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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2۵1۲۱1۵۱2۲          هللا صافیدمحم 
 

 ورځ شهیدانو د دریمه عقرب
 

 امر، په زوم پاچا د ولي، سردار د کی کال 1۴۱۱ په ورځ دغه په کال 1۴۱۱ ورځ شهیدانو د دریمه عقرب د

 ډزې کاوه، الریون ضد په تحریم د ګډون د کی مجلسونو په پارلمان د چه متعلمانو او محصالنو هغو پر پولیسانو

 ګل ورته یې کی کور وو، ګالب یې نوم ،پیژنده ښه مې تن یو څخه هغو د ووژل، یې ځوانان تنکې تنه څو او وکړې

 میشته کی زکند په خو وؤ، تګاو د کی اصل په پالریې. وو ځلمی چټ خاوند، ونې لوړې د غښتلی، ښکلی،. ویل آغا

 زکند د آغا ګل. ویل کاکا فروش کورتۍ ورته مونږ درلود، دوکان کوټونو لیالمي د یې نږدې ته چوک ښار د وو،

 شیرآغا ورور مشر خپل د. وه کړې پیل کړه زده کی لیسه حبیبیه په کابل د وروسته فراغت د څخه ښونځي متوسطه

 دوکان خرڅولو د بوټانو د کی کوڅه یي منډ نښتې سره پله د عمومي باغ د کابل د شیرآغا. کاوه ژوند یې کره

 د یې ورور چه ژړل، سترګو سرو په ده ورغلم، پاره د تحېفا کورته یې زه چه کله. وو شاته یي منډ کوریې درلود،

 یې څله. وؤ کړی ګډون کی مظاهره ایزه سوله په یې سره همصنفیانو خپلو د. وو نه غړی ګوند کوم د مخالف دولت

 او مظاهرو په شان په ورځ نړیواله کارګرو د ورځ، لمړۍ می د لکه درییمه عقرب د به کال هر نو ؟وواژه

 دولت په سره محکومولو د فاجعې دي د کښی په به استازو خوځښتونو د او لیکوالو چه له،کید لمانځل سره میټنګونو

 په درناوې د شهیدانو مبارزو هغو ټولو د توګه پدې نو. کولې وړاندی یې به الرې تګ سیاسي خپلې او کولې نیوکی

 عقرب د دي، کړي قرباني ځانونه یې کې الر په راوړلو السته د ژوند خپلواکه او حق انساني د افغانانو د چه خاطر

 او خراسان آریانا، یې نوم چه راهیسې، زمانې پخوانۍ د کې، ټاټوبي په زمونږ شوه ونومول ورځ شهیدانو د دریمه

 او مقدوني الکساندر د چه درلود، شتون قشر غښتلي خاوندانو فکرونو روښانه د تل وو، افغانستان اوسنی که

 انګلیس د کړی، پورته آواز خپل یې وړاندې په ځواکونو زبر امریکې او روس اوسنیو د آن رانیولې نه چنګیزخان

 د ضد، پر قوانینو ظالمانه د چارواکو د بیا تیره په. راپارولی ولس یې پاره د شنډولو د دسیسو او یرغل د پاکستان او

 چه) شوي واسکټ شوي، ځړول دار په. يد کړې مبارزه سرښیندونکې یې کې مقابله په استبداد د ملکانو او خانانو

 وراسته کې زندانونو نمجنو او چالونو سیا په شوي، الوزول توپ په ،(کړې پرې ځینې یې به پښې دوه او السه دوه

 لمړي توګه، په مثال د. شوه پیدا را حلقه بله به وروسته کاله څو ،شول وځپل به روښانفکران لهډ یوه. دي شوي

 حبیب شاه د کوله یې غوښتنه چلند خپلواکه د ارګانونو قضایې او مقننه د حکومت، د قانون د چه خواهان مشروطه

 نور شو، والوځول توپ په ځوی الکوزي مولوي د واصف سرورخان دمحم مال-مشریې. شول تارومار خوا له هللا

 هغو د چه راغلل مینځته «افغان جوانان» وروسته بیا. شول واچول زندانوته تورو سیاچالونو، یې ملګري رلساڅو

 بښونکو آزادي د هغو د شول، ټول را خوا په هللا امان شاه ځلمي د خواهان مشروطه دوهم. وړل مخته یې ایډیالونه

 کې سیمه په یې لکۍ امپراطورۍ لویې د انګلیسانو د .راوست مینځته یې نهضت امانیه. وکړ مالتړیې خیالونو

 مینځته یې اصالحات ټولنیز. ورکړه بڼه قانوني ته فعالیتونو قضائیه او مقننه اجرائیه، د یې کې هیواد په. پریکړه

 ټولې دا سره نسکوریدو د پاچاهي د هللا امان غازي د خو. شوې پیل پروژې سترې تخنیک او کړې زده د. راوړل

 ویښ یې کې مقابل په. شو رواج اختناق پخوانی هغه بیا کې پاچاهي په کورنۍ د خان نادر د. شوې شنډې هڅې

 او شول، زنداني مودې اوږدو د هم دوۍ خو. ودانګل ته میدان مبارزینو شان په جتا او غبار محمودي، ځلمیان،

 او خوځښتونه پلوه نوښت چه هڅول پاچایان افغان پرنګیانو، چه خوداده خبره عجبه. شول کړی فرار یې ځینې

 د او نهضت روشننفکره دورې اوومې د شورا د کې سلطنت په پاچا وروستي د. وځپي شخصیتونه مبارز

 د. وګالل یې ربړونه اجتماعي او کړل تیر زندانونه اوږده دهمزنګ د هم ورو مخه غوښتنو ملي او دیموکراتیکو

 خارجیانو ولیدل، دوزخونه سر پر دنیا د افغانانو. شوې تویې وینې ډیرې وطنوالو د زمونږ وروسته کال1۴۱۱

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_mohamadulah_de_aqrab_drijama.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_mohamadulah_de_aqrab_drijama.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 قومي او ایزو سیمه ژبني، حزبي، مینځي خپل په ،وویشتل راکټونو زرګونو په یې کورونه واچول، بمونه ټنه لکونو

 بې د افغانانو شهیدانو شوو وژل ټولو د هم امله همدې له. شول شهیدان او معیوبه شمیرافغانان زیات کې شخړو

 په ځکه لري، اړه افغانانو ټولو په ورځ شهیدانو د نامه په درییمې د عقرب د. شته اړتیا ته ورځې یادونې طرفانه

 مشروطه لمړي د که. وه نه نښانه نښه کړکیچ د پرسر مذهب د او ،حزب د ژبې، د سیمې، د قوم، د کې هغه

 پروانی، بارکزی، بلوچ، قزلباش، هزاره، کندهاری، لغمانی، الکوزی، کې هغې په وګورو، لست مشرانو خواهانود

 ګډون مبارزان عقیدې او سیمو مختلفو او قوم هر د افغانستان د یانې دروازی، ګی، میمنه سیغانی، لوګری، چنداولی،

 هغو د. ده همداسې مټ کټ کړو، یاد په شهیدان ځوان تنکي مظاهرې د میاشتې د عقرب د کال۱۱ د که. لري

 په جنتونه ته دوۍ دې باچا هللا. وي هښاد دې ارواح شهیدانو ټولو د. دی احترام شهیدانو ګردو د وطن د درناوی

 . کړي برخه

 وي درنه دې ورځ شهیدانو د درییمې، د عقرب د


