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عبدالحسیب حکیم

له ښاغلی مرادزي څخه یوه مهمه پوښتنه
ښاغلی مرادزی!
زه لیکوال نه یم ،خو د لیکواالنو او ادیبانو ډیر احترام لرم .ستاسې لیکنې تل لولم ،په حقیقت کې تاسو او د پښتو ژبې
ډیرو نورو وطنپالو لیکواالنو او ادیبانو د انټرنت پیدایښت نه راپدی خوا د پښتو ژبې ته ډیر خدمت کړی دئ ،کور مو
ودان!
خو دا هم غواړم ووایم چې ستاسو په سیاسي لیکنو کې مالحظې شته .تاسې په دې ښه پوهېږئ کومې غمیزې چې
زموږ ملک ته څه د پاسه له څلورو لسیزو پرله پسې را روانې دي ،د زېږیدنې اصلي زانګویي د غوایي د اومې نیټې
کودتا او په سر کې یی د کې جي بی مزدوران لکه :ترکی ،امین ،کارمل ،نجیب او او په سلګونو نور اجنټان دي .که
د غوایي کودتاه چیانو د شهید داود خان پر ضد خونړی کودتا نه وه کړې ،نن به ستاسو په اصطالح «جهادیانو» له
دې ملکه څه ِغوښتل ،بیا به کابل ولې ورانیده ،او بیا به نن طالب او داعش له دې ملکه څه غوښتل.
مرادزی صاحب!
تاسو یوه لیکنه د فبروری په  2۲نېټه د افغان جرمن آنالین په ویبپاڼه کې د «آیا هر بغاوت جهاد او هر بغاوتګر مجاهد
دی؟» تر عنوان الندې خپره شوه.
تاسې په دې مقالې کې لیکلي وو چې« :د افغانستان په تاریخ کې یواځې د غازی امان الله خان په مشرۍ د برتانوی
یرغلګرو په مقابل کې پاڅون جهاد و او بس»
ستاسو له لیکنې څخه زما اخیسته داده چې د افغانانو پاڅون د الحادي رژیم او سرو لښکرو په مقابل کې جهاد نه وو؟.
زه ستاسو سره دیوه آزاد او مسلمان افغان په توګه مؤافق یم چې د مجاهدینو مشرانو د قدرت په خونړیو شخړو کې
پالزمېنه کابل ویجاړ او زرګونو مظلومو کابلیانو ته یې مرګ ژوبله ور واړوله او په زرګونو کابلیان یي هجرت ته
اړ کړل او د دوي دې ناروا عمل د یونیم میلیون شهیدانو سره چې د روسانو او افغانی کمونستانو د ظلم او وحشت په
نتیجه کې شهیدان شوي دي ،یوه ستره جفا وه .زه د یو معتقد افغان او د شوروی ښکیالک پرضد د جهاد الروی چې
په دې الره کې مو د کورنی نږدې عزیزان له السه ورکړي ،هیله مند یم چې یوه ورځ یو عادل حکومت د خلکو په
استازیتوب په دې وتوانېږي چې د مجاهدینو هغه مشران او قومندانان محکمه کړي ،کوم چې زموږ د پاک جهاد د بد
نامی وسیله شول ،که بیا له دنیوی محکمې نه بچ شول ،نو زه یقین لرم چې د الله (ج) له محکمې نه به خالص نشي.
استاد سیاف او هغه مشران چې د شهیدانو له آرمان سره یي ملنډې کړي ،د هغو په خوله نه څوک ټوپک اخلي او نه
څوک جهاد کوي .په ورستیوو ټولټاکنو کې مو ولیدل چې خلکو استاد سیاف ته څو فیصده رایي ورکړې .زه فکر کوم
چې یو غټ سبق وو ،چې ولس سیاف ته ورکړ.
اوس به راشو هغه حقیقت ته چې تاسې هیڅکله هغه ته اشاره نه کوئ ،هغه حقیقت دا دئ ،کله چې خلقیانو او پرچمیانو
له شهید داود خان سره نمک حرامي وکړه او هغه یي د یوې خونړی کودتا په جریان کې له ټولې کورنۍ سره په
شهادت ورساوه ،وروسته بیا همدغو مغرورو او د خدای منکرو خلقیانو او پرچمیانو ټول ملی او دینی ارزښتتونو ته
سپکاوی او پښو الندې یې کړل .افغان ولس ته یي د ډوډۍ پر ځای ولږه ،د کور په ځای ګور او د کالیو په ځای کفن
ور کړ .هر هغه افغان چې د مزدور رژیم سره مخالفت کاوه ،که نیکبخته وو ،نو پلچرخی به یي ځای سه ،او که
بدبخته سړی وو او له څه شهرت نه برخمن وو  ،هغه به تری تم سو .په لسګونو زره افغانان تر ننه پورې تري تم
شوي .داسې کورنۍ به نه وي چې د کمونسټانو په دوران کې یي قربانی نه وي ورکړي .په ملیونونو افغانان ګاونډیو
هېوادونو ته هجرت ته اړ شول .د کمونستانو د وخت د مینونو د قربانیانو لړی ال اوس هم روانه ده.
مرادزی صاحب! زه له تاسو څخه پوښتنه کوم چې آیا د کمونسټي رژیم او سرو یرغلګرو په مقابل کې د افغانانو
پاڅون ته تاسې څه وایاست؟ آیا دا پاڅون جهاد و که نه؟؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دا پوښتنه د دې د پاره کوم ځکه چې تاسې په خپله مقاله کې د افغانستان په تاریخ کې یواځې د غازی امان الله خان
په مشری د برتانوی یرغلګرو په مقابل کې پاڅون ته جهاد ویلی دی .ستاسو له دې خبرې څخه داسې معلومیږي چې
تاسې په جهاد معتقد یاست.
زه له تاسو څخه شخصی پېږندنه نلرم ،خو ستاسو په مقالو کې ما هیڅکله د خلقیانو او پرچمیانو پر ضد نیوکې ندي
لیدلي .که تاسې د دې جریانونو یوه برخه یاست ،بیا نو ستاسو څخه کومه خاصه ګیله نلرم .او که تاسې یو مستقل
لیکوال یاست نو مهرباني وکړئ ،په خپل دا ښکلی قلم د اویایمې او اتیایمې لسیزې جنایتکارانو په هکله هم یو څه
ولیکئ .له کومه ځایه چې زه خبر یم افغان جرمن آنالین د ملي ګرا وطنپالو قلمی سنګر دئ .په دې سنګر کې د
افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته خاصه پاملرنه کېږي .دوي له ټولو هغو جنایتکاران په خاصه توګه د غوایي د
کودتا جنایتکاران چې د شهید داود خان په شهادت سره یې دا غمیزه پیل کړې په خپلو مقالو کې یادونې کړي دي .زه
هیله مند یم چې زموږ لیکواالن ،ادیبان او شاعران ټولو ښکیالک ګرانو او ظالمانو ته په یوه سترګه وګوري .هر
څوک چې ظلم کوي ،خدای دې کور ورته وران کړي .الله پاک هر ظالم ته د جهنم وعده کړې ،دا ظالم که مال وي
که شیخ الحدیث که کمونسټ وي که ټکنوکرات د دوزخ لمبې به د ده انتظار کوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

