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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                              ۲۱۷۲/  ۱۷/ ۷۱                                                                     سرلوڅ مرادزی

 !ټولوژنه یبلوچیستان ک

 :د تاریخ پاڼه

 وشوی و هراخپ ونهزړه بوږنوونکی خبر وچیستان د روانو حاالتو په اړهد بل یر نورو بریښناپاڼو کینن په تاند او یو شم

 . یدهستلو یي د هر افغان زړه ال ویرجن کپه لو یچ

 یب، روشنفکران او ټولنیز خدمتګاران په مرموز ډول یر سیاسي فعاالند بلوچیستان ګڼ شم» و  ید یوه خبر متن داس

 «درکه کیږي او روسته په تر ټولو فجیع ډول وژل شوي موندل کیږي 

دیش د خپلواکۍ له د بنګله  ، سړي تهبلوڅانو سره کوي پاکستان له یي نن سبا ی، هغه چلن چی خبر په لوستلو سرهدد

 .ځ او اسالمي ګوندونو چلن رایادويبنګالیانو سره د پاکستان د پوله  یورځو څخه مخک

د خپلواک بنګله دیش غورځنګ راپیل کړي نو  ی، بنګالیان اړویستل چیریود پاکستان ظلمونو او ت یر ځل هم کله چیت

پلو پاکستان پخ یچدا ځل هم  .یرکړل، روشنفکران او پوهان له تیغه تیش سیاسي مخکښانی د بنګله دال مخک پاکستان

، غواړي د بلوڅو د کار سړی ژوندی پرینږدي او له خپلواک بلوچیستان ته اړویستي دي ریو او ظلمونو سره بلوڅانیت

 .ی یي له منځته یوسيمخ ییو

 یله کتاب څخه ، د هغه د لیکن« باچاخان او خدایي خدمتګاري  »د مرحوم عبدالولي خان د  یدلته د موضوع په اړوند م

لوچیستان له او نن همغه قصه اوتحلیل د ب یمرحوم د بنګله دیش د حاالتو په اړه لیکل یچهغه برخه کټ مټ راواخیسته 

  :ی لیکيپه اړه داس ید چلن د پایلبنګالیانو سره د پاکستان  مرحوم .حاالتو سره اړخ لګوي

، تاالکول ی د زور، ظلم، وژل. اوله دا چی ديافسوسناک یزیات یریډ یخبر یدوه در یپه سلسله ک یالنج یټول یدد» 

 ،واقعاتو ید داس .اني بنګالیانو عزت هم محفوظ نه ود مسلمانو پاکست ید شرم وه چره یاو بربادۍ نه عالوه دا خبره ډ

 . یښکته شول یسترګ د سړي به له شرمه یراتلل چ و دومره خبرونهافسوسناک حاالت

 ی. د هغه دا حکم و چدوستان سره قید شو او پښتون هم وبیا له هن ییو کرنیل صاحب چ یوویل شول چ یپور یتر د

بین  .ی چا نه وي پیلته کړي، خو هره شپه نوي پیغله چی راولۍته ملګر یخوب نه راځي نو ماله به شپ یماله یواز

روسته دوه لکه حرامیان بچي  ییي لیکلي وو چ یک یروسته چاپ کړ هغ یچ خپل رپوټ Red crossاالقوامي ریډکراس 

ي افسر ته دا ر زمه دار فوځیبر شوم نو ما یوه ډله دغو واقعاتو څخه خ ی، زه چی شوي وو. د نور چا به څه ووایمپات

بنګالیانو نسل  یدد یوایي چ یکړي خو افسر ماته په ځواب ک یکم از کم دا شرمونه او پلیتۍ خو بند یخبره وکړه چ

. تاسو له پنجاب نه سنډان ی خبره تا وکړه او شرم ماته راغی. ما ورته ووی چوانو خراب کړی ، دا ورله برابرووهند

ته خو لږ فکر  جواز یعمل څه دی ذهنیت او بیا دد عمل او ید یزمه وارۍ مو ورته پر غاړه کړیده چ راوستي او دا

، لکه څنګه ی قومونه تبا کیږي، ذلیله کیږيداس .دابیا ، پاکستانۍ او اسالمي مجاهد او عمل پکار دی. دعوه د ښه مسلمانۍ

وځي خپل قام سره دا عمل کوي نو ه ولس خپل تنخواخور ف، د خپل هم مذهبی د خپل رعیت، د خپل قامچ ـ  شوو یچ

 . ګه د ورورولۍ تړون ته راوبللی شيخلک به څن یداس

 یاو مسلح کړ یتربیه کړ، یاعت اسالمي د رضاکارانو په نامه،  حکومت تیاره کړلبدر د جمدوهمه واقعه د الشمس او ا

نه  ی) روشنفکران ( له مخ Intellectualsد ډهاکي ښار ټول  یر خراب شول نو حکم وشو چیکله حاالت ډ یډله وه چ

 وه ــ فهرستونه تیار شول او د هر . طریقه ظاهره لی شورالشمس او البدر ته وسپا یدا کار د یچنانچ .ی کول غواړيلر



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

او په یوه شپه دوه  یولګول شو ی( نښxه کورونو د )، صحافي، لیکوال پډاکټر، پروفیسور، سټوډینټ، استاد، لیډر، فنکار

 .له یو وچ تاالب څخه راوویستل شول. د هغوی ټولو مړي بیا او روشنفکران له منځه یووړلی شولسوه تنه دا منورین 

 یوی چ، خپل یوه ایډیټر دوست تپوس وکړ، ما ترینه د ی ولیدره موده پس ما په لندن کیډ یدوست چ ینږدزما خپل یو 

بیګاله جماعت اسالمي دا خلک  یزموږ اطالع دا ده چ یدی ماله راغی او ما ته یي ووی چ یره عجیبه قصه ده ــ چیډ

زه په  ی. وی چونکچ یي د خپل کور نه بلخوا ولیږلوبزه سره د بال و یله منځه وړي ــ او دی تر هغه ما سره ناست و چ

 .ی نه وم ــ نو زه بچ شومخپل کور ک

له خپل  یزه یي هم خبر کړم او مجبور یي کړم چ یخبر هم وو ــ او خبر څه چ ی! چی زورور سړي ته ګورهخو د

او د یو یو  د تباهۍ یشپ یه ددغ. نو بیایي راتمړ یي کړ و ــ هغوی راغلل او یدی پخپله خپل کور ک یکوره ووځم ــ ول

 .یپه تفصیل وکړ یریډ یتن د پورته کولو قص

 ی. داسی ځناور هم نه کويعمل خو یو عام انسان څه چ یداسر اوچت دی ید مسلمان مقام خو ډ یسړی حیران شي چ

ږي نا، نو بیا به ه وي او که زموږ د خوراک کی، زموږ خوراک بی بنګال به ال زموږ ويوه چ یدله فیصله دا شویمعلوم

. دنیاوي کیږي یلوټ یدا هرڅه به لوټ یخانر، کاپلونه ،، بندرګا، ریلونههسپتالونه، ، یونیورسیټي. کالجونهبنګال تبا کیږي

  .، پوهه او د الرویستلو واال لیډران هم یو په یو د منځه یوړل شي، عقل، دماغ، خو د هغوی ذهنتاوان خو ورله پکار دی

! او دغه قتل به څه عالج کیږي یدد یدا د بنګال دماغ ، عقل او پوه ی، هسپتال او پل خو به بیا جوړ شي ــ ولنهکارخا

 ی؟ چبد کړي وو هد پاکستان حاکمانو او جماعت اسالمي سره څ، بنګالیانو غریبانو ید یم چنه پوهیږ عصمتونه ــ یلوټل

 « !هغوی تاالکړل او ویي شرمول نوم په ذریعه یي یمقدس او سپیڅلد اسالم د 

 پای

 اخځونه :
 مخونه  ۲۰۶ــ  ۲۰۶، دوهم ټوک باچاخان او خدایي خدمتګاري
 . د مرحوم عبدالولي خان لیکنه

      

 
 


