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ډاکټر ګل مرجان منګل

میړاني دي چې یادیږي!
بدون له شکه چې عزت او ذلت د هللا پاک له طرفه دی ،چوکي یا مقام ،شتمني ،علم ،زور ،ډیر سړي او یا نور
څیزونه هیڅ چا ته عزت نه شي ورکوالی ،او چا ته چې خدای پاک بیا عزت ورکړی وي یا یې ورکوي هغه هیڅوک
یا هیڅ شي ذلیل کوالی نه شی چې هللا پاک یې ذلیل نه کړي.
بل دا چې هیڅوک هم نه پوهیږي چې د چا به اخیره خاتمه سمه وي کیدای شي یو څوک ډیر پرهیزګاره ډیر تقوا داره
اوسي ،جهاد یې کړي وي مجاهد اوسی خو د ژوند په آخر کې داسې کوم عمل تر سره کړي چې ټول ښه اعمال یې
په سیند الهو کړي بې ایمانه له دنیا الړ شي لکه شیطان لعنت ،برعکس کیدای شي یو چا خپل ټول ژوند په بې دینۍ،
مردارخوري ،حرامخورۍ پر مظلومان باندې په ظلم بدماشۍ او لوچکۍ کې تیر کړی اوسی په آخر د ژوند کې داسې
کوم کار وکړي چې هللا پاک یې په همدغه یو کار ټول ګناه وي وبښې اخیره ختمه یې سمه شي.
نو ځکه باید هیڅ انسان پر خپله ،تقوا ،پرهیزګارۍ ،مجاهده او نورو ښو اعمالو باندې مغروره نه شی او برعکس یې
د هللا سبحان وتعاهللا څخه نا امیده هم نه شي ،خو د ښو برخه اکثره ښه او د بدو برخه نا ښه یا بده وي.
لدې پورته مثالونو او مقدیمې څخه زما هدف د شهید رازق څخه و ،کیدای شي رازق به په خپل ژوند کې ښه او بد
کارونه کړي وي خو کله چې هغه شهید کړالی شو اکثر افغانان هغه که د افغانستان د هر قوم څخه وو وژړول.
زموږ د ساده تحلیل له مخې شهید رازق کوم عالم نه و کیدای شي تر اخیره یې ښونځۍ هم نه وي لوستي ،پوهنتون
او یا نورې لوړې نظامي زده کړې خو یې پر خپل ځای ،همدارنګه کوم سیاستوال هم نه و ،حتا کوم مخورقومي مشر
هم نه و خو یو جنګي زړور قوماندان و چې لدې څخه هیڅوک هم سترګې نه شي پټوالی د دې پخوا کې د پنجاب په
ځانګړي توګه د پنجاب د پوځ تر ټولو سرسخت دښمن و په خوا کې د ډیورنډ د کرغیړنې کرښې سخت مخالف هم و
په همدغه کرغیړنه کرښه چې د افغانانو پر سینه باندې تیره شوی ده شهید هم شو .زما په اند همدغه ټکی و چې د
افغانستان ټول قومونه یې وژړول دا بیا ځکه چې افغانان هغه که د هر قوم وي په دې ورستیو څلویښتو کالنو کې د
پنجاپ د پوځ په ځانګړي توګه د پنجاب د استخباراتو( ای اس ای) لخوا سخت ځپل شوي دي سخت دردونه یې
ورڅخه لیدلی دي او سخت ځورول شوی دي نو هر څوک چې د پنجابي پوځ پر وړاندې دریږي د افغانانو د پاملرني
وړ هم ګرځي په زړونو کې ځای پیدا کوي.
له هغې ورځې چې جنرال رازق د د ډیورنډ پر سر د شهادت جام پورته کړ افغانان بیل بیل اندونه یا نظرونه لري
څوک وایې چې هغه ته د ملي اتلوالي ورکړل شي ،څوک وایې چې کوم هوایې ډګر یا نظامي پوهنتون د د هغه پر
نوم ونومول شي کیدای شي ځیني نورې غوښتنې هم ولري.
زما په اند خو شهید رازق په هر څه چې ونازول شي ارزښت یې لري هغه ته که حکومت اتلولي ورکړي یا یې ورنه
کړي هغه د ولس په زړونو کې اتل دی تاریخ به یې د تل لپاره په خپلو زرینو پاڼو کې د یو اتل په نوم همدارنګه د
ډیورنډ د کرښې د شهید په نوم د ځان سره وساتي.
خو زما افغان حکومت ،سیاستوالو همدارنګه ولس ته وړاندیز دا دی چې شهید رازق ته د یو ریښتني ملي یوالی د
سمبول لقب ورکړل شي همدارنګه د د هغه په نوم د ملي یوالي یو مډال جوړ کړل شي همدغه مډال د بیا هغه چا ته
ورکول کیږی چې په افغانستان کې ملي یوال ته ریښتنی کار کوی کوم ته چې افغانان په اوس وخت کې سخته اړتیا
لري.

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

لدې وراخو د د شهید رازق په نوم یو « د ډیورنډ څخه د دفاع په نوم یو بنسټ» جوړ کړل شي تر څو د هغه الره او
اواز ژوندي وساتل شي.
تر ټول مهمه خبره دا ده او افغانان باید ښه سرونه ورباندې خالص کړي چې افغانستان دا څلویښت کاله د ډیورنډ له
امله په اور کې سوځیږي تر هغه چې د پنجاب سره همدغه مسله یو طرفه نه شي په افغانستان کې به همدغه روانه
غمیزه همداسې روانه وي د سر سړي د کار سړي چې په افغانانو کې پیدا کیږي هغه به پنجاب په نښه کوي ،پلونه،
سړکونه ښونځۍ ،روغتونونه ،کورونه ،جوماتونه به موږ جوړو پنجاب به یې راته ورانوي.
په آخیر کې موږ د کرزي همدارنګه د کندهار له ولسونو ،د شهید رازق له کورنۍ او نورو افغان سیاستوالو څخه
هیله کوو چې پر شهید رازق باندې د سیاسي تجارتونه نه کوي.

پـه جـهـان د نـنګیـالـی دی دا دوه کاره
یا به وخوری ککرۍ یا به کامران شی
مننه
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