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 Political سياسی

  
 حيات پياوړی 

  ٢٠١۵ اپريل ٢٧
  

  کودتا يا سياسي فاجعه
٢  

  

 
  

  : د ثور د اومې کودتا

خو دا کودتا کله او څنګه . واره کړهد مخه ھم دې ټکې ته اشاره و شوه چې د سرطان کودتا نورو کودتا ګانو ته الره ھ

د افغانستان د (د موضوع د ال روښانتيا لپاره د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند غړي فقير محمد ودان . پيل شوه

  :تر عنوان الندې مقالې يوه برخه را اخلو” يادي از استاد خيبر“د ) خلک ډيموکراټيک او بيا وروسته د وطن ګوند غړي

د د خپل طرز فکر له مخې د خپلې ولس مشرۍ په وروستيو کلونو کښې غوښتل چې په شوروي اتحاد باندې محمد داوو“

د افغانستان اقتصادي او نظامي څو کلنې يو اړخيزې تګالرې او اتکاء ته د پای ټکی کيږدي او د يو سياسي خوځښت په 

وادونو او اسالمي او غربي نړۍ سره پراخه پايله کښې د پاکستان او ايران سره سياسي اختالفات حل او د دې ھي

د دې . اقتصادي اړيکي تامين او ټينګې کړي او د ھغوی مالي، تخنيکي او فني پورونه او نورې مرستې تر السه کړي

اړيکو پراختيا په تدريج او وخت په تيريدو سره د کابل او مسکو تر منځ دوستانه اړيکې اغيزمنې کړې او د بې باورۍ 

   ”.سبب شوې

ِد مياشتي سفر او د ليونيد برژنف د شوروی اتحاد د ھغه مھال د مشر سره د  د اپريل ١٩٧٧مسکو ته د محمد داوود “
د او شوروي مشرتابه تر منځ اختالف اوج ته ورساوه، چې ھيڅ امکان يی نه درلود چې وھغه لفظی شخړه، د محمد داو

  . ”ې يې انعکاس نه وای پيدا کړید افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند په سياستونو کښ

   :دې پايلې ته رسيدلې چې» افغانستان په شلمه پيړۍ کښې«سی راديو د برنامو لړۍ .بی. د بی
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د خان عربي شتمنو ھيوادونو لکه ليبيا، کويټ، سعودي عربستان او مصر ھمدا ډول يوگوسالويا، ھند او وولسشمر داو“

د فريد احمد مزدک په . رې د نوو سياسي متحدينو او د مرستو په لټه کښې وهپاکستان ته د خپلو بې سارو سفرونو له ال

د خان ومسکو دې ته اړ کړ چې د ټولو الرو چارواو امکاناتو څخه په کار اخستنه د داو"... وينا دې کوښښونو باالخره 

زدک غږ چې د افغانستان د د دې پايلې تر السه کولو وروسته، د فريد احمد م". رژيم د سقوط لپاره گام پورته کړي

د مسکو : "خلک ډيموکراټيک ګوند د سياسي دفتر غړی او بيا وروسته د وطن ګوند غړی دی، خبرې خپروي چې وايي

اروپا  د کوښښونه د ھغې سنتي موازنې د ماتولو لپاره وه چې په افغانستان کښې د امريکا او غربيوله نظره د محمد داو

ماتول ھغه " موازنې"او د شورويانو له انده په اصطالح د دغې .  کښې رامنځته شوی وهاو شوروي د سياليو په نتيجه

د خان له اړخه د يو ګواښ احساس وکړ، د ټولو ھغو امکاناتو په وکله چې شوروی د داو.  څه وو چې مسکو نه غوښتل

دخان وه حقيقت کښې  د داوپ. کار اچولو چې په الس کښې يې لرل، کوښښ وکړ د دغو تمايالتو او حرکت مخه ونيسي

کال څرګند شو، دا د ھم ھاغو  ١٩٧۵ ـ ١٩٧۶په وړاندې د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند د سياست بدلون 

  ”.د خان پر وړاندې د کرملين په سياستونو کښې را منځته شوي وووراتو انعکاس وه چې د داويتغي

او د دوه مراجعو له لورې د : ودان د دوه مھمو عواملو يادونه کويد ثور کودتا ته زميني برابريدلو په اړه فقير محمد 

  :استـاد مير اکبر خيبر د ترور احتمالي سازماندھی او تر سره کيدل داسې بيانوي

ه کارو ظګوند په وړاندې د ھغو محافـ د ھغه مھال د رژيم په دننه کښې د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ١

  .رې خبر نه وهد خان توعناصرو شتون چې داو

  ـ د شوروی د ګټو ساتونکي بنسټونه او په افغانستان کښې د ھغوی سره افغاني تړلې څھرې٢

ځيني نور ليکواالن د ببرک کارمل د بيوګرافۍ د تشريح پر مھال ليکي چې ھغه د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند د 

د خان د رژيم په وروستيو کښې د ونو کله چې د داو.  وهبنسټ ايښودنې د ورځې را په دې خوا د ګوند مشرۍ ډير ليواله

په يو ځای کيدو باندې کار کيده نو د وحدت په ) خلق او پرچم(افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند د دواړو څانګو 

صورت کښې بايد خيبر د اصلي مشر په توګه سر را پورته کاوه، کوم کار چې د ببرک کارمل نه خوښيده نو ځکه خيبر 

  . ّد کارمل له لورې و وژل شو

د جنازي په مراسمو کښې د جنازې د . په ھر حال، د مير اکبر خيبر ترور او کودتا ته بھانه جوړه او زمينه برابره کړه

د خان د وګډونوالو چې ټول د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند غړي وو،  پارونکې بيانونه او شعارونه ورکړل، داو

د ثور د کودتا تر سره کونکو او پلويانو د خولې نقل . و په لړ کښې د دي ګوند يو شمير غړي بنديان کړلاحتياطي اقدامات

قول دی چې وايي ګوند فيصله کړې وه که په ګوندي ملګرو حمله وشي دوی به د خپل ګوند د غړو په دفاع را پورته 

د خلک د ډيموکراټيک ګوند غړي بنديان کړل د خان د ولسمشرۍ په دوره کښې وھمداسې و شول کله چې د داو. کيږي

نو د ګوند نور غړي چې له پخوا يې په ملي اردو کښې نفوذ او شتون درلود او د داسې يو مناسب فرصت په انتظار 

ناست وو د حفيظ هللا امين په مشرې په کودتا الس پورې کړ، او د خپلو غړو پواسطه يې د ځان ژغورنې او سياسی 

دا داسې يو . لو، او د بله پلوه خپلو ټولو سياسي مخالفينو اوعام ولس د ځپلو لپاره کودتا تر سره کړهواک د ترالسه کو

ځينې کړۍ په دې باور دي . کودتا وه چې عام ولس خو ال پر ځای پريږده، حتی ځيني ګوندي غړي ھم ترې خبر نه وو

د دې ليکنې په .  په مالتړ بمباري کړې دهچې د کودتا په جريان کښې په ارګ باندې روسي طيارو د کودتاچيانو

د ثور : زما يو دوست چې ھغه مھال يې په بګرام ھوايي ډګر کښې دنده درلوده داسې و ويل وروستيي پړاو کښې را ته

 روسي نوې ماډل طيارې افغانستان د سپارلو تر نامه الندې د شلو ٢٠مياشتې د مخه يعنې ال د حمل په مياشت کښې 

کښې د ) د افغانستان د ھوايي او ھوايي مدافع قواو د مرکز(د کودتا په ورځ محل چنار .  يو ځای راغلې وېپيلوټانو سره

د ھوايي ځواکون د (ھوايي قوايو قومانده د روسي سفير پوزانوف، تره کی او کارمل چې ھلته د سيد محمد ګالبزوی 
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 وه، او د کودتا په ورځ يې د دغو طيارو چې په او اسد سروری په واسطه دلته راوړل شوي) ابطضمخابرې خورد 

ويل کيږي چې په دغو عملياتو کښې يوازې يو افغاني پيلوټ . ارګ يې مستقيما بمباري کوله، قومانده په الس کښې لرله

  .چې غوث الدين نوميده او په ګاګارين مشھور وه ، ونډه درلوده او بس

 بيا ھم کودتا کيدونکې وه ځکه د نور محمد تره کي په وينا دوی د اسد که د خيبر د مړينې پيښه نه وای را منځته شوی

دوی غوښتل چې د دوی انقالب بايد په اصطالح د زمري انقالب په . يعنی زمري په مياشت کښې د کودتا پالن درلود

  ).په داسې حال کښې چې رښتوني ولسي انقالب لپاره څوک دقيق وخت نه شي ټاکلی(نامه ياد شي 

  

  :  د کودتا ناوړه پايلېد ثور

د ثور غوبل په افغانستان کې پيل شو، )  کال د ثور د مياشتې په اومه نېټه١٣۵٧د  (٢٧ ميالدي کال د اپرٻل په ١٩٧٨د 

د . د کودتا ټول پړاوونه په وژنه سره پيل، داوم او پای ومونده. چې د افغان ولس تلپاتې بدمرغي ھم ورسره مله شوه

ضد ډيموکراټيک خصلت له مخې، د عقدو پر بنسټ او د افغاني ټولنې د سياسی، ټولنيز او فرھنګې کودتا مشرانو د خپل 

نور محمد ) د شرق نابغه(د انقالب رھبر . حالت څخه د ناخبرۍ له امله ډيرې ضد ډيموکراټيک کړنې تر سره کړې

پين سترګۍ چورلټ انکار وکړ او خپل ترکي په ھيواد کښې د ټولو پخوانيو شتو سياسي ګوندونو د شتون څخه په ډيره س

ګوند يې په ټول ھيواد کښې يوازينی فعال سياسي ګوند وباله او د ھيواد په سياست کښې يې د ھغه د فعال شتون يادونه 

خو د دې تر څنګ يې بيا په غير مستقيم او غير آګاھانه توګه د . ديکتاتورانه اراده او عمل له ھمدې ځايه پيل شو. وکړه

ګوندونو په شتون اعتراف کاوه او په مختلفو لکه ښي او کيڼ افراطي، لوړتيا غوښتونکی نشنليسټ، اخوانی، سياسي 

اشرار د ارتجاع او امپرياليزم د نوکرانو په نومونو يې د شرعي او مدني محکمې د حکم پرته د نورو ګوندونو د غړو د 

د ډيرو غريبو او بې وزله خلکو په اوالدنو . الس پورې کړبندې کولو، بې رحمانه توګه ډول ډول شکنجه کولو او وژلو 

حفيظ هللا ” اعلی سر قوماندان“د ثور د کودتا د معرکې په اصطالح . يې د فيوډال او بورژوا د زامنو نومونه کيښودل

ما که با ما نيست از “امين د خپلو ګوندې غړو په يو غونډه چې د کابل پولی تخنيک کښې جوړه شوې وه وويل چې 

دا خبره د ھغه ! (څوک چې له مونږ سره نه وي ھغه زمونږ او د انقالب دښمن دي، و يې پيژنۍ او و يې ځپئ”  نيست

د ). وخت د کابل پوھنتون د پښتو څانګې يو محصل آصف بھاند چې په دغه غونډه کښې يې ګډون کړی وه، کړې وه

 کښې ولس د ځان پر وړاندې را وپاراوه او ولس چې په رژيم مشرانو د خپلو بې وخته طرحو او ناوړه کړنو په پايله

په ډير لږ وخت کښې د تره کي دولت د . تنګ شو نو په جنګ شو او د ھيواد په ھره برخه کښې ولسي پاڅونونه پيل شول

په دې منځ کښې د وفادار (کودتاچيان او د ھغوی بھرنی مالتړی سخت وار خطا شول . ولسونو په محاصره کښې راغی

رد حفيظ هللا امين له خوا د خپل استاد تره کي په خوله بالښت کيښودل شو او د چارو واګي يې په خپل الس کښې شاګ

  ).ونيولې، چې د موضوع د نه اوږدولو او لنډون په خاطر په ھغه بحث نه کوو

واره او بھانه جوړه  لمريز کال جدی د شپږم يا د شوروي اتحاد مستقيم تيري ته الره ھ١٣۵٨پورته يادو شوو پيښو د 

 کارمل ببرک. د يوه مرموز حرکت په پايله کښې د ھيواد برحال ولس مشر د شوروي ځواکونو له خوا و وژل شو. کړه

يعنې ھغه ولسمشر چې د شوروي ځواکونو په مرسته او ټانکونو سپور افغانستان ته راوړل او د واک په ګدۍ کښينولی 

ما په خپله په ھماغه ماښام د ببرک کارمل غږ لمړی ځل د يو بھرني راديو يعنې دوشنبه راديو څخه واوريد، خو (شو 

تاشکند له راديو څخه خپور شو چې د امين د دولت د سقوط او د نورې رسنۍ  وايي چې لمړی د ببرک کارمل غږ د 

د واک پر ګدۍ تر کښيناستو وروسته ببرک کارمل بيا و ويل چې د شوروي ). ھغه پر وړاندې د پاڅون خبرې يې کولي

ی يې و يعنې د ھغه چا په بلنه چې بلونک(اتحاد ځواکونو يو څو قطعې د پخوانی حکومت په بلنه افغانستان ته راغلي 

ببرک کارمل په يو ويډيويي کليپ کښې د وطن پالنې معيار د شوروي اتحاد سره دوستۍ ).  دا په خپله يوه معما ده-واژه 
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ته په وفادارۍ کښې بولي او دا ھغه څه وو چې د افغانستان په څير يوه عنعنوي، مذھبي او خپلواکۍ خوښوونکي ټولنه 

  . ت کړکښې د ولس او دولت تر منځ واټن ال زيا

د سړې جګړې سيالو ځواکونو ھم د فرصت څخه د ګټې اخستلو په نيت د شوروي اتحاد په خالف په حرکت راغلل او د 

په ھيواد د بھرني تيری پر وړاندې . جھادي تنظيمونو مالتړ ته چې واګي يې د نورو په الس کښې وي، را ودانګل

له نظره د کوتک او ټوپک د کچې څخه د سکاډ او سټينګر او د جنګي وسايلو او امکاناتو . جګړې ډير زور واخست

ھرې لورې ته د ھر لحاظه ډير جنګي تلفات اوختل خو د ولسي وګړو تلفات، تاوانونه او ستونزې تر . سطحې ته لوړ شو

  .بل ھر چا ډير او بې اندازې زياتيدل

کال په نيمايي  ١٩٨٧ھلې ځلې پيل شوې او د د بله پلوه د جګړې ختمولو او سولې رامنځته کولو لپاره په نړيواله کچه 

مسکو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ايستلو په اړه خپل سياسي تصميم و نيو، او د مذاکراتو پر فضا يو نوی کښې 

ته ورته » يو وينې څڅيدونکي زخم«د شوروي اتحاد د ھغه وخت مشر چې د افغانستان جګړه يو .  وضعيت حاکم شو

عالن وکړ چې که چيرې د ژنيو خبرې اترې نتيجې ته و نه رسيږي، بيا ھم دوی حاضر دی خپل ځواکونه  ښودلی وه، ا

د افغان رژيم په مشرتابه کښې ھم يو بل بدلون راغی يعنې دا چې د ببرک . په يو اړخيزه توګه له افغانستان څخه و باسي

ره، د ژنيو توافقات د يو لړ مراسمو په لړ کښې د باالخ. پر ځای ډاکتر نجيب د دندې د ادامې لپاره غوره کړی شو

افغانستان او پاکستان د بھرنيو چارو د وزيرانو له لورې، چې د افغانستان د مجاھدينو له خوا پکښې ھيڅ ډول استازيتوب 

و په د قرارداد د تضمينونک(نه وه شوی، د ملګرو ملتونو د استازو په حضور چې د امريکا او شوروی دولتونو استازي 

 نيټه د ژنيو تړون د ژنيو په ښار، د ملګرو ملتونو په ١۴ ميالدي کال د اپريل د مياشتې په ١٩٨٨ھم حاضر وو د ) توګه

 کال د فبرورۍ په مياشت کښې له افغانستان څخه پښې سپکې ١٩٨٩روسانو په اروپايی مقر کښې، السليک شو او 

  . کړې

  

  )  کال١٣۶٨، ١۶د حوت ( نواز تڼي او ګلبدين حکمتيار ائتالفي کودتا د ډاکتر نجيب هللا د رژيم په وړاندې د شھ

د پرچميانو او خلقيانو تر منځ اختالفات د شھنواز تڼي د ناکامې کودتا وروسته نور ھم پياوړی شو، چې په دې اړه د نبي 

پلو خلقي سياالنو کې معلومات ورکړل شوي دي، چې څنګه پرچميانو له خ»  اخيرۀاردو در سه دھ«عظيمي په کتاب 

يو دا چې دا کودتا د يو ګوند د بيلو بيلو شاخو د غړو تر . دا کودتا په خپل ذات کښې ډيره عجيبه کودتا وه. غچ واخيست

منځ د سياليو په نتيجه کښې را منځته شوه او بله دا چې کودتا کونکو ترکيب ھيودوال، نړيوال او د اسالمي ګوند ځينې 

د دې کودتا په . خو کودتاچيانو ماته وخوړه. ن په اړه ورسره مشوره نه وه شوې ھک پک کړلغړي چې د کودتا د جريا

اړه بل په زړه پورې ټکي دا دی چې داخلي کودتاچيان او د رژيم مدافعين دواړه لورې زياتره د ھيواد د لويې پکتيا سره 

  .مي ګوند د کودتا مرسته اعالن کړهتړاو درلود او بل دا چې ماران سره د يو بل ياران شول يعنې دا چې اسال

  

  )١٣٧١(د بنين سيوان په طرحه کودتا 

د جګړې . د ژنيو د تړون پر بنسټ د شوروي اتحاد پوځې ځواکونه له افغانستان څخه ووتل خو جګړه پای ته و نه رسيده

نظام رامنځته کولو لپاره خپلو د ختم لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د يو متبادل او ټولو اړخونو ته د منلو وړ يو 

طرحه د يوه پنځه فقره ايز پالن په بڼه . ھلو ځلو ته دوام ورکړ چې بيا وروسته د بنين سيوان د طرحې په نامه ياده شوه

طرحه دا وه  چې د افغالنستان دولت به د چارو واګي د يو لنډ مھال لپاره يوه منځګړې ناپييلې ډلی ته سپاري . تياره شوه

خو د طرحې عملي کيدو د مخه په نوموړې .  به دا ډله د ټولو اړخونو تر منځ د ټاکنو تر سره کيدو الره ھواروياو بيا

طرحه د نجيب هللا په دولت کښې شاملو ځينو کړيو او د مجاھدينو ځينو ډلو چې د نظار شورای يې مشري کوله او بيا د 
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اړوند يو ازبک جنرال محمد اعظم ما ته د يو مالقات پر مھال و د ھيواد د شمال پورې . "شمال ائتالف په نامه ياديده

ويل چې په دغه جوړ جاړي کښې د شوروي اتحاد له خوا د ھيواد د ولسمشرۍ د اوسني لمړی مرستيال ستر جنرال 

کښې د جبل السراج په سيمه " دوستم او د غرب له لورې د نظار شورا د مشر احمد شاه مسعود له لورې استازيتوب کيده

د ټولو ذيدخلو او ذينفعو اړخونو په ګډون يوه شريکه غونډه وکړه چې ھم د نجيب د دولت د سقوط سبب شو او ھم يې د 

بنين سيوان د طرحې د عملي کيدو نسخه په نطفه کښې خنثي کړه او د يو لړ چټکو اقداماتو په لړ کښې يې واک په خپل 

لګرو ملتونو دفتر ته پناه يوړه خو کابل ښار ته د طالبانو د تحريک ډاکتر نجيب په کابل کښې د م. (الس کښې و نيو

داخليدو سره سم ھغه په لمړۍ شپه د ملل متحد له دفتره را و ايستل شو او په مرموزه توګه د يوې قانوني محکمې د 

نځ د سياسي ډير د جھادي ګوندونو تر م). فيصلې پرته و ځړول شو او دا مھال ملګرو ملتو د ھغه څخه حفاظت و نه کړ

او لږ واک پرسر داخلي جګړو پيل، د کابل د زرګونو ښاريانو د وژلو، بې کوره کيدلو او ھم د کابل د ښار د ويجاړيو او 

  .  ړنګيدو او ټولو شخصي او دولتي شتمنيو د لوټ او تاالن سبب شو

کلونو لپاره د يو سيمي خپل سری ندان د څو ھر ستر او کوچنی قوم. مسلطه شوه،په ټول ھيواد کښې ملک الطوايفي 

د سياسي شنونکو او زياترو عامو . چارواکی جوړ شو او د افغانستان ټولي ملي او شخصي شتمنۍ لوټ او تاالن شوې

د جھاد فرضيت او تقدس پر خپل ځای او د مخلصو . ه بلل کيږيئپيښې د جھاد بری نه بلکه يوه توطوګړو په باور دا 

نې وړ او نه ھيردونکي دي خو د جھاد په نوم سوداګري، د وطن ړنګول او پلورل، د ھيوادوالو مجاھدينو قربانۍ د ستاي

کوم شي چې په دې بھيرونو کښې زړه پورې دی . وژل او سپکاوي ھيڅکله او ھيڅ چا لپاره د منلو او توجيه وړ نه دي

ې ارتجاع سره السونه يو او د ولس کړاونه ھغه دا دی چې د تڼي او د بنين سيوان په طرحه د کودتاګانو پر مھال دوه سر

  . يې و غزول او د ولس په زخمونو يې د مرھم او پتۍ لګولو پرځای د ھغوی په زخمونو مالګي و پاشلې

  

  :ارزونه

  . د دې مطالعې څخه دا پايلې تر السه کيږي

 کړاونو ډکې، تباه کونکي او  کودتا کيدای شي سپينه وي يا توره خو پايلې يې تورې، بدمرغه او د ربړونو او)لمړی

ويجاړونکی وي ځکه چې دا د يو څو اشخاصو او کړيو د ناروا واک او غوښتنو تر السه کولو او سر ته رسولو لپاره تر 

ولس په ټول بھير کښې ګډون . سره کيږي، نه د ولس د روا حقوقو تامين او سوکالۍ د ترالسه کولو او خوندي کولو لپاره

کودتايي طرحې چې ھر څه .  پکښې ګډون نه لري د حقوقو تامين او سوکالي يې ھم نه مطرح کيږينو چې ولس. نه لري

ھغو ته تور، سپين، . وې خو د دغو پورتينو يادو شوو پيښو ناوړه پايلې زمونږ د ولس د سترګو پر وړاندې پرتې دي

  . ګڼل کيږيسور او يا بل رنګ ورکول اوس ھم د ولس د تير ايستلو لپاره مذبوحانه کوښښ 

 د علمي ارزوني په رڼا کښې ګورو چې دې ھرې پيښې په خپل بطن کښې خپل او د ټولنې ضد عناصر او غميزي )دوھم

  .او ناورينونه زيږولې دي او ھيڅ مثبته السته راوړنه يې نه درلوده

عليم يافته وګړي وو او د  څرګنده ده چې د دې ټولو فجايعو لوبغاړي د ھيواد او ټولنې تر ټولو زيات آګاه او ت)دريم

په دغو کړکيچونو کښې د شاملو اشخاصو او کړيو . ژونديو شواھدو پر بنسټ د کړکيچ اصلي عاملين ھم ھمدوی بللی شو

له خوا د ځان څخه د دفاع په خاطر ھر ډول ماجرا جويي او لجاجت او ځان د سپيناوي کوښښ نه زمونږ د ولس او 

 څوک له ولس او ھيواد پر خالف تر سره شوي جرمونه پټوالی، نه پرې برآت ھيواد ستونزې حلوالی شي، نه پرې

اخستالی او نه د چا قناعت تر السه کوالی شي، بلکه کوالی شي زمونږ کړاونه او د لسيزو غميزه ال اوږده او ژوره 

س ته مراجعه د د لجاجت پر ځای د شھامت څخه کار اخستل، په خپلو ناوړه کړنو مردانه وار اعتراف او ول. کړي
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نارينتوب، ځوانمردۍ او صداقت په معنا او د ټولو اړخونو تر منځ د ګډ کار او ملي موخو ته د رسيدو او ھيواد ژغورنې 

 . د ټولو افغانانو څخه د ھمداسې يو شھامت ھيله کيږي. لپاره الره پرانيزي او د باور چاپيريال را منځته کوي

. او د ھغوی د ناوړه پايلو څخه دفاع يو ناپوھې او پر ھغه ټينګار يو ستره ملي جفا دهد دغو بدمرغو او خاينانه بھيرونو 

د فجايعو د قربانيانو له پاره د سترې . البته د فجايعو رامنځته کونکو ته د لجاجت په صورت کښې ولسي عدالت اړين دی

  .ې، روښانه او خپلواکه راتلونکې ھيله لرماو مبارز بدلې اوالدونو لپاره يې د پوھې، آګاھۍ په رڼا کښې د سالم حرکت

 .خذ د بيا يادونې څخه صرف نظر شوی دیآخذ د يادونې او تخنيکی ستونزو له امله د مآپه متن کښې د م: يادونه
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