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 ګوښه کیدل محمد نور عطا دمقام نه  الیت دد و
 

 

 به څه ګټه ولری که نه؟
 

لکه څنګه چی د بشری تولنو د ټولنیز ژوندانه اوږد تاریخ مونږ ته دا را په ګوته کوی چی: د ټولنیز پرمختګ، ټولنیزی 

تر هرڅه د مخه یوه ټولنیز نظم، قانونیت او ورسره  سوکالۍ، نیکمرغۍ، آبادۍ، ښیرازۍ او هر اړخیزی لوړتیا د پاره،

الت ا حد او کله چی په یوه ټولنه کی ،ډیره اړتیا محسوسه ده ته د ټولنی د متشکله غړو تر منځ سالمو او دوستانه اړیکو

م وجود ظخو که په کومه ټولنه کی ټولنیز ن مرغی راتللی شی او نه ټولنیزی ناروغۍ. هلته نه بد منځ ته شی نو بیارا

لری او هغه قوانین او ټولنیز اصول چی د همدی ټولنی با صالحیته غړو او مشرانو د ټولنیز نظم د جوړیدو او منځ ن و

شی او یا داسی کسان چی د همدی قوانینو جوړونکی دی او تر جوړ کړی دی په سمه توګه تطبیق نته راللو د پاره 

نو هلته بیا دا هیله او اُمید لرل بی ځایه ښکاری چی د دی ټولنی په ټولنیز  ،ټولو د مخه همدا قوانین د پښو الندی کوی

  راشی چی ټولنه دی پری هوسا او آباده شی. ر او بدلونیژوندانه کی دی کوم داسی مثبت تغی

نیزو لد څلویښتو نه ډیر کلونه کیږی چی زمونږ افغانی ټولنه له یوه داسی سیسټم او قانونی نظم نه محرومه ده چی د ټو

ویری  بی له ن و وینی، بیله تجاوز او تیری، بی له تهدید او توهین اووه مخی د ټولنی هر غړی پکی ځان مصاصولو ل

د همدی وضعه شوو اصولو په چوکاټ کی خپل ورځنئ ژوند پر مخ بوزی،  د ځان او وطن د آبادۍ په الره کی د 

 کار او فعالیت وکړی. خپل توان او استعداد سره سم

ژبه، د چا  چاشی او هر ټولنیز کار بی له دی چی د چا نصب، د چا مذهب، ده هسی نیمګړتیا ده چی که پوره نودا ی

د چا سیاسی او اجتماعی موقف په نظر کی و نیول شی، د اشخاصو د استعداد او لیاقت له مخی،  هالخراقوم او ټبر او ب

کان ډیر لږ لیدل کیږی چی په عمومی حاالتو کی دی کوم ر او تبدیل سره د دی امیور ونه سپارل شی د څیرو په تغی

  ر او یا مثبت بدلون را منځ ته شی.یتغی

 هپه یو» ما د تیر جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی د واکمنی په دوره کی یوه کیسه اوریدلی وه او هغه داسی وه چی:

ظور شوی بودجی د نپاره د م رمختیا دسیمی د پ دیواځی داچی  سیمه کی یو رشوت خوړونکی ولسوال مقرر شو، نه

ډیر  خستل. د سیمی خلکو نه یی هم په ښکاره توګه رشونوتونه اکل، د سیمی د خته برخه یی غال کولهنیما یی نه زیا
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الیت والی ته یی عرض وکړ چی دا ولسوال له دی سیمی نه بدل کړی. والی هم د دوی د مربوطه و په تنګ شول نو

یی ورکړله چی دا کار به په لنډ وخت کی و کړی. د دی خبری نه ولسوال خبر شو نو د سیمی  خبره و منله او وعده

ږیرو  نغلل نو سپیورر و غوښتل. دا کسان چی و کړی و، د ولسوالۍ دفتر ته ا سپین ږیری چی له ده نه یی شکایتد

و کړی خو زما په تبدیلی کی زه ته یی و ویل چی خبر شوی یم چی له مانه مو د والیت مقام ته شکایت کړیدی. ښه م

ی پنځه خالی : زه چی دلته مقرر شوم نو د ځان سره مهم له دی کبله چی هغه ، اواوان نه کوم لوی تاووان تاسو کویت

و د ځان سره به یی وړم. له دی صندوقونو څخه اوس څلور ډک سو نه ډکوم ای دا به له پیصندوقونه راوړی ول، چ

دامی واوری چی بل ولسوال چی تر ما وروسته به دلته راځی هغه به هم د ځان سره نور  . خوشوی او یو پاتی دی

او س خوښه ستاسو چی همدا زما یو پاتی صندق ډکوی او که د  دقونه راوړی او هغه به حتمی ډکوی،پنځه خالی صن

ه ځنمان مه کوی چی دا پاو رښتیا هیر می شول چی تاسو ته و ووایم داسی ګو بل ولسوال نور پنځه خالی صندقونه؟ 

واړه له پیسو ډک صندقونه زما کور ته ځی ، نه داسی نه ده دا که یو ماته پاتی شی هم زه به د خوشحالی نه خپله 

و کی ویشل کیږی. اوس تاسو اختیار لری چی هره فیصله کوی ویی ځایونخولۍ اسمان ته واچوم دا په لسکونو نورو 

 کړی.

د یوه بل صندق ډکولو کی مو ګټه  د همدی ولسوال بره واو ریده مشوره یی و کړه چیبیچاره مشرانو چی دا خ یولس

ده، نو په را سبا یی بیرته د والیت مقام ته ورغلل والی صاحب ته یی و ویل چی زمونږ همدا ولسوال خوښ دی نه 

 ته والی صاحب غواړو چی هغه بدل شی. والی تری د علت پوښتنه وکړه، یو سپین ږیری چی تر نورو زړور و،

ټوله کیسه وکړه. والی ورته په خندا کی و ویل چی هغه ولسوال رښتیا وایی او تاسو هم راته ډیر هو ښیار مشران 

، که ستاسو د دی غوری پریکړی او فیصلی نه چی د همدی ولسوال د پاتی کیدو په هکله مو کړی جناب ښکاره شولی

تاسو ته انعام در کړی او زه به د کوم مالقات په وخت کی انشاء جمهور رئیس حامد کرزی صاحب خبر شی حتمی به 

 «په مخه ښه. مو عقوله فیصله خبر کړم، او سمهلل چی هغه جناب ستاسو په دی 

د نظم په راتللو کی کوم بی ګټی اقدام نه دی او تر ډیره حده ، مضرو اشخاصو د الس لنډول قدرت نه د که څه هم د

شرط چی د مفسد ځای یوه سالم شخص ته ور کړل شی او داسی و نه شی چی د عطا محمد ګټور اقدام دی خو په دی 

 ځو خالی صندقونو ډکولو ته د نووننور د یو پاتی صندق د ډکیدو په ځای د بلخ د والیت مظلوم اوسیدونکی د نورو پ

و خوړل شی(. له همدی زجرونو او ظلمونو د تحمل سره مجبور شی او د )یوه غوږ د خوړلو پرخای یی ټول سرونه 

قضاوت و کړو چی د عطا نور ګوښه کیدنه به د ولس په ګټه وی که په چی  بریښی مخه  دال د وخت نه  ماته داکبله 

  توان؟ خو په لڼد وخت کی به یی نتیجه و وینو . په دی هیله چی نتیجه یی هم د خلکو او هم د نظام په ګټه وی. پای

 

 

 
 

 


