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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش

د۲۰۲۰رکالردرجونر۲۲مه

ټعبدالرحمنرزمانر
ډاک ر

د يوه افغان لخوا د پاکستان د لومړني صدراعظم د وژل کيدو د معما په هکله:
لسمه او وروستنۍ برخه – د لياقت علي خان د وژلو انگيزه څه وه؟

د  ۱۹۵۱م کال د اکتوبر د مياشتې په شپاړسمه ( )۱۶نيټه ،د پاکستان لومړنې صدراعظم او د پاکستان د مسلم
ليگ گوند مشر لياقت علي خان د يوه افغان سيد اکبر خان ببرکزي ځدراڼ لخوا د تومانچې په دوو ډزو هغه وخت
ووژل شو ،کله چې هغه د راولپنډۍ په کمپني باغ کې د مسلم ليگ گوند يوې سترې عامې غونډې ته خپله وينا
پيل کړه .
سيد اکبر خان ببرکزی د غازي ببرک خان ځدراڼ د نهو ( )۹زامنو تر ټولو کشر زوې و چې په  ۱۲۹۹هجري شمسي
 ۱۹۲۰/ميالدي کال کې د خوست د نادرشاه کوټ د گيډورې په کلي کې زيږيدلې و .هغه د خپلې کورنۍ د نورو
غړو سره د خانداني حکومت لخوا د يوې دسيسې او وروسته پوځي ځمکني او هوايي قواوو د حملو په نتيجه
کې د خپل کور کلي پريښودو ته مجبور او بيا د خپل قام ترمنځ د جگړې او ورور وژنې د دوام د مخنيوي په
مقصد د  ۱۹۴۴کال د اپرېل په مياشت کې وزيرستان ته لړ.

دغه تومانچه د  ۱۹۵۱کال د اکتوبر په ۱۶مه د راولپنډۍ کمپني باغ کې د لياقت علی خان د وژلو لپاره کارول شوی وه  .دا
تومانچه او د ښار په پوليس سټېشن کې د پيښې لومړنې (نمبر  )۶۴۶۴۶۴ثبت شوې رپوټ دواړه د پاکستان په پوځي
موزيم کې نندارې ته ايښودل شوې دي .
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سيد اکبر خان بيا په وزيرستان کې د درې کاله اوسيدو نه وروسته د  ۱۹۴۷کال د جنوري په مياشت کې په داسې
حال کې د خپل يوه ورور زمرک خان ببرکزي سره بريتانوي هند ته لړ ،چې يو ورور يې ډگروال مامون خان د څه
وخت دپاره په ميرانشاه کې پاتې شو او د بل ورور شيرمحمد خان ببرکزي په گډون د کورنۍ نور غړي يې د پاچا
محمد ظاهرشاه او د هغه د تره ،صدراعظم شاه محمود خان ،په بلنو او وعدو بيرته افغانستان ته ستانه شول او
هلته تر ډيرې مودې نظربند وساتل شول .
په بريتانوي هند کې زمرک خان او سيد اکبر خان ته سياسي پناه ورکړ شوه .دوې ته د اوسيدو دپاره کورونه او
مستمري تنخواه (مدد معاش) وټاکل شو ،خو په دوې ومنل شوه چې د حکومت د رسمي اجازې نه پرته به د ايبټ
آباد نه د وتلو حق نه لري  .دا دوه ورونه د پاکستان تر جوړيدو وروسته هم په ايبټ آباد کې اوسيدل او مامون خان
هم ورسره يو ځاې شو .

د لياقت علي خان د وژلو انگيزه څه وه؟
د لياقت عليخان د وژل کيدو انگيزه ل تر اوسه هم يوه معما ده  .که څه هم د دغه وژنې د علت يا علتونو په هکله
بيالبيلې فرضيې موجودې او خطا رسا ليکنې شوې دي  ،خو زياته برخه يې پرته له کره اسنادو وړاندې شوي او
د سازش او توطئوپر نظرياتو ولړې دي  .د نظرياتو په لړ کې يوه دا هم ده چې سيد اکبر خان خو له سره د لياقت
علی خان وژونکې نه ؤ.
ځينې ليکنې بيا حتی ډيرې مضحکه او د خندا وړ هم دي  .د مثال په ډول عبدالمجيد عابد د  ۲۰۱۵کال د اپريل
په ۲۴مه نيټه د  Friday Timesپه اونيزه کې د لياقت عليخان د وژنې تر عنوان لندي ليکي چې « د متحده ايالتو
پاچا [؟] د افغانستان پاچا ته ټليفون وکړ او يو پالن يې جوړ کړ  .سيد اکبر او دوه نور استخباراتي چارواکې په
راولپنډۍ کې د لياقت علي د وژنې د دندی تر سره کولوته وګمارل شول  .د امريکا متحده ايالت دې وژنې ته د
يوه سني مسلمان په لټه کې و ،ترڅو له تورونو څخه ځان لري وساتي (په هغه وخت کې د متحده ايالتو د نفوس
نيمايي څخه ډير شيعه وو [؟] )» .1يا دا چې گوندې د لياقت علي خان د وژلو توطئه او دسيسه د امريکې د
استخباراتي ادارې لخوا جوړه شوې وه ،او دلياقت علي خان وژنه په اصل کې د سيد اکبر خان لخوا تر سره شوې
نه ده ،بلکې د بې پيلوټه الوتکو يو نوی ماډل د دې وژنې لپاره وکارول شو .ځکه چې ګواکې د لياقت علي له
مړيني څو ورځې مخکې ،امريکايي چارواکو غوښتل د پاکستان په شمالي سيمو کې د  HAARPسيسټم يا لوړ
ې فريکوينسۍ د فعال اورال د څېړنې پروګرام د ازمېښت لپاره اجازه ترلسه کړي ،خو دغه غوښتنه رد کړای
شوه  .د لومړی وزير دمړي څخه تر لسه شوي يا موندل شوي کارتوس هم هغه ډول وو کوم چې په متحده ايالتو
کې په سفارش جوړيږي 2.
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د وژنې د انگيزو په هکله اکثره ليکنې د اسنادو پر ځاې د دسيسو پر تيوريو ولړې دي ،چې يو څو يې په لندې
ډول دي :
 .1د امريکې توطئه  :د عرب نيوز  Arab Newsد ورځپاڼې د  ۲۰۰۶کال د جولې د اتلسمې نيټې په گڼه  3کې
سيد رشيد حسين د امريکې د يوه محرمانه رپوټ په حواله چې اوس څرگند شوې دئ ،تور لگوي چې د
لياقت علي خان په وژنه کې د امريکې لس ؤ .د هغه دنظريې په اساس ،د نوي ډيلي څخه د امريکې د سفارت
د هغه ټلگرام څخه دا راز څرگند شوې چې د  ۱۹۵۱کال د اکتوبر په ۲۴مه نيټه استول شوې دئ  .مضمون بيا د
نديم په مقالې کې راپورته شوي حقايقو[؟] ته اشاره کوي  ،چې دا نه يوه سيمه ايزه پيښه وه او نه د
پښتونستان غورځنګ سره تړلې وه (لکه څنګه چې ځينې بيا پدې باور دي) .د دې تر شا يو ژور سازش او
پيژندل شوې لس و .خود ای ايف پی د نړيوالې خبر رسونې ايجنسۍ د حقايقو معلومولو رپوټ بيا د ټايمز
آف اسالم آباد دغه رپوټ دروغ بولي او ليکې چې د "سی آی ای" لخوا د پاکستان د صدراعظم د وژلو په
هکله د امريکې د باندېنيو چارو د وزارت هيڅ کوم بربنډ شوې رپوټ نشته .

. https://www.arabnews.com/node/287940
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 .2د افغانستان د حکومت توطئه  :څرنګه چې د افغانستان او پاکستان مناسبات د پاکستان تر جوړيدو
وروسته د پښتونستان د مسئلې پر سر ډير خراب او له تشنجه ډک وو ،نو د توطئو او دسيسو د تيوريو يوه
بله برخه افغانستان ته گوته نيسي .
 .3د افغانستان او امريکې گډه توطئه  :ددې نظريې خاوندان بيا وايي چې د امريکې لخوا طرحه شوې دسيسه
د افغانستان په مرسته او خبرتيا عملي شوې ده  .دغه نظريه د امريکې دمتحده ايالتو او انګلستان لخوا
د پاکستان د صدراعظم د احتمالې له منځه وړلو په عواملو بحث کوي او ليکي چې لياقت عليخان چمتو نه
و ،څو د امريکې د متحده ايالتو تګالره پلي کړي  .په داسي حال کې چې انګلستان لياقت عليخان دې ته
هڅولو چې د ايران په مسئله کې له دوی سره مرسته وکړي ،او پر ايران خپل نفوذ وکاروي تر څو د خپلو
تيلو د ذخيرو کنټرول امريکايانو ته وسپاري  ،ځکه چې تيل امريکايانو ته يوه ستره ستونزه ګرځيدلي وه.
کله چې لياقت علي خان د امريکايانو غوښتنې رد کړې ،نو هغوې د کشمير په هکله د امريکا او پاکستان
ترمنځ د پټ تړون د لغوه کولو ګواښ وکړو .لياقت علي په ځواب کې ويلي و چې پاکستان د امريکايانو د
مرستې او همکاري پرته نيم کشمير له ځانه سره ضميمه کړي دی ،دوی کولي شي نيم نور هم اشغال کړي  .پر
دې سربيره لياقت علي خان و غوښتل چې امريکا په پاکستان کې هوايي پوځې اډې خوشې کړي  .د لياقت
علي خان غوښتنه د واشنګټن لپاره يو بمي وار و .امريکايانو ته د شوروي په وړاندې په پاکستان کې د خپل
هوايي ځواک درلودلو ډير اهميت درلود .بيا د امريکې جمهور رئيس هری ترومن Harry S. Truman
صدراعظم ته د وخيمو پايلو اخطار ورکړ.
د اسالم آباد ټايمز د د  ۲۰۱۷کال د جولې په مياشت کې يوه مقاله خپره کړه او د  Pakistan Todayد رپوټ په
حواله يې وليکل چې امريکايان ډير په قهر او حيران شول ،نو ځکه يې غوښتل چې لياقت علي خان ووژنې،
خو دوې د بين المللي ستونزو د مخنيوې دپاره دا کار د يوه مسلمان په لس تر سره کول غوښتل  .خو دوې په
پاکستان کې څوک پيدا نکړل ،بيا يې افغانستان ته مخه کړه .د افغانستان د پاچا حکومت ورته د سيد اکبر
په نامه يو کس پيدا کړ ،او بيا يې د هغې د وژلو ترتيبات هم ونيول  .د يوې ليکنې په اساس دغه کس د
پښتنو له مشرانو سره د اړيکواو تماس په نيولو سره پيدا شو  .لياقت علي د دوی ترمنځ يوازيني خنډ بلل
کيده  .امريکايانو په بدل کې پښتنو ته ډاډ ورکړو چې که د دوی يو څوک لياقت علي ووژنې ،امريکا به د
 ۱۹۵۲کاله د پښتونستان د جوړيدو دنده په غاړه واخلي .4
 .4پښتنو ته د توهين او د کشمير مسئله  :د يوه هندوستاني ليکوال له نظره د لياقت عليخان وژنې د کشمير او
پښتنو په هکله د هغه د پاليسيو سره تړاو درلود.

. https://web.archive.org/web/20180816192403/https://timesofislamabad.com/31-Jul-2017/ciaassassinated-pakistan-first-pm-liaqat-ali-khan-reveals-us-state-department-documents
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پاکستان د خپلواکۍ نه څو اونۍ وروسته د وزيرستان څخه د ولسي لښکر په جوړولو سره له هندوستان
څخه د کشمير د نيولولپاره د  ۴۸-۱۹۴۷کال لومړۍ جګړه پيل کړه  .د جمو او کشمير پر سر دا جگړه کله
ناکله د کشمير د لومړني جنګ په نامه هم يادېږي .

د امريکې د آرشيفونو په استناد د مشهور څيړونکې ليون پوالدا نظريه
د افغانستان په هکله د دوو مهمو کتابونو («په افغانستان کې اصالحات او اغتشاشات» او «کشور شاهی
افغانستان و ايالت متحده») ليکوال ليون پولدا د افغانستان په هکله هغه څيړونکې دې چې د امريکې په ملي
آرشيفونو کې يې تر نورو ټولو څيړونکو زيات مواد کتلي دي  .هغه د لياقت علي خان د وژلو په هکله د کشور
شاهی افغانستان و ايالت متحده په کتاب کې د افغانستان او پاکستان د مناسباتو په خرابيدو او د
پښتونستان د ستونزې په سر د دواړو هيوادو تر منځ د کړکيچ په کمولو کې د نږدې ختيځ او منځنۍ ايشيا د پاره
د امريکې د باندنيو چارو د وزارت د مرستيال جورج سی مک گې  Gorge C Mcgheeد منځگړيتوب او هلو
ځلو تفصيلي معلومات ورکړې دي  .هغه ليکي چې «د لياقت له لورې د پاکستان د ورکړ شوو ژمنو په اړه د مک
گي تمه بې نتي جې پاتې شوه  .کله چې هغه بيا بيا د پرلپسې يادونو سره سره له پاکستاني لورې کوم ځواب تر
لسه نه کړ ،نو په پاې کې يې د اکتوبر په مياشت کې تمه غوڅه او دواړو هيوادو ته خبر ورکړ چې امريکه په خپلو
نيکو کوښښونو کې ناکامه شوې ده ،او پر خپلو وړانديزونو سترگې پټوي ؛ څو ورځې وروسته لياقت علي خان
د يوه افغان په لس ووژل شو ،کوم چې سمدلسه د لياقت د ساتونکو لخوا ووژل شو .دا چې په دې ډرامه کې به د
افغانستان حکومت څه رول لوبولې وي ،او هغه هم که کوم داسې رول شتون ولري – پټ پاتې شوې دئ  .خو د
پاکستان څيړنې او ډير کارپوهان توافق لري چې دا سانحه د يوه ځانگړي نا راضي کس کار ؤ».5

په پاکستان کې د پيښې د څيړنې د کميسيون موندنې
د  ۱۹۵۱کال د نومبر په لومړۍ نيټه د پاکستان حکومت د لياقت علي خان د وژل کيدو د پيښې د څيړلو دپاره يو
کميسيون وټاکلوچې مشريې قاضي محمد منير ؤ .دغه کميسيون ( )۳۸اته ديرش غونډې درلودې چې  ۲۳يې په
لهور او پنځلس يې راولپنډۍ کې تر سره شوی  .دغه کميسيون د  ۸۹عيني شاهدانو د تحقيق او اسنادو د
ثبتولو نه وروسته تحقيقات پاې ته ورسول  .د کميسيون د څيړنو پايلو دريو توطئو يا سازشونو ته گوته نيوله .د
کمسيون د دوو دسيسو په هکله څرگندونې ځکه نه کوي چې د دوې په عقيده د هغو څرگندول ملې گټو ته زيان
رسوي او د سيد اکبر سره هم کوم تړاو او ارتباط نه لري  .دريمه دسيسه په سيد اکبر پورې مربوطه وه ،په چا چې
د لياقت علې خان د وژلو تور لگيدلې و.

. 5رپوالدا،رليونرراورليالر(.)۲۰۰۶
مخونهر(درامريکردر
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ې
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کميسيون درې احتمالي انګيزې وڅيړلې د کومو له کبله چې شايد سيد اکبر لومړي وزير وژلې وي  ،خو دوې
ونشو کړای په بشپړ ډاډ سره پوه شي چې د هغه په مغزو کې څه گرځيدل  .دغه احتمالې انگيزې په لندې ډول
وی :
 .1دا چې هغه د دماغي ناروغتيا له امله دا کار تر سره کړې وي
 .2دا چې هغه د لياقت عليخان د کشمير د پاليسۍ له امله ،چې د هند په وړاندې يې جگړه نه غوښته ،خپه و
 .3دا چې هغه دغه وژنه د مذهبي سخت دريځۍ له امله کړي وي .
د عيني شاهدانو د تحقيقاتو ،او شواهدو او اسنادو تر بشپړې څيړنې وروسته کميسيون ومنله چې د لومړي
وزير لياقت عليخان وژنه
نه دليونتوب نتيجه وه او
نه هم د مذهبي افراطيت له
امله  .دا عمل د سيد اکبر
کوم انفرادي عمل هم نه و،
او بايد د حکومت د بدلولو
په مقصد د يوې دسيسې
پايله وي .
سيد محمد ذوالقرنين د
اسالم آباد د فدرالی
حکومتي کالج متقاعد
پروفيسر د «صدراعظم
لياقت علی خان د وژلو
سرنوشت سازه سفر» په

د  ۱۹۴۸کال د کشمير په شخړه کې د پاکستان د پوځ يو بريګډير په پښتنو قبايلي
جنګياليو وسلې وويشلې.

مضمون کې ليکې چې که
مونږ د کميسيون نظريه
ومنو چې «وژنه د سيد اکبر انفرادي عمل نه و او دا بايد د حکومت د بدلون د يوې دسيسې پايله وي» ،نو بيا يوه
ډيره اړونده او اړينه پوښتنه راپورته کيږي چې د حکومت ددې بدلون ګټه اخيستونکي څوک وو؟
په هر حالت کې ،سيد اکبر ،په وژنې تورن ،خو د پاکستان تبعه نه و بلکې بهرني او فراري سړې و .هغه نه کومه
سياسي جرړه درلوده او نه يې له کومې ډلې يا سياسي ګوند سره اړيکې درلودې  .د ګټې اخيستونکي پر ځاې
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هغه خپل ژوند له لسه ورکړ او په مرگ محکوم يو سړې و .بيا ،ايا هغه د کومې توطئې په جال کې نيول شوی و؟
او که و ،نو مونږ بيا د حقيقت موندلو ته اړتيا لرو6.
د لياقت علي خان د وژل کيدو د پيښې د څيړنې د کميسيون د موندنو د مبهمو او په لويه کچه بې معنی پايلو ته
په غبرگون کې بيگم رعنا لياقت عليخان ،د لياقت عليخان ميرمن وويل چې د حکومت لخوا د دې انتصابي
کميسيون ټاکل يوه عمدي يا غير عمدي تيروتنه وه .
څرنگه چې د پاکستان د حکومت په ادعا د مکملو تحقيقاتو دوسيه د انتقال په وخت کې د الوتکې د سقوط له
امله سوځول شوې او له منځه تللې ده ،او يا هم ښايي د مسلم ليگ د داخلي گوندي اسرارو د پټ ساتلو له امله
له منځه تللې او يا حفظ شوې وي ،يوه بله پوښتنه رامنځ ته کوي چې آيا سيد اکبر خان په رښتيا هم د لياقت علی
خان وژونکې ؤ ،او يا د اصلي قاتل او دسيسه جوړونکو د پټ ساتلو دپاره يو بې گناه د قربانۍ گډورې ؟

د افغانستان د حکومت دريځ
د افغانستان د خانداني حکومت دريځ پدې هکله دوه مخې او له منافقته ډک يو دريځ و .دوې له يوې خوا په
راډيو او ورځپاڼو کې دا وژنه غندلې ،او د پاکستان حکومت ته يې د خواخوږۍ پيغامونه استولي ،او په کابل
کې يې د لياقت علي خان د فاتحې د پاره مراسم ترسره کړي  .د بريتانوي هند آرشيف کې د موجودو اسنادو له
مخې ليدل کيږي چې «پاچا او لومړي وزير کراچۍ او مطبوعاتو ته د خواخوږۍ پيغام استولی او  ...لومړي وزير
په صدارت کې خپل رسمي جومات د درې ورځو فاتحې دپاره استعمال کړې دئ»  .دکابل نه د بريتانيا د سفارت
په استول شوي رپوټ کې راغلي «کله چې د دې سفارت مامورين په ۱۸مه نيټه د فاتحې په لومړۍ ورځ ورسيدو،
نو په هماغه وخت د عبدالهادي داوي په مشرۍ د پارلمان شاوخوا ( )۲۸اته ويشت غړو يو پالوې هم راورسيدو.
دننه موږ د مشرانو جرګې رئيس او دوه وزيران او همدارنګه يو شمير نور افغان شخصيتونه وليدل  .تر هغې
سمدلسه وروسته صدراعظم او دوه نور وزيران راغلل او پرته له شکه چې نور وزيران او مخور به هم راشي  .د
جومات نه د وتلو پر مهال ،لومړي وزير د پاکستان د شارژدافير سره په مهربانۍ خبرې وکړې » .7
په خصوصي ډول  ،د لياقت علي خان تر وژنې وروسته  ،په کابل کې لوړپوړو چارواکو د سيد اکبر خان مشر ورور
شيرمحمد خان سره د شپې په پټه اړيکه ونيوله او له هغه سره يې خپله خواشيني څرګنده کړه او هغه ته يې د
فاتحې او ختم د مصارفو د پاره د هغه [ ]۱۹۵۱وخت شپاړس زره افغانۍ ورکری .
لندني اسناد هم ددې خبرې پخلې کوي :
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 −د نيويارک ټايمز ورځپاڼې د رپوټ په اساس خانداني حکومت له يوې خوا د لياقت عليخان د وژل کيدو د
پيښې وروسته سمدلسه ادعا وکړه چې سيد اکبر خان د خپل ملت سره د دښمنانه فعاليتونو له امله د افغان
تابعيت څخ ه بې برخې شوې دئ ،له دې امله بريتانوي چارواکو هغه ته په صوبه سرحد کې پناه ورکړې وه ،
او د بريتانوي هند او بيا وروسته
پاکستان له لورې هغه ته يوه اندازه
معاش هم ټاکل شوې و.
 −د کور دننه حکومت يو خو د ده ورونو
ته خبر ورکړ چې دوی په جوماتونو کې د
سيد اکبر خان ببرکزي فاتحه نشي
اخيستالی ،اود هيواد ټول مطبوعات
يې هم د هغه د مړينې دخبر د نشرولو نه
منع کړل 8.

د افغانستان د خلکو غبرگون
د افغانستان د حکومت په خالف چې د
پاکستاني چارواکو سره يې خواخوږي
څرګنده کړه ،په عامه توګه عادي افغانانو
کې د لياقت علي خان وژنه د ډيرې خوښۍ
سبب شوه  .د لياقت علی خان او سيد اکبر
خان په هکله هم په پاکستان او هم په
افغانستان کې متقابل يا سرچپه غبرگون
ښودل کيږي .

لياقت علي خان که په

پاکستان کې د "ملت د شهيد" په توګه
سيد اکبر خان ببرکزی

وپيژندل شو ،خو په افغانستان کې هغه د
افغانانو ضد يو سياستمدار ګڼل کيدو .همدا شان ،که سيد اکبر خان په پاکستان کې ل تر اوسه غندل کيږي،
نو بيا په افغانستان کې د يوه داسې اتل او شهيد په توگه لمانځل کيږي ،چا چې د يوه افغان او پښتون په توگه د
خپل هيواد او قام سپکاوی زغملې نه شو،او له همدې امله يې د پاکستان صدراعظم وواژه 9 .
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د ببرک خان ځدراڼ د کورنۍ دريځ
په عمومي توگه د غازي ببرک خان کورنۍ دا خبره مني چې لياقت علي خان د سيد اکبر خان د تومانچې په ډزو
ووژل شو .د سيد اکبر خان زامن هم په دې خبره کې کوم شک نه لري  .خو تر کومه ځايه چې دغه قلم ته معلومه
شوې ،نو يوازي د سيد اکبر خان يو ورور( ،په اغلب گمان وکيل شير محمد خان) په دې هکله د نظر اختالف
درلود .په  ۱۹۷۶کال کې د غازي ببرک خان د يوه زوې سره د مرکې په حواله ،امريکايي څيړونکي ،مؤرخ او د
کابل په سفارت کې پخوانې ديپلومات ،ليون پولدا ليکلي چې « د متهم وژونکي ،د ببرک کورنۍ ،په کلکه
ويلي چې هغه د اصلي وژونکو د پټولو په مقصد وژل شوی دئ 10.
تر کومه ځايه چې د وژنې په انگيزې پورې تړاو لري  ،نو د دغه کورنۍ دريځ دا دئ چې سيد اکبر خان دا کار د چا
په لمسون نه ،بلکې د خپل هيواد افغانستان سره يې د زياتې مينې له امله د يوه شخصي عمل په توگه تر سره
کړې دئ.
د کشمير د جګړې مسئله هم د پام وړ ده ،ځکه چې په دې جگړه کې زياتره پښتانه  ،چې وزير او ځدراڼ هم پکې
شامل وو ،مړه شول او دا ګټلې جنګ ،يا خو د اردو ژبې لپ اخبار په حواله د پيسو په بدل کې و بايلل شو ،او يا
هم د همدې کال د سپتمبر په مياشت کې لياقت علي خان د صوبه سرحد په سيمه کې د پښتنو د احتمالي پاڅون
د ويرې له امله په کشمير باندې پوځي يرغل بند کړ.
شايد د نورو ډيرو سياسې وژنو په څيرد لياقت علي خان د وژلو انگيزه هم همداسې يوه معما پاتې شي  .دلته د
ارواښاد زمرک خان ببرکزي خبره راياديږي چې د خپل ورور ،سيد اکبرخان ،د مړي د پيژندلو په وخت کې يې په
پنډۍ کې د يوه لوړ پوړي پوليس د هغې پوښتنې په ځواب کې کړې وه چې ده ولې لياقت علي خان شهيد کړ؟
او زمرک خان ورته په ځواب کې ويلي و چې «سيد اکبر خان به مو نه واژه او دا پوښتنه به مو له هغه نه کړې وای،
زه پرې څه خبر يم» .
(پای)
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د پاڼو شمیره :له  9تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

