
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

   

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

 
               

۴۱۰۲ سپتامبر ۴۲ : تاریخ                                                                      حفیظ هللا خالد               

پیغامغلط ته یوچارواکو  

 هېچا تراوسه شوي اوناکارې لوبې هرڅومره کهاو مال سر په خلکو د کې وطن پدې کې درېولسېزو څه باندیتېرو په     

 نن ېچ وجه ده همدااو  الندی ندي راغليپوښتنې خاطر تره پ او جفا وړو کړوناوړه  خپلو دی هیواد او خلکو سره د د هم

 بدلپه یوه دود او دستور سپکاوئ نن ته قانوناو په غم کی ندهعواقبو د اعمالو خپلو دهم  څوک هېڅ کې هېواد په زموږ

اعمالو  ئکړ هرڅوک د خپلواو کیدائ چلندقانوني مطابق  وړواو کړو اعمالو وخپل د هرچاسره که سره ېقېن په.، شوئ

د خلکو په چی  هم نه درلودت دا جرئنوراو چا به  نه واخته داسی بدبختیو ه زموږ وطن پ به نن وای او مسئول ضمه وار

  .الندی کړيلوړی ملي ګټی ترپښو وطن دیا  لوبی وکړي او مالاوسر

 او مشرانو ناستو واکدارانو په ګدئ قدرت بیا د نه نیولی  چارواکوفاسد  پوړيجګ  پخوانېد نن  کې هېواد په زموږ    

نده پوښتنه  کومهنه یواځی دا چی  حالت اړولېدردونکي وږ هیواد یی پدی چی زم ،هم د خپلو ناوړه اعمالونه پوری هیچا 

 جمهور پخوانې،  قانونېښاغلي  کې غونډېلویې  وېی په مخکې ورځې څو همدا، شوي هم ديتقدیرال خو، ځینی شوی

 تنظېمې له بې خهڅ دورې له ربانې استاد د خلک زموږ داچې حالکړ پرتله سره ماندېال نلسن ربانې استاد مرحوم رئېس

د  چې و شخصیت مدبر او پوه داسې ماندېال نلسن نلرې، خاطره کومه بله ورانېدل وطن د ونه او، د وینو سیالبجګړو

 حال نشو وېنه هم پزه چا د ( د سپین پوستو اقلیت نه تور پوستو اکثریت ته )  کې لېږد په دقدرتکی  هیواد جنوبي افریقی

زره بیګناه  ٥٧ او شو بدل کنډواله په ښار کابل د کې جګړو تنظېمي سر په قدرت د کې دوره په صېب ربانې د چې دا

.نانو خپل ژوند له السه ورکړانسا  

د  چوکئ کیی ریاست په ده موجودیت د جمهور ید چی نور ددی پایلی ته ورس کی ۰۱۱۱په کال نلسن ماندیال کله چی  

ته یی د غیر  نوکارو بشری خیرښیګڼواو  الس واخست  هیی له قدرت ن بی له کوم ځنډهپه ګټه نده خلکو  هیواد اوهغه 

 الس حاضر نشو له قدرت نه آخرهرباني صیب د تنظیمي جګړو ترمرحوم حال داچی دولتي ټولنو په چوکات کی مخه کړه 

 صېب قانونې چې نده معلومه، په بیه هم تمام شو سرنسانانو د ازره  ٥۲ دا کار د وطن په بربادئ اوسره لدی چی  واخلي

 د کلونو کی نلسن ماندیال په خپل هیواد ،کړې مقاېسه سره ماندېال نلسن له ربانېاستاد   مرحوم وجېمشترکی  کومې له

هیواد کی د سولی پهپه  سولی د شورا مشر هم ود ی مرحوم استاد رباني چی حال دا چد پای ټکی کیښود  تریخوالي تهتاو  
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او  و  عالم دېنې وی ربانې استاد مرحوم چې نشته شک کې پدې البته ته راوړنه هم نه درلودکوچنئ السکومه  راوستو کی 

کړو نو سترګې پټی وواقعېت اید ددی سبب نشي چی موږ لهار بدا ک په شهادت ورسید خو آخر کی هم په بیرحمانه توګهپه 

 د اخوانېانو د هم هغوې چې بنا حسن ېا قطب سېد له رمش تنظېمي خپل صیب قانونې چې واې نږدې ته شاید دا به حقیقت

.واې کړي پرتله وو مشران نهضت  

ژبنی قومی او تنظیمي ګټی  یخپل ځاید ملی ګټو پر چارواکئهرنه په استفادی سره نن  ګلګلمیریو دهمدو هیواد کیپه  

 د تنظیم په مرکز اړولیاسالمی د جمیعت  ییباندنیو چارو د وزارت  د ب ځوید رباني صی چی د تعجب ځای ندی پالي او

د خپل تنظیمي  لپاره وکاروي د پلی کولو چی د افغانستان د خارجی سیاست په ځاید دی  آسانتیاوئ ټولې او د هغه وزارت

چی د باندنیو او هیڅ څوګ هم نشته چی د کوچني رباني صیب نه وپوښتي  کی ورنه کار اخليغونډو اونو د نمانځنی مشرا

د  کار اخستل چارو کی یميتنظ په او ملي شتمنیو نه ملت مال دی افغانستان د ټول نه بلکه د میعت شتمنيد ج چارو وزارت

جرئت درلود ؟  ونوکارغیر قانوني  به دداسی کی قانون او پوښتنه وای چا آیا که دی وطن قانون خالف کار دی  

 کمکونو سرسره په خپل نولنی د ملیاردواو بین المللی ټو قدرتکلو ۰۱چی د کرزی صیب په لړ کی  د همدی ګډوډیو 

، او  اړولئهیواد تولید ونکی  ترد نړئ د مخدره توکو په یو س اداری سره یی زموږ هیوادغرق فساد کی په ستوني تر

د دوهم ځل لپاره د حالت نه په استفادی سره دا دی بیا  په هیواد کی ددی تر شا راوستلدروازو بل ښار د طالبان یی د کا

او  سرمایه ورونو او نږدی خپلوان یی ملیونونه ډالرهقدرت خوبونه ویني ، هیچا هم له جناب کرزي څخه ونه پوښتل چی 

له بنده خوشی بی له محاکمی  ن اناطالب قوماندیی هم له کرزی صیب نه سوال ونکړ چی ولی  ؟ هیچاهکړ هد کوم شتمني

دا ) اجازه نه ورکوله؟  د حملی مرکز یو د طالبانو د روزنی پهوالیت کی  په لوګر د ته وواوامنیتی قولی یی کړ او یا 

ناوی و نه غوښت چی ولی یی د کام څخه ددی خبری سپیهیچا هم د کرزی صیب ( شو  موضوع څو ونئ مخکی په ډاګه

او هغه هم له دی وجی  همخه ونیو تحقیق د وو ته د مخدره توکو په انتقال شکمن وشنبیهوائي شرکت چی په منظمه توګه د

.دولتي شرکت آریانا په ځای دهغه شرکت له الوتکو نه کار اخستپه خپلو خارجی مسافرتونو کی د  چی  

په خپل د کرزی صیب د کا بینی غړو بلکه  تنو ته نه یوازی دا چی ځواب ونه ویل شوپوښ ډیرو نورو دی سره ورته 

اود کابل بین  ډالئکرزی صیب ته جایزه هم  هبل یوه په سخاوتمندی سره( له کڅوړی نه  د خلیفی) وروستي غونډی کی 

 اوټول وروستی ټغر له دی هیواده او پدی کار سره یی د عدالت او انصاف ه په نوم ونوماو هم د هغه ډګر یی هوائي المللی

چی  هاستووغلط پیغام داچارواکو  او راتلونکو لوړ پوړوني د هیواد اوس سره یی( حاتم ویشلو)همدارنګه پدی حاتم بخشی 

. یبلکه تقدیریږ پوښتنه نه کوي یی څوکچی نه یوازی  کړيجوړغوبل هم سر د ملت په که چارواکي دی هیواد کی  

ال  وړاندی وئ پهد عادالنه قضاوت د او تاریخ ریښتینئد ځکه پیغامونو نه تیروزي  غولونکوپدی دی  زموږچارواکی خو

ول به د تاریخ په وړاندی نوم ي ډګرهوائ یااو، واټ  تنونپوهنچا په نوم د یو خپلو همکارانو او دوستانو لخوا د د ،پاتی ده  
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کلنو زموږ هیواد کی ، تر څلویښتوته تر ابده دوکه ورکي ولسهیڅ څوک نشي کولی ، برائت ورنکړي هیڅکله هم هغه ته 

د کورني ځای ه پ او د هغهی ستنوم نشو اخ امان هللا خان اعلحضرت او ریښتینئ بچئ د استقالل د ګټونکي دهیواد چا

پټی له جهانه سترګی  امان هللا خان کی ۰۱۹۱کله چی په  معرفی کیده ګټونکید د استقالل بل څوک د هیوا اړیکو په اساس

د هغه د جنازی د ښخولو اجازه کی چی په کابل  نه یواځی دااکو روچا د وخت کړی او جنازه یی وطن ته راوړل شو

په اما  ،هیواد پریږدي دی سمدستي وروسته د ښخولو نه جالل آباد کی د جنازی چی له کورنئ نه یی وغوښتل شو  هورنکر

قالل د تد هیواد د ازادی او اس امان هللا خان اعلحضرت ولس وار ورسید او نن ټولریښتیني قضاوت د د تاریخ  پای کی

۱يړایو یندااو وربپیژنئ پحیث  اتلالری   

جوړ  اتلي عمصنویو  لپارهی شي د څو مودې اشاید وکړ ملګرياو دوستان او حزبي تنظیمي  ،ي غړيکورن نتیجه دا چی 

چی د قهرمان بیا هغه څوک دی  ریښتني ،وخت لنډ ويو اتالن بدلداسی  تاریخ ثابته کړی چی دوتپي خوخلکو یی په او 

کی  زموږ په تاریخ او شخصیتونه داسی څیری،حیث وپیژني ه او تاریخ هغه د یو اتل پ ئپه بري وتل هښتتاریخ له آزمای

والسالم.  ديفقط د ګوتو په شمار  

  پای                                                               

 

 


