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 !! محقق په کرزي تور ولګاوه-مسأله و ګانه د کوچيانو او هزار

 
 چې په درندو او سپکو وسلو: ق واييد افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل د هزاره ګانو استازی حاجی محمد محق

و کليو بريدونه  سمبالو کوچيانو د ميدان وردګو واليت د بهسودو ولسوال په دوهمه ناحيه کې د هزاره توکمو په شپ
ه لس تنه هزاره ولي او ل تر ل يني کلي يې سو ي،  البته دولتي چارواکو او ازادو سرچينو د .  ګان يې هم وژلي دي ک

يديوژلو او سو ينو بيروني سياسی حلقو . ولو خبرونه نه دي تاييد ک ه د  البته د کوچيانو او بهسودو ترمن دغه شخ
ه  .په اشاره داخلي نيمه سياسي او نيمه نظامي حلقو نوره هم توده ک

 
يدی او که نه؟  البته دومره ويلی  شو چې دا يو ي د جزياتو په اړه جناب محقق تحقيق ک ه حقوقي مسأله داچې د اصلي پي

ي. ده محقق صيب د شيعه مذهب د .  د بهسودو خلک کوالي دا مسأله  محکمې ته يوسې او له قانونی الرې يی حل ک
ی دی کاره او د اپوزيسيون پ غ خه په استفادې د حکومت  غواړې دغه مسالې ته سياسی رن .  تقيې د فورمول 

يي چې نوموړی  ي او هزاره ګانو ته داسې و و وکوالی شې په ورک د هزاره ګانو استازی او د حقونو مدافع دی، تر
ي او د کريم خليلي، آصف محسني، انورې او نورو هزاره  اکنو کې د نورو هزاره مشرانو سره رقابت وک راتلوونکو 

ي ر او مشر معرفی او ثبت ک ان د هزاره وو لي ول.  مشرانو په پرتله  و النجو په اړه د کوچيانو او هزاره وو ترمن د 
ی دي ې ک  .محقق او ډلګ يی هميشه په داخلي او هم بهرن کچه  کانفرانسونه، مظاهرې، مرکې، ليکنې او غون

 
يده چې  ينو هزاره وو ته وينا ک ه کې چې په دشت برچې کې جوړه شويوه حاجی محمد محقق د بهسودو  په هغه غون

ه رسمې خپرونو ا ) لوک افغانستان-اوټ(او)افغانستان (و ظاهرٌا ازادو خپرونو يعني دوحدت اسالمي د ګون د په پ
ولو مهم سرخط وو و تر  پا ې ليکي. ور پا شرمنده ايم که : حاجی محمد محقق در ديدار با مهاجرين بهسود: (دغه ور
جات هجوم برده کوچی ها به تشويق يوناما به هزاره : (، همدارنګه نوموړي اضافه کوي)از حقوق شما دفاع نمی توانيم

 ). اند
 

و  يي او ورته لمن وهي چې په همدغو ور د کوچيانو او هزراره ګانو دغو مسالو ته محقق په داسی وخت کې غبرګون 
ېدي ه وړلو ډېر جدي ګواښ ک ايونو د له من اغلي کرزي په پاکستان کی د ترهګرو د  . کې د افغانستان ولسمشر 

تنه داده ې ته لمن چې ولي محقق او دده : پو او کې ددوه مهمو توکمنو ترمن جګ ګوند په داسې يوه حساس تاريخې پ
ول ولس دفاع او که يوازی ديوې  وهي؟  په دې وخت کې د محقق صيب لپاره کوم کار اولويت لري، د افغانستان د 

لس پاملرنه د کوچنې داخلي مسالې چې هغه هم يوه حقوقی مسأله ده؟ ولي محقق صيب په داسی حساس وخت کې د و
 کوچيانو او بهسودو داخلي ستونزو ته را اړوي او د پاکستان د ترهګرو پر خالف چوپه خوله پاته دی؟ 

 
خه دفاع نه شي کولی، خو په دې شرمنده نه دی چې د افغانستان ولس  محقق صيب په دې شرمنده دی چې د هزاره وو 

ې ې او سپين په جنوب او جنوب غرب کې ه. د ترهګرۍ په اور کې سو ره ورځ په زرهاوو ماشومان، کوچنيان، 
ي او له کورونو  په زوره .... ږيري کابل او نورو سيمو ته له زابل، هلمند، کندهار، ارزګان او  ي، وژل کې مهاجر کې

ي ل کې ي.  ش ي، عالمان او استادان يی وژل کې ول کې ي يې سو خو محقق په داسې حال کې چې په تېرو . وون
لو په خالف احتجاج نه کوي؟   په سلهاوو ډالره په اک نو کې د ولسمشرۍ کانديد وو، ولی ددغو مهاجرينو، وژنو او ش

ي خو هي هزاره دې ته  خه هزاره ګان بوزې او په  ميدان وردګو کې ورباندي مظاهره وک دې مصرفوي چې له کابل 
وي چې په زابل، کندهار، هلمند، پکتيکا، پکتيا، ني ولو اړخونو لخوا په عام ولس  ... مروز، فراه، ارزګان او نه ه کې د 

ي ه مظاهرې کولو ته  تشويق ک و پر خالف هزاره ورو  .   د ظلمونو او جګ
 

لويزيون( شايد هماغه بيرونې سياسی حلقې دهمدې لپاره د لوک -اوټ(او ) افغانستان(او همدارنګه د ) فردا راډيو او 
ن د فرهنګې يرغل له الرې د ولس په من کې د مخلتفو خپرونې  تمو) افغانستان و د نظامي يرغل تر يلوي تر

ی وډ وک  .قومونو ترمن بې باوري  رامن ته او ملي يووالي او د افغانستان امنيت ګ
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ر  حسين علي) لوک افغانستان-اوټ(او ) افغانستان(د  ې  چې  د محقق صيب د ګوند د فرهنګي چارو مشر ډاک پا  ور
خه د احتجاج په توګه  ې  پا ې پخواني  مشر  لياقت علي اميني چې له دغې ور پا ياسا يې چلوي، د افغانستان ور

ه په يوه خبري کانفرانس کې وويلا ې سمتي، حزبي او قومي -د افغانستان او اوټ:  ستعفی وک پا لوک افغانستان ور
ې نه دي. مسايلو ته لمن وهي پا ر حسين علي ياسا په پاکستان کې پيدا : (همدارنګه نوموړي وويل) ازادې ور چې ډاک

پانو مصا ای تابعيت لري او ددغو ور  ). رف د پاکستان استخباراتي شبکه آي، ايس، آی ورکويشوی دی، دهماغه 
 

ونه د لياقت علي اميني  رګندونو ته په کتلو سره  د محقق او د هغه د دواړو نشراتي خپرونو دري د نوموړي دغو 
تلې کوي و کې د پاکستان پر خالف د .  ادعاوې نورې هم غ پا ي  چې په دغو داوړو ور تنې را والړې او دا پو

ولو ولسم ي، خو د کوچيانو او بهسودو مسأله چې يوه حقوقی مسأله ده د تر  شر دري په ډېرو کوچنيو کالمونو کې چاپې
ي؟ همدارنګه د ولس هغه عکس العملونه او غبرګونونه چې د ولسمشر په تاييد شوي، په ) سرليک(مهم  په توګه چاپې

ي خو د کوچيانو او بهسودو مسأله ت ي او له هغې سره د پخواني ډېر کوچني ليک خپرې ه خپرې ولو مهمه او غ ر 
و تصوير خپروي ې ددوو  ينې مقالې هم  .  آرشيف د کابل د جګ و سرليکنې  او  پا همدارنګه ددغو دواړو ور

ې شوې دي انګ ينې حلقې غواړي چې افغانان په نورو .  دکوچيانو او بهسودو مسألې ته  ې دا ثابتوي چې  ولې پې دا 
منانو د مقابلې جوګه نه شيکورن ي او د بهرنيو د  .يو ستونزو اخته ک

 
از آقای رييس جمهور کرزی حتا سرک و شفاخانه نمی خواهيم چرا که اين خواست ها فقط در زير : (....محقق وويل

اغلي کرزي تر هر قوم زياتې شفاخاني،).   سايه ی دموکراسی و وحدت ملی تحقق پذير است  زما يقين دی چې 
ي دي ې او سرکونه هزاره ګانو ته جوړ ک ون . وون تر هر قوم زيات يی وزارتونه دولسمشرۍ ددوهم مرستيال په ګ

ي دي و چې دا کار نه دی شوی، نو آيا يوازې ولسمشر مالمت دی، که د محقق هغه .   هزاره ګانو ته ورک که فرض ک
يدي؟  که هزاره ته  ټ يی خليلي ، محقق ، هزاره وزير هزاره مشران چې دهمدغه حکومت مهم غ ي، کري خير رسې

ايي ددې تر شا همدغه د تعصب او قوميت  ي؟  ي، نو تور په کرزي لګول کې ه نه ورکول کې او رييس  اخلي او که 
ي او ملي يوالي ته زيان ورسوي تون ولسمشر د هزاره  قوم پر وړاندې متهم ک  .پرست نيتونه وي چې غواړي يو پ

 
د نوموړي ددې خبرې ).  اين خواستها فقط در  زير سايه دموکراسی ووحدت ملی تحقق پذير است(... اتوي چې محقق زي

ي چې دا اوسني حکومت ولسواک حکومت نه دی او په کې ملي وحدت نه شته ايي دنوموړي دغه . خه دا انګېرل کې
وپکوالو د زور، زر او تزوير ه حقيقت هم ولري چې ډېری   همدغو !    له الرې ولسې جرګې ته الره موندلېوينا يو 

يو ملکونو په مرسته له پيسو، زور او نورو الرو  رايې السته راوړې دي، او  د کرزي  حکومت  ينو ګاون قوماندانانو د 
وپکوالو يی مخه نېولې ده تنې ډموکراسي او ملي وحدت به هغه وخت .  که تر ډېره حده ناکام هم دي چې همدې  ري

خه قطع شیرا وپکوالو الس له دغه نظام  نګه چې محقق وايی نه .  شي چې ددغو  ددوي په موجوديت کې لکه 
ينګېدلی شي البته يوه خبره د يادونې وړ ده چې محقق د يوې ډيموکراس له . دموکراسي راتالی شي او نه ملي وحدت 

رګنده نه ده چې دي بله کومه ی دی، خو دا   .  ډيموکراسي ياددويبرکته د ولسې جرګې غ
 

تانه، سره له دې چې ددې  ومره چې پ ي، خو متأسفانه  ول افغانان حق لري چې تر يو ولسواک نظام الندې ژوند وک
پل شوي ايي په بله دوره کې نه وي  پل شوي،  تانه وايي .  هېواد مطلق اکثريت دي، د کرزي په دوره کې  ډيری پ

تون نه  وپکوال او چې کاشکې زموږ مشر يو پ ي يې  که دغه ناکام حکومت چې د ناکام اصلي غ  وای، 
ي تنو د دورې په نامه يادول کې  .جنايتکاران دي، د پ

 
ه همدارنګه زياتوي پا آقای محقق قبًال نيز دولت را متهم کرده بود که از کوچی ها حمايت می کند و :( د  افغانستان ور

خه حمايت کول ! عجيبه بې انصافي ده)  .حکومت را به سوی قومی شدن می کشاند به سوي قومي شدن (له هزاره وو 
خه مالت کول،) نيست تونکي قشر  که چېرې .   دی) به سوي قومی شدن( خو د يوه غريب، فقير او د زيان ور او

ي، نو دا هماغه عناصر دي چې د ژبې او قوم پر بنس په حکومت کې ) بسوی قومی شدن(حکومت  ای کشول کې
ه کې د .  خه الهام اخلي..... تل له ايران، پاکستان، تاجکستان او .  لري پا کلمه د تأمل ) متهم کرده بود(په همدغه ور

ې د ليکونکي هغه ال شعوري غ دي پا تينې معني د افغانستان د ور ه چې . وړ ده او داهغه کلمه ده چې په ري چې دا 
ي دا د اقا  .ي محقق تهمت او تور دي او واقعيت نلريد کوچيانو په اړه ويل کې

 


