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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حکیم روان

۲۰۲۰/۰۸/۲۸

راځئ!
له یوې پیړۍ را هیسې په ګران هېواد افغانستان کې تور او سپین  ،تیاره او رڼا  ،ناپوهی او پوهه  ،وحشت او تمدن
سره الس او ګریوان دي  .که دې الس او ګریوان یواځې داخلی اړخ درلودالی  ،د یوه یا زیات دوو کالو په بهیر کې
به هر څه خالص او په یوه سر دریدلی وای  .خو خارجی السو  ،پیسو او وسلو زمونږ تر منځ النجې ته د یوې پېړۍ
عمر ورکړ  .زمونږ النجه پرنګي جوړه کړه او داسې ناسور زخمونه یې جوړ کړل چې تر ننه یې وینه نه دریږي
او هره ورځ یې زخمونه نوي او تازه کیږي .
په هند کې د پرنګی استعمار د نامیمون ظهور څخه را په دې خوا زمونږ سیمه د ناخوالو ناپایه توپان په سر اخیستی
ده  .انګریز د هند څخه د وتو په مهال د مذهبی کرکې پر بنسټ د شرارت داسې تود نغرۍ پرېښود چې تل په هند
او افغانستان کې نا امنۍ او بی ثباتۍ ته لمن وهي او نه پرېږدي چې دا ملتونه د خپلو خلکو د نېکمرغۍ او سوکالی د
پاره د پرمختګ پړاؤونه ووهي .
دادی په دې لړ کې د شرارت مرکز (پاکستان) د څلوېښتو کالو په موده کې په بې رحمۍ سره د جهاد او اسالم تر
سپیڅلو نومونو الندې د افغانانو وینې تویوي  ،تر څو د خپل نامشروع موجودیت د پاره توجیه پیدا کړي  .پاکستان د
پیدایښت له لومړی ورځې تر ننه د قومی او مذهبی لږکیو په بی رحمانه ځپلو اخته دی  .د خلکو له دیني اعتقاداتو
څخه په ناوړه استفادې سره د اقلیتونو هر ډول روا غوښتنې د اسالم په توره او شمشېر ځپي  .دوی د خپلو استبدادی
موخو د پاره پر پاکستانۍ ټولنه د مذهبی توندالرۍ څپه خوره کړیده  .د مذهبی توندالرۍ په لسګونو وسله والې ډلې
روزي او تمویلوي  .دا ډلې چې د آی اس آی له خوا تشکیل شوی او رهبري کیږی  ،دنده لري چې د قومی او مذهبی
لږکیو طبیعی  ،سرکښه او نافرمانه قومی او مذهبی مشران او سیاسی فعاالن په بې رحمۍ سره په نښه کړي.
د پاکستان واکمنې کړۍ پوهیږي چې پاکستان د انګلیس د استعماري موخو او سیاستونو مخلوق دی  ،نو ځکه په سیمه
کې د هغو د ګټو او سیاستونو د پاره د ټوپ د تختې رول لوبوي  .لویدیځوال په خپل وار د پاکستاني واکمنو پر
تروریستی هڅو  ،خونړیو بریدونو او د بګنوونکو قوم وژنو ( جنوساید ) پر وحشیانه سیاستونو سترګې پټوي .
د فلسطین د خلکو قاتل جنرال ضیاءالحق د انګریزی استعمار د نوکر ګوډ مال ډنډوره یو شمېر نوکرو جهادي تش په
نامه مشرانو ته ورغاړې کړه او اوس دا ډنډوره طالبانو ته سپارل شویده  .د وینو تویولو د مخنیوي په خاطر آمانی
نهضت د مقاومت ډګر پرېښود  ،اوس طالبان او د آی اس آی نور تالي څټی او ځینې ځان غوښتونکی فرصت طلبان
په دې هیله دي چې ګوندې د آمانی نهضت د نیمګړي فصل تکمیلوونکی هم د آمانی نهضت په څېر ډګر پرېږدي او
یو وار بیا افغان هېواد د نورو سلو کالو د پاره د وروسته پاتې والی  ،شرم او ننګ منګولو ته وسپاري او د پاکستان
د موجودیت توطئې او جعلی افسانې ته د رښتیاؤ رنګ ورکړي .
خو د افغانستان اسالمی جمهوري نظام د آمانی نهضت تجربه لري  .دا نظام به د تورو تیارو سره په جګړه کې د
اور الندې د قربانیو او وینو د ډکو الرو له منځه د اتل افغان ملت د رڼا سحر په لور الره خالصه کړي او خپل
سرلوړی ملت به له پنجابی ذلت څخه خالص کړي .
مونږ پر هغو ځان غوښتونکو فرصت طلبانو غږ کوو چې د« دریم خط» تر نوم الندې د دښمن په څېر د افغان
غمیزې په اور تېل مه پاشئ  ،زمونږ ویشلی ټولنه د دښمن د هیلو سره سمه نوره مه ویشئ .دریم  ،څلورم او سلم
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خط وجود نه لري  .خپل ځانونه او خپل ملت مه غولوئ ! د تیارې خط او د هغه پر وړاندې د رڼا خط  ،د پوهې او
ناپوهۍ خط  ،د وحشت او تمدن خط او بس  .تاریخ زمونږ پر اعمالو ګواه دی .
مونږ طالبانو ته وایو چې که تاسو افغانان یاست او د دې هېواد بچیان یاست  ،د دښمن د هیلو سره سم ښونځیو ته
اورونه مه آچوئ  ،پلونه مه نړوئ  ،پر روغتونونو او ناروغانو بریدونه ودروئ  ،موزیمونه له منځه مه وړئ  ،الرې
او سرکونه مه ورانوئ  ،په عامو خلکو کې د وېرې د خورولو د پاره ځانمرګي او انفجاری بریدونه مه کوئ ،
ماینونه مه ښخوئ  ،د هېواد په ساتونکو سرتېرو مه بلوسئ ! دې شیطانی اعمالو او جنایاتو ته د جهاد او دین صبغه مه
ورکوئ ! د خارجی استخباراتی شبکو له طوماره او اودې ځانونه خالص کړئ  .خارجیان هر یو زمونږ د وینو په
بیه خپلو موخو ته ځانونه رسوي  .د افغان حکومت سره په هېواد کې د سراسری سولې د تأمین او د جګړې څخه د
پیدا شوو زیانونو د جبران له پاره ځانونه تیار کړئ  ،راځئ په ګډه سره د یوه امن  ،سوله ایز او سرلوړي  ،په خپل
ځان متکې افغانستان له پاره فکر او عمل  ،خپل ټول واک او ځواک سره یو کړو !
مونږ پر ټولو وطن پالونکو افغانانو غږ کوو چې د نیابتی جګړې د شر څخه د خالصون په خاطر د اختالفاتو او
توپیرونو سره سره د خپل نظام  ،اتل وسله وال پوځ او حکومت تر شا ودریږي  .زمونږ ټولې نیمګړتیاوې او ستونزې
د نیابتي جګړې محصله ده .
راځئ چې د روانې خونړئ غميزې د پای ته رسولو د پاره سره يو شو!
راځئ د ويجاړولو پر ځای د هېواد د آبادۍ او شيرازۍ نيتونه وتړو!

تل دې وي،
آزاد دې وي،
آباد دې وي افغانستان!
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