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ﻣﺮادزئ

د وږي  ٩ﻣﻪ د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ورځ
ﭘﻪ  ١٣٢٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل  ،ﭘﻪ ﭘﻐﻤﺎن ﮐﯥ د ﻮﻟﯥ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ  ،د ﻟﺮو ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻮ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺱﺮﻣﺸﺮاﻧﻮ او
اﺱﺘﺎزو  ،د ﺑﺮو ﭘښﺘﻨﻮ د ﺱﻴﺎﺱﻲ ﮐ ﻳﻮ اﺱﺘﺎزو او د اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺱﺘﺮې ﻣﻠﻲ ﺟﺮ ﯥ ﮐﯥ
ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﮐ ﻩ ﭼﯥ د وږي  ٩ﻣﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ د ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن ورځ وي او د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ور ﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ
ﻳﺎدﻳ ي  .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺕﺮاﻧﻪ هﻢ هﻮﮐ ﻩ وﺵﻮﻩ ﭼﯥ دا ﺕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺕﻞ د ﭘښﺘﻨﻮ او
ﺑﻠﻮ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﺑﻞ راډﻳﻮ د هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺥﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ د ﺵﭙﯥ د اﺕﻮ ﺑﺠﻮ د ﭘښﺘﻮ ﺥﺒﺮي ﺱﺮوﻳﺲ ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ
ﺥﭙﺮﯦﺪﻩ .
د وږي  ٩ﻣﻪ ﻟﻪ  ١٣٢٨ﮐﺎل روﺱﺘﻪ  ،ﭘﻪ ﻟﺮې ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا او ﭘﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻣﻠﻲ ور ﯥ او ﺟﺸﻦ ﭘﺘﻮ ﻪ
هﺮﮐﺎل ﻟﻤﺎﻧ ﻞ ﮐﯧﺪﻩ  .ﭘﻪ دې ورځ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ او د ﻟﺮو ﺑﺮو ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﻮﯼ ﻻرﻳﻮن ﺕﺮﺱﺮﻩ ﮐﯧﺪﻩ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻮل ﻻرﻳﻮن وال د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ﮐﯥ را ﻮﻟﯧﺪل او ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻤﻴﻨﻪ ﻏﻮﻧ ﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻲ د ﻟﺮو ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ورو ﻮ
ﺱﺮﻩ د ﻣﻠﻲ ﺡﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اﻋﺎدﻩ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻮﯼ ﺱﺮﻩ ﺥﭙﻞ ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن او ﻣﻼﺕ ﺮ ﻨﺪاوﻩ  .زﻳﺎت وﺥﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ وﺕﻠﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﮑﻪ اروا ﺎد ﻓﺨﺮاﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎﺥﺎن د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺥﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ اړﻩ د ور ﯥ ﻣﺒﺮﻣﯥ ﺥﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺵﺎﻋﺮ اﺟﻤﻞ ﺥ ﮏ ﭘﻪ دې اړﻩ ﺥﭙﻞ ﺱﻮ ﻨﺪﻩ ﺵﻌﺮوﻧﻪ ﻟﻮﺱﺘﻞ  .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﻮاﻟﻮ د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻨﻮم ﺵﻌﺎروﻧﻪ
ورﮐﻮل او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ اﺕ ﻮﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﻲ ددي ور ﯥ ﮑﻼ او ﻟﻮﻳﺎ ﻻزﻳﺎﺕﻮﻟﻪ  .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راډﻳﻮ ﺑﻪ د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠﻲ
ﺱﻨﺪرو او ﺕﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺱﺮﻩ د ﻟﺮوﺑﺮو ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن ﮐﯥ ﺥﭙﻞ اﻏﻴﺰ ﺑﺨښﻪ  .هﻤﺪارﻧ ﻪ دا ورځ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﮐﯥ هﻢ  ،ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻤﻴﻨﻪ ﺕﻮ ﻪ ﻟﻤﺎﻧ ﻞ ﮐﯧﺪﻩ .
دې دود ﭘﻪ ﻟ و ډﯦﺮ ﺕﻮﭘﻴﺮ ﺱﺮﻩ ﺕﺮ  ١٣٧١ﮐﺎل ﭘﻮرې اداﻣﻪ درﻟﻮدﻩ  .ﺥﻮ ﻟﻪ دې روﺱﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د ﺡﮑﻮﻣﺖ
او هﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل دا دود ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وﻻړ  .دﻏﻮ واﮐﻤﻨﻴﻮ ﮐﯥ ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ﺱﺮﻩ د ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن ﺥﺒﺮې
ورﮐﯥ ﺵﻮې  .د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﺱﺘﺮ ﯥ ﭘ ﯥ ﺵﻮې  .هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻠﻲ
ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﮐ ې وﻩ  ،هﻐﻪ دوﯼ ﭘﺨﭙﻞ ﺱﺮ ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻟﺮو ﭘښﺘﻨﻮ ﺕﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐ ي  ،ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮوړﻩ .
د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺕﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د رﺑﺎﻧﻲ ا وهﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ ﮐﯥ دا ﺥﻄﺮ هﻢ ډﯦﺮ و ﭼﯥ د ډﻳﻮرﻧﺪ ﮐﺮ ﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﻪ ﭘﻪ رﺱﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺵﻲ  .ﮐﻪ ﻪ هﻢ د ددې ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ او ارادﻩ ﮐﯥ ددې ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ رﺱﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ
ﻪ ﺵﮏ ﻧﻪ و  ،ﺥﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺟ و دﻏﻮ ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ وﺥﺖ ورﻧﻪ ﮐ ﭼﯥ داﺱﯥ ﺎم ﭘﻮرﺕﻪ ﮐ ي  .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل
داﺱﯥ دﻧ ورې هﻢ ﺥﭙﺮې ﺵﻮې ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس  ،ﭘﺨﻮاﻧﻲ وﻟﺴﻤﺸﺮ اروا ﺎد ډوﮐ ﻮر ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﭘﻪ دې
ﻻﻣﻞ وواژﻩ  ،ﭼﯥ هﻐﻪ د ډﻳﻮرﻧﺪ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺨﻪ ﺱﺮوﻏ اوﻩ .
د ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ﺱﺮﻩ د ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن او د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻪ  ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺡﻴﺎﺕﻲ ﺥﺒﺮې دي او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺱﻴﻤﻪ ﮐﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻس ﺑﺮ وي ﺑﻪ زﻏﺮدﻩ ددې ﻏﻮ ﺘﻨﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﭘﻮرﻩ ﺕﻴﺎرﯼ ﻏﻮاړي .
ﭘﻪ دې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ زﻣﺎ ﻣﻮﺥﻪ  ،د ډﻳﻮرﻧﺪ ﮐﺮ ﯥ او ﻳﺎ د ﭘښﺘﻨﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺎﻏﻴ ۍ ﯧ ل ﻧﻪ دي
او ﻧﻪ هﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ﺕﺤﻠﻴﻞ  ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻟﺘﻪ زﻣﺎ ﻣﻮﺥﻪ دا دﻩ ﭼﯥ د وﻟﺲ ﭘﻪ ﺥﻮا ﮐﯥ دوﻟﺖ هﻢ ﻟ ﺕﺮﻟ ﻩ
ددې ور ﯥ ﻳﺎدﻩ وﮐ ي او ﻟﻤﺎﻧ ﻞ ﻳﻲ هﯧﺮ ﻧﻪ ﺵﻲ .
د ﮐﺮزي د واﮐﻤﻨ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل هﻢ  ،ددې ور ﯥ ﻟﻤﺎﻧ ﻞ ﻟﻪ دې زﻳﺎت ﻧﻪ ﺵﻲ ﭘﻴﮑﻪ ﮐﯧﺪﻻﯼ  .ﭘﻪ دې واﮐﻤﻨ ﮐﯥ هﻢ ﻣﻮږ
وﻳﻨﻮ ﭼﯥ دوﻟﺖ د ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ﻟﻪ ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن ﺨﻪ ډارﻳ ي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ هﻴ ﺱﻴﺎﺱﺖ
ﻧﻠﺮي .
دﻟﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﻣﻼﺕ ﭘﻨﻮم ﻪ ﮐﻴ ي هﻐﻪ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ دﯼ  .دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻴﮑﻮاﻻن  ،ﺵﺎﻋﺮان او رﺱﻨ دي
ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ﭘﻴﻮﺱﺘﻮن وﺵﻠﻴ ي او د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻪ د ﺕﺎرﻳﺦ ﮐﻮﻣﻪ ﺕﯧﺮﻩ ﻗﺼﻪ ﺵﻲ .
اﻓﻐﺎﻧﺎن  ،ﭘښﺘﺎﻧﻪ او ﺑﻠﻮڅ ﭘﻪ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ او ﺱﻠ ﻮﻧﻮ ې رﻳښﯥ ﻟﺮي  .دوﯼ ﺕﺎرﻳﺦ  ،ﻳﻮﻩ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﺱﻴﻤﻪ  ،ﻩ ژﺑﻪ او
ﺵﺮﻳﮏ رواﻳﺎت ﻟﺮي  .ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﯥ اوﺑﻪ ﭘﻪ ډاﻧ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ ي هﻤﺪاﺵﺎن دوﯼ ﻮﮎ هﻢ ﻧﻪ ﺵﻲ ﺑﯧﻠﻮﻻﯼ .
د ﻣﻠﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺑﺴﻴﺎ او د ﻣﻠﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺱﺮﺕﻪ رﺱﻮﻧﻪ د وﻟﺲ ﺕﺮ ﻨ د ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ وﺟﻴﺒﻪ هﻢ دﻩ .
ﮐﻪ دوﻟﺖ د ﻣﻠﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻮﻧ درﻳ وﻟﺮي  ،وﻟﺴﻮﻧﻪ هﻢ ﻻر ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ د دوﻟﺖ او وﻟﺲ ﺕﺮﻣﻨ
وا ﻦ زﻳﺎﺕﻴ ﯼ او ډاډ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ .
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د ﭘښﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ورو ﻮ د ﻣﻠﻲ داﻋﻴﻲ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ اﻓﻐﺎن ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ رو ﺎﻧﻪ او

ﭘﮑﺎر دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮر ﻣﻠﻲ ﭼﺎرو ﺕﺮ ﻨ
ﺮ ﻨﺪ درﻳ ﻏﻮرﻩ ﮐ ي .
ددې ور ﯥ ﭘﻪ وﻳﺎړ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﺮو ﺑﺮو ﭘښﺘﻨﻮ ﺨﻪ هﻴﻠﻪ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﻟﻪ دې روﺱﺘﻪ دې ﺹﻮﺑﻪ ﺱﺮﺡﺪ ﻧﻮم ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﻪ اﺥﻠﻲ
او ﭘﺮ ﺎﯼ دې ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا وواﻳﻲ  .ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺡﮑﻮﻣﺖ هﻢ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د ﻧﻮم وړاﻧﺪﻳﺰ
ﮐ ي او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻤﺸﺮ زرداري ورﺱﺮﻩ هﻢ ﻣﻨﻠی ﻧﻮ اوس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺱﺘﻮﻧ ﻪ هﻢ ﻧﺸﺘﻪ  .ﺑﻠﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻮل
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺥﭙﻞ ﻗﻮﻣﻲ هﻮﻳﺖ د ﺥﭙﻞ اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻮم ﻟﺮي ﻟﮑﻪ ﭘﻨﺠﺎب  ،ﺱﻨﺪ او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ،ﭘښﺘﺎﻧﻪ وﻟﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ ﻳﺎﻧﯥ
ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻧﻮم وﻧﻪ ﻟﺮي؟
ددې ﻣﻠﯥ او ﺑﺨﺘﻮرې ور ﯥ ﭘﻪ وﻳﺎړ ﻮﻟﻮ ﻟﺮوﺑﺮو ﭘښﺘﻨﻮ ﺕﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻲ واﻳﻢ !
ﭘﺎﯼ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ٢ :از ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ maqalat@afghan-german.de

ﻧﻮت :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻼﺉﯽ و اﻧﺸﺎﺉﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ ازﻏﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ارﺱﺎل ﺑﺪارﻳﺪ.

