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 2تر 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 

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

  
  

 ۱۴/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 ډوډۍ له دولت خوري او هګۍ طالب ته اچوي
 

 :حکیم مجاهد هم د خدای او هم د ولس ګناهګار
 

که څه هم له لومړي سره د سولې عالي شورا د سولې لپاره دومره کار نه دی لکه څومره یې چې ډالري معاشونه او 
ې شورا کمه، او د مال عمر ، مال منصور او امتیازات نوش جان او قورت کړي؛ خو ځیني وختونه دغه شورا، د سول

مال هیبت شورا ډیره ښکاري. همداسې یو کار په تازه کې د سولې شورا غړي مال عبدالحکیم کړی دی. عبدالحکیم 
مجاهد ویلي وسلوال طالبان د فرښتو په شان خلک او یوه مقدسه ډله ده. مجاهد وایي، طالبان اول د روس سره وجنګیدل 

انو سره وجنګیدل واي امریکا او ناټو یي هم پر ګونډو کړل عبدالحکیم مجاهد واي نجیب خاین او جاني وو، بیا د ټوپکی
برهان الدین رباني د ګډوډیو عامل وو او احمدشاه مسعود یي یاغي وباله. د سولې شورا دغه غړي چې د ستراتیژیکو 

 .ه راز وویل، د افغانستان اوسنی دولت هم افراطي دیمطالعاتو د انستیتیوت لخوا جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دغ

دی په داسې حال کې چې د همدې حکومت مامور دی؛ د حکومت ډالري معاشونه هضموي او د دولت له امکاناتو یې 
ذره موټرې تر پښو الندې دي؛ په حکومت نیوکه کوي او زیاتوي چې د سولې دروازه اوسني حکومت تړلې. دی وایې 

پاکستان ته د ډېورنډ او هند د الس لنډولو په څېر په ډېرو ژمنو کې په پاتې را تلو د سولې مخه ډب  افغان حکومت
کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې عبدالحکیم مجاهد له دولته بغاوت کوي، له ولس سره دښمني کوي او خپله طالبي 

پخواني مشر مال عمر د مړیني خبر په ډاګه چټله څېره رابرسیره کوي؛ بلکې څه موده وړاندې کله چې د طالبانو د 
شو؛ همدې عبدالحکیم مجاهد هماغه مهال د مال عمر فاتحه واخیستله. په هغه مهال ولس د حکیم مجاهد په خالف 

 .غبرګون وښوده خو حکومت پرې غوږونه کاڼه کړل. همدا و چې مال حکیم زړور شو او پښې یې له بړستې بهر وایستلې
 

 مجاهد څه غواړي؟
 

که څه هم وروسته به روښانه شي چې حکیم مجاهد د چا په اشارې له ترهګرو طالبانو سره خواخوږي کوي خو د 
نوموړي له دریځه داسې په ډاګه کیږي چې نوموړی د دوه اساسي موخو لپاره له حکومت سره بغاوت او له طالبانو 

 .سره ګوړې ماتوي
پلو وهي. مجاهد داسې فکر کوي چې که طالبان سپینه کوتره وبولي لومړی: حکیم مجاهد له طالبانو سره د واک خیال 

او په ترسره کړیو جنایاتو یې پرده واچوي نو د افغان دولت او طالبانو تر منځ له سولې وروسته به طالبان ده ته څوکۍ 
تې بلل؛ د همدې ورکړي. په تیر کې په کابل کې د مال عمر فاتحه اخیستل او اوس په تازه کې وسله وال طالبان پرښ

لپاره دي چې وسله وال طالبان یې په خپله حکومتي ونډه کې د واک په ګدۍ کېنوي. دویم: له طالبانو سره د خواخوږۍ 
ښودلو څخه د حکیم مجاهد بله او خطرناکه موخه په افغانستان کې د پاکستان په اشارې د طالبانو په الس د شویو 

ناوی دی. حکیم مجاهد د افغانستان د سولې په عالي شورا کې په غیر مستقیمه جنایتونو څخه د پاکستان برات او سپی
توګه د پاکستان استازولي کوي. له امکانه لیرې نه ده چې په کابل کې د حکیم مجاهد په وسیله د مال عمر فاتحه اخیستل 

توجیه کول دې د آی ایس آی په او وسله وال طالبانو ته په افغانستان کې د پاکستان په اشاره ترسره شویو جنایاتو 
 .اشارې وي

 

 :حکیم مجاهد د خدای ګناهګار دی
 

مال حکیم که څه هم په تیر کې هم له دولته بغاوت کړی او د ولس له قاتالنو سره خواخوږي ښودلې او حکومت یې 
پر خیانت سترګې پټې کړي؛ خو دا ځل د نوموړي ګناه لویه او نه جبرانیدونکې ده. دا ځکه دا ځل مجاهد کبیره ګناه 

تو سره تشبیه کړې او د هغوی لخوا شوي جنایتونه یې یو کړې ده، نوموړي د ولس د وینو تږې او جالده طبقه له پرښ
ډول توجیه کړي دي. حکیم مجاهد د خدای ګناهګار ځکه بللی شو چې نوموړي د خدای له هغه مخلوق سره چې له 

ګناه څخه پاکې او څلرویشت ساعته د خدای په عبادت تیروي؛ داسې یوه ډله انسانان تشبیه کړي دي چې په  هر ډول
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 2تر 2 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

 

ګي برید کې یې په لسګونو بې ګناه کسان شهیدان کیږي. همداسې ډیر شمیر جنایتونه شته چې وسله والو هر ځانمر
طالبانو ترسره کړي دي خو که په دې ټولو جنایتونو یې د حکیم مجاهد په څېر سترګې پټې کړو؛ بیا هم له پرښتو سره 

 .د خدای ګناهګار دی د انسان تشبیه کول اسالمي اړخ نه لري. ځکه وایو چې حکیم مجاهد
 

 :حکیم مجاهد د ولس ګناهګار دی
 

همداراز مجاهد د ولس ګناهګار هم دی ځکه چې نوموړي د هغو افغانانو د وینو په حق کې ظلم کړی چې هره ورځ 
د وسله والو طالبانو په بریدونو کې بې ګناه شهیدان کیږي. د حکیم مجاهد نوم دې د تاریخ په پاڼو کې شاشجاع سره 

ګ کې د پردیو مزدورانو په لیست کې ولیکل شي. ځکه نوموړي د هیواد رښتونی بچی او د ملت خادم ډاکتر په څن
 .نجیب هللا خاین او جاني بللی. حکیم مجاهد ته باید د هیواد اتل بچیان سزا ورکړي او د خپل عمل په سزا یی ورسوي

 څه باید وشي؟
د کړی خیانت بابیزه ونه ګڼي او ژر تر ژره دې محاکمه شي. د حکومت هم باید له ولس او دولت سره د حکیم مجاه

حکیم مجاهد نه محاکمه کول، د ولس د هغو شهیدانو له وینو سره خیانت دی چی د نوموړي په خبره مقدس ګروپ یې 
 وینې په ځانمرګو او بمي چاودنو کې تویي کړي دي. همدا راز د حکیم مجاهد په خیانت سترګې پټول د ولس د خادم

مرحوم ډاکټر نجیب هللا په حق کې ظلم او زیاتی دی. حکومت باید خپل رسالت ادا کړي او حکیم مجاهد د ولس د 
سترګو پر وړاندې محاکمه کړي. که خدای مه کړه دولت بیا هم غوږونه کڼوي نو نه یواځې دا چې حکومت به د ولس 

نظام دننه هغو طالب فکره چارواکو ته زړه ورکړي  له پراخ غبرګون سره مخ شي بلکې د حکیم مجاهد څرګندونې به د
 .چې د فرصت انتظار باسي

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

