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 کې ماتم او ویر په خوست
 

پان په سر اخیستی دی . د څو لسیزې سر په سر زمونږ تاریخي او لرغونی هېواد د بیسارو غمونو او تراژیدیو تو
وېرې او وحشت تورو څپو د خوښیو او آتڼونو ، ګډاګانو او نڅاګانو هېواد په ویروونکی ماتمځای بدل کړی دی . بې 
شرمه او بی حیاء غمونه د نابللو مېلمنو په څېر یو په بل پسې را روان دی او زمونږ د کورونو دروازې ټکوی. د 

نېکمرغیو کډې کړی دی . دلته له ژونده سا خیږي. دلته د مرګ خپسو ژوند له ستونی اخترونو له ټاټوبی خوښیو او 
نیولی دی ، چغې او ژړاګانې ، آهونه او فریادونه د خپسو په تورو منګولو کې خاموش دی . دلته د ویرونو او 

 .ماتمونو په تورو او اوږدو شپو کې لمر ورک دی . دلته انسان میرات دی او خونې ورانې دی 
دلته وزرماتی ناهید ، انګیزه او فرخنده د رڼا په څرک پسې والړې ، څو د پیړیو تیارو وهلو ته د رڼا څرک  

راوړي خو الهم ژوره او وحشتناکه تیاره خوره ده. دلته د سرو ګالبو او غاټولو ، ریدیو او کشمالیو له هېواده د 
 وې د ژوند په نورم او دستور بدل شوی دی .دوزخ بوی ځي .  ویرونه او ماتمونه ، ژړاګانې او واویال

دلته د خدای په نوم د خدای له نومه سره جوخت بم چوي او وینې فوارې کوی او د خدای په نوم سرونه غوڅیږی . 
دلته د خدای په نوم د خدای سره جنګ روان دی . دلته تور لښکر په تورو توغونو او تورو نقابونو د خدای او د 

 مخلوق مقابله کوی .خدای دخلکو او 
په خوست کې ځانمرګی برید، دا دخدای او د هغه د مخلوق سره د جنګ یوه بله بګنونکی صحنه ده او دا برید د 
سلګونو هغو نورو خونړیو بریدونو او بی رحمیو د ویره اچوونکی ځنځیر یوه په وینو لړلی کړی ده، چې د افغانانو 

رلوړی هېواده تاؤ شوئ دئ . ددې بریدونو بنسټ انګریز ډګروال الرنس د اسارت له پاره لکه اژدها زمونږ له س
چې په پیر کرم شاه مشهور وو ایښی دی الرنس زمونږ د نالوستو او بې پوهې خلکو پیری کوله او خلک یې د افغان 

فغان ملت د وطنپالونکی پاچا غازی آمان اله خان پر ضد پارول . ځکه غازی آمان اله د خپل هیواد د خپلواکی او ا
نېکمرغۍ له پاره مال تړلی وه . پرنګی پیرکرم شاه )الرنس (خلکو ته ویل چې امان اله کافر شوی دی . په داسې 
حال کې چې آمان اله د قرآن عظیم الشان حافظ وو، خلکو ته به یې امامت کاوه خو زمونږ بې پوهې مسلمان ملت د 

ور او په خپل مسلمان ملت او مسلمانه خاوره مین مسلمان پاچا خپل دښمن سره پرنګی خبره ومنله او د خپل زړه 
آمان اله خان خبره یې ونه منله ، دوی یو زړه سوانده مسلمان پاچا له واکه وغورځاوه او په ځای یې د انګریز د 

 شوم پالن سره سم یو غل او قطاع الطریق ، یو ناپوهه او جاهل د سقاؤ د ځوی په نامه واک ته ورساوه . 
ن دا دی کم زیات سل کاله وروسته هم زمونږ خلک د ناپوهی په هماغه دوزخ کې سوځی چې وطن پالونکی آمان ن

اله غوښتل د پوهی او رڼا په ذریعه زمونږ خلک ترې خالص کړی . که زمونږ د خلکو ناپوهی نه وای ، مونږ 
وی الرنس پیرکرم شاه ) مولوی جالل غمونه په غمونو نه هېروالی .اوس هم دادی هر ګوډ او ړوند مال ،  بیا ن

آی برحال جنرال زمونږ په غملړلی هیواد کې وینې تویوی . دا نن نه ده چې حقانی د -اس-الدین حقانی ( د آی
خوستیانو وینی بهوی، بلکې د دېرشو کالو راهیسې حقانی د خوستیانو په وینو تویولو اخته دی د افغان الرنس حقانی 

ړه بګنوونکی کیسې د هر خوستی په یاد دی . د حقانی د تورو شیشو موتر به د شپې او ور د توروشیشو د موترو ز
ځې ګرځیدل تر څو د هیچا په اوږو داسې سر پرې نږدی په کوم کې چې د افغانستان سره مینه ، د افغان ولس د 

بې شماره داسې سرتېرو او نېکمرغی خیال او د پاکستانی داړه مارانو سره د نه پخالینې احساس وی . خوستیانو د 
 میړنیو زامنو جنازې په اوږو وړی، کونډې او یتیمان یې تر دا اوسه ورته پاتې دی .

په خوستوالو وروستی انتحاری برید هم د افغانی الرنس مولوی حقانی له خوا تنظیم شوی وو چې له شلو زیات 
تر شلو زیاتې تورسری یې کونډې ، تر شلو زیاتې  بیګناه مسلمان په کې شهید ، په سلګونو ماشومان یې یتیمان او 

میندې یې بورې او په سلګونو خویندې او وروڼه یې بې وروڼو او شپیته نور یې په وینو ولمبول . د افسوس خبره 
. خو داده چې داسې نامردان مونږ وژني چې د هیڅ دین او آئین ، اصولواو قاعدې ، دود او دستور تابع نه دی 

 دښمن زمونږ سره د دښمنۍ وړتیا درلودای! کاشکې زمونږ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rawan_hakim_khost_pa_wir_au_matem_ke.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rawan_hakim_khost_pa_wir_au_matem_ke.pdf
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مونږ د یوه نامرده ، جبون او ټیټ دښمن او د بل د نوکرسره مخامخ یو، د داسې یو چا سره چې زمونږ سره د 
 دښمنی کولو وړتیا نه لری . 

ونو کې پرېمانه سوال پیدا کیږی چې مولوی حقانی چې په اسالم آباد او مختلفو هېوادونو کې پرېمانه بنګلې او په بانک
 ملیونونه لری ، زمونږ له مسلمانو، تش السو او بې وسه خلکو څه غواړي؟

زما په خیال مولوی حقانی شتو ، سپینو او سرو ته نور اړتیا نه لری  خو هغه څوک چې حقانی یې د بې شمېره  
لمان وژنې او قتل او قتال مرګونو او وینو تویولو په بدل کې د دومره شتمنیو څښتن کړی دی، ال هم د حقانی مس

آی ( د یوه مامور او نوکر په توګه د هغوی د پالن مطابق باید کار -اس-ورته کم ښکاری او حقانی د هغوی ) آی
 «ونې ژړل چې که تبرالستی مې له خپله تنه نه وای ، ولې به لنډیدالی ؟ » وکړی . زمونږ خلک وایي : 

ه چې باید خپل ګریوان ته سرونه ور ټیټ کړی . دوی د چا سره د چا پر زما مشوره خپلو خوستوالو عزیزانو ته داد
ضد مظاهره کوی ؟ د دوی تش په نوم نمایندګان د ولسی جرګې غړو د یوه الیق او په اردو کې په پاک نفسی د 

ر مشهور افسر شېر محمد کریمی په ضد کمپائن وکړ ، تر څو هغه د هېواد د دفاع وزیر نه شي .خو دوی د مشهو
غله او الروهونکی د شورای نظار د داړه مار مال بسم اله محمدی سره جوړ وو . له دې دوو لومپنانو نه چا سړی 
جوړ کړل ؟ چا په خپلو رایو د مځکو غاصبین ، په قراردادونو او مالی جنایاتو کې شریکان او په حکومتی چارو 

لیږل ؟ د همایون همایون باشرفه او غیرتی پالر خو کې مداخله ګران ولسی جرګې ته د خلکو د استازو په توګه و
هېڅ نه لرل ، دا له کومه د ملیونونو ډالرو ، نمرو او ځمکو څښتن شو ؟ د کمال ناصر پالر او نیکه له لوږې ملخی 
خوړل او اوس په ملیونو، ملیونونو ډالرو قانع نه دی او د خوست والی باید د همایون او کمال ناصر د ال بډایي له 

خیمې ، توشکې او بالښتونه آخلي. په لکونو « کلدارو»پاره ددوی فرمایشونه ومنی او کنه مظاهره کوی او په لکونو 
دا کسان نه یواځې د خوست د خلکو واقعی او رښتینی استازی نه دی ، بلکې له دې امله چې په « ! کلدارې»

 ئېنان او وطن پلورونکی هم دی .اصطالح د استازو په نوم په خوست کې په کلدارو سودا کوی ، خا
وایي چې کله به چې سخت باد اوبوړبوکۍ وه ، حضرت محمد مصطفی)ص( به جومات ته پناه وړله . خو زما 
عزیزان خوستوال برعکس د باد، بړبوکۍ ، شر او فساد سره یو ځای ځی . هغوی ته رایې ورکوی او د هغوی په 

خامخا لری . اوس به وګورو چې دا مطلب آشنا وکیالن د شهیدانو د  خوله کوی . نو داسې نتائج او عواقب خو به
یتیمانو او کونډو رنډو او ټپیانو د کورنیو سره څه مرسته کوی ؟ آیا خپل ناروا ملیونونه د دوی سره شریکوی او کنه 

عتماد نه یې ؟  بل انتظار مه لرئ ، داسې لکه تر اوسه یې چې ستاسو د رایو سره خیانت کړی دی او ستاسو له ا
یواځې د ځان د پړسیدو د پاره سوءاستفاده کړیده ، په عین شکل به د شهیدانو او ټپیانو د وینو سره چلند وکړی . په 
داسې حال کې چې په وطن کې هره ورځ د بیګناه انسانانو ، ماشومانو، ښځو او سپین ږیرو وینې توئیږی ، زمونږ 

کیږی .دې ته وایي انسانیت او مسلمانی . زه د یوه  خوستوال په توګه وکیالن صاحبان هره ورځ تر ها بلې شتمن 
شرمیږم چې زما د میړنی خوست استازیتوب داسې نا اهله کسان کوی لکه همایون همایون، کمال ناصر اصولی یا 

 بیسواده غازی نوازتڼۍ.
کی شخړې په جوړوونکو خوستوالو داسې مخور مشران درلودل چې په لیرې او نږدې سیمو کې به یې ویجاړوون

 خبرو او حیرانوونکو جرګو فیصله کولې .
نن په هغه خوست څه شوی دی چې د کمال ناصر، همایون او غازی نواز په شان ماشومان یې استازیتوب کوی ؟ 

 داسې کسان چې په مویسو او نخودو هم د خوست د میړنی ولس آبرو او عزت خرڅوالی شی ؟
و خوستوالو وروڼو او خویندو سره ددې درانه غم او ویر په مناسبت خپل د ډاډګیرنې په داسې حال کې چې زه د خپل

او تسلیت مراتب شریکوم ، دې ته د ورته نورو غمجنو پېښو د مخنیوی په موخه خبرداری ورکوم چې بېدار اوسی 
شریک ،رښتینی ، خپل دوست او دښمن وپیژنی ، له خپله منځه ستاسو په شان او ستاسو په رنګ ، ستاسو په غم 

صادق ، زړه سواند او وطنپالونکی استازی غوره کړی ، څو ستاسو د نېکمرغی او خیر ښیګڼې له پاره هڅې او 
هاند وکړی . نه داسې کسان چې د خپلو ځانی ګټو له پاره د غلوغدیو ، جنایتکاره بانډونو او مافیا غړی دی او له دې 

ان تر هغو نامردانو کم نه دی ، کوم چې د بېګناه مسلمانانو منځته ماشومان الرو د ملیونونو خاوندان شول . دا نامرد
 د انتحاری واسکټونو سره رالیږی .

زما عزیزانو، خویندو او وروڼو ! پوهې او زده کړې ته مخه کړی ! تر دې دوو نامردو ډلو هم تر ټولو په زړه 
ښمنانو په دام کې اچوي او چې دام ته یې ولویږو، سخت دښمن زمونږ ناپوهی ده . زمونږ ناپوهی مونږ د مختلفو د

نو وینې مو زبیښي او غوښې مو خوری . که غواړی چې په دنیا او آخرت سرلوړی شی دینی او دنیوی پوهی ته 
مخه کړی . هللا تعالی د اسالم پاک دین د انسانانو د نېکمرغی او خوشبختی له پاره رالیږلی دی . خو د هللا تعالی او 
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م د مقدس دین دښمنان زمونږ له ناپوهیو څخه په سوءاستفادې سره د خدای او د اسالم په نوم مسلمانان وژني د اسال
 او د مسلمانانو وینی بهوی . 

آی له خوا -اس-پوه شی چې د مسلمانانو په منځ کې انتحاری برید او مسلمان وژنه د اسالم پاک دین نه بلکې دا د آی
آی او حقانی د دین پر -اس-ده او کاڼه مالیان یې د کلدارو له پاره عملی کوی .د آینوی جوړ شوی دین دی چې ړان

 خالف 
 داسالم پاک او مقدس دین د عدالت ، انصاف ، ترحم ، زړه سوی ، سولې او انسان دوستی دین دی.

 


