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 تمل رخب خپل تاریـــخ نه نا له
 

  ؟ولې ملتونه باید ویده وساتل سي
 

که د افغانستان تاریخ په دقت ولوستل سي نو افغان ملت داسې ډېر کم وخت به په یاد ولري چې د جګړو او ناخوالو 
نه په کراره کېناستلي وي. د هــېواد موقعیت او زېرمې تل د پردو سترګې یې دیخواته جلب کړي او په کراتو مراتو 

ــونـو په ترڅ کې دا ملت هــر څه چې درلودل هغه یې بایللي سوي او کله خو د یرغلـ  او نیابــتي جګړې هونـلـغیر
ې په مادي شتــمــنۍ ـیم کړی او نه ـلدا سوي او په خپل ملت یې ظـیپال پکې پـیردـپاو کله خو هم داسې سوی چې 

   صرفه کړې او نه خو هم په معنوي.
کوالی سي او نه یې حق خوړالی سي او  ښ سي بیا خو نه پردی ورباندې ظلمـیدا ډېره روښانه خبره ده که ملت و

  .سي لهــڅه سوې ده چې ملت ویده وسات نه هم خپل ظالم ورباندې ظلم کوالی سي نو همدا علت ده چې
یانــو او پرچمیانو په دوره کې هم روشنفکره طبقه کومه چې د خلکو د ذهــنی او فکري پیاوړتیا په الره هلې ـد خلقـ

و او یا خو هم له ډیـــرو شکنــجو وروسته ورټــل سو او هــڅه کیدله چې په کومو ځلې کولې وځپل سو، ووژل س
غیر معقولو مفکورو باندې چې دوی خپله سمبال وه ملت ته هم هماغه مفکوره تــزریق کړي، جګړه د دوی په وړاندې 

رڼا څرک نه تر سترګــو  هــیواد له بحران سره مخ کړ چې تر ننه دوام لري او په نږدې سبا او بل سبا کې هم د
  .کیږي

کله چې د اسالم تر نامه الندې د آی اس آی او سي آی اې نماینده ګان رامنځ ته سول، افغان ملت هغه څه چې ورته 
  .پاته وه هغه هم لوټ سول او حتی د افغان مظلــوم ملت حیثیت او آبرو ولوټل سول

ې ډول یې شروع کړی چې کرغېړن غږ یې د خلکو ژوند له  او داس یالب د آی اس آی ډول په غاړه اچولط ا نن بی
. کله چې هلک مازې ځلمی سي بیا یې ټوپک غاړې هکړاو سره مخ کړی ده، نه ښونځی سته، نه پوهنتون، نه مدرس

ډک واسکټ واغوستل سي او هیواد ورباندې ویجاړ سي. په کلیو کې د سر   ته اچولی وي او یا یې هم د باروتو نه
وژل سو او یا هم ورټل سو او کلیو کې هغه کسان اوسیږي او اوسېدا ته پریښوول کیږي چې طالب ته سړی یا خو و

     یې له ډاره یا له ناپوهۍ غوږ نیولی وي.
طبقه چې د دنیا په ګټلــو او د هېواد په ویجاړولو او د ملت د حیثیت په خرڅولو کې ښه مهارت درلود هڅه یې  هوی

په یوه داسې فکري زندان کې زندانیان کړي چې دوی وکوالی سي خپلــو اهدافو ته  وکړه او هڅه کوي چې خلک
  .ورسیږي

نا خبر ملت ته د تعصب درس ورکړ سو او عصبیت هغه مهـلــک مرض ده چې یو مــوټـی ملت یې سره وپاشل او  
ه واټن پیدا کوي، یو د بل واضح ده چې کله یو ملت وپاشل سو نو کرکه رامنځ ته کیږي، مختلف ملیتونه یو له بل ن

له حاله خبر نوي، ښې مفکورې او ښه ذهــنیــتونه اول خو وده نه کوي او که بیا وده هم وکړي خو د یو اوږد واټــن 
راځي  ېې ټولنې په رامنځ ته کېدا کې پاتمله کبله چې تعصب رامنځ ته کړی وي همغږی کېدالی نسي او د یوې سال

  .ملت په فساد اخته کوي  پر ځای مریض فکرونهاو باالخره د ښو ذهنیتونو 
د ملت د ناپوهۍ نه په استفادې یو څو کسان وکوالی سول چې پیسې پیدا کړي، ځانونه مطرح کسان جوړ کړي، د 
دوی خبرې به داسې وي لکه د کاڼې کرښه او ملت هم همدوی ته غوږ نیسي ولې چې خانان د منطقې وي او که یو  

امنځ ته سي هغه باید ووژل سي او یا خو هم ورټل سي ولې چې هغه د دوی د الرې خڼد وي  هوښیار او ذهین کس ر
 .او په دې شکل ملت په داسې یوه ابدي خوب ویده کوي چې نه په شر خبر وي او نه هم په خیر
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یازده سنبله  حبیب هللا خادم دین رسول هللا ـــ  “ دغه عکس د کلکان سیمه ده، تاسو وګــورئ چې دلته لیکل سوی ده
  . ”  نننگین از جبین افغانستا روز زدودن لکه

 

 
 

تاسو اوس قضاوت وکړئ چې دا لیکنه د تعصب له مخه سوې او که رښتیا هم کلکاني همداسې یو شخصیت وه چې 
باید وستایل سي. دې ته اصالً د ملت اهانت وایي، او دا ملت ته هغه کسان توهین کوي چې ځانونه د همدې ملت  

   ل وهي.مدافعین وایي او د نورو منورو افغانانو سره یې په مخامخ جګړه ورټې
تاسو ګورئ چې میر مسجدي خان د همدې کوهستان ده او د دې سیمې یو غیرتمن انسان ده چې هېواد ته یې افتخار 
وربښلی او ټول ملت ورته احترام لري، ولې هغه د خلکو و ذهنیت ته نه داخلوي، ولې نور تاریخ جوړوونکې څېرې 

واړوي؟ خو که دا کار وسي بیا ملت له خوبه پاسیږي او ن و هغه خواته ـهدلته دې سیمه کې نسته چې د خلکو ذ
حقیقت ته رسیږي، که د میر مسجدي خان افغان شموله مفکوره خلکو ته درس ورکړ سي بیا له تعصب نه الس اخلي 
او د خاورې حقیقي اتالنو ته په خپلو ذهنونو کې ځای ورکوي او هڅه به وسي چې د هماغه مبارزینو الر تعقیب سي 

   دا ننــني غلو ته ځای نه پیدا کیږي او دوی له ټولنې نه رټل کیږي. خو بیا 
کابل ښار په زړه کې هم د ده عکسونه د دوی د الرویانو له عکسونو سره    د کلکاني عکسونه نه یواځې دلته بلکه

لکه احمدشاه مسعود، احمد ضیا مسعود، رباني او ځیني نور لیدل کیږي چې حقیقي افغانان او اګاه او بادرکه افغانان 
م دومره نده پیاوړی چې د دوی عکسونه ښکته کړي او  خامخا ورباندې خپه کیږي او سخت زوریږي او دولت خو ه

   هغه چاته سزا ورکړي چې دا کار یې کړی وي.
 

 ! د یو مقتدر او با ثباته دولت په هیله
 

 ! ه موټی او ښایسته افغانستان په هیل د یو
 

 ! هد یو موټي او د افغان شموله روحیې او فکر درلودونکي ملت په هیل
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