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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالصمد ازهر
۲۰۲۱/۱۲/۲۳

عمران خان څومره رښتیا وایي؟
د سعودي عربستان په نوښت د افغانستان د ستونزو اړوند ،د اسالمی کنفرانس ځانګړې غونډې ته بلنه ورکړل شوه
چې له نیمایي الرې نه پاکستان په کې چېلک واچاوه او هغه یې د  ۲۰۲۱کال د دسمبر په  ۱۹په اسالم آباد کې دایره
کړه.
پاکستاني چارواکي چې له بېخه ،له نوییمو کلونو راهیسې ،طالبانو ته د خپل نیابتي لښکر په سترګه ګوري ،تر اوسه
یې دوی په رنګ رنګ وسیلو او دسیسو داسې برمته ساتلي او خپلې موخې یې پرې عملي کړې دي چې ګرده نړۍ
اوس پاکستان ته د طالبانو د قیِّم  guardianاو  godfatherپه سترګه ګوري.
له هغې ورځې چې طالبانو کابل ونیو ،پاکستان ځان د میدان فاتح ګڼي او ځان ته حق ورکوي د طالبانو د واکدار په
توګه د دوی په ځای خبرې وکړي ،البي وکړي او تصمیم ونیسي.
پاکستان د خپل زېږد له نیټې نه او په ځانګړې توګه له څلور نیمو لسیزو راهیسې په افغانستان کې په ملي ،ټولنیز او
اقتصادي ویجاړولو او سبوتاژ اخته دی .له هرې وسیلې نه یې ګټه اخیستې ده څو زمونږ په هیواد کې ځان ځانۍ او
بې اتفاقۍ ته لمن ووهي ،د جګړو تنور تود وساتي او د اقتصادي او فرهنګي ودې مخه ډب کړي.
په همدې اسالمي هیوادونو غونډې کې یې هم له فرصت نه په ګټې اخیستو سره وغوښتل له یوې خوا د افغانستان
تاریخ ،فرهنګ او عزت ته سپکاوی وکړي ،د طالبانو ضد فرهنګي کړو وړو ته مبرر ولټوي او له بلې خوا د
تروریزم د ځالې له نامه نه د تېښتې په موخې د خپل بام واورې د بل پر بام واچوي.
عمران خان سیاست هم د کرکټ په ډنډې کوي .د یوه هیواد لومړي وزیر او مشر ته نه ښایي چې خپل یا بل ملت ته
سپکاوی وکړي .ده د ډیورنډ تپل شوې کرښې دواړو خواوو افغانان د پوهنې او فرهنګ دښمنان وبلل او نړۍ ته یې
داسې ښووله چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په هکله پر طالبانو زور مه اچوئ ځکه چې ولس یې هم
نه غواړي .ده دا هم په ښکاره وویل چې« نړیواله ټولنه دې د نجونو د زده کړو په اړه خپلو غوښتنو کې حساس وي
او دافغانستان دفرهنګي ارزښتونو درناوی دې وکړي».
عمران خان یا دومره ناپوه او بې خبره دی چې نه پوهېږي افغانستان د ابن سینا ،موالنا جالل الدین بلخي ،ابو ریحان
البیروني ،په سلګونو ن ارینه او ښځینه ادیبانو ،شاعرانو ،هنرمندانو ،دیني عالمانو ،پېشوایانو او ملي شخصیتونو لکه
امام ابو حنیفه ،پیر روښان ،احمد شاه بابا ،امیر شېر علي خان ،سید جمال الدین افغان،غازي امان هللا خان ،محمود
طرزي ،سردار محمد داوود خان ،د خپلواکۍ غوښتنې او مشروطیت خوځښتونومشرانو ا و داسې نورو با عظمته
انسانانو ټاټوبی او د زرونو کلونو تمدني تاریخ واال وطن دی؛ اویا یې دا هېر ګړي دي چې زما په نه کلنۍ کې د ده
هیواد پاکستان ،د سرطاني دانې په شان په سهیلي آسیا کې د انګرېزي استعمار د خلیفه ،ځای ناستي او مجري په
توګه له هېڅه او بې له کومې تاریخي سابقې نه په مصنوعي توګه د افغان او هند په خاوره رامنځ ته شو .د پاکستان په
اوسنۍ جغرافیه کې که کومه نښه د تاریخ شته والی لري نو هغه د افغانستان پخوانۍ جغرافیې پورې تړاو لري نه په
پاکستان پورې .پاکستان همدا اوس هم د لودي ،غوري ،غزنوي او دراني په نومونو ویاړي.
د ښځو خوځښتونه او زده کړې ،د شلمې پېړۍ له پیله ،کله چې انګرېز ال د پاکستان د زېږولو فکر هم نه درلود ،په
افغانستان کې رابرسېره شوي او تجسم یې موندلی و .د کابل پوهنتون ،د افغان د عصري علومو د زده کړې او ملي
ځواکمنو شخصیتونو د روزنې لومړنی مرکز ،زما د زېږد په کال ،یانې نه کاله د پاکستان تر زېږېدو دمخه په ۱۹۳۹
کې رامنځ ته شوی و .کله چې مونږ رابعه بلخي او زرغونه انا درلودې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ښځو لیک
لوست ال نه پېژانده.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

عمرانیانو به د شاهی او تر جهادیانو مخکې وختونو د زده کړیالو نجونو او وزیرانو ښځو څېرې او عکسونه خامخا
لیدلي وي؛ د عمران خان به هېر نه وي او که یې عمر ډېر کم دی نو کولی شي له خپلو مشرانو نه په پوښتنې سره
خپله دا پوهه تازه کړي چې د دوی له خوا پر افغانستان د جهاد تر تپلو دمخه ،د افغانستان کلیوالو ښځو یواځې یو
پړونی په سر آچاوه ،مخ او السونه یې لوڅ ول او خپل نارینه ته به یې په کار کې اوږه ورکوله ،چې تر اوسه هم تر
یوه حده دا دود روان دی .چادري او عربي برقع له افغاني کلتور سره هېڅ اړخ نه لګوي .چادري د لوړو طبقو له
خوا د دوی په کورنیو کې په دې اجباري شوې وه څو الس الندې خلک او ټیټه طبقه د عالیجنابانو ښځې ونه شي
لیدای .دوی د خپلو ځانځانیو له پاره خپلې بې وسه ښځې به بند کې واچولې.
له زده کړې ،ښوونځي او پوهنځي سره د افغان ښځینه و عالقه هومره زیاته ده چې د طالبانو په لومړۍ واکدارۍ
کې ،چې د همدې پاکستان په ورانکارې الرښونې سره زمونږ په خواږه هیواد کې پوهنه ،هنر او تاریخ ړنګ شول
او د نجونو له کوره وتلو او زده کړې سختې سزاګانې درلودې ،بیا هم نجونو په پته د وطنپالو مخکښو ښځینه ښوونکو
په مرستې زده کړه کوله .اوس هم له یوې خوا همدغه طریقه بیا هم روانه ده او هم د نوې ټکنالوجۍ په مرسته درسونه
آنالین وړاندې کېږي .اوس خو بهر کې افغانان لګیا دي چې د پېژندل ښویو لویو پوهنتونونو د تکړه او وتلو استادانو
په مرسته یو لوي نړیوال آنالین پوهنتون په کور دننه ځوانانو ته رامنځ ته کوي.
د زده کړې په اهمیت پوهېدل او د زده کړې غوښتنه هومره اوچته ده چې جمهور رییس غني به چې هر والیت او
په ځانګړې توګه ډیورنډ ته څېرمه والیتونو ته سفر کا وه ،نو د خلکو لومړۍ او تر هرڅه پورته غوښتنه به دا وه
چې ښوونځی او پوهنتونونه ورته جوړ شي.
په کوزه پښتونخوا کې هم سره له نظامي تپل ښویو محرومیتونو ،خلکو له هر امکان نه ګټه پورته کړې او خپلو
ماشومانو او ځوانانو ته یې د زده کړې الر هواره کړې ده .بې له زده کړې او پوهې اوسني روان خوځښتونه شوني
نه ول .کله چې د منظور پښتین په یوه چیغه به لسګونه زره خلک راوځي ،د پنجاب د مستبدو جنراالنو د ښکار کېدو
له وېرې سره سره ،غونډې او اوږده مارشون ه کوي ،دا پر لوړې کچې پوهې او تولنیزې هوښیارۍ داللت کوي چې
د زده کړې او پوهنې له الرې تر السه شوي دي.
دا اوږد بیان مې ځکه وکړ چې د عمران خان سر په دې خالص کړم چې افغانان نه دلته نه هلته د پوهې او فرهنګ
سره بدي لري او د ده ادعاوې درواغ دي .دا د انګریزانو او د دوی د السپوڅو واکدارانو پالیسي وه چې قبایلي مشران
به یې په دې امتیاز خوشحالول چې دوی ته نه سړک ورولي ،نه ښوونځي ورته جوړوي او نه یې ځوانان عسکري
خدمت ته بیایي .په دې توګه یې قبایل له پوهنې او تمدن نه لیرې ساتل .پاکستان څه د مجاهدینو او څه د طالبانو په
وسیلې ښوونځي وسوځول ،سړکونه ،پلونه ،نهرونه او ټولګټې پروژې یې ورانې ،ښوونکي ،پوهان ،عالمان ،ادیبان،
ژورنالیستان او نور روڼ اندي یې ووژل او اوس بیا غواړي هغه پرمختګ چې په تېرو دوو لسیزو کې د پوهنې او
تکنالوژۍ په ډګر کې ترالسه شوی ،شا ته وغورځوي او د پوهې د رڼا په ځای د ناپوهۍ او جهالت تورتم ته افغانستان
ټېل وهي.
لنډه دا چې عمران خان دی که جونیجو یا قریشي ،ټول یې افغانان وحشیان او فرهنګ دښمنه معرفي کوي او طالبانو
ته هم الر جوړوي څو د دې وطن بچیان له پوهنې او کلتور نه لیرې وساتي.
د نړیوالو سترګو ته د خاورو شیندلو په موخې ،عمران خان ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د داعش
حملې کېږي .عمران خان دومره بې شرمه دی چې یواځې له کالیو سره نه چې د کرکټ له ډنډې سره هم د نړیوالو
په سترګو ننوځي .داسې به څوک یا کوم هیواد نه وي چې پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د بنسټ او ځالې په توګه ونه
پېژني ،خو بیا هم د سوی په شان سر په ښګو ننباسي او ګمان کوي ښکاري یې نه ویني.
د دیپلوماسۍ غوښتنه خو دا وه چې امیرخان متقي د طالبانو د باندنیو چارو وزیر د عمران خان د سپکاوي او درواغو
ادعاوو ځواب ورکړی وای ،خو تصور کوم متقي به د ډېرو مجبوریتونو له کبله چوپتیا غوره کړې وي .که دا چوپتیا
او یا وروسته هم دې سپکاویو ته اهمیت نه ورکول د مجبوریتونو له کبله نه وي ،نو بیا د دوی خپلواکي او د افغانستان
استقالل هم چې طالبان یې د بیا ګټلو مدعیان دي ،په شک کې لوېږي.
۲۰۲۱ / ۱۲ / ۲۱
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د پوهنتون زده کړیاالنې
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پادشاه محمد ظاهر شاه له ټولنیزو او سیاسي وتلو مېرمنو سره

جنرال ډاکتره سهیال صدیق
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