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 2تر 1 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، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 ۱۰/۱۰/۲۱۰۲                     آرینزی احسان هللا

 هغه ارمان چې پوره نه شو! د ثور اتمه
 

خو  ؛د ثور اتمه په افغانستان كې د مجاهدینو د بري ورځ ډېره پیكه ولمانځل شوه. شل كاله مخكې په همدې ورځ بریالي
تؤو واكمنۍ ته یې بى پالنه وسله وال ځوانان، له شمال او جنوب څخه كابل ته ننوتل او د ډاكټر نجیب هللا د دولت د مال

 د پاى ټكى كېښود.
د ډاكټر نجیب هللا د دولت شوروي ملګري پوځیان درى كاله مخكې له افغانستان څخه وتلي او دولت له ځانه خپلواكه 

 دفاع كړې وه.
 كابل ته د مجاهدینو له راتګ سره د افغانستان د خلكو ډېرې هیلې تړلې وې. خلكو چې په ښارونو او كلیوالو سیمو كې

د څوارلس كلن جهاد دروند بار په غاړه وړى و، تمه درلوده چې خپله هیله پوره وویني او په هېواد كې د قانوني دولت 
د لرلو، ملي حاكمیت، سیاسي خپلواكۍ، زمكنۍ بشپړتیا، اسالمي عدالت، ورورولي، بیا ودانۍ، پرمختګ او له نفس 

نورو هېوادونو سره سیال وویني او د ارام سا وباسي؛ خو په سره ستر جهاد ته دوام وركړي، خپل هېواد د نړۍ له 
په جګړه كې له السه وركړي وو، په یې ډېرخواشینۍ سره هغه ستر ولس چې خپل یو نیم ملیون ښځې او نارینه 

په ملیونونو مهاجر شوي او هېواد یې په یوه كنډواله بدل شوى و، د سیاسي زعامت د  ،معیوب او معلول وو لسګونه
ورتیا، ځان غوښتنې او د پردیو پټو كړیو د السوهني له امله، له داسې ګډوډیو، انارشیزم، كورنیو جګړو او ورانیو كمز

 سره مخامخ شو چې سارې یې د هېواد په اوږده تاریخ كې نه و لیدل شوې.
افغانستان د خلكو د دې خونړیو پېښو د ثور اتمه د خلكو په اذهانو كې تته كړه او داسې وانګیرل شوه چې دا ورځ د 

بري ورځ نه؛ بلكه د هغه سیاسي _ جهادي مشرانو د بري ورځ ده چې د خلكو د بچیانو د وینو په بیه واك ته ورسېدل؛ 
 خو د خلكو د پراخه پرګنو ارمانونو ته یې شا كړه او د ځان غوښتنې او ځاني ګټو په دریاب كې الهو شول!

ه ګورو، وینو چې د افغانستان خلكو هغه فكر ته ماتې وركړه چې د دوې له اوس چې موږ شل كاله مخكې د ثور اتمې ت
دیني آرونو، ملي معتقداتو، قومي _ قبیلوي جوړښت او روایاتو سره په تكړ كې و او د هغه ستر نړیوال ځواك نړېدلو 

موخو د عملي كېدلو له  ته یې الره اواره كړه چې د خپلو افغاني ملګرو د اوښتون )انقالب( د ساتنې یا د خپلو سترو
ره بریالي ستانه ګخپله هم د جګړې له ډله بده مرغه چې پاره یې، افغانستان ته په لسګونو زره پوځیان استولي وو؛ خو 

نه شول، د نویو فتنو په غوبل كې دل شول او ټولې هغه بریاوې یې له السه وركړې چې كېداى شواى دې ستر ولس ته 
 یې د خپلواكۍ او نیكمرغۍ ورونه رانستي واى!

ګه راشي؟ د پوهنې استادان وایي چې ستر بدلون څلور بنسټیزې ستنې لري: اوښتون د څه له پاره؟ اوښتون باید څنند ټول
 اوښتون مشرتوب باید د چا په الس كې وي؟ او له اوښتون څخه وروسته باید كوم كارونه وشي؟

د افغانستان د ثور د اتمې اوښتون یا بدلون یا واك لېږد، د افغانستان خلكو ته دا موقع ورنكړه چې دې پوښتنو ته ځواب 
نه موند او د بري ضمانت یې له همغه پیله پیكه  ومومي، له همدې امله دې ورځې د خلكو په زړونو كې ځاى و

 ښكاریده.
درلود،  نه د ثور له اتمې څخه وروسته افغانستان له نویو بدمرغیو سره مخامخ شو؛ ځكه چې نوى واكمنۍ واحد نظر
 نړۍ افغانستان ته شا اړولي او ګاونډیانو ته یې سترګه وهلې وه چې اوس په دې خړو اوبو كې كبان ونیسئ!

یو ونډیانو پټو او ښكاره السوهنو افغانستان له داسې خونړۍ كورنۍ جګړې سره مخامخ كړ چې وچ او النده یې د ګا
 افغانستان ډېره پاته مادي، معنوي او انساني شتمنۍ یې پوپناه كړه.د وسیزل او ځاى 

بل شوى و او هغه د  اور كې سوځي چې په یو حساب درى دېرش كاله مخكې هغه افغانستان اوس هم له بده مرغه په
افغانستان د خلكو د دموكراتیك ګوند پوځي كودتا وه. په بل حساب دا اور له هغه وخته لمبې وهي چې د ثور په اتمه 

 نوي جنګیالي ښارونو ته ننوتل او په هېواد كې یې د كورنۍ جګړې بنسټ كېښود. 
ځل شوه. د افغانستان دولت د امنیتي ستونزو له امله سږ كال د ثور اتمه د پخوانیو كلونو په شان ډېره بې خونده ولمان

دې ورځې ته ډېر تیارى نه درلود او خلك هم داسې ښكاري چې دا یوه سپیڅلي ورځ نه بولي او ځان یې لمانځي او 
 .ګڼيدرناوي ته ملزم نه 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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وه ولس له پاره سترې نه لري؛ خو كه د دې ورځې پایلې د ی سپیڅلتیاپه خپل ذات كې كومه  ورځېپوهان لیكي چې نټول
 الس ته راوړنې ولري، بیا یې درناوى كوي او ستره یې بولي.

په افغانستان كې د ثور اتمه ورځ اوس د خلكو په زړونو كې ډېر ځاى نه لري، دوى دا ورځ د هغه سترو ارمانونو د 
ورځې له بركته د واك ګدۍ  ؛ خو یو شمېر ښاغلي د همدېلرژېدو ورځ بولي چې د ملیونونو سرونو په بیه پوره نه شو

 ته ورسېدل او د ډېرو شتو او امكاناتو خاوندان شول!
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