
                

 

 

 

 ځار شه د هوا او حرص خیال تر قناعته

 چیرته ده د غالمان ،چیرته ملک د مصر

 رحمان بابا

چې افغانستان کې د رایو د تفتیش یو  ښاغلي ګلین کوان امریکا غږ سره ندې،ځې وړاځو ور

ویلي  هغې کې يی چې کړې وه مرکه ،انټرنشنل مشر دینړیوال څارونکي او د ډیمو کراسۍ 

  .«رایو تفتیش به اعالن شوې پایلې بدلې نه کړي» وو د 

کابل کې د امریکا سفیر کننګهم د رایو د تفتیش په پایته رسېدو د ټینګار ترڅنګ چې  بلخوا کله

ملي یووالي د رایو د تفیتش بریالۍ پروسه او د سیاسي موافقو په پای کې چې د » وویل : 

حکومت به یې په نتیجه کې جوړ شي؛ نه یواځې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره 

دا د  .اهمیت لري؛ بلکې د افغانستان او نړیوالو تر منځ اړیکې هم پراخې او زیاتې ټینګوي

د سپټمبر په لومړیو  ږ یې په بشپړه توګه مالتړ کوو چېکاندیدانو هدف دی هغه هدف چې مو

 «. تاندناټو په سرمشریزه کې نوی جمهور رییس د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي کې د

نظارشورا څو معلوم  د او د رایو د تفتیش بهیر، روستیو څرګندونودغو ګلین کوان او کننګهم   د

او د ټاکنو د بهیر او د اساسي قانون په وړاندې يي د څرګند  یوځل بیا وتورول ،لنډه غر الحال

 یرغل نوی پړاو راپیل کړ!

نن د بلخ تښتېدلی والی عطامحمد نور  ،د پرون په توپیر سرخېلي په نظارشورا کې د لنډه غرو

عطا نور د بلخ والیت چارې پخپل فرمان مرستیال والې ته حواله کړې او خپله   پر غاړه لري.

ه بهر او اوس کابل کې د ټاکنو د پایلو په وړاندې د مدني پاڅون په نوم یوې شرمېدلې لومړی پ

 کودتا ته په تمه دی.

په نه شو ګڼالی، زوړ پښت  مر له مخېد ع يي عطا نور چې خونړي اسالمي جمعیت کې

نظارشورا عطانور په  شمېرل کیږي. اندونو او لیدلورو کې، تر ټولو جمعیتیانو متحجر او توندالری

والړ  لیکه کې مخکي په جمعیتیانود ، کې د ټاکنو د بهیر او اساسي قانون سره په ډغرو کې



دی. دی یوازې هغه ټاکنې مني چې په پایله کې يي نظارشورا خامخا بریالۍ شي. دی وايي 

 «که عبدهللا بریالی نه شي، مدني پاڅون به وکړو» 

او ټولوژنه ، مدني  کنډواله بیا چور، تاالن ، کابلښارد  یمې لسیزې پشان ۰۹د  ،د عطانور په اند

څخه، مدني پاڅون  او مدني ضد څېرو پاڅون ګڼل کیږي. نوموړی د نظارشورا له حرفوي غلو

 ! او د نظارشورا لیکواالن او رسنوال لګیا دي، هغه بیا افغانانو ته سپین او قانوني ځلوي غواړي

خبره د ماتې او بریا په مهال زغم دی. د ماتې نه زغم ډیموکراسۍ لپاره په ټاکنو کې، لومړۍ 

که څه هم هغه ته د مدني خوځښت  او د بریالي ټیم په وړاندې هر ډول خوځښت او غبرګون

 اویا پاڅون نوم ورکړو، ملي او دیموکراټیک ضد عمل دی.

ې د هغه دا هم وايي چعطانور یوازې د ټاکنو کمیسیونو ته پټکې او ګواښونه نه کوي بلکې 

د ټاکنو د  د نظارشورا په غوښتنه دا بهرنیان هم بهرنیانو تر څارنې الندې پر هغه تفتیش چې

 ، باور نه لري. تفتیش د څارنې لپاره راغلي

دا ځل ټول پوهېږي چې ده )عبدهللا( وګټله، خو د ارګ، حکومت او د انتخاباتو د  :» عطا وايي

 « درغلي وکړه.  کمیسیون مثلث

تر « عبدهللا وګټله» بیا هم د نظارشورا پریکړه، د ټولو افغانانو پریکړه بولي اوغواړيعطا نور دلته 

» په یوې بلې کودتا سره خو دا ځل د  و کلونو پشانیم ۰۹سرلیک الندې د خپلو غلو ډله، د 

ارګ، حکومت او د  د یوه مخکیني پالن له مخې دلته. وتپي په نوم پر افغانانو« مدني پاڅون 

په  «مدني پاڅون» د  ټاکنو د پایلو په وړاندې او د واک کمیسیون سره ګډوله کیږيخپل نوټاک

    نوم کودتا پالنیږي!

مخکې له  مه، د عبدهللا ټیم دوهم مرستیال محقق هم ۱۲دا شان، نن پنجشنبه د اګست په 

ډبل ټاکنو پایلې اعالن کړي،  دې چې د رایو تفتیش بشپړ شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د

ټول پوهیږي چې د محقق او عطانور دا ډول څرګندونې، د . اعالن کړ عبدهللا په ټاکنو کې بریالی

 !نامۍ او ناکامۍ لپاره ترسره کیږيټاکنو د بهیر د سبوتاژ، بد

ړ او هم یې پر هغه انتقادونه رایو د روان بهیر مالتړ وک »ننۍ غونډه کې عبدهللا د نهمدارنګه په 

همداراز هم ځان بریالی وباله او هم یې خبرداری ورکړ چې که دوهم کاندید ته . عبدهللا لوکړ

 «مساوي واک ورنه کړای شو په هیڅ صورت به یې ونه مني.

تر  محقق ډلېد عبدهللا د ګډووډو او اړوپیچ خبرو څخه څرګندیږي چې هغه د نظارشورا او د 

، او محقق له دریځ سره توپیر لري. د رايو د بهیر مالتړ يي د عطا نور دیسخت فشار الندې 

وايي  عبدهللا دا چې خو په ورته وخت کې. ځکه هغوی دواړه په ښکاره د رایو په بهیر باور نلري

که دوهم کاندید ته مساوي واک ورنه کړای شو په » وايي  بلخوا په ټاکنو کې بریالی دی او

 او مورال د خپل بایلونکي ټیم د خوشحالۍ وډېې ګډ، ښايي دا «هیڅ صورت به یې ونه مني

 ي.وکړلپاره 

د عبدهللا ټاکنیز ټیم چې د نظارشورا پر محور راغونډ دی، له متوفي مجاهدینو لکه تورن 

سیافه نیولې، د ستمي سیکټاریستانو لکه پدرام او نورو او د کارملي عبدالرب اسماعیل او 

او نورو څخه چې د بهرنیو بېالبېلو  یميرح الرحمان بدنامو پرچمیانو لکه علومي، مجیب

، په ټاکنو کې هم ټاکلې او بېالبېلې تګالرې لري يي الرښوونه کیږي جاسوسي کړیو څخه

تصادفي نه ده دغه ټیم، ټاکنې چې د ډیموکراتیک نظام بسیا لپاره یوازینۍ الر ده،  نلري. کړنالر



لنې رنځوره، روسته پاتې او سبوتاژ کوي. ددغه رسوا ټیم ټولې ترکیبي لومړۍ کړۍ د ټو

 او حکومت پیر انو په وینو ککړ دي، دوی د کرزي دپریوتې څېرې دي. ددوی ټولو السونه د افغان

د فساد او چور بنسټیزه برخه جوړوي. دوی هم حامد کرزی حکومت کولو ته پرينښود او هم 

 وځلوله.يي په افغانستان کې نړیواله ټولنه افغانانو ته بېکاره او بدنامه 

او نه  د ټاکنو په وړاندې ددوی تېره څو میاشتنۍ  کرونولوژي ښۍ چې دوی نه په دیموکراسي

باور لري او نه يي غواړي، دوی د دیموکراسۍ پېښې او اکټونه له لویدیځ څخه د ډالرو  په ټاکنو

 و لپاره ترسره کوي!د شکولو او د افغانانو د زندۍ کول

لیکنې کوي چې ګني  د راټولې مافیا لپاره او پر دې محورشنفکران چې د نظارشورا هغه رو

دوی ټاکنو او دیموکراسۍ ته ژمن دي، په حقیقت کې دوی خپله د ټاکنو او د هغو په مټ 

 ددیموکراسۍ ریښه په تیشه وهي!

د ټاکنو په وړاندې يي د  منعه نکړل او څخه له ګډون و په دوهم پیر کې افغانانطالبانو د ټاکن

او خپل  په ټاکنو کې پراخه ونډه واخیسته اسالمي ګوند بلخوا .مدني پاڅون په نوم کودتا ونکړه

دا هغه ګوندونه او ډلې دي چې د نظارشورا . د تاریخ په ګورنډي ومنډه يي پخواني دریځ

تور  او ددوی پهیږي په غندلو نه مړ ټاکنو او ډیموکراسۍ سره ددوښمنۍ په پلمه، لیکواالن يي

 پلمه ټول پښتانه په نښه کوي! او

پرتوګ  خپلې نظارشورا لنډه غرو ته د الو او رسنوالو غږ کوم چېلیکو د نظارشورا پهخو اوس 

هم يی ټاکنې وشرمولې او هم يي هغه دیموکراسي وشرموله چې دغو  چې واغوندي

 ښاغلو ورته ددوی په استازیتوب مقالې لیکلې!

 مه ۱۲د اګست کال  ۱۹۲۲د 

 


