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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 egerman.d-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

  
  

 ۲۱/۰۱۰۲//۰          شیرزی. ع
 

 !رایه چا ته ورکړي
 

دریو لسیزو په بهیر کې د بهرنیو استخباراتې کړیو د مسستقیمې السوهنې او د پردې پالو په  څه باندی دافغان ولس 
 .بدل شوه  وعملې برخه اخیستنه کې وطن وران او په کنډوال
، د افغانستان د خلکوغمیزه د و کې وسوزیدل او ال تر اوسه سوزيلمبافغانان خپل په دې موده کې د تنور په سرو 

هغې ورځې څخه راپیل شوه چې د پخوانې شوروې اتحاد سرو لښکرو د مدرنه تخنیکې او تخریبې وسایلو سره 
 .جوخت د افغانستان په پاک حریم یرغل وکړ 

، د افغانستان هره شري برخو کې یرغمل کړلتصادي او باق افغانان یې د ژوند په هره ساحه کې وکړول په سیاسي،
، په زرګونه افغانان یې د مهاجرت دیار ته مجبور او په افغانانو په پاکو وینو سره کړه کوټ او هره ډبره یې د

 .، په لکونه لکونه یې د مرګ تورې کندې ته ورټیل وهل رګونه یې د تورو تمبو شاته واچولز
، هغه د پاکو احساساتو لرونکې افغانان چې مهاجرت ته اړ شوي وه  د دریدهوطن تولیدې ماشین په تپه و د ګران

 د. و کیښنول اوښکې یې ورپاکې کړيګځن، زمونږ د وطن قسم خوړونکو دوښمانانو تر خپلو ولویدلته پردیو السو 
رته داسې دوي مغزونه یې و ، دبادې او تباهې سناریو په الره دهدې نه خبر نه و چې دپردې شاته د وطن د بر

دې راګیر  د هغوي سره جګړه فرض عین ده ، روسانو نیولې او دل چې ګواکې دا وطن نور زمونږ نديپریمنځ
، خرڅالو معامله یې د پاکستان د اېشویو انسانانو په منځ کې داسې خلکو هم شتون درلود چې ال پخوایې د وطن د 

 .ایران د ساواک سره السلیک کړي وه  ، اې او دایس
لفت وښود چې د سردار محمد داود خان د جمهورې نظام سره یې د پردیو په لمس په علنې ډول مخا ه کسان و  دا هغ

ځانونه ورواچول هغوي ته یې د پیښور په بال حصار کې مجللې یې ، ای لمن ته د وطن څخه وتښتیدل د ای، ایس
تان د ملیشاو کالۍ یې ورواغوستل او په ، د پاکسدوي په چوپړ کې ورکړي خونې سره د ټولو ملحقاتو برابرې او د

سیمه کې نظامې زدکړې د پاکستانې جنراالنو لخوا ورکول کیدلې پدې هیله و چې کله موقع پالس ورشي د افغانستان 
یې دهمدې فراری  افغانستان کې د یوې سیاسي تحول په رامنځ ته کیدو سره. د خرڅیدو بشپړ سند به ورامضا کړي

ی پوره ګټه پورته کړه د افغانستان د تباهې او بربادی پالن یې د همدو فراریانو په الس ورکړ ، اکتلې څخه ای،ایس
و په اساس مهاجر شوي یاو په اصطالح د مجاهیدنو د رهبرانو نوم یې ورته تعین کړ هغه افراد چې د یو لړ مجبور

 وړه ګټه پورته کړه، دا لښکر د ای، ایس حساساتو څخه نادوي د پاکو ا د ځان سره کړل او د یېوه په مختلفو میتودو 
د پردې )و نام نهادو رهبرانو په الرښونهای په مستقیمه الرښونه د ګران وطن د ورانولو او ویجاړولو په مقصد دهمد

د برښنا  ،روغتونونه ،ونه، سرکونه، ښونځې، پوهنتونونهوطن ته رالیږل کیدل تر څو د وطن پل (شاته اي، ایس، ای
 .وټ او ویجاړې کړي چې همداسې وشولورې ټول ګټې موسسې لبندونه او ن

د وطن یو لوی قشر په لوی الس د سواد د نعمت څخه بې برخې او دې ته اړ ایستل شول چې د پردیو پدې نا مقدسه 
دې مجبورو او بې وسو لیکو څخه د سون د موادو په  ، دخه واخليجګړه کې د خپل ګران وطن په بربادې کې بر

تله چې نن د نوم ورکو او حقیقې مجاهدو په نوم یادیږي او اوالدونه یې په بازارونو کې موټرشویې سواخ توګه ګټه
 .ه شوياو سپیلنې دود کوي خو د رهبرانو سرمایو د تراکم په لحاظ د هیواد څخه بهر او په پردو بانکو یې ذخیر

. صرو او ملیاردو ډالرو څښتنان کړلیې د ق همدې رهبرانو د پاکو مجاهیدنو په سرو داسې سودا وکړه چې ځانونه
 :یو شاعر وایې

 نن ساالر د قا فلې او د کاروان دی  چې ژرندې چا خر نه ورکوله
 

وطن په نورو ښارو راکټې حملې پیل د وطن بې دفاع او مظلوم خلک یې  همدې رهبرانو په الر ښونه په کابل او د د
دې ړندو راکټو په پایله کې  دوي بادارنو به ورڅخه خوند اخیسته چې د هره ورځ په وینو لمبول دي پردې پالو او د

 ، دا وطن دنه و چې خلک د ویر په ټغر کښیننيتر نمیایې زیاد افغانستان ړنګ او په کنډواله بدل شوه داسې ورځ به 
ه خاورې ړ شوه چې لکه د زورور طوفان څپه پرې راغلې وي او هر څه یې د خاورو سرادوي په السو داسې ویج

دوي دالسه یې په ښکل د اښکالو د  کړي وي د وطن شیرازه له منځه الړه داسې کورنۍ به شتون ونلري چې د
 . یر او د غم په ټغر به ناست نه ويزهرو ګوټونه نه وي ت
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پدغه بدمرغه بهیر کې نړۍ وغوښتل چې یو نسبې سکون د ملګرو ملتو په وجود کې د بیننسیوان تر مشرې الندې 
سف سره د ځ ته کړی تر څو د افغانستان دي در په دره ولس ته د سا اخیستلو زمینه برابره شي خو په تا  رامن

تالف په پایله کې دا پالن د یوې منظمې او رهبرې ئکشمیرې ببرک کارمل او د جمیعت اسالمی ګوند د نا مقدس ا
و تنظیمو رهبرانو ته د کابل د لوټ او تاالن شوې کودتا په نتیجه کې له ماتې سره مخامخ شوه د اوګونو او اته ګون

، دا پردې پال د خپلو بادارنو په الرښونه د کابل ښار استخباراتو لخوا ورکړل شوه منظم پالن د پاکستان او ایران د
، ملې طبعې ،ت ښاریې په بشپړه لوټ او تاال کړته د منظمو او تربیه شوو لښکروسره راننوتل په راننوتو سره جوخ

کوټبندونه،  ،و السو ته ولویدل د دفترونو شیشې، او کلتورې زیرمې یې د موزیمونو په ګډون د دوښمانو پلیتیخېر،تا  
رسو په بدل کې چچوکۍ او نور د بیت المال پر وسایلو رحم ونشوه د ښار په بازارونو کې د سګرټو او  ،میزونه

ودنه ورکړل شو ټوټې یې پر پاکستان خرڅې اچ ، په لوې الس د روغو ټانکونو الندې بمونه کیښودل شوخرڅ شول
شوي کله چې د دفترونو او د خلکو د کورونو لوټ او تاالن ختم شو بیایې د پاټکونو په جوړولو پیل وکړ دوي داسې 

ي ډیر لږ وخت کې د مادې نعماتو د ویش پرسر داسې یو د بل پر ځان ولویدل چې یو دبل پر دد قدرت تږې وه چې 
 .او پاټکونو باندې وویشل شوه لوح  ې جوړې کړي د کابل ښار پر م  چراو م   هضدیې سنګرون

دوي په ولکه کې پریوت د لوټ پر محال د وړو سالحو څخه واخله بیا تر درنو وسلو پورې د  د ښار هر محل د
ه مستقیمه ، د مجاهیدنو د رهبرانو پپایله کې ښار په کنډواله بدل شو کابل پر بې دفاع خلکو استعمال شوی چې په

ناه کابلیان شهیدان شول د کابل ښکلې ښار ګبې  ///۰۰ سالح ګانو د کارولو په پایله کې الرښونه د درندو او سپکو
، کابل د مومنانو په قتل سیران شولد اوسیدونکو له پاره په جهنم بدل شو د ښار اوسیدونکې د جګړې په ډګر کې ا

 .ګاه بدل او د قربانې ځای ونیوه 
خاوندان شول په بیسوادو  ماڼیورمان ورکونکې د لوټ او تاالن په پایله کې د قارونې شتمنیو، اومجللو د جګړې ف

ځانویې د قهرمانې او مارشالې منصبونه ځانوته وټمبل و وطن هستوبود یې په خپلو منځوکې وویشه کابل داسې 
ارمان او د  (جنرال حمید ګل)تخباراتې کړیوریخ کې په یاد نلري دا جګړه د بهرنیو اسکومه جګړه د خپل شتون په تا  

بې ګناه انسانان د  ///۰پردې پالو په السو عام وژنه د نسلونو وژل کیدل و چې یواځې د افشارو په جګړه کې 
رو او د قدرت د تږو په السو پرې شول چې مرګ کندې ته ورټپل وهل شول د مظلمو ښځو تیونه د همدو جګړه ما

جګړه د کابل په زړه کې  لمریز کالو په بهیر کې دا پردې /۷۳/==  ۷۳۰/مستند فلمونه یې ټولې نړۍ وکتل د 
، شیوکې،بکرامې چهلستون، چارآسیاب ،داراالمان ،دشت برچې، میرویس میدان، دریمه او څلورمه کارته، دهمزنګ

 .وره شوه او د کارتې نو سیمو کې خ
جګړه مارو په الس د جګړې تورې لړې د هیواد په کوټ کوټ کې خورې د لوټ او تاالن په پایله کې همدې  د

رمایې الس ټوپکمارو او د جګړې قوماندانانو د خپلو خرڅ شویو رهبرانو په دستور او هدایت داسې په وینو لړلې س
، او هوایې کرښو څخه ووتلي او د بهرنیو پمپ ستیشنونوښارکوټو،  ،ته راوړلي چې د کورونو، سرایونو، بانکونو

، مذهې او ژبنیو سیالۍ چې زړیې د همدو له پاره ځاې پیدا کړ د هغه قومې، سمتې بانکونو په زړه کې یې د ځان
دوي په زړونو کې کرل شوي وه یو د بل په قسم خوړونکو دوښمانانو باندې بدل شول هر تنظیم به  پردیو په السو د

 .افغانستان د بریلیتوب په معنی و بل فتح د خپل بریلیتوب سنګر باله پر کابل بریلیتوب د ټولد کا
 ! ګرانو وطن والو خویندو ورونو

دغه پورته ناخوالې او نادودې چې پردیانو زمونږ د وطن په بې ګناه ولس په پاکو وینو خپل پلیت السونه سره کړل 
دې ناخوالو څخه په دې معنې ده چې د لوې سمندر څخه د  ده زما یادونه ددي حقیقت ویونکې  او د وطن هره ډبره د

 .افغان د زړه په کور کې هک شویدې ریخ د هریو څاڅکې حیثیت لري دا زمونږ د ولس په وینو لړلې تیر تا  
رمې ه ډیره بې شد افغانستان د خللکو قسم خوړونکو دوښمانانو او د ولس وینو څښونکې یو ځل بیا پ اوس همدغو

اد د ولس په سترګو کې خاروې وشیندې د خلکو په مخ کې بیا ودریږي او د ملت څخه د اعتم سره غواړي چې بیا
دوي پیل ولیده چې د داود خان د جمهوریت څخه فراری او  تاسو ټول ملت د را یه واخلي ملت بیا اغوا کړي

یې الس ته راوړلي او د افغان ولس په وینو پاکستان ته و تښدیدل او انجام یې هم تاسو ګوري چې قارونې سر ما
 .لړلې سرمایو ته غزونه ورکړي 

دې پورته کړنو یادول  زه د کوم ځانګړی نوماند څخه مالتړ نه کوم او یا ولس ته منفی ذهنیت ورکول نه غواړم د
، شي پټوليرڅخه سترګې نزمونږ د ټولنې یو عینې واقعیت او د ټولنې په یوه برخه بدل شویدي چې هیڅ څوک و

ه پوهیږي چې غل ریخ په اوږدو کې هر ډول کورنې او بهرنې سیاستونه وازمویل اوس ولس ډیر ښافغانانو د تا  
 ؟ څوک او مل څوک دی
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سف سره باید ووایم یو څو نومورکې او بې پته انسانان راپیدا شوي چې د یو وخت ډوډۍ او یا د یو څو خو په ډیر تا  
، وطن ورانونکو باندې خرڅ کړي او د هغوي کې ځانونه پر پدې پالو، انسان وژونکوسو په بدل په وینو لړلو پی

و د هغوي او د اعتماد رایه په حساب اړ او محتاج انسانان وغولوي ا «ګاو یک موېاز»څخه همدا پیسې اخلي د 
نه پخپل وړکوټې ملو، دا بې پته او افغان دوښمنه انسانان غواړي د خپل بادارنو تور عیبونه او بشرې ضد عواخلي

دوي په هره دسیسه باندې ښه پوهیږي دغه انسان وژونکې او په  ، خو اولس ویښ شوې دڅادر کې راونخاړي
 .سادیږم اخته مریضان یې ډیر ښه پیژندلي نور نشي کواالي د قوم اوسپنیز هوټ بدل کړي 

 ! ګرانو وطن والو
 بیا هغه چاته رایه مه ورکوي چې 

 .رکوي چا چې دا وطن په کنډواله بدل کړ هغه چاته رایه مه و .1
 .بې ګناه کابلیان یې د مرګ کندې ته ورټیل وهل  ///۰۰هغه چاته رایه مه ورکوي چې  .2
 .هغه چاته رایه مه ورکوي چې پدې مظلوم ولس یې د مړې رقصونه اجرا کړل  .3
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 جنرال حمید ګل او نصیرهللا بابر ته تسلیم کړل 
ن په وساطت د فرانسې او اروپا په چې د پنجشیر زمرد یې د محراب الدین مستامه وکوی هغه چاته رایه  .7

 .بازارونو کې خرڅ کړل 
، سمتې مرضونو اخته کړ او چې دا جنت نشان وطن یې په مذهبې، ژبنې، قومې هغه چاته رایه مه ورکوي .8

 .پل مطلب اوچتويدي څخه خ اوس د خیر په غونډې ناست دي د قوم د بې اتفاقیو ننداره کوي او د
د قوم د وینو څخه یې قارونې سرمایې پیدا کړي او اوس دا سرمایې د بهر هغه چاته رایه مه ورکوي چې  .9

 .په بانکونو کې پرتې او نوره سرمایه پرې راټړلوي 
 

 ! ګرانو وطنوالو 
 

دی چې د خپلو کړغیړنو اعمالو سزا یې لیدلې  چیرې حق او عدالت حاکم واي د دغه نوماندانواکثریت په ځای ده ک
ه ورپیژندل شوي وي په دیره سپین سترګې غواړي دا ملت یو ځل بیا اغوا کړي او په واي او نړیوالې محکمې ت

 .سترګو کې یې خاورې وروشیندي 
متقې او پرهیزګاره وي، دي وطن ته  ،سونه یې د چا په وینو سره نه ويداسې یو نوماند ته رایه ورکړي چې ال

 .شي ده په وجود کې خوندې ، د ټولو ورونو قومونو ګټې دمتحد وي
شجاعت او تدبیر  ،درده څخه با خبره وی هم د مدیرت خلکو د د داسې یو چاته رایه ورکړي چې هغه پوه وي،

، ما ري چې هر یو وایې چې زه ډاکتر یمتقلبې او په پیسو رانیول شویو شهادت نامو ته مه ګو ځینودې  خاوند وی د
 شمیروهیږم چې یو پیا هغه ډاکتر زما هم صنفې وه زه ن د یوه هم صنفې په افغانستان کې ونه لیده چې ویلې وي دغه

 .ځانونه ډاکټران معرفې کوي دوي چیرته زدکړې کړي او دا داکټرې یې څرنګه الس ته راوړي 
دي له پاره عملې او اوسپنیز ګامونه اوچتول په کاردي که  قومونه په چیغو او سورو خپل تقدیر نشي بدلولي د

او سړې وژونکو څخه خالص شي د خپل  دي فتنه ګرو ،دمو کاروان حرکت وکړياینې په لور غواړي چې هوس
 .وجدان په حواله خپل رایه وکاروي 

 .د یو موټې او سر لوړ افغانستان په هیله
 


