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 داجمل نور ليکنه
 

 !د وطنپالني او ولسپالني افغاني معيار
 

په افغانستان کې د وطنپالني ، ولسپالني  او افغانيت معيار و ملي ژبي پښتو  ته درناوی  او 
 !په ملي کچه   دهغې متوازنه کارونه ده

 
روپو، بان مارل شويو  ښت  ه چپاو د نوي يمی لسيزی را پدې خوا چې د اجيرو او دپردو په ل ارن و او تنظيمو رن

وخر ته يې  ناه ولس او زموږ پر خوږمن هيواد باندي يې توره سايه خپره او ملی ان ه ونيوله او زموږ پر بې  دولتي ب
ي  چې  دا بې ريا ولس او دا باصفا وطن او وطنوال  يې د زياتو ناخوالو سره  لس کاله کي ه دادی  پن الره خالصه ک

ي دي  ه خپلي نخشې ورباندي دغ. مخامخ ک و په تو يو چې  پردي يې اوس دخپلو اجيرانو او السپو و نا افغانه ک
ول او دومره فتنې  يې په دې وطن کې خورې او  تطبيقوي  ،داسي تراژيدي يې دافغانانو په وطن کې يو په بل پسې وزې

 بربريت تراژيدی ازمويلې وي او تر داسي هغه يې و ازمويلې  چې ډير ل ولسونو او هيوادونو به  داشاني د وحشت او
روپو لخوا په .  لويو ناورينونو به تېر سوی وي  ه د هغو ملي ضد عناصرو، تنظيمو او  ول تور ک په واقعيت کې دا 

ه  ونو د له مين مختلفو نومو او القابو تر سره شوي دي چې دپردو په لمسون او اشاره يې دافغان ولس د  بيکرانه رن
او عدالت د تأمين په نامه خو په واقعي شيطانت سره يې   پر افغان ولس وتپله او !   نامه او يا د اسالمي اخوتوړلو په

ل چې نن ان  لي ددې هيواد زامن يې دداسي پورچمه  او اسالمي شعارو قرباني ک کلی هيواد يې وران او ډير سپې دغه 
ولوالی   ان هم نسي را پلو او. خپل  ولو ډلو  رانو توري کارنامې او ددې  يو مشرانو او ل وډا  حزبو  او دهغوی د 

نده  دي  ر دغو په . چپاو، ولس هومره زخمي ک چې د هغوی هريوه هويت او ماهيت اوس و هرچا ته  د لمر په شاني 
و پرده   ومره  پر خپل انساني ضد او افغاني ضد ک يانو که نن هر  وډا رانو او پلورل سوي  وغوړوي او اصطالح لې

ومره د  وندو او تنظيمو " اردو او سياست"که هر ي  خو اوس  ددې  نبل بيانونه او جعليات ور باندي کتار ک غوندي 
ای نه چې سر را وباسي هغوی او د هغوی ملي ضد  ي، او د هر  ان ظاهر ک مخکښه سرغنه  په هر رن باندي چې 

ول ملت  پېژندلي دي  هرې   ه  او د هغوی  ي جنايت کاران او دبشريت پر لمن باندي دغه تور داغونه نن . ک دغه جن
ور پر غاړه مستي کوي،  که  ي اوکه د  ن کې ميشته کي ه باروي، که په لندن او واشن ه و تاشکند ته ک که د هالن

انونه   د مارکسسيتانو نه اخوانيان جوړوي او  که د اخوانيانو نه د انقالبی او اسالمي  پوړني پر سرباندي غوړوي، که 
يان  ، که روس او پرن سي ، که ربانی او بريالی سي، که ت او پنجشېری سي  د هغوی جفاوي، د  وډا روس 
هغوی خيانتونه او دولس ديو والي پرضد دهغوی ملي ضد ډير چمونه د خلکو او تاريخ په حافظه کې ثبت دي او هغه نه 

ي  ل نه بلکه په کراتو او هغه هم په زموږ ولس دغه د چم . پر بله  کي او فتنې مفسده عناصر دغه ملحده اخوانيان يو 
ي او لويه جفا ده   ي ددې ولس سره بيخي سپين ستر  !ډېره لويه بيه   ازمويلي دي ،نور نو د بيا ازمايښت د پاره ه

وي،   زهر پاشي اوسيا ۍ اوس هم و ملي شر ته نوکان جن ره ډلي او ک دوی . سي دوکانونه پرانيزي خو دغه فتنه 
وي   هماغه د پخوا لوبه او تجارت . بياهم پر  دې مظلوم ولس باندي خپل سياسي  د ريا او تذوير، د چم او فتنې متاع خر

خو ددوی پخواني شعارونه که ناکاره سوي دي، که  د بشري عدالت او داسالمي  اخووت د شيطنت  . يې ندئ پرې ايښئ  
ورته شوې او په ولس کې خريدار نلري نو اوس چې ددوی په اند ميدان چغالي سوی دی ، هماغه د پرده يې له مخه پ

پخوانی  چم د سياست په پلي کولو کې يې   دبصير کامجو، د بشير بغالنی، ددرويش دريادلی ،د ميرزايی خيالنو، 
ير پنجشيري،نبی عظيمي، سلطان علي کشتمند، حميد محتاط،  او ددوی غوندی  نورو ملي ضد، افغاني ضد مفتنه دست

ي دي او دافغانانو په واحد هيواد کې د سيمي، ژبي او توکم په نامه يې دايراني عظمت طلبه شيعه  عناصر يې را مخته ک
ساالرۍ په باجه خانو باندي  د افغانانو په وطن کې   وپک داره غلو او  د شمال د جن ينو  ه د انو او آيت اهللا گانو په ډيک

تونکې د فساد د  ې  او غواړي دايران لويی غو ورې را خورې ک ه د خراسان  ډن ايراني ساوکيانواو آ خوندانو په ډېک
ي  انه ُکشه هيواد کې پلی ک  .واکمني زموږ په سرکښه او بي

وروا   ه په دا غوړه   ! وا چر
ی دی چې دا د افغانانو وطن دی ؟ ر تاسو هېر ک   م

و ک ونکو طيارو په وسيله او دوطن  په دې وروستيو پن وس بم غور الو  کې  چې امريکايی ډيموکراس د بی دوپن
وندو  ردنې د  غلو په وسيله چې  د شمال د ايتالف او دنظار د غلو دشورا او د وحدت په  رانو دغه د  پلورونکو سودا

يانو په را مخته کولو سره را ميدانته شوي ، نو وډا  دغه وطن پلورنکو   ددې وطن سودا  په کې راغون شوي د پردو 
ه چې نورنو ددې وطن سنه باال ختمه ده  ه اوياميليونو ډالرو د سي آی اي سره  په دې تمه وک دغه پيدايشي او . پن

ېرلي وه   چې نور نو افغانان او و طن يې وموږ غلو ته بې  پدرکرده غلو او بې وطنه او اجيرو عناصرو داسي ان
په همدې  مفکورې سره ډير حق او ناحقه کارونه تر سره !.  او بس دغه آخري سودابه يې هم کووصاحب پاتي دی  

ولې  . شوه  وړونه مليتونه يې په غير انساني او غير افغاني  معيارو يو .  زموږ ولس ته يې ډول ډول ناخوالي را وزې
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ه  ه او درې سره يې  بيا د هزاره يې دپښتونه سره واچاوه، دواړه يې د تاجکه. اوبل ته ببر ک رېوان ک  سره الس او 
په آخر کې  يې چې فکر  وک چې ميدان چغالي دی نو دايرانيانو او روسانو . ازبکه او نورو وړونو مليتونو سره واچول 

ل   له واله، په دې ل کې يو د هغو ناخوالو نه وس. په وسيله او اشاره يې د خراسان او افغانستانيانو زامن  ترېنه جوړ ک
ه ماري ډلي دي چې دوطن او ناموس په  ماهيت اصًال نه  نا افغانه، نا اسالمه او نا انسانه بې مسؤليته اجيري ج

ېده  ساالري ، دلوچکی  اوپهلوانی لوبه  يې را شروع ک ي او جن ي . پوهي ه خوله وايی په سوک سمي ه هم خو ک که 
ويی الستی په الس ورغلی  او داده دډيموکراس په نامه خو ددې ک خولو و تبر ته پخوا روسی او او س امريکايی او نا

ي سر کې  په پښتو پسي  راواخلي   ه يې په وسه . غواړي ددې وطن په ډيرکيو وړونو يعني پښتنو او په لوم بس چې 
ابوبي او  پي او په افغانستان کې ډېر مېشته  پښتانه  د خپل آبايی او تاريخي  ني ليري وساتي  وي نو پښتو  . ژبي نه  

ل سوی دي دومره د فيل  الونه ورک ر دغه دريا دالن  چې هغوی ته د ايراني اخوندانو لخوا د وطن پلورني القاب او م م
وته په غاښ کې نيسي  .  په غوږ کې ويده دي او فکر کوي چې داوطن په رشتيا هم داسي بې صاحبه پاتي دی ؟ افغانان 

ومره پست سي چې د بصير کامجو، چې هغه چا چې د دا فغانانو پر دسترخوان باندي ډوډی خوړلې وي هغه بايد 
ي  ؟ ير پنجشيري، د نبی عظيمي، د عبد الحميد محتاط او دريادالنو  ناجنابانو و مقام  ته ورسي  دست

امريکايی ډيموکراس چې ددغه  جن ساالرانو او دهغوی د مخکښه دريادالنو ته د فتنې او ملي شر اچوني الره  
ولنه ولي د خپلو اصلي بچيانو نه خالي کول غواړي ؟ دغه  و په جوړولو کې پرانيستې ده،  دوی دا  وندو او ساي د

ي دريادالن او ملي شر اچوونکي خو اوس دادي  د سلو په شاوخ انونه منسجمه ک وندو کې  ر شوی  وا کې په را جس
وندونه چې هر يو يې و افغانستان  ولي دي ، نو  دغه  تنو سره سم يې ملي او سيمه ايزه النجې را زې او د پردو د غو

وي  ر ل ي ه کول غواړياو افغانستاني ته د خدمت ډډه پر  ي دي او نور  ه ک اغلو تر اوسه   وندي    . ؟ دا سل 
انته  يو مؤسس او يو مسؤل  مدير  ونه جوړ او  هرساي  رونيکي رسنيو کې هم بې شماره افغاني ساي ه په الک همدا رن

ولنه کې ! او کاري ډله  ان  لويه ول او په افغاني  و او خپرونو موخه يې د  ېده  چې دډيرو پېژندل سوي ساي جوړه  ک
ي او د. دشر اوفساد اشاعه کول دي  ني  و افغان ولس ته تر هرچا نه زيات دغه پا هغوی چلونکي داسي اک کوي چې 

اران دي  ئې چې دهغوی خپروني  د يوه دولت  په سطحه دي او د افغانستان . د احترام وړ خدمت  اغلي داسي   دغه 
ه . ي و خلکو ته خدمت کول غواړي  خو بې مسئوليته او شر اچوونکي مطالب يې د هيچا له نظره پ ندي پات بس هر 

کی بولي  ه چې وايی هغه د قرآن  وټ کې بې شماره  اخبارونه، . چې خپروي او هر  وټ  ۍ په  ن د ن ددې تر 
لوېزونونه  فعال سوي دي  چې په خپلو خپرونو سره هغوی هم  هر يو  و افغان ولس ته  اني او  جريدې، مجلې ،راډيو 

کوي خو په عمل کې يې و ډير ر  ي ه چې د خدمت   ې او هر  و ملی ضد او افغاني ضد خپرونو ته الره خالصه ک
خپل د مک . زړه  يې غواړي نو بس د شر اچوني لپاره يې بې خريطې  فيره وي او د غربي ډيموکراس آزمايښت کوي 

امه راته جوړوي  ېغ زموږ پر وږي ، در په دره او بې درمانه ولس باندي وباسي او لويه هن  خو به دا هغوی. ډونال 
ي په هغه  ې و ډالرو او يا روبلو، ريالو او کلدارو په وسيله کوي خو داچې سبا به يې خپل پرتوګ چيري  کار ديو 

ايی ری به هم نه پکښې   وهي  ران  لوستونکي ! ندی خبر او  که نه راوړم  چې  زه ددې کار دپاره مشخص مثال 
ي چې دغه دغه شانی خپروني،  د هغوی چلوونکي او د خپا اه دي او پو هي ه تر ها آ ره سوو  موضوعاتو په ماهيت 

وانانو  ذهنيت خراپلو  ومره د کرکي او ملی شر اچوني په روحيه د  بېوطنه او بې مسؤليته نا انسانه او ناسپاسه افغانان 
ي رانغښتي دي  يا وروری پر فضا باندي د زهرجنو او ملی ضد  افغانی ضد خپرونو په وسيله د با صفا او بې ر.  ته م

مارل سوي او بېوطنه پر خبرو او افسانو په کيسه کې الندي  و  ي   خو عام ولس دداسي   .غواړي  توره وري خپره ک
ی ، کولتوري او سياسی فعاليتونه  په ظاهره د ډيموکراس د جوهراو اصولو نه د ناوړي  وله په اصطالح فرهن  دا

ي چې و کې په دې ياهغه نامه  اچول استفادې پر  سر اجرا کي  موخه يې  په هر هيواد کې د ميشته افغانانو  په خپلو مين
 .دي 

يو  ! تف دي وي  د افغانانو په نامه  پرداسي  شر اچونکي ک
 

ونديزه  تنه را پورته کوي چې دا سل  پلي هيواد لکه افغانستان کې زموږ مظلوم ولس دا پو ه   په داسي يو ج
ونه  او ډلي، و دې لوڅ لغ ، او پر ډاګ پاتي  زخمي او وږي وطن ډيموکراسي او  دغه پريمانه بې مسؤليته او اجيره ساي

لې ده ؟ دغه بې  لي الر  ه ور کول غواړي؟ آيا دوی د اوسنيو النجو نه د وتلو غوره الر  دغه د خرو ډ او ولس ته 
وي او هغوی ه وي مسؤليته خبري او کارنامې چې نوي النجې را زې  ته پکه هم وهي نو ددې پای به پخپله و هغوی ته 

 ؟
ي  ې او موږي داسي خېزکي وهل کي وک کوي د چا په ډيک دغه شاني افسانې که په امريکا، روسيه او .  داسي کارونه 

ه شاني  ي او  ه ويل کي چلند بل   هر  هيواد کې  د همداسي بې هويته عناصر په وسيله را پورته شي نو هغوی  ته 
ي ؟  ورسره کي

لوېزيون په  ، هر خپرونه هره راډيو او  وند، هر ساي م هغه داچې هر  ه ک ه چې زه يې دلته غواړم په ډا  خو کوم 
ای په پښتو ژبه چې د  و مسؤل دی  خو که دافغانستان  اوسېدونکي ددري ژبي سره يو  هر اند چې وي د خپلو ک

وبی او  ا ي او يا دا چې ددې ژبي و ويونکو ته پالن افغانستان د ډېر ژبو اصلی  ملی اورسمي ژبه  ده خپروني و نک
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ه په  دغو خپرونو  ي او يا په مختلفو بهانو په خپلو خپرونو کې دولس د اکثريت د ژبي په تو سوې ملی ضد سپکاوی وک
وندونو  او مربوطه خ ي، افغان ولس حق لري چې د هغه  ونه وک ي او  سر غ ای ور نک پرونو ملي او افغاني کې 

ي  تونکو ملي ضد او افغاني ضد پالن سوې ه ه د بيلتون غو تني الندي راولي او هغه د پردو په ډيک هويت تر پو
ي  اکي هغه دهغوی کار  دی خو که په رسمی او ملی ژبه متوازنه نشرات ونلري . و انته  وندونه چې هر نوم  دغه 

وند يا افغاني ساي په نو هغوی د افغان ولس په استازيتوب اره  ان و هيوادوالو ته د افغانانو ديوه خدمت   نشی کوالی 
ي    ه  معرفی ک  .تو

ي او ملی ژبه پښتو د  ه چلند کي و کې چې ددې مسئلې سره په غير مسؤالنه تو ي ساي رني وندو په ان په خپرونو ، د 
ي دا د يو ملي ضد خه ايستل کي ه ارزول کېدای سي   هغوی د خپرنيزي اجنداء  زه ديوه .  او افغاني ضد عمل په تو

وند د مسؤل او دهغه د  وند ته د  اجازه نامې د صادرولو نه مخکې  د  افغان په حيث وړانديز کوم چې و هر افغاني 
ان د چلونکو نه  په کلکه او د ملی وجيبې په احساس سره دغه تعهد واخيستل شی چې د افغانستان  د قانون خپرونيز اور

سره سم او د ملي حاکميت او ارضی تماميت  ته ددرناوي پر مبنا په دواړو ملی ژبو پښتو او دري  ژبو متوازنه او سوله 
وند او خپرنيز  ي کنه نو هغه  ي   او د هر راز فتنې او شراچوني نه چې ملي ضد عمل دی ډډه وک ايزه خپروني وک

ان ته چې دغه ملي وجيبې ته درناوی  وند او اور ونه کوي نو زموږ هيوادوال حق لري هغه  نکوي او د هغه نه سرغ
وري    ه ورته و وند په تو ي  ملی ضد   وډا ان   د يوه مفتنه شر اچونکې او د پردو د  هغوی د . يا خپرنيز اور

ي  ي او ولس ته فريب ورک و په استازيتوب نشي کوالی تظاهر وک  .افغانستان د خل
تياوي حل کاندي هيله ده په دې ه وليکي او په دې ليکنه کې نيم اغلي افغانان   . اړه نور 
 په درناوی

 
 
 

 :يادونه 
و ته چې هريو يې دوطنپالني او ولسپالني ادعا کوي د خپرېدو او عملي کېدو په  ولو چپي، راستي پا دغه ليکنه بايد و 

ولي افغاني خپروني يې د يوه ملي وړانديز په  و خاطر بايد  ي  تر  ير په خپلو خپرونو کې د عملي کېدو لپاره خپره ک
ي  خه دا وطن چې ډيري نوري النجې يې و مخي ته پرتې دي خالص ک  .ددې خراسان بازی  د فضيحته 

 
 


