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 !کتنه وهیته  وندونوګ یاسیس
 (برخه مهځپن)

 

 !او قدرمنو لوستونکو رانوګ
 ېمهمو حکومتي ادارو ک ولوټسمدالسه، په  یېاینو ب ،ړخپل کنترول ترالسه ک ېملک ک ولټپه  وندګد خلق  ېچ کله

 ېرډې ۍمقرر یرونه نلرل، او د دوپوه او مسلکي کد اتیز هګپه نسبي تو وندګ. د خلق ومارلګو يړغ وندګد خپل 
مامور په  یدولت وهیوه. د  ړو تید اهم رهډې هڅته وفاداري، تر هر  وندګسابقه، او  ونديګته  ی. دوېانصافه و ېب
 یاځ يړغ وندګد خپل  ېوازی یدو ېک یاځ. په هردهېک ولینه ن ېد هغه علمي پوهه او تجربه په نظر ک ،ېک اکنهټ
 .علت همدا و وی خه،څد علتونو  ۍد ناکام یکول، او زما په فکر سره، د دو یاځپر
او بل نامه  وهیمسلمان صاحب منصبان، په  یې ې. په اردو کړبدل ک رغیب ونديګپه سره  یې رغیافغانستان ملي ب د

نه د خلق د  ېد کلم الډویوه. د ف ېولځرګسور اور  مکهځپه مسلمانانو  ،یې ېملک ک ولټ. په لړبندي، او ورک ک
 .هړپورته ک هګټ هړناو رهډې و،ړغ نوځی وندګ

د  ،ۍبه د هغو په طرفدار ایکوم فرمان صادر شو، نو ب ې. کله به چړتره کي، خپلو فرمانونو ته زور ورک نورمحمد
او  انوی. د افغانستان مظلوم خلک، د خلقدلېترسره ک ېک تونویوال ولوټزور او جبر مارشونه په کابل او په 

فرمان د تره کي له خوا  ویبه  اشتیم رهراغلي و. ه ګتن ېپور ېتر پوز خهڅله دغو مارشونو  انو،یپرچم
 ګرن وندګد خلق د  ،ېافغانستان ک ولټژر په  رډې ،ګمارشونه و. سور رن یبه د هغه په طرفدار ایاو ب ده،ېصادر

 .شو لګڼو
. کاشکي، ړبرباد برباد ک ېتر نامه الند ېافغانستان د خدمت او د ناموس ساتن رانګخلکو  نوځی ېده، چ ړو ادولوی د

په ظاهره د  سي،یپال وندګد خلق د  ې. جالبه خبره خو دا وه، چړېک ینوا ېڅه یېدغه شانته خدمت او ناموس ساتنه 
په درس بوخت  ېک ځۍوهنپه پ ۍنریاو زامن د انج ڼېلو وړغ ود مهم وندګد خلق د  ایب کنېپه ضد وه، ل زمېالیامپر

او  ڼېلو انویاو پرچم انوینورو خلق ېشاولي، او داس اکترډد  ق،یال مانید ببرک کارمل، د سل ه،ګپه تو ګېلېو. د ب
 ېاو نمون ،ېالځد  زمېالیته د امپر ځۍپوهن ۍنریبه د انج ولوټ یو، او دو ردانګشا ېک ځۍپه پوهن ۍنریزامن د انج

 نیمخالف زمېالید امپر ېک هړپه ز ان،یپرچم ه،ګاو په خاصه تو ي،ړغ وندګپه بل عبارت، د خلق د  ایکتل.  هګپه تو
 ېمانا، چ ېشي. دا پد یدالېسند ک هښدپاره  قید تصد ېخبر ېحالت د دغ یاوسن ېطرفدار و، چ هښ ېنه، بلک
د خپلو  یېنامه، او بل نامه،  وهیمفهوم نلرلو، او په  ېڅه خهڅ ځېور ۍنړله لوم ،ېافغانانو ته مفکور نوځیاصالً، 

 .ېو ړېک ړېجو ،ېاو چار ېدپاره الر کولوډد  بونویاو ج وګټ
 ړلو وهید  ه،ګچاالکي کاروله. د مثال په تو اسيیاندازه س وهیپه نسبت،  انوید خلق انو،یپرچم ېده، چ ړو ادولوی د
په شان د  ېعادي محصل ېویدا د  ېچ ودله،ښ ېداس ېوه، او هغ ۍنجل هښ رهډې ېپرچمي چارواکي لور، چ يړپو
دا د خپل  ېپه تپهٔ سالم ک ېچ دله،یول ځور وهیما هغه  کن،ېکوي. ل ګاو رات ګت وښته، په پ ځۍپوهن ۍنریانج

 ېه چرا روانه وه. کل اده،یته پ ځۍپوهن ۍنرید انج خه،څ هیاځ ېله هغ ایکوزه شوه، او ب خهڅ رهټپالر، له دولتي مو
هغه  ېپوه شي، چ ېپر وکڅ ېچ يړنه غوا ۍدغه نجل ېچ ،ړسره فکر وک انهځله  ېم اینو ب دله،یما دا تصادفي ول

  .پورته کوي هګټشخصي  ره،ټمو يله دولت
د مارشونو او  ېک ونیزېکول. په تلو ونهڼاو ات ېاوڅنجونو، په نوبت سره ن ېسېل ېبه، د هر ېک ونیزېکابل په تلو د
د  ولډ هڅپه  ،ېنړالسته راو ېبه خپل يړد خلق او پرچم غ ېچ م،ېږنه و. زه نه پوه هڅپرته بل  خهڅ ونوڼات

وطن او د هغه  یدو ېچ ي،یوا هڅاو بل ته  وی ،ېونو کځبه په خپلو من یکوي، او دو ابيیارز ،ېاندړافغانانو په و
 !ل؟ړوک هڅخلکو ته 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wardak_a_saisi_gundono_ta_katena5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wardak_a_saisi_gundono_ta_katena5.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د بندي کولو، وژلو،  مانه،یپ هیپه لو ،ېپه افغانستان ک ېافغانانو ته د لمر په شان واضح وي، چ ولوټ دیخبره با وهی
د  وند،ګپه بل عبارت، د خلق  ایشروع شوله.  خهڅله ظلمونو  وندګد خلق د  ل،ځ يړپه لوم ،ړۍاو هجرت کولو، ل

 .ودهېښک ،ېک تانپه افغانس ،ټبنس ینړلوم و،یناخوال ویاوسن ولوټدغه 
 وګټتر اُخروي  ،ګټې ويیته هر وخت دن یدو ېافغانانو، چ ېاراد ېد کمزور ېده، چ ړو ادولویدا هم د  ه،ګدارنهم
هم  خهڅ وندګافغانانو، د خلق د  ولډ. دغه ړسره قبول ک ۍآسان رهډېپه  یې توبړیغ وندګد خلق د  ،ېغوره و ېرډې
 .لړبد کارونه تر سره ک رډېهم،  ېاندړو پهد خپل وطن، او خلکو  یاو دو ،ړېپورته ک ګټې هړناو ېرډې
و، هغه خپل  رویستمي، او د طاهر بدخشي پ ویاصالً  ېاستاد، چ وهی ځۍد پوهن ۍنرید کابل د انج ه،ګمثال په تو د
او دغه استاد،  ل،ړبد کارونه وک اتیز رډې خه،څ انویاو پرچم انویو. دغه استاد، له خلق یوهل ېک انویپه خلق انځ

کوي. دغه استاد، د خپلو بادارانو په امر، هر وخت د  تته خدم ېستمي مفکور ېخپل ځشپه او ور ېاوس په لندن ک
بد او  رډېهم وي،  ېک هګېډکه هغه د مور په  تون،ښکوي، او هغه ته هر پ ېاو خبر ،ېکنیپه ضد ل ېافغان د کلم
 .يیږک کارهښمتعصب 

 ډېو ګډې ولډاو هر  ،یدړیک ړپوه جو خیتار انه،ځله  یېاوس  کنېل ،ید نریانج ویوه استاد، د مسلک له پل دغه
 .سيیهم ن ږساده افغانان، دده دغه دروغو خبرو ته غو ېنځیاو  ي،یوا
شتون درلود، او همدغه خلکو، له  ېک وندګخلکو، په هر  نوځید دغه ذکر شوي استاد په شان،  ېده، چ ړو ېادونی د

 .ړېپورته ک ګټې هړناو ېرډې خهڅ وندونوګ وړنومو
 دیبا خهڅنو له هغو  ني،یدغه شانته خلک وو یاځهر ېکوم، چ لهیدا ه خهڅاو قدرمنو لوستونکو  رانوګزه له  نو

مضر  رډېهم  انویاو پرچم انو،یخلک، تر اصلي خلق ولډوساتي. دغه  ېلر رډې ي،ړغ ولټ ۍاو د کورن انونهځخپل 
 .لړبدنام ک ،ېاندړو هد خلکو پ وندونه،ګ یاسیس ولټخلکو،  ولډاو چاپلوس و، او دغه 

 .مړک ېاندړدرته و سهیک وهی ېالزمه بولم، چ دلته
و، او ماته  یولیاخبار، سرچپه ن توښپ وی ځور وهیبل استاد،  وهی ځۍد پوهن ۍنریوروسته، د انج خهڅثور د کودتا  د
ده ته  ېهغه ول ېپه قهر و، چ رډېمعلم ته  توښژبه ده، او هغه خپل د پ نهیریش ومرهڅژبه  توښچي دغه پ ي،یوا
 هښ توښپه پ خهڅاوس هم ته له ما  ه،ېږ! ته مه خفه کتادهاس ېچ ل،یما ورته وو ؟ړېنده ورزده ک هګپه سمه تو توښپ

اخبار  توښته پاو  ،یسرچپه اخبار نشم لوستال ېزه تر اوسه پور ېچ لیما ورته وو ه؟ګنڅچه  لیوو ې! هغېږېپوه
  .ته متوجه شو ېسهو ېاو خپل ته،ښسور واو ایب ګد هغه رن ېهغه و، چ ،ېش یستل سرچپه هم لو

 

 :کيټ ړپام و د
 اتید بدو تعداد خورا ز ایب ېک نوځیاو په  ات،یتعداد ز وښد  ېک نوځیاو بد خلک و. په  هښ ېک وندګ اسيیهر س په
د خپلو  خه،څ ځېور ړید لوم ایب نوځیلرلو، او  تیسره وطن او خلکو ته د خدمت کولو ن ایتیښپه ر نوځیو. 

علت  وی ۍبدنام ېله السه بدنام شو. د د وړد خپلو بدو غ وند،ګ اسيیپاره کار کاوه. هر س د وګټشخصي اهدافو او 
په  یاو د هغو وله،یپه کلکه ونه ن ېوختونو ک وړیمخه په لوم وړد خپلو بدو غ وند،ګ اسيیهر س ېشي، چ یداېدا ک

 هښ ېک جهیپه نت ېچ ل،ړمکافات هم ورک ،یاځد جزاء پر یحت   یېته  یاو هغو ،ړېک ټېپ ګېستر یېبدو کارونو 
 .بدنام شول یاځوی رهس ولټاو بد 
 ېرډې خه،څ وندونوګ یهم له خپلو اسالم و،ړله السه، دربدر شول. دغو غ وړخپلو غ نوځیهم د  وندونه،ګ یاسالم
تر هرچا د  یاو اوس همدو ودل،ېښپر ېوازی ېپه وخت ک ۍد سخت وندونه،ګخپل  یې ایاو ب ،ړېپورته ک ګټې هړناو

 .کوي دونهیتنق وندونوګمخه، په خپلو 
او  ي،ړسره ورک ېک اڼاوبل ته السونه، د اسالم په ر ویپه کلکه،  دیبا ي،ړمسلمان غ هښ وندونوګ اسيیس ولوټد  نو

 .يیږحساب ک ېپه جمله ک وړد همدغه بدو غ ایبه هم ب ،ی. کنه، دوسيیمخه ون وړد بدو غ وندونوګ اسىید خپلو س
په اسالم او  ولټاو  ي،ړپخپله مهار ک ن،یخپل ظالم او خپل خا دیبا وکڅهر ېتکراروم، چ ایب لځ ویدغه خبره  زه

 .ديېږک یکټ یته، دپا ویبدمرغ ولوټشي، او د خپل وطن  ټیمو ویافغانان، سره  نیوطن م
هغه  ېک ړۍن ولهټهللا)ج( د په افغانستان او په  ېکوم، چ لهیه خهڅاو مهربان دربار  ید هللا)ج(، د لو ېک یپا په

 .نیالعالم اربی نیآم .هللا)ج(، ته قبوله او منظوره وي ېشانته سوله راولي، چ
 .والسالم

 :کهړیا زما
abdullahwardak53@gmail.com 
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