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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالحسیب حکیم

د آغلې مینه منګل د لیکنې په ځواب کې څو لنډې یادونې!
آغلې منګل! تاسو په خپله لیکنه کې د ښاغلي اتمر صاحب د نه حضور څخه په نوي تشکیل «د سولې مشورتي بورډ»
کې سر ټکولی دئ.
زه دا خبره تاسو سره منم چې جناب اتمر صاحب یو ذکی او کار پوه سړی دئ .دا هم تاسو سره منم چې اتمر صاحب
د سولې په برخه کې ښې السته راوړنې لري .ولې دا هم باید ذکر کړو چې اتمر صاحب د قدرت ته د رسیدو په خاطر
له نورو قدرت طلبو کسانو څخه وروسته ندئ پاتې .اتمر صاحب که هوښیار وای نو ده به دا خپله دنده یانې د ولسمشر
«د امنیت مشارو دنده» چې بې له شکه یوه مهمه دنده وه نه پریښوده او ولسمشرغنې چې انشاءهللا تاسې به ما سره
مؤافق وی ،یو ملی او د خلکو خدمتګار ولسمشر دئ ،په دې اساسو شیبوکې یواځې نه پریښود.
د اسالمی حزب سره سوله یواځې د اتمر صاحب السته راوړنه نده ،په دې السته راوړنه کې د ولمشر غنی ونډه
خورا اوچته ده ،که نه خو اتمر صاحب د ښاغلي کرزي په دوران کې هم د حکومت مهم منسبونه په اختیار کې
درلودل ،نو ولې یي په هغه وخت کې داسې السته راوړنې نه درلودې.
تاسو په خپله لیکنه کې د زورواکانو او د جنګساالرانو د حضور څخه په نوي تشکیل «دسولې مشورتي بورډ» کې
هم سر ټکولی دئ ،دا په دې مانا چې ګواکې اتمر صاحب له جنګساالرانو او د بشر د حقوقو له ناقضینو سره معامله
نه کوي ،حال دا چې په همدغو شپو او ورځو کې چې د راتلونکو ولشمریزو ټاکنو د پاره هرې خواته هلې ځلې راونې
دې ،ویل کیږي چې اتمر صاحب له قانوني «د شمالي ټلوالې نامتو جنګساالر» او محقق «د ایران نامتو السپوڅی او
د فاطمیونو د تروریستې ډلې پلوی» سره هوکړې ته رسیدلي او فیصله یي کړې چې دا دواړه مشهور جنګساالران
به د جناب اتمر صاحب مرستیاالن وي.
خالصه دا چې که اتمر ولس ته خدمت هدف وای ،نو ده به په دې اساس پړاو کې چې هلته د سولې خبرې اترې په
ډیر جدیت سره روانې دي ،د ولسمشر غني مال تړلې وه ،تر څو چې دا د سولې پروسه سرته رسیدلې وه ،او اتمر
کوالی شوای چې ال هم ثابته کړي ،چې دی واقعا ً د ولس خادم دئ .زه ګمان نکوم چې اتمر به په راتلونکو ولسمشریزو
ټاکنو کې بریالی شي ،ځکه که د سولې خبرې انشاءهللا یوي پریکړې ته ورسیدې ،نو په یقین سره ویالی شم چې د
ولسمشرغني د بریا امکان به ډیر وي.
که حنیف اتمر د ( )۲۰۲۳ولسمشریزو ټاکنو سیالیو ته د غنی څخه وروسته ځان چمتو کړئ وای ،د ده بخت به ده
سره ښه یاري کړې وه ،په هغه وخت کې به ولس هم په ده بروسه درلوده او دی به یي خپل ولسمشر ټاکلی ؤ .که
اتمر د  ۲۰1۹په ټاکنو کې بریالی شو ،په یقین چې دا به د ولس انتخاب نه ،بلکې د نړیوالو استخباراتو په خاصه توګه
د امریکې او انګلیس پریکړه وي.
په درنښت
مینه منگل( :د سولې مشورتي بورد کې د اتمر صاحب اړتیا)
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