

شتو سیمو ېاو نه هم خوشاله ژوند. زه خو، چې په دې لسو کلونو کې ګورم په پښتون م نئ، په عمر به هم نه پرمختګ وویئلټو
و او دا ډول نورو پېښو یوه اعالمیه هم نه ده خپره کړې، خو کې دغه ښاغلي پر هیڅ ځانمرګي برید، وژنې، د ماشومانو پر مړین

ماته خو د ځینو ښاغلو له اعمالو د سعدي پر که د میدان وردګو او بامیانو پر الر یې یو کس وژل کیږي، ټوله دنیا په سر اخلي. 
ي خبره کوي، هغه باید ګډ درد څوک، چې د ګډ ژوند او ملي یووالدې شعر هم شک راشي، چې )) بنی ادم اعضای یکدیګر اند((. 

  .او غم هم درک کړي

په هېوادونو کې د قانون پر بنسټ په حکومت او نظام کې هرچاته واکونه او صالحیتونه وېشل شوي، خو محقق له حکومت نه 
  .بهر په اپوزیسیون کې دغه صالحیتونه د ځان لپاره هم غواړي

مزدورى ما به آن كشورها تلقى گردد پس بدون شك دوستى رییس جمهور با اگر روابط دوستانه ما با بعضى کشورها نشانه ))
  ((.آنان نیز باید همان معناى جاسوسى را بدهد. زیرا رییس جمهور دوستي شان به مراتب پیشرفته تر از ما است

 ښاغلی محقق دلته دومره بې استدالله کیږي، چې له هېوادونو سره د ولسمشر اړیکې په جاسوسۍ تعبیروي. 

ولسمشر او حکومتي ارکان حق لري، چې له هېوادونو سره نږدې اړیکې وپالي، د بهرني سیاست د لوبغاړو په حیث دا د هغوی 
له هېوادونو سره د اړیکو جوړولو  له اجازې پرتهنظام  دلې مشر مکلفیت دی، چې ځان ته دوستان وټاکي، خو که د یوې قومي ډ

ایا د ایران د کرد یا کومې بلې ډلې، یا هم سنیانو کوم ؟ هڅه کوي، دا به کوم سیاسی منطق او د کوم هېواد قانون اجازه ورکوي
د افغانستان له کوم چارواکي له اجازې پرته افغانستان ته سفر وکړي؟ ایا هغوی  حکومتمرکزي خپل مشر کوالی شي، چې د 

سره داسې مالقاتونه کوالی شي، لکه ښاغلی محقق، عطامحمد او دغسې نور کسان یې، چې د ایران او نورو هېوادونو له 
چارواکو سره کوي؟ ایا دا په لوی الس د ملوک الطوایفي او کورنۍ جګړې پر لور د هېواد سیخول نه دي؟ ایا دا به انارشي نه 

اپوزیسیون یې د یوه بهرني هېواد له سناتورانو سره د نظام د  د محقق په مشرۍ نظام، شورا او حکومت لرو ، خووي، چې موږ 
بدلون لپاره ګډه اعالمیه ورکوي او وروسته، چې د ولس په انظارو کې د کرکې وړ ګرځي، پښیماني پرې ښیي؟ محقق باید په دې 

او واکونه د یوه قوم د خودساخته مشر له واکونو او صالحیتونو سره توپیر ږي، چې د یوه هېواد د ولسمشر صالحیتونه ېوپوه
  .لري

محقق په دې اعالمیه کې په خپل نیمچه مالیي منطق په ګڼو نورو مواردو کې هم څرګندونې کړې، چې هره خبره یې د نقد او 
ږي، ماته خو یا ېقومي ټیکه دارۍ ته رستبصرې وړ ده، خو دا، چې څنګه یو څوک په دغسې منطق او استدالل سیاسي مشرۍ او 

 .خورا سپین سترګي او یا هم په ولس کې قحط الرجال ښکاري

 له محور ورځپاڼې په منننې.
 

 پای

 
 


