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

ماشوم له تا سره دی؟
د ټوپکیانو د نادودو کیسې
څه د پاسه نولس کاله کېـږي چې یو
شمېر ټوپکیان له عسکري بوټو سره د
خلکو پر ستونو او کېډو باندې والړ دي
او د خپل واک ،غصب کړو جایدادونو
او شتمنیو د ساتلو له پاره اوس هم هلې
ځلې کوي چې د وطن او خلکو د سر او
ژوند په بیه په واک او ځواک کې پاتې
شي .په همدې ورځو کې د هغې کودتا
شومه کلیزه ده چې د یو شمېر ټوپکي ډلو
له خوا د ځواک د تر السه کولو له پاره
د جبل السراج د پریکړې له مخې د ډاکتر
نجیب او ملگرو ملتونو د استازي بینین
سیوان د پالن پر ضد تر سره شوه.
اوس هم د افغانستان پر ستېژ باندې یو
ځل بیا یوه خندونکې ـ ژړونکې ننداره په تکرار سره په نوې بڼه روانه ده چې بیا هماغه ټوپیکان،
هماغه لوبغاړي او هماغه څېرې ،واک او ځواک تر السه کړي؛ ښایی د دوی به هېر وي ،خو د
خلکو نه هېـرېـږي چې دوی د خپل راتګ له پیل نه ،تر نن پورې ،پر خلکو باندې څه حالتونه
راوستي دي ،د خلکو پر ژوند او ککرو باندې یې څنگه چپه مېچنې گرځولې دي .داسې نادودې یې
کړې دي چې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري .دوی اوس هم وایي چې موږ خدمتگاران یو او
خلکو ته د چوپړ له پاره هلې ځلې کوو.
دلته به یې یوه مستنده بېلگه وړاندې کړم چې تازه له میډیا نه خپره شوې ده .دا بېلگه د ټوپکیانو د
زرگونو جنایتونو له ډلې څخه یوه وړه بېلگه ده.
د ټوپکیانو د ظلمونو په لړ کې پر خلکو څه تېر شوي دي ،ډېری یې ال نالیکلي ،نا ویلې او نا اورېدلي
پاتې دي .دغه وړه بېلگه یې گران دوست انجنیر زهیر شینواري ( )Engr Zaheerد دوه زره شلم
کال د اپریل پر دیارلسمه په خپله فیسبوکپاڼه کې له خلکو سره شریکه کړه«:

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

ترخې خاطرې!
نن مې د یوې میرمنې خبرې په ویډیو بڼه اوریدې ،چې د ننګرهار محترم والي شاه محمود میاخیل
ورسره د یو خبلاير په توګه مرکه کوله!
ویل یې:
د تنظیمي جګړو په زمانه کې په توره شپه د کابل په کارته نو سیمه کې له خپل کور نه په داسې
حالت کې راووتلو ،چې د کابل ښار له یوې برخې نه د احمدشا مسعود او د بلې برخې نه یې د ګلبدین
حکمتیار د مرمیو باران وریده .په منډو ـ منډو پلچرخي ته ورسیدو ،هلته چې یو څه رڼا ځمکې ته
راښکته شوه ،نو خپل خاوند راته وویل:
که ډیره ستړې یې نو ماشوم ماته راکړه!
ما په وارخطایې ورته وویل:
وئ! دا ته څه وایې؟
ما خو فکر کاوه چې ماشوم به تا سره وي!
هغه راته وویل:
نه ،نه ماشوم ما سره نه شته.
د دې خبرې سره سم مې یو سخته چیغه له خولې ووتله او ورته ومې ویل:
نو بیا خو ماشوم په زانګو کې پاتې شوی.
د دې خبرې سره سم یې موږ ټول په یوه ژوره کنده کې کښینولو او پخپله د مرمیو په باران کې بیرته
د پلچرخي نه کارته نو ته روان شو».

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

