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  ۶۲/۹۰/۶۹۰۶          محمدآصف خواتي

 ښاغلي عبدالحکیم سامع سره څوشیبې د

مقاله چې زما لیکنې ته ستاسې غبرګون وولوستله خوپه « موږڅوک یو چې یو، پدې شرط چې ځان وپیژنو!»ستاسې 

معموآل دلیکنو محتوا په عنوان  ۹لیکنې په اړوند یوه کرښه هم ونه لیدله زما د ځان وپیژنو اوهغې کې مې چې څرنګه 

 په لیکنه کې هغه نه ترسترګو ستاسو که  کومه لیکنه ترنقدالندې نیول کیږي پرهغو مفصل بحث کیږي خو څرخیږي او

هغوی په پته  ښمن کړی یاست څرنګه چې داندی لیکنو لیکواالنو نورو که تاسې د ۹دحیرانتیا وړخبره ده کیږي چې دا

شهرت  د غضب څخه ډک، قهر او کې پراته یو، پر احساساتو والړیو، د« کنده»پسمانۍ په  موږ د» مو چې ګواکې 

ګروپي یا ذهني مطالب وړاندې کوو، قومي سیاست پرمخ بیایو،  تر سیورې الندې لګیایو،« دښمنۍ »فردي  طلبۍ او

زما ګناه څه ده چې  ۹داسې نورې نیوکې کتار کړي دي او پسې ګرځو« نقل قول » په « نوسپیڅلوپښت»په ملت کې د 

 کومې اتحادیې مشرنه یم چې د د زه خواتي خود افغان لیکوالو ۹زمادنامه الندې  دنوروپه پته خپلې نیوکې اوګیلې لیکۍ

داهغه څه ووچې غوښتل مې  ۹د کوۍچلندله امله زما ترنامه الندې پرهغوی  بری«غیرمسئوالنه »دې اتحادیې دغړود

درنولوستونکوسره دزړه خواله وکړم چې بیله شکه ستاسې پام هم  اوس غواړم پدې اړه د ولیکم او تاسوته   شخصآ

ښاغلي سامع هیڅ لیکنه دهغه دوروستی لیکنې پورې نه وه لوستې اوالمل یې دا  که رښتیا ووایم ما د ۹ورته راګرزوم

دې  ۹لیکنې ښې نه بریښي ډلوپه باب یوازې منفي څرګندونې او او دلویدلو شخصیتونودۍ چې ماته د واک څخه 

 ګوته نیولې ده او بیا تکرار یې چې دښاغلي سامع د« موږنوڅوک یو؟»دهغې المل ته مي پخپله لیکنه  موضوع او

چې دواک څخه ښاغلي سامع یوله هغو لیکوالو نه دۍ  ۹درناوی وړ شخصیت سره اړیکې پیدا کوي اړین نه ګڼم

ترالس الندې نیولی و « طالب چه بود، چه شد وچه خواهدشد؟ »دلویدلې ډلې) طالبانو(په اړه یواوږد انترنیټي سلایر 

څه کم دوه لسیزې دي چې دطالبانوپه اړه د لویدیځ په ډله ئیزورسنیوکې   ۹چې همدا څو ورځې مخکې پای ته ورسید 

دنړۍ ماشومان هم آشنا شوي چې پردې اساس دطالبانو په اړه  دومره  تبلیغات کیږي چې دطالب دنوم سره

کله چې ما دښاغلي سامع له لورې زما دلیکنې په اړه غبرګون ولید اړ  ۹داوږدومقالولیکنو ته هیڅ اړتیا  نه لیدل کیږي

من انالین د همداراز دافغان  جر دمطالعې او دده د لیکنو ۹شوم چې دده لیکنې ولولم تر څودده داندونوسره آشنا شم

وروسته پوه شوم چې هغه باید  وطنوالوله څرګندونو درنو ده په اړوند دنورو د ښاغلي سامع او نظریاتوپه برخه کې د

داځکه چې که څوک دافغانستان ننۍ  واکمني بلواکه، په فسادککړه   .زما دلیکنې په اړوندمنفي غبرګون ښودلی وی

ددې لپاره چې دې پوښتنې ته  ۹ووهل شي اودشخصیت دترور هڅه یې وشياوبې کفایته  ګڼي پرهغوبایدمختلفې ټاپې 

ددې ۹ځواب ورکړل شي چې ولې ښاغلي سامع زما دلیکنې په اړه غبرګون ښودلی دۍ لنډه تبصره اړینه بریښي

 وروستیولیکنو کې دا ښاغلی پخپلو دوو  .ښاغلي سره لفظی جګړه  نه بلکې دواقعیتونو بربنډول دي تبصرې موخه د

ښایي ځینې   .السته راوړلو په موخه لیکنې کوي شهرت د شمالي امریکا کې افغان لیکوال د دعا لري چې په اروپا اوا

که  ۹داډول فتوا ورکول دانصاف نه لیرې خبره ده کسان دا سې وي چې ښاغلی سامع وایي خودټولو لیکوالوپه پته د

پرله پسې انټرنیټي سلایر خپرول شهرت طلبي نه ده؟ یا داچې  طالبانوپه اړه د ښاغلی سامع له لوري د داسې وي آیا د

  .طالبانو په هکله هغه ډول فکرکوي چې دوی یې کوي انګریزانو ته وښودل شي چې ښاغلی سامع د او جرمنیانو

کې پدې مقالو.  په هکله دده دوه ویشت مقالې د جرمني اوانګلستان درسنیو پراستناد لیکل شوې دي طالبانو داځکه چې د

دلته داپوښتنه پیدا کیږي  ۹دهیڅ یوه افغان لیکوال ، څیړونکي اودسیاسي چاروکارپوه نقل قول اونظر څرک نه لګیږي

تاریخ دیوه ټاکلي پړاوپه اړه څیړنه دپردیورسنیوپرمټ  د یوه سیاسی یا مذهبي خوځښت، دهیواد د چې دیوه هیواد

 ده چې د یادولووړ خبره هم د اخیستنوپربنسټ؟ دا او خلکود داندونو د او ترسره شي یا داچې دهیواددپوهانو، څیړونکو

خپلودولتونو  په تیره د په چوپړ کې والړې دي او ستراتیژیو د دولتونو خپلو پانګوالې نړۍ ډله ئیزې آزادې رسنۍ د

 ښي چې دهیوادښاغلي سامع له لیکنې نه داسې بری د ۹مشروعیت ورکوي تیریو ته رنګ ، بڼه او او بهرنیو  پالیسیو

   .هغه هم درسنیو د تبلیغاتوپر بنسټ ولیکل شي قضاوتونو او او ارزونو د لیکواالنو پرمختللوهیوادونو  د د تاریخ باید

ښاغلی   .هغوی خپل ځان وپیژني ښاغلی غواړي پدې ډول تاریخ لیکنې خپل هیوادوال د خپل تاریخ سره آشناکړي او



  

 

 

 ښاغلی سامع چې دوطن او   .بیکارۍ له امله لیکنې کوي میشت افغان لیکواالن د سامع پدې اندهم دۍ چې په لویدځ کې

په موخه ویب پاڼو ته  غلطولو دغم د له کبله او ډک ژوند خپلو خلکوڅخه لیرې په پردۍ ټولنه کې دغربت له کړاوونو

اړونده برخه کې دې مسئلې ته نظریاتوپه  جرمن انالین د سرور ښکاره کوي هغه لولي اوڅه لیکي چې ده پخپله دافغان

واقعیتونو په  لیکنوله الرې د هدفمند مسؤلیت له مخې غواړي د یوه وطني او اشاره هم کړې ده خو ډیری لیکوال د

 .ذهنونه روښانه کړي بیانولو سره دخپلوهیوادوالو

 و حقوقي شخصیت ته دوروسته پاتې ټولنې واکمن تفکر ښیي هغه داده چې ښاغلی سامع ی د وروستۍ خبره داچې زموږ

خاوند په یوه مشهوره درنه کورنۍ پورې  ده له نظره که یودمنفي ځانګړتیاوو د ۹هغې د کورنۍ له دریځه ګوري

تومتونه ولګول  ته ګوته نیسي پرهغه تورونه او هغومنفي ځانګړتیاوو که څوک د او ۹درناوی یې وشي تړاوولري  باید

ځکه چې ماپخپله لیکنه کې دافغانستان ننی  ۹همدې المل څخه اوبه خوريشي چې زماپه اړه دښاغلي څرګندونې له 

منفي اړخونو په اړه خپل  دې واکمنۍ  د البته زه یوازینۍ څوک نه یم چې د ۹واکمنۍ منفي ځانګړتیاووته ګوته نیولې وه

یوازې  ان  فکرکوي اود افغان جرمن آنالین غوڅ اکثریت لیکواالن  زما په ش نظروړاندې کوم بلکې ډیری افغانان او

مشرکرزي په اړه  دولت د ښاغلي سامع د ۹دنني مشرتابه په دفاع کې والړدي دهیواد ښاغلی نعیم بارز ښاغلی سامع او

از حرمت وکرامت انساني ایشان بنابرشناختیکه ازین خانواده منور و معروف کشورما افغانستان دارم  ۹۹۹» لیکي 

دافرادوپه اړوند دهغودکورنیوپر بنسټ قضاوت وشي خدای بخښلوافغان  که چیرې «۹دفاع میکنم وخواهم کرد

تاریخ درنو  د زرګونو هیواد راز د همدا تاریخپوهانو )میرغالم محمدغبار، احمدعلی کهزاد ، عبدالحی حبیبي( او

دستر  خاین په توګه ګڼلی دۍ ټولو ستره خطا کړې ده ځکه شاه شجاع استادانوچې شاه شجاع یې دیوه ګوډاګي او

پردې  ۹منل شوي ملي مشر لمسی و درښتیني بچي او معاصرافغانستان دبنسټ ایښودونکي، دهیواد د احمدشاه  بابا دا

دهغې درنې کورنۍ ته بې  احمدشاه بابا او ګناه او دا اساس چې شاه شجاع د احمدشاه بابا په کورنی پورې تړاولري نو

ووایم چې موږټول دا تشه لرو  په پای کې غواړم دا  .ډاګی ووایيګو انګریزانو حرمتي ده چې څوک شاه شجاع ته د

واړول  یا موپام ور که ورپام موهم شي او چې خپل نظراو قضاوت دحقیقت یوازینی معیار ګڼو، خپله تیروتنه نه وینواو

تار یوالمل هم روان اوږده نا د زموږ ۹بخښنې خبره خوځانته سپکاوی ګڼو اعتراف او د شي تیروتنه په تیروتنه پټوو،

 واکمنان مو د.  نظرخاوند مو دونې په شان پخپل ځای والړدۍ د هرسیاستوال او دادۍ چې هره ډله، هره واکمني،

مخامختیا  دتقابل او سترګې پټوي او پرخپلونیمګړتیاوو ۹ننی ناخوالې نه ویني واکمنیوتیاره ماضي او خپلواړونده ډلواو

 .ې پردې کمزورواړخونوبریالي شوپدې هیله چ .په سنګرکې والړپاتې دي

 پای                                                          

 

 

 

                                               

 
 


