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 ۱۵مارچ ۲۰۱۶

ډاکتر عبدالرحمن زمانی

د هرات د حوت د  ۲۴مې نيټې پاڅون
افغانستتتتتان د ران دیواد د ولو اوستتتتیدوناو افغانانو ډ کور د  .دغه کور چې دامپراتوریو په ور شتتتتلري لر  .د
افغانستتتتتتان تارید دو د ولو افغانانو د حماستتتتتو ،ستتتتتراتتتتتندو او ربانیو ډ تارید د  .د افغانستتتتتتان او در ک ه چې
حاومتونه د داتتتمن ستتتره د مناب ې نه عاتزه پاتې شتتتو  ،او یا پر داتتتمنانو وډاک او تو پوو حاومتونه ورتپ ،
میدان ته رادنگ او در راز کورن او باند زور زیات کوونا طا ي ته یې غاښ ماتووناې ځواب ورکړ د  .د
دراي د حوي د میاشتتتې د  ۲۴مې نی ې پاوون او یاو دو په دغه لړ کې د دیواد د معاصتتر تارید یوه نه دیریدوناې
حماسه ده .
د دراي د پاوون او یاو په دا ه پد ځا کې یو وو لنډو او ته اشاره تزمه بولو او دغه داچې :






دغه پاوون د  ۱۳۵۷کال په پا یا د حوي د میاشتې په وروستۍ دفته کې پیښ شوید  .په دغه و ي کې د دیواد
په نورو ستتتیمو لاه کونړ او نورستتتتان کې دو او پاوون کړ وو .دغه و ي ت روستتتانو پر افغانستتتتان مستتتتنیو
تیر کړ نه وو.
دا پاوون لاه د کونړ او نورستتتتان د او د پاوون او یاو په شتتتان د ن -پرچم رژیو د تنایاتو په منابل کې د
او ود توشه پاوون او غبر ون وو.
دغو دواړو پتتاوون ونو پتته دیډ ډلې او تپ ې پور اړه نتته درلوده ،او د دغې د ردبر او تنلیمولو در ډول ادعتتا
پوچه ،باط ه او بې اساسه ده .
د دراي په یاو او پاوون کې تر ش و زرو زیاي کسان شلیدان شول ،او د کونړ د کردالې د یو ورځې د شلیدانو
شمیر دو تر  ۱۲۶۰کسانو زیاي وو.
ددغو دواړو پاوونونو په مالتړ ددغو ستتتتیمو د عستتتتار واوو دیوادپاله منصتتتتبدارانو او عستتتتار و دو میدان ته
راودنگل .

پواتنه داده چې مونږ ولې تل د تنگ او مناومي په میدان کې اتالن یو ،او د سیاسي په میدان کې ناکامان؟
دامن ولې تل له درواز شړل شو او بیا له کړکۍ زمونږ دیواد ته بیرته راننوت ې د ؟
زما په فار ،لاه چې م اې مې دو وی د  ،مونږ دتارید نه زده کړه نده کړ  ،او کوو م تونه چې د تارید نه درو
او سبق نه ا ی ،د دغو اشتباداي بیا بیا تاراریږ  ،او دغوی د تارید په تاراریدو محاومه کیږی .
د تارید نه د بې بر یو عمده عامل مو دو داد چې تارید مو یا و بلرنیان او یادو زورمندان او واکمنان په پ ه
واه لیا  ،او دغه دو د اتیرو او مزدورو مؤر ینو او لیاوالو په وسی ه .
مونږ ت اوو دو د تارید د استتتاد او ډاک ر په نامه کا ب شتتلري ته د رستتیدلې یوه په اصتتطالؤ وت مؤرو د اوتو،
بوتو شتتاددان یو ،چې د تاری ې حناینو په مستت ه کولو او تع استتنادو او روایاتو په راوړلو ستتره د کاغ پاڼ او پل
مد تورو .

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مونږ په پاتتتتتو کې یو متل لرو چې « پوزپریاړ که شتتتترو درلودتی ،نودچړ نوو به یې نه ا یستتتتتالی» .دغه کاړ
مؤرو اوو دو لاه د پ وا په شتتتتتان تاری وا عیتونه مستتتتتد کو  ،تاری ی حنایق تر اورو تند کو  ،او پرته له
کوو سنده د م ارزاتونو ،ش صیتونواو شلیدانو وینو او ربانیوته سپااو کو  .دغه تش په نوو افغان ت اوو دو د
استتتتعمار طا تونو په دغو تو و شتتت وند ود  ،کوو چې یې مربیان ت نور د وی و ترأي ن ر  ،لاه دا چې وند د
میوند پر ماللې پور تړل شتتو حماستته د حنیني نه لر وشتتی یالې افستتانه ده .یا داچې واکې عالمه ستتید تمال
الدین ،افغان نه ب اې ایرانې وو ،یا دا چې د امان رژیو او نلضتتتي په وړاند د انگریزانو دستتت ستتتې او توطئې حنیني
ن ری ،یا داچې شورویانو د نیانو او پرچمیانو د تنایي کاره رژیو په کودتا کې بر ه نه درلوده او داسې نور .
لد چې تیر شو ،بره دا ده چې چه د دغه زرداوو شلیدانو د وینو د توئیدو په یمي مونږ وه تسته راوړل؟
فنر او بیوځ ؟ بدب تی؟ بی سوادی؟ بی امنیتی؟ بیااری؟ د دیواد او دیوادوالو دغه زار او وار حالي چې تا سې ول
تر بر یاسي؟
که زمونږ د ولستتونو د ستتراتتندلو ،ربانیو او مبارزو په برکي دروستتیې امپراتور دړ وړ شتتوه ،او د منځنۍ ایشتتیا
دیوادونو پ ه پ واک تر تسه کړه ،او د برلین دیوال ونړید ،نو بیا زمونږ توره شپه ولې رڼا نه شوه؟
تلانی صیب د ویاړ تر سر لیک تند یوه شعر کې وائ

چې :

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د دیواد د ولو بې کفنه شلیدانو پاکو ارواحو ته د درود په استولو ،په ران دیواد کې د ص حې او عدالي د تامین او
یوه مو ی آزاده ،آباده ،با ثباته ،پر انون او ولسواکۍ وتړ افغانستان په دی ه!

(پای)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

