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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       نقيب محمد :ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
     

  د قام دښمن يمهمدا زه پښتون 
 

ناه اقرار کوی او مغفرت غواړي! الفت صيب ويلي  .د انسان او شيطان فرق هدغه دی چې يو پخپل قصور او خپله 
رم نه بولي ان  ن او بغاوت فرق هم همدغه د عصيا. هغه بل د خپلې سرکش او نافرمان د پاره داليل پيدا کوي او 

ناه نهاو هغه شی چې له  .دی ي پخپله   .  ديقېلېدل ناه نه لوی جرم بلل کې
ای شوی ل په شان د ښکار  ن وبی د مرغانو د تاالب د ژوو او حيواناتو د  ا ول  دا زما د  .نن چې د پښتون قام 

ولن ل .ي اندونو او پالنونو  پايله ده انقالب،پرونې سياسي مبارزې خه د  ه شکه پرته چې د پرمخت له کاروانه 
يز عامل يی زه يم  .هرني الس وهنې به بې اغېزې نه ويبېرته پاتې والی او ب   .خوبيا هم بنس
وندي تک الرو کاپي وه، پدې چې د سرو  نه زما د فکر ،شنو او سپينو انقالبونو د مبارزو تومنه  د بهره نيو 

ولن غوښتن محصول او سياسي قدرت ته د رسېدا لپاره مې د خپل په امکاناتو او د ملت په مالت تکيه نه وه . هنه د 
ی ه ان د هغوي ذهنونه تابع کول .ک ای په شخصي  .د حاکميت په وخت کې مې د رعايت سرونه ال و پر  د ملي 

  .هاو سياست کول مې د بهرنيو له مرستی او د وسلو له کاره ولو سره وت .و باوري شوم
ه ونو له وجی يو نيم ميلون انسانان م وال شول،د انقالبي ک ميلونه ک پيان شپ پېغلو او  ،په ماشومانو . په سلهاووزره 

وښو مېرمنو جنسي تېريو پښتني غرور پيکه ک ېدې،اقتصادي. مې ې ون ان دوه  . توليدي تعلمي او روغتيايی 
لې وشویان د افغاستان دوېشلو. ده نالوستي لوی شولـزې   .  او دنوم د بدلېدو هلې 

دهغه لپاره ضد او  .پرونی وژنې او وراني چې زما د واکمن په مهال کې شوي دهغه مالمتي زه په غاړه نه اخلم 
ه اچوم چې زما د ت الرو خن وه .نقيض داليل وايم مخالفين يی راته سمباله ول او  ،په هغو کسانو او بهرنيانو يی پ
ېدم ي. دا متل زما د درغو پوره سپيناوي کوي. وايی دروغجن هېرجن وي .ورسره جن  .اوس ماته پوښتنه سيخه کي

ي که دا نو بيا ولې د همهغه بهرني په رحم د ولس له  .او يا زه د هغوي په رن نه يم .خيانت او جنايت ما نه وي ک
ي خو زه .  شم؟ د پرون سهوه د نن کار اصالح ويقاتالنو او د هېواد له ورانونکو سره د کابينې وزير او دپارلمان غ

ونه دفاع کوم ونه د هېواد د ساتنې. اوس هم په ډېره سپين ستر د تېرو ک ي جن لو اود دين د ،خپل من  خپلواک د 
م له ملت نه يی د احسان باج اخلم ه يی  ولنه د مسلکي. ژغورنې مقدسه ج  ،د دې سريالي انقالبونو په وجه مې 

ي او سياسي فنونو او بهرنيو ته د مريی توب په روحيه وه روزلههنري اي په پو و پر  بده يی  . پوه د کسبي زدک
ي  سياست يی د دنيا يی ژوند د هوساينې او انساني مقام کمال وپېژنده چې اوس يی لکه د ايمان جز  .ال داچې پو

انونه ورله ناپوه بې لدې د. رزېدلي .                         پرمخت له کاروانه وروسته پاتې ښکاري بې سياله او د - واړو
م چې پوځ يو استهالکي او مصرفي قوه ده مکو ذوليته ول .زه پدې نه پوهې  د اوسېدونکو تابع کول او د شتو ،چې د 

ې دنده ده ان ه وړل يی  و د ساتنې لپاره يی شته والي خو د  .له مين خاورې دفاع د ولس  ژغورنه او د ملي 
لتيا په ارزښت د ملي آرمان او ملي شعور په روحيه روزل شوی نه  .حتمي ده لېکن سپاهي چې د  خپلواک د سپې

ه زياته او .وسله چي وي ،هاغه سپاهي نه .وی ن ي که وسله چي ته غليم هم يوه  .  هغه ته ور اوړي .جوره ورک
نده ده )اقتصاد(سياست د روپيو  لي او سياست کولي شي خو د روپيو ساتنه کارونه او د ملي . زې هر انسان روپ 

نه يوازې د پوه د کسانو په وس کې ده جواهرو د  بې پوه روپ لرل په طبيعت کې د سرو زرو او .سياست ک
بې پوه سياست کول دېته ورته ده لکه د غره  . استفاده ترې نورکویچې ساتنه يی طبيعيت او .زېرمو په تعبير دي

ي ان الهو ک پوته  پرې خبر وای  چې  ما بايد خپل تاريخ لوستی او. اوسېدونکي چې د لمبا په شوق د سمندر 
ه ان چې په سيمه کې شتمن هېواد هم واکمن هېواد ال د هغه  . وهافغانستان د پوه او مدبر احمد شاه بابا په وخت کې 

يو هېوادو نه لوړه او د روسانو په برابر وه اون د کوه نور بې سارې الماس يی  .په وخت کې د افغانانو د ژوند کچه د 
ې وه. شتمني وه ولنيزې اسانتياوي چې رښتني واکمن ولس ته برابرې ک ان غوښتونکو  .د ژوند  له هغه وروسته  

ي سياستوالو د زور ازمائېو تو مه ک له ورونو نه د پاچايی د نيولو لپاره ان چې پالرنې خاوره او کوه . هپو
ي روشوت کې رنجيت سن ته سوغات شول ي  .نورالماس په پو د سن کوره نې چې بيا له دوی نه په خپل من

ريز سپاهيان چې د ملت او ، خيانت او جنايت کې ډېره وړاندې وه انو د سک .هېواد پالنې په شعور روزل شوی وهان
وان هېواد يی د برتانوي امپراتورۍ سيمه پراخه او په کوه نور يی د خپلې واکمنې ملکې  تاج ښکلي او ښايسته  په 

خه. ک و ل او نه مې د خپلو تباه کونکو ک ه زده ک ي سياست له لوبو  د.  تر اوسه ما قام دښمن نه له تاريخ نه  پو
ول قام کې يی ذهنيت خوره ومېر تالش سره يی کوم اوبلکې په ډ. خه نه چې ترې الس په سر شوی يم انساني  . په 

ي ،  معنوي پوهه،مينه هېواد ورانه ونه او مره ئيتوب مې  ،ورور وژنه .عواطف او پښتني دودونه مې پرې هېر ک
ی و اور مې په کې بل ساتلی .ور زده ک لي ،د ج رۍ نوم ت او  دوه نسله مې د ليک ،له پښتنو سره مې د تره



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ی کونو د، لوست له قوت نه محروم ک يم -پلونو -س روغتو ن  -پوهنتون - ښوون،د اوبو د بندونو د جوړولو خن
ه ونې او  وژنې پلمه برابره وم -د ډز په کولو سره کورنيو او بهرنيو غليمانو ته د پښتنو د نيونې، سوزه وم د مقام  ،ک

که په بهر کې اوسم د ، لس په وينو د ژبې او کولتور په بيه معامله کوماو منصب د ترالسه کولو او ساتلو په خاطر د و
ي او دکولتور ساتنې وعظ کوم ليکن پخپل اوالد نه ژبه زده کوم او نه  ملي شخصيت ښوونې په تمثيل د ژبې د زده ک

م،کولتور پالم و ته پرې ورسې وک چې د  هر ، پښتني ارزښتونه تر هغه مطرح کوم چې پرې وپېزندل شم او 
ي  و خن کې و تور مې دی ولوکه د پښتنو دښمن هم وي او که  پښتون زما د  ي د ستر شخصي منفعت سبب مې کې

م  سوک قېلېدوانکار او نه  خو چې د .د دې ملي ناورين پيل کونکی زه يم پای ورکونکی يی هم زه يم . سترغليم يی 
دم م دروغ او دوکې شاته پرې ه پخپلو سهوو. مات ک ان کې له مين م او هاغه د تل لپاره په  ناهونو اعتراف وک  او 

ای مسلکي پوهې .يوسم ي سياست پر  ان مې ډاد او په نفس مې ،تقدير د پو م چې په  ې پورې وت  او کسبي زدک
  وسالم.  د عمل په هيله يی. اعتماد وشي

  پای
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