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سلطان جان کلیوال

لکه یوه پیړۍ اوږده او تیاره شپه!!
شپی ټولی د ورځی په نسبت ویرونکی او بوګنونکی دی ،خو ځني شپي داسی ویره ،کړاو ،درد او غم د ځان سره
لری چی ،د یوه نسل نه بل او د بل نه بل ته پاتی کیږی او یوه داسی افسانه تری جوړه شی چی ختم او پای نه لری.
داسی شپی د هغه شپوسره ډیر توپیر لری چی د یوه انسان او یا د انسانانو د یوی ډلی د پاره د ځان سره بد مرغې
راوړی .داسی شپې د هغو شپو سره هم ډیر فرق لری چی د تیاری نه په ګټی پورته کونی سره کوم غل د چا شتمنی
لوټ او تاالن کاندی .داسی شپی د یوه کس ،یوی کورنۍ ،یوه قوم او یوی سیمی ژوند نه بلکی د یوه ستر ملت او یا د
څو ملتونو ژوند د بدبختۍ کندو ته لکه د یوه ستری طبیعی سونامۍ په څیر ور غورځوی.
لکه د نورو ملتونو او بشری ټولنو په څیر به ،بی له شکه زمونږ په افغانی ټولنه کی هم داسی ویرونکی شپې راغلی
وی ،خو هغه شپه چی د نن نه پوره ( )3۹کاله پخوا یعنی د  13۵8کال د جدی د میاشتی په ( )۶نیټه چی زمونږ د
عمر د ټولو افغانانو داسی په یاد ده لکه پرون چی تیره شوی وی او ویره یی ال هماغسی په زړونو کی پاتی ده ،هسی
یوه شپه ده چی نه زړیږی ،نه ختمیږی ،نه رڼا کیږی او نه سبا کیدونکی ده.
په دی شپه په یوه داسی ملت او د داسی بشری ټولنی په حریم باندی تیری او تجاوز وشو چی په سلو ( )۹0کسان یی
د ولږی  ،فقر ،بیسوادی او ناروغۍ سره په جګړه کی وو .دا بی دلیله او د هر ډول انسانی اصولو نه بیرون تیری د
داسی یوه هیواد له خوا تر سره شو ،چی زمونږ د ملت سره یی د دوستۍ څه چی د ورورۍ دعوه کوله ( .که څه هم
د  13۵۷کال د ثور په ( )۷مه نیټه یی د دوستی جرړی را ویستلی وی) خو بیا هم داسی ګمان کیده چی زمونږ دا
شمالی همسایه ( د وخت شوروی اتحاد) د خپلی زمانی یو داسی زبر ځواک دی چی د نړۍ د نادارو او غریبو هیوادونو
د حقوقو د ساتنی دعوه په ریښتیا سره کوی.
په همدی توره او تر ټولو بدمرغه شپه کی د شوروی دولت تیری ،زمونږ په بی وزلی ولس باندی د دی المل جوړ
شو چی نه یواځی زمونږ د ولس د وینو تږو ګاونډیانو(ایران او پاکستان) په رګونو کی یی زمونږ د ملت د بربادۍ
وینه په حرکت را وسته او د دښمنۍ احسا س یی د دوی په زړونو کی را ژوندی کړ ،بلکی د غربی جهان د وینی
خوړونکی استعمار مخه یی هم زمونږ لوری ته راواړوله.
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د امریکا زبرځواک ته یی دا موقع په الس ورکړه چی د افغان ولس د مذهبی او وطنی احساس نه په ګټی اخستنی
سره د ویتنام د ماتی انتقام د شوروی دولت نه واخلی او د انګریزی استعمار د پاره یی هم دا زمینه برابره کړه چی
په افغانستان کی یی د نیکونو د خاوری شوو ککریو د بدل اخستلو د پاره یو وار بیا دلته د ګام ایښودلو دپاره جرئت و
کاندی.
دی بدمرغی توری اوږدی شپی نژدی لس کاله د شوروی وحشی اردو ته زمینه برابره کړه چی د دی وطن ټوله آبادی
له منځه یوسی ،په سلونو زره بی ګناه انسانان و وژنی ،په میلیونونه نور له خپل کلی کورنه تیښتی ته مجبور کاندی،
د هواد په هر والیت کی ډله ایزی وژنی ترسره کړی ،د کرکیلی ټولی ځمکی له منځه یوسی او هغه په خارستان بدلی
کړی او د ګرمی جګړی داسی لمبی په دی وطن تاو را تاو کاندی چی دا بیچاره ولس یی د ټول وخت د پاره د رغونی
توان و نه لری.
هو! روسانو چی ولیده چی ماتی خوړلی نو دا توره شپه د ځان د پاره په سبا بدله کړه او په پوره امن کی زمونږ له
خاوری و وتل خو زمونږ د افغان ولس د پاره یی نوره هم داشپه داسی توره و ګرځوله چی ،د هغه لمر د راختلو هیله
یی د تل د پاره له منځه یوړله ،چی د شرق له لوری یعنی د پاکستان له هوا نه دی هغه لمر را و خیژی چی دا شپه
پری سبا شی .او لکه څنګه چی د پاکستان یعنی د شرق نه د لمر د راختلو هیله له منځه تللی ده همداسی په غرب
یعنی ایران کی هم د دی لمر د پریوتلو آرزو پوره کیدونکی نه ده ( .چی لمر را پورته نه شی نو څه شی به پریوځی؟)
همدا توره ویرونکی شپه وه چی د جهاد د مقدس نوم الندی یی په پاکستان کی انګریزی مالیانو او په ایران کی
رنځورو تنګ نظرو اخوندانو ته دا موقع په الس ورکړه چی د روس د پاتی شونو له ماتی وروسته خپل الس پوڅی
لکه دوږو لیوانو په څیر په افغان ولس باندی را خوشی کړی او ددی ملت ټوله شتمنی لکه د غوښو اوهډوکو په شان
وشپیلوی او ددوی ګیډی هم پری مړی کړی .د دی تور لښکر په راتلو سره په دی ولس دا شپه نوره هم توره او د
نوو طوفانو سره ملګری شوه.
بلی! د افغان ملت د دښمنانو زړه په دی هم سوړنه شو او د طالبی غورځنګ په نوم یی داسی یو بل آفت په دی ملک
را نازل کړ چی د دنیا په هیڅ کونج کی یی د وحشت نمونه ،نه چا لیدلی اونه اوریدلی وه.
په هغی هم د نړیوال استبداد دمه ونه شوه او په ټوله منطقه کی یی د خپلو ګټو د تامین په په منظور د القاعدی
تروریستی ډله د یوه پالن له مخی افغانستان ته را نقل او فعاله کړه ،چی  ،د سپتمبر د ( )11سمی نیټی له پیالن شوی
پیښی وروسته یی تصمیم ونیو چی طالبانی قوت له پښو وغورزوی او د خپلی خوښی او د خپلی اداری الندی یو الس
پوڅی هیواد لکه د شوروی پلوه دولتی زعامتونو په څیر منځ ته راوړی او په دی هیواد کی چی د منطقی د کنترول
د پاره ډیر ښه جیوپولیټیک موقعیت لری خپلی نطامی هډی تاسیس کاندی .دا کار یی وکړ او د المان د بن په ښار کی
یی ،داسی مفسد او بی کیفایته دولت په افغانستان کی را منځ ته کړ ،چی په لنډ وخت کی یی ټولی دنیا نه فاسده اداره
پری نازله کړه ،افغانان یی د ټولی دنیا انسانانو ته د ګدایی د الس غزونی د پاره مجبور کړل  ،ټول افغان قومونه یی
چی د شوروی دولت له خوایی تر منځ د نفاق تخم ال د مخه شندل شوی و ،یو د بل سره دښمن کړل ،د ملی هویت
ښیرازه (افغانیت) ته ګواښونه جوړ کړل  ،ټول ملی باورونه یی د مطلقی نابودۍ د خطر سره مخامخ کړل او د دی
هیواد ټوله شتمنیی د چور د پاره زور واکو ته وسپارله او ........نور.
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اوس یی بیا د سولی په نوم یوه بله ډیره مبهمه او توره معامله روانه کړیده چی ممکن یو ځل بیا طالبانی اقتدار په
پښو ودروی او دا شپه نوره هم ال پسی اوږده کاندی او تر هغی یی و غزوی چی د افغان په نوم د یوه هیواد ،ملت
او هویت نوم د دی توری شپی په تیارو کی د تل د پاره له منځه یوسی.
هو ګرانو وطنوالو! ښه به وی په دی و پوهیږو چی دا شپه سبا کیدونکی نه ده او د دی اوږدی شپی د سبا کیدو د پاره
یواځی یوه الره شتون لری او هغه هم بیداری ،یو د بل تر څنګ دریدل او په شریکه د دی ټولو ناخوالو په وړاندی
په کلکه توګه ایمانی ،انسانی او افغانی مبارزه ده .خو که داسی و نه نکړو نو بیا د دی توری شپی د سبا کیدو هیله له
زړو نه وکاږی او د خپلی نابودۍ د پاره تیاری ونیسۍ .یا هللا زما دا اندیښنه ریښتیا مکړی .امین.
پای

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو کوالی
سی چی ،پر انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی د «آرشیف» فهرست ته،
الر ښودنه تر السه کړی!
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