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 ء د اشغال خال
 
 

خورجین سره راځي ، کله چي وتلو ته مجبوره شی ، کوښښ   د  لکه څنګه چي هر اشغال د غمونو 
د زاړه کفن کښ په مقام کي پریږدی   کی  تلو پر وخت ځانونه د خلګو په ذهنیتونو  بیرته کوي چی د 

چی غمونه یې پر اشغال شوی خاوره   او د ساده اولس دوعا ګاني په هغه خورجین کي ورسره یوسي
   . څنډلی دي 

یو کی د اوړو پزه جوړه کړه ، هر څومره  ن ژکله چي ګرباچوف د شوروي اشغال پر وخت ځانته په 
ې یې په بیالبیلو سیمو کي د ناامنیو اور ته لمن  چی یې د وتلو وخت را نژدې کیدی ، یو په بل پس

وهل او په بشپړ وتلو سره د نبي عظیمي د یارانو په الس د چارو واګي په پریولي پتنوس کی د  
دوستي   د معاهدو او پروتوکولونو پربنسټ  و هغي ډلی ته و سپارلی چي ال پخوا یې ورسره مجاهدینو 

  . زاړه کفن کښ ټولي ُدعاوی تر السه کړي  پخه کړیوه . پدې توګه یې په پایله کي د 
داسي ښکاره چي امریکایې اشغال د اوړو دا پزه په دوحه کي تر السه کوي او ددې الري په اصطالح  

امني منځته  اد اشغال د خالء ذهنیت ته وده ورکوي . دادی وینو چي په بیالبیلو سیمو کي داسی ن
په   دا مهال ره توپیر لري . یوه وړه بیلګه یې راځي چی شکل او مضمون یې د پخوانیو سره ښکا 

   . میدان وردګو کي د بهسود اولسوالی ده
، که نن وي یا سبا ، ټغر یې   پدیده نده و ښوده چي هیڅ اشغال دایمي دا د برټانیې د امپراتورۍ زوال

وخت    ټولیږي . تر اشغال وروسته معموالً ګرمي سیمي منځته راځی چي لوګی او تودوخه یې ال ډیر 
مجسمې   دوام کوي . دغه ځای دی چی و ډیر غور او هوښیارۍ ته اړتیا لري څو زاړه کفن کښ ته 

   . يش نجوړی 
   ! پر هیواد مینو قلموالو 

جوړه   خال  مصنوعي  واک  د  راته  خال  اشغال  د  چی  واړوئ  خواته  هغي  مو  څوکه  قلم  د  راشئ 
لوړه بیه تمامیږي . اشرف غني او مال  ددغي خالء جبران په ډیره   اوس پدې ښه پوهیږو چي  ی.نکړ

خال څخه   واک د لنډي مصنوعی  هیبت هللا اخند دواړه افغانان ولي مؤقتي خلګ دي ، څوک چي د 
چی دا اوس یې چاړه تر هډوکي رسیدلی ده . راشئ د   اوږد مصیبت تر السه کوي ، هغه اولس دی

ساتلو الری چاری په ګوته کړو ،  وطن د ګټو په اډانه کي د نظام ) امارت وی که جمهوریت ( د  
چی احساسات د رنځ دوا نده . دوه وړونه ، یو ټغر . بس   کړو  اولس او د اولس ساتونکي پدې پوه 

  . همدې لوری ته به مو د قلم څوکي را اړوو 
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