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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2۲1۲۱12۱2۲         ارینزی هللا احسان
 

 ؟!ورسوله ته پای کورنۍ جان علي حاجي د جګړې
 

. وم کې کلي خپل په کې ولسوالۍ آباد سید په وردګو د زه ورځ یوه وړاندې، کاله څلوېښت خوا او شا څخه نن له
 څو او سوځي کې اور په کاله څو دا چې کلی هغه( اوتړي یا اوتلي یا وتلی) ماماخېلو د زما چې و مهال مازدیګر
 چې یې غوښتل او راغلل زلمیان تنکي څو ووژل، پکې ماشومان او زلمیان تنکي لس مرمۍ هاوان د مخکې ورځې

 چې وکړم غږ چا په کې ماماخېلو په چې ولرم مخ او وس دومره به زه چې کاوه فکر دوی. ویسي سره ځان له ما
 .ویسی ته آباد شیخ کې، موټر په موږ
 !ناڅي هلته به نجونې کابلۍ او دی واده زوی د ناظر د خان پالنی د چې وه آوازه
 د وروسته ډوډۍ له زلمیان تنکي شل -پنځلس او واخسته خبره زما زوی تره د مور د زما. ته ماماخېلو الړو خیر،
 .وخوځېدو لور په آباد شیخ
 یوه ته څنګ سړک ډمبر د پاس هلته. ده الر کږلیچنه ټیټه هسکه متر سوه اته - اوه پورې ډمبر تر څخه کلي دې له
 .ښکارېده رڼا
 ما. وو لګیا کار په کې کېږدۍ کمکی یوه په او درولی موټر واګون فولکس رنګارنګ خپل سېالنیانو ځوانو دوه هلته
 راغلي، څخه هرات له دوی چې وویل مننه په ښځې خو وکړ؛ وړاندیز مرستې ممکنه د انګلیسی ګوډه ماته په ورته

 !!شي الړ ته کابل سبا او تېره دلته شپه چې غواړي دي، ستومانه
 بجو اتو په شپې د کې، ادبآ سید په وردګو د کې، افغانستان په نجلۍ، او هلک جوړه دا یادېږي زما چې هومره
 !وي ناست کې کور خپل په چې کې فرانکفورت په جرمني د لکه لیدل خوندي او هوسا -آرام دومره ځانونه یوازې،
 .وو لیګا برابرولو په خوړو د چې لکه ځوان او لوست یې کتاب وه، ناسته څوکۍ یوه په پیغله
. ځي ته کابل به سبا او تیروي شپه به لیرې څخه پولیسو او ولسوالۍ له دلته، چې درلود ډاډ بشپړ وخت هغه دوی
 الس مرستې د کې وخت په اړتیا د او ګوري سترګه درنه په ته مېلمنو خپلو خلک افغانستان د چې درلود باور دوی

 .ورکوي
 هر او شي تلی غواړي چې ځای هر دی، خوندی کې افغانستان په یې عزت او مال سر، چې پوهېدل دې په دوی
 !کوي خوبونه دې خیاله پې کړ، تېره شپه غواړي چې ځای
 .شي ارمانجن پاچا پخواني د خلک افغانستان د به ژر ډېر چې و ویلی مېرمنې سیاستوالې یوې پخوا کاله ډېر
 .شي نه تکرار بیا به وخت خیالونو او خوبونو د هغه چې و ویلي دې
 پیدا لیوان داسې وروسته خو بلل؛ عاملین بدمرغیو ټولو د افغانستان د یې یحی آل او منله نه خبره دا چا وخت هغه
 !کړل ارمان په قدیم کش کفن د یې خلک چې شول
 د چې وي یاد په زما تل سیالنیان جرمني ځوان دوه هغه خو وې؛ نه نجونې کابلۍ کې واده هغه په صورت هر په

 ستړیا چې کېدل بیده کې کېږدۍ کمکي خپلو په لیرې، څخه امنیت رسمي او حکومت له کې، سیمه یوه په افغانستان
 !شي الړ ته کابل یې سبا او وباسي

 څو او کروندې شنې و، ښه وضعیت اقتصادي خلکو د. و جنت غوندې کمکی یو کې وخت هغه په( وتلي) کلي دا
 څلوېښت دېرش به وروسته ساعت او و تیار به ډول وکړ، غږ( بلبل) ډم په موږ به کله چې. درلودل یې موټر الرۍ
 شورماشور ماشومانو د او وو لګیا اتڼ په ته څنګ اوبو د او سیوري په ونو د کې، خوړ په ځوانان او زلمیان تنکي
 .کڼول غوزونه به
 اتڼونه، خلکو. دی بدل ځاله په ناورین د کاله څو دا کلی هغه چې ولیکله ځکه مې ګۍ مقدمه دا صورت هر په

 دی نه ساری یې تاریخ چې دي ډوب کې مصایبو داسې په ټول او کړي هېر بابواللې او سندرې خنداوې، دریاوې،
 .لیدلی

 وروسته تورتم له طالبانو د او وحشت د مجاهدینو د یرغل، د روسانو د رحمۍ، بې د پرچمینانو او خلقیانو د کلي دا
 اربکیانو پولیسو، اردو، امریکایانو، طالبانو، د کلی. کوي سبا شپې کې فصل خونړي په ولسواکۍ لویدیځوالې د اوس
 تېرو په چې کېږي اټکل داسې. زغمي ټپونه ژور -ژور ورځ هره او سوځي کې جګړو په والو وسله راز -راز او
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 ته پای توګه بشپړه په اوس چې شته هم کورنۍ داسې او پاته دی نه داغه بې کور هېڅ کلي دې د کې کلونو څلوېښتو
 !رسېدلي

 په اردو د زلمیان تنکي دوه کورنۍ دې د. ورسېده ته پای عمالا  مخکې اونۍ دوه کورنۍ جان علی حاجي ارواښاد د
 .کړ ډوب کې غمونو په یې کلی ټول او ولګېد جومات په خېلو شاهي د چې شول ووژل کې هاوان هغه
 ورسېده؟ ته پای څنګه یې کورنۍ او و څوک جان علي
 کړې زده دیننی لومړنی کې سیمه په نور حضرت مال. و زوی نور حضرت مال د خېلو شاهي د( وتلي) د جان يعل

 .درلودل( دمحم فیض او جان علي) زامن دوه او وروڼه پنځه نور حضرت. کوله ُمالیي او وې کړې
 پالر او مور د زما لکه هغه. اوسېد کې کور په موږز کې کابل په جان علي کې کلونو ش.هـ 0530-0531 په

 ساده او زړی پاک مسلمان، یو جان علي. و دریور یې جان علي چې درلود ټکسي ماسکویچ یو موږ. و غوندې اوالد
 .درلود یې سواد ابتدایي او کړې زده دیني لږ چې و ځوان

 په اله،پ هېواد شوی نیولی افغانستان خلکو ډېرو او ختلی افغانستان په پوځ سور اتحاد شوروي د چې کې 0531 په
 یو د بیا امریکا او استخباراتو بهرنیو. شو پیل قیام ملي وړاندې په لښکرو شوروي او دولت پرچمي د کې وردګو
 ته موخو خپلو او ومومي سرونه وړیا حتی او ارزانه چې ورکړ نوم جهاد د ته پاڅون ملي دې لګښت په دالرو بلیون
 .ورسي

 حرکت د دمحمي نبي دمحم مولوی د او کړی پورته ټوپک یې اوس چې نور مالحضرت پالر جان علي د کې کال دې په
 .شو ووژل کې جګړه په سره روسانو له کې کلي خپل په و، مجاهد

 ووژل و، کوونکی زده ټولګي یوولسم د چې دمحم فیض ورور، کشر جان علي د کې جګړه بله یوه په وروسته کال یو
 .شو
 د او پرېښود کابل جان علي امله همدې له. وبلل ته دورې احتیاط د سرتیري پخواني دولت پرچمي کې کال دېمه په

 په ته هېواد الرې له پاکستان د خو وخوځېد؛ پاره له مزدورۍ د ته سعودي بیا دی. الړ ته وردګو کې پای په 1۶۳۲
 پاخه په. کړې جوړې یې خونې نوې څو شو، شتمن لږ او پالر اوالدونو د وکړ، واده یې دلته و، کې راتګ تګ
 .لیدل سره کې کابل په مو به کله نا کله او شو مېشت کې وردګو به بېرته کې عمر

 درلوده تمه حاجي خو شوې؛ واده کې کلونو لومړنیو په پاچایي د حامدکرزي د لورانې پېغلې دوه جان علي حاجی د
 .شي امسا وخت د ږیرتوب سپین د یې به زامن چې
 راون ته غزني پاره له اخستلو د جوړې د واده د لور دویمې خپلې د چې کله کې 1۶۲۲ په نرمیم جان علي حاجي د

 .شوه ووژل او ولیګېده کې جګړه په ساتونکو د کمپنۍ تيیامن او طالبانو د کې سیمه په جنجاي د وه،
 دا اردو خو شول؛ پاته یوازي یې بچیان تنکي دوه او ومړ امله له ناروغۍ شکر د کې اوایلو په 1۶۲۱ د جان علي

 زامنو دوو د جان علي حاجي د مرمۍ دې! وویشت هاوان به یې جومات کلي د دوی د او ورساوه ته پای یوازیتوب
 .کړل ټپیان یې نور ګڼ او ووژل زلمیان تنکي او ماشومان لس کلي د ګډون په
 دوی د چې وکړه یې ژمنه او واورېده کیسه ترخه خلکو غمجنو د کلي دې د غني اشرف ولسمشر مخکې ورځې څو
 مدرسه دیني یوه څخه پیسو شخصي خپلو له ته څنګ جومات همدې د به، ارهپ له اېښودلو ملهم د پونوټ   په

 ؟؟!جوړوي
 او فارمسست او انجنیر او پوه فزیک د هم هېڅکله او ومومي دوام ماتم کلي دې د چې غواړي هم ولسمشر چې لکه

 !شي نه خاوندان پیلوټ
 د پاره له ګټو د پردیو د چې جګړه هغه. ولید انځور شانې تیت یو ژوند د جان علي حاجي د تاسو لوستونکو ګرانو
 نسل لومړی پالر جان علي حاجي د. اخلي قرباني څخه نسل درېیم له اوس زموږ دی دا ده، روانه وینو په افغانانو

 او نسل دویم جګړې دې د مېرمن او ورور جان علي د. و کلن څلوېښت پنځه -څلوېښت به کې وخت په مرګ د چې
 !نسل درېیم جګړې د زامن درې جان علی د دی دا
 !شول محو څخه پاڼې له تاریخ د او ورسېد ته پای کورنۍ جان علي حاجي د سره مرګ په زلمیانو دې د
 نارینه، او ښځې ګوندونه، سیاسي فعالین، مدني مدعیان، مقاومت او جهاد د سیاسیون، خلک، عام افغانستان د که

 تاریخي د ټول چې دا لنډه او مفکر غر او مفکر کلیوال او ښاري ایماق، او هزاره شعیه، او سنی مسلمان، او هندو
 له او نیسي ونه کې پام په حساسیت وخت د شي، نه وېښ خوبه درانده دې له ناپوهي او غوښتنې ځان جهالت، غفلت

 او تکرار هم دوی پر به کیسه کورنۍ د جان علي حاجي د شي، نه تېر څخه ګټو سلیقوي او تنظیمي سمتي، شخصي،
 !شي پاته تورمخي ټول او محو پاڼې له تاریخ د السه له بچیانو نااهلو خپلو د به نوم ویاړلی افغانستان د کړه مه خدای


