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حکیم روان

هېواد ته نجات ورکړئ!
زمونږ ګران هیواد افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له برخلیک ټاکونکو شیبو څخه تېر شوی دی  .د پردو یرغلونه ،
د پردو د ګوډاکیانو واکمنۍ  ،د پردو په فتنو  ،پیسو او وسلو افغان وژنه زمونږ د تاریخ خواشینوونکی او بګنوونکی
پاڼې او زمونږ د برم او پرتم د نزول  ،ډوبیدو او غرقیدو شیبې دي هغه وخت چې د هند آزادي غوښتونکو د لوی
احمدشاه د لمسی افغان شاه زمان څخه د انګریزی داړه مارانو څخه د خالصون غوښتنه وکړه  ،شاه زمان د لوی
لښکر سره د هند پر خوا حرکت وکړ  ،څو د انګریزي غلو غوږونه تاؤ کړي  ،خو انګریز د ایران پراختیا غوښتونکی
واکمن ولمساوه  ،څو د شا له خوا پر افغانستان نامردانه برید وکړي او د هند د آزادی غوښتونکو د مالتړي شاه زمان
پر ځای  ،ډارن خو په ځان مین او له افغانی غروره لویدلی کامران او بی غیرته پالر یې شاه محمود د واک پر ګدۍ
کښېنوي  ،بیا تر ننه افغانان د پردو د السوهنو او توطئو سره الس او ګریوان دي .
سل کاله مخکې کله چې غازی آمان هللا خان د خپلې کورنۍ د استبدادی واکمنۍ پر ستونی پښه کېښوده او ددې هڅه
یې وکړه چې د واکمنۍ په چارو کې د خلکو مشارکت تأمین کړي او له دې الرې هېواد د رښتینې ټول اړخیزې آزادی
معراج ته پورته کړي  ،د انګریزی استعمار په وجود زلزله راغله  .له دې ویرې چې د واکمنۍ په چارو کې به د
افغان ولس مشارکت آزاد افغانستان د سیمې او آسیا د بدلون او انګریزی استعمار د زوال په نه ماتیدونکی سنګر
واړوي  ،انګریز د اسالم په لباس کې هلې خلې پیل کړې  .لومړی یې د داخلی ګوډاکیانو په واسطه خپل انګریز
جاسوس او قاتل د حاجی سید پیر کرم شاه په نوم اصال ( توماس ادوارد الرنس ) د پل خشتی جومات امامت ته
ورساوه او نږدې شل کاله یې د معارف او بدلونونو پر ضد د پاک زړو مسلمانانو تر منځ تبلیغات وکړل  .وروسته
یې د ګوډ مال فتنه په کار واچوله تر څو آزادی غوښتونکی او ترقی غوښتونکی مسلمان پاچا آمان هللا خان له خپلې
مخې لیرې کړي  .ګوډ مال انګریزی پالن عملی کړ  ،نورالمشایخو په انګریزی درګاه کې د تعبد سجدې وکړې  ،غل
او ډاکو حبیب هللا کلکانی هم د نن ورځې د ډاکوګانو او غلو په څېر د خادم دین رسول هللا په نوم د واک پر ګدۍ
کښېنول شو او تر اوسه مال عبدالصبور ( د اسالم او م سلمان دښمن ) د ګوډ مال توصیفونه کوي او پر مسلمان او
غازی آمان هللا خان د ګوډ مال په شان د کفر حکمونه کوي  .دا زبون او بی حیاء مال غرتۍ د مسلمان افغان ملت ستر
غازی په کفر تورن کوي  ،ددې د پاره چې پنجابی باداران خوشاله کړي .
دا بی دینه مال د پاکستان د آی ا س آی قسم خوړلی جاسوس په درواغو او منافقت سره وایي چې د ګوډ مال تر کونی
الندې به وچه ځمکه شنه کیده  .مال صبور دا شیطان رجیم د اسالم د صریحو احکامو پر خالف د اسالم په نوم د
اسالم پر ضد تبلیغات کوي  .د اسالم پیغامبر حضرت محمد (ص) له خدایه (ج) وپوښتل چې زما امت معجزې
غواړي  .خدای (ج) ورته وفرمایل چې تر قرآن لوړه معجزه نه شته  ،څوک چې پر تا شک کوي  ،قرآن دې ولیکي
 .د خدای د رسول معجزه قرآن وو  ،خو د ګوډ مال د کونې الندې وچه ځمکه شنه کیده  .د قرآن پر معجزه نه
مالغرتۍ صبور باور لری او نه ګوډ مال باور درلود  ،ځکه د درواغو او ساختګی معجزو په لټه کې دي  .دې ته
وایې بی دینی او شرک !
آ خوا د انګریز استعمار بچوړئ پاکستان خپل طالبی او جهادی نوکران لمسوي چې افغان ولس د خپل سیاسی برخلیک
د ټاکلو او سیاسی مشارکت له الرې راوګرځوی او په ټاکنو کې برخه وا نه خلی  .طالبی نوکرانو ټاکنې ګواښلي دی
او حکمتیار طالبانو ته توصیه کوي چې د حکومت سره خبرو ،جوړ جاړی او سیاسی حل ته حاضر نه شی او وینو
تویولو ته ادامه ورکړي  .ولې حکمتیار د افغانانو په وینو تویولو نه مړیږي ؟ دا تر پیر کرم شاه سرسخت انګریزان
د اسالم په عما او قباء کې د خپلو الرورکو خلکو څخه ولې د رڼا څرک ورکوي ؟
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پر افغانستان برخلیک ټاکونکی شیبې راغلی دي  .د ګوډ مال او سقاؤ د زوی شوم سیورئ مونږ تعقیبوي  .پر ټولو
وطن پالونکو روڼ آندو او وطنوالو غږ کوم چې د بربادۍ او آبادۍ  ،د امارت او جمهوریت تر منځ د آبادی او
جمهوریت تر شا ودریږي  .د ټاکنو او نه ټاکنو تر منځ د ټاکنو تر شا ودریږي  .ټول غله  ،قاچاقبران  ،د پردو
جاسوسان او د افغانستان دښمنان غواړي ټاکنې له کیدو مخکې بدنامی او بې اعتباره کړي او د پاکستان نوکرانو ته د
بیا واکمن کیدو ،د موسیقی د اوریدو په ګناه زمونږ د تنکیو ځوانانو حاللولو ته الره اواره کړي .
ډیرې بدې ټاکنې تر خپل سرو مستبدو  ،طالبی – جهادی او فرعونی واکمنیو ښې دي  .نور د توپکو  ،کوتکو او
کیبلونو  ،وهلو او ټکولو  ،د منځنیو پیړیو د عقایدو د تفتیش  ،سرونو پرې کولو او سنګسارولو دوران تېر شوی دی
 .افغان ملت د تروریست پاکستان او ایران د خلکو له برخلیکه درس آخیستی دی  .مونږ ته دې امریکا او طالبان د
ایران د نګهبان شورا  ،جهادی او طالبی د حل او عقد شوراګانې نه جوړوي  .مونږ خپلو جهادی پاټک ساالرو
چورګرو او طالبی سنګسارچیانو  ،خامنه یانو او پنجابیانو پوره ځپلی یو  .افغان ولس لکه نور آزاد ولسونه د ټاکنو
له الرې د خپل برخلیک د ټاکلو حق لري .
دولت جوړوونکی ټیم د غلو سره د حساب کولو  ،د پردو د مداخلو د مخنیوي  ،د هیواد پر ځان د بسیا کیدو چارو ته
ژمن دی  .دولت جوړونکی ټیم افغانستان د پردو له احتیاجه خالصوي او د ستر غازی آمان هللا خان نیمګړی فصل
تکمیلوي  .د دغه نیمګړی فصل د تکمیل څو هڅې ناکامی شوی دي  ،د دوکتور اشرف غنی په مشرۍ دا هڅه باید د
پردو د ارادو پر خالف بریالیتوب ته ورسوو .
ژوندی او سرلوړی دی وي ګران هېواد افغانستان !

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

