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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي، دليکنې د ليکنيزې ب   ئلو مخکې په 

  

  ٢٠٠٩\١٢\٠٨  بلجيم                                                                                                          محمد نقيب
 

ې   دهسياست ولسي ناسته پاسته اغيزمنه ک
و ارنوالي، محکمه، پوليس ا،نهوسرو، شنو او سپينو انقالبونو زموږ  ي پوهنه، روغتياپالنه،  ول سياسي ک . و پوځ 

ې او يدا چې موږ ولې سياست د شفا دانه ان.  کليوالي راشی درشې هم سياسي شوی اواوس ان کورني رو، د 
ه  و  او منفعت لن زما په اند نورو  .ړين بولواد ساه اخستو او ساه ايستو په شان يې د ژوند لپاره ،آسانه منبع يې 

ن به يې يو عامل د ه   . انقالبونو اغيز ویئېمدې ياد شوونيمره عواملو تر

ويندي اقتصاد را س ئېفشرده: "ژندلی وهيانقالبيانو د ايرانيانو په اند او ژبه سياست داسې راپ  په دزما په ان ". است 
لې مانا به داسی وی تو د دې غون ې الرې ته سيا ست وايې: "پ و موندو لن   ". د 

ې وهد کارمل واکمني وه د سياست په ن ي . امه مضمون يې په تعلمي نصاب کې دننه ک ول هغه وخت زه په يولسم 
 . ړه وهاد دندو په رئيس يو ورځ د سبق موضوع د جمهور . ومکی 

لور دندې لري   :هغه 

  د مسلحو قواوو اعلی قوماندان -١
ې ع -٢   ومي منشيمد مرکز ي کمي
   ئيسد انقالبي شورا ر -٣
  سئيد دولت ر -۴

وونکي دې ن وويستد  وک ولس  نه واد کې له حزبي يلدې وروسته په ه(  خبرې زموږ د غوږو ت پرته بل 
يوازي د نوی افغانستان   .واد هم حزب رهبري کويي زموږ هپدې چې د شوروي اتحاد په شان) دایيمشرنشی ک

ت له عمرنه هغه وخت  و ماشوم حزب په نوموړ. دهي کلن ک١۵ر شوي وه او د هغوی حزب ايله يکاله ت٢۴٠ دجوړ
وهډووچ زور دب ر ود و د ديني او   د بې طرفو ولسي مخورو مشرانو،وانان تنکي حزبی .ا افغانستان مشراو الر

وونکې، ې کونکېپر معنوي علماوو او د تجروبو د خاوندانو الر حق  ولس پالنه، ،وطن پالنه.  واکمن شول اوېک
 . شوبرابر ي هپهوب په وړاندې پوهه، کاري تجروبه او حب وطن د حزبيت،پالنه 

واک د کي اړخو د  ی اړخو د١۵لوړمقام، منصب، واک،  ر کلن١٣ کلن مبارزی اود  . دي جهاد روا حق و
ولنې روڼ اندي طبقه عوامو نده خبره ده که د  ي چې په مياو ب ر  د ازیوزلو ته داسې شعور او ذهنيت ورک

او په لرلو سره د زر تتن کزور او / سياسي ت يال ژوند  ه چې دوې پخپله وشولياي ن يقيني خبره ده ډېر . ي 
ينو. وال شييلوستي کسان به يې ل لقمان . د سياست مينه وال او مينان شولاووه خننفس يې وت همدا وجه شوه چې د 

تل يحک لاوېل له بې . ک دب دې له چا نه زدهام نه چا وپو ه چې هغوې کول ما ونک بده مرغه چې ولس له . دبانو، 
و په  خه د عبرت سبق زده نک بلکې د هغوې تصور او ذهنيت يې واخيست او د هغوی له ناکامو او نا مشروع ک

ې ورغلل     .ه د تنظيميو مالت کونکي شول  دحزبيانو او ه کسان.من

قومندان د . تبديل شوی وم ) د نوی او پخون قطعو په موافقه( مې فرقې نه کابل ته ١۴زه دغزني د  .  کال وه١٣۶۶
ومارلم چې پخوا په همدې غون کې  اې جبري د داسې يو افسر د الس الندې پر دندې و علم وخبر د راکولو پر

نه دقانون خالف ده يوداچې زه قانوني تبديل . عسکر وه بل ما حربي پوهنتون لوستی  يم او شوی ما وويل چې داک
ی، هغه يو فعال حزبي ده دا لس کاله له  چی وهفسريم د قوماندان منطق داامسلکي   ته باېد د انقالب لپاره قرباني ورک

  .حزب او انقالبه دفاع کوې

وکسو وسله والو . د مجاهدينو په واکمن کې له جالل اباد نه کابل ته په الره وو ن سره  ه کې د خوړله  امن و  په 
رچلونکي په يوه خولهمساپرو ا. وهامينې بوس د محصول اخستو لپاره ودر ره د يسروبي سرب  وويل موږ د نغلو، و مو

ک ندې ې داخو پا کوته محصول ورک ولو پا ه موږ شه!الرې  ی دا ي هغوې په غوسه چيغه ک د پدې خوړکې ورک
ک مو دلته نوې جوړ ک                                      .پا



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-hanmaqalat@afg  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يالوژيکي،انقالبي سرالرو ي په اي ولنه لوم ن پ  ولسي دود،. افکارو وويشله  يو وراسته يرواج او کولتور يې د من
ولن د وروسته پاتې  ه ونومول او د  لدويکک يا او سياسي فرهن يې د .  عامل يې و خپله حزبي او تنظمي اې

ان ژغورنه ري او يغضب وپارېد بريد، ت قهراو .هضم توان نه درلود ولنې د هغو د جذب او. پخوانيو هغوبديل ک
ته و چی. شوه رامني ر ونيو تر    .سياستوالو د حملېاو  ولس د دفاع سن

اني ، تونو د خورا زيان په بيه له تخت نه  په پايله کې ولسونوهغوی د اقتصادي، معنوي کولتوري او ملي آرز
ول ه. دهيلوبه پايته ونه رس. وپر ه يې خپله ک ۍ کې د بی وزلو  پرون يې په  کي اړخو چې. بلکې نوی ب وله ن

لو نارې وهلې نن يې د قوم، ژبې، سيمې او مذهب په نامه يانسانانو د ژغورلو او  ول اسالمي امت دحق   اړخو د
ه ولنه ال پسې په َډ. د مسايلو په مطرح کولو لوبه پيل ک ن نور پسې پدې فعل يې  يو وويشله د ولسونو ترمن وا ل

مني  اون يان ترمين د و ان  کونو، کو ارنوکې د س ډيرشوو په ولسواليو کې د کليو او په 
ېده                                                                    .وزې

تنيني، منلې  انقالبيانو د انقالبي تصوراو ذهنيت په پياده کولو سره      واد پال، ولسپال يه،نه يې په کوردننه د ري
تونو ساتونکي او  مشر او انساني، اسالمي او افغاني تهذيبونو ته ژمن نوميالي او د معنوي، کولتوري او تاريخي ارز

واکمن خپلواک سياستوال ح ۍ واله کچه د کاميابه واکمن،  ه يې په ن ه همدارن يثيت ونه ونکي ساالر اعتبار ونه 
پنجابيانواو ايرانيانو د مر يتوب / غربيانو/عربانو /سره لدې چې د نوم ويستنې اوشهرت لپاره يې د روسانو. موند

ون د ولس په غاړه هم وک انو په  وندې د  معنوي او کولتوري زيانونو / اني/ ولن او ولس ته يې د مالي. ېغ
  . بيه له محاسبې وتلې خبره ده

ولنې د ولس د نژديوالياهنري او/ دننه او بهرډېرې کولتوريپه هېواد کې تيا په خاطرجوړې / دبي  يووالي او وي
ې پايلې اوالسته راوړنې به هغه وخت ولري . زه يې په اخالص سره ستايم. دا ډيرنيک او دروند کاردی. شوی خو 

ا ې ولسي اړيکې او او اوتنظيم پالنې پر يواد پالنه معيايه چې د حزبي ت قت يپه خواشين سره باېد دا تريخ حق. رک
ولن شتهيووايم چې په دوی کې يو شم ه جوړوی له بدخشان چی ر  کن نه پخواني / هرات/ که په کابل کې غون

په بهر کې له دې بد . ونکې او ولس پال عالم نه خبره ویي/ ديبا/کن په خواکې نژدي شاعريسياسي ياران رابولي ل
ي بيا له .تره نادوده کوی ي ولن د سرکسان د تيلفون په مزي په يوه موضوع سره و لو وروسته يو تن ته ويمين آ د 

ه ليک/ د راپور و ته د استولو چارې ورسپاري/ پرېک و کې ي سبا يې ه .اعالميې د ليکلو او ويب پا وادوال په وېب پا
ه جود واد کې ي هچی پهلولي  ون غو (...) ړه شوی وه او په غوڅ اکثرېت سره يې دا ولو ميشته افغانانو په 

ه ليک ې/پرېک   .اعالميه صادره ک

ې پدی  شعار د حزبي او لتون د وينا اويولنې بايد د فصل او ب و او ويلو ناکامه عمل ونک غيرې حزبي د بيا بيا ک
ي او نيغ  نې لوم وکاله وروسته به يې هزيغاچې د دې وژونکې ک ونې وشرمو به يې په ولس وي خو  نکي او مر

ه شول ليکن ولس به د پخوا په شان په . ذار پخپله همدوی وي ينه سره به انقالبيان هم م ه چې د هر انقالب په م ن
لي ملي غرور په لرلو سره هسکه غاړه او اوچت سر والړ وه/ اخالقي     .عقدتي اوسپ

ه بايد په بهرنيانو وا نه وله پ ه کې ده؟   چوو دا موږ وو چې هغوی مو راو بلل د هغوې د مالت د دعالج الر په 
ري د ثابتولو په خاطر پخپل ان ورله د بااعتباره او وفادارمل واد کې د پرديو د يکلي او ه/ کور ترالسه کولو او 

ې شوو و، سياست ته د چارو د. کشف دل نه ونک ورو نه د پوهيفن په  لدی وروسته باېد دا ک تنظيم /حزب. رو
يتوب د مکافا تو. ډله اوډل د ولس د وصل لپاره وکاروو نه دفصل او بيلتون په موخه/ / د حزب او تنظيم په غ

ای د خولو په تويه ولو ي ک/ امتيازياتو او باج اخستو پر  اکولو او د نه ست دونکي زيار ايستلو په ثبوت يالسو په ت
ييو، د مجرديت او انفراديت ش انونه خادم و انولس ته  / عور نه بلکې د عموميت او اجتماعيت شعور وپالو، د 

ونه دملت اوه/ ډلې واکمن او د / ېرازيبرعکس د ملت په . واد وژنې په مانا ومنويحزب او تنظيم پالنه او م
انيه و. حزب او تنظيم ووينو/ واد په آبادۍ کې                .وينا ل او عمل ډير ک

ېالهي ژر تر ژره په افغان   .ولس کې ولسي روحيه او مينه راژوندۍ ک

  پای

  


