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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                   محمد اجمل زرمتی :ليکوال  ١٤-٠٣-٢٠١١  ني
 

 د غمونو وطن
  

ی کورنی او خارجی جنگونه و او يوازی وروستيو کلونو ته چی د هيواد اکثره خلک ئی   که د نولسمی پي هير ک
ی له تيرو  و نو دا زموږ گران هيواد او د دی هيواد وگ و په اور کی ٣٢شاهد دی نظر و ک  کلونو راهيسی د جگ

ی، په دی کلونو ک ی به هي داسی ورځ نه وی تيره شوی چی په هغه کی زموږ د هيواد خلک نه وی وژل سو
، په مليونونو نور بهرنيو هيواد دو ته مهاجر او همدارنگه په لکونو دانچی په نتجه کی په مليونونو خلک شهي  شوی

ی اوس هم دوام لری کیهره شپه چی خبرونو اورو نو د خبرونو سر .نور معيوب شول چی دا ل ،  د مرگونو 
ی يوه ورځ مو داسی د خوشحالی خبر وا نه اوريده چی زړه مو . اعدامونو او د بيگناه خلکو د وژلو په خبرو پيل کي

و . پری خوشحاله شی لور بيتی ولوستله چی په واقعی ډول ئی زموږ د هيواد د پي يوه ورځ می د يو دوست دغه 
ور بيان ی ان   :ک

   
ای غمونه اوریدبارا  په دی هيواد کی   په چا مرمی په چا بمونه اوری  په چا راکت                ن په 

  چی نور آرام ژوندون کوی په موږ مرگونه اوری                       کومه گناه کومه خطا له موږه شوی ربه    
  

نی کودتا وروسته چی د يوی ډلی پلورل شويو کسانو له خوا د  ه سر ته  کال ١٣٥٧د ثور د کرغي د ثور په اومه ني
ی را هيسی بيا نو زموږ په هيواد باندی د غمونو باران شروع شو هره ورځ مرگونه دی . ورسيده له همغی ور

کله چی بيا د شوروی سور . خلکو د خوشحالی ورځ و نه ليده. بمباری دی، د بيگناه کسانو بنديانول او اعدامول دی
ی چی په نتجه کی    د وژلو لپاره ئیپوځ زموږ هيواد ته راغی نو د خلکو ولی سالووی استعمال او تجربه ک خپلی 

واله بدل شو او په مليونونو کسانو خپل خوږ ژوند له السه ور ک داسی کورنی پاتی نشوه چی په يو  هيواد مو په کن
و د کود تائی رژيمونو ١٤. ډول او بل ډول ئی ناخوالی و نه گاللی حاکميت د په اصطالح  کاله ئی وخت ونيو تر

ه پای ته ورسيده٨ کال د ثور په ١٣٧١مجاهدينو له خوا د  ی د راتلو په خاطر ډير ډير .  ني خلکو د داسی ور
ی نو دوی به  ی وو او په دی اميد وو چی که د مجاهدينو رژيم قدرت ته ورسي ی وو، شهيدان ئی ور ک خيراتونه ک

ید اهللا پاک ثنا ووائی او د شکرانی لمن ی راوستی چی . ونه به و ک ولی متاسفانه مجاهدينو په خلکو داسی ور
هر يو په دی پشيمانه وو چی ولی ئی د . صه شوهخلکو داکتر نجيب ته قهرمان وويل او همغه د پخوانی کفن ک قي

يخ کی ئی د مجاهدينو رژيم داسی کارونه سر ته ورسول چی د دنيا په تار. مجاهدينو د حاکميت لپاره دعاوی کولی
انکونه او ثقيله سالوی . ساری نه و ليدل شوی تلی اردو وه ړنگه شوه  د افغانستان ملی اردو چی په سيمه کی يوه غ

ول چور شولمونهموزي. کباړ شوی او په پاکستان و پلورل شوی و برخو . ، بانکونه او ملی اثار ار په  د کابل 
یوويشل شو او په هره برخه کی تنظمی مشرانو جال د خلکو شخصی شتمنی چور شوی او د  . جال پاچاهی اعالن ک

و د دنيا هر جابر او ظالم ته برائت ورک. خلکو په ناموس او عزت لوبی و شوی خلک د داسی . مجاهدينو په خپلو ک
ی په شا شوی او  حاالتو سره مخامخ شول چی ل بيا د افغانانو ک دی يو  و وطن پري  هر چا به کوشش کاوو تر 
ی او دا . نورو هيوادونو ته مهاجر شول ل بيا خلکو الس په دعا نيولی وو چی که لوی خدای په دوی رحم و ک دا 

انونه ئی د دين خدمتگاران بلل د طالبانو په نامه را من ته . له شره و ژغوری  ل دوی د دی ظالمانو بله ډله چی 
وس کسيزی ډلی په جوړولو سره د بول خلکو چی د مجاهدينو ظلمونه  . دک له الری هيواد ته راغلهشوه او د يوی پن

ه او هغو ته ئی هرکلی وويل، طالبان و توانيدل په  ه خالصه ک ل ئی بيا په ډير اخالص طالبانو ته غي ليدلی وو دا 
 ړنگ  کال د ميزان په مياشت کی د مجاهدينو رژيم١٣٧٥کم وخت کی د هيواد ډيری سيمی و نيسی او با الخره ئی د 

تيده او کابل ئی و ني  فيصده خاوره تر ٩٥، وروسته ئی بيا د هيواد ولک او د وخت جمهور رئيس ربانی مزار ته و ت
  .ولکی الندی راوستله

مو رسيدلی  که خلک د مجاهدينو د ظلمونو له السه تر دوو سپ ی سر کی خلکو د طالبانو تود هر کلی و ک  په لم
تراتيژی يا دخپل حاکميت د دوام لپاره اجندا نلرله او فقط د اسالم تر نامه الندی ئی په وو ولی طالبانو هي کومه س

کر کی هم وی تنی نه وی بلکی د اسالم سره په  له امير . داسی کار و الس پوری ک چی هغه نه تنها اسالمی غو
ول طالبان مقرر شول کی دومره طالبان له . المومنين نه نيولی تر پيره داره پوری  کومه کيدل بس هر چا چی تور پ

د هر جرم د ثابتولو لپاره د مجرم داسی . هطالبانو د وحشت او بربريت دوره را من ته ک. په سر ک هغه طالب وو
ی د وهلو له ډاره به ئی اقرار  ه ويل او که به ئی جرم هم نه وو ک وهل وو چی هغه به د وهلو له ډاره سمدستی هر 

ارنوالی .کاوو وک په هر نامه و نيول دومره به ئی وواهه چی د  ل به چی طالبانو   تحقيق ته ضرورت نه وو يو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يان . نی به بيخی د وهلو له السه معيوب شول د طالبانو په هره قطعه او عسکری فرقه کی د مال په نامه بهرنی پو
، عکس اخستل هم په کبيره ون، تلويزيپه چوکی کيناستل گناه وه، د ږيری خريل خو بيخی گناه کبيره وه. ناست ول

ه . په دفترونو کی کارونه نه وه.. گناهونو کی شمار وو ار د سوالگرو  ول مامورين کراچی وانان شول او د کابل 
نه   د خلکو د شخصی شتمنيو د غال ډار. ت وهيوازی نسبی امني. نه کومه پروژه وه او نه هم پراختيائی پالن .ډک وو

 ساعته وو خو طالبان چون د غرمی په خوب عادت ول نو سمدستی د غرمی له ٦ول د دفترونو کار په رسمی ډ. وو
ول بيده کيدل او د خلکو ژوند او په خاص ډول د . بيا به په دوو بجو د لمانحه لپاره را پورته کيدل ډوډی وروسته به 

مامور او مدير به په کراچی کی ترکاری کار نه پيدا کيده او هر . مورينو د ژوند شرايط ډير خراب ولدولتی ما
وله چی هغه هم ډير د مشکالتو سره انته پاچاهی . خر د دولت مخالفينو او په رائس کی ربانی د هيواد په شمال کی 

درلوده او د روسانو په مرسته ورته په کنتينرو نوی پيسی چاپيدی او هغو ته ورکول کيدی چی د طالبانو د نظام د 
ان سره بازار ته وړی او سودا به ئی را نيولهپيسو نرخ د کا يو . غذ په بيه شو خلکو به په خلطو کی پيسی له 

د خلکو بانکی ذخيری او د پورونو .  افغانيو وه١٥٠٠٠٠ زره افغانی او د دوستم په پيسو په ٨٠امريکائی ډالر په 
. رو سختو اقتصادی ستونزو سره مخامخ ووخلک د ډي .لی طالبانو ته کلداری پريمانه ویو. پيسی په نيست بدلی شوی

ی خه هم خالص ک ل لپاره بيا الس په دعا نيولی وو چی که لوی خدای دوی د دی ډلی    .خلکو د دريم 
و د رامن کان و خوړد سيپتامبر د پي ی ستر  . ، او آمريکا د طالبانو د رژيم د ړنگولو پالن جوړ ک ته کيدو سره ن

ه کی الس درلود ولی امريکا له طالبانو خپل سره له دی چی تر اوسه  پوری نه ده ثابته شوی چی طالبانو په دی پي
ه او با االخره د  ت او طالبانو د هغه له سپارلو ډډه وک من بن الدن و غو ه امريکا ٢٠٠١د  کال د اکتوبر په اومه ني

ه او د يوی مياشت په موده کی ئی د طالبانو رژيم    .ړنگ کپر طالبانو حمله وک
لی شروع شوی ولی متاسفانه د نوی نظام بنس  د طالبانو د رژيم له ړنگيدا وروسته د نوی افغانستان د جوړيدا هلی 
ل او د دی ډلی د سياسی  ول امتيازات يوازی يوی ډلی ته ورک ودل شو او امريکا په يو آړخيز ډول د نظام  کوږ کي

ل شول د خلکو کورونه بيگناه خل. مخاليفينو سره بد چلند شروع شو ک د طالب په نامه ونيول شول او زندانونو ته ولي
و له خوا تالشی شول داسی خلک په حاکميت کی شريک شول چی د هغه السونه تر . د طالب په نامه د شپی او ور

ی ال او. نگلو پوری د خلکو په وينو سره وو س هم دوام په ناحقه راپورونو د خلکو کورونه بمباران شول او دا ل
  .لری

پل شول او د هغو مينی ورانی شوی او د هغو  تانه و  لورو رژيمونو کی په زياته پيمانه پ متاسفانه په دی تيرو 
تنو تر اوسه پوری دخپلو روا حقوقو د السته راوړلو لپاره. ميندی او خوندی بوری او وراری شوی تنی او   پ يو ر

پلهر رژيم چی را من. صادق مشر پيدا نک تنو د پخوانی رژيم خلک په يو نوم او بل نوم و  تنو .  ته شو پ پ
مجاهدينو او طالبانو د پخوانی رژيم کارکونکی د کمونيستان په نامه و وژل او اوس هم و گوری طالبان په خپلو سيمو 

ږونه پری کوی کی خپل د کلی خلک چی د هغو پلرونه پيژنی د حکومت سره د کار کولو په نامه وژنی او د چا غو
ی د هيواد  تهحال دا چی داسی پي و قومونو د هر رژيم مشران د تاجکو. په نورو قومونو کی ن ، ازبکو او نورو ورو

تنو مشر معلوم نه دیاوس هم مشران دی مگرم م   .تاسفانه د پ
   

يدلی ولس خپل رحم و  ل د افغانستان په ک خه هيله کوم چی دا  ی او دا خلک نور د زه د کائناتو د ستر رب  ک
ظالمانو د ظلم او تيری له منگولو وژغوری او په دی هيواد کی يو ډاډمن آمن راولی او نور نو د وير او ماتم 
ی چی هغه و کوالی شی  داستانونه تکرار نشی او د هيواد د واکمنی لپاره يو خوا خوږی او په وطن مين رهبر پيدا ک

ه قومو ول او د هيواد د ابادی لپاره په مينه اود هر ډول تعصب نه پرته ورو ینه سره را    ،د وژلو.  اخالص کار و ک
یوهلو ی ته خاتمه ورک و الندی کولو ل و لوړی و بولی. ، بندی کولو او د قانون تر پ ی تر خپلو گ  د هيواد ملی گ

تون وک امتياز وا نخلی او هر چاازبک  تاجک،  او نور نو د پ ه کار کولو په بدل کی امتياز ، هزاره په نامه   ته د 
  .ورک شی

   
ت   په در ن

 
 

  


