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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۹/۰۱/۲۰۱۷          محمدآصف خواتی
 

 په کابل کې غټ خطر
 

خپل  ویب پاڼه کې د ښاغلي رحمت ربي زیرکیار یوه لیکنه چې په هغې کې یې دیوی په  مې د جنوري په اولسمه د
سمالسي مې محترم زیرکیار ته یو ایمل ولیږه چې له  نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات وړاندې کړي و ولوستله او
درانه زیرکیار ایمیل مې ترسترګو  ایمیل خالص کړ دکومه ځایه ستا کتاب ترالسه کولی شم. کله مې چې ماښام خپل 

زما . نه پوهیـږم هم دي، زه اوس حاالت خطرناک خواتي صاحب: »لنډه جمله یې راته لیکلې وه شوخوله بده مرغه دا
 « شينیا زنداني  شي دی. دعا کوئ چې ونه وژل ته په کابل کې غټ خطر متـوجــــه دوستانو

 مدعیانو د دموکراسۍ د کې د په هیواد او ۍواکمن ولسمشرد متفکر ه حیران پاتې شوم چې دل په لوستلو سریدې ایم د
 . یګواښ اوښتی د او او لیوالوته په غټ خطر کتاب خاوندانو قلم او دپوځي شتون پرمهال کابل  سیاسي او

 دوستم په شان ټولوته څرګند لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید ولسمشر د د هیواد په ګوټ ګوټ کې د په کابل او
ادۍ په آز بیان د دموکراسۍ او د همدارنګه پردي پال لیکوال او سیاستوال د او ، اوباشان، جګړه ماران، لوټمارانقاتالن

پردیو  دې وطن رښتینی بچی کوم چې د کله چې د درناوي وړدي. خو ترسره کوي د نامه هرڅه چې وایي اویایې
هم په اړه یوه جمله  عاملینو او الملونو ننۍ له شرمه ډک واکمن وضعیت د هیواد استخباراتي شبکوسره تړاو نلري د

په ملي امنیت کې تر  یا ترور هڅه یې کیږي، له دندې ګوښه کیږي او شخصیت د سپکیږي، د ، څه ولیکيووایي
 سولې عالي شورا غړی دۍ چې د تش په نامه د د پوښتنو الندې نیول کیږي.څرګنده بیلګه یې ښاغلی عبدالحکیم مجاهد

خواخوږي  طالبانو د له دتکرار کړښتې بللي وو سولې فر برهان الدین رباني ټولوته څرګنده یوه خبره چې طالبان یې د
 په نامه له دندې ګوښه کړل شو. 

دې نامه له دندې ه ورځې مخکې یې ښاغلی مجاهد پ څو د امریکایي دموکراسۍ اصلي ماهیت.دادی په افغانستان کې 
ي کتاب نن دادی یو کتاب زنداني کیږي او د نوموړ ځل په خوله راووړ او بل کس نقل قول یې یو ګوښه کړ چې د

شپې په  سره د تورو کڅوړو او زولنو ملي امنیت کارکونکي د پلورونکي ځانونه خوندي نه احساسوي چې کله به د
ته  کتاب بازار هلته به دې پوښتنې ته ځواب ورکوي چې ولې یې دا زندان ته به یې اچوي او تیاره کې ورځي او

یا نورو وسلوالومخالفینو  پړه په طالبانو او حکومت به بیا عرضه کړی دۍ. یا داچې حرفوي قاتلین به هغوی وژني او
لیکوال چې په سیاست  ګومان کوم ته په کتنې سره دا ښاغلي زیرکیار لیکنو د اچوي.ماچې کتاب نه دی لوستی خو

نړیوالو  کې د روان ناورین په واکمنیدو افغانستان د کې د ولسیزو څ دې وروستیوه پوهنه کې لوی الس لري پ
ته داډول  واکمنو ننیو هیواد ګوډاګیانوکړه وړه بیان کړي دي چې د السپوڅو او انهغوی د افغ د او استکباري ځواکونو

 منلووړنه دي.  زغم او شننې د ارزونې او
یوه اصل په توګه یواځینی  دموکراسۍ د بیان آزادي د تیري زیږنده ده د د پردیو وروسته واکمنۍ کومه چې د طالبانو د

 آزادۍ په وړاندې د وروستیو بیان د کومت لخوا دح د پرهغې یې ویاړل. خو له او السته راوړنه تبلیغو او امتیاز
 دې تپل شوې دموکراسۍ کې ده پ وښودل چې کتاب په وړاندې غبرګون ښاغلي زیرکیار د په تیره د او چلند څومیاشتو

 اظهارونکی باید واقعیتونو د سره خواخوږي ده او ترهګرو بیان آزادي نه بلکه د د موکراسي او دواقعیتونو اظهارول 
سزا  ګناوو خپلو له امله د همغږي د ښودلو خواخوږۍ او سره د ترهګرو د ته وسپارل شي اوقانون پنجو د ،ورټل شي

 وویني. 
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