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امیرالمومنین ته بغاري
دغه د امیرالمومنین د واټس اپ نمره به له چا سره نه وي چي یو څو ساده اما د اهمیت وړ پوښتني او مشورې لرو؟
په دې هم نه یو خبر چي امیرالمومنین پر ټېلیفون د حالل او که د حرام فتوی وهلې؟
په دې هم نه یو خبر چي امیرالمومنین به د ټېلیفون چي د انساني ،اجتماعي او کاري ژوند یو ډېر لوی ضرورت
دی ،په اهمیت پوهیږي او که نه؟
دا هم نه ده معلومه چي امیرالمومنین به ټېلیفون له سره لري که نه؟
دې ته هم حیران یو چي امیرالمومنین به خپلو مشرانو او کشرانو ته پیغام څنګه لېږي؟ او اوس به موږ څنګه تماس
ور سره نیسو؟
چي د امیرالمومنین پر سر به څوک حاکمان وي؟
امیرالمومنین ته د چا له خوا دا ماموریت او دنده وسپارل سول؟
امیرالمومنین تر کومي کچي تعلیم او تحصیل ،له چا او چیري کړی دی؟ د مصر ،اندونیزیا ،فلسطین ،سعودي ،ترکیې
او یا د هندوستان په معتبرو اسالمي پوهنتونونو کي؟ د ګوګل په حواله دغه د جهان مشهور ،پېژندل سوي او د اعتبار
وړ د اسالمي لوړو زده کړو مرکزونه دي۰
خو د پاکستان د سمېع الحق چي په ساندویچ مال باندي مشهور سو او په اخبارونوکي یې عکسونه نشر سول( ،چي په
ګوګل کي ساندویچ مال ووهی د هغه داستانونه به دي ټول مخ ته راسي) ،په مدرسو کي د هغه او کرنیل امام څخه که
دي زده کړي سرته رسولي وي ،او په هغه زده کړو ځان ته امیرالمومنین وایاست ،نو د عقل خاوندان خو یې هیڅ
کله نه درسره مني ،نو دا به څنګه کیږي؟ د مرمی په زور او د مرګ په ګواښ ځانونه پر خلګو ترپی؟
محترم امیرالمومنین! تا د دا پنځوسو کالو جنایتونه او وحشتونه لیدلي دي ،احساس او درک یې کوالی سې چي خلګ
په خپلو وینو کي لمبول سوي دي ،چي یو ښه غوښنه برخه ستاسي د جنایاتو به هم د تاریخ شرمناکي پاڼي توري
کړي۰
دلته ډېرو لنډه غرو او مطلق وحشیانو د اسالم او جهاد د نوم څخه په ګټه اخستلو دا شل کاله د وطن او خلګو سره په
دښمني کي د هیڅ ناروا او جنایته څخه مخ نه دی اړولی ،بېله غال ،غصب ،دسیسه او وطن پلورلو څخه یې بل هیڅ
کار نه دی کړی ،د تېر نظام د سقوط یو هغه عمده دلیل هم د ولس نارضایتي د دغو لنډه غرو او د بهرني ملکو د
جاسوسانو کړغېړني کړني وې چي نه دوی په غالو ماړه سول او نه یې د چوکی او مقام غوښتني اشتهاوي کښته
سوې۰
خو ټول ملت دغه نېک تصادف ته چي ستاسي په واک اخستلو د دغه لنډه غرو له شره خالص سول ،دومره خوښ
سول که یې په وسه کي وای له خوښی به یې خیراتونه او جشنونه کړي وای۰
اوس سوال دادی چي تاسي کومه الر اخلی؟
د لنډه غرو او توپکیانو الر؟
او که یوه پاکه انساني ،افغاني او منل سوې اسالمي الره؟
د لنډه غرو الر داسي وه چي دوی هرڅه په زور او بېشرمي غوښتل ،که اهل کاروه یا نه وه د ځان ،کورنی ،قوم او
خپل حزب له پاره یې چوکی او مقامونه غوښتل ،دا چي به یې په زور تر السه کړه نو بیا به یې چور او غالو ته
زور ور کړ ،چي کله به هم ور ته وویل سول چي ولي؟ جواب یې داو چي موږ جهاد کړی ،روس مو مات کړی او
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هره بې ناموسي چي یې کول چا څه نه سوالی ورته ویالی ،هره ورځ هر لنډغر د ارګ او نظام د ړنګولو خبري
کولې ،هیڅ مدني ،انساني او اخالقي اصولو ته نه وه ژمن۰
ستاسي کړه وړه هم په ډېرو ټکو کي و لنډ غرو ته نږدې والی لري ،که غواړی چي د هغوی د کړغېړنو کړو څخه
په پند اخستلو د هغوی اعمال تکرار نه کړی او ځان ته یو نېک نوم په تاریخ کي وګټی ،هم به خدای ج او رسول یې
در څخه خوښ او راضي وي او هم دا هر چا ګروګان کړی ملت.
تر دا غټو خبرو تیر سی چي امریکا مو ماته کړه او بیا زاری او نـنواتي ورته کوی چي په رسمیت مو وپېژنی۰
نور دا د جهاد دعوې هم پرېږدی ،د خلګو په شخصي کارو کار مه لری ،په وزارتونو کي دا د تُفتانیانو او نصوارو
مردار خورګی ته خاتمه ورکړی ،د ښوونځیو او پوهنتون بندول دومره ستر جنایت دی چي هغه پخواني لنډه غرو یې
تنها بودجې غال کولې ،او تاسي یې دروازې وتړلې ،د زده کړي سره د دښمنی په کولو د شرم احساس نه کوی؟ پاک
تحصیل کرده ځوانانو او ښځو ته کارونه ورکړی ،فساد ته یې مه پرېږدی او تاسي یې نظارت کوی۰
د پېریانو چمونه پرېږدی ،یو غوږونه پټوی ،بل خبري نه کوی او امیرالمومنین خو له ځانه د انځر ګل جوړ کړی
دی ،دامسخره بازی پرېږدی ،په دغه بې ځایه او ناټک کارونو ولس نه غولیږي ،او نه دا بې مفهومه او مسخره
اکټونه ستاسي د اسالمیت د سوچه والي ادعا ته کومه ګټه رسوالی سي۰
که د خلګو هوسایي ،ارامي او پرمختګ غواړی ،نو د خلګو سره په ګډه کار وکړی ،د هر ډول تبعیض څخه ډډه
وکړی ،د مسلمانی څخه ریشخند مه جوړوی ،دلته ټول د موره مسلمان پیداسوي ،بیا مسلمانولو ته هیڅ ضرورت
نسته۰
دا بیا درته تکرارًا وایم چي د ښوونځیو هم د هلکانو او هم د نجونو ،تړل یې دومره ستر جنایت دی چي قلم عاجز
دی چي دا ستر والی بیان کړای سي ،نو له دې جنایت او وحشته ځان وژغوری ،که رښتیا انسانان او افغانان
یاست ۰هیڅ بهانه داسي غیر انساني ،غیر اسالمي غیر اخالقي او مدني ضد عمل نه سي توجیه کوالی۰
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