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  !وهابيان ښکاره وايي چې د رحمان بابا مزار دوی الوځولئ 
 
 مه د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا پر مزار بريد ، د باميانو پر بتانو له بريده روسته ١۵  کال د کب په ١٣٨٧د 

وزار دئ د افغانا ولو غ    . نو او پښتنو پر کلتور تر 
زوله او د هر پښتون غوږ ته يي دا ورسوله چې که اوس هم نه  وله لره او بره پښتوخوا ول وزار سره  دوښمن په دې 
ولې الرې پرې  غالي کې ناست دئ چې د پښتون د ژوند او شتون  ي ، دوښمن ورته په داسې پ ي او نه ويښي پوهي

ي او لئ شي تېري   .  دا هر وخت پرې ت
يو او ودانيو له هراړخيزې ويجاړۍ ،  ه د ما کونو او همدارن يو ، روزنتونونو ، پلونو س  پښتنو سيمه کې د ښوون
ر ، انجينر ، سپين ږيري او مشر له وژلو روسته ،  وران او يا په پښتنو کې په نوم سره د ملي کادر ، ښوونکي ، ډاک

ري ، د اتالنو ، غازيانو  وکو داللي او سودا انو د زيارتونو په نښه کول او په بمونو الوځول او د هغوی په ه او بابا 
وليزې بربادي او نابودۍ د ستر پالن يوه برخه ده    !د پښتنو د يومخيزې او 

ه هم په چوپه خول ه دې شنې غدۍ او ناورين کې ، نور دوښمنان که  يا دي ، د افغانستان او پښتونخوا پر سيمه  ه ل
روهي    .خو وهابيان بيا ښکاره له پښتنو سره د دوښمن 

ک په سيمه کې د يوې راډېکالې مذهبي مدرسې مشر دئ چې د عربي وهابيانو په م   موالنا سميع الحق د پېښور د ا
ي ، هغه په بمونو د رحمان بابا د زيارت د الوځولو په اړه ، ويليم دلريميل ته ويلې  ه زيارتونو کې موږ پ« چلي

يو ته بلنه ورکوم چې د قران الرې ته  يو عبادت که دوی اوليا هم وي نه کوو ، زه و عبادت نه غواړو ، موږ د م
خه دې الس واخلي  يو له عبادت    »رحمان بابا م دئ ، تاسو جومات ته والړش نه قبرونو ته . دې راشي او د م

نيو ، اتالنو ، په داسې حال کې چې خپله موالنا هم په دې ي چې د رحمان بابا مزار او يا زموږ د نورو مي  پوهي
انو زيارتونو ته خلک د عبادت لپاره نه ، بلکې د دعا لپاره ځي    .غازيانو او بابا

موږ ژونديان او د خپلو پلرونو او نيکونو اوالد ، د دوی هدېرو ، قبرونو او زيارتونو ته ددې لپاره ځو چې هغوی ته 
خه د راپاتې هېوادپالنې ، دعا وک و او راتلونکي نسلونه او بچيان له هغوی  و ، د هغوی د ښو کارونو يادونه وک

  .انسان پالنې او خدمتونو په روحيه وروزو 
وک چې د خپلو پلرونو او نيکونو په الر نه ځي او دهغوی ياد نه ساتي ، په حقيقت کې له خپل تاريخ سره اړيکې 

خه منع کوي ، پخپل تاريخ هغوی چې د . شلوي  نيو او غازيانو ته له درناوۍ او دعا  پښتنو اوالد خپلو نيکونو ، مي
ې وهي  ي . پورې ملن خه پري ک   .دوی غواړي چې د پښتنو اړيکې له خپل تاريخ 

خه تاريخ واخلي  ي چې دوښمن غواړي زموږ  ندي ر ه  ه زموږ کلتور ، وياړنې او ملي برياوې له. دلته په ډا  من
خه يوازې د اسالم .  يوسي او تر پردې کلتور الندې پښتانه ښکېل وساتي  په داسې حال کې چې پښتنو له عربو 

لې دين راخېستئ او پښتانه ځان ته خپله ژبه ، کلتور، تاريخ ، هېواد او ملي هويت لري   .سپې
ونو کې يوخوا د افغاني کلتور نن سبا د رحمان بابا پر مزار له غلچکي بريده روسته ، په رسنيو او په  تېره بيا په ساي

ه  ه او لويه شخ خه د مالت د پلويانو او بلخوا د عربي وهابيزم د مکتب د پلويانو تر من يوه توده ج او وياړنو 
  .روانه ده 

خه عربي وهابيان په ډېرې سپين ستر سره د پښتنو په من کې د خپل وهابيت د خپرولو لپاره له هرې  وسيل ې 
وهلي دي ې راب ه وړلو پسې يي م ولو برخو د له من   . کار اخلي او د افغانی کلتور د 

د مسافر په نوم ليکونکئ چې ښای اصلي نوم يي دا نه وي او يوازې په دې نوم سره په رسنيو کې د وهابيزم د 
ه رااخلم  ې پتو ّه او ليکنې کوي دلته زه د بېل   :خپرولو لپاره ه

ول  لې ليکنې په يوه برخه کې وايي نوموړئ   : افغان ساي ته د لې
وی «  ونه جوړدی پخپله به يی ون ن    » که عبدالرحمان بابا راژوندی شی نو د هغه په قبر چه کوم بل

ه کېدئ شي   ن خه زيات  او ښکاره اعتراف  نددا خپله .زما په اند له دې  ر  اعتراف دئ چې د رحمان بابا  يو 
  .ر يارانو په بمونو الوځولئ دئ مزار د مساف

د رحمان بابا مزار کې چاودنې پۀ پښتون تاريخ ( بلخوا د مديرشا په نوم ليکونکئ  په  افغان ساي کې د خپلې مقالې 
  :ليکي ) او کلتور بريد دى 

خه وپوښتل او د نور ځائي خلقو سره مې خبرې وشوې هلته چې ما د مزار د منجور او دجومات د«   نو هغوي  امام 
ې وه چې مزار  ۀ کسان راغلي وو او مون لۀ ئې دړکه راک ۀ مياشتې وړاندې مزار ته  لور پن نه معلومه شوه چې 
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ى شي کې دې د تعويزونو جوړولو او د و د رات سلسله بنده ک ۀ .  ښ دوي ادعا کوي چې يوه مياشت وړاندې بيا پن
ې خو مون ورت کسان راغلل وک هي رقم تعويزونه نۀ جوړوي او دسختو پايلو دړکې ئې راک . ه ووئيل چې دلته هي

   ».البته زنانه د اسالمي او پښتني رواياتو سره سم کله کله راځي
ه کوي چې  دوی په عربي  وهابي مکتب کې  ه پروا نه لري او هغه  خو وهابيان بيا د پښتنې رواياتو او دودونو 

ي دي    .زده ک
  .ت وهابيانو په بمونو الوځولئ د لمر پشان يو روښانه حقيقت دئ اوس دا خبره چې د رحمان بابا زيار

ې  ريز د پ زه دلته د ولي خان يوه خبره چې د لوی هند د تجزيي او د پاکستان د جوړېدو په اړه يي  د جناح او ان
ې وه ، رايادوم  ې او توطيي په باره کې ک ې له طرفه د هغه د مختلفو پاليسيو په سل« . چلو سله کې ما هم د د پېرن

خه مدد اخيستئ و او هغه د پښتنو خبره چې د عقل په زور او د  يانو د ذمه وارو خلکو د کتابونو او ياداشتونو  پېرن
ې وه چې غون دئ ، ژي دئ او تريو دئ چې عاقالن پخپله پوه شي چې  ا کې مو ثابته ک خپل سياسي تربيت په ر

  »نارنج دئ 
ريز پاکستان د د ولي خان د پورته خبرې  خه مطلب دادئ چې دوی وايي موږ د عقل په زور ثابتوله چې جناح او ان

ه جوړ ک ، خو خبره زموږ داليلو او  يوې توطيي او دسيسې په وسيله په سيمه کې د دايمی نارام د يوه مرکز پتو
ريز خپلې رسن او کتابونه ښکاره ليکي چې هو  ئ دئ او ثبوتونو ته پاتې نه شوه بلکې د ان دا کار موږ خپله ک

ي    .وک چې په خپل جرم خپله اعتراف کوي د مدعي داليلو او ثبوت ته کومه اړتيا نه لېدل کي
دلته هم وهابيان وايي چې هو د رحمان بابا زيارت دوی په بمونو الوځولئ او په جرم خپله اعتراف کوي او د بل چا 

ي    ؟  ! کوم دليل ته اړتيا نه پېښې
ۍ به له وهابيانو سره په دغه کلتوري يرغل او ناورين کې نه وي شريکي ؟ خو پوښ   تنه دا ده چې نورې ک

ئ وي ؟    ايا وهابيانو به د پښتنو پر کلتور دغسې لوی بريد په يوازې ځان ک
ه مخې ته نه بيايي ، دلته بايد د پاکستان په  دولت کې زما په اند وهابيان په يوازې ځان د پښتنو پر وړاندې دا ج

ئ جاسوسي سازمان د دوی په هراړخيز خدمت کې وي  ۍ او د ای ــ اس ــ ای خون   . پوځي ک
کو کې ددې بريد په اړه ځانته د جواز حق ورکوي چې په  نده  ر وهابيان ځکه داسې بريدونه کولئ شي او په 

وکيو    .کې غښتلئ مالت لري پاکستان کې د فعاليت ازاد چاپېريال لري او دپاکستان د دولت پر لوړو 
ې پيدا کوي او يو د بل شتون  ه وينو چې وهابيزم د پنجابي شوينيزم سره د پښتنو په سيمه کې شريکې  په دې تو

وي    .بشپ
که لره پښتونخوا د عربي وهابيزم او پنجابي شوينيزم سره . بلخوا د ايران کلتوري فاشيزم هم بايد له پامه ونه غورځوو

ريوان ده  . ، بره پښتونخوا هم د دغه وهابيزم او شوينيزم سربېره د ايران د کلتوري او ژبني يرغل سره مخ ده الس و
وشيعه مذهبي انديښنو او هم له ژبني  ايران په سيمه کې خپلو فاشيستي موخو ته د رسېدلو لپاره هم له خپلو ځان

ه پورته کوي    . توپيره 
رونو کې خپ و او وياړنو ته جدي پاملرنه ولري افغانان بايد په دريواړه سن   .لو ملي 

ه ، افغانستان او پښتونخوا د اوږده مهال راهېسې ، د لويدي او روسيي تر من د سيال سيمه وه او نن هم دا   همدارن
ر اوښتې ده  ريز د بهرنيو چارو وزير پارلمان ته په خپلو . سيمه د يوې بلې زيانمنې لويي لوبې په ډ دا چې د ان

ي  ه چې ددې هېواد پخواني لوم ن ې د هلمند په غرونو کې پرتې دي او يا لکه  لستان  خبرو کې وايي چې د ان
وتو ٢١وزير توني بلير ويلي و ، دا چې په  ې د افغانستان د هلمند په دښتو کې تر  ريز  ۍ کې د لويدي او ان  مه پې

و سمتي او يا لکه روسيه چې د افغانستان د مرک. کېدلئ شي  زي دولت د پياوړتيا پر ځای د هېواد په شمال کې د ځان
و د  ۍ د بېال بېلو هېوادونو د متضادو  ندوي چې زموږ سيمه د ن ر ول دا  خه مالت کوي ،  پلو  او قومي ډلو 

  !کر ځای دئ 
ه ن ره سربېره افغاني سيمه ، لکه  ۍ د سترو ځواکونو د سيال او لوبې له ډ  چې دمخه وويل شول د خو اوس د ن

ه کې ښکېل ده    !عربي وهابيزم ، پنجابي شوينيزم او ايراني فاشيزم سره په سخته مبارزه او ج
 

  پای
ونه    :اخ

ول افغان ساي       
  جرمن انالين ساي

خه    ريښتيا ريښتيا دي : د ارواښاد ولي خان له کتاب 
  
          


