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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 

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

  
  

 ۱۹/۰۵/۲۰۱۶                         طرتفصالح 
 

 وستایي هم امین هللا حفیظ چې سي اړ سړی کله
 

َحَسنَة فله أجُرها وأجُر من عمل بها من بعده ، من غیر )) َمن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة رسول صلی هللا علیه وسلم فرمایي 
أن یَْنقَُص من أجورهم شيء ، ومن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة سی ِئة كان علیه ِوْزُرها َوِوْزُر َمْن عمل بها من بعده ، من غیر 

 .أن ینقَُص من أوزارهم شيء ((
بنسټ کیږدي نو ده ته د دې عمل په سبب اجر ورکول دمفهوم له مخې ژباړه : که یو څوک د یو نیک عمل اساس او 

کیږي او هغه چاته چې ورباندې عمل کوي او د بنسټ ایښودونکي په اجر کې کوم کمی نه راځي او همداسې که یو 
څوک د یو بد عمل اساس او بنسټ کیږدي نو ده ته به هللا پاک سزا ورکړي او هغه چاته چې په هغه بد عمل، عمل 

 ټګر په عذاب او سزا کې هم کوم کمی نه راځي. کوي خو د بنس
نو دا حدیث مبارک په دې داللت کوي چې د دې ننني ټولې ناخوالې چې موږ یې وینو او موږ ټول کړیږو، د دې 
ټولو بې بندوباریو او کړکیچونو بنسټ هماغه د خلقی او پرچمي نظام رامنځته کوونکي کیښود او داده اته دیرش کاله 

ملت کړیږي او د رڼا څرک هم نه ترسترګو کیږي. خو لکه په عنوان کې مې چې ولیکل، سړی کله کیږي چې دا 
ناکله په غیر شعوري توګه دې ته اړ کیږي چې ووایي ای ربه کاشکې هماغه بې رحمه دیکتاتور بیا راژوندی کړې 

شریر انسان چې خپله وي  چې یو وار بیا زندانونه ډک کړي او خلک له ډیرو شریرو نه خالص کړي او هماغه یو
 ملت ته به کافي وي.  

لکه څنګه چې نن د ښاغلی سیستاني صاحب په یوه لیکنه کې مې ولوستله چې دوی وایي، خلقیان او پرچمیان د ننني 
جهادیانو او د سقاو د زوی نه په سلها وار شرف درلود ...... د دوی خبره سمه ده، دا سمه ده چې هغوی ډیر څه 

واد داسې یو بحران خواته والړ چې نن یې سموالی  نسو، خو هغوی داسې بیشرمه نه ول چې هیواد او وکړل او هی
د هیواد ملي ګټې په لوی الس و دوه تاریخي دښمنانو ته ورټیل ووهي، دومره بې کفایت هم نه وه چې یو وزیر د 

توغندۍ وتوغوي او ده ورته کتلي  دفاع ونه لري، دومره بې کفایت نه ول چې پاکستان په ښکاره زما خاورې ته
وای، د هیواد مادي شتمنۍ یې تر پایه وساتل، د هغوی یوه بنګله چا لیدلې ده. د دفاع وزیر آیا کومه بنګله لري، خپله 

 د ډاکټر نجیب بنګله چا لیدلې ده، د هغه وخت د ښاروال او یا د ښاروال د یو مدیر یا مامور بنګله چا لیدلې ده. 
نور پدرامیان، خلیلي، محقق اواحمد بهزاد  دومره بیشرمه او وطن پلورونکي دي چې د هیواد د ملي  نن پدرام او

ګټو په وړاندې د خپلو ایراني او پاکستاني بادارانو په لمسون خلک راپاروي او د یوې لویې پروژې د ناکامولو هڅې 
سي چې کاشکې حفیظ هللا امین ژوندی  کوي حال دا چې حکومت ورته ګوري، نو دا علت دی چې سړی و دې ته اړ

 وای.
دا دوه سری دولت بیا په خپله سره ندي سال، هـمدا علت د بحران دی، تصمیم نشي نیوالی، وطن کړکیچ خواته 
روان دی، حتی اکثر والیتونه د سقوط په حال دي خو د دوی د نه جوړښت له کبله هیڅ اقـدام نه کیږي. همدا اوس د 

ان الره په کلي توګه بنده ده او یوه میاشت کیږي چې خلک له لویو ستونځو سره مخ دي خو کندهاره او اوروزګ
دولت ال ځان هم ورباندې نه خبروي، سنګین، موسی کال او نوزاد ولسوالیانې ټولې د طالبانو په ولکه کې دي خو 

 دولت بیچاره تصمیم هم نشی نیوالی.
چې د کور د ننه په پارلمان کې پدرام راته ناست دی چې په ښکاره موږ د باندې جنګي مجرمینو پسې ګرځو حال دا 

د ایران غالمي کوي، احمد بهزاد همداسې، محقق او خلیلی هم همداشان، هلته په مزار شریف کې بیا بل پاټک واال 
 ناست دی او یو له بله سره لګیدلي او ملت کړیږي.

ونو د سولې د شورا په الس کې ده، د افغانستان دایمي سفیر د دې ټولو کړکیچونو حل یواځې او یواځې د ملګرو ملت
باید غوښتنه وکړي او باید دا به ډاګه کړي چې  هیواد د ننه هم همدومره ستونځو سره مخ ده لکه څنګه چې له 

دا  طالبانو نه کړیږي، دا د بې سرو قوماندانانو او دا د بې سرو  والیانو نه باید وسلې ټولې سي او د ملیشه سازۍ
سلسله باید ختمه سي او کنه دا هیڅ ممکن نده چې مرکزي دولت تقویه سي. موږ له طالب نه دومره نیو په تنګ 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

څومره چې د ننه په نظام کې ګډوډۍ دي، ډبل عـبدهللا چې  په نامشروع ډول په دې غیر قانوني چوکۍ باندې ناسته 
نان لري او دی چې دومره خنډونه جوړوي د هماغه غیر ده )ظاهرا ناست به ورته ووایم( په خپله ځانـته قوماندا

قانوني زور او قوت په واسطه یې کوي. په ښکاره باید وویل سي چې څومره چې هیواد له دغو بې سرو قوماندانانو 
او شورای نظار نه کړیږي د طالب نه نه کړیږي، ولې چې دوی هم دولت کې چوکۍ یې په زور اشغال کړي او د 

وسلو په زور او همداسې د دولتي چوکیو په زور د هیواد ملي شتمنۍ لوټوي او ملت زوروي، خلک چې باندې بیا د 
دولت ته شکایت کوي، شکایت ځای نه نیسي ولې چې هلته هم که د امنیې قوماندان دی او که ولسوال دی هغه ټوله 

 د ډبل عبدهلل او یا هم د عطا خلک دي نو چاته خلک شکایت وکړي. 
چې تر څو دا شورای نظار او دوستم مسلح وي، تر هغه د امنیت په اړه خبرې کول هسې د وخت ظایع  بیا وایم

 کیدل دی او بس.
 د سرلوړي افغانستان په هیله.

 انډړ 
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