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 ۲۰۱۵/۰۵/۲۲ حلیم ډاکټر

 

 یې حقه په ته وردګه فاروق
 

مليونه ډالرو اوښ په بډه وهلى چې د پوهې كيسه كې  ۸۰۰فاروق وردګه تا په داسې قوم كې د پوهنې له ادرسه د 
هم نه دى، وارخطا غل ولې يې؟ زړه وهل د څه لپاره؟ خو څه دي؟ دا قوم نن په يو قومندان پسې ټوپك واخلي، 

بله ورځ د بل ډول ته لستوڼي شكوي، سبا به  سبا د بل جناح تر بيرغ الندې د زنده باد په چغو زاره وچوي او
 الغياث ستا هم نوحه ګرايان وي.

 
 ته د دې ړوند قوم په ژبه تر هر بل چا ډېر پوى شوى سړى يې ځكه خو ټر په پر پټولى شې.

 
مليونه ډالر اختالس پټوې مګر د اويا مليونه ډالرو د وطنفروشۍ خيالي  ۸۰۰ته پر خپل ځاى سم يې چې خپل  

معاملې ته د خپلو ګټو پر لور د متوجه ضرر رفع كولو په پټه بهانه يو خراب خو له ناكامې هڅې ډك تصوير 
 جوړوې.

 
يې چې د ولسمشرۍ ټاكنو ته درېږم، واى بر حال ما ته مه ډارېږه نن دا دى موږ ټولو غل ومنلې، سبا ته پخپله وا

چې موږ ستاسو له السه د خپل سرنوشت بدلولو چانس بيا له السه وركوونكي يوو. ځكه كه نور هېڅ نه شي ستا 
يو شمېر قوميان به د ړوند تعصب له بركته ستا لپاره سر په الس كې نيسي، نور به ښكنځي او تا به په دې دليل 

 ۸۰۰مليونه كم دي د  ۸۰۰غواړي چې ځه خو پښتون دى او د پوهنې خيالي پالر دى، بيا دې نو ارګ ته رسول 
 ته هم ښكته پورته ونه ګوري.… مليارده ډالرو د غال چانس به پيدا كړې او څوك به دې 

 
ره فاروق جانه! زما د افغان ملت غميزه او وحشتناك سرنوشت دا دى چې په حقيقت كې هر چا خوړلى خو په ښكا

دوى د خپل لستوڼي مار نه ګيله نه كوي، وايي دا د لستوڼي مار د بلې بوساڼي له ماره ښه دى، څو خامه خوله 
ماشومان اوس هم لګيا دي ستا مدافع وكيالن دي او سبا به هم موږ سره ګرېوانونه ښكته د شرم تر ځايه 

 وشكوي.
 

فرين چې په ذهن كې ناست دى، ته خبرې نه وردګ صيب ډېر به نه احساساتي كېږې، د )ټ( ټوپك نصاب دې ا
كوې ډزې كوې او مور دې درنه ځار شي چې ټولې مرمۍ په يو وار نه فير كوې كه نه ستا حقيقت ګويي )!( خو 
به د منصوري مينې تارونه بيا سره وتړي، دا ځل به خداى مه كړه خلك دا شعار بدرګه كړي چې دين به هله دين 

 شي.شي چې كابل د فاروق شين 
 

مبارك شه زه ستا د هغه ګوند د ډز و ډوز په لوخړو كې رالوى شوى بچى يم چې له ډاره هم درته ښه وايم. زه 
شمال ټلوالې نه يم وژلى، زه تا، ستا ياران غار، ستا د سپېڅلي جهاد ملګرو باالخره په خپل ټوپك وژلى يم، ستا 

وساتل او هم يې مشر جناب داسې زوى حبيب الرحمن  ګوند هم كابل وران كړ، هم يې تا غوندې ذهنيتونه تياره
حكمتيار راوړى چې كه خداى مه كړه تا او ستا د جناح په څېر يې موقع ترالسه كړه، نو يو ځل بيا د كابل پر 
اسمان قيامت ګوره، مه وارخطا كېږه دا قيامت به پر هغه چا وي چې له تا او ستاسو له الرې كركه لري، نه پر تا 

 ….ه ياراِن غاراو ستا پ
 

ستا د غال د راپور په افشا كې ستا د ډار نو څه خبره ده، ډار خو موږ ته په كار دى چې ته به اوس څه توپان 
راولې؟ يو غښتلى سيالبي اپوزيسيون به جوړ كړې، ځوانان به وغولوې، وږي تږي به په ځان راټول كړې او 

ژنې چې موږ د پوهې د ډيوو د بلېدو په ياد په ټپي سينو كې زموږ په مبارزو سينو كې به حتى هغه ارمان هم راوو
 ساتلى دى.

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/halim_faruq_wardaka_ta_pa_haq.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/halim_faruq_wardaka_ta_pa_haq.pdf


  

 

 

 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

 

 
 ستا دې ژوند د سپي وي، زموږ دې درته حوصله د غره

 ستا دې ممكنه اپوزيسيون كامياب )!( شي، زموږ دې درته پښې ټينګې وي.
 ستا دې سترګې همداسې ښكته پورته شكېدلې وي، زموږ دې خولې ته پروت قلف زنګ ووهي.

 مليونه ډالرو خېټه نه شلېږي زموږ دې له لوږې سترګې نه راوځي. ۸۰۰ا دې په ست
 …….ستا دې رنګ ورك شي، زموږ له كوره دې ستا په پوچو ګوتو راننه ايستى مبهم و مجهول نصاب

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

