
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 05/11/2018         ع، وطندار

 د موالنا سمیع الحق د قتل تر شا

د پاکستان د زیاترو مذهبي ګوندونو تر شا استخباراتي ادارې قرار لري په دې توګه ګورو چې دغه ګوندونه په 

توګه هغوی همېشه د پاکستان په قومي اسمبلۍ خپل هغه اعتبار چې باید ویې لري، نه لري؛ د بېلګې په  ولس کې 

)ولسي جرګه( او سینټ )مشرانو جرګه( کې ډېر لږ حضور لري، د یوه لوی ګوند نه به ګورې چې په ټول 

پاکستان چېرته یو، دوه یا درې کسه قومي اسمبلۍ ته کامیاب شوي وي، حال دا چې سیکولر او ورپسې ملتپال 

سیکولرو ګوندونو پله درنوي، همدا دلیل دی چې په پاکستان کې له نظامي ګوندونه زیاتې کرسۍ ګټي؛ خو د 

حکومتونو پرته یا مسلم لیګ په واک کې وي یا پیپلز ګوند، حال دا چې پاکستان د اسالم په نوم جوړ شو، باید 

زاتو پلورلی ولس همېشه د مذهبي ګوندونو تر شا والړ وای؛ خو دوی خپل ځانونه او خپل حیثیت په ډېرو لږو امتیا

مشهور شوی، دا ټول د ده جرم دی چې د جمعیت « ډیزل مال»دی. د موالنا فضل الرحمن خو دا حال دی چې په 

العلمای اسالم په نامه یې سیاست وکړ؛ خو په پاکستان کې یې د اسالمي نظام د راوستلو په الر کې یو مؤثر قدم 

که چېرې «. دلته خو آیین دی»او په پاکستان کې وایي چې: هم وا نه خست، په افغانستان کې د جهاد اعالن کوي 

په پاکستان کې آیین دی ایا په افغانستان کې ځنګل دی او د ځنګله قانون چلېږي؟ ستا د الرډ میکالي قانون، ستا 

دی او د افغانستان قانون هېڅ؛ خو وخت به راځي چې یوه ورځ موالنا هم له موده ولوېږي او « آیین»په تعبیر 

به له هغه  اوبیاېرته به سړه خوله پروت وي او بیا به یې چاپلوسان او مداحان پرې بغارې وهي چې وای موالنا چ

 .نه یو درواغجن قهرمان جوړوي

 

دغسې حیثیت د موالنا سمیع الحق هم و او بلکې د خپلو استخباراتو په غالمۍ کې یې سره مسابقه درلوده؛ خو 

ب یوولسمه( په اسالم اباد کې په خپل کور کې په چاقو غیبې غیبې کړای شو د عقر 13۹۷هغه دی تېره جمعه )

پاره بهر ته په شیدو پسې  او بیا ورته دا پرتوګ ورکول شو چې د هغه ډریور او ساتونکی، د پنځلس دقیقو له

رو تللی و چې راغی که ګوري چې موالنا په وینو کې لت پت دی. زما په باور هر څاڅکی وینه چې په دا تې

کې شریکان دي. سمیع الحق خو  اوولسو کالو کې په افغانستان کې تویه شوې، سمیع الحق او فضل الرحمن په

ووژل شو؛ خو د فضل الرحمن برخلیک هم راته له هغه ډېر متفاوت نه ښکاري. خدای تعالی هر ظالم ته د یوه 

 .ورکوي پاره فرصت ورکوي؛ خو بیا یې چې وخت را ورسېد بیا مجال نه څه وخت له
 

که چېرې سمیع الحق او فضل الرحمن، طاهر اشرفي او د دوی په څېر نورو علماو خدای )ج( حاضر و ناظر 
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ګڼلی وای، هڅه به یې کړې وای چې په افغانستان کې دا د وینو لښتي ودرېږي، که خبره د امریکایانو وي؛ نو د 

دی کوي یې، امریکا په دا تېرو اوولسو کالو کې  امریکا مرسته ملګرتیا خو پاکستان وکړه او همدا اوس هم لګیا

پاره چې پاکستان به په هر څه  پاره پاکستان ته ورکړه؛ خو د همدې له درې دېرش میلیارده ډالره مرسته د څه له

کې ورسره مرسته کوي، بې له شکه که د پاکستان مرسته نه وای، لومړی خو به افغانستان ته د امریکا راتګ له 

مهاله شتون اسانه نه وای، بیا د پاکستان هوایي ډګرونه له  نه وای او دوهم به ورته دومره اوږدستونزو خالي 

تورخم -هغې جملې نه د شمسي، دالبندین او جیکب آباد یې د امریکا په اختیار کې ورکړل، دغسې د کراچۍ

ه علما دا هم یوه نه ګوري او ترانزیتي الر د امریکا په خدمت کې وه او ال هم ده؛ خو د پاکستان استخبارات پلو

 .همدا یوه خبره یې اورېدلې چې په افغانستان کې امریکایان دي

 

پاره اشنایي نه کوي، بس تر کومه  دلته د دې خبرې کول اړین دي چې استخبارات له هیچا سره هم د ټول عمر له

سېده د مرګ پر خوب یې ویده یې چې ورته اړتیا وه، پالي یې او خپل پېټي پرې وړي بیا یې چې موخه سر ته ور

 :کړي. د موالنا سمیع الحق مرګ همدغسې ده. دلته څو احتماله کېدای شي

 

کېدای شي چې باالخره په یوه نسبتاً ضعیف احتمال د هغه مړ ضمیر را ویښ شوی او خپل آخرت ته متوجه  -1

 .شوی وي او نور به یې د خپلو استخباراتو د بار وړلو ته اراده نه وه

 

دای شي هغه هم لکه جنرال عبدالرازق د یوې استخباراتي لوبې قرباني شوی وي؛ ځکه چې اوس د امریکا کې-2

خوا د سولې په نامه د طالبانو د نظامي حذف یوه پروژه په جریان کې ده، کېدای شي یو شمېر له کاره لوېدلي  له

جنګیالی قشر یې له داعش سره غاړه طالب مشران راولي او د افغانستان له حکومت سره یې غاړه کړي او هغه 

کړي؛ ځکه امریکا د جنګ له الرې طالب د داعش پر وړاندې په ګونډو نه کړای شو؛ نو اوس به ورته بله الر 

لټوي او هغه فقط همدا کېدای شي چې د سولې د هلو ځلو په نامه یې له پښو وغورځوي؛ وکتل شي چې طالب په 

خپل نظامي حضور ال هم ساتلی شي؛ نو د موالنا سمیع الحق مرګ به هم په دې لوبه کې څومره خپل استقالل او 

دې الر کې امریکا ته د پاکستان له لوري یوه تحفه وي؛ ځکه د پاکستان ټولې هلې ځلې دا دي چې ځان له هغو 

نو فشارونو نه خالص کړي چې ورته متوجه دي. پاکستان دا مهال له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډېرو فشارو

الندې دی او دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي؛ نو پاکستان، د امریکا ال زیاتو اقتصادي اړتیا لري او له سیاسي 

انزوا نه وتلو ته هم اړ دی، که څه هم پاکستان ال د انزوا هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې له خپلو اوسنیو 

 .سیاستونو نه الس واخلي

 

السو د سمیع الحق موالنا وژل کېدل د پاکستاني استخباراتو په السو دغه ډول نه د پاکستان د استخباراتي ځرو په 

لومړنی قتل دی او نه وروستنی؛ ځکه لکه په دا اوسنۍ لوبه کې به یواځې د موالنا سمیع الحق قتل کافي نه وي. 

جنرال حمید ګل پر  امریکا به له پاکستانه نور امتیازات هم غواړي، لکه چې د سمیع الحق له قتل سره جوخت د

 .زوی هم قاتالنه حمله شوې، ښایي د پاکستان نظامي استخبارات دغه ډول کسان یو په بل پسې له مخې لرې کړي

عجیبه دا ده چې پاکستاني استخبارات له یوې خوا غواړي، د جنرال عبدالرازق د شهادت هنګامه څه نا څه سړه 
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یازاتو اخستلو ته الره اواره کړي؛ خو د خپلو ځرو په وسیله یې دا کړي او له بلې خوا له امریکا نه د زیاتو امت

تبلیغات پیل کړي دي چې ګواکې د موالنا سمیع الحق په قتل کې د افغانستان د استخباراتو الس دی؛ خو د افغانستان 

مخه د  استخبارات نه دا امکانات لري، نه ورته ضرورت لري؛ ځکه د موالنا له قتل نه خواوشا دوه اوونۍ د

افغانستان د سولې د عالي شورا یو پالوی پاکستان ته تللی و او د موالنا په شمول یې له یو شمېر علماو سره د 

سولې په اړه خبرې کړې وې او دا باور یې ورکړی و چې موږ غواړو ستا )سمیع الحق( په وساطت او ان چې 

سته کې چې له موالنا سره کوم استدالل شوی و، هغه ستا په حقانیه مدرسه کې له طالبانو سره وګورو. په دغه نا

پاره هېڅ دلیل نه و وړاندې کړی او بلکې هغه چې کوم اعتراض درلود افغان پالوي د هغه معقول  یې د رد له

ځواب ویلی و؛ نو پر دې اساس دا خبره هېڅ منطق نه لري او دا د موالنا اشرفي اوتې بوتې دي چې اوس غواړي 

باراتو د لوډسپیکر نقش ولوبوي؛ خو زه د پاکستان ټولو هغو علماو ته چې دا ډول فکر لري وایم هغه د خپلو استخ

 .چې خپل عاقبت ته هم ځیر شي، د سمیع الحق وژنه ټولو ته باید د عبرت درس شي

 پای

 

  

 

 


