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 ۱۴/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 ! خبردار
 

 ولس سره خیانت؛ له 
 

 افغانستان سره خیانت دیله 
 

 :حکومت باید د ستر قوم په مقابل کې ترسره شوی خیانت جبران کړي
 

له ډیر جنجالونو او ناندریو وروسته بآلخره د ملي یووالي حکومت په دې وتوانېد چې د برښنایې تذکرو د وېش لپاره 
له خلکو ازموېنه واخلي او د دغې په ټپه درېدلې پروسې د پیل لپاره یو قدم وړاندې والړ شي. وړمه ورځ د هغې 

د ادارې لپاره د کارمندانو د ګمارنې په نیت اخیستل شوې وه. ازموینې پایلې راوتلي چې تېره اونۍ د برښنایې تذکرو 
د دغې ازموینې پایلو چې په رسنیو کې خپرې شوې دي؛ پراخ غبرګونونه راوپارول. په ټولنیزو رسنیو کې د یادې 

ره ازموینې راوتلو پایلو څخه معلومیږي چې د هیواد د لوی قشر او اکثریت قوم پښتنو سره ستر زیاتی او ظلم ترس
 .شوی دی

بریالیو کسانو له جملې  ۵۵۹د یادې ازموېنې له اعالن شویو پایلو څخه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي د 
جوړوي. د ازموینې ګډونوالو له  ٪۷کسان پښتانه یاد شوي چې د ټولو متوقع کارمندانو څه باندې  ۴۳څخه یوازې 

سي ول چې هغوی ته پرې پوهېدل سخت وو. د کمپیوټري تذکرو د ازموینې وروسته وویل چې سوالونه یوازې په پار
ادارې چارواکي وایې چې سوالونه یې ځکه په فارسي برابر کړي ول چې پښتنو عارضانو په خپلو سي وي ګانو کې 

 .لیکلي وو چې په فارسي پوهېږي
 

 ستر ظلم پایلې به څه وي؟ هه د دغپوښتنه دا ده چې له ولس سر
 

ي حکومت له سره د دوه نفرو تر منځ ویشل شوی سهم شرکت دی. خو تر ټولو بده یې دا ده سره یو خو د ملي یووال
له دې چې حکومت پنځوس ـ پنځوس ویشل شوی دی بیا هم په دغه سهامي شرکت کې د پښتو ونډه په نشت حساب 

و په دغه وېش کې هم د ده. دا سمه ده چې وزارتونه او دولتي پوسټونه د غني او عبدهللا تر منځ وېشل شوي دي خ
پښتون، تاجک، هزاره او ازبیک تر منځ انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه وزارتونه او نور دولتي پوسټونه 

 .سلنه یې تاجک قوم اشغال کړي دي ۷۰چې اشرف غني او عبدهللا تر منځ ویشل شوي دي؛ کابو 
ړي توګه اوسني د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد د همداراز کې په تیرو لسیزو کې د افغان حکومتونو په ځانګ

ستر پښتون ولس سره ستره جفا دا ده چې په ټولو دولتي او نادولتي اداراتو کې مکتوبې چارې یواځې په دري ترسره 
کیږي او پښتو عریضه او مکتوب ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. همدا اوس په ټولو دولتي ادارتو کې دري ژبه آن 

ان فارسي ژبه په پښتو حاکمه ده او ټول مکتوبي کارونه یواځې په دري او ایرانۍ فارسي ترسره کیږي. هغه د ایر
پښتون چې له لوی کندهار، لوی ننګرهار او یا لویې پکتیا څخه د پښتو مکتوب سره کابل ته راغلی وي او په دولتي 

 .اشتو میاشتو کې یې هم کار نه خالصیږياداره کې یې کار بند وي؛ مکتوب یې هیڅ کتل کیږي نه او په می
مونږ دا نه وایو چې د حکومتولۍ بنسټ دې د قومیت پر معیار وټاکل شي، مونږ ته هغه څوک مهم دی چې د هیواد 
لپاره کار وکړي، که هغه د هر قوم، سمت او ژبې وي خو چې د افغانستان لپاره کار وکړي؛ ولس ته د منلو وړ دی. 

د څوکیو د ویش معیار وړتیا او پوهه په نظر کې نه نیول کیږي نو دلته خو بیا پښتون هم د  خو چې د حکومت لخوا
 .هیواد د لوی او اکثریت قوم په توګه تر بل هر قوم ډیره ونډه لري. او باید اشرف غني او عبدهللا یې ورته ورکړي

کثریت سره د برښنایې تذکرو د ادارې هغه تاجک، هزاره او ازبیک چې په ا له پښتون ستر ولس سره د خیانت پایلې
لخوا په ازموینه کې بریالي نومول شوي دي، دوی به په پښتون میشته سیمو کې هم ګمارل کیږي ځکه په داسې حال 
کې چې په افغانستان کې پښتانه د ټولو میشتو قومونو اکثریت جوړوي؛ د برښنایې تذکرو د ادارې لخوا په ازموینه کې 

تنه پښتانه بریالي نیول شوي، نو طبیعي ده چې په پښتون میشتو سیمو کې هم  ۴۳له جملې یواځې تنو  ۵۶۰له کابو 
تاجک، هزاره او ازبیک وګمارل شي څو پښتنو ته تذکیرې وویشي. اساسي ستونزه چې په پښتون میشتو سیمو کې د 
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ت په برخه کې د تاجک، ازبیک تاجک، هزاره او ازبیک په شتون کې منځ ته راځي؛ هغه پښتنو ته د تذکرو د قومی
یا هزاره لیکل دي چې په دې سره به د مغرضو اشخاصو هغه شومه پروسه هم پلي شي د پښتنو د اقلیت ثابتولو هڅه 

چې په دې ترتیب به تاجک، هزاره او ازبیک په پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو قومیت به هم  کوي. اندېښنه دا ده
 .یت دی په لوی الس به اقلیت ته راشيتاجک ولیکي او پښتون چې اکثر

که چیري پښتون ستر قوم په اقلیت حساب شي نو په راتلونکو نظامونو کې به د پښتون اوسنۍ نمایشي کمه ونډه هم له 
منځ والړه شي او بیا به د نورو قومونو د مغرضو اشخاصو هغه شومې موخې چې د افغانستان د نوم د بدلولو لپاره 

 .ي او بالخره له افغانستان به په خراسان بدل کړيیې کوي؛ ترسره ش
 سهامي حکومت باید څه وکړي؟

د پښتون ولس سره خیانت کول د افغانستان له لوی قشر او قوم سره خیانت دی. مخکې له دې چې پښتون لوی ولس 
منځه یوسي او ژر د حکومت په مقابل کې راپاسي او خپل حق د سوک په زور واخلي؛ حکومت باید خپله نیمګړتیا له 

تر ژره دې د برښنایې تذکرو د ادارې لخوا د اخیستل شوې ا زموینې پایلې لغوه اعالن کړي او د یو ټول منلې ازموینې 
لپاره دې بیا چمتووالی ونیسي. حکومت باید ازموینه له سره په پښتو او دري دواړو رسمي ژبو واخلي. حکومت چې 

 .ده؛ په خپل ځان قانون تطبیق کړي د اساسي قانون د تطبیق لومړۍ مرجع
دولت د ټولنیز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشرى حقوقو په »د اساسي قانون شپږمه ماده حکم کوي چې 

مالتړ، د ولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو 
د اساسي قانون د همدغې « پراختیا پر بنسټ د یوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دىكې د متوازنې 

مادې پر اساس دولت باید د انساني كرامت په ساتلو، بشري حقوقو د مالتړ، د دموكراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمین، 
د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت په مراعات  د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سیموكې

کولو د ستر پښتون قوم په مقابل کې ترسره شوی خیانت جبران کړي او د برښنایې تذکرو ادارې لخوا اخیستل شوې 
 ازموینه لغوه اعالن کړي او اساسي قانون ته د درناوي له مخې دې ټولنیز عدالت مراعات او د

لپاره دې له خلکو په دواړه رسمي پښتو او دري ژبو ازموېنه واخلي. له دې پرته به  تذکرو په اداره کې د ګمارلو
 حکومت د هیواد د لوی قشر او اکثریت قوم له ستر او تند غبرګون سره مخامخ شي

. 
 پای
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