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  (اطع)امپراتور  د مزار مخلوع
 

 !ه مشران ټاکي؟تپښتنو 
 
 

او قومونو له پاره په خپله  وېرې لرغونې زمانې دود و چې امپراتورانو د وړو هېوادډ دا روښانه ده چې له
د خپل هېواد په تاریخ کې لوستي او ځینې مو لېدلي  ېموږ یې بېلګ چې مشران او امیران غوره کول، مزدور خوښه
پاره شاه شجاع واکمن وټاکه، روسانو بیا ببرک کارمل پر خپلو ټانکونو سپور  له انګریزانو د افغانستان هکل يهم د

برهان الدین رباني  وا فراووړ، په راول پنډۍ او پېښور کې هم ای اس ای د صبغت هللا مجددي، عبدالرب رسول سیا
امریکایانو بیا په بن  .لجوړ کړ د جهادي او قیادي شورا مشران تحکوم لنډمهاله مشري د افغانستان له پاره په

کنفرانس کې حامد کرزی د افغانستان له پاره غوره کړ. مانا دا چې دا نوې خبره نه خو په دغه ځای کې یوه معجزه 
خو یې عطا ته د مزار امپراتور نه  چټي هسې!سړیه امپراتو نبوغ ښیي،  عمخلو رد مزا  شوې او دا هم

د مزار  .د هغه امپراتوري چپه کړه یې ووایي؟ د رخې له مخې ورته څه دانصاف روزي شي سړی يغن د وخ  ؟هوای
خیاالت شته ځکه  وفکر، عمل ا  لوړ ډېر  یوراو امپراتو رامپراتو له خو رښتیا هم ښار په مخلوع امپراتور کې

له ځانه کمزورو او وړو هېوادونو او قومونو ته په خپله  ستعماري کړیو یوازې کولی شوایامپراتورانو او نورو ا
خوښه مشران وټاکي خو د مزار مخلوع امپراتور بیا له ځانه د لوی او عظیم قوم له پاره مشران ټاکي که یې څوک 

ن مرزا د لیکنې دې برخو ته له د هغه یو تیورس دې مبارکه اوونیزه کې او نه مني نو د مخلوع امپراتور په وزینه
چهره های مهمې چون استاد عطامحمد نور، زلمی رسول،  ..»:بزرګوار لیکي ه! دغيوګور ښه په زیر زره بینه

صالح الدن رباني و آقای شیدا محمد ابدالي را برای تکت های خویش درانتخابات ریاست دولت جمهوري چهارم، 
اراده  )عطا( پالن، ... دغه بزرګوار وړاندې د خپل ولینعمت«.دنش نماینو چه حکومت موقت، ګزی چه در انتخابات

... آقای شیدا محمد ابدالي برای تکت انتخابات و آقای زلمی رسول برای حکومت »ياو فرمان داسې توضیح کو
ار و آقای جناح پشتون های افغانستان پیشنهاد شده اند...استاد عطامحمد نور، صالح الدن رباني تاجیک تب رموقت د

میان  زپذیرفته شده را ا وبرګزیده شده  ومورد ارزیابي قرار بدهد  اپشتون های افغانستان ر فطی زشیدا محمد ابدالي ا
  «.بردارند ااین سیه تن بېرون آورند وقال قضیه ر

څومره لوی کماالت شته د پښتون ستر قوم له سمندره  کې چې د مزار مخلوع امپراتور ئنم هن مه ېینگه اوس رڅ
مشرانو په توګه او د   د ېی هپښتنو ت راایستلي او یې څنګه قیمتي ا وناویاته غمي)زلمی رسول او شیدا محمد ابدالي(

    غوره کړي دي؟ ېک هغوی په استازولي په خپل راتلونکي څلورم جمهوریت ؟!
زمانې راهیسې په بېالبیلو بڼو د پښتنو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې پیل کړي دي. په اصل کې خو لنډغرو له ډېرې پخوا 

د لنډغرو ستر ساالر احمد شا مسعود خپلو بړیڅو ته د پښتنو تاریخ او جوړښت په یو لوست کې د غلجیو او درانیو 
ږ ډېرو کسانو د ټولنیزو ښایي دا ویدیو او غ .په اړه څرګندونې کوي او دی باوري و چې پښتانه به په دغه نوم ویشي

ړې وه کپه شا  کله چې رباني له ارګه د ولسمشر څوکۍ ځان سره کولیاب ته .رسنیو له الرې لیدلې او اورېدلې وي
نو هغه وخت مسعود د خپل سوچ او اند له مخې د عبدالرحیم غفور زي په نوم یو سړی چې ویل یې محمدزی او 

زیر په توګه په دې موخه غوره کړی و چې ګنې دی)غفور زی( به درانی دی د رباني ګرځنده حکومت لومړي و
درانیان د غلجي مالعمر په مقابل کې یو موټی او په دې سره دده په خپل اند یو پراخ بنسټه حکومت جوړ او د طالبانو 

یانو په نو ځکه خو د ایران استخباراتو یې د بام هیي ټاپه درلوداکیټغر ورټول کړي. خو څرنګه چې غفور زی امر
په دې توګه یې غفور زی نیمه خوا او نامراده هغې بلې نړۍ ته ولېږه او د  هوایي ډګر کې الوتکه وغورځوله او

   خوارکي مسعود له شګو جوړېدونکی بند دده د خپلو دوستانو)ایرانیانو( سیالو په مخه کړ.
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عبدهللا( د کرزي تر  – قانوني -خالفو)فهیمپه پیر هم د مسعود ا د واکمني د طالبانو اداري له ماتې او حامد کرزي
په خوښه په پکتیا کې د پاچا خان ځدراڼ او وردګو کې د ننګیالي پرضد لنډغر وسله وال  هد ږېرې الندې ښایي هم د

او د جګړو اور ته یې لمن ووهله. هغه وخت په پکتیا کې د فهیم لیږل شوې وسلې وموندل شوې چې د پاچا خان 
د  ولنډغر پښتون میشته والیتونو کې هم وکړ. دغه راز،  ېږلې وې. دوی دغه کار په نوروو ته یې لنیفمخال
پواسطه چې بهرنیو ځواکونو ته یې د ژباړونکو په توګه ورپېژندلي وو، پښتون میشته سیمې ان د   جاسوسانووخپل

   په بهرنیو هوایي ځواکونو بمباري کړل. ودونو او جنازو مراسم
خو عطا لکۍ ډانګ او په لومړي سر  ،همشر محمد اشرف غني عطا د بلخ والیت له څوکۍ ګوښلرې نه کله چې ولس

ضد د ولسمشر غني کړنې د  پر په څو ویناوو کې د فساد کاسه پاکو ته دغه امر ونه مانه، عطا خپلو بړیڅو یې کې
انو وټټ یې پېژني تل د کرایيغلجي او دراني اختالف په توګه مطرح کړ. دغه راز، لنډغرو پورې تړلې رسنۍ چې ټول 
اختالف جوړوي.  و درانياچې د نوم په یادولو نه ارزي هغه مطالب خپروي چې منځپانګه یې ددوی په اند د غلجي 

   ته هم د غلجي او دراني اختالف رنګ ورکوي.  دغه کسان د کابل بانک، عینو مینې او د فساد نورو دوسیو
ول)کرمي( په شان یو ګونګالوټی او د شیدا محمد ابدالي په نوم یو ماشوم د ي چې د زلمي رسواوس هم لنډغر هڅه ک

مانا دا چې د ملت برخلیک په الس کې  ،يه استازولي ورسره ملګري او له خپله انده وقال قضیه رابردارپ پښتنو
پلونو پښې  د کرمی او ابدالی په غوره کولو کې د لنډغرو موخه ټیک هماغه د خپل سرالري )مسعود( پر .واخلي

کېښودل دي چې غلجي او دراني سره وجنګوي یا درانیان د غلجیو پرضد وکاروي. دا مسله دې څوک بابېزه نه 
ږی دی څو وخاددغه کار له پاره پراخ کار پیل کړی. زما یو همکار چې د لنډغرو خو ولنډغر ،يګڼ

ته رپه سړه سینه مې و موخه پوهېدم ده پهزه چې د «؟شما درانی ستید یا غلجی » ناڅانه راته وویل: وړاندې ورځې
ډېر ټینګار وکړ خو څه یې ترالسه نه کړل غوښتل یې په بله الر خپل   هد« شتون افغان استمپن (ممه)» وویل :
علیزی، احمد  ،یزر؟ بارکزی، نویتاس طویا زی مرب لبه کدام خی» نو ویې ویل: يته ورسېږ مطلب

ښتل له دې الرې ځان وپوهوي ښایي د پښتنو قبیلو په اړه وده غ  «وقبیله؟ توخی یا دیگه)دیگر( طایفه ،کهوت ،یز
ورې تړاو پ وه کړي چې زما قوم په کومه څانګهپ و یا به یې غوښتل وروسته ځانو يړبه یې څه مالومات ترالسه ک

میراث په توګه قومیت جوړوو او قبیلویت یوازې د کورني پېژند  وا لري خو ما ورته وویل چې موږ له قبیلویت تېر
تل مې په دې اړه څه ولیکم خو د ښوګڼو او بس. سره له دې چې زه دې شیطاني چلوټۍ ته له ډېر پخوا زیر وم او غ

   دې لیکنې ته وهڅولم. ېنشعطا خیلو وروستۍ خر شنه پا
ې نه نښلي فرهنګه لنډغرو په لومه ک بې پر دې چلوټۍ پوهېږي او کله هم د وهرو مر پوهېږم چې زموږ اوسنی کول

   خو بیا مې هم و غوښتل د دوی له شوم نیت او پالنه پرده پورته کړم؟
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