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 جار ته عفوه وشوه!عبدالولي قلم 
 

  یا احمق او یا په خبر نه پوهیږې؟ظالمه 
ډلې نطاق وایي چې عبدالولي قلم جارچې د طالب       محمد یوسف احمدي د طالبانو د یوې پاکستان ای اس ای ته نږدې 

دوی سره توقیف او اوس وبښل شو او  کې بد او رد ویلي وه، د  فیسبوک(میدیا) یاجتماعیو شمېر مشرانو ته په 
 سالمت کورته ورسیده.

  اضافه کوي چې عبدالولي پر خپلو کړو پښیمانه دی او وعده یې کړې چې نور به خپل عادي ژوند کوي.
وئ، افغانستان د پردو د اشغال چې د افغان بچي حاللوئ، کوچنیان د والدینو مخ کې دوه څیرې ک ب: داحاقاري ص

دوی قوت ثابت کړي، د ځان بولئ او بیا له  عوامل ژوندي ساتئ، په افغانستان که د هرچا په الس جنایت چې د
و نورو کړنو منکر یاست. دا به پریږدو او دا به هم پریږدو چې ستاسې د فشار له کبله د افغانستان په داخل کې ځین

او سرحد جوړیږي او تاسې د غالم ابن غالم پاکستان حاکمیت سره کار کوئ او جوړ  پاکستاني اغزن سیم، دروازې
  راغلي یاست خو د افغانانو تر مېنځ خبرو ته چمتو نه یاست.

خو زما دا سفارش له سره هم نه دی چې کابل حکومت ته تسلیم او سالح پر ځمکه کیږدئ. زما سفارش دادې چې 
ډلو او احزابو د نسخو او حاکمیت او عدم       د افغان مسلمان اولس د افغاني پر داسې میکانیزم توافق وشي چې 

 حاکمیت مشروعیت ښکاره کړي او رور وژنه ودریږي.
 

 :وې ته د عبدالولي قلم جار حق کېفخو راشو ستاسې ع
 

ریت خپل کور عبدالولي قلم جار مو ونیوه او دادی اوس مو عفوه کړه او په خېر او خې چې کس مو، تاسې وایاست
  ته ورسید او تاسې عادل او صله رحم لرئ.

  تاسې خپله خبرو ته فکر وکړئ چې له هغو نه ستاسې خپل عدالت او انسانیت در مالوم شي.
  عفوه کړ، روغ رمت او ...

  عدالت پېژنئ؟ ،آیا تاسې د کوم قانون او اصولو اساس
  تاسې د عفوه په مانا پوهیږئ؟

  ه.داسې ښکاري له سره ن
  ځان غولوئ که خلک؟

  خلک نه غولیږي او ځان ته دوکه مه ورکوئ! 
چا ستا مشرانو ته ښکنځل و کړل او تاسې ونیوه او پوره پوره مو څو څو ورځې د مرګ تر حده ووهه. خو مړ نه 

ې شو او تاسې ته د تجارت خیال راغئ چې پاکستان سره تماس کې شئ. پېنځه شپږ میاشتې مو بندي او توقیف ک
  وساته او اوس وایاست چې هغه مو وبښه.

  دا وهل، دا زجر، دا فیسبوک کې توهین او تحقیر او دا زندان او توقیف او بیا دا احمقانه خبر چې تاسې هغه وبښه! 
  ښکنځل همدومره شدیده جزا لري چې تاسې ورکوئ؟  عجب بښل. چاته

  لږ شرم او لږ په دې ملت رحم پکار دی.
  دا کفار نه دي.

  دا انسانان دي او دا مسلمان او ستاسې ورونه دي.
  ډاریږئ.      د هللا نه وشرمیږئ او و

دا کس، عبدالولي قلم جار ته مو د ستاسې د مشرانو ښکنځلو مقابل کې د چنګیز او هالکو جزا ګانې ورکړي او 
  عفوه مو نه ده کړې. په ښکاره او رڼا ورځ درواغ او پر ځان بهتان کوئ.

  له مخې سالم مو هم نه دی پریښئ او درواغ مه وایاست او خلک مو په دې درواغو او دوکو نه غولیږي. د عکس
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هو دستاسې د مالوماتو لپاره درته ووایم چې هماغه پاکستان چې ستاسې په سر تجارت روان کړای ستاسې حاکمیت 
  افغانستان کې نه غواړي.

ستاسې حاکمیت نړۍ کې هیڅ بل هېواد هم نه غواړي او د افغان ولس د یو شمېر پلوی له ستاسو نه نور عوامل 
  لري نسبت دې ته چې تاسې فکر کوئ.

  لږ په حال راشئ او د تاریخ ممکن قهرمانان د تاریخ شرمېدلي مه ګرځئ.
  هللا ج دې تاسې ته هدایت درکړي.

  درایت او هوښیار تیا نه لرئ.
  ځان بیدار کړئ، نبض د زمانې په سرعت په حرکت کې دی او د پردو له لومو ځان خالص کړئ!

  باندې اعتراف او د اسالم او افغان اولس ریښتیني خادمان شئ! حقایقو
  به امریکایی لوری پورته کوي.  اوس درنه عمل کې یواځېنۍ ګټه پاکستاني او هلته روسي او هلته ایران او هلته

 
  لینا اال البالغ المبینو ما ع
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