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آصف بهاند

الرورکي الرویان
لومړۍ برخه
د سر خبرې:
زموږ د وطن او د خلکود تاریخ ډیره برخه ،له بده مرغه د جګړو ،غمیزو او ناخوالو تاریخ دی .زموږ پر خلکو او
وطن باندې چې کومې نادودې په اوسني وخت کې تپل شوي دي ،دې ته باید د سیاسي لیډرانو ،سیاسي ګوندونو،
تنظیمونو او ډلوټپلو د اشتباهاتو تاریخ و وایو.
زموږ د وران کړای شوي وطن ،زموږ د ویجاړکړای شوي وطن ،بې موره شوي شوي او بې پالره شوي وطن
اوسنی حالت داسې دی چې کله ،کله یې ژبه له ویلو او قلم یې له لیکلو عاجز پاتې کیږي.
زه خپله د ډیرو پیښو ،ورانیو ،لوټ ،تاالن ،وژلو ،ژړلو ،بربادیو ،وهلوټکولو ،د لیونتوب د خنداوو ،مذهبي دښمنیو،
سیاسي تضادونو ،ملي سوځنده تعصبونواو...هغه عیني شاهد یم چې ډیره موده مې د دغه اور په لمبو کې غوښې،
هډوکي او زخمي روح وسوځید او اوس چې ور نه لرې یم ،له هغه نه زیات درد را په برخه دی.
زموږ بې وزلي خلک او بې وزلی وطن لکه نیزوړی انسان چې د سیالو خونړیو وحشي څپو ،وحشي منګولوکې را
ګیر وي ،هر بوټي ته الس اچوي ،هر ښه او بد غږ ته یې غوږ څار او سترګې څلور وي چې د خالصون کوم خبر
واوري ،خو...
خو د وحشت او تیارې استازي یې ځواب په ټوپک او راکټ ورکوي.
زموږ وطن او خلکو نور له هر ډول هیلې او امید څخه تمه شکولې ده او له هر څه نه مرور دي ،ځکه چې رڼا ورځ
ور ته تروږمۍ شوې ده ،په خپل بڼ او ګلزار کې ور ته سور اور بل کړای شوی دی .د دې اوږدې جوړه کړای شوې
غمیزې په غملړلې موده کې هیڅ ډول سیاسي رهبر ،هیڅ ډول ګوند ،هیڅ ډول ایدیالوژي پر دې وطن او خلکو زړه
سوی ونه کړ ،د مظلومیت اوښکې یې ورته پاکې نه کړې او د مهربانۍ الس یې پر سر ورته تیر نه کړ.
پر دې مظلومو خلکو او وطن باندې هغه پیښې راغلې او راځي چې د بشریت تاریخ ور باندې شرمیږي ،هغه جزا
ګانې پر دې خلکو عملي شوې چې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري.
خنداوې له خولو او شونډو سره مرورې شوي دي ،شور او ځوږ له خلکو ،کلي او کور سره بیګانه شوي دي ،د مستۍ
او اتڼ حرکاتو خپل ځای د تورې جګړې د پرمختګ او رواجیدو حرکاتو ته پریښی دی .پخوا به د ډزو اوریدل د
خوښۍ مفاهیم افاده کول؛ خو اوس د ډزو غږ په ذهنونو کې د غم او مرګ زیري او هنګامه را ژوندۍ کوي .په وطن
او خلکو باندې داسې حالت راغی چې نور نو خلک د مځکې پرسرنه ګرځیدل ،بلکې مځکه د دوی پرسرباندې ګرځیده.
د همداسې حاالتو په راتللو سره و چې د الر ورکو الرویانو کاروانونه په بې آدرسه لوریو په حرکت شول ،څوک
چیرې ورسیدل او څوک د سپو او پردو دامونو خوراک شول او څوک هم د ګور میلمانه.
مهاجرین هر وطن ته چې تللي دي ،له بیالبیلو سر نوشتونو سره مخامخ شوي دي ،چې هر یو ځان ته جال داستان
لري ،خوزه د دې ستر غملړلي داستان یوه وړوکې برخه تاسو ته در ښیم.
دغه غم لړلې کرښې ما دوه ځلې لیکلي دي .لومړی وار مې له کابل نه نیولې بیا تر ماسکو پورې او بیا له ماسکو نه
تر پراګ پورې هره ورځ یا هره هفته خپل یاد داشتونه لیکل ،ما د دې له ډاره چې دا پاڼې د پولیس الس ته و نه لویږي
او ضایع نه شي ،له پراګ څخه جرمني ته د خپل یو فرهنګي دوست په آدرس پست کړلې ،خو له بده مرغه چې بیا
په الس رانغلې.
بیا چې کله ډنمارک ته ورسیدم ،له یوې خوا د پاڼو د نه رسیدو په وجه سخت مایوسه وم ،ځکه چې ترپراګ پورې
مې ټول یاد داشتونه او پیښې په مستند ډول له نیټو او د پیښو له ځایونو سره لیکلي وو؛ له بلې خوا په ډنمارک کې
نوي ژوند ،نوې ټولنې او نویو ستونزو دومره سره ونغاړلم او وې نښیځلم چې د هغو پیښو بیا را یادول او د بیا لیکنې
توان او ځواک مې په ځان کې نه لیده؛ خو بیا مې د ځینو فرهنګي دوستانو او د خپلې کورنۍ د غړو په ټینګار د همدې
لړۍ بیا لیکلوته مال و تړله.
د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ښایي ځینې پیښې او د هغو د پیښیدو ځای او نیټې زما هیرې شوې وي او یا هم تیر هیر شیان
بیا را په یاد شوي وي چې په لومړي وارمې نه وې لیکلې.
د دې لیکنې له سرنه تر پایه پورې یادې شوې پیښې یا زما د خپلو سترګو لیدلی حال دی ،یا د بل چا په حواله د نوم،
تحصیل ،وظیفې ،ځای او وخت د یادونې پر اساس لیکل شوي دي چې زما له پاره د اعتبار وړ دي ،او یا هم د
اوریدوله قراره مې لیکلي دي ،چې دومره د اعتبار وړ یې نه ګڼم.
که په دې لیکنه کې د یوې ډلې ټوپکیانو په باب ډیرې خبرې کیږي او د بلې کومې یوې په باب لږې ،یا د بلې ډلې
جنایایت نه په نښه کیږي ،دا د دې مانا نه لري چې زه د کومې ډلې پر ضد د تبلیغاتو تکل لرم ،او هغه بله ډله مې د
تره زامن دي چې زه به یې پرده کومه؛ خبره داسې نه ده .زه چې د کومې ډلې په باب ډیر غږیږم ،د هغو د حاکمیت
په سیمه کې جبرا ډیر پاتې شوی یم او هر څه مې په ستر ګولیدلي دي ،کور مې هلته و ،وظیفه مې هلته وه او د هغو
د ظلمونو په اور کې نینې شوی یمه.
د افغانستان د دغې سترې ویرینې له نا خوالونه مې د مغزو کمپیوتر داسې ډک شوی دی چې نور څه په کې ځایدای
نه شي او د دغو غمونو په وجه مې زړه داسې له وینو ډک دی چې«که غرغړې کړم نو به رنګ کړم وطنونه».
دلته د دغې سترې غمیزې یو وړوکی تصویر د یوه یون لیک په چوکاټ کې وړاندې کوم.

د کابل حاالت:
زموږ د یو دوست د ماما د خولې خبره ده چې مخامخ یې ما ته کړېده .دی محمد حسن نومیده ،سترګې یې شنې وې،
ځکه یې انډیواالنو«حسن سوز» باله .حسن سوز د کابل د یو شتمن سړي زوی و ،د حبیبې په لیسه کې یې درس وایه.
او هر څه یې چې زړه غوښتل ،هغه یې کول.
ټولګی ته به نه ته ،درسونه یې نه ویل او آزموینې ته د شا ملیدو په خاطر یې د سمستر په پای کې د حاضري کتا ب
پټاوه او سوځاوه به یې او په دې ډول به آزموینې ته شاملیده .د تا ریخ د آزموینې په ورځ د آزموینې د وروستي
ګډونکونکي په ډول آزموینې ته حاضر شو .د تاریخ له ښوونکي سره یو تن ممیز او یو تن د څارونکي په ډول ناست
و .د تاریخ ښوونکی پوهیده چې حسن سوز په څه نه پوهیږي ،نو یې پوښتنه د ده په خوښه پریښوده او ورته وې
ویل:
«حسن بچیم بګو چی ره یاد داري؟»
حسن دې نه وړي نه دې راوړي:
«صا حب جنګ خیبره بګویم!»
ښوونکي فکر وکړ ،سړي لکه چې درس ویلی دی ،نو سمدالسه یې تر خولې و وتل:
«بګو بچیم!»
حسن ته چې ښوونکي ،ټولګي او لوست کوم ارزښت نه درلود؛ نو یې د خپلو شوخیانو په دوام ښوونکی مخاطب کړ
او وې ویل :
«او معلم صاحب جان هیچ پرسان نه کو!
یک خاک باد خیست ،تومره دې مه تره دې ،فیل ها میدوید ،اسپ ها میدوید ،شترها میدوید .ایتو یک حال خیست که
سګ صاحب خوده ګم میکد .ده امی وخت بود که یک پهلوان پیدا شد ،اوچت دروازې خیبره کند ،که امی وار کد،
اګه کلی مه ایسونه کنم ده فرق تو بخوره»...
افغانستان خو هسې هم آرام نه و،هر کله په کې اړودوړ و او دی؛ خو دغه د ماما حسن د خیبر جګړه (ګډوډي) له اوه
پنځوسم  ۱۳۵۷کال را هیسې ،ښه په مزو په کې پیل شوه .لوخړې خو یې ال هلته ښې پورته شوې چې نړیوالو
ورباندې د مرستو په نامه ،نور تیل او لرګي واچول او ګاونډیانو په مزه پکی وهل ور ته پیل کړل.
زه له خپل زلمیتوبه د دغه اور د لمبو نندارې ته ناست یم او په سوځنده تاو یې سوځم .د کابل پوهنتون د ادبیاتو
پوهنځی محصل وم چې د نندارې لومړنۍ پرده پرانستل شوه .نوی حکومت له نویو مامورینو سره په کار پیل وکړ.
دوی په خپل زړه کې د ټولنې ،وطن او خلکو د هوساینې له پاره ښه نیت درلود؛ خو د نویو مامورینو ډیری برخه بې
تجربې او احساساتي خلک وو .فرمانونه ډیر په بیړه را و وتل او په تطبیق کې یې هم له بیړې او زور زیاتي څخه
کار واخستل شو .روڼ اندي په دې پوهیدل چې یو ګوندي واک ټولنه په بله خوا بیا یي.
د دې تر څنګ کور دننه او باندني تبلیغات ،د سړې جګړې په زرنده کې داسې اوبه تویول و چې هر څه یې د نوي
بدلون پر ضد درول .ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغانستان بدلون له سیاسي ،عقیدتي او نظامي پلوه د خپلو
هیوادونو پر ضد با له .په هیواد دننه ،سیمه او نړۍ کې منفی تبلیغات او د نوي حکومت د بې تجربې مامورینو ناوړه
چلند ،د دې سبب شول چې د اختناق او وحشت فضا را منځ ته شي او خلک کوچیدنې او مها جرت ته اړشي.
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په سیاسي برخه کې چټک بدلون ،یو ګوندي سیاست او د سیاسي واک نشه ټولې څوکۍ او واک د ګوندیانو د اختیار
په دایره کې راوستې وې.
زه د ادبیاتو پوهنځي د دریم ټولګي محصل وم ،استاد پوهاند دوکتورحبیب هللا تږي موږ ته د ګرامر تدریس کاوه او په
همدې وخت کې یې ځان ته کوم شخصي کور هم جوړاوه .کله داسې هم کیده چې دی به په خپله درس ته نا وخته
راغی .کله به مو چې پوښتنه ور نه وکړه:
«اوبښئ د ناوخته راتګ وجه مو څه ده؟»
ده به په خندا و ویل:
«بچیانو زه په دوو ګافونو کې ګیریم ،کور کې ګلکاري ده ،دلته ګرامر».
نویو بدلونونو به چې ډیر تنګ کړ ،رنګ به یې تک تورشو په قهر به شو ،ناڅاپه به یې تر خولې و وتل:
«له تورو غرو را ښکته شول ،په تورو موټرو ننوتل»...
که چا به هسې په ټوکه کې کوم ګوندي یا دولتي مقام یاد غوندې کړ ،هره شیبه به یې نیول ،بندول ،وهل او وژل په
انتظارکې وو .د همدې دالیلو له مخې پټیدل او تښتیدل پیل شول .ډیری خلکو د دې توان نه درلود چې له یوې سیمې
بلې ته یا له یوه والیت څخه بل والیت ته الړشي .هغو یې چې توان درلود ،پښې یې سپکې کړې چې د مرګ له
کومې ځان وژغوري .همدلته و چې د مهاجرو قافلې په روانیدوشوې .چا چې د تیښتې توان درلود الړل .ډیر خلک
تلف شول.
داسې بد بخت ملک به د نړۍ په کوم ګوټ کې پیدا شي چې د یو وګړي په لومړنیو او لوړو زدکړو دې ډیر مصارف
وشي او د یوه مسلک د لوړو زده کړوسند ( )P H Dتر السه کړي ،د پوهنتون په علمي کدر کې ومنل شي او د یو
ملي کدر په صفت دې په ټولنه کې د خدمت جوګه شي او بیا دې د هغه سر لکه د مرغۍ سرغوڅ کړای شي؟
یوه غوره نمونه یې ډاکترغال م غوث شجاعي دی .زه د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال محصل وم ،ډاکټر شجاعي موږ
ته د فلسفې تدریس کاوه ،نا څاپه ورک شو او تر نن پورې پسې تللی دی.
د قدرت د تر السه کولو په خاطر د حاکم ګوند ،د خلق او پرچم ډلو په منځ کې تضادونه ورځ په ورځ ډیریدل چې
نتیجه یې له وطن څخه د پرچم د ډلې د لوړ پوړوچارواکو ایستل او په بهرنیوهیوادونو کې د سفیرانو په حیث مقررول
و.
پخوا حاکم رژیم کور دننه لږکی اپوزیسیون درلود ،خو اوس پرچم ډله په خپل ټول قوت سره د خپلو ایدیالوژیکو
ملګرو پر ضد ودریده .کور د باندې مخالفینو ته ال د رژیم پرضد د تبلیغاتو زمینه برابره شوه .د سړې جګړې ډګر
ښه په مزه تود و ،خو حاالت داسې راغلل چې د سړې جګړې ځای ورو ،ورو تودې جګړې نیوه.
د حفیظ هللا امین د مخالفینو له نظره د امین په وجود کې څو منفي ټکي وو چې دی یې ښه تر حملو الندې راوستالی
شو.
د پرچم د ډلې ،په ځانګړي ډول د کارملیانو سخت رقیب او پښتون و ،هغوی د فاشیست ټاپه پرې و وهله.
په امریکا کې یې تحصیل کړی و ،ځکه یې د انتي سویتست ،یعنې ضد شوروي تور ورباندې ولګاوه.
د روسانو د پالن پر خال ف او په خلقیانو کې د خپل منځي تضادونو په وجه یې نورمحمد تره کی و واژه او ځان یې
د میدان یکه تاز کړ.
سره له دې چې د امین د واکمنۍ په پیل کې روسانو د خپل سفیر پوزانوف په الس خپله مبارکي ور ولیږله ،خو امین
د دې پر ځای چې مننه ورنه وکړي ،دوه عمله یې تر سره کړل چې کامال د روسانو له حیثیت سره په ټکر کې وو:
د استاد محمد ابراهیم عطایي د روایت له مخې:
یو یې د شوروي سفارت یو غړی چې ابلوف نومیده له افغانستان څخه ویست او بل یې د یوې کتنې په ترڅ کې د
شوروي سفیر پوزانوف سره د ابلوف د اخراج پر سر بحث کاوه .پوزانوف انتقاد ور باندې وکړ چې دیپلوماتیک
مقررات تر پښوالندې کوي .امین سخت په غصه شو او پوزانوف مخ یې په یوه څاپیړه ونازاوه چې تر اوسه پورې
یې پورافغانانو نه دی ادا کړی( .وګورئ :د محمد ابراهیم عطایي ،نګاهې مختصرې به تاریخ افغانستان ،ص ص
)۴۱۷ – ۴۱۶
روسانو هم داسې وکړل چې پوزانوف یې ور وغوښت او پرځا یې داسې سړی د سفیر په توګه ور ولیږه چې د امین
د مرګ پال ن یې په ال س کې و .هغه فکرت احمد جانوویچ تابیوف نومیده .امین غوښتل چې ګاونډیو هیوادونو او
امریکا سره روابط ښه کړي؛ په دې مسایلو کا .جې .بې ښه پوهیدله او له دې نه په ډارکې وه چې په افغانستان کې
غرب پلوی حکومت رامنځ ته نه شي.
کله چې یې پاکستان ته د ښو اړیکو وړاندیز وکړ ،پاکستان هم د بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي ته دنده وسپارله چې
کابل ته والړ شي ،خو روسان له دې سفر سره مخالف وو او خنډونه یې پیښول .دا ځنډونه او خنډونه یې د امین د
وژلو او د روسانو د تیري تر ورځې پورې پیښول چې هغه د  ۱۳۵۸کال د جدي شپږمه یا د دسمبر  ۲۷ورځ ټاکل
شوې وه .
د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د ۱۳۵۸کال د جدي په څلورمه نیټه زه (د دې کرښولیکوال) د خپل دانشمند او مهربانه پالر په ملتیا له کابل نه د بغالن
والیت په لوري روان وم .د افغانستان له شمال نه کابل ته په را غځیدلې الر مو بیشمیره پوځي وسایط او ټانکونه
ولیدل .پالر مې چې یو نظامي سړی و او دوه څلویښت کاله یې د افغانستان په اردو کې خدمت کړی و؛ نو په نظامي
حرکاتو او سفر برۍ باندې ښه پوهیده ،په ډیرې خوا شینۍ سره یې و ویل:
«زویه! خدای دې خیر کوي ،په کابل کې د شپې له خوا د طیارو بنګهاری او دا نظامي سوقیات بې څه نه دي ،ښه
به دا وي چې بیرته کور ته ځانونه ورسوو ».په بغالن کې مو تر یوې شپې تیرولو وروسته ځانونه کابل ته ورسول.
زموږ پالرنی کور د کابل د چهاردهی په دهمراد خان نومي کلی کې و او دا کلی شوروي سفارت ته ورڅیرمه پروت
دی او له داراالمان سره هم دومره واټن نه لري؛ ځکه نو له بده مرغه زموږ ټوله کورنۍ په داراالمان باندې د روسانو
د یرغل ،د امین او ګڼ شمیر نورو افغانانو د وژل کیدو نندارې ته ناسته وه .په دغسې ډراماتیک ډول ببرک کارمل
د روسانو په ټانک سپورد قدرت ګدۍ ته ځان ورساوه .کارمل له خپل ټول توان نه په استفادې سره تقریبا پنځه کاله
روسان وغولول .دا به یې په ټینګار سره ویل چې اکثریت خلک په ده پسې والړ دي .د خلکو او روسانو د غولولو له
پاره یې لویه جرګه را وغوښته ،مخور ،مشران او سپین ږیري یې په پلمو ،په بهانو او په تحفو وغولول او په لویه
جرګه کې یې کینول.
د استاد اسد آسمایې د خولې خبره ده چې ویل یې:
«زما پالر (الالجان) ناڅاپه ورک شو ،درې ورځې مو ولټاوه ،پیدا مو نه کړ .سخته خواشینۍ کې راګیر وو ،که ګورو
چې درې ورځې وروسته سړی را پیدا شو .الال جان سر تر پایه نوی و .دی هم لکه د نورو په څیر د کارملیانو الس
ته ورغلی و ،لویې جرګې ته وړل شوی و او په بدل کې یې دغه چپن ،لونګۍ او کالي ورکړل شوي وو».
ډیر وروسته روسان پوه شول چې ډریور د کارنه دی .دوی د نوي ډریور د پیدا کولو په لټه کې شول ،هماغه وو چې
په ډاکتر نجیب یې ال س کیښود .بیا د کارمل ډله په اپوزیسیون کې راغله او په خپل ټول توان سره یې د نجیب پر
ضد کار پیل کړ.
غرب په تیره امریکا چې د شوروي د ړنګیدوپه لټه کې وو؛ د ساړه او تاوده جنګ میدان یې نور هم پراخ او تود کړ؛
بې شمیره پیسې او بې توله سالح یې د افغانستان د دولت او شوروي قواوو پر ضد استعمالوله .جګړه ورځ تر بلې
تودیدله او خوراک یې د بیوزلو افغانانوغوښې اوهډوکي وو.
د نجیب حکومت هم له ټولو امکاناتونه استفاده کوله چې د واکدارۍ عمر یې اوږد شي ،له بلې خوا شوروي ضد
هیوادونو :ایران ،پاکستان او په ځانګړي ډول امریکا او سعودي عربستان؛ په تبلیغاتو او لوړو مصارفو سره د نجیب
پر ادارې فشارونه هره ورځ ډیرول.
بل خوا په افغانستان کې د روسي قواوو درانده تلفات ،لوړمصارف او د ماسکو په رهبرۍ کې بدلونونو ،د  ۱۹۸۸کال
د اپریل د څوارلسمې تړون چې په ژنیوکې ال سلیک شوی و؛ د روسي قواوو د وتلو زمینه برابره کړه ،څو د ۱۹۸۹
کال په فبرورۍ کې شوروي قواوې له افغانستان څخه و وتلې.
امریکا او پاکستان د ژنیو تړون ته هیڅ ارزښت نه ورکاوه .د شوروي قواوو له وتلو یوه میاشت وروسته ،پاکستان د
خپلو ملیشوو په ملتیا ،د افغانستان د مخالفینو په رامخکې کولو ،پر جالل آباد باندې برید وکړ.
په دې حمله کې په سلګونو عربانو او د څلورو زروپه شاو خوا کې پاکستاني ملیشوو هم ګډون درلود .د نجیب پر
دولت باندې د سیمیزو او نړیوالو فشارونو تر څنګ ،کور دننه هم مخالفت او فشارونه ډیر وو.
یو خوا د کارمل پلویانو له ستمي ګروپونو سره الس یو کړی و او په ټول زور سره یې د نجیب پر ضد له هیڅ ډول
عمل او زهرجنو تبلیغاتو مخ نه اړاوه؛ بل خوا له شهنواز تڼي سره د نجیب د روابطو خرابوالی او د تڼي په مشرۍ
نظامي حرکت ،نور هم د نجیب د واکمنۍ د تضعیف او بد نامۍ زمینه زیاته کړه .نجیب له ټولې هوښیارتیا سره سره،
لګیا و اشتباهات یې کول .ده بیا هم ځان پرچمی ګاڼه او په پرچم او دوستمي ملیشوو باندې یې حساب کاوه ،په داسې
حال کې چې د ده د واک لوړ پوړو نظامي او ملکي چارواکو ،چې د کارمل د خط سرسپارلي الرویان وو لکه :نبي
عظیمي ،محمود بریالی ،فرید احمد مزدک ،کاویاني او ...له شورای نظار ،د رباني جمیعت ،ایران پلوه حزب وحدت
او دوستمي ملیشوو سره په تړون کې د ده پر ضد ،د ده د واکمنۍ د را پرزولو زمینه برابروله.
بیا هم نجیب اشتباه کوله او په دې نه پوهیده چې د پرچم پالیسي هماغه د روسانو زړه پالیسي ده او هغه په هر وطن
کې د اکثریتونو ټکول او د اقلیتونو وړاندې کول وو؛ ځکه د روسانو او کارملیانو هر عمل د پښتنو د واکمنۍ ضد عمل
و.
د همد ې دلیل له مخې د عامو خلکو په منځ کې به دا خبره هر کله خوله په خوله ګرځیدله چې ویل به یې« :آس چې
خدای و وهي نو ټټوترې جوړشي ،پښتون چې خدای و وهي پرچمی ترې جوړشي».
د پرچمي توب او پښتونولۍ د یو ځای کولو ښه مکافات د نجیب په دار ځړول او په سلیمان الیق او یو شمیر نورو
پښتنو پرچمیانو پسې ،له پرچمیتوب سره ،تر نن ورځې پورې ،د کارمل د ډلې منفي تبلیغاتو جاري ساتل شوي دي.
او دغسې په سلګونو نور مثالونه.
د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د ګڼ شمیر ستونزو پر اساس ،محمود بریالي الپخوا د نجیب د ماتولو هوډ کړی و .د نجیب د واکمنۍ د دورې د پټو
پولیسو یو چارواکي مقیم پیکار ما (د دې اثر لیکوال) ته په ماسکو کې د یوې شخصي ناستې په ترڅ کې و ویل:
کله چې نجیب د اناهیتا راتبزاد په منځګړتیا له زندان څخه د محمود بریالي د خوشې کیدو امر وکړ ،په زندان کې د
محمود بریالي ږیره ډیره اوږده شوې وه ،له زندان څخه د راوتو په وخت کې یې په خپله اوږده ږیره الس تیر کړ او
وې ویل:
«بچې اختر اګه امتو ریش سرت نه ماندوم ،بچې حسین نه باشم».
نو هماغه و چې د نجیب پر ضد یې د یوې کودتا کارونه نور هم ګړندي کړل چې رهبري یې د محمود بریالي،
کاویاني ،فرید احمد مزدک ،نبي عظیمي او ...په الس کې وه.
او په پای کې کودتاچي قوتونو د جهادي؟ او دوستمي ملیشوو په وجود کې ،د ملګروملتونو پروګرام شنډ کړ ،د کابل
په هوایي ډګر کې یې له افغانستان څخه د نجیب د وتلو مخه ونیوله ،نجیب د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یوړه ،هلته یې
ږیره اوږده شوه او د محمودبریالي یوه مهمه هیله تر سره شوه.
د  ۱۹۹۰کال په اکتوبرکې د تیرینکوټ سقوط ،د ۱۹۹۱کال د اپریل په لومړۍ نیټه د خوست سقوط ،د  ۱۹۹۲کال په
مارچ کې د مزارسقوط او له شمال ایتالف سره د کارملیانو مرسته او یو ځایوالی د نجیب حکومت په ګونډوکړ؛ او په
دې ډول د کابل د کنډواله کیدو او د کابلیانو له وینو نه د ویالو د بهولو وخت را ورسید.
د لومړۍ برخې پای

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

