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 26/04/2015           حیات پیاوړی

 کودتا یا سیاسي فاجعه

 دومبخش 

 ناوړه پایلېد هغو را منځته کیدل او څو کودتاګانو د افغانستان په وروستي څلویښت کلن تاریخ کښې د 

  

 د اومې کودتا: ثورد 

کودتا نورو کودتا ګانو ته الره هواره کړه. خو دا کودتا کله او څنګه  سرطاند چې شوه  د مخه هم دې ټکې ته اشاره و

ان د )د افغانستودان ګوند غړي فقیر محمد  ډیموکراټیکروښانتیا لپاره د افغانستان د خلک ال پیل شوه. د موضوع د 

 :یوه برخه را اخلوتر عنوان الندې مقالې  ”یادي از استاد خیبر“ دوروسته د وطن ګوند غړي(  او بیا ډیموکراټیکخلک 

د خپل طرز فکر له مخې د خپلې ولس مشرۍ په وروستیو کلونو کښې غوښتل چې په شوروي اتحاد باندې محمد داوود “
ته د پای ټکی کیږدي او د یو سیاسي خوځښت په  ءي څو کلنې یو اړخیزې تګالرې او اتکانظامد افغانستان اقتصادي او 

ادي سره پراخه اقتصمي او غربي نړۍ او اسالپاکستان او ایران سره سیاسي اختالفات حل او د دې هیوادونو  پایله کښې د
ي پورونه او نورې مرستې تر السه کړي. د دې اړیکو و فني اتخنیکمالي،  هغویاو د  کړياو ټینګې اړیکي تامین 

دوستانه اړیکې اغیزمنې کړې او د بې باورۍ سبب  ځپراختیا په تدریج او وخت په تیریدو سره د کابل او مسکو تر من
  ”شوې.

د مشر سره د مهال هغه  اتحاد د ید میاشتي سفر او د لیونید برژنف د شورو   د اپریل ۱۹۷۷ته د محمد داوود  مسکو“
 دچې هیڅ امکان یی نه درلود چې ، ته ورساوهاختالف اوج  تابه تر منځرمش يو شوروامحمد داود  د، ړههغه لفظی شخ

  .”ی پیدا کړیاګوند په سیاستونو کښې یې انعکاس نه و ډیموکراټیک د خلکافغانستان 

  :دې پایلې ته رسیدلې چې« په شلمه پیړۍ کښېافغانستان » و لړۍبرنامد رادیو  یبی. بی.سد 

و اد ، هنایوگوسالویدا ډول و مصر هماعربستان  ي، سعودټ، کویالیبیولسشمر داود خان عربي شتمنو هیوادونو لکه “
په  زدکفرید احمد مپه لټه کښې وه. د او د مرستو  وتحدیند نوو سیاسي مخپلو بې سارو سفرونو له الرې د ته پاکستان 
ه کار اخستنه د داود خان پدې ته اړ کړ چې د ټولو الرو چارواو امکاناتو څخه ... مسکو "باالخره  وکوښښون ېوینا د

لک د افغانستان د خغږ چې فرید احمد مزدک د دې پایلې تر السه کولو وروسته، د  ".پورته کړيگام رژیم د سقوط لپاره 
 مسکو له د": خپروي چې وایيخبرې  ،دید سیاسي دفتر غړی او بیا وروسته د وطن ګوند غړی  ګوند ډیموکراټیک

و ا اروپا ياو غربکښې د امریکا افغانستان وه چې په لپاره سنتي موازنې د ماتولو  ېهغد کوښښونه  دمحمد داونظره د 
هغه څه  ماتول "ېموازن"د دغې ه اصطالح یانو له انده پود شورو ا. ي د سیالیو په نتیجه کښې رامنځته شوی وهشورو
و په کار امکانات وکړ، د ټولو هغود داود خان له اړخه د یو ګواښ احساس شوروی کله چې  ه غوښتل. مسکو ن وو چې

کښې  د داودخان په حقیقت  په. د دغو تمایالتو او حرکت مخه ونیسيکوښښ وکړ ، اچولو چې په الس کښې یې لرل
اغو تغیراتو ههم  دا د، کال څرګند شو ۱۹۷۵ـ  ۱۹۷۶بدلون سیاست د  ګوند ډیموکراټیکد افغانستان د خلک وړاندې 
 ”.را منځته شوي ووونو کښې سیاست پهکرملین  دد داود خان پر وړاندې وه چې انعکاس 
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جعو له لورې د اد دوه مراو عواملو یادونه کوي: مهمو برابریدلو په اړه فقیر محمد ودان د دوه  يکودتا ته زمین ثورد 
 :داسې بیانوي میر اکبر خیبر د ترور احتمالي سازماندهی او تر سره کیدل استـاد

ګوند په وړاندې د هغو محافضه کارو  ډیموکراټیک د خلکافغانستان ـ د هغه مهال د رژیم په دننه کښې د 1
 عناصرو شتون چې داود خان ترې خبر نه وه.

 تړلې څهرېافغاني سره کښې د هغوی افغانستان  د ګټو ساتونکي بنسټونه او پهشوروی ـ د 2
 

ګوند  کډیموکراټیچې هغه د افغانستان د خلک ر مهال لیکي بیوګرافۍ د تشریح پل د مځیني نور لیکواالن د ببرک کار
د داود خان د رژیم په وروستیو کښې  لیواله وه. نو کله چېډیر وند مشرۍ ګد بنسټ ایښودنې د ورځې را په دې خوا د 

په  د وحدت باندې کار کیده نوو )خلق او پرچم( په یو ځای کیدو ګګوند د دواړو څان ډیموکراټیکد افغانستان د خلک 
یبر خصورت کښې باید خیبر د اصلي مشر په توګه سر را پورته کاوه، کوم کار چې د ببرک کارمل نه خوښیده نو ځکه 

 . ل شوو وژ  له لورې کارمل  د
 

د  ېنازج. د جنازي په مراسمو کښې د هکړبرابره  ه او زمینهوړج هبهانکودتا ته میر اکبر خیبر ترور او د په هر حال، 
بیانونه او شعارونه ورکړل، داود خان د ې کګوند غړي وو،  پارون ډیموکراټیکافغانستان د خلک  ټول د ګډونوالو چې

د خولې نقل  نواپلویسره کونکو او  ترد کودتا  ثورد دیان کړل. بن يګوند یو شمیر غړدي د کښې  احتیاطي اقداماتو په لړ
د خپل ګوند د غړو په دفاع را پورته به و حمله وشي دوی رملګ يچې وایي ګوند فیصله کړې وه که په ګوندقول دی 

و ن کړلړي بندیان غګوند  ډیموکراټیکد د خلک د ولسمشرۍ په دوره کښې  ود خانهمداسې و شول کله چې د دا .کیږي
ت انتظار ناس پهفرصت یو مناسب ې اساو د دشتون درلود نفوذ او یې په ملي اردو کښې  غړي چې له پخوا نورد ګوند 

 واک دسیاسی ځان ژغورنې او  دیې د خپلو غړو پواسطه ، او په کودتا الس پورې کړد حفیظ هللا امین په مشرې وو 
کودتا وه و دا داسې یخپلو ټولو سیاسي مخالفینو اوعام ولس د ځپلو لپاره کودتا تر سره کړه. او د بله پلوه ترالسه کولو، 

په دې باور دي چې د  ځیني ګوندي غړي هم ترې خبر نه وو. ځینې کړۍ حتی ،چې عام ولس خو ال پر ځای پریږده
تیي پړاو وروس ې پهلیکن ېد د په ارګ باندې روسي طیارو د کودتاچیانو په مالتړ بمباري کړې ده.کښې کودتا په جریان 

د مخه د ثور میاشتې  :دنده درلوده داسې و ویل ډګر کښېیو دوست چې هغه مهال یې په بګرام هوایي  زما کښې را ته
د شلو پیلوټانو سره یو افغانستان د سپارلو تر نامه الندې  ېطیار روسي نوې ماډل 20عنې ال د حمل په میاشت کښې ی

)د افغانستان د هوایي او هوایي مدافع قواو د مرکز( کښې د هوایي قوایو چنار محل د کودتا په ورځ . راغلې وېځای 
قومانده د روسي سفیر پوزانوف، تره کی او کارمل چې هلته د سید محمد ګالبزوی )د هوایي ځواکون د مخابرې خورد 

ه ارګ یې مستقیما و د کودتا په ورځ یې د دغو طیارو چې پاوه، ظابط( او اسدهلل سروری په واسطه دلته راوړل شوي 
ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کښې یوازې یو افغاني پیلوټ چې غوث الدین  .قومانده په الس کښې لرلهبمباري کوله، 

 نومیده او په ګاګارین مشهور وه ، ونډه درلوده او بس.

که د خیبر د مړینې پیښه نه وای را منځته شوی بیا هم کودتا کیدونکې وه ځکه د نور محمد تره کي په وینا دوی د اسد 
ه پد زمري انقالب په اصطالح چې د دوی انقالب باید درلود. دوی غوښتل یعنی زمري په میاشت کښې د کودتا پالن 

 وک دقیق وخت نه شي ټاکلی(.څب لپاره رښتوني ولسي انقال چېپه داسې حال کښې ) نامه یاد شي

  پایلې:ناوړه د کودتا  ثورد 

غوبل په افغانستان کې پیل شو،  ثورد  (په اومه نېټهد میاشتې  ثورکال د  1۳۵۷د ) 2۷میالدي کال د اپرېل په  1۹۷۸ د
 . دهومونداو پای داوم  ،ه سره پیلنوژ ټول پړاوونه پهد کودتا  چې د افغان ولس تلپاتې بدمرغي هم ورسره مله شوه.

خصلت له مخې، د عقدو پر بنسټ او د افغاني ټولنې د سیاسی، ټولنیز او فرهنګې  ډیموکراټیکو د خپل ضد تا مشراندکو
ي ککړنې تر سره کړې. د انقالب رهبر )د شرق نابغه( نور محمد تر ډیموکراټیکډیرې ضد حالت څخه د ناخبرۍ له امله 

ګوند پل خرګۍ چورلټ انکار وکړ او ستسپین ډیره په هیواد کښې د ټولو پخوانیو شتو سیاسي ګوندونو د شتون څخه په 
نه وکړه. شتون یادوفعال  کښې یې د هغه د سیاستد هیواد په  او وبالهسیاسي ګوند فعال یوازینی  کښېهیواد  په ټولیې 

سي آګاهانه توګه د سیا په غیر مستقیم او غیربیا  ېخو د دې تر څنګ یاو عمل له همدې ځایه پیل شو. اراده  انهدیکتاتور
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فراطي، لوړتیا غوښتونکی نشنلیسټ، اخوانی، اشرار د کیڼ ااو  ښيپه مختلفو لکه ګوندونو په شتون اعتراف کاوه او 
نورو ګوندونو د غړو د بندې د ع او امپریالیزم د نوکرانو په نومونو یې د شرعي او مدني محکمې د حکم پرته اارتج
 داو بې وزله خلکو په اوالدنو یې  د ډیرو غریبو وګه ډول ډول شکنجه کولو او وژلو الس پورې کړ.تبې رحمانه ، کولو

 دحفیظ هللا امین  ”اعلی سر قوماندان“په اصطالح معرکې  د کودتا د ثور. د لکیښود ونهنومامنو ز فیوډال او بورژوا د
  ”که با ما نیست از ما نیست“وویل چې وړه شوې وه جښې کتخنیک  یپولکابل د چې خپلو ګوندې غړو په یو غونډه 

)دا خبره د هغه وخت د  یې پیژنۍ او و یې ځپئ! څوک چې له مونږ سره نه وي هغه زمونږ او د انقالب دښمن دي، و
شرانو د رژیم مکابل پوهنتون د پښتو څانګې یو محصل آصف بهاند چې په دغه غونډه کښې یې ګډون کړی وه، کړې وه(. 

ه و پنشو په تنګ چې ولس  په پایله کښې ولس د ځان پر وړاندې را وپاراوه او کړنوړه وناوخته طرحو او  بېد خپلو 
ي دولت د ولسونو په کوخت کښې د تره لږ . په ډیر ولسي پاڅونونه پیل شولکښې او د هیواد په هره برخه  جنګ شو

)په دې منځ کښې د وفادار شاګرد ر خطا شول اوسخت او د هغوی بهرنی مالتړی  کودتاچیانمحاصره کښې راغی. 
ښت کیښودل شو او د چارو واګي یې په خپل الس کښې ونیولې، بالپه خوله  تره کيحفیظ هللا امین له خوا د خپل استاد 

 لنډون په خاطر په هغه بحث نه کوو(.نه اوږدولو او د موضوع د چې 

او بهانه جوړه ته الره هواره  يیا د شوروي اتحاد مستقیم تیرد شپږم جدی لمریز کال  1۳۵۸د پورته یادو شوو پیښو 
وژل شو. ببرک کارمل  شوروي ځواکونو له خوا و هیواد برحال ولس مشر د د یوه مرموز حرکت په پایله کښې د. هکړ

ولی په ګدۍ کښین کافغانستان ته راوړل او د وااو ټانکونو سپور  هولسمشر چې د شوروي ځواکونو په مرستهغه یعنې 
، خو )ما په خپله په هماغه ماښام د ببرک کارمل غږ لمړی ځل د یو بهرني رادیو یعنې دوشنبه رادیو څخه واورید شو

چې د امین د دولت د سقوط او د  و څخه خپور شویچې لمړی د ببرک کارمل غږ د تاشکند له راد رسنۍ  وایي نورې
روي ویل چې د شوو ببرک کارمل بیا وروسته یناستو ګدۍ تر کښ رد واک پ خبرې یې کولي(.پاڅون هغه پر وړاندې د 

 د پخوانی حکومت په بلنه افغانستان ته راغلي )یعنې د هغه چا په بلنه چې بلونکی یې و واژهو یو څو قطعې اتحاد ځواکون
ي کلیپ کښې د وطن پالنې معیار د شوروي اتحاد سره دوستۍ ته په یدا په خپله یوه معما ده(. ببرک کارمل په یو ویډیو -

د ښې کنکي ټولنه وخپلواکۍ خوښواو مذهبي یوه عنعنوي، چې د افغانستان په څیر  وواو دا هغه څه وفادارۍ کښې بولي 
 . کړ دولت تر منځ واټن ال زیات ولس او

و د ا نیت د شوروي اتحاد په خالف په حرکت راغللپه ې اخستلو د سړې جګړې سیالو ځواکونو هم د فرصت څخه د ګټ
ې پر وړاندې جګړ یاد د بهرني تیرو. په هیرا ودانګل ،په الس کښې وينورو د  ېچې واګي یمالتړ ته جهادي تنظیمونو 

او د جنګي وسایلو او امکاناتو له نظره د کوتک او ټوپک د کچې څخه د سکاډ او سټینګر سطحې ته ډیر زور واخست. 
د هر لحاظه ډیر جنګي تلفات اوختل خو د ولسي وګړو تلفات، تاوانونه او ستونزې تر بل هر چا ته هرې لورې شو. لوړ 

 ډیر او بې اندازې زیاتیدل.

کال په نیمایي  1۹۸۷سولې رامنځته کولو لپاره په نړیواله کچه هلې ځلې پیل شوې او د  د بله پلوه د جګړې ختمولو او
یو نوی  ضافاو د مذاکراتو پر ، و نیوتصمیم  يسیاسد افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه خپل مسکو کښې 
ته ورته « زخمیدونکي څیو وینې څ» یوجګړه افغانستان  دچې  د هغه وخت مشر اتحاد يشورود  ت حاکم شو. وضعی

 دی خپل ځواکونه حاضر بیا هم دوی ، نه رسیږياترې نتیجې ته و  خبرېژنیو ن وکړ چې که چیرې د ، اعالدلی وهوښ
د ببرک  یعنې دا چېشرتابه کښې هم یو بل بدلون راغی د افغان رژیم په م. څخه و باسيافغانستان  اړخیزه توګه له په یو

ړ مراسمو په لړ کښې د ل د یوژنیو توافقات د ، باالخرهپر ځای ډاکتر نجیب د دندې د ادامې لپاره غوره کړی شو. 
تازیتوب اسهیڅ ډول چې د افغانستان د مجاهدینو له خوا پکښې  د بهرنیو چارو د وزیرانو له لورې،و پاکستان اغانستان اف

ه پ )د قرارداد د تضمینونکو يدولتونو استازو شوروی اامریکا  د ملګرو ملتونو د استازو په حضور چې دنه وه شوی، 
په  ملګرو ملتونو د، رښاپه  ژنیوتړون د ژنیو نیټه د  1۴ د میاشتې په اپریلیالدي کال د م 1۹۸۸ د هم حاضر ووتوګه( 
 ه پښې سپکې کړې. څخ له افغانستانښې کد فبرورۍ په میاشت کال  1۹۸۹روسانو په او  السلیک شو، کښېمقر ی یاروپا

 کال(  ۱۳۶۸، ۱۶) د حوت کودتا ي ئتالفا ي او ګلبدین حکمتیارتڼد ډاکتر نجیب هللا د رژیم په وړاندې د شهنواز 
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نبي  چې په دې اړه د م پیاوړی شو،ه وروسته نورکودتا  ېناکامد د شهنواز تڼي  تالفاتاخ تر منځ د پرچمیانو او خلقیانو
 ونکې معلومات ورکړل شوي دي، چې څنګه پرچمیانو له خپلو خلقي سیاال« در سه دهه اخیر دوار»عظیمي په کتاب 

دا کودتا په خپل ذات کښې ډیره عجیبه کودتا وه. یو دا چې دا کودتا د یو ګوند د بیلو بیلو شاخو د غړو تر  غچ واخیست.
ند ځینې مي ګوالاسد او یوال نړ، هیودوالچې کودتا کونکو ترکیب منځ د سیالیو په نتیجه کښې را منځته شوه او بله دا 

دې کودتا  د ړه.کودتاچیانو ماته وخو وخغړي چې د کودتا د جریان په اړه ورسره مشوره نه وه شوې هک پک کړل. 
ا د لویې پکتید رژیم مدافعین دواړه لورې زیاتره د هیواد  اوکودتاچیان داخلي چې  ید دا يړه پورې ټکزبل په اړه په 

 .او بل دا چې ماران سره د یو بل یاران شول یعنې دا چې اسالمي ګوند د کودتا مرسته اعالن کړه سره تړاو درلود

 (۱۳۷۱)سیوان په طرحه کودتا  نید بن

ې ړړه پای ته و نه رسیده. د جګګد ژنیو د تړون پر بنسټ د شوروي اتحاد پوځې ځواکونه له افغانستان څخه ووتل خو ج
ه خپلو لپاررامنځته کولو په منځګړتوب د یو متبادل او ټولو اړخونو ته د منلو وړ یو نظام  نود ختم لپاره د ملګرو ملتو

ه بڼه پپالن  زد طرحې په نامه یاده شوه. طرحه د یوه پنځه فقره ایبنین سیوان بیا وروسته د هلو ځلو ته دوام ورکړ چې 
 پاريسی ته لې ډلیناپییوه منځګړې د یو لنډ مهال لپاره  چې د افغالنستان دولت به د چارو واګي . طرحه دا وه تیاره شوه

. خو د طرحې عملي کیدو د مخه په نوموړې الره هوارويو تر سره کیدو ټاکند اړخونو تر منځ  د ټولوبه دا ډله او بیا 
ا د کوله او بی يمشریې کړیو او د مجاهدینو ځینو ډلو چې د نظار شورای ځینو طرحه د نجیب هللا په دولت کښې شاملو 

ما ته د یو مالقات پر مهال و ویل جنرال محمد اعظم ازبک د هیواد د شمال پورې اړوند یو "په نامه یادیده. ئتالف شمال ا
ستر جنرال دوستم اوسني لمړی مرستیال د چې په دغه جوړ جاړي کښې د شوروي اتحاد له خوا د هیواد د ولسمشرۍ 

ولو د ټد جبل السراج په سیمه کښې  "له لورې استازیتوب کیده دحمد شاه مسعومشر انظار شورا د او د غرب له لورې د 
ین بناو هم یې د سبب شو غونډه وکړه چې هم د نجیب د دولت د سقوط یوه شریکه  ناړخونو په ګډواو ذینفعو ذیدخلو 
ل الس واک په خپیې اقداماتو په لړ کښې چټکو لړ  په نطفه کښې خنثي کړه او د یونسخه د طرحې د عملي کیدو سیوان 

داخلیدو ک لبانو د تحریاط کابل ښار ته ددفتر ته پناه یوړه خو  نوډاکتر نجیب په کابل کښې د ملګرو ملتو. )کښې و نیو
رته د فیصلې پي محکمې نیوې قانود سره سم هغه په لمړۍ شپه د ملل متحد له دفتره را و ایستل شو او په مرموزه توګه 

د سیاسي ډیر او لږ واک د جهادي ګوندونو تر منځ و نه کړ(. حفاظت ملتو د هغه څخه  مهال ملګرو داو ځړول شو او 
و ااو هم د کابل د ښار د ویجاړیو او ړنګیدو  کوره کیدلو ، بې، د کابل د زرګونو ښاریانو د وژلوو پیلداخلي جګړپرسر 

  سبب شو. شخصي او دولتي شتمنیو د لوټ او تاالن  وټول

د یو سیمي خپل سری د څو کلونو لپاره او کوچنی قوماندان ستر طوایفي مسلطه شوه،. هر لپه ټول هیواد کښې ملک ا
سیاسي شنونکو او زیاترو عامو الن شوې. د ااو ت چارواکی جوړ شو او د افغانستان ټولي ملي او شخصي شتمنۍ لوټ

صو او د مخلپر خپل ځای . د جهاد فرضیت او تقدس کیږي توطیه بلل د جهاد بری نه بلکه یوهپیښې دا باور په وګړو 
ي خو د جهاد په نوم سوداګري، د وطن ړنګول او پلورل، د هیوادوالو مجاهدینو قربانۍ د ستاینې وړ او نه هیردونکي د

کښې زړه پورې دی بهیرونو په دې چې کوم شي  .يتوجیه وړ نه د د منلو اواو هیڅ چا لپاره هیڅکله وژل او سپکاوي 
دوه سرې ارتجاع سره السونه یو او د ولس کړاونه د تڼي او د بنین سیوان په طرحه د کودتاګانو پر مهال چې دی هغه دا 

 ې. پاشلد مرهم او پتۍ لګولو پرځای د هغوی په زخمونو مالګي و  یې یې و غزول او د ولس په زخمونو

 :ارزونه

 پایلې تر السه کیږي. دا د دې مطالعې څخه 

او ي کونکاو د ربړونو او کړاونو ډکې، تباه  ، بدمرغهکودتا کیدای شي سپینه وي یا توره خو پایلې یې تورې (لمړی

او غوښتنو تر السه کولو او سر ته رسولو لپاره تر واک ویجاړونکی وي ځکه چې دا د یو څو اشخاصو او کړیو د ناروا 

ډون ګولس په ټول بهیر کښې د ترالسه کولو او خوندي کولو لپاره.  سوکالۍحقوقو تامین او  روانه د ولس د  ،سره کیږي

طرحې چې هر کودتایي یې هم نه مطرح کیږي. تامین او سوکالي  وحقوقد نه لري. نو چې ولس پکښې ګډون نه لري 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 ،پینته تور، س وهغپر وړاندې پرتې دي. د سترګو پیښو ناوړه پایلې زمونږ د ولس  ویادو شوڅه وې خو د دغو پورتینو 

 کیږي. مذبوحانه کوښښ ګڼل ولس د تیر ایستلو لپاره  رنګ ورکول اوس هم د یا بلسور او 

د ټولنې ضد عناصر او غمیزي او ښې خپل کهرې پیښې په خپل بطن دې ګورو چې ارزوني په رڼا کښې  يد علم دوهم(

 .او هیڅ مثبته السته راوړنه یې نه درلوده زیږولې دياو ناورینونه 

ژوندیو  دآګاه او تعلیم یافته وګړي وو او  و زیاتتر ټولاو ټولنې د دې ټولو فجایعو لوبغاړي د هیواد څرګنده ده چې دریم( 

ا د شاملو اشخاصو او کړیو له خوکښې یچونو کبللی شو. په دغو کړهم همدوی کړکیچ اصلي عاملین د شواهدو پر بنسټ 

زمونږ د ولس او هیواد نه سپیناوي کوښښ ځان د او ي او لجاجت یهر ډول ماجرا جود ځان څخه د دفاع په خاطر 

 یاخستالبرآت نه پرې ، یالوپټجرمونه تر سره شوي او هیواد پر خالف له ولس ه پرې څوک ، نشي ې حلوالیستونز

کړي. د او ژوره  ږدهاود لسیزو غمیزه ال شي زمونږ کړاونه او  والی، بلکه ککوالی شيد چا قناعت تر السه  نه او

د نارینتوب، اعتراف او ولس ته مراجعه مردانه وار لجاجت پر ځای د شهامت څخه کار اخستل، په خپلو ناوړه کړنو 

او هیواد ژغورنې لپاره الره  رسیدوموخو ته د د ټولو اړخونو تر منځ د ګډ کار او ملي ځوانمردۍ او صداقت په معنا او 

  .کیږيڅخه د همداسې یو شهامت هیله افغانانو . د ټولو منځته کوي  رااو د باور چاپیلایر پرانیزي

 .ا دهجفملي  هاو پر هغه ټینګار یو ستر او د هغوی د ناوړه پایلو څخه دفاع یو ناپوهېبهیرونو  انهو او خایند دغو بدمرغ

ې اره د سترله پ نوایند قرباد فجایعو اړین دی. عدالت ولسي په صورت کښې اجت جلد ته کونکو ته ځد فجایعو رامنالبته 

 .مه لرراتلونکې هیل هروښانه او خپلواک ،او مبارزې حرکتسالم کښې د  رڼاپه  ۍد پوهې، آګاهیې دونو لپاره اوال بدلې

 د ماخذ د بیا یادونې څخه صرف نظر شوی دی.: په متن کښې د ماخذ د یادونې او تخنیکی ستونزو له امله ونهیاد

 پای
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