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 محمد آصف خواتی 

 دثور داتمې نيټې په پلمه
 

ای نيسي خو نوې واکمنې ډلې دپخوانيو قوانينو              ی په هر هيواد کې حکومتونه بدلون مومی، نوی واکداران دزړو  دن
ي اوولس ته دمنل شوو سترو سياسي،      ې دپخوا په شان لمان ونه کوي، ملی اوتاریخې ور په چوکاټ کې دچارو الر

ې  يرو اواتالنو درناوی کوي، پخوانی بيرغ ددولتی ادارو اوپه بهر کې دهيوادپه سفارتخانواونورو        ملی اوفرهن
نيو حاالتو کې کله چې ملی    ي، په بي مؤسسو کې رپانده وي اوپه پرتمينو مراسمو اوپریټونو کې ملی سرود اورول کي

وا  تيا، ملی یوالی، ملی هویت اواقتصادی ودې ته  مکنی بشپ  ، یوخپل خپلواک ولو سياسي ک ي  ونه ليدل کي
ونو سره دمقابلې                  وا يرد ی اودیوه وجود په  ولنه کې یوه طبيعی پدیده ده یوې خواته پرې ای اختالفونه چې په هره 
لپاره راوتلی دي خو له بده مرغه موږ داسې نه یوکله چې واک دیوې ډلې نه بلې ته انتقال موندلی دۍ دواک انتقال ته          

ه اعالن شوې ده، نوی اساسي قانون، نوی ملی سرود اونوی بيرغ        واک دانتقال ورځ    انقالب اود  دملی جشن په تو
و، اتالنو اوغازیانو          ې اومنل شوی اتالن هير اوکله ناکله دې له برمه ډکو ور ای نيولی دۍملی ور دپخوانيو 

ې هم پيل شوی دی   و شاهدان یوچې له بده مرغه نن ورځ هم موږ دداسو ملې  ( دسپکولو ه اوپخوانيو    ) ضد ه
رزیدلې دۍ  کی   دا  ٠حکومتونو ته رد اوبد ویل دهرې یوې نوی واک ته رسيدلې ډلې اوحکومت دت الرواصلی 

ي، هغه دیوه فکری اومعنوې     منيو ته الره هواره ک ولنه سره وویشي، د ډول پاليس ددې سبب شوې چې افغانی 
ی اوپایله یي داشي    يرې دپردیو دتوطئواوپالنونو شکار شي        بحران سره مخامخ ک ۍ اوسست بنياده  ينې ک  چې 

 . اودهغوی په لومو کې ولویژي   
م اوهغه دثور داتمې نيټې بدلون دۍ چې دهيواد اوسنی واکداران        په دې اړوند غواړم یوازې یوې مسئلې ته اشاره وک

ه تجليلوي  ی کې د ملی جشن .  یي دملی جشن په تو النده       په ت په نوره ن ه نومول شوې ده چې د ه هغه تاریخی پي و
راتلونکې لپاره یي الره پرانيستلې او دولس غوڅ اکثریت هغه دهيواد دغوړیدو اودهغې داوسيدونکو دنيکمرغ           

ي اوسرلوړۍ  غلنده     ) خوشبين او بدبين  (  را چې دې سمپا اوانتی پا  ٠ پيل و اواحساساتو پرته دې نيټې ته 
ې اصلی لوبغاړو اواتالنو     نظر واچو ت لري ؟ ددې پي ه رول اوارز وچې دا نيټه زموږافغانانو په ژوند اوتاریخ کې 

ل       امونه دهيواد دآبادۍ اوخلکو دسوکال لپاره پورته ک  اوکومې السته راوړنې  واک ته درسيدو وروسته کوم عملی 
 اوبریاوې لري ؟

و په یادولو سره د       و کر تنو ته د ي دې دوو پو ی او بيا قضاوت وک واب ترالسه ک سليم عقل خاوند کوالی شي 
 چې دا ورځ دملی جشن وړتيا لری که نه ؟ 

 په دې ورځ دجهادې تنظيمونو یوې برخې اوددکتور نجيب اله په حکومت کې د روسي داستخباراتی مؤسسې   –الف 
يروله خواد یو منحوسه ائتالف په ج       )  بې  کا ،جې،( ليوډلو او وړولو سره چې دقومې اوژبنې اړیکو پر    پورې ت

ې چې دپلې     ې را من ې، من رو ملتو شپژکلنې ه کيچ دحل کولو په خاطر یي دمل ته شو دافغانستان دک بنس رامن
ولې         ي اوپه هيواد کې یي دتلپاتې سولې اودیوه پراخ بنسټه حکومت  کيدو په درشل کې وې دیوې کودتا په واسطه شن

   ٠لېهيلې په خاورو واړو
ې بنسټونو دویجاړیدو،      –ب  ی دهيواد ددولتی سيستم، فرهن  په دې نيټه چې دافغان اسالمی دولت دبری نيټه یي 

ه موده کې نه د                   دپياوړی پوځ اونورو امنيتی خواکونو دمنحليدو اودعامه شتمنيو دچورغميزه پيل شوه چې په ډیره لن
ې اوروغتيایي مرکز    رک وو نه دفرهن واکونو   دولتی مؤسسو     ٠ونو اونه دوسله والو 

ونو تنظيمونو اوبيشماره            -ج ودل شوه چې عمال یي وجود نه درلود بلکه داته   پدې ورځ دداسې دولت دبنس ډبره کي
ه چې په پالزمينه کې هم دواک مختلف مرکزونه چې دیوبل سره په  وسله والو ډلوواکمنی وه      چې په هيواد کې 

و اخته وو اوداس     یو ج ران     ددې  ې اور یي بل ک چې ال نده اووچ پکې وسوزیدل چې       خون ی د  بل شوي اورلو
ی اوال     افغانستان شين آسمان  مکه اواوسيونکی اغيزمن ک يرددې هيواد فضا،  ی اودرادیو اکتيفی غبار په  ک پ خ

 .  یي ناوړه تاثيرات په قوت سره محسوس دي تراوسه  
مختلفو وسله والو ډلو دواکمن دوره ورته ویالي شو هغه وسله والې ډلې چې                   ددې نيټې وروسته چې په هيوادکې د   -د

او اودهغوې دهراړخيزه مرستی نه برخمنې        یو سره په ت یو اونورو هيوادونو داستخباراتی ک اون وې زمينه دې ته  د
ه چې افغانستان د مذهبې بنسټپالنې، تروریسم اوړی چې نه یوازې   اومخدره توکو په مرکز اوکرونده و برابره ک

واښ جوړ ک  ی ته   . زموږ هيواد بلکه ن
ې اودهغې داصلي لوبغاړو       ير هيواد ته دنورو بدمرغيو رات ددې ور ې اوددې په  و کر پورته یادې شوې 

خه منکریدی نشي         اولري چې بيله شکه دسليم عقل خاوند دهغې  ين ت ووړو سره  ه هم ددې    . اواتالنو د ک که 
ه یي دپردیو په السوهنو کې لټوي دا           نيټی دبدل ندونو دا یا هغه برخه مني خو پ ر ون لوبغاړې کله نا کله دپورتنيو 

کار شول اونه       خبره سمه ده چې پردۍ السوهنې موجودې وې خو دثور داتمې نيټی لوبغاړی     دپردیو دالسوهنو 
ولی ما      ه یوړې، دولتی       یوازې یې دغميزې مخنيوی ونک بلکه ددوی اړونده ډلودهيواد  دی اومعنوی شتمن له من
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ه والړاونور ناوړه تاثيرات، ستر   سيستم یي ویجاړ او پوځ  چې هغه دافغانانو دشرف اوناموس حيثيت درلود هم له من
ير هر با احساسه افغان    ې  مصيبتونه اوبيساره بدمرغ یي لکه دمزمنې ناروغ په  وروي چې ددې ور نن هم 

وته شي چې په دې           ٠او لريسره نه شليدونکی ت    دثور اتمې نيټې ته چې دمجاهدینو بری ورته وایي باید دا خبره په 
ورځ نه بلکه دهغې ال پخوا هغه منحوس ائتالف چې مخکې ورته اشاره وشوه دهيواد اودوخت ددولت په چارو واکمن        

رو ملتو دفتر ته پناه یوړه چې ده           يواد په چاروهغه نه بلکه دهغې نامرده      شوی ووله همدې کبله دکتور نجيب اله دمل
یواالنو دثور      رواودهغې ستمې جهادی ډلو واکمنې شوې وی اوداچې په دولت کې کودتا چيانواودهغې جهادې ان مل

جدی          اتمه نيټه  تل یي عملی نشول اونوروجهادې ډلو یول ه چې غو رن اکله دهغوی پالنونه  د ورځ و دواک دلي
ونه  ته  خن ی خو دواک اصلی مرکزونه یي پخپل        ورته رامن ل اواړشول چې هغوی هم په واک کې شریکې ک

  ٠الس کې ونيول
ه چې دا ډول پایلې لری که په کوم بل  ې په نامه نومول      هيواد کې داسې پي  شوی وای یقينا به هغه دملی ماتم دور

ه   ی چې زموږ دننی واکدارانو     کتل ک شوې وای خو زموږ په وطن کې هغې ته دملی سراسری جشن په ستر ي
ي خه شميرل کي یوالو نه دا ډول حيرانونکی توپير لرو       ٠دعجایباتو  ی چې ولی موږ دنورو ن  دلته دا سوال پيداکي

ۍ  انونه  علت یي دادۍ چې زموږدهپواد سياسی ک روپي او تنظيمې اړیکو کې ډوبی دې،    دومره پخپلو 
يدلې دی غوره بولې چې دسيالی ډلې شاته تمبول اوواک ته رسيدل  دخپلوسيالوډلو په پرتله چې یو وخت ور    سره جن

ې کومې پایلې لرلې    ی بيله دې چې دادواک دانتقال ور   ٠ملی جشن و
ی چې نورداحساساتو وخت تير دۍ، ددې احساساتوترخه مزه اوناوړه پایلې مو وليدې چې هيواد موپه      فکر کي

ت دومره وران شو چې پ     واله واو اکی  کن ل شولواوهغوی مو برخليک  ه په پردیو پورې وت ه تو پکارده ٠ه بشپ
ير شو او پخپل تفکر اوچلند کې یو بنسټيز   چې وطن ته  دپوره مسئوليت په احساس سره چاپيریال اوروانو حاالتو ته 

رزول شي چی خپل تاریخی ویاړونه بيا را ژوندې      ام کې پام دې ته راو ی  ودوطن     بدلون راوړو، په لوم وتر  ک
ه ونوموو او     و چې هغه ورځ دملی سراسری جشن په تو سره دمينی احساس را ژوندی شي، کار له دی نه پيل ک
ت ولري او ولس هغه دخپل هيواد دخالنده راتلونکې اودملی هویت دراژوندی کيدودپيل                و چې دملی جشن ارز ولمان

ي اوپرهغې وویاړی چې یقينا هغ   ه و انې  ٢٨) اسد ( دزمری  ه دویاړه ډکه پي  نيټه ده چې افغان ولس پخپلې مي
ه وه بلکه زموږ       سره چې په هغې کې نه دپردیوسره دمعاملې اوجوړ جاړې   او نه دپردیو دکوم مالت او یا مرستې ن

و ک اواړ شو چې     دنيکونودوطنپالنې اواتلوالی لوړاحساس      ون ریزی استعمار یې په  اوسرشندنې وې چې ان
خه برخمن شي    دخپلو اکلو   . اک او آزادخياله افغانانو استقالل په رسميت وپيژنی اوافغانان دخپل برخليک د

ران   وک دي     دې الندې عکسونو په کتلو سره   لوستونکې قضاوت کولی شي چې دثور داتمې نيټی اصلي لوبغاړی 
ل شي   ه ونمان ت لري چې هغه دملی جشن په تو   که نه ؟ اودا ورځ ددې ارز
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