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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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ح حقوېش

پښتانه نور نه تېروځي!
پاکستان چي له هندوستانه جال شو د اسالم په نوم ښه فرصت الس ته ورغى څو ځان ورباندي وساتي ،او تر دې نوم الندي اوږد ژوند
وکړي .نو د انګلیس په الرښونه یې خپل یو څه السي مالیان جوړ کړل او په مغزو کي یې دا ورته پیچکاري کړل چي پاکستان یو ښه
مسلمان دې ،د اسالم لپا ره جوړ شوى دې او تل به د اسالم لپاره خذمت کوي ،په دې هکله یې مبالغې ته زور ورکړ ټول هغه ذهني
مسلمانان چي یواځي د اسالم د نوم سره ولد وٶ بل په هیڅ هم نه پوهېدل ټول په ځان ورګرم کړل ،هغه یې هم د خپلو ګټو لپاره وهڅول
او هندوستان یې د نړۍ بدترینه کافر وروپېژان ده ،هغوۍ هم دا چکچکه بدرګه کړه د نورو ذهنونه یې ور پېچکاري کړل ،خو په دې نه
وٶ خبر چي هلته هم په لکونو مسلمانان د پنجاب د غلطي پالیسۍ څخه پاتي دي .او په دې هم نه وٶ خبر چي په اسیا کي ډیر شمېر
علماه د هندوستان له دیوبند څخه فارغه دي ،او دیوبند په ایسا کي یوه پرمختللې مذهبي درسګاه ښودل کیږي .خو بدبختانه چي په دې
اساس وخت کي هندوستان د بابر جومات له منځ یوړ ،او پاکستان ته یو بل فرصت په الس ورغى له دې فرصت څخه په ګټه اخستلو
سره پنجاب خپل ذهني مسلمانان راوپارول چي تر ډیر بریده یې په خپلو سیمو کي هم هندوان په کراره نه پرېښودل ،له بابر جومات
څخه پنجاب کلونه کلونه ګټه پورته کړه او خپل ذهني مسلمانان یې هم دلته بوخت وساتل ،او ډیر وخت یې د ډالرو په بدل کي په
افغانستان کي هم خپله ګټه ورڅخه پورته کړه چي په ډول ډول نومونو یې وجنګول او افغانستان یې په کنډواله بدل کړ.
د دې ذهني خلکو په جوړښت پنجاب ډیري ګټي تر السه کړې ،تر ډیره بریده یې خپله بقاه پکښې وساتله ،له امریکایانو یې ډالر پکښې
تر السه کړل ،اټومي ځواک شو ،او داسي نوري ګټي .نو دې ګټو ته په کتو سره د پنجاب پوځ د 2007ز کال دجوالئ په دریمه نېټه
سور جومات(الل جومات) د ترهګرۍ په نوم محاصره کړ د خبرو اترو د ناکامو پایلو په اخر کي یې په جومات برید وکړ ،دغه برید
تر یوې وونۍ او یوې ورځي پوري اوږد شو .په سره جومات کي شاوخوا پینځه زره( )5000طالبانو زده کړې کولې ،کله چي د
پنجاب جاسوسي ادارې( )ISIاو ( )MIپه جومات بمبار وکړ په دې بمباري کي ډیر طالبان وسوځیدل او له یوسلو درېو( )103طالبانو
نه زیات یې مړه شول .د نورو سوځیدلو شمېره مالومه نشوه ،خو ویل کېدل چي له پینځه زره طالبانو نه څه کم درې نیم زره طالبان
پاتي شول ،او نور یې ټول تر تیغ تېر کړل .په دې بمبارۍ کې د جومات سره سره زیات شمېر قران شریفونه هم شهیدان کړل ،خو د
پنجاب جاسوسي ادارې( )ISIاو ( )MIهیڅ وخت هم هغه جنایت ښکاره نه کړ ،د جومات په شهیدولو او د مسلمانانو په شهیدولو یې
هیڅ غمشریکي ونښودله.
او بل کله چي د دې تور پنجاب پوځیانو د میرانشاه او میرعلي بازارونه ،ښځي ،ماشومان ،سپینږیري ،ځوانان ،کاڼي او بوټي د خاورو
سره خاوري کړل ،او تر اوسه یې د پنجاب دبقاه لپاره په ډول ډول نومونو ورانوي او په زرګونو پښتنې خوندې یې کونډي او بورې
کړې ،کلي او ښارونه یې له منځه یوړولو ،پښتنې خوندې او مېندې یې درپدره د کډوالۍ ژوند ته مجبوره کړې ،چي کور ،هستي او نور
هر څه ورنه د پنجاب پوځ د اسالم په نوم وړي وٶ ،همدا خوندي او مېندې یې په پردیو واټونو کي فقر کولو ته آړي کړلې ،له دې هر
څه سره سره دوى اوس هم زیار باسي چي پښتانه ال نور هم د اسالم په نوم درپدره کړي او خپلو شومو هداف ته ځان ورسوي .چي
اوس یې بیا د اسالم په نوم یوه ډله طالبان پکښې پیدا کړي ،لوي لوي څڼې او خیرنې ږیري یې ورته پرېښودلې دي ،چي د GHQ
سېنټر څخه تقویه کیږي .او د  GHQسېنټر کرایي کارمندان ورته د ( )GOOD TALIBANSښه طالبانو په نوم یا د امن کمېټې
غړي ورته وایي .خو دا ( )GOOD TALIBANSهره ورځ پښتنې خوندي او میندې د خپلو ورڼو او زامنو په سر ژړوي .نه یې
څوک پوښتنه کوي ،نه دومره څوک وٶ چي دوى د خپلي غمیزي دړد ورسره شریک کړى واى ،بالخر یو تاند ځوان په وچه جندړۍ د
دې خلکو د دړدنو اخستلو لپاره جګ شو چي نوم یې منظور پښتون دې ،او د پنجاب پوځ ته یې نور د پښتنو د وژني لپاره ګوتي تر
خولې ورتېري کړې ،څو پنجابى نور ځان وپېژني ،پنجابي دا هر څه یوه بابیزه وبلله ،ورپوري خندل یې ،د ده هر څه ته یې چټیات
ویل .خو دړدېدلو پښتنو منظور یواځي نه پرېښود له شا په صفونو صفونو انسانان پسې ودرېدل هغه یې وهڅوٶ چي یواځي نه یې،
دخوشحالخان بابا ،احمدشاه بابا او میرویس نیکه د اوالدونو لشکرې درپسې دي ته وړاندي ځه او هغه به دي تر هري ممکني الري
پوري په مېړانه او باتورۍ رسوي.
خو د پاکستان چارواکي هر وخت په ډیر سپین سترګۍ سره زیار باسي چي پښتان په یو ډول نه یو ډول ګیر کړي او غاړي یې تر چاړه
الندي راولي نو دا ځل یې بیا د لر او بر د پښتنو د وژلو لپاره له امریكا غوښتنه کړې څو هغه ورسره د ډالرو او اسلحو مرسته وکړي،
او دوى هغه پښتانه باندي ووژني کوم چي خپلواكي غوښتنونکي او تش په نامه طالبان چي دوى جوړ کړي دي ورباندي تجهز کړي .د
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قرشي چي د ملګرو ملتونو د 73یمي غونډي د ګډون لپاره امریکا ته تللى دى او دمګړی هم
هورې دى ،له امریکایي چارواکو یې غوښتي چي خپلي نظامي مرستي بېرته ورسره پیل کړي .او هڅه کوي د ټرمپ په اداره کي
پنجاب ته تبلیغات وکړي وایي واشنګټن ته په کار ده ،چي له پاکستان سره خپلي نظامي مرستي بېرته پیل کړي .د ده په وینا د عمران
خان په مشري نوی دولت د ترهګرۍ ضد مبارزې او په افغانستان کي د سولي راتګ ته ژمن دی او امریکا ته په کار ده ،چي د باور
فضا رامنځ ته کړي .هغه ویلي چې که له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستي پیل شي نو پنجاب به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کي
الس ته راوړنې ولري.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پنجاب هر وخت د پښتنو د ځپلو لپاره زیار باسي چي مخه یې ونیسي ،خو هغه پښتانه چي په یوه نوکري یې تېر ایستلي دي هغه هم د
دغو چارواکو خبره بدرګه کوي ،خو هغه پښتانه چي پښتو او پښتونولي خپله وینه بولي هغه نور په دې ډول سره نشي تېر ایستلى.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

