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 هزارګۍ او پښتانه
واب کې   د احمد سير کاک صيب په 

 
ی ؤ او ما د ناشنا ) يوه هزارګۍ او شل پښتانه (دوه اونۍ مخکې عتيق ناشنا د تر سرليک الندې يو مضمون خپور ک

و اضافاتو سره د تر سرليک الندې يوه )  زارګۍ او زما پښتاتهعتيق ناشنا ه (صيب د خبرو د تاييد په ترڅ کې د ل
ه و . ليکنه خپره ک رن له الرې ما نه  له هغه وروسته بيا يو بل ليکوال د احمد سير کاک په نامه په همدې اړه د ان

ينو کورني مصروفياتو له امله ونشم توانيدلی چه سمدستي ورته  ه چه د  کاره ک واب هيله يې  ې او د  تنې وک پو
خه غواړم وا ن بښنه ور    . ب وليکم چه د دې 

ی ؤ هغه زما شخصي نظر دی او ضرور نده چه هغه هرومرو سم    ما چه پخپل مضمون کې کوم نظر وړاندې ک
کل ورته ويلی شی. وي په هغه کې ما ليکلي وو چه يهودانو هميشه هغه وخت له شيعه ګانو نه استفاده . تاسو يو ا

ې ده چه دوی پخپله د او دا قصه د حضرت عثمان له شهادته وروسته .  اسالمی دولت په وهلو کې پاتې راغلي ديک
که چه لکه په مخکيني . پيل شويده او تر اوسه جاري ده او زما په ګمان چه تر ډير اوږد راتلونکي به هم دوام ولري

که ډيره کاري او با ې وه چه يهودانو ته دا وسله    اثره ده چه هغوی پدې پوه دي چه دمضمون کې مې چه په ډاګه ک
که چه نبي ) ال اله اال اهللا( کلمه لوستلو له امله مسلمانان هي کله دا فتوا نشي ورکولی چه شيعه ګان مسلمان ندي، 

ی او د زړه معامله به  ل کي وک چه په خوله کلمه ووايي هغه مسلمان ګ کريم صلی اهللا عليه وسلم ويلي دي چه هر 
ولنه کې هماغه حيثيت لري چه عام مسلمانان يې لري.  سره وييې پاک اهللا او بلې . نو لدې کبله دوی د مسلمانانو په 

نيز نظر وګوري، پکې د اسالم هي شی هم نشته ي وک په  د کلمه ويلو نه نيولی تر . خواته که د دوی دين ته 
ه او نور تعبدي مناسکو پورې، دوی د نبي کريم صلی د احاديثو .  اهللا عليه و سلم يو عمل هم نلرياوداسه او لمان

ول  وک نه مني او حتی چه هماغه احاديث يې هم  ي له هغه پرته بل  سلسله يې هم جعفر صادق پورې رسي
ول اهل سنت د . موضوعي دي چه يهوديانو يې بنس ايښی تيا دا ده چه دوی  ان او د دوی د دين يوه ډيره مهمه 

ولو لوړ مقام حاصلوی حسين قاتالن بولي او  په مذهبي کتابونو يې راغلي دي چه يو شيعه به هغه وخت د جنت تر 
ي ه ک لور نواصب م ه . نواصب دوی سنيانو ته وايي. چه  نو د دوی د دين له دغې اړخې نه يهودانو هميشه ګ

ې ده   . پورته ک
تنه کوي چه کله چه دوی دومره خطرناکه  مخکې د دي نو د يهود او نصاراوو نه  زمون ورور کاک صيب دا پو

و مون خوړينوکي مرض اخته دي ! ؟همدوی سره ولې جهاد ونک وارلس سوه کلونو نه په همدې ل وروه مسلمانان 
و وارې د همودی له پلوه د اسالمي خالفت وجود تر  و  ي دي او  او له همدې ناړامه قوم سره يې شپې صبا ک

وره کې خو خبره آن تر دې رسيدلې وه چه د کعبه شريفې نه يې حجر االسود تښتولی ګواښ الندې راغلی او په يوه د
لويښت حجونه د حجر اال لويښتو کلونو پورې هغه ورک ؤ او مسلمانانو  ي ؤ او تر  سود له مچولو پرته تر سره ک

ی ؤ عباس ، او آن تر دې چه بغداد ته د همدوی د طايفې يو وزير چه ابن العلقمي نوميده اودي ي خليفه په ده اعتماد ک
او کم اصل انسان له هالکو خان سره مل شو او د بغداد دروازې يې ورته پرانيستلې او تتاريان بغداد ته xxx خو دغه 

ي  ل کي خو سره لدې هم اسالمی امت د ... ورننوتل چه په تاريخ د اسالم کې د مسلمانانو لوی شکست هماغه ګ
وک هم نشي کولی چه درسول اهللا صلی اهللا عليه   دوی د کفر صريحه و سلم د همغې يوې خبرې لحاظ ساتلی او هي

ي که چه . فتوا صادره ک البته د امت د علماؤ له اوله تر اوسه پورې دا رايه ده چه د شيعه ګانو عالمان کافران دي 
ي چه پ ه پوهي کاره ده او هغوی  ا په شان   غلطه روان دي خو خدای ههغوی ته حق او ناحق لکه د لمر د ر

رعوام يې ن. شرمولي دي يم ل کي که معذوره ګ واب هيله ده چه کاک صي. اپوهه دي نو  ب خپل د اول سوال 
  .موندلی وي

وک چه له دوی سره مبارزه کوي نو ولې خلک ورته فاشيست او نيشنليست وايي ؟  ې ده چه  تنه دا ک ورور بله پو
ګوره کاک صيب مبارزه .. اشاره هغه پښتنو ته ده چه هر کله د دوی په مقابل کې والړ وي زما په نظر د کاک ورور 

يدې ته.  منطقې يا د ژبې پخاطر تر سره شيدې ته نه وايي چه د تيا هم نيشنليستی ويل کي ۍ يوه ژبه يا .  په ر د ن
که چه دغه منطقه يا د پوستکۍ رن هم د بلې ژبې يا منطقې يا رن سره توفير نلري  او يو تر بله لوړ والۍ نلري 

ي يا رن يې سپين يا تور . ړه شيان د انسان پخپل اختيار نديدری وا ه پښتون وزي وک کولی شی چه پخپله خو
يوي ي ی ويد اسالمي تعليماتو سره سم لوړ . ا دې وطن کې او هغه وطن کې وزي . انسان هغه دی چه اهللا لوړ ک

ې وي، کرامت او شرافت د لوړ والي کچه يې د تق د عزت.هغه چه تقوا لري نو هره . وا او د خدای نه خوف پورې ت
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ه مبارزه او جن چه د ژبې يا منطقې د تاثير الندې تر سره شي هغه به جاهلي جن وي او د اسالمي مبارزې ب
  .ورکول يې له اسالم سره جفا ده

تلې ده چ ای د دې چه مالت يې ه ولې دوی د پښتون قوم جرړې وباد سيمې د حکومتونو په اړه دې پو سي په 
ي ې خل دي ؟ محترم کاک صيب هغه مخکيني مضمون کې مې له وک ين منانو په مقابل د  که چه همدوی د د  ،

ې وه او ورته مې ويلي وو چه يره ناشنا صيب ته خو په س وقه ک ، اجازه است کې ډير خام يېيناشنا صيب سره يوه 
م چه په سياست کې خو خام وختې او هغه د ليال او مجنون کانه دې هم  وقه تا سره هم وک ه کاک صيب چه هغه  راک

ه چه چا ويلي وو چه شپې نه تر سهاره مې ورته د ليال  تيا ک ان پورې ر ه چه سهار شو نو  په  او مجنون کيسه وک
ت هرانه يې پو ی ؤ که  ه چه دا ليال س ه کاک صيب ما مخکې ويلي وو چه يهودان خپل کوشش کوي ورور. نه وک

پياو ه ۍ اکثره حکومتونه د همدوی په الس دي او . ره وسله ازمايي چه مسلمانان و نو يوه وسله يې دا هم ده چه د ن
اکي او همدوی يې بدلوي رابدلويهمدوی ورته مشران پلو کې اکثرا دغه ګوډاګيان هم پ  اتې ، خو د مسلمانانو په 

ولې الرې په يهودانو ب که کله ناکله چه  ي نو    .ندې شي نو شيعه ګانو نه کار اخليرا
ی چه دوی دواړه خ نو که د احمد شاه بابا او د . و هم پښتانه دي او هم اسالم پالهد سياف او حکمتيار مثال دې ورک

د سياف او حکمتيار په پښتو کې .. کې فرق ؤ نجيب په پښتو حفيظ اهللا امين او ترکۍ په پښتو کې او د ميرويس نيکه او
که چه دوا ي، نو دوی ولې ونشړه اسالمپاله هم دي او پښتانه همخو فرق هم نشته  ول ک انه را ؟ و کولی پښتانه له 
ې ده تنه دې ک ه پو م او هغه دا چه پدوی دواړو کې يو يې هرومرو د . وروره  واب درک خو زه به يې ډير لن 

من دیپښتو او ، د يقين علم له خدای سره دی خو مومن بندګان هم عقل لري چه د نورو بندګانو عمل  د اسالم د
ي  نه وک ي يوګوري او د هغوی په حق کې  اګه ک   .او پهکله يې خپله رايه پ

ي او پنجابيان ولې نه ؟ ې ده چه د پولې دواړه غاړې ته همدا پښتانه ولې وژل کي تنه دې دا ک  کاک صيب دا بله پو
ورويدلي ندي  وک دا ووايي چه نور قومونه پدې ناوړه مصيبت کې  ول وي که  د .. خو به د حقيقت نه سترګې پ

ام د الهور داتا دربار  تصادف خبره خو دا ده چه په کومه ورځ چه ستا دا مضمون خپور شو دهماغې ورځ په ما
ناه خل مزار کې هغه لويه ناوړه او غير انساني کار تر سره وسو بي پيان  شو چه تر پن ونو زيات  ه او تر سل م

انه سره وويل چه ايله د کاک صيب زړه يخ شوی وي . شول   ...! نو ما هغه ورځ له 
منان دي او د دوی له  تنه ده هغه دا وه چه آيا يهودان او غربيان د پښتنو د ولو مهمه پو تنه دې چه تر آخيري پو

ې ه وړلو لپاره ه مان دي ؟من ولو مسلمانانو د   ! کوي او که د 
ه دې خفه نشي ـ نو د دوی .  دوی يې د توت په بيه هم نه اخليکاک صيب پښتنو کې که اسالم نه وی نو ـ پښتانه ورو

که د پخوانيو پادشاهانو کيسې دې اوريدلي وي نو هغه کيسو کې د قالګانو او د برجونو ډيره يادونه . هدف اسالم ده
ي و وروسته يې هم ونشو . کي ولو ه چه کله پادشاه د فالني ملک دروازې ته ورسيد نو قال يې بنده وموندله او له 

لورو خواګانو نه يې په برجونو  ول زور يې د قال برجونو ته واړاوه او د  کولی چه فتحه يې په نصيب شي نو خپل 
و چه په برجونو کې په مورچلو ناست سپايان ل بيا يبريد وک تر  ار ته ورننوت يې ختم ک ه او  نو . ې قال فتحه ک

ول زور په  که يې اوس  وک قال ته ننوتلی نشي نو  و دوی وي  وروره پښتانه د اسالم د قال برجونه دي او چه تر
ل بيا نور خلک پ ي ـ ختم ک خپله برجونو اچولی او چه کله هغو برجونو کې په مورچلو ناست پښتانه يې ـ اهللا دې نک

خو پښتانه برجونه دي او پدې سيمه . بيان يا نور قومونه مسلمانان ندينو داسې نده چه پنجا... ورته السونه اوچتوي 
ي کنه قسم په . اسالم نه تاو لوی ديوال همدوی ديکې د  ی چه دغه ديوال د دغه لوی سيالو په مخکې ودري دعا وک

يزاره چه د يو بل په مخدای چه بيا به نه پښتانه پاتې وي او نه ه ونه وک   .قابله کې د نيشنلستۍ جن
ه توګه در رسولې وي    ...اميد لرم چه خپله نظريه مې په 
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