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

۲۰۲۰/۰۳/۱۸

حکیم روان

هېوادپالو ،دریځ مو مالوم کړئ!
طالب د سمیع الحق د مدرسې شاګرد دی او د پاکستانی سیاستوالو تر آغیز الندې د افغانانو د وینو او سرونو په بیه
ټاکلو موخو ته ځان رسول غواړي  .که قرآن مخې ته وروړئ یا د پښتونوالی  ،افغانیت او انسانیت په پار ترې سوله
وغواړئ  ،هسې عبث خواری ده  .تر څو د دوی خپلې غ وښتنې او پاکستانی موخې سر ته رسیدلی نه وي  ،د افغانانو
د وینو تویولو ته ادامه ورکوي  .خو ستاسو اراده ټاکونکی ده او کوالی شی چې طالبان د سولې منلو ته اړ کړي .
له دې امله په ټول ځواک سره د خپلو خړو پړو سربازانو او د هیواد د اتلو سرښندونکو او مدافعینو تر شا ودریږئ
او په دې هکله هیڅ ډول تردید مه کوئ !
مجاهدین تاسو د  ۴۰کالو په جریان کې پیژندلی دی  ،د مجاهدینو اکثریت مشران د ملیونونو ډالرو  ،په داخل او
خارج کې د بی شماره شتمنیو خاوندان دی  .داسی جهادی قوماندانان چې ښوونځي ته هیڅکله نه دی تللی او لمونځ
یې نه زد ه  ،د مجللو کورونو او بی شمېره نوکرانو  ،وسلو  ،ذره موټرو او باډیګارډانو خاوندان دی  .بناء په هیڅ
صورت د یوه حساب غوښتونکی حکومت سره چې غواړی قانون پلی او نظم قایم کړی  ،سازش نه شی کوالی .
ملی اجماع د هغو ځواکونو  ،ګوندونو  ،ډلو او خلکو تر منځ راتالی شی چې مشترکې ملی ګټې او ملی موخې ولری
 .کله چې ستا هېوادوال په سوریه کې د ایرانی ګټو د پاره وژل کیږی او محقق هغه نه یواځې محکوموي نه  ،بلکه
هغه ستایي او دفاع یې کوي ،نو څنګه کیدای شي له محقق څخه د ملی ګټو د دفاع یا ملی اجماع هیله وشی .
کله چې ګلبدین حکمتیار و ایي چې  :په افغانستان کې د جنګ عامل پاکستان نه دی  ،او د افغانستان د جنګ اصلی
قربانی پاکستان بولی  .آیا د افغانستان په جنګ کې دوه ملیونه پاکستانیان ووژل شول او که افغانان ؟ آیا حکمتیار ،
مسعود  ،ربانی  ،محقق  ،خلیلی او دوستم اسالم آباد ته اور واچوه او تباه یې کړ او که کابل ته ؟
کله چې پیرصاحب اسحاق ګیالنی د نړئ د ژورنالیستانو تر مخ وایي چې دا افغانستان دی چې د پاکستان په داخلی
چارو کې مداخله کوي  ،نه پاکستان !؟ تاسو پیر ګیالنی ته په کومه وجه د افغان خطاب کوالی شئ ؟
له دې امله افغان ولسمشر په دې مه مالمتوئ چې د عبدهللا عبدهللا  ،محقق او ګلبدین سره اجماع نه شی را منځته
کوالی  .د افغان ضد خارجی اجنټانو سره اجماع هغه وخت را منځته کیدای شی چې ته هم د دوی په څېر د پردو
موخو مزدور شې !
هغوی چې د ملی اجماع خبرې کوي  ،د اجماع له پاره مکې شریفې ته والړل او په قرآن کریم یې السونه کېښودل
چې نور به په خپلو کې له دښمنۍ الس آخلی  .آیا د واک پر سر یې د قرآن تر سوګند الندې اجماع وساتله ؟ او کابل
یې په خپل منځي دښمنیو کې لوټې لوټې نه کړ ؟ آیا دا د اجماع کسان دی ؟ آیا دوی د خپل واک خاوندان دی ؟ دوی
د جنرال حمید ګل په امر کابل په دوزخ تبدیل نه کړ ؟ او په هیواد کې یې سل پاچهۍ اعالن نه کړي ؟ ولې ټولو ته د
عبدهللا عبدهللا پاچاهی کوم نوی کار ښکاري ؟ دوی خو ولس ته مالوم دی .
«عبدهللا عبدهللا رئیس جمهور خراسان !» د خوب او خیال خراسان  ،په خوب او خیال کې په خپل سر ،له قانون او
قاعدې پرته رئیس جمهور ؟؟؟؟؟

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

د وطن پالونکو  ،سوله غوښتونکو  ،ملی او مترقی ځواکونو  ،ګوندونو  ،اشخاصو او افرادو ملی اجماع بی له رسمی
تشریفاتو په طبیعی توګه شته  .افغان ملی وسله وال پوځ تر هر چا زیات ملی  ،استازی او د ټول افغانستان د وحدت
او ملی یووالی مظهر دی چې په میړانه او بی سارو سرښندنو سره د هېواد او هېوادوالوڅخه ساتنه کوي  .که د وطن
سره مینه لرئ ! که افغانستان خپله مقدسه مور بولئ ! په هر ډول شرایطو کې د داخلی او خارجی دښمنانو پر وړاندې
د خپل هیواد د دفاع کوونکی او ساتونکی قهرمان وسله وال پوځ  ،د هغه د اعلی سرقوماندان ولسمشر دوکتور اشرف
غنی او د افغان مرکزی حکومت تر شا ودریږئ !
هغوی (عبدهللا  ،محقق  ،دوستم) چې ځانونه افغانان نه بولی  ،څنګه پر افغان خاوره د واک غوښتنه کوي ؟ پر افغان
خاوره له افغانانو غیر د پردو واک چلیدای شی ؟
ژوندی دې وي افغانستان!

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

