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 12/۰1/2۰2۰               حکیم روان

 

 د جهادی انډوخر پای
 

زورواکی رژیمونه په خلکو باندې د راوا واک چلولو ظرفیت او استعداد نه لری، له دې امله په خلکو د حکومت 
و د خپل څکولو او د خلکو پر شتمنیو د خېټو اچولو د پاره خلک د دین ، قوم ، ژبو او سمتونو په نوم سره ویشی، تر 

 . انډوخر او خرمستیو له پاره زمینې برابرې کړي
آی او سپاه قدس له خوا د همدغو پاکستانی او ایرانی ناپاکو -اس-ایرانی د آی( ۸پاکستانی او )( ۷جهادی تنظیمونه )

 موخو د پاره تشکیل شوی وو .
 

او  ، جماعت االحراره ، جیش محمدیپه پاکستان کې لسګونه وسله والی اسالمپالې تروریستی ډلې لکه سپاه صحاب
شیعه مسلمانان کافر بولی او پاکستانی بی ګناه او له هر څه بې خبره مسلمان شیعه ګان یې د بې شمېره  نور.....،

دې تروریستی ډلو تر شا د پاکستان واکمنې تروریستی کړۍ په سر کې یې لوړپوړي  خونړیو بریدونو قربانیان دي. د
 .دوزخي سازمان واقع دی «آی-اس-آی» نظامی افسران او د

 

، فاطمیونو ،قدس تروریستی سازمان د حزب هللا په ایران کې د آیت هللا ګانو مذهبی فاشیستی حلقې په سر کې یې د سپاه
ر څو د خپلې ، تزینبیونو او حسینیونو په نوم تروریستی ډلې د خلکو تر منځ د ویرې خپرولو او ترور په منظور ساتی

 واکمنۍ عمر اوږد کړي .ننګینې 
 

شپیتمې ګڼې سره په مرکه کې  کال د دلوې میاشتې د البدر د 1۳۷۵د پخوانی حزب اسالمی مشر ګلبدین حکمتیار د 
حکومت ذوالفقار علی بوتو صرف به انګیزه وسیله فشار به ما پناه داده بود ، تا رژیم محمد داؤد را تحت : »وایي

 « . .فشار قرار دهد
 

په خپل ټول ناولی ژوند کې یوه خبره رښتیا کړي وي ، نو هغه دا خبره ده چې دوی د مسعود ، ربانی  که حکمتیار
 سره یو ځای د خپل هېواد پر ضد د پردو د الس آله وو .

 

ې او په هغو پور اوس د افغانستان خلکو ته دا حقیقت د لمر په شان روښانه شوی دی چې د اسالمی تنظیمونو مشران
په لومړی درجه د خپلو جبینو ، خپلو کورنیو ، خپلو ډلو او په دوهمه درجه کې پاکستانی او « دانانقومان»تړلی 

عبدهللا  قسیم فهیم ، یونس قانونی،د اخوانیانو جمعیتیانو ) ایرانی ناراوا او د افغانانو په وینو لړلیو موخو ته کار کوي .
....سره د حامد کرزی مجاهد ګډې واکمنۍ ت اسالمی او نورو، حزب وحدحزب اسالمی (،عبدهللا او اسماعیل خان

وښوده چې د خپلو جیبونو او پردو نوکرانو ، نیک نام افغانستان ته یواځې وینې ، بدنامی او رسوایي په آرمغان 
 .راوړل

ړي ، خپل دا بی شرمه د پردو نوکران ال هم د ټاکنو پایلې نه مني او غواړي نور هم د خلکو درد او رنځ اوږد ک
جیبونه نور هم تخته کړي او خپلو پاکستانی او ایرانی بادارانو ته وښیي چې په ټاکنو کې د خلکو له خوا د دوی پر 
مخونو الړو ته اهمیت ورنه کړي او دوی ال هم په افغانستان کې د دوی د ګټو د پاره ګټور تمامیدالی شی . خو په 

ی . حکمتیار او عبدهللا عبدهللا آخیري هلې ځلی کوي ، تر څو خپل حقیقت کې د جهادی انډوخر پای را رسیدلی د
جیبونه او ملی ضد جنایات د خلکو له محاکمې بچ کړي . جمعیت اسالمی او حزب اسالمی سره وژل ، خو دوکتور 

 «که د سپو کور په کور بدی ده ، فقیر ته سره یو دي :» اشرف غنی ته یې سره یوه ده وایي 
. ټولټاکنو وښوده چې خلکو د مؤقت الو تش په نوم اسالمی ډلې د خلکو له مالتړه محرومې ديد غلو او پردي پ

حکومت د ډنډورچیانو ، د ټاکنو د مخالفینو او د افغان ولس د سولی د مشورتی شورا د دښمنانو پر مخ الړې ور تو 
 کړې .

 ،په اند دی . کرزی ، عبدهللا عبدهللا ، حکمتیار افغان ولس او د هغه نړیوال متحدین د فساد ساالرۍ څخه د غچ اخیستلو
 !محقق باید د خلکو محاکمې ته تیار شي نه ولسمشر کیدو ته
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آی او سپاه قدس -اس-آیپه پوره باور سره ویالی شم چې که دا ښاغلی له تجربو او تاریخه زده کړه ونه کړي ، د 
 وریست قاسم سلیمانی په څېر وي .موخو ته شا نه کړي ، برخلیک به یې د خپل ایرانی مشر تر

 

مونږ پوهیږو چې پاکستان او ایران غواړی خپل د بوسو خوسکي په واک کې وساتی او د ځوان نسل چې دوی پورې 
. خو دا چاره نور د زمان په نه را ګرځیدونکی حکم بدله ، واکمنۍ ته د رسیدو په وړاندې مقاومت وکړيتړلی نه دي

 شوي ده .
 

ی د زمان نبض نیولی ، غواړي د وخت د غوښتنو په حکم ، د نړیوالی ټولنې سره د افغانستان په دوکتور اشرف غن
د جهادي انډوخر ځای ځوان او پر خپل وطن مین نسل ته  ګټه د سیاسی روابطو د بیا کتنې او جوړیدو پر بنسټ

  ورکړي .
 ژوندئ او تل دې وي افغانستان !
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