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٢٠١٢ سپتمبر ٢۴  

 
 

 آيادکندھارنړيوال ھوايي ډګر
 ديوخاين او قاتل په نوم نومول ملي خيانت نه درته ښکاري؟

  
: دوژلو په ورځ مې ليکلیزمادليکنې له لوستلو څخه مخکې ستاسوپام ھغه نظم ته راړوم، چې درباني  
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  !درنوخويندو او وروڼو

دکله خام حامد له نوې غوړه مالي خبر شوم، چې غواړي دافغان تاريخي اتالنوپه مٻنه کندھار واليت کې زموږ 

  .رباني په نوم ونوموي ) شيطان الدين(ين نړيوال ھوايي ډګر دجنايتکاراو غدار برھان الد

له دې څخه ھم خبرشوم، چې دښوونې اوروزنې پوھنتون يې ھم دشيطان رباني په نوم ونوماوه خوله نٻکه مرغه، 

چې افغان او ھٻوادپالو زده کړياالنو ھمدا نن خپل غبرګون وښود، درسي اعتصاب يې وکړاو په دې يې ټينګار 

 .ې او روزنې دپوھنتون ترنوم الندې زده کړو ته دوام ورکوووکړ، چې موږ يوازې دښوون

داسې ښکاري ، چې فسادمشر حامداوس ھر ډول قمارته الس غورځوي څوخپل ټيټ عمر نور ھم په ټيټو سترګو 

 .تٻر کړي 

که يادمووي څه موده مخکې يې دافغانانو دګورچينجي خليلي مړی زموږ د وتلي، نړيوال شخصيت، عالـم او نابغه 

 .سيدجمال الدين افغان دمقبرې ترڅنګ په خاورو ومانډه

داښه وشول چې د رحمان بابا له څنګه وٻستل شواودرحمان بابا روح تسل وموندخودادبوی مرۍ يې ولې زموږ 

 ؟څنګ ته راوړه) سيدجمال الدين افغان(دڅراغ 

ده کړياالنو الريون وکړ خپل ھمت دسيد جمال الدين افغان تر څنګ دخليلي دخښولو په مخالفت کې افغان پياوړو ز

اوغبرګون يې وښودمانا دايې په دې مفھوم دوخت يو تحميلي ګام وباله، چې که وخت راوګرزٻد دا دبوی مرۍ بايد 

 .دسيدجمال الدين افغان له څنګه لرې وغورځوله شي ترڅو زموږ دافغان نابغه روح په ارام شي

 ؟ر حامديې ولې ديوجاسوس اوملي خاين په نوم نومول غواړيراځو دکندھارنړيوال ھوايي ډګر ته چې فسادمش
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که دفسادمشر حامد داددوو دريواونيوتصميمونواوحکومتي لوړومقامونو ته د نومانديوسلسله په ځير سره 

 .وڅٻړوواضع ده، چې حامد له ارګ څخه دوتلو نٻت نه لري 

 :مثأل

حامد سره په مشوره دې نتٻجې ته ورسٻده څو ولسي جرګه چې مطلق اکثريت يې پرديپال جوړوي له فسا دمشر

 . ددفاع اوکورنيوچارووزيرانوپه لرې کٻدوسره ھم عوام وغولوي اوھم دخپلې تورې نقشې عملي کول پلي کړي

 فسادمشرحامدخپلې ناولې لوبې ته دوام ورکړيادناکام اولرې کړل شوي وزيران يې سرپرستان وټاکل مډالونه

 .يې ھم ور وځړول

 هللا محمدي سترګې مړې ونيوې، وردګ ماما لږ څه لکۍ وښوروله اوخپله استعفايې وړاندې کړه لويدلي بسم

خوفسادمشر حامد دخپلې راروانې تورې توطيې دپټاوي اووردګ ماما دمحاصرې په موخه ھغه دپوځي چارو لوی 

 .سال کار وټاکه 

 نبيل له دندې څخه ګوښه کړ ځينو تش په نامه فسادمشرحامدظاھرأپه يو ناڅاپي اقدام د استخباراتو رئيس رحمت هللا

 .سياسي شنونکو د فسادمشر تصميم داسې وګاڼه چې ګواکې ايران خوښوي 

په ھغو ورځوکې دنيمروز په واليت کې زموږ تاريخي دښمن ايران ګڼ شمٻر مالي اوځاني زيانونه راورسول چې 

 .دنبيل ادارې بيا رسنيو ته دا جريان روښان کړ

 .تا فکرو سياسي شنونکو دفسادمشر تصميم له ايران سره غوټه کړ خو اصأل داسې نه دهځکه ځينو کو

 :ما پاس دفساد مشر راروانې تورې توطيې ته اشاره کړې ھغه داسې ده چې 

 يونس قانوني، بسم هللا محمدي، خليلي، محقق اوځينونورو فسادمشرحامدله جنګي جنايتکارانوقسيم فھيم،

ل کال ټاکنې دمصنوعي ګډوډيوډزاوډوز، راکټ ويشتلواوماين الوزولو په ٢٠١۴ لري دمنفوروڅٻرو سره تصميم

واسطه داسې سبوتاژکړي چې ھم کابل ښاراوھم ځينې نورمھم واليتونه ولړزوي څو حاالت اضطراري اعالن او 

 .ټولټاکنې لغوه شي

د کړي پوځ اواستخبارات به يې فسادمشر اودشمال جنګي جنايتکارانووٻره لرله ، چې که فاروق وردګ ځان کاندي

 .پوره مالتړوکړي ځکه يې ددفاع وزيراواستخباراتورئيس چې وٻل کيږي ھغه ھم وردګ دی له مخې لرې کړل

که لږ څه ځيرشو، دفاروق وردګ کانديدٻدل ددفاع وزيرعبدالرحيم وردګ اواستخباراتورئيس رحمت هللا نبيل له 

 . لرې کٻدوسره منطقي تړاولرالی شي

ظرپخلی په دې کې ھم کيږي، چې فسادمشرحامد ددفاع وزارت ته ھغه شړل شوی اوټيټ سترګی بسم هللا زمادن

محمدي ، دکورنيوچارووزارت دفھيم خٻلو خپل، داستخباراتو رياست ته دبشري حقونوپايمالوونکی اسدهللا خالد 

 .رينه ډنډه ومنلدخليلزاد نږدې کس معرفي او تش په نامه ولسي جرګې ھم په ټيټو سترګوخو په و

 ديادولو ده، چې خليلزاد غواړي د چينايي قراردادونو په مخ نيوي سره افغانستان ديوبل بحران خواته کش کړي

 .ترڅو ننني مفسدين اومجرمين تر ډٻره په قدرت کې پاته شي

په دې توطيه کې فسادمشرحامدھم ورسره شريک دی که نه نوولې يې اسدهللا خالدله دومره بدنامي سره سره دې 

 ؟پوست ته راووست

څو ورځې النه وې تٻرې چې فسادمشردادارې سمون او ولس ته دخدمت په پلمه يوشمٻر داسې واليان ونومول، 

 .سره تړاو لري چې ھيڅ دکار نه او ھر يو يې له جنګي جنايتکارو ډلو 
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 ؟دا ھر څه ولې اودڅه لپاره

 .دادھغې تورې توطيې دبريا لپاره کومه، چې فسادمشر حامداو دشمال جنايتکاره ټلواله يې په پام کې لري

جنګي جنايتکاران چې په سرکې يې دنظاربدنامه شوراراځي دخپلوګټودحفظ لپاره آن دخپل توکم له کوم مشر کس 

 .بولي ځکه چې دايوولس کاله خودوی د حامد ترشاپاچاھي وکړهڅخه ھم فسادمشرحامدګټور

 .دپښتنودغولولو لپاره يې حامد بھترينه وسيله وګرزاوه پخپله حامدھسې په چپنه کې دباچاھي خوبونه ليدل

 .ځکه خو دې نتٻجې ته رسيږو چې ھرڅومره دحامد دوره اوږديږي ھغومره دجنايتکارانو پاچاھي پسې غځيږي

له مقام او ارګ سره دفسادمشرحامدمينه ترجنونه رسٻدلې لکه پاس مې چې اشاره ورته کړې حامد له بده مرغه 

پھلوان زنده (ځان وژني خو ارګ نه پرٻږدي ولوکه فھيم خٻل جاروکشي ھم پرې وکړي دی په ارګ کې خوښ دی 

 ).خوش است

 

 ؟اوس نو څنګه په ارګ کې ځايي شي

نتٻجه کې به اضطراري حالت اعالن اوخپل عمر به وغځوي خو د دې پاس ليکل شوي، چې دمصنوعي ګډوډيو په 

ترڅنګ به دجنايتکاررباني په ډول دافغان ولس سترګو ته ديوې لويې مسخره يي جرګې په رابللوخاورې ور 

 .وشيندي اوپه ارګ کې دپاتې کٻدو لپاره به يوناروامشروعيت ترالسه کړي

ښمنه منفورې څٻرې دفساد مشر حامد په ګډون دھيوادپه سياسي نظام دااحتمال ھم شته، چې پورتنۍ يادې افغان د

په غوښو خولې )پسه (کې بدلون راولي اوتش په نامه پارلماني نظام رامينځ ته کړي ترڅوھريودحالل کړي 

 .ولګوي

 د بيانو ودکه حاالتو په بله زاويـه ميالن وکړمانا نړيوالوقدرتونو دفسادمشر حامدله پورتنيو توطيو سره مخالفت وښ

ډرامه ھم په مخ وړالی شي ځکه چې دادی دپوځي مھمو وزارتونواختيار يې په الس او واليتونو ته يې ھم  ټولټاکنو

 .خپل ارګوړي برګوړي وټاکل

 .داچې حامد دبياکانديدٻدوحق نه لري،له نظاريانوسره به دھغې مخکينۍ سال له مخې قيوم جان رامخ ته کړي

ٻره ورخرابه کړي خوپه ھيڅ ډول به ارګ پرې نه ږدي حتی په ارګ کې به دشنوچايو د داکاربه دحامدجان نشه ډ

 .پخولو دنده ومني خو له ارګه تلل به ھيڅکله ونه مني ځکه چې اوس يې له ارګ سره مينه ترجنونه رسٻدلې ده

ملي ترمينالوژي خو ددې لٻونۍ مينې له السه فسادمشرحامد دخپل پياوړي ټبرمالماته اوژبـــه ورګونګه کړه ھغه 

 .اخوا پرٻږدئ

يوولس کاله يې افغان ولس په تٻره بيابې ګناه پښتانه دومره وکړول، چې حدنه لري،څوک له وطن څخه تٻښتې ته 

اړشول ،څوک پرديو ملکونو ته په غريبي پسې والړل،څوک له ناپوھي ، غمه اودرده واسکټ پوش شول، دده له 

 .يمو کې خاموشې شوېالسه دعلم ډٻوې په پښتون مٻشتو س

ھغه په ودونو، جنازو او نورو غونډو بمورۍ به نه دريادوم، چې حامد به ھسې يوڅو تمساحي اوښکې پرې تويه 

 .کړې

په مخوروقومي مشرانو، ښوونکو، طبيبانو، ديني عالمانواومنورينوخو د ده له السه لوګډ شو تاسوباوروکړئ ماته 

 دھغه لمړي حامدکرزي کاپي وي چې دومره بٻغوره بې ھمته او توطيه ال څوکاله مخکې شک پيداشوی، چې دابه

 .ګر دی

 ؟ھرچا ته بايد داپوښتنه پيدا شي، چې دا دنړيوالوله حمايت سره سره ولې افغانستان دبحران په خوا روان دی
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ښمنانو سره حامدکه په رښتيا ولسمشر وي نو دی بايد دولس مالتړ وکړي که ھسې دملي يووالې په پلمه دولس له د

 ؟مصلحتونه وکړي

لنډه يې دا، چې دفسادمشرحامدله السه دنړۍ په کچه ھم ګران افغانستان بدنام شوھم دموکراسي وشرمٻده ھم دافغان 

 .وياړلی تاريخ پيکه شواوس دادی دوياړلي کندھارپاکه لمن دشيطان الدين رباني په نوم مرداروي

 .ارګ کې دپاتې کٻدو لپاره دفھيم خٻلوبوټونو ته الجال ورکړيپورتنۍ غوړه مالي يې يو بل ثبوت دی څو په 

 !درنو لوستونکو

تاسو که زما له نظر سره موافق ياست که مخالف ستاسوخپل حق دی خومھرباني وکړئ دا الندې ليکنه په غور 

 .سره ولولئ څو خبر شئ، چې رباني څوک و

ړخوھم ګوزارونه کړي خو دليکنې جالبيت يې په دې دالندنۍ ليکنې ليکوال ښاغلي موسوي په ښي اړخو او کيڼ ا

 .کې دی، چې درباني له مکارې څٻرې څخه يې نقاب پورته کړی 

http://www.afgazad.com/Siasi/092211-Mosawe-Dar-Hawaashy-Qatle-

Rabaany.pdf 
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 !نوزما ګرانو خويندو او وروڼو

 ؟څنګه به موږ خپل وجدان ارام پرٻږدي، چې په موږ باندې جنايتکاران تپل کيږي

 آيادکندھارنړيوال ھوايي ډګر ديوخاين او قاتل په نوم نومول ملي خيانت نه درته ښکاري؟

 


