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 1تر 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

  
  

 ۱۴/۰۲/۲۰۱۶         عبدالواحد سادات ریم
 

 مجروح دیقاتل شه پاکستان
 

روز  نیدر ا باشد،یمجروح م نیبهاالد دیسالروز شهادت پوهاند س نیوهشتم ستیمصادف به ب یفبرور( ۱۴) امروز
پاکستان در  مینظر مهاجران مق واستاد سابق پوهنتون کابل "بجرم" بلند کردن خواست و لسوفیدانشمند بزرگ، ف نیا

اتهام متوجه حزب  نیادتری)ز افغان یافراط یها میتوسط تنظ یاس آ یدستور آه کشور شان، ب ندهیرابطه به آ
 (باد بر قاتالن سفاک آن نی.)روحش شاد و نفر دیم( مظلومانه به شهادت رس۱۹۸۹( در سال )اربودیحکمت یاسالم
 زمان، سوال تیمحدود روشنفکران مخالف دولت وقت بود که با درک از حساس مجروح در زمره   دیفق پوهاند
 انیرا در م ینظر خواه را مطرح و یاتحادشورو ینظام یابرخورد با افغانستان بعد ازخروج قو یچگونگ

 ،یرا نیبا کمتر یجهاد یها میظمال ساخت که تن را بر قتیحق نیا ،ینظر خواه ۀجیمهاجران افغان براه انداخت. نت
  برابر نبود یمیتنظ ونیو افراط یاس آ یآ حبه مذا ،یرا زیناچ یصدیف نیمردم قرار ندارند ومعلومدار ا دیئمورد تأ

 

دولت که  همچنان مخالف با حزب و وکشور ) یبزرگ علم تیشخص کیاز  لی"، ضمن تبجی"تابوشکن یمن با نوع
  .مینما یرمت مح   ده،یغربت توسط دشمن مشترک به شهادت رس اریمن منسوب آن بودم(، که مظلومانه و در د

است که:  نی" قراردارد، خواست زمان چنی"اسالم ختهیلجام گس ییادگرایموج بن نیزشتر هدفاکنون که افغانستان 
مختلف و متخاصم  یها فی" در طمانیب الوطن من اال"ح   یکه برمبنا انهیروشنفکر افغان اعم از چپ، راست و م
وبا چنگ زدن  صیافغانستان را تشخ یایمنافع عل یدردناک، حلقه اساس یقدم و قلم زده است؛ با عبرت از گذشته ها

 اتیقانون، حق ح تیاستقرار حاکم ،یدر دفاع از دولت مقتدر مل مردم مظلوم و به عزا نشسته افغان یبخواست واقع
 شانرا متقرب و بدون چشم داشت بقدرت و یصدا ،یعدالت و ترق ،یمدن اتیوحق گذار کشور به شاهراه صلح، ح

  .دیافغانستان را افشا و با آن مقابله نما یخیمنان تاراجانب، اهداف شوم دش کیوپولوتیج یهایبدور از باز
 
 رمتح   با
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