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 نجات څلی د يوه ملت ژوندی تاريخ
 

لکه څرنګه چې هر ملت خپل خپل ارزښتونه لري او د هغو دساتنې او پالنې 

 دد افغان ملت د برم سمبول او د اغتشاش  په فکر کې وي، د نجات څلی هم

و او خپلو اوسني ژوندی تاريخ دی، چې د هېواد ژغورنې لپارهله منځه وړلو يو 

رسښندنې ور په زړه کوي، چې د دې ملت اصيلو  هغه کو نسلونو تهنراتلو 

نيو هېواد ژغورلی او تر دې دمه يې اوس بچيانود خپلو رسونو په نذرانه کولو رسه

کتيا پ کله چې سپه ساالر محمد نادر خان څو مياشتې د نسلونو ته سپارلی دی.

کې جرګه کړل  )سپينه شګه(د پکتيا مرشان  پای کې يې ولسونو وګرځېد په پر

 درې وړانديزونه وکړل: او هغوی ته يې

د سقاو زوی ته چې زموږ پر رس يې ډېرې پيسې ايښي، موږ وروسپارئ او  -۱

 هغه زياتې پيسې ترالسه کړئ!

تاسو بوج نه که مو خوښه وي موږ له ځاځيو څخه وشړئ چې موږ نور پر  -۲

 شو او درېيم وړانديز دا چې:

 راځئ په ګډه مال وتړو او خپل وطن د سقاو له تورتم څخه خالص کړو. -۳

د نادر خان تر وړانديزونو وروسته د ځاځيو مرشانو، له نادر خان او د هغه له 

ورونو پرته په يوه جال غونډه کې پرېکړه وکړه چې دا به تاريخي بدنامي وي 

د پيسو په مقابل کې سقاويانو ته وسپارو، د پښتونولۍ د دود  چې دا ورونه

دستور له مخې هم سمه نه ده چې دا ورونه موږ له خپلې سيمې وشړو، نو راځئ 

چې مال وتړو او کابل بېرته ونيسو. پر همدې وروستۍ پرېکړه دوعا وشوه او 
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 درې ورځې وروسته د قومي اربکيو يو لښکر تيار شو. په پای کې د 

ل او په مرشان رسه جرګه شو  يوويشتمه نېټه هـ .ق(کال د ربيع الثاين پر۱۳۴۸)

يوه پنځلس ماده ييزې پرېکړې رسه يې د هېواد ژغورنې ته مال وتړله. چې 

ددغو غازيانو په رسښندنو رسه هېواد يو ځل بيا له اړ و دوړ څخه وژغورل شو 

 حکومت حاکميت ته الره اواره شوه. او د يو ميل

ې په ي ې بريا د ژوندۍ ساتلو او راتلونکو نسلونو ته د يادګار په توګهست د دې 

الهورۍ دروازه کې يو څلی جوړ کړ. نوموړی څلی د بربک کارمل دواکمنۍ 

له بېخه ونړول شو، چې هېڅ اثار يې پاتې نه يش، خو  پر مهال په دې نيت

سه د ال  يې ژوندي ملتونه هېڅ وخت خپل ارزښتونه له السه نه ورکوي او نه

شدت  په پښتني ټولنه کې ټولې بدبختۍ په پوره ورکولو ته تيار دي، که څه هم

موجودې دي، خو بيا هم په همدغو بدبختيو کې خدای ج په دغو پرګنو  رسه

  ځينې د کار او دستار سړي لورويل دي.

 هزار دي يې دستار تړ ــــچ

 د دستار سړي په شامر دي

 

ون دی ل يهو د پښتنو د دستار سړيو په جمله کې يو هم پوهاند محمد اسمعي 

ونې لپاره يې له نورو هېوادوالو او يو شمېر مرشانو چې د نجات څيل د بياجوړ 

 رسه يوځای مټې را ونغښتلې او په پوره مېړانه او نه ستړي کېدونکي زيار يې

ه يو ځل بيا جوړولو رس وکوالی شول چې د هېواد ټول قومونه د نجات څيل په 

دغو هڅو رنګ راوړ، د  او ځينو نورو مرشانو سال کړي. له نيکه مرغه د استاد

نجات څلی تر پخواين هغه نور هم لوړ او د تاريخ په حساسو شېبو کې چې د 

منځه وړلو پوره هڅه کېږي؛ يو ځل بيا دنګ له ميل ارزښتونو او يادګارونو د 

و ننګونو او خنډونو رسه مخ کړی دی، ځکه چې خو دغه کار استاد له زيات کړ.

ټولو هېوادپالو شخصيتونو دروازې ته لکه دروېزګر درېدلی او د څيل د استاد 

کې  ځنې کړې )په دې اثر د هغوی د کړيو ژمنو د پوره کولو غوښتنه لپاره يې
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ورته په تفصييل ډول اشاره شوې( چې دا بيا تر ټولو سخت کار و. له چا څخه 

ميل(( کار لپاره پيسې غوښتل او دهغه پوره حساب ورکول او د ټولو )) د يو

شکاکانو د شکونو رفع کول هم ساده خربه نه ده. د ځينو په وينا د مرستې 

جلبول يانې سيند ته د هغوی غورځول دي )ښه وکړه او سيند ته يې 

 نه ده.  خرب پوره وس پهوګړي  وغورځوه!(، دا نو د ست کيمياګرو کار دی د هر

چولې او بيا جوړولو رڼا ا څيل پر تاريخ، ارزښت په دې اثر کې پوهاند صيب د

د کار  ، چېېده، پوهاند صيب په دې اثر کې هغو ټولو لوړو ژورو ته اشاره کړ 

په بهري کې وررسه مخ شوی دی؛ د چا له خوا ننګول شوی، د چا له خوا رټل 

ړي واضح ک ل موضوعات يې په کېشوی، د چا له خوا ستايل شوی او نور ټو 

دي، چې دلته يې تکرار او بيا بيان ته رضورت نشته. لکه څنګه چې خوشال 

خان خټک له پښتنو رسه د کار پوره تجربه لري، د بې اتفاقۍ په شمول د هغوی 

هرې چارې ته يې اشاره کړې. دغسې استاد يون هم له پښتنو رسه د ګډ کار 

 وايي: پوره تجربه لري. خوشال بابا

 ـــهاتفاق په پښتانه کې پيدا نه ش

 کړ ل ګرېوان پارهو ما به د مغ ڼهګ

 

يو شی چې زه يې ډېر زيات تر اغېز الندې راوستم هغه د پوهاند صيب د قلم 

يوه ځانګړنه ده، چې هر کله د حکومت پر نادودو هم ليکلې نيوکه کوي، نو 

چې دا چاره  هم کوي، په پای کې د علمي ليکنو په څېر ورته ځينې سپارښتنې

يکنې ل يې پر لوستونکي د ليکنې اغېز ال پسې زياتوي چې په دې رسه يې د

 او علميت جوتېږي.  عينيت

يکې کړي ټولې تجربې رش اثر په پای کې يې په پښتنې ټولنه کې د کارد دې 

که هغه مثبتې دي او که منفي او استاد په پوره امانتدارۍ رسه پرته له دې چې 

صيت ته زيان ورسېږي، ټول تېر بهري يې واضح کړی، له دې څخه د چا شخ

 هدف دا دی چې راتلونکو مبارزينو او د کار سړيو لپاره د الرې مشال يش.
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څوک چې دا کتاب لويل نو راساً يې د څيل مايض او حال ته بيايي، تاريخي 

ارسېږي. ر واقعيتونه په تسلسل رسه يو پر بل پسې بيانېږي او بيا خربه تر دې دمه 

دا کتاب د تاريخي او اوسنيو واقعيتونو د بيان ترڅنګ د يونليک بڼه هم لري 

چې په ډېر دقت رسه د څيل د بياجوړونې بهري په کې ګام پر ګام تعقيب شوی. 

يار ايډېټ شوی او چاپ ته ت دا کتاب د دېرشو ورځو په بهري کې ليکل شوی،

 له يوه پاخه ليکوال پرته دا د هر ليکوال په وس پوره خربه نه ده. شوی دی.

که ميل رضورت او احساس نه وای او قوي انګېزه، نو هېڅکله به داسې يو اثر 

نه و رامنځته شوی. په دې اثر کې چې کوم ترخه جريانونه بيان شوي، زه نه 

رسه  دقتغواړم چې هغه دلته راوسپړم، ښه ده چې لوستونکي يې خپله په 

 ولويل. 

هغو مبارزينو ته چې مبارزه کوی او غواړي په پښتنې ټولنه کې کار وکړي او 

 وا کار يې مثر هم ورکړي، مشورې ورکوي، دغه مشورې ځينې ډېرې خوږې

بو په او  هڅه او هاند ځينې ډېرې ترخې دي، خو ددغو مشورو پيل کول به مو

ټولو خنډونو، خطرونو او وړاندې  نه وړي، په دې مشورو کې يې د کار پر

ننګونو ته د حل الره په ګوته کړې ده، که مبارزين غواړي کار وکړي، نو څه 

ډول پيل او څه ډول يې پای ته ورسوي، که وننګول يش څه بايد وکړي، له 

خنډونو رسه څه ډول مبارزه وکړي، موږ د پيښومديريت په نوم يو مضمون 

ايد بايد ويش، د پېښې پر مهال څه بتدريسوو، چې په کې د پېښې تر مخه څه 

نو استاد هم د پېښو د مديريت د  ،ويش او تر پېښې وروسته څه بايد ويش

داسې ترتيب کړې وې، ته به وايې چې دا  پرنسيپونو له مخې خپلې چارې

مضمون يې په زور او زېر لوستی دی. ځينې پېښې دي چې د هغو مخنيوی 

اسې الرې ولټول يش، چې د ګواښ کچه ي، نو پر وړاندې يې بايد دو ناشونی 

ړيو آن پر خپلو ک ېپه دې اثر کې ورته اشاره کړ  راټيټه يش. چې استاد هم

د هغو  ې،پرده اچول ي،خلکو حسادت را ونه پارېږ لپاره چې دد دې کارونو يې 

کې چې له هغو څخه  يې ورکړې ده، خو په داسې حال ولو قربايند نه ياد
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 ق دی، خو استاد د پرګنو د وحدت او پښتني برميادونه يې مطلق حقوقي ح

مدبر  او لکه د لکه څرنګه چې يو مرش ته ښايي هامغسې اوسېله کړې لپاره،

 مدير په څېر يې په ټوليزه توګه دغه ټولې ناخوالې مديريت کړي دي. 

په پای کې زه درانه لوستونکي د استاد د ترخو او خوږو تجربو لوستو ته رابومل، 

ه کې يې ورته نغوته کړې، بويه که پ د بيا جوړونې په کاري بهريد څيل چې 

 پښتني ټولنه کې مبارزين غواړي کار وکړي، نو له دغه اثر څخه د يوه الرښود

 په توګه ښه کار اخيستالی يش. 

 په درناوي

 وفاالرحمن وفا

 افغانستان -احمدشاه بابا مېنه کابل
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 اثر د ليکلو اهميت او رضورتد دې 
 

هغه ټولنې چې غم ځپلې او درد ځپلې وي، ستونزې او کړاوونه يې زيات 

ګاليل وي، په هغو کې د خدمتګار او خاين تثبيت اسانه کار نه دی. د شخصيت 

زغمل هم په کې يو سخت کار دی او د شخصيت جوړونې بهري هم په کې له 

 سختو کړاوونو څخه تېرېږي. په داسې ټولنو کې مصنوعي شخصيتونه ډېر

وخت د اصيل شخصيتونو ځای نييس او تر څو چې حقيقت روښانه کېږي، 

دروغو خپل کار کړی وي، په همدې خاطر زموږ په ټولنه کې متل دی: ))څو 

چې رښتيا راځي درواغو به کيل وران کړي وي((. متل په يوه ټولنه کې د هغې 

يز منطق نټولنې د وګړو دمتواترو تجربو وروستۍ نتيجه او نچوړ دی. دا د ټول

داسې يو فورمول دی چې د هغه له پاسه بيا بله خربه ځای نه لري، نو ځکه خو 

پر متل باندې پر ناليکلې او نا رسمي بڼه د ټولنې عام توافق موجود وي. متل 

په داسې ځای کې کارېږي چې ورته مسله پېښه يش او څوک يې د غوټې 

وافق ځ پرې د ګټو او نظر تخالصولو وس نه لري، يا هم د طرف او طرفينو تر من

موجود نه وي، نو جرګه مار يا متلچي چې پر خپل وخت او پر خپل ځای 

اړوند متل وکاروي، نو خربه راټوله او بيا نورو خربو، دليل او څنګزنو مسايلو ته 

په کې د بحث مجال پاتې نه يش. زموږ په ټولنه کې رښتيني او کاذب 

کلفي شخصيتونه نه غواړي په تصنعي، تشخصيتونه دواړه موجود دي. رښتيني 
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ډول او د تظاهر له مخې ځان څرګند کړي، کار او خدمت کوي، خپله خوله 

تويوي، خو په اکرثو وختونو کې ځان شاته سايت، پر خپل نفس پښه ږدي او 

د ځان د شهرت او نېکنامۍ لپاره هڅه نه کوي. خو په مقابل کې بيا تصنعي او 

د کار وس او توان نه لري، غواړي د حقيقي  تکلفي شخصيتونه چې اصالً 

شخصيتونو د کار او زيار په برکت رامنځته شوي مثبت کارونه د ځان په نامه 

متام کړي او په دې ډول د خپل شخصيت د تصنعي تبارز لپاره الره اواره کړي. 

ل ډو د دې ډېر وخت رښتيني شخصيتونه د خپلې حيا او عزت په خاطر 

غربګون نه ښيي او نه غواړي خپل فزيکي او فکري اشخاصو پر وړاندې 

ډول اشخاصو پر وړاندې وکاروي، نو تصنعي اشخاص له دې د دې ځواک 

تشيال څخه هم ګټه پورته کوي او غواړي په يو نه يو ډول په ډېره سپني ستګۍ 

رسه ځان مطرح او د عوامو ذهنيت منحرف کړي. له همدې کبله هغو اشخاصو 

هر ډګر کې توره کړې، د تورې مثر يې تکلفي او ځان خوښو چې د ژوندانه په 

اشخاصو وړی، نو ځکه خو د همدغه جريان د تثبيت په خاطر په پښتو کې يو 

 متل رامنځته شوی چې: ))تورې دې الال وهي، مړۍ دې عبدالله وهي((.

د نجات څيل د بيا جوړونې په برخه کې دواړه ياد متلونه يو ځل بیا د عمل په 

ې پيل شول. د څيل تر جوړونې مخکې د ښاغيل محمد نذير احمدزي ډګر ک

په کور، ژوندون ټلوېزيون او ځينو نورو ځايونو کې چې څومره غونډې شوې 

وې، په هغو کې چې کومو سيايس او تصنعي اشخاصو کومې ژمنې کړې وې، 

هغه يې يوه هم عميل نه کړه، نه يوازې خپل لوزونه يې عميل نه کړل، بلکې 

 ې يې ځانونه غيب کړل چې په مياشتو مياشتو يې پيدا کېدل ناشوين شول.داس

د موضوع د رڼاوي لپاره به يو دوه درې بېلګې راوړم. ښاغلی محمد نذير 

څيل د بيا جوړونې له اسايس اشخاصو څخه و، د څيل د د دې احمدزی چې 

ف او يډبرې تر ايښودلو وروسته ال درکه شو، څه موده وروسته مې په ډېر تکل

هڅونې یو ځل د څيل کتلو ته اړ کړ، خو تر هغه وروسته مې بیا د سلګونو 

ل( کال د تلې ۱۳۹۵ټلېفونونو او واسطو په کارولو رسه هم پيدا نه کړای شو. د )
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م( کال د نومرب پر دوميه نېټه ۲۰۱۶د ) (مه نېټه د څيل ډبره کېښودل شوه.۲۳)

مون خوري، زه )يون( او (مې نېټې رسه س۱۲ل( کال د لړم )۱۳۹۵چې د )

احمدزی صيب د څيل د کار ليدلو ته ورغلو، نور مې نو بيا احمدزی صيب 

(مه نېټه د شپې لس بجې ۳۱ل( کال د رسطان پر )۱۳۹۶څو مياشتې وروسته د )

 کې راځي. کتابګوټي په منتد دې د هغه په کور کې وليد. تفصيل يې وروسته 

په نامه يو ګوند هم لري او د نذير ښاغلی عبدالرشيد ايويب چې د )عدالت( 

احمدزي په کور کې يې د نږدې دوو سوو قومي مرشانو او مخورو پر وړاندې 

 تر هغه وروسته چې پر څيل ژمنه وکړه چې لومړنۍ بسپنه چې هر چا وکړه او

هر څومره مصارف راځي، هغه ټول زه ورکوم، هېڅ تشويش مه کوئ، ان که 

 رسېږي. کله چې د څيل ډبره کېښودل شوه، ايويبخربه تر پنځه لکو ډالرو هم و 

صيب چې له سټيج څخه ښکته شو، پر همغه ورځ دوبۍ ته الړ، د نږدې لسو 

مياشتو په بهري کې يو ځل هم د څيل خواته ور ونه ګرځېد، يوازې )يو لک( 

 افغانۍ ترې په متواترو ټلېفونونو او فشارونو ترالسه شوې.

وروسته ايويب صيب د همغه کال د ډسمرب پر  د نجات څيل د ډبرې تر ايښودو

 ( مې نېټې رسه سمون خوري، ۱۹(مه نېټه چې د )قوس( مياشتې له )۱۰)

)احمد شاه بابا مېنې( په )ماللۍ څلور الرې( کې يوه لويه غونډه جوړه کړه او 

هلته يې وويل چې دا څلور الرې او د ماللۍ يادګاري څلی به جوړوم، يوازې 

حه يې ولګوله او الندې يې ترې وليکل، )عدالت ګوند( تر د ماللۍ واټ لو 

هغه وروسته بيا تر دې دمه چې نږدې )اته( مياشتې تېرېږي، په هغه ځای کې 

 نه چا ايويب صيب وليد، نه کار ښکاره شو او نه چا ))عدالت(( وليد.

د نجات څيل لپاره د مايل مرستو د راټولولو، جواز اخيستلو او فرهنګي کمېټو 

نامه دوه درې کمېټې جوړې شوې، نه يوازې دا چې کوم کار يې تر رسه نه  په

 کړ، بلکې خپله کمېټې او غړي يې هم الدرکه شول.

کله چې د څيل د ډبرې د ايښودلو لپاره لويه غونډه جوړه شوه، نو پرېکړه دا  

شوې وه چې دا يوه ميل مسله ده، هېڅ ګوند او شخص حق نه لري چې دې 
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عکس او يا د ګوند لوګو، بيرن او بريغ راوړي او له دې ميل  غونډې ته خپل

حرکت څخه سيايس ګټه پورته کړي، خو کله چې مو سټيج وکته، د ښاغيل 

هم ښکارېدل او عبدالرشيد ايويب بيا د خپل  نذير احمدزي يو څو عکسونه

 ګوند بريغ، لوګو، د خطابې مېز او بيرنونه راوړي وو.

برخه( خالصه شوه ډبره ال نه وه ايښودل شوې چې پر کله چې غونډه )ويناواله 

سټيج والړ مرشان او ويناوال ټول الدرکه شول، چا د کورين او چا د بهرين سفر 

ملنه ونيوه. موږ د ګڼو وليس مرشانو په ګډون ډبره کېښوده. ساعت وروسته 

چې مو د ټوليزو رسنيو پاڼې واړولې، هر چا د خپل فيسبوک پر پاڼه ليکيل وو 

چې: ))مبارزو مو رنګ راووړ.(( د )عدالت( ګوند خپلو پلويانو او هېوادوالو 

ته ليکيل وو چې د ګوند مبارزو يې رنګ راوړ، څلی مو پرانيست، د اصويل 

صيب پلويانو هم هغه ته مبارکي ورکړې وه او نورو په لسګونو اشخاصو هر يو 

 ليکيل وو چې مبارزې او تورو يې رنګ راوړ.

ملګرو او نورو انډيواالنو ماته وويل چې دا څه خربه ده چې له  زموږ فرهنګي

دې څيل څخه رس له همدا اوسه د مومن خان د ښامار کيسه جوړه شوه، هر 

سړی په کې خپله توره رسه کوي او په خپل نامه يې يادوي؟ خدای حارض دی 

ما ورته وويل: ))د خوشالۍ کار دی، پرېږدئ چې هر سړی يې يادونه وکړي، 

ر سړی يې ځان وارث وګڼي او هر سړی يې خپل مال وګڼي. د خلکو روحيه ه

او جذبه بايد مړاوې نه يش، بل که په دې کې د دوی شخصيتونه وځلېږي او 

مطرح يش، موږ ته يې تاوان څه دی؟ موږ داسې يوه مرحله کې يو چې څومره 

وليتونه سمو شخصيتونه زياتېږي، د کار پر شخصيتونو فشار کمېږي او ټولنيز م

تقسمېږي. بله خربه دا ده چې دا د څيل د جوړېدو د اکامل افتتاح نه ده، دا 

يوازې د ډبرې د ايښودلو مراسم دي چې دا له څلورو مياشتو نيولې بيا تر کال 

پورې وخت غواړي، دې کې بيا معلومېږي چې څوک کار کوي او څوک ځان 

صو ( څه موده ځينو اشخابايس، تر هغو وروسته بيا قضاوت کول په کار دي.(

فيسبوکونه د خپل ځان په ګټه ډک کړل، خو وروسته يو یو الدرکه شو. هغو 
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اشخاصو کار ته ودانګل چې نه يې ژمنه کړې وه، نه يې شهرت غوښته او نه 

تردې دمه د څيل د جوړونې په بهري کې شامل وو. دې خلکو مايل او معنوي 

يمو مياشتو په بهري کې د څيل د زيار وويست، قرباين يې ورکړه. د نهه ن

جوړېدو کار نوي سلنه بشپړ شو، په دې مانا چې اسکلېټ يې جوړ شو. دا مهال 

نذير احمدزی، صمد ځاځی او يو شمېر  یبيا يو شمېر هغه اشخاص، لکه ښاغل

ډېر فعال وو او د څيل د بيا جوړونې دمخه چې د څيل د ډبرې تر ايښودو  نور

ګڼل کېدل، خو په تېرو نهو مياشتو کې يې بيا پته ونه له اصيل مدعيانو څخه 

لګېده، یو ځل بيا الس په کار شول، دې منځ کې زموږ او د قراردادي رشکت 

تر منځ ستونزې هم پیدا شوې چې پر خپل ځای ورته اشارې کېږي. د دې 

ټول راپيدا شول او د څيل د کار  يادو ښاغلو په ګډون ګڼ شمېر نور اشخاص

پوښتونکي شول، هغه څوارلس، پنځه لس تنه چې څلی يې تردې  د څرنګوايل

ځايه راورسوه، پر ځای پاتې شول، يو ځل بيا زوړ داستان راغربګ شو. ځينو 

بيا په فيسبوک کې خپل عکسونه پورته کړل، ځينو خپلو پلويانو ته وويل چې 

 له موږ څخه مننه وکړئ چې څلی مو درته تکميل کړ. د قراردادي انجنري په

اشاره د هغه پلويانو د هغه عکسونه پورته کړل چې له انجنري )ځالند( څخه مننه 

چې موږ ته يې دا څلی جوړ کړ، په داسې حال کې چې دی د ساختامين 

رشکت مسول و او د کار په مقابل کې يې اجوره اخيستله. په دې منځ کې پر ما 

ړی، له څيل د )يون( هم ډول ډول تورونه پورې شول، چې کار يې انحصار ک

خپل ځان او خپل تحريک په ګټه کار اخيل، دا وياړ له يوه سمت څخه بل ته 

وړي او نور ډول ډول تورونه. دې ډول تورونو او دېته ورته نورو نارښتينو پېښو 

او ګونګوسيو زه دېته اړ کړم چې دغه کتابګوټی وليکم او د څيل د جوړونې 

شته  تلونکي تاريخ برخه يې کړم. خدایټول جريان هېوادوالو ته تثبيت او د را

له رسه مې په زړه کې هېڅکله هم نه ګرځېدل چې زه به له ډول ډول ستونزو 

ر کتابګوټي ليکلو ته هم اړ کېږم اوس مې نو فکد دې رسه مخامخېږم او بيا به 

وکړ، که زه دا کار ونه کړم، نو د هغو خلکو پر حقوقو به خاورې اړول شوې 
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زيات زيار يې ګاللی او يو شمېر اشخاص، ډلې يا ګوندونه وي، چې تر ټولو 

غواړي، د هغوی زيار او کار په خپل نامه متام کړي، د هغه متل د بيا تکرار 

مخه بايد ونيول يش چې کيل ورانوي او يا دې هم د الال په توره عبدالله غوړې 

امه ن مړۍ تر ستوين تېروي؛ مننه او تشکر دې هم نه کوي او هغه دې په خپل

هم متاموي. په همدې ډول بايد موږ د تاریخ هغه بريد ته هم ورسېږو چې د 

تکلفي، تصنعي او ځان خوښو اشخاصو د ناطبيعي ودې مخه ونيسو او حقيقي 

، نارر خدای )ج( حارض شخصيتونو ته الره پرانيزو. يو ځل بيا يادونه کوم چې

اراده موجوده نه وه، نو اثر د ليکلو د دې او شاهد دی چې زما په زړه کې هم 

ځکه خو مې د څيل د جوړونې له پيله بيا تر دې دمه هېڅ ډول يادښت نه دی 

ليکلی او نه مې کوم اسناد راټول کړي، خو د ځينو اشخاصو ناسمو حرکتونو 

څيل حقيقي داستان بيان کړم، اوس خو د ټکنالوژۍ او د دې مجبور کړم چې 

ستګو  د ه د هغو له څپو څخه ترالسه کړم،انټرنېټ زمانه ده، ځينې اسناد خو ب

ليدلی حال به هم بيان کړم او پر خپلې حافظې به هم فشار راوړم چې د تېرو 

نږدې لسو مياشتو مهم ټکي رابرسېره کړم. غواړم د هغو رښتينو افغانانو حق ادا 

کړم چې د زړه له اخالصه يې په دې کار کې هلې ځلې کړي او تر اوسه ال خرب 

دي چې له دوی څخه به مننه او يادونه کېږي او که نه؟ او دوی هم هم نه 

هېچرې تر اوسه پورې هڅه نه ده کړې چې خپله مرسته پر ولس وپاسيل. 

داسې تصور بايد وکړو چې موږ ژوندي خلک، د ميل مبارزې يو لوری او 

تګلوری يو، فکر او قلم هم خوځوو، نو اوس چې يو شمېر سيايس خلک، 

نډپاري او شهرت غوښتونکي زموږ په ستګو کې راننوزي، د عام تنګنظران، ل

ولس به څه حال وي؟ څرنګه چې د نجات څلی د ټولو افغانانو يو تاريخي 

وياړ او د تاريخي واقعيتونو پر بنسټ والړ دی، نو ځکه خو یې بايد د بيا 

جوړونې تاريخ هم همداسې د واقعيتونو پر اساس والړ پاتې يش، نو ځکه مې 

 کتابګوټي د ليکلو تکل وکړ.دې  د

(مه د دوشنبې پر ورځ د سهار تر ملانځه وروسته ۲ل( کال د اسد پر )۱۳۹۶د )
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پر پنځو بجو مې د دې اثر د ليکلو عميل کار پيل کړ او دا يې لومړی يادښت 

دی چې تاسو ولوست، نور پوره داستان او تر دې يادښت وروسته کيسې او 

 پاڼو کې لوستالی شئ! نورو کتابګوټي پهد دې حقيقتونه ټول 

 په درنښت

 ستاسو د ټولو خدمتګار

 ستاسو خپل يون

 (مه، دوشنبه، کابل، مکروريان۲ل( کال د اسد )۱۳۹۶)

 زما خپل کور
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 او څه  الله کلکانی څوک و حبيب

 ؟يې وکړل؟

د نجات منار يا څيل اساس هغې 

 څيل ترد دې موضوع پورې تړلی چې 

پېښه شوې او دا څلی په دمخه جوړېدو 

واقعيت کې د همغې تورې حادثې او 

زمانې په مقابل کې د يوه تاريخي يادګار 

په توګه هسک شوی دی. دې زمانې ته 

دا  وايي. په تاريخ کې )سقاوي اړو دوړ(

دوره د حبيب الله کلکاين چې د )بچه 

 يا )سقاو زوی( په نامه هم يادېده، سقاو(

ه د واکمنۍ لد ده له واکمنۍ رسه پيل او 

 (ات منارد نج)لپاره چې درانه لوستونکي د دې نړولو رسه سمه پايته ورسېده. 

پوه يش، نو ښه به وي، تر هغه وړاندې د ښه د جوړولو پر اهميت او رضورت 

حبيب الله کلکاين پر ژوند او د هغه د واکمنۍ پر څرنګوايل هم رڼا واچول 

څوک د کلکاين د واکمنۍ پر څرنګوايل خرب يش، نو بيا تر هر يش. کله چې 

 چا زيات د نجات څيل پر اهميت، رضورت او ارزښت پوهېږي.

 حبيب الله کلکانی
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))کله چې انګرېزانو له افغانانو څخه په درېيو ستو جنګونو کې د ماتې مزه 

وڅکله، نړيوال پر ستيژ او حيثيت يې کمزوری او پيکه شو، نو له افغانانو څخه 

ل غچ اخيستلو په لټه کې شول، هغوی په افغانستان کې د السوهنې او د يو ډو 

م( کال چې انګرېزانو په رسمي ډول ۱۹۱۹کور ورانۍ ښه پخه تجربه لرله. پر )

په نړيواله کچه خپله ماتې ومنله او د افغانانو بری يې تصديق کړ، نو په افغانستان 

وې، ټوکېدو هيلې پيدا شکې د يو نوي، ښکيل او ښېرازه متدن د زرغونېدو او 

په نړيواله کچه د افغانستان نوم او نښان څرګند شو، په ټوله نړۍ کې زموږ هېواد 

د يو ځانګړي حیثيت وياړ او پرتم خاوند شو. افغانستان په ډېرې چټکۍ رسه 

 د متدن او پرمختګ پر لوري ګامونه واخيستل.

پله  خپلواکي او خانګرېزانو رسه له دې چې په رسمي ډول د افغانانو سيايس

ماتې منلې وه، خو بيا يې هم له السوهنو څخه الس نه اخيسته، دا ځل د يوې 

و کار لپاره دا وار داسې يد دې بلې تجربې د ازمېښت په لټه کې شول. دوی 

شخص وټاکه چې هم ساده او امپړ و او هم راهراً يو لږکي قوم ته منسوب و، 

د حکومت ررفيت څومره دی، ايا دوی انګرېزانو دا ټسټ کاوه چې د لږکيو 

هم په راتلونکي کې د واک د يو کانديد او فکتور په توګه مطرح کېدی يش 

او که نه؟د انګرېزانو ګټې تضمينوالی او پالالی يش که څنګه؟ د حکومت 

کولو او د هېواد د کنټرول ررفيت يې څومره دی؟ په ټولنيز ثبات او بېثباتۍ کې 

دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو او د يو نوي متدن د يې ونډه څومره ده؟ هم

ه خپلو مرستو )بچه سقاو( انتخاب کړ. پ یلپاره يې حبيب الله کلکان پرشا متبولو

جوګه کړ چې لومړی ګړ و بړ جوړ د دې او د کورنۍ ارتجاع په ملتيا يې هغه 

 کړي او بيا نوی راټوکېدلی متدن له سقوط رسه مامخ کړي.

م( کال زېږېدلی دی، هغه د ۱۸۹۰حبيب الله کلکانی د امني الله زوی پر )

شاميل د کلکانو د )ډکو( د کيل اوسېدونکی ، پالر يې څه مهال مالونه پوول، 

بيا يې سقاوي غوره کړه، غوښتل يې چې زوی يې څه درس مکتب ووايي، خو 

ته والړه ناس ښوونځی يې ونه شو لوستالی، له بدو او اوباشو هلکانو رسه يې
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م( کال په شاهي پوځ کې ۱۹۲۶شوه، په غال، قامر بازۍ ور روږدی شو، پر )

عسکر شو او د يوه عادي عسکر په توګه يې دنده رسته رسوله، يو ځل يې د 

لسو ورځو لپاره رخصت واخيست او کور ته الړ، له ځان رسه يې رسکاري وسله 

ه لرې د )حاجي کال( کوتل ت هم په پټه يوړه، کله چې له کابل څخه نهه ميله

ړه او له هغوی رسه يې مقابله وک ورسېد، درې غله په الر کې پرې راپورته شول،

يو غل يې وواژه، کله چې تر رخصتۍ وروسته بېرته کابل ته راغی، نو بيا په پټه 

د وسلې په وړلو او د غله د وژلو پر تور تر پوښتنې الندې راغی، تر پنځو مياشتو 

کې يې له  بازار خوشې شو او پېښور ته وتښتېد، په قصه خوانۍ سزا وروسته

م( کال د ۱۹۲۷)محمد صديق( بوټ خرڅوونکي رسه مزدوري کوله، پر )

دسمرب پر شلمه ده ته له کابله خرب راغی، په پرده کې او په بدله څېره خپلې 

 سيمې ته ورسېد او په داړه مارۍ يې پيل وکړ.

باب وييل چې هغه يو ډېر کور مغزه وګړی و، د ځينې نورو څېړونکو د هغه په 

حافظې ځواک يې نه درلود، ځکه خو يې په درېيو کلونو کې له څو ماليانو 

 کله چې يې پالر د هغه له څخه د بغدادۍ قاعده هم زده نه کړای شوه،

زده کړې څخه بېخي مايوسه شو، نو هغه يې له ملک )محسن خان کلکاين(  

خان و، مزدور کړ، خو تر يو څه ځنډ وروسته يې دا  رسه چې د کلکانو يو غټ

کار هم پرېښود او د سيمې د داړه مارانو له ډلې رسه يو ځای شو، وروسته يې 

له ک د افغانستان په ځينو نورو سيمو کې هم پر چور او چپاول الس پورې کړ،

ې د نيولو په هڅه کد ده چې پوه شو نور نو د خلکو اوسېله تنګه ده او دولت 

م( کال يې له )محمد اعظم خان( رسه د افغانستان خاوره ۱۹۲۶دی، پر )

م د ملګري )محمد اعظد ده پرېښوده او د غال بازار يې ګرم کړ، وروسته د ده او 

خان( تر منځ مخالفت پیدا شو، د سقاو زوی پېښور ته الړ او هلته له )محمد 

ه وجه دی دلتصديق( بوټ خرڅوونکي رسه مزدور شو، څرنګه چې د غال په 

هم تر څارنې الندې و، نو د محمد اعظم خان بېلتون او خپګان ده ته ډېر ګران 

 متامېدل، نو ځکه خو )پاړه چنار( ته الړ او هلته له هغه رسه پخال شو.
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ځينې کتونکي او څېړونکي په دې نظر دي چې سقاو زوی په پېښور کې د 

 -م ۱۹۲۶) سونه لرل، مثالً پراوسېدو پر وخت د برتانيې له استخباراتو رسه متا

ل( کال يې په پېښور کې د رسحدونو د پوليسو له رييس )پريوان( رسه ۱۳۰۵

اوږدې ليدنې کتنې لرلې. ځينې نور څېړونکي نظر څرګندوي چې د کابل د 

اشغال په لومړيو هڅو کې د سقاويانو د فعاليت په ساحو کې برتانوي استازي 

برتانيې له استازي )ام فرنيس( رسه شخيص هم موجود وو او د سقاو زوی، د 

 متاسونه درلودل.

مري غالم محمد غبار ليکي: ))بعد از انکه در ماورای خط ديورند به دزدی در 

پاره چنار متهم و محکوم به يازده سال حبس گرديد، دفعتاً بطور مرموز رها شد 

 و به افغانستان برګشت((

ې ابل شامل د کوهدامن سيمه کې يکله چې افغانستان ته راوستل شو، نو د ک

نور غله او داړه ماران هم پر ځان راټول کړل، د الرې پر شکولو، لوټ او تاالن 

يې الس پورې کړ، له خپلو غلو رسه د مرکزي دولت پر وړاندې ودرېد، کورنۍ 

ارتجاع، ځينې تنګنظره روحانيون او انګلييس استخبارات ټول رسه يو ځای 

 لو پالن يې جوړ کړ.شول او د کابل د نيو 

ل( کال د عقرب په پای کې يې د کابل ۱۳۰۷او د ) م( کال په نومرب۱۹۲۸د )

(مه ۲۲ل( کال د لېندۍ پر )۱۳۰۷او د هېواد شامل واليتونو الره قطع کړه، د )

يې د )رسای خواجه( سيمه ييز حکومت له منځه يوړ، حبيب الله کلکاين د 

د بريد لپاره د کابل شامل  ل ليندۍ(۱۳۰۷)(مه ۱۳م( کال د دسمرب پر )۱۹۲۸)

آرا( کې ودرول شو. د  ته راغی، د خري خانې له کوتله راواوښت او په )شهر

اعالن کړه او د  امان الله خان له سلطنت نه خپله خلع (مه غازي۱۳پر ) جنورۍ

(مه رسدار عنايت الله خان په داسې حال کې چې د سقاو زوی ۱۵جنورۍ پر )

سيمه نيولې وه او کابل يې محارصه کړی و، د پادشاهۍ اعالن د )ده کېپک( 

(مه بېرته خلع او واک د سقاو زوی ته ورسېد، د جنوري ۱۷وکړ، د جنورۍ پر )

( د سقاو زوی ۲۸ل( کل د مرغومې )۱۳۰۷( بجې د )۵(مه د مازيګر )۱۸پر )
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ن اګلخانې ماڼۍ کې کېناست او په دې ترتيب د افغانست پههم ارګ ته راغی او 

 د تاريخ يوه توره دوره پيل شوه.

غالم محمد غبار په دې اړه ليکي: ))شخص حبيب الله طبعاً از اداره يک کشور 

 نی بلکه از اداره حسابی يک قريه هم عاجز بود((.

))اينها چون از عرص و حتی محيط کابل عقب مانده افتاده تر بودند و هر جا 

، تا در يک عرصه در شده هيچ رسی می يافتند در صدد بريدن ان می شدند

رسی باقی مناند و انها به تنهایی رس افرازند، پس به شمشیر و زنجري و اعدام 

 تکيه می کردند((.

وام حکومت اغتشاشی بچه سقاو ت شان امان الله با استقرار ))انقراض سلطنت

بود، و اين واقعه در افغانستان به حيث يک فاجعه تلقی ګرديد، مخصوصاً در 

طبقه روشنفکر. وحدمت ملی افغانستان به واسطه توليد نفاق عمومی  بني

بنامهای پشتون و تاجک، هزاره و ازبک، سنی و شيعه و امثال ان بر هم خواهد 

خورد، و بااالخره فضای ديگر و قرش ديگر ايجاد خواهد ګرديد که به منافع و 

 .((رقصيدمصالح مردم افغانستان ارتباط نداشته و بساز ديگران خواهد 

د سقاو زوی په واکمنۍ رسه په ټول هېواد کې يوه رسارسي اناريش رامنځته 

شوه، نوی راټوکېدلی متدن پر شا ومتبول شو، د خلکو عزت، حيا، رس او مال 

په خطر کې شو، د پوهې، کلتور او پرمختګ دروازې وتړل شوې، ان تر دې 

و عدليې ې يې د معارف اچې بچه سقاو لومړی کار دا وکړ چې په خپله کابينه ک

 وزارت ته ځای ورنه کړ.

د واک د لومړيو ورځو پر مهال يې خلکو ته په خپله يوه وينا کې وويل: ))مه 

)من( اوضای )اوضاع( کفر و بی دينی والتيگری )الرد منايی=کفر( حکومت 

سابقه ره ديده، و برای خدمت دين رسول الله کمر جهاده بسته کدم )کردم(، 

ادرا ره )برادرها را( از کفر والتی ګری نجات بتم )بدهم(. مه باد ازی تا شام بي

پيسه )پول( بيت املاله به تعمري و متب )مکتب( خرچ نخات کدم، همه ره به 

عسکر خود ميتم )ميدهم( که چای و قند و پلو بخورن، و به مال ها ميتم که 
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مه ره م و هعبادت کنن، مه ماليه صفايی و ماسول )محصول( ګمرک منی ګري 

بخشيدم و ديګه مه پاچای )پادشاه( شام ستم و شام ريت )رعيت( مه )من( 

می باشین، برين )برويد( باد ازی )بعد از اين( هميشه سات خوده تري کنني 

)وقت خود را خوش بګذرانيد(، مرغ بازی، بودنه بازی کنین، و ترنګ تانه 

 )لحظات تان را( خوش بګذرانین.((

نه په کې عدل وي او نه هم په کې د علم ډيوه، سړی  نو هغه حکومت چې

 خپله اټکل کوالی يش چې هغه به څومره د جهل، تيارو او فساد رسچينه وي.

د حبيب الله کلکاين د واکمنۍ د حاالتو د روښانتيا لپاره به ښه دا وي چې د 

هغه وخت د لیکوالو ځينو ليکنو او يادښتونو ته مراجعه ويش، چې په دې اړه 

د  (رساج التواريخ)ه کې معلومات راغيل دي، په دې يادښتونو کې مهم د پ

ليکوال )فيض محمد کاتب هزاره( يادښتونه دي، چې څه يې په ستګو ليديل 

هغه يې د نېټې په قيد ليکيل او داسې ښکاري چې وروسته يې پر خپلو 

يادښتونو د بيا کتنې وخت هم نه دی پيدا کړی، ځکه چې د سقاو د زوی 

جالدانو هغه دومره وهلی و، چې ډېر سخت ناروغ شو او څه کم يو نيم کال 

وروسته د همغو وهلو ټکولو له السه وفات شو، دا يادښتونه افغانستان ته د 

م( کال يوه رويس ليکوال د افغانستان له ۱۹۸۱روسانو تر راتګ وروسته پر )

امريکايي  ستهميل ارشيف څخه اخيستي، په رويس يې ترجمه کړي او بيا ورو 

م(کال په انګلييس ژبه ترجمه کړي او ۱۹۹۹ليکوال )رابرټ ميک چيسني( پر )

 د )کابل په محارصه کې( کتاب په نوم يې چاپ کړي دي.

کتاب هره پاڼه د سقاوي رژيم له جناياتو او تباهيو څخه پرده پورته کوي، د دې 

ر رااخلو ظو خو موږ يې رصف ځينې برخې د خپلو لوستونکو لپاره په دې من

چې هغوی دا قضاوت وکړای يش چې اوس هم دغه رژيم ته د ځوامنردانو او 

عيارانو نظام ويل کېدی يش که نه؟ )فيض محمد کاتب هزاره( د خپل کتاب 

په يوه برخه کې د سقاويانو په اړه ليکيل چې دوی ته رصف د مذهب، دولت 

يانولو دوی د وحشت د باو مسلامنانو د تباه کوونکو نوم ورکول کېدالی يش. د 
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لپاره نور کلامت او تعريفونه نه شته. )حبيب الله کلکانی( چې هر څومره 

فرمانونه صادر کړي او په هغوی کې يې ځان د مذهب خادم معريف کړی دی، 

دا رصف د خلکو د غولولو لپاره دي. دوی )سقاويانو( د حکومت ټوله هغه 

ره ه شوې وه، لوټ کړه. پر دې رسبېشتمني چې له هېواد څخه د دفاع لپاره ذخري 

خلک په وچ زور بې له تنخوا د امري حبيب الله په پوځ کې بريت کېږي. دا په 

حقيقت کې د شيطان پوځ دی، چې ودانۍ تباه کوي او کورونه چوروي، مګر 

رسه له دې هم فاسد وزيران، حرضتان او تش په نامه ماليان او نور بې دينه 

ې د دوی له السه پر خلکو راغلې ده، عادي بويل خلک دا غم لړلې وضع چ

 مخ(  ۵۷ -او وايي چې خري او خريت دی. )فيض محمد کاتب

 فيض محمد کاتب وروسته ليکيل چې دوی )سقاويانو( د هغو نجونو لستونه

پیدا کړل چې ښوونځي ته تللې او هغوی ته يې امر وکړ چې هره يوه بايد يوه 

واده يش او د اسالم په نوم يې پر وطن باندې کوهستاين يا کوهدامني غله ته 

 (۵۹ –داسې فاجعه راوستله چې تصور يې نه يش کېدالی. )هغه کتاب 

سقاويان ګواکې کابل ته رصف د چور لپاره راغيل وو او په دې الره کې يې 

پر هېڅ يش رصفه نه کوله، فيض محمد کاتب لیکيل چې هره ورځ به جار 

دوکانونه خالص کړي او هر څوک چې چور وهل کېده چې خلک بايد خپل 

کوي، هغه به اعدام يش. مګر د غلو دې ډلې هېڅ وخت دوکاندارانو ته پيسې 

نه ورکولې او چې هر څه يې خوښ وو، هغه يې په توبرو کې اچول او په خپله 

مخ( هغوی د وسلو د پیدا کولو په پلمه کورونه ۵۹ -)هغه کتاب مخه تلل.

 مخ(. ۶۰الس ته ورتلل هغه يې وړل. )هغه کتاب  تاليش کول او چې څه يې

ې د الله په دې عقيده و چ د کابل خلکو هر څه د رس په ستګو ليدل، حبيب

الله فاسد حاميه وکړه چې د اماند ده کابل خلکو د يوه غله په حيث ځکه 

حکومت څخه په تنګ وو، مګر کله چې دی په خپله پاچا شو او د خلکو په 

 دوهلو او چورولو او پر ناموس باندې په تېريو کولو يې بنا وکړه، نو خلک هم 

مخالف شول او له خدای څخه يې د هغه د تباه کېدلو غوښتنه کوله. )هغه ده 
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 مخ( ۸۰ –کتاب 

يد حسني( او خپل ورور )حميد الله( ته د سقاو زوی خپل د جنګ وزير )س

وکيل السلطنه و، تام واک اختيار ورکړی و او د هېڅ يش پوښتنه يې د ده چې 

نه ورڅخه کوله. فيض محمد کاتب ليکي چې سيد حسني او د حبيب الله 

ورور حميد الله چې په دې تازه شپو کې يې د وزير جنګ او رسدار اعلی او 

لګيا  و او هلکانو رسه په عيش او نوشځستي وو، له ښنايب السلطنه لقبونه اخي

وو او کله چې د تګاو د خلکو له قيام څخه خرب شول، نو سماليس يې خپلو 

مخ( ۱۱۴ –باوري کسانو ته امر وکړ چې پر دفاعي کارونو لګيا يش، )هغه کتاب 

و او هلکانو پر عزت تېری کول، په ځدیو انسانانو څلور ځايه کول، د ښد ژون

انونو کې د بې ګناه انسانانو اچول، غرغره کول او په ناحقه د خلکو د وينو زند

مخ( د سقاو د زوی ۱۱۷ –تويول، د سقاويانو ورځني کارونه وو )هغه کتاب 

ورور )حميد الله( د کابل وايل )ملک محسن( ته ځکه سزا ورکړه چې ويل 

يې  يې د مرحوم خزانه دار محمد رسور خان د کور د ضبطولو پر وخت

 څلوېښت زره روپۍ ځان ته ګرځولې دي. 

امان الله خان د خارجه وزير غالم صديق خان، د  امري حميدالله دغه راز د

 دربار د وزير محمد يعقوب، د دفاع وزير عبدالعزيز، محمد خان ياور، 

حيات الله خان عضو دوله او تقريباً نورو دوو سوو تنو له کورونو څخه پيسې 

مخ( د حبيب الله ورور حميد الله د ۱۲۴ –پټ کړل )هغه کتاب او قيمتي شيان 

خپل ورور په امر د کابل وايل )ملک محسن( او د دربار وزير شېرجان او نورو 

غلو څخه دوه سوه زره روپۍ چې له خلکو څخه يې په زور اخيستې وې 

 مخ(.۱۳۵ –واخيستلې )هغه کتاب 

ه و يوه په زړه پورې کيسفيض محمد کاتب د سقاو د زوی د حکومتي اجراات

يشتمه د کابل وايل )ملک محسن( د کابل ريکوي او وايي چې د )می( پر څل

د پخواين وايل )مري زمان الدين( پر کور د شپې بې خربه ورننوت، د کور ټول 

قيمتي شيان او پيسې يې يووړې او د هغه دوو زامنو او کونډې ته يې وويل 



 

 26 / نجات څلی
 

وړي او دی سبا د موجودۍ لپاره بېرته  چې په کور کې هېڅ يش ته الس ورنه

 راځي.

د جون پر دوميه د )مري زمان الدين( کونډې ))خادم دين رسول الله(( ته 

عريضه وکړه او ورته ويې ليکل چې د هغه وايل )ملک محسن( د هغې کور 

ښځو  د څخه يې پنځه ويشت زره روپۍ، قالينې،ته لوېدلی او د هغه له کور 

ګاڼې او دوه ټوپکونه وړي دي، امري د هغې د عريضې په ځواب کې په خپله 

ملک محسن ته وريفه ورکړه چې د دغې قضيې په باره کې تحقيقات وکړي، 

که څه هم چې ملک محسن د مري زمان الدين د کور د لوټلو په شپه په خپله 

 ښځو ګاڼې راوړې وې. د کابل وايل ملک محسن د  امري حبيب الله ته د

 مري زمان الدين کونډه تهديد کړه او هغې وروسته په يوه بل مکتوب کې 

حبيب الله ته وليکل چې د هغې له کور څخه رصف دوې قالينې ورکې شوې 

 او د هغه پلويان د خپلې واکمنۍ پر مهال حبيب الله کلکانی
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 -دي. سړی به د غلو له حکومت څخه د بل څه يش انتظار ولري؟ )هغه کتاب

 مخونه( ۱۳۴-۱۳۵

ږ ځينې هغه ليکوال چې له بده مرغه د سقاو د زوی د وحشت دوره يې په زمو

ستګو ليدلې ده، بيا هم هغه ته د 

عيار او ځوامنرد خطاب کوي. 

ځوامنرد د دې  کاتب فيض محمد

د ناموس دارۍ په باره کې چې د 

عيارۍ د مسلک اساس دی، داسې 

ليکي: ))حبيب الله چې په ډېرو 

 و لویلږو ورځو کې يې د ښځو ي

حرم ځانته جوړ کړی و، د اپريل پر 

لومړۍ نېټه فيصله وکړه چې د 

رسدار نرص الله خان او رسدار امني 

الله خان چې دا وخت بنديان وو، 

لوڼې خپل ځان ته کېنوي. خو کله چې خرب شو هغوی واده شوي دي، نو الس 

يې  هيې ترې واخيست او د رسدار محمد عيل د ښايستې لور د واده کولو فيصل

وکړه. هغې نجلۍ د سقاو له زوی رسه تر واده کولو مرګ بهت وباله او زهر يې 

وخوړل. مګر د خدای په فضل زهرو مړه نه کړه او ژوندۍ پاتې شوه. )هغه 

 مخ(۱۴۴ -کتاب

سني( د )سيد ح فيض محمد کاتب وروسته ليکي چې د سقاو د زوی مرستيال

اپريل پر اوويشتمه وروسته له هغه چې يوه معصومه نجلۍ يې په خپل کور کې 

 په زوره بې سريته کړه، نو امر يې وکړ چې د امري عبدالرحمن خان او امري 

حبيب الله خان د کورنيو له ښځو رسه دې هغه سلوک ويش چې هغوی د هزاره 

 عربت يش. البته ګانو له ښځو رسه کاوه. څو چې د نورو خلکو 

 یسيد حسني د رسدارانو پر مال او ناموس باندې د سقاو د زوی په اشاره تېر 
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  مخ(۱۴۵ –کاوه. )هغه کتاب 

د سقاو زوی د ټولو خلکو په تېره بيا د هغو کسانو مال ځان ته حالل باله چې 

نه و ورکړی، هغه د شينوارو، خوګياڼيو او سلېامنخېلو د قبايلو ده ته يې بيعت 

ملکانو او خانانو ته چې له ده څخه يې د پيسو او وسلو غوښتنه کوله، د اپريل 

پر دېرشمه وويل چې هزاره ګانو ده ته بيعت نه دی کړی، د هغوی شتمني، 

ه غه يو ځمکې، ښځې او کوچنيان ټول د دوی مال او په دوی پورې اړه لري. ه

ورځ وروسته د درېو تنو هزاره ګانو رسونه چې په اور يې وريت کړي او په 

لرګيو يې مېخ کړي وو او نولس تنه هزاره بنديان په بازارونو ګرځول او خلکو 

ته يې ورښودل چې هر څوک له خادم دين رسول الله رسه مخالفت وکړي 

 مخ(.۱۵۳-۱۵۲ –عاقبت به يې دغه وي. )هغه کتاب 

 مد کاتب وروسته ليکي چې د )می( په ورستيو شپو ورځو کې فيض مح

حبيب الله امر وکړ چې د کوچي پښتنو هغه دولس زره کورنۍ دې په بتخاک 

کې راوګرځول يش چې له پېښور او جالل اباد څخه هزاره جاتو ته روانې دي. 

د هغوی ټول بار وړونکي حيوانات او نور څاروي او ټول تجاريت مالونه يې 

 او د هغه پلويان د خپلې واکمنۍ پر مهال حبيب الله کلکانی
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خه واخيستل او امر يې وکړ چې د هغوی بار وړونکي حيوانات دې د ورڅ

وسلو او مهامتو د وړلو لپاره قطغن، بدخشان، مزار رشيف، هزاره جات، 

کندهار او جنويب ته واستول يش. هغه وروسته د کوچيانو مرشان وروبلل او 

ورته ويې ويل چې که پر هزاره ګانو باندې حملې وکړي، نو د هغوی ځمکې 

و شتمني به دوی ته ورکړي. مګر په دې نه و خرب چې ده له پښتنو څخه قدرت ا

غصب کړی دی او ټول پښتانه يې د ځان دښمنان کړي او بيا غواړي پښتانه له 

هغو هزاره ګانو رسه وجنګوي، چې هغوی د پښتنو د مالتړ لپاره د جنګ ميدان 

ر وسايت، مګپه خپل الس کې  ته وتيل دي. دی غواړي په دې توګه قدرت

دی يو جاهل دی او په دې نه پوهېږي چې مملکت څرنګه اداره کېږي. )هغه 

 مخ(۱۵۳ –کتاب 

 فيض محمد کاتب د خپلو يادښتونو په سلسله کې د سقاو د زوی د ورور 

نايب السلطنه و، د چور او تاالن کيسه کوي او وايي چې د ده حميد الله، چې 

و د هغه پوځيانو پر )رسه چشمه( باندې د جوالی پر لومړۍ نېټه حميد الله ا

او هزاره ګانو توپري يې ونه کړ او کورونه يې لوټ کړل.  وحمله وکړه. د تاجک

څاروي يې وررسه بوتلل او باالخره يې د کورونو دروازې وايستلې. ويل کېږي 

 د هغه سړيو د يو نيم مېليون روپيو په ارزښت مالونه لوټ کړل.او چې حميد الله 

( نارينه او )څلوېښت( ښځې کابل ته وررسه بوتلې، ۳۴له څلور دېرش )حميد ال

نارينه يې بنديان کړل او خپلو سړيو ته يې امر وکړ چې ښځې خرڅې کړي. 

مخ( . ملک محسن د اګست د مياشتې پر اوله د هغې ښځې ۲۵۷)هغه کتاب 

 هيې هغه پ مېړه غرغره کړ چې حامله وه، د ماشوم د زېږېدلو تر وخته پورې

بنديخانه کې وساتله او وروسته يې حکم وکړ چې ښځه او ماشوم دې دواړه 

ووژل يش. قايض اعتاض وکړ او ويې ويل چې دا د رشعې رشيفې خالف 

کار دی، خو ملک محسن وويل چې که د رشعې خالف وي او که نه وي، دا 

دی او بايد چې عميل يش، نورې خربې په کار نه دي. )هغه کتاب  زما حکم

 مخ(۲۳۴ –
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د سقاو زوی د برچې په زور خلک په خپل پوځ کې ساتل او چې چا د تېښتې 

تکل کاوه، هغه يې ځای پر ځای اعداماوه. ملک محسن کله چې له لوګریانو 

رسه جنګ ته روان و، په الره کې هغه څلور تنه عسکر ځای پر ځای وويشتل 

پاړس ويشتمه شچې له پوځ څخه تښتېديل وو. د سقاو زوی د جوالی پر څلور 

تنه عسکر بې وسلې او اعدام کړل. د سقاو زوی د ابو القاسم په نوم شيعه سيد 

چې ده ته يې په وزير اباد کې د جنګ محاذ ته يو پوخ کړی پسه، ډوډۍ، 

پر اساس چې ويل يې  رپوټد دې شلومبې او نور خوراکي شيان وروړي وو، 

ړی و، په خپل الس اووه هغه په خپل کور کې ياغي هزاره ګانو ته ځای ورک

مرمۍ وويشت. د هغه کور يې چور کړ، د هغه دوه ښځې او يوه نامزده لور يې 

خپلو کوهدامنيو ته په نکاح کړې، د هغه کور او جايداد ته يې اور واچاوه او 

بیا نو د غله امري ورور )حميد الله( د هغه د مېرمن له غېږې څخه اته مياشتنی 

ې مخې ته يې پر ځمکې وويشت او ځای پر ځای ماشوم زوی واخيست، د هغ

 مخونه(۱۴۸-۱۴۷) -يې مړ کړ. هغه کتاب

لوستونکي ته ښايي د فيض محمد کاتب خربې د يوه سړي قضاوت ښکاره 

يش او داسې فکر وکړي چې د يوه 

سړي د شخيص قضاوت پر اساس د 

بشپړ نظام محکومول له واقعيت او 

حقيقت څخه لرې خربه ده، خو له نېکه 

مرغه چې د سقاو د زوی د پاچاهۍ پر 

وخت نورو کسانو هم د خپلو ستګو 

 ليکيل دي. البته فيض ليديل حاالت

محمد کاتب د يوه هوښيار او ځريمن 

ليکوال په حيث خپله وريفه په ډېره ښه 

توګه رسته رسولې او پېښې يې په 

 بيان کړي دي. د افغانستان مشهور ژورنالېست او لیکوال تفصيل رسه 

 غالم محی الدين انيس
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چې د پېښو د لومړيو شپو ورځو پر مهال په کابل کې  )غالم محی الدين انيس(

سې ليکي: ))په کابل کې د رلم او تېريو يو قيامت جوړ و او د شاميل و، دا

خلک د يو ه کرنيل، يا برګډ او يا خودمختار نايب ساالر تر قوماندې الندې د 

کابل د مشهورو خلکو او عايل رتبه مامورينو کورونو ته ننوتل او د وسلو او يا 

لو ټکولو او وه کول او د رسکاري مالونو د پیدا کولو په پلمه يې کورونه تاليش

د ټوپک د قنداق په واسطه يې هغوی مجبورول چې څه په کور کې لري، ټول 

حارض کړي، بيا يې نو چې زړه غوښتل هغه يې اخيستل او په خپله مخه به تلل. 

مخ(. بل ځای ليکي: ))قلم د هغه څه له تصويرولو څخه  ۹۸)بحران و نجات 

ول او نه غواړم په دې کتاب کې هغه عاجز دی چې د کابل پر خلکو تېر ش

فجايع بيان کړم چې په دغو خطرناکو او بېروونکو لحظو کې د کابل پر ښار 

تېر شول. فقط دومره به ووايو چې غالبه ډله د عوامو او جهالو يو ټولی  باندې

و او مغلوبه ډله عسکر او صاحب منصبان وو. دې غلو دومره چور وکړ او د 

لوڅ کړل چې حتی د سقاو د زوی هم پر خلکو زړه کابل خلک يې دومره 

مخونه( غالم محی الدين انيس بل ځای ليکي:  ۹۹-۹۸ -)هغه کتاب وسوزېد.((

)) د سقاو د زوی منصبدارانو خصوصاً خود مختارانو پر ښار قيامت جوړ کړی 

دی، مګر که د امنيت مسئلې ته وګورو نو امنيت خو معموالً غله او لوچکان 

ر څرنګه چې اوس په خپله دغو غلو ته د ملک د پاچاهۍ وريفه خرابوي، مګ

ورترغاړې شوې ده، نو ويالی شو چې په ملک کې امنيت ټينګ دی، خو د 

امنيت پر ځای بل قيامت جوړ دی او هغه دا چې د دغه ښار خلک د دغو 

خودمختارانو له السه د شپې ارام خوب نه لري. هغوی د وسلو او  بدبختو

رسکاري مالونو د پیدا کولو په پلمه کورونو ته ننوزي او خلکو ته ازار ورکوي. 

خودمختارانو تر ټولو خندوونکی کار دادی چې وړې وړې صندوقچې د دې 

ا نو يپه خلکو خالصوي او وايي مبادا ټوپکونه مو په کې پټ کړي نه وي او ب

مخ( بل ۱۰۰ –چې څه پيسې او جواهر پيدا کوي هغه چوروي.(( )هغه کتاب 

ځای ليکی چې د سقاو زوی او د هغه حکومت په ډېره کوچنۍ ګناه خلک 
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اعدامول او چې په چا کې به يې د مخالفت نښه وليده، هغه به يې واژه او يا يې 

 مخ(.۱۰۶ډېرې سختې سزاګانې ورکولې. )هغه کتاب 

پروفيرس مرحوم محمد عيل، چې د سقاو د زوی د نظام د لومړيو شپو د تاريخ 

ورځو پر مهال په کابل کې حارض و، ليکي چې: ))د کابل پر ښار باندې بېحده 

زيات رلمونه وشول، ارګ د داسې راملانو الس ته ورغلی و، چې د هېڅ ډول 

 ړلتقانون مراعات يې نه کاوه، ښوونځي، پوهنځي او مفيدې موسسې ټولې و 

شوې، کتابتون، البراتوارونه او شاهي ميوزيم چور شو او نادر کتابونه تباه شول، 

وسوزول شول او يا په ډېره نازله بيه خرڅ شول. د سقاو زوی ارشاف او پوهان 

په ډېره بې ادبۍ له کورونو څخه را ايستل، په بازارونو يې ګرځول، شکنجې يې 

ه لې، د سقاو له زوی رسه راغيل غلورکولې او په زور يې پيسې ورڅخه اخيست

او داړه ماران هر يو پاچا و او حتی يوه عسکر هم ځان مستقل باله او چې څه 

د کابل تاجرانو ته يې وويل چې حکومت ته  يې زړه غوښتل هغه يې کول.

ډېرې زياتې پيسې ورکړي، که نه نو سخت عذابونه او شکنجې يې تر خوا دي. 

وينې دې  دشتمنو او متنفذو خلکو بدګومانه و.  دا بېسواده مستبد پر ټولو

د قهر تنده د سړېدلو نه ده او چې پر هر چا به بدګومانه شو،  څښونکي پاچا

د غضب قرباين کېده. نه چا څه ويالی شول او نه چا ته د څه ويلو د ده هغه به 

مجال ورکول کېده. اکرث بدمرغه قربانيان يا په توپونو کې والوزول شول يا 

يشتل شول، يا ووهل شول، يا په نېزو ټوکر ټوکر شول او يا په لوږه قتل شول. وو

په اېشېدلو تېلو شکنجه کول، د اوسپنې په قفسونو کې د خلکو اچول، د السونو 

او حتی د وجود د ټولو اندامونو يو په یو پرې کول، د هرې ورځې عادي خربې 

 وې.((

ل و رشايطو کې زياتره وخت په کابژورنالست )رانالډو ايلډ( چې په دغ زانګرې

کې و، ليکي چې: ))د سقاو زوی لکه ځناور په وهلو ټکولو کې لوی شوی و 

او کله چې قدرت ته ورسېد، نو داسې رلمونه يې وکړل چې په تاریخ کې يې 

چندانې ساری نه درلود. په لومړي رس کې د کابل خلک ورته خوشاله وو او 
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ل خلکو ښه خاطره نه ورڅخه درلوده، سزاوې چې ده ځينو کسانو ته چې د کاب

ورکولې، نو هغوی به ويل چې ښه کوي، چې رامل ته سزا ورکوي. خو کله 

چې د کابل خلکو ته څرګنده شوه چې هغه د انسانانو له کړاو او شکنجه کېدلو 

څخه خوند اخيل او چې هر څومره رلم کوي، زړه يې نه سړېږي، نو د کابل 

ه خدايه څخه يې پخوانی حال غوښت. په لومړي رس خلک پښېامنه وو او ل

کې واچول چې په پخواين دربار  کې يې هغه ښځې او ماشومان په زندانونو

پورې يې اړه درلوده. خو وروسته خلکو ته معلومه شوه چې هغه له رلم او 

قساوت رسه مينه لري او رصف ګناهکارانو ته نه، بلکې هر چاته چې زړه يې 

م(. رانالډو ايلډ( بل ځای ليکی ۲۵۷-۲۵۶) و کړوي يې.((يش سزا ورکوي ا

چې: ))په کابل کې د حبيب الله د امارت له اعالنېدلو رسه د ښار خلک يا مړه 

شول او يا د مرګ په انتظار ناست وو، له غرغرو څخه به مړي لرې شوي نه وو، 

ر پر اچې بيا به نور ورباندې وځړېدل. خلک مېخ کېدل او په دار کېدل او د ښ

دېوالونو باندې د انسانانو رسونه ځړېدل. په کابل کې د سقاو د زوی له پاچا 

کېدلو رسه خلک د انسانانو د غوښو د سوزېدلو له بوی او د نېزو پر رسونو 

 باندې د رسونو له ليدلو رسه عادت شول.

 سقاويانو د انتقام د اور د سړولو لپاره د منځنيو پېړيو شکنجې بېرته رواج کړې.

 انسانان په تېلو کې ايشول کېدل او کابل رښتيا هم تاريکو پېړيو ته والړ.((

مري غالم محمد غبار چې پر دغه وخت په کابل کې هر څه د رس په ستګو 

ليديل دي، ليکي چې دوی )سقاويانو( قايض عبدالرحمن، چې د مولوي 

ند پر بعبدالواسع په شان د نوي فکر څښنت قايض و، د کابل پر چوک باندې 

بند پرې کړ او په جنګ کې د وژل شويو کسانو رسونه يې د )پل خشتي( په 

 بازار کې پر دېوالونو وځړول او په دې توګه يې په ښار کې وحشت ايجاد کړ. 
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له بده مرغه چې مرحوم غبار خپلې هغه 

خربې چې رصف يوه پاڼه مخکې يې 

د  پاڼه کېليکلې دي، هېروي او په بله 

سقاويانو په باره کې ډېر کمزوری او 

ناعادالنه قضاوت کوي او وايي چې 

هغوی د تودو له منځه راپورته شوي وو، 

له چل، توطيې او د خلکو له غولولو 

څخه يې نفرت درلود، مالونه يې ټولول، 

مګر خصيص نه وو او هغه څه چې يې 

ترالسه کول هغه يې په نورو مرصفول او 

عرصي غلو په شان د طال او نقرې له ذخريه کولو، تجارت او د اوسينو 

 سودخورۍ رسه بلد نه وو.

مرحوم غبار ګواکې په دې عقيده دی چې که څوک له نا مرشوع الرو السته 

راوړې پيسې پر خپلو داړه مارانو ولګوي او د عيش او عرشت محفلونه 

ې که ار فکر کوي چورباندې جوړ کړي، نو بيا چندانې پروا نه لري. مرحوم غب

څوک د خلکو له منځه راووځي هغه چې هر څه جنايتونه کوي، بايد چې یو 

 څه له اغامض څخه کار وررسه واخيستل يش.

البته حقيقت د ملر په شان روښان دی، د فيض محمد کاتب هزاره او نورو ټولو 

هغو کسانو له يادښتونو څخه چې هر څه يې د رس په ستګو ليديل دي، 

م( کال له جنوري څخه د اکتوبر تر ۱۹۲۹ه ده چې په کابل کې د )څرګند

نياميي پورې د غلو، داړه مارانو او قاتالنو حکومت و او له رس او مال څخه 

 نيولې د خلکو تر ناموس پورې يې پر هر څه باندې تجاوز وکړ. 

رسدار فيض محمد خان زکريا وايي: ))من شخصاً بچه سقاو را از نقطه نظر 

( پرس يکنفر سقاو بود انتقاد منی کنم )باشد متاع نيکو ازهر دکان که باشد اينکه

ليکن اعامل بچه سقاو، رلم و ستمګاری بچه سقاو، جهالت و وحشت بچه 

 مري غالم محمد غبار
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سقاو راننګ و عار برشيت ميدانم، و در عرص بيستم سلطه جهل و وحشت در 

 افغانستان يک حادثه بس ناګوار و انفعال انګيز است.((

له ښاري کلتور او متدن څخه د سقاو زوی د ناخربۍ په هکله يوه ناويلې کيسه 

چې تر اوسه رسنیو ته نه ده رسېدلې، غواړم هغه هم درنو لوستونکو رسه رشيکه 

کتاب د ليکلو پر مهال زه )يون(، مېرمنې مې )ارين يون او لور مې د دې کړم. 

ابل کې د غازي امان الله خان لور )شهزادګۍ هنديې( کور ته )هيله يون( په ک

ل( کال، د ۱۳۹۶ورغلو، د )

(مه نېټه، د ۱۹اسد مياشتې )

غرمې يوولس بجې وې. 

هدف مو دا و چې د غازي 

امان الله خان د زوی او د 

شهزادګۍ هنديې ورور 

)شهزاده احسان الله( چې په 

دې نږدې ورځو کې په حق 

يې رسېدلی و او حکومت 

په ارګ کې رسمي فاتحه واخيسته، نو موږ هم د فاتحې او دعا لپاره کور ته 

ورغلو، د غازي امان الله خان د ژوند د وروستيو کلونو دردوونکې خاطرې، له 

وطن رسه د هغه مينه او پرديس ژوند، ټول يې بيان کړل، دې کې د سقاو زوی 

نادان شخص و، له بحث هم راغی، هغې وويل: ))د سقاو زوی يو ساده او 

و نارينه ا ينه وومتدن او ترقۍ څخه ناخربه و، ښاري ژوند يې نه پېژند، ان د ښځ

وو د لباس توپري يې هم نه شو کوالی، کله چې پاچاهۍ ته ورسېد، نو په ارګ 

کې زما د مور او د کورنۍ دنورو ښځو ښځينه کايل پاتې وو، په هغې کې رنګه 

ه سقاو زوی او نورو ملګرو يې هغه ښځينه او ګلداره جاکټونه هم وو، خپل

جاکټونه هم له بکسونو راوويستل، وايې غوستل، يو بل ته يې ويل: دا د 

باچاهۍ کايل دي، خوند کوي، وايي غوندئ.(( نو اوس خپله فکر وکړئ، 

 اسمعيل يون او شهزادګۍ هنديهمحمد 
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واک ته ورسېږي، د هېواد حاالت به کومې  داسې شخص او اشخاص چې

 خواته الړ يش؟

د سقاو زوی د واکمنۍ پرمهال د شويو رلمونو په باب چې څه يادښتونه زموږ 

الس ته راغيل او يا تر موږ پورې رارسېديل دي، هغه زياتره د کابل په باره کې 

دي. د والياتو په باره کې ال چا زيات څه ليکيل نه دي او سړی د کابل له 

وضعې څخه د ټولو والياتو د وضعې 

د سقاو زوی د  .اټکل هم کوالی يش

رلمونو په باب د هېواد د يو زيات 

شمېر ليکوالو له خوا د حقيقتونو له 

څرګندولو رسه رسه دې کې هم شک 

نه شته چې د سقاو زوی هم خپل 

درباريان او غوړه ماالن درلودل، يو 

شمېر ليکوال يې هم درلودل، له هغې 

)خليل الله خلييل( چې د  جملې څخه

 و، پالر يې )مريزا حسني خان( د امان الله خان د کلکاين د دربار منيش

واکمنۍ پر مهال د مشهود جرم په تور اعدام شوی و، نو ځکه خو خلييل د 

سقاو زوی ته ډېر نږدې و، د هغه په باب يې د )عياری از خراسان( په نامه يو 

کتاب هم وليکه، ده او نورو درباريانو هغه ته د ))خادم دین رسول الله(( لقب 

هم ورکړ. په داسې حال کې چې تاریخ شاهدي ورکوي د سقاو زوی د اسالم 

له اساساتو هېڅ خرب نه و، ان د اوداسه او ملانځه پر فرايضو او ارکانو هم خرب 

نه و. ځينې تاریخ ليکونکي وايي، د سقاو زوی چې کله ارګ کې د واک پر 

ښتان يې وست چې وېګدۍ کېناست، نو ماليان ورته راغلل، بيا يې ورته نايي را

اصالح او هم يې د سنتو پر طريقه برابر کړي. د اوداسه او ملانځه طريقه ورزده 

کړي او نور ديني فرايض. تاريخ ليکونکو د سقاو زوی په باب ان ځينې داسې 

ږي. همغه رشمې واقعيتونه هم بيان کړي چې عادي مجلس کې يې سړی په بيان

 خليل الله خلييل
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 څخه څو ساده ديني پوښتنې کلکاينوخت يو ځوان انګرېز ژورنالېست له 

وکړې، خو سقاو ورته داسې ځوابونه ورکړل چې هغه ژورنالېست يې حريان 

( نومېده او د يوې مياشتنۍ Oliur Jarryکړ. دا انګرېز ځوان اوليور جاري )

 مهالنۍ د ليکوال په توګه يې له سقاو زوی څخه وپوښتل: 

 اوليور: بنده کی هستی؟

 امت هستم!بچه سقاو: من بنده 

 هستی؟ اوليور: به امت کی

 بچه سقاو: به امت خدا

 اوليور بيا وپوښتل: اخرین نبی از جانب خداوند کی است؟

 بچه سقاو: حرضت ادم!

 the King ofد سقاو زوی د ناپوهۍ او له دين څخه د ناخربې خربې د )

Miracle په نامه يو کتاب کې چې په انګلييس ژبه ليکل شوی او په درېو )

( ځله ۱۵۳) په دې کتاب کې ټوکو کې ترتيب شوی دی، په ترتيب رسه راغيل.

د کلکاين د جهالت مستندې خربې راغيل دي. )د زياتو معلوماتو لپاره د اعظم 

جاع دې رسه رسه بيا هم کورنۍ ارتله سيستاين نوی اثر )منار نجات( ولولئ. خو 

ګاڼه او د يوه ملتپال او او هم بهرنيو کړيو هغه ))خادم دين رسول الله(( 

وی د سقاو ز  .اسالمپال پاچا )غازي امان الله خان( واکمني يې پرې ړنګه کړه

د وحشت، دهشت، له انګرېزانو رسه پټې او ښکاره معاملې، له انګرېزي ماليانو 

د هغه بېسوادي او له دين څخه  ورکړه، ه هغه ته د خښو شويو او پټو وسلوڅخ

يان کړي، نه غواړو دلته هغه ټول مسايل بيان کړو، خو ناخربي، ډېرو ليکوالو ب

ښه به وي چې د پرتلنې په توګه دلته د غازي امان الله خان د ژوند د وروستيو 
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شپو ورځو يوه خاطره هم راوړو او بيا 

چې له دېنه يو نا دواړه رسه پرتله کړو 

خربه شخص څرنګه د دين په نامه واک 

ه له څنګ ته رسېږي او يو اسالمپال پاچا

اسالمه د لرې وايل په تور له واکمنۍ 

 څخه لرې کېږي.

دا کيسه د )ډېوېډ جونز( د تاريخي 

 يادښتونو پر بنسټ ليکل شوې، د

)بغدادي پري(په نامه په يوه ښکيل ناول 

کې چې د )نصري احمد احمدي( له 

 ده: خوا ليکل شوی، د يوه داستان په بڼه راغلې 

 :په انګلييس مې وويل"

 په ماشومتوب کې دې کومه لوبه خوښېدله؟-

 سړي را وکتل، ويې خندل:

 .د اس سورلۍ-

 .بېرته يې رس وځړېد

 :يوه شېبه ناست و. بيا ور والړ شو. ګام يې واخيست. په پښتو مې وويل

 مېلمه يواځې پرېږدې؟ -

 :نېغ يې را وکتل. ستګې يې وځلېدې. په خوند يې وويل

 افغان يې؟-

راغی، تر الس يې کش کړم، ودرېدم، تر ډېرو يې په غېږ کې نيولی وم. نه يې 

 .پرېښودم

 و مې ويل:

 .نه! پرنګی يم-

 :ويې ويل -

 اعليحرضت غازي امان الله خان
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 .ټوکې مه کوه! پرنګيان او داسې صافه پښتو! ډېر رسه لېرې دي

 :ومې ويل -

نسلر کال کې ارګ ته درغلی وم. درې کسه وو. د چا ۱۹۱۹ډېوېډ جونز يم. په 

 .ليک مو در وړ. په کابل کې مو د خپلو څو مناينده ګانو فتوا غوښته

د سړي السونه مړه شول. تر څنګ مې کېناست. رس يې څو ځله يوې، بلې خوا 

 :ته وخوځاوه

 !اه! پرنګيانو دلته هم نه يم درنه خالص-

 :ومې ويل -

ې د خپلې م خو اوس مې تقاعد اخيستی. له سياست رسه کار نه لرم. ايټاليا ته-

 .مور جنازه راوړه. په ذهن کې مې را وګرځېدې. ليدو ته دې راغلم

 :امان الله خان ودرېد. تر الس يې ونيومل. په موسکا يې وويل

راځه کور ته ځو. بيا و نه وايې چې يوه افغان بوډا په پردي وطن کې خپله  -

 .مېلمه پالنه هېره کړې وه

امان الله خان په يوه زاړه کور کې اوسېده. تر پارک ووتو. تنګه کوڅه راغله. 

پورته وختو. وړه کوټه وه. پر زړې، رنګ خوړل شوې غالۍ يو کټ، کوچنی 

مېز، دوی څوکۍ.... ښکارېدې. کېناستم. شاوخوا مې وکتل. وړه املارۍ له 

کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکاټ کې کليمه نيول شوې وه. کټه ته نږدې 

 .جاينامز پر رس کوچنی قران رشيف ايښی و په تاقچه کې د

امان الله خان دباندې ووت. زاړه وره چولې درلودې. غږ يې راته، يو چا ته يې 

 :وويل

 څه مو پاخه کړي؟ -

 .ښځينه غږ راغی

 !لوبيا-

 .مېلمه لرم. قابيل پلو پوخ کړئ -

 :دروازه خالصه شوه، امان الله خان بېرته راغی. ويې ويل
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 .کوټه سړه ده کړکۍ ته کېنه،

څوکۍ مې وکښوله. د ملر وړانګې مې اوږو ته سيخې شوې. امان الله خان په -

 :کټ کېناست. و يې خندل

اوس مې نو سم زړه ته ولوېده چې ډېوېد جونز يې. فکر کوم يو ځل مو بيا هم 

 .رسه ليديل وو

 :و مې خندل

ان د رېز هو، زه او سفري دې په نيمه شپه کې در وغوښتو. ويل دې چې انګ-

افغانستان په شامل کې مداخله کوي. خلک يې مسلح کړي. سفري ته دې د 

خوا امضا کړی سند ورکړ. ورته ودې ويل چې په دوه اوياوو ساعتونو ه هغه ل

نۍ وروسته دې زمونږ انګرېز جاسوس اعدام و کې به له افغانستانه وځې. يوه او 

 .کړ

 :امان الله خان سړه ساه و اېسته

 .، وطن مو را غرق کړاې پرنګيانو-

 :و مې خندل

 .ته هم ګرم وې، ډېر تېز تلې -

 .راته ويې کتل، څه يې ونه ويل

د کوټې دروازه وټکېده. امان الله خان والړ شو. بېرته له پتنوس رسه راستون 

 .شو. دوه ګيالسه يې له شنو چايو ډک کړل

 :کړکۍ ته ودرېد، ويې ويل

 !هاغه ماشومان وينې؟-

پاک، سوتره او صحتمند ماشومان روان وو. خندل يې، په  ودرېدم. الندې

 .مالوو پسې يې د مکتب بکسې تړلې وې

 :امان الله خان وويل

دا ماشومان پچې نه جارو کوي، په دوو اوزو پسې هم ټوله ورځ نه دي روان، -

لوږه نه پېژين، مکتب ته ځي، خاندي، تفريح لري، تلويزون ته ګوري، غم نه 
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 ....ک يې نه دی اورېدلی، روغ دي، له ژونده خوند اخيلويني، د ټوپک ټ

 :غلی شو، ويې ويل

د هاغه دکان مخ ته ناست بوډا زمونږ ګاونډی دی. پنځه څلوېښت کاله يې په -

يوه فابريکه کې کار وکړ. اوس کرار ناست دی. د تقاعد پيسې ورته راځي. نه 

 .يوړ او په تن پټ و زوی ته احتياج دی، نه ملسو ته، تر مرګه به په ګېډه م

هاغه بله ځوانه ښځه ډاکټره ده. اته ساعته کار کوي، خو څوارلس ساعته هوسا 

ژوند لري. کونډه ده، خو دومره پیسې پيدا کولی يش چې د خپلو اوالدونو، 

 .درس، روغتيا، خوراک، تفريح.... ته ورسېږي

رق، ګاز او بيشت ساعته ريدا د روم تر ټولو غريبه سيمه ده. خو کورونه يې څل

اوبه لري. کوڅې يې پخې دي، مکتب او روغتون نږدې دی. په دې ټوله غريبه 

 .سيمه کې به يو سوالګر هم ونه وينې

 :غلی شو. بېرته پر خپل ځای کېناست، پياله يې ور پورته کړه. ويې ويل

سم وايې. زه تېز تلم. ځکه وخت کم و. ما ويل چې په خپل ژوند کې يو  -

نستان ووينم. داسې وطن چې اوسېدونکي يې د دې خلکو په پرمختللی افغا

څېر ارام ژوند ولري. لوږه ونه پېژين. تعليم وکړي. د ځان او نورو په حقونو پوه 

يش. ښه او بد ور مالوم يش. په کورونو کې د مورچو جوړولو پر ځای د کتابونو 

 .ځای جوړ کړي او نور يې په يوه او بل نوم غلط نه کړي

 :له پيالې يې غړپ وکړ. سوړ اسوېلی يې و ايستغلی شو. 

ې نړېوالې جګړې را ووتل. ټوله ايټاليا خاورې شوه. خو ميايټالويان له دو -

. خلک يې پوه او تعليم يافته وو. په لسو کلونو کې يې بېرته ايټاليا، ايټاليا کړه

سواده وو. ماغزه به مې ور ې او طيارې جوړوي. خو زما خلک بېاوس موټر 

 :خوړل. په عادي خربو به يې قناعت نه کاوه. غلی شو، ترخه يې وخندل رسه

يو وخت يو څو سپني ږيري راغلل. دوی په کابل کې روان رېل ليدلی و. -

غوصه يې نه کنټرولېده. ويل چې ښار ته دې د اوسپنې ښامار راوستی، خوراک 

 .يې اور دی، شيطان يې چلوي
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دوره مې ورکړه. پوه مې کړل چې رېل د ور رسه ووتم. په رېل کې مې کېنول. 

مسافرو او تجاريت اجناسو لپاره تر ټولو ګټوره او ارزانه الره ده. ورته و مې ويل 

چې دا رېل له اوسپنې او لرګيو جوړ دی. د ډبرو په سکرو کار کوي. بنيادم يې 

چلوي... هر څه يې په خپلو ستګو وليدل، خو کله چې رېل ودرېد، بېرته به 

غه پخوانۍ خربه را واخيسته. تور شيطان او د اوسپنې ښامار يې نه يې هام

 .غوښت

راديو يې نه منله. ويل يې چې په منځ کي يې واړه واړه شيطانان ناست دي... 

خلک له دينه بايس...تيلفون کوپر ورته ښکارېده. ويل يې چې له دينه اوښتی 

 .يې، شيطان رسه غږېږې

پوخ دېوال کې هم شيطان ليده... پوهېږې چې دې خلکو ان په پخه خښته او 

 .ولې؟ علت يې بې سوادي وه

ما بايد دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل. غوښتل مې چې دا 

خلک له تيارې را وباسم. په هر څه يې پوه کړم. خو دوی مکتبونه هم نه 

 ....غوښتل. د کفر ځالې يې بللې

 :و مې ويل

ه د نجونو سواده ټولنه کې ترکيې تداسې يوه ساده او بې ه کوې چې پهنو فکر ن -

 لېږل ښه نه و؟

 :امان الله خان پياله ور ډکه کړه. سړه ساه يې و ايسته

په ټول وطن کې ښځينه ډاکټره نه وه. ښځې به په ډېرو عادي ناروغيو مړې  -

ر تکېدلې. فکر مې وکړ. په ټولو اسالمي هېوادونو کې ترکيه ښه را ته واېسېده. 

عربو مخکې وه. ما بايد په خپل وطن کې ښځينه ډاکټرانې درلودای. سالمت 

پوهنتون، استادان، البراتوارونه، کتابخانې.... خو مې غريب افغانستان ته نشوای 

راوړلی. چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکيې ته ولېږل. د رشعې خالف کار 

ليليه، خوراک، څښاک، هر څه  مې نه ګاڼه. ترکيه اسالمي هېواد دی. د نجونو

 .بېل ول
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 :و مې ويل

 .د چادري په اړه څه وايې؟ تا په کابل کې چادري منع کړه

 :امان الله خان رس وخوځاوه

زه دينې عامل نه يم. خو اسالمي نړۍ مې ليدلې ده. مطالعه لرم. ما په يوه  -

و د خلکاسالمي نړۍ کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې و نه ليدلې... زموږ 

 .لوی مشکل دا دی چې دين او رواجونه يې رسه ګډ کړي دي

زه به د بند، فابريکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون... د جوړېدو 

په اړه ورته غږېدم. ګټې به مې ورته بيانولې. د دې شيانو په جوړولو کې به مې 

 . پوخد خلکو همکاري غوښته... خو دوی به په هر څه کې ښځې را ګډولې

رسک او په موټر کې هوسا تګ ته يې پام نه و. ويل به يې چې نه، بيا له روان 

 .موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې ښځې ښکاري

د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه. خو په اخري کې به يې را 

 ...ته ويل چې نجونې مو کوپر او فحشا ته مه باسه

ې به مې ور يادې کړې. ويل به يې چې ته عيايش غواړې، تور د روغتون فايد

 رسې به مو څنګه له کوره دباندې وځي؟

خوار ځواکه ماشومانو او ښځو ته مې د تقويې دواوې ور لېږلې، خو خلکو اور 

ور اچاوه، ويل يې چې پاچا د اسالمي امت د ډېرېدو مخالف دی. دا دوا زمونږ 

 .کولیښځې را وچوي. اوالد نيش پيدا 

ما به د وطن د پرمختګ خربې ورته کولې. خو دوی به خامخا پل، پلچک، 

دېوال، پوخ لښتی.... د ښځو له نوم رسه تاړه.... ويل به يې په دې کې خو زمونږ 

ښځې راځي. خلک به يې مخ وويني. بې بندوباره به يش.... دوی هر څه ته 

ه څوايل او عیايش رس بدبينه و. هر پرمختګ يې خامخا د ښځو د مخونو له لو 

 ....تاړه

امان الله خان اوږدې خربې وکړې. ستګې يې لندې شوې. غټې غټې اوښکې 

 ".....يې وبهېدې
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دا د غازي امان الله خان د ژوند د وروستيو کلونو د داستان يوه برخه وه چې د 

 اوس نو قدرمن هېوادوال کوالی يش چې د  هغه له مايض رسه تړلې وه.

کلکانی او غازي امان الله خان عملونه، پوهه، شخصيتونه، واکمني حبيب الله 

سقاوي اړو دوړ هېڅ افغان ته د منلو وړ نه و او  او اسالميت رسه پرتله کړي.

  دې ګډوډۍ د ټول هېواد بشپړتيا له ګواښ رسه مخ کړې وه.

مارشال شاه ويل خان وايي: ))اګر اين شورش دوام ميکرد، شريازه وحدت 

کشور بر هم می خورد(( ځکه خو د هېواد غازيان د جهل او تيارو د واکمنۍ 

د له منځه وړلو لپاره خپل ميل مسوليت او رسالت ته متوجه شول او د هغو د 

راپرځولو په لټه کې شول. سپه 

ساالر غازي محمد نادر خان د 

غو غازيانو او هېوادپالو رسلښکر د

و، هغه دا اناريش او رسارسي 

ګډوډي ونه شوه زغمالی، نو 

ځکه يې د هغې راپرځولو ته 

ودانګل، غازي محمد نادر خان 

پر هغه وخت د دې سقاوي 

انارشۍ په باب وايي: ))اګر اين 

حالت دوام کند، مملکت ويران، 

توالی بدست امده از دست اوضاع خطرناک و استقالل که با قرباين های م

خواهد رفت، انګاه زندګی برای ما چه معنی خواهد داشت؟(( نورو ګڼو 

ليکوالو هم د کلکاين د واکمنۍ څرنګوالی ترشيح کړی دی چې د ټولو يادول 

کتابګوټي له زغمه وځي، خو لوستونکي کوالی يش چې د زياتو د دې يې 

در  )افغانستان )دوميه سقاوي( معلوماتو لپاره، )بحران و نجات( )منار نجات(

له )حبيب ال تر پاچاهۍ( ) تذکرة االنقالب(، له غالزما ژوند مسري تاريخ( )

د جرنال  کلکانی کی بود؟ )عياری از خراسان يا ُدزدی از کلکان(،

 مارشال شاه ويل خان
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 وزيري يادښتونه او نور ګڼ شمېر اثار ولويل. محمد نادر خان،يارمحمدخان 

د  نورو افغان مرشانو او غازيانو

جهالت، وحشت او بربريت دغه 

واکمني د افغانستان او زموږ د خلکو 

يوه خطرناکه ناروغي  لپاره داسې

وبلله چې هم يې د هېواد جوړښت 

ژوند، نو ميل ګواښه او هم د ولس 

 اسايس لښکر يې راټول کړ او پر

مبارزې يې الس پورې کړ. رسه له 

د کورنۍ د ده خت دې چې پر دې و 

ځينې غړي له کلکاين رسه اسريان وو، د ده د مبارزې له کبله ورته هره شېبه د 

زوی به همدا اخطارونه ورکول: ))من از سلطنت دست مرګ خطر و او د سقاو 

منی بردارم، ملتفت باشيد، 

که اګر بکابل نيايد و امر 

شام که مرا نشنويد عايله 

تا اکنون در کامل احتام 

ميباشد، امر ميدهم که 

بصورت بسيار فجيح 

کشته شوند((. خو غازي 

خربو او اخطارونو پروا ونه کړه، ځای پر ځای يې د دې محمد نادر خان 

 (مه غازي ۱۵م( کال د اکتوبر پر )۱۹۲۹د ) سقاويانو ته ماتې ورکړه.

( مياشتنۍ ۹ماڼۍ ته ورسېد، د سقاو زوی ) سالمخانېمحمد نادر خان د ارګ 

واکمني يې ختمه کړه، څو ورځې وروسته يې کلکانی او د هغه ځينې نږدې 

 ياران په دار وځړول او افغانستان يې له دې ناروغۍ او ګډوډۍ څخه وژغوره.

 

 اعليحرضت غازي محمد نادر خان

 دېاعدام وړان حبيب الله کلکانی او ملګري يې تر
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او  د نجات څيل د جوړونې

 ړنګونې فلسفه

 

امان الله خان د سلطنت تر د غازي 

 ړنګولو وروسته، سقاوي اناريش پر

ل ټول افغانستان په تېره بيا پر کاب

واکمنه شوه، په کابل کې نه د چا 

مال خوندي و، نه د چا عزت، نه د 

چا کور، نه د چا اور او نه د چا 

اوالد، په دغسې يو حالت کې د 

غازي محمد نادر خان په مرشۍ د 

 ن رسه جرګه شولهېواد اصيل وارثا

او د هېواد د ژغورنې لپاره يې مال 

يو او کې جرګه وکړه، د ځاځ (عليخېلو)وتړله. لومړی يې د پکتيا د ځاځيو په 

وزيرستان د قومونو مرشان وررسه شول او له سقاوي اړو دوړ، غال، لوټ او 

تاالن څخه د هېواد د نجات لپاره يې مبارزې ته راودانګل، د سيمې قوتونه يې 

هم د ځان ملګري کړل، وروسته وررسه د هېواد له ختيځ، کندهار او نورو سيمو 

څخه هم خلک ملګري شول او تر ډېرو سختو خونړیو جګړو وروسته يې 

 کابل او شاهي ارګ له سقاويانو څخه پاک کړ.

 د نجات څيل لومړنۍ بڼه
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تاريخ ليکونکي وايي چې له کلکاين او د هغه له ملګرو څخه د کابل په بيا 

نيونه کې نه يوازې د سوييل 

سيمو لښکرو اسايس نقش 

درلود، بلکې ځينو نورو ميل او 

پوځي شخصيتونو هم کارنده 

رول درلود. له هغې جملې څخه 

) محمد ګل خان مومند( هم 

ست نقش ولوباوه، د يوه مدبر 

او پوځي شخصيت په سياستوال 

د اساميي غره له ملنو يې توګه 

څخه ارګ تر هغه پورې تراور الندې ونيوه چې د سقاو زوی تېښتې ته اړ کړي 

 او همداسې نور شخصيتونه.

او د هغه دوه نور ورونه )شاه  تاريخونه وايي چې سپه ساالر )محمد نادر خان(

د  ولسونو وګرځېدل چېويل خان او شاه محمود خان( څو مياشتې د پکتيا پر 

او دوه ورونه يې د  نادر خان سقاو زوی پر ضد خلک بغاوت ته تيار کړي،

ځاځيو په عليخېلو کې اوسېدل، دا داسې مهال و چې لوګر، ګردېز، مريزکه او 

شاوخوا سيمې ټولې سقاوي شوې وې. نادر خان له ډېرو ستړياوو رسه رسه بيا 

ده، ان خربه د هغه د نهيلۍ بريد ته ورسې هم کومه مثبته نتيجه ترالسه نه کړه،

يوه ورځ ده د پکتيا دځاځيو مرشان په )سپينه شګه( کې يوې جرګې ته رسه 

راوبلل. نادرخان دې جرګې ته په خطاب کې وويل چې تاسو تجار خلک 

ياست او زموږ له امله تاسې نه شئ کوالی چې خپل تجاريت کړه وړه له کابل 

 يوسئ، نو موږ درې وړانديزونه لرو:او نورو سيمو رسه پر مخ 

او  ئد سقاو زوی ته چې زموږ پر رس يې ډېرې پيسې ايښي، موږ وروسپار  -۱

 هغه زياتې پيسې ترالسه کړئ!

که مو خوښه وي موږ له ځاځيو څخه وشړئ چې موږ نور پر تاسو بوج نه  -۲

 وزير محمد ګل خان مومند
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 شو او درېيم وړانديز دا چې:

 قاو له تورتم څخه خالص کړو.راځئ په ګډه مال وتړو او خپل وطن د س -۳

د نادر خان تر وړانديزونو وروسته د ځاځيو مرشانو، له نادر خان او د هغه له 

ورونو پرته په يوه جال غونډه کې پرېکړه وکړه چې دا به تاريخي بدنامي وي 

چې دا ورونه د پيسو په مقابل کې سقاويانو ته وسپارو، د پښتونولۍ د دود 

نه ده چې دا ورونه موږ له خپلې سيمې وشړو، نو راځئ دستور له مخې هم سمه 

چې مال وتړو او کابل بېرته ونيسو. پر همدې وروستۍ پرېکړه دعا شوه او درې 

 ورځې وروسته د قومي اربکيو يو لښکر تيار شو.

جرګې په باب په خپل کتاب د دې وزيری( خان وليس مرش )جرنال يار محمد 

رسه تر جرګې وروسته موږ د لښکر مرشان  ))له سپاه ساالر صاحبکې وايي: 

خپل تم ځای ته ستانه شوو او د غونډې په پای کې فيصله وشوه چې سبا به جرګه 

 کوو او د وطن د نجات لپاره به يو د بل په همکارۍ نقشه سنجوو.

هجري قمري( کال د ربيع الثاين يو ويشتمه نېټه وه، چې د سهار پر لسو  ۱۳۴۸د ) 

بجو باندې د عليخېلو په چوڼۍ کې 

چې د محمد نادرخان مقر و، د 

مرشانو غونډه جوړه شوه او په دې 

غونډه کې سپاه ساالر محمد نادر 

خان، کرنيل رسدار شاه محمود خان، 

مولوي صاحب الله نواز خان، 

 صاحب نواب خان، حاجي 

زملی خان منګل، زمرک خان 

ځدراڼ، سنک خان منګل، عبدالغني 

خان ګردېزی، فيض محمد د حاجي 

محمد خان ګردېزی، رسدار صاحب امني  نواب خان زوی، غونډ مرش صاحب نور

جان د اعليحرضت امان الله خان ورور، فقري محمد خان مومند؛ د اعليحرضت 

په دوره کې د جنويب سمت د ځنګلونو رييس،  غازي امان الله خان د سلطنت

 جرنال يار محمد خان وزيری
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حاجي صاحب جان خان رسبلند، سيد خان او ليپت خان د ځاځيو د ګل غونډۍ، 

شېر جان تڼی، سدوخان تڼی، شادينخان دوړ او د وزيرو او مسودو ټولو مرشانو 

 زما تر قيادت الندې ګډون درلود.

ربو رسه خپلو څو لنډو خد ربيع الثاين د يوويشتمې جرګه سپاه ساالر صاحب په 

پيل کړه، په دې جرګه کې بيا هم محمد نادر خان خپل مجبوريت او پرېشاين موږ 

مرشانو ته په ګوته کړه، د سپاه ساالر صاحب تر افتتاحيه وينا وروسته، د جرګې او 

غونډې ګډون کوونکو تر اوږدو خربو وروسته موږ مرشانو او سپاه ساالر محمد 

 دينۍ پرېکړه تعهد او پيامن وکړ:نادر خان په دې الن

د ټولو قبيلو او قومونو مرشان دې خپل جنګيايل وطن ته تر نجات ورکولو  -۱

 پورې ترغيب ورکوي.

د ځدراڼو، منګلو، ځاځيو او ګردېزيانو لښکر دې بېل وي او د وزيرو، مسودو،  -۲

 بېل وي. ېدوړو او تڼيو د جنګياليو لښکر د

نو رسه د جنګ او جګړې ټول امور به د مرشانو په د حبيب الله له طرفدارا -۳

 پرېکړه او فيصله رسه کېږي.

د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساالر صاحب په عليخېلو کې ځای پر ځای  -۴

 وي او کرنيل شاه ويل خان دې د سپاه ساالر په وکالت له لښکرو رسه مل وي.

له خان سلطنت کولو د وطن تر نجات وروسته دې اعليحرضت غازي امان ال -۵

خېلخانې څخه يو بل اهل ته سلطنت وسپارل  لهد ده ته راوغوښتل يش او يا دې 

 يش.

د اعليحرضت غازي امان الله خان تر راتګ پورې به سپاه ساالر صاحب د  -۶

 سلطنت وکيل وي.

حقاين علامؤ او مشايخو د طريقت ته دې په درنده ستګه او عزت رسه وکتل  -۷

 يش.

عسکرو روزنه او پالنه دې په هغه طريقه رسه ويش څنګه چې د يو مملکت د  -۸

 پادشاه د خپلې کورنۍ د غړو روزنه او پالنه کوي.

د ولس د لوټولو او د بډو اخيستلو څخه دې د حکومت د مامورينو الس ونيول  -۹
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 يش.

هغه کسان چې د وطن د نجات لپاره له ځانونو او مالونو څخه تېر شوي دي،  -۱۰

 حکومت دې د هغوی يادښت واخيل او په تاريخ کې دې ثبت يش.

د وطن د نجات حاصلولو نه وروسته دې، د ناجي لښکرو د شهيدانو او  -۱۱

 معلولينو وارثانو ته معاشات او مکافات مقرر کړه يش.

څنګه چې د افغانستان پوځ په کورنۍ جګړه کې تباه شوی دی او هم يو شمېر  -۱۲

خاورې او حکومت رسه خيانت او غداري کړې ده، نو د ناجي صاحب منصبانو له 

 لښکرو مرشانو او افرادو ته دې په پوځ کې دندې ورکړل يش.

ملريز کال د ثور له مياشتې څخه  ۱۳۰۸د وزيرو او مسودو د لښکرو مرشانو د  -۱۳

بيا تر دې ګنټو پورې د وطن د نجات او د تاج او تخت د بيا اعادې لپاره په 

کروړونو افغانۍ لګولې دي، د وطن تر نجات وروسته دې هغه لګښتونه  کروړونو

 محاسبه يش او د حکومت له خزانې څخه دې د لښکر مرشانو ته تاديه يش.

 همدا ګنټه دې د حبيب الله ټولو پلويانو ته عفوه او بښنه اعالن يش. -۱۴

د جګړې بنديان دې د وطن تر نجات پورې وساتل يش او د نجات تر  -۱۵

 حاصلېدو وروسته دې په عزت او احتام رسه رخصت کړل يش.

عادالنه پرېکړې چې همدا جرګه په نسبتاً  دا وې د عليخېلو د مهمې جرګې

او واقعيت کې د هېواد د نجات يوه اسايس وسيله شوه او کله چې کابل  حقيقت

و غتر هغه وروسته ورپسې په هېواد کې ګڼ شمېر بدلونونه راغلل چې د ه فتح شو،

جرګې په لسمه ماده کې راغيل: ))هغه د دې  .ټولو بيان دلته رضوري نه برېښي

کسان چې د وطن د نجات لپاره له ځانونو او مالونو تېر شوي دي، حکومت دې 

 د نجات څيل د جوړونې د هغوی يادښت واخيل او په تاريخ کې دې ثبت يش.((

د همدغو غريمتنو  د نجات منار د کابل د خلکو په غوښتنه محتوا جوړوي.

پښتنو د اتلوليو د قدردانۍ په خاطر د سپه ساالر محمد نادر خان په سپارښتنه 

او الرښوونه جوړ شو. له غلو او داړه مارانو څخه د کابل د خلکو او افغان ولس 

ژغورنه يو بې ساری او ست ميل حرکت و، چې د پکتيا د ځاځيو، نورو ولسونو 

وا د جرنال يار محمد خان وزيري او نورو قومي او د وزيرستان د خلکو له خ
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مرشانو په ملګرتيا او مرشۍ تررسه شو، نو په کار وه چې د هغوی د اتلولۍ 

يادونه، ستاينه او منانځنه ويش، په کابل کې پر يوې څلور الرې يو يادګاري 

منار جوړ يش، همدارنګه له دولت څخه وغوښتل يش چې يوه ورځ دې د 

ځې په نامه ونومول يش، رسمي جنتۍ کې دې ځای يش )ميل نجات( د ور 

دې  دورځې منانځنه ويش. د دې او بيا دې هر کال د يوه ميل جشن په توګه 

منار د جوړولو هدف هم دا و چې هر کال کابل ښاريان او نور هېوادوال دلته 

پر ملن د ګالنو ګېډي کېږي، غله او داړه ماران وغندي ، د  منارد دې رايش او 

واد د رښتينو بچيو ستاينه وکړي او په دې ډول دا منار غلو او داړه مارانو ته د هې

منار د دې  دد کابل خلکو  عربت او د هېواد نوي نسل ته د ويښتابه سبب يش.

جوړولو لپاره د کابل باال حصار ته څېرمه سيمه چې د )الهورۍ دروازې( په 

کار علت دا و چې د پښتنو قبايلو لښکرې له د دې نامه يادېده، غوره وبلله، 

ل(کال تر ثور ۱۳۵۹همدې دروازې څخه کابل ته داخلې شوې وې، دا منار د )

مياشتې پورې هسک و، خو تر دې وروسته د واکمن ګوند د ځينو لوړ پوړو 

غړو له خوا، چې سقاوي اړو دوړو ته يې د بزګري پاڅون نوم ورکاوه او تر دې 

ه هغه رسه خپل قومي او نژادي اړيکي پالل، ونړول شو. عنوان الندې يې ل

ځينې ليکوال وايي چې د څيل اصيل نړوونکي د خلکو دميوکراتيک ګوند 

)پرچم( ډله وه، چې سقاوي پلوي افکار يې درلودل او په شعوري ډول يې د 

هېواد اکرثيت )پښتنو( له واکمنۍ رسه دښمني لرله. خو د ياد ګوند د )خلق( 

بيا له نادرخان او د هغه له کورنۍ رسه د طبقايت دښمنۍ له وجې له څانګې هم 

دې منار رسه زياته عالقه نه لرله او د هغه تاریخي ارزښت ته يې زيات پام نه 

و، په تېره بيا دا چې د منار په ډبرليک کې د )سپه ساالر نادر خان( نوم هم په 

اساتو پړاو و او د نادرخان درنو الفارو ياد شوی وي. دا مهال نو د انقاليب احس

ګوند د زياتو غړو په نظر د کرکې وړ و. د د دې کورنۍ ته هر منسوب څيز 

ل(کال په بهري کې )خلق( څانګې د )پرچم( په انډول اسايس واک نه ۱۳۵۹)

ل( کال په بهري کې يو څه ۱۳۵۸درلود. ځينې کسان بیا وايي چې څلی د )
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وال په دې نظر دي چې دوی د زيامنن شوی و، خو يو زيات شمېر هېواد

روسانو تر يرغل وروسته هم دا څلی په خپلو ستګو ليدلی دی. له هغې جملې 

څخه دعلومو اکاډمۍ غړی او تاريخپوه )رسمحقق ډاکټر رشيف ځدراڼ( وايي 

چې دا څلی د روسانو تر يرغل پورې روغ جوړ و او کله چې شورويانو پر 

واکمنۍ پر لومړي کال دا څلی ونړول شو. افغانستان يرغل وکړ، نو د کارمل د 

د خلقيانو د واکمنۍ پر مهال د پوځ یو صاحب منصب )غالم محمد کاموال( 

ماته وويل، دا څلی د خلقيانو د واکمنۍ پر مهال جوړ و، خو کله چې همدا 

مهال په باالحصار کې يوې عسکري قطعې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا 

زغروال ټانک له دې څيل رسه ولګېد او هغه يې يو  هڅه کوله، نو د ياغيانو يو

کله چې د روسانو له يرغل رسه د کارمل  څه زيامنن کړ )يو څه کوږ شو(،

واکمني پيل شوه، نو دا څلی يې بيا په شپه کې ونړوه((. وروسته بيا د ميل 

تحريک غړي )څړبن هدايي( د خپل پالر او د خلقيانو د وخت د ځينو نورو 

انو په حقيقت کې د ستمي)خولې ماته وويل، کله چې د پرچميانو چارواکو له 

او سقاويانو( له خوا په شپه کې دا څلی په قصدي ډول ونړول شو، نو د خلقيانو، 

 په تېره بيا د پکتياوالو په استازۍ )محمد اسلم وطنجار( او )سيد محمد

باب  هګالب زوی( بربک کارمل ته ورغلل او هغه ته يې د څيل د ړنګولو پ 

احتياج وکړ، خو کارمل ورته وويل خري دی، دا څلی کوږ شوی او غري له هغې 

هم ړنګېده، نو اوس چې چپه کړای شوی دی، زه به يې له رسه نوی جوړ کړم، 

ه دې نظر په هر ترتيب اکرثه کتونکي پ خو کارمل بيا پر خپله ژمنه وفا ونه کړه.

ل( کال پر ۱۳۵۹مهال د )دي چې د خلکو دميوکراتيک ګوند د واکمنۍ پر 

دوميه يا درېيمه مياشت د نجات منار په شپه کې له بېخه ونړول شو او سهار 

ه چې ت موضوعيې هېڅ اثار پاتې نه وو. تر دې خربو وروسته اوس راځو دې 

ځينو ته کېدی يش دا پوښتنه راپيدا يش چې )غازي محمد نادر خان( ولې د 

دار وځړول؟ تاریخ لیکونکي په دې باب )سقاو زوی( او د هغه انډيواالن په 

وايي: که د سقاو زوی او د هغه د ملګرو رلمونه چا ليديل وي چې هغه مهال 
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د هېڅ کورنۍ ننګ او عزت خوندي نه و، رلم وروستي حد ته رسېدلی و، د 

 او نورو مخورو افغانانو چې پخواين حکومت د مهمو شخصيتونو پر کورنيو

ککرۍ تولې شولې، د خلکو زړونه په بل هېڅ  څومره رلمونه وشول، څومره

غلو او داړه مارانو په له منځه وړلو. په د دې يش دومره نه تسيل کېدل، لکه 

خپله سقاويانو اعدام داسې عام کړی و چې د کابل خلک هره ورځ د اعدام 

له يوې نوې پېښې رسه مخامخېدل، نو هغوی چې نور يې اعدامول، خپله هم 

 درسه مخامخ شول، )څه چې کرې، هغه به رېبې(. د هېواد له همدې برخليک 

يو نامتو ليکوال کاتب هزاره د ستګو ليديل حال له مخې د سقاو زوی يو غل، 

لوټامر، جاهل، د متدن او کلتور مخالف، د پوهې، مکتب او تحصيل ضد، د 

ارتجاع نوکر او د انګليسانو د الس اله و. تاريخ ليکونکي وايي: کلکانی د 

فغانستان د تاریخ يوه توره څېره وه او عملونه يې هر هېوادوال ته د رشم او ا

کرکې سبب شوي وو. حبيب الله کلکانی لکه څنګه چې لومړين بحث کې 

ورته اشاره وشوه. د تاريخ ليکونکو په نظر دومره رامل سړی و چې اسريان به 

يې  نو رس به يې ژوندي ژوندي اور ته اچول او کله چې به يې بدن وسوزېده،

ترې جال کړ. په یوه لرګي کې به يې وټومبه او بيا به يې په ښار کې ګرځاوه 

چې نورو خلکو ته د وېرې سبب يش. ټوپکوال يې دومره بې رحمه وو چې 

واړه شيده روي ماشومان به يې د مور په غېږه کې ويشتل، چې له هغې رسه يو 

وحشيان وو چې کېدی  ځای هالک يش. تاريخ ليکونکي وايي، دوی دومره

يش د چنګېز او هالکو په رلمونو کې يې بېلګې پيدا يش.تاريخونو کې راغيل 

چې سقاو زوی څو ځله د قزلباشو او هزاره ګانو د ډله ييزې وژنې فرمانونه صادر 

ده د خپل واک د دوام په خاطر  کړل چې دا خپله يو ميل ضد عمل ګڼل کېږي.

قومي،  ا ته يې الس واچوه، په خلکو کې يېد خلکو پر حيثيت تېری وکړ. فحش

ژبني او سمتي نفاق ته ملن ووهله. نادر خان او د هغه ملګرو په هېواد کې 

م( کال د اکتوبر پر ۱۹۲۹دغسې يو جابرانه حالت ته د پای ټکی کېښود. د )

( مې رسه سمون ۲۳تلې يا ميزان له ) ل( کال د۱۳۰۸(مه نېټه چې د )۱۵)
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داخل شو، دا مهال )سقاو زوی( د ارګ د شاميل خوري، شاهي ارګ ته 

دروازې له الرې تښتېدلی و، څو ورځې وروسته يې هغه له خپلو ملګرو رسه 

(مه د )ميل نجات( د ورځې په نامه ۲۳اعدام کړ او تر هغې وروسته د ميزان )

ياده شوه، هر کال به دا ورځ د يوه ميل جشن په توګه منانځل کېده، تر 

ورځې منانځه کېدله او تر يادې نېټې وروسته د دې رې ل( کال پو ۱۳۵۷)

م دا اثر د ليکنې تر وخته ال هد دې افغانستان یو بل ناورين ته داخل شو، چې 

 ناورين دوام لري.
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 د نجات څيل د بيا جوړونې لپاره

 لومړين افکار او نظريات

 

ل څلی ونړو نياميي په نياميي کې د نجات  ل( کال د لومړۍ۱۳۵۹کله چې د )

تر لومړيو دريو مياشتو پورې، چې  ل( کال۱۳۹۵) شو، نو له همغه کاله بیا د

( کلونه تېر شول، د نجات څيل د بيا جوړونې لپاره عميل ګامونه ۳۶نږدې )

پورته نه شول. په دې ټول بهري کې په هېواد کې نه امنيت، نه ثبات او نه هم 

جوړونې او ځلونې لپاره يې هڅې ميل حکومت و، چې د تاریخي وياړونو د بیا 

کړې وای. د هېواد په نورو برخو کې تيار جوړ تاریخي څيل، ودانۍ او تاريخي 

منارونه له منځه وړل کېدل، نو د پخوانيو د بيا جوړونې خربې خو هسې يو 

خيال، خوب او تصور و. د ټول هېواد په کچه شپږ واليتي موزميونه لوټ شول، 

لرغونوالی يې ان تر زرو کلونو اوښته، له منځه الړل، څو مهم تاریخي څيل چې 

( سلنه مهم اثار تاال شول، د داراالمان، چهلستون او تاج بېګ ۷۰د ميل موزيم )

ورانې ويجاړې شوې او نور لسګونه تاريخي اثار له  ۍپه شان تاريخي ودان

منځه الړل په دغسې يو حالت کې چې ټول هېواد د جګړې او بې ثباتۍ په 

والو کې سوځېده، د تاریخي ودانيو او څلو بيا جوړونه ناممکنه برېښېده. ناخ

کله چې د بهرنيو ځواکونو په زور د طالبانو اسالمي امارت ړنګ کړای شو او 

غانستان دا مهال اف پر ځای يې يوه موقته )شپږ مياشتنۍ( اداره رامنځته شوه، نو

که  هيله پیدا شوه چې ځهته زياته بهرنۍ مايل پانګه راماته شوه، خلکورسه 
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خدای کول، اوس به د هېواد په هر ډګر کې د بيا جوړونې، نوې جوړونې او بيا 

رغونې کارونه پيل يش. په ځينو برخو، له هغې جملې څخه د تاريخي ابداتو 

 په بيا رغونه او جوړونه کې يو څه پرمختګونه هم وشول:

کې يو شمېر تاريخي  په غزين، کابل، کندهار، هرات او ځينو نورو سيمو

ودانۍ، څيل، مقربې او نور تاريخي اثار ورغول شول، خو د )نجات څيل( په 

شان د يو شمېر نورو تاريخي اثارو د بيا جوړونې او بيا رغونې په باب حکومتي 

چارواکو نه يوازې دا چې فکر نه کاوه، بلکې شديد مخالفت يې هم ښوده. د 

نه او صالً په کابل کې داسې اشخاص، تنظيمو طالبانو نظام تر ړنګونې وروسته ا

 جريانونه واکمن وو چې عملونه او نظرونه يې کټ مټ د 

ه هم به ځينو برخو کې ال ان تر هغ حبيب الله کلکاين )سقاو زوی( ته ورته وو،

افراطي او بدتر وو. د حامدکرزي په ګډون، د حکومت پر نورو مهمو څوکيو 

و پر نويو سقاوياند دې خپلې شپې تېرولې، چې هر چا کار کاوه، هغوی هسې 

چوپ خولو او بې زړه پښتنو د دې وړاندې يې غوڅه خربه هډو کوالی نه شوه. 

 دځانسايت سياست په حکومت کې د شاملټلوالې اړوندو چارواکو ته الپسې 

 جرئت ورکړ چې د افراط لپاسه نور افراط ته هم الس وغځوي.دې 

ډول دې حالت دوام وکړ او په دې بهري کې په  نږدې څوارلس کلونه په متواتر

يوه نه يو ډول همغه سقاوي اړو دوړ، غله او داړه ماران واکمن وو ، اوس هم 

ې ( ملريز کلونو په انډول يې اغېز ۱۳۹۰-۱۳۸۱څه نا څه واکمن دي، خو د )

 لسو کلونو په بهري ، په تېره بيا د و يو څه کمې شوې دي. د همدې تېرو او 

حامد کرزي د حاکميت په وروستيو څلورو کلونو کې څو ځله د بېالبېلو ټولنو، 

د لويې پکتيا د ولسونو او مدين بنسټونو له خوا د )نجات څيل( د بيا جوړونې 

د بيا  څيلد دې مفکوره رابرسېره شوه او له حکومت څخه غوښتنه وشوه چې 

او نه هم نورو جوړونې په برخه کې ګام پورته کړي، خو نه حامد کرزي 

ل( کال ۱۳۹۰په کابل کې، غالباً چې، ) کار جرئت وکړ. يو ځلد دې چارواکو 

ې څنډې په يوه هوټل کې د لويې پکتيا د منګلو ز و، د حضوري چمن د ختي
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قوم يوه رسارسي شورا يا غونډه درلودله، په دې غونډه کې ماته هم بلنه راکړل 

ې او ويې پکتيا د وکيالنو له اوسېلشوې وه، ما په اضطراري لويه جرګه کې د ل

تدبري څخه د مننې تر څنګ، دې غونډې ته يو څو وړانديزونه هم وړاندې 

کړل. په دې وړانديزونو کې يو وړانديز هم دا و چې د ټولو افغانانو په تېره بيا 

د ټولو پښتنو د يووايل او مبارزې د سمبول په توګه بايد د )نجات څلی( پر 

بيا له رسه جوړ يش، هلته خلکو زما وړانديز ته هرکلی ووايه خپل پخواين ځای 

دې  داو ځينو بيا تر غونډې وروسته ماته وويل؛ دا څو کلونه کېږي چې موږ 

څيل د بيا جوړونې لپاره هڅې پيل کړې دي. ښاغيل ګالب منګل بيا تر غونډې 

لپاره يو مقدار پيسې هم د دې څو ورځې وروسته دا هم وويل چې موږ ان 

تر څنګ د ځاځيو بېالبېلو مرشانو او ځينو مطرحو د دې راټولې کړې دي. 

 دشخصيتونو هم وروسته راته وويل چې موږ هم هلې ځلې پيل کړې وې چې 

  څيل د بيا جوړېدو کارونه بايد پيل يش.دې 

ويل کېږي چې کامل نارص اصويل، ګل پاچا مجيدي، نسيم ګل توتاخېل او 

څيل د بيا جوړونې لپاره نظري د دې ګڼ شمېر نورو اشخاصو وخت پر وخت 

هلې ځلې کړې دي. د څيل د بيا جوړونې دې مفکورو او نظرياتو نږدې لس 

پاتې  هکاله وخت راونغاړه، خو په دې موده کې فکر د فکر او نظر د نظر په توګ

شو، نه چا جرئت وکړ او نه هم په دې برخه کې عميل ګام پورته شو. خربه ان 

دېته ورسېده چې د پخواين سقاو نوی نسل چې د حامد کرزي د واکمنۍ په 

بهري کې يې د حکومت ټول حساس رګونه نيويل وو، د سقاو زوی خاورې او 

ړي سپارلو پالن جوړ ک هډوکي يو ځل بيا له خاورو راجال او بیا يې خاورو ته د

 او په اصطالح يو ځل بيا يې د خاورو جنازه خاورو ته وسپاري.

ښه به وي چې دلته دې موضوع ته یو څه نور هم تم شو، د يوه ځانګړي عنوان 

 په توګه يې وڅېړو او د موضوع مايض ته هم لږ نغوته وکړو:
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خاورو ته د کلکاين د خاورو بيا 

 سپارنه

 

لکــه څنګــه چــې يادونــه وشــوه حبيــب اللــه کلکــاين د افغانســتان د معــارص 

ــو داړه  ــو غل ــه ملســون او د خپل ــو پ ــره وه، چــې د پردي ــوره څې ــوه ت ــاریخ ي ت

ــا او د مــارانو ــه ملتي ــه  پ افغانســتان خپــل ارتجــاعي حرکــت پــه واســطه يــې پ

ــې د ــګ ک ــان  پرمخت ــازي ام ــړه او د غ ــه ډب ک ــوکالۍ مخ ــس د س او د ول

الله خان په مرشۍ يـې يـو مـيل او متقـي حکومـت ړنـګ کـړ. د مـري غـالم 

غــالم محــی الــدين انــيس او نــورو پــه ګــډون د  محمــد غبــار، کاتــب هــزاره،

ــاريخ  ــواد د ت ــانی د هې ــه کلک ــب الل ــو، حبي ــاريخ ليکونک ــرثه ت ــتان اک افغانس

 حبيب الله کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو بيا سپارنه خاورو ته د
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چــې افغانســتان يــې د متــدن لــه کاروانــه  ،نامتمدنــه څېــره بللــېيــوه تــوره او 

لــرې کــړ. پــر افغانســتان بانــدې د شــورويانو تــر يرغــل پــورې دا تــوره څېــره 

وه، خـو کلـه چـې شـورويانو پـر افغانسـتان يرغـل وکـړ  همداسې تـوره پـاتې

ــاس يــې واک ــې تيــورۍ پــر اس د دوی خپلخوښــو اشخاصــو او  او د خپل

ــه انتقــال کــړ ــو ت ــوياقليتون ــو شــمېر ن ــه هېــواد کــې يــې ي ــه يــوازې پ ــو ن  ، ن

مصـنوعي شخصـيتونه او اتــالن جـوړ کــړل، بلکـې پـر پخوانيــو رښـتينو مــيل 

ــاریخي  ــورې کــړل او د پخوانيــو تــورو ت ــه پ ــو يــې هــم ډول ډول تورون اتالن

څېرو د سپينولو هڅه هـم پيـل شـوه. د دې تـورو څېـرو پـه لـړ کـې يـوه هـم 

ــاريخ ــه ت ــې پ ــه کلکــانی و چ ــقاو حبيــب الل ــا )س ــه ســقاو( ي ــې د )بچ ونو ک

ــهور دی. ــه مش ــه نام ــانو او  زوی( پ ــو پلوي ــتان کــې د خپل ــه افغانس روســانو پ

ــه  ــه ت ــانی او هغ ــتل، کلک ــطه وغوښ ــه واس ــدعيانو پ ــو د م ــو د حقوق د اقليتون

ــو  ــه خپل ــې پ ــو ي ــه خ ــو ځک ــړي، ن ــپينې ک ــرې س ــورې څې ــورې ت ــه ن ورت

ــتۍ او د ــانس، ماس ــاب د لېس ــه ب ــه پ ــې د هغ ــو ک ــورا دورې د پوهنتونون وکت

ــه )وداد  ــه توګ ــاري پ ــول. د س ــخاص وهڅ ــې اش ــه ځين ــو ت ــونو ليکل تېزس

ـــرچم او ـــې پ ـــارش( چ ـــېر  ب ـــخص او د پنجش ـــږدې ش ـــه ن ـــې ت ـــتم ډل س

ــل  ــته خپ ــړو وروس ــوړو زده ک ــر ل ــې ت ــې ي ــوروي ک ــه ش ــېدونکی و، پ اوس

ــد، حاکميــت او پــه اصــطالح مبــارزو تــه  تېــزس د حبيــب اللــه کلکــاين ژون

نــور اشــخاص هــم شــته چــې ســقاو زوی تــه وقــف کــړی، همداســې يــو لــړ 

ــو  ــه کلون ــاد پ ــړي دي. د جه ــانګړي ک ــار ځ ــې اث ــې او ځين ــې ليکن ــې خپل ي

کــې چــې کلــه هــم شــورويان نــور پــر خپلــې بريــا نابــاوره شــول، د ناکــامۍ 

احــتامل يــې احســاس کــړ، نــو د پــرچم ډلــې رول يــې اســالمي جمعيــت تــه 

ــه شــ ــه خــوا رامنځت ــو او د )طــاهر بدخيشــ( ل ــام کــې وني ــه پ وې، د )مــيل پ

ستم( ډله يـې د )پـرچم( او )جمعيـت( ترڅنـګ د يـو بـل ځـواک پـه توګـه 

 تر پالنې الندې ونيوله.

تــردې وړانــدې يــو شــمېر نــورو ارتجــاعي ليکوالــو هــم هڅــه کــړې وه چــې 
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 د سقاو زوی توره څېره سپينه کړي او هغه ته شخصيت ورکړي.

ــې  ــه چ ــه څنګ ــه لک ــييل دمخ ــه خل ــل الل ــتاد خلي ــوه اس ــه وش ــوې يادون د ي

د تــاريخي عقــدې لــه مخــې د ســقاو زوی پــه اړه يــو ځــانګړی اثــر وليکــه، 

و: ))عيــاری از خراســان(( پــه داســې حــال کــې چــې پــه  اثــر نــومدې 

شــاميل کــې ډېــر نــامتو او مخــور شخصــيتونه تېــر شــوي وو، خــو ده د 

هغــوی پــه بــاب څــه ونــه ليکــل او د يــوه غلــه او داړه مــار پــه اړه يــې 

ييل پــه دې کــار رسه غوښــتل لــه امــان اللــه خــان ځــانګړی اثــر وليکــه. خلــ

مــو هــم دمخــه لکــه څنګــه چــې  څخــه د خپــل پــالر د اعــدام غــچ واخــيل.

د غــازي امــان اللــه خــان  پــالر )مــريزا حســني خــان( يادونــه وکــړه د خلــييل

 له خوا د هغه د يو لړ ناوړه کارونو له امله اعدام شوی و.

روسته د سقاو زوی د حاکميت خلييل د امان الله خان د حکومت تر ړنګېدا و 

په بهري کې د دربار د )رسمنيش( په توګه پر دنده وګومارل شو. بيا يې د سقاو 

زوی په تايدي امر د امان الله خان د پلوۍ په تور ګڼ شمېر کورنۍ له منځه 

يوړلې. خلييل د محمد راهر شاه په سلطنت کې د ستاينې او د عوامو په 

ه د سفارت او وکالت څوکيو ته ورسېد، د شورويانو اصطالح د غوړه مالۍ له امل

پر ضد د جهاد پر مهال، بيا له امريکا څخه پاکستان ته راغی او د پاکستان 

 دکتاتور )ضياء الحق( ته يې يوه ستاينيزه )مداحيه( قصيده وويله.

وخت  يادونه وکړه، د خپلدمخه د خلييل له ستاينو رسه رسه لکه څنګه چې مو 

)کاتب هزاره( او نورو ليکوالو بيا د سقاو زوی د يو  يليکونک مشهور تاريخ

 لوټامر، غله او وحيش شخص په توګه معريف کړی دی.

د خلييل ترڅنګ )صديق فرهنګ( بيا بل شخص دی چې د کلکاين پر ستاينه 

 يې الس پورې کړی او د واقعيتونو خالف يې د هغه توصيف کړی دی.

ځينو مشهورو لیکوالو په نامه جعيل  ځينې اشخاصو دا هڅه هم کړې چې د

خه له غله څ ؛ليکنې جوړې کړي او په هغو کې د سقاو د زوی ستاينه وکړي

عيار جوړ کړي او د اسالم د اساساتو له مخالف څخه د اسالم خدمتګار، د 
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ايران يو مشهور لیکوال او شاعر )احمد شاملو( ته هم همدا ډول يوه لیکنه 

د سقاو زوی ستاينه شوې وه، خو د هغه پلويانو  منسوب شوې، چې په هغې کې

ډېر ژر هغه ليکنه جعيل وبلله او دا کار يې د )احمد شاملو( شخصيت او فکر 

 ته يو توهني وګاڼه.

د حبيب الله کلکاين په اړه که له يوې خوا د هغه پلويانو هڅه کړې، هغه پورې 

خو ځينو نورو  داسې القاب او صفات وتړي چې اصالً هغه کې موجود نه وو،

نه دی پټ کړی، غالم محمد غبار بيا د ځينو وړو برخو له  ليکوالو بيا حقيقت

سقاو زوی او د هغه پلويان غله او داړه ماران  تائيدونې پرته په ټوليز ډول د

 ګڼيل او داسې يوه ډله يې بللې چې له متدن څخه ډېر لرې دي. 

کمنۍ ان کې د شورويانو د واد سقاو زوی د تائيدونې په برخه کې په افغانست

پر مهال، همغږې شويو درېو ډلو؛ جمعيت، پرچم او ستم اکرثيت غړو په دې 

 برخه کې ګډ دريځ درلود.

دې درېواړو ډلو که څه هم بېالبېلې ايډيالوژۍ لرلې، خو د پښتنو پر وړاندې 

 يارعيې ګډ دريځ درلود، شورويانو ورو ورو )رباين( د )کارمل( په رول کې 

او )احمد شاه مسعود( يې هم وررسه ملګری کړ. مسعود د جهاد په ګرمو کلونو 

کې له شوروي ځواکونو رسه اوربند وکړ او همدا کار يې له هغوی رسه د 

دوستۍ د اثبات او ټينګښت لپاره قوي بنسټ شو. د جهاد په وروستيو کلونو 

د ډاکټر  ېکې رباين روسيې ته سفر وکړ او روسان دې نتيجې ته ورسېدل چ

د رباين او مسعود په مرشۍ اسالمي جمعيت  نجيب الله حکومت ړنګ او واک

 او نورو لږکيو ته انتقال کړي.

 هم، د کارمل د واکمنۍ پر مهال پوره هڅه وشوه چې د دمخه تر دې 

)بچه سقاو( څېره وځلوي او يا يې لږ تر لږه تور رنګ له خلکو پټ کړي. په 

و تدرييس نصاب کې هڅه وکړه د )سقاو زوی( همدې خاطر يې په تعليمي ا

د تورې واکمنۍ نهه مياشتنۍ دوره له تدريسه حذف کړي. هغه وخت د سقاو 

زوی په باب عامه ذهنيت دومره حساسيت درلود چې د وخت واکمنو نه شو 
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حساسيت پر وړاندې ودرېږي، نو دا يې هم يو غنيمت ګاڼه چې د دې  کوالی،

پښت له حافظې څخه لرې وسايت، نو ځکه خو يې د  دا دوره لږ تر لږه د نوي

دورې پر د دې تاریخ مضمون يو زيات شمېر استادانو ته وييل وو چې 

ځانګړنو بحث مه کوئ او دا دوره په اصطالح سپينه پرېږدئ، دا کار همغه 

د يو شمېر پوهانو او تاريخپوهانو د نيوکې سبب شو، له هغې جملې څخه  مهال

مو اکاډمۍ غړي )کانديد اکاډميسن محمد صديق روهي( دافغانستان د علو 

اعتاض وکړ او ويې ويل چې: ))په تاريخ کې سپینه پاڼه نه شته، څه چې پېښ 

 شوي هغه بايد وليکل يش او وويل يش.(( 

ل( کال پورې په حکومت کې ستمي، ۱۳۶۷ل( کال وروسته بيا تر )۱۳۵۸تر )

وو، واک او ځواک يې زياتېده، همدا پرچمي او پرديپاله عنارص مخ په بره روان 

وخت د حبيب الله کلکاين )بچه سقاو( پټ او ښکاره توصيف، تائيد او 

سپيناوی راڅرګند شو. د ډاکټر نجیب الله د حاکميت په دوران کې هم سقاو 

پلوي عنارص له واک و ځواکه راونه غورځېدل، خپل فعاليت ته يې دوام 

محبوب الله )يالۍ پورې ورسېدل؛ صدارت تر مرست ورکاوه، ان د عظمی

د )سازمان انقاليب زحمتکش افغانستان( )سازا( د مرش په توګه د  (کوشانی

صدارت مرستيال و او په کابل کې يې ښه شان و شوکت درلود، ګوند يې رسمي 

و او د )ميهن( په نامه يې يوه اوونيزه هم خپروله چې ستمي افکار يې نرشول 

ې کوله. دې ډلې او د سقاو نورو پلويانو وخت د سقاوي چلند پلوي ي او

ناوخت له ډاکټر نجيب الله او د حاکميت له نورو چارواکو رسه پر ځينو مسايلو 

تمي مهال سر پټې او ښکاره ناندرۍ هم وهلې. د ډاکت نجيب الله د حکومت پ

ډلو په تخار او نورو سیمو کې ځانګړي قومي غونډونه او ملېشې هم جوړې 

 پړسېدل، خو د کارملودوره کې که څه هم ستمي عنارص يو څه  کړې. په دې

 د واکمنۍ په انډول يې پټ حکومتي او فکري قوت يو څه کنټرول شو.

د ډاکټر نجيب الله حکومت په حقيقت کې د همدې ستمي ډلو )پرچم، ستم، 

 جمعيت، وحدت( او يو شمېر نورو عنارصو له خوا ړنګ شو او د واک د 
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له چې په کابل ک لپاره يې د ملګرو ملتو سوله ييز پالن شنډ کړ.سوله ييز لېږد 

کې د )رباين( نيمواکه واکمني چلېدله، نو په ځينو عسکري پوستو او دولتي 

ځايونو کې د بچه سقاو، احمد شاه مسعود او رباين ګډ تصويرونه راڅرګند 

ی، شول، خو د رباين واکمني له داسې ستونزو رسه مخ وه چې نه يې شو کوال 

د حبيب الله کلکاين تصويرونه زيات او عملونه يې تر ډېر زياته حده تائيد 

کړي. يوازې دومره يې وکړل چې د کابل په کلکانو کې د هغه په نامه يوه لېسه 

ونوموي او همدارنګه د هغه د مېرمن )سنګري( فاتحه چې همدا مهال وفات 

او او یو شمېر نورو سق شوې وه، د کابل په خريخانه مېنه کې د )کارم اهنګ(

پلوه عنارصو په حضور کې واخيل. ويل کېږي چې کلکاين د خپل ژوند پر 

مهال خپله دامېرمن پرې ايښې وه او له هغه څخه جال شوې وه. اوسنيو 

سقاويانو هغې ته د ))يب يب سنګري(( او د افغانستان ))ملکې(( خطاب وکړ. 

  د پوهنې وزير و، نو د کله چې د انتقايل حکومت پرمهال يونس قانوين

 )يب يب سنګري( په نامه يې په کابل کې يوه لېسه هم ونوموله. 

کله چې طالبانو له اسالمي جمعيت څخه کابل ونيو او جنګ د کابل شامل او 

بيا د هېواد شامل ته انتقال شو، نو دا مهال احمد شاه مسعود زياته هڅه وکړه 

نوب ر په توګه وکاروي، طالبان له جچې حبيب الله کلکانی د جګړې د یوه سپ

څخه د راپاڅېديل داسې يو لښکر په توګه معريف کړي چې له دوی څخه 

پاچاهي نييس او يو ځل بیا د سقاو تاريخ تکرارېږي. طالبانو رسه که څه هم 

قومي ايډيالوژي مطرح نه وه، خو مسعود هڅه کوله چې دوی په يوه قومي 

 څلور نيم کلنه دوره هم له جمعيت او ځينو جګړه کې راښکېل کړي، د طالبانو

نورو تنظيمونو رسه په جنجالونو او جګړو کې تېره شوه، خو پر دې بريايل شول 

چې د هېواد پنځه نوي سلنه خاوره له تنظيمي ټوپکامرو پاکه کړي. کله چې د 

طالبانو نظام د بهرنيو ځواکونو په زور ړنګ شو او شاملټلوالې د هغو د ځمکنيو 

رو په توګه خپل رول تررسه کړ، نو يو ځل بیا پر کابل داسې اشخاص عسک

حاکم شول چې سقاوي خصلت يې درلود. د يادونې وړ ده کله چې پر کابل 
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د رباين او مسعود نيمواکه واکمني چلېدله، نو دا مهال دوی داسې کارونه تررسه 

 کړل چې کټ مټ د بچه سقاو عملونو ته ورته وو.

هم په کار دي چې سقاوي کوم فکر نه دی، بلکې يو لړ خربې يادول د دې 

 داسې عملونه دي چې د غال، لوټ او ګډوډۍ پر محور راڅرخي.

همغه مهال يو شمېر ليکوالو د هغې دورې )د رباين او مسعود واکمني( په باب  

بېالبېلې ليکنې وکړې، دا ليکنې د )سمسور افغان( په نامه يوه لیکوال راټولې 

تاب يې ترې جوړ کړ او نوم يې شو: )دوميه سقاوي(. پر کتاب کړې او يو ک

 عنارصو سخت غربګون وښود، احمد شاه مسعود او نورو پرې هباندې سقاو پلو 

هم عکس العمل ښکاره کړ، ان تردې چې هڅه يې وکړه، له دې کتاب څخه 

هم د خپل ځان په ګټه کار واخيل. خو په کتاب کې داسې واقعيتونه وو چې 

شول کوالی ټول منت يې خلکو ته ښکاره کړي، له يوې خوا به يې  دوی نه

 دتبليغ کاوه چې موږ ته ولې سقاويان ويل کېږي؛ د نورو له خوا به يې ځان ته 

و خوا به يې پلويانو د سقا اصطالح کارونه يو سپکاوی ګاڼه او له بلېدې 

خار کاوه. افتعکسونه د مسعود او رباين له عکسونو رسه ځړول او پر هغو به يې 

هغه وخت کې هم دا پوښتنه مطرح کېدله چې دوی خپله ځانونه سقاويان بويل 

دا  ااو وياړ هم پرې کوي، نو چې بل چا ورته د سقاويانو خطاب وکړ، ولې بي

 محافظه کارانو او ځانساتو به هم ويل چې دا ونکار بد ګڼي؟ ان يو شمېر پښت

مېر يو ش خو مجاهدين دي، دوی ته بايد د سقاويانو اصطالح ونه کارول يش.

ته هم د )مجاهد( خطاب کاوه، خو اکرثيت هېوادوالو  نورو اشخاصو بيا سقاو

يو بېسواده شخص. پلويانو کې يې هم د غال،  د سقاو زوی مطلق غل ګاڼه او

 پر ځای چې د )دوميېد دې خصلت تر ټولو قوي و. سقاويانو  لوټ او تاالن

سقاوي( اثر محتويات په علمي ډول رد کړي، د کتاب د راټولونکي د تثبيت 

په لټه کې شول، زما په شمول يې بېالبېلو ليکوالو ته دا کتاب منسوب کړ، خو 

ته څرګند نه کړل چې په دې اثر کې راغيل وو،  تر اخره يې هغه څه خلکو

دوی ونه ويل چې په دې اثر کې دغه راغيل معلومات سم نه دي او سمه بڼه 
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يې دغه ده. کله چې د طالبانو نظام ړنګ کړای شو، نو سقاو پلوي عنارص بيا 

پر کابل راشېوه شول، شکل او بڼه يې لږ شان نوې، خو محتوا، خصلت او عمل 

ې ڼه وه. دوه مياشتيې همغه سقاوي ډوله وو. دا نو د درېيمې سقاوي يوه نوې ب

 (قدرت)ټول کابل دې اشخاصو ته خوشې و، دوه مياشتې وروسته په اصطالح 

حامد کرزي ته انتقال شو. دې ډلو او اشخاصو د بهرنيانو په مرسته نږدې 

هېواد خپله ناکنتوله واکمني وچلوله، دوی د  څوارلس کاله پر کابل او نور

و په حکومت کې د قلم، حکومت پر حساسو رګونو واکمن وو، دا ځل ن

ټوپک، دفت او سياست په زور غال پيل شوه. د غال او فساد کچه دومره پورته 

او  په دوميه په کچه شوه چې افغانستان د مايل او اداري فساد له امله د نړۍ

درېيمه پوړۍ کې راغی، رسه له دې چې د نظام يا حکومت په رس کې حامد 

کرزي ځای درلود، خو د 

اشني درنه برخه حکومت د م

د همدې ټلوالې په الس کې 

وه چې سقاوي خصلت يې 

درلود. د حامد کرزي په 

وخت کې د سقاو پلويان د 

واک په اوج کې واقع وو، 

خپله جمهور رييس حامد 

کرزي يو وخت ما )يون( ته 

ويل چې: ))زما د حکومت دوه درې کلونه تېر شوي وو، کيسه وکړه او ويې 

راغی او ويې ويل چې موږ د حبيب الله کلکاين مړی  چې )فهيم خان( ماته

سپارو او دا زموږ د راوباسو او په شاندارو دولتي مراسمو يې بېرته خاورو ته 

خلکو غوښتنه ده.(( کرزي صيب وويل: ))ما ورته وويل چې بيا نو طالبانو رسه 

ولې جګړه کوئ؟ طالبانو هم د نجونو مکتبونه تړيل وو او کلکاين هم، طالبان 

هم د تعليم مخالف وو او کلکانی هم، نو بيا طالبانو رسه په څه وران ياست او 

 پخوانی ولسمرش حامد کرزی
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د ))فهيم خان زما خربو ته د تائي ي صيب وويل:کرز  جګړه وررسه ولې کوئ؟((

رس وخوځاوه او هغه موضوع بيا څه موده غلې شوه.(( د کرزي صيب له دې 

څرګندونو رسه رسه سقاويانو د کرزي د حاکميت په موده کې څو ځله هڅه 

وکړه چې د کلکاين د بيا خښولو مراسم جوړ کړي، د مرنجان غونډۍ بېخ ته 

ل، )حفيظ منصور( او ځينې نور ستميان هم په کې څو ځله رسه راټول شو 

ښکارېدل، چغې او شعارونه يې هم ورکول او د کلکاين د بيا خښولو غوښتنه 

 يې کوله.

د کرزي د حاکميت پر مهال وخت پر وخت سقاوي عنارصو هڅه کړې چې 

د سقاو زوی د هډوکو له بيا خښونې څخه يوه سيايس او جنجايل موضوع 

انګېرل کېدله چې دوی به يې د بيا خښولو هڅه وکړي او جوړه کړي، داسې 

مخالفني به يې مخنيوی کوي، دې کې به جنجال جوړ يش او ملک به له 

بېثباتۍ رسه مخامخ يش، په دې ډول به يو ځل بیا يوه بله ګډوډي يا سقاوي 

جوړه يش. د کرزي د واکمنۍ پر مهال يوه ورځ له ولسمرش کرزي رسه د يو 

، مدين ټولنو او فرهنګيانو مالقات و، په دې مالقات کې هم يو شمېر ځوانانو

شمېر سقاو پلوه عنارصو هڅه وکړه چې کرزي صيب ته دا موضوع ياده کړي، 

د واکمنۍ پر مهال دې  خو د خربو چانس ورته برابر نه شو. د کرزي صيب

ډول خلکو په حکومت کې دومره واک و ځواک درلود چې چا د سقاو زوی 

 بيان د ازادۍ حق هم نه درلود.پر ضد د 

ګل اغا شېرزی چې ډېر مهال د ننګرهار وايل و، د خپل واليت د تصدۍ پر 

مهال يې د سقاو زوی نوم لکه څنګه چې د هغه ررفيت و، په همغه شکل يې 

ياد کړی و، دې کار په کابل کې واکمنې سقاو پلوه ډلې دومره په غوصه کړې 

هم بښنې غوښتلو ته اړ کړ. دې حالت چې ګل اغا شېرزي غوندې سړی يې 

همداسې دوام وکړ، خربه د داکټر غني جمهوري رياست ته راورسېده. دا مهال 

چې حکومت په رسمي ډول له سقاو پلوه ډلو رسه نياميي شوی و او دې ډلو 

اجراييه رياست د يوه بنسټ په توګه خپل پوخ مالتړی ګاڼه، نو د کلکاين د بيا 
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ځل بیا راګرمه کړه. د غني حکومت چې هسې هم له خښونې موضوع يې يو 

پيله کمزوری و، د ډېرو سيايس، قومي او سيمه ييزو بحرانونو تاب يې نه درلود، 

نو ځکه خو د کلکاين پلويانو دا وخت د خپل هدف لپاره ډېر مناسب وګاڼه، 

ه تېره پ لومړی يې څو پرلپسې خپلمنځي غونډې وکړې او بيا يې له حکومته،

ه جمهور رييس )غني( څخه وغوښتل چې د يوه فرمان له الرې د کلکاين بيا ل

خاورې يا د دوی په اصطالح جسد په ډېر اعزاز رسه په رسمي او دولتي 

ترشيفاتو بيا خاورو ته وسپاري. ډاکټر غني د دوی غوښتنو ته غاړه کېنښوده، 

يمې ته سالبته له بيا خښولو رسه يې مخالفت هم ونه ښود، ويې ويل چې خپلې 

يې يوسئ، مخالفت يې نه کوم، خو فرمان هم نه ورکوم، په پيل کې د کلکاين 

پلويانو داسې اوازه اچولې وه، چې د بیا خښونې مراسم يې په کيل کې تررسه 

کېږي او هدف يې دا و چې په دې ډول له غني څخه فرمان ترالسه کړي. دا 

که غني فرمان ورکړي، مهال د سقاو پلويانو داسې اوازې هم اچولې وې چې 

که ور يې نه کړي، عبدالله به دا فرمان ورکړي، ځکه چې هغه خو هم د 

رحيمي( په مجيب حکومت اسايس برخه ده، داسې راپورونه هم وو چې د )

نامه يو کس چې د عبدالله عبدالله وياند هم دی، يو فرمان ليکلی، پنځه مادې 

ی کې يې په اعزاز رسه د سقاو زو لري، په عبدالله يې السليک کړی او په هغه 

د بيا خښونې امر شوی دی. دا فرمان عميل ډګر ته راونه ووت، خو عبدالله 

عبدالله څو ځله په ډاګه د سقاو او سقاويانو پر پلوۍ څرګندونې وکړې. غني 

د پړانګ او پاڼ تر منځ و، له يوې خوا اکرثيت پښتانه او د سقاو زوی نور 

ې خوا ته )محدود(، خو فعال او زورور اشخاص وو. مخالفني خفه کېدل او بل

يو زيات شمېر ملتپالو، هېوادپالو افغانانو او د ارتجاع ضد قوتونو حکومت ته 

ګواښ وکړ چې د کلکاين تائيد، د غال، لوټ او انارشۍ د تائيد مانا لري او د 

ه کې نافغانانو په ذهن کې يو ځل بیا د تېرو ناخوالو تداعي کوي، دا کار په ټول

عامه نفرت راپاروي او هېواد يو ځل بيا له ګډوډۍ رسه مخامخوي، دا هغه 

خلک دي چې په ژوندوين هم په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب شوي وو او تر 
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. په له بحران رسه مخامخوي ژوند وروسته يې د مړي را ايستل يو ځل بيا ټولنه

سالکار  حکومت کې د ميل امنيت شورا د دفت مرش او د جمهور رييس

يغام دا پد ولس )حنيف امتر( په ګډون اغېزمنو اشخاصو هم جمهور رييس ته 

 ور رسولی و.

يوه ورځ ښاغيل حنيف امتر ماته زنګ وواهه او ويې ويل: ))ولسمرش وايي: 

په اوياوو کلونو کې به هم له ما څخه څوک دا ډول فرمان وانخيل، هو د مړي 

يې خپل کار دی خو زه فرمان نه  له ښخولو رسه يې مخالفت نه لرم، هغه

ورکوم((. امتر صيب ماته وويل چې تاسو خپلو ملګرو او نورو دوستانو ته 

ووايئ چې دا موضوع مه جنجايل کوئ. ما ورته وويل: ))موږه سوله ييز خلک 

يو، نه چا رسه جنجال کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې په داسې خاورې شويو 

 ل رسه مخامخ کړي.((مړو هېواد له يوه بل جنجا

مخه ما )يون( ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفت )يوناما( يو تر دې د

تن استازی او څو نور بهرين ژورنالېستان راغلل او په دې باب يې ما رسه خربې 

وکړې، ما ته يې وويل چې حکومتي اشخاص او ځينې سيايس ډلې غواړي د 

ړی بيا راوبايس او بيا يې خښ کړي، دوی حبيب الله کلکاين )بچه سقاو( م

زياته کړه: موږ تشويش لرو چې حکومت کمزوری دی، حاالت به کنتول نه 

کړای يش، پښتانه، يو شمېر هزاره ګان او نور مخالفان به د سقاو زوی پر ضد 

دوی وويل: ))که حکومت د  راپاڅي او ملک به له بحران څخه مخامخ يش،

ه خفه يش او که يې نه مني هغوی حکومت ته ستونزې هغو خربه مني، پښتانه ب

راوالړوي.(( ماته يې وويل چې ستا نظر په دې برخه کې څه دی، څه کوالی 

شې چې دا مشکل حل يش او حکومت له دې ننګونې خالص يش؟ ما ورته 

د يوه افغان په توګه د هر ډول ګډوډۍ مخالف  يو عادي افغان يم، وويل: ))زه

ويش چې د عام ولس احساسات راونه پارول يش او بله خربه  يم، نو هڅه بايد

دا ده چې که موږ يو ځل د تاریخي مړو بيا خښونې ته ورستانه شو، نو ډېر 

زيات نور مشکالت به پيدا يش، ښه به وي چې پر تېرو مړو تاریخ قضاوت 
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 وکړي او موږ پر حال او راتلونکي فکر وکړو.(( ما )يون( د )يوناما( استازي ته

 دوويل: ))ښه به وي چې تاسو د حکومت پر هغو مرشانو فشار راوړئ چې 

مړي تر شا والړ دي، د يوه مړي په خاطر دې نور افغانان نه وژين او دې 

 ګډوډي دې نه جوړوي.((

دا خربې هم تېرې شوې، څه موده وروسته د ښار بېالبېلو واټونو کې بايرنونه 

بند شول او په هغو کې ليکل شوي وو: ))يازده سنبله روز به خاک سپاری 

دوباره امري حبيب الله، خادم دين رسول الله(( په ځينو نورو کې ليکل شوي 

ونو ش(( ځينو ځايوو: ))روز به خاک سپاری امري حبيب الله کلکانی و ياران

کې د کلکاين له عکسونو رسه د احمد شاه مسعود او رباين ګډ عکسونه هم 

چاپ شوي وو، په حکومت کې د ارشف غني له برخې رسه د سقاويانو خربې 

کومې نتيجې ته ونه رسېدې 

او دوی خپلو ټولو پلويانو ته 

اعالن وکړ چې موږ به وسلې 

راوباسو او دا کار به په زور 

ړو، د هغو کسانو په تررسه ک

ډله کې چې د وسلو راکښلو 

ګواښ او سپارښتنه يې کړې 

وه، قومندان ګل حيدر، 

حفيظ منصور او نور شامل 

وو. د هغوی دا نظامي ګواښ 

او د جګړې احتامل له 

ټلوېزيونونو او نورو رسينو 

څخه هم خپور شو. هغوی 

ېښودل وتونه کهمداسې وکړل، په عيدګاه جومات کې يې )دولس، ديارلس( تاب

له خاورو او يا هم احتاميل هډوکو يې ډک کړل، پر هر تابوت يې يو نوم وليکه. 

 د کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو تابوتونه
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په عيدګاه جومات کې يونس قانوين، د عبدالله وياند )رحيمي( او د جمعيت 

ګوند يو شمېر سقاو پلوه اشخاص راغيل وو، قانوين وويل چې دی دلته د 

خو دلته يې اصيل سقاوي تحمل د کلتور د عامولو په خاطر راغلی دی، 

له عيدګاه جومات څخه يې تابوتونه پورته کړل او د  خصلت معلوم شو.

)شهرارا( د تاریخي غونډۍ پر لوري يې حرکت وکړ، د خلکو ګڼه ګوڼه او 

، واکمنۍ په شان وحشت، دهشت لېوالتيا ډېره کمه وه، ټول ښار د سقاو زوی د

، د يادونې وړ ده چې د سقاو زوی نيولی و رسمي او نارسمي ناقانونه وسلوالو

چې کوم لومړنی ښوونځی سوځولی و، هغه هم په همدې غونډۍ کې واقع و 

او دا د نجونو يو لومړنی ښوونځی و. کله چې د شهرارا غونډۍ ته نږدې شول، 

د جرنال دوستم پلويانو او د سقاويانو تر منځ ډزې تبادله شوې، تابوتونه پر 

 وو ازبکانو وييل يو شمېر منډه شول. دوستم تهځای پاتې شول او خلک په 

چې دلته د ازبکانو د څو تاریخي شخصيتونو مړي ښخ دي او د کلکاين مړي 

 ته بايد دلته د خښېدو اجازه ورنه کړای يش.

و او د کلکاين او د هغه د انډيواالنو فريض او  دوستم پر خپله خربه ټينګ 

خيايل جسدونه په تابوتونو کې پر سړک پاتې شول، دا داسې مړي وو چې هېڅ 

ژوندي يې نه څېره او نه هم هډوکي وليدل. د شپې له خوا څو عسکري قطعات 

په دې پلمه چې د دواړو خواوو تر منځ فاصله رامنځته کوي چې يو بل رسه 

 د کلکاين او د هغه د ملګريو د احتاميل جسدونو بيا سپارنه خاورو ته په توره شپه کې
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ي، هلته ولېږل شول او همدا مهال يې دوستم ته يو شمېر کړ ه ونه وسلواله نښت

اشخاص لکه؛ قومندان املاس، يوسف اعتبار او نور د عذر او بښنې لپاره هم 

ورلېږيل وو، د ارشف غني د ټيم په استازۍ )معصوم ستانکزی( هم وررسه 

اين کملګری و او په اصطالح خپل ميل)!( مسوليت يې ادا کاوه. د دوستم او کل

د پلويانو ترمنځ دريو تنو ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو کله چې هلته حکومتي 

د کلکاين د پلويانو لپاره يو څه فضا خالصه شوه او د شپې  ،ځواکونه ورسېدل

ناوخته يوه بجه يې مخکې تر مخکې کيندل شويو قربونو کې تابوتونه 

کېښودل، په تياره کې يې پرې خاورې واړولې او په دې ډول د سقاو زوی ته 

 منسوبې احتاميل خاورې له نورو خاورو رسه يو ځای شوې.
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بيا جوړونې لومړنۍ د نجات څيل د 

 هڅې او متواترې غونډې

 

و اره خپمو يادونه وکړه، د نجات څيل د بيا جوړونې لدمخه لکه څنګه چې 

ته او بيا تر هغه څو کلونه وروس مهالفکر او نظر د څيل تر ړنګولو لږ وروسته 

هم موجود و، خو دا نظر او فکر يوازې د يوه ارمان، فکر او نظر په وختونو کې 

و، عميل ډګر ته تردې دمه نه وو داخل شوي، خو کله چې د سقاو زوی توګه و 

جسد ته منسوبې خاورې يو ځل بيا خاورو ته وسپارل شوې او د هغه د پلويانو 

وحشت، دهشت کابل ښاريانو او نورو هېوادوالو محسوس کړ، نو يو ځل بيا پر 

ادوالو و تصوير راژوندی شو، د اکرثيت هې ۍښار باندې د همغې لومړۍ سقاو 

احساسات راوپارېدل او د مقابل ځواب په لټه کې شول. په بېالبېلو ځايونو کې 

 د اعتايض غونډو جوړول پيل شول چې دلته يې ځينو ته نغوته کوو.
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 ټلوېزيون کې لومړنۍ غونډه: په ژوندون -۱

کله چې د جرنال دوستم د پلويانو او سقاويانو تر منځ کړکېچ زيات شو او عام  

پښتانه هم د سقاو زوی د بيا خښونې په باب په غوصه وو، نو دا مهال د يو شمېر 

مدين ټولنو، سيايس حرکتونو او قومي شوراګانو مرشان او استازي ژوندون 

مسلې پر وړاندې د خپل غربګون ښودلو په د دې و دلته ټلوېزيون ته راغلل ا

نيت رسه جرګه شول. نږدې دوه سوه تنه بېالبېل مرشان به وو، د وليس جرګې 

يو شمېر وکيالن، لکه؛ جبار قهرمان، حميدزی اللی، قيص حسن، هاميون 

هاميون، يو شمېر مشاور وزيران او د بېالبېلو قومونو استازي هم په کې شامل 

 وو.

رګې تقريباً تر دوه ساعته بحث وروسته پرېکړه وکړه چې که حکومت د ج

کلکاين د مړي لپاره فرمان ورکړ او يا يې د دې خلکو مالتړ وکړ، نو موږ به 

پر وړاندې سخت غربګون وښيو او همدارنګه که چېرې د کلکاين  دحکومت

التړ م پلويانو حکومت وګواښه او عام نظم يې اخالل کړ، نو موږ به د حکومت

پر وړاندې به ټينګ غربګون ښيو. يو نظر په کې دا هم و  خلکود دې کوو او 

چې دوستم د سقاويانو پر وړاندې والړ دی، پر پښتنو يې غږ کړی چې مالتړ 

يې وکړي، نو اول بايد الړ شو دوستم ته د هغه مالتړ وکړو، بيا به بېرته ژوندون 

وړاندې پر  نېسپار په ژوندون ټلوېزيون کې خاورو ته د کلکاين د احتاميل جسد د بيا 

 د مدين ټولنو غونډه
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ړه کوو. يا غونډې په باب همدلته پرېک ټلوېزيون ته راشو او بيا به د سبا مظاهرې

قيص حسن څو شېبې وروسته خپل کور ته الړ، هاميون غوښتل چې سبانۍ 

خرب  خلکغونډه يا مظاهره پر سمتونو ووېيش او هر څوک بايد له يوه سمته 

کړي، خو د ډېر غوڅ غربګون ښودلو اراده يې نه درلوده، په پای کې خربه په 

 دې غوټه شوه چې ټول د دوستم کور ته وريش. 

 اللی او قهرمان چې ال له وړاندې له دوستم رسه د شخيص انډيوالۍ تار لري،

 د دې وړانديز ته هرکلی ووايه، ماښام ناوخته و چې له ما )يون( پرته نور ټول

دوستم کور ته ورغلل، ما د دوستم پر مايض او اوسني تاریخ او د هغه پر 

سيايس چلند خپلې نيوکې درلودې، نو ځکه هلته ورنغلم، دوی ټولو هلته د 

دوستم له نظر څخه مالتړ څرګند کړ او هم يې سقاويانو ته د احتاميل انارشۍ 

ندۍ ن( څخه په ژو د جوړولو په باب ګوتڅنډنه وکړه. دوی له )اينې ټلوېزیو 

 بڼه په همدې اړه يو خربي کنفرانس هم ورکړ.

د شپې لس نيمې بجې همدا اشخاص بېرته ژوندون ټلوېزيون ته راغلل او 

يوولس بجې يې په ژوندۍ بڼه له ژوندون څخه خربي کنفرانس ورکړ. رسه له 

دې چې ټول کسان په سټډيو کې نه ځايدل، خو څه ودرېدل او مرشانو ته مو 

 برابرې کړې، هاميون هاميون، جاوېد دالور، جبار قهرمان،  څوکۍ

 ټلوېزيون کې د مدين ټولنو او د ولس د يو شمېر استازيو خربي کنفرانس ېپه آيين
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اليل، ما )يون( او ځينو نورو اشخاصو خربې وکړې او ټولو له حميدزي 

وغوښتل چې د انارشۍ مخه ونييس او د کلکاين پلويانو ته يې ګواښنه حکومته 

وکړه چې بېځايه حرکتونه ونه کړي او ميل ثبات ته ګواښ پېښ نه کړي. په دې 

( بجې بايد مطرح ۸خربي کنفرانس کې دا اعالن هم وشو چې سبا سهار )

ويې لهېوادوال ژوندون ټلوېزيون ته ترشيف راوړي چې يا د مظاهرې او يا د 

غونډې په باب پرېکړه ويش. څرنګه چې دا خربي کنفرانس د شپې ناوخته 

خپور شو، نو ډېرو خلکو ته پيغام نه و رسېدلی، سبا سهار ځينې خلک راغلل، 

يات ګرم لو زد ژوندون په انګړ کې کېناستل، خو هغه خلک چې د شپې تر ټو 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د مدين ټولنو او د ولس د يو شمېر استازيو خربي کنفرانس

 په وليس جرګه کې د ولس استازي عبدالجبار قهرمان او حميدزی اللی
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وو، سهار بيا تر ټولو زيات ساړه وو. حميدزی اللی خوب وړی و، په ټلېفون 

مې راپاڅوه، جبار قهرمان هم يوولس بجې ترشيف راوړ او نور مرشان هم 

همدارنګه پر وخت راونه رسېدل، د ژوندون جرګه خونه کې مو غونډه پيل 

راري ښه وه، ځينو تک ت له پلوهيکړه، غونډه د کميت له پلوه کمه او د کيف

 ېي اشخاصو او ځينو نويو اشخاصو په کې خربې وکړې، خو د خربو کيفيت

ښه و، حميدزي اليل په کې په زړه پورې او ډاډمنې خربې وکړې. دې غونډې 

ورو ورو په مرکز او واليتونو کې د غونډو د  وليس روحيه پیاوړې کړه او

 جوړېدو لړۍ پيل شوې.

 

 په مرکز کې غونډې: -۲

کله چې په ژوندون کې دوه غونډې او یو خربي کنفرانس تررسه شول، نو ورو 

ورو نورو ځايونو کې هم د غونډو د جوړولو حرکتونه پيل شول. يوه غونډه په 

شش درک کې چې ويل کېږي د جنوب ختيز زون شوراګانو او يا هم د مدين 

نو پر واليتو ټولنو د همغږې دفت دی، جوړه شوه، په دې غونډه کې د جنويب 

رسبېره د ختيزو واليتونو د شوراګانو او همدارنګه د لوی کندهار د  شوراګانو

او ه د دشوراګانو استازو هم ګډون کړی و، د کامل نارص اصويل په وينا چې 

نورو مرشانو وړانديز دا و چې د حبيب الله کلکاين د پلويانو پر وړاندې تر ټولو 

د الهورۍ دروازې په سيمه کې د )نجات  ښه ځواب دادی چې موږ د کابل ښار

چې د کلکاين د ماتې په وياړ جوړ شوی و، يو ځل بيا له رسه جوړ کړو،  منار(،

کار د پيل لپاره بايد سال مشورو د دې ټولو دا وړانديز ومانه او ويې ويل چې 

ته دوام ورکړو. د يادونې وړ ده چې کامل نارص اصويل تر دې دمخه هم ورته 

ل( کال يې د وخت د اطالعاتو کلتور وزير )سيد مخدوم ۱۳۹۰، پر )نظر درلود

رهني( او بیا تر هغه وروسته نورو اړوندو اشخاصو رسه هم په دې باب خربې 

اترې کړې وې، خو کومې غوڅې او عميل نتيجې ته نه و رسېدلی، د اصويل 

کار لپاره مناسب وخت دی، تر دې غونډې وروسته د د دې په وينا اوس نو 
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وليس جرګې د غړي )نذير احمدزي( په کور کې څو متواترې غونډې وشوې، 

نږدې پنځه غونډې چې هرې غونډې د کميت او کيفيت له پلوه خپل خپل 

کې ګډون کړی و، دا غونډې  وزن درلود او د هېواد ډېرو مخورو شخصيتونو په

 دپه رسنيو کې نه خپرېدې، نو ځکه خو په کې د ازاد بحث چانس زيات و، 

ټولو غونډو مرکزي او اسايس ټکي همدا وو چې د )نجات څلی( بايد له دې 

يش. د ټولو غونډو اجنډا، محتوا، رسه جوړ او په دې برخه کې عميل ګام پورته 

ونو په مبارکو ايتشکل، پيل او پای يو شان و، هره غونډه به د قران کریم د څو 

تالوت پيل شوه، وکيالنو، مرشانو، ځوانانو او مخورو به په ترتيب او تفصيل 

رسه خربې وکړې، تېر تاریخ، خپلې تورې، تېرې جګړې او خپل غريتونه به 

کله چې به د ماښام د ملانځه وخت راورسېد، ټول به ستړي شول،  يې بيان کړل،

ه به يل نتيجې پرته پایته ورسېده. کله کلبه وشوه او غونډه به له کومې عم دعا

مايل او فرهنګي کميسيونونه هم وټاکل شول چې له ښاروالۍ او کلتور وزارت 

څخه د څيل د بيا جوړونې جواز ترالسه کړي، خو کله چې به بله غونډه جوړه 

شوه، خربه به بيا له رسه پيل شوه، دا غونډې دومره تکراري شوې چې نور يې 

اوندانو زړونه راتنګ کړل. زه )يون( يوازې په لومړۍ غونډه کې نو د فکر د خ

په دې پاتې نورو پنځه واړو  چې په شش درک کې جوړه شوې وه، نه وم،

 د حاجي محمد نذير احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډه
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جريان هم راته معلوم و دې نورو غونډو کې حارض وم، د لومړۍ غونډې 

پرته نوره السته راوړنه نه درلوده. خربه څلورمې و غونډو له متحداملال خرب 

غونډې ته ورسېده، په درېيمه غونډه کې فيصله وشوه چې څلورمې غونډې ته 

به د څيل د جوړونې نقشه، اقتصادي امکانات او جواز ټول حارض وي او نور 

به کار پيلوو. کله چې څلورمه غونډه د معمول په څېر پيل شوه، خربه بيا په 

همغه  په ويل دا خوو صفري نقطه کې وه. دا ځل ما اعتاض وکړ، ما  همغه

مې چې زه څلور دمخه نقطه کې يو چې پر لومړۍ ورځ په کې واقع وو.، تر دې 

غونډې ته راشم، د يب يب يس تکړه خربيال )ډاکټر داود جنبش( راته وويل 

تاسې  (مه د نادر خان له خوا د کابل دفتحې ورځ ده، نو که۲۳چې د ميزان )

لويه غونډه جوړوئ، پر همدې ورځ يې ونيسئ، ښه به وي. د جنبش صاحب 

يد )عبدالرش وړانديز زما خوښ شو. کابل کې مې د غونډې يو تن چلوونکي

ايويب( ته زنګ وواهه چې زه له جالل اباده پر الره يم، غونډې ته درځم، خو 

ر ه بايد د ميزان پکه پر ما ناوخته شو، نو زموږ وړانديز دادی چې عمومي غونډ

درويشتمه، چې د کابل د فتحې ورځ ده، جوړه يش او هملته بايد د نجات څيل 

ډبره کېښودل يش. له نېکه مرغه زه هم غونډې ته ورسېدمل، خو لږ ناوخته. 

ایويب صيب غونډې ته زما وړانديز اورولی و، خو ما خپل وړانديز يو ځل بيا 

سې ما پ عميل کار الس پورې کړو. تکرار کړ او ومې ويل چې نور بايد پر

 د نذير احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډه
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يو څو  ده )په پنسل باندې ايويب صيب پورته شو ويې ويل د څيل نقشه جوړه

خطونه کښل شوي وو( هغه يې ښکاره کړه او د پيسو په باب يې وويل چې 

لومړنۍ پيسې چې هر چا هر څومره ورکړې، تر هغه وروسته نورو ټولو پيسو ته 

وئ، زه بيا ورپورته شوم چې ايويب صيب! د دې زه تيار يم، هېڅ تشويش مه ک

حساب او کتاب مو کړی، که هسې ژمنې کوئ؟ زما د محاسبې له مخې هغه 

څلی چې موږ غواړو هغه بايد تر )پنځوس متو( لوړ وي او لږ تر لږه )پنځه 

لکه ډالر( لګښت پرې راځي، ما هلته پر ټولو غږ وکړ چې ګورئ هغومره ژمنه 

و پوره وي، يو شمېر نورو هم ژمنې وکړې، خو د ايويب وکړئ چې له وسه م

 او خربه لکونو ډالرو ته رسېده. صيب ژمنه تر ټولو زياته او لوړه وه او

د همدې غونډې په بهري کې ځينو کسانو يادونه وکړه چې په دې برخه کې بايد 

يش، د هغه نظر هم مهم دی، د قومونو او قبايلو چارو او له ولسمرش رسه وکتل 

 دا مو هم خپل د اطالعات او کلتور وزارت له وزيرانو رسه هم مالقاتونه ويش.

هم حارض و، خلک دي، کامل سادات چې د کلتور وزارت د ځوانانو معني و، 

هلته ما بيا اعتاض وکړ چې نور د خربو وخت تېر شوی، حکومت دومره بې 

ايته دی چې خپل ځان نه يش راټولوالی، نور هم که د هغو په هيله کېنو کف

هېڅ شی نه شو ترالسه کوالی، خو د جمهور رييس يو مشاور ښاغيل )خيال 

محمد حسيني( له حکومت رسه پر خربو ټينګار کاوه، ما يو بل وړانديز هم 

 د نذير احمدزي په کور کې د ولسونو د مرشانو غونډه
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ه ک ؛وکړ او هغه داسې چې هر څوک هر ډول کار کوالی يش، هغه دې وکړي

څوک امکانات راټولوالی يش، هغه دې پيدا کړي، که څوک جواز اخيستی 

يش، هغه پسې دې الړ يش، که څوک له جمهور رييس رسه کتالی يش، هغه 

رسه دې وګوري، که څوک کار کوالی يش، عميل کار دې وکړي، خو يو کار 

به بل ته نه معطلوو چې وخت کم دی. لنډه دا چې د دې څلورمې غونډې په 

ی کې پرېکړه وشوه چې پنځمې غونډې ته بايد هر څه تيار وي او نوره هېڅ پا

 خربه بايد په کې پاتې نه وي.

هم راورسېد، بيا هم خربه همغه زړه په زړه وه، تکراري  د پنځمې غونډې وخت

خربې وې او هېڅ ډول پرمختګ په کې نه و، دا نو داسې يو مهال دی چې د 

ونۍ پاتې ده، په وليس جرګه کې د لوګر وکيل (مې ته يوازې يوه او ۲۳ميزان )

پادخوابی( پاڅېد او ويې ويل چې راتلونکې دوشنبه چې د ميزان له  ک)زمر 

(مې نېټې رسه سمون خوري په )خليج هوټل( کې غونډه ده، هلته ټول ۱۹)

راشئ، هغه وويل که څه هم زه قومي مسايلو رسه عالقه نه لرم، خو بيا هم ستاسو 

تړ کوم، ما بيا نوبت واخيست، ما وويل موږ بیا هم په صفري حرکت مال د دې 

نقطه کې يو، همغه د لومړۍ ورځې خربې دي، دا سيمينار دی که داسې يوه 

جرګه چې غوڅه نتيجه ورکړي، نه جواز واخيستل شو، نه پيسې درک شوې، 

نه کوم بل کار وشو، هېڅ ډول پرمختګ نه شته، که په دې رسعت روان يو، 

خت به مو هم همدا حال وي. زما خربې پر ډېرو ښې ونه لګېدې، خو کال دا و 

د لويې پکتيا د توتاخېلو د قوم په استازۍ د )احمد ګل توتاخېل( دمخه تر دې 

په نامه يو تن پورته شو، ويې وويل: ))ورورنو! دا وړۍ نه شړۍ کېږي، يو هغه 

غر ويل او بل دا غر، زه د حاجي عبدالباري منګل په استازۍ وايم چې هر ډول 

ته  ون صيبمايل مرستې ته حارض دی او بل که غواړئ دا کار خالص کړئ، ي

يې وسپارئ، دا داسې يو سړی دی چې يو کار يې رس ته نه وي رسولی، 

پرېږدي يې نه، وګورئ د تذکرو مسئله يې چې يوه حد ته ونه رسوله، پرې يې 

نه ښوده، موږ او تاسې نه کارونه همداسې پاتې کېږي، يو يې پر يوه سپارو بل 
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 يې پر بل.((

مـــــا د وروســـــتۍ 

ـــه  ـــه توګ ـــې پ نتيج

ـــل چـــې  ـــه ووي ورت

ـــه  ـــربې ن ـــورې خ ن

ـــوک  ـــه څ ـــوو ک ک

غــواړي څلــی جــوړ 

کړي، نـو راتلـونکې 

چــې  ،ســه شــنبه دې

د ميــــــــزان لــــــــه 

ــې رسه ۲۰) ــې نېټ (م

ـــه  ـــه د څـــيل جـــواز ت ـــه رايش، ن ـــدون ټلوېزيـــون ت ســـمون خـــوري، ژون

ــی و  ــه چــې دوی دا څل ــه بــل څــه تــه، کل ــه رضورت شــته او ن ــوه، دوی ل ران

ــو د دوی جــواز تــه  مــوږه اجــازه واخيســته؟ اوس يــې چــې مــوږ جــوړوو، ن

هم اړتيا نه شـته. ځينـو پـر جـواز ټينګـار کـاوه، مـوږ وويـل څـوک چـې پـر 

ــل کارونــه  ــې الړ يش، مــوږ خپ ــه دې جــواز پس ــوي هغ ــار ک ــواز ټينګ ج

ــرو،  ــا ول ــې جــواز تــه اړتي ــه دی چــې مــوږ ي ــار ن پيلــوو، بــل دا خــو نــوی من

 منار دی، يو ځل بيا يې له رسه جوړوو. پخوانی

غونډه پر همدې خربو پايته ورسېده، خلک رخصت شول، زه )يون(، نذير 

احمدزی او رشيد ايويب په يوه موټر کې کېناستو او ومو ويل چې الړ شو د 

څيل ساحه په عميل ډول وګورو. په موټر کې راته ايويب صيب او احمدزي 

رارسه په شپاړس اولس متو قانع نه يش چې صيب وويل چې؛ )يون( صيب به 

شه، ه ښدا کار ژر خالص يش، ما وويل تر پنځوسو نه راټيټېږم، دوی وويل لږ 

د دوی اصيل هدف خو ال تر دې هم ټيټ )دولس( مته و، ما وويل : دا خو 

ډينډک دی، څلی خو نه دی، دوی وويل: پخوانی څومره و؟ ما وويل پخوا 

 کې د غونډې يوه څنډهد حاجي محمد نذير احمدزي په کور 
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چې لوړ ساختامن پرې جوړ يش. الهورۍ دروازې  خو دومره وسايل نه وو

يانې د نجات منار اصيل ځای ته ورسېدو، پخوانی ځای مو وکوت، د 

ت يې هم مزاحم څلورالرې منځ نقطه مو انتخاب کړه، ساحه لويه وه، موټرو ته

 نه پېښوه، دوی نور الړل خپل کار پسې او زه خپل دفت ته الړم.
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 نجات ورځپه ژوندون کې د ميل 

 

(مه نېټه د سه شنبې ورځ ماسپښني مو په ژوندون ټلوېزيون کې ۲۰د ميزان پر )

د لويې غونډې لپاره ترتيبات پيل کړل. د احمدزي صيب په کور کې مې يادونه 

کړې وه چې که څوک رښتيا هم غواړي څلی جوړ کړي، نو د سه شنبې ورځې 

پر مهال د خوست يو پر ماسپښني دې ژوندون ته رايش. د پنځمې غونډې 

راته وويل: ))يون صيب! زه په ښاروالۍ کې يو  مخور ښاغيل )جرنال همت(

څوک پېژنم، که ستا خوښه وي، زه به هغه پخوانۍ نقشه يا د منار ځای ترې 

راواخلم.(( همت صيب درې ورځې په ښاروالۍ کې ګرځېدلی و، چا ورته 

ۍ کوم مسؤل ورته وييل وو، نقشه او جواز په الس نه وو ورکړي، اخر د ښاروال

چې ځه وروره دا حساسه سيايس موضوع ده، موږ ته غمونه مه ګوره، ځئ خپل 

کار کوئ، نه درباندې موږ کار لرو او مه تاسې څه غواړئ، خپل کار رشوع 

کړئ، څوک مو مخه نه نييس. همت صيب ماته وويل، دغسې وايي، ما ورته 

صتي ده، پنجشنبه هم موږ ټلوېزيون وويل د چهارشنبې ورځ هم عاشورا ده، رخ

کې غونډه لرو، د جمعې ورځ هم هغه لويه غونډه ده، نو څه وخت به نقشه 

بيا مې ورته وويل؛ تاسو نورې نقشې پسې مه ګرځئ، تاسو د  ترالسه کړو؟

ښاروالۍ له ماسټر پالن څخه ماته يوازې د الهورۍ دروازې د څلور الرې نقشه 

له مخې د څلور الرې د سقل يا تقاطع مرکز معلوم راپيدا کړئ چې موږ د هغې 
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کړو. هغه وويل ماسټر پالن کې مې تيار ملګری دی، هغه ته به ووايم، خو رنګه 

ې يې ما وويل فوټو کاپي يې څه کړې، ټلېفون ک ؟فوټو کاپي به کله ممکنه وي

عکس واخله او رايې وړه، د سه شنبې ورځې ماسپښني مهال و، د تدارکايت 

لپاره د لويې پکتيا له شوراګانو څخه يو څو تنه نور دوستان هم راغيل غونډې 

راننوته، ويل يې يون صيب  وو، چې همت صيب له خنډا ډکه خوله زما دفت

شی خو مې ترالسه کړ، خپل ټلېفون کې يې له ماسټر پالن رسه سمه نقشه 

د تقاطع کاپي کړه، په هغې کې له ټلېفون څخه خپل ته د ده راوښوده، ژر مې 

 نقطه په ښه ډول تثبيتېدالی شوه.
 نقشه په دې ډول وه:

ما د )همت صيب( له )همت( څخه مننه وکړه او ډېر خوشاله شوم، دا مهال 

نږدې دېرش تنه مخور شخصيتونه او ځوانان راغلل او په ژوندون کې مو د 

(مې نېټې د ورځې په وياړ د ۲۳پنجشنبې د ورځې او همدارنګه د ميزان د )

 لويې غونډې لپاره ترتيبات پيل کړل، ټول زما له نظر رسه موافق وو.

جنويب قومونو د يووايل شورا مرشان،د ځاځيو د قوم مرشان، ښاغلی صمد  د

د پنجشنبې  ځاځی، بيدار ځاځی او نور مرشان هم حارض وو. ومو ويل چې

دې  ( کسان غونډې ته راوبولو. په۱۰۰۰ – ۸۰۰ورځې لپاره بايد لږ تر لږه )

غونډه کې به د نجات منار د ارزښت او جوړښت په باب بحث وکړو او دا به د 
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لويې غوندې لپاره يوه پيالمه وي. د غونډې پر هر برخوال به غږ وکړو چې 

لويې غونډې ته لږ تر لږه لس لس تنه ځان رسه راويل، په دې ډول به لويه 

و پرېکړه غونډه کې مغونډه زرګونو کسانو ته پورته يش. د سه شنبې ورځې په 

وکړه چې د پنجشنبې ورځې غونډې ته به مخور شخصيتونه او قومي مرشان 

غونډې لپاره يوه ټلوېزيوين )پرومو( جوړه کړه، په د دې خربوو، دې رسه مو 

مو يا اعالن کې د غازي محمد نادرخان،مارشال شاه ويل خان او وزير و دې پر 

ته د نرش په خاطر ورکړه او وېزيون ګل خان مومند عکسونه وو، دا مو ټلمحمد 

ساعت کې يو ځل يا دوه ځل خپرېده. د چهارشنبې ورځ مو بيا غونډې ته 

ونيول. د عاشورا ورځ وه، رخصتي هم وه او زموږ لپاره ښه فرصت و،  ترتيبات

د يادونې وړ ده، هغه غونډه چې )زمرک پادخوايب( يې يادونه وکړه هغه هم د 

له باد يوړه، خپله کوربه هم الدرکه شو، نو د څيل لپاره د بېالبېلو عواملو له ام

عامه پوهاوي او ښه ترتيب لپاره د داسې يوې لويې غونډې جوړېدو ته ډېره 

ان د عبدالرشيد ايويب په ګډون يو شمېر نور دوست اړتيا وه. د چهارشنبې پر ورځ

هر  .هم راغلل چې د عمومي يا لويې غونډې په باب ترتيبات الپسې قوي يش

چا د ډېرو خلکو راوستلو ټټر واهه، خو ماته چې تر بل هر چا زياته د داسې 

غونډو جوړولو تجربه وه، د ژمنو او عمل ترمنځ راته څرګند توپري ليدل کېده، 

 نو ژر مې يو جدول جوړ کړ، جدول په دې ډول و.
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 کتنې السليک د کسانو احتاميل شمېر شخص يا بنسټ نوم ګڼه

      

هغو کسانو چې ژمنه کوله، السليک مې هم ترې اخيسته، چاچې دوه زره ټولو 

( ۲۰کسان ويل، ما زړه کې دوه سوه حسابول او چا چې دوه سوه ويل هغه مې )

محاسبه کول. بيدار ځاځي د )دوه زره تنو( راوستلو ژمنه وکړه، جاوېد دالور د 

( او د )زرو تنو )زر تنو(، )راضيې منګل( د )پنځه سوه تنو(، مرشقي شورا هم

( څخه تر ۲۰هېڅوک نه وو چې له ) نورو هم همداسې لوړې ژمنې وکړې،

( تنو د راوستلو ژمنه يې نه وي کړې، خو حقيقت دا و چې دې ټولو څخه ۵۰۰)

 دې بايد يو صفر کم کړی وای، خو ما له اکرثو څخه السليکونه واخيستل.

په ژوندون ټلوېزيون کې د نجات ورځې د منانځلو لپاره هم تياری روان و، 

( تنو په کې ۸۰۰-۷۰۰غونډه مو د پنجشنبې ورځې ماسپښني مهال تياره کړه. )

ر او یو زيات شمې ګډون درلود چې اکرثه يې مخور شخصيتونه او مرشان وو

يې د ښاغيل نذير احمدزي هغه مرشان هم ورته راغيل وو چې تر دې وړاندې 

په کور کې په غونډو کې ګډون کړی و، درنو مرشانو په کې خربې وکړې، هم 

او اهميت بحث وشو او هم مو د څيل د  د نجات د ورځې پر ارزښت، ماهيت

ډبرې د ايښودلو لپاره له ناستو کسانو وغوښتل چې هغې غونډې ته هر سړی 

دې غونډه کې د څيل د جوړېدو په لږ تر لږه لس تنه ځان رسه راويل. په هم

 منانځغونډهپه ژوندون ټلوېزيون کې د ميل نجات ورځې 
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( امریکايي ۷۰۰۰خاطر د حاجي عبدالباري منګل په استازۍ يو تن د اوه زرو )

ډالرو او حاجي صيب حکيم خان ځاځي د )شپږ زرو ډالرو( مرستې ژمنه وکړه. 

غونډه د شپې ناوخته د ټلوېزيون پر څپو نرش شوه، دې غونډې د عامه پوهاوي 

 ې خپل نقش ولوباوه.او د خلکو په ويښتيا ک

او په ژوندون کې تر غونډې يو دمخه د څيل د ډبرې تر ايښودلو يوه ورځ 

ساعت وروسته يو ځل بيا په ژوندون ټلوېزيون کې کېناستلو، نذير احمدزی، 

عبدالرشيد ايويب او يو شمېر نور مطرح شخصيتونه ټول موجود وو. د يادونې 

ل بل هم په ژوندون کې په بله وړ ده چې احمدزي صيب او ايويب صيب يو ځ

غونډه کې ګډون کړی و چې د پرانيستې غونډې لپاره يې ترتيبات نيول، همدا 

په حقيقت کې د لويې غونډې د تدارکاتو کميسيون و، څرنګه چې د احمدزي 

صيب په کور کې د لويو غونډو په ترڅ کې کومې غوڅې نتيجې او پرېکړې 

لنډ کړل، دلته خربې او ويناوې نه وې، ته ونه رسېدو، نو ځکه مو هر څه را

یوازې د غونډې او د څيل د جوړېدو پر عميل الرو چارو بحث کېده او پرېکړه 

کېده. پرېکړه ليک او لوی بايرن، سونډ سسټم او ځينې نور اړوند شيان په کار 

غونډه کې پرېکړه وشوه چې دا يوه ميل غونډه ده په هېڅ  وو، د تدارک په دې

پلې او سيايس جريان پورې اړه نه لري، ځکه نو هېڅوک حق نه ګوند، ډلې ټ

لري چې د خپل ګوند يا ډلې بريغ، بايرن، لوګو، عکسونه او نور داسې تبليغايت 

مواد راوړي چې د ګوند لپاره د تبليغايت وسيلې په توګه ترې کار واخيستل 

ا ټينګار ميش. البته تردې وړاندې د تدارک کميسيون او ځينو نورو غونډو کې ز 

تردې حده نه و، ما ويل که کوم ګوند يا شورا خپله ډله تر خپل بيرن يا بريغ 

الندې تنظیموي او غونډې ته يې په منظم ډول رارسوي، کنتول، امنيت او 

نظم يې ټول پرغاړه اخيل، رادې ويل، څه پروا کوي؟ هغه وخت ځينو وړو ډلو 

ينو ډلو او خلکو نومونه لوی، او اشخاصو زما د نظر مخالفت وکړ ځکه چې د ځ

خو افراد يې کم او په نشت حساب دي، نو ځکه خو د تدارک کميسيون په 

وروستۍ غونډه کې ما ايويب صيب او د نورو ګوندونو يو شمېر استازو ته وويل 
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چې ټول بايد له ګوند او ګوندبازۍ څخه تېر شو، ټولو رارسه ومنله، ايويب صيب 

ايت موادو، اجنډا او نورو اړوندو شيانو مسوليت ما پر هم رارسه ومنله. د تبليغ

غاړه واخيست. پر اجنډا مو توافق وکړ، چې د قران کريم تالوت به وي، ميل 

رسود او پرېکړه ليک به وي، ډبره به په ګډه ږدو او نور به دعا کوو او په پای 

 کې به اتڼ وي او غونډه به خالصېږي.

، د ښودلو لپاره ما يو مېکانيزم په پام کې ونيوپه همدې توافق وشو، د ډبرې د اي

 يوه لوی څادر، چې لويوالی يې څلور په پنځه متو کې و، په جوړولو پسې مې

هلکان ولېږل، څادر د افغانستان د بريغ رنګ درلود، هدف مې دا و چې د 

همدې څادرڅنډه به د شامل، سويل، ختيځ، لويديځ او مرکز مرشان ټول په 

ږه به يې په منځ کې وي او ټول به په ګډه تيږه پر خپل ځای ګډه نييس، تې

کېږدي، په دې ډول به په محمدي طريقې رسه د ټولو خلکو ونډه په کې 

به دا نه ويل کېږي چې ډبره د احمد يا محمود په  يش او اينده کې تضمني

الس کېښودل شوه، د لويو او کوچنيو بيرنونو د چاپونې ژمنه مو هم وکړه چې 

وختي يې درته تياروو. د ميل تحريک غړي )څړبن هدايي( دا دنده  سهار

واخيسته چې سهار وختي به له چاپخونې څخه بايرنونه راوړي، لوی بريغونه 

به د غونډې ساحې او واړه به ژوندون ټلوېزيون ته راوړي، غونډه ماښام مهال 

  پايته ورسېده، هر څوک د خپل کار په لټه کې شول.
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بیا جوړونې لپاره لويه  د څيل د

 غونډه او د ډبرې ايښودنه

 

(مه نېټه موږ خپل کارونه ښه منظم ۲۲لکه څنګه مو يادونه وکړه د ميزان پر )

کړل او له ژمنې رسه سم مو رسه هر څه برابر کړل، په ژمنو کې يوه هم دا وه چې 

ل ق نه لري چې خپد ډبرې د ايښودلو پر ورځ به هېڅ ګوند، ډله يا شخص ح

عکس، لوګو، بريغ او يا هم خپل 

 (څړبن هدايي)راوړي.  شعارونه هلته

سهار وختي په احمد شاه بابا مېنه کې 

چې بيرنونه،  ،چاپخونې ته ورغی

شعارونه او هغه درې لوی بايرنونه 

راوړي چې د همدې غونډې لپاره 

جوړ شوي وو، لوی بايرنونه د هغه 

ځای لپاره ډيزاين شوي وو چې 

مرشان بايد هلته ودرېږي او خپله 

اجنډا تعقيب کړي. د شپې ناوخته 

تقريباً لس بجې به وې چې ماته ښاغيل نذير احمدزي زنګ وواهه چې که 

 څړبن هدايي
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وک د خپل ګوند يا شورا شعارونه هم راوړي پروا نه کوي، دا مهال نو غالباً څ

 چې عبدالرشيد ايويب هم وررسه ناست و، دوی دواړو دا خربه غوټه کړې وه

چې سټېج به دوی جوړوي او په اصطالح د پروګرام د چلولو چارې به هم په 

ځکه دا به هره خپله پرمخ وړي. ما وويل دا خو د تېرو ژمنو خالف کار دی، 

ډله د ځان د تبليغ لپاره کاروي او بيا به د اختالف سبب يش، دوی وويل، دا 

 دومره مهمه خربه نه ده، پروا نه کوي، دا نو داسې يو مهال دی چې هېڅوک،

د شپې په دې ناوخته کې خپل بايرنونه،  شخص، ډله يا ګوند نه يش کوالی

او تکثري کړي، خدای )ج( شاهد لوګوګانې او يا هم شعارونه، ډيزاين، چاپ 

دی، ماته د دوی دې کار چندان خوند رانه کړ، ځکه چې له ورايه په کې 

سيايس هدف ليدل کېده، سهار وختي څړبن هدايي له چاپخونې څخه بايرنونه 

راوړل، ځينې يې ژوندون ټلوېزيون کې پرېښودل او نور رضوري يې د 

زې( ته يوړل، همدا ځای حضوري چمن سويل ختيزې څنډې )الهورۍ دروا

چې هلته ورسېد، د ايويب صيب  هدايي د غونډې د راټولېدو ځای و، څړبن

منربونه بند وو، څړبن هدايي هم پوليسو اصيل ځای ته نه پرېښوده، ماته څړبن 

زنګ وواهه چې ايويب صيب ټلېفون نه پورته کوي او بله خربه دا ده چې دلته 

 ښکاري، خلک هم يو څه وختي راغيل، ال وختي لوی لوی بايرنونه لګېديل

ما ويل چې کار جوړ دی، نو تشويش مه کوه، ما څو ځله ايويب صيب ته 

زنګونه ووهل، خو ټلېفون يې جګ نه کړ، دلته په ټلوېزيون کې د ميل تحریک 

ځينې غړي او څه نور ځوانان راټول شوي وو، ځينو ملګرو ته مو وييل وو، هر 

نږدې وي، هغوی دې خپله ځان ورسوي، زه د څوک چې د غونډې ساحې ته 

هوتخېلو د قوم مخورو او ځوانانو ته منتظر وم، هغوی وويل؛ ټول په ګډه ځو، 

او دوه موټره مو په سونډ سستم او بريغونو ډيزاين  موږ څو موټره په بريغونو

کړي وو. کله چې د هوتخېلو ځوانان او مرشان راورسېدل، نو ټول رسه یو ځای 

( موټره او ټول به څه کم درې ۴۰-۳۰موټرو یو کاروان شو، تقريباً )، د لوشو 

سوه تنه وو، د حضوري چمن پر لوري مو حرکت وکړ، د هوتخېلو د مرشانو 
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ښاغيل )یونس هوتک( او )جاوېد دالور( ترمنځ هم د نظر يو څه اختالف و، 

، یخو ما جاوېد دالور ته وویل چې نن د اختالفاتو د مطرح کولو وخت نه د

کله چې د غونډې ځای ته ورسېدو، اته نيمې بجې شاوخوا وې، ټول سټيج 

 ودرولی، له هغه څخهټيلر موټر  ډک و، نذير احمدزي او رشيد ايويب يو لوی

يې سټيج جوړ کړی 

و، ښايسته سټيج، ټول 

مرشان پرې راټول دي، 

خطابې مخې ته يې د 

مېز والړ دی، د 

)عدالت ګوند( لوګو 

پرې نصب ده، شاته 

 د خلکو او مرشانو پر ګڼې ګوڼې ،يې يو بريغ هم والړ دی، د سټيج په ليدو

خورا خوښ شوم، خو د بريغ او مېز ليدلو راته خوند رانه کړ، خصوصاً دا چې 

بريغونه هېڅ خوند نه کوي، کې تنظيمي او ګوندي د ميل بريغونو په ګڼه ګوڼه 

خو دا داسې يو مهال و چې خربو او بحث ته په کې هېڅ مجال نه و، پر سټيج 

که څه هم د پښې ايښودلو ځای نه و، خو زه خلکو له السه ونيومل او سټيج ته 

يې پورته کړم، پر سټيج باندې د معلومو کسانو ترڅنګ داسې کسان هم والړ 

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يوه څنډه

 

 اېښودنې د غونډې يو انځورد نجات څيل د ډبر 
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غونډه کې وليدل شول. ځينې يې داسې  وو چې ځينې يې اول ځل په داسې

هم وو چې پخوا يې له دې ډول ميل مسايلو رسه هډو لېوالتيا نه درلودله، خو 

داسې خلک هم په کې ډېر وو چې هم درانه شخصیتونه وو او هم يې پخوا د 

کې تر چې مخ ميل ګټو او ميل مسايلو لپاره پټه او څرګنده مبارزه کړې وه. ما

مخکې له پخواين تفاهم رسه سم اجنډا جوړه کړې وه، ايويب صيب ته مې 

وويل چې له اجنډا رسه سم بايد پرمخ الړ شو، ګډوډۍ ته بايد زمينه برابره نه 

يش، په اجنډا کې لومړی تالوت، بيا ميل رسود، بيا پرېکړه ليک او بيا د ډبرې 

په کې ځای نه و، د انانرسۍ چارې  ايښودل شامل وو او وروسته اتڼ، خربو ته

ال وختي ايويب صيب په خپله پر خپله غاړه اخيستې وې، تالوت يې هم په 

خپله وکړ بيا ميل رسود وغږول شو، ما تر دې وړاندې په پښتو او دري ژبو د 

نجات څيل د ارزښت او اهميت په اړه څو شعارونه ليکيل وو، هغه مې ايويب 

ايويب صيب هغه اول ځل وکتل، نو هغه يې هم صيب ته ورکړل، څرنګه چې 

ګډ وډ لوستل، د خلکو احساسات پرې سم راونه پارېدل، خو خلک په 

څيل  شعارونه ټول د مجموعي توګه له شعارونو پرته احساسايت او خوشاله وو.

 د تاريخي ارزښت او ماهيت پر محور راڅرخېدل.

 غړي، نذير د سټيج پر رس له مطرحو شخصيتونو څخه د وليس جرګې

احمدزی، کامل نارص اصويل، عبيدالله بارکزی، قادر کالتوال، نادر خان 

 کټوازی، نواب منګل او يو شمېر نور غړي والړ وو، انوار الحق احدي، 

ضياء الحق امرخېل، حميد الله فاروقي، حاجي فضل کريم فضل، عبدالرشيد 

کوچي(، د  دالقيومايويب، عبدالخالق حسيني پشه يي، د جمهور رييس تره )عب

ښځينه وو له جملې څخه راضيه منګل او ځينې نور مطرح شخصیتونه هم 

حارض وو، د قران کریم تر تالوت او ميل رسود وروسته ټاکل شوې وه، راساً 

پرېکړه ليک ولوستل يش او بيا ډبره کېښودل يش، خو تر رسود وروسته د خربو 

يا هر صيب خربې پيل کړې، ب ور پرانيستل شو. نذير احمدزي او خپله ايويب

 چا تقاضا کوله، په دې لړ کې کامل نارص اصويل، عبيد الله بارکزي، 
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راضيې منګل، حميد الله فاروقي او ضياء الحق امرخېل خربې وکړې، احدي 

صيب هم خپله لنډه وينا وکړه، حاجي فضل کريم فضل او عبدالخالق حسيني 

مهور رييس تره )عبدالقيوم پشه يي هم خربې وکړې، په دې منځ کې د ج

کوچي( ته هم بلنه ورکړل شوه، حقيقت دادی چې ما نه غوښتل کوچی صيب 

خربې وکړي، دا وخت عام پښتانه د ارشف غني سخت مخالف وو، موږ نه 

ته  نذير احمدزي پورته کړي. څوک سيايس ګټهغوښتل له دې غونډې څخه 

مې وويل، غونډه مو د پخوانۍ پرېکړې خالف سيايس کړه، دې خلکو خو د 

څيل له جوړولو رسه هېڅ لېوالتيا نه درلودله او نه يې کوم کار کړی، دا چا 

رابليل؟ نذير احمدزي وويل خري دی اوسېله کوئ، بيا به زه درته ووايم چې 

مو  وويل چې دی ولې مو ده ته بلنه ورکړې، احمدزي صيب بيا وروسته ماته

تړ مال  ځکه راغوښتی و چې خلکو ته وښيو چې د جمهور رييس او حکومت

هم موږ رسه دی. دا يې هم یو اسايس دليل کېدی يش، خو دا نظر هم ردېدی 

خپل دريځ  نه يش چې نذير احمدزي له تره )کوچي( او وراره )غني( رسه

پياوړی کاوه. کله چې موږ د سټيج پر رس والړ وو، الندې په زرګونو خلکو 

( زرو تنو په شاوخوا کې ۸-۷زموږ خربې تعقيبولې او تائيدولې، د نږدې )

افغانان په ډېر جم و جوش رسه راټول شوي وو، دا په خپل ذات کې يوه 

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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ېچا ال ټول ښه وو، هبېسارې، ميل احساسايت او عکس العميل غونډه وه، ويناو 

شعرونه هم داسې ترخه خربه ونه کړه چې په داسې غونډو کې يې احتامل وي، 

او شعارونه هم په کې ولوستل شول، تکړه شاعر مطيع الله تراب هم په کې لنډ 

يک ما رېکړه لشعر ولوست، کالتوال صيب هم څو لنډ شعرونه دکلمه کړل، پ

 مادې يې درلودلې او بشپړ منت يې په الندې ډول دی: پنځهخپله ولوست چې 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 څيل د بيا جوړونې لپاره د افغانستان د نجات

 د ولسونو پرېکړه ليک

د افغانستان بېالبېلو ولسونو، د ميل يووايل پلويانو او ګڼ شمېر هېوادپالو، 

(مه ۲۳ل( کال د تلې يا ميزان پر )۱۳۹۵لو، ملتپالو افغانانو د )اسالمپالو، تاريخ پا

 نېټه د کابل ښار د حضوري چمن په سويل ختيزه سيمه کې د هېواد د نجات

څيل پر تاريخي سيمه يوه لويه پراخه او پرمتينه غونډه وکړه، د غونډې په ترڅ 

ه ليک ړ کې يې د نجات څيل د بيا جوړونې ډبره کېښوده او دغه الندې پرېک

 :يې صادر کړ

هـ ش( کال د تلې په مياشت کې د ۱۳۰۸د ميل نجات څلی چې د ) -۱

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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اعليحرضت غازي محمد نادر خان ، وزير محمد ګل خان مومند، جرنال يار 

محمد خان وزيري او نورو غازيانو له خوا د جهل او تورتم پر وړاندې د افغانانو 

 سته تاريخي، ميل او هېوادنۍ د بري په وياړ جوړ شوی و، بيا جوړول يې يوه

 .اړتيا وه

د ميل نجات څلی پر افغانستان باندې د شوروي لښکرو تر يرغل وروسته د  -۲

په لومړۍ نياميي کې د هغه مهال په حکومت کې د يو شمېر  ل( کال۱۳۵۹)

تنګنظرو اشخاصو له خوا نړول شوی و او د تېرو څه کم څلورو لسيزو په بهري 

ا نه کړ مجال پيدد دې کې هېوادپالو افغانانو د ګڼو داليلو او عواملو له کبله 

رګنې، پچې دا تاريخي څلی له رسه ورغوي، دادی اوس د افغان ملت بېالبېلې 

( مه يو ځل بيا پر دې بريالۍ شوې ۲۳د ميل يووايل په روحيې رسه د تلې پر )

 .څيل د بيا جوړېدو ډبره کېږديد دې چې پر خپل اصيل ځای 

د ميل نجات څلی په هېواد کې د ميل يووايل او ميل حاکميت د ټينګښت،  -۳

و ونو د ختمولد انارشۍ، ايله جارۍ او ال قانونيت د له منځه وړلو او د تورمت

سمبول دی، احتام او درناوی يې د هر هېوادپال، سمونپال، قانونپال او ترقي 

 .پال افغان دنده ده

که څه هم دې او دېته ورته د نورو تاريخي او ميل څلو جوړونه د حکومت  -۴

دنده او تاریخي مسؤليت ګڼل کېږي، خو بېالبېلو مدين ټولنو، قومي شوراګانو، 

حرکتونو، چې تر دولت وړاندې يې په دې برخه کې مثمر او  ټولنيزو او ميل

 .نوښتګر ګامونه اوچت کړل، دا کار يې د مننې او ستاينې وړ دی

موږ له حکومت څخه غواړو چې د هېواد د تاريخ د حافظې د خونديتابه  -۵

لپاره موثر ګامونه پورته کړي، مايض له حال رسه وصل او حال ته له راتلونکي 

زمينه برابره کړي او په دې ډول هېڅ اخاللګر او د تاريخ مسخه  رسه د وصل

مجال ورنه کړي چې تاريخي واقعيتونه او حقيقتونه د خپل د دې کوونکي ته 

سيايس ذوق او خپلې شخيص سليقې له مخې تعبري او تفسري کړي، د اتالنو 

اسکونه مځالنده برياوې پيکه وښيي او غلو او داړه مارانو ته د مصنوعي اتالنو 
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 .ورواغوندي

 د هېواد د تاريخي وياړونو او څلو

 د بيارغونې او ځال په هيله

 په درنښت

 د نجات څيل د بيا جوړونې د ولسونو استازي

 

کله چې د خربو او شعارونو دا برخه ختمه شوه، نو ټاکل شوې وه، له مخکيني 

ر دپالن رسه سم ټول په ګډه د ميل بريغ په رنګ کې د جوړ شوي لوی څا

نګل راضيې مدمخه څنډې ونييس او ټول په ګډه تيږه کېږدو، څادر مې ال وار 

خور ته ورکړی و چې څادر به تارسه وي او تيږه به هم تاسو خپله په څادر کې 

ږدئ، کله چې له سټيجه راکوز شولو، نو د خلکو هجوم، ګڼه ګوڼه او 

راختيا ته نه احساسات دومره زيات وو چې څوک يې هم د څادر هوارولو او پ

و و  پرېښودل، دا مهال نو هغه دوستان يا مرشان چې مخکې د سټيج پر رس والړ

او ځينو يې انقاليب ويناوې هم وکړې په الندې صحنه کې یو هم حارض نه وو، 

ټولو پښې سپکې کړې وې او پر خپله مخه تليل وو، دلته په مخه کې هم ګڼ 

ېخي تونه پاتې وو، ځوانان خو بشمېر مرشان او د بېالبېلو سيمو مخور شخصي

له شمېره ويت وو، د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د تيږې د ايښودلو محل ته ورسېدو، 

ر ټاکيل پدمخه لومړی مو د )پکتني ساختامين رشکت( په سکواټر چې ال وار 

ځای ودرول شوی و، څه ځمکه وکندله، بيا مو تيږه چې د ياد رشکت له خوا 

کاغذ کې پوښل شوې وه، په څادر کې کېښوده،  له معمول رسه سم په ښکيل

ټولو څادر ونيوه، پر څادر باندې د السونو تعداد دومره زيات وو چې شمېرل 

يې ناشوين وو، احساسات دومره ګرم وو چې فکر دې کاوه کوم لوی قومي يا 

مرش په يوه سته پېښه کې د خلکو منځ ته راغلی وي. يا هم لکه په کوم  دولتي

مارش کې چې هر سړی کوښښ کوي د مرش تر ځايه ځان ورسوي  ست دولتي

او يا هم هغه ته الس ورکړي، يوه سته تاريخي ورځ وه، له ولولو ډکه ورځ، بيا 
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سوله. تر ټاکيل محله ور ټولو په ګډه څادر راټول کړ او تېږه يې به څادر کې تر 

( ۱۲په مجموعي ډول تر )هغه وروسته ډولونه وغږول شول او اتڼونه پيل شول، 

هم وو، بيدار ځاځي چې  چيانزيات ډولچيان راغيل وو، ځينو رسه يې سورن

( تنو د راوستلو ليکلې ژمنه کړې وه، د کسانو شمېر يې هغه ۲۰۰۰غونډې ته د )

ه و پحد ته ونه شو رسوالی، بيا يې هم خپله وسه کړې وه، خو د ډولچيان

لچيان نهه( تنه ډو  –تر ټولو زيات اوچت و. تقريباً )اته  راوستلو کې يې رول

 يوازې بيدار ځاځي راوستي وو. ماته يې وويل چې په ټول ښار کې نور

ډولچيان او سورنيچيان نه پيدا کېدل، بيدار ځاځي، صمد ځاځي او نورو 

ه وسه منډه کړې لدوستانو ټولو په خپله سيمه کې د خلکو په خربولو کې تر خپ

ې نه وه پوره کړې، چې تر غونډې وه، خو هېچا هم هغه ژمنه سل په سلو ک

مخه يې کړې وه. څرنګه چې يو شمېر خلک د عامه تبليغاتو په واسطه دې د

غونډې ته راغيل وواو عمومي شمېر زيات وو، نو د ټولو هغو مرشانو پرې پرده 

کو د خربولو ژمنه کړې وه. پټه شوه چې د غونډې تر مخه يې د زرګونو خل

څرنګه چې اوس هم په زرګونو خلک راغيل وو، نو هر يو د ځان په ګټه 

 څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځورد نجات 
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رايې چې د حسابوالی شول، عيناً لکه انتخاباتو کې د يو چا په ګټه کارېدلې 

 وي. خري په هرهغه کمپايرنان يې هر يو د خپل ځان په جم کې محاسبه ک

ترتيب غونډه ښه خوږه، ولوليزه، هدفمنه او له خپل مرام رسه سمه پايته ورسېده 

 او زيات شمېر رسنيو هم په ژوندۍ او ناژوندۍ بڼه منعکس کړه.

  

 د نجات څيل د ډبر اېښودنې د غونډې يو بل انځور
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 ژمنې او ځان پټونې

 

د هر کار لپاره ژمنه اسانه، خو د کار رسته رسونه سخته وي، د نجات څيل په 

موږ د ژمنې او عمل تر منځ پر واټن او تضاد پوه شو او يو بيا جوړونه کې هم 

ځل بيا راته د کار او وينا خلک په ډاګه شول. زه دلته نه غواړم هغو خلکو ته 

چې تر ټولو زياتې ژمنې يې کړې وي، په مستقيم ډول ګوته ونيسم، خو غواړم 

 ي.ږد حقيقت کيسه ټکي په ټکي بيان کړم، بيا هر څه په خپله په ډاګه کې

کله چې موږ په ژوندون ټلوېزيون کې د لويې غونډې لپاره ترتيبات نيول، نو د 

جنويب قومونو د يووايل شورا په ګډون شل دېرش تنه مخور درې څلور ځله 

په ژوندون ټلوېزيون کې رسه جرګه شولو. د ګڼو خربو په لړ کې د څيل لپاره 

و، په په لټه کې ش د ډيکور، ډيزاين، ساختامين نقشې او جوړوونکي رشکت

لړۍ په دوو غونډو کې د )پکتني ساختامين د دې دې باب مو هم بحث وکړ. 

رشکت( مرش )انجنري رحمت الله ځالند( چې تر دې مهاله ما نه پېژنده او نه 

مې ليدلی و او همدارنګه )انجنري دالور توتاخېل( چې د اوبو او برښنا وزارت 

مې هم له نږدې څخه نه پېژنده، کله  يو رسمي انجنري دی، هم حارض وو، دی

چې د څيل د جوړېدو بحث مطرح شو، نو د جنويب د قومونو د يووايل شورا 

يو تن مرش غالباً )نېک محمد ولسمل( وويل: ))انجنري صيب ځالند ساختامين 

چارې پر مخ وړالی يش.(( ما ورته وويل: ))څنګه دی انجنري صيب قرباين به 
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انجنري صيب دالور هم وويل چې زه به يې د مهندسۍ په کې ورکړي که نه؟(( 

پر نقشه کار وکړم، انجنري رحمت الله ځالند وويل: ))تاسې نورو رشکتونو رسه 

هم خربې وکړئ، هغوی چې څه نرخ درکړ، زه به يې تر هغو لس سلنه ارزانه 

خربې خوند راکړ، موږ وويل: تر دې ښه خربه چېرته وکړم.(( موږ ټولو ته دې 

انجنري ځالند د پيسو په برخه کې دا خربه هم وکړه چې: ))که چا پيسې  ده.

راکړې غورځوم يې 

نه او که رايې نه کړې 

ورپسې ګرځم نه، دا 

د ټولو ګډ کار دی، 

زه هم په کې قربانۍ 

ته حارض يم.(( دا نو 

داسې يو مهال دی 

چې عمومي غونډې 

ته يوازې دوه ورځې 

پاتې دي او موږ 

ی يوازې دومره کوال 

شو چې د څيل لپاره 

يوازې منا )بېرونی 

انځور( جوړ کړو. 

انجنري دالور او 

انجنري ځالند دواړو 

ژمنه وکړه چې تر 

یوه  لويې غونډې

ورځ وړاندې موږ 

تاته د څيل منا درکوالی شو، نور کارونه به بيا وروسته تررسه کوو، ما هم وررسه 

 د نجات څيل د بيا جوړونې خيايل انځور
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ماښام مهال دواړو انجنريانو ماته د دمخه ومنله، تر عمومي غونډې يوه ورځ 

څيل يوه يوه فريض منا راکړه او ما پر همغه شپه چاپخونې ته د چاپ لپاره 

ورولېږله. عمومي غونډې ته د تياري پر مهال د ژوندون ټلوېزيون په لويه 

عبدالباري تنه په کې حارض وو، حاجي صيب ( ۸۰۰غونډه کې چې نږدې )

( زرو ډالرو ۶۰۰۰( ډالرو او حاجي حکيم خان ځاځي د )۷۰۰۰منګل د )

مرستې ژمنه وکړه. حاجي صيب حکيم خان ځاځي موږ رسه په وړه ناسته کې 

دا ژمنه هم وکړه چې که نور هېچا پيسې ورنه کړې، نو زه نورې مرستې ان ټولو 

ه او د څيل ډبر  پيسو ته هم حارض يم. کله چې لويه غونډه پايته ورسېده

کېښودل شوه، نور ټول مرشان پر خپله مخه الړل. پکتني ساختامين رشکت د 

ځمکې پر کيندلو پيل وکړ او له نښه 

شوي ځای څخه يې شني څادر راتاو 

کړ. يو دوه ورځې وروسته ما انجنري 

 صيب ځالند ته زنګ وواهه،هغه راته

وويل: ))يون صيب موږ چې کله 

ه مرغه دهمغه ځمکه وکيندله، له نېک

څيل دبنسټ تيږې راووتلې چې پخوا 

په دې خربه ډېر دلته جوړ شوی و(( 

خوشاله شوم چې موږ پر خپل اصيل 

ځای ډبره ايښې ده. څو ورځې وروسته 

د ښاغيل نذير احمدزي په کور کې یو ځل بيا غونډه وشوه، ښايسته ډېرو 

ږدې همغومره شخصيتونه چې پخوا به مخورو کسانو په کې ګډون کړی و، ن

وو، يو ځل بيا د څيل د جوړېدو پر عميل مېکانېزم بحث وشو، پر دې باندې 

هم بحث وشو چې کوم رشکت ته دا کار ورکړای يش، دا مهال نو انجنيز دالور 

ه ځان ل توتاخېل د څيل مهنديس نقشه جوړه کړې وه او تياره يې غونډې ته

اختامين رشکت مسول انجنري )رحمت الله ځالند( رسه راوړې وه، د پکتني س

 حاجي حکيم خان ځاځی
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هم حارض و چې اوس مهال يې يوازې څو مته ځمکه شلولې وه. غونډه کې 

 طلبۍ له الرې يو رشکت، چا وويل اعالن بايد ويش، د داو مختلف نظرونه وو

ته ورکړل يش، چا وويل؛ دوه درې 

رشکتونه دې راوغوښتل يش، تر 

بحث وروسته دې يو رشکت ته 

ورکړل يش، چا ويل همدغه رشکت 

چې اوس يې کار پيل کړی، همدغه 

ته دې ورکړل يش او چا وويل اول 

بايد بانکي حساب خالص يش، 

راټولې يش، له فيسبوکه اعالن پيسې 

ويش، کله چې پيسې راټولې يش، بيا 

دې د داو طلبۍ له الرې يو ښه 

رونه هم ډېر وو، هم بېالبېل او هم مختلف، خو په رشکت ته ورکړل يش، نظ

وليس جرګه کې د هلمند د خلکو استازې )نسيمې نيازۍ( وويل: ))دا کار چې 

مو يو ځل داو طلبۍ ته وړاندې کړ او دا داو طلبۍ ما و طلبۍ چې رشوع شوې، 

بيا مياشتې مياشتې وخت نييس، بيا به هر رشکت ګيله کوي، چې ولې ماته دې 

ړ، ولې دې هغه ته ورکړ، دې څخه ډېر جنجال راپیدا کېږي او بل  دا خو رانه ک

څه دولتي پروژه نه ده او نه داسې لويه پروژه ده چې موږ مياشتې مياشتې پر 

داو طلبۍ تېرې کړو، بله خربه دا ده چې تاسې چېرته نقدې پيسې ورکوئ چې 

ر دغه زما په نظسماليس يو رشکت رسه قرارداد وکړئ؟(( نيازۍ زياته کړه: ))

رشکت چې اوس يې کار رشوع کړی دی، زه خو يې نه پېژنم، نه يېژنم، هر 

څوک چې دی، همدا دې کار رشوع کړي، تر هغې به ورته پيسې هم پيدا 

توتاخېل( خپله مهنديس نقشه ښکاره کړه، هغه کېږي(( دا وخت )انجنريدالور

ه لوړوالی، قطر او ټول محاسبوويل: ))ما د څيل ټولې برخې سنجويل، دې کې 

دې کې  ،( زره ډالره شاوخوا کېږي، دا لومړنی سنجش دی۷۰شوي، دا تقريباً )

 د وليس جرګې غړې نسيمه نيازۍ
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کم يش، خو ډېر تفاوت په کې نه راځي.((  کېدی يش پنځه زره ډالر زيات و

انجنري توتاخېل وويل: ))زما نظر خو دادی چې همدغه رشکت چې همدا اوس 

ورکړو ښه به وي، دی به هم پر موږ ګټه نه  يې کار پيل کړی، همده ته يې که

کوي.(( دا مهال د پکتني رشکت مسول )انجنري ځالند( پورته شو، ويې ویل: 

))جوړوم، ګټه درڅخه نه غواړم، تاوان ته هم چمتو يم، هر څومره تاوان چې 

پر ما ږدئ، زه ورته حارض يم.(( ما )يون( په دې برخه کې هېڅ ونه ويل، خو 

همدې رشکت ته يې ځکه ورکړي چې يو خو يې کار رشوع زړه مې و چې 

کړی، بل وخت ضايع کېږي، درېيم دا چې اوس دې رشکت تياره پرده 

غوړولې، خوازې يې راوړي، د کار لني يې برابر کړی، دا چې اوس لرې کوې 

او بل راوړې، دا خپله يو جنجال دی، له بلې خوا يو شمېر خلکو ته هم پلمه 

رافيکي ستونزې هم راوالړېږي، د خلکو شکايت هم پورته برابرېږي، هلته ت

کېږي، لنډه دا چې سل جنجالونه ورڅخه پيدا کېږي، خو په ياده غونډه کې د 

ځاځيو د يوې ټولنې مرش )صمد ځاځی( او يو شمېر نور خلک موافق نه وو 

چې پکتني ساختامين رشکت ته دې دا قرارداد ورکړل يش، صمد ځاځي او 

دواړه ځاځيان دي او يو بل رسه ښه پېژين، تردې مهاله يو بل رسه  انجنري ځالند

جوړ نه وو، خو په دې غونډه کې اکرثيت په دې نظر وو چې کار بايد همدې 

رشکت ته ورکړل يش او ژر تر ژره کار پيل يش. په پای کې د غونډې اکرثيت 

 برخوالو پر همدې فيصله وکړه او دعا پرې وشوه.

سته مو ژوندون ټلوېزيون کې يو ځل بیا د مرستې د څلور پنځه ورځې ورو 

راټولولو په نيت يوه وړه غونډه وکړه چې يوازې د لويې پکتيا يو شمېر مرشان 

په کې حارض وو. څو ورځې وروسته حاجي صيب عبدالباري منګل )پنځه 

زره( او حاجي حکیم خان ځاځي )شپږ زره( امريکايي ډالره مرسته وکړه. دا 

اختامين رشکت ته ورسېدې، مانا دا چې د عميل کار او نظري پيسې پکتني س

کار تر منځ يو څه پيوستون رامنځته شو، کله چې موږ د لويې غونډې راپورتاژ 

د ټلوېزیون پر څپو خپور کړ، نو ډېرو دوستانو دا غونډه ډېره خوښه کړې وه، 
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فون وکړ ېله لندن څخه تکړه افغان ليکوال ښاغيل )غالم محمد کاموال( راته ټل

او ويې ويل چې د څيل لپاره غونډه ډېره ښايسته وه، د ژوندون پر څپو مې 

ورته بشپړ راپورتاژ وليده، زما او د نورو افغانانو ډېره خوښه شوه، زما خو نور 

رسه مې په غونډه کې  څه په وس پوره نه دي، کاشکې هلته وای چې تاسو

خپله مرسته وکړم، اوس مې  ګډون کړی وای، خو )پنځه سوه ډالره( به زه هم

دا پيسې زه د خپل وراره په الس درلېږم. څو ورځې همدومره وس دی او 

وروسته کاموال صيب خپله ژمنه پوره کړه، )پنځه سوه ډالر( يې راولېږل او ما 

جنري ې انهغه انجنري ځالند ته ورکړل، په دې ډول د نومرب تر وروستيو پور 

ځالند ته ټول )يوولس نيم زره ډالره( ورسېدل. انجنري ځالند په دې پيسو ډېر 

ابتدايي کارونه راپيل کړل او د څيل بنسټ يې کېښود او جال يې وتړه، د څيل 

( مته يې ۳،۳۵( متو کې و او )۹( مته په )۹ټول ځمکنی بنسټ يا پراخوالی )

 ژوروالی و. 

په همدې زماين بهري کې يو ځل بیا د نذير احمدزي په کور کې مازیګر مهال 

يوه بله غونډه وشوه، بيا ګڼ شمېر مخور په کې راټول شوي وو. نذير احمدزي 

ماته په ټلېفون کې وويل چې مرشان مې راغوښتي او يوه تشويقي غونډه ده، 

مېر ښتيا هم يو شتاسو هم ورته رضور راشئ، کله چې غونډې ته ورسېدم، نو ر 

مرشان راغيل وو، خو شمېر يې هغومره نه وو، لکه په نورو غونډو کې چې و، 

ښاغيل ضياء الحق امرخېل صيب هم حضور درلود، نذير احمدزي د غونډې 

 د څيل د بيا جوړونې لومړين پړاوونه
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ټولو برخوالو ته يوه يوه لونګۍ په دې خاطر ډالۍ کړه چې ګنې د څيل په 

حمدزي ته دا لونګۍ بل جوړونه کې يې منډې ترړې کړي، غالباً چې نذير ا

چا ډالۍ کړې وې، خو خري په هر ترتيب لونګۍ ټولو ته ډالۍ شوې او ټولو په 

ګډه يادګاري عکسونه هم 

واخيستل، ما خو په زړه کې وويل 

چې تر اوسه خو ال کار په ډېرو 

لومړنيو مراحلو کې دی، دې ډول 

اړتيا نه وه، نذير ډاليو ته هېڅ 

احمدزي ته مې وويل، تر اوسه خو 

ال کار په همغه لومړيو شېبو کې 

دی، کله چې کار خالص شوی 

وای، بيا به مو يو بل ته سوغاتونه او ستاينلیکونه ډالۍ کول، خلک به څه وايي 

چې څه توره مو کړې؟ د لونګۍ ارزښت ته هم بايد پام ويش. احمدزي صيب 

ا خلک تشويق يش، همدغه مو مرشان دي موږ نور څوک وويل: پرېږده چې د

لرو او بله دا چې پرېږده دوی ال پسې وهڅول يش او څيل ته امکانات پیدا 

کړي، دا غونډه هم په خوښۍ او خوشالۍ پايته ورسېده، خو د څيل لپاره ترې 

 کوم عميل کوچ ترالسه نه شول.

ــو کا ــخ وړل، خ ــر م ــه پ ــل کارون ــت خپ ــاختامين رشک ــني س ــر پکت ــه ډې رون

چټـک روان نــه وو، کلـه چــې لـه ځمکــې څخـه ســيخان راپورتـه شــول، پــه 

ــېخ ســيخان يــې پــه ځمکــه کــې ښــ او ســيمنټو کــې ټينــګ  خاصــطالح د ب

شول، نو زه يو ځـل بيـا احمـدزي صـيب پسـې کـور تـه ورغلـم، کـور يـې د 

ــت  ــه موقعي ــه ورڅېرم ــې ت ــي لېس ــړک حبيب ــومي س ــر عم ــان واټ پ داراالم

ل چـې يـو خـو بايـد څـيل تـه پيسـې پیـدا کـړو او لري، هلته مـې ورتـه وويـ

مـې څـو ځلـه وررسه پـه ټلېفـون کـې هـم دمخـه بل يې کار وګـورو، تـر دې 

ــه  ــور شــوم کــور ت ــه کــړه، مجب ــې ورن خــربې کــړې وې، خــو چــې نتيجــه ي

 د نذير احمدزي په کور کې ستاينغونډه
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ورپسې ورغلـم. ده وويـل زه خـارج تـه پـه سـفر روان يـم، کلـه چـې راغلـم 

ــوو، ا ــررسه ک ــه ت ــايس کارون ــه اس ــاره ب ــيل لپ ــو د څ ــو څ ــه ي ــط مات وس فق

ــې  ــو څــو ورځ ــړي دي. ي ــه دې ک ــړه، دومــره کارون ــور وخــت راک ورځــې ن

نــور هــم صــرب وکــړه، ټــول کارونــه جــوړېږي پــه خــري. مــا وويــل: ســمه ده، 

ــږدې  ــه ن ــار ل ــيل ک ــه د څ ــومړی ب ــې، ل ــه الړ ش ــر ت ــې به ــردې چ ــې ت مخک

وګـورو چـې څـومره کــار شـوی دی، ده وويـل: زه خــو همـدا نـن ماسپښــني 

)لـس(  ن يـم، مـا وويـل: همـدا اوس ځـو، سـاعت د سـهار نـږدېبهر تـه روا

بجې وې. ده وويـل: سـمه ده، خپلـو امنيتـي مسـولينو تـه يـې امـر وکـړ چـې 

ــو د  ــوليس او ترافيــک، ي ــار کــړئ. دوه درې مرمــۍ ضــد ګــاډي، پ مــوټر تي

ــې  ــوټر ک ــه م ــول، زه ده رسه پ ــار ش ــه تي ــور موټرون ــو ن ــاډی او څ ــو ګ پوليس

کېناســتم، مــا خپــل ډرېــور 

يــــــو تــــــن امنيتــــــي  او

ســاتونکي تــه وويــل چــې 

وروســـته راپســـې راځـــئ، 

)پنځـه لـس شـل  نږدېتر 

پـــــه  وروســـــتهدقيقـــــو( 

ــــې د  ــــورۍ دروازه ک اله

ـــــه  ـــــت ت ـــــيل موقعي څ

 ورسېدو.

د څيل د قراردادي رشکت  

مسول )انجنري ځالند( تيار 

ه د کار په ساحه کې موږ ت

منتظر و، څلی مو، چې دا 

مهال يې د ځمکې له 

سطحې سيخونه پورته شوي وو، له نږدې وکوت، احمدزي صيب قراردادي ته 

نذير احمدزی او محمد اسمعيل يون د څيل د بيا 

 جوړونې د کار کتنې پر مهال
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خپلې سپارښتنې وکړې، هغه ورته وويل چې تاسې مرشان ياست يو تن ماته 

خپل داسې ټلېفون منرب راکړئ چې فعال وي، چې که زه دلته له ستونزو )له 

ه رسه مخ شم، زه هغه ت (نيتي مشکالتو څخه نيولې نورو ډول ډول ستونزوام

زنګ ووهم او هغه زما مشکل حل کړي، اوس هېڅوک زما ټلېفون نه جګوي، 

احمدزي صيب خپل سکرتر ته امر وکړ چې هلئ ژر شئ، زما منرب هم ورکړئ 

او خپل هم. انجنري ته يې وويل که زما منرب کله بند وي، د سکرتر مې هر وخت 

تشويش مه کوه، انجنري ځالند او موږ  چاالن وي، ما رسه اړيکه نيسه، نور هېڅ

ټول خوشاله شولو. احمدزي صيب ته مو رخصت ورکړ، زه او انجنري ځالند 

په ساحه کې پاتې شو، کله چې احمدزی صيب رخصت شو، انجنري ځالند 

ماته وويل چې کور دې ودان چې دا سړی دې دلته راوسته، زه خو دا څووم 

 ا ټلېفون نه پورته کوي، نه مې ميسجځل دی چې ټلېفون ورته کوم، څوک زم

ته ځواب ورکوي. ما ويل دغه دی اوس خو يې ژمنه وکړه نور به ان شاء الله 

 کارونه سم يش.

دې رسه زه د خپل دفت پر لوري راغلم، څه موده دې کې تېره شوه، ساختامين 

رشکت په همغو )يوولس نيم زره( ډالرو چې دمخه مو يادونه وکړه خپل کار تر 

 ه وخته پر مخ یوړ، تر دې وروسته يې تر لسګونو ځله زيات يو 

نذير احمدزي او همدارنګه رشيد ايويب ته چې د څيل له اسايس مايل مالتړو 

څخه ګڼل کېدل، زنګونه ووهل، خو چا يې ټلېفون پورته نه کړ، ما هم د قراردي 

واړو د زنګونه ووهل، خو په شان ورته کار تررسه کړ، په لسګونو ځله مې ورته

ښاغلو نور نو خپلو ټلېفونونو ته زولنې واچولې، ايويب صيب خو د څيل د ډبرې 

د ايښودلو پر ورځ، همغه مهال چې له سټيجه کوز شوی و، راساً )دوبۍ( ته 

مخه کړې وه، ان له موږ رسه يې د ډبرې ايښودلو په مراسمو کې هم ګډون ونه 

 يوې مياشتې زياته موده وشوه، کړ، ما هم له همغې ورځې بيا تر دې دمه چې تر

بيا ايويب صيب نه په ستګو وليد او نه مې هم په ټلېفون پیدا کړای شو، د دوبۍ 

په ټلېفون مې هم پيدا نه کړای شو. دا په داسې حال کې وه چې د ډبرې د 
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و پلوي او نور  ايښودلو پر مهال يې په فيسبوک کې له خپلې ګوندي پاڼې

 يا خپلو ګوندي انډيواالنو ته مبارکۍ ورکړې وې چېپاڼوڅخه ټولو، په تېره ب

دادی منار مې درته جوړ کړ، دا کار يې د )عدالت( ګوند ست ابتکار او ارمان 

بللی و او ځينو غړو يې هم ليکيل وو چې د دوی مبارزو رنګ راوړ. هېڅ 

شخص او ډلې د ايويب صيب او عدالت ګوند په شان له دې څيل څخه دومره 

ليغ لپاره ګټه پورته نه کړه، لکه دوی چې تصنعي او دروغجن د ځان د تب

تبليغات وکړل، رښتيا خربه دا وه چې ماته د ايويب صيب او د دوی د ګوند دا 

حرکتونه ښه نه برېښېدل، ايويب صيب 

ټلېفون کاوه  ته مې په دې خاطر هم

چې له دې ډول دروغجنو حرکتونو او 

سيايس کمپايني تبليغاتو ډډه وکړي، 

البته يو شمېر اشخاصو اصويل صيب، 

حاجي فضل کريم فضل او ځينو نورو 

وړو ډلو هم د ځان په ګټه يو څه 

اعالنونه او تبليغات کړي وو، اصويل 

پورې ځينو اړوندو ليکنو کې ويل 

يو شعار و شوي وو چې دا يې وکالت ته دنوماندۍ پرمهال د کمپاين د دورې 

جوړوي، خو هېچا هم د عدالت ګوند په شان بې مالګې چې دا څلی به 

 ته په ژوندون ټلوېزيون کې زما دفت نه کول. يوه ورځ انجنري ځالند تبليغات

راغی راته يې وويل: تر يوې مياشتې زياته موده کېږي چې ايويب پسې ګرځم 

پیدا کوالی يې نه شم، اوس يې په لغامن کې د ګوند کوم غړی دی، يو پوسټ 

ورته کړی چې د نجات څلی د عدالت ګوند په هلو ځلو جوړ شوی او د يې پ

دوی مبارزو رنګ راوړ، ما ويل زنګ ورته ووهه، ځالند ورته په فيسبوک کې 

وليکل چې ژر دې پوست پاک کړه، کار خو نه شئ کوالی، الپې ال هم وهئ 

او ورته ويې ويل دلته د )يون صيب( څنګ کې ناست يم. دې رسه هغه ژر 
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ل پوسټ لرې کړ، خو زما او د انجنري ځالند له تالش رسه رسه بيا هم موږ د خپ

ايويب صيب په پيدا کولو بريايل نه شو. انجنري ځالند ګيله وکړه چې د احمدزي 

صيب کور ته ورغلم، ساتونکو يې ورټلم او راته يې وويل چې نور نو دلته د 

 کوي. لېفون نه پورتهمنار په کارونو پسې رانه شې او خپله احمدزی صيب ټ

انجنري ځالند وويل: ))زه نور په دې شکل کار ته دوام نه شم ورکوالی.(( ما 

ورته وويل: ))خري دی ګوزاره کوه، زه به احمدزی صيب، ايويب صيب، اصويل 

صيب او نور ټول دوستان پيدا کړم، په هر ترتيب چې وي، ستا مشکل به حل 

څلور مته لوړ  –ه ځمکې څخه درې يش.(( دا نو داسې مهال دی چې څلی ل

شوی دی. د څيل کار ورو ورو مخ پر بره روان و. دا وخت )عبدالله ارين( یو 

 په )صايف هوايي رشکت( کې تحصيل کړي افغان چې پخوا يې او تن ځوان

کار کاوه، ماته زنګ وواهه چې سبا شپه چېرته وعده ونه کړې، زما مېلمه يې، 

او سيايس شخصيتونو ته مې هم بلنه ورکړې او په  څو تنو نورو ځوانانو، ميل

)صايف لنډ مارک( کې به ماښام رسه کېنو، ډوډۍ به هم وخورو او سيايس 

مجلس به هم وکړو. ما وررسه ومنله، خو نور مې ترې پوښتنه ونه کړه چې اجنډا 

څه ده او نور مو څوک خرب کړي دي. له وعدې رسه سم صايف لنډ مارک 

يو يو ملګری راروان و، ښه ښايسته باشعوره ځوانان راغلل، هوټل ته ورغلو، 

حريان او يو بل تن( هم وررسه وو، ديايويب صيب او د ګوند دوه غړي يې )ام

دوی دواړه پخوا په نورو ډلو کې وو، خو اوس يې د ايويب صيب ملن نيولې 

 وه، هغوی هم راغلل.

 ټول شوي وو، پرښه ګڼ شمېر انډيواالن چې ټول نږدې شل تنه کېدل، را

بېالبېلو سيايس او ټولنيزو مسايلو بحث وشو. ما ايويب صيب ته وويل، نږدې 

دوه مياشتې وشوې چې ټلېفونونه دې ګُل کړي، د څيل د ډبرې تر ايښودلو 

وروسته الدرکه شوې، اوس به څنګه کېږي، څيل رسه مرسته؟ ايويب صيب 

ويل چې زه خپله مکرس او وويل: ))ما خو د نغدو پيسو ژمنه نه ده کړې، ما 

 پالنټ لرم، څومره مواد چې د هغه په کار وي زه به هغه ورکوم، ماته 
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انجنري ځالند هم زنګ وواهه او هغه ته مې وويل هر وخت چې دې ساختامين 

مواد په کار وي او کله چې دې لنټر اچوه، زه هغه مواد درلېږم(( ما ورته وويل: 

کې وويل چې په پيل کې هر چا هر  ))تاسو خو د احمدزي صيب په کور

څومره بسپنه واچوله، نور نو له يو څخه نيولې تر پنځه لکو ډالرو يانې دا چې 

څومره پاتې لګښت راته، هغه ټول زه ورکوم، اوس وايې چې زه يوازې د لنټر 

لپاره تيار مواد ورکوم، بل دا خربه عميل ده که نه؟ چې ته همغه مواد تياروې 

موادو کيفيت به څوک تضمينوي، د د دې کت يې غواړي؟ چې ساختامين رش 

 ده وويل: ))دا سمنټو او د شګې د ګډې اندازې ګرنټي به څوک ورکوي؟((

ټول زه تضمينوم.(( ما ورته وويل: 

))انجنري وايي زه د شپې دولس بجې يوه 

طبقه لنټر اچوم، د ورځې له خوا ترافيکي 

 ګڼه ګوڼه وي، ايا ستاسو پالنټ او مکرس

د شپې دولس بجې تيار وي، مزدور کار 

هلته وي که نه وي، له هغه ځايه چې 

ستاسو مکرس حرکت کوي، دا به ساحې 

ته څه وخت رارسېږي؟ امنيت به يې 

يې څنګه کېږي، احتاميل خرايب به 

څنګه کېږي؟ د موادو کمی او زياتی به څنګه کېږي او بله مهمه خربه دا ده 

به سبا ته ساختامين رشکت رسه حساب او کتاب څنګه کوو؟ ځکه چې موږ 

مکعب خربه شوې ده. دا چې يو سړی  هغه رسه خو د نقشې له مخې پر مت

بيا د  ټولو حساب بهد دې سمنټ ورته راوړي، بل شګه، بل اوبه، بل سيخ، نو 

کوم تړون له مخې محاسبه کېږي؟(( ده وويل: ))ما د همدغه يش وعده کړې، 

يې چې هر وخت په کار وي زه يې ورته رالېږم.(( ما وويل: ))ايويب صيب  هغه

ستا خو په دې شګه، سمنټو، ميکرس او نورو جوړونکو موادو لګښت راځي که 

نه؟(( ويې ويل: ))هو راځي(( ما وويل: ))همغه لګښت محاسبه کړه همغه به 
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پرېوزي(( ما  ورته ورکړو، خربه خالصه ده.(( ده وويل: ))نه دا ماته ارزانه

وويل: ))همغه ارزانه او وروستی قيمت محاسبه کړه!((، خو ده وويل: ))نه! زه 

يوازې همدا ساختامين مواد ورکوم(( زه چې پوه شوم د ايويب صيب په زړه 

کې نور څه ګرځي او دی داسې رشايط وړاندې کوي چې عميل کېدل يې 

ه ټلېفون ه يې د لنټر پر شپناشوين دي او کله چې دا رشط وررسه ومنې، نو بيا ب

بند وي او کاريګر به وايي څو چې رييس صاحب موږ ته هدايت ونه کړي، 

موږ چاته مواد نه شو لېږلی او بيا په دې توره شپه کې دا کار ناشونی دی، نو ما 

ورته يوه کيسه وکړه: ما وويل: ))د طالبانو د واکمنۍ پرمهال به زه کله کله پېښور 

هنګي کارونو د رسته رسونې لپاره تللم، هغه وخت د خلکو ته د يو شمېر فر 

اقتصادي حالت ډېر خراب و. نو پېښور کې يو افغان ليکوال د يوه لغامن مېشتي 

ليکوال په باب راڅخه پوښتنه وکړه، ماته يې وويل چې څنګه دی ژوند او 

 اقتصاد يې؟ ما ويل ژوند خو په ټول افغانستان کې تريخ دی او په لغامن کې

ليکوال هم ژوند تريخ دی او هم له اقتصادي پلوه له ستونزو رسه د دې خو بيا 

الس او ګرېوان دی((. پېښور مېشتي افغان ليکوال راته وويل: ))خیر نو چې 

لغامن ته تلې، زه به درته يو دوه بوجۍ وړه واخلم، هغه ورته يوسه((. ما ورته 

بوجيو اوړو معادل پيسې  وويل: ))له لورېينې دې مننه خو که د همدې دوو

راکړې، زه به يې ورته ورسوم، بيا د هغه خوښه چې اوړه يې پرې اخيستل او که 

کوم بل رضوري مجبوريت يې پرې رفع کاوه. کېدی يش هغه تر اوړو بل څيز 

ته ډېر رضورت ولري(( خو ده وويل: ))نه زه فکر کوم دا اوړه ښه دي(( دا چې 

هم و، فکر مې وکړ، زه چې تر الينګاره پورې ځم، دا مهال ژمی و، باد و باران 

کښته  اووموټرو کې يوسم، له يوه به يې له پېښوره تر هغه ځايه بايد دا اوړه شپږو

کوم بل ته به يې پورته کوم، ټول بايد شپږ موټره او شپږ کراچۍ وکاروو او ماته 

ل ته ې ببه هم مشکله وي چې دا بوجۍ په شا کړم او د موټر له يوه متځايه ي

انتقال کړم، هرځای کې کراچيوان او جوايل هم نه پيداکېږي او دا کرايه چې 

 پرې ورزياته کړو، نو نږدې يوه بوجۍ بله پرې کېږي، خو سړی 
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)ليکوال صيب( شله و چې نه همدا دوه بوجۍ اوړه ورته اخلم او دا به ورته 

يون( خو رضوري رسوې. د ليکوال په زړه کې اصيل خربه دا وه، چې دی )

هسې هم دا اوړه نه يش وړالی، نو راځه همدا خربه ټينګه کړه، يو خو به له ده 

هغه بل لغامن مېشتي ليکوال ته د سبا لپاره  څخه جوايل جوړکړم او بل به مې

تياره پلمه جوړه وي چې ما خو درته اوړه درلېږل خو ده درنه وړل، په داسې 

باً دېته په ورته قيمت خرڅېدل او حال کې چې دا اوړه په لغامن کې هم تقري

تکليف هم پرې نه راته، خو څرنګه چې اصالً د ليکوال زړه نه و، نو ځکه يې 

ما نه شو پوره کوالی، زه يې چې ډېر مجبور  ېداسې دروند رشط ايښوده چ

کړم نو ما ورته وويل: ))زه درته همداسې درې بوجۍ اوړه په پېښور کې اخلم، 

يکوال ته ورسوه، کرايه هم درکوم(( خو دې رسه رسه بيا ته يې لغامن کې هغه ل

 هم ليکوال صيب پر خپله خربه ټينګار کاوه.

ما ايويب صيب ته وويل چې دا کيسه ترې مه جوړوه، چې زړه دې نه وي، هغه 

اوړو کيسه ترې مه جوړوه، تاسو اوس وواياست چې د دې بېله خربه ده خو 

مره ورکوې؟ ما دا هم ورته وويل چې د څيل ته پيسې ورکوې او که نه؟ او څو 

دووسوو مرشانو په مخکې په ډېر جرئت رسه يوه ژمنه کول او له هغې څخه بيا 

په دې پلمو په شا کېدل، دا ستا راتلونکي شخصيت او کرکټر ته ډېر تاوان 

رسوي او بل موږ غوندې خلکو ته هم د ماشومانو فکر کېږي چې يو سړی 

لکو په مخکې دې داسې يوه وعده وکړي چې هېچا دې پورته يش او د ډېرو خ

هم پرې د مجبوريت فشار نه وي راوړی، نو څه رضورت و دې خربو او بيا بې 

ځايه فيسبوکي تبليغاتو ته چې ټول وطن مو پر رس اخيستی وي او اخر خربه 

دې حد ته ورسېږي چې موږ پرې دومره بحث وکړو. زما او د ايويب صيب 

و دوستانو مداخله وکړه او ويې ويل چې دا محفل بايد خربې ترخې شوې، نور 

د څيل پر محور راونه څرخي، نور مسايل هم دي چې بايد بحث پرې ويش. 

ايويب صيب وويل، ما چې کومه ژمنه کړې، زه اوس هم پرې والړ يم، مانا د 

لنټر لپاره مواد ورکوم، هغه موږ ته د پيغور په توګه دا اشاره هم وکړه چا چې 
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ګې جګې لونګۍ ګانې پر رس ولې، هغوی دې اوس د څيل جوړونې هم ج

کارونه هم تررسه کړي. مقصد يې د نذير احمدزي په کور کې هغه غونډه وه 

چې ايويب صيب په کې حضور نه درلود )دوبۍ( کې و او احمدزي صيب په 

کې زما په شمول راغلو کسانو ته لونګۍ ور پررس کړې، ما ورته وويل چې په 

نډه کې تاسو نه وئ، که نه تر ټولو دمخه به تاسو پر رس کړې وای، بل هغې غو 

تاسو هغه کس وئ چې تر ټولو زيات دې په دې کار کې لېوالتيا لرله، د غونډو 

انانرسي دې هم کوله، تر ټولو زياتې ژمنې هم تاسو کړي، په پرانيستې لويه 

ولې وې، د ولې کار غونډه کې دې د خپل ګوند بريغ، بايرن، مېز او لوګوګانې ټ

سټيج چارې دې هم پرمخ وړلې، تالوت دې هم وکړ، فيسبوک کې دې دا کار 

د خپل ګوند )عدالت( يو ابتکار وباله او تر ټولو بيا تاسو لومړی شخص وئ 

چې الدرکه شوئ، دې غونډه کې زه او ايويب صيب چندان توافق ته ونه 

ته په هره لويه او وړه يادونه مې وکړه چې هر چا هر چېر د دې رسېدو، خو 

غونډه کې تورې او الپې وهلې وي او بې ځايه ژمنې يې کړې وي، په همغه 

شان يوه غونډه کې به يې بايد بيا يادونه ويش چې دغو خلکو خپله ژمنه پوره 

نه کړای شوه. د عبدالله ارين ورور محفل کې که څه هم نورې خربې هم وې، 

. څو ورځې وروسته ايويب صيب بيا دوبۍ خو يوه درنه برخه يې څيل رانغاړله

ته الړ، خو د ساختامين رشکت مسول انجنري رحمت الله ځالند پسې تعقيبوه، 

ه ( افغانۍ ترالسسل زرههغه راته بله ورځ زنګ وواهه چې له ايويب څخه مې )

کړې، پر همغه ورځ مې د خپل يادښت په کتابچه وليکلې، همغه مهال مې پر 

)يونيم زر( ډالره شول او د پخوانيو پيسو په ګډون چې ډالرو محاسبه کړې 

قراردادي ته ورکړل شوې وې او دا مهال ټولې )يوولس نيم زره( ډالره کېدل، 

له هغو پيسو رسه مې د يادښت په کتابچه کې وليکلې. څه موده نوره هم تېره 

شوه نور نو يو ځل بيا د څيل د اصيل مدعيانو، احمدزي صيب، اصويل صيب، 

ويب صيب او نورو په لټه کې شوم، څومره زنګونه چې وهو د چا ټلېفون اي

ځواب نه ورکوي، احمدزي صيب ته مې بې حده زيات زنګونه ووهل، خو 
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هېڅ ځواب مې ترالسه نه کړ. د څيل کارونه څه موده د پيسو نشتوايل له امله 

ک ټ پر ټپه ودرېدل، داسې يو مهال راورسېد چې د عوامو په اصطالح د پولۍ

ته کېناستو، حريان وو چې څه وکړو. قراردادي د )ساختامين رشکت مسول( 

هم هر چاته ځان په ټلېفونونو ستړی کړی و، خوله هېچا څخه يې مثبت ځواب 

نه و ترالسه کړی، نو يوازې زه ورته پاتې وم، هغه ته چې به هر څومره قهر 

ته به  کاوه، ټلوېزيون ورغی، نو يو ځل به يې د ټلېفون له الرې ماته زړه خايل

هم وخت پر وخت راته. ما ورته وويل يو ځل به ګالب منګل رسه هم وګورو، 

هغه د څيل د ډبرې د ايښودلو په غونډه کې د خلکو په خربونې کې ښه مرسته 

کړې وه، هغه مهال ګالب منګل د رسحدونو او قبايلو چارو وزير و او دا مهال 

ته وييل وو لومړی به هغو خلکو ته انتظار د ننګرهار وايل دی. منګل صيب ما

وکړو چې په پرانيستې غونډه کې يې الپې شاپې وهلې، که هغوی څه ونه کړل 

بيا به موږ ګورو او خپله هڅه به کوو. ګالب منګل نو موږ ته د يو ښه هيله من 

ريزرف ځواک په توګه پاتې و. د څيل کارونه پر ټپه والړ وو، ما يو دوو کسانو 

پټه هم دنده سپارلې وه چې هر وخت د څيل پر شاوخوا راڅرخئ، په ته په 

اصطالح ګزمه کوئ، يوه ورځ يوه ماته راپور راوړ چې نه يوازې پر څيل کار 

بند دی، بلکې د شنې پردې شاته کله کله پوډريان هم راځي او ځان پټوي، 

دې  ردې خربې رسه ډېر خفه شوم، انجنري ځالند ته مې وويل، وروره پريه دا

بايد ډېر متوجه وي، هغه وويل زموږ کاري وسايل يې هم پټ کړي دي. زموږ 

له مشکالتو رسه رسه له ګالب منګل رسه زموږ مالقات ونه شو، خو د ټلېفون 

له الرې مې تر لسو ځلو زيات هغه ته يادونه کړې ده. اقتصادي مشکالت 

يې شو، و همداسې پر خپل ځای پاتې وو چې يو دوست رارسه په متاس کې

ويل چې د څيل په رابطه له کندهار څخه د جرنال عبدالرازق پيغام لري، په 

ژوندون ټلوېزيون کې مې وررسه د مالقات وخت وټاکه، دوه ساعته وروسته له 

نورو ملګرو رسه راورسېدل. د جرنال عبدالرازق سالمونه يې هم راورسول او د 

سته هم راکړه او دا يې هم وويل څيل لپاره يې د هغه )شل زره( ډالره نقدي مر 
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چې جرنال صيب وويل دا مرسته به مستقيامً يون صيب ته رسوئ او درېيم 

شخص ته به يې نه ورکوئ، نو دادی د هغه مرسته موتاسو ته در تسليم کړه، ما 

هغوی ته وويل راځئ دا مرسته به مستقيامً تاسو خپله د ساختامين رشکت 

ه په مخکې له جرنال صيب څخه مننه وکړم، مسول ته ورسوئ او زه به د هغ

هغوی وويل موږ نه غواړو د جرنال 

صيب د مرستې په برکت خپل ځان په 

رسنيو کې څرګند کړو، موږ ته يې 

چې څه وييل وو، هغه همدا وو، نور 

نو ستاسو خپل کار دی. ما پر همغه 

ورځ انجنري ځالند ته زنګ ووهه، 

هغه په ګردېز کې و، ما ورته وويل 

چې کابل ته راشه چې د جرنال صيب 

مرسته درته تسليم کړم، عبدالرازق 

هغه وويل دوه ساعته وروسته 

دررسېږم. دوه ساعته وروسته هغه هم څيل ته راورسېد او زه هم ورغلم، د 

جرنال صاحب عبدالرازق )شل زره ډالره( مرسته مې ورتسليم کړه او موږ دواړو 

رازق څخه مننه وکړه او خرب مو ورته د ژوندون ټلوېزيون پر څپو له جرنال 

خپور کړ. په دې ډول د څيل کار، چې يو څه موده ټکنی شوی و او دا مهال 

نږدې څلور پنځه متو لوړوايل ته رسېدلی و، يو ځل بيا له رسه پيل شو او په 

 دغه برخه کې راپېښ شوي تشويشونه يو څه رفع شول.

ځالند وويل: ))که مايل امکانات راته برابر يش، نو زه په به پاتې  دا مهال انجنري

دريو مياشتو کې د څيل ساختامين چارې بشپړې کړم.(( څلی ال لس متو ته 

نه و رسېدلی چې يو ځل بيا د پيسو کمښت احساس شو، انجنري ځالند وويل 

ال هچې ماته راکړل شوې پيسې تر هغو ډېرې کمې دي چې ما لګويل دي. دا م

( زرو ډالرو پورې اټکل کړی و، د ۷۵-۷۰چې موږ د څيل ټول لګښت له )

 جرنال عبدالرازق
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 ساختامين رشکت تقاضا څه بل ډول راته ښکاره شوه. يو ځل بيا زه د 

نذير احمدزي په لټه کې شوم چې له ساختامين رشکت رسه کېني، حسابونه 

مې  ورسوي. هر څومره ټلېفونونه چېور   وررسه پاک کړي او پاتې پيسې ورته

ورته وکړل احمدزی صيب مې ګري نه کړای شو. کله د خارج، کله په داخل 

کې د جلسې او کله هم د سکرتر له خولې د بېالبېلو پلمو په واسطه ځواب 

شوم، کله کله خو يې هېڅ ځواب هم نه وايه، د ټولو هغو ټلېفونونو شمېر چې 

چې ټلېفونونو ( ځلو زياتېږي. کله ۵۰ما به احمدزي صيب ته کړي وي، تر )

ځواب رانه کړ، نو بيا مسېجونو ته اړم شوم، يوازې يو مسج يې ځواب کړ چې 

د واليتي شورا ګانو له وکيالنو رسه په جلسه کې يم، بېرته درته زنګ وهم، تر 

هغه وروسته مې بيا ورته ټلېفونونه وکړل، خو د يوه ځواب يې هم رانه کړ، بيا 

رونه دي چې تر څيل زيات مهم دي او مې ورته مسېج وکړ چې کوم داسې کا

ته يې دومره مرصوف کړی يې چې په دوو مياشتو کې ماته ځواب نه شې 

 راکوالی؟ نذير احمدزي په پای کې زما مسيجونو ته ځواب هم بند کړ.

خدای )ج( خرب دی چې نذير احمدزي څخه تر دې حده خفه شوم چې ما 

ل عمر کې به بيا وررسه خربې ونه کړم. زړه کې مې شيطان څو ځله ويل په ټو 

داسې وسوسې واچولې چې افسوس د هغه ملت پر حال چې استازي يې دومره 

بې تفاوته وي، دا نو داسې يو مهال و چې نذير احمدزي د خپل وخت او کار 

يوه زياته برخه د )قومندان زرداد 

فريادي( ساتنې او مېلمه پالنې ته 

 کړې وه. وکيل صاحب، وقف

)قومندان صيب( ته په شپه ورځ 

( ساعته وخت درلود ۱۲کې )

خو د پوهنتون يو استاد ته يې په 

دوو مياشتو کې د يوه مهم ميل 

ه چې د کرزي پ کار لپاره دوه دقيقې وخت نه درلود. دا په داسې حال کې ده

 د وليس جرګې غړی نذير احمدزی
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انګړې ځحاکميت کې چې کله هم په وليس جرګه کې د کوچيانو لپاره څوکۍ 

کېدلې، نو يوناما، د انتخاباتو ګډ کمېسيون او ان د کرزي صاحب د حکومت 

کابينې، کوچيانو ته ټولې )پنځه څوکۍ( په پام کې نيولې وې. خو ما )يون(، 

ډاکټر عمر زاخېلوال، کاوون کاکړ او ډاکت اکرم خپلواک بېالبېلې احصايې يا 

ا مو د وازې مو وروټکولې اوشمېرنې راټولې کړې، د ټولو يادو ارګانونو در 

ورياده کړه، چې کوچيان د خپل نفوس له مخې د )پنځه لسو( څوکيو مستحق 

ګڼل کېږي، کله چې دا ټول اسناد يادو ارګانونو ته ورسېدل او کابينه کې هم 

پرې بحث پيل شو، نو ډاکت انوارالحق احدي د کوچيانو د حقه حقوقو مالتړ 

ه چې دا مهال د بهرنيو چارو وزير و مخالفت، په وکړ او ډاکت عبدالله عبدالل

پای کې کابينې يوه منځنۍ الره غوره کړه، نه پنځه او نه پنځه لس، کوچيانو ته 

يې )لس څوکۍ( مختصې کړې. که چېرې کوچيانو اوس پنځه څوکۍ لرالی 

او په هغوی کې يوه يا دوه د مېرمنو وای، نو کېدی يش ښاغيل نذير احمدزي 

وکالت چانس نه وای برابر شوی. احمدزی صيب او د کوچيانو نور  ته په کې د

وکيالن کېدی يش ان تراوسه پر دې حقيقت خرب نه وي چې په وليس جرګه 

کې د کوچيانو د حقه حقوقو )څوکيو په تثبيت کې( چا زيار ګاللی دی، خو 

خري په هر ترتيب اصيل ګيله او خفګان په دې کې وو چې ما له احمدزي 

ه کومه شخيص غوښتنه نه لرله او نه زه له ټولنيز، اکاډميک او سيايس صيب څخ

پلوه په داسې يوه ټيټ موقف کې وم چې د احمدزي صيب السنيوي ته اړتيا 

ولرم. ان په همدې وليس جرګه کې زما مېرمن )ارين يون( په ميل مسايلو کې 

ېرو لوړه م تر ډتر ډېرو وکيالنو ډېره فعاله او هڅانده ده او د تحصيل کچه يې ه

ده )په ادبياتو کې ماستي لري(، خو څرنګه چې د نجات څيل موضوع يوه 

ميل مسله وه او احمدزی صيب يې د بيا جوړونې له اسايس غړو څخه و، نو 

ځکه خو د کار او مسوليت يوه اسايس برخه ده ته راجع کېدله. کله چې له 

ر هغه هيلی شوم، نور مې پاحمدزي صيب څخه د بيا بيا اړيکو نيولو له پلوه ن

درنه تيږه کېښوده او غوښتل مې د نورو اشخاصو په لټه کې شم، يو ځل بيا 
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ګالب منګل رسه په متاس کې شوم، هغه وويل څه شو احمدزی صيب، 

اصويل صيب، ايويب صيب او هغه نور وکيالن چې د افتتاح پر ورځ يې د سټېج 

له رسه د احمدزي صيب داستان  پر رس هېچا ته اجازه نه ورکوله؟ هغه ته مې

تېر کړ او ومې ويل چې اصويل صيب رسه هم پر اړيکو ټينګولو بريالی نه 

صيب دوه ټلېفون منربونه ما رسه وو، يو بېخي چوپ او دويم  شوم. د اصويل

خو ځواب يې نه راکاوه، رښتيا خربه وه چې اصويل صيب  ،کله کله زنګ تېراوه

احمدزي صيب په انډول نه، ځکه اصويل څخه هم يو څه خفه شوم، خو د 

صيب د مايل مرستې په برخه کې له پيله هم ډېرې الپې نه وې وهلې. انجنري 

ځالند هم يو ځل بيا ټولو ته ټلېفونونه کړي وو، خو نتيجه يې صفر وه، ماته يې 

هم څو ځله ټلېفونونه وکړل، خو ما يې ټلېفونونه ځواب کړي او هر ځل مې 

چې دا ټول خلک پيدا نه کړم، تر هغه پورې موږ غوڅې  ورته وييل تر څو

نتيجې ته نه رسېږو، ځالند څو ځله ماته د ګواښنې په ژبه وويل چې زه ميډيا 

راغواړم او دا ټول حقيقتونه ورته وايم، ما ورته وويل خري دی اوسېله کوه، دا 

ډېر رشم دی، مخالفني به وايي چې دوی يو څلی نه يش جوړوالی، نو نور 

کارونه به څنګه تررسه کړي؟ کله کله به يې وويل چې دا او هغه ټلوېزيون 

راپسې راغلی و، د شمشاد ټلوېزيون نوم به يې ډېر اخيسته او ويل به يې چې 

په وينا چې د هغوی د ده هغوی ډېر ارسار کوي چې دا څلی ولې نه جوړېږي؟ 

ه کړې ده، ما ژورنالېست څو ځله ما پسې راغلی، خو ما وررسه له مرکې ډډ

وويل ټولو ټلوېزيونونو ته زما منرب ورکړه، مسؤليت يې پر ما، ته ورته ووايه چې 

زه يو ساختامين رشکت يم ماته که چا پيسې راکړې کار کوم او که نه وي کار 

به والړ وي، سيايس او نور مسوليت يې ستا پر غاړه نه دی. د شمشاد ټلوېزيون 

 ې هغه اول ما رسه مخامخ کړه چې زه يې د خربيال په باب بايد ووايم چ

حاجي صيب فضل کريم پسې ولېږم چې يوه ځانګړې مرکه وررسه وکړي، 

حاجي صيب فضل کريم ته مې د څيل په خاطر درې ځله يادونه وکړه، لومړی 

ځل مې زنګ وواهه، ما ويل چې حاجي صيب کله وخت لرې چې د څيل په 
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؟ ما وويل د نجات څلی چې تاسو اړه دررسه خربې کوم، ويې ويل کوم څلی

يې پرانيستونکې يا ډبر ايښودنې غونډه کې ګډون درلود، ويې ويل په فرصت 

کې به خربې وکړو. دويم ځل چې مې زنګ ورته وواهه ما ويل حاجي صيب 

څيل کې بايد خپله ونډه واخلې، مانا مايل مرسته وکړې، هغه وويل زه خو اوس 

راغلم خربې به وکړو. کله چې راغی، بيا مې  يم کله چې)دوبۍ( ته پر الره 

ورته زنګ وواهه، ما ويل حاجي صيب 

څيل کې به مرسته وکړې، زه له نږدې 

درځم، خربې به دررسه وکړم، هغه رمزي 

او مالګينه خندا وکړه، څلی، څلی، کوم 

څلی؟ هغه خو د پکتياوالو دی، د 

مرشقيوالو يې پرې څه؟ ما وويل حاجي 

پښتنو او ټولو افغانانو صيب هغه د ټولو 

دی، يوازې په پکتيا والو پورې اړه نه 

لري، که په هغوی پورې يې اړه لرالی، 

نو تاسو او نورو زرګونو افغانانو څه کول 

چې په پرانيستونکې غونډه کې مو ګډون کاوه او د سټيج پر رس مو وينا کوله؟ 

هم يې پر سټيج  جملې څخه و چېحاجي فضل کريم هم د هغو کسانو له 

وينا وکړه او هم يې له شمشاد ټلوېزيون څخه په ژوندۍ بڼه د غونډې يوه زياته 

برخه خپره کړه او هم کله چې غونډه خالصه شوه، له ژوندون ټلوېزيون او نورو 

رسه يې ځانګړې لنډه مرکه وکړه، د ګالنو يو اوږد امېل يې غاړه کې و، عيناً لکه 

چې غټ غټ سېټان ټاکنو ته والړ وي او يا هم کوم سېټ )خان( په هند کې 

کوم لوی محفل ته وينا کوي، يا د کوم لوی پروګرام افتتاح ته راغلی او پلويانو 

يې ورته د ګالنو اوږد امېل پر غاړه ځړولی وي. د حاجي صيب له رمزي خندا 

رسه په  ړي ماڅخه ماته پته ولګېده چې نه د مرستې لېوالتيا لري او نه هم غوا

دې برخه کې ځانګړی مالقات وکړي، نو پر ده مې هم درنه تيږه کېښوده، کله 

 حاجي فضل کريم فضل
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چې يې ماته د ژورنالېست د ټينګار مسئله ياده شوه ما ويل چې دی دې د 

ټلوېزيون مسول شخص راويل چې زه يې د حقيقت رسچينې ته بوځم. غالباً 

يل په خربياالنو به د څ چې د شمشاد ټلوېزيون په شمول د نورو ټلوېزيونونو

باب د معلوماتو پر خپرولو هغومره ټينګار نه وي کړی، لکه د ساختامين رشکت 

خاوند چې دعوه لرله او ده غوښتل د رسنيو له الرې پر موږ فشار زيات يش 

چې ده ته ژر پيسې په الس وريش. کله کله به يې د فيسبوکي خربونو ګواښونه 

يو ډېر  يوه ورځ يې راته پوسټ هم پورته کړ. لنډهم کول او کله کله به يې يو 

تريخ اخطار راکړ او ويې ويل: ))يون صيب! که دا خلک ماته پيسې رانه کړي، 

نو زه سکواټر راغواړم، ميډيا هم راغواړم، دا څلی نړوم، پرېږده چې زما پيسې 

هم په کې الړې يش، خو دوی ته خپل زور ښيم.(( ما ورته وويل: ))پام چې 

ار ونه کړې، په رشمو به ورشمېږو.(( ما انجنري ځالند ته بار بار وييل چې دا دا ک

مسله به په هېڅ ډول رسنيزه کوو نه، ځکه يو وخت به پيسې پيدا يش، خو د 

رسنيو تورونه او پېغورونه به هامغسې پاتې يش. ده هم تر ډېره وخته زما پر 

او بيا  د پيسو د کمښت نصيحت عمل وکړ او خربه ډېره رسنيو ته ونه وته، خو

 بيا غوښتنې مسله ال هامغسې جاري وه.
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د څيل د بيا جوړونې لپاره ليکلی 

 تړون

 

( نېټه زه جالل اباد ته تللی وم او زړه ۲۰ل( کال د وري يا حمل پر )۱۳۹۶د )

مې و چې لومړی )ښېوې ولسوالۍ( او بيا له هغه ځايه )کونړ( ته سفر وکړم، 

شپه مې له )سنګر مومند( رسه وه، سنګر د ميل تحريک غړی دی، څو تنه نور 

بنډار وکړ، هغوی  ( بجو مو اديب او سيايس۱۲ملګري هم راغلل، د شپې تر )

پر خپله مخه الړل او ما په ځانګړې خونه کې د خوب لپاره تياری ونيو. بالښت 

مې رس الندې کېښود، يو ځل بيا د څيل په فکر کې ډوب شوم، يو ساعت 

چورت مې وواهه، خوب رانغی، بېرته مې ګروپ روښانه کړ، ما ويل هسې نه 

نه کړي، نو ځان رسه مې ساختامين رشکت مسول پر دې څيل څه و د دې چې 

يو احتاميل او فريض لېست جوړ کړ چې کله هم بېرته له سفره کابل ته ستون 

شم، نو لومړی به دې يو يو شخص ته زنګ وهم، کور ته به ورپسې ورځم او 

 د څيل مسله به يو طرفه کوم. په دې لست کې دغه الندې کسان شامل وو:

د ايويب، هاميون هاميون، راضيه ))ګالب منګل، انوارالحق احدي، عبدالرشي

منګل، حميد الله خيرب، اصغرخېل منګل، حاجي فضل کريم فضل، مرشقي 

 شورا، کامل نارص اصويل، شېر عيل خان شېر، ضياء الحق امرخېل، 
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حميد الله فاروقي، ډاکټر زملی احمدزی، بيدار ځاځی، قدرت الله سهاک، 

حيات، نبي مصداق، حکم خان احسان الله کاموال، حليم فدايي، حيات الله 

حبيبي، غالم نبي فراهي، کليمزی وردګ، ډاکټر فاروق وردګ، مولوي تره خېل 

محمدي، حاجي نوروزخان، عمر ننګيالی، امري خان يار، نادر خان کټوازی، 

ه دې هر يو ت .((زمرک پادخوايب، صمد ځاځی، قيوم کوچی او خپله زه )يون(

و يو، ما ويل رس له سبا به دا لست تعقيبوم امې يو احتاميل رقم په پام کې ون

کوم مقدار چې ما هر يو ته په نظر کې نيولی و، که ترې حاصل شوی وای نو 

خيايل او احتاميل لست تر اکامل د دې زرو ډالرو( پورې رسېدل.  ۱۰۰-۹۵تر )

وروسته هم چندانې خوب رانغی.، يوازې د سهار تر ملانځه وروسته مې يوه 

، ټوله شپه راباندې نارامه تېره شوه. زړه کې مې وسوسه وه، شېبه خوب وکړ

هسې نه چې قراردادي خپل ګواښونه عميل کړي، يا رسنۍ راوغواړي او يا د 

واښنه خربو ګد دې څيل پر نړولو الس پورې کړي، ځکه چې څو ځله يې ماته 

 ه( بجې شاوخوا له جالل اباده د کونړ پر لوري رهي شوم، زړ ۹کړې وه. سهار )

مې و، يوه شپه هلته تېره کړم او سهار بېرته جالل اباد او بیا کابل ته راشم، ښېوې 

ولسوالۍ ته ال رسېدلې نه وم چې له کابله د )بهتين پکتياوال( زنګ راغی، 

ماته يې وويل استاده چېرته يې؟ ما وويل جالل اباد کې، ويې ويل له څيل 

ه؟ دې رسه مې زړه کې وسوسه څخه خرب نه شوې؟ ما ويل نه، څه خربه شوې د

زياته شوه، ويې ويل بېګاه ماښام هغه قراردادي دی که څه بال ده، ځالند ورته 

وايي که څه ورته وايي، هغه سکواټر راوستی و، غوښتل يې څلی ونړوي، ما 

وويل: ))له څيل رسه نو د هغه څه کار دی، هغه خو يوازې قراردادي دی(( 

چې ماته څوک د څيل پيسې نه راکوي، نو ځکه پکتياوال وويل: ))هغه وايي 

يې زه ړنګوم((. ما وويل: ))هغه ته خو موږ پيسې ورکړي او څه يې چې پاتې 

پيسې خو خوړل کېږي نه، دا چې مرشان نه شته پيدا به يش، د ده هغه ورکوو، 

په د ده شخيص نه دی او بل تر اوسه چې جوړ شوی هم دی، د ده څلی خو 

په کې څه پيسې مرصف شوي وي، هغه د ده ړ شوی، که پيسو خو نه دی جو
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طبعاً اصول دي، چې هېڅ قراردادي ته څوک ټولې پيسې په يو ځایي ډول نه 

دېرش زره( ډالر وررسويل دي.(( ورکوي او ده ته خو موږ تر اوسه نږدې )پنځه 

بهتين پکتياوال وويل چې موږ ټولو ورته وويل، خو دی ډېر شله و، د څيل د 

پيک ځينې برخې يې هم په سکواټر کنډو کنډو کړې، خو بيا د سيمې ټول 

ځوانان راټول شول او دی يې د څيل نورې ورانونې ته پرېنښود، پکتياوال 

 اته ډېر زنګونه ووهل، ستاسو ټلېفون ګل و، نووويل، ما بېګاه ماښام ناوخته ت

ځکه مې اوس يو ځل بيا درته ټلېفون وکړ، اوس ښه شو، ټلېفون دې رخ شو، 

بهتين پکتياوال د ميل تحریک غړی او د پکتيا د ډېرو ښو ځوانانو له جملې 

څخه دی، هغه چې ما رسه ټلېفون کې خربې کولې، نو ډېر ژړغونی او 

څيل غم د دې وويل: ))استاده هر څنګه چې کېږي  خواشينی و، ماته يې

وخورئ، والله چې رشمېږو زيايت.(( ما خپل ډرېور ته وويل، راوګرځه مخ په 

کابل، ډرېور او ساتونکو وويل: څه 

خربه ده، ما ويل خرييت دی، د نجات 

څيل کې يو څه مشکل دی، بېرته بايد 

کابل ته الړ شو. کله چې موټر بېرته د 

پر لوري خپل مسري برابر جالل اباد 

کړ، نو قراردادي )انجنري ځالند( ته 

مې زنګ وواهه، ما ويل څه خربه ده 

وروره په څيل کې؟ ده وويل: ))ماته 

څوک پيسې نه راکوي، زه خو څه 

څيل به جوړوم، ما لېونی نه يم چې 

له...(( ما راغوښتبېګاه ړنګوه، خپلو پيسو نه هم په کې تېر وم، ميډيا مې هم 

ورته وويل: ))دا ستا شخيص څلی دی چې ته به يې ړنګوې؟ تا خو د کار په 

مقابل کې پيسې اخيستې دي، وړيا خو دې کار نه دی کړی؟(( ده وويل: 

))تاسو چې ماته کومې پيسې راکړي، ما څو چنده د هغو لګويل، راشئ ما رسه 

 بهتين پکتياوال
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 اتې دي، هغه حساب بهحساب وکړئ..(( ما وويل: ))ستا چې کومې پيسې پ

درکړو او ته چې دا څلی ړنګوې، هغو خلکو چې په کې پيسې ورکړي د هغوی 

ځواب به څوک وايي، تاوان به يې څوک ورکوي؟ بل دا خو د ټول ملت ګډ 

افتخار دی، د چا شخيص نه دی او نه ستا شخيص دی چې سکواټر دې 

دي.(( هغه ماته  ړنګول خو د ملت د وياړوونو ړنګولد ده ورپسې راوستی، 

وويل: ))بړ بړ مه غږېږه، ستا هم شخيص نه دی، زه خو يې دغسې کوم که 

څوک نر وي، رادې يش او دلته دې ودرېږي چې زه وررسه څه کوم؟(( ما 

وويل: ))ګوره خوله دې سمه خوځوه، زه دوه بجې دررسېږم او راساً څيل ته 

وله چې زه بيا تا رسه څه درځم، که ته نر وې ته هم راشه او سکواټر دې هم را

کوم؟(( ده وويل: ))که ته نر يې او د نر زوی يې نو راشه بيا به ګورو(( خربې 

ډېرې ترخې شوې. بهسودو ولسوالۍ ته چې راورسېدو ، د ننګرهار وايل 

)ګالب منګل( ته مې زنګ وواهه، ما وويل عاجل کار مې دررسه دی، د پنځه 

کابل ته ځم، هغه وويل: چېرته يې؟ ما وويل دقيقو لپاره دې ګورم او بيا عاجل 

( ۱۲جالل اباد کې، هغه وويل: )

زموږ جلسه به هم بجو ته راشه 

خالصه وي، رسه وبه ګورو، 

سکرتر يې امنيتي چک پوستونو 

ته وييل وو، لس کم دولس بجې 

ورسېدم، دا داستان مې ټول ورته 

تېر کړ، ګالب منګل ډېر خفه شو، 

جل الړ سکرتر ته يې وويل، عا

شه له رصافه يې اخلئ که له بل 

چا، عاجل ماته لس زره ډالر پيدا 

کړئ! زه هم ډېر خفه وم او ګالب منګل هم ډېر خفه شو، ماته يې وويل د 

ټيکه دار يا قراردادي منرب دررسه شته، څوک دی؟ د کوم ځای دی؟ ما وويل 

 محمد ګالب منګل
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ده  دويل: د پکتيا دی؟ ورمېږ دې )انجنري ځالند( نومېږي، د پکتيا دی، ده و 

مات يش. ټلېفون يې ورته وکړ، په نرمه لهجه يې ورته وويل، وه انجنري صيب 

دا ولې داسې کوې؟ هغه وويل: ماته څوک پيسې نه راکوي، نو ده وويل چې 

پيسې نه درکوي بيا خلک داسې کوي او يون صيب رسه دې بيا داسې وضع 

دا منار د ټولو افغانانو وياړ دی، خو ډېر  کړې؟ اول خو دا خربه سمه ده چې

وياړ يې بيا موږ او تاسو پکتياوالو او جنويب والو ته منسوب دی، نو يو څوک 

چې بيا له مرشقي او لغامن څخه راځي او تا رسه په دې کار کې دومره منډې 

رامنډې وهي، نو بيا موږ وررسه داسې چلند وکړو؟ خدای حارض دی چې يون 

څيل يادونه کړې، همداسې هر د دې پورې ماته تر لسو زيات  صيب تر اوسه

پښتون او هر افغان پسې تللی، ستا چلند ماته مناسب ښکاره نه شو.، اوس داسې 

چې زه يون صيب ته لس زره ډالر ورکوم، که نور هېچا درنه کړل، زه په  وکړه

وره پ هر ترتيب چې وي دا پيسې پيدا کوم. خپل کور درته خرڅوم خو دا پيسې

کوم. ته نور جنجال مه جوړوه، پنځه لس شل دقيقې وروسته يې يو سکرتر 

لس زره ډالره راوړل او ما ورڅخه رخصت واخيست، ډرېور ته مې وويل: د 

کابل پر لوري حرکت کوه، څومره چې ژر تلالی شې حرکت کوه. کابل ته دوه 

رس مې  رنيمې بجې ورسېدو، خپل دفت ته چې ورسېدو، نو اودس مې وکړ پ

تي او يو تن امني هم اوبه تېرې کړې، لږه دمه مې وکړه، بيا مې دوه ساتونکو

مسول ته وويل: ځان تيار کړئ چې ځو څيل ته! دې وخت کې زنګ راغی، 

جنويب د قومونو د يووايل شورا څخه يو، ويې ويل  يو تن ځان معريف کړ، د

که دفت کې ياست، موږ او انجنري ځالند درځو، ما ويل راشئ! څه کم څلور 

بجې به وې چې راغلل، نېک محمد ولسمل، څو تنه نور سپني ږيري او انجنري 

ځالند وررسه وو. دوی وويل دغسې ستاسو او د انجنري ځالند تر منځ څه 

ان رامنځته شوی، موږ غواړو دا ستونزه حل يش او دا خفګان کشيدګي او خفګ

زيات نه يش، نو ځکه موږ دلته راغلو که کومه خربه تروه ترخه تېره شوې وي، 

منار په جوړونه کې د دې چې له هغو څخه تېر شو او ټول د ورونو په څېر 
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برخه واخلو، تاسو رښتيا هم په دې برخه کې ډېرې منډې ترړې کړي، خدای 

ې اجرونه درکړي. بيا انجنري ځالند هم يوه سسته غوندې بښنه وغوښته، ما د

دی، د ده وويل زه له )ځالند( څخه خفه يم، دا څلی نه زما شخيص دی، نه 

بايد د ورانولو هڅه يې نه وای کړې، په دې ترې ډېر خفه يم، خري ماته چې 

 که نه داسې څيل په خاطر زه زغمم،د دې يې کوم ترخه الفاظ کارويل، هغه 

هم نه ده چې موږ په هره مسله کې هر چاته جواز ورکړو چې هر ډول الفاظ 

وکاروي. ځالند وويل: زما هدف دا و چې د خلکو او مرشانو پام دې څيل ته 

راواړوم چې ماته زما پيسې ترالسه يش، نور مې د څيل د ورانولو هدف نه و، 

ا ويل که دا خربه رسنيو ته اوس چې مې دا کار وکړ، وګوره ټول جدي شول. م

وتلې وای او موږ خو خپل خپل مخالفني هم لرو بيا به نو نور څه کېدل؟ ما 

دې ښاغلو سپني ږيرو ته وويل چې خربه نوره له شف شف څخه ووتله، د 

الفارو حرمت هم ورځ تر بلې ختمېږي، قراردادي د ډېرو پيسو دعوه کوي او 

ړه کړې، هغه وايي دومره پيسې نه هغه انجنري چې ساختامين نقشه يې جو

کېږي، انجنري ځالند ته مې وويل چې ستاسو اټکل څو دی؟ هغه وويل: )يو 

( زرو ډالرو ۷۵-۷۰لک او لس زره ډالره( شاوخوا، ما وويل انجنري خو د )

شاوخوا پورې اټکل کړی و، دا توپیر نو څوک جبريه کوي؟ ځالند وويل، 

کړی، کار يې کتالی نه دی، زه عمالً کار  )انجنري دالور( هسې هوايي براورد

کوم، هېڅوک يې په دې نرخ نه کوي، ما پر دې وخت دې مرشانو ته وويل: 

 تاسې خو پوهېږئ، 

نذير احمدزی، رشيد ايويب او نور هغه مرشان چې د څيل د جوړېدو پر ورځ 

يې تر ټولو زياتې ژمنې کړې وې او دا قرارداد هم په دمخه او يا هم تر هغه 

شفاهي ډول هلته )پکتني ساختامين رشکت( ته ورکړل شوی، تاسې الړ شئ، 

د لويې پکتيا، لوی ننګرهار او لوی کندهار له همغو مرشانو رسه کېنئ، خوښه 

يې پر همدې نرخ يې همدې رشکت ته ورکوي، ارزانه کوي يې، قيمته کوي 

دې  ديې، بل رشکت ته يې ورکوي، تر دې دمه د شوي کار په مقابل کې 
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رشکت حسابونه پاکوي او بيا يې بل ته ورکوي او يا يې همده ته ورکوي، په 

ليکيل يا ګړين ډول يې ورکوي، تاسو د پکتيا مرشان ياست، تاسې خپله فيصله 

وکړئ، زه يو فرهنګي سړی يم، نه انجنري يم، نه ټيکدار، نه د ساختامين رشکت 

به له منځه ووځم، تر  رس پر دې موضوع خالصېږي، زه هم انجنري او نه مې

اوسه چې څه پيسې ما له چا اخيستي او انجنري ځالند ته مې ورکړي، د هغو به 

حساب او کتاب ورکړم او نور به له منځه ووځم، هغه د چا خربه )ورغستلی له 

 منځه وتلی(. 

دا مهال دوی ټولو وويل: نه هېڅ امکان نه لري، تاسو له پيله په دې کار کې 

تر پايه يې ورسوئ، ځالند زياته کړه، نور خلک موږ چېرته  رشيک وئ، بايد

پيدا کوالی شو، که پيدا کوالی مو شوای، نو بيا ولې تاته راتلو، د انجنري ځالند 

خربې، له مارسه د هغه د تېرو ترخو الفارو د تبادلې له امله پر ما ښې نه لګېدې، 

ه، کې پاتې کېدلخو څرنګه چې يوه ميل موضوع وه او همدلته په خپل منځ 

نو د دا ډول خربو زغم ته مې ځان تياروه، تردې مخکې هم د څو مياشتو په 

بهري کې کله چې به د څيل شاوخوا د موټرو ګڼه ګوڼه شوه او الره به يو مهال 

بنده شوه، يو چا به زنګ وواهه، يون صيب يې؟ هو! مهرباين وکړه، څنګه شو 

وړېږي؟ هره ورځ دلته الره بنده څلی دې؟ ما به ويل: جوړېږي، څه وخت ج

وي، رسه له دې چې د څيل جوړښت نه یوازې الره بنده کړې نه وه، بلکې 

اسانتياوې يې هم رامنځته کړې وې، خو بيا هم عوامو داسې فکر کاوه چې د 

الرې هر ډول بندښت په څيل پورې تړلی دی، ځينو به ټلېفون کې ويل، يو 

ن غورځوي، هره ورځ ټلوېزيون کې بړ څلی نه شئ جوړوالی، خربې مو اسام

بړ غږېږئ! يوه ورځ يوه زنګ وواهه، سالم احتام نه و، وه وروره! څه وخت 

يې جوړوئ؟ دا څلی ملی مو؟ موږ خو مو نور تر سپېږمو راوستو، زه هم لږ په 

فکر کې شوم، ما ويل وروره ستاسو معنوي او مايل مرستې ته معطل دی، کله 

ر به جوړ يش، نور يې خربې ونه کړې او ټلېفون يې بند چې هغه راورسېده، ژ 

کړ. داسې ډېر زنګونه راتلل، البته د دعاګانو او مالتړ زنګونه هم بېشمېره وو، 
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 هغه هم په کې وو. خو د غندنې او پېغور

په خاطر چې مسله نوره له د دې ما د پکتيا سپني ږيرو او مخورو ته وويل، 

ځي، ښه به وي چې موږ له ساختامين رشکت دغسې يو ناقانوين حالته راوو 

رسه يو ليکلی تړون ولرو، په دې تړون کې به د دواړو خواوو مکلفيتونه او 

وجايب څرګند وي. زمان او مکان به په کې قيد وي. زه به د څيل د جوړونکو 

په استازۍ، حارض دي که غايب، شته که نه شته، پيسې ورکوي که نه، لوی دي 

که ناژمن، د هغوی په استازۍ تړون السليک کړم. دا چې  که واړه، ژمن دي

هغوی پيسې ورکوي که نه؟ زه يې له ځمکې کوم که له اسامنه، ځان خرڅوم 

که خپل کور او ځمکه، زه ساختامين رشکت ته مکلفيت لرم، زه د څيل د 

خاوند په توګه تړون السليک کوم، نه د يوه درېيم ګړي په توګه، په مقابل کې 

ځالند دې د خپل ساختامين رشکت په استازۍ تړون السليک کړي، د  انجنري

ه ودانۍ د مالک په توګد دې  يوه قراردادي يا ټېکه دار په توګه، نه د څيل یا

او که چېرې قراردادي هم د قراردادي په توګه وي او هم د مالک په توګه نو 

يا ده؟ په ه څه اړتبيا خو بايد پيسې هم خپله پيدا کړي او بل چا رسه قرارداد ت

دې برخه کې نور بحث هم وشو، خو انجنري ځالند په دې خوشاله و چې 

مدعي يې معلوم يش او دی له رسګردانۍ خالص يش او ما هم په دې خاطر 

يو غټ مسوليت ته اوږه ورکړه چې نورې ټولې الرې بندې وې، څلی مو 

 داسې يو حالت کېبايدجوړ کړی او دا فشار مو بايد زغمالی وای، هغه هم په 

چې هېچا هم مسوليت اخيستلو ته زړه نه ښه کاوه او نه د مايل امکاناتو د پیدا 

کېدو څرګند څرک لګېده. ما انجنري ځالند ته وويل چې زه ستا د ټولو پيسو 

ذمه وار يم، ته نور د هېچا دروازه مه ټکوه، زه پوهېږم او ته، ته پوهېږې او زه، 

ې د دچې تاسو چې کوم قيمت وايئ، په هېڅ وجه خو يو رشط همدا اوس لرم 

منلو ته تيار نه يم، دا نرخونه له اسامن رسه خربې کوي. سبا سهار به همدا 

څيل ساختامين نقشه د دې مرشان هم رايش، انجنري دالور توتاخېل هم، چې 

جوړه کړې او ټول لګښتونه يې سنجويل دي. ټولو موافقه وکړه، مازيګر  يې
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ب دالور ته زنګ وواهه، ما ويل سبا رضور راشه او بل هغه نقشه مې انجنري صي

او سنجش چې تاسو کړی و او انجنري ځالند ته مو ورکړی، هغه هم دررسه شته 

که نه؟ که هغه هم ځان رسه راوړې ښه به 

وويل د نقشې سافټ کاپي او خپل وي، ما 

کمپيوټر دې هم ځان رس راوړه، انجنري 

لکي سړی دی او دالور چې يو پاک او مس

د اوبو برېښنا وزارت کې د لغامن د برېښنا 

د يوې ستې پروژې مسول هم دی، ماته 

هر څه يې وويل: هېڅ تشويش مه کوه، 

رارسه دي، سبا سل په سلو کې درځم، 

ل( کال ۱۳۹۶( بجې به وې چې ټول ژوندون ټلوېزيون ته راغلل، د )۹سهار )

(مه نېټه وه، ټول رسه کېناستو، ما وويل لومړی دې دواړه انجنريان ۲۲)د )وري( 

خپلو منځو کې حساب وکړي، بیا دې موږ ته نتيجه ووايي، ما نو د شپې ناوخته 

د تړون يا قرارداد يوه ابتدايي خاکه هم تياره کړې وه چې که چېرې دوی توافق 

ه دالور او ځالند پ ته رسه ورسېږي، چې هغه پخه او السليک کړو. د انجنري

( ډالره توپري ليدل کېده، انجنري دالور ورته ۵۰قيمتونو کې يوه مت مکعب کې )

وويل: همدا اوس چې موږ تاته کوم قيمت درکړی، دا د بازار له نرخه شل 

فيصده لوړ دی. زه په هېڅ وجه حارض نه يم چې دا قيمت نور لوړ يش، زه خو 

نور هم ټيټ يش، بيا هم ته په کې لس ال وايم چې دا قيمت دې لس فيصده 

 او نړيوالو فيصده ګټه کوې، ډېره ګټه مه کوه، دا قيمت مې د)ای، او، ام(

رشکتونو په نرخ درکړی، رلم مه کوه، خو انجنري ځالند يې يوه خربه هم ونه 

منله، ويې ويل چې دې کې زه تاوان کوم، له ګټې يې تېر خو تاوان مه رارسوه. 

رته وويل، که هر څو روپۍ دې تاوان وکړ، زه دې ذمه وار يم، انجنري دالور و 

که خط غواړې، خط درکوم، خو مه کوه، دومره جګ مه ځه، تر غرمې پورې 

دوی وډزوله، خو کومې نتيجې ته رسه ونه رسېدل، خربه ډېره رسه ترخه شوه، 

 انجنري رحمت الله ځالند
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د  .نه انجنري دالور خپل نرخ پورته کړ او نه هم ځالند له خپل نرخه راکښته شو

( ډالره شاوخوا و او د انجنري دالور لوړ نرخ 110000ځالند جګ قيمت ټول )

ډالره وو، پوره توپري په کې  زره (۷۵)

ښکارېده، غونډه ترخه او بې نتيجې پايته 

ورسېده. د غونډې په پای کې ما 

 لپاره چېد دې سپينږيرو ته وويل: ))

يوې دوميې الرې ته نږدې شو، نو ښه به 

ته يو ځل بيا غونډه وکړو. وي چې سبا 

سبانۍ غونډې ته دې خري انجنري صيب 

ځالند رسه دالور نه راځي، ځکه دی له 

توافق ته نه رسېږي او د ځالند صيب 

نرخ هم ډېر لوړ دی، دا هم انصاف نه 

دی. نو ښه الره به دا وي چې سبا ته انجنري ځالند هم يو مسلکي انجنري او يو 

ټېکه دار راويل او زه به هم يو ځريک انجنري او عميل ټېکه دار راپيدا کړم، زه، 

ځالند او تاسې مرشان به وررسه نه کېنو، هغوی به دا دواړه نرخونه ټول رسه 

پرتله کړي، د حل لپاره به خپل نظر موږ ته وړاندې کړي، که معقول و، وبه يې 

دې ټولو وويل: بېخي سمه ده، پر هممنو او که نه بلې ورځې ته به يې پرېږدو(( 

 پرېکړه وشوه.

استې يا ن (مه سهار لس بجې مو په ژوندون ټلوېزيون کې د غونډې۲۳د حمل )

ته زنګ وواهه چې تاسو  ژمنه وکړه، يوه ورځ مخکې مازيګر مې انجنري دالور

خفه نه شئ، انجنري ځالند رسه ستاسو واټن زيات و، ستا د زړه درد زه 

يوې خوا پيسې نه شته، له بلې خوا قيمت دومره پورته الړ يش، دا احساسوم، له 

به څوک پوره کوي او بله خربه دا چې خلک به څه وايي چې دومره لوړ قيمت 

حتامً خپله وررسه رشيک ياست، همغه کانه به ويش چې هندو ستړی خدای 

ی چهېواد يو رښتينی بد دې انجنري دالور چې يو ډېر پاک انسان او  ناراضه!

 انجنري دالور توتاخېل
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دی، ماته وويل: یون صيب! والله په باالله په سمت الله دا نرخ چې ما ورته 

ويلی، دې کې هم دی ډېره ګټه کوي، خو دی دومره حريص دی چې ټولې 

پنځه ګوتې په خولې منډي، ما ورته وويل چې ولې رامله! دومره رلم مه کوه، 

ده ويل چې ته يې څه کوې د پښتنو 

 جوړوي،پيسې دي، ټول پښتانه يې 

پرېږده چې ماته رايش. نو اوس تاته وايم 

پام کوه چې تر دې نرخه ورته پورته نه 

شې، په ټول افغانستان کې تر دې لوړ نرخ 

دی، کوښښ به نه شته. ما ويل ښه نظر 

( بجې مې )انجنري سامل( ۹وکړو. سهار )

خپلوان او له کوچنيوايل زما ته چې زما 

او اوس په ټولګټو وزارت کې يو اليق او فعال انجنري دی، زنګ ملګری دی 

وواهه. ما ويل عاجل مې په کار يې وخت لرې؟ هغه وويل: ولې نه، ما ويل 

)لس( بجې ژوندون ته راشه، ټېکه دار نجيب الله ته مې هم زنګ وواهه، د 

هغه ټلېفون کار ونه کړ، نجيب ټېکه دار بيا هغه څوک دی چې د ژوندون 

ېزيون ودانۍ يې جوړې کړې دي، د هغه ورور ارشاد ټېکه دار ته مې زنګ ټلو

وواهه، هغه جالل اباد کې و او ويې ويل نجيب بهر ته تللی دی. په دې ډول 

بل ټېکه دار په عاجل ډول ګوتو ته رانغی، لس بجې وې چې انجنري صيب 

محمد  کسامل دفت ته راغی، ورپسې د جنويب قومونو د يووايل شورا مرش )نې

ولسمل( او وررسه څو تنه نور مرشان چې نومونه يې اوس زما په حافظه کې نه 

ته يې موږ چې وروس بل شته، دفت ته راننوتل، ورپسې انجنري ځالند او يو تن

ته معريف کړ )انجنري نذير عظيمي( راغلل. خربې مو پيل کړې، ما ورته وويل 

 له طرفه او انجنري عظيمي به دچې له پرونۍ ژمنې رسه سم انجنري سامل، زما 

ځالند له طرفه هغه بلې کوټې ته الړ يش، د انجنري دالور او انجنري ځالند دواړو 

نرخونه به رسه پرتله کړي. خدای او رسول ته به مخ او بنده ته به شا کړي، د 

 انجنري محمد سامل
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هېچا پلوي به نه کوي، هر څه چې دې 

دواړو انجنريانو فيصله وکړه. هغه به ټولو 

د منلو وړ وي. ټولو همدا  خواوو ته

وړانديز ومانه، دا مو هم ورته وويل چې 

په تېر سنجش کې که کوم شی رضوري يا 

نا رضوري وي، په هغو کې هم کمی، 

زياتی او سمون راوړالی شئ! دوی دواړه 

ساعت رسه ناست وو، بېرته الړل، نږدې يو 

راغلل، خپل يادښتونه يې په الس کې وو. 

ته يې وويل، ستاسو نرخونه ډېر لوړ دي، هغوی ورته هر يو د انجنري ځالند 

خپلو خپلو پروژو نرخونه او مثالونه ورکړل. خو بيا هم په دې خاطر چې دا 

څلی دی او تاریخي څلی دی بايد تر ټولو په ښه کيفيت جوړ يش، نو کېدی 

ې هغه نرخ چ يش په ځينو برخو کې يو څه تر معمويل نرخ پورته يش، خو

تاسو يې غواړئ، هغه ډېر لوړ دی، د انجنري ځالند او انجنري دالور په نرخونو 

( ډالره د ۳۰کې په يوه مت مکعب کانکرېټ کې پنځوس ډالره توپري و، دوی )

( ډالره يې د دالور له نرخه ورزيات کړل، يوه ۲۰ځالند له نرخه کم کړل او )

وي برېښنارسونه چې په تېر ناالسليک ش څاه، يو بل دايروي استنادي دېوال او

تړون کې نه وو، هغه يې هم په دې نوي تړون کې زيات کړل، سافټ کاپي يې 

هغه مو په کې اصالح کړل، منت مو دوه ځله تر  ځالند رسه په کمپيوټر کې وه،

چاپ وروسته چک کړ او کله چې باوري شولو، نو بيا مو په پښتو ژبه له ليکل 

يمه کړ او په دې ډول يو تړون السليک شو، دا تړون په شوي تړون رسه ضم

 دې ډول دی:

  

 نجنري نذير عظيميا
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 د پکتني ساختامين رشکت او د نجات څيل

 د جوړوونکو تر منځ تړون
 

 دواړه لوري د تړون مسؤلې خواوې ګڼل کېږي او خپل خپل مکلفيتونه لري:

 د ساختامين رشکت مکلفيتونه: -الف

رسه سم په ورکړل شوې نقشه  ساختامين رشکت مکلف دی چې له تړون -۱

ټولې غوښتنې په  ( مادې لري،۸او اړوند جدول کې چې په مجموعي ډول )

 پام کې ونييس.

 د کار کيفيت په اعلی درجه مراعت او تضمني کړي. -۲

تړون له نېټې رسه سم د دوو مياشتو په بهري کې ټولې ساختامين چارې د دې  -۳

 بشپړې کړي.

او فرعي مسايل چې په تړون کې يې يادونه نه ده ځينې هغه واړه، جزيي  -۴

راغلې، خو د څيل اړوند رضورتونه دي، لکه څيل ته د برښنا رسونه او ځينې 

 نور مسايل، هم د تړون يوه برخه وګڼي او هغه عميل کړي.

د څيل تر بشپړېدو او اړوندو مسولينو ته تر تسليمۍ پورې د څيل فزيکي  -۵

 په مرسته خوندي کړي.امنيت د امنيتي ارګانونو 
 

 د جوړوونکو مکلفيتونه: -ب

جوړوونکي به د کار له تداوم رسه سم وخت پر وخت ساختامين رشکت  -۱

 ته پيسې ورکوي.

 د کار د کيفيت د تثبيت او څارنې لپاره به خپل څارونکی هيئت ورلېږي. -۲

 که چېرې په تړون کې پر ليکل شويو مندرجاتو رسبېره پر هغو ساختامين -۳

چارو چې د څيل لپاره يې اړتيا احساسېږي، نور لګښت راځي او ساختامين 
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رشکت هم مخکې تر مخکې د هغوی يادونه کړې وي،د فني هيئت تر تثبيت 

 وروسته به د هغو لګښت پرې کوي.

جوړوونکی لوری مکلف دی چې د څيل د جوړېدو او اکامل په باب د  -۴

ډې ين رشکت د تخنيکي ټيم تر ګجوړوونکي له خوا د فني هيئت او ساختام

( ورځو په بهري کې د ساختامين چارو پاتې پيسې چې ۲۰فيصلې وروسته د )

( سلنې کمې اټکل کېږي، په بشپړ ډول ورکړي او څلی له ۳۰په سلو کې تر )

 ساختامين رشکت څخه تسليم يش.
 

يادښت: ټول اختاليف مسايل د جوړوونکو او ساختامين رشکت د مسوله 

او همدارنګه د ناپېييل تخنيکي، فني او مسلکي هيئت له خوا چې دواړو خواوو 

خواوو ته د منلو وړ وي، حلېږي. د څيل د ال ښه وايل، ښکال او ښې جوړونې 

په خاطر، نوي نظرونه او يا ضمني زياتونې، کمونې او وړانديزونه د دواړو 

 خواوو په توافق تررسه کېږي.

چارو کې د نامسوله خلکو د ناسمو نظرونو  دواړه لوري ژمن دي چې د څيل په

او السوهنو مخه ونييس. د ننګونو او ستونزو پرمهال يو بل رسه اړيکي ټينګ 

کړي. دا تړون يوازې د څيل ساختامين جوړښت رانغاړي، د څيل ښکالييزه 

 برخه به د يوه ځانګړي تړون له الرې وروسته بشپړېږي.

 په درناوي

 د پکتني ساختامين رشکت په استازۍ   کو په استازۍد څيل د جوړوون          

 انجنري ځالند   پوهاند محمد اسمعيل يون
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په استازۍ ما )يون(، د ساختامين رشکت په استازۍ  دا تړون د څيل جوړونکو

نېک ))انجنري ځالند( او د شاهد په توګه د جنويب قومونو د يووايل شورا مرش 

محمد ولسمل( السليک کړ، خربه خالصه شوه، دعا مو وکړه، لس زره ډالر 

چې ماته ګالب منګل راکړي وو، همغه مې ورتسليم کړل، السليک مې ترې 

. پر لوري الړو واخيست، بيا د څيل

خربيال مو هم ځان رسه بوت، دا 

ځينو ليکوالو له هغې جملې  مهال

څخه )عطاء الله خان حريان( د 

غه تصوير چې په سکواټر په څيل ه

ځينو برخو کې کنډو کنډو شوی و، 

لکه له ونې چې پوټکی واړوې، هم 

 فيسبوک ته پورته کړی و او ليکيل

يې وو چې دا د څيل کيسه څنګه 

شوه؟ زه او انجنري ځالند دواړه څيل 

ته الړو، مرکې مو وکړې چې دهوا د خرابۍ او په نقشه کې د یو څه ادلون 

چارې يو څه ټکنۍ شوې وې، دادی يو ځل بيا پيل شوې  ه د څيلبدلون له امل

درېو مياشتو کې به يې ساختامين چارې بشپړې يش. دې -او په راتلونکو دوه

تشويشونه، وسوسې او ناسم ګومانونه ختم شول.  اکرثهرسه د څيل په باب 

ړی مکارونه هم روان شول او زه يو ځل بيا د پيسو پیدا کولو په لټه کې شوم. لو 

د هغو کسانو په لټه کې شوم چې د لويې غونډې پر ورځ يې خربې کړې وې 

او د زياتې مرستې ژمنه يې کړې وه. حاجي نذير احمدزي څخه مې نوره هيله 

نه لرله، د حاجي فضل کريم فضل کيسه خو مې وکړه، مرشقي شورا ته مې 

او  وئ، خو د هواحوال ورولېږه چې لږ تر لږه )پنځه زره ډالره( مرسته به راټول

نه ځواب يې تر ننه رانغی، ضياء الحق امرخېل ته مې وويل چې د څيل لپاره 

مې له رسه تړون وکړ، ټوله کيسه مې ورته بيان کړه، هغه لومړی افسوس څرګند 

 نېک محمد ولسمل
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کړ، بيا يې وويل: څه وکړم څومره بار پر ما اچوې؟ زما اقتصادي حالت خو هم 

ه افغانۍ مرسته هم وکړئ، موږ ته په زرو درته معلوم دی، ما وويل تاسو چې يو 

افغانيو منظور ده، ته ځکه مرسته وکړه چې ماته پلمه برابره يش، له نورو څخه 

يې بيا زه په زور او يا رضا اخلم. امرخېل صيب وويل: )يو لک افغانۍ( ورکړم 

لکو منظورې دي، هغه وويل: يو سبا بس دي؟ ما وويل ستا يو لک په سل 

بل سبا به درورسېږي. وخت راکړه، 

امرخېل صيب خپله ژمنه پوره کړه، د 

ميل ثبات ټولنې غړي )ادم خان 

سريت( چې زه ورته )سړی خان 

ليدلوری( وايم، يوه ورځ ناوخته 

ماته پيسې راوړې. سم اليس مې 

وکړ، د )يو انجنري ځالند ته ټلېفون 

نيم زر ډالرو( السليک مې ترې 

غه وخت دا پيسې يو نيم واخيست، ه

زر ډالره کېدل. له امرخېل صيب 

 څخه مې مننه وکړه او زړه مې ورته دعا وکړه.

ډاکټر زملي احمدزي ته مې درې ځله ټلېفون وکړ، ما ويل خپله به هم په کې 

ونډه واخيل، خو اصيل خربه داده چې )تره( ته به زنګ ووهې چې هغه له 

ال خو اصيل ويناو   د غونډې پر ورځمسکو څخه پيسې راولېږي، ځکه د څيل

دی و، له )تره( څخه مې هدف د جمهور رييس )ارشف غني( تره )قيوم 

کوچی( دی چې اوس په مسکو کې د افغانستان سفري دی. ډاکټر زملی 

احمدزی چې په ډوډۍ مارۍ او پښتونولۍ کې نامي دی، خپله مرسته يې نه 

ې وويل: ))هغه ته به زنګ ووهم خو تائيد او نه هم رد کړه، خو د تره په باب ي

فکر نه کوم چې پيسې ترې بود يش، ځکه په دې سن او سال کې چې څوک 

کټر ډاد وي له پيسو رسه ډېره مينه لري، )تره( هم همداسې دی(( تر پايه نه 

 ضياء الحق امرخېل
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زملي او نه هم د )تره( د مرستې درک ولګېد. حميد الله فاروقي پسې درې ځله 

پوهنتون ته ورغلم، دوه ځله مې ګري ته رانغی، درېيم ځل مې د مورنۍ ژبې د 

منانځنې په غونډه کې وليد، د څيل لپاره د مرستې په باب مې ورته وويل، ده 

شو، بهر  يوه انفجار کې ټپي وويل: ))بيا به رسه کېنو(( څه موده وروسته هغه په

ته الړ او په دې ډول ترې د مرستې هيله پرې شوه. بيدار ځاځي ته مې څو ځله 

وويل، يو ځل ژوندون ټلوېزيون ته د مرکې لپاره راغلی و، نږدې نيم ساعت 

وررسه په ټلوېزيون کې وګرځېدم، لومړی مې د منار په پرانيسته غونډه کې د 

وستلو له امله مننه ترې وکړه، بيا مې ورته وويل چې درجن درجن ډوليچانو د را

دا دويم ګام هم پورته کړه او څيل رسه ډېره نه يوازې )دوه زره ډالره( مرسته 

وکړه، هغه وويل: ))والله زه اوس ډېر غريب شوی يم، د يوې روپۍ وس هم 

 رنه لرم(( له ده څخه مې هم هيله قطع شوه. حليم فدايي ته، چې دا مهال د لوګ

وايل دی، هغه ته مې هم څو ځله زنګ وواهه، ما ويل څيل رسه مرسته وکړه، 

ځان به يې په خندا تېراوه، ما ورته وويل: داسې خو هم نه کېږي چې څيل به 

موږ جوړوو او واليتونه به تاسو کوئ، ما وويل دوه زره ډالره مرسته به وکړې، 

ه راوړم، نجشنبه درځم، مرستبيا به يې وويل چې دغه پنجشنبه درځم او دا بله پ

خو تر دې دمه نه هغه پنجشنبه راغله او نه هم حليم فدايي. حکم خان حبيبي 

)د خوست وايل( ته مې زنګ وواهه او له منار رسه د مرستې يادونه مې ورته 

وکړه، هغه په خندا خندا وويل: ))يون صيب ته زموږ د ټولو مرش يې، ته چې 

پورته کوم يې، خو زه ډېر خوار وايل يم، د نورو په  هر څومره بار پر ما کېږدې،

شان نه يم چې هر څه يې په الس کې دي، خو بيا هم خپله ونډه اخلم.(( د 

کونړي وايل )کليمزي صيب( هم ورته ژمنه وکړه، رښتيا خربه داده چې زه دومره 

په نورو کارونو کې مرصوف شوم چې د دوی مرسته مې بيا تعقيب نه کړای 

دوی هم داسې سخاوت ونه کړ چې په خپله يې رالېږلې وای. د هلمند  شوه او

وايل )حيات الله حيات(، قدرت الله سهاک، احسان الله کاموال، غالم نبي 

فراهي، عمر ننګيالی، نادر خان کټوازی او ځينې نور راڅخه همداسې پاتې 
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 همشکل و، زمرک پادخوايب يو ځل وعدشول، د هاميون هاميون پيدا کول 

خاليف وکړه، غونډه يې جوړه نه کړای شوه، بيا مې ورته ونه ويل. جرمنې کې 

زما يو نږدې دوست )شېرعيل خان 

شېر( ته مې زنګ وواهه چې 

)اصغرخېل منګل( ته که ووايي 

چې يو څه مرسته راټوله کړي، هغه 

اصغرخېل منګل منفي ځواب ته 

ورکړی و، وييل يې وو چې زما 

تصاد خراب دی او نور څوک اق

مرسته نه کوي. خپله شېر عيل خان 

شېر چې وخت پر وخت يې له 

بېالبېلو افغانانو رسه مرسته کړې، 

خپله مرسته )يو زر يورو( راولېږله او ويې ويل چې دغه مې اوس له وسه پوره 

وه، ښاغيل غالم محمد کاموال ته چې مخکې يې پنځه سوه ډالره مرسته کړې 

سوه ډالر نور راولېږل، احدي صاحب ته مې نامستقیم احوال ورلېږلی  وه، پنځه

و، خو بېرته يې پر احوال پوه نه شوم. نبي مصداق چې اصالً د پکتيا 

اوسېدونکی او فعالً د جمهور رييس د رسنيزو چارو يو مشاور دی او څو ځله 

 انومرش  د کورنۍد ده څيل يادونه کړې وه او دا يې هم وييل چې د دې يې ماته 

هم د سقاوي اړو دوړو په له منځه وړلو کې نقش لوبولی او د نادر خان له خوا 

ورته د بهادرۍ سند يا فرمان هم ورکړل شوی، د څيل د بيا جوړونې يې ډېره 

يادونه کوله، هغه ته مې زنګ وواهه چې بايد په څيل کې مرسته وکړي ، هغه 

، هغه وويل زما معاش خو تاسو ته مې وويل چې )دوه زره ډالره( به پیدا کوې

ته معلوم دی چې دومره نه دی، زه به يې له کومه کړم؟ ما ويل له خپل ټولنيز، 

سيايس، فرهنګي او اخالقي نفوذ څخه ګټه پورته کړه، له بل چا يې واخله، بل 

څوک چې وس يې لري هغه تشويق کړه، هغه وويل زه به نو څوک تشويق 

 شېر عيل خان شېر
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وکړم، ما زړه کې وويل د جمهور رييس يو کړم، خو بيابه هم خپل کوښښ 

مشاور چې په خپل ټول توان رسه د يو ميل ارزښت لپاره دوه زره ډالر نه يش 

پیدا کوالی، نو هغه به دا ټول مملکت څنګه اباد کړي؟ لنډه دا چې مصداق 

صيب ته مې وويل: له هرې وجې چې وي، دا پيسې غواړم او ټولو پسې مې 

پنځه ويشت ورځې وروسته مصداق صيب -همداسې ليکيل دي، شل

د بهادرۍ فرمان، چې نادرخان  کورنۍ د يو مرش ېټلوېزيون ته راغی، د خپل

ورکړی و، هغه هم وررسه و، ماته يې وويل چې تاسو د څيل لپاره د مرستې 

وييل وو، ما چې هر څومره هڅه وکړه چا تر )پنځه سوه( څخه زيات وس نه 

نه شوم چې له چا څخه مرسته راټوله کړم، زه خپل درلود، نو زه پر دې بريالی 

خپله بڅخکۍ يې راوويسته، )سل ډالره( دين ادا کوم، جېب ته يې الس کړ، 

يې ترې راوويستل ويې ويل، تاسو )دوه سوه ډالره( راته وييل وو، سل نور چا 

رانه کړل او دا دی ما خپل سل راوړل. 

له هغو نورو )پنځه سوو( څخه يې هم 

نځه سوه افغانۍ( و، نه پنځه هدف )پ

يې په پيدا کولو کې سوه ډالر، چې دی 

پاتې راغلی و، زه هک پک حريان 

شوم او په دفت کې نور هغه ملګري 

چې يو په کې هم د پکتيا واليت د 

زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی او د ميل 

تحریک غړی )څړبن هدايي( و، ټول 

وويل چې دررسه يې کړه په کار به دې يش،  حريان شولو. ما مصداق صيب ته

ستاسو له مرستې ډېره مننه، په دې پيسو نه څلی جوړېږي او که په دې مزله موږ 

روان شو، نو سلو کلو کې هم هدف ته نه رسېږو، د هغه سل ډالره مې بېرته 

 د خو دی تر اخره هم پوه نه شو چې ما ورته د څومره مرستې مستد کړل،

راجلبولو وييل وو، مصداق صيب اسناد ماته راکړل پر دې وخت يو ټلېفون 

 نبي مصداق
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ورته راغی او بيا الړ. څړبن هدايي ماته وويل: ما ويل مصداق صيب خو ډېر 

غټ سړی دی، دی به اوس يو بنډل راوبايس او وبه وايي چې نورې درته له 

ۍ کورنکې يې د نورو څخه اخلم، رايه مه وهه، دا خو ال هيله لري چې په څيل 

د ده وطن پر حال، زه والله د دې يادونه هم ويش، هی هی افسوس  د مرشانو

پر ځای ورشمېدم. دا مهال ماته سوچ پیدا شو، يو څوک چې د جمهور رييس 

د رسنيزو يا فرهنګي چارو مشاور وي، د هغه طاقت او زور دومره وي، نو د 

رۍ د بهاد د يو تن مرش کورنۍنورو خلکو به څه حال وي؟ د مصداق صيب د 

( کاله ۷۸) او يا رتبې سند به دلته ځکه راوړم چې هغه مرحوم له نن څخه نږدې

وړاندې د افغانستان لپاره توره وهلې وه، خو دا چې نن موږ کې د هغو د ځلولو 

وس نه شته دا نو زموږ ګناه ده. څيل کې د ټولو خلکو يادونه ممکنه نه ده، نو 

 دونه ويش او د هغه ياد تازه کړو:دلته يې يا ښه ده چې

 
د مرستې راټولولو په همدې کږلېچن بهري کې وو چې کامل نارص اصويل 

صيب راته زنګ وواهه، ما ورته وويل اصويل صيب چېرته يې؟ زما خو دې په 
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ډېرو د ټلېفونونو زړه راشني کړ، هغه وويل: ))يو ټلېفون مې بند دی او دا اوس 

دا ډېره موده وشوه بهر  دا داميي فعال دی، خو زه چې مې درته زنګ وواهه،

کې وم، هغه د څيل له جنجاله خرب شوم، نو ځکه مې درته زنګ وواهه، ويې 

ويل هغه ځالند دی که څه نومېږي، هغه دا څلی ورانوه؟(( ما وويل، دغسې 

ګواښ يې کړی و، خو اوس زه مجبور شوم، د حمل مياشتې په وروستیو کې 

قرارداد وکړم، ده وويل: ))دی څه کاره دی او قرارداد وررسه  وررسه يو ليکلی

چا کړی؟(( ما ورته ټوله کيسه بيان کړه او ورته مې وويل چې وروستی ليکلی 

تړون مې وررسه د مجبوريت له امله کړی، ده وويل جرنال رازق ته ما وييل 

کت رش وو، هغه پيسې رااستويل که نه؟ ما وويل ټولې رارسېديل او ساختامين 

ته مې وررسويل دي، خدای شته اصويل صيب د ساختامين رشکت پر مسول 

سخت په قهر و، ويل يې زه به وررسه ګورم، بيا ما اصويل صيب ته وويل: که 

تاسو غواړئ له رسه وررسه قرارداد وکړئ، هم سمه ده زه به د قرارداد کاپي 

زموږ د تائيد وړ  دروړم، هغه ويل نه څه چې تاسو وررسه منيل، همغه سمه ده،

ده، ته زموږ عام او تام مناينده يې، ښه اوس دا راته ووايه چې څه وکړو؟ ما 

ټول هغه کسان چې د څيل پر ورځ تر ټولو ډېر زيات مطرح وو، هغه  وويل

 ستاسو په ځای او يا هم په ژوندون ټلوېزيون کې رسه کېنو مخکښ کسان به

لېفون بېخي مو خوښه ده، زه درته بيا ټاو پاتې کارونه به تعقيب کړو. ده وويل: 

کوم، درې څلور ورځې ال وتې نه وې چې اصويل صيب ټلېفون وکړ او ويې 

ويل: يون صيب! همدا اوس نذير احمدزي صيب رسه ناست يم، د څيل په 

باب مې وررسه خربې وکړې، راځئ چې دا مسله بېخي حل کړو، ما ويل د 

غه رسه خو ما خربه خالصه کړې، احمدزي صيب کور ته خو زه نه ورځم، ه

څو چې د پښتنو جرګې ته رارسه کېنني، نه ورځم، هغه وويل: احمدزی صيب 

وايي چې زه ورځم ټلوېزيون ته، ما ويل نه دلته زما خپل ځای دی، که خربه 

تروه يش، ښه به نه وي، ده وويل خري دی زما کور کې به رسه کېنو، راتلونکې 

ده؟ ما وويل سمه ده. ده وويل احمدزی صيب جمعه غرمه زما کور، صحيح 
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به هم هملته رايش، ټينګه وعده يې ده. د جمعې ورځې څه کم دولس بجې په 

خوشال مېنه کې زه له دوه درېيو تنو نورو ملګرو رسه د اصويل صيب کور ته 

اصويل صيب ته مې ټول داستان او خپلې ګيلې ورغلم، څو نور مېلامنه هم وو. 

يان کړې، هغه وويل: وروره له تکليفونو دې مننه، خو اوس به مانې له رسه ب

خپله کارونه رسه منظموو، پيسو ته تشويش مه کوه، هغه به پيدا يش، چورت 

ورته مه خټه کوه. ما وويل لست مې 

برابر کړی، د همدغه لست مطابق 

پر مخ الړ شو، هم کارونه ښه چې 

منګل خور ته مې کېږي، راضيې 

ټلېفون کړی و، هغې خپله ژمنه 

کړې، اصويل وويل، هغې ته به زه 

همدا اوس زنګ ووهم، هغې ته يې 

ټلېفون وکړ، هغې د خپل ډرېور په 

 الس )درې زره ډالر( راولېږل.

احمدزي صيب ته منتظر شو، خو 

يو ځل بيا يې وعده ماته کړه، ما اصويل صيب ته وويل، وعدې وکړي او بيا 

يې درک نه لګي، داسې وعدې يې ما رسه ډېرې کړې دي. اصويل صيب 

غرمې ډوډۍ تياره کړې وه، نور مېلامنه هم وو، له خوست څخه څو تنه نور 

مېلامنه هم وو، يو هم په کې د خلقيانو د حاکميت پر مهال وايل و، خو غال 

الف، خيې نه وه کړی او رشوت يې نه و اخيستی، د اوسنيو حاالتو او واکمنو 

شخصيت يې درلود، له هغه رسه مو هم تود سيايس مجلس وکړ او پر اوسنيو 

حاالتو ښه ډېر وغږېدو، د دواړو پرتلنه مو هم وکړه. اصويل صيب ته مې ځينې 

ې مسوليت هغه ي وکيالن چې ما په لست کې په پام کې نيويل وو، په نښه کړل،

دوه  -پرې کوم، اوونۍ واخيست او ويې ويل چې رضور يې پيدا کوم او مرسته

وروسته مې يو ځل بيا اصويل صيب ته زنګ وواهه، ويې ويل تر اوسه مې يو 

 د وليس جرګې غړې راضيه منګل
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هم ګري ته نه دی راغلی، ما ورته وويل خپل ځان دې له ياده ونه وځي، هغه 

وخندل، موږ خو يو، ودرېږه چې اول دا نور ګري کړو، ما و تاته خو راپرغاړه ده. 

رين يون( يو شمېر وکيالنو ته په ژوندون څو ورځې وروسته زما مېرمن )ا

ټلوېزيون کې يوه مېلمستيا کړې وه، اصويل صيب هم دې مېلمستيا ته رابلل 

شوی و، د ميل دفاع نوماند وزير ښاغلی )طارق شاه بهرامي( هم له وکيالنو 

 داسې يو محفل و چې ارسه د ليدو هيله لرله چې دې غونډې ته رايش، ځکه د

نو وکيالنو رسه له نږدې وګوري، ځکه ټاکل شوې وه، هغه ده کوالی شول، ځي

په همدې شپو ورځو کې وليس جرګې ته د رايې اخيستنې په خاطر وروپېژين. 

پر وکيالنو رسبېره د )حميدالله خيرب( په ګډون د هېواد يو شمېر نورو مخورو، 

 ټولنيزو، سيايس او علمي شخصيتونو هم په دې غونډه کې ګډون درلود، غونډه

ب ته اصويل صيدمخه يا مېلمستيا اصالً د ماښام تر اوو بجو وروسته وه، ما ال 

زنګ وهلی و چې دی تر نورو وکيالنو ساعت دوه دمخه رايش، هم به له 

ټلوېزيون رسه ځانګړې مرکه وکړي او هم به د څيل په باب رسه وغږېږو، 

الله  رحمتاصويل صيب څه کم څلور بجې ټلوېزیون ته راغی، دا مهال نو ما 

ځالند ته هم احوال ورکړی و چې اصويل صيب هم راځي، ته هم راشه چې 

د څيل د مشکالتو په باب وررسه يو ځل بيا خربې وکړو. دوی مې يو بل ته 

معريف کړل، که څه هم اصويل صيب خو پېژندګلوۍ ته اړتيا نه درلوده، خو 

 صيب دا ځالند مې ورته معريف کړ چې دی د څيل قراردادي دی، اصويل

مهال ورته وويل: ))ښه همدا ته وې چې څلی دې ړنګوه؟(( هغه ورته وويل: 

))هو موږ چې تاسې غوندې مرشان لرو، خود مې ړنګوه(( اصويل ورته وويل، 

دا ستا شخيص و؟ په خپلو پيسو دې جوړ کړی و؟ هغه ورته وويل زه تا بېخي 

ب، ته ه پوهېږم، يون صيپه رسميت نه پېژنم، ما رسه يون صيب قرارداد کړی، ز 

والله چې د څيل تر غونډې وروسته مې دا لومړی ځل  ال په کې څوک يې؟ په

دی چې ګورم دې، ځه خپل کار دې کوه، دوی دواړه رسه دومره ګرم شول 

چې د کلمو تسلسل نور خطا شو او هغه الفاظ يې يو بل ته رسه وکارول چې 
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ه يل صيب انجنري ځالند نه پېژنددلته د کاغذ پر مخ د ليکلو وړ نه دي، اصو 

چې تر دوميې خربې وروسته له نورمال حالت څخه وځي، څرنګه چې ما 

الفارو کراهت او لغوي زېرمه يې راته وررسه دا څو مياشتې رسو کار و، نو د 

ه، ه شو معلومه وه، کوښښ مې وکړ چې دواړه رسه ساړه کړم، خربه يو څه ارام

اصويل صيب لست 

راواخيست او په مسلسل ډول 

يې هر يو ته زنګونه ووهل، 

هغوی هم وررسه په متواتر 

ډول ژمنې وکړې، دا مهال نو 

موږ قراردادي ته نږدې 

( ډالر وررسويل وو. ۴۷۰۰۰)

اصويل صيب رسه چې کومو 

کسانو ژمنې وکړې، دا پيسې 

ا دې څلی، ما ورته وخندل، م تقريباً پوره شوې، اصويل صيب وويل، واخله دا

څيل پيسې څو ځله پوره شوي، خو عميل ډګر د دې وويل د کاغذ پر مخ 

داسې نه دی، ده وويل، دغه دی ستا په مخ کې يې رارسه ژمنې وکړې، دا خلک 

دومره بې وعدې دي؟ ما ويل وروسته وروسته درته معلومېږي. په لېست کې 

ي وو او يو څه نوي اشخاص هم په کې اکرثه هغه کسان چې ما ورته په نښه کړ 

 شامل وو.

ده وويل ته خپل يو تن ورپسې رس له سبا ورولېږه، زه به ورته همغه شېبه زنګ  

وهم او دی به ترې پيسې ترالسه کوي. )څړبن هدايي( چې دا مهال هلته ناست 

و، ما ويل دی خپل موټر لري، دی به ورپسې ګرځي، هغه وويل سمه ده، زه 

دا  و تيار کړي.هغه قانع ادمخه ورپسې ځم، خو اصويل صيب دې زما تر تګ 

مهال اصويل صيب انجنري ځالند ته وويل، ته خو هم د پکتيا يې الپې ماپې 

خو ډېرې وهې، ته خپله په کې څو مرسته کوې؟ هغه وويل، زه يې هم کوم، 

 د وليس جرګې غړی کامل نارص اصويل
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اوس مې هم کړې، اصويل صيب وويل، اوس موس پرېږده،ووايه چې څو 

ه(، ه )لس زره ډالر هغه بيا وويل، کوم يې. ده ورته وويل، وليک مرسته کوې؟

هغه وويل: نه ډېرې دي، اصويل بيا وويل وليکه پنځه زره. ما پنځه زره ډالر د 

يادښت په همغه کتابچه کې وليکل چې له انجنري ځالند څخه مې د پيسو د 

وررسېدنې السليک اخيسته، اصويل وويل: السليک يې کړه، ځالند راغی 

اته د )رسيد( کلمه ده په کې ورزي السليک يې وکړ. نور لنډ منت ما وليکه، خو

 )رسيد( په دې مانا چې دا پيسې هم د قراردادي په جم کې محاسبه شوې. کړه.

ويل اص څو شېبې وروسته ما ځالند ته وويل، ګوره السليک خو دې وکړ او

صيب هم دا په رسېدلو پيسو کې حسابوي، فکر دې وي چې ګوره زه بيا دا 

خندا شو، زه خو څه ساده نه يم، زما همغه کمک پيسې درپسې حسابوم، هغه په 

بس دی چې نرخ دې راباندې شپاړس زره ډالره ارزانه کړ، ما ويل ښه ته نو 

خدای وهيل په قربانۍ کې حسابوې، ما باندې اوس تور دی او انجنري صيب 

دالور وايي چې د )ای، او، ام( تر نرخه دې هم پورته ورکړی، ده وويل، انجنري 

چټيات وايي، هغه د څه يش انجنري دی؟ ما وويل، خوښه دې خپله  دالور هسې

خو السليک به دې نه کاوه، نورو شفاهي ژمنې کړې دي او تا دادی السليک 

هم پسې وکړ. ځالند په خپله مخه الړ، اصويل د ټلوېزيون له مرکې تېر شو او 

ارسېدل، ر  د ټلوېزيون په انګړ کې ان د ماښام تر ملانځه پورې چې نور مېلامنه

. ده ټولو خلکو ته په بيا بيا ټلېفونونو تېره کړه. بيا يې راته وويل بېغمه مې کړې

ما چې په شفاهي ژمنو کې تر اصويل صيب زياته تجربه لرله، ځان رسه غلی 
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مشکل چې دې په دومره شوم، ده ته مې وويل، کاشکې پخوا راغلی وای، دا 

ه وکړېدلو؟ د شپې اته بجې ډوډۍ اسانۍ حلوالی شو، نو ولې پرې موږ دومر 

تياره شوه، شل دوه ويشت وکيالن او نور ګڼ شمېر مخور شخصيتونه چې ټول 

شمېر يې نږدې سلو تنو ته رسېده 

راغيل وو، ډوډۍ خالصه شوه، نوماند 

وزير )طارق شاه بهرامي( هم ځينو 

وکيالنو ته ځان معريف کړ، ځينو 

مرستې او همکارۍ ژمنه هم  وررسه د

وکړه. ما اصويل صيب ته وويل چې 

اوس خو دلته ځينې وکيالن هم شته، 

څيل رسه د مرستې خربه ورياده کړه. 

مولوي صيب تره خېل محمدي هم 

ناست و، اصويل صيب ورته وويل، مولوي صيب! څيل نه خو خرب يې چې د 

تابعدار يم، يو لک  ټولو څلی دی، اوس وايه څومره مرسته کوې؟ هغه وويل

افغانۍ به درکړم، اصويل وويل، دوه لکه يې کړه، راضيې منګل هم وويل، يو 

لک يې زما لپاره زياتې کړه، تره خېل صيب وويل، ځه چې تاسې وايئ، دا يې 

صيب( ته راوړي، دې وخت کې  دوه لکه افغانۍ، سبا به يې زما سکرتر )يون

خيرب( زما ملګری دی، هغه ما رسه مې اصويل صيب ته وويل چې )حميدالله 

په ژوندون ټلوېزيون کې ډېر کومک کړی، زه ورته نه شم ويالی، هغه خرابات 

او مناجات سړی دی، ورته يې ووايه، نوماند وزير صاحب هم دلته دې مېز کې 

ناست و، حميد الله خيرب ته مو غږ کړ، هغه هم راغی، اول مې دوی ته معريف 

ه يې سټ مرش او ګڼ شمېر علمي، ټولنيز او سيايس خدمتونکړ، د خيرب ټولنيز بن

کړي، د لغامن د الينګار دی، په قوم هم منګل دی، راضيې منګل ته مې وويل 

چې ستا قومي هم دی، اصويل صيب ورته وويل، خيرب جانه! څيل رسه به 

کومک کوې او ښه ډېر کومک، پوهېږم چې پيسې هم ښې ډېرې لرې. خيرب 

 الحاج مولوي تره خېل محمدي
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! ووايه څومره مرسته وکړم؟ اصويل صيب ورته وويل، جګه وويل، په ستګو

وې، ک مرسته جرنال رازق کړې؛ شل زره ډالره، ته به هم شل زره ډالره مرسته

هغه وويل ومې کړه، سمه ده، اصويل ورته وويل، قول دی، هغه وويل هو قول 

وويل، بيا هم منګل، زنده باد منګل، اصويل صيب د کندهار دی، راضيې منګل 

وکيل )عمر ننګيايل( ته وويل چې مرسته وکړه، هغه هم وويل، زه به خپله مرسته 

يون صيب ته راولېږم، د شپې مېلمستيا په خري تېره شوه، ټول وکيالن صاحبان 

او نور مېلامنه په خري رسه رخصت 

شول. مولوي صيب تره خېل سبا 

مازيګر د خپل سکرتر )بابکرخېل( په 

دوه لکه( افغانۍ راولېږلې، ما په الس )

ډالرو محاسبه کړې )درې زره ډالره 

شول( او يوه ورځ وروسته مې 

قراردادي ته ورکړې، د )حميدالله 

خيرب( پيسې یو څه موده وځنډېدې، 

خو اصويل صيب بيا تعقيب کړې، 

خيرب ماته زنګ وواهه، چې )لس زره 

ډالر( درکوالی شم، اوس رارسه نورې 

وويل له دې څخه دې هم مننه، هغه پيسې ما تر السه کړې او پر نه شته، ما 

همغه مهال مې قراردادي ته ورتسلم کړې. خو هغه لېست چې اصويل صيب 

جوړ کړ او بيامو د هغو د حاصلو لپاره څړبن هدايي ته دنده وسپارله، د څړبن 

ا يهدايي له هڅو رسه رسه هېڅ شی ترې ترالسه نه شول، خو ځينو نورو خلکو ب

خپلې ژمنې عميل کړې. په دې ډول د څيل جوړېدو چارې هم روانې وې او 

مو هم له تړون رسه سمې وررسولې، ښاغيل ګالب منګل ما رسه دا ژمنه  پيسې

هم کړې وه چې )پنځه زره ډالره( نوره مرسته هم کوالی شم، خو تر دې زيات 

لې. يې واخ مې نور زور نه ريس، نور ته خپله پوهېږې چې له کومو اشخاصو

 حميد الله خيرب
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تر دې وړاندې ښاغيل يوسف اصيل زوی او حاجي صيب عتيق الله احمدي 

دواړو)پنځه پنځه زره ډالره( مرسته رالېږلې وه او ډاکټر رضوان احمدزي )يو 

زر ډالره( چې دې ټولو ښاغلو ته اصويل صيب سپارښتنه کړې وه. د څيل 

نږدې شوې  شپړېدو تهلومړنۍ ساختامين چارې له يو لړ نيمګړتياوو رسه رسه، ب

او زموږ هغه اندېښنې چې د پيسو د نشتوايل له امله راپيدا شوې وې، تر زياته 

 بريده کمې شوې.

 

لپاره چې قدرمنو لوستونکو ته د مرستې د څرنګوايل او څومره وايل او د دې 

همدارنګه ساختامين رشکت ته د هغو د رسېدنې په خاطر نور وضاحت هم 

ې خپله د ساختامين رشکت د مسول السليکونه او ويش، نو ښه به وي چ

 سندونه هم دلته راوړو.

 

(مه نېټه چې ما کله له انجنري ۲۳ل( کال د وري پر )۱۳۹۶حقيقت دادی چې د )

ځالند رسه ليکلی تړون وکړ، نو تر هغه وروسته مې ورڅخه د پيسو د ورکړې 

ې د سېدلې پيسر پر مهال السليک هم اخيسته، تر هغې وړاندې مې هغه ته ور 

يادښت په کتابچه کې ليکلې وې، خو السليک مې ترې نه و اخيستی، خو کله 

چې مې وررسه تړون السليک کړ، هم مې ورڅخه د تېرو پيسو د وررسېدنې 

السليک واخيست او هم مې بيا وخت پر وخت د نورو پيسو ليکلی سند 

پيسې  (مې دمخه۲۳اخيسته، لکه دغه پاڼه وګورئ، لومړۍ برخه يې د وري تر )

 دویم السليک يې (مه ترې السليک اخيستل شوی او۲۳دي چې د وري پر )

 شوی دی. (مه نېټه۳۰وري پر )د 
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  درېيم يې د ثور پر لومړۍ نېټه السليک شوی دی.

(مه نېټه السليک شوی دی او همدغه ۲۶(مه او )۷بل اقرار ليک چې د ثور پر )

( ډالر د جوزا ۶۱۶۰۰يو پيسو رسه ټول )(مه نېټه له ورکړل شو۸راز د جوزا پر )

 تر امتې نېټې پورې قراردادي ته ورکړل شوي دي.
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(مه نېټه دا ټولې مرستې په يو لست کې ۸تر دې وروسته مې بيا د جوزا پر )

راوړې او د غالم محمد کاموال پنځه سوه ډالر نوره مرسته مې هم وررسه يو 

ه ډالره پخوا او پنځه سوه يې اوس مرستځای کړه، يانې کاموال صيب پنځه سوه 

کړې وه، ټول زر ډالره شول، يانې په مجموعي ډول انجنري ځالند ته د جوزا تر 

 ( ډالره ورسېدل او السلیک مو ترې واخيست.۶۲۱۰۰(مې پورې )۱۶)
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تر دې وروسته یو زر ډالره ډاکټر رضوان احمدزي، لس زره ډالره حميد الله 

(مې نېټې ۲۸ه نور ګالب منګل مرسته وکړه، د رسطان تر )خيرب او پنځه زره ډالر 

 ( ډالره ورسېدل.۷۸۱۰۰پورې ځالند ته )



 

 155 / د بيا جوړونې کيسه
 

 
دا نو هغه وروستۍ پيسې وې چې ساختامين رشکت ته تر يادې نېټې پورې 

ړې بشپ د شوي تړون له مخې دوی بايد د څيل ساختامين چارې ورسېدې،

ه چارو تر ارزونې وروست کړې وای او پاتې پيسې يې بايد موږ د ساختامين

ورکړې وای. په دې ډول هغه ژمنه چې موږ وررسه په تړون کې کړې وه چې 

پیسې به وخت پر وخت وررسوو، دې نېټو ته په کتنې رسه په کې کوم زيات 

زماين خنډ نه دی راغلی. د رسطان يا چنګاښ تر اتلسمې وروسته ما ساختامين 

موږ کوښښ کوو د کار دويم پړاو ته رشکت ته وويل چې کارونه مو راټولوئ، 

 داخل شو چې نوره کيسه به يې په همدې پسې بحث کې ولولئ!
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د  او د کار د لومړۍ برخې بشپړتيا

 ځينو ستونزو بيا راټوکېدا

 

کله چې لومړنۍ ساختامين چارې بشپړېدو ته نږدې شوې، تر هغه څو ورځې 

مخ پر خالصېدو دي، که وړاندې ما قراردادي راوغوښت، ما ويل کارونه خو 

ستاسو رشکت د څيل د باندين ډيکور، ډيزاين او ښکال په برخه کې کومه 

نظريه موږ ته راکړي، مانا د څيل منا او څو ډوله مناګانې او همدارنګه هغه 

ساختامين مواد چې د څيل لپاره په کار دي، که ټول راته لست کړئ، ښه به 

خربې دي، که بل چا تر تاسو په ښه  يش، موږ به نرخونه وګورو، دې کې درې

او ارزانه نرخ کاوه، نو موږ به بل چا رسه خربه وکړو، که ستاسو نرخ تر هغو ښه 

و، تاسو ته به يې بېرته درحواله کړو او ان دېته هم حارض یو چې که تر بل چا 

ستا نرخ يوه کمه سلنه لوړ و، هم تاسو رسه به تړون وکړو، هغه هم په دې خاطر 

سو له رسه کار پيل کړی دی، خو د تېر قرارداد په شان دا تړون نه يش چې تا

کېدی، ځکه يو خو د پيسو پيدا کول سخت دي؛ د خلکو اقتصادي حاالت 

خراب شوي، خلک ډېر سخاوت نه يش کوالی او دويم زه خپله د خلکو له 

خربو ځان ساتم، اوس هم يو شمېر خلک وايي چې دا قرارداد مو په لوړ قيمت 

رکړی دی. دوی وويل سمه ده. دا مهال مې دسليم کاروان رشکت يو مسول و 
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ملګري )صفي الله کاروان( ته هم زنګ وواهه، هغوی او )خالد فدايي( مې يو 

ځل د څيل د جوړېدو پر مهال کتيل وو. زه د څيل ليدو ته تللی وم، دوی له 

وټر ، خپل مڅيل تاوېدل، يو څو بهرنيان هم وررسه وو، کله چې يې زه وليدم

يې ودروه، د څيل د کار پر بهري هم خوشاله شول او ماته يې وويل چې کله 

يې د رنګ وخت راورسېد، ماته ووايه هر ډول او هر څومره رنګ چې دې په 

کار وي، د رنګ مرسته به زه وکړم، ما ترې مننه وکړه، د منا د جوړېدو لپاره مې 

کاپي( چې دوی رسه په  انجنري ځالند ته وويل چې اصيل نقشه )سافټ

کمپيوتر کې وه، هغوی ته ولېږه، ويل يې سمه ده، تر درې ورځې انتظار او 

ټينګار وروسته هم نقشه سليم کاروان رشکت ته ونه رسېده، بله ورځ انجنري 

ځالند او انجنري عظيمي زما دفت ته راغلل، څو مناوې يې راوړې، خو خوښې 

ښه تصور راکړ. ما ويل نور کار هم پرې مو نه شوې، خو زموږ ذهن ته يې يو 

وکړئ، انجنري عظيمي وويل: نور کار به هم پرې وکړو. په دې ترڅ کې مو د 

څيل د دويم پړاو پر احتاميل ډيزاين او قيمت خربې وکړې، دوی وويل، موږ 

يو احتاميل نرخ محاسبه کړی، ما وويل، تاسو يې ووايئ، انجنري ځالند وويل، 

زره ډالره(، ما وويل، دا خو ډېر قيمته دی، موږ دا اوسنۍ تقريباً )څلوېښت 

ې شيان، بيا يې وويل، که ځين پيسې نه شو پوره کوالی، دا نورې به څنګه يش؟

لکه د بريغونو ستنې، اليټ سستم، قيمتي ګروپونه او ځينې نور شیان تاسې 

 لد )دولس لکه( افغانيو شاوخوا کې به متام يش، ما ويل خو ټو  واخلئ، نو

شيان يو ځل له قراردادي رسه اجاره کوو، دا خو ال بله النجه ده چې يو شی به 

تاسو اخلئ، يو به موږه، بيا به يې مالمتي، خرابوالی او ښه والی يو پر بل اړوو، 

دوی ته مې وويل يو مت مربع زينتي وطني رسه غرنۍ تيږه په څو لګوئ؟ ځالند 

انيو پورې، وروسته يې وويل چې که زه وويل، له پنځه زرو څخه تر اته زرو افغ

 افغانۍ، ما وويل دا خو په نيويارک هېڅ ګټه پرې حساب نه کړم؟ نو پنځه زره

کې هم دومره قيمته نه ده، ده وويل، دا هم هغه صورت کې چې زه يې 

مزدورکار ته ورکړم، د هغه اجوره کېږي، ما ويل له دې څخه به اوس بېخي تېر 
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کار بشپړ کړئ، پر دې به بيا وروسته خربې کوو. زما شو، تاسو اوس دا خپل 

لکه( افغانيو پورې هم ټول کار متام يش، بيا به هم  ۱۰-۸زړه کې و چې که تر )

زړه ورته ښه کړو، خو دا بل قيمت ډېر لوړ او په لنډ وخت کې ورته پيسې پيدا 

کول هم اسانه کار نه و، دوی ته مې وويل چې تاسې خپل ساختامين کار 

ص کړئ، د دويم پړاو لپاره به زه يو ځل بيا له نورو مرشانو رسه خربې خال 

بيا به پرېکړه وکړم، خو اوس اصيل خربه داده چې ساختامين چارې يانې  وکړم،

د اسکلېټ برخه خالصه يش او همدارنګه، دوميه دايره بشپړه يش، ډکون 

، پر ړ يشويش، زينه جوړه يش او د څيل داخل کې کنډو کپر ځايونه رسه جو

 همدې مو پرېکړه وکړه.

د څيل بهرنۍ برخه کې د ټول څيل پلست، د زينتي ډبرو لګول، اليټ سسټم، 

کټارې، د بريغ د ستنو نصب او نور مهم شيان شامل وو. دا هم په حقيقت کې 

ښکلې او مهمه ساختامين برخه ده چې ټولې پخوانۍ ساختامين چارې تر 

ې برخ تګې په لومړي ځل پر همدېپوښښ الندې راويل، د ليدونکي س

لګېږي، دا بايد داسې جوړه يش چې تاریخي بڼه يې هم خوندي يش، خوند، 

استحکام او ښکال هم ولري او زړونه هم راجذب کړي، د لومړيو ساختامين 

 برخې د ډيزاين ژمنې همد دې چارو د بشپړېدو پر مهال يو شمېر انجنريانو 

درکه شول، ما خپله تر دې وړاندې ډېر کړې وې، خو ورو ورو هغه خلک ال 

څيل وکتل، انټرنېټ کې مې پلټنه وکړه، خو داسې څلی مې تر ستګو نه شو 

 چې زړه مې پرې راټول يش.

قراردادي ته مې وويل چې د څيل داخيل چارې بايد ژر خالصې کړې، هغه 

 ،يو دوه تنه مزدوران راوړل، د څيل داخيل برخه )دېوال( يې په ګچو اوار کړ

( قوتۍ رنګ يې هم له ۶هغه هم يوازې الندينۍ برخه، نه نور ټول څلی، )

)برجر( رنګ څخه په وړيا ډول واخيست، ځکه چې د سليم کاروان رشکت 

مسؤل )صفي الله کاروان( او )خالد فدايي( يې ژمنه کړې وه، خالد فدايي ماته 

رنګ رنګ مجموعي قيمت )شل زره افغانۍ( کېده، خو دا د دې وويل چې 
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هم ټول ونه کارول شو. نږدې لس ورځې يوازې دغو دوو تنو مزدورکارانو د 

 څيل لس مته ارتفاع زموږ له غوښتنې رسه سمه جوړه نه کړای شوه.

ښاغلی )شميم کټوازی( چې د ځوانانو په چارو کې د  په همدې ورځو کې

توګه هم ټاکل شوی، د  جمهور رييس مشاور دی او د پکتيا د نوي وايل په

پوهنتون په دوره کې په اصطالح زما شاګرد و، ټلېفون راته وکړ، استاده يوې 

مشورې ته درځم، که وخت ولرې، 

هغه ټلوېزيون ته ترشيف راوړ، 

ماته يې وويل، دوو مسلو ته راغلی 

يم، يو دا چې جمهور رييس 

غواړي ما د پکتيا د وايل په توګه 

شوی،  ولېږي، کار مې هم خالص

که الړ نه شم؟ دويم د  الړ شم

نجات څيل موضوع په باب دررسه 

غږېږم، چې کار يې ډېر سست روان دی، که زه کوم رشکت پيدا کړم او دا پاتې 

کارونه يې پر مخ يويس څنګه به وي؟ د لومړۍ موضوع په باب مې ورته وويل: 

ست خو ا))د پکتيا خلک خدمت ته اړتيا لري، تاسو که څه هم د پکتيکا ي

دواړه واليتونه يو رنګ کلتور او ټولنيز حاالت لري، په دې واليتونو کې داسې 

شخص ته د وايل په توګه اړتيا ده چې جمهور رييس يا په ټوله کې يې مرکزي 

حکومت رسه مناسبات ښه وي، دلته يو څه وزن او پېژندګلوي ولري، نو بيا 

 ه ځای رالېږيل کارونه يېخپل اړوند واليت ته مرستې راجلبوالی يش، د هغ

هم دلته څوک نه ځنډوي، د خلکو هم ترې يو څه حيا کېږي، نو داسې واليان 

کېدی يش بريايل يش، پکتيا ته داسې یو شخص په کار دی چې پکتيا خپل 

کور وګڼي او پر خلکو يې زړه ودردېږي، ستا خو جمهور رييس رسه اړيکي 

الړ شې، لومړی د پکتيا مرشان  ښه دي، چې باور يې درباندې کړی، نو بايد

راټول کړه، مشوره وررسه وکړه، ځکه پکتيا د جرګو، مرکو کور او د مرشانو وطن 

 شميم خان کټوازی
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دی، ستا عمر ډېر نه دی، که ته هر څومره ښه کارونه وکړې، بیا هم يو شمېر 

خلکو ته د تخريب چانس برابرېږي،نو که قومي مرشان دې تر شا والړ وي، 

ړ وکړي او يو څه کار هم وکړې، نو بيا د تخريبکارو جمهور رييس دې هم مالت

زور درباندې نه ريس.(( هغه وويل: ))د ولسمرش مالتړ لرم، د خلکو په ژبه هم 

يو څه پوهېږم، مانا جرګې او مرکې کوالی شم او د پکتيا د پرمختګ لپاره مې 

 ه،بيا خو نو سمه ده. دوميتيارې څو پروژې هم تر کار الندې دي(( ما ويل 

مسله دې د څيل ياده کړه، رښتيا خربه داده چې زه يې هم ښه ستړی کړی يم، 

هغه چې طمع ترې کېدله ټول الړل الدرکه 

شول، د څيل دوميې برخې لپاره د رشکت 

پيدا کول اسانه کار دی، رشکت خو پيسې 

غواړي، د پيسو پیدا کول سخت کار دی، 

رشکت پیدا کړی چې  داسېهغه وويل نه ما 

ټول کار خپله کوي، هېڅ پيسې نه غواړي، 

ما وويل تر دې نو ښه کار چېرته دی؟ يوه 

شمېره يې راکړه ويې ويل، زه شنبه يا 

يکشنبه معريف کېږم، که زه پکتيا ته الړ نه 

شوم، نو زه او رشکت واال به خپله دلته راشو او که زه الړم، نو تاسو هغه ته زنګ 

ه خپله دلته رايش، تاسو بيا نورې خربې وررسه وکړئ! دا يې هم ووهئ، هغه ب

وويل چې هغه دوبۍ ته تللی، کېدی يش شنبه، يا يکشنبه رايش، د )انجنري 

اسحق تکل( منرب يې راکړ. د دوشنبې پر ورځ مې ورته زنګ وواهه، ټلېفون 

 هځان مې معريف کړ او بيا مې د شميم کټوازي خربه وکړه، هغ يې پورته کړ،

وويل، له ټولو شيانو څخه خرب يم، ما وويل که وخت لرې ټلوېزيون ته راشه، 

هغه وويل، سبا سهار )سه شنبه( به درشم، خپل دوه نور انجنريان ملګري به هم 

ځان رسه راومل، ما ويل ډېره ښه ده، لس لس نيمې بجې وې چې انجنري اسحق 

ت ته صري ميا( زموږ دفتکل، انجنري محمد نصري بهسودوال او انجنري )سید ن

 انجنري محمد اسحق تکل
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ترشيف راوړ،خپل کاري دفت کې مو پر ټولو مسايلو خربې وکړې، نتيجه دا 

قراردادي شوه چې دوی وويل، له تېر 

کم او توم  څخه کار خالص کړه، که کوم

کار يې پاتې هم وي، پروا نه کوي هغه هم 

موږ درته خالصوو، خو چې کار موږ ته ژر 

( ۱۸-۱۷تر ) تسليم کړي، ما وويل د اسد

مې نېټې پورې يې که راته خالص کړئ، 

-۱۷ښه به يش، دا نو تقريباً د رسطان )

یو ځل کار  (مه نېټه ده. دوی وويل موږ۱۸

وګورو، انشاء الله ژر يې درته خالصوو. ما 

په موټرو کې د څيل خواته الړو، نږدې وويل ځئ چې ځو، څلورواړه د دوی 

دولس بجې وې، رحمت الله ځالند ته مې وويل چې له څو ملګرو رسه څيل 

ته راځم، ته هلته اوسه، هغه وويل، زه تيار په ساحه کې یم، هلته چې الړو، دې 

انجنريانو ته مې وويل چې تاسو به داسې نه وايئ چې موږ دا ځای جوړوو، 

ند ته مې ال ځوږ يې د بريوين ډيزان لپاره راغوښتي يو، تاسو به ووايئ، چې م

وويل چې دا انجنري صاحبان به د 

بېروين ډيزاين يوه نقشه جوړه کړي، 

نرخ به هم راکړي، که نقشه زموږ 

به ګورو خوښه شوه، ښه او که نه بيا 

چې څه وکړو، هدف مې دا و چې که 

يم، هسې نه چې ده ته ټول جریان ووا

يو دم يې حساسيت راوپارېږي، ما 

 دوی انجنري ځالند ته دا هم وويل، که

رسه پرې توافق ته ورسېدو، نو بيا هم زه 

او ته مجبور يو چې نظارت يې وکړو، چې کار خراب نه يش، دلته مې هم 

 انجنري سيد نصري ميا

 انجنري محمد نصري بهسودوال



 

 162 / نجات څلی
 

کینه راونه پارېږي، انجنريان چې مسلکي خلک وو، د د ده هدف دا و چې 

نه، د ګچو په واسطه د څيل د داخيل برخې اواری او نورې څيل داخيل زی

نيمګړتياوې يې چې وکتلې له واره يې ورته ګوته ونيوله، دې کار د ځالند 

حسادت يو څه زيات کړ، دا مهال بيا انجنري بهسودوال وويل، استاده بېغمه 

اوسه موږ يې جوړوو، دې کې ځالند وويل، څنګه به يې جوړوې؟ هر څه به 

چې کار خراب کړي، انجنري  ر نظارت الندې کوې، زه څوک نه پرېږدمزما ت

نصري بهسودوال ورته وويل: ته څوک يې چې نظارت کوې، موږ خپل انجنريان 

لرو، خپل مسلکي کاريګر، ته بيا څوک يې؟ دې وخت کې ما د انجنري 

بهسودوال الس کېکاږه، چې خري دی بحث ته اړتيا نه شته، دا انجنري صيب 

څيل ساختامين چارې يې تردې دمه رارسويل، ده رسه د دې د دی چې ځالن

به مشوره کوو. دوی دواړو غوښتل چې خربه نوره هم رسه تاوه کړي، خو ما 

يې مخه ونيوله، بيا مې انجنري ځالند ته وويل چې ځو داراالمان ته هغه وطني 

ې چ زينتي تيږې ګورو چې څو ورځې وړاندې ما او تا کتلې وې اوس غواړو

دوی هم همغه تيږې وګوري او که دوی رسه توافق ته ورسېدو چې همدا تيږه 

او بیا هم تردې ښه تيږه ولګوي. پر همدې توافق وشو، زه له همدې انجنري 

ې له خپل يو بل ملګري رسه په خپل موټر ک صاحبانو رسه کېناستم او ځالند

ان سړک پر لوري راپسې راروان شو او له الهورۍ دروازې څخه مو د داراالم

حرکت وکړ، په الره کې پوره فرصت و چې زه له انجنريانو رسه خپله مشوره 

رشيکه کړم. دوی ته مې وويل چې تاسو اوس ګوزاره کوئ چې دا سړی په 

خري رسه خپل کارونه خالص کړي، اوس خو زموږ الس تر تيږې الندې دی، 

له  ر مهارت السدې سړي رسه په لېټۍ کې غورځېديل يو، اوس بايد په ډې

ي، له السه ووځد ده تيږې راوباسو، هغه کله غواړي چې د څيل دويم پړاو کار 

ت يې ماته څلوېښ اول پړاو کې يې قيمت دومره لوړ دی او دوميي برخې کار

زره ډالر اټکل کړی و او بيا يې وويل که د دغو، دغو، دغو شيانو مسوليت ته 

فغانۍ يش، زه په دې پوهېږم چې دې پر غاړه اخلې، نو کېدی يش دولس لکه ا
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فا وي، کار بايد ډېر ښکلی او ص کار کې يې هم نيمګړتيا شته، خو د دويم پړاو

څرنګه چې دی بل قراردادي ته کار سپاري، نو ځکه پرې باوري نه يم چې 

دويم کار به په ښه ډول تررسه کړي که نه؟ نو اوس به تاسو تر هغه وخته پوره 

وږ ته څلی تسليم کړي، انجنريان دې اوسني نرخ ته هم ګوزاره کوئ چې دی م

حريان شول او ويې ويل چې استاده پخوانی يې هم ډېر قيمته دی، موږ خو يې 

کار وکوت. ما د پخواين کار ټوله کيسه ورته وکړه، خو ټولو پر دې توافق وکړ 

 هچې حساسيت به يې نه راپاروو، موږ به خپل کار کوو. دارالمان ته الړو، يو 

 کور کې چې دا تيږه لګول شوې وه هغه مو وکتله:

 
زموږ خوښه نه شوه، تر دې بايد ښايسته پيدا کړو، دوی  انجنريانو وويل: دا خو

مو هلته رخصت کړل، زه له انجنري ځالند رسه بېرته موټر کې سپور شوم او د 

څيل پر لوري راغلو، په الر کې مې انجنري ځالند ته وويل، دې خلکو رسه 

جنجال مه کوه، هر څه خو غري له هغې هم زموږ او ستاسو په الس کې دي، 

ځو به، دوی يو رشکت لري، ځينې سامان االت يې خپل دي، کېدی پرې ګر 

يش، هغه موږ ته په وړيا ډول راکړي او ځينې نور به ورته له بازاره واخلو، 

مزدوران يې هم خپل دي، د رشکت کسان يې دي، نو کېدی يش، موږ ته يې 

په ارزانه وکړي، نو ته وررسه جنجال مه کوه او که کار يې خراب و، رخصت 

به يې کړو، ځالند وويل، نه زه وررسه جنجال نه کوم، خو ماته يې قوارې د 
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انجنريانو نه ښکارېدې، څنګه چې ستا خوښه وي، زه همغسې کوم، زه يې څه 

کوم. کله چې څيل ته راورسېدو، ما ورته وويل، ښه خاوره راوړه چې لومړی 

ې ې وروسته يدا بره او د څيل داخيل برخه ډکه يش، اوبه پرې واچول يش، چ

د کېناستلو چانس له منځه الړ يش، ده وويل سمه ده، نن شپه به ورته خاوره 

 راوړو، زه همداسې د ټلوېزيون پر لوري الړم او دی د کار ساحه کې پاتې شو. 

سبا سهار د پوهنتون پر لوري روان وم، معموالً د نجات څيل پر الره کابل 

ونو ډکه اپېره، له زړو ټوټو او پالستيکپوهنتون ته تللم، ګورم چې د څيل ګرد چ

خاوره پرته ده، څه يې د څيل يوه برخه کې خايل کړې هم ده، دا نو هغه خاوره 

ده چې انجنري ځالند خپل بل قراردادي ته وييل چې د څيل ډکون وکړه، زه له 

موټره کښته شوم، ما ويل تاسې ته چا وييل چې دا خاوره واچوئ؟ دا خو چټله 

دا خو سبا ته کېني، او له پاسه چې موږ د ځمکې پر منت څومره خاوره ده، 

قيمتي ډبرې ايښي وي، هغه ټولې پر ځمکه ننوځي. يو مزدور کار وويل، والله 

موږ نه پوهېږو دغه خاوره يې د شپې دلته ډېرۍ کړه موږ ته يې وويل چې له 

چې د دې څخه ډکون وکړئ، دا نو هغه خاوره ده چې د ښاروالۍ يا نور موټر 

ښار له لښتيو څخه کومه چټيل بايس له ښاره بهر ته يې وړي، هغه يې دلته 

ډېرۍ کړې ده، ژر مې ځالند ته زنګ وواهه، ما ورته وويل، وه انجنري صيب دا 

دې څه راوړي؟ دا خو يې د ښاروالۍ ګند راوړی، له دې څخه ته ډکون کوې؟ 

زه له غره څخه سمه خاوره ده وويل، ما ورته وييل، دا مه اچوئ، دا خرابه ده، 

او رېګ راوړم، چې کېنني، ما ويل ژر يې ټوله کړئ چې هم يې ځای چټل 

کړی او هم يې د خلکو الره بنده کړې، ده وويل، سمه ده ټولوم يې. درې 

څلور ورځې نوره هم دا خاوره پرته وه، بله ورځ چې الړم، د څيل بهرنۍ لومړۍ 

چې دا مې نوې خاوره راوړې او پخوانۍ  دايره له خاورو ډکه وه، ځالند وويل

مې ټوله کړه، خاوره يو څه نوې ښکارېده، پوره باوري نه شوم چې الندې برخه 

کې به يې پاکه خاوره اچويل وي که نه؟ دوميه دايره چې موږ د شینوايل لپاره 

په پام کې نيولې وه، هغه ال هامغسې پاتې وه. دوميه دايره چې موږ په کوم 
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ن غوښته، هغه هم هغسې نه وه جوړه شوې، کنډو کپر وه، نو ځکه ښکلی ډيزاي

خو انجنري ځالند او انجنري نذير عظيمي، د قالب د خالصېدو پر مهال د شپې 

ناوخته خپله ورپسې ګېلامله اخيستې وه او پلست يې ورکاوه، چې بهرنی عيب 

يې  ويې پټ يش. د څيل داخيل برخه چې مخکې ال له کاغذونو او نورو لرګي

يوه برخه ډکه وه، څو ځله مې ورته وويل چې دا پاکه کړه او له ښې خاورې او 

ښه غرين جغله يې ډکه کړه، هغه په په دې پلمه چې خوازې په کې خښې دي 

 د کار تر پايه همغسې پاتې شوه.د ده او پاس کار روان دی، وروسته يې ډکوم، 

ولې کړه او ته دې هم په دې بهري کې مې ورته وويل چې خوازې دې نورې ټ

خپل کار غوټه کړه، چې زه مشتک هيئت وټاکم، ستا استازی به هم په کې وي 

او زموږ هم، ستا کار به وارزوي او د تړون مطابق به تاسو ته خپلې پيسې درکړم، 

شپږ اوه ورځې يې په دې کې تېرې کړې، نن يې خالصوم، سبا يې خالصوم، 

وازه نو ده له يوه بل ټېکه دار او هغه بيا له خو کار پر خپل پاتې ځای و. دا خ

بل څخه په اجاره راوړې وه، ده هغه ته او هغه بيا هغه بل ته د خوازې د اجارې 

پيسې نه دي ورکړي، موږ د دواړو خوازو کارو ټلېفون منربونه پیدا کړل، دادی 

ده، مزدورکار نه شته، خوازه کار  نن يې خالصوو، سبا يې خالصوو، نن جمعه

لوګر ته تللی، شل پلمې يې جوړې کړې، اخر يې يوه وويل چې ځالند ماته 

پيسې نه دي راکړي؟ څو چې هغه ماته پيسې رانه کړي، زه خوازې نه خالصوم، 

اخر زه پرې په قهر شوم، ما وويل وروره د تا حساب هغه رسه دی، هغه خپل 

بند کړ،  فوندفت او ادرس لري، الړ شه خپل حساب وررسه وکړه، بيا يې ټلې

اخر مجبور شوم مسېج ورته وکړم چې موږ مه مجبوروه چې له قانوين زور 

څخه کار واخلو، که ستا خوازې دلته وي، يا نه وي، ته بايد خپل حساب له 

(مې حوزې د ميل امنيت ۱۲قراردادي رسه وکړې، بيا يې هم ځواب رانه کړ، د )

ې دې خالصې کړه، دا امر )حاجي زمان( ورته زنګ وواهه چې وروره خواز 

دی مازيګر يې خالصوم، مازيګر چې الړو، بيا هم هېڅوک رانغلل، يوه ورځ 

بله هم ضايع شوه، مازيګر ناوخته مې بيا ځالند ته زنګ وواهه، چې وه وروره 
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ولې مو د خولې خوند پيکه کوې، ستا کار خالص دی، دا اوومه امته ورځ ده، 

ه کله يوه پلمه کوې او کله بله، هغه نه زه درته وايم خوازې خالصې کړه او ت

يوړه او نه راوړه، راته يې وويل، تر هغه پورې چې ماته مې سل په سلو کې 

پيسې رانه کړئ او زما حساب خالص نه کړئ، زه نه خوازې خالصوم او نه 

چاته اجازه ورکوم چې دلته رايش، الس مو خالص څه شی چې کوالی شئ، 

عقل څخه کار واخله، ما او تا يو تړون کړی، قرارداد  ما ورته وويل وه وروره له

مو کړی چې کله ستا ساختامين چارې خالصې شوې، د یوه فني هيئت تر 

( سلنې کمې اټکل کېږي، د ۳۰ارزونې وروسته به زه تاته پاتې پيسې چې تر )

شلو ورځو په بهري کې دررسوم، ته بايد مارسه د قرارداد مطابق الړ شې او ديوه 

دادي او ټېکه دار په توګه خربې وکړې، دا کم عقلې خربې په کار نه دي، قرار 

موږ مه مجبوروه چې په قانوين زور دې بيا خوازې لرې کړو، بله خربه داده 

چې هره ورځ چې پر موږ تېرېږي، موږ وخت له السه ورکوو او دويم رشکت 

وک ه هېڅتاوان کوي، مزدورکار راويل او بېرته يې رخصت کړي، ده وويل، ز 

په رسميت نه پېژنم، څلی ما جوړ کړی، څو چې مو پيسې نه وي راکړي، زه نه 

خوازه لرې کوم او نه څيل ته څوک پرېږدم، که څوک نر وي، سبا ماسپښني 

ي د پوليسو امنيت دې رايش، ما ويل سمه ده، سبا به رسه ګورو، مجبور شوم،

 :و په دې ډول غوښتنليک منتد دې ه، حوزې ته مې يو غوښتنليک وليک
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 دا غوښتنليک مې ميوند شاه احمدزي ته ورکړ، ما ويل د امتې حوزې امر ته

(مې حوزې د ميل امنيت امر )حاجي زمان( چې مخکې تر ۱۲يې يوسه، د )

مخکې په جريان کې و، هغه مې هم راوغوښته، حاجي زمان وويل: ))د پوليسو 

ا چې دا واړه کارونه دي، حوزې ته رضورت نه شته، زه يې خپله حلوم او بل د

ستا له شخصيت رسه مناسب نه دي، له ګېلکار او ټېکه دار رسه نښتی اوسې او 

دومره دې ورته اعصاب خراب دي. دا زه په يوه ساعت کې حلوم.(( انجنري 

ځالند ته يې زنګ وواهه، هغه ورته وويل چې ماته دې وخت راکړي، تر 

قراردادي ته زنګ ووهه چې تر  مازيګره يې خالصوم، بيا يې د خوازې بل

مازيګر څلور بجو پورې دې خوازې ټولې کړه، هغه وويل ماته ځالند وويل 

چې خوازې مه خالصوه، ميوند شاه احمدزی د پوليسو حوزې ته الړ او جنايي 

 مدير وررسه د څيل ساحې ته راغی، حاجي زمان هم څيل ته الړ، 



 

 168 / نجات څلی
 

وک نه پرېږدم چې څيل ته رحمت الله ځالند چې مخکې يې وييل چې زه څ

رايش، ځان پټ کړ، حوزې څخه ورته زنګونه ورتلل، خو ټلېفون يې نه جګوه، 

يو ځل چې ميوند شاه احمدزي رسه په ټلېفون کې رخ شو، نو هغه ورته وويل 

چې راشه حوزې ته، هغه ته يې د خور، مور، قوم او ټول نسب کنځلې وکړې 

. هغه ورته وويل چې ته اخطارونه څه او د مرګ اخطارونه يې هم ورته ورکړل

کوې، ته حوزې ته راشه او يا څيل ته، بيا به هلته خربې کوو، خو ده هغه ته 

هغه سپکې سپورې استعامل کړې چې د کاغذ پر مخ د ليکلو وړ نه دي، جنايي 

مدير ماته وويل: ته بېغمه اوسه، هر څوک چې وي او زما الس ته رايش، زه به 

کې ورکړم. مازيګر ناوخته زه خپله څيل ته ورغلم، د پخواين  يې اميان په الس

قراردادي مزدورانو ته مې وويل، تاسې ځئ ورونو، خپل سامان مو جمع کړئ، 

دلته هېڅ شی پرې نه ږدئ، چې سبا مو بيا حساب جړ نه اويس، هغوی خپله 

يتي نخېمه او بسته ټوله کړه، څيل ته مې خپل دوه امنيتي ساتونکي او يو تن ام

مسول چې درې واړه د ميل امنيت د لسمې ادارې کارکوونکي دي، د امنيت 

لپاره وګومارل، ورته مې وويل چې تر سبا پورې د څيل امنيت ساتل ستاسو پر 

غاړه دی، سبا به بيا ګورو چې څه کېږي، د شپې ماښام دوی د څيل امنيت پر 

 څيل او حوزې تهغاړه واخيست، کله چې انجنري ځالند دا جديت وکوت، نو 

يې له راتګ څخه ډډه وکړه، ژر يې په داسې حرکتونو الس پورې کړ چې پخوا 

يې تصور هم نه و، صمد ځاځی چې د ځاځيو د يوې شورا مرش دی او له پخوا 

نه له ځالند څخه خوابدی و، ان ده ته د قرارداد له ورکړې رسه هم مخالف و 

سبو الفارو يادوه، د هغه ور يې او خپله ځالند به هم وخت پر وخت پر نامنا

وټکوه چې )يون( خو غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، د ميل تحريک په 

نامه يې کړي، دا افتخار مرشقي ته يويس، څلی خو زموږ او ستاسو پکتياوالو 

او بيا د ځاځيو دی، اوس يې ولې وياړ بل چاته الړ يش او نور په سلګونو 

 تورونه يې پورې کړي وو.

مهال يې د ځاځيو يو څو تنه ځوانان هم راټول کړي وو او تر دې يې هم  همدا
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غلطې خربې وررسولې وې، د پکتيا يو شمېر نورو مخورو ته يې يو بل ډول 

خرب رسولی و او دا يې هم ورته وييل وو چې يون د خپلو وسلوالو په زور زما 

دا  خلک له څيل شړيل او هغوی يې وهيل ټکويل دي. هدف يې دا و چې

موضوع همداسې جنجايل يش او دا څلی همداسې نيمګړی پاتې يش او بيا 

خلکو ته ووايي چې ګورئ له ما پرته څوک دا کار نه يش کوالی، هغه 

ساختامين رشکت چې اوس يې په وړيا ډول دې کار ته زړه ښه کړی، هغه به 

ې يهم زړه توری يش او بيا چې تر څو پيسې پيدا کېږي او بيا بل رشکت ته 

 ورکوي، دې کې به ډېر وخت ووځي. 

صمد ځاځی چې تر دې مهاله له ځالند رسه وران و، د ځالند عذر او بښنې 

يې د خپل ځاځيتوب او سيمه والۍ جذبه راپارولې، ژر يې د امتې حوزې امر 

چې هغه هم د پکتيا دی او دوی يو بل رسه پېژين، هغه ته ټلېفون کړی چې 

ونه کړې، دا قومي مسله ده، دا موږه په خپله حلوو.  دې کار کې بايد ته مداخله

د صمد ځاځي يو هدف دا کېدی يش چې دوی خو له پيله بيا تر دې دمه په 

څيل کې هېڅ ونه کړل او د دوی له مرستې پرته څلی د بشپړېدو لوري ته روان 

شو، نو دا ورته يوه ښه پلمه وه چې يوځل بيا په څيل کې ځان مطرح او په دې 

خلکو ته وښيي چې همدوی دي چې د څيل په چارو کې دخيل دي. زه ډول 

چې له ميوند شاه احمدزي رسه د حوزې د امر له سوړ چلند څخه خرب شوم او 

د صمد ځاځي له حرکت څخه، نو یو څه خوابدی شوم، صمد ځاځي ته خو 

مې ځکه زنګ ونه واهه چې تر دې وړاندې مې د همدې څيل لپاره درې ځله 

ده ټلېفون ځواب نه و راکړی، د حوزې امر ته مې  د وهلی و، خو ورته زنګ

وويل چې ستا وريفه د امنيت ساتل دي، دا د سيمې، قوم، ولسوالۍ او قبيلې 

خربه نه ده، دا يوه ميل مسله ده او زه نږدې لس مياشتې کېږي چې په دې څيل 

ونه ر کې رسګردانه یم، اوس یو ټېکه دار دی، د تړون خالف ټولو ته اخطا

ورکوي، زه تاسو ته وايم چې تاسو يې حوزې ته حارض کړئ چې موږ هم 

درشو او هلته خربه سپینه کړو، خو دوی غواړي دا مسله سيمې ته کش کړي 
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او په دې ډول خپل عيب د سيمې او قوم تر چت الندې پټ کړي او تاسو بايد 

څه کم لس په دې کار کې د چا د عيب پټونې هڅه ونه کړئ، ما وويل زه دا 

مياشتې کېږي چې نذير احمدزي او صمد ځاځي پسې ګرځم، پيدا کوالی يې 

نه شم، اوس چې څلی د بشپړېدو په حال کې دی، اوس ولې دوی ټول راويښ 

ا د شول، ما وويل، زماڅه کار و چې تر دې حده د څيل په کار کې دخيل شم،

ې پر ای، اوس چخو د دوی کار و چې له پيله بيا تردې دمه يې تعقيب کړی و 

ې ماته وويل چ ما تحميل شوی، زه مجبور يم، تر پايه يې ورسوم، د حوزې امر

نذير احمدزي ماته زنګ نه دی وهلی، خو صمد ځاځي راته زنګ وهلی و، 

ما وويل له دې څخه معلومېږي چې حوزه هم په دې برخه کې څه نه يش 

بوريته خپل کوالی، خو د څيل امنيت درڅخه غواړم، اوس خو ما له مج

ساتونکي هلته پرېښودل، که نه نو د څيل امنيت ساتل خو ستاسو کار دی. اوس 

هم درته وايم چې د څيل امنيت بايد ونيسئ او هېڅوک بايد څيل ته پرې نه 

ږدئ او که هرڅوک وسلوال وي او که نا وسلوال، بدمعايش وکړي او يا که بيا 

څ ړه دی. د حوزې امر وويل، هېکومه پېښه وشوه، نو مسوليت يې ستاسو پر غا 

تشويش مه کوه، هېڅوک څيل ته نه يش رانږدې کېدالی، څلی مخکې هم 

زموږ تر امنيتي پوښښ الندې و او بيا به هم وي، د امنيت له پلوه هېڅ اندېښنه 

مه کوه او هغه نورو مسايلو کې موږ ځکه ګوتې نه وهو چې هغه ستاسو مرشانو 

غاړه. د ماسخوتن تر لسو بجو پورې مې څو ځلې کار دی، نور امنيت زموږ پر 

د څيل احوال واخيسته، ساتونکو راته وويل خري او خرييت دی. د شپې نهه 

بجې مې يو خل حاجي خان محمد باز منګل او قدرت الله سهاک ته د 

د وعدې په باب وويل چې پر ځای  (يکشنبې ورځې )د رسطان د لومړۍ نېټې

ده که نه؟ هغوی وويل هو پر ځای ده، دا وعده ځکه موږ ايښې وه چې تېره 

اوونۍ په رسويب کې یو سخت سېالب راغلی و، اوه تنه يې شهيدان کړي وو، 

تر دوو سوو څخه زيات کورونه يې زيامنن کړي وو. درې  ګڼ شمېر ټپيان او

سېالب راغلی و، خلکو ته يې ډېر زيان  کاله مخکې هم رسويب کې همداسې
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رسولی و،هغه وخت موږ رسنيز کمپاين وکړ او ډېرو هېوادوالو سېالب ځپلو 

رسه مرستې وکړې، د رسويب خلک له موږ څخه ډېر خوشاله وو، سږ کال چې 

بيا سېالب راغی، نو بيا له رسويب څخه يو شمېر هېوادوالو زنګونه ووهل او له 

د مرستې غوښتنه وکړه. سږ کال چې موږ د نورو  ځپلو رسه يېمصيبت 

مرصوفيتونو له امله د زيات رسنيز 

کمپاين جوګه نه وو او د 

ه هم د پخوا پ مرستندويانو اقتصاد

شان ښه نه و، مرستندويه موسسې 

هم په هغه قوت کې نه وې، يوازې 

جمهور رييس د هوا له څپو څخه 

د الوتکې په ذريعه سېالب ځپلې 

سيمې وکتلې، نور نو د مرستو درک 

نه و، نو په داسې يو حالت کې ما 

يوازې حاجي خان محمد باز 

منګل ته زنګ وواهه چې که مرسته کوالی يش، خان محمد باز منګل تېر کال 

د کابل د رسای شهزده د رصافانو د ټولنې رييس و، له يوې درنې کورنۍ څخه 

پر وخت يې خلکو رسه مرستې کړي، دا ځل چې مې ورته زنګ  دی، وخت

وواهه، ده وويل سمه ده، خپل کوښښ به وکړو، موږ رسه د همدې سختو ورځو 

لپاره تيارې يو څه پيسې شته، نورو ملګرو رسه به مشوره وکړو، تاسو ته به احوال 

تاسو  هدرکړو. د هغوی مشوره راغلې وه، ماته يې وويل چې مېکانېزم او وخت ب

او د کابل د خلکو استازی ښاغلی )قدرت الله سهاک( چې د همغې سيمې 

دی، جوړ او وټاکئ، ما )سهاک( صيب رسه خربه رشيکه کړه، هغه ټول سستم 

( بجې مو رسوبې ته د رسېدو وخت ۹-۸برابر کړ او د يکشنبې ورځې سهار )

کېديل وټاکه. دا وعده هم پر خپل ځای وه او کابل کې د څيل نوي راټو 

جنجالونه هم وو، نو يو څه ورته اندېښمن وم، خان محمد باز منګل ته مې 

 حاجي خان محمد باز منګل
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وويل که زه دررسه الړ نه شم، څنګه به يش؟ هغه وويل رضور به ځې او د 

سهاک صيب ټينګار هم و، د شپې لس بجې وې چې د ښاغيل نذير احمدزي 

ړي، نو ته کزنګ راغی، څرنګه چې نذير احمدزي زما ډېر ټلېفونونه نه وو پور 

شيطان راته وويل راځه مه يې پورته کوه، خو بيا مې ضمري وويل چې حتمي 

کومه د ژوند او خدای مه کړه د مرګ کومه پېښه شوې چې په دې ناوخته کې 

احمدزی صيب زنګ وهي. ټلېفون مې اوکی کړ، زه يم استاده احمدزی، بښنه 

مهمه وه، ځکه مې غواړم چې په دې ناوخته مې درته تکليف درکړ، موضوع 

درته زنګ وواهه، که نه نو نه مې په تکليفولې، ما وويل څه خربه ده؟ ده وويل 

هغه د څيل څه جنجال دی؟ ما وويل مخکې تر دې چې د څيل په باب دررسه 

وغږېږم، به دې اړه خو زما او ستا حساب او کتاب پر خپل ځای دی، هغه به 

 و جرګې ته؟ هغه په ارامو اعصابود احمدزيو او پښتن جرګې ته رارسه کېنې،

وويل، مرش مې يې جرګې ته هم دررسه کېنم، مالمتي هم منم، ناغه هم درکوم، 

هر جرم چې ته وايې هغه پور پرې کوم، نور څه وايې؟ ما ويل هغه حسابونه به 

وروسته کوو، خو اوس څه خربه شوې ده؟ ده وويل، د څيل جنجال دريادوم، 

ويل هېڅ خربه نه ده شوې، ساختامين رشکت رسه  نن څه خربه شوې ده؟ ما

قرارداد پايته رسېدلی، د هغه کار خالص دی، پاتې پيسې به يې تر حساب 

وروسته ورکړو، نور کار بل رشکت ته ورکوو، ده وويل نه خربه بل څه ده؟ دلته 

د پکتيا مرشان راغيل او ډله ناست دي، ستا خربې هم اوري، دوی وايي غټ 

ويل دوی چېرې دي؟ ده وويل زما په کور کې ، ما ويل دوی  مشکل دی، ما

معطل کړه چې الړ نه يش، زه درغلم، ژر مې له ټلوېزيونه موټر راوغوښت په 

الهورۍ دروازه کې چې څيل ته ورسېدم، زما امنيتي مسول )فریدون شېرزی( 

چې دا مهال تيار په څيل کې و، هغه مې هم راواخيست او د نذير احمدزي 

ته الړو، الرې خالصې وې، لس نيمې بجې د هغه کور ته ورسېدو، ګورم کور 

چې يو صمد ځاځی، يو بل سپني ږيری چې وروسته مې وپېژنده چې حاجي 

عبدالباري منګل دی او يو دوه درې کسان نور ناست دي، ما ويل چېرې دي 
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نور مرشان؟ احمدزي صيب وويل، څو تنه نور هم وو، هغه الړل، په پغامن کې 

کومه کلتوري مېله وه، ما زړه کې وويل چې عجب مرشان دي، د مرشانو يې له 

مېلې رسه څه؟ هغه هم په دې نیمه شپه کې، خو واقعيت دا و چې يوازې 

عبدالباري منګل په کې مرش و او خپله صمد ځاځی او کېدی يش يو څو نور 

ی وو او دو ځوانان هم وررسه وو چې هغه ترې همغه رسله ماښامه مېلې ته تليل 

ترې پاتې وو. ما نذير احمدي ته وويل، اول يې تاسو رشوع کړئ چې زه په 

وه، خو ورو ورو  شم چې اصيل خربه څه ده؟ خربه اخوا دېخوا مقصد پوه

سپينېدله، احمدزي صيب وويل چې دا مرشان وايي چې دا څلی د ټولو دی، 

ي او سلوال راوستدا بايد د يو تن په نامه متام نه يش، اوس يون صيب خپل و 

پخواين خلک چې دا څلی يې جوړوه، هغه يې په زوره له څيل شړيل او دی 

غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، د خپل ګوند ميل تحريک په نامه يې کړي 

خواري کړې او څلی موږ جوړ کړی، موږ په کې  او خپل نوم پرې وليکي،

اموي، دې وخت کې اوس دی په پای کې راوالړ شو، هر څه په خپل نامه مت

صمد ځاځي وويل چې هلته ډېر شور ماشور و، ځوانان راټول شوي وو، ډېر 

احساسايت وو، پر څيل راتلل او ويل يې 

څوک دي چې زموږ خلک يې شړيل 

دي، خو زه تر منځ شوم، نزاع مې 

خاموشه کړه، د حوزې امر ته مې زنګ 

کوه، وواهه چې دې کار کې مداخله مه 

زه نه وای، نو نن مازيګر به ډېره غټه که 

نزاع جوړه شوې وه. دا څلی د ولس دی، 

نه دا چې يو څوک دې د خپل ځان، 

ډلې يا ګوند په نامه کړي، دې کې له 

کلونو کلونو راهيسې خلکو قربانۍ 

ورکړي، دا ټول کارونه بايد په مشوره ويش، د يوه شخص انحصار بايد ختم 

 صمد ځاځی
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داسې خو نه ده چې هر سړی په خپل رس راجګ يش، دلته قومي مرشان دي، 

يش، وسلوال راويل، دلته خو هر څوک وسلوال لري، ځالند راغلی و، مرشانو 

ته يې وويل چې )يون( غواړي دا څلی په خپل نامه کړي، نو ما يې مخه ونيوله 

او دېته ورته نورې ډېر زياتې خربې يې وکړې. ما وويل کله چې ستاسو خربې 

ه خپلې خربې پيلوم، د نذير احمدزي نظر دا و چې دا خربه خالصې شوې، ز 

بايد جنجال ته ونه وځي، بايد خپلو منځو کې يې حل کړو، ما څخه يې هم 

مننه وکړه چې په دې نيمه شپه کې د دوی کور ته ورغلم. ما اول نذير احمدزي 

ته وويل چې تاته مې څو ځله زنګ وهلی، خربه ميسجونو او خفګان ته ووته، 

يا زه په دې وطن کې دومره بې ارزښته کس وم چې تا زما لسګونو ټلېفونونو ا

ته د یوې دقيقې ځواب نه شو ويالی؟ د څيل کار خو د تا له همدې کوره پيل 

د  د سږ کال ( مې بيا دا دی۲۳د ميزان له ) د تېر کال شو، ولې الدرکه شوې؟

ارسه ستا په عد زه ت)رسطان( تر پايه نږدې لس مياشتې تېرېږي، لس مياشتې ب

ې يې رشيد ايويب ته چې تر ټولو زياتې الپ کور کې د څيل په باب بحث کوم،

وهلې، په لسو مياشتو کې يو ځل څيل ته راغلی؟ صمد ځاځي ته مې څو ځله 

د همدې څيل په خاطر زنګونه وهيل، زما ټلېفون يې اوکی کړی؟ دې وخت 

، ه: ))ته خو څه ماليکه نه وېکې يو ځل بيا صمد ځاځی زما خربو کې راولوېد

چې حتمي به مې ستا ټلېفون اوکی کاوه، زه شل کاره لرم، زه خو اوزګار نه يم 

چې د هر چا زنګ رايش او فوراً يې اوکی کړم، يا به خارج کې وم او يا به 

 په خاطر چې د خولېد دې چېرته مرصوف وم او يا به سفر کې وم...(( ما ويل 

ه زنګ څخه ماليکې ت ډيالوګ به نه کوو، ما له ماليکېخوند مو پيکه نه يش، 

نه دی وهلی، ما له )اسمعيل يون( څخه )صمد ځاځي( ته زنګ وهلی و، د 

ماليکو حساب جال دی، هغوی ټلېفون ته اړتيا نه لري، اوس رضورت نه شته 

چې موږ له اصيل موضوع څخه نورو موضوعګانو ته الړ شو، هر سړی بايد د 

اسب خربې وکړي، هغه وويل: ))ستا وزن هم موږ ته معلوم دی خپل وزن په تن

 او د نورو هم((. دې کې احمدزي مداخله وکړه ، اول يې وويل: 



 

 175 / د بيا جوړونې کيسه
 

))زه يون صيب ته ناغه يم، کور ته يې ورځم، ټلوېزیون ته ورځم، جرګه ورومل، 

پسه ورومل، غويی ورومل، هر عذر چې دی غواړي هغه منم، زه رښتيا هم ده ته 

د ډېر مرصوفيت، يا د لويو کارونو، يا هم د سستيا له امله، د هرې  ت يم، يامالم

ټلېفون ځواب کړی نه دی، بايد احوال مې ورکړی وای، د ده وجې چې و، ما 

دا چې ومې نه کړای شو، زه 

خپله مالمتيا منم، هر څه چې 

دی وايي، زه يې په رس ستګو 

دا النجه  منم، خو راځئ چې

خالصه کړو.(( ما بيا له 

ساختامين رشکت رسه د 

قرارداد ټول منت ورته ولوست 

او ټولې هغه خربې مې ورته 

وکړې چې ولې مې وررسه 

قرارداد وکړ، څومره پيسې مې تر دې دمه وررسولې دي او چا راکړې دي، دا 

ل ځان پټول بيان مې کټ مټ ښه په زېر او زور رسه ورته وکړ او پاتې شوه د خ

دا تر منطقه پورته خربه ده، نه د چا نېت داسې  د څيل نومول او تحریک په نامه

دی او نه څوک دا کار کوالی يش، ما قراردادي ځکه رخصت کړ چې کار يې 

وه، پاتې کارونه بل رشکت ته ورکړو، ده مزاحمت پېښ پايته رسېدلی او موږ بايد

ورته خربه کړې وای؟ دی نه نو ځکه مې حوزې ته وويل، نور څوک و چې ما 

د څيل مالک دی او نه يې هم په کې يوه افغانۍ مرصف کړی، دی وي که بل 

ده  دټيکه دار وي اخر به خپل حسابونه پاکوي او ځي به، په دې خاطر چې 

غوښتنې موږ نورې نه شوې زغمالی، نو خربه يې رسچپه کړه، مسله يې قوم، 

 قبيلې او سيمې ته يوړه.

ه چې دی کلونه کلونه وران و، ده ته يې پناه راوړه او همداسې صمد ځاځي رس 

خربو ته غوږ ونييس، زما منرب خو د ده نورو خلکو ته، بيا مخکې تر دې چې 

 حاجي محمد نذير احمدزی
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هر چا رسه دی، ما رسه به يې يو ځل متاس نيولی و چې خربه څه ده؟ د ځينو 

 ټيکه دارانو دا خصلت وي، چې هر وخت د کور له صاحب رسه په حساب او

کتاب کې ورانېږي، بل ده ما رسه د ټېکه دار يا قراردادي په توګه قرارداد کړی، 

که د څيل د اصيل جوړوونکي يا مالک په توګه؟ که چېرې دواړه خواوې دی 

وي، نو بیا ما رسه يې قرارداد د څه لپاره کاوه، پيسې يې ولې له ما څخه 

يل مالک اخيستې؟ دې وخت کې صمد ځاځي وويل: ))ته چې ځان د څ

بولې، تا په کې خپله څو روپۍ ورکړې دي؟ هغه راوښيه، دا خو د نورو خلکو 

پيسې دي، هغه ته څنګه په خپل ځان پورې تړې!؟(( ما ورته وويل: ))اول خو 

بايد ته د پيسو د پيغور خربه مطرح نه کړې چې د تا په کې څو دي، )مانا زه 

 ل، خدای پاک استعدادونه تقسيمخو پيسه دار يم او ته ال هېڅ نه لرې( ما ووي

کړي، يوه ته يې قلم ورکړی، يوه ته توپک، يوه ته پيسې، يوه ته يو نعمت او 

بل ته بل نعمت، هېڅوک پوره او کره نه دی، پاتې شوې دا پيسې که له يوې 

خوا يې حساب کړې، دا پيسې اکرثيت ما پیدا کړي، که زه ورپسې شله شوی 

نه وه پيدا شوې او که له بلې خوا يې حساب کړې،  نه وای، دا يوه روپۍ به هم

دا د هر چا خپلې پيسې دي چې ما يې درته مخکې نومونه واخيستل، پاتې 

شوله ستا د شخيص پيغور خربه، ما چې د څيل لپاره د تيارۍ کومه غونډه په 

ژوندون کې جوړ ه کړې وه، نږدې اته سوه کسانو په کې ګډون کړی و او بشپړ 

ه ژوندون څخه خپور شو، دوه زره ډالره لګويل وو او )زر ډالره( جريان يې ل

مې د څيل د ډبرې د ايښودلو پر ورځ، پر بايرنونو، بريغونو، موټرو او سونډ 

سستم لګويل او نور مې هم زړه دی چې تر ټولو وروسته خپله مرسته په کې 

واچوم، بل هغه څوک حق لري چې په دې باب ډېر بحث وکړي چې يا يې 

پله پيسې اچولې وي او يا يې هم تر همدغې کچې له نورو څخه پيسې خ

راټولې کړي وي. زه هر چاته د څيل د ګذارش ورکولو مسوليت نه لرم، تر دې 

دمه همغه خلک د پوښتنې حق لري چې ماته يې پيسې راکړې دي، کله چې 

څوک  وما د څيل د پرانيستې پر ورځ ټول مايل او کاري راپور وړاندې کړ، بيا ي
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حق لري، ووايي چې وروره ما هم يوه افغانۍ په کې اچولې وه، ولې دې زما د 

مرستې يادونه ونه کړه، خو تر هغه پورې ال ډېر وخت شته(( صمد ځاځي 

ته مې ځکه نه درکوله چې له  وويل: ))ما هم مرسته راټوله کړې، خو تاسې

وسته شپږ مياشتې ور  همغه پيله ستاسو مېکانېزم سم نه و.(( ما وويل: ))ما خو

جوړ  مېکانېزم غوښتنه خپله به مو وررسه تړون السليک کړ، تاسې چې هر ډول

کړی و، خربې ډېرې زياتې تبادله شوې، زما او د صمد ځاځي خربې دومره 

رسه ترخې شوې چې د نجات څيل له حرميه خو ووتو، د نورو ټولنيزو څلو 

کې د بدبينۍ پر ځای ورو  حرميونه مو هم رسه ونړول، خو د مجلس په پای

ورو مفاهمې او نرمښت ته روان شو، ښاغيل حاجي عبدالباري منګل هم په 

کې په دې منځ کې د روغې جوړې خربې کولې، نذير احمدزي هم، دوی 

ټولو وويل، هغه څه چې موږ ته ويل شوي وو، دلته خو خربه ټوله د هغو 

خربو غلط برداشت برعکس ده، صمد ځاځي هم وويل چې یون صيب زما له 

وکړ، زما هدف دا و چې دغسې يوه ستونزه پیدا شوې وه، ما غوښتل دا رش رفع 

کړم، نور مې کوم هدف نه و. پر ما )يون( باندې چې دا څو ورځې کوم کړاو 

تېر شوی و، په دې برخه کې هره ناسمه خربه راباندې د توپ د مرمۍ په شان 

 و تفاهم ته ورسېده، ما وويل به دېلګېدله. د مجلس په پای کې خربه ورو ور 

خاطر چې سبا ټيکه دار نورې خربې جوړې نه کړي، د سمت او قبيلې خربه 

چې زه ورڅخه سخته کرکه لرم، مطرح نه کړي، ښه به وي چې د لويې پکتيا او 

که ممکنه وي د لوی کندهار او لويې ننګرهار ځينې مطرح مرشان يا د 

يش او د حاجي صيب عبدالباري منګل، چې شوراګانو رييسان دې رسه راټول 

د څيل د لومړيو مايل مرستندويانو له جملې څخه دی، په کور کې دې رسه 

راکېني، قراردادي دې هم وي، هر چا رسه چې څه شک شبه، غلط فهمي او 

پوښتنه وي، ټول به مطرح کړي، زه به ورته خپل وضاحت ورکړم او تر دې دمه 

به همدلته سپينوو چې د څيل کار به روان وي،  د څيل راپور، خو يوه خربه
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ساختامين کاره بهر زموږ تر منځ چې د نظر هر ډول اختالف وي، هغه به تر 

حلوو، وخت کم دی او د څيل چارو کې يوه ورځ وقفه هم نه شو منالی، 

احمدزي صيب وويل چې يو سبا دې 

يا ب هم پرې کار نه کوي، تر ماسپښينه

د پخواين  دې رشوع کړي، ما ويل

قراردادي کار ختم دی او اوسنی 

رشکت سبا د خوازو په تړلو او د تيږو 

پر لګولو پيل کوي، وخت نه ضايع 

کوو، نور چا څه خربه ونه کړه. حاجي 

عبدالباري منګل وويل، سبا زه تيار يم، 

کې مې  د شاه شهيد په لومړي سړک

ا م کور دی، دوه بجې ترشيف راوړئ،

ويل د خلکو خربول پر تاسو دي، دوی وويل سمه ده. دې رسه زما او د صمد 

ځاځي تر منځ کړکېچ هم يو څه راکم شو، هغه رخصت واخيست او زه څو 

دقيقې نور هم له حاجي صيب عبدالباري منګل او نورو دوستانو رسه پاتې 

 شوم، دې وخت کې حاجي نذير احمدزي ډوډۍ راوړه، رسه کړي مړزان او

څه نوره غوښه، ما ويل ما خو درته وييل وو چې تر څو پورې زما او ستا جرګه 

هغه چای هم دمخه  نه وي شوې، زه نه ستا ډوډۍ خورم، نه چای څښم، تر دې

راوړ، خو ما ونه څښه او يو بوتل اوبه مې چې له ځان رسه وړې وې، پر همغو 

 و راته يې وويل، واللهمې ګوزاره وکړه. نذير احمدزي د مړز يو ورون بېل کړ ا

چې دا ونه خورې، که له دې ځايه راڅخه الړ شې او يا دررسه په عمر کې 

وغږېږم، د پښتانه کور ته راغلی يې، دا ګوډې ماتې د ورونو تر منځ راځي، 

جنګ به هم کوو، سوله به هم کوو، جرګه به هم کوو، جګړه به هم کوو، دا 

ه ورکوو چې درته مې وویل مالمت ټول شيان به کوو خو هدف به له السه ن

يم، بيا مالمت يم، مالمت چا وژلی؟ نو د مړز يو ورون مې وخوړ، نوره ډوډۍ 

 حاجي عبدالباري منګل
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مې ونه خوړه، حاجي صيب عبدالباري منګل نور ټول دوستان خوشاله شول، 

تقريباً دوه بجې وې چې د نذير احمدزي له کوره د خپل کور خوا ته راغلم، 

دروازه خالصه کړه، ويل يې ولې دومره ناوخته،  ماشومان ويده وو، مېرمن مې

ما وويل د نذير احمدزي په کور کې يوه رضوري غونډه وه، دې وويل، مشکل 

حل شو، ما وويل هو، یو څه خو حل شو، هغه له ټولې کيسې خربه وه، زه خپلې 

خونې ته راغلم، خوب رانغی، ساعت يو نيم ساعت وروسته مال اذان وکړ، 

تر ملانځه وروسته هم خوب رانغی، سهار شپږ بجې مې حاجي  ملونځ مې وکړ،

خان محمد باز منګل رسه ژمنه وه چې رسويب ته به ځو او سېالب ځپلو ته به 

 د شهزده رسای د رصافانو راټوله کړې مرسته رسوو.
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 د سال مشورو غونډې

 

ر يکشنبه سهار پاو باندې شپږ بجې راپسې له ټلوېزيونه موټ د اسد لومړۍ نېټه،

راغی، کله چې ژوندون ټلوېزيون ته ورسېدم، ښاغلی قدرت الله سهاک راته 

تيار په ټلوېزيون کې منتظر و؛ تر ما دمخه راغلی و، ستړي ميش مې وررسه 

وکړه، يو الس يې له لستوڼي وتی و، چپن يې پر اوږه وه، ومې پوښتل، خريت 

وردګ په کور کې د فاروق ی؟ الس دې ولې، ويې ويل، د ډاکټر صيب د

ستړي ميش پر مهال په ښويه تيږه وښويېدم، ولی مې ووت، ما ويل هډوکي ته 

وويل، نه، عکس مې واخيست، خدای فضل  خو دې زيان نه دی رسېدلی، ده

کړی، هډوکی روغ دی، خو نور يې سخت وکړومل، ما ويل ځه خدای 

دلی دی، ده رسه د ټلوېزيون په انګړ کې لږه شېبه وګرځېدلو، درباندې رحمې

نيم ساعت وروسته حاجي صيب خان محمد باز منګل هم راورسېده، درې 

واړه د حاجي صيب خان محمد باز منګل په موټر کې کېناستو، په الره کې مې 

وکيل صيب سهاک او حاجي صيب خان محمد باز ته د نجات څيل ټول 

او دا مې ورته هم وويل چې په تېرو شپږدېرشو ساعتونو کې داستان بيان کړ 

مې يوه دقيقه خوب هم نه دی کړی، نو که په الره کې راباندې خوب راغی، 

وی یم، نو بېخوبه ش په زړه کې مو څه تېر نه يش چې زه ګنې بې تفاوته يم، لږ
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ځکه مې مخکې تر مخکې درته يادونه وکړه. هغوی د پښتنو پر حال افسوس 

ګند کړ، ماته يې ډاډ راکړ؛تر دې ځايه دې کار رارسولی چې په دې اخره څر 

کې يې خوشې نه کړې چې بيا ټول کار خرابېږي او که موږ ته په کې څه 

رضورت وي، موږ ته يې هم ووايه، ما وويل تاسو دواړه د جرګې او مرکې 

خلک ياست، حاجي صيب خان محمد باز منګل ته مې وويل، تا خو په 

مارکېټ کې ډېرې پېچيل جنجايل موضوعګانې حل کړي، نيم رصافۍ 

پکتياوال او نيم مرشقيوال يې او نن دوه بجې تياره د حاجي صيب عبدالباري 

منګل په کور کې غونډه ده، نو له دې ځايه چې خالص شو، که ته هم جرګې 

ته راشې، ښه به يش، حاجي صيب قدرت الله سهاک خو تيار د کابل د خلکو 

يل څد دې ، دوی له پلرونو او نيکونو د جرګو او مرکو خلک دي او وکيل دی

له جريانه هم واقف دی، نو که دی هم رايش، ښه به وي چې که يو نيم کس 

څه ورانی ويجاړی کاوه او خربه يې ورانوله، چې تاسو يې مخه ونيسئ، زه خو 

اوس يو طرف يم او ځينې خلک هسې د شخيص غرض له مخې غواړي دا 

ر همدې ځای ودروي او هر څه ګډ وډ کړي، حاجي صيب خان محمد کار پ

خو منګل وويل، حاجي عبدالباري منګل خو يو خريخواه سړی دی، هغه 

جنجال نه جوړوي، ما ويل نه هغه خو 

دا جرګه هم د خري او مشورې په 

خاطر رابللې ده او ما ورته وويل چې 

ستا په کور کې به کېنو، هدف مې 

ه کېدی يش داسې دادی چې جرګې ت

يو نيم کس هم رايش چې اوړو کې 

يې شګه وي. دوی دواړو وويل، دوه 

خالص بجو پورې به انشاء الله کارونه 

يش، راساً به که خدای کول غونډې 

ته درشو، ما وويل سمه ده. په الره کې 
 د وليس جرګې غړی قدرت الله سهاک
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يلو، د هېواد پر او کلتوري مسامو تر رسويب پورې پر بېالبېلو ټولنيزو، سيايس 

دومره خوږ و،  روان ناورين او د خالصون پر الرو چارو بحث وکړ، مجلس

چې ما ته د خوب مجال پيدا نه شو، سهار چای مو د وکيل صيب قدرت الله 

سهاک به هوجره کې وڅښه، هغه ډېر زيات تکليف ګاللی و، زيات لګښت 

ا به تر واده يوه ورځ وروسته د يې کړی و، ما ورته وويل: وکيل صيب! پخو 

له کوره څه خوراکي مواد وروړل کېدل؛  ناوې کور ته د )رسور( په نامه د خرس

د يوې ځانګړې مېلمستيا لپاره، بيا به د خرس له کوره ګڼ شمېر مېلامنه پرې 

ورغلل او هغه څه به يې چې مخکې ورلېږيل وو، هغه به يې ټول ترې بېرته 

به تاواين هم شو، داسې نه وي چې تر راوړې مرستې  وخوړل، ان د ناوې کور

ستا لګښت زيات يش، حاجي صيب خان محمد باز او سهاک صيب دواړو 

والله رښتيا وايي، وکيل صيب ډېر زحمت  وخندل، خان محمد باز وويل،

ګاللی، بيا هلکانو پاکټونه راواخيستل، حاجي خان محمد باز وويل، ټولې )شپږ 

، د وکيل صيب په مشوره شهيدانو ته پنځه پنځه زره کړئ نيم لکه( افغانۍ دي

او نورو زيامننو ته درې درې زره افغانۍ. نهه بجې د )رسچينو( کيل ته چې د 

واټن موقعيت لري، هلته لوري ته د نږدې لس کيلومتو په  لوېديځرسويب بازار 

ټول خلک د کيل په جامع جومات کې راټول شوي وو، مرستې په  ورسېدو.

منظم ډول د لست له مخې مستحقينو ته ورسېدې، لس بجې مو بېرته د کابل 

 په رسويب ولسوالۍ کې له سېالب ځپليو رسه د مرستې انځور
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پر لوري حرکت وکړ، يوولس نيمې بجې کابل ته ورسېدو، دوی دواړه خپلو 

دفتونو ته الړل، زه کور ته، خو ورته ومې ويل چې پر دوو بجو ياده غونډه مو 

بايد په ياد وي، هغوی وويل درځو ان شاء الله، زه کور ته راغلم، ښه ستړی وم، 

چپرکټ ته پورته شوم، ما ويل لږ خوب به وکړم، خو خوب رانغی، يوه بجه مې 

 دقيقو لستر يو څه ډوډۍ وخوړه، لس کم دوه بجې راپسې موټر راغی او 

سېدم. زه ته ور وروسته په شاه شهيد کې د حاجي صيب عبدالباري منګل کور 

لومړی شخص وم چې کور ته داخل شوم، ورو ورو نور مرشان هم راغلل، 

درې بجې ټول پوره شول، نذير احمدزی، حاجي خان محمد باز منګل، قدرت 

خان ځاځی، حاجي داود شاه نيازی، صمد ځاځی، الله سهاک، حاجي حکيم 

عبدالستار مريزکوال صيب، 

احمد ګل توتاخېل، عمرګل 

بدالقادر طارق وردګ، مقبل، ع

دوست محمد اجرستانی، محمد 

عمر مرجان، حاجي زمان، نېک 

محمد ولسمل، په خپله حاجي 

عبدالباري منګل او ځينې نور 

مرشان او ځوانان په دې غونډه 

 قراردادي )انجنري کې حارض وو،

ه ځالند رحمت ځالند( او ميوند شاه احمدزی هم چې يوه ورځ دمخه يې ل

رسه شخړه کړې وه، راغلل، ميوند شاه احمدزي د ځالند له ثبت کړو خربو او 

لوډسپيکر رسه په غونډه کې حارض و، په پيل کې تالوت وشو، بيا نذير 

احمدزي صيب ماته وويل چې يون صيب ته خپله خربې پيل کړه چې ټولو 

ځای  ېته وضاحت ويش، کېدی يش ستاسو تر خربو وروسته هېچا ته د خرب 

پاتې نه يش او غونډه په خري رسه پايته ورسوو او که بيا هم چا ته کومه خربه 

پاتې وه، هغه به يې وکړي او تاسو به ورته وضاحت ورکړئ، ما وويل: اول دې 

 الحاج نذير احمدزی
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هغه دوستان چې کومه پوښتنه، ابهام او نظر وررسه موجود وي، لومړی دې 

ول م به له پيله تردې دمه ټهغوی خربې وکړي او بيا به زه وضاحت ورکړم او ه

جريان ترشيح کړم، خو د ټولو دوستانو خربه همدا وه چې زه بايد لومړی ټول 

جزيات توضيح او ترشيح کړم، د غونډې په پيل کې احمدزي صيب او نورو 

، خربې ونه کړي مرشانو له ټولو څخه هيله وکړه چې هېڅوک بايد جنجايل

ال ختمولو ته راغيل يو، نه دا چې نورې موږ دلته جنجال ته نه يو راغيل، جنج

ستونزې راوټوکوو. ما خپلې خربې رشوع کړې او د څيل ټول راپور چې دې 

کتاب کې هم راغلی، هغه مې په لنډيز رسه له پيله تر پايه غونډې ته وړاندې 

د هغوی د مرستې کچه  مې د څيل د مرستندويانو نومونه او هم مې کړ، هم

اته ) ن کړل. دا مې هم وويل چې تر اوسه مې قراردادي تهټولو ګډونوالو ته بيا

ډالره ورسويل او يوازې )لس زره اته سوه او پنځوس( ډالره اويا زره او سل( 

يې په هغه حالت کې پاتې کېږي چې 

دی څلی موږ ته راوسپاري او فني 

هيئت هم د هغه د کيفيت تائيد وکړي 

چې هو کار له پروتوکول رسه سم 

تررسه شوی دی او که فني هيئت يې 

کار نيمګړی وارزوه، همغومره پيسې به 

چې ځينو خلکو د  ترې کمېږي. دا

خپلو شخيص غرضونو له خاطره د 

سمت، قبيلې او نورو شيانو د پاللو 

اوازې اچويل، يا دا چې زه غواړم دا څلی په خپل يا د تحريک په نامه کړم، دا 

دا کار ممکن نه دی، زه د يوه فرد په توګه هېچا ته  ټول سوچه دروغ دي او

دې څيل څخه د سيايس ګټو لپاره کار واخيل، يوه  اجازه نه ورکوم چې له

اصيل خربه داده چې د پخواين قراردادي کار پايته رسېدلی او اوس يو رشکت 

چې ټول انجنريان يې زموږ او ستاسو دوستان او عزيزان دي، هغه غواړي په 

 محمد اسمعيل يون



 

 185 / د بيا جوړونې کيسه
 

ته وخت ډېر مهم دی، ځکه مو  وړيا ډول يې پاتې چارې بشپړې کړي، نو موږ

ته وويل چې ژر دې خپلې خوازې ټولې کړه چې دې نويو  رداديپخواين قرا

کسانو ته د کار زمينه برابره يش، هغه خوازې ټولې نه کړې او په دې کې اوه اته 

دا هم د  ورځې وخت ضايع شو او دغه نورې خربې چې په کې پيدا شوې

د غونډې ګډونوالو ته د دمخه همدغې انګېزې له امله دي. ما تردې خربو 

يل نذير احمدزي د رول په باب هم خربې وکړې او هغه سختې ګيلې مې ښاغ

 له خوا د تېرې شپې دد ده هم ورته بيان کړې چې زه يې يوازې پرېښودم او 

د اوسېلې، مالمتۍ د منلو او ناغې د ورکړې د ده غونډې جريان مې هم ووايه، 

کړې او د خربه مې هم وکړه. نذير احمدزي هم زما خربې يو ځل بيا تائيد 

جرګې په مخ کې يې خپله مالمتي او ناغه ومنله او ويې ويل چې تر دې 

خربې يادونه هم وکړه چې د دې ترڅنګ ما د دې وروسته به سستيا نه کوو.

که د نجات څيل به کار کې ځينې دوستان او يا اشخاص زما پر رول خوښ نه 

و اوس يې تر وي، په دې کار کې خو له هرې وجې چې و، زه راټاله شوم، خ

هغه نه خوشې کوم چې څو مې بشپړ کړی نه وي، تر بشپړتيا وروسته به يې موږ 

کييل مرشانو ته حواله کړو، بيا نو دوی پوهېږي او کار يې، خو ځينو هغو خلکو 

اتې نور کارونه پ ته چې د غټو کارونو د رسته رسونې ادعا او اشتها لري، ډېر

مداخله په کې نه کوم، په احمد شاه بابا دي، هغه دې تررسه کړي، زه به هېڅ 

مېنه کې د ماللۍ يو لوی واټ دی چې عبدالرشيد ايويب صيب په تېره جدي 

مياشت کې پرې غونډه جوړه کړه او ويلې يې وو چې هم به دا واټ جوړوم او 

هم څلی، خو تر اوسه هېڅ کار پيل نه شواو نه څوک پيداشول چې دا واټ 

ان کې د )شري رسخ( منار و، اوس يې نښه نشته، جوړ کړي، په مريويس ميد

هغه جوړ کړئ، بربک خان ځدراڼ د هېواد یو بل ميل مبارز او اتل تېر شوی، 

د هغه په باب علمي سيمينار جوړ کړئ، څلور الرې يې په نامه کړئ او څلی 

پرې جوړ کړئ، او نور په لسګونو غټ کارونه، هر څوک يې چې کوالی يش، 

چا رسه دې مشوره هم نه کوي، مقصد دغه کارونه دې پيل پيل دې کړي، هې
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کې مداخله وکړه، بيا دې ووايي چې  او تررسه دې کړي، که موږ يې په کار

زموږ د کار مخه نيسئ، خو د نجات څيل په باب په غوڅ ډول وايم، اوس چې 

پاتې  او په دې يپه سلو کې نږدې )نوي(برخه ساختامين چارې بشپړې شو 

وک خنډونه جوړوي کار کې یو څ

او کار خرابوي، که دا کار موږ دوی 

ته پرېږدو، نو دا به زموږ پر بېکفاتۍ 

داللت وکړي، نو دا کار به بشپړېږي، 

دې کې د هر ډول دسيسو او توطيو 

مخه نيسو، نور پاتې کارونه چې ما 

يې مخکې يادونه وکړه، ټولو ته الره 

خالصه ده چې رس له همدا ننه پرې 

پيل وکړي. بيا انجنري ځالند جګ 

شو، ويې ويل، زه يون صيب نه مننه 

کوم، همدی و چې ما رسه يې همکاري کړې، خو ده ماته په ټلېفون کې تېزې 

خربې وکړې، ما هم تېزې خربې وکړې، ما خوازه خالصوله، خو يو څو ورځې 

ا مړل، په کې ځنډ راغی، اخر دوی راغلل، زما کارګران يې هم له هغه ځايه وش

پر دې څيل زيات زحمت ګاللی، قرباين مې ورکړې، څو نورې متحد املال 

ده  دخربې يې وکړې او له ځينو کسانو يې ګيلې رشوع کړې، ما غوښتل چې 

د چلند په هکله يو څه نور وضاحت هم ورکړم، خو ټولو وويل چې موږ ته 

يوند شاه کې )م راپور پوره وضاحت راکړ، نورو خربو ته اړتيا نه شته، دې وخت

احمدزي( وويل چې ماته فقط يو څو دقيقې وخت راکړئ چې زه د ځالند 

خربې او هغه کنځلې چې يې ماته کړي، هغه درواوروم، نور بيا تاسو قضاوت 

وکړئ، خو کله چې جرګه مار پوه شول چې دا خربې کېدی يش ډېرې ترخې 

لو ته يې اړتيا نه وي، نو له ميوند شاه احمدزي څخه يې هيله وکړه چې اورو 

 رحمت الله ځالندانجنري 
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کوه، موږ خربه جوړوو، وراين ته يې نه وړو، شته، خري دی ته ځوان يې اوسېله 

دې رسه ميوند شاه هم د جرګې خربه 

ومنله او د ځالند خربې يې وانه 

اورولې، ټولو په خپل نوبت مننه 

وکړه، مريزکوال صيب، ستونزو او 

ړه او له ما مشکالتو ته هم اشاره وک

څخه يې هم ډېره مننه وکړه چې 

تردې دمه مې ډېرې هلې ځلې کړي، 

داود شاه نيازی صيب وويل هغه څه 

چې تېره ورځ موږ ته ويل شوي وو، 

خربه د هغه رسچپه راووته، دلته 

قراردادي ته تقريباً خپلې پيسې وررسېديل او ډېرې کمې پيسې يې پاتې دي، 

ويل، د يون صيب د راپور له مخې هغه ټولې اچهغه اوازې چې ځينو خلکو 

بې بنياده دي، احمد ګل توتاخېل 

صيب جګ شو، يون صيب خري 

يوسې، زموږ رس دې خالص کړ، ما 

خو فکرکاوه چې تا یوازې )يو 

دېرش زره ډالره( ورکړي، نور ټول 

دې سړي له ځانه لګويل، موږ وويل 

 ېدې سړي ته پيسچې دا يون ولې 

نه ورکوي، ده خوويل چې ماته 

څوک پيسې نه راکوي، داخو دادی 

)اته اويا زره( ډالر ورکړي، ياره که  تا

رښتيا وايم، تر اوسه پورې ماته په زړه کې دا د يون صيب په باب ډېرې خربې 

وې، دا خو چې ده کوم زحمتونه ګاليل، دا خو نور هم ماته په زړه کې ګران 

 عبدالستار مريزکوال

 احمد ګل توتاخېل
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شوه، هر څه واضح شول او ښه خو ال داده چې ما شو، ښه شو چې دا جرګه و 

تر اوسه د يون صيب په ادرس کومه خرابه خربه نه ده کړې، که نه دا سړی به 

له ما څخه څومره خفه شوی و، صمد ځاځي هم خپلې خربې وکړې او ويې 

ويل چې يون صيب رسه زموږ د پرونۍ ناستې هدف هم دا و چې دا مشکل يا 

، دا څنګه حل کړو، دلته ځوانان وو، چا به ورته څه غلطفهمي چې پيدا شوې

وييل وو، ما هغه غيل کړل، ځالند ته مې هم وويل چې صرب کوه يو ځل ټول 

کېنو چې اصيل خربه معلومه کړو، يو بل تن په کې پاڅېدو، غالباً چې لومړی 

ځل غونډې ته راغلی و او د څيل له ټول داستان او د قراداد له منت څخه هم 

رب نه و، هغه وويل دا قرارداد په فني ډول نه دی شوی، دا بايد له راډيو سم خ

ټلوېزيون څخه اعالن شوی وای، داو طلبۍ ته وړاندې شوی وای او بيا قرارداد 

شوی وای، دې کې ډېرې نیمګړتياوې دي، ده په داسې وخت کې قرارداد ته 

مل نېک محمد ولساشاره وکړه چې قرارداد همدا نن په اصطالح پايته ورسېده. 

تنو نورو مرشانو هم خربې وکړې، بيا صمد ځاځي ماته وويل چې که  او څو

تېره شپه څه خربې ترخې تروې تبادله شوې وي، زه د هغو بښنه غواړم، د هغو 

لس چنده او لس ځله زه ځان ته حواله کوم، فکر وکړه چې هغه خربې ما ټولې 

، دا خربې په کې راځي، دا څلی ځان ته کړې دي، ما ويل نه هېڅ خربه نه ده

دی، د ټولو مشتک دی، دې کې طبعاً يوه نيمه خربه تبادله کېږي، جرګه او 

مرکه د همدې لپاره وي چې دغسې مسلې حل کړي، په پای کې بيا زه پورته 

شوم او ومې ويل، فکر کوم هر څه واضح شول او چا رسه چې کومه پوښتنه او 

غه ټول تر يوه ځايه حل شول، اوس راځو د غونډې ګروېږنه وه او يا ابهام و، ه

لومړی دا چې تېر قراردادي رسه د تړون مطابق قرارداد ختم  نچوړ او نتيجې ته،

 له خوا وټاکل يش، يو دوهد ده دی، يو دوه تنه انجنريان به زموږ او دوه تنه به 

ې له ککار وارزوي او پاتې پيسې به يې د شلو ورځو په بهري د ده ورځو کې به 

 تړون رسه سمې ورکړو.

دويم،د څيل پاتې کار به چې دويم ساختامين رشکت يې پر مخ وړي، د هغه 
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کار کې به څوک ځنډ او خنډ نه پېښوي، هغه به خپل کار کوي، مرشان کوالی 

يش د کار د ښه وايل به موخه وخت پر وخت د څيل کتنه وکړي او د ښه وايل 

 خپلې الرښوونې وکړي او مشورې ورکړي.انجنريانو ته  لپاره هلته مېشته

درېيم د څيل پاتې پيسې چې د پخواين قراردادي پوروړي ګڼل کېږو او يو څه 

هم داسې چارو ته چې د دويم رشکت الس ورته نه رسېږي، نو تقريباً ټول اوه 

لس اته لس زره ډالرو ته اړتيا ده، دا پيسې بايد پوره يش. او څلورم وړانديز مې 

 چې يش څيل د پرانيستې لپاره بايد يو تدارکايت کميسيون جوړدادی چې د

دې وخت کې حاجي صيب خان محمد باز  لويې غونډې ته ترتيبات ونييس.

وويل، )لس زره ډالره( زما له خو اعالن کړه، هغه زياته کړه زه خربې نه کوم، 

 ،ستاسو ټولو خربې تائيدوم. قدرت الله سهاک هم زما وړانديزونه تائيد کړل

حاجي نذير احمدزي وويل، زه خو يو غريب وکيل يم، ما پسې )درې زره 

ډالره( مرسته وليکه، )درې زره ډالره( مو اصويل صيب پسې وليکل او دوه زره 

 ډالره ما )يون( ژمنه وکړه.

په دې ډول تقريباً هغه پيسې يو ځل بيا په ژمنو کې پوره شوې چې موږ ورته 

ارک پر کميسيون غور وکړ، د هر زون له عمومي اړتيا احساسوله. بيا مو د تد

قومي شورا څخه لږ تر لږه يو يو تن او که څوک نور په خپله خوښه حارض 

ته  اتو کمېسيونوي، هغه هم کوالی يش چې د لويې غونډې لپاره د ترتيب

لس ديارلس تنه شول. زه )يون(، حاجي صيب حکيم خان رايش، تقريباً دو 

ال، حاجي شېر محمد منګل، دوست محمد ځاځی، صمد ځاځی، مريزکو 

اجرستانی، توتاخېل، نېک محمد ولسمل، حسيني پشه يي )غياب کې(، 

کميسيون لومړين غړي شولو. د دې عبدالويل، حاجي عمر او داود شاه نيازی 

جرګه په خري او عزت رسه پايته ورسېده، تر دې وروسته نور مرشان رخصت 

څخه هيله وکړه چې د يو څو شېبو لپاره شول او ما د تدارک کمېټې له غړو 

پاتې يش، هغوی پاتې شول، ما ورته وويل چې اوس بايد د لويې غونډې لپاره 

اوس  په خاطر چېد دې يوه نقشه يا کاري پالن جوړ کړو، ټولو مصلحت وکړ، 
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وخت کم دی، عاجله پرېکړه نه شو کوالی، نو ما وړانديز وکړ چې د حاجي 

ه کېنو، دی به يو ښه ډنډکی هم جوړ کړي، هم به صمد ځاځي په کور کې ب

جلسه وکړو، هم به ډنډکی وخورو، خرما او ثواب به دواړه يش، صمد ځاځي 

(مه نېټه د ۴وويل، په ستګو، منم يې، ورځ او تعداد راوښيئ. د اسد پر )

چهارشنبې ورځ يوولس بجې په شش درک کې د صمد ځاځي په کور کې د 

و ناسته مو په دعايې رسه پايته ورسوله. د صمد ځاځي جلسې نېټه وټاکل شوه ا

تر منځ چې کومې د ده په کور کې مې له ناستې څخه هدف دا و چې زما او 

 ترخې خربې تېرې شوې وې، هغه له منځه الړې يش.
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کله چې د حاجي عبدالباري منګل له کوره په خوشالۍ رسه راووتو، نو د لويې 

غونډې د تدارک د نوي کميسيون غړو ته مې وړانديز وکړ، اوس خو مشکالت 

ويم څيل د دد دې او ناسم پوهاوی تقريباً پايته ورسېدل، راځئ چې الړ شو، 

باً ه شول، تقريپړاو کار ته چې همدا نن رشوع شوی، هغه وګورو، ټول خوشال

يو نيم سل، دوه سوه مته پلی مزل مو وکړ؛ څلی او د حاجي عبدالباري منګل 

کور ډېر رسه نږدې وو. څيل ته ورسېدو، ټوله خوشاله وو. د څيل چارې چې 

تازه پيل شوې وې، يو څو زينتي تيږې ايښودل شوې وې، يو تن مسول انجنري 

او  خدای پاماين مو واخيستلهخپل پالن ترشېح کړ، ټول رسه خوشاله شول، 

 هر يو پر خپله مخه الړو.

پلې خمسول انجنري دا مهال د څيل جوړوونکي نوي رشکت )سټيټ کورپس( 

خوازې راوړې وې، پخواين خوازه کار ته يې وييل وو چې خوازې دې پورته 

د ټولو هغو خوازو شمېر چې  دهکړه، د خوازو جنجال ال پر خپل ځای پاتې و. 

رتې وې او په څيل کې ځوړندې يا نصب وې، يادښت واخيست پر ځمکه پ

او د خوازو مالک ته يې زنګ وواهه چې راشه خوازې دې ټولې کړه، هغه د 

ځمکې د رس يوړلې، خو په څيل کې بندې ال هامغسې بندې پاتې شوې. تر 

هم د خوازو مالک ماته يو دوه ځله يادونه کړې وه چې که همدا دمخه دې 
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په کرايه واخيل، ښه به وي، ساختامين رشکت ته مې وويل، خوازې راڅخه 

هغوی وويل، موږ خپلې خوازې لرو، دا يې سمې تړلې هم نه دي، سبا به بيا 

چې خالص يې کړو، ښه به وي، پر  وررسه په جنجال کې اخته يو، غم دی

خوازه کار مو يو ځل بيا فشار راوړ، خو هغه ځان اخوا دېخوا کاوه، رشکت د 

ندينۍ برخې ته د خپلې خوازې تړل رشوع کړل، خو بندو خوازو ورته څيل ال 

سخت مزاحمت پېښوه، دوه ورځې دې کې نورې هم ضايع شوې، بله ورځ 

انجنري محمد نصري بهسودوال چې د همدې ساختامين رشکت )سټيټ 

د څيل چارې تر ډېره همدی پر مخ وړي، راته کورپس( يو فعال انجنري دی او 

ون صيب يو کار مې وکړ چې ستا په کې څه نظر دی؟ ما وويل، زنګ وواهه، ي

 دووايه، دې خوازه کار رسه يو توافق ته ورسېدو، ما ويل څه ډول؟ ده وويل، 

کومې خوازې چې هلته ده 

بندې دي، د هغو تعداد مې 

واخيست، په همغه شمېر مې 

ده ته خوازې بېلې کړې، ده ته 

به موږ خپلې خوازې چې 

خو تر دې همدا ډول دي، 

د ده نوي دي، هغه ورکړو او 

ته پاتې يش، خوازې به موږ 

چې مقصد دا مشکل حل 

يش، که دوی ته موږ کېنو، دا 

 په کانکرېټ چې څو ورځې نورې هم پر موږ تېرېږي، ځينې هغه خوازې يې

کې بندې دي، مجبور دي هغه اره کړي او يو څه ضايعات ولري، نو ځکه دی 

ځان اخوا دېخوا کوي، ما ويل دی په کې څه وايي؟ انجنري بهسودوال وويل، 

خو اوله ورځ هم همدا وړانديز و، ما ويل د ده دی خو دېته ډېر خوشاله دی، 

ل موافق يم، خو چې سبا بچې تاسو خپل منځ کې موافق ياست، زه هم دررسه 

 انجنري محمد نصري بهسودوال
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جنجال جوړ نه کړي، ده ويل نه خط مې ترې اخيستی او خط مې ورکړی، سبا 

راځي او زه ورته له خپل ګودام څخه همغه شمېر خوازې ورکوم، سبا همدا کار 

وشو او په دې ډول د خوازه کار او خوازو ستونزه حل شوه. دوه ورځو کې 

رنګه وتړل شوې، د پلست کار پيل شو، څخوازې له الندې تر پورته برخو پورې 

چې منار لوړ و، نو د پلست کارانو ستګو تور خواړه، نو بيا يې يوه شنه پرده ترې 

 او هم الندې د تيږو کار. راتاو کړه، هم پلست رشوع و

يادونه وکړه، د حاجي عبدالباري منګل په کور کې دمخه لکه څنګه چې مې 

(مه د چهارشنبې پر ورځ به د صمد ځاځي ۴ر )مو ژمنه کړې وه چې د ميزان پ

صيب په کور کې کېنو، ما دفت کې يو څه کارونه لرل، حاجي صيب داود شاه 

نيازي ته مې وويل چې ما پسې ټلوېزيون ته راشه، دواړه به يو ځای الړ شو، 

هغه وويل: سمه ده. له ژمنې رسه سم ما پسې ټلوېزيون ته راغی او په څو دقيقو 

چې کومه بله دمخه ځاځي صيب کور ته ورسېدو. تر دې  کې د صمد

دردوونکې خربه وه، هغه دا وه چې د يکشنبې پر ورځ چې کله هم موږ د 

حاجي عبدالباري منګل له کوره رابهر شو او د زاړه قراردادي موضوع یو طرفه 

شوه، نو هغه پر همغه شپه فيسبوک ته د خپلو ځينو انډيواالنو په واسطه د څيل 

ونه او خپل عکسونه پورته کړي او وييل يې وو چې مبارک دې وي، عکس

څلی مې درته جوړ کړ، بيا يې خپلو ځينې شخيص انډيواالنو او نورو ته هم د 

فيسبوک له الرې خپل تصويرونه ورلېږيل وو چې يا همدا نرش شوی پوسټ 

ه ت شري کړي او يا هم له ده څخه د مننې په پار ځانګړي پوسټونه وکړي، ځينو

يې د پوسټ منت هم ورلېږلی و چې دغه شان پوسټ بايد وکړي. کله چې ما 

د فيسبوک پاڼې کتلې، نو پر څو ایډيانو مې ستګې ولګېدې چې د ځالند 

عکسونه او د څيل عسکونه يې پورته کړي وو او له هغه څخه يې ځانګړې مننه 

ا هغه ته و بيکړې، هغه ته يې مبارکۍ وييل، حريان شوم چې دا څه وشول، ځين

د مبارکۍ او مننې تر څنګ دا هم زيات کړي وو چې له پکتيا څخه راتلونکو 

پارملاين ټاکنو ته احتاميل نوماند هم دی. دا مهال ماته يو شمېر ځوانانو 
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ټلېفونونه وکړل چې دا څلی د ځالند له خوا جوړ شوی، که نورو خلکو يې 

ر کيسه جوړه شوه، دا څه د مومن خان د ښاما پيسې ورکړي، له دې څخه

موضوع ولې سيايس يا شخيص يش؟ ما وويل خري دی لږ اوسېله وکړئ، کېدی 

يش خپل پوسټونه او ځينې تبرصې بېرته لرې کړي، خو ګورم چې پوسټونه يې 

 نه يوازې لرې نه کړل، بلکې نور يې هم زيات کړل.

ېز اغ رسه يوه مشوره وکړه، پرته له دې چې د چا مشورې تر ما خپل ضمري

الندې راشم زړه کې مې وويل، هغه خلک چې په دې کار کې يې تر ټولو 

زيات معنوي او مادي خدمت کړی، هغه به څه ووايي چې موږ ال ژوندي يو 

او خلک زموږ په ستګو کې راننوزي او پردۍ تورې په خپل نامه کوي، دا چې 

د  څيلدې د اوس يو شمېر اشخاص د نورو خلکو توره په خپل نامه کړي او 

ل ته په ګردونه پرېبايس نو بیا به موږ راتلونکي نس بيا جوړونې پر مسري او بهري

ا څلی د هره برخه کې د يوه راڼه تاريخ د وړاندې کولو ژمنه څنګه عميل کړو؟

چې خپله د يوه تاریخ انځور ګري کوي، نو د بيا جوړونې تاريخ يې ولې له 

خپل ضمري په مشوره دا ګام پورته داسې ستونزو رسه مخ يش؟ نو ځکه مې د 
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کړو چې ملت ته يو وضاحت ورکړم، که څه هم زه پر دې پوهېدمل چې 

فيسبوکي بحث ته، هغه هم له داسې اشخاصو رسه داخلېدل چې له اديب ژبې 

او اديب نزاکتونو څخه څه ناڅه لرې وي، د بازار او کوڅې ژبه کاروي او يو 

 منطق ته راټيټوي ، دا ټول شيان مې په تاریخي بحث د عوامو د خولې ناخربه

ذهن کې تېرېدل چې تر مثر مخکې د څيل په باب د هرې خربې رسنيزه کول 

هم د څيل کورنيو اصيل مخالفينو او هم يو شمېر تنګنظرو ته د ناوړه ګټې 

اخيستنې زمينه برابروي، خو پر حقيقت باندې د خاورو شيندلو مخنيوی راته 

ښکارېده، نو ځکه مې دغه الندې وضاحت په فيسبوک تر دې ټولو خربو مهم 

 کې له خپلې ايډي څخه پورته کړ:

 
کله چې دا پوسټ پورته شو، نو اکرثو هېوادوالو يې تائيد او هر کلی وکړ، خو 
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څيل جوړونه يې د ځان لپاره د تبليغ د دې د ساختامين چارو قراردادي چې 

ر ژر ځنډ، تامل او تحمل پرته ډېاو کمپاين د يوې وسيلې په توګه کاروله، له 

 زما پر پوسټ يې دغه الندې تبرصه وکړه: غربګون وښود او

 
ورپسې يې نورو هېوادوالو ته د ځواب په ترڅ کې هم، ماته سپکې سپورې 

ويلې وې، له هغې جملې څخه يې اصويل صيب ته د ځواب په ترڅ کې وييل 

 وو:

 
ې چې اکرثه د همدې ډول همداسې يو شمېر نورو کمنټونو او نظرونو ک

اشخاصو له خوا له خپلو يا مستعارو ايډيانو څخه خپاره شوي وو، هم ماته 

ډېرې سپکې سپورې ويل شوې وې، چې ما ورته هېڅ ځواب ور نه کړ او دلته 

څو خربو يادونه مې ځکه وکړه چې د دې يې راوړل هم رضوري نه بومل، خو 

ال، چې د خدایي خدمتګارۍ په کېدی يش زما په شان يو شمېر نور هېوادو 

رول کې واقع يش، داسې ښکنځلو رسه مخامخ يش، نو ورته په کار دي چې 
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 خپله اوسېله ورته لوړه وسايت.

ې لو، تائيد او رد خربې هم روانځپه داسې حال کې چې د تا ويلو او ما ويلو، کن

نبې شوې، موږ خپل کار ته هم له کوم ځنډ پرته دوام ورکاوه، کله چې د چهار 

مهال د صمد ځاځي کور ته ورسېدو، نو له ژمنې رسه سم، لس  پر ورځ، غرمه

دولس تنه مرشان راغيل وو. نېک محمد ولسمل، حاجي محمد حکيم ځاځی، 

، توتاخېلداود شاه نيازی، مريزکوال، حاجي عمر، حاجي زمان، انجنري دالور 

صيل مو پر خپلې ااحمدګل توتاخېل او يو څو تنه نور مرشان راغيل وو. لومړی 

موضوع بحث پيل کړ، د څيل د پرانيستونکې غونډې لپاره مو درې کمېټې 

جوړې کړې: امنيتي کمېټه چې مريزکوال صيب به يې مرشي کوي، وليس 

کمېټه چې حاجي داود شاه نيازی به يې مسوليت لري او فرهنګي کمېټه چې 

لري چې دې  زه )يون( به يې چارې سمبالوم، هر څوک يانې هره شورا حق

ې د کمېټو د مرشتوب پر رس طبعاً په زړونو ک کمېټو ته خپل غړي وروپېژين.

ا یوه م پوره توافق نه و، خو راهراً ټولو موافقه وکړه، د خلکو د خربونو لپاره

 فورمه جوړه کړې وه، چې شکل يې په دې ډول و.

 السليک د کسانو احتاميل شمېر شخص يا بنسټ نوم ګڼه

     

يا يې مرش دعوه کوي چې ما  فورم څخه زما هدف دا و چې هره شوراله دې 

رسه دومره خلک دي او دومره دي، خو د غونډو پر مهال بيا له هغوی څخه 

پنځه سلنه هم حارض نه وي، نو که السليک ورڅخه واخيستل يش، ژمنې ته به 

ر ډېنور هم ژمن يش. دا ماته ډېره پخه تجربه ده چې د ژمنې او عمل تر منځ 

زيات واټن موجود وي، په دې خاطر چې ژمنه پر عمل بدله يش او د لويې 

غونډې پر ورځ د ګډونوالو کمښت احساس نه يش، نو ليکلې ژمنه په کار ده، 

ما دا هم وويل چې که سړی د خپلې ليکلې ژمنې لس سلنه هم عميل کړي، 

بحث  و هم پورهبيا به هم موږ يوه بريالۍ غونډه ولرو، د غونډې پر مېکانېزم م

وکړو، تر ډېر بحث وروسته ناست کسان په جدول کې د خپلې ژمنې السليک 
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ته حارض شول. صمد ځاځي له ژمنې رسه سم ښه خوندور )ډنډکی( تيار کړی 

و، هر څه پرېامنه وو، ويې ويل بازاري ډوډۍ مې درته ځکه رانه وړه چې څه 

کار دې کړی، خوند  وو، هغه شان کار مې وکړ، موږ وويل سم تاسو غوښتي

يې په همدې کې دی، د بازار ډوډۍ هر وخت پیدا کېږي، خو دا خوندوره 

ډوډۍ هر چېرته نه وي، پوره خوند په کې و. تر ډوډۍ وروسته مې ټولو ته مخ 

راواړوه، ما ويل يوه خربه بله هم په ضمني ډول يادوم، تر ډوډۍ وړاندې او د 

خربه ډېره پیکه او بې خونده وه، ما  جلسې پر مهال مې ځکه ياده نه کړه، چې

ويل هسې نه چې زموږ مجلس بې خونده او يا د ډوډۍ خوند پيکه کړي. صمد 

ځاځي وويل، زه پوه شوم چې ته څه يادوې، زه ټولو باندې خرب يم، چندان 

ښه کار نه دی شوی، که ياده نه يش، ښه به وي، ما وويل، يادول يې ځکه 

دوستان پرې خرب نه وي، دوی هم بايد خرب رضوري دي چې کېدی يش ځينې 

 وايي چې موږ خو په دې بهري کې يش، که سبا څه خربه يش، بيا به دا مرشان

شامل وو، موږ ته خو به دې يو احوال راکړی و. ما د انجنري ځالند نظر ورته 

ولوست، ټول ډېر خفه شول، بيا صمد ځاځي وويل، کاشکې تا هېڅ ځواب نه 

ې دې پرې ايښی وای، که تا څه نه وای ليکيل، نو هغه به وای ورکړی، همداس

ولې داسې څه ليکل، ښه يې نه دي کړي، خو تا هم بايد ځواب نه وای ورکړی. 

ما وويل، هغه خو ټول څلی په خپل نامه کړی او دا خلک چې تر دې دمه يې 

دا څلی رارسولی، د هغوی حق يې هم تلف کړی، ما فقط يوازې وضاحت 

ا مې هم وييل چې زما په شمول هېڅوک حق نه لري چې د څيل ورکړی او د

چارې ځان پورې وتړي، لومړی دا خربه خو هغه مطرح کړې وه، ما يوازې 

خربې يادول په دې مانا نه دي چې زه د د دې وضاحت ورکړ. بيا مې وويل، 

خپل ځان ځواب نه شم ويالی، هدف مې دا و چې دا ښاغلی ځان ته ځاځی 

يې ځاځي د ځاځيتوب جرګې ته راکاږي، بيا پکتياوال د  وايي، اول به

پکتياوالۍ او بيا پښتانه د پښتونولۍ، که دا ټول د يوه شخص د خولې مزي نه 

يش ټينګولی، نو بيا زه خپله پوهېږم چې د ځان دفاع څنګه وکړم. ټوله جرګه 
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ورته په غوصه شوه، خو صمد ځاځي وويل چې هېچا ته اړتيا نه شته، موږ 

جرئت شته چې دې ډول خلکو رسه څنګه حساب و کتاب د دې يو کې ځاځ

وکړو. هغه شخص پر ځای پرېږده چې څه ډول شخص دی، دلته راغلی و، 

ماته يې وويل چې داسې کار مې کړی دی، ما ورته وويل چې ښه دې نه دي 

کړي، اوس تاته وايم چې هم د ځاځيو په توګه ناغې ته تيار يو، هم د پکتياوالو 

توګه او هم د پښتنو، هره ناغه چې ته وايې، موږ يې ادا کولو ته تيار يو. تر په 

دې وروسته څه نورې خربې هم وشوې، ځينو دوستانو په لست کې د خلکو 

او السليک يې کړ، بيا مو دعا وکړه او جلسه ختمه شوه. زه د  شمېر وليکه

سه لم، په دې جلټلوېزيون پر لوري راغلم او مازيګر مهال د څيل ليدو ته ورغ

نېټه د دوشنبې پر ورځ به بله جلسه  (مه۹کې مو ژمنه وکړه چې د اسد پر )

مازيګر څلور بجې په ژوندون ټلوېزيون کې وي. د صمد ځاځي له کوره په 

 خوښۍ راووتو.
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 د ساختامين چارو د بشپړتيا ارزونه

 

ه کور کې منګل پد اسد پر لومړۍ نېټه، د يکشنبې پر ورځ د حاجي عبدالباري 

له کړې ژمنې رسه سم مې دوه ورځې وروسته له انجنري سامل اخندزاده، انجنري 

دالور توتاخېل او انجنري نذير عظيمي څخه هيله وکړه چې درېواړه د څيل 

چارې وارزوي او موږ ته خپل ليکلی نظر راکړي، انجنري صيب سامل او انجنري 

ړل، نقشه او خپل انجنريي وسايل دالور يوه ورځ وروسته د کار ساحې ته ال 

يې ځان رسه واخيستل، خو انجنري نذير عظيمي پکتيا ته تللی و، ماته يې ټلېفون 

کې وويل چې دوی دواړه دې وګوري، ما خو هسې هم څلی کتلی، بيا به يې 

هم وګورم او بيا به دررسه خپل نظر رشيک کړم، انجنري سامل او انجنري دالور 

 وويل چې ډکون پاتې، د څيل داخيل زينه پاتې، البته يوه ماته په ټلېفون کې

هغه هم نيمګړې، د څيل بهرنۍ خوا زينه پاتې، برق پاتې او  برخه يې شوې

ځينې واړه متفرقه کارونه يې کنډو کپر پاتې دي، خو د څيل قطر او لوړوالی 

 تقريباً د نقشې مطابق تررسه شوی، البته د کیفيت لپاره يې د چک وسايل نه

لرو، خو دا کار يې دومره بد نه برېښي، ما ويل ستاسو ليکلی نظر بيا په يوه پاڼه 

کې غواړم. دوه ورځې وروسته انجنري عظيمي زما دفت ته راغی، هغه وويل، 

هغه ورځ په سفر وم، اوس څه وکړم؟ ما ورته وويل، که څلی يو ځل چک 

سو به هم نظر راکړ، تابيا چې هغو نورو انجنريانو خپل ليکلی  کړې ښه به وي.
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خپل نظر پرې وليکئ، هغه ويل سمه ده، زه په خدمت کې يم، هغه رخصت 

شو، پنځه شپږ ورځې وروسته هغوی خپل ليکلی نظر راوړ او انجنري صيب 

 عظیمي هم پرې خپل نظر وليکه، دا ليکلی نظر په دې ډول دی:

 
ه زره څخه )دو  دوی په څيل کې د ځينو نيمګړتياوو له امله له عمومي لګښت

ډالره( کم کړي وو او دا په دې خاطر چې که بل ټېکه دار دا ساختامين چارې 
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 پوره کوي، نو پر دې برخه لږ تر لږه دوه زره ډالر لګښت راځي. 

تر هغه وروسته زه قراردادي ته د پيسو د ورکړې په لټه کې شوم، حاجي خان 

خپلې ژمنې پوره کړه، محمد باز او نذير احمدزي ته مې زنګ وواهه چې 

 اصويل صيب ال دا مهال په بهر کې و.

يوه دوه ورځې وروسته انجنري نذير عظيمي چې د پکتيا له يوې درنې تاریخي 

کورنۍ څخه دی او لکه څنګه چې مې يادونه وکړه، د څيل د تړون له پيله بيا 

 بڅيل د جوړونې بهري تعقيب کړی، له يو بل انجنري صاحد دې تردې دمه يې 

 څلېد دې رسه ټلوېزیون ته راغی، ماته يې وويل: ))يون صيب! زه چې 

جوړېدو ته خوشاله وم، دوه علتونه وو، يو خو دا د ټولو افغانانو په تېره بيا د 

پښتنو د مبارزو او وياړونو یو سمبول دی او بل دا چې زما نيکه خپله د هغو 

و ځه وړلو کې يې له نور اربکيو د لښکر مرش و چې د سقاوي اړو دوړ په له من

مرشانو رسه ښه پوره ونډه لرله، نادرخان بيا هغه ته د بهادرۍ مډالونه هم ورکړل، 

تر اوسه مې تاته نه ويل، خو اوس مې ځکه يادونه وکړه چې څلی نور په 

جوړېدو دی او ماته ډېر خوند راکوي، هغه ماته وويل چې زما نيکه )وکيل 

( کاله مخکې ديو ۸۷ل( کال څخه )۱۳۹۶حاجي عظمت( نومېده او له نن )

( کسيز لښکر مرش و، ما هغه ته ونه ويل چې کېدی يش زه په دې ۱۰۰۰زر)

باب کوم کتابګوټی وليکم، ما ويل د مډالونو عکسونه يا عمالً مډالونه يې شته؟ 

هغه وويل، هو شته، زه به يې عکسونه په )وټس اپ( درته درولېږم. دوه ورځې 

 د مډالونو عکسونه راولېږل. هوروسته يې د هغ
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دغه مډالونه چې تاسې ګورئ د غازي محمد نادر خان له خوا د هغه د واکمنۍ 

پر مهال )وکيل حاجي عظمت خان( ته د سقاوي واکمنۍ د له منځه وړلو په 

 پار ډالۍ شوي دي.

ترڅنګ چې د پخواين قراردادي د حسابونو پر تصفيې مرصوف وم، د دې زه 

ارونو چټکولو ته مې هم زياته توجه کوله. کله چې د د څيل د پاتې ک

 عبدالباري منګل په کور کې غونډه وه، تر هغې يوه ورځ وړاندې زه او 

انجنري محمد نصري بهسودوال خوشال مېنې ته الړو چې د څيل لپاره وطنۍ 
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غرنۍ ښکلې تيږې خوښې کړو، د پلتخنيک درې الرې ته ورڅېرمه د تيږو 

و، څو تنه ځوانان راپاڅېدل، موږ رسه يې ګرم ستړي مشې يوې ډېرۍ ته ودرېد

وکړل، زموږ په ليدو ډېر خوشاله شول، سماليس يې ټلېفونونه راويستل، 

يادګاري عکسونه يې واخيستل، موږ ته يې وويل د څه لپاره راپېښ شوي 

ياست؟ ما وويل دغسې د نجات څيل لپاره مو يو څه ښکلې تيږې په کار دي، 

 جات څلی خو زموږ خپل څلی دی، زما نوم )محمد اسالم( دی،ده وويل، د ن

زه د تيږو پنځه کانونه لرم او دلته دې څو دکانونو ته هم زه تيږه ورکوم، زه به 

درته ډېره ښه تيږه راوباسم، څلی زموږ خپل دی، زه يې هره ورځ کارونه ګورم، 

توږلو او  تيږو د د پرانيستې پر ورځ هم زه په مظاهره کې حارض وم. بیا يې د ان

پرې کولو فابريکې ته بوتلو، هغه مو هم وکتله، محمد اسالم ته مو وويل چې 

راځه موږ رسه یو ځای څيل ته الړ شو، چې عمالً ځای وګورې او پر همغه 

اندازه ورته تيږې برابرې کړې، هغه مو ځان رسه څيل ته راوړ، هغه ځای 

ار او ودوال، د پلست يو ټيکه دوکوت، بيا زه )يون(، انجنري محمد نصري بهس

محمد اسالم ژوندون ټلوېزيون ته راغلو چې له محمد اسالم رسه د تيږو پر يو 

 لومړين قیمت موافقې ته رسه ورسېږو.

انجنري محمد نصري بهسودوال او محمد اسالم د تيږو پر قيمت توافق ته 

ه او ږ ورسېدل، په دې رشط چې شګه او سمنټ به د ساختامين رشکت وي، تي

 نور کار به د کار له پيله بيا تر رنګ او سولونې يا ځلونې پورې د 

( افغانۍ ۸۰۰محمد اسالم پر غاړه وي، يو مت )عرض رضب لوړوالی( د )

زينتي تيږې پر قيمت او د ګوټ يا نوش تيږې يې چې فابريکه  شاوخوا يې د

و پر دې خ کې توږل کېږي، تر دې پر يو څه لوړ قيمت تفاهم ته رسه ورسېدل،

يې هم توافق وکړ چې دا قيمت وروستی نه دی، د يو څه لوړوايل او ټيټوايل 

احتامل په کې شته. محمد اسالم وويل: زه به سبا ته د کار لپاره يو څه تيږه 

راولېږم. ما د قيمت په باب ځکه څه ونه ويل، چې د دوی دواړو تر منځ توافق 

دوه ورځني ځنډ وروسته د څيل د و، يو پيسې ورکولې او بل کار کاوه. تر 
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 بهرين ډيکور عميل کار پيل شو.

نور نو د څيل کار ښه په منظم ډول روان شو، د لس متو لوړوايل په کچه )تر 

لومړين پيک پورې( د تيږو او پاس د پلست کار روان و. د څيل داخل کې د 

 يلډکون کار هم خالص شو او بهرنيو برخو ته هم خاورې راوړل شوې. د څ

(مه د صمد ځاځي په کور ۴چارې په منظم ډول روانې وې، موږ د اسد پر )

(مه به ژوندون ټلوېزيون کې بيا رسه کېنو او ۹کې ژمنه کړې وه چې د اسد پر )

کارونه به تعقيبوو. د دوشنبې ورځ مازيګر څلور بجې په ژوندون کې رسه جرګه 

ويې ن راغيل وو چې د لشولو، له صمد ځاځي پرته نور تقريباً اکرثه هغه کسا

 غونډې لپاره د تدارک کميسيون غړي وو، لکه احمد ګل توتاخېل، 

داود شاه نيازی، نېک محمد ولسمل، مريزکوال او ځينې نور دوستان، دې 

غونډې ته راغيل وو. مريزکوال )د لويې پکتيا د ځوانانو جرګه ګۍ( يو دوه تنه 

جرګې مرش او بل يې د  ځوانان هم رابليل وو چې يو يې )رستېرصيب( د

مرشتابه غړی ګڼل کېدل. رسه له دې چې موږ په تېره غونډه کې پرېکړه کړې 

وه چې يوازې په ترتيب شوي جدول کې له شوراګانو او بېالبېلو بنسټونو څخه 

چې د څيل د بيا جوړونې په پرانيستونکې غونډه کې برخه اخيل، له هغو څخه 

ا نه شته، ترشيحي او توضيحي بحث ته اړتيبه ليکلې ژمنه اخيستل کېږي، نور 

که څوک نه راځي، نه دې راځي. کله چې عام توافق وشو او له ځينو شوراګانو 

څخه يو څه ژمنه هم اخيستل شوې وه، خو اسايس کار نه و شوی، تقريباً په 

همغه نقطه کې وو چې تېره چهارشنبه وو، یانې په پنځو ورځو کې کوم خاص 

پر لويې غونډې توافق دوام پیدا کړ، خو دې نويو ځوانانو  پرمختګ نه و شوی،

غونډې ټولې چارې په د دې خپل خپل رشايط وړاندې کړل، ويې ويل چې 

تېره بيا فرهنګي چارې بايد موږ ته وسپارئ. موږ ټول کار خپله کوو هسې نه 

چې پر موږ څوک سيايس تجارت وکړي، هغه بل ځل هم پر موږ تجارت وشو، 

و د الس اله شولو او دا ځل موږ ځوانان نه غواړو د چا د الس اله شو، موږ د نور 

موږ رسه د ځوانانو شل شوراګانې دي. )رستېر صيب( وويل چې زه يې د ګډې 
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جرګه ګۍ په راس کې يم، دا يې هم وويل چې موږ ته بايد ټوله اجنډا راکړل 

ک څو  يش، څوک خربې کوي؟ په څيل کې د چا نومونه راځي؟ عمومي راپور

وايي؟ د راپور منت څه شی دی، مرشان چې پر سټيج ودرېږي، هغه څوک دي؟ 

د هغوی د انتخاب صالحيت د چا په الس کې دی؟ او داسې نورې پوښتنې، 

وړتيا شته چې د سټيج چارې هم په خپله پرمخ د دې دوی وويل: موږ کې 

طانو باضد انې يوسو، راپور هم وړاندې کړو او که داسې نه وي، موږ نه غواړو چ

په توګه هلته ودرېږو او خلک پر موږ سيايس تجارت وکړي، دوی دا هم وويل 

چې په تېره غونډه کې هم موږ ډېره قرباين ورکړې او د ډبرې د ايښودو پرمهال 

ې د دمو په خط اندازۍ کې هم ونډه اخيستې وه. کله چې د غونډې برخوالو 

دوو ځوانانو دا لوړې غوښتنې واورېدې نو چندان ښې پرې ونه لګېدې، 

ولسمل صيب، داودشاه نيازي او نورو ټولو ورته وويل چې دغه درې کمېټې 

دي، تاسې خوښه چې په هره يوه کې ځان تنظيموئ، درې واړو ته خپل خپل 

استازي معريف کوئ، يوې ته يې معريف کوئ، هر څه چې تاسې غواړئ. 

وويل، موږ نه غواړو چې څوک زموږ پر رس تجارت وکړي، موږ نورو هغوی 

کمېټو ته نه ځو، فرهنګي کمېټه ټوله موږ ته راکړئ، تاسې ترې خالص ياست، 

موږ شعارونه، بيرنونه او ټول شيان خپله تنظيموو، زموږ جرګه ګۍ کې ټول پر 

حارض  ږکار پوه کسان شته، د سټيج چارې هم موږ سمبالوو، له هغې پرته مو

نه يو چې په بله کمېټه کې کار وکړو، بيا موږ خپله پوهېږو چې څه وخت دا 

څلی پرانيزو، پر همدې ورځ که به بله ورځ. زه ورته تر دې مهاله غلی وم، ما 

دوو تنو وينا واورېده، چې په وړو کې يې شګه ده، ما وويل: د دې چې 

خو ځينې مسايل  ))ځوانان حق لري چې په هره مسله کې ځان شامل کړي،

داسې دي چې له رسه بايد تعقيب يش او بل موږ هم په دې پوهېږو چې 

شوراګانې څه مانا؟ کيفيت او کميت يې څومره دی؟ دا چې د ځوانانو د شلو 

شوراګانو د همغږۍ لپاره يوه بله جرګه ګۍ جوړه شوې، دا په دې مانا ده چې 

خو همغږي په کې  د نظر اختالف شته چې شل شوراګانې جوړې شوې دي،
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نه شته، بل د هر واليت شوراګانې په تېره بيا د ځوانانو ټولنې هم موږ ته معلومې 

دي چې يو بل په اسانۍ رسه رسه نه يش زغمالی، بل د نجات څيل په پرانيستې 

غونډه کې د ځوان او زوړ ،سمت، قوم او قبيلې خربه مطرح نه ده، هدف دادی 

غه دې رايش، بله خربه داده چې داسې چې څوک فعال ګډون کوالی يش ه

کوم تضمني موجود دی چې يوې مشخصې جرګه ګۍ ته هر څه وسپارل يش 

او هغه يې په ښه ډول تررسه کړي؟ رستېر صيب وويل، موږ ته به څوک تضمني 

راکړي چې تاسې يې تر موږه په ښه ډول تررسه کوالی شئ؟ نو زه چې پوه 

ړيو کې دي، ما وويل، وروره! په لويه پکتيا شوم چې دا ځوانان په ډېرو لوړو پو

ځوانانو ډېرې ټولنې شته، په لوی ننګرهار او همدارنګه په کابل، لوی کې د 

کندهار او نورو سيمو کې، دا چې 

څيل په باب موږ ټولو رسه د دې 

داسې بحثونو ته داخل شو او د 

دوی توافق ترالسه کوو، دا نو 

کلونه کلونه وخت غواړي، اوس 

رسه ه خربه داده چې جرګې لنډ

دې مشوره وکړه چې غونډه کې 

ګډون کوي که نه او که بيا مو 

 موافقه راغله، نو بيا ټولو کمېټو ته

خلک معريف کړئ، ځوانانو 

باندې زما دا خربې ښې ونه لګېدې، ويل يې موږ ماسټرۍ لرو، د چارو ادارو 

يې هم وکړې. په پای کې داود شاه نيازي کې کار کوو او داسې نورې خربې 

ورته وويل، وروره! زه )دوه( ماستۍ لرم او دا هر يو چې دلته ناست دی، دا 

ځان ته يو څه وايي، خو دې دوو ځوانانو د مجلس ډېر وخت ونيو، بيا يې 

مريزکوال ته ما وويل چې تاسو بيا له  خدای پاماين واخيسته او الړل. دا مهال

لړۍ پيلوئ او که د څيل پرانيستو ته تياری نيسئ، هغه وويل، دا رسه د مشورو 

 حاجي داود شاه نيازی
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تېروتنه له ما څخه شوې وه، دا مې خپلوان وو، ما ويل چې خپلوان دې دي، 

خو ستا استازويل يې بس وه کنه. احمد ګل توتاخېل هم په قهر شو، ويې ويل، 

وو، حث کد ځوانانو ټولنې په هر کوڅه کې دي، نو هر يو رسه به موږ دومره ب

ما وويل خري اوس به دويم بحث ته راشو. قايض صيب عمر بربکزی ځدراڼ 

چې زموږ د غونډې په نياميي برخه کې راغلی و او هغه مو په دې خاطر رابللی 

و چې د بربک خان ځدراڼ د سيمينار په باب وررسه وغږېږو، د صمد ځاځي 

بايد مخه دافتتاح په کور کې مو په ضمني ډول يادونه کړې وه چې د څيل تر 

و علمي سيمينار جوړ کړو، نو ځکه خيو د بربک خان ځدراڼ د اتلوليو په باب 

حاجي داود شاه نيازي صيب د بربک خان ځدراڼ مليس )عمر بربکزی صيب( 

ته بلنه ورکړې وه، ما وويل، راځئ چې پر همدې دوميه برخه وغږېږو، بربک 

و اڼ د اتلوليو په باب بايد يزي صيب ته مو وويل چې د غازي بربک خان ځدر 

علمي سيمينار جوړ کړو، سيمينار به د ميل تحريک په کوربه توب او د پکتيا 

د ولسونو په همکارۍ جوړېږي، هغه ډېر خوشاله شو، هغه ته مو څلور پنځه 

موضوعګانې ورکړې چې د علومو اکاډمۍ ځينو غړو ته يې ورکړي چې هغوی 

ربې په شمول هم بايد پرې خد ده غړي يې  پرې ليکنې وکړي او خپله د کورنۍ

ځدراڼ په اړه کتابونو کې ليکل شوي  وکړې، ځکه چې د غازي بربک خان

مواد خورا کم، خو دخلکو په زړونو کې زيات دي. د سيمينار لپاره مو د اسد 

(مه نېټه د جمعې پر ۱۳) (مه نېټه وټاکله او دا مو هم وويل چې د اسد پر۱۹)

 دپر همدې توافق وشو.  ( بجو همدلته راټولېږو.۵-۴يا پر )مازيګر به يو ځل ب

تر څنګ چې پر سيمينار هم کار روان و، د څيل کار مې هم هره ورځ له دې 

 نږدې څاره. 

تقريباً د لس دولس ورځو په بهري کې د پلست کارونه پايته ورسېدل او د تيږو  

کار هم مخ پر راټولېدو شو، دا مهال څيل ته د اړوندو کړکيو او دروازو په لټه 

کې شوم. په شاه شهيد کې څو فلز کارانو باندې وګرځېدو، په يوه کتالک کې 

اندې زي کړکيو او دروازو بمو څو بېلګې خوښې شوې او فرمايش مو ورکړ، فل
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کړکيو د خرابېدو امکانات کم دي، که نه تر د دې ځکه توافق ته ورسېدو چې 

دې دمخه زه دوه ځلې ننګرهار ته په همدې خاطر الړم چې هلته په )درونټه( 

کې د )شوې( له لرګي څخه ډېرې ښې تاریخي او نقيش دروازې او کړکۍ 

هغوی خپل نرخ راکړ، ويې ويل جوړېږي. هغوی رسه مې خربې هم وکړې، 

چې وخت په کې ډېر لګېږي، موږ ه یوه دروازه تقريباً په دوو مياشتو کې درته 

جوړوالی شو، لرګی له پاکستانه راوړو، لرګی بايد وچ يش، خو ډېرې خربې 

يې په کې راوويستې، يو فټ يې تقريباً په )دوه نيم زره افغانۍ( يا )څلور زره 

اسبه کړ، دا دروازې او کړکۍ ډېرې قيمته متامېدې، او پاکستانۍ کلدارې( مح

وخت يې هم ډېر غوښته، خو زما زړه و چې همدا کړکۍ او دروازې جوړې 

کړو، خو کله چې مې د کړکيو په باب له انجنريانو رسه مشوره وکړه، هغوی 

وويل، دلته باد و باران وي، واورې وي، ګردونه وي، هغه زينتي دروازې هغه 

نو او ځايونو کې لګول کېږي چې اوبه ور ونه رسېږي، کله چې اوبه شان کورو 

ورسېدې، هغه پړسېږي، ملر يې هم خرابوي، نو ژر له منځه ځي، بيا څوک دي 

چې دا دروازې او کړکۍ بدلې کړي. د دوی دليل او منطق پر ځای و، نو ځکه 

ارې او يما هم له فلزي کړکيو رسه موافقه وکړه، څلورو پنځو ورځو کې کړکۍ ت

 پر خپل ځای نصب شوې.

کله چې موږ د څيل د دويم پړاو کارونه پيل کړل، نو همدا مهال هغه سړک ته 

متوجه شوم، چې د حضوري چمن له ختيزې څنډې څخه د څيل پر لوري 

پيله تر اوسه بند دی. ما مخکې فکر کاوه چې  راغلی او پر څيل د کار له

ې بند کړی، ځکه په پورتنۍ برخه ک حکومت دا سړک د امنيتي داليلو له مخې

يې يو امنيتي چک پوسټ هم دی، په سيمه کې مې له يوه ترافيک څخه 

پوښتنه وکړه، چې دې الره کې خو هېڅ مشکل نه شته، دا ولې نه خالصوي؟ 

هغه وويل کله چې د څيل کار رشوع شو، نو د همدې سړک پر وروستۍ برخه 

نورو څلورو سړکونو څخه یو څه کې چې څيل رسه وصلېږي، فاصله له هغو 

کمه ده، کله چې دلته موټر رايش، نو ځنډ رسه مخامخېږي، نو ځکه مو دا سړک 
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 بند کړی، کېدی يش امنيتي او نور داليل هم ولري.

دلته نو تقريباً د لس متو په اندازه يو ځای همداسې ناجوړه پاتې، کله چې دا 

ر نوايل او د پنځه شپږو متو پسړک جوړېده، نو دلته بايد د لس متو په پل

اوږدوايل یو وړوکی پل ګوټی جوړ شوی وای چې دا سړک يې مستقيامً د 

جادې پر لوري له غځېديل لوی واټ رسه وصل کړی وای، ما ويل عجيبه کار 

شپږ مته پله لپاره دا الر، دومره ځنډ تړلې پاتې، ترافيک راته وويل،  دی د پنځه

، دغه پل ګوټی هم جوړ کړئ، ډېره به ښه يش، صيب که تاسو یو چاره وکړئ

ما ويل دا د چا کار دی؟ ده وويل د ښاروالۍ مربوط دی، ما ويل که شخيص 

يې څوک جوړ کړي، اجازه به ورکړي، هغه وويل کېدی يش ور يې کړي، خو 

دا د ښاروالۍ په ماسټر پالن کې د همدې سړک برخه ده، چې تر همدغه ځايه 

ې نور پنځه شپږ کاله وړاندې پرېښود. ما چې له انډيواالنو يې جوړ کړ او دلته ي

رسه مشوره وکړه، هغوی وويل دا د ښاروالۍ کار دی بايد هغوی رسه په متاس 

 کې شو. د ښاروالۍ امتې ناحيې ته مې په دې رشح یو غوښتنليک ورولېږه.
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رته و ميوند شاه احمدزي دا غوښتنليک د ښاروالۍ امتې ناحيې ته يووړ، هغوی 

وويل دا زموږ صالحيت نه دی، بايد د کابل ښار والۍ لوی رياست ته الړ شئ، 

هغوی ته عريضه ورکړئ چې هغوی يې په پالن کې ونييس، يا موږ ته هدايت 

وکړي او بوديجه يې منظور کړي، بيا به موږ پرې کار رشوع کړو. يوه ورځ 

ې څلور وليکه، در وروسته مې د کابل ښاروالۍ په عنوان ورته يو غوښتنليک 

 ورځې وروسته احمدزی کابل ښاروالۍ ته الړ، عرضپاڼه يې وړاندې کړه.

هغوی ورته وويل صرب کوه، دپالن رييس نه شته، سفر لري، هغه چې راغی بيا  

به پرې خربې وکړو. پالن رييس چې راغی، هغه وويل دا خو بايد موږ په پالن 

ه پالن کړي، د کلنۍ بوديجې پ کې ونيسو او ښاروال صيب دېته بوديجه پيدا

کې يې ونييس او کله چې په پالن کې راغی، ماليې وزارت يې پيسې ومنلې، بيا 

د تدارکاتو ميل کميسيون ته ځي، هغه به يې د اعالن له الرې داو طلبۍ ته 

ورکوي، چې هر رشکت وګټله، بيا به يې هغه جوړوي او موږ له پالن پرته عاجل 
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والی، دا وو د پنځه شپږ مته پلګوټي داستان چې ما يې کارونه نه شو تررسه ک

لنډيز دلته وړاندې کړ، تر هغه وروسته د کابل برېښنا رييس )محب الرحمن 

مومند( رسه په متاس کې شوم چې که دې څيل ته برېښنا راکړي، هغه وويل، 

عريضه به راکړئ، زه به حکم درکړم، ميټر به واخلئ، لني به واخلئ، زموږ د 

يګرو اجوره به راکړئ، د برېښنا د پرچاو بل به پرې کړئ، نور نو چې د کار

مياشتې هر څومره لګښت راته، هغه به ورکوئ او که نه برق به مو قطع کېږي، 

ما ويل رييس صاحب دا څلی شخيص نه دی، دولتي دی، موږ دومره وکړل 

غه هچې جوړ مو کړ، نور يې دولت ته تسليموو، دولت پوهېږي او کار يې. 

وويل: د دولت وي که د ولس، موږ برق خرڅوو، مفت برق نه شته، ما ويل نو 

دولت کې دا واټونه، څيل او منارونه چا پورې اړه لري؟ هغه وويل ښاروالۍ 

ته برق ورکوو او هغوی موږ ته پيسې. تر  ېپورې، دا د هغوی کار دی، موږ هغ

 اڼه وليکله:هغه وروسته مې بيا ښاروالۍ ته په دې عنوان يو عرضپ

 
ې ليکنې تر وخته پورې يد دې دا پاڼه مې هم ښاروالۍ ته پسې ورولېږله، خو 

 بېرته د مړي او ژوندي احوال نه دی راغلی.

تر دې وروسته د څيل پاسنۍ برخه چې له فلز څخه جوړېدله، خورا مهمه وه، 

 ځموږ مخکې پر داسې يوه سمبول موافقه کړې وه چې دوه السونه به وي او من
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کې به يې نيولې ډيوه ښکاري، دې حالت ته تر ډېر فکر وروسته ورسېدلو، په 

پیل کې مو زړه و چې پر رس يې يوه لونګۍ جوړه کړو چې د پښتنو دعزت 

سمبول دی، څرنګه چې دهغې جوړول سخت و او له څلورو واړو واټونو څخه 

 اورې اوترڅنګ يې دا احتامل هم و چې کله يې و  هم يو شان نه ښکارېده او

باران خرابه کړي، بيا يې دېرش مته لوړه جوړول هم ناشوين ښکارېدل، ځينو 

پکول او ځينو د نړۍ نقشه ياده کړه، پر 

هغو هم توافق رانغی، په پای کې پر 

همدې توافق شو چې دوه السونه 

)پنجې( به وي چې هم د يووايل سمبول 

دی او هم دساتنې او خونديتوب 

سونو منځ کې به )نجات( او د دواړو ال 

شمع وي چې د روښنايۍ او حقيقت 

سمبول دی. څرنګه چې د نجات منار د 

يوې تورې دورې د ختمېدو په وياړ جوړ 

شوی او تر هغه وروسته هېواد ته رڼايي 

راغله، نو ځکه مو شمع غوره وبلله، ما خپله پر همدې جوړښت ټينګار کاوه او 

رکړ، پر همدې موافقه وشوه. کله نورو ته مې هم تر ترشيح وروسته قناعت و 

چې د څيل کارونه ال پسې منظم شول، نو زه او انجنري محمد نصري بهسودوال 

سمبول د جوړولو په لټه کې شو، دوه ورځنۍ پلټنې کومه نتيجه ورنه د دې 

ي کې يو فلز کار پیدا کړ، د هغه رشيکباڼ (قوای مرکز)کړه، درېيمه ورځ مو په 

زه پېژندمل، زما پر ليدو ډېر خوشاله شو، ما چې په ټلېفون کې د څيل د نقشې 

مشکل دی، په ويې ويل جوړوو يې، خو کار يې يو څه  تصوير وروښود،

افغانستان کې لومړی ځل دی چې دا کار کېږي، دېته لومړی د فلز قالب 

ه وويل ورت وښ ورکول کېږي، ما او انجنري بهسودوالجوړېږي او بيا د ژېړو پ

چې موږ رسه څيل ته الړ شئ، دقيقه اندازه يې واخلئ، دوی دواړه رشيکباڼي 
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رارسه الړل، د څيل رسته ختل هم ورته اسانه نه وو، خو وختل، اندازه يې 

واخيسته، د څيل د داخيل زينې اندازه يې ونيوله، زينه د مت په حساب قيمت 

ې ما او وويل (شپېته زره افغانۍ)او د سمبول جوړول يې په مجموعي ډول شوه 

انجنري بهسودوال ورته وويل چې لږ راښه شئ، دا په داسې حالت کې ده چې 

اټکل کړی و. د اسد  (يو لکو شل زره افغانۍ)انجنري ځالند دا سمبول په 

رغلم، ته و  (مه يې د بشپړېدو وعده وکړه، په دې منځ کې زه دوه ځله ليدو۱۷)

(مه بشپړ ۱۷خو ټول کار يې د زمري پر ) زما تر تائيد وروسته يې کار بشپړ کړ،

یوويشتم ته ورسېده. دا ځکه مهمه وه چې د څيل يو  د زمري نه شو، خربه ان

سمبول نصب ته منتظر وو. په ژوندون ټلوېزيون کې د د دې شمېر نور کارونه 

کړه وشوه چې بله غونډه به د اسد (مې نېټې د غونډې پر مهال پرې۹زمري د )

( نېټه د جمعې پر ورځ پر همدې مهال تررسه کوو او په هغې کې به هم ۱۳پر )

د بربک خان ځدراڼ د سيمينار او هم د څيل د افتتاحي غونډې په باب نور 

کارونه پسې تعقيبوو. غونډه څلور نيمې بجې پيل شوه، د تدارک د کميسيون 

ځل نېک محمد ولسمل حارض نه و، خو صمد  همغه غړي حارض وو، خو دا

ځدراڼ هم غونډې ته راغلی و، د تدارک  زی ځاځي ترشيف راوړ، عمر بربک

له غړو څخه مې پوښتنه وکړه، څنګه شول کارونه؟ نو داود شاه  د کميسيون

نيازي صيب وويل، يون صيب موږ خو ډېر کار نه دی کړی؛ له يوه نوي 

ل، څه وړانديزونه دي بيا؟ نيازي صيب وويل، وړانديز رسه راغيل يو. ما ووي

هغه تېره ورځ موږ د لويې پکتيا د مرشانو يوه غونډه درلوده، په هغې کې اويا 

تنه سپني ږيري او مخور شخصيتونه وو، په تېره بيا د خوست، طاهر خان صربی 

هم و، هلته موږ دا دواړه موضوعګانې بحث او مشورې ته واچولې، د اکرثو 

دومره کم وخت کې  ظر دا و چې وخت کم دی او دا موضوعګانې پهمرشانو ن

نه شو تعقيبوالی، د څيل د افتتاح پروګرام په رابطه يې وويل چې دا بايد د 

(مې ته انتقال يش، ځکه پر همدې ورځ يې ډبره ايښودل شوې وه او ۲۳ميزان )

ورته د نجات ورځ هم ده او څلی هم د نجات په نامه جوړ شوی دی، هلته به 
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سم تياری هم ونيسو او ډېر خلک به په کې ګډون وکړي. او دوميه موضوع د 

چې  نظر هم همدا و (حبيب الله رفيع)سيمينار ده چې مرشانو وويل او د استاد 

لپاره دې  دپه دې لنډو ورځو کې دې سيمينار ته تابيا نه يش نيول کېدی، نو 

دی،  اشت وخت ورته په کارچې پوهان ښه تحقيقات وکړي، نو یوه یوه نيمه مي

چې دوی ښه تياری ونييس او له ښو مقالو رسه سيمينار ته رايش، نيازی صيب 

 او د علومو اکاډمۍ نور غړي (توحيدمل توتاخېل صيب)زياته کړه چې هلته 

هم ناست وو، د هغوی نظر هم همدا و چې دا علمي سيمينارونه په څو ورځو 

 تې وخت غواړي. دوی چې خربې دې پړاواو اوونيو کې نه کېږي مياشتې مياش

ته ورسولې، ما ويل خربې مو خالصې شوې، دوی وويل، هو. ما وويل د ټولو 

ټولو دی، خو اوس ستاسو نظر ته هم منتظر  نظر همدادی؟ دوی وويل، تقريباً د

يو، ما وويل، لومړی به د څيل موضوع ته راشو، اول خو په دې باب يو څو 

وويل چې موږ د لويې پکتيا او د جنوب ختيز زون د پرېکړې شوې دي، تاسو 

 استازيتوب کوو، نو چې تاسو استازيتوب کاوه، بيا ټولو شوراګانو او مرشانو

نورې مشورې ته څه اړتيا وه؟ که موږ د مشورو ور همداسې خالص پرېږدو، 

دا خو په سوونو شوراګانې دي، يوازې دا مشورې به مياشتې مياشتې وخت 

يا به هم توافق رامنځته نه يش، خصوصاً چې څوک نوې موضوع وغواړي او ب

 ته داخلېږي.

(مه مو يو ځل توافق وکړ او دا ځکه چې ۲۸دوميه خربه داده چې د اسد پر )

ده، د نجات څلی په حقيقت کې د خپلواکۍ د  د هېواد د خپلواکۍ ورځ دا

افغانستان د نجات (مه خو د ۲۳بېرته تضمني يو يادګاري منار دی، د ميزان پر )

ورځ ده، پر دې ورځ نه لومړی ځل د څيل ډبره ايښودل شوې او نه پر همدې 

شوې، خو د اسد  ورځ بشپړ شوی دی. دويم ځل پر همدې ورځ ډبره ايښودل

(مه چې يوه بختوره ورځ ده، ان شاء الله که د خدای رضا وه، بشپړېږي ۲۸پر )

لواکۍ د جشن په خاطر به، پر دې ورځ رخصتي هم وي او خلک هم د خپ

واټونو ته راوځي، نو که موږ يې پر همدې ورځ افتتاح کړو، نو هم به ډېر خلک 



 

 216 / نجات څلی
 

په کې ګډون وکړي، هم به يې تر ماښامه خلک سيل ته رايش او هم به ترې 

ګرد چاپېره اتڼونه وکړي. بل کله چې څلی پر همدې ورځ جوړ يش، د ميزان 

؟ خلک يې خپله افتتاح کوي، ما او (مې پورې ورته څوک انتظار بايس۲۳تر )

تاته نه ګوري، بيا به هغه پيغام چې موږ يې غواړو افغان ولس ته وړاندې کړو، 

ايا د عام ولس د ځينو اشخاصو له خوا به افاده يش؟ دې وخت کې مريزکوال 

(مې نېټې پورې ترې همدا شنه ټوټه رس تر پايه ۲۳صيب وويل، که د ميزان تر )

يې څوک ونه ګوري، څنګه به وي؟ ما وويل، ناوې ده که  تاوه وي او منځ

څنګه چې شال به پرې خور وي او باد به يې هم نه خوځوي؟ ما وويل د هر 

کار په باب بايد غوڅه پرېکړه وکړو، حقيقت دادی چې پخوا زما نېت هم همدا 

ار ي(مه به يې بشپړ ت۲۳(مه مو تيږه ايښې وه او د ميزان پر )۲۳و چې د ميزان پر )

هم مخه ديوه ورځ يې تر هغه کار افتتاح کوو، که پخوانی رشکت وای، نو دا 

نه شو پوره کوالی، نو اوس چې دا نوی رشکت دی، هر څه يې پر خپله غاړه 

(مې ۲۳اخيستي، پرېږده چې دا کار ژر خالص کړي، دا خلک د ميزان تر )

. دې کې موږ ته نه منتظرېږي چې دا څلی هامغسې روښانه او تازه وسايت

مريزکوال صيب يو ځل بيا وويل، ځه )يون صيب!( دې يو کې رارسه ته ښه 

شه او دې بل کې به موږ ښه شو، سيمينار يې ستا په خوښه او څلی يې زموږ په 

خوښه، ما وويل، يو کې هم نه ښه کېږم، سيمينار به هم پر خپل وخت جوړېږي 

الی يل په باب دومره وياو څلی به هم پر خپل وخت پرانيستل کېږي، هو د څ

شم که څوک د ډېرې لويې غونډې د جوړولو په باب اندېښنه لري، نو د درې 

څلور سوو مرشانو په حضور کې به يې پرانيزو، هم به خلکو ته دڅيل د پرانيسو 

او هم د هېواد د خپلواکۍ مبارکي ورکړو، که نور زيات خلک هم راتلل، د 

(مه پروګرام ۲۳وستان غواړي د ميزان پر )هغو مخه به نه نيسو او که ځينې د

جوړ کړي، هغوی دې غټ پروګرام جوړ کړي، په همدې ځای کې دې د 

ه د دوميه خرب  نجات ورځ ومنانځي، بېرته به پخوانی تاریخ راژوندی يش.

سيمينار ده، که موږ د علومو اکاډمۍ د څېړونکو او د هغو نظرياتو ته منتظر 
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هغوی چې هغه خپل سيمينارونه پر خپل  ی دی،پاتې شو، نو ورخ مو اوبو وړ 

ل(کال د افغانستان ميل تحریک په ۱۳۹۴وخت ونييس شکر دې وکاږي. پر )

( عنوانه کتابونه چاپ کړل، ۱۰۲چندو، بسپنو او د هېوادوالو په همکارۍ )

( مليونه افغانۍ معاش اخيستی و، ۱۷۵علومو اکاډمۍ چې په همدې کال يې )

ونه چاپ نه کړل، د علومو اکاډمۍ تر سيمينارونو هم ميل ټول پنځه عنوانه کتاب

تحريک څو ځله زيات او ګټور سیمينارونه جوړ کړي وو. د توحيدمل 

توتاخېل صيب د وعده خالفۍ کيسه مې هم ورته وکړه چې په شپږو مياشتو 

کې يې موږ ته د چاپ لپاره خپل کتاب تيار نه کړای شو، اوس ال خربه دېته 

نورو خلکو ته سيمينارونه نييس. موږ ولس او علمي مرکزونو  ورسېده چې دوی

ته نور څومره وخت ورکړو چې دوی دې کار ته تيار يش. د بربک خان ځدراڼ 

( کاله تېر شوي ايا دا کايف وخت نه و چې کومې شورا او يا ۹۲پر مړينه خو )

 وای، اوس يې موږ سيمينار جوړوو، که هم علمي مرکز پرې غونډه جوړه کړې

چېرې دا سيمينار کمزوری و، علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او شوراګانې دې، 

مياشت، کال وروسته ښه ژور علمي سيمينارونه جوړ کړي او بله مهمه خربه 

ده  دداده چې د بربک خان ځدراڼ په باب په کتابونو کې ډېر کم څه راغيل، 

راووځي، په  د کورنۍ دغړو په ذهن کې دي، دا بايدد ده خاطرې د ولس او 

دې سيمينار کې واورول يش او دا بيا کتابونو ته انتقال يش، په تېرو کتابونو کې 

چې څه راغيل، د هغو بيا يادونه يوازې د تکرار مانا لري. دې وخت کې قايض 

تانو نورو دوس عمر خان بربک زي هم زما خربې تائيد کړې، رسه له دې چې پر

، خو ما خپله پرېکړه دوی ته واوروله، زما ټولې خربې چندان ښې ونه لګېدې

عمر خان بربکزی صيب هم له تقسيم شويو دندو رسه رسه چاته د ليکنو نه وو 

وييل، هغه دنده هم ما پر غاړه واخيسته، رس محقق ډاکټر رشيف ځدراڼ ته مې 

د ليکنې وويل، هغه ومنله او ويې ويل چې غروال صيب ته به يې هم ووايم، 

خاطرې وررسه دي، هغوی به د ده ړي او هغه مرشان چې نور يې د کورنۍ غ

خربې وکړي او بيا به يو پرېکړه ليک صادر کړي. د لويې غونډې لپاره د 
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تدارک ياد کميسيون نور کوم پرمختيايي کار نه و کړی، زموږ خربې چې دې 

حد ته ورسېدې، نو د هېواد ګاللی او تنکی نابغه )سباوون ننګرهاري( هم 

انو: رسه يې روغبړ وکړ. مرش  زیون ته ترشيف راوړ، ټولو مرشانوژوندون ټلوې

صمد ځاځي صيب، نيازي صيب، بربک زي صيب ټولو ډېر وهڅاوه، بيا موږ 

ټولو په ګډه د ميل تحريک له خوا دچاپ شويو کتابونو يو کلکسيون او يو 

قلم ورته ډالۍ کړل، هغه هم په خپل نوبت مننه وکړه او دا غونډه پر همدې 

 ی پايته ورسېده.ځا

 
( نېټه ماسپښني درې بجې د افغانستان ميل تحريک په کوربه ۱۹د اسد پر )

توب او د لويې پکتيا او د جنوب ختيځ زون د ولسونو په ملګرتيا د بربک خان 

ه تېره بيا له هېواد له بېالبېلو سيمو پځدراڼ علمي سيمينار پيل شو، سيمينار ته د 

څخه ګڼ شمېر مخور شخصيتونه او ځوانان راغيل وو، د ځدراڼو  لويې پکتيا

 سيمينار و، په پيل کې د قران کريم اکرثه مخور او مرشان حارض وو، ښه دروند

څو مبارک ايتونه تالوت شول، بيا ميل رسود وغږول شو، بيا ما )يون( خربې 

تنو قومي مرشانو خپلې خربې وکړې، ورپسې د بربک خان وکړې، بيا څو 

ځدراڼ يو مليس )نجيب الله ځدراڼ( خپله مقاله ولوستله، ورپسې )ډاکټر 

رشيف ځدراڼ( خربې وکړې، بيا يې د کورنۍ په استازۍ د بربک خان ځدراڼ 

 د لويې غونډې د جوړولو لپاره د تدارکايت کميسيون يو انځور



 

 219 / د بيا جوړونې کيسه
 

، اړخيزې او جذابې خربې وکړې يو بل مليس )قايض عمر بربکزی ځدراڼ( هر

پرېکړه و مادو کې د داود شاه نيازي له خوا د سيمينار برخوالو ورپسې په شپږ 

دعاييه وويل شوه، لنډه دا چې دومره خوندور او  بيا ليک واورول شو،

ل شوی، کې نه و ليد معلومايت سيمينار و چې ساری يې په دې تېرو څو کلونو

له اهميت او نويو معلوماتو څخه ډک سيمينار و، د لويې پکتيا او په تېره بيا د 

ځدراڼو مرشان دومره خوشاله وو چې د چا خربه په جامو کې نه ځايېدل او هر 

يو له ما څخه ځانګړې مننه کوله او يادګاري عکسونه يې اخيستل، د خپل 

 استاحت بدله کړه. ولس خوشايل زما د څو ورځوستړيا په ارامۍ او

(مه نېټه سهار څلور ۲۱دا يادښت چې مې اوس تردې دمه راورسوه د اسد )

بجې او پنځه لس دقيقي دي، نن شپه له ماښامه بيا تردې دمه د همدې اثر پر 

ليکلو او سمون بوخت يم، د یوې مخکنۍ شپې کيسه مې مخکې وکړه دا بله 

بيا ملونځ او که بيا خوب  شپه ده چې تر سهاره ويښ يم، اوس اودس کوم،

 يونه ړم، نو د کتابګوټي د پاتې برخې بشپړاوي ته دوام ورکوم.

  

 په ژوندون ټلوېزيون کې د بربک خان ځدراڼ د اتلوليو په باب علمي سيمينار
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د شهرت او  د نجات څيل ډبرليک

 ضمري مقابله

 

د تاريخي څلو، تاريخي ودانيو او نورو جوړښتونو په وروستي بشپړتيايي پړاو 

ر لنډ او ډېډبرليک  کې، وروستی کار د همدې يادښت يا ډبرليک ليکل وي.

 د اړوندې ودانۍ يا جوړښت ټوله محتوا او هدف رانغاړي.

 وروستي کار تررسه کول که څه هم له فزيکي پلوه ډېرد دې په ځينو برخو کې 

کوچنی وي، خو تر ټولو سخت کار وي، په تېره بيا په داسې يو حالت کې چې 

 د اصيلخربه هم څو السه يش، مشورې ته وغورځول يش او مشاورين هم بيا 

ره د نجات څيل ډب موضوع له کيفيت، ماهيت او حساسيت څخه خرب نه وي.

کال د ميزان په مياشت کې ايښودل شوې  ل(۱۳۰۸د ) سد ځينورواياتو پر اسا

د وطن د ژغورنې  ه همدې مياشت کې پر سقاوي اړودوړوه، يا هم لږ تر لږه پ

ل پورې چې دا ل( کا۱۳۵۹د بري ورځې پيل شوي، تر هغه وروسته بيا تر )

څلی جوړ و، نږدې يو پنځوس کاله يا دوه نسله تېر شول او له ړنګېدو څخه 

( کاله تېر شول يا هم يو نيم پښت ۳۷ل( کال پورې بيا نږدې )۱۳۹۶يې بيا تر )

عمر وخوړ، په مجموعي ډول تردې دمه د دې څيل عمر د نږدې درې پښته 
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پاله ځل بيا د هېواد ويښ او ملتافغانانو له عمر رسه برابر برېښي، اوس چې يو 

څيل بيا جوړونې ته ودانګل او د نږدې لسو مياشتو په بهري کې يې د دې قرش 

ړ او څيل کار بشپړ کد دې له ډول ډول خنډونو، فشارونو او ستونزو رسه رسه 

خربه يوازې د ډبرليک نصب ته پاتې شوه، اوس موږ دې خورا ستونزمن ټکي 

ومړين ډبرليک څخه ډېر کم خلک خرب وو، ځوان ته راورسېدو. د څيل له ل

څيل د بيا جوړونې اکرثو برخوالو او مينوالو داسې فکر کاوه د دې پښت او 

چې دې کې به لکه د ځينو نورو څلو په شان د پخوانيو مرشانو نومونه وي، دا 

ا جوړونې د څيل تر بي به بيا پر څيل ليکل کېږي او خلک به يې بيا ګوري.

ه ستونزمنه مسله هم همدا د ډبرليک مسله وه، څه ډول بايد وليکل وروسته ډېر 

يش؟ منت کې يې څه رايش؟ او د چا نومونه په کې رايش؟ ځينو دا ډول فکر 

کاوه چې دې کې د هغو پخوانيو اتالنو نومونه راځي، چې هېواد يې له سقاوي 

داسې تصور و چې پخوا ګنې هم دا  ګډوډۍ څخه ژغورلی دی، هغوی رسه

ومونه په کې وو، ما د څيل د پخواين ډبرليک منت پيدا کړ، دا منت په دري ژبه ن

و، په کار وه چې پښتو منت يې هم ترتيب يش، څو ځله مې قلم ورپسې 

راواخيست، خپلې ژباړې راته خوند رانه کړ، دا منت که څه هم يوازې يو څو 

ې يش. زړه مجملې وې، خو ما ويل چې پښتو منت يې هم بايد ډېر خوندور را

و چې حبيب الله رفيع صيب ته يې ولېږم، دې وخت کې مې پام شو چې داود 

جنبش دا منت او همدارنګه د محمود طرزي ځينې پخوانۍ ليکنې ژباړلې وې، 

د جنبش صيب د کابل په ټلېفون مې کوښښ وکړ، هر ځل چې مې هڅه کوله، 

للی وي، زړه ته تټلېفون به يې بند و، فکر مې وکړ چې جنبش صيب به لندن 

کې مې وګرځېدل، راځه )وټس اپ( کې يې وګوره، خدای دې وکړي چې په 

 کله چې مې په )وټس اپ( زنګ وواهه، همدې منرب يې )وټس اپ( هم وي،

خربې يې رارسه وکړې، ډېر زيات خوشاله شوم، خوند يې وکړ، ما ويل دغسې 

وک پاڼه ل زما فيسبد نجات څيل د ډبر ليک پښتو منت مې په کار دی، هغه ووي

کې شته، هغه چک کړه، ترې وايې خله، ما ويل تاسو ته به يې پيدا کول اسانه 
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وي، که دې پیدا کړ، نو پر همدغه )وټس اپ( يې راولېږه، هغه وويل، سمه ده. 

ل بيا مې خپل )وټس اپ( ځدرې ساعته وروسته ماسپښني مهال و چې يو 

چک کړ، جنبش صيب هم راته د ډبرليک پښتو منت رالېږلی و او هم يې راته 

ټلېفون کړی و، خو ټلېفون يې ما نه و پورته کړی، بېرته مې ورته زنګ وواهه 

او ډېره مننه مې ترې وکړه، هغه وويل، ما پخوانی منت له فيسبوکه پیدا نه کړ او 

يا ، بکور دې ودان مننه ډېرهل بيا وژباړه، ما ويل له دري څخه مې درته يو ځ

و. ، هغه هم ډېر خوشاله شورته ووايهمې د څيل د کار د بشپړتيا د راپور لنډيز 

ه کار د نظر ل پښتو او دري متنونه مې رسه يو ځای کړل او تر دې ځايه خو

اختالفاتو پرته روان دی، خو که دا مسله هم ډېرو خلکو رسه رشيکه يش، 

ی يش، متفاوت او متضاد نظرونه راوټوکېږی، نو ځکه خو له يو څو کېد

محدودو کسانو پرته مې د ډبرليک موضوع تر دې دمه پټه ساتلې وه، ځينو 

کسانو چې پوښتنه کوله، نو هغو ته مې ويل، همغه پخوانی ډبرليک به وګورو، 

دو پر ېکومه جمله که زياتېدله، پر هغې به غور او مشوره وکړو. د څيل د جوړ 

مهال چې به موږ له هر چا څخه د مرستې د راټولېدو خربه کوله، نو هغوی ته 

به مو د هڅونې په موخه يادونه کوله چې د څيل د بيا جوړوونکو په توګه به 

مو په ډبرليک کې نوم راځي، موږ دا د دوی حق هم ګاڼه، د نورو د تشويق 

ده، خو له همغه پيله بيا لپاره هم ښه کار و او د مايل رڼاوي سبب هم ګرځې

تردې ليکنې پورې يو شمېر خلک په تېره بيا هغه ډله اشخاص چې په څيل 

او يا يې د پيسو د ورکړې وس نه درلود، له دې  کې يې پیسې نه وې ورکړې

نظر رسه مطلق مخالف وو چې په دې کې دې د مايل مرستندويانو نومونه 

انو ګډ افتخار دی، يو چا به د رس رايش، هغوی به وويل، دا څلی د ټولو افغان

قرباين ورکړې وي، يو چا د مال، يو چا به معنوي منډې کړي وي، نو که په 

دې کې يوازې د مايل مرستندويانو نومونه رايش، دا به د ټولو هغو خلکو په 

برخه کې يو ډول حق تلفي وي چې په دې څيل کې يې له مايل مرستې پرته 

نو به ويل، يو څوک به پيسې لري، وکيل، وزير نورې قربانۍ ورکړي دي. ځي
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او قومندان به وي، نور به يې په رس کې الف نه ګرځي، هغه به پيسې ورکوي، 

له حاللو او حرامو الرو به يې پيدا کړې وي، مقصد دا چې پيسې لري، نور 

هېڅ نه لري، د هغوی نومونه به په کې راځي او بيا به له دې څخه د ځان لپاره 

ګټه هم پورته کوي، ځينو اشخاصو چې يوازې په غونډو کې يې ګډون سيايس 

اڼه ګ کړی و، کله کله يې نظر هم ورکړی و، هغوی به هم ځان تر ټولو مستحق

او ځينو نورو چې په څو غونډو په تېره بيا په لويه غونډه کې ګډون کړی و، 

 وځانونه ورته تر ټولو مستحق ښکارېدل. يوه ورځ مې له همدې جملې څ

په څيل کې رايش، وويل چاچې په لويو  اشخاصو ته چې زړه يې وو نومونه يې

غونډو کې ګډون کړی، هغه ټول موږ دوه درې ځله په ټلوېزيون کې ښوديل، 

که دوی غونډه کړې، هغه په رسنيو کې ښودل شوې او دا ټول کارونه د څيل 

ې ټولو شوي وو، د څيل په جوړونه کې د غونډدمخه د ډبرې تر ايښودلو 

برخوالو عمالً څه خاص کار نه دی کړی، که نومونه لیکل کېږي، نو هغه کسان 

يې مستحق دي چې له پيله او بيا تر پايه يې هر ډول مايل او معنوي قرباين 

ورکړې ده. د مايل مرستندويانو يوازې هغه خلک يا اشخاص مخالف وو چې 

څلی  يعي خربه ده چېطب په څيل کې يې خپله کومه مايل مرسته نه وه کړې،

په دې  دمايل قربانۍ او فکري تدبري ته په کې اړتيا وه،  په دعاګانو نه جوړېده،

خاطر چې دا حساسه مسله د نورو له ارضارو او ګواښونو خوندي پاتې يش، نو 

د ډبرليک اصيل منت مې چا رس نه رشيکوه، پر يو داسې منت مې کار پيل کړ 

الی شم. لومړی معيار خو دا و چې د څيل چې سبا ورځ هر چاته ځواب ووي

د پخواين ډبرليک منت بايد رضور رايش، پښتو منت يې هم ترتيب يش، په پيل 

ې لنډ څيل د بيا جوړوند دې کې پښتو منت او بيا دري منت، وروسته ورپسې 

 څيل په بيا جوړونه کېد دې تاريخ او ورپسې له هغو کسانو څخه مننه چې 

رسته کړې، د معنوي مرستې لپاره خو ډېر څرګند فورمول يې معنوي او مايل م

او معيار معلوم نه و، نو ځکه خو مې په ډېر لنډ ډول د لوی کندهار، لوی 

مرکز له قومي شوراګانو، مخورو شخصيتونو او ولسونو څخه شامل او ننګرهار، 
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 په عام ډول مننه ځای کړه، د لويې پکتيا له مخورو څخه مو دلته ځکه مننې ته

ځای ورنه کړ چې دوی مو د څيل د اصيل وارثانو او مدعيانو په توګه د 

منندويانو يا کوربنو رول ته پرېښودل، ځکه دوی بايد له نورو مننه وکړي، له 

ځانه خو مننه نه کېږي، هغه مشخص اشخاص چې مايل مرسته يې کړې وه، د 

 ه، حقهغو راوړل مې ځکه رضوري وګڼل چې يو خو يې مايل مرسته کړې و 

يې و چې نومونه يې رايش، بل ځينو رسه ژمنه هم شوې وه او بله مهمه خربه 

داده چې موږ بايد په خپلو کارونو کې رڼاوی تضمني کړو، سبا بيا يو شمېر 

خلکو ته پلمه په الس ورځي او وايي، دې خلکو دا پيسې له کومه کړې، 

لکو خد دې ی. حکومت ورکړې، بهرنيانو ورکړې، که دې کې د بل چا الس د

نومونه له دې اړخه هم رضوري وو چې نور خلک به هم داسې نېکو کارونو 

ته وهڅول يش او د دوی په هڅونه کې به هم مرستندوی واقع يش. د پيسو د 

مقدار لیکل ځکه په ډبره کې نه راتلل چې هلته دومره ځای نه و او بيا به سبا 

ما هم ورکولې، زما نوم دې  نورو اشخاصو هم دعوه کوله چې دومره پیسې خو

هم په کې رايش، البته د پيسو مقدار اعالن مو د پرانيستې غونډې پر ورځ 

عمومي غونډې او رسنيو ته پرېښود چې هلته به له ټولو جزياتو رسه خپرېږي. 

البته په څيل کې د انصاف د تامني په خاطر مو له دې قاعدې څخه کار 

هغه نوم به په رس کې راځي او بيا  واخيست چې چا ډېرې پيسې ورکړي، د

همداسې تر پايه په ترتيب رسه، تردې ځايه زما په ذهن کې څه ناڅه ستونزه نه 

وه، ځکه هر څه زما له السه او ذهنه تېر شوي وو، خو کله چې خپل نامه ته 

راغلم، نو له سخت رواين کړکېچ رسه مخ شوم، له يوې خوا د شهرت شېطان 

هر شخص دې زياتې منډې رامنډې ووهلې، توهني راته وويل چې تر بل 

شولې، تحقري شولې، لس مياشتې زيار دې وګاله، د چا زنه، د چا ږيره او د چا 

ملن دې ونيوه، په عذر، زارۍ، زيار او زحمت دې له هر چا پيسې راټولې کړې، 

خطرونه، ګواښونه او اخطارونه ټول دې وزغمل، مايل قرباين دې هم ورکړه او 

وخت دی چې په دې څيل کې خپل د دې زحمت دې هم وګاله، اوس  معنوي
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نوم په ښه مناسب ځای کې ځای کړې، چې اينده نسل ته پاتې يش او اوس 

هم چې په زرګونو خلک دا څلی ګوري، نو د نورو ترڅنګ به يې ستا په نامه 

هم ستګې لګي، په داسې حال کې چې ډبر ليک هم ستا په الس کې دی، نو 

يې نه ليکې بيا به يې څه وخت ليکې، شيطان به مې له څو الرو پر چې اوس 

ذهن بريد وکړ، ګوره چې د هغو خلکو او تنګنظرو فشار ته تسليم نه شې چې 

غواړي تا ستړی او مايوسه کړي او له بېالبېلو الرو په څيل کې ستا د نومليکنې 

د ده  شوه مخه ونييس، هغوی به د څيل تر جوړېدو وروسته ووايي چې ځه ښه

د نامه مخه خو مو ونيوله، دا هم زموږ لپاره يو لوی بری دی. کله به يې دا 

وسوسه هم زړه کې راواچوله چې ته خو وايې زه د حقيقت پلوی يم، نو دا خو 

هم يو واقعيت دی چې په دې کار کې دې تر هر چا زياتې منډې وهيل، نو 

و رو په ذهن کې نقش اراشه واقعيت او حقيقت تضمني کړه، خپل نوم د ډب

راتلونکي نسل ته يې انتقال کړه. شيطان دا او دېته ورته نورې په لسګونو 

وسوسې په ذهن کې راواچولې، څو ورځې مې د شهرت او نېکنامۍ د غريزې 

له ماهر شيطان رسه مقابله وکړه، کله به دی غالب و او کله به هم زه، خو څومره 

ېدلې، ما مې خپل ضمري رسه مشوره چې د څيل د جوړېدو ورځې رانږدې ک

زياتوله، ضمري مې راته وويل چې د ډبرو په ذهن کې د خپل نوم تر ليکنې د 

خلکو په ذهن کې ځان ته ځای پيدا کړه، يو ځل چې څوک د خلکو په زړه 

کې ننوت بيا يې نو څوک له هغه ځايه په توپونو او ټانکونو هم نه يش 

دي ډبره کې خپل نوم ځای کړې، نو همغه راايستالی، اوس که ته په يوه عا

خلک به بيا وايي چې ګوره د خپل نوم د لیکنې لپاره يې دا کارونه تررسه کول، 

نه وررسه د ملت غم و او نه يې دا کار د خدای د رضا لپاره کاوه، ضمري مې 

راته دا مشوره هم راکړه چې د څيل تر افتتاح وروسته هم د نجات څيل کار نه 

نور څيل به دې هم مخې ته رايش. په دې کې به هم ډېر دعوه خالصېږي، 

وکړي چې ولې يې نوم په کې نه دی راغلی، خو که ستا نوم په کې نه وي، نو 

ته به له دې څيل او له دې ډبرليک څخه په ښه ډول دفاع وکړې، ورته وبه وايې 
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ېر يم، ت به هم د ګيلې حق لرالی، خو چې زه ترې که زما نوم په کې وای، نو تا

ته هم يو څه قرباين وکړه، نو په دې ډول به د ډېرو رش پېښوونکو او شهرت 

غوښتونکو اشخاصو مخه ونيسې. ستا د منطق دفاعي ځواک به زيات يش او 

د نجات څلی به د ډېرو خلکو د ځاين غوښتنو له بريده وژغورې، خپل ضمري 

نتيجې ته  رسه تر همدې ژورې مشورې او هر اړخيز مصلحت وروسته دې

کر وروسته تر ډېر ف ورسېدم چې په ډبرليک کې به خپل نوم ته ځای نه ورکوم،

مې د څيل لپاره دغه الندې منت مناسب وګاڼه او پر ډبره د همدې منت د ليکنې 

 په لټه کې شوم:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 نجات څلی

د بېساري ست مرش او لوی نابغه يعنې اعليحرضت محمد نادر شاه افغان د 

رسښندنې او هېوادپالو مجاهدتونو په ياد چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه د وطن 

د فرياد په اورېدو يې د غلو د نسکورولو په تکل د جنويب مېړنيو په ملتيا په 

(مه يې د ۱۶د تلې پر )( ملريز کال ۱۳۰۸خپلو اته مياشتنيو اقداماتو او د )

وزيرستان په يرغل د افغانانو لوړ مرکز فتحه او الندې کړ او د سقاو زوی يې له 

خپلو خاينو ملګرو رسه د افغانستان له مخې ورک او پوپناه کړ، دا ټينګه خاطره 

ي ژغورونکد دې او پخه ابده جوړه شوه چې په لومړي ليد نظروالو ته، د وطن 

 ومنانځي او د روښانه وي، افغان ملت يې دا لوړ چوپړمېړنتوب او لوړ همت 

ل ډول ځانځارونې او رسښندنې پد دې خپل ټولنيز ژوندانه د نېکمرغولو لپاره 

 ونييس او تعقيب يې کړي.

 

 

 منار نجات

به یادگار فداکاری و مجاهدات وطن خواهانۀ یگانه قائد معظم و نابغۀ بزرگ 
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که به استامع فریاد وطن از گوشۀ  اعنی اعلی حرضت محمد نادرشاه افغان

مملکت به عزم استیصال سارقان در طی اقدامات هشت ماهۀ خود با دلیران 

( هجری شمسی مرکز ۱۳۰۸( میزان سال )۱۶جنوبی و به هجوم وزیرستان )

سنیۀ افغانیه را فتح و تسخیر و بچه سقو را با اراکین خائنش از صفحۀ افغانستان 

خاطرۀ استوار و آبدۀ ثابته بنیاد گذاشته شد تا در بادی محو و معدوم منود. این 

االنظار اهل بصیرت، شجاعت و علو همت این نجات دهندۀ وطن ثابت بوده 

ملت افغان این خدمت عالی شان را تقدیر و این گونه ایثار و فداکاری را در 

 تأمین سعادت حیات اجتامعی خویش تأسی و تعقیب کند. 

 

 مننه او کور ودانی، نهد نجات څيل بيا جوړو 
 

د نجات څيل د بيا جوړونې چارې د افغان ملت د بېالبېلو پرګنو د مرشانو له 

(مه نېټه د يوې لويې پرمتينې غونډې په ۲۳ل( کال د تلې پر )۱۳۹۵خوا د )

(مه نېټه، چې د هېواد د ۲۸ل( کال د زمري پر )۱۳۹۶د ) ترڅ کې پيل او

 سمون خوري، بشپړې شوې. لومړنۍ خپلواکۍ د بېرته ګټلو له ورځې رسه

ساختامين چارې يې د )پنځه ميليونه، نهه لکه، نهه پنځوس زره، شپږ سوه او 

پنځوس(افغانيو معادل د )اته اتيا زره، نهه سوه او پنځوس( ډالرو په مقابل کې 

)پکتني ساختامين رشکت( له خوا او پاتې نورې ساختامين چارې، ډيکور  د

( ساختامين STATE CORPSد سټيټ کورپس ) او ښکالييزه برخه يې

 رشکت له خوا په وړيا ډول تررسه شوې.

د ټول افغان ملت له غرييت مرشانو، په تېره بيا د لوی کندهار، لوی ننګرهار، 

شامل او مرکز د ولسونو، قدرمنو هېوادپالو افغانانو، جرنال عبدالرازق، ګالب 

منګل، حاجي حکيم خان منګل، حميد الله خيرب، حاجي خان محمد باز 

ځاځي، حاجي عتيق الله احمدي، حاجي عبدالباري منګل، محمد يوسف 

اصيل زوی، راضيه منګل، الحاج مولوي تره خېل محمدي، کامل نارص 
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اصويل، حاجي محمد نذير احمدزي، ضياء الحق امرخېل، عبدالرشيد ايويب، 

ساختامين  شېر، غالم محمد کاموال، ډاکټر رضوان احمدزي، شېرعيل خان

رشکتونو او نورو ټولو افغانانو څخه د زړه له تله مننه کوو، کور ودانی ورته وايو، 

څيل په بيا جوړونه کې يې مايل او معنوي مرسته وکړه او دا څلی د دې چې 

يې پر تيارو، جهالت او وحشت باندې د رڼا او عزت د يوه برمين يادګار په 

 کړ.توګه يو ځل بيا له رسه جوړ او هسک 

 په درنښت

 د لويې پکتيا ټول ولسونه

 

تر دې وروسته بيا د ډبرليک د جوړولو په لټه کې شوم. په داسې حال کې چې 

ېدل، کدمخه د څيل کارونه منظم روان وو، په دفت کې هم ګڼ شمېر کارونه را 

تر ټولو غټ مشکل د خلکو ناپالنه مالقاتونه دي، زمادفت ته هر څوک هر 

يش، ځکه ما له پيله بيا تردې دمه د خلکو پر راشه درشه هېڅ وخت راتلالی 

غټ دولتي چارواکي  ډول بنديز نه دی لګوی، څرنګه چې د هر وړوکي او

دروازه د خلکو پر مخ بنده وي، نو ځکه خو خلک داسې يو ځای ته مراجعه 

که څه هم د ډېرو خلکو د  کوي چې لږ تر لږه د دوی يو ډاډ پرې حاصل يش.

رسته رسول زما په وس کې نه دي، خو تر خپله وسه وررسه لګيا يم، د کارونو 
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ه همدې پرسطان وروستۍ ورځې او په تېره بيا داسد مياشت له کارونو ډکه وه، 

ورځو کې زما يو ځوان خوری )احسان الله( به لغامن کې په يوې هوايي مرمۍ 

واورېده، څو ورځې ولګېد او شهيد شو، د هغه د مور کومه ژړا او انګوال چې ما 

يې راته فکري مترکز خراب کړ، کله چې پر سړي د کورغم او د سارا غمونه 

او نور وليس کارونه راټول يش، نو رضور به له ستړيا رسه مخامخېږي. په تېره 

بيا له داسې يو حالت رسه چې د عوامو په خربه، ته به يې مړی ژړوې او دی به 

که  مسلې ښه ډېر وځورومل، خودې خولې پورې خاندي. د نجات څيل 

مقاومت مې نه وای کړی او همداسې پاتې شوی وای، هغه حالت يې بيا تر 

(مه ما او انجنري نصري بهسودوال ۱۹دې اوسنۍ ستړيا هم سخت و. د اسد پر )

يو کاري مهالوېش جوړ 

کړ، د هغه له مخې مې د 

(مې ۲۱او ) ې(م۲۰اسد )

کارونه د پالن مطابق پر مخ 

شلمه د  اسد پريوړل، د 

څيل په ځمکنۍ برخه کې 

 او پر شول فرشونه واچول

(مه بيا د څيل د رس ۲۱)

سمبول تيار شو، ماښام 

مهال د هغه د نصب لپاره 

الړو، جګ کرينګ يې په 

الره کې نه پرېښود، حاجي زمان، فريدون شېرزي او ميوند شاه احمدزي مرسته 

ونو تېر ر امنيتي چکپوسټڅخه حرکت کړ. دوی ت بای وکړه، کرينګ له کابل

 او تر الهورۍ دروازې يې ورساوه.

دا مهال مې ښاغيل نذير احمدزي ته هم زنګ وواهه، هغه هم د خپل کور له 

خوا ساحې ته راغی، د سمبول د جګولو چارې يې وکتلې، خوښي يې څرګنده 



 

 230 / نجات څلی
 

کړه، دغه راز يې )درې زره ډالر( چې مخکې يې ژمنه کړې وه، هغه هم راکړل 

موږ څخه که له  ا يې هم وويل چې په تېرو وختو کې د څيل په کار کېاو د

سستيا شوې وي، د هغو بښنه غواړم، ځکه ټول کار او جنجال موږ تاته پرېښود. 

(مه به که خري ۲۸احمدزي صيب رسه مې همدلته دا خربه وکړه چې د اسد پر )

د څيل د افتتاح مراسم تررسه کړو، هغه وويل، بيا به رسه کېنو چې د يوې ښې  و

غونډې بندوبست وکړو، ماښام ناوخته د څيل شاوخوا د لويې پکتيا ګڼ شمېر 

راټول شوي وو، ټولو د څيل پر کارونو خوښي څرګندوله  خلک ځوانان او نور

نې رسه سمې روااو يادګاري عکسونه يې اخيستل. د څيل چارې له مهالوېش 

(مه ۲۲وې، ان شاء الله چې ټاکلې نېټې ته به په خري رسه بشپړې يش. د اسد پر )

سهار لومړی ټلوېزيون ته او هلته تر څو رضوري مالقاتونو وروسته، کابل 

واليت ته مخامخ حق مارکېټ کې )جاهد ساين( لېزري خطاطۍ ته الړم هغه 

څو ورځې وړاندې زه او  رسه مې مخکې هم کتنه کړې وه، البته تر دې

ضياءالرحمن ضياء په درېيم مکروريانو کې يوې اليزري حکاکۍ ته تليل وو، 

له هغه څخه مو حال و احوال اخيستی و. خو )جاهد ساين( داسې يوه لېزري 

خطاطي ده چې په کابل کې تر دوی بل څوک د خطاطۍ لوی ماشین نه لري، 

 د شپې له خوا د څيل د بيا جوړونې د وروستيو چارو کتنه
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ارسه سو خپله د تيږې خوښولو لپاره ر هغه ته مې وويل، د ډبرليک لپاره بايد تا

الړ شئ، هغه خپله هراتی و او چا راته وييل وو چې د ډبرليک لپاره د هرات د 

تر ډبرې بله ښه دبره نه شته، ده ته مې وويل چې تاسو خو هغه  چشت رشيف

تيږه پېژنئ؟ ده وويل، هو پېژنم يې. په الره کې مو محمد اسالم چې هغه هم په 

متخصص دی، ځان رسه واخيست، مريويس ميدان ته  اصطالح د تيږو

ورڅېرمه د شاداب رفر بالکونو ته مخامخ د تيږو لويې لويې کارخونې او 

خرڅالو ځايونه دي، فياض حميد مې د خطاطۍ دوکان کې پرېښود، ما ويل 

چې زموږ تر راتګه تاسو د ډبرليک ډيزاين جوړ کړئ، څه فابريکې چې وې 

کرثيت هټيوال پېژندګلوۍ وختل، هغوی هم رارسه یو ټولې مو ګزوګام کړې، ا

څه ملګرتيا وکړه. موږ يو مت په یو مت او شل سانتي کې تيږه غوښتله، په دې 

کچه نه وه. شپېته په اتياوو، اوياوو او ان په سلو کې پيدا کېدله، يوې کارخونې 

 اته الړو، مالک يې سمه ستړي مه يش وکړه، ماته يې وويل، خرييت دی؟ م

ويل، تيږې پسې راغيل يو، هغه رسه د هراتۍ تيږې په ګډون هر ډول تيږه وه. 

هغه يو بل چاته تياره هراتۍ تيږه توږلې وه، خپل کاريګر ته يې وويل، که دا 

يې خوښه وي، دا ورته تياره کړه، هغه وويل، بل چاته مو جوړه کړې، ما وويل، 

پیدا  کړه، کاريګر يې يوه بله تيږهچې د بل چا ده نه يې غواړو، موږ ته بله پیدا 

سانتي کې(. ده وويل. د ډبر ليک لپاره اکرثه خلک  160سانتي په  60کړه، )

سانتي( بر ولري، موږ چې وکتل خوښه مو شوه، تيار  60همدا تيږه اخيل، چې )

کې( ترې دوه تختې جوړېدلې، دا  سانتي80په60دوه ډبرليکونه ترې راتلل، )

ه بر نايي دي، هم پيهم شته، چ دلته نورې سپينې تيږېمهال يې ماته وويل، 

کې او هم په اوږدو کې لويې لويې دي، دې ته مصنوعي تيږې وايې، دا يې 

وړې تيږې اوړه کړي، بيا يې بېرته ترې دغسې تيږه جوړه کړې، څه مواد يې 

وررسه يو ځای کړي، تیږه تر هراتۍ تيږې هم لوکسه او سپينه وه، ما وويل 

شوه، چې د مصنوعي نوم دې پرې کېښود، نو زړه مې ونه شو، ځکه خوښه مې 

زما اکرثه مصنوعي شيان نه خوښېږي، يوه تيږه طبيعي پاتې وه، دا هم مصنوعي 
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شوه، ما وويل، زموږ څلی ټول له طبيعي شيانو جوړ شوی، طبيعي ځانګړنه 

 ېلري، مصنوعي کوو يې نه، نو همدا وطنۍ هراتۍ تيږه مو خوښه ده، هغه ي

( افغانۍ يې قيمت شو، ۴۵۰۰ژر راته منظمه کړه، جدولونه يې ورته برابر کړل، )

بېرته د خطاطۍ دکان ته ورغلو، منت ما او فياض حميد اوه اته ځله ايډېټ کړ، 

تر بيا بيا کتنې وروسته به هم په کې يو نه يو توری ناسم و، کله چې پوره باوري 

اال ته مې وويل، اجوره دې ووايه، نو هغه ته مو السلیک وکړ، خطاطۍ و  شو،

( افغانيو ته راټيټ ۱۴۰۰۰پر هغه زما تر ډېر ټينګار وروسته هغه خپل نرخ ايله )

(مه به يوه د بېلګې په توګه ۲۳کړ، ورته مې وويل چې سبا دوشنبه د اسد پر )

جوړه کړې، که مو خوښه شوه، بله به هم جوړه کړې او که نه بيا به تيږه او ليک 

دلوو، د ماسپښني دوه بجې وې، له هغه ځايه د څيل ليدو ته ورغلم، د دواړه ب

محمد اسالم د کاريګرو له خوا ال د تيږو لګول نه وو خالص شوي، هغه ته مې 

بيا زنګ وواهه چې څلور، پنځه بجې به څيل ته راشې چې کاريګر دې ډېر 

وړه خسست دي او کار هم ډېر پاتې دی. څلور بجې مې ټلوېزيون کې ډوډۍ و 

او هلته د حاجي صيب مونجي په ګډون له څو سپني ږيرو او ځوانانو رسه تر 

کتنې وروسته بېرته څيل ته الړم، محمد اسالم هم راغلی و، خو انجنري پوپل 

چې ما رسه يې دا مهال وعده وه، د يو رضوري کار له امله حارض نه و، محمد 

و بايد د تيږو کار ( بج۱۲اسالم څخه مې لوز واخيست چې د دوشنبې تر )

خالص وي او د انګاف او رنګ کار يې بايد رشوع يش، هغه وويل، پيک 

الندې د تيږو د لګولو لپاره )وايرنګ( ته اړتيا ده، هلته تيږې نه ټينګېږي، 

همدلته نږدې له يو فلز کار رسه مو خربه خالصه کړه، هغه وويل سبا اته بجې 

ته ټلوېزيون ته راغلم، دلته مې د به ما خپل کار خالص کړی وي، ماښام بېر 

(مه د غونډې او د څيل د افتتاح د ۲۶ټلوېزيون اداري پالوي رسه د اسد )

غونډې په باب جلسه وکړه. اته نيمې بجې کور ته ورسېدم تر ډوډۍ وروسته 

 مې دغه يادښت وليکه.
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 يو ځل بيا جرګې او مرکې

 

(مه نېټه د سې شنبې ورځ بيا په منډو تېره شوه، سهار لومړی ۲۴د اسد )

ټلوېزيون ته او بيا له هغه ځايه نجات څيل ته الړم، د څيل کار ښه روان و، خو 

بيا هم تر ټاکيل پالن يو څه شاته پاتې و. بيا پوهنتون ته، له هغه ځايه لوړو زده 

ته! هلته مې د بانک له رييس کړو وزارت ته او له هغه ځايه بيا ميل بانک 

ښاغيل )جاويد وفا( رسه د ازادۍ ورځې د منانځې په باب خربې اترې وکړې، 

له هغه ځايه بيا د څيل کتلو ته ورغلم، تر هغه وروسته مو بيا ټلوېزیون کې د 

ازادۍ په باب د لويې غونډې جوړولو لپاره د ترتيباتو په باب بحث وکړ، څلور 

نک له رييس رسه مالقات و. دا مهال نذير احمدزي صيب بجې مې بيا د ميل با

زنګ وواهه چې دلته د جنوب ختيځ زون شورا راغلې او د څيل د افتتاح په 

باب ځينې اندېښنې او نظريات لري، که تاسو هم راشئ، ښه به يش، ما ويل لږ 

بند يم، که دوی يو څه معطلېدالی يش، نو زه هم درځم، خو په راتګ درځم. 

ويل، دوی وايي موږ انتظار کوو. تر مالقات وروسته د احمدزي صيب هغه و 

کور پر لوري الړم، الره سخته بنده وه، څه کم دوو ساعتونو کې ورسېدم، ماښام 

ملانځه ته څه وخت پاتې و، چې زه ورسېدم، اکرثه هغه مرشان په کې وو چې 

 مو هم موږ وررسه د حاجي صيب عبدالباري منګل، دمخه څو ورځې 

صمد ځاځي په کورونو او ژوندون ټلوېزيون کې څو ځله پر همدې تړاو کتيل 
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 وو. ښاغيل داود شاه نيازی، صمد ځاځی، حاجي عمر، مريزکوال، 

بخت محمد ځدراڼ او يو څو تنه نور نوي مرشان او ځوانان په کې وو، وروسته 

 عبدالرشيد ايويب او نېک محمد ولسمل هم راغلل.

ع راياده شوه او په تېره بيا د افتتاح خربه، د جنوب يو ځل بيا د څيل موضو 

(مه ۲۸ختيځ زون شورا وويل چې زموږ د شورا نظر دادی چې دا بايد د اسد پر )

افتتاح نه يش، يوه اوونۍ وروسته يا د همغې اوونۍ د چهارشنبې پر ورځ دې 

پرانيستل يش، داود شاه نيازي وويل چې د چهارشنبې ورځ هملته نږدې د 

ختيځ زون شورا ده او هلته نږدې يو زر تنه مرشان راځي، هغه به ټول  جنوب

تر غرمې وروسته رسه راشو، څيل ته او څلی به افتتاح کړو. يوه په کې وويل 

چې )د پکتيا د ځوانانو جرګه ګۍ( وايي چې موږ هېڅوک هم افتتاح ته نه 

ه وي رسه نپرېږدو او څو چې د افتتاح صالحيت او د غونډې پروګرام له موږ 

 او که څوک راغلل نو زموږ له غربګون رسه به مخ يش.

(مه ډېره مرصوفه ورځ ده، ميډيا هم مرصوفه وي، ۲۸ځينو نورو وويل د اسد )

نو ښه ده چې دا يوې بلې ورځ ته انتقال يش. چا وويل چې څلی بايد د یوه 

ېدی کشخص په نامه متام نه يش، ټولو په کې قرباين ورکړې ده، داسې نه يش 

چې يو څوک دې هر څه په الس کې ونييس، چا وويل چې د غونډې پر ورځ 

دې د څيل تاريخچه د يوه بېطرفه سړي له خوا ولوستل يش، مننه او کور ودانی 

دې هم د يو بېطرفه شخص له خوا وويل يش، هر څه دې د بې طرفه خلکو له 

 خوا برابر يش.

ده زړې، ځينې په کې بېخون اخوا دېخوا دومره خربې وشوې چې ځينې په کې

او ځينې هم په کې غريض او په شخيص ډول ماته راجع وې. ما ورته لومړی 

(مې نېټې د پرانيستې ګټې يوه یوه بيان کړه. د بېطرفه شخص په ۲۸د اسد د )

باب مې وويل چې کاشکې دا کار هم له رسه بېطرفه کسانو راپيل کړی وای، 

څيل د جوړونې په بهري کې د يو چا کاشکې خو يې دا جرئت لرالی چې د 

مانا ورکوي، هغه چاچې دا څلی يې تر دې د دې طرف واقع شوی وای، دا 
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ځايه راورسوه، هغوی مانا بې کفايته دي او يا چا رسه طرف دي، اوس به د هغه 

بل طرف د خوشالۍ په خاطر دا طرف له منځه وړو او په اصطالح داسې بې 

ی. برېږي چې تر اوسه يې هېڅ کفايت نه دی ښودال طرفه کسانو ته به زمينه برا

زه چې څومره د قضيې پر ماهيت پوهېږم، يو شمېر خلک چې د څيل د 

کړی و، اوس غواړي اصيل جوړوونکي حاشيې  ټجوړونې له بهريه يې ځان پ

ته کړي او يو ځل بيا پر واقعيتونو خاورې واړوي. کوم شی چې واضح دی هغه 

ږي او افتتاح کېږي به، خو ښه داده چې د اسد پر چې دا څلی به جوړې دادی

(مه افتتاح يش او که څوک ځان ته يو څه وايي، نور څيل هم ډېر پاتې ۲۸)

دي، هغه دې جوړ کړي. عبدالرشيد ايويب صيب چې لږ وروسته راغلی و، هغه 

(مه افتتاح ۲۸هم وضاحت وغوښت ، ما وويل، دوه خربې دي، څلی د اسد پر )

(مه ټينګار کوم او جنوب ختيځ ۲۸غه وروسته. ما ويل زه يې پر )يش او که تر ه

 خربې يادونه هم وکړه،د دې ته مې  زون شورا يې پر بله ورځ. ايويب صيب

اوس ښه شو چې تاسو هم تر لسو مياشتو وروسته بيا دې پروسې ته داخل 

شوئ، نو تاسې هم بايد خپل نظر ووايئ! ايويب صيب غوڅه خربه ونه کړه، يو 

خو چې نور  (مه دې يش،۲۸ل يې وويل چې زما خو زړه غواړي چې پر )ځ

يې نه غواړي بله ورځ دې يش. دا غونډه يو ځل بيا پر ډيالوګ بدله شوه او په 

ترخه ډيالوګ چې نه غواړم د ټولو بيان دلته وکړم او د لوستونکو ذهن پرې 

چې  و ښه دهستړی کړم، خو اخره کې ما وويل چې څلی د ټولو افغانانو دی، ن

يو خل بیا له ټولو مطرح شوراګانو رسه پرې بحث ويش، سبا شپه دې همدلته 

له هرې شورا په تېره بيا د لوی کندهار، لويې پکتيا او لوی ننګرهار له شوراګانو 

څخه په مساوي ډول پنځه پنځه تنه رايش او ځينې نور مطرح شخصیتونه، ټول 

ډه پرېکړه وکړو، پر همدې د عا وشوه. د به لومړی داليل ووايو او بیا به په ګ

وتو پر وخت ما د جنوب ختيځ شورا ته وويل هغه کسان چې د نجات څيل به 

باب دومره خربې کوي، ښه ده چې د ماللۍ څيل او واټ د جوړونې پرانيسته 

(مه ۱۰هم وکړي. دغه دی ايويب صيب تيار راغلی، د تېر کال د دسمرب پر )
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با مېنه کې د ماللۍ په نامه واټ چې له پخوا څخه هم د نېټه يې په احمد شاه با

هغې په نامه نومول شوی و، د جوړېدو او د څيل د بنسټ ډبره کېښوده، تاسې 

پوښتنه وکړئ چې د ستنې سپم په اندازه کار په کې شوی دی؟ دې وخت کې 

ايويب وويل دا ډبره عدالت ګوند ايښې، زه يې ذمه وار يم او عدالت يې ذمه 

دی، د هغه ځای وارث معلوم دی، عدالت، دی عدالت. ما ورته وويل، څه وار 

 وخت يې جوړوې؟

ايويب صيب وويل، ما په کې وخت نه دی ټاکلی دا چې څه وخت يې جوړوم 

دا زما خپل کار دی او چاته حق هم نه ورکوم چې ماته ووايي څه وخت يې 

رته وويل، نه جوړوې؟ د هغه څيل وارث موجود دی، عدالت ګوند دی، ما و 

خپل کور دې دی چې هر وخت دې زړه وغواړي جوړوې به يې؟ تا خو د 

سوونو خلکو په مخ کې وعده وکړه، هغه خو يو عام ځای دی، د ټول ولس 

دی، هسې نه چې يو ګوند لوحه نصب کړي نور بيا الړ يش. که دا ولس رښتيا 

يب يش. ايويب صهم ولس وي، نو په کار ده چې د داسې عامه ځايونو پوښتنه و 

وويل، نجات څيل کې مې هم تر ټولو زياته مايل او معنوي قرباين ورکړې ده، 

کېدی يش يون صيب به يو دوه ځله تر ما زيات څيل ته تللی وي، نور کار خو 

موږ کړی. ايويب صيب وويل، ما شل شل منزله، دېرش دېرش منزله تعمريونه 

څلی نو بيا څه دی؟بله خربه دا ده جوړ کړي، زه يې نه يادوم، دا يو څو مته 

چې يون صيب يو فرهنګي سړی دی، ښه به وای چې فرهنګي کارونه يې 

کوالی، په سياست کې يې ګوتې نه وهالی ډېره به ښه وای. درانه لوستونکي 

چې دا اثر لويل او يا يې کله هم د ايويب صيب ژمنې ليدلې وي، هلته به ورته 

ک هم شته چې په رڼا ورځ دې په ستګو ښه پته لګېدلې وي چې داسې خل

کې درننوزي، ما زړه کې وويل، افرين په دې سپني ستګۍ او افرين په دې 

اخالقي جرئت، هغه ته ځان داسې ښکارېده چې ګنې د سياست ست 

پر محور راڅرخي. ما وويل، که د ده متخصص او د ټول افغانستان سياست 

نو دا به هم زموږ لپاره يو غټ بری دې ولس سياستوال له درواغو منع کړل، 
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نو او کيوي، لنډه دا چې دا غونډه تر ټولو غونډو ستړې کوونکې، له غرض، 

د سه شنبې ماسخنت چې د نذير احمدزي له کوره  وسوسو څخه ډکه غونډه وه.

راغلم، نو لومړی مې د همدې ورځې يادښت وليکه او بيا د شپې تر ناوخته 

( ۹ې کتاب، منت وکوت. لږ شان خوب او سهار ))درې بجو( پورې مو د همد

بجې يو ځل بيا څيل ته الړم، کارونه مې چک کړل، زه او انجنري نصري احمد 

پوپل بيا د بريغونو د ستنو د ليدو لپاره الړو، فلزکار ژمنه وکړه چې نن ماسپښني 

يې د نصب کار رشوع کوم، تر دې يوه ورځ دمخه زه، انجنري پوپل او فلزکار، 

سيدنورمحمدشاه مېنې څخه عبدالحق څلور الرې ته الړو چې هلته د  له

بريغونو ستنې وګورو. )انجنري رضا( 

چې د بريغونو دا ستنې يې ودرولې 

وې، ما ال ورځ دمخه هغه رسه مالقات 

ستنو تاييد د دې کړی و او هغه هم 

کړی و. انجنري رضا نه یوازې عبدالحق 

څلور الرې ډيزاين کړې، بلکې 

پښتونستان واټ او د ښار يو شمېر 

هم ډيزاين کړي، نورې څلور الرې يې 

انجنري رضا په خټه افغان هزاره دی، 

هغه ماته په کابل کې ښاروالۍ کې له 

ايت وکړ او ويې ويل چې قصداً نه غواړي د يو شمېر متعصبينو څخه هم شک

پښتونستان څلور الرې جوړه يش. هغه د نجات څيل په ښکالييزه برخه کې 

هم د خپلې همکارۍ ډاډ راکړ او دا يې هم وويل، کوم فلزکار چې تاسو ته دا 

ستنې جوړوي، کار يې د ډاډ وړ دی. تر هغه وروسته کابل واليت ته مخامخ 

( ۱۴۹۰۰چې ډبرليکونه ترې راواخلم، هغه تيار جوړ وو، )حق مارکېټ ته الړم 

افغانۍ مې ورکړې، ډبرليکونه مې ترې واخيستل، دوه ډبرليکونه او په اوسپنه 

کې يوه جوړه شوې وړه لوحه. په الره کې په ډېر احتياط راغلو چې ډبرې ماتې 

 انجنري نصري احمد پوپل
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نه يش. ډبرليکونه مې په خپل دفت کې غيل کېښودل، چې څوک يې ونه 

، دا هغه منت دی چې عوامو او خواصو رسه پرې ډېره مشوره نه ده شوې ګوري

او که دا منت يو ځل د غريض خلکو خولې او مشورې ته غورځېدلی وای، نو 

څلی به پر ځای پاتې و، پر دې به رسه نه جوړېدل، د ډبر ليک منت له اصولو 

 رسه سم ترتيب شوی و.

ه وشوه، حک شو، دا يې بېلګه په تيږه کې همغه منت چې وړاندې ورته اشار 

 ده:

دا ورځ هم بيا په منډو رامنډو تېره شوه، ډېره ستړې کوونکې ورځ، وخت کم 

 او کارونه زيات.

احمدزي صيب په کور کې  (مه، د شپې )اته( بجې يو ځل بیا د۲۵د اسد پر )

جرګه شو، لومړی ايويب صيب تالوت وکړ، بیا حاجي صيب نذير احمدزي 
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ويې ويل، نن بايد د خوشالۍ خربې وکړو، د ورانۍ خربې هرکلی ووايه، 

پرېږدو، د څيل تاريخ مو بېرته تازه کړ، په خوشالۍ رسه بايد د افتتاح ورځ 

 وټاکو، زه نه د مرشۍ دعوه کوم، يوازې ستاسو خدمتګار يم.

نېک محمد ولسمل صيب وويل: ))موږ يو اوږد مزل لرو، په وړو وړو خربو 

ه کړو، تړه مهمه ده، تړه بايد ماته نه يش، که حاالت يې بايد خدشه دار ن

رضوري وي، داليل قوي وي او ګټه يې زياته وي، که تړه ماته يش پروا نه 

 (مه يا بله ورځ په ګټه وي، تصميم بايد پرې ونيسئ!((۲۸کوي، خو که د اسد )

د رحمت الله کټوازي صيب په نامه يو شخص وويل: ))د ميډيا، سياستپوهانو 

(مې ته دی، نو په دې ورځ يې افتتاح ۲۸نورو ټولو پاملرنه او نظر د اسد )او 

 کول مناسب نه دي، بله ورځ که رايش ښه به يش.((

ايويب صيب وويل: ))پرون زه د موضوع له عمقه نه وم خرب، په دې ورځ ميډيا 

ډېره مرصوفه وي، رسنيزه کول ډېر مهم دي، که چېرې بله ورځ يش، نو يوه بله 

 به هم زموږ په افتخاراتو کې زياته يش((.ورځ 

د مرشقي شورا استازي وويل: ))له هر قوم څخه بايدټول مرشان په کې ګډون 

 وکړي او که ټول رانه يش نو دا مسله بې ارزښته کېږي.((

(مه د خپلواکۍ ورځ ده، د نجات ۲۸د )رستېر( په نامه يو ځوان وويل: د اسد )

اکل يش، نه يوازې ورځ، بلکې دا چې پر هغې څيل ورځ بايد بله مهمه ورځ وټ

 ورځ نور څه کېږي، پر هغو هم بايد بحث ويش.

يو ځوان چې نوی دې بهري ته داخل شوی و، وويل: )) ځانغوښتنې بايد نه 

 وي.((

نذير احمدزي صيب وويل: ))که پر دوو ورځو يا نېټو فيصله ونه شوه، درېيمه 

الرې ته الړ شو، هر څه بايد په اتفاق  الر هم شته، خو موږ نه غواړو، درېيمې

 او اتحاد ويش.((

که کومه پېښه ويش او  (مه۲۸رحمت الله کټوازي صيب وويل: ))د اسد پر )

 خلک په وينو کې وملبېږي، نو مسوليت به يې څوک پر غاړه اخيل؟((
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نېک محمد ولسمل صيب وويل: ))که پر بله ورځ څه پېښه وشوه، مسوليت به 

 غاړه واخيل؟((يې څوک پر 

ايويب صيب وويل: ))د تېرې غونډې لپاره مو ښه امنيتي تدابري نيويل وو، خو 

 دېته يې هېڅ نه شو نيوالی.((

مريزکوال صيب وويل: ))معاون صيب څخه مننه! باتدبريه قوم هغه دی، چې 

په تياره کې رڼا راويل، که موږ خپله له يوه بحران څخه راونه وځو، نو بل ته به 

 حرانه د راوتلو الره څنګه وښيو؟((له ب

داود شاه نيازي وويل: ))موږ چې څه داليل لرل، اجامع مو پرې کړې وه، د 

(مه کې به جشن وي، په الرو ۲۸جنوب ختيځ زون، توافق کړی و چې د اسد )

او کوڅو کې به تګ راتګ هم مشکل وي، راتلونکې چهارشنبه که جوړه يش، 

ختيځ زون )اوياووتنو( مرشانو پرېکړه کړې وه ښه به يش، ځکه خو د جنوب 

چې پر دې ورځ دې افتتاح يش، نو زموږ خو همدا ورځ خوښه ده، ځکه په 

دې ورځ تيار شپږ اوه سوه تنه سپينږيري راځي، څيل رسه نږدې په يوه هوټل 

کې غونډه لرو، تر غونډې وروسته به څيل ته راشو، افتتاح به يې وکړو، خربه 

( تر دې خربو وروسته يو نيم په کې وويل: که داسې توافق ته به خالصه يش.(

نه رسېږو، نو ښه داده چې رايګريي وکړو او خربه فيصله کړو، د وروستي 

نظروال په توګه بايد ما خربه کړې وای، احمدزي صيب او نورو ماته وويل، 

 خري نو اوس تاسو وواياست چې څه وکړو؟

چې يو ځل بيا پر دې اسايس موضوع راټول  مننه ما وويل: ))له تاسو ټولو څخه

شوئ او مننه خو په دې کوم چې لس مياشتې وروسته ماته د څيل وارثني په 

الس راغلل، زه ډېر خوشاله يم چې دوی مسوليت پر غاړه اخيل او د منار د 

(مې لپاره خپل لسګونه داليل لرل چې ۲۸بشپړېدو افتتاح کوي، ما د اسد د )

ه نه باسو، د رايګريۍ خربه هم ځکه نه کوو چې رايه اوس خربه ډيالوګ ت

اچونه په هغه حالت کې خلک کوي چې د ټولو خواوو تناسب په کې مراعت 

غونډې د دې شوی وي، څوک د رايې حق لري او څوک يې نه لري، 
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څرنګوالی د حقيقي رايې اچونې ايجاب نه کوي نه دلته د ټول هېواد له بېالبېلو 

ه او نه هم هغه اصيل کسان چې تر دې دمه يې دا څلی سيمو استازيتوب شت

رارسولی دی، نو خربه بايد په اتفاق رسه تررسه يش، اوس چې د جنوب ختيځ 

د دې زون شورا او يو شمېر نور خلک چې نوي دې بهري ته داخل شوي او 

جريان ترشيح او توضیح ته هم اړتيا لري، هغه غواړي کومه بله ورځ انتخاب 

خلکو پر وروستي او نهايي هدف او مرام هم زه سل په سلو کې د دې کړي، 

پوهېږم، نه غواړم، خربه کوم جنجال ته ووځي، زما هدف د څيل جوړول وو، 

هغه تررسه شو، که هغه کې ما صادقانه منډې وهلې وي، خدای به يې اجر 

راکړي، که نه نو له چا څخه د څه يش د غوښتنې اړتيا نه لرم، د څيل افتتاح 

لومړی د نجات ورځ او دويم خپله څلی  صيل موضوع نه ده، اصيل موضوعا

دی، افتتاح يې يوه ضمني او فرعي موضوع ده، اوس نو دا جرګه چې په هېڅ 

وجه نه د ټولو پښتنو، نه هم د ټولو سمتونو او نه هم د ټولې پکتيا د ولسونو 

ينګار کوي، ټ استازيتوب کوالی يش، خو بيا هم چې د افتتاح د ورځې پر تغري

هره ورځ چې دوی غواړي همغه دې وټاکي، لکه څنګه چې نيازي صيب 

وويل، د چهارشنبې ورځ هلته تياره غونډه ده، پر همغې ورځ دې افتتاح کړي. 

خلکو راټولول هم مشکل وي، نو د دې رته بيا و ځکه چې د دويم ځل لپاره به 

 ښه ده چې پر همغه ورځ يې افتتاح کړئ.

پوهېدلو، چې اکرثه دا ډول غونډې د حکومت  ډو پر هدف موږډول غوند دې 

له خوا جوړېږي، د ډوډۍ او هوټل لګښت يې هم حکومت ورکوي، څه 

متحداملال خربې په کې ويش او د حکومت ځينې خربې تائيد يش او يو نيم 

 ناخربه په کې انتقاد هم وکړي او بيا غونډه پايته ورسېږي.

ته هم سخته وي چې خلک راټول کړي او لګښت هره ورځ د شوراګانو مرشانو 

پرې وکړي، يو شمېر خلکو ته چې د غرمې ډوډۍ ورنه کړې او هم د موټر 

کرايه، د نږدې خپلوانو جنازې ته هم نه ځي، نو پاتې شوه ميل غونډو او جرګو 

تګ. ما ويل ځه څه ته به يې په تکليفوو چې ورځ تغري کړو، نو پرېږده چې  ته
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شپه دمخه ه خوښه متام يش. خدای حارض دی چې تر دې هر څه د دوی پ

چې د نذير احمدزي په کور کې پر همدې مناسبت غونډه وه، تر هغه وروسته 

مې له خپل ضمري رسه مشوره وکړه او پرېکړه مې وکړه چې څه دوی وايي همغه 

وررسه ومنه، څرنګه چې ځان له يوه تاريخي مسوليته خالص کړم، نو ځکه خو 

وی ټولو ته نوبت ورکړ، په پای کې مې وويل، ورونو! زه دلته نه د مې اول د

کوم ګوند، نه د کومې شورا، نه د کوم قوم او نه د کوم سمت په استازۍ خربې 

کوم، د يوه عادي افغان په توګه مې خپل نظر او داليل پخوا بيان کړي وو، اوس 

ه منظم رونه پچې تاسې خپل نظر لرئ، وررسه مخالفت نه لرم، تاسې ټول کا

ډول جوړ کړئ، که موږ غوندې خلکو ته په کې اړتيا وه، پر موږ غږ وکړئ، 

څه مو چې له واکه او ځواکه پوره وي، هغه به تررسه کوو، يوازې يو وړانديز 

لرم او هغه دا چې تر دې ځايه مايل حسابونه ټول پاک او شفاف دي او ټولې 

او السليکونه مې ترې له نېټې ې پيسې زما په خپل الس ټېکه دار ته وررسېدل

رسه سم اخيستي دي، هغه مايل راپور زه درکوم، داسې نه يش چې وروسته نور 

خلک دعوه وکړي او ووايي چې ما خو په کې دومره پيسې اچولې دي، هغه 

زما نوم څه شو او يا د هغو کسانو نومونه هېر او تېر يش چې تر دې دمه يې 

راپور چې په هر چا لولئ، بې طرفه وي او  څيل ته پيسې ورکړې دي. نو هغه

 د نذير احمدزي په کور کې د جرګې يو انځور
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که با طرفه، هغه بايد دقيق وي، ځکه چې سبا به هغه خلک وايي چې پيسې 

موږ ورکړې او نومونه د نورو خلکو يادېږي، هغو ته زه مسوليت لرم چې د خپلو 

پيسو حساب و کتاب يې څرګند کړم. دوميه مسله داده چې دوه ځله دا څلی 

امخ شو، يو ځل ښاغيل ګالب منګل په کې مداخله وکړه او له ستونزو رسه مخ

مشکل يې حل کړ او دويم ځل شميم کټوازي فوق العاده همکاري وکړه او 

يو بل ساختامين رشکت يې پیدا کړ چې پاتې کارونه يې پر مخ يوړل، نو د 

هغوی له تصميم پرته که هره جرګه پرېکړه کوي، هغه به بې انصايف وي. ځکه 

چې دلته اوس پرېکړه کوي، دا د بحران په وخت کې يو هم حارض  کوم کسان

نه وو او نه يې څه تررسه کړي، نو پر همدې خربو مو دعا وکړه، غونډه پايته 

ورسېده، نذير احمدزي صيب او نورو مننه وکړه، نيازي صيب وويل، لږ وخت 

ائيدي تراکړئ، هغه په تېر وخت کې زما د کارونو ډېره ستاينه وکړه او ډېرې 

خربې يې وکړې، خو ما ټولو ته وويل، تاسې خپلې جلسې ته دوام ورکړئ، 

نور کارونه پسې تعقيب کړئ او څه چې مو فيصله وکړه، که موږ ته د مرستې 

 اړتيا احساسېدله، هغه به تررسه کوو.

په همدې کې ما له ټولو اجازه واخيسته او د خپل کور پر لوري رهي شوم، د 

هم وکوت او د پنجشنبې سهار يو ځل بيا څيل ته الړم او  شپې مهال مې څلی

(مه نېټه وه، د ازادۍ د کليزې د ۲۶مې پر همدې ورځ چې د اسد ) دغه راز

منانځلو لپاره د پاتې کارونو د رسته رسونې په خاطر چټکې هڅې پيل کړې. د 

پنجشنبې ورځ ډېره مرصوفه ورځ وه، د يوې غټې غونډې لپاره ترتيبات نيول 

ال ډېر کارونه يې پاتې وو، نو ژر مې يو کاري پالن جوړ کړ، دا مهال د  چې

ښاروالۍ د دولسمې ناحيې رييس )عبيدي صيب( او د حوزې د ميل امنيت 

محمد زمان( راته زنګ وواهه چې هلته د احمد شاه بابا مېنې حاجي امر )

ان ګولسونو د )رضا رفعت( او )بهشتې( چې د سږ کال کانکور کې اول منره 

شوي او يو بل قاري صيب )نصري احمد( په وياړ غونډه جوړه کړې، که ته رانه 

شې، دا خلک او موږ ټول خفه کېږو، مجبور شوم، هلته الړم، ښه لويه غونډه 
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( بجې له هغه ځايه څيل ته الړم، پاتې کارونه مې ورته وويل او بيا له ۱۲وه، )

تقالل د نډيواالنو رسه د اسمو له ا هغه ځايه يوه بجه دفت ته راغلم. په دفت کې

منانځغونډې ته ترتيبات ونيول، څرنګه چې سږ کال په کابل او ټول  ورځې

افغانستان کې د خپلواکۍ جشن منانځل کېده، نو هغه دوه درې سټېجه چې 

( ډالره په کرايه ۲۵۰۰ډېر ښايسته وو او دا دوه کاله موږ د يوې شپې لپاره په )

دود سټيجونه مخکې تر مخکې ريزرف شوي وو، د دفت راوړل، سږ کال دا مح

ملګرو وويل، موږ يې تر هغه په ښه ډيزاين جوړوو، هم کم لګښته دي او هم 

به يې هر وخت جوړوو، خوازې مو راوغوښتلې او ماسپښني مهال پرې کار 

(مه منانځو او بیا يې يوه ۲۶کال پر کال د اسد پر ) ،(مه۲۸پيل شو. موږ د اسد )

(مه شپه چې سبا يې د استقالل ورځ وي، خپروو، نو دا ۲۷وسته پر )ورځ ور 

 کار مو هم د پالن مطابق روان و.

د شپې اته نيمې بجې غونډه پيل شوه، د خدای فضل و، دومره کسان راغيل  

ه ونډه په ښه ډول پيل شوه او پغ وو چې د ټلوېزيون په انګړ کې نه ځايېدل،

ښه ډول پايته ورسېده، په غونډه کې مې يو خل بيا د څيل د اکامل خربې 

وکړې او هم مې د مرستندويانو نومونه په ترتيب رسه واخيستل او ومې ويل 

 چې له دغو کسانو پرته بل هېچا مايل مرسته نه ده کړې. 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د خپلواکۍ ورځې د منانځې يو انځور
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 د څيل ډبرليک او د هغه برخليک

 

(بجې ټلوېزيون ته راغلم چې ځينې کارونه منظم کړم، ۸ورځ سهار )د جمعې 

څخه د  (مې نېټې۲۸جالل اباد ته مې د تګ تياری نيوه، ځکه چې د اسد له )

څيل افتتاح هم وځنډېده او دلته د ازادۍ په وياړ زموږ غونډه هم پايته ورسېده، 

خه ځينو ر څڅه وخت راته سپام شو. د پنجشنبې ورځ لس بجې راته له ننګرها

زنګونه ووهل چې که موږ رسه په جالل اباد کې د خپلواکۍ جشن  دوستانو

وويل، دجمعې ورځ تر دوو بجو که جالل  ویومنانځې ډېر خوند به وکړي، هغ

اباد ته راشې، موږ ښار کې ګرځو، د هېواد بريغونه رارسه دي، نو ته هم موږ 

 م، هغوی وويل، ځه يو ساعترسه وګرځه، ما ويل ډېر کارونه دي دروبه نه رسېږ 

( بجې درته منتظر يو، د ټولو هيله ده، ويې ويل زموږ نور مرشان خو ۴نور هم )

ډارېږي، په داسې پروګرامونو کې ګډون نه کوي، نو ټولو ويل، يون صيب که 

رايش، زموږ ستړيا به رفع يش، جشن به خوند وکړي، ما ويل زه کوښښ کوم، 

نه ده، هغو وويل، قطعي يې کړه. د پنجشنبې خو وعده سل په سلو کې قطعي 

ماښام ناوخته د ننګرهار وايل )ګالب منګل صيب( زنګ وواهه، اول يې د څيل 
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د حال او احوال پوښتنه وکړه، هغه له جنجالونو خرب وو. بيا يې وويل که جشن 

لپاره ننګرهار ته راشې، ډېره به ښه يش، ما وويل، دلته کارونه دي، خو کوښښ 

( بجې ټلوېزیون ته راغلم، دغه يادښت مې ولیکه، اوس ۸جمعې سهار ) کوم. د

د تېرې شپې د پروګرام د ايډېټ پوښتنه وکړم، بيا غواړم  غواړم، په ژوندون کې

منار ته ډبر ليکونه يوسم، چې تردې دمه يې چا مخ نه دی ليدلی، د هغو تر 

 -دولس رمهنصب او په څيل کې که ممکن وو، ديوه بريغ تر نصب وروسته غ

 يوه بجه دننګرهار پر لوري حرکت وکړم.

(مه د جمعې مبارکه ورځ شاوخوا لس بجې مې دوه ډبرليکونه ۲۷د اسد پر )

چې مخکې مې د هغو د څرنګوايل په باب يادونه کړې وه، څيل ته يوړل، 

کارګرانو ته وويل چې زه اوس  مې مجيب الرحمن لحاظ هم رارسه و، څيل کې

ژر ولګوئ، ځکه چې مخکې تر دې چې څلی افتتاح يش، هر  تيار والړ یم، دا

سړی پرې يوه تبرصه کوي، ځينې به بيا وايي چې زما نوم ولې په کې نه شته، 

ما خو هم يوه ورځ په کې منډه ترړه کړې، ساختامين انجنري ته مې وويل چې 

کله دې هم ډېر ليکونه نصب کړل، يوه پرده پرې وغوړوه چې تاسو دلته کار 

ئ )تيږې فرشوئ(، هر سړی به راخېږي، بيا به دا ډبر ليک ګوري او تاسو کو 

ته به د کار مزاحمت پېښوي او يو شمېر هغو تنګنظرانو ته به هم پلمه په الس 

نور زغمالی يش. انجنري نصري  هم وريش چې نه خپله کار کوالی يش او نه

رته يو و، زه و احمد پوپل راته وويل چې ته بېغمه اوسه، کله چې کار خالص ش

 پوښ ورکوم او د پرانيستې پر ورځ به يې ترې بېرته لرې کړو. زه بېرته ټلوېزیون

ته راغلم او د جالل اباد سفر ته مې ځان تيار کړ، ډاکټر هجرت ګرديوال چې 

د ميل تحريک غړی دی او کور يې څرخي پله رسه نږدې سيمه کې دی، ماته 

ته ځې، نو د جمعې ورځ غرمه مې د يې ال پرون وييل وو چې که جالل اباد 

کندوز پخوانی والی )سليم خان کندوزی( او وکيل صيب )اجمل عمر( مېلامنه 

دي، نو تيار په دې الره راشه، غرمه به دلته تېره کړې، بيا به ځې. دولس نيمې 

 بجې له دفته ووتم، ما ويل ځه د څيل کار به وګورم، بيا به د بابا مېنې پرالره
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يمې ته ځان برابر کړم. کله چې څيل ته الړم، نو کاريګرانو د يوه څرخي پله س

ډبر ليک د نصب کار پيل کړی و، څرنګه چې ډبرليک په ډېر احتياط لګول 

کېږي، نو وخت غواړي، نو ځکه ترې روان شوم، یوه نيمه بجه د ډاکټر هجرت 

 ځای ته ورسېدم، ډوډۍ يې ماته معطله کړې وه، کندوزي صيب او اجمل عمر

صيب رسه مې څو دقيقې د مملکت پر مسايلو بحث وکړو، دې کې يې وويل، 

ډوډۍ تياره ده، بله کوټه کې ډوډۍ ايښې وه، کله چې ډوډۍ ته تللو، نو په دې 

وخت کې د )انجنري نصري ميا( له خوا زنګ راغی، انجنري ميا هغه څوک دی 

منار د بېروين ډيزاين نقشه يې جوړه کړې وه. ماته يې وويل: ))استاد د دې چې 

ما  هبانجنري نصري هستم، از ميدان هوایی گپ ميزنم، همني حاال از ساحه کار 

کاريگر زنګ زده بود، که دو نفر از موتر سياه ضد مرمی تا شد، مرا تهديد هم 

 به ديوار زمني ه دربه( که نصب شده بود او را و ديگری کيکرد، يک سنګ )کت

تکيه شده بود، هر دويش باخود برد، منرب تلفون خود را هم داد و ګفت هر 

کس امد اين منرب ما است، برای ما زنګ بزند، و گفتند که ما عضو يا معاون 

مربوط ماست، اين سنګ ما اصالح  شورای واليتی پکتيا هستم، اين منار

صمد ځاځی معرفی کرد(( چورت مې ميکنيم، و دوباره مياريم، و نام خود را 

ډېر خراب شو، ما ويل که دا مسله لکه د هغو نورو په شان يو ځل مشورې ته 

الړه، نو هېڅکله به يې سم حل راونه وځي، دې وخت کې بيا غږ شو، استاده 

ډوډۍ تاته منتظره ده، ژر الړم، ډوډۍ ته، خو چندان ښه راباندې ونه لګېده، 

ړې، له وايل صيب او وکيل صيب څخه مې اجازه ژر مې يو څو مړۍ تېرې ک

واخيسته، ورته مې وويل چې څلور بجې ننګرهار کې يوه غونډه ده، بايد ځان 

ورسوم، دوه بجې او پنځه لس دقيقې د ډاکټر هجرت له کوره راووتم، تنګي 

ته دوه نيمې بجې ورسېدم، کله مې زړه غوښتل چې راځه بېرته وګرځه، بیا مې 

(مه ده، خري يوه ورځ به ګوزاره وکړو، ۲۸غري له هغې هم د اسد ) وويل، سبا خو

په همدې منځ کې مې نذير احمدزي صيب ته زنګ وواهه، ما ويل دغسې 

پېښه شوې، صمد ځاځي ډبرليکونه ځان رسه وړي دي. هغه وويل، لږ صرب 
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کوه، چې زه ورته زنګ ووهم، بېرته يې ماته زنګ وواهه چې هغه وايي موږ 

دا تيږې راوړل شوې دي، دا نومونه موږ  ه نه ده شوې او په خپل رسرسه مشور 

ته د منلو وړ نه دي، دې کې پخواين شهيدان نه دي راغيل، موږ به ټولو رسه 

مشوره کوو او بيا به تصميم نيسو چې دا او که نورې تيږې ولګوو، ما ورته وويل 

چا ورکړی چې ته دا صالحيت  چې د وړلو مشوره يې له چا رسه کړې ده؟ ده

د نورو له مشورو پرته دا کار وکړي، بل ده خو په څيل کې څه عميل ونډه هم 

نه ده اخيستې چې که چېرې دی نه وای، نو دا څلی به نه و جوړ شوی، بل نور 

څيل او ودانۍ چې جوړې شوې دي، هغه دې وکتل يش چې هغو کې ډبر 

ه کې کاوه چې دی پليکونه څه ډول ليکل کېږي، مخکې يې پر ما تور پورې 

نوم ليکي، اوس دې په کې زما نوم پیدا کړي. نذير احمدزي وويل، ځه  خپل

خري دی، ته لږ اوسېله کوه، زه يې انشاء الله يو دوه ساعتونو کې حلوم، کله چې 

څه باندې درې بجې وې، موټر خراب شو، موټر  نغلو ته ورسېدو، نو ساعت

و غلو ډنډ په وروستۍ برخه کې د کبانمې په يوه خوندي ځای؛ د کابل طرف د ن

په نويو جوړو شويو هوټلونو کې ودروه، له رسويب څخه مستي راغی او موتر 

يې جوړ کړ. ما په دې منځ کې چای وڅښه، د هرات، کابل، ننګرهار او ځينو 

نورو واليتونو له يو شمېر اوسېدونکو رسه مې، چې همدلته دمه کېدل، سيايس 

انځه مهال مې وايل صيب ګالب منګل وليد، هغه وويل، تر بنډار وکړ، ماښام م

ملانځه وروسته به مجلس کوو. تر ملانځه وروسته مې يو ځل بيا ورته د څيل 

تېر داستان او اوس د ډبرليکونو برخليک او د افتتاح مراسم ټول ترشيح کړل. 

هغه نذير احمدزي ته زنګ ووهه، هغه په يوه محفل کې و، خربې وررسه ونه 

 وې.ش

 د شپې زه جالل اباد کې خپل کور ته الړم، چورت مې خټه و، 

رشيف الله نارصي او فريدون شېرزي ته مې وويل، ښار کې ځوانان ډلې ډلې 

ګرځي، که خوښه مو وي، راځئ موږ به يې هم په جشن کې ګډون وکړو. 

لومړی مستوفيت واټ ته ورسېدو، کله چې خلکو موږ وليدلو ټول راټول شول، 
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يې يادګاري عکسونه اخلو، ګڼه ګوڼه چې زياته شوه، نو يو ځوان وويل، ويل 

يون صيب د هغه موټر رس ته پورته کړئ چې هم خلکو ته مبارکي ورکړي او 

هم خربې وکړي. دې رسه پوه شوی نه يم، خلکو په دقيقه کې د موټر رس ته 

غ يې ري وخېږومل، د ميل بريغ په رنګ، رنګ خولۍ يې راته په رس کړه، ميل ب

راته غاړه کې واچوه، ټول څو شېبې غيل شول ما ټولو ته د خپلواکۍ مبارکي 

ورکړه او بيا مې يو څو شعارونه هم ورکړل، دوی ټولو بدرګه کول، شپېيل، 

چکچکې او ګرم احساسات څرګندېدل، کله چې زما شعارونه خالص شول، 

و ع وکړه، واړه انو دې کې د موسيقۍ يو درز شو، ځوانانو په اتڼ او ګډا رشو 

ځوانان له مخې لګيا وو، چا مخونه د ميل بريغ په شان درې رنګه رنګ کړي 

وو، چا درې رنګه جامې اغوستې وې، څرنګه چې دا مهال جالل اباد کې ډېره 

ګرمي وه، نو له ټولو خولې روانې وې، د هر ځوان مخ او بدن له درې رنګه 

نګونو )هويل( مېله وي. ټول جالل رنګونو ډک و، عيناً لکه په هند کې چې د ر 

اباد رنګني وو، کله چې موسيقي لږ ارامه شوه، يو دم يو ځوان غږ کړ، ژوندی 

دې وي يون صيب چې په دې توره شپه کې له موږ رسه جشن منانځي، ټولو 

بدرګه کړ، بل وويل، مرګ دې وي په معلم عطا، مرګ دې وي په دوستم، ټولو 

ل. دې وخت کې مې يو چاته وويل چې د وررسه دا شعارونه بدرګه کو 

اشخاصو ضد شعارونه مه ورکوئ، نن يوه ميل ورځ ده، د خپلواکۍ شعارونه 

ورکړئ. بيا نور دا شعارونه غيل شول، د ښار درېو نورو واټونو ته الړم، هر ځای 

کې د خلکو همدومره مينه او هرکلی و، د خلکو مینې زما هغه ستړيا تر ډېره 

د نجات منار د بيا جوړونې په برخه کې د يو شمېر تنګنظرو حده وايسته چې 

 بجې کور ته الړم. ۱۲اشخاصو له خوا راته رامنځته شوې وه. د شپې 
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 سهار اته بجې بيا د واليت مقام ته ورغلم، مېلامنه هم راروان وو، وايل صيب

يو ځل بيا نذير احمدزي ته زنګ وواهه، ټلېفون يې رخ  )محمد ګالب منګل(

شو، د مشکل د حل په باب يې وررسه خربې وکړې، هغه ورته ډاډ ورکړ، بيا ما 

منګل صيب ته وويل چې ته خپله کابل ته الړ نه شې او ټول راټول نه کړې دا 

 په يو او دوه ټلېفونونو مشکل نه حلېږي. وايل صيب په دې قانع شو چې کابل

ځای تر دې  دکې به د يکشنبې پر ماښام يوه جسله ونيسو، وايل صيب وويل، 

لوبغايل کې په همدې مناسبت د  جشن وروسته، هلته په غازي امان الله خان

کرکټ لوبې دي، هغه به هم موږ رسه په ګډه وګورې. جالل اباد کې جشن په 

م  ته الړو. هغه هښه شور او ځوږ رسه تېر شو، بیا غازي امان الله خان لوبغايل

ښه خوندور پروګرام و، د لغامن وايل عبدالجبار نعيمي صيب هم حضور 

درلود. )زهري صيب( چې دا څو کاله په ننګرهار کې د ميل جشنونو په جوړېدنه 

چې نن شپه زموږ لوی تفريحي پروګرام دی،  کې کارنده ونډه لري، راته وويل

وم، د شپې جشن ته الړو، په رضور پاتې شه، موږ ډېر خوشالېږو، پاتې ش

مشهور هرنمندان ورته راغيل وو،  زرګونو ځوانان او له کوزې پښتونخواه څخه

ميل ترانې وويل شوې، ډرامې اجرا شوې، د مدين ټولنو استازي )قرار عزيزي 

صيب( څو تنو مرشانو ته مډالونه هم ورکړل، زه يې هم ياد کړم، دوی دې 

ه کابله د جالل اباد پر لوري راغلم، يوولس کړي، سهار اته بجې ل خدای ښاد

 په جالل آباد کې د خپلواکۍ ورځې د جشن يو انځور
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نيمې بجې راورسېدم، لږ استاحت مې وکړ، څلور بجې ټلوېزيون ته الړم، د 

پکتيا د يو شمېر قومي شوراګانو استازي او څو تنه مخور شخصيتونه راغيل 

وو، هم يې د څيل په باب بحث وکړ او هم يې د ډبرليک موضوع ياده کړه. د 

ې دوی هم څو نظرونه لرل، چا وويل نومونه دې وليکل ډبرليک موضوع ک

يش، چا وويل، نه دې ليکل کېږي. معموالً هغه کسان د نورو د نومونو د لیکلو 

داستان ليکل ځکه رضوري د دې مخالف وو چې پيسې يې نه وې ورکړې. 

دي چې هره هغه موضوع چې يو طرف په کې زيامنن شوی وي او اکرثيت 

وي اووښتی، نو که دا وخت کې مسله مشورې او رايې اچونې ته په کې زيان نه 

ته واچول يش، د اکرثيت نظر اتومات تايدېږي. هغه کسان چې مادي او معنوي 

قرباين يې ورکړې وي، که هغوی حق په جانب هم وي، هغه نور هم تاواين 

کېږي. اصويل صيب چې دا څه موده بهر کې و او ما وررسه له جالل اباده په 

اپ( خربې کولې، راته وويل چې يکشنبه مازيګر رارسېږم، اول ستا  )وټس

 دفت ته او بيا د غونډې ځای ته ځو.

اصويل صيب شپږ بجې زموږ دفت ته راورسېده، د پکتيا له مخورو څخه مې 

ورته خدای پاماين واخيسته، ما او اوصويل صيب مجلس وکړ، ټول جريان مې 

تېر کړ او بيا له ژوندون څخه د څيل پر لوري الړو، هغه مو وکوت، دی هم ډېر 

 خوشاله شو او بيا د وايل صيب ګالب منګل کور ته ورسېدو.

 مخورو رسه د ناستې يو انځورپه ژوندون ټلوېزيون کې د پکتيا له 
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 درنه جرګه او ترخې خربې

 

اته بجې به وې چې زه او اصويل  (مه د يکشنبې ورځ د شپې۲۹د زمري پر )

 صيب د ګالب منګل کور ته ورسېدو، حاجي خان محمد باز منګل چې 

يې دې څيل رسه مرسته کړې وه، هغه او څو تنه نور سپني ږيري  (لس زره ډالر)

نذير احمدزي او نورو ته مې ال مخکې تر مخکې  هم راغيل وو. ګالب منګل،

 رثه مايل مرستندويان او د متعرضينو پهدا وييل وو چې دې غونډې ته بايد اک

استازۍ دوه درې تنه رايش چې يو بل ته د مرستندويانو د نومليکنې يا نه ليکنې 

په باب قناعت ورکړي، که دوی يو بل رسه موافقې ته ورسېدل، نو زموږ هېڅ 

ې دې تنه غړي خپل پنځه لس اعتاض نه شته او که بیا هم هره شورا خپل لس

ته د مساوي وخت حق غواړي،  يل او هر يو بيا په خربو کې ځانغونډې ته راو

ی کېږي چې اصيل لګښت يې ورکړ  دا خو نو بیا د هغو کسانو په حق کې رلم

لبوي، دا خو نو بيا کوم اخالقي ارزښتونه نه سد نورو حق  او هغه کسان چې

 ضياء الحق امرخېل صيب راغی ورپسې  دي. څو شېبې ناست وو چې

غالم محمد کاموال چې دواړوپه څيل کې يو )يو نيم زر( او بل )زر( ډالره 
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مرسته کړې، یوازې يوازې راغلل. ما احمدزي صيب ته وييل وو چې د 

متعرضينو په استازۍ دې صمد ځاځی، داود شاه نيازی او يو تن بل څوک 

 رايش، هغه کسان چې د خپلو ټولنو استازويل وکړای يش له يوې شورا دې ګڼ

 شمېر کسان نه راځي، خو کله چې احمدزی صيب راغی، هغه رسه 

صمد ځاځی، نيازی صيب، ايويب صيب او نهه لس تنه هغه نور ځوانان هم 

راغلل چې دا څو ورځې يې پر همدې مسله موږ رسه ناندرۍ وهلې وې او 

غوښتل يې چې يوازې د دوی خربې بايد تائيد يش. ما چې دا ډله وکتله، بېرته 

وړ داستان را په زړه شو. حاجي صيب عبدالباري منګل رسه هم څو تنه هغه ز 

 وو، زړه کې مې وويل، له دې جرګې څخه حتمي د خفګان بوی راځي.

لومړی امرخېل صيب د قران کريم يو څو ايتونه تالوت کړل، بیا احمدزي 

ه داسې شکل ېر داستان پتبيا صيب خربې پيل کړې، د څيل په باب يې یو ځل 

بيان کړ، لکه څوک چې د بل چا د شولو 

نهال ګزو ګام کړي، له ډېرو شيانو څخه 

په مجلس کې د ځينو اشخاصو د نزاکت 

په وجه رسرسي تېر شو، نوې خربه په 

کې دا وه چې )زرمتي صيب( پنځه کاله 

څيل امر اخيستی و، کار د دې مخکې 

ې ک يې رشوع کړی و، بېالبېلو خلکو په

منډې ترړې کړې وې، هېچا رصفه نه ده کړې، هر چا زيار ايستالی. د 

احمدزي صيب له خربو داسې ښکارېده چې په دې ناستو کسانو کې هېچا هم 

خپلې ژمنې نه دي ماتې کړې او هر چا منډه ترړه کړې. بيا يې وويل د سقاو د 

يش او د  وړزوی تر مړي وروسته بيا د زون شورا فيصله وکړه چې څلی بايد ج

هغو ټولو  ترشېح کړې، د پښتنو اتفاق پرې رايش. بيا يې د څيل لپاره غونډې

 بيان يې وکړ چې ما يې مخکې پر څرنګوايل بحث کړی دی.

ما چې کله د احمدزي صيب مکملې خربې واورېدې نو مجبور شوم وخت 

 الحاج محمد نذير احمدزی



 

 254 / نجات څلی
 

تکراري  دلته يې له ځينوواخلم او موضوع یو څه په تفصيل رسه ترشيح کړم. 

برخو تېرېږم، خو ومې ويل چې د څيل اصيل وارثان يا مدعيان د څيل د ډبرې 

( مياشتو وروسته راڅرګند ۹وروسته بيا تر شپږو او ځينې يې تر ) تر ايښودو

شول. ما چې کوم کارونه کړي، د قرارداد په شمول يا تحمييل وو، يا د ميل 

رضورت له مخې او په دې کې له ټولو هغو احساس له مخې او يا هم د وخت 

کسانو رسه چې پيدا کېدل يې شوين وو، مشوره شوې، يوازينی کار چې له 

ډېرو خلکو رسه مشوره په کې نه ده شوې، هغه د ډبرليک موضوع وه، دا مسله 

مااصولو ته پرېښوده، ځکه چې دې کې د مشورې له الرې توافق ممکن نه و، 

 رنګ، د ډبرو انتخاب او نور که دا ټول يو ځل نه يوازې دا بلکې د څيل

مشورې ته اچول شوي وای او بيا مو د ذوقونو، فکرونو او سليقو اختالفات هم 

په کې پام کې نيويل وای او بيا مو ټولو مطرحو شوراګانو رسه دا خربې مطرح 

ی، و کړې وای، نو کلونه کلونه وخت ته اړتيا وه او بیا به هم توافق نه و ترالسه ش

د یوه اتفاق لپاره به نورې بې اتفاقۍ 

رامنځته شوې وای، نو ځکه ممکنه نه 

وه چې ټول کارونه دې د ازادې او هر 

الرې تررسه يش. اړخيزې مشورې له 

د ډبرليک موضوع هم همداسې ده. 

دا دوه برخې لري، يوه تاريخي برخه 

ده چې هغه نه زه، نه د قوم سپني 

وک حق ږيري، نه شورا او نه بل څ

لري چې په هغې کې بدلون راويل. 

ډبرليک پخوا يوازې )دري( منت درلود، داود جنبش پښتو ته هم ترجمه کړ، 

دوميه برخه يې د بيا جوړونې، مننې او کوروداين وه. دا مو د اصولو له مخې 

عياره کړې، دې ډول ته ورته ودانۍ وګورئ، هلته چې له کومو اصولو څخه 

ه هم همغه اصول کارېديل، که موږ غواړو چې ټولنه د کار اخيستل شوی، دلت
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اصولو خواته بوځو، نو بايد چې اصول پر ځان عميل کړو. که مننه ونه کړو، 

سبا نورو دې ډول کارونو کې له موږ رسه څوک مرسته نه کوي، سبا بيا هر 

څوک توره رسه کوي چې دا څلی ما جوړ کړی، پرېږده چې مايل مرستندويان 

وي او د مرستې او مننې دا کلتور بايد عام يش. دا طبيعي خربه ده يې معلوم 

چې مرستې کمو خلکو ورکړي، که د هغو نومونه ذکر يش او نور چې اکرثيت 

دي، مايل مرسته يې نه ده کړې، هغوی دې رسه عکس العمل ښيي او بله خربه 

ي نو دا ده چې دا ډول خلک د مايل مرستندويانو په توګه ياد شوي، نه د مع

خدمتګارانو په توګه. تر کومه ځايه چې ما پورې يې اړه لرله، ما د خپل نوم له 

ليکنې څخه په دې خاطر ډده وکړه چې تنګنظرانو ته پلمه په الس ورنه يش او 

د نورو د نومونو د مخنيوي سبب نه يش. يانې موږ کې تنګنظري دومره عامه 

ننه کوي او درېيم کس ده چې يو څوک يو چا رسه مرسته کوي، هغه ترې م

وايي چې ته څه حق لرې چې له هغه څخه مننه کوې؟ زه په دې کې موافق نه 

ډبرليک پر ټولو خواوو مې هر اړخيزه رڼا واچوله او دا مې ورته وويل د دې يم! 

ان يې راښکته کړی او ځ چې صمد ځاځی تللی، په تور موټر کې او ډبرليک

ي، چې څلی مصون نه دی، سبا به يو پيغام ورکو د دې رسه يې وړی دی. دا 

بل څوک ورځي، د هغه به د برېښنا ګروپ خوښ نه وي، يوه ډبره به يې خوښه 

نه وي، هغه به هم د خپل ذوق مطابق هغه رابايس او ځان رسه به يې وړي. ګڼ 

شمېر داليل مې نور هم وويل چې د ليکنې د زيات اوږدوايل له امله ورڅخه 

واچوله چې په مننه کې ولې لوی کندهار، لوی ننګرهار، تېرېږم. پر دې هم رڼا 

شامل او مرکز په ترتيب رسه راغيل او د لويې پکتيا ټول ولسونه مو ولې د 

کوربنو او منندويانو په توګه راوړي دي. دا خربه خپل حکمت او خپل منطق 

 لري. دا مهال ضياء الحق امرخېل اجازه واخيسته، که څه هم ټول مجلس ورته

زه کار لرم، خو هيله مې ده چې په وړو وړو  هغه وويل، ل چې کېنه، خوووي

 خربو پسې ونه ګرځوو.
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دې پسې احمد ګل توتاخېل خربې وکړې، ويې ويل چې په مجلس کې بايد 

توند الفاظ ونه کارول يش، زه د 

توتاخېلو د شورا په استازۍ وايم چې 

د که چېرې نومونه راځي بيا چې 

)انجنري دالور توتاخېل( نوم يې په 

، نو بيا دې د هېچا هم رانه يشرس کې 

نه راځي، نقشه هغه جوړه کړې او تر 

ټولو زياته قرباين يې ورکړې، 

احمدګل توتاخېل يو ځل بيا د 

قرارداد مسله ياده کړه چې موږ خرب 

ې د دنه شو چې څنګه وشو، د هغه لکه چې زما داستان له ياده وتی و چې ما 

جربي قرارداد تفصيل ورته څو ځله بيان کړی و. دې پسې صمد ځاځي نوبت 

واخيست، هغه تر نوبت مخکې هم څو ځله لنډې لنډې خربې وکړې او 

غوښتل يې زما خربو کې هم مداخله وکړي، خو ټولو ورته وويل چې خپل 

نوبت کې دې خربې وکړه. صمد ځاځي وويل: زه د نومونو مخالف يم، زه د 

د خربو مخالف يم، يون ټول عمر قومونه په جنګ اچويل دي، شيطاين  يون

يې کړې، اوس هم شيطاين کوي، دا اوسنۍ غونډه يې هم يوه شيطاين غونډه 

د شيطانت لپاره يې رابللې ده، دی په قومونو کې نفاق اچوي، دی څه کاره  ،ده

حق دی چې راځي د څيل په کار کې مداخله کوي، څلی زموږ دی، دی هېڅ 

نه لري چې رايش او موږ کې نفاق واچوي، زه پوهېږم څلی، د هېچا نومونه په 

کې نه پرېږدم، دلته خلکو شهيدان ورکړي، هغه به پر ځای پاتې وي، اوس به 

د يو څو تنو نومونه په کې راځي، زه درته وايم چې دې کې پيسې پټې شوي، 

رې تورونه پر نورو پو ما ټول حساب نيولی، دا به زه نيسم، غالوې دوی کوي، 

قرارداد مخالف وم، دا دوی له ځانه کړی، دا شيطان دی، د دې کوی، زه له اوله 

بې غري له شيطانته يې بل کار نه شته، اوس زموږ د لويې پکتيا په قومونو کې 

 احمد ګل توتاخېل
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يې چې راځې او دې کار تفرقه اچوي، ځه وروره خپل کار دې کوه، ته څوک 

خربه هم ياده کړه هر څوک چې خپلې کې مداخله کوې؟ صمد ځاځي دا 

 پيسې غواړي زه به يې بېرته خپلې پيسې

خو څيل کې يې نومونه نه  ،ورکړم

پرېږدم. دا مهال که هر څومره خلکو 

ورته وويل چې کېنه غلی شه، شخيص 

تېز مه ځه، حق حريم ته مه داخلېږه، ډېر 

نه لرې، په دې هوجره کې څوک توهني 

داسې تېز روان و چې د  کړې، خو هغه

هېچا خربه يې نه اورېدله، ډېرې نورې 

توندې خربې يې هم حواله کړې چې د 

ځينو پر ليکلو يې انسان څه چې کاغذ هم رشمېږي، مجلس ډېر بې خونده او 

ې د مبارکې خولې خرب د ده پیکه شو، ما ورته هېڅ ونه ويل، یوازې په قلم مې 

نه يې خوځول، خپل حواس او خوله يې نه ليکلې. هغه ډېر احساسايت و، السو 

رګې ټول ويل، کله چې جشوه کنټرولوالی، څه يې چې په خوله راتلل، هغه يې 

دی له توندو خربو منع کاوه، ما ورته وويل، دی خپلو خربو ته پرېږدئ چې 

 داصيل جوهر يې معلوم يش، که تاسې 

خربې بندې کړئ، نو اصيل ماهيت ده 

 يې پټ پاتې کېږي.

ده پسې مريزکوال صيب يو ځل بيا د تېرو 

ورځو په شان نوبت واخيست او ويې 

ويل چې زه له یون څخه ډېره مننه کوم، 

ده ډېر زحمت ګاللی، خو راځئ چې 

اوس دا جنجال حل کړو، د نومونو له 

به تېر شوچې اختالف ترې پیدا کېږي، نه به يې ليکو، پر خپل  ليکلو څخه

 صمد ځاځی

 عبدالستار مريزکوال
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به غونډه ونيسو، پر همدې به اتفاق وکړو. د مريزکوال صيب خربې  وخت

  تفصييل وې، خو لنډ نچوړ، محتوا او ماهيت يې همدا وو.

غالم محمد کاموال صيب وويل: 

راځئ چې ټول د اتفاق او اتحاد 

خربې وکړو، دښمن راکې خېلونه 

جوړ کړي او نور مو هم رسه 

موږ په وړو خربو  پايش او دلته

نښتي يو. د کاموال صيب د خربو 

محتوا داوه چې د صمد ځاځي له 

ډۍ ډو  خربو رسه جوړ نه و، خو خربه يې په اديب او مرموز ډول کوله. دا وخت

تياره شوه، کوربه غږ کړ، ډوډۍ ته راځئ، ما دا مهال پرېکړه کړې وه چې زه 

ا ر مهال تلل د کنځلو په مانځم خو بيا مې وويل، د پښتانه له کوره د ډوډۍ پ

دي، همدومره کنځلې بس دي چې ما وخوړلې، نو ولې يې زه په بله مانا بل 

ارو جرګې د ځينو غړو د الفد دې چاته وکړم. ګالب منګل ډېر لګښت کړی و، 

په تناسب د ډوډۍ قيمت ډېر لوړ و. ما یو دوه مړۍ تېرې کړې، خو لکه سنګتيا 

ه کاوه چې د جرګو او مرکو په کور کې د چې سړی تېروي، هېڅ فکر مې ن

پښتنو د نرخ پر دستخوان دې دا څه واورم، ځان مې ډېر ټينګ کړ، تر يو 

سخت عاطفي فشار الندې وم، د خوشال او پري روښان کيسې رايادې شوې: 

زه يې چالره وهم، قدر يې چا زده، په اور وسوه دغه توري قلمونه. څو ځله مې 

اوښکې راورسېدې، ځان مې ټينګ کړ، خو د خربو مجال د ستګو کونجونو ته 

 نه و.

تر ډوډۍ وروسته کله چې بېرته مجلس راټول شو، ما ټولو ته وويل، که له ما 

څخه څوک خفه شوي او يا هم د مجلس بې نزاکتي شوې وي، زه له ټولو 

څخه بښنه غواړم، نور زه ستاسو ټولو په اجازه رخصت اخلم، تاسو خپله فيصله 

 غالم محمد کامه وال



 

 259 / د بيا جوړونې کيسه
 

 خلکو ته غوندې وکړئ، که بيا هم موږ

په کې څه رضورت و، احوال راکړئ، زه 

جګ شوم، خو حاجي خان محمد باز 

منګل، حاجي عبدالباري منګل او څو 

تنو نورو ټينګ ونیومل، ويل يې هېڅ 

څو چې دا  امکان نه لري چې الړ شې.

جرګه پايته نه وي رسېدلې، ته نه شې 

زور يې کېنومل. دا مهال تلالی، په ډېر 

حاجي صيب خان محمد باز منګل 

وويل: اول خو زه دا خربه کوم چې دا د چا د توهني او تحقري ځای نه دی، نن 

دا  توهني نه دی،د ده چې دلته د يون صيب کوم توهني او سپکاوی وشو، دا 

يا خو ټولو ، نو بد ټولو پکتياوالو توهني دی، که چېرې دا افتخارات د ټولو وي

ته حق ورکړئ او که بيا يوازې د پکتياوالو وي، نو بيا مو څه کول چې له نورو 

قومونو او واليتونو څخه مو دې څيل ته خلک راغوښتل او جرګې مو وررسه 

کولې، سمه ده يون صيب د لغامن دی، خو ده خو د ټولو پښتنو غم پر رس 

. زه ضايف تحقريېږي او توهنېږيپر ځای چې مننه ترې ويش، اد دې اخيستی، 

جدي خفه شوم، بايد رسامً له یون صيب څخه بښنه  له صمد ځاځي څخه

وغواړي، ما ويل حاجي صيب بښنې ته هېڅ اړتيا نه شته، څومره چې دا مسله 

شاربو الپسې خرابېږي، تاسې مشکل حل کړئ، بښنې څه کوئ، تر دې ما ته 

! صمد ځاځي ال هم السونه سختې کنځلې شوې دي، اوس څلی تکميل کړئ

ده  دخوځول او ګواښنه يې کوله او تا فکر کاوه چې دا ټول بهري له پيله تر پايه 

په مټ رارسېدلی، بيا يې هم وويل: زه داسې خلکو رسه جرګې ته چېرته کېنم، 

 دا خو تاسو راوستم، ده مخکې د ټلېفون خربه ياده کړه، دی خو څه 

يې ټلېفون ځوابوه. څومره چې دې د هغه يادونه يل امني نه و چې ما به ئجربا

 کوله، هغه نور هم ګرمېده.

 حمد باز منګلحاجي خان م
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دا مهال عبدالرشيد ايويب صيب د خربو نوبت واخيست، ويې ويل چې د څيل 

د تاريخ په باب خو معاون صيب 

)نذير احمدزي( رڼا واچوله، یون 

صيب هم خربې وکړې، زه يې 

ه د يله تر پايتائيدوم. زه خپله له پ

څيل په کار کې رشيک وم، ان د 

سکرتريت چارې مې هم پر مخ 

وړلې، تالوت مې هم کاوه، زه په پیل 

کې په دې نظر وم چې نومونه دې 

وليکل يش، چې خلک تشويق يش، خو اوس په دې نظر يم چې که ونه ليکل 

يش، ښه به وي، ايويب صيب څو نورې خربې هم وکړې، خو لنډيز يې همدا 

، رسه له دې چې ايويب صيب ته مې ماسپښني مهال زنګ وهلی و، چې په و

ډبرليک کې ستاسو نومونه راغيل دي، خو يو شمېر خلک يې مخالف دي، ما 

ستاسو د نومونو د حفارت په خاطر خپل نوم ايستلی دی ، اوس بايد تاسې د 

 خپلو نومونو دفاع په خپله وکړئ.

ه تررسه کړئ، نو د خلکو د هڅونې لپاره که غواړئ اينده کې نور داسې کارون

دا کار رضوري دی، زموږ په يوه مننه هېڅ نه کمېږي، خو مقابل کې هغوی 

هغومره مرسته کړې ده. که د منفي بافاتو کلتور همداسې حاکم پاتې يش، نو 

د دوی د تنګنظرۍ ښکار ګرځي. دا چې دوی  ټول عمر به زموږ استعدادونه

ه احمدزي رسه غونډې ته راغلل، نو غالباً چې دوی ټول په ګډه او يو ځای ل

په خپل منځ کې دې توافق ته رسېديل وو چې که خپل منځ کې هر ډول 

اختالف لرو، خو )يون( ته مو بايد موقف يو وي. دا يو ګامن دی، خدای دې 

وکړې چې حقيقت ونه لري. دا ګامن مې ځکه ياد کړ چې دا همغه ډله خلک 

پيل کړ، نور يې بيا ځانونه پټ کړل، کله چې ټول کارونه وو چې د څيل کار يې 

ماته پاتې شول او بيا کارونه بشپړتيا ته ورسېدل، نو دا ډله يو ځل بيا له رسه 

 عبدالرشيد ايويب
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رامنظمه شوه، دوی فکر کاوه که دا کار همداسې په چټکۍ پر مخ الړ او زموږ 

تې کېږي، اموږ ته هېڅ نه پ له مداخلې پرته تررسه يش، نو اينده تاریخ کې خو

د دوی په فکر دا ټول کرېډېټ يون ته ځي، نو ځکه خو له بيا راپيدا کېدو رسه 

سم يې له توطيو پرته بل هېڅ کار نه و. جرګې وې، مرکې وې او النجې وې، 

همدا مهال چې النجې هم روانې وې، يوه هم يوه ورځ د څيل د جوړښت په 

ه، جنجال يې يوازې دې باب څه نه ويل چې کوم کار يې کوم ځای ته ورسېد

 باندې و چې څه وخت يې افتتاح کړو او څنګه يې افتتاح کړو.

دې پسې داود شاه نيازي )د جنوب ختيځ زون د شورا رييس( نوبت واخيست، 

هغه په پيل کې وويل، صمد ځاځي توهني 

وکړ، دی بايد يو پسه د ناغې په توګه 

تنو ب د ټولو پښجرګې ته راويل، یون صي

مرش دی، زموږ افتخار دی، پاتې شوه د 

نومونو ليکنه، موږ يې له اولې ورځې څخه 

هم مخالف وو او اوس يې هم مخالف يو، 

پر دې مو توافق نه دی کړی، نو ځکه موږ 

ډبرې راوړې، نيازي صيب دا واضح نه 

کړه چې د چا او چا تر منځ توافق نه دی 

هغوی چې نه يې ورکوي. توافق خو له  شوی، هغوی چې پيسې ورکوي او

يوې مقابلې خوا رسه کېږي، هغوی چې پيسې يې نه دي ورکړې، که هغوی 

خپل منځ کې توافق وکړي، که ونه کړي، څه مانا لري؟ تاسو خو له هغه چا رسه 

يې ورکړي او دغه اشخاص چې له نومليکنې رسه  توافق نه دی کړی چې پيسې

 دي ورکړي. مخالفت کوي، یو هم پيسې نه

ورپسې جرنال ايوب منګل خربې وکړې، ويې ويل چې یون صيب هغو خلکو 

)شاملټلوالې( رسه خپل خط معلوم کړی، موږ بايد دی کمزوری نه کړو، يوازې 

يې پرې نه ږدو، دا خو نو چې موږ ده رسه داسې چلند کوو، نو دا به اخر څنګه 

 حاجي داود شاه نيازی
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 يش؟

صيب وويل: څوک به نه خفه کېږي، ځاځي ورونه او مرشان که دلته  اصويل

ل( کال ۱۳۹۰څوک ناست وي، هغه دې نه خفه کېږي، زه واقعيتونه وايم، له )

راهیسې موږ دې مسلې پسې ګرځو، تر وزيره الړو، څه مو وکړل؟ څه مو ترالسه 

کړل؟ نو همدغه سړی )يون( و چې 

دا کار يې درته منظم کړ او تردې 

د دې ايه يې راورسوه، اوس ځ

مستحق دی چې توهني يش؟ صمد 

حاجي بايد ناغه ورکړي، ده ټوله 

جرګه توهني کړې، زه څو ځله صمد 

حاجي پسې ورغلم چې دې څيل ته 

پيسې ورکړه، ده وويل پنځه زره ډالر 

ا وي، زه د وررسه دي او يو نيم لک افغانۍ نورې هم لرم، خو چې دا ټېکه دار

، بيا مې ګل پاچا مجيدي ته وويل، هغه هم وويل چې دا ټېکه پيسې نه ورکوم

وي، موږ پيسې نه ورکوو، دا چې صمد ځاځی له هغه رسه په څه يش وران  دار

و، هغه هم ځاځی دی، دی هم دی، هغه نو موږ نه پوهېږو، دې وخت کې يو 

دم صمد ځاځي وويل، ته هم داسې دروغ وايې او يون هم داسې دروغ، هغه 

چې څه وويل، تاته يې هم وايم، دې وخت کې هلته مخامخ د ځاځيو ته مې 

یو سپني ږيری ناست و، له قهره همداسې شڼېده، اصويل صيب ته يې وويل: 

))ته هم غلې کې وررسه رشيک يې(( هغه ورته وويل: ))چا رسه؟(( سپني 

ږيري ورته وويل: )) ټېکه دار او ين )يون( رسه )زه يې وروښودمل(، تاسې 

کې رشيک يئ(( ما چې دا حال وکوت، د هغه متل له عميل  واړه په غلېدرې

بڼې رسه مخامخ شم، چې پښتنو کې عام دی. ما د غال د مخنيوي په خاطر دا 

دومره سختې تېرې کړې، اخر يې پر ما هم په عام مجلس کې کې داسې تور 

لت اپورې کړ، نو که يو سړی په داسې يو حالت کې واقع يش، د هغه رواين ح

 د وليس جرګې غړی کامل نارص اصويل
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به څنګه وي؟ پر خپلو پښتنو او هغه هم د هغو خلکو پر حال مې ډېر افسوس 

راغی چې جرګه او مرکه کې کېني، د لويې پکتيا پر عظمت مې هم زړه 

خدای دې وکړي چې نورې جرګې داسې ترخې نه وي. دا مهال  وسوځېده،

اصويل صيب وويل: هر چا چې ډبره له څيل کښته کړې وي، دا دې معلوم 

، دا د څيل حريم ته سپکاوی دی. صمد ځاځي وويل، ما کښته کړې، يش

نيازي وويل، ما کښته کړې، څه کوالی شې، اصويل صيب وويل، سبا بايد بېرته 

په خپل ځای کې وي، صمد ځاځي ورته وويل، هېڅوک يې نه يش پورته 

کوالی، ځئ الس مو خالص، اصويل صيب وويل، زه سبا درځم، ته راشه چې 

کوم، داود شاه نيازی هم وربرګ شو، خلک تر منځه شول، خربه له الس زه څه 

اچولو راوګرځېده، دې منځ کې ځينو کسانو د څيل د لومړين ډبرليک پر منت 

هم اعتاض درلود، ويل يې دا توند دی، دا بايد بدل يش، زموږ کورونه چې 

وږ م شاه شهيد کې چور شول، همدا وجه وه چې دې خلکو )شاملټلوالې( رسه

پخوا مقابله کړې وه، ځينو ويل، لږ ښې خوږې خربې په کې ځای کړئ، دا 

خو نو سقاو دی که څه بال دی، هغه يې ياد کړی. دا ډول خلک چې د څيل 

له پخواين ډبرليکه اصالً هېڅ خرب نه وو، داسې فکر يې کاوه چې دا هم ما 

ه( ويلی، دې )يون( جوړ کړی، دا يې هم ويل چې ولې يې نادر خان ته )نابغ

باندې بيا د کندهار خلک خفه کېږي، داسې داليل يې ويل چې تا به ويل په 

څيل پر تېر تاريخ نه دی ورتېر شوی، ځينو ويل يوازې وليکئ، د دې عمر کې 

 نجات څلی، دې تاريخ ماريخ څخه يې بېخي تېر شئ!

ن ابيا ګالب منګل خربې وکړې، هغه وويل: زه خو په لومړي ګام کې د خپل ځ

له طرفه له يون صيب څخه معذرت غواړم، صمد ځاځی زما خپلوان او د کلونو 

انډيوال دی، خو دا کار چې دلته وشو، دا مناسب نه و، اوس خو خپل منځ کې 

یو، یون صيب او کاموال صيب د پکتيا نه دي، نور ټول پکتياوال يو، رښتيا به 

لو؟ نتيجې ته ورسېد رسه وايو، څو کاله موږ دې کار پسې ګرځېدلو، کومې 
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رګې شپږ ججرګې مو څومره ډېرې وکړې، د احمدزي صيب په کور کې پنځه 

وشوې، نتيجه يې څه شوه؟ ايويب صيب وايي، ما سکرتريت وکړ او تالوت، 

وروسته بيا څه وشول؟ هېڅ، یو جرګې 

دي، يو کار دی، جرګې خربې دي او 

کار عمل دی، زه درته رښتيا وايم، که 

ای، په پنځه کلونو کې يون صيب نه و 

مو هم دا څلی نه شو جوړوالی، تاسو 

ياست، زه هم د پکتيا يم، ټول پکتياوال 

تاسې رښتيا ووايئ چې تاسې کوم يو ما 

پسې راغيل ياست چې دې څيل کې 

کمک وکړه، یو راغيل ياست؟ نه، خو 

دی څو څو واره ما پسې راغلی دی، 

خلکو زنه يې نيولې، زارۍ يې ورته کړي، پيسې يې ترې داسې هر چا پسې، د 

اخيستي، هغه هم په داسې حالت کې چې پيسې هم په ډېرې سختۍ پيدا 

کېږي، مه کوئ په لحاظ د خدای، کله چې ټېکه دار دا څلی ړنګوه، تاسې کې 

څوک وو چې ورته وييل يې وای راشه پيسې زه درکوم، قرارداد رارسه وکړه، 

ورته یو څه امکانات برابر کړل او تر هغه  پسې راغی او ماکله چې دی ما 

څه ګناه ده؟ افسوس چې د ده وروسته بيا ده وررسه قرارداد وکړ، نو دې کې 

موږ ستاتيژيک فکر نه لرو، نور خلک بيا ستاتيژيک فکر کوي، خو موږ کې 

چې يو څوک پیدا يش چې ډېر لرې فکر کوي، هغه ته بيا دغسې ستونزې 

که د اصولو، دود، عرف او قواعدو خربه يش، نو د مايل مرستندويانو  جوړوو.

نومونه هر چېرته ليکل کېږي، سړک، کتاب، دا کوم عيب نه دی، سبا ته به 

خلک وايي چې زموږ پيسې يې څه کړې، دی خو به ورته يو ځواب ووايي، 

 نور خلک چې بيا د دروغو وعدې کوي، هغه به څنګه سپينوي؟ د ټولو اصولو

مطابق دا د مرستندويانو حق دی، خو څرنګه چې اوس دې څيل کې ما خپله 

 محمد ګالب منګل



 

 265 / د بيا جوړونې کيسه
 

هم پيسې ورکړې دي، نو د خپل نامه په خاطر زه وايم چې نومونه دې نه په 

کې ليکل کېږي. ګالب منګل نورې خربې هم وکړې. حاجي خان محمد باز 

هڅونه نه د ده منګل وويل چې زه هم يون صيب کمک ته هڅولی يم. که 

ی، زه هغې غونډې ته نه ورتلم، دې وخت کې ما په زوره وخت واخيست، وا

ټولو څخه مننه، که څوک خفه شوي وي، له هغو ټولو څخه بښنه.  ما وويل: له

په خاطر چې ځينې خلک د د دې څيل موضوع خو حل شوه، ما ويل د دې 

 ډېر کار مدعيان دي او هر کار ځان پورې تړي او ځان د هر کار جوګه ګڼي،

ه د په نام بربک خان ځدراڼنو ښه به وي چې په )بربک چمن( سيمه کې د 

څلور الرې د جوړېدلو چارې همدې ډلې، شخص يا اشخاصو ته وسپارو، 

هغه دې جوړه کړي، هېچا رسه دې مشوره نه کوي، بيا يې پرې خپل نوم ليکه 

ياشتو مکه نه يې ليکه، د مرستندويانو نوم يې ليکه که يې نه ليکه، خو شپږو 

کې دې ورته کار خالص کړي، پر نجات څيل نور بحث په کار نه دی، خپله 

مرستندويان ناست دي او معتضني هم، هر څه چې دوی فيصله کړه، همغه 

شان دې يش. دا مهال يو ځل بيا ګړ بړ رشوع شو، مانا د کار ننګونه دې ولې 

و څوک پيدا يش مه يادوه، مانا هغه کې به هم دغسې ي وړاندې کړه دا خربه

کار به خالص کړي او بيا به په پای کې پرې موږ غورځنګ وکړو او ځان به 

 اصيل وارثان وګڼو او هغوی به حاشيې ته کړو.

د رحمت الله کټوازي په نامه يو څوک چې تر دې دمه يې له نظر پرته په څيل 

 رکې چا کوم عميل کار ليدلی نه و، يو ځل بيا وويل، يون صيب! ته اوس نو 

کارونه پرېږده چې هغه څوک کوي که نه؟ اوس دا مسله خالصه کړه، ما وويل، 

 دا خو خالصه شوه، اوس هغه بل کار ته شئ چې عميل کار درته معلوم يش.

بيا څو مرشانو صمد ځاځی په زوره راجګ کړ چې ما رسه يې پخال کړي، ما 

کړئ، وويل رضورت نه شته، زه درڅخه ځم، تاسې خپل مجلس ته دوام ور 

ته يې وويل، ګوره چې زه سپین  صمد ځاځی يې چې زما څنګ ته راوست، ما

ږيرو په زوره راجګ کړم، که نه زه چېرته تاته د بښنې لپاره راتلم، زما خربې 
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ګوره همغه دي چې زړه کې دې څه ونه ګرځي. ما وويل نه بښنه خو بايد زه 

 په مقابلد دې وکړې، ډېرې عاملانه او مودبانه! خربې دې  تانه وغواړم، چې

کې څوک څه ځواب لرالی يش. رسه له دې چې رواين حالت مې ښه نه و، 

خو يو ځل بيا مې ټولو ته وويل چې تاسو ټولو نه بښنه، صمد حاجي نه هم 

څرنګه چې اواز مې لږ توپري پیدا کړ، نو ژر مې خپل اليس بيګ  بښنه،

نګ شول، خو ځان مې راواخيست، له غونډې بهر شوم، که دوی هر څومره ټي

ترې خالص کړ، ګالب منګل او جرنال ايوب منګل رارسه باندې راووتل، 

کور ته راورسومل، په موټر  خدای پاماين مو واخيسته، د ګالب منګل ډرېور

کې مې چورت واهه، زړه کې مې وويل، دېرش کاله مې د ستميانو او نورو 

نه  مبارزه وکړه، دومره يېهېواد دښمنه عنارصو پر وړاندې فرهنګي او سيايس 

يم ځورولی، لکه په دې څو مياشتو کې چې خپلو پښتنو هغه هم هغو ته د 

د شپې يوولس نيمې بجې وې کور ته راورسېدمل،  صادقانه کار له امله وکړومل.

اودس مې وکړ، بيا ملونځ او تر هغه وروسته مې د نن شپې دا ترخې تجربې او 

ر د يوه يادګار په توګه ثبت کړې، چې خپل ترخې خاطرې د نجات منار په څې

ته يې انتقال کړم او کله که هم راتلونکی پښت له پښتنو روڼ  راتلونکي نسل

اندو څخه د کمکارۍ ګيله کوله، نو دا خاطره دې د خپلې زمانې د یوه ټوليز 

انځور په توګه د خپل قضاوت په تله کې په عادالنه ډول محاسبه کړي، اوس 

 دي، لږ وروسته ملونځ، بيا خوب، که راغی؟ درې نيمې بجې
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 رګهج او پخالينې ژوندون کې د بښنې

 

کله چې د يکشنبې ماسخنت ناوخته د ګالب منګل له کوره لومړی زه او بيا نور  

زون شورا او  ځناخوښه ګډونوال راووتل، نو څرنګه چې د جنوب ختي

همدارنګه د ځاځيو د ځوانانو يوې ټولنې د چهارشنبې پر ورځ پر افتتاحيې 

غونډې ټينګار کاوه، نو د دوشنبې پر ورځ يې د شش درک په هغه دفت کې 

چې کله د جنوب ختيځ زون د دفت، کله هم د مدين تولنو د همغږۍ د مرکز، 

 لنو د ګډې جرګه ګۍ پهکله هم د غورځنګ د دفت او کله هم د کلتوري ټو 

دفت مايل لګښت د جمهور رييس د يوه د دې نامه يادېږي، غونډه وکړه. 

مشاور له خوا ورکول کېږي او اکرثه ورته همغه ټولنې او اشخاص ورځي چې 

 په ژوندون ټلوېزيون کې د بښنې او پخالينې جرګې يو انځور
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د همدغه ښاغيل متابعيت ته تيار دي، کله کله ورته په ناخربۍ کې يو نيم ازاد 

اور يوې نيمې قومي شورا ته د شخصيت هم وريش. د جمهور رييس دا مش

غونډې او په هوتل کې د غرمې د ډوډۍ لګښت هم ورکوي او يا هم له خپل 

څخه په ګټې اخيستنې درېيم شخص ته وايي چې لګښت پرې  دولتي موقف

ا دفت پر اړوندتيد دې کړي، خو ټول عام خلک چې دې دفت ته ورځي، هغه 

ر شنبې ورځې د غونډې مايل دی چې د چها خرب نه دي، يو احتامل دا هم

لړۍ يوه کړۍ وي. دې ښاغيل د نجات څيل د ډبرې تر د دې لګښت هم 

ايښودلو وروسته وييل وو، دا کار به هم اخر ماته پاتې کېږي، ځکه دوی کې 

خو زه داسې سړی نه وينم چې دومره غټ مايل بار دې اوچت کړي او يا دې 

هر ډول د شش درک په همدې له چا څخه مرسته راټوله کړای يش. خري په 

دفت کې د جنوب ختيځ زون شورا غونډه وه، هلته کېدی يش يو شمېر نور 

اشخاص يې هم رابليل وي، دا شورا وايي، کوچيان هم موږ رسه په دې شورا 

کې شامل دي. رسه له دې چې د ټولنې په اسايس کارونو کې د اوسنيو 

ڼه چې ځينې وخت ترشيفايت ب شوراګانو رول اکرثه هېوادوالو ته معلوم دی،

لري، خو بيا هم ځينې شوراګانې ادعا کوي چې ولس دوی رسه دی، په یوه 

واليت کې د نږدې ورته نومونو تر چت الندې څو شوراګانې فعاليت کوي، هر 

یوه يې د ولس د استازولۍ دعوه کوي، ځينې يې تر واليتي شوراګانو، وليس 

رسمي ډول د ولس استازويل کوي،  جرګې او نورو هغو جرګو څخه چې په

هم لوړه ادعا لري. خري په هر ترتيب، د جنوب ختيځ زون شورا وايي چې د 

اوو واليتونو او جمع کوچيانو ښه استازويل کوي او تر نورو شوراګانو يې په 

نظر او عمل کې وزن زيات دی. دا او دېته ورته شوراګانې تر ډېره حده 

قیم او نامستقيم ډول د جمهور رييس د حکومت پلوی رنګ لري، پر مست

ويناوو تائيد کوي، که د جمهور رييس غني ځينې کارونه د انتقاد وړ هم وي، 

نو دوی وررسه بيا په دې حالت کې ځان نه مخامخوي او غيل پاتې کېږي، دې 

شورا )جنوب ختيځ زون شورا( کې يو شمېر داسې اشخاص او افراد هم شته 
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وي، البته علني ميدان ته نه راوځي، خو زړه کې پر موږ چې زموږ د فکر تائيد ک

خفه کېږي، کله چې دې شورا پرېکړه وکړه چې که نور څوک راځي که نه، 

ځ شنبې پر ور که د زور استعامل هم وي، د چهار  موږ په هر ترتيب چې وي، ان

دا څلی افتتاح کوو. دا په داسې حال کې ده چې د څيل ډبرليک د اسد پر 

څيل وړل شوی و،څيل ال ډبرليک نه درلود خو پر افتتاح يې ټينګار  (مه له۲۷)

 ډبر ليک که څه هم  کېده. دا

م شورا مرشتابه هد دې صمد ځاځي وړی و، خو وروسته يې په ملګرتيا کې 

ځان رسه رشيک کړی و، نو ځکه خو داود شاه نيازي د ګالب منګل په کور 

په خوښه کړی، خو هلته څرګنده د شورا  کې وويل چې دا کار يې زما او زموږ

نه شوه چې د اوو واليتونو شوراګانو يا استازو رسه څنګه د جمعې د ملانځه پر 

؛ هغوی هم ژر موافقه وکړه او بیا ډبرليک هم د داسې يو چا کړهمهال مشوره و 

له خوا ځان رسه يوړل شو چې دې شورا رسه اړيکي نه لري. د جنويب قومونو 

 ي يې قومي مرش )نېک محمد ولسمل( کوي وايي د يووايل شورا چې مرش

چې د جنويب واليتونو اکرثه شوراګانې دوی رسه دي او د ځوانانو يو شمېر 

ټولنې هم، دوی وايي شورا يې حکومتي رنګ نه لري او تر هر چا زيات په ښه 

ډول د ولس استازيتوب کوي، دوی چې د يکشنبې پر ماسخوتن له ما رسه د 

ده خرب شول، خواشيني يې څرګنده کړه، ويې ويل چې صمد ځاځي له چلن

صمد ځاځي د ټولې پکتيا توهني کړی، دا نه د پکتياوالو دود دی، نه د 

پښتونولۍ، نه د انسانيت. هغه په ځاځيو کې د يوې محدودې ډلې د مرشۍ 

دعوه لري، دی څه حق لري چې پر ټولو خلکو خپل نظر تحميل کړي. دوی 

منځي غونډه لرله او هلته يې پرېکړه کړې وه چې دوی د دوشنبې پر ورځ خپل 

( بجې څلی افتتاح کوي، د دوی په وينا چې ۱۰-۹د سه شنبې پر ورځ سهار )

( تنو پورې يې دې غونډې ته رابلالی شول. ما ته يې زنګ وواهه ۲۰۰۰تر )

چې موږ خو دغسې پرېکړه وکړه، تاسو موږ رسه ګډون وکړئ. ما وويل، دا 

وراګانو تر منځ اختاليف شوه، زه نه غواړم په دې مسله کې دخيل مسله اوس د ش
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شم، تاسو خپله پرېکړه وکړئ، که زما منئ، لومړی هغې بلې شورا رسه کېنئ، 

تفاهم ته رسه ورسېږئ، که نه کېدل، خپله پرېکړه خپله وکړئ، زه نه ستاسو په 

غه م، هغونډه کې ګډون کوم او نه د هغوی، که ستاسو غونډه کې ګډون وکړ 

نور به وايي چې دا ده زموږ پر ضد راملسويل دي، زما هدف د څيل جوړول 

تاح ده، هر څوک يې چې افت وو، افتتاح د څيل د جوړونې کومه اسايس برخه نه

کوي، پروا نه کوي، پر دې هم پوهېږم چې ځينې ډلې او اشخاص چې نور کار 

کو ه اخيل او خلنه يش کوالی، په دغسې ورځو کې راوځي، يادګاري عکسون

ته ځان ښيي چې دغسې کارونه مو تررسه کړي دي، خو که ټول کارونه په 

 اتفاقي ډول تررسه يش، ښه به يش.

د جنويب قومونو د يووايل شورا د دوشنبې مازيګر امنيې قومندانۍ ته د غونډې 

د امنيت د خونديتابه لپاره ليکلی خرب ورکړ، هغوی ورته وويل، هغه بلې شورا 

توب رالېږلی دی، موږ نه شو کوالی، دلته دوه ورځې رس په رس د امنيت هم مک

لپاره راشو، تاسو خپل منځ کې جرګه شئ، يوه ورځ وټاکئ موږ د يوې شورا 

غوښتنه هم نه شو منالی، تر څو چې تاسو رسه جوړ نه شئ، دا خربې د زون 

له ک شورا استازي، )عادل صيب( ته کړې وې.د دې قومندان )سامل احساس( 

چې د جنويب قومونو د يووايل شورا او د ځاځيو يو شمېر ځوانان خرب شول، 

نو بيا دې شورا رسه جرګه شول، تر ډېرو جنجالونو، بحثونو وروسته څو پرېکړو 

د دې ته ورسېدل. لومړی دا چې څلی د ټولو دی، نو ټول هغه اشخاص چې 

ن صيب( اصطالح )يو څيل په جوړونه کې يې نقش لرلی، په تېر بيا د دوی په 

کار يې کړی، هغه زموږ له خوا توهني شوی، بايد عزت يې پر  چې اسايس

ځای يش، بښنه ترې وغوښتل يش او په هر ترتيب چې وي، په غونډه کې 

ګډون وکړي، د هغه له ګډون پرته افتتاح نيمګړې ده، ځکه ټول پوهېږي چې 

تتاح ورځ دې نه سه دا څيل اساساً چا جوړ کړی، دوميه خربه داده چې د اف

شنبه وي، نه چهارشنبه، يوه بله ورځ دې وي، د سيايس ګوندونو او ډلو ټپلو 

اشخاص دې د افتتاح پر ورځ بيانيې نه ورکوي چې له څيل څخه سيايس ګټه 
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پورته نه کړي او یو شمېر نورې پرېکړې. د دوشنبې پر ورځ چې د جنوب 

 د کې هم يو شمېر مرشانوختيځ زون شورا کومه غونډه درلودله، په هغې 

يکشنبې ورځې د ماسخنت د غونډې پر جريان خواشيني څرګنده کړې وه، دا 

يې نه يوازې زما )يون( توهني ګڼلی و، بلکې دا يې د ټولې پکتيا عرف او رواج 

ته هم یو سپکاوی ګڼلی و، د سه شنبې سهار بيا دې شوراګانو خپلمنځي 

موضوعاګانې يادې شوې وې، د جنوب غونډې لرلې، يو ځل بيا په کې پورته 

ختيځ زون شورا پرېکړه کړې وه چې د اوو واليتونو او جمع کوچيانو په استازۍ 

دې يون صيب ته يو شمېر مرشان وريش، بښنه دې ترې وغواړي او په هر ډول 

چې وي مجبور دې کړي چې په پرانيستغونډه کې ګډون وکړي، لس بجې ماته 

شورا رييس )نېک محمد ولسمل( زنګ وواهه چې د جنويب قومونو د يووايل 

لس پنځه لس تنه او همدارنګه د جنوب ختيځ زون له  زموږ د شورا له خوا هم

شورا څخه هم لس پنځه لس تنه راځو، بښنه هم غواړو او د غونډې په باب 

 وروستۍ پرېکړه هم تاته پرېږدو.

انه يش، ښه به وي. ما ورته وويل، تاسې هم مه راځئ او هغو ته هم ووايه چې ر 

څلی بشپړ دی او زه نه غواړم د څيل په کار کې تر دې زيات دخيل شم او يو 

شمېر هغو تنګنظرو ته د بې اتفاقۍ لپاره پلمه برابره کړم، چې نه خپله کار 

کوالی يش او نه نور څوک کار ته پرېږدي، تاسې خپل منځ کې کېنئ، رسه 

پرې خوشالېږو. ده وويل، موږ  جوړ شئ، څومره چې مو غونډه ښه وي، موږ

دوه بجې درځو، تاسو بايد حتمي په خپل دفت کې اوسئ، ما وويل، زه يو څه 

نور پروګرامونه لرم، هلته روان يم، بله خربه داده چې سپني ږيرو خو نه د چا 

توهني کړی، نه يې چاته بده خربه کړې، سپني ږيري ولې بايد د بل چا د توهني 

 اتګ ته اړتيا نه شته، کله چې څلی افتتاح شو، بيا زه خپلهکفاره ورکړي، نو ر 

درځم، دا مهال حاجي صيب خان محمد باز منګل هم زنګ وواهه، هغه هم 

وويل، دغسې سپین ږيري درځي، څه وررسه کوې؟ ما وويل، که ورته ووايې 

چې رانه يش، ښه به وي، زه چېرته روان يم، حاجي صيب باز وويل، ما ورته 
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اصيل مدعي دررسه نه وي ستاسو د سپین ږيرو تګ څه مانا؟ دوی وويل چې 

وويل چې موږ د هغه په استازۍ نه ورځو او نه هغه داسې کوم شخصيت دی 

چې د ټولې پکتيا استازي وکړای يش، هغه په ځاځيو او په خپل کيل کې څوک 

نه مني، موږ د لويې پکتيا د مرشانو په توګه په دې خاطر ورځو چې یون صيب 

ته زموږ د پکتيا په کور کې توهني شوی دی. ما وويل حاجي صيب، سپني 

ږيري د احتام وړ خلک دي او دا خربې په دې نه ارزي چې دومره مرشان 

دې په تکليف يش، تردې سختې کنځلې هم موږ ته شوي، خو موږ زغملې 

 ،دي، دا یوه يې بله هم پرې له پاسه، نو ځکه خو بايد مرشان په تکليف نه يش

 هغه وويل، زه ورته وايم.

د ماسپښني يوه بجه وه، په دفت کې مې خپل کاغذونه راټولول، زړه مې و چې 

له هغه ځايه احمد شاه بابا مېنې ته الړ شم، همدې شېبه کې  لومړی کور او بيا

د توتاخېلو د قوم يو مرش )احمد ګل توتاخېل( دفت ته راننووت، يون صيب 

دي، ما وويل، مرشان ولې راغلل؟ ده وويل، راتګ يې  موږ راغلو، مرشان رارسه

رضوري وو، ته خفه شوی يې، دوی ټول ستا عذر ته راغلل، ما وويل، دا خو 

والله چې ښه کار ونه شو، دا خربه دومره غټه وه چې اوس دې دومره مرشان په 

تکليف يش؟ ما ويل اوس چې راغلئ، نو دلته زما دفت کې به کېنو، هغه وويل، 

پاکه هوا کې څوکۍ هم شته، هلته چمن کې به  ر يو، دلته نه ځايېږو، بېرونډې

کېنو، ده وويل، نور مرشان هم راروان دي، دوی تر څو ملونځ کوي، هغه نور 

هم رارسېږي، ما ويل ځه تر هغه به زه هم اودس او ملونځ وکړم، درکښته کېږم. 

 ره پاوار کړئ، جرګهلکانو ته مې وويل فرشونه ورکښته کړئ، چمن کې يې 

ځمکه ښه ښکاري، پر څوکيو جرګه خوند نه کوي. د جنويب قومونو د يووايل 

شورا غړي هم راورسېدل. ټول شل پنځه ويشت کسان شول، د پکتيا، لوګر، 

غزين، خوست، پکتيا او کوچيانو استازي په کې شامل وو. حاجي صيب 

ه کې په وليس جرګعبدالباري منګل يې مرشي کوله، )حاجي پړې( چې پخوا 

هم وررسه و، جرنال ايوب منګل، نېک محمد ولسمل،  د کوچيانو وکيل و،
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غازي، احمد ګل توتاخېل، يو څو تنه ځوانان، شپون، خپلواک ځاځی او نور 

دلته يې اوس د ټولو نومونه زما په حافظه کې نه شته. غونډه  هم وررسه وو چې

اغالست ووايه د تکليف له امله په دعايې رسه پيل شوه، لومړی ما ورته ښه ر 

مې ترې بښنه وغوښته، بيا حاجي صيب عبدالباري منګل خربې پيل کړې، 

ويې ويل: ))يون صيب! ته زموږ مرش يې، موږ د اوو واليتونو مرشانو د نورو په 

استازۍ تاته راغيل يو، موږ تا څخه بښنه غواړو، مننه درڅخه کوو چې تا موږ 

ې ووهلې، موږ تا د مرشقي نه ګڼو، تا د ټولو پښتنو رسه د څيل په کار کې منډ

شخص څخه ګناه او خطا شوې وي، دا د ټول  مرش ګڼو، نو اوس که له کوم

قوم او ټولې پکتيا خربه نه ده، موږ خفه په دې يو چې دا کار د پکتيا په کور 

کې وشو، موږ د هغه شخص په منايندګۍ نه يو راغيل، موږ د لويې پکتيا د 

په استازۍ راغيل يو، موږ له تا څخه بښنه غواړو او عذر درته کوو چې ولسونو 

هم به خپله مرورتيا بېرته اخلې او هم به موږ رسه په غونډه کې ګډون کوې، که 

ته ګډون ونه کړې، دا افتتاح څه مانا؟ ټول په دې پوهېږو چې دې څيل کې چا 

ونه کړې، نو زموږ  ډېرې منډې وهيل او چا تر دې ځايه راورسوه، که ته ګډون

غونډه به ډېره پیکه يش او مخالفني به ډېر خوشاله يش، وايي به چې په يوه 

څيل رسه نه جوړېدل، نو په نورو غټو خربو به څنګه رسه جوړ يش؟ حاجي 

صيب عبدالباري منګل دومره تواضع وکړه چې ماته خپل ځان ډېر بد ښکاره 

ځايه نه ځو چې موږ ته مثبت شو، هغه وويل، يون صيب! تر هغه موږ له دې 

 ځواب رانه کړې او په خوشالۍ مو له دې ځايه رخصت نه کړې. 

حاجي عبدالباري منګل اوږدې خربې وکړې، خو لنډيز يې همدا و چې ما 

بيان کړ. ورپسې جرنال ايوب منګل وويل: هر کله چې عقل پر  وړاندې

پښتنو  چې دي داحساساتو غالب نه وي، داسې مشکالت پيدا کېږي، څه تيږې 

پر رس ماتېږي، زموږ په نيت او اخالص کې ډېر توپري دی، له يون صيب څخه 

زموږ هيله او ارزو داده چې تر دې ځايه دې خربه رارسولې، بايد په وروستۍ 

ړۍ او دا ل غونډه کې هم برخه واخلې، مرشان همېشه رټل شوي او کنځل شوي
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ښی، ې کنځلو او بې رټلو پرې ايبه ال دوام پیدا کوي، موږ کوم پښتون مرش ب

چې تا به پرېږدو، نو ته هم بايد ورته اوسېله پورته کړې، تر دې وروسته به نورې 

کنځلې هم درته ويش، ستړی به دې کړي، مايوسه به دې کړي، اوس خو دې 

له پښتنو رسه د کار تجربه نوره هم څو ځله زياته شوه، موږ په وړو وړو خربو 

و لويو کارونو ته الس اچولی، ما ټولو پښتنو ته وييل چې نه جوړېږو، نو تا خ

ې خو چاته ي که تاسو د يون مالتړ نه کوئ، نو د تخريب حق خو هم نه لرئ،

وايې، زموږ هيله د پښتنو يووالی دی، اوس دلته مشکل پیدا شوی او دا مشکل 

 ،تاسو حلوالی او دا اتفاق تاسو تضمينوالی شئ، نو که تاسو غونډې ته راشئ

ټول مشکالت به حل يش، د هغو خلکو مخه به هم ونيول يش چې نه غواړي 

 دا څلی په ښه ډول رسته ورسېږي.

د کوچيانو پخواين وکيل )حاجي پړې( وويل: زموږ هيله په وليس جرګه کې 

او ارزو داده چې ته په دې مسله کې برخه واخلې، د ټولو پښتنو په اتفاق به دا 

، ې نه کړو، سوړې بايد بندې کړو، که ته ګډون وکړېکار کوو، سوړې بايد زيات

په دې اتفاق راځي، مسله هر چاته معلومه ده چې دلته اسايس کار چا کړی، په 

همدې خاطر موږ عذر ته راغيل یو او موږ بايد له دې ځايه نهييل او تش الس 

الړ نه شو، هغې شورا حاجي صيب عبدالباري ته ټول واک ورکړی چې هر 

يب وايي، موږ يې منو، نو ته بايد زموږ عذر ومنې! زه نه غواړم خربې څه یون ص

 اوږدې کړم، پر همدې به دعا وکړو.

ورپسې نېک محمد ولسمل وويل: د جنويب قومونو د یووايل شورا پرېکړه 

کړې وه چې نن يې افتتاح کوو، د چهار شنبې ورځ دوی غوښتله، څو تنه 

ونه لرل، مرور بايد پخال يش، یوه بله منځګړي راغلل، موږ ورته درې وړانديز 

ل بايد غوره يش او مشتکه کمېټه بايد وټاک ورځ )نه سه شنبه، نه چهارشنبه(

پرېکړې په اول پړاو کې يو، دوه نورې هم بايد عميل يش، دا د دې يش. اوس 

د يوې شورا کار نه دی، تر څو چې ټول پرې متفق نه يش، يوه شورا بايد په 

وږ م ونه کړي او که دوی بيا هم پر خپله خربه ټينګار کوي،خپل رس دا کار 
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 مجبور يو د چهارشنبې سهار يې افتتاح کړو. موږ خو وايو چې تر څو 

يون صيب قانع نه يش، موږ چاته اجازه نه ورکوو، ده چې هره فيصله وکړه، 

 همغه به منل کېږي.

ر دي، پاحمد ګل توتاخېل وويل: د يوه سړي خربې د ټول ولس خربې نه 

هغې به نه رسه خوابدي کېږو. په هغه مجلس کې زه خپله وم، رښتيا هم 

سپکاوی وشو، دا سپکاوی ټولو پکتياوالو ته سپکاوی و، زموږ خپل سپکاوی 

و، موږ اوس د قومونو د مرشانو په توګه بښنه غواړو، موږ خرب شو چې د جنويب 

ل دې همدا شورا قومونو د يووايل شورا خفه ده، نيازي صيب وويل چې او 

مخکې يش، موږ به ورپسې يو، اوس مو خلک خرب کړي، که ورځ بدله يش، 

ډېره به سخته وي، خو هر څوک چې خفه دي، بايد پخال يش. اوس زه وايم 

که يون صيب په کې ګډون ونه کړي، اول دا زه په کې ګډون نه کوم، زما د 

ه وړه خربه نه ده، کټولې شورا يو تن هم ورته نه راځي، د يون صيب موضوع 

دا موږ لويه نه ګڼالی، موږ دلته بښنې ته نه راتللو، زه يون صيب د مرشقي نه 

ګڼم، د ټول افغانستان مرش يې بومل، په قسم چې په لويه پکتيا کې دی څومره 

مينوال او طرفداران لري، په مرشقي کې هغومره نه لري، نو يون صيب بايد په 

 کې ګډون وکړي.

نورو وويل: د یون صيب پلويان په لويه پکتيا کې ډېر زيات دي، يو دوو تنو 

 په پلوۍ راايستيل، که دی ګډوند ده هغوی پرې قرباين ورکړې، مظاهرې يې 

ړي. جرګې مخه وکد دې ونه کړي، هغه ټول ترې خفه کېږي، یون صيب بايد 

نورو دوستانو هم دېته ورته خربې وکړې. ما )يون( وويل: اول خو له ټولو 

مرشانو څخه بښنه غواړم، چې په دې ګرمۍ کې يې تکليف وګاله، که زه د يو 

تکليف سبب شوی يم، نو زه بښنه غواړم. مرشانو د خپل د دې طرف په توګه 

سړيتوب له مخې د بښنې خربه مطرح کړه، اصالً د عذر او بښنې خربه مطرح 

ې خربه شوې چ نه ده. نه دې مرشانو او مخورو څخه کومه خطا، اشتباه او ترخه

دوی دې بښنې ته اړ کړي او نه زه په داسې يو لوړ دريځ کې يم چې ما څخه 
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او هغه هم بيا داسې مرشان، د بښنې خربه به هېڅ نه  دې څوک بښنه وغواړي

يادوو، زه یو شخص يم کوم چا چې کومه تروه او ترخه خربه کړې، هغه اوس 

ې هره ورځ يو په بل پس په دې ټولنه کې عام رواج دی، په فيسبوک کې هم

خربې کوي، حتی کنځلې هم تبادله کېږي، دا کنځلې منځلې او سپورې 

همغه شخص ته راجع کېږي، چې له خولې يې رابايس، دمخه خربې، تر ټولو 

د څيل موضوع چې نه وای نو دا خپګان هم نه رامنځته کېده، هغه ال نورې 

لکې وه سمنټي ستنه نه ده، بډېرې قربانۍ ته اړتيا لري، د نجات څلی يوازې ي

په دې کې د يوه لوی ملت د قربانۍ او معنويت افاده پرته ده، که نه ودانۍ خو 

تر دې ډېرې زياتې جوړې شوې دي،ولې پرې دومره بحث نه کېږي، ماته چې 

 د دېدا مرشان هره خربه وکړي، زه يې د غورځولو حق ځان ته نه ورکوم، خو 

ويش او هغو اشخاصو ته هم د جرګې ارزښت جرګې قدر هم د دې لپاره چې 

معلوم يش چې دروغ وايي او توهني کوي، نو زه يوازې يو دوه رشطه لرم، دا 

رشطونه داسې نه دي چې د بښنې په اړه دي او يا هم زما شخيص غوښتنې دي. 

زما رشطونه دادي چې د نجات له څيل څخه اوس د مومن خان د ښامار کيسه 

کې توره رسه کوي او ځان مومن خان ښيي، نو که  جوړه شوې، هر سړی په

څيل په جوړونه کې اسايس نقش لرلی د دې ځينو اشخاصو او ډلو رښتيا هم 

وي، نو دوی خو دېته ورته نور څيل هم جوړوالی يش. لومړی رشط مې دادی 

 جرګه هر هغه څوک چې د قوم د مرشۍ دعوه لري، شورا لري، جرګه لري او يا

ګۍ لري، لکه صمد ځاځی، د جنوب ختيځ زون شورا، دوی دې د شپږو 

مياشتو په بهري کې په )بربک چمن( سيمه کې د بربک خان ځدراڼ په نامه يوه 

څلور الرې او يو څلی اباد کړي، دوی دې مخکې او نورې ټولې شوراګانې 

وړاندې  ( مياشتې۹دې ورپسې وي. د عدالت ګوند مرش )ايويب صيب( تقريباً )

په )احمد شاه بابا مېنه( کې د )ماللۍ څلور الرې او څيل( د جوړولو ژمنه کړې 

وه، تر اوسه يې يوه ډبره هم په کې نه ده ايښې، تاسو مرشان الړ شئ، له دغو 

واټونو د جوړونې په باب ليکلې ژمنې د دې ښاغلو څخه تر نن ماښامه پورې 
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غونډه کې ګډون وکړم. دې رسه به  او السليکونه راوړئ، زه به سبا ته په دې

دوه نور ميل کارونه هم تررسه يش او ولس ته به يې ګټه هم ورسېږي. زما په 

دې رشطونو ټول يو ځل وخوځېدل، والله يون صيب دا کارونه خو موږ نه شو 

صالحيت لري چې د دې کوالی، ما وويل چې نه يې شئ کوالی، جرګه خو 

او ازاده فيصله وکړي او بیا هغه فيصله پلې له دواړو خواوو څخه واک واخيل 

هم کړي، يوه وويل، هغوی کله زموږ خربه مني، بل وويل، هغوی کله دا کارونه 

کوالی يش، موږ ته به ووايي چې کوو يې، بيا به يې نه کوي، ما وويل دا ليک 

يې شو کوالی، که سبا بيا بل چا هغه کارونه  هم ترې راوړئ چې ووايي نه

، چې دوی يې بيا په افتتاح کې مداخله ونه کړي چې دې رسه موافق تررسه کړل

يو يا نه يو، ډبرليک دې ورته هم په خپله خوښه جوړ کړي، خپل نوم پرې 

ليکي، نه يې لیکي، هر څه چې کوي موږ به په کې هېڅ مداخله نه کوو، دې 

 کې د خوست شورا يو تن غړی )غازي( راپورته شو ويې ويل: هغوی به وايي،

موږ په خپل قوم کې سړي نه لرو چې د بل قوم د سړيو لپاره به څيل جوړوو، 

کله چې يې بربک چمن کې نومرې توزيع کولې موږ ته يې په کې کومه نومره 

راکړه، ټولې يې خپلو خپلوانو ته ورکړې او څلی به يې موږ جوړوو؟ زه چې 

ان ځدراڼ ک خپوه شوم، خربه بېخي قبيلويت ته وځي، ما ورته وويل چې برب 

د ټول افغانستان افتخار دی، دا سمه ده چې د پکتيا و او ځدراڼ و، خو د تورې 

ګټه يې ټول افغانستان ته رسېدلې ده، هغه د ځدراڼ په توګه نه، بلکې د يوه 

 حق لري، که په هر قوم کې داسې اشخاص وي، افغان په توګه پر ټولو افغانانو

، بايد د هېواد په کچه ومنانځل يش د ټول هېواد په کچه وي چې خدمت يې

او هغه چې د واليت او ولسواليو په کچه وي، بايد په همغه کچه ومنانځل يش. 

دې وخت کې په غونډه کې يو ناست ځدراڼ هم اعتاض وکړ، په غونډه کې 

نورې قومي او قبيلوي خربې مطرح شوې، د غزين استازي او څو نورو مرشانو 

کړې، دلته د دواړو شوراګانو د استازو تر منځ يو ځل د څيل په باب خربې و  بيا

بیا ټکر رامنځته شو، يوې ويل چهارشنبه به غونډه وي، بلې ويل، نه به وي، 
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تېرې خربې يو خل بيا د ورځې د اختالف تر شعاع الندې راغلې، دې وخت 

دواړو خواوو، )حاجي عبدالباري منګل( او همدارنګه )نېک محمد کې 

خ راواړوه چې دا مشکل هم زه حل کړم. ما وويل، څومره چې ولسمل( ماته م

خربې زياتېږي اختالفات هم زياتېږي او نورې نوې خربې هم په کې راپيدا 

 ځکېږي، نو ښه به دا وي چې خربه راتوله کړو. ما وويل، ورځ دې د جنوب ختي

يل د پرانيستو پر مهال به د جنويب قومونو زون د شورا په خوښه وي، خو د څ

 دد يووايل شورا مرشان تر مخه او د دې بلې شورا مرشان به ورپسې وي. زه 

سپني ږيرو او مرشانو د احتام په خاطر او په دې خاطر که چېرې زما په دې 

ونډه زون د شورا په غ ځمنځته کېږي، نو زه هم د جنوب ختيګډون رسه اتفاق را

وم او هم د څيل په افتتاح کې، خو د یوه افغان فرد په توګه، نه د کې ګډون ک

کوم ګوند، ډلې، سمت او قوم د استازي په توګه د خلکو خربول هم په تاسو 

دي، زه ځکه پر خلکو د راتګ ټينګار نه کوم چې ځينو خلکو ته بيا د مخالفت 

ک لپلمه برابره نه يش، خو تاسو کوښښ وکړئ پرانيستغونډې ته ډېر خ

مو وکړه، دوی رخصت شول او زه خپل دفت  راوبولئ! ټول خوشاله شول، دعا

ته پورته شوم، څو دقيقې وروسته کامل نارص اصويل صيب زنګ وواهه، خرب 

شوم چې په غونډه کې ګډون کوې، ما ويل هو! د مرشانو په خاطر، ده وويل 

هيل وو او ښه شول، زه هم راځم. ګالب منګل چې سهار مهال ماته زنګونه و 

 ورته ومې ويل د سپني ما يې ټلېفونونه مس کړي وو، هغه ته مې زنګ وواهه،

 په ژوندون کې د بښنې او پخالينې جرګه
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ږيرو د ټينګار له امله مجبور شوم چې په غونډه کې ګډون وکړم. هغه وويل 

ښه شول چې جنجال خالص يش. ما سهار تاته په همدې خاطر زنګ وواهه 

چې یو نيم کس که ځان ته ډېر غره وي، نو زه د چهارشنبې پر ورځ سل تنه 

ځوانان د څيل مخې ته ودروم، بيا دې څوک نر يش او څيل ته دې رايش او 

دا دې له مشورې پرته په خپل رس افتتاح کړي. بيا يې وويل، ځه اوسېله به کوو، 

 وف وو، نو ځکه مې تاته زنګونه ووهل، خو ستا ټلېفون مرص 

ګالب منګل زياته کړه، اوس که داسې وکړې چې سبا ته برورشونه چاپ کړې 

او د څيل تر رسمي افتتاح وروسته يې ټولو خلکو ته ورکړې ښه به يش، له ټولو 

هغو کسانو بايد مننه په کې شوې وي چې مايل مرسته يې کړې وي، د مرستې 

اوس د ايويب صيب  ي.اندازه يې هم په کې وليکه، چې ټول هر څه واضح و 

ګوند او نور اشخاص بيا يادګاري عکسونه فيسبوک ته پورته کوي چې مبارزو 

مو رنګ راوړ، پرېږده چې ټول هر څه واضح يش. هغه له ما څخه بښنه هم 

په کور کې ماته هغه ترخې خربې وشوې او هم يې راڅخه د ده وغوښته چې 

 ر دې ځايه راورسوه.مننه وکړه چې په ډېره زياته اوسېله مې کار ت

وستونو په خپلو نورو پ ايويب صيب او ملګرو يې د يادګاري عسکونو ترڅنګ

کې دې خربو ته هم اشاره کړې وه چې ځينو اشخاصو غوښتل دا څلی په خپل 

 انځور په ژوندون ټلوېزيون کې د بښنې او پخالينې جرګې يو
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و ډلې انامه متام کړي، خو دوی او دوی ته ورته خلکو يې مخه ونيوله، هېڅ 

 ييز عکس نه و خپور کړی.ګوند د څيل تر افتتاح وړاندې داسې ډله 

پورته انځور کې ايويب صيب د خپل ګوند له غړو رسه د څيل تر پرانيستې 

 د يادګاري انځور اخيستنې په حال کې ليدل کېږي.دمخه 

ګالب منګل وويل: د بروشور ټول لګښت زه خپله ورکوم، پنځه زره دانې چاپ 

خپل کوښښ وکړه، کړه، ما وويل، ډېر ناوخته دی، کله به ويش، هغه وويل، 

ماښام اوه بجې د اسد دانش دفت ته ورسېدم، تر نهه نيمو بجو پورې مې بروشور 

ډول چې وي، سبا سهار لس بجې يې  ډيزاين کړ، هغو ته مې وويل، په هر

غواړم، هغوی د شپې پرې کار رشوع کړ، زه د شپې لس بجې کور ته راغلم، 

س بجې مې ډوډۍ وخوړه، سهار چای او د غرمې ډوډۍ مې نه وه خوړلې، ل

( بجې ۹سهار اته بجې دفت ته الړم او د دغه يادښت پر ليکلو مې پيل وکړ. )

 اسد دانش بروشورونه دفت ته راولېږل چې دا دی دلته يې بڼه کاپي کوو:
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اوس يوولس بجې دي، لږ وروسته د جنوب ختيځ زون د شورا غونډې ته 

 لئ!ي، هغه به په پاتې يادښتونو کې ولو ورځم، دا چې تر هغه وروسته به څه کېږ

قومونو د يووايل شورا غونډې ته چې  يوولس نيمې بجې د جنوب ختيز زون د

)ستاره شهر( هوټل کې جوړه شوې ده او حضوري چمن ته ورڅېرمه موقعيت 

لري، راغلم. کله چې له موټره کښته شوم، اصويل صيب هم له موټره کښته شو، 

هغه وويل په زړه کې چې اخالص وي، داسې پر  ستړي ميش مو رسه وکړل،

کې ښه ډېر سپني ږيري او قومي مرشان راغيل وو. يوه وخت رارسېږو، غونډه 

وکيالن هم په کې حارض وو، د سولې او ميل يووايل او همدارنګه د څيل په 

معمول رسه سم خربې وشوې، انتقادونه اړه يې خربې کولې، پر حکومت هم له 

ې خلک چ هم په کې وو، دا اوس معمول دی چې انتقادونه به کېږي، يو شمېر

ځان حکومت پلوی ګڼي، پر هغو دا ډول خربې ښې نه لګېدې، نادرخان 

کټوازي انتقادي، خو علم ګل کوچي بيا متحداملال خربې وکړې، ماته هم بلنه 

په باب پر حکومت او جمهور رييس د روانو راکړل شوه، ما لومړی د سولې 

و نه دي ا انتقادونو لنډه ارزونه وکړه، ومې ويل چې نه ټول انتقادونه عادالنه

ټولې ستاينې، يو معيار بايد غوره يش او هر انتقاد بايد يوه حل الره ولري. اوس 

تقاد، کم شوی، ولس انتقاد کوي، وکيل انهم انتقادونه هم پيکه شوي، تاثري يې 

مشاور وزير انتقاد، وزير انتقاد او ان خپله جمهور رييس انتقاد کوي، ټول وطن 

 د جنوب ختيز زون د قومونو د يو وايل جرګه
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انتقادونو نيولی، اوس پر انتقادونو هم انتقاد په کار دی. هغه کسان چې توند 

انتقادونه کوي، پر هغوی تور دی چې څوکۍ نه دي وررسېديل، نو ځکه يې 

ن نيولې او هغوی چې ستاينې کوي، پر هغوی دا انتقاد دی چې د د انتقاد مل

خپلو څوکيو د ساتنې لپاره تر حده زيات د جمهور رييس ستاينه کوي. ښه 

الره داده چې که جمهور رييس ښه کارونه کول بايد تائيد يش او که بد يې 

 (کول، بايد رد يش، تعادل بايد په پام کې ونيول يش. الندې )علم ګل کوچي

غږ کړ چې ټول داسې نه دي، هر چا باندې بايد بېځايه انتقاد ونه يش، دی د 

کوچيانو په چارو کې د جمهور رييس مشاور دی، ما وويل، زه داسې مشاورين 

 پېژنم چې په يوه کال ان دوو کلونو کې يې هم جمهور رييس ليدلی نه دی، نو

ه باب مې هم بحث مشوره به څنګه ورکوي؟ د درباري غوړه ماالنو د رول پ

وکړ، ما وويل، یو مشاور جمهور رييس ته پاسته او نرم بوټان ډالۍ کړي وو، 

 کار خو مشوره ده، نه دد ده ورته يې وييل وو چې پښې دې په کې ارامه يش، 

بوټانو وروړل، نو چې بوټ پاک ورته وايي، هغه خو په همدغه حالت کې ورته 

ه د څيل تاريخ په ډېر لنډ ډول بيان کړ او وايي، بيا مې د وخت د کموايل له امل

په پای کې مې پر ټولو غږ وکړ چې که څوک ځان د جمهور رييس وارث ګڼي 

نو ښه ده، هغه دې ولس رسه کېني، د ولس غوښتنې دې واوري، جمهور رييس 

ته دې ورسوي او بېرته دې ولس ته احوال راوړي چې يو کال وروسته هم 

ل، موږ بايد واقعيتونه د خپل مقام په خاطر قرباين رارسېدی يش که نه؟ ما ووي

نه کړو، د سولې په اړه دومره وايم چې د کرزي صيب په وخت کې يې هم 

اساس پر جنګ ايښی و او يو تنظيم ساالر يې په راس کې و او اوس يې هم 

يو تنظيم ساالر چې د طالبانو او نورو مخالفانو مخالف دی، په راس کې 

 ڼه نه يش تضمينېدالی. دی،سوله په دې ب

تر ما وروسته نورو ويناوالو، چې ويل کېږي يو يې د جمهور رييس د تره زوی 

دی او اوه څلوېښت کاله کېږي امریکا کې اويس، اوس راغلی دی. 

)احمدزی( تخلص کوي، هغه خربې وکړې، هغه هم پر جمهور رييس نيوکه 
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و وولسو مياشتو کې يې يوکړه او د يوه مشاور ګيله يې هم واوروله، چې په ی

ځل هم جمهور رييس کتلی نه دی. خو ده هم د خپل تره زوی په شان ژمنه 

 هله نن څخ وکړه چې دا مشکل به زه حلوم. په پای کې حق پناه صيب چې

، او رييس و، خربې وکړې ( کاله وړاندې د کابل د واليتي شورا وکيل۱۲-۱۵)

ې نظر څرګندکړ، د څيل په باب يلومړی يې د سولې او بيا يې د څيل په باب 

))کله چې زه د کرزي صيب په لومړۍ دوره کې د کابل د واليتي شورا  وويل:

څيل د جوړونې امر مې له حامد کرزي څخه واخيست، بيا مې د دې وکيل وم، 

خرم صيب ته ورکړ، هغه راته وويل، پيسې نه شته او بيا مې له کرزي صيب 

څيل لومړی کار ما پيل کړی  ه وويل: ))دڅخه د پيسو امر هم واخيست(( د

دی، بيا وروسته نور خلک پيدا شول او خربه دې سلسلې ته ورسېده.(( تر دې 

وروسته خلک ډوډۍ ته الړل، د غونډې تر پای وروسته او د ډوډۍ تر پيله 

 پورې زماين واټن کې ماته فرصت په الس راغی او دغه يادښت مې وليکه.
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 ې ځوږه پایولولييز پيل او ب

 

تر ډوډۍ وروسته يو شمېر خلک د څيل پرانيستو ته الړل، خو يو شمېر خلک 

خپلو کارونو پسې، موږ له هوټله تر څيل پيل الړو، نږدې پنځه سوه مته الره 

وه، کله چې څيل ته نږدې شو، په الوډ سپيکر کې د نذير احمدزي غږ اورېدل 

د څو  م تالوتد قران کريدمخه کېده، يو څو خربې مو واورېدې، تر هغې 

قومونو څخه مننه وکړه او ويې ويل چې شوی و، بيا نذير احمدزي ټولو  ايتونو

ټولو په کې برخه اخيستې ده، مبارک مو شه! تر هغه وروسته ميل رسود وغږول 

شو، بيا پټۍ پرې شوه، بيا رفيع صيب د څيل په باب خپلې خربې پيل کړې. 

ل( کال د ميزان پر ۱۳۹۵ه وه. د )غونډه کې شعارونه، ولولې او ګڼه ګوڼه ن

 د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور
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(مه چې کومه غونډه جوړه شوې وه، دا له هغې رسه د کميت او کيفيت له ۲۳)

پلوه د پرتلنې وړ نه وه، د غونډې سونډ سستم هم منظم نه و، د سټيج چارې 

هم. موږ د پټۍ په پرېکولو کې خپله ونډه واخيسته، نور ترې رخصت شو، که 

ونډې د پرتلنې خربې يادوي، نو مسوليت يې د ټولو او هغې غد دې اينده نسل 

څيل په بشپړتيايي پړاو کې يې تيږې د دې هغو اشخاصو پر غاړه دی چې 

 خلکو يادونه کړې ده.د دې تولولې، ما په دې اثر کې 

 
نه به لږ تر لږه لس زره تد څيل په پرانيستغونډه کې  زما خپل پالن دا و چې

ګډون کوي، پر هر شخص، ګوند او ډلې مې د خپلو کسانو د خربولو بار ايښی 

له ډول او سورين رسه به  و، ژمنليک مې اخيسته، ځينو ته مې وييل وو چې

راځي، له ميل بريغونو رسه به راځي، لومړی به تالوت کېږي، بيا به ميل رسود 

ويل يا په استازۍ يو تن مرش د څيل تاریخچه لغږول کېږي، بيا به د لويې پکت

او له مرستندويانو به مننه کوي. د منار پر رس چې کوم لوی بريغ نصب دی، 

هار، يو به له به له لوی کند پنځه تنه مرشان به د څيل رس ته پورته کېږي، يو تن

کز څخه وي، او بل به له مر  لويې پکتيا، یو به له لوی ننګرهار، يو تن به له شامل

دې شپږ بريغ لوړوالی نږ د دې ټول به په ګډه د افغانستان بريغ پورته کوي، 

( بريغونه چې الندې نصب ۱۲دېرشو متو ته رسېږي، بيا به همزمان وررسه )

دي، له هرې سيمې څخه پنځه پنځه تنه دا بريغونه پسې پورته کوي، چې 

 د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور
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نګ به دوه ډبر ليکونه چې ختيځ او لويدځ تر څد دې ( تنه کېږي، ۶۰مجموعاً )

غونډې ې د دتر هغه وروسته به  ، له هغو به پردې لرې کېږيينصب و به خواته 

د برخوالو پرېکړه ليک لوستل کېږي، په پرېکړه ليک کې به پر نورو مسايلو 

رسبېره له حکومت څخه غوښتنه کېږي چې وخت پر وخت د نجات ورځې د 

ه وکړي، د هغوی په نامه مډالونه جوړ کړي، د نجات ورځ اتالنو يادونه او ځلون

تۍ کې ځای کړي او هر کال د پخوا په شان يو ځل بيا ند هېواد په رسمي ج

د نجات جشن جوړ کړي او پر همدې ورځ د نجات د ورځې د اتالنو په 

نومونو، نوي نسل او هېوادپالو افغانانو ته مډالونه او ستاينليکونه ورکړي او دېته 

ورته يو لړ نور ميل مسايل به په پرېکړه ليک کې ځای کېږي او له حکومت 

اټن کېږي او  به ميل څخه به يې د تطبيق هيله کېږي، تر برېکړه ليک وروسته

دې رسه به پروګرام پايته رسېږي، دا زما خيايل او ارماين نقشه وه، د ازادۍ ورځ 

ا بي د ا څلی هم د ازادۍمې ځکه ورته غوره کړې وه چې نېکمرغه ورځ وه او د

احيا کوونکو يو يادګار و، زما هيله وه چې د خپلواکۍ پر ورځ دا څلی په 

رنګارنګ ګروپونو ښکلی وي او د يوې اوونۍ لپاره به له ماښامه تر سهاره 

مو د ډبر ليکونو د نصب کار پيل کړ، خو لکه  (مه۲۷روښانه وي. د اسد پر )

صمد ځاځي په نامه یوه شخص هغه يادونه وکړه، د دمخه څنګه چې مې 

راکښته او ويل کېږي چې داود نيازي يې هم ملګرتيا کوله، نن چې څلی 

پرانيستل کېږي، نو ډبرليک په کې نه و، دې ښاغلو هم تر دې وخته جوړ نه 

کړای شو او هغه پخوانی يې هم پرېنښود، د ډبرليک ځای داسې سپېره 

غلو تاریخي ودانۍ لوټلې وي. دوی ( ميو کلونو کې چې ۷۰ښکارېده لکه په )

يوازې د پرانيستې پر مراسمو ټينګار کاوه، د څيل نور غم وررسه نه و. دا 

يوازينی څلی و، يا يوازينۍ ودانۍ وه چې له کوم ډبرليک او يادښت پرته يې 

پرانيستغونډه وشوه. د ډبرليک له غورځولو يا وړلو بيا تر پرانيستغونډې پورې 

ې، خو په دې منځ کې دې شوراګانو يو ډبرليک ان یو شپږ ورځې تېرې شو 

 جوړ نه کړای شو، خو پرانيستغونډې ته سخت ګبڼۍ نيويل وو. هم يادښت
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زه له خپل ولس څخه ډېره بښنه غواړم چې زما له هڅو رسه رسه زه تر پايه پر 

څيل له شان او شوکت رسه د دې دې بريالی نه شوم، چې د خپل ولس او 

څيل پرانيست غونډه جوړه کړم، کورنيو تنګنظرو، لنډو پارو، ځينو د دې مناسبه 

او د  السونه يو کړلارګ مېشتو غوړه ماالنو او يو شمېر نورو کړيو ټولو رسه 

دې  ديوې ستې ميل داعيې د ځال مخه يې ونيوله، دا چې تر دې وروسته به 

څيل پر برخليک څه کېږي؟ ډبرليک به څوک ليکي؟ څرنګه به يې ليکي او 

څرنګه به يې نصبوي، په ټوليز ډول د څيل ساتنه او پالنه به څوک کوي؟ دا به 

ه اوت کوي. په همدې جملې رس راتلونکی وخت ثابتوي او نوی پښت به قض

 ترڅنګ غواړم په دې وروستۍد دې برخې ته رسېږم او  کتاب وروستۍد دې 

 برخه کې يو ځل بیا د مايل رڼاوي لپاره يو څو نورې جملې هم ورزياتې کړم.

( امریکايي ډالرو له جملې څخه د ۸۸۹۵۰کله چې د فني هيئت له خوا د )

ډالره( له پکتني ساختامين رشکت څخه کاري نيمګړتياوو له امله )دوه زره 

وګرځول شول، نو تر هغه څو ورځې وروسته يو شمېر سپني ږيرو او په تېره بيا 

د جنويب قومونو د يووايل شورا مرش )نېک محمد ولسمل( او يو شمېر نورو 

څخه هيله وکړه چې که دا پاتې دوه زره ډالره هم ورته ورکړې،  مامخورو له 

که کار کې يې يو څه نيمګړتياوې هم احساسېږي. څه ښه به يش، خري دی 

موده وروسته بيا يادې شورا ما ته يو لیک هم راولېږه، نو دغو مرشانو ته د 

 د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور د نجات څيل د بيا جوړونې د پرانستغونډې يو انځور
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دا پاتې )دوه زره ډالره( هم ساختامين رشکت ته ورکړل.  ېدرناوي په خاطر م

( ډالرو وروستی رقم ليکل ۸۸۹۵۰په دې مانا چې په تړون کې د کومو پيسو )

 دې.په بشپړ ډول ورسېپکتني ساختامين رشکت ته شوی و، هغه پيسې 

 
تر دې لیک وروسته له ساختامين رشکت رسه زموږ ټول حسابونه پاک شول 

( ډالره ۷۱۵۰هم پر موږ پاتې نه شو او تر دې وروسته ما رسه ) يې او يو ډالر

( ډالره بېرته اصويل صيب رسه د ۳۰۰۰پاتې شول، چې له هغې جملې څخه )

( ډالره د ډبرليکونو په ګډون پر متفرقه چارو ۶۵۰امانت په توګه پاتې شول )



 

 291 / د بيا جوړونې کيسه
 

 له ما رسه د امانت په توګه پاتې دي. ( ډالر ۳۵۰۰ولګول شول. )

غه درې دا پيسې او هکوالی يش شول،  ې د څيل متفق عليه وارثان پيداکله چ

پر  ړي اوترالسه کزړه ډالره چې له اصويل صيب رسه په امانتي بڼه پاتې دي، 

 خپل وخت د څيل پر ترمياميت او نورو اړتيا وړ چارو ولګوي.

څيل معنوي او تاريخي چې د  ګڼلځکه رضوري و  مې کتاب چاپولد دې 

د څيل معنوي د څيل د فزيکي جوړښت ترڅنګ  او وندي يشخ هم برخه

 .ودانۍ هم د لوستونکيو په ذهن کې انځور يش

تر دې داستان وروسته غواړم يو څو مهمو مشورو او تجربو ته اشاره وکړم چې 

د روزګار له کږلېچونو څخه  مې څيل د جوړونې له بهري او همد دې هم مې 

راتلونکی پښت هغه په ځري رسه ولويل، نو کړي دي، که زموږ نن او  ترالسه

 .ستونزو په راکمولو کې وررسه مرستندوی يش د کېدی يش د خپل وخت ځينو

 

  



 

 292 / نجات څلی
 

 

 

 

 

 مشورې، تجربې او توصيې

 

ينې او راتلونکي نسل رسه ځ اثر په پای کې غواړم له قدرمنو لوستونکود دې 

ه چې غواړي رس  په تېره بيا هغو کسانو مشورې، تجربې او توصيې رشېکې کړم،

ما غوندې يو کار ته لومړی د مينې او بيا د تحميل له دروازې ورداخل يش، 

ړې وي، خو د پرېکد دې تقاضا لوړه وي او عرضه هم کمه، د نظر رسچينې متع

او مسوليت نامعلومې، امکانات کم وي او تقاضا زياته، سیايس خطرونه زيات 

و د کار رسونه کم، امکانات کم او دفاعي ځواکونه کم، ځان ښودونکي زيات ا

کارونه سخت، تنګظري زياته او ژور فکر کم او نور په سلګونو مرضونه او  او

غرضونه. په داسې يو حالت کې څه کول په کار دي؟ غواړم په دې برخه کې 

 خپلې څو مشورې، تجربې، توصيې، نظرونه او وړانديزونه دررسه رشيک کړم.

  وکړئ چې کار له ځنډ او خنډ رسه مخامخ په هر کار کې هغه وخت مشوره

شوی وي، کله چې کار په نورمال ډول روان وي او تاسو د مشورې لړۍ 

پيل کړئ، نو په خپله مو په لوی الس د کار پر وړاندې بېالبېلو نظرونه او 

 خنډونه رامنځته کړل.

 

  مشوره بايد د مشورې له اهل رسه تررسه يش، هغه کسان چې په اړوند کار

جربه او دخل ونه لري، له هغوی رسه مشوره کول د وخت د ضايع کې ت
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 کېدو او فکري پاشلتيا سبب ګرځي.

 

  په يوه کار کې چې له پيله له چا رسه مشوره پيل شوې وي، بايد همغو رسه

رس تر پايه مشوره ويش، د کار په بهري او يا هم د امتام پرمهال له نويو 

ې د تېر شوي کار د ځواکمنۍ سبب مشاورينو رسه مشوره، نه يوازې دا چ

نه ګرځي، بلکې اصيل شخص مجبور دی، یو ځل ټول بهري نويو 

مشاورینو ته ترشېح کړي چې دا کار هم په خپله د وخت د ضايع کېدو 

سبب ګرځي او زيات وخت نوې مشورې له پخوانيو مشورو رسه په تضاد 

 او ټکر کې واقع کېږي او د کار د ځنډ سبب ګرځي.

 

  کار چې پوره واکمن وې، د مشورې لپاره يې وخت مه ضايعه کوه، پر هر

 خپله يې په مستقیم ډول تررسه کړه.

 

  هر کله چې يوه تاریخي او ميل کار ته ورداخلېږې، قلم او کاغذ ځان رسه

واخله، ټول ورځيني يادښتونه وليکه. کله چې کار پر خپل مسري او بهري 

حساسېږي او کله که چا هم د اصيل کار روان و، نو خپرولو ته يې اړتيا نه ا

د مخنيوي او انحراف هڅه کوله، نو يادښتونه بايد بشپړ او مستند وي او 

تر کار وروسته يې بايد نرش کړې چې راتلونکي پښت ته د عربت سبب 

 يش. ښه بېلګه يې همدا نجات څلی دی.

 

 صو اله کم عقلو، ځان ښودو، شهرت غوښتونکو، په تېره بيا له داسې اشخ

د  يې زيات او رسه بايد ډېر احتياط ويش چې علم يې کم وي، امکانات

شهرت غريزه يې هم قوي وي، دوی کوالی يش اصيل شخصيتونه ستړي، 

يا له خپل اصيل مسريه منحرف او يا هم په پای کې د نورو کړي کارونه 

 او وهلې تورې په خپل نامه کړي.
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 ،جرئت او غوڅ دريځ څخه کار  په هر کار کې بايد له زيات تدبري، دقت

واخيستل يش، په دې برخه کې کم تعلل، بې جرئتي، هغو ځانغوښتونکو 

زمينه برابروي چې خپله کار نه يش کوالی، خو دې کې مهارت د دې ته 

 لري چې څنګه د نورو کارونه په خپل نامه متام کړي.

 

 ئ، لکله چې يوه ميل موضوع کې راټاله شوئ او د کار په محور کې راغ

، قوم، قبيلې نو يو شمېر ناکاره اشخاص بيا هڅه کوي چې د سيمې، ژبې

او ځانپالنې تور درباندې پورې کړي، د کار تر بشپړاوي پورې بايد له دې 

بحث څخه ځان لرې وساتئ. ځکه دوی  ډول اشخاصو رسه له هر ډول

غواړي چې کار پر ټپه ودرېږي، اصيل محرک تر پوښتنې الندې راويل 

 کفايته يې وښيي. او بې

 

  مايل حسابونه بايد کنتول او راڼه وي چې پلمه جوړوونکو ته د هېڅ ډول

تخریب زمينه برابره نه يش. مايل حسابونه بايد مستند وي. د راکړې 

 ورکړې تاریخ او د طرفينو السليک ولري.

 

  په وروسته پاتې ټولنو، په تېره بيا په هغو ټولنو کې چې قبيلوي مناسبات

حاکم وي، د ټوملنيل شخصيت جوړونه او زغمنه اسانه کار نه دی، پرې 

يو څوک دې دا هيله نه لري چې له ټولو خوا وو دې تائيد يا وستايل يش، 

هغه بايد د خپلو کارونو د بشپړاوي په لټه کې يش، نه د تائيدونې يا ردونې 

 په فکر کې.

 

 رضورو  ميل اړخ رسهپه لويو کارونو کې ))ښه مه کوه بد نشته(( د متل له ع
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مخامخېږئ، دا بايد ومنئ چې د خپلو ښو څپېړه مو رضورو پر مخ لګي، 

خو دېته بايد مخکې تر مخکې تياری ولرئ او د مايوسۍ احساس ته الره 

 ورنه کړئ!

 

  خپل ذهني ځواک بايد داسې عيار کړئ چې د خپلو نېکيو له امله له

 له مو پیدا کړه، نو دسختې بدۍ رسه مخامخېږئ، که د بدۍ د زغم اوسې

برياليتوب چانس مو زيات دی، داسې هم نه ده چې ټولنه د چا نېکي 

هېروي، خو متل دی: ))تر هغو پورې چې رښتيا راځي، درواغ کيل 

ورانوي.(( دا متل د زمانې د تجربو د تکرار نتيجه ده. نو صرب او زغم هم 

 ده((.په کار دی، په همدې خاطر وايي چې ))د صرب مېوه خوږه 

 

  دا هم وايي چې ))ښه وکړه او سيند کې يې واچوه((، مانا دا چې اوبه هم

د چا ښه نه هېروي، یو وخت دا ښه د اوبو رس ته راوځي، خو تر هغه پورې 

 پوره استقامت په کار دی.

 

  دنيا  د دېد عقيدې او فکر ترمنځ انډول ساتل په کار دي، هغې نړۍ کې

نه کول، هم هغو دنياپالو ته د جرئت زمي تصفيهد ټولو کارونو او حسابونو 

برابروي، چې غواړي، حسابونه هغې دنيا ته انتقال کړي او دوی پر دې دنيا 

د نورو په زحمتونو خپل عيش او عرشت وکړي، خپل ځان هوښيار وګڼي 

او نورو ته د ساده ګانو خطاب وکړي، نو هغه حسابونه چې په دې نړۍ 

دې  دشته، هغه بايد هغې دنيا ته انتقال يش او کې يې د تصفيې امکان نه 

 يش. دنيا نور حسابونه بايد په همدې دنيا کې تصفيه

 

  ،په يوه جرګه، جلسه يا غونډه کې د متوازنو خلکو، لکه د قومي شوراګانو
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نورو حرکتونو د مرشانو او مالکانو تر منځ توافق  ګوندونو، مدين ټولنو او

ايد يو شخص تر مخه، خربه غوټه او له نورو ته رسېدل اسانه کار نه دی، ب

څخه په غوڅ ډول د خربې د رد يا تائيد هوکړه ترالسه کړي. د خربو 

اوږدوالی او د ګڼو داليلو تبادله خربه نوره هم پېچلې کوي او غونډه بې 

 نتيجې پايته رسېږي.

 

  متفرق مرشان، سپينږيري او نور مخور زياتره وخت د يوې خربې د

تائيد لپاره ښه کار ورکوي، نظر دېته چې د يوې النجې د حل مرشوعيت د 

د  شخص مخکې تر مخکې رس راوبايس، په داسې يو حالت کې بايد يو

شخړې حل راويستی وي، نور مرشان بايد همدې حل الرې ته رامات 

 کړي، د تائيد رس پرې وخوځوي او به دې ډول يې د تخريب مخه ونييس.

 

 چلې يش او بل څخه د قربانۍ هيله لرو، نو د کله چې يوه مسله ډېره پې

ټولنيز کار د خونديتوب په خاطر بايد تر ټولو لومړی خپله د هغه کار 

اصيل مدعي قربانۍ ته تيار يش، که دی قرباين ورکړي، د قضيې دويم او 

درېيم اړخ ته د زيات تخریب زمينه نه برابرېږي او کار خپل مثر ته 

 رسېږي.

 

 ر په ښه ډول تررسه کړئ، نو څومره چې وزن لرئ، که غواړې چې يو کا

هغومره ځان مه ښيئ، تر هغه ټيټه کچه اختيار کړئ، دې حالت کې د 

ېږي چې زمينه برابرد دې مقابل طرف حساسيت نه راپورته کېږي او تاته 

 خپل پالنونه په ارامه او نرمه توګه عميل کړې.

 قاضا چې دې د خلکو ت تقاضې تر منځ بايد انډول وساتې، کله د عرضې او

پورته کړه، خلک بياهغه خپل حق ګڼي، که پوره دې نه کړه، نو د خلکو د 

خپګان سبب ګرځي، خو که د تقاضې په انډول دې عرضه زیاته وړاندې 
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کړه، نو دا کار د خلکو د خوشالۍ او ستا د ټولنيز باور د زياتوايل سبب 

مون، انډول او ګرځي، هدف دادی چې د ژمنې او عمل ترمنځ بايد س

 انطباق موجود وي.

 

  د يوه کار لپاره بايد زېرمه ځواک ولرئ، که يو چا دررسه ژمنه وکړه او تا

ټوله ډډه پر هغه ولګوله او هغه هم له خپلې ژمنې په شا شو، نو طبيعي 

خربه ده چې کار نه تررسه کېږي، په داسې حال کې بايد ته پټ زېرمه 

يم يا درېيم قوت په توګه کار واخلې، ځواک ولرې چې له هغه څخه د دو

خو لومړی ژمنه کوونکی بايد خرب نه يش چې ته نور ريزرف ځواک لرې، 

په داسې يو حالت کې بيا هغه فکر کوي، ځه که زه خپله ژمنه عميل هم 

 نه کړم، نور څوک شته چې هغه کار تررسه کړي.

 

  که یو کار سل په سلو کې هم تا تر رسه کړی وي او يا يې د تررسه کولو

جوګه يې، کوښښ به کوې چې کار ټول ستا په نامه متام نه يش ځکه چې 

ار کد دې په ټولنه او چاپېريال کې تنګنظره خلک کم نه دي، نه دې 

بشپړاوي ته پرېږدي او که دا کار د زړه په وينو هم تررسه کړې، نو داسې 

بليغات به درپسې وکړي چې هم ستا د کار ارزښت راټيټ کړي، هم تا ت

جرئت سلب کړي چې سبا ستا په د دې پيکه کړي او هم له نورو څخه 

 شان کارونه تررسه کړي.

 

  کار خپله کوه نوم د بل کوه، که څه هم په لنډه موده کې دا قرباين اسانه

نيوالی شې، دا کار نه ده، خو د لنډ فکرو اشخاصو مخه په دې ډول 

رزښت يې پر ا پښت یستونزمن دی، خو مېوه يې بيا خوږه ده او راتلونک

 پوهېږي.
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  کوښښ وکړه، کم اصله خلک او هغه اشخاص چې کورنی نصب او

سلسله يې درته پوره معلوم نه وي او په يو ناڅاپي ډول په ټولنه کې يو څه 

ا ډول خلک نه ناڅه مطرح شوي وي، شهرت او قدرت ته ونه رسوې، د

يوازې بېرته تاته غم دي، بلکې په ټولنه کې د مصنوعي ودې له امله، عامو 

 خلکو ته هم د سخت زيان او رسدردۍ سبب ګرځي.

 

  د هر کار د رسته رسونې لپاره د زمان او مکان قيد و بريد وټاکه، ځکه چې

په يوه کار کې مهال او ځای معلوم نه وي، انسان د خپل طبيعي خصلت 

مخې د خپلې ارامتيا په خاطر هغه کار بل وخت ته پرېږدي، هغه بيا بل  له

 وخت ته او همداسې يو کار نيمګړی پاتې يش.

 

د دې دا وې يو څو مشورې، تجربې او څو توصيې، اوس غواړم تاسو ته 

 کتابګوټي وروستۍ وروستۍ برخه؛ پايله، بښنه او مننه دروړاندې کړم:
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 پايله، بښنه او مننه

 

هر لوی ميل او هېوادنی کار د رسته رسونې خپل خپل پېچلی بهري لري، په دې 

بهري کې يو انسان له ستو خنډونو، جنجالونو او پېچومو رسه مخامخېږي، 

هوډمن او مفکر انسان همغه دی چې په لومړي ګام کې ځان له ستونزو او 

يا شول، نو بکړاوونه حتمي او جربي  جنجالونو وژغوري، خو که جنجالونه او

دې ورته پوالدي اراده اختيار کړي. د نجات څلی چې زموږ د معارص تاریخ د 

يوه ترخه پړاو پر ضد د وليس پاڅون د بري يو سمبول و، په شعوري او قصدي 

ډول دا نښه له منځه يوړل شوه او د بيا جوړونې د مخنيوي لپاره يې هم په 

ستان ټول ستاسو له مخې قصدي ډول هڅې کېدې. د څيل د بيا جوړونې دا

تېر شو. هر څه ستونزې او کړاوونه چې وو، له هغو راتېر شو او څلی جوړ شو. 

 دله دې کږلېچن بهري څخه موږ ګڼې تجربې، پايلې او عربتونه ترالسه کړل. 

څيل په کار کې د ستونزو راټوکېدل او د تنګنظره اشخاصو راڅرګندېدل، دې 

ت دا ورکړه چې دا اثر يې وټوکوه، که چا مخالف د نورو نتايجو ترڅنګ يوه پايله

ېده او نه رامنځته ک نه وای کړی، ستونزې نه وای زېږول شوې، نو بيا خو دا اثر

د هغو ګڼو افغانانو د مبارزو او رسښندنو حق نه ادا کېده چې له دې هېواده يې 

پر خپل وخت د رلم، وحشت، دهشت او ايله جارۍ ټغر ټول کړ. په ډېرو کمو 

اثارو کې د هغو يادونه شوې ده، په دې اثر کې يو ځل بيا د هغو له جملې څخه 
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د ځينو مبارزينو يادونه وشوه. د هغو يادونه پر موږ باندې د هغوی حق دی او 

دا کار د هغوی د پور په ادا کولو کې مرسته کوي، نو ځکه خو د ځینو خلکو 

 م درلودله چې زه يېيا اشخاصو مخالفت د ځينو رضرونو تر څنګ دا ګټه ه

اړ کړم، دا اثر ولیکم. که دې اثر کې ځای نيم، د ځينو خنډ اچوونکو اشخاصو 

يادونه راغلې وي، ځينې واقعيتونه ويل شوي وي او دا واقعيتونه په نن او سبا 

کې د دوی شخصيتونو ته څه زيان رسوالی يش، زه د هغې ګټې له امله چې 

امله، ولس ته شونې کړه، بښنه غواړم، زه له اثر د رامنځته کېدو له د دې دوی 

ټولو هغو اشخاصو بښنه غواړم چې په دې کتاب کې د راغلیو واقعيتونو د بيان 

له امله د خفګان احساس کوي، زه د دوی هر يو شخصيت ته احتام لرم، خو 

که واقعيت او حقيقت ونه وايم، پر دين او دنيا به مې غاړه بنده وي. له )ارسطو( 

چا پوښتنه وکړه چې پر خپل استاد )افالتون( ولې سختې نيوکې کوې او څخه 

ولې ترې سختې پوښتنې کوې؟ هغه ورته وويل: ))افالتون راباندې ډېر ګران 

دی، خو حقيقت تر هغه هم راباندې زيات ګران دی((. دلته که ځينې 

په  هشخصيتونه پرموږه ګران دي او يا ګران وو، خو د څيل بيا جوړېدل او د هغ

باب ناويل شوي حقيقتونه هم پر موږ ډېر ګران دي، نو ځکه خو له ټولو هغو 

کې په يو نه يو ډول له ما  ( مياشتني بهري۱۱-۱۰دوستانو څخه چې په دې تېر )

څخه خفه شوي، زه له ټولو بښنه غواړم، يا مې څوک پر ډېرو ټلېفونونو په 

ه غواړم، هغو ټولو څخه بښنتکليف کړي، يا په ميسجونو، يا په پېغورونو، له 

کېدی يش، د هغوی مجبوريتونه مانه وو درک کړي او د څيل په باب له هغوی 

څخه زما غوښتنې تر واقعي حالته پورته وې او يا هم هغوی د رشم او حيا له 

مخې نه غوښتل خپل عذر او مجبوريتونه ماته بيان کړي، يا يې هم د بيان وخت 

ه غواړم، انسان ډېر کمزوری موجود دی، موږ بايد د له هغو ټولو بښن نه درلود،

انسان مجبوريتونه د هغه پر قصدي نيمګړتيا تعبري نه کړو. له هغو دوستانو هم 

ډېره بښنه غواړم چې څيل رسه يې ښه ډېره مرسته وکړه، خو زما ټلېفونونو ډېر 

په تکليف کړي وو، زه پر دې پوهېدمل، چې دوی ماته د )نه( ځواب نه يش 
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اکوالی، پر ځان فشار راوړي، خو ما نه خفه کوي، زه پر دوی باندې د راغيل ر 

فشار له امله بښنه غواړم، هغو دوستانو څخه هم ډېره بښنه غواړم چې په دې اثر 

کې د ځينو ستغو کليمو له امله دوی په اينده کې د خفګان احساس کوي، لنډه 

 چې په يو نه يو ډول زما لهدا چې له ټولو هغو اشخاصو، ډلو او بنسټونو څخه 

خربو او کالم څخه په دې اثر کې خفيف او يا شديد رضر ګوري، بښنه غواړم. 

کتاب د ليکلو له امله يو شمېر افغان ضد اشخاص هم ګټه د دې کېدی يش 

پورته کړي او يو شمېر هغو اشخاصو ته هم دا پلمه په الس وريش چې زموږ د 

له امله مخالف لوري ته ګټه رسوي، موږ خپلمنځي نيمګړتياوو د څرګندولو 

وايو که دا نيمګړتيا موږ کې وي، نو ولې يې د سمون لټه ونه کړو، ولې يې 

غي تشخيص نه کړو، نو درملنه به يې څنګه کړو؟ و څرګندې نه کړو؛ چې نار 

مخالفني زموږ پر ټولو نيمګړتياوو خرب دي، نو ځکه خو په ډېر جرئت رسه پر 

ا موږ یو چې ځان ناګاره اچوو، نيم عمر په شکايتونو تېروو د موږ بريدونه کوي،

او نيم هم په غيبت او نيوکو، کار ته ډېر کم وخت ورکوو او د کار سړي نه شو 

زغمالی. ايا راتلونکي نسل ته موږ دا مسوليت نه لرو چې ورته ووايو، موږ د 

او يا هم  وخپلې زمانې په دغسې ترخو واقعيتونو کې ژوند کاوه او که موږ تاس

 ډالۍ کړې، نو علتونه او داليل يې راتلونکي پښت ته کومه ښه ډالۍ نه ده در

دغه وو، هغوی بايد له دغسې ستونزو ځان لرې وسايت. نور داسې ګڼ داليل 

 اثر ليکلو ته يې اړ کړم.د دې وو چې 

ې د داثر تر چاپ وروسته، يو شمېر اشخاص د دې اټکل هم شته چې د دې 

ي څرګندې کړي، د فيسبوکونو مخونه ډک کړ  وړاندې راوپارېږي، کينېاثر پر 

او يو ځل بیا د حقيقت په ستګو کې د خاورو شيندلو هڅه وکړي، خو زه نه 

غواړم، هغوی رسه بل بحث يا تاويلو ماويلو ته داخل شم، ما په دې اثر کې د 

م څوک د هکيسه په زېر او زور رسه تېره کړې، تر دې وروسته چې بيا  رښتيا

 واقعيتونو د تحريف هڅه کوي، عقل به يې د عدالت له محوره وتی وي.

بې انصايف وي چې د مننې پر وخت موږ هغه کسان هېر کړو چې په هم دا به 
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څيل بيه بيا جوړونه کې خپل رول لوبولی دی، قومي د دې يو نه يو ډول يې 

خپل  ور ټول پرمرشان، سياسيون، مخور شخصيتونه، شوراګانې، ځوانان او ن

ځای د مننې وړ دي، چې ټولو پر خپل ځای او وخت اخالقي، مشوريت، 

معنوي او نصيحتي مرسته کړې ده. خو څرنګه چې دا ټول معنوي ارزښتونه او 

و ن مرستې دي او د معنوي څيزونو د ارزونې لپاره کومه مشخصه تله نه شته،

ار ده، خدای دې دوی ته ځکه خو په ډله ييز ډول له دوی ټولو څخه مننه په ک

جنتونه ور نصيب کړي، خو هغو کسانو چې مادي مرسته يې کړې او  ثوابونه او

څومره وايل ته يې پر خپل ځای نغوته شوې، غواړم يو ځل بيا د نورو ټولو 

 مرستندويانو په استازۍ له ښاغيل جرنال عبدالرازق،ګالب منګل، 

حاجي حکيم خان ځاځي، حميد الله خيرب، حاجي خان محمد باز منګل، 

حاجي عتيق الله احمدي، حاجي عبدالباري منګل، محمد يوسف اصيل زوی، 

 راضيې منګل، الحاج مولوي تره خېل محمدي، کامل نارص اصويل، 

 حاجي محمد نذيز احمدزي، ضياء الحق امرخېل، عبدالرشيد ايويب، 

سټيټ شېر عيل خان شېر، غالم محمد کاموال، ډاکټر رضوان احمدزي او 

( ساختامين رشکت، د هغه له مرش چې د خپل نوم له State corpsکورپس )

رشکت له قدرمنو انجنريانو؛ انجنري اسحق تکل، د دې يادونې يې تل ډډه کړې، 

انجنري محمد نصري بهسودوال، انجنري نصري ميا، انجنري نصري احمد پوپل، چې 

ګول، ښکالييزه برخه ولپه لسګونو زره ډالر يې پر پاتې ساختامين چارو او 

، انجنري دالور توتاخېل او نورو ټولو دوستانو څخه يقدرمن ورور شميم کټواز 

چې که د دوی ټولو مرسته نه وای، نو دا څلی به نن دومره هسک نه  کوممننه 

په الفارو کې د مننې د  و والړ، له نورو ټولو هغو خواخوږو دوستانو څخه چې

ده او نومورکي خدمتګاران ګڼل کېږي، له ټولو  ادا کولو افاده ورڅخه مشکله

څخه د يو افغان، يو مسلامن او يو انسان په توګه مننه کوم، کور ودانی ورته 

وايم، دوی د ميل نجات دا څلی چې د ټول وطن د عزت څلی، ګڼل کېږي، 

 هسک کړ، الله )ج( دې د دوی د عزت څيل هسک کړي.



 

 303 / د بيا جوړونې کيسه
 

(مه نېټه پيل او ۲اثر د زمري پر ) خربې يادول هم رضوري بومل چې داد دې 

( ورځو په بهري کې دا اثر ۳۰د وږي يا سنبلې پر لومړۍ نېټه پايته ورسېد. د )

هم ليکلی شوی، هم کمپوز شوی او هم يې د سمون چارې تررسه شوي، دا 

په داسې حال کې و چې د څيل کارونه هم روان وو، ګڼې غونډې هم وې او 

وان وو؛ يوه ډېره ستړې کوونکې او مرصوفه کاري نور زيات شمېر کارونه هم ر 

اثر هره برخه مې تر ليکلو وروسته څو څو د دې مياشت وه. رسه له دې چې 

ځله کتلې او ايډېټ کړې، خو بيا هم د زياتو ډول ډول تېروتنو احتامل په کې 

شته، هيله ده درانه لوستونکي، هغه تېروتنې وزغمي او په خپلې لويۍ رسه يې 

 .راوبښي

دې  دپه دې اثر کې نه يوازې د څيل بيا جوړونه په تفصيل رسه راغلې، بلکې 

اره شوې په کې اشهم څيل د جوړولو، بيا ړنګولو او بيا جوړولو ټولو برخو ته 

 ده. 

 خدای تعالی دې د پښتنو مل يش

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 هملريز کال د وږي لومړۍ نېټ ۱۳۹۶


