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 ی پرچم ه ښ ولوټ  تر قی ال مانیسل
 
 
  کنه یل ې د په  زه وو. ړیغ ېلډ پرچم د متاسفانه ېچ  ی د تیشخص اسيیس  او ادبي مشهور  وی یړۍپ ې د د قیال مانیسل
 تونویواقع  له  خیتار  د  کول  ینو  ېچ   کوم  بحث  ډلن  تیشخص  په  قیال  د  ا یب  او  کم یل  معلومات  ډلن  باب  په  پرچم  د  ړیلوم  ېک

    شي. یلیوو  بد ته بدو او ه ښ ته وښ ېچ شي داریب او خبر
  کارمل  یې بد ولوټ تر ېک رهبرانو په کلونو ۴۰ رویت  د ېچ  وو ليیو ېک مرکه وهی په اریحکمت مشر اسالمي حزب د

  وي   او  ده  ،وه  پرچم  لهډ بده  ولوټ  تر  هم  ېک  لوډ  اسيیس  په  ېچ   میوا  زه  وو.   مجاهد  عمر  محمد   مال  یې  هښ  ولوټ  تر  او
   وو. قیال یپرچم هښ ولوټ تر او کارمل یپرچم بد ولوټ تر ا یب ېک پرچم په به.
  ملت   رپ   یې  (یېتوط  ا ی  ې)کودتاگان  ېفاجع  نهه  ل،ړک  عیضا   فرصتونه  ملي  یلو  رډی  ې لډ  پرچم  د  ې ک  خیتار  ډلن  ریت  په

  ر ځی نځ  ۍغالم  د  رغلگروی  وړدوا   د  راوستل،  وادیه  پر  رغلونهی  دوه  واکونوځ زبر   د  یې  هډگ  په  سره  تیجمع  له  ،ېراوست
  ن یمسئول اصلي ۍتباه د ملت او  ۍوران د وادیه د کاله تیښلوڅ   دا او لړوک یې ونونهړت  نیننگ ېدر ،ړک هړغا  پر یې

 ېورپس  منښد  هر  او  يړیږجو  نه  سره  افغانستان  او  افغان  له  خو  دي  ړجو  سره  چا   هر  له  انی تیجمع  او  انیپرچم  دي.
   راولي.

 ته  وادیه  هم  ېک  ویتوط  ضد  پر  افغانانو  وطندوسته  نورو  او  مزيیعبدالرح   زابلي،  دیمج   د  اسالفو  پرچم  د  هم  هڅ   که
   دي: رسولي ته سر ۍالی بر ېسیدس ا ی ېان ګکودتا  ېالند پرچم هګتو په ېلډ ېوی د خو ،ید یرسول ضرر

 

    .ودیښک یې اساس ۍثبات ېب د او هړوک  ضد په شاه ظاهر د واسطه په داود سردار د یې کودتا   ړۍلوم
 

  اسي یس  یدل یوکټ  ینو  او  روشنفکري  ه، ړوک  خالف  حرکت  مسلمان  جوانان   د  خوا   له  داود  سردار  د  یې  توطئه  دوهمه
    .ړک دیتجر او  ېوازی یې داود سردار او  ېموازن ېب  یې توازن

 

  .ړک ېوازی هم نور یې داود سردار ېچ   هړوک خالف پر وندوالیم د یې توطئه مهېیدر
 

  هر   که  کي  تره  وو.  ساتلي  ېک  يڼلستو  په  شان  په  مار  د  یې  یدو  ېچ   هړوک  داود  سردار  هماغه  پر  یې  کودتا   لورمه څ
  له   روسانو  د   او  شکست!!!  دیبا   ېچ   اچاوه  فشار  کارمل  خو  اماده  دي  نه  طیشرا  نيیع  او   ذهني  ته  انقالب  ېچ   لیو  وڅ 

 شوروي  د  ا ی ب  او  انقالب  ثور  د  ړیلوم  هګتو  ېپد  او  يړ کو  مظاهره  نهړی م  په  بریخ   د  ېچ  ړراو  فشار  کي  تره  پر  یې   خوا
    .يړک اواره الر ته رغلی
 

 د  ېعنی  دیام  وازنيی  د  او  زاوهړول  یې  نظام  خو  ه،ړک ناکامه  نیام  ېچ   هړوک  ضد  په  نظام  د  انویخلق  د   یې  توطئه  مه ځپن
 . ېلړوروت مخ پر ېپ ېدرواز شوروي

 

  یې   فاجعه  او  راغلل  ته  کابل  سپاره  انکونوټ  به  روګرغلی  د  او  هړوک  یا ځ  وی  سره  رغلی  له  روس  د  یې  توطئه  مهږشپ
   ورسوله. ته عمق

 

 اوسه  تر  او  شول  لړوش  تانهښپ  خهڅ  اردو  له  ېک  جهی نت  په  ېچ   هړوک  ضد  پر  يڼ ت  د  خوا  له  بینج   د  یې  توطئه  اوومه
  ثبات. نه او شي یراوست سوله نه ېچ  ده، روانه ۍمشر په تونویاقل د اردو
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  نظام   او  اردو  کلونو  ۳۰۰  د  ېک  جهی نت  په  ېچ   .هړوک  پالن   پر  ېسول  د  ملتونو  روګمل  د  او  بینج  اکترډ  پر  یې  کودتا   اتمه
   شو. بدل والهډکن په ارښ او شول دانیشه انیکابل زره ا یاو شول، چور

 

  . ړک ساریا ېک وټکو وڅ   په یې جال  ملت ولټ له او د،یتجر یې ېک ګار په ې چ   هړوک غني اشرف پر یې توطئه نهمه
 هم  اوس  .ړېووی  یې  یېرا  لکه  ږشپ  خو  ید  ولسمشر  برحال  ېچ  ړک  ېوازی  یې  دومره  او  دلیودر  ېک   مقابل  یې  ا یب

   ساتي. ېری ل یې ملته له او دي راتاو یدو ېتر
 

 . وڅیړو  یې  انصاف  خو  دقت  په  دیبا   او  وځ را  ته  قیال  مانیسل  هګتو   په  مشر  وهی  او  موسس  وهی  د  ېلډ  ېدغس  د  اوس
  ړ ل په  اثارو  نویبهتر   د  ژبو دري  او  توښپ  د  یې  شعرونه  ې نځی  ېچ  و  شاعر  او  کوالیل   بااستعداده  العاده  فوق  وی  ړینومو

  ې چ   لپاره  ېد  د  لري.  خونهړا   بد  هم  او  هښ  هم  ېعنی  .دي  متضاد  ابعاد  نور  تیشخص  د  ده   د  خو  ارزي.  ساتلو  په  ېک
  ف ی تحر  پر  ېک  جادو  په  الفاظو  د  نسل  دغه  ې چ   وشي،  ورته  اشاره  هډلن  دیبا   شي،  یستالیواخ   ېتر  درس  نسل  وانځ 

  شي. واخستل کار هګټ په وادیه د یې استعداده ولټ له ېچ  سيیون ېداس میتصام خپل او وزي نه ریت خیتار شوي
 

   و. یشو ړیغ )پرچم( رګسن منښد د افغانستان او تنوښپ د ېچ  وه دا دنهییوښ ۍنړلوم قیال د .1
  ېب  د  ې ک  وادیه  رانګ  په  یې  چاپولو  کارتونونه  غمبریپ  ستر  د   اسالم  د  او  درود  نی نېل  پر  ېک  دهیجر  پرچم  په .2

   .ړېک ېبل  ۍسپرغ  ړۍلوم اور د کرټ او ۍاتفاق
  افغانستان   د   انقالب  ثور  د   ېچ   ودلهښ  یې  ېداس  مثالً   کاوه.   یې  ښښکو  فیتحر  د  خیتار  د  او   شو  نه  اصالح  هیپا   تر .3
  اچاوه   نی ام  هللا  ظیحف پر  یې  تیمسئوول  او  و  تصادف   وی  ې بلک  و،  نه  امګ  وی  ګرات  ته  ېمخ  د  روسانو  د  لور پر  اشغال  د
  د  خوا له کارمل او روسانو د و. ړیک اقدام دغه یې سر  پخپل وا یراغل ته وند ګ ی دو د ېچ  و ستیولنتر وی ا یوګ ېچ 
  وند ګ  خلق  پر  سردار  یونیل  او  ستلیاخ   مشوره  سفارته  شوروي  له  ا یب  کول،  ارګنټی  کارمل  د  ېمظاهر  پر  ا ی ب  وژل،  بریخ 

  .يړک  فیتحر خی تار یې تلښغو او ولټپ یې ولټ دا مجبورول ته ېحمل
  لونهیم  ۵  ،ېوژن  ونیلیم مین  وی  ېک  جهینت  په  رغلی  شوروي  د   او  غندي،   نه  میمستق  تیجنا   او  رغلی  روسانو  د .4
  افغانستان  ېچ ادويی پنجاب برعکس خو ادويی نه یوران  ویکل  د صدهیف ا ی ات او  نیمهاجر ونهیلیم ۵ ن،یمعلول او  انیپټ

   واچاوه. ته  یږېغ پنجاب د چا  ملت ېچ  کوي نه قضاوت دا .ړک وران یې
  .يګڼ مسئوول اتیز  نیام او یک تره کارمل؛ تر یحت او مالمتوي تانهښپ .5
  .دهوښ ونه رهیاخ  تر یې پابندي ته تونوښارز ملي او اسالم .6
 له   او  هړوک  يیوفا   ېب  سره  (بیج )ن  مشر  خپل  له  یې  مهال  پر  کودتا   د  تیجمع  او  پرچم  د  ضد  پر  بینج   د .7

   .ړک ورنه تښارز یڅه یې عمالً  خو وړک مشر کی سمبول  وندګ د ړینومو انویکودتاچ  شو. یرګمل سره انویکودتاچ 
 یې   ته  ېد  او  هړوک  يږهمغ  سره  انویکودتاچ   پرچمي  د  یې  ېک  ويیمخن  په  وتلو  له  بینج   اکترډ  د  وادهیه  له .8

  .ويځړو دار په یې طالبان ېچ شي، ېپات ېک دفتر په ملتونو  روګمل د هغه تر بینج ېچ هړک هړجو نهیزم
  ی پرچم ړیلوم وو. رییمتغ هم یې یځدر اسيیس نو وو، تن څښ مزاج دونکيیبدل د او تیشخص عاطفي ېچ  دا .9

 او  یک  تره  او  راولي  کارمل  روسان  شو   پوه  ېچ   کله  شو،   لیمتما   ته   هغه  ېک  ۍواکمن  په  کي  تره  نورمحمد   د  ا یب  وو،
  ب ینج   د  ې چ   انیپرچم  شو.  یرګمل  سره  ههغ  له  دویک   مشر  په  بینج   د  شو.  یپرچم  رتهیب  کوي،  ېری ل  ېمخ  له  نیام

 په هم ده ،ید یدلځیرګ  مود وی ديهمدر سره بینج  اکتر ډ له ېچ  اوس او شو مل سره یهغو له هم ید شول، خالف
    .داوهییتا  بینج  ېک  وختونو ویوروست

  ۍکمتر  د او  ودلویښپر  تو ښپ  د  ېک کور  په  شان(!!! په  توپالوښ)پ نورو  نوځی  د  یې  نهیم  سره  ېژب  توښپ  عموماً  . 10
 ساته.  توازن یې رونی ب نو له،یو فارسي ېی ېک کور وو. جبران ېمات او ېعقد د
 

 : درلوده هم نهی م  هڅ وی  سره ملت  له انویپرچم  نورو  تر قیال سره سره ېد له
 

  یښې ر  توښپ  د  یې  نظام  او  کارمل  ېچ  و  ليیو ټپ  یې  ته  وادملیه  زلمي  و،  ریوز  سرحدونو  او  لویقبا د  ېچ   کله .1
 هیروح  خالف  پاکستان  د  ېچ   کوو  کار  ته  تنوښپ  کوزو  ېچ   بهانه  ېد  په  به  ېالر  له  وزارت  لوی قبا   د  .يړغوا  ستلیا

  دي. ړو قدر د ېچ  لړک چاپ کتابونه توښپ وڅ  وی یې دغلته چاپوو. به کتابونه توښپ ېین ځ  شي، هړلو ېپک
  ده.   ړېک  اشتباه  تاسو  ېچ   وو  یې  ليیو  ورته  او  یورغل  ته  وروفیما   جنرال  ستر  مشر  انوځیپو  روسي  د .2

  باور   د  واکځ   په  وادیه  او ملت  ېد  د  ېک  الشعور  تحت  په  یې   دا  .ئځ وو  رتهی ب  ژر  دیبا  او  ی ولین  شئ  نه  تاسو  افغانستان
   ده. هښن

  ني ید  او  ملي  او  وادیه  د  یې  اثار  انقالبي  او  اسي یس  البته  دي.  کليیل  اثار   هښ  ېن ځی  یې   ته  ژبو  دري  او  توښپ .3
  رندانه   خو  ،ید  ړیک  یې  ښښکو  اچولو  فانوی حر  خپلو  پر  ا ی مالمت  ولهټ  او  فیتحر  د   خیتار  د  دي،  خالف  تونوښارز

  دي. ښې یې  ېکنیل ليیتحل وډیلن پر او شعرونه
  و. تیشخص مهربان او مودب ېک ژوند شخصي په .4
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   :جه ینت
 

 پرچم   او  اتحاد  شوروي  د  ېک  فاجعو  په  کلونو  ۵۰  رویت  د  ،یفویتحر  خیتار  ېچ   ېدیقص  هغه  صاحب  قیال  د .1
  و ګستر  وټپ  په  او  شي  ولوستل  نظر  انتقادي  او  دقت  په  دیبا   اچوي  فانویحر  خپلو  پر  تیمسئوول  او  يښپو  تونهی جنا   ېلډ

  شي. منل ونه ولډ عاطفي او
  ېب  تیشخص  دیبا   یې  کهځ   او   وه  ېک  یځدر  مقابل  په   وادیه  او  ملت   د  مبارزه  اسيیس  ده   د  ېچ   شو  پوه   ېد  په .2

  ولډ   ناشعوري  ا ی  شعوري  ه پ  که  او  و   ګنڅ   تر  ملت د  قیال  مانیسل  ا یآ  ېچ   وشي،  قضاوت  ا یب  او  شي  لڅېړو  طرفانه
  اوس   قیال  ېچ   نه  لپاره  ېد  د  وو.  شخص  وی  یشو  لوبول   ضد  پر  تونوښارز  ملي  او  ملت  د  خوا  له  منانوښد  د  ملت  د

  هم   یهغو  ې چ   شي،  یدایک  سبب  انحراف  د  نسل  نوي  د  یې  ېکنیل   خو  رسوي،  شر  و  ر یخ   کوم  ولډ  کي یفز  ته  ږمو
   .ويړ وانه انیز ته  وطن او وادی ه او لېکښ ېک لومو په منانوښد د سره وار پخپل

  هڅ   خو  قیال  شي.  یابادول  یې  نه   او  ابادوي  نه   ملت   او  واد یه  و ی  ېکرښل  ۍبهرن  ېچ   ي،ړک  زده  دیبا   نسل  ینو .3
   نکنند!!! هیتک یخارج  به که نستی ا جوانان به ام یریاخ  یی هیتوص :ېچ  وو ليیو ېک مرکه ۍوروست هم کارمل

 

 له ل،یب خدمات مثبت صاحب قیال د .يړوک ېن څیړ ېپر ېب او علمي باب ېد په ونکيڅیړ مسلکي او وانځ  ده لهیه
   .يړک اصالح یې فیتحر قتونویحق د او  هړک زده یې اشتباهاتو

  ې د یتعال هللا ېچ  کوو دعا  ږمو ده، ېشو ېپر کهړیا  یې  سره ړۍ ن ېد له او ید یشو وفات صاحب قیال  ېچ  اوس
  .وړوک تيیبدن ېچ  وی وکڅ  ېپک ږمو .ید هیناپا  سمندر ېنښب او رحم د ذات یلو هغه  د .يړوک عدالت ورسره
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