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  پخه خبره يوه خبره خو
 !کسم که يې شل کړې

  

ي موږ به هم په خپله کورن  او مخور سړی وو،  اوکلي مشر  هغه زموږ د-ل اکا دې خدای وبخ
ه کتل  زړو کورن وړو او او د صاحب جمادار هبه هغـه ت کلي خلکو د. کې هغه ته په درنه ستر

ل اکا وېلې،  .ته به يې کيسې کولې خلکو تودې ډېرې ليدلې وې او او دنيا سـړې ده د به ورته 
لي به پخپلو  برېبه خ که بل چا او  ،پخه خبره کوم خبره کوم اويوه  -:کې تل ويلې خبرو خدای ب

په خوله کې هم  خلکو د رهخـوږه خـب ده دا د .پخه خبره کوه يوه خبره کوه او :ويلې کولې ده به بيا
  ...."خبره کل اکا د" هغوی به بيا وېلې لوېدلې وه او

ده له  چې د هبـ يا چا به ناشونی وو او هغه کار ده په زړه نوو او به چې د ته لدې کوم کار پر
ې سره برابر لي به بيا نکاوو، کوم کار خو   .که يې شل کړې کســم  :ويلې  خدای ب

 لوستونکو معززو او هغه وختونه تېرشول چې بيابه يې په خوب ونه وينو؛ د درنو هغه کيسې او
 والی،تريخ تاو کوم ناورين، ن سبان. اصلي مطلب ته شوبرا خبرې وېرې نشي او ل اکا دې د

هغه له کبله زموږ په ټولنه کې  د کې روان دي او هېواد ې پـهنور مصيبتونه چ داسې ډېر غميزه او
ې نشي غوړولی، کي راپورته شوي او بړبو خړې او يولو بې باور د ټولو لوی  هغو د څوک ستر

ي، افغانانو بې اتفاقي او د لالمـ خودغه مقاله له  .واکې چې افغانان ټول بې اتفاقه دي نه يووالی 
دي اووبه  موټي وو، افغانان تل يو نظــر مقالې په هاند او د دغې خبرې سره ډېره موافقه نلري او

 ورکوي چې سا مجال نه خلک دوی ته فرصت او ور ـېرپه شمـ وتو معدود د يوشمېر خو اوسي؛
و خپلو دغه خلک د. شي يوباسي او يو مـوټ   ـوخلک د  په خاطر) قدرت جايداد او پيسې،( شخصي 

په  په زور پيسو او وپکـوټـ  استفادې سره دوی دوءپه س...  نالوست او بېوزل ناچارۍ، فقر، د
پارولي  يې په دوي کې تعصبات را هغو پر بنس د ډلو وېشلي او نورو ژبو او مذهبونو، مليتونو،

دي چې سره يوشي او د د وی او   .ژامې ورماتې کړي نه پرې
يوه خپله په زړه پورې  معروفی صيب په .پياوړی ليکوال انجينر خ ملي او  زموږ يوپه دغه اړوند

فلسفي خبره کړېده چې هې  ېره پخه او ډ سرليک الندې يــوه تر » ... ورودلغات بی مورد « مقاله
ي او وايي    :کله مې نه هېري

ورنه  خيزد، برمی  روشنفکران                                                                 ۀکعب تعصب هميشه از برمن  چون آيينه روشن شده که کفر« 
  ».اند از تعصب بيګانه و می آيند مدام باهم جور توده های مردم،
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 جوته شي چې افغانانو د ته ابه موږ د غلنده نظر واچوو تېز او ک تاريخ ته يو که خپل له وياړه ډ
من باندې په شريکهيرغل دورکې پر زمانې په هر هغوی يې  يوموټي بېرته يرغل کړی او او ر د
ېز او الکوه د ته تمبوليدي، مختوري شا رېزانو د يرغل، چن  ١٣٣۴په کال لې يرغل، درۍ ان
رېزانو د سفربرۍ اعالن د  د"محمد داوود سردار"مرحوم  هجری د ي يانې پاکستان پ ان   هوډا
  .په وړاندې شورويانـــو  او"خلق ـ پرچم "ملي قيامونه د څون اوپا افغانانو باالخره د وړاندې او

ايران  په پاکستان او چې افغانان مخکې لدېنه چــې هغه دا ول ضروري بولم اوودلته يوه خبره ياد
ايران  په پاکستان او وو، او وروسته بيا الس پورې کـړی شي، په ملي قيامونو کې تنظيمونه جوړ

 په دغو افراطي مذهبي کړيو په دستور، استخباراتی او هيوادونو دغو د اوشوي تنظيمونو  کې جوړ
ه يې ورکړه وتې ووهلې شوې او ملي قيامونو کـــې   ايراني سره لدې چې پاکستاني او. جهادي ب

وتې ووهلې او دولتي او واکونو زموږ استخباراتي چارواکو ډېرې  زيانونه  يې ډېر ته جهادي 
هم افغانانو  بيا شهيدان کړل؛ خو او په ذريعه محـو خپلوالسپوڅو ونه يې دملي شخصيت ورسول ډير
واک او څو تر ته دوام ورکړ جهاد متحد خپل  ملي مقاومت او يوموټی او  چې يې يولوی جهاني 

ه کړ ون   .کړ نابود نه ورک او دنيا سياسي ډکر يې د ـههغ او قدرت په 
وده، پرملي مجاهدينو و جهاد ختم شولو، واقعي او که کې ويې  او ټولو مادي سله پر م معنوي 

ې کړې او  خبره به ډېره نه اوږدوو، له دې وروسته د. جهاد في سبيل اهللا  اعالن شو سترکې پ
ونه چې په تاريخ کې په قدرت په سر لمسون د شمول او هروسيې پـ پورتنيو بهرنيانو او  جن

 د کتابونه ډک شي او هغو په تفصيل به ډېر د  شهـرت لري شروع شول چې"تنظيمی جنګونو"
ونو په دغو. جنايت وو چې تاريخ يې نه شي هېرولی ستر جناياتو په لړکې يو تاريخی کې په  چن

ناه خلک ،  ونه مسلمان اوگزر کابل  ماشومان ووژل شول د زاړه ، واړه او نارينه ، ې، بې 
واله بدله شوه، ار په ک په زرهاوې  جنسي شتمن لوټ شول، ه نقدي اوکورون د خـــلکــو کلی 

ارونو درنې وسلې ويجاړې او نورې سپکې او او ټانکونه الوتکې موټرې ، کې کاباړي  په بهرني 
 وشو، ناموس باندې تېری خلکو په ننګ او د فابريکې لوټې شولې، شولې، موزيمونه لوټ شول،

ډېر  زموږ سولې، نيزو په ډول خرڅک کې د کوچني نجونې په عربي هيوادونو ډېرې پېغلې او
تونه تر و نورملې ارز ولې، پ وته الندې   څه نه ووچې په موږ ونيسي، سړي څه شي ته 

 پر اور داسې بال که خلک يې د بيا په دوی باندې خدای يوه بله بال نازله کړه، او ....ونشول
ېنول، سکروټو کې ننويستل  سوړو ه يې هم پـقاتالن خلکو د  داړه ماران او-تنظيمي لوټماران  کې

  .وروالی څوچې دغه بال وه دوی غوږونه نشو تر او
په وجه طالبان  ههـغـ د مين ته شوه او نه حادثه په امريکا کې را کرغيړ "ناين اليون" کله چې د

پل شول او ټماران له سوړو  لو داړه ماران او دغه شړل ســو ي هغوی جرړې وايستل شوې، د و
په بن  مليونو دالرو په بدل کې وليکلې او قواله يې د وطن بېرته ژوندي شول، د شول اوايستل  راو

لې يې دولتي ټول مقامونه غصب او۵٢-بي د کې السليک کړې او په خپله   تر سيورې الندې دا
ه ې را ېهغخيرات په ډول ووېشلې شوې له  نظامي رتبې د ملکي او کې راوستلې، ول هيسی  ور

الس تاووي چې  برېتونو دوی پرخپلو اوس هــم او. الناس غوبل جوړ اوناتار روان دیبيا په عوام 
لي او وړو  ژوندانه په ټولو کړو که يې د بل څوک په دې کې برخه نلري نو واکې ټول موږ 

ه اچولې ده   .خې
ونه غله، بې موخه او: يو پوه وايې راو لوټماران، بې هدف جن  پخپل سر بېباکه او داسې نـور تره

په هغه کې هې  او بالکل ټيک ده، دغه وييه. رپورته کوي سوله بيا هغوی په دا خلک روزي او
ي    .وينو کې وليدل اود دغه موږ په خپل هيوا -ترديد نه ليدل کي

ي او دوی ډېر که سوله مين  چـې تړلي، شا شيطان السونه تر نت کې يې دپه دې شيط ه پوهي
لو د وروي اودوی به مخ ت ته راشي د له دې کبله څه  نو به وسپارل شي ؛ هتـ اجتماعي عدالت من

په . دوی السونه شامل دی ه مستقيم او غيرمستقيم ډول دپ کې روانې دي، لوبې چې نن په هيواد
حتي له  لوټول او وملي جايدادون شخصي او د تيری، په ناموسونو اداري فساد، غال، اختطاف،

 که د. دی دوی السونه ککړ کې د وپه ټول هغوی ته پناه ورکول، ې اودوی اړېک طالبانو سره د
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ۍ والړ وبېرته راتګ خبره پورته شي ن د طالبانو السونه به  وي او رباني صيب به پاس په غن
ل کومه خبره اوړوي را !!!خوش آمديد  کبوتران صـلح-وروي  که چېرته جنرال صيب حميد 
وي ا نو اوړوي، ته بلنه  ارګ په ما کې تا پخوا د خو ما! صيبه : وايې ورباني صيب خوله ک
وکيل صيب زوی  د دوی هغه به د کلنه نجل بېناموسي وشي، په شپ چا که چېرې د! درکړېوه

ژوندانه  خصوصي تشبثاتو په نوم د او ازارآزاد ب د. پوليسو قوماندان د اردو منصبدار او د وي،
انو په الس کې نيولې او کار خر  خويش-رنو دوی خپلوانو او بار د و ټول کار نرخونه  آخندزاده 

  .ثمره!! جهاد دوی د د او خلکو  ژوند دغه دی د دوی په خپل زړه تثبيتوي،
  »!!کس زده نمی تانه  پدر–زنه  ننيای ميدانه که مجاهد« : بل پلو سياف صيب وايی

 جوړ ات موږ کوژان د غوبل اواده اودغوايانولېوانو  ده چې دغه د دا) معنی(دغې خبرې مانا د
  به يې سم کړو؟؟؟ موږ که وغواړو کړی او

يانو  رونو کړکېچ په او افغانستان د دغه جنايتکاران دي چې د اون  اشاره، او په لمسون کې د
دغه  په وخت کې د ادجـهـ د کلنو دوی په کلنو، هغه الپسې کړکېچن کوي؛ رول اچوي اوتپ

کرزی صيب ته  دوی که سر اخستي، ېپيس څخه تمويل شوي او ينوچ استخباراتي سر هيوادونو د
وروي ، وروي   .لک هغوی ته 

  :کل اکا په خبره بنس زه هم د پر تشريحاتو پورتنيو د
  !پخه خبره کوم يوه خبره کوم او

کې به واقعي  ونه ايستله شي، په هــيواد )غده( سرطاني غوټه دغه خبيثه او څو تر اچې ، هغه د او
  .يووالی ټينګ نه شي ه اوسول
اغلی کرزی صيب وي او نو   :څوک يا که بل هر که 

  مېړنتوب کې دي دوه کاره په جهان د
  به کامران شې به وخورې ککرۍ يا يا

  ته دسپلين ديکتاتور ولسمشر باانضباط او زړور، صادق ، عادل ، افغانستان نن يو
  :پرته لدېنه ضرورت لري،

  .ـړېکسم که يې شل کـ
   
 
 


