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 ۱۳/۰۳/۲۰۱۸                لګمرجان من لګ رټاکډ

                

 پښتانه ویښ شول،
 

 پخواني مشران ال ویده دي
 

کال( راپدې خو چې د افغانستان او هندوستان پر خاورو انګریزانو دا حرامي)ځکه نه تاریخ  1947له هغې ورځې )
لري،نه کومه تاریخ انګیزه موجوده وه، نه ملي هویت لري، نه د ځانه جغرافیه لري( د بل پر خاوره  هیواد پاکستان 

نو تر نن ورځې پدې خاطر خپل ځانونه بیګانه شمارلی دي جوړ شو بې دون له یو قوم یعنی پنجابیانو نور ټول قومو
 چې د ټولو بشري او مدنی حوقوقو بې برخې دي. 

م کال کې خپله اذادي  واخیسته، دا ځکه چې د پنجابیانو څخه   1971همدغه علت وو چې بنګالدیشیانو ورڅخه  په 
 پوزې ته رسیدلی وو هیڅ یې د انسانانو په سترګه نه کتل.

چې بلوڅانو ته  هم په پاکستان کې  د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او هیڅ ډول  انساني او مدني حقوق  پدې خاطر
نه ورکول کیږی ځکه بلوڅ زړور قوم کالونه کالونه د پنجاب سره په وسلواله مبارزه کې اخته دی چې پدې پاکه او 

بیا هم خپله مبارزه پداسې حالت کې پر مخ وړی چې مقدسه الر کې یې خواره ډیر ځانی او مالي زیانونه لیدلی دي 
 هیڅ بهرنۍ مالتړ ورسره نه شته.

راځو پښتنو ته، پښتانو د افغانستان او هند په ازادیو کې  د انګلسانو پر وړاندې مهم رول لوبولی دي. که داسی ووایو 
وړې شوه مبالغه به نه وي، دا ځکه  چې د انګریزانو هغه امپراطوری چې لمر به پکشې نه ټیټیده د پښتانو لخوا دړې

همدغه پښتانه وو چې د انګریزانو سره یې  په تش الس دری جګړی وکړې چې په هر جګړه کې یې انګریزانو ته 
 ماتی ورکړی ده دا هم پداسې حال کې چې د انګریزانو اردو په توپ،  ټنک او جنګې الوتکو مجهزه وه.

ونه شول کوالی چې افغانستان په ټوله کې پښتانه تر خپلو واک الندې راولي  کله چې انګریزانو د زیاتو هڅو  بیا هم
همدغه د هندوانو لپاره یو انګیزه شوه چې دوی هم ازادی واخیسته، کله چې انګریزانو د هند لویه وچه له السه ورکړه 

مپراطورۍ خاوره له السه هغه وو چې د انګریز ستره امپراطوری مخ په ښکته روانه شوه په ترتیب سره یې د خپلې ا
ورکوله بالخره  هغه امپراطوری چې په یو خوا کې به یې ورځ او بله خوا کې  به یې  شپه دومره لویه وه له السه 

 ورکړه، دړې وړې شوه.
پښتانه لکه چې ویل کیږی هر وخت د جګړې ډګر ګټي خو د میز پر سر  سیاست کې یې بایلوی د انګریزانو او 

اندې  یې همداسې وبایلله ځکه کله چې دا ناجایز هیواد پاکستان جوړیده  پښتانه یې د اسالم په نوم  پنجابیانو پر وړ
سخت وغولول دوه صندوقه یې د رایو لپاره ورته کیښودل چې پر یو یې قران ورته کیښود او پر بل صندوق یې 

د قران پاک لپاره چې د پاکستان د  ګرنګ) د هندوانو مذهبې کتاب( ایښی وو دریم انتخاب نه وو ځکه خو پښتانو
جوړیدلو د رایو لپاره ایښودل شوی وو رایې واچولي چې په همهغه وخت کې  د پښتنو فخر افغان او اپې فقیر ورسره 
بایکاټ اعالن کړ په ټول پوښتنه یا ریفرینډم کې یې برخه وانه خیسته بالخره یو یو داسې هیواد چې هیڅ بنسټ نه 

 پاکستان انګریزانو د خپلو اوږد وخت د ګټو لپاره جوړ کړ.لری یو حرامی ملک 
له هغې ورځې چې دا مرداره وینه پاکستان جوړ شوی دی تر نن ورځې همدغه پنجابیانو پښتانه د اسالم په نوم 
غولولی دي، له دوی څخه یې خپل تاریخ او ملی مشران  هیر کړی دي، ژبه او کلتور یې ورڅخه هیر کړی دی، 

له هم هغې لومړۍ ورځې پاکستان د لویو قوتونو لکه امریکا چې د انګریزانو سره یې ګټې مشترکی دی همدارنګه 
 پنجابی پوځ په سیمه کې دوی ته د ژندارم دنده اجرا کړی ده.

پدې ورستیو څلویښتو کالونو کې بیا پنجابې پوځ ټوله توجه پر پښتنو راغونډه کړی ده لر دي او که بر داسې یې د 
ه بانه وځپل چې د اخې توخې یې وباسل پدې ورستیو څلویښتو بیا ورپسې پدې د اخرو  اتلس کالونو کې پنجابي اسالم پ

پوځ د کوزې خوا پښتانو ته هیڅ هم پری نه ښول هر څه یې ورځینې واخیستل، سخت یې وځپل،  کورونه،  جوماتونه، 
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شتګرۍ په نوم شهیدان همدارنګه په لسهاوو زره ښونځی ښارونه یې ورته تکه تکه کړل، په زرهاوو ځونان یې د ده
 ځوانان اوس هم ال د تورو تمبو تر شا په زندانونو کې پراته.

دغه ټولو ناخوالو، وحشتونو او ظلمونو  چې پنجابي پوځ پر کوزو پښتانو وکړل بالخره په وزیرستان کې یو  څو  
رته شول خپل اواز پداسې حال کې د پنجابي  ظالم دګوتو په شمار ځوانان چې د منظور احمد پښتون په مشرۍ راپو

او جابر پوځ پر وړاندې اوچت کړ چې اویا کاله د چا په ذهن کې هم نه وتیر شوی، دا ځکه له هغې ورځې چې په 
بابړه کې د پښتنو پر وړاندې کوم وحشت تر سره شوی وو یو ډول ترس او ویره خوره وه، بالخره همدغه ویره د 

ون په مشرۍ یو څو کسه ځوانانو د خپل سر نه په تیریدنې سره د پښتنو لرې کړه ټول پښتانه یې منظور احمد پښت
 راویښ او په ځان په ځان پسې ودرول.

خو د کوزې خوا میراثي مشران همدارنګه د برې خوا سیاستوال اوس هم ال سر او غوږ نه پورته کوی ویده دي، دا 
نه شته که وای نو دا اویا کاله خو دوی که د لر دی یا د بر تش سیاست  ځکه چې د دوی سره د پښتنو غم نه وو او

 کړی، شعارونه یې ورکړي دی د خپلو ولسونو په سترګو کې یې خاورې اچولی دي.
موږ وایو چې که د دوی سره د خپل  پښتون ولس په رښتیا  غم وای او وی نو د پښتانو ټولو مشرانو ته پکار ده چې 

خوځښت سره چې د منظور  پښتون، ډاکټر سید عالم مسود، خان زمان کاکړ، ...... وزیر او نورو  د پښتون د ساتني د
تکړه ځواناڼو لخوا پر مخ وړل کیږی  اواز یو کړي ورسره یو ځای شي، ځکه که د پښتنو لپاره د حق غوښتل وي 

ی بیا نو پښتانو ته هم پکار ده خو همدغه یې بهترینه الر ده او همدغه یې بهترین وخت دی  او که هسې غولونه و
 چې د همدغو مشرانو په اړه د ځانونو سره لږ فکر وکړي.

همدارنګه موږ پر افغان مشرانو، سیاستوالو او رسنیو ، د نظر او قلم پر خاوندانو  هم غږ کوو چې هسې تش شعارونه 
تونخوا  پښتنو سره عمالً ودریږو دا به نه ورکوو نن د عمل وخت دی موږ باید په ټوله مانا د خپلو وروڼو کوزې پښ

 زموږ حق دی او دا زموږ فرض دي.
 لر او بر یو افغان،

  

 شعار نه عمل!
 

 پای
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