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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

د .ص .سعیدی

۲۰۱۹/۰۴/۰۵

له داوؤد اعظمي نه مننه!
دا دنیا د حیلې او فتنې دنیا ده
او ناشناس د ستمیانو د فتنو او دسیسو قربانی شو.
درنو مشرانو او کشرانو!
پرون شپه مې د ښاغلي ناشناس فطرت له خولې د پښتنو د تاریخ او ستر احمد شاه بابا په هکله اظهارات په تعجب
اوخفګان واورېدل ،سخت نا ارامه او متأثر شوم.
ناشناس فطرت زمونږ څنګ ته په  ۷مایلي کې ژوند کوي .نو خیال راغی چې اوس شپه ده نو دی  ۸۴اتیا کلن
معزز شخص او  ...مریض هم دی!
سهار وختي پاڅېدم او بیا بیده نه شوم او ساعت ته مې کتل چې  ۹بجې شي .نو د  ۸:۴۵د سهار مې د ناشناس السي
تیلفون ته زنګ وواهه تیلفون یې جګ نه کړ نو بیا مې کور ته زنګ ور وواهه بعد له تعارفه مې د تیلفون دلیل ورته
وویلې او وضع مې تشریح کړه او با له دوی مې واورېده .مشوره شو سره او زما سفارش د بیا تلویزیونی ناستې د
دوه نورو پښتو او تاریخ متخصصینو سره او د دوی داظهاراتو دتوضیحاتو او ملت د سپیناوي خبر مې ورسره وکړه.
احتیاط مې هم کاوه چې زما طرحه رد نه کړي .چون چې یوبل دوست ته یې ورته وړاندیز رد کړای وه او هغه سخت
خفه وه .خو ما ددوی د خبرو نه د پښیمانۍ عالیم ولیدل خو یو معزز تاریخ پوه سره مې توافق وه چې دی چې
مرکې ته راشي نور یې په مونږ چې حقایق ملت ته ووایو .ومې لید چې جناب ناشناس پښیمانه وه او تأکید یې کاوه
چې ما نه نباید داسې پوښتنې شوې وای چې زما مسلک نه دی .زه د خلکو د ترشا دسایسو نه یم خبر .خو داسې
پوښتنې رانه کوي .منظور یې پوه شوم چې صبورهللا سیاسنګ وه .وویل یې چې رانه ولې داسې اضافه پوښتنې کوي
او زه د موسیقي کس یم .ما کوم تحقیق نه دی کړای او دا زما حدس او ګمان وه او دی.
سنګروال صیب مصاحبې ته حاضر شو او د یو دوه نورو دانشمندانو هوکړه مې واخیسته او یو محلي د لندن تلویزیون
سره مې هم تماس وشو .جناب سنګروال صیب د بی بی سره د جناب ناشناس او ددوی د ناستې بندو بست سفارش
هم وکړ .جناب داوؤد اعظمي ته د بی بی سی خبلایر او مسوول ته مې څه کم لس بجې همدا نن زنګ شوم او مفصلې
رغنده خبرې مو سره وکړې او هغوی هم ډېر مسوالنه او با عزته موضع لرله او د مصاحبې تیاری یې سمدالسه
وښود .جناب داوؤد اعظمي چې د بی بی سی با شخصیته دانشمند شخصیت دی د مسالې پر اهمیت ورسید او له مانه
یې غوښتنه وکړه چې که جناب ناشناس مصاحبې ته حاضر او وایي چې ددوی خبرې تېروتنه وه نو دی به ورسره
مصاحبه تنظیم کړي او دا بحث اوږدېدو ته نه پریږدو .د ناشناس فطرت د تیلفون نمره مې بي بی سي جناب داکتر
اعظمی ته ورکړه او د نتیجې منتطر شو.
د سوسیال میدیا ،فیسبوک جوش او خروش د جناب ناشناس په هکله مجبور کړم دوه درې کسو نورو ته زنګ شم
چې په پایله کې په نږدې نن سبا کې تلویزیونی مرکه چې جناب صادق فطرت به خپلې تېرونې او کم مطالعه والی په
کې اقرار وکړي او ...
تنظیم کړو .

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 جناب داوؤد اعظمي نه مننه چې د وعدې سره سم خپله برخه کې یې متناسب عاجل اجراات وکړل او د جناب
ناشناس سره یې د هغه د ډېرو مهمو تاریخي ،فرهنګي مستندات په هکله د ناشناس عدم دقت اظهاراتو توضیح په
حساسو تاریخي او علمی مساېلو کې تاسې ته ورسوله.
د جناب داکتر صادق فطرت ناشناس د شهامت نه مننه چې په خپلو نیمګړو او غیر واردو خبرو یې اعتراف وکړ او
متناسب توضیحات ورکړل .د صبور هللا سیاسنګ در کارنامې!؟ توضیحاتو او شالید تصور تاسې خپله کوالی شئ
چې دې وطن کې څه فتنې روانې دي.
ان شاء هللا تعالی یوه دوه تلویزیوني خپرونې دغه برخه کې تنظیمې شوي چې که وعده کوونکي په شا الړ نه شي
نو ژر به تاسې ته وړاندې شي.
د .ص .سعیدی
۲۰۱۹/۴/۳

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

