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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۵۱/۸۰/۲۲۰۲               عبدالغفور لېوال 

 
 

 دود کړئ،  «ملي تفکر»
 

 راوڅرخئ «افغانیزم»پر 
 
 

پاک  –هغه جگړه، چې د بشپړې سولې پرمهال د پېښور باالحصار ته د څو کسانو پر ورغوښتلو او هلته د )انګرېز 
 .استخباراتو په روزنه پیل شوه، ملي او افغاني جګړه نه وهرېجمېنټ( 

 

شوروي ضد جګړه یې )ملي( کېدو ته پرې نه ښوده. تنظیمونو پخپله نارې وهلې، چې موږ ملي نه یو او )ملي( کلمه  
افغاني او روښانفکري خوځښت چې را پیل شو، نو په کلکه وځپل شو.    – کفر ده. د شورویو پر ضد یو کوشنی ملي  

وهاند مجروح، عزیز الفت او څو نور ملي شخصیتونه یې ووژل شول، پژواک وشړل شو، ولسمل و نور زندان ته  پ
 .او بیا تبعید ته اړ ایستل شول او داسې په زرګونو نور ملي شخصیتونه ورک شول

 

نو بچي لکه د لړم  د تنظیمونو خپلمنځي جنګول د ملت ضد نړیوالې استخباراتي نندارمې یوه توره پرده وه، د تنظیمو
هغه راپورته شول او خپلې میندې یې وخوړلې او ال پسې زهرجن شول، دوی داځل داسې روایت )روایتونه( له ځان 

 . سره راوړل، چې افغانستان یې په چټکۍ پاکستانیزه او عربانیزه کاوه
 

ولو وټاکه. په دې ټوله  د تنظیمي لړمانو بچي یې څه سپین رنګ کړل، څه تور او بل فصل یې د دوی د سره جنګ 
پنجاب    –شخړه کې اصلي هدف دا و )دی( چې )ملي( مفهوم ، ملي بنسټونه او ارزښتونه له منځه راونړوي. )انګرېز  

 .رېجمېنټ( په ډېر مهارت اجندا جوړه کړې ده، د ناپښتنو تنظیمونو دویم نسل یې هم له عقدو راوپړساوه
 

وحشتونو دویم نسل ته یې ښویې جامې ورواغوستلې، پر تش په نامه )مدني( د اویایمې لمریزې لسیزې د تنظیمي  
کوڅه بازاري ادبیاتو وروزل او هدف یې هم ورته څو داسې    -لغاتونو یې روږدي کړل، شل کاله یې په ښکنځلو  

انونو دغو مفاهیم وټاکل، چې د افغان او افغانستان د مال تیر ورمات کړي. په کورنیو جګړو کې د ښکېلو ستمي جری
بچوڼو په )ملي(، )افغان(، )افغانستان(، )ملي بیرغ(، )افغان ملتپالنې( د تاریخي لوی افغانستان )لر و بر پیوستون 

 . داعیې( او نورو ارزښتونو پسې راواخیسته، دوی ته یې د تجزیې ګواښبغارې په خولو کې ورکړې
 

انه یې د یوې کوشنۍ ترهګرې ډلې د جنایاتو په بدل کې جاهل پښتانه یې ځانمرګو وحشتونو ته وهڅول او جاهل ناپښت
د ټول سترپښتون ټبر په ښکنځلو او دوښمنۍ معتاد کړل. تورو لړمانو ته یې د شیعه افغانانو د وژلو دنده ورکړله او 

  "!د شیعه افغانانو په غوږونو کې یې وروڅڅوله، چې: " دا جګړه قومي ده
 

نسلونه را لوی شول، دوی چې لیدل: امریکا، انګریز، روس او نور پانګوال و پانګواک  څلور    –په دې النجه کې درې  
د خپلو سیمه ییزو اجیرانو په مرسته یوازې پر )ملي ضد( خوځښتونو پانګونه کوي او ملتپال افغانان له هر لوري  

نې څخه وېرېدلي افغانان په ځپل کیږي، نو ورو ورو له )ملتپال سیاست( څخه ویره ورولوېدله. له )ملي( او ملتپال
چټکۍ د افراطیت او تحجر ډېران ته ورغورځېدل. نالوستیو زلمیانو ته ویل کېدل: افغانستان هیڅه نه لري، چې دریې  
کړي. افغانیت او ملتپالنه له کفر سره معادل دي، هغوی چې د افغانیت چیغې وهي له اسالمیت څخه وځي. افغان او  

ویجاړ شي او غنیمت شي. پښتو د دوزخ ژبه ده، پارسي پردۍ ده، اردو او عربي سپېڅلې  افغانستان باید ووژل شي، 
 .حورې او جنتونه یوازې هغو ته ورکول کیږي، چې )افغان، افغانستان، ملي او ملتپال( وځپي .ژبې دي

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_m_j_afghanizam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_m_j_afghanizam.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یې زبات   د جمهوریت سقوط د همدغې تورې اجندا یوه برخه وه، جمهوریت یې ځکه راوپرځاوه، چې ځوان نسل ته
کړي، چې افغانان د جمهوریت وړتیا نه لري. جمهوریت د ملتپالنې مساعد بستر و، ځکه یې ړنګ کړ. په جمهوریت  
کې افراط او تفریط وده نه کوله، په جمهوریت کې دې قوم او هغه قوم، دې ژبې او هغې سیمې، دې مذهب او هغه  

و بل سپکول، ان د اوبو په بوتلونو یې یوبل ویشتل، خو وسله  ګوند له یو بل سره ناندرۍ وهلې، په پارلمان کې یې ی
  – مذهبي خونړي سنګرونه نه ول، یو پر بل یې ځانمرګي نه کول. او دغه کیسه د )انګرېز    –یې نه کاروله، قومي  

 .پاک رېجمېنټ( افغان ضد تړون نه خوښېده
 

 غواړم څه ثابت کړم؟ 
 

پاک( انډیوالۍ افغانستان وران کړ، شاوخوا څلور میلیونه یې راووژل، لس دولس میلیونه -کاله )انګرېز  ۴۴دا چې تېر  
 ! یې کډوال کړل، په دې نامه چې تاسو ښه مسلمانان نه یاست باید سم مسلمانان شئ

 

 ؟ لمریز کال راهیسې تر نن پورې، موږ څومره ښه مسلمانان شوي یو ۱۳۵۰څوک راته ویالی شي، چې له  
 

 زموږ دین او عقیدې څه ګټه او کوم پرمختګ کړی دی؟  
 

 کال کې کومې خرابې عقیدې درلودې، چې اوس یې راجوړې کړې؟  ۱۳۵۰زموږ او تاسو پلرونو او نیکونو په 
 حلالره غواړئ؟  

 

 !بس پر دغې سلسلې فکر وکړئ او پورته پوښتنو ته له خپلو ځانونو سره ځوابونه ولټوئ
 

پاک( نامشروع    – دود کړئ، پر )افغانیزم( راوڅرخئ، په یو پراخ ملي بهیر کې سره ګډ شئ او )انګریز  )ملي تفکر(  
جوړه خپل ملي دوښمن وګڼئ. دا پلیته جوړه مو د سر قاتله ده، د خپل سر قاتل له خپلو اوږو راکوز کړئ، په دې 

 .نامه یې مقدس مه ګڼئ، چې مسلمان دی
 

خپل برخلیک مثبت بدلون له هماغه ځایه راپیلوالی شئ. که دا کړالی نه شئ، نو له    که اصلي دوښمن مو وپېژانده، د
 !هیچا معجزه مه غواړئ

 

 .اوس معجزې نه کیږي
 

د رهبرۍ نابغه )بلکې نابغه ګان( هم چې راولئ، له ملي ارزښتونو اومحورونو په تېښته هغه ملت ژغورالی نه شي، 
لوڼې له مکتبونو محرومې کړي او دی د عمران خان په تقلید وایي، "فرهنګي  پاک رېجمېنټ( یې    –چې )انګرېز  

 "!مشکل دی
 

 "!!!چي پنجاب یې ) د روس، امریکا او چین د نیابتي جنګ پیلولو لپاره( کورونه ورسیزې او دی وایي: "پېریان دي
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