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 ل کـارمـ  بـبـرک
 

 ... و پراوږ  و و بـیګانـه  د کې،  ډولۍ پـردۍ پـه

 
 د وسرتیروپراوږ  بیګانه  ډولۍ،دشووروي  بدرنګه  اقتدار  کاذب،سیاسي  د  کارمل  د  پخوا  کاله۲۴ څخه  نـن  له

 هغې  یعنې دګون  دموکراتیک  ،دخلک  کارمل۰ شوه  راوړل   ته  ،کابل  بدرګه  په  اوهوراګانو  ځواکونو  ټانکونو،هوایي
 قدرت   سیاسي  د ېمـرست  هراړخیزې  په  اتحاد  شوروي  د  وو،چې  مشرانوڅخه  له  ډلې  اوماسکوپالې  پوڅې  الس

  یو   د  یې  ولس  محروم،او وکور،ډوډۍ،اوکالیـــــــ  له  خلک  اومظلوم  وزلي   بې  افغانستان  یې،د  وروسته  ترغصبولو
 پتمن  دې  د  ماحول  اودوزخي  تریخ تمهاجــــر  د  چې۰ړک  اړ  مهاجرتونوته  ،اجباري  ګناه  په  منلو  نه  د  نظام  الحادي

 . ړک زیانمن سخت غرور  ملي ولس اوسرلوړي
 
 شعارونوستوني  هپ  کــمونـــیزم  او   سوسیالیزم  د  یې  به  ورځې  د  وو،چې  ویجوړش  کسانو  شوو  هغوپلورل  له  ګوند  خلک  د

  لیدل،چې  خوبونه  خواږه هخواږ  پـونډ  او  ډالرو  د  یې  به  نوبیا  شول  ویده  خوب  نازپه  د  دشپې  چې  به  څیرول،خوکله
  دوی  د  وهلې(  چیغې  باد   مرده  یوعمرد  یدو  )دکوموپرضدچې   هیوادوکې  پانګوالي  وروسته،اوپه  ړنګیدو  له   نظام  دخلقي

 .ل واوښت حقیقت په یې خوبونه نرنـــګـی ټول ژوند اوغربي دارې سرمایه ،د سره کیدو میشت په
 

  او  ارادت ـ  وې،خواخالص  کچه  شعارونوپه  وچو  او  تشو   د  خلکوسره  له  یې  وعدې  او  ژمنې   وو،چې  کسان  هغه  دوی
 .وې  ېکږ ماسکوپسې په ستـنې زړه  ټولود دوی د وه،او نه  تل له دزړه سره کرملین له یې وفاداري

 

 ن دیګرا بــــا وفا   ما با   تو پیمان   ـهدوعـ
 م کرد باور و ـت  قسمهای  که  من  دل ساده

 
  په   ارګ  د  هدپــــار  غولولو  د   ،دعوامو  یې  به  خالف  په  اعتقاداتو  دخپلوالحادي   وو،چې  کسان  هغه   مشراڼ  ډلې   دې  د

 لرونکوعواموته  دیانت  هحزبیـــانــوب  غیرشعوري  پوړو  کول،خوټیټ  لمونځونه  سیاسي  اودسه   بې  اختر  د  کې  جومات
 .وکړ بدل دفترونو هپــــ سازمانونو حزبي د جوماتونه ټول هیواد د ژربه ډیر ګڼه چې کول ګواښونه

 
  په   وخت  د  ووغولوي،خ  خلک  افغانستان  د  چې  شول  وکړای  وخته  تریو  شعارونو  اوتشو  دوکو،دسیسو  دغو  په  دوی

 شو   پوه  ولیدلې،اوملت  ېڅیر  اصلي  پټې  ماسکونوترشا  دغو  د  ولس  شول،او  مخونولرې  له  ماسکونه  تقلبي  تیریدوسره
  لري،نوځکه   راښکیلولونیت  کولواو  لدای  ملت  سرکښه  دې  د  کې  هغه  په  غوړولی،او  دام  شیطاني  بل  ته  دوی  دښمن  چې
 :ړغږوک  داسی باندې باند دښمنه افغان پردغه یې
  

 ې ږد  راسره قدم باندې  ول  چل په   به ترڅو 
 ې ږد  راسره  مقســ په   دروغ هـــپ  هــالسون

 

 )کمین(     
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 په   زمریانو  وا  بازانو  راواوښت،اود   سیند  له   امـو   ښامارد  ښکیالک  سره  د  کې  میاشت  په   جدی   د   کال۸۱۳۵د  چې   کله
  په  جنډې  ښایسته  رنګه  ـ  درې  د  یوالي  ملي  کړ،اود  تن  په  ورته  کفن  شهادت  د  هم  ولس  واچوله،نوافغان  خیټه  کوریې
  پاڼو  په  تاریخ   د  یې  حماسه  ستره  بله   هاویو  کارشو  په  ،الس   دپاره  شړلو  بیرته  د  ښامار  راغلي   دغه  کولوسره،د  پورته

 . هکړ ثبت کرښو طالیي په کې
 
 یې   ستونکيول  درانه   تاسې   چې  راکښلی،   انځـور  تـت  ناڅه   یوڅه  حماسې   ویاړلې  دغې  د   کې  شعر  الندني  خپل  په  ما

 :رابولم لوستوته
  

 

 ر ســـورښـــامـــا
 

 ه تـند ښـامـار سـره د
 هشو نه ماتـه اوبو په ٙامـو مـست د

 هنوځـــک 
 ن ځا چې وکړ یې تکـل

 ي ورســو اوبـوته سمـندر د
 

*** 
 ر کـب او غرور ډیر په
 ه سر بمونو له ،یوالس په  ټوپک
 هسر ټانکونو له الس، بل په راکټ

 هسر شعارونو له  ... ډوډۍ کور، د
 

*** 
 لغـ شپو نیمو د لکه

 تواوښ را شپه نیمـه په
 ه پاسـ د  ٙامـو لوی د

 هت وطـن پرګـنو زړورو د
 هت مسکن زمــرو او بازانو د دا

 

*** 
 ن مارا  غالم واړه، ـ واړه یوڅو

 مرس په ستراغال ښه او هرکلي د
 لورغـړید  کـې پښـو ښامار سره د

 ې ویر ډیرې له  هم او
 لودریــد  ورته ټول نامـه په الس

 

*** 
 ن بازا غرونو دنګو د وطن د خو

 نزمریا سرتیري ،مین خپلواکۍ په
 لشو لمـبه  ســره ورته  قاره ډیره له
 ل شو جرګه ټول ،کې کلي کور په هورت

 لشو دیره ټول ورته کې سنګر نـنګ د
 ه نامـ په پـت د  مـور د وطن د او

 هسـر ښـامـاره سره له
 لشو  جګړه ـ جګړه په غاړه په کفن
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*** 
 و بازان دې چې و نه خبر ښامار

 ی شړل سکـندر زالې خپلې له
 وباتور دې چې و خبرنه ښامار

 ی شړل  لښکر مـغل ستر د کور له
 وزنـ تور دې چې و نه خبر ښامار
 ی شـړلـ پرهر ـ  پرهر مـلک له فرنګ

 

*** 
 کځوا سور  خوره ادم دا وخت د افغان،

 هوشـاړ ژړا په مینې خپلې له
 ېی ښامار روان  لور په سمندر د
 هوشاړ شا په ته بیر زور په مټ د
 ړک  بلور اور یې کـور په ارمانو د

 هوشاړ خوا نیمه یې زړه په ارمان
 وشړل  دوی نه کورګي خپل  له یې چې

 هوشاړ دنیا له دوی اژدهار  اٙ 
 !مسال  ته شرنګ تورې د ستا !افغانـه

 !مسال ته نـنګ  استـــ او سرښندنې ستا
 ړک مات دې ښکـرور ستر وحشي وخت د
 ړک مات دې  ښکر غـرور د ښکیالک سره د

 
 نخوږل هللا حفـیظ

 اکاناد
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