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  !!! پرچميانو بيا مو مبارک شهــخلقيانو 
 

ام چارشنبه د سپتمبر د مياشتې  يوال تلويزيوني شبکې ي١۶پرون ما ، چې سيوا د يو شمير  د بيات ن و خبر تير ک
خه نوره د هر افغان زړه به ورته ډېر درديدالی وي د پخوانيو ډلييزو . افغاني ملي خاينانو او انسان وژوونکو 

ار په سيمه  ران هيواد افغانستان د کندز واليت د علی آباد ولسوال د زاړه  قبرونو په دوام کې بيا يو قبر دا وار د 
ې د رايستو لپاره کيندنې کولې، وموندل شوکې، کوم وخت  يو . چې يو بلدوزر د ش په دې ډلييز قبر کې د ديرشو م

ندلي هم دي خه پي نو او خپلوانو بعضې کسان ور کاره شوي، او د سيمې استو په راپور کې راغلي، . جسدونه 
  .چې وژنه د کمونيستي پرچمی ـ خلقي په وينې بهوونکي بهير کې عملي شوې ده

يري هيواد وال د  پرون د خبر په جريان کې ما وليدل ، چې د هغو قربانيانو ورثه هلته ورته راغلي ول او يو سپين 
کې يې پرې پاکولې؟ و او ، او خپلې د ستر ادر مخ ته ورپورته ک شايد چې !  هغه مظلومې صحنې په ليدلو خپل 

ندل وي، او هغ ی پې خه يې خپل م ه تيرې صحنې د ژوتد يې يو دم مخ کې ورته له کومې واضحه عالمې 
  ! مجسمې شوې وي؟

خه د ژوند اخيستل!! آخر ولې؟ اې خاينانو، اې جانيانو! اې خلقيانو او پرچميانو دا خو صرف د انسان ! د يوه انسان 
 شکل تر آيا تاسو د دغو وژل شويو انسانانو خدايان واست؟ دا چې دا افغانان تاسو په ډلييز. د خالق حق کار دئ

ي ندي، او يوازې  لي، دا پخپله د دې عمل سپين ثبوت دئ، چې تاسو جنايتکارانو هغوی محاکمه ک خاورو الندې من
ای کې تر خاورو  ير په يوه  تنې او د هغوی د دفاعيې د اوريدو هغوی وژلي او بيا مو د ژويو په  مو بدون د پو

ي دي   . و انقالبيونو؟؟ ويلعنت دې پر تاسو وطنپرستانو؟؟ ا.  الندې ک
ه په ياد دي، ستاسو د انقالب ؟؟ د بري دوهمه د جمعې ورځ د ! هيواد پلورونکو پرچميانو او خلقيانو  ١٣۵٧زما 

ه وه٨هجري لمريز کال د ثور  ي د يوولسم صنف زده کوونک وم.  ني وون د اهللا پاک نه مې . زه هغه وخت د 
ې پورې نه د  هغه وخت . نورمحمد تره کی او نه د ببرک کارمل نوم سره آشنايی لرلهمشکور يم چې ما تر هغه ور

لورمې زغره والې قواء کې په عسکري خدمت بوخت وه زه په لوی تشويش د هغې جمعې . زما يو ورور د کابل د 
تونستان واټ ته راغلم ای پ. په سهار د کابل د پ انک  ل شمالی برخه کې يو  ر خاي د ارګ په استقامت د خيبر هو

ارنه يې کوله وان او برابره ونه يې وه. شوئ او د اوضاع  آرام او مطمئن يې د خپلې . انکس افسر يو بريتو 
خه خلکو ته کتل ه موسکا به يې . واسطې  ئ  احساسات ليدل يو  کله به جدي شو او کله به يې چې د خلکو د خو

کاره کيده و کې را ان. په شون ه جرأت وک او  تلما يو  ، او ومې پو آيا تاسو د :  مې دې افسر ورنژدې ک
ه، چې صاحب، زه د ولې؟ : لورمې زغره والې قواء مربوط ياست؟ افسر جدي شو، او وې ويل ه ک ما ژر ورغبر

تنه يې  ه آرام شو او د نوم پو خه کوم، چې هغه ژوندی دئ او کنه؟ افسر بيرته  خپل يو ورور معلومات تاسو 
ه ه اطمينان وويل. ما د خپل ورور نوم او آدرس ورته توضيح ک. وک هغه سرباز ژوندی او اوس ! هو: افسر په يو 

ه چې ماته يوه خاطره ده، ما وليدل، . لپاره يو لوی د تسلی او خوشحالي خبر وهدا زما . په قواء کې دئ په دوام هغه 
النو دغه  چې په دوو نوبتنو کې زمون افغان هيواد وال چې عادي جامې يې په تن وې، سره د کاغذي آميل د 

النو آميلون ت يې ورسره د  . ه د دې افسر په غاړه کې ورواچولانکست افسر ته راغلل او په ډيره مينه او حتی درن
ل وړند ک انک د توپ په ميل کې  ل او هغه سرباز د  الن مربوط سپاهی ته ورک . افسر په مناسبو احساساتو 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه دي، هم هغه دم ما واوريدل چې يو  وک خبر وه، چې آخر دې کار بل  تيا چې يوه د خوشحالي فضا وه، اما  ر
ما چې د نادري خاين کور سره نفرت د . که از اي خاندان نادري کې خالص شديمخوب شد : افغان هغه بل ته وويل

خه په ارث هم وړۍ وه، دې افغانانو ته ورنژدې شوم، او ورته مې وويل ران پالر  بلې شکر دئ، چې د : خپل 
خه بی غمه شولو   . بيا زه په خپله مخه والړم...!!. نادری کور د آخري کس داوود شاه 

ي کودتا قدرت اوس زه د ي ه هم په يوه پو تم، چې تاسو که  وه افغان په حيث د خلق او پرچم د رهبري نه پو
منه کورنی مو د تاريخ کندې ته  ترالسه ک او د افغانستان خلکو په اکثريت سره دا چې د نادر ظالمه او ملت د

ه، خوښ ول، نو تاسو ولې دا هيواد وال بيا وژل؟؟ تاسو ته به ترين چانس د خدمت کولو په الس درغلی ورغوزاره ک
، که تاسو د افغانستان مهم جغرافيايی موقعيت په نظر کې نيولی . وه که تاسو عقل لرلی، که تاسو سياسي اخالق لرل

ې وای، که تاسو د خپلو وطنوالو په مذهبي مقدساتو  ولنه دقيقه مطالعه ک وای، که  تاسو دا کبيرو رهبرانو خپله 
ې، دا چې تاسو په شخصي ژوند تيرۍ نه وای  ئ، که تاسو د روسي سوسيال امپرياليزم غالمي نه وای قبوله ک ک

ه حتی د خپلو پالرونو د  ن کې ايدياليست که ماترياليست واست، هغه د هر چا خپل مسؤوليت دئ، ليکن تاسو 
ل توب به ن خه بل جهالت او پا ه وياسالمی عقيدې په مقابل کې عمل کاوه، آيا د دې  ن   !. ؟...ور 

وارلس کاله د افغانستان په مادی او  وارلس کاله د افغانستان دولتی قدرت په الس کې وه، آيا تاسو همدا  تاسو پوره 
خه په پاکستان کې زمريان او لوی  يدړلو  ل؟ آيا تاسو د دې تنظيمي اسالمي  معنوي تخريب او ورانتيا کې تير نه ک

ل؟ آيا تاسو د خپلو خاينو او نه ملی اعمالو په تر سره کولو افغانان بيرته د نادری تاجران او ميليونران جوړ ن ه ک
ل؟ آيا تاسو په خپلو جنايتونو سره مجرم ظاهر شاه د ملت د بابا ؟ مقام ته ونه  خاندان د حاکميت په ارمان نه ک

؟ آيا تاسو  خه ملی قهرمان جوړ نه ک وارلس کاله ، مرګ بر امپرياليزمرساوه؟ آيا تاسو د سردار داوود شاه  !! دا 
ول د غربی امپرياليزم په دستر  خه، چې روسيه کې پراته دي،  نور  و رهبرانو  نارې نه وهلې؟ او اوس سيوا د يو 

ی نه وهئ؟؟   خوان م
  

پس لعنت دې پر تاسو وي، او د هغې ورځې په انتظار چې تاسو د پرولتاريا رهبران؟؟ سره د 
  .... د ملت محکمې ته ودرول شئاسالمی شياطينو

  
  .د افغانستان د رښتينو شهيدانو او مبارزينو روحونه ښاد غواړم

  
  

 


