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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا
ينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 

ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د: ياد ير و لولـ،  ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

  ١٣/٠٣/٢٠١١                            الحاج فضل اهللا رشتين
  

 پښتنو يو قوم شئ که نه ورکيږئ
  :خوشحال بابا وايي 

  ه خوشحالهــه وران مه وايـاوتـو نور چ
  چې په قول او ژبه وران وي وران هغه

  
رهار د خلکو د اس ه کې د نن خه په ولسي جر ازو حاجي ظاهر او تد تيرې جمعې  په شپه مو د طلوع له تلويزيون 

ل آقا شيرزي مرکې وليدې اوفريدون مومند او همدا شان  رهار د والي  له تکرار  . واوريدې د نن دا خپرونه درې 
  .هم شوه

اغلو له خبرو  د د حاجي ظاهر او . بد بويي پورته کيده اړيکو د خرابيدو او اختالفاتو من ددوي تر خه دنوموړو 
خ ل آقا شيرزي پاتې کيدل نه فريدون مومند له خبرو  رهار کښې د والي په حيث د  نده شوه چې دوي په نن ر ه 

  .غواړي
  :خوشحال بابا وايي 
  چې په قول او ژبه وران وي وران هغه  ه خوشحاله ـه وران مه وايـور چاوتـو ن

  
اغلو پښتنو ترمن اختالفات د تل دا د .  خلکو ته رسيږيويزيون له الرېومره د افسوس خبره ده چې د درې واړو 

ای چې قوم او ولس ته خدمت وکړيپښت ړې کوي نو ستره بدبختي او بربادي ده چې دوي ددې پر ، له يو بل سره ج
ه دا قوم  له دې سره قوم په دوو برخو ويشياو ن   . ترقي وکړيمتحد شی او ،  په داسې وضيعت کې به 

 په الر کې ډيرې قربان ورکړي دي، خو ې وطن د آزادۍد شيرزي کورنيو ددد حاجي ظاهر، فريدون مومند او 
ي ماوس د دوي تر ولې قربان من د خپلمن په اوبو کښې الهو کيږي او تاوان خالفتونو او ذاتي حسدونو په وجه دا 

  . يې ولس او قوم ته رسيږي
خه سم کار نه اخلو، مونږ لهپه مونږ پښتنو کې د سياسي شعور کمی دی زمونږ کور وران شوی .  پوهې او عقل 

ايي چې خپل کور ودان کړو، مدی خه توقع لري پښتانه . نه دا چې هغه نورهم وران کړو ، ونږ ته  له خپلو مشرانو 
وي، هغوي اتحاد او چې قوم راوي کړي ايي چېدا قوم راژوندی کړي، مشرانو  ، اتفاق ته راوه  د خدای په ته 

  . اتفاق د پاره خپل غږ راپورته کړي، ورورۍ او مينې محبتخاطر د قوم خدمت وکړي، په قوم کښې د 
م دوي ترمن  دوي ترمن بې اتفاقي غواړي او د ، هغوي دنان د پښتنو په اتفاق خوشحاليږيد پښتنو بدخواهان او د

خه  ه استفادې کويله بې اتفاق  ان په    . د 
دې يوه وجه دا ، دبل په سر پيسې اخلي او يوبل وژني ود يو بل مخبري کوي، د ي ،پښتانه له بده مرغه يو بل شرموي

ودلې ده چې يو پښتون د بل پښتون له السه  . ، سياسي شعور نشتهده چې پوهه نشته، علم نشته، اتحاد نشته تاريخ دا 
  . تباه شوی او برباد شوی دی

تنو کې سياسي شعور ژوندې وې نو په ، که په پښه په پښتنو کې اتحاد او اتفاق وې، ککه په پښتنو کې پوهه او علم وې
و خوب تښتيدلېی وېسي سياسي مشران پيدا شوې وې چې د خپل قوم په غم کې به يې دوي کې به دا په دې . له ستر

و کښې د عبدالعل ل شوور د . له د مخه د طالبانو په الس ووژل شو، مزاري شپاړلس کاي مزاري شپاړلسم تلين ولمان
ې جوړويل کاهزاره باهمته قوم هر په تلويزيونو کښې يې يادونې کيږي، ددې قوم ، د مزاري په ياد سترې غون

و کې برخه اخلي ،مشران او کشران انې کويې او نر په غون خه سياسي ، د هغه په ياد ويرونه او ژړا  او له دې 
  .  او مذهبي شعور وايي، دې ته سياسياستفادې کوي،  دې ته اتفاق وايي، دې ته اتحاد وايي، دې ته همت وايي

ه، د هغه بنياد جوړ شو، هلته احمد  ا ت د هغه په زرکونو عقيدت مندان په خدمت بوخشاه مسعو د ملي قهرمان لقب و
، هغه  پيروانو او قوم ته په سياسي، اقتصادي، نن چې د خپل قوم يې را ژوندی کړ دي، احمدشا مسعود شهيد شو خو

ي او اجتم ول د احمد شاه مسعود برکت دیهه الس ته ورغلي دي، اعي برخو کښې فرهن   .غه 



 
 

 

و شميره   ٢تر ٢  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړله موږ سره اړيک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ه هم د ازبکو په قوم کښې به ډير پوه خلک او دانشمندان وي د ازبکو مشر دی جنرال دوستم  خو دوستم دغه ، که 
، اقتصادي او نورو برخو کښې غښتلی کړی او په خپلو پښو يې درولی قوم ته خدمت کړی دی، دا قوم يې په سياسي

   .دی
،  خو افسوس  او نور ډير په زرکونو شهيدان دي، حاجي قدير شهيد دیپښتانه ډير شهيدان لري، عبدالحق شهيد دی

وليږي چې ياديې کړي، ددې وجه دا ده چې اتفاق نشته، اتحاد نشته، سياسي چې د هغوی په  ياد زر کسان هم نه را
اني ده او خود خواهي دهشعور نشته ان  ،.  

مناند  انته متوجه نه دي دي او د او بدخواهان لکيا پښتنو د ، که متوجه دوي ورکول او بربادول غواړي، پښتانه 
اوی نه کولېوې نو د تلويزيون په پر ، که متوجه وې نو خپل اختالفات به يې د يوې تړلې ده به يې د يو بل سپ

ې ډلې خلک جمهوري نه وې چې هر يو د خپلحل کوالی او دې ته به حاجت پاتې دروازې تر شاه په خپلو کې سره 
ي او د ولسمشر په است ته ومره د شرم خبره ده چې د پښتنو بيلې بيلې ډلې جمهوري ري. رياست ته وليږي ور

  ! کول او محو کول غواړي بل بد وايي او د يو بل لر وړاندې د يو
په  وي او په خپله پښتانه مجبور، ناچاره، درمزې چړچې کد پښتنو د بې اتفاق په وجه نور قومونه په دې ملک کښې 
ي، په کورونو يې بمبارۍ کيږي ر خه پاتې کيږي، اوالدونه يېدر، خوار او زار  بچيان يې ،  له درس او تعليم 

ي له بده مرغه پښتانه  ر   .له داسې نورو ډيرو بدبختيو سره مخامخ ديوږي تږي او بربن 
، که دا اختالفات د  د مفاهمې او خبرو له الرې حل شيا اختالفات بايد په خپلو کېپه قوم کې اختالفات پيدا کيږي خو د

  .خبرو له الرې حل نه شی نو بيا دا قوم د تباه او بربادۍ په لور روانيږي
رها ه چې په عزت نن رن که . ر ته راوستل شوی دی همداسې بايد په عزت رخصت کړای شيل آقا شيرزي 

رهاريان خدای ناخو رهاري والي په کندهار کښې بې استه دده نن بې عزتي وکړي نو يوه ورځ به زمونږ کوم نن
رها . عزته شي عزت کوي او په درنه ريان د عزت او احترام خلک دي، دوي د هر واليت او دهر قوم د خلکو نن

ه ورته کوري   . ستر
ل آقا شيرزي او دده د مخالفينو تر رهار کې د  رهاريان  بهرني او داخلي السونه کار کويېمن په النجه کپه نن ، نن

وبی د تشنج او شورماشور ميدان  ا بايد دا السونه وپيژني او هغوي دې ته پرې نږدي چې دا د امن او سولې 
وي ر منان کوشش کوي چې اوبه خړې او م. و رهار کښې د سولې او امنيت د که مونږ غواړو . اهيان ونيسيپه  نن

رهار کې چې  منان آرامي وي او خلک آرام ژوند ولري نپه نن ايي چې رابيدار شو او د دې ته پرې نږدو چې له و 
خه سؤ استفاده وکړي، پرې نږدو چې زمونږ د سولې کور، زمونږ د مينې کور، زمونږ د ورورۍ کور ، موقع 

ايي چې خپل اص.  زمونږ د ژوند کور خراب شي منان وپيژنمونږ ته    . ولي دوستان او اصلي د
ايي چې په دې حساس او تاريخي وره بيدارۍ او همت خپل قام خپل  پ دور کښې خپل ملي رول ولوبوي او پښتنو ته 

و د نورو قومونو په ته د خدمت مال وتړي ايي چې د بې اتفاق کمزورتيا د اتفاق په قوت بدله کړي تر  ، دوي ته 
ای او مقام تر السه کړي    .قطار کښې خپل لوړ 

ه ويلي ديرشتين  ه    :بابا 
  

  وم په مشرۍ کې هسې رنګ اثر پيدا کړهـل قـپـد خ  درد دوا شی هم ملهم د خوږو زړونو  چې د قوم د
  ام کې سر پيدا کړهـکه د قوم ترقي غواړې نو خپل ق  يــدالی نه شـيـو کار کـي يـبې له سره په دنيا ه

  هم غيږ په غيږ شي هسې شان رهبر پيدا کړهله چپو  دانه کړي ـچې د قام کشت روانه په درياب د ژون
  
وريدلي او دررشتيا هم، پښتانه بايد داسې يو ! هو په در قام کشت د ژوندانه په درياب کې  رهبر پيدا کړي چې ددې 

ته ضرورت لري چې دا قوم د ترق په لور  ، دا قوم يو سرت اوس والړه ده او حرکت نه کويدا کش. روانه کړي
  . روان کړي

                . دای پاک دې پښتانه يو قوم کړي چې د يو واحد رهبر په رهبرۍ د آبادۍ په لور روان شيخ
  په درنښت  

  پای
  
   
  
  


