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 ٢٠٠٨/٣/٩                                                            محمد نقيب
 

 انساني غوښتنی او شيطانی کړنی
 

ان د لوی او لوړ ارمان کس نومه ولی له ظلم،۴۴له نن نه  تيري، نابرابری، لن  جبر،  کاله پخوا دستګير پنجشيري 
لو، د هوساينی  نه يوازی د افغان مظلوم ولس د روا ،هغه . تنګ فکرسره يې دښمني ډاګيزه کړی وه او برابرو حقو دګ
ولې نړۍ او لو دعوه دارهم وه  نيکمرغ غوښتنه کوله بلکی د  انو د حق د ګ   .د زيار ک

الروی شوی، او ډېر وطن او ولس  اولينن د ايديالوژی معتقد او مارکس، د دی لوی ارمان د پوره کولو لپاره د انګلس،
موکراتيک ينوموړی د افغانستان دخلق د  .ن يې دې انترناسيونالستي مفکورې ته د رابللو په پلمه دوکه کړي پال کسا

خه دی ودونکو   . ګوند د بنس اي
کلنه واکمن کې د ښوونی او روزنی وزير، فوايد عامی وزير، دسياسي بيرو غړی او د  ١۵  او د همدی ګوند په

واکمن کس   . شوی پاتی دولت پياوړی او 
ی ګوند وه و ی،  و  فکري نظر سره ورته نه وه ليکن  د مشرانو يې ذهني او. سره لدی چې نوموړی ګوند يو ويشلې 

واکمن کس په  ، غوړه مال او تېروېستنې د پوره کمال په لرلو په ګوند او دولت کې دمطرح او  دستګير د دوه مخ
ېد لی دیېره د پاتی کېدو لپاره د تره کی، کارمل، امين ا   .و نجيب د خوشاله ولو په خاطر د هغوی هر ساز ته ن

ينو هېوادوالو له خولې اورېدلي وه چې دستګير اوس د ژبی او قوم پالن په رن اخته شوی  و کالو راهيسی مې د  د 
ه ان ګران افغانستان پسی اوتی بوتی ل تنو کولتور، تاريخ او ژبی پسې ال ماد . يکید تبعيض او تعصب له مخی د پ

ول ژوندي موجودات د دودې او پرمختګ په لور  هغوی په خبرو باور نه کاوه، پدې چې د طبعيت دحکم په اساس 
و برابره پوه  درومي او د ساينس پوهن دتجروبو د پايلو په بنياد ی انسان د پخوا انسانانو په پرتله   د نن ور

 انسانانو د زيار له وجی  )دور فکره(د لری ليد د مفکورې .. وید عقل نړی يې ډېره لويه او پراخه ش. اوهوښيار دی
ه وليکي شېبه وروسته يې خامه نه يې په تهران، محققيان او  او د پوه له برکته  دستګير چې په امريکې کې 

نګه کيد. مسعوديان يې په افغانستان کې د ايميل له الری لوستلی شی او که وغواړي ورسره ګړېدای هم شی ايشی نو 
رخ ووهی  چې هاغه   . دی د طبعيت دحکم او دپوه دالسته راوړنو سر چپه 

ه پرانسته د دستګير بنجشيری، سيد احمد شاه دولتی  و د کتلو نه وروسته اريايې ويب پا تيره ورځ مې د نورو ويب پا
لی دلوستلو نه وروسته مې له د اکادوميسن د مقا.  مې يو په بل پسی ولوستی فاريابي او داکتر نورالحق نسيمی ليکنی

ه شوی چې  د  انه وپوښتل چې د مارکس او لېنن د مفکورې په الروي او د انترناسيوناليزم دخورولو پلوي باندی 
رخېد ٣۶٠کالو د کمونستي مبارزې او د اکادوميسن د علمي درجې د السته راوړو نه وروسته  ۴۴ . درجې په شاه و

، تنګ او تياره شوی چې اوس قامی اوژبني تعصبات راپاره وی او افغان ورونه يو پر د پوه لری ليد يې دومره لن
  .بل وژني

 ٣مه د اطالعاتو او کولتو وزيرد بلخ په واليت کې خپل محلي خبريال له هغه وروسته  ٢۴د روان کال د دلوی په 
ی کسر معاش کړ چی دری پاله يې مکتوبي خبر ورکړی وه چې داساسي قانون په  حکم په راپوروکې ايراني ور

ول ايرانپال په غضب شوې د خرم صيب سربېره .  اصطالحات، نه بلکې ملي مصطلحات کاروه پدی قانوني کار 
لي تانه يې کن   .ول پ

رګنده خراسان په ياد په الندی اکادوميسن   . شعر پيل کړی  شيطاني تومار د نا
  

   مرا  خراسان  و   جهانم شيد خور         مرا  چشمان   مردم  کند  خيره ګر
  . مرا  درخشان  نګر راه  دوست  ای            کنم  نو باز  روز نۀ اميد من

  
وک چې د وايم لسم ناپېژانده ډرنيکه د  زما په اند د خراسان د کيسی په اړه ژړا او هاياهوی ديته ورته ده لکه 

ی   .راژوندي کېدو په هيله ترپي
ای په خرورو ک. چې دا هي امکان نلری ی پر ه د معجزی په ډول داکار هم وشی د هغه له ژوندي کېدوسره د ښيګ

ی ي ان غوښتنی منافقت،  داسی کس چې د مړی پر ژوندي کولو. غميزی زې  ژوندي کړه وی دا عمل د هغه له 
تيا سره په خراسان مين يې نو امري ه داللت کوی؟ که په ري له اوږدېدهشرارت او ليونتوب نه پرته په بل  . کا له 

  .دلته لن د خراسان په مرکز مشهد کی به دېره شوی وه¸ دعمر اخري پېر يې دی
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نوموړی فتنه ګر بيا د تېر په شان د دومخی او تېرويستنی په جادوګر کمال چې خپلو درغو، تورونو، شيطانې او  
تينولی جامه ورواغوندي د پر ويز کامبخش موضوع يې راپورته کړی چې لمسونو کړوته د حقيقت الر هواره او د ري

سپين سترګي رند د هغه په .  پدې چې هدف يې ملي مصطلحات دی  .د ليکنی له متن سره په هي وجه سر نه خوري
واکمن جنګساالر د همده په شان  تانه پړه کړی پداسی حال کی چې هغه مظلوم د بشريحقو سرغړونکي،  اړه هم پ

، تنګ، او تياره فکره م تعصب عطا محمد بندي او د اعدام حکم يې ورته اورولی، پدی ريا او ظالمانه کار کې هي لن
تون چار واکی الس نلری    .پ

کو ليکلی    :پخواني انتر ناسيونال او اوسني ملت پال اصلي شيطاني هدف يې پدی 
ده، دانشګاه ونوشته های  دانش، دانشجو، دانش اموز، دانشک دربرابر واژهای ريشه دار خوش اهنګ و ګوهرشريف( 

به ګناه نوشت و ....  بيمار ګونۀ از خود نشان ميدهد  دانشمندان نو انديش وطن حساسيت ديوانه وار، تهوع اور و
  )خواندن اين واژهای فصيح وروشُن فارسی دریُ  مجازات و متهم به کفرګو يې مينمايند 

ی د ورور وژنی او د وطن د ورانون دمارکس اولينن پيرو خو د عوامو د احساساتو د پارولو پ ه چل ډېر ښه پوهي
ولو لپاره يې تاجک ورونو ته   . الندې سندره ويلی  ه

  
   بند  به  ګذاری  ګردن  که  عمری  نه              سر بلند  مګر  و  بزی  روزی دو
  ک خا  به  بريزی  خونت  که  بهتر  چه           از ضحاک  امان  يابی  که  ننګی به

   شهيدان ما     نبرد          وراه            ما   دليران    رسم   بود  چنين
  

ان پال اوشراچونکی اکادوميسن نه پوښتم ان پلورنکي،   .زه له 
تا او تا ته ورته اوربلونکو نوی واورېدل او زده مو کړل؟ ايا دا واژی د لسيزو ) واژی(ايا دا اصطالحات 

ی؟ له يوی خوا وايې دا ايرانی پهلوی ف راهيسی ی  ارسی کې نه استعمالي لی دی، ژوری ري  واژی خوږی، سپي
ان اکادوميسن اعالنوی لری بله خوا همدا ښکلي غ لرونکی نومونه د امريکايانو له يرغل نه پخوا د نه وه   له   او 
له شکه .  کې نه ويل او نه ليکلاو که دی زده وه، نو ولی د ی د خپل وزارتو اوسياسی بېرو غړيتوب په دوران. زده

  .پرته چې اوس د ايرانيانو د روپيو په بدل کی ايران ژبه پر موږ تپی 
ی چې ښاغلي وزير قانون تطبيق کړی انونه نړوالوته بر حقه ښيې. دوی خو پدی ښه پوهي  په  و دعوه جالبان 

 خبری يې له کفر ويلو سره پر تله   بابیاو د. خرم صيب تور لګوی چې ګويا موږ د مورنی ژبی له ويلو منع کوی
  . کړئ 

ا سپين ږيری ديوال ته تکيه کړی وه. دوی د زاغ اورزاق کانه کوی  تسبح يې اړه ولی، يا  وايې چې يو مومن ب
يناست رزاق، يا رزاق يې پری وايه  يا   چې دا خو په تسبو  شېبه وروسته يې چيغه کړه  منافق کس يې تر خواه ک

  .اغ  وايېزاغ ، يا ز
تنو ته د هغوی په مورن ژبه ور سره  د تاريخ په اوږدوکې د لرغوني افغانستان  کوم دری ژبی پاچا او واکمن پ

تو ليکل شوی اثار چاپ کړی. ګړېدلی تون ليکوال په پ ، مدرسه اباده . کوم يو ه يې د پ او کوم ښاغلی ورته ښوون
تنو د زده کړی مخه نده ډب کړی، که. کړی يا يې دزدکړی اسانتياوی برابری کړی و ووايم کوم واکمن د پ  په لن
ايونه يې ندی سېزلی   .اثار، روزه نيزاو تعليمي 

تنو نه سر خوندی وه او نه مال  په خپلو کورو، کليو، او سيموکې د داړمارو او  د مغولی بابر په واکمن کی د پ
يدل ل او لو تنو دلوی خوشال بابا په  واک يې خپلو کسانوته سپارلی وهد اداري چارو . يرغلګرو له خوا وهل، تر  پ

ون په  ای جيل شو، د ماشومانو، او سپين ږيرو په ګ مشری د انساني حقه حقوقو غوښتنه وکړه پدې کار د هغه 
وانان يې شهيدان کړل   .لکونو 

تون . لورنيم کاله پخوا چې يونس قانوني د کورنی چارو وزيراو فهيم د دفاع وزير وه ه پ کلن            ٢٣په خ
ور نه را ستنېده د  ١٧عبدالمطلب وروسته له  وال نه د خپل، خپلوانو داحوال او ليدو لپاره خپل کلي ته له پې کالو ګ

تره خيلو د تنګي په پوسته کې د پوستی کسانو نيولی، نشنلستو متعصبو قاتالنو پدې ګناه وژلی چې فارسی يې زده نه 
  ) يم کال د چنګاښ اا مه ١٣٨١سی د بی بی . ( وه

ای د  تانه د خپلې مورن ژبی پر دی، له ادمه تر دی دمه چې پ عجيب انسانان دی په هي وجه مو په کرار نه پري
ای مود بی فرهنګ، خامه  دوی ژبه زده کوله او زده کړې، ليک او لوست هم پرې کوی د مننی او کور ودان پر 

ان له تعنو تری خالصه وو.  او په سپکو، سپورو تعنو مو ستايېبدست او جاهالنو په نومو د متعصب او . اوس چې 
  .نشنلست په نومو مو ياده وی
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 وطن ته د هغه د جنازی د   متعصب اوربلونکی د خپل همژبی چې په امريکا کې مړ او هلته خاوروته سپارل شوی 
لور ون په غزني او وردګو کې هره ورځ وړلو غمه خوري خود د لوی قندهار، لويې پکتيا او د  و واليتو په ګ وختي

ی کورونه او کروندی يې د بمو به لمبو کې سوزی د هغوی وير او ناورين ته غلی ناست  پياني لس، شل تنه مړه يا 
      .دی نندارې نه يې خوند اخلي

محمد رحيم شيو پدر زنده ياد به به حکومت پشنهاد کردم که تابوت سردار (دخپل د ملګری د جنازی لپاره يې کاږلي 
  ). انها کار را انجام نداد باز ګفتم که کرايه انرا از پول تقاعدی وامتيازی اکادومی امرا مصرف کنيد وطن انتقال شود

نوموړی که يوذره انسانی . پدی کې هم ښاغلی خرم تورن کوی چې د هغه د جنازی په وړلو کې يې مرسته نده کړی
 ورکړشويو  کرامت لره دخپلو ناحقه امتيازاتو سربيره به يې د افغانستان د ورانولوپه سر د ايران اوروسيه له خوا د

دوه مياشتی دمخه يې په هرات او کندوز واليتو کی د ډالرو يوه کوچن برخه به يې هغه وطنوالوته ورکړوی چې 
والېدو المل شوی. لوږۍ له السه اوالدونه وپلورل لواله د ولس د ک پدې چې دوی . په حقيقت کې خو هاغه پخپله او 

ول افغا نستان په زور منه   .سور پوځ هيواد ته راوبله او رباني او مسعود د يفتل او پنجشيرد ولسواليو حکومت به 
وال غواړی د  والو وزارت پورې اړه لری او که کوم ک والو اړونده کارونه د ک د اداري چارود قوانينوپه اساس د ګ

بيانو له بهرنی هيواد سره د اړيکو د نيولو چاری يې د بهرنيو چارو وزارت ته . خپلوانو جنازه هيواد ته انتقال کړی
  .زارت هي ښکېل تيانلری ورپه غاړه دی پدې کې خو د اطالعاتو او کولتر و

لينن هم په خوله انترناسيوناليزم غوښت ليکن هرهيواد يې چې الندې کاوه هلته يې له واره (په پای کې د لينن الره وی 
کو اخطارورکړی ) خپله ژبه پری تپله تنو ته يې په الندی    . دافغانستان نه، بلکې د وطن جذبې اخستې پ

 قطره خون بازهم در  لبانه ميزند ولی بايد دانست که ازوطن وثروتهای ان تااخيرينتاجيکان افغانستان دستبرد طا(
  )جای باشد مقاومت دادخواهانه خواهد شد) تايک کاله(برابرتجاوزکاران وطالب پروران دوسوی ديورند 

ون د  وکيوپه بدل کې په پرديو پلورلې وی، د زې ای، د خاپوړو هغه چاچې د وطن خپلواکي د ولس حيا د روپيو او 
نګه باور وشی چې داسې کس به له وطنه ساتنه  انګوپه مينه او پيرزوينې منکر وی نو د کور، د ودی اوسترېدو د 

  .وکړی 
 خو يو  ته پخپله ترهګريې چې د ډيورند په کرښه وطن او ولس پال افغانان ترهګر نوموی د هغويی د آزارله وجی

ی بلل او مرګ په امريکا دی بغاری وهلی، دا دی اوس پخپله په ل دا دی شرمېدلی يې تا پخوا دوی د  امريکا تالي 
ه کې ننوتی يې مزی کوی او د همدوی د بی  او کروز په کرم له کوالب نه کابل ته  ۵٢مړو سترګو د امپرياليزم په خي

مات کړ، په شلمه پېړی مه پېړی کې د انګرېزي ښکېالک ښکر  ١٩د افغانستان جوړونکو افغانانو په . راستانه شوی
ي کاروانو امنيت نيوه  تا اوملګرو دی شورويان راوستل کې خو بيا هم په افغانستان مينو افغانانو .  او مسعود يې د پو

ن اسيا او د بالکان هيوادو نه يې د سره استعمار له جغ نه وژغورل دا دی په . له خپل هېواد نه د شړلو سربېره د من
وکيو اورتبو په بدل کې د ولس عزتمه پېړۍ کې مسع ٢١  د وطن  وديانو، محقيقيانو او دوستميانو د روپيو، 

ی  خپلواکي يوپاله بيا په ښکېالک ګرو وپلورله، همدا ننګېالي د ککريو په بيه د   . هيواد خپلواکي ګ
کويې مقاله پيل کړی  ان يې دکتورنور الحق نسيمی رکالم کړی پدی    . يو تن چې 

   ترکتبار افغان نيست . هزاره افغان نيست  . نيستتاجک افغان
ان با تعليم، باتربيه او پوه : ښاغليه ان پورې د داکتر نوم تړی مانا داچې مقابل لوريته  ور پېژنی او د  ته چی 

نو حتمًا به دې دامقاله دعقل منطق . سو کالود عمر په شاوخواکې ښکارې ۵٠او  ۴۵نکتائې ډوله عکس له مخی خو د 
ا کې ليکلې ویا   . وپوه په ر

ې، خواږه اوته يې  ی چې پخپلو مينخ کې يو مو رګندي ته چې د دوی په استازيتوب وايې موږ افغانان نه يو نو له دی 
واب ووايې ای١٣٧٢په . مشر يې اوس بايد ته د دی جنا يت   د   يم کال کې چې تاسو د وحدت له مليشو سره يو 

انګو سپاره دکا بل په ښار ننوتی، ولی مو کال وروسته د وستم کمونست ونوموه، جهاد مو پر ضد اعالن کړ دوستم په 
رونه، کورونه او سرايونه د قولفک چپات په نامه ول اود  اود هزاره ورونو پسی مو مو  ١٩يم کال د کب په١٣٧۴ ل

ه د  په  د عام قتل مه لور مه کارته، ګذرګاه، چهلستون لن وله سيمه اوراګان د لونا  موخه مو په دريمه،  اچی په 
ونه او د ميګ  بمونه واورول بيا د تاسو له وېرې مزاري د ژوندی پاتې کېدو يه هيله د طالبانو په سيمه د  ٢١راک

تی الر ته زړه ښه کړ   .تي
ده چې ال تاجک ورونه له تاسره يوه نګه دا خپله خبره سپينه کړی، هزاره اوترکتبار ورونه ال پرې .  خوله ویته به 

آ، بختيار کال، پای مناراوخواجه چاشت دخواجه رواش، ده يحی. زه دکابل د واليت ده سبزد ولسوال اوسيدونکی يم
ی نه چې ما له دوی نه دافغانيت انکار نده اورېدلی  ول تاجکان دی او شميريې زرګونو تنو ته رسي کلي اوسيدونکي 

ول ولس دی . بلکی پری وياړی    .همدا شان 
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ايا خپله خوښه، نظراو غوښتنی په نورو تپل د هغوی په حق تېری ندی؟ آيا هغوی ته اخالقي او معنوی سپکاوی ندی؟ 
  ايا دروغ ويل اخال قي کمزورتيا نده ؟

ان پلورونکو او متعصب مريانو پرته بل هي تاجک، هزاره يا ترکتبار ورور له خپل افغانيت نه منکر ندی   .له تاسو 
، تنګ او ايو موضوع، په ښاغلی علی احمد جاللي، امير لن ر تياره فکره جاسوس په مقاله کې د ژبی او د

ي چې د  ونګی وهلی لوستونکې نه پوهي عبدالرحمآن خان او په نورو پاچاهانو نيوکی او په نورو مختلفو مسلو يې 
ه ده   .کتلست هدف 

تا نه  ې چې پ تني کسان پدې پوهي ولو مېشه ورونو قومنو ترمن ديو والی، نژديوالی، په افغانستان پوه او ري  کې د 
مکی په سمسورتيا ښکال اواقليم کې لری  خدای مه  .او خوښ لپاره داسی حياتی رول لوبه ولی لکه سمندر يې چې د 

تانه ترې لری شی کالو په شان چې په مزار شريف کی محقق لومړی په  ١٣٨٧او  ١٣٧٧بيا به د . کړه که پ
ونګی سری کړیمسعودي ولی سيمې او د  . انو اوبيايې د مالک او ورپسی يې په دوستميانو  د افغان ولس سربېره 

  .نړۍ اوسيدونکو وليدل او واورېدل چې پلورل شوو غدارانو د ښار د الندی کولو په سر سره وخوړل
لوالی   دیکې.... له ښاغلي جاللي صيب نه يې غوښتی چې د مخدره موادو په قاچاق اداري فساد  دشمالي 

  . ثبوت وړاندی کړی دغړو
ه وی نګونه په شيرپورکې . دی اوس لمر په دوه ګوتو پ ل ته مخامخ او په ده افغانا نو کې لوکس بل سپين زرهو

کې غربي ډوله ما د کاميراو پامير هوائی شرکتونه او په ميلونو ډالره نغده پانګه فهيم، ضيا مسعود ) چورپور(
لي؟ او که داوديته ورته اکو او د مغز په اوبه کولو ګ  ادبی، علمي او هنری اثارو په ليکلو؟ په   کسانو د السوپه ت

له بلې خوايې د . د الوتکو په واسطه بمونه اوره ول ۵٢يوم کال کې امريکايانو له يوی خوا په افغان ولس د بی ٢٠٠١
، کانسروا شکالت بشردوست په نامه  ايه شوو خلکو . ور سره جوخت بيسکي اونور خواړه له کمپلو سره د بی 

ول لوالې په سيمه کی له هوا نه، غور چې دراپورد چمتو کولو ) تاجکستانې خبريال (لفقار اسمعيل يانذوا . لپاره د 
ايه شووخلکوغ د بې بې سی راډيو له الری  ٢۴د اوکتوبر په . لپآره تخار واليت ته ورغلی وه مه يې د بی 

يوالويې پلوري موږ ته هي په . (خپورکړ وله وی په ه وی هاغه قوماندانان را  امريکايان چې خواړه اوکمپلې راغو
ی  يو کې ليدلي) الس نه را وک چې دا ډول د مرګ خواړه غال او لوټ کړی . هغه هم ومنله چې دا شيان ما په ه

  . بل کره ثبوت شته نو په نورو شيانو صرفه کوی؟ اوله دی نه
قبيله ساالران از (. الندی کاږلې) افغانستان درپرتو دکتاتوری(احمد شاه دولتی فاريابی اوږده مقاله د دی عنوان سيد  

محبوبيت ونفوس سياسی جنرال دوستم درهراس است ميخواهد قبل از انتخابات رياست جمهوری سال اينده اورا 
ايمز ٩کال داګست په  ٢٠٠٣د ) ضعيف نمايند ې مقاله کې راغلي وهمه د انګلستان د  پا دوستم هي ډول .  ور

ي، که هغه ترې واخستل شی يوعادي  مسلکي، نظامي او سياسی پوهه نلری هاغه يوازی دوسلو په لرلو جنرال يادي
  . کس به وي

 دوستم چې د ولسمشرۍ دما په خواه کې نيمه شپه پر اکبر بای د خپلو شومو غوښتنو د منلو په: روڼ اند اومودرنه 
تنو مليشو سره د هغه په کور يرغل وروړی، د ميرمنو د بی ستره کولو، د ماشومانود وېره ولو، د هغه  ٧٠خاطر له 

پدې کار . د يرغملو خالصون چې د حکومت دنده ده. او د زوی د وهلو، ډبه ولو سربيره يې يرغمل خپل کورته وړي
ې، او د دوستم پر ضد يې يوه توطيه بولی یانسان. يې پړ ګ که . يت، اسالميت او اهليت په داسی قضاوت شرمي

او که . که چې حقيقت نوم د خدای دی. خه انکار دی) ج( مو د قوم پالن قرباني کړی وی نو داخو دخدای  حقيقت
تني ډول نه وی پدې چې انګرېزانو د . پېژندلی بيا دا مو د ساده ګ او ناپوه ګواهی کوی  تراوسه مو دوستم په ري

نګ کې نده درک کړېلسز ن کې پېژندلی او تا د په  زه دا ښاغلی ننګه وم که دوستم همدغه . رو کيلو متره په وا
ول جنايت  او تيرې ګناه دی زما په  مقاله نيمايې ولوستله شوای نوزه به د هغه په شان ګلم جم او کودن يم او دهغه 

 چې تېر وتلی وم ذهني قوت مې  وليکې)  احمد شاهسيد(او که يې ونشوای لوستلی نو بايد بيا ته . غاړه وی
تيا هم هاغه انسان دښمن کس دی. د شيطانت او غمازۍ په رن اخته يم .  ده کمزوره   .په ري

 پای
                               

  
 
 


