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استادشهسوارسنګروال

پاکستان ته سفرونه،
یو وخت د دواړو ولسمشرانو د نیکونو رمې یو ځاې څرېدې
اشرف غني احمدزی اوعمران خان عیسی خیل نیازی دغه دواړه،چې یودافغانستان ولسمشراوبل دپاکستان لومړی
وزیر(صدراعظم) دی ،دټبرله مخې یودي .محمداشرف غني په قوم احمد زی اوعمران خان په قوم نیازی دی،چې
دغه دواړه قومونه یودبل سکني تربوران ګڼلی شو...دټولنیزواوتاریخي روایتونوله مخې احمدزي په لویه پښه کې
غلجیان دي...دوئ دشمېردډېرښت له امله له سلیمانخیلوجالشول اوبیا ډېرې پښې ،زي اوخیلونه دوئ پورې وتړل شول.

دروایتونوپربنسټ دوئ په لویه کې په سلیمانخیلوګډېږي اواحمدبابا دسلیمان زوې ګڼل شویدی...اوغلجیان په تاریخي
اوروایتي بڼه یولوې ټبردی،چې ګڼې پرګې،پښې اوتپې ورپورې تړل شوي دي ...دغه لرغونې کلمه
دغلجي،غرزي،غرځي،غلزي،غرځی،غرجی ،غرځاې،غرجاې اونورې دېته ورته په بېالبېلوبڼولیکلی شوی دي ،چې
ریښه یې ؛غر؛دی ،چې موږدیته ورته نورې کلیمې هم په لرغونومتونوکې لرو،چې
موږغوري،غورګر،غوربند،غردېس(ګردیز)،ګیري،غرجه،لوې
غر(لوګر)،جاغوري،غورک،غوریاخیل،غرچه،غورماچ،غوریات،پېش غور،ساغر،سپین غر،سورغر(سوري
غر،جبل الزور)،تورغراونوردبېلګې په توګه یادولی شو.
یوشمېرڅېړونکي انګېري،چې دغوریانولړۍ ملک شنسب(شین اسپ)ته رسېږي اوشنسب بیا په سوراوسام پورې
تړي،چې هغه بیا دساک اوالدې ته رسېږي ...دلرغونوروایتونوله مخې ساک دجمشیدانډول ښودل شویدی !.؟
دمخه مووویل،چې اشرف غني اوعمران خان دټبرله مخې سکه تربوران دي اوپه لرغونوزمانوکې یومهال ددوئ
دنیکونواوښان اورمې یوځاې څرېدې .ددې خبرې مانا داده،چې په ټوله کې اریایي ټبراوددغه ټبربېالبېلې اریایي
څانګې کوچیان ول ،څاروي یې روزل اوڅاروي به یې دموسم په بدلون سړواوتودوسیموته لېږدول.
په دې لړکې احمدزېیواونیا زېیوهم په ګډه دڅړځایونودپیداکولوپه موخه له یوه ځایه بل ځاې ته کډه کوله .دوئ یودبل
خواخوږي ځکه کوله ،چې دغورشهزاده شاه حسین دوه میرمنې درلودې،چې دیوې میرمنې نوم یې بي بي متووه
اودبیټ نیکه لورکېده اوبله میرمن یې مهۍ دکاغ دوړلوروه...
بي بي متودوه زامن درلودل،چې دیوه نوم لودي(ابراهیم)اودبل نوم غلجی(غرجی) وو...نواوس که ووایو،چې
احمد(احمدزی)دسلیمان(سلیمان خیل)زوې دبرهان لمسی دغلجي کړوسی،چې دبي بي متوزوې کېده.
همدارازابراهیم (لودي)دغلجي ورورهم خپلې څانګې لري،په دې مانا چې نیازی دابراهیم یانې لودي زوې دبي بي
متولمسی کېږي...نوپه دې بنسټ احمدزي اونیازي دیوه پالراوالده ده .لودي درې زامن درلودل،چې
نیازی،سیاڼی،دوتاڼی اوبېا دهریوه په نوم یوټبریادشو.دهند په نیمه وچه کې عیسی خیل نیازي ډیر مشهور دي .عمران
خان،په ټوله کې دمیا والي نیازیان هم په خټه دعیسی خیلوسره تړاولري...که چېرې عمران خان نیازی له خپل ټبرسره
خواخوږي لري نوباید محمداشرف غني احمدزي سره یوجوړجاړي ته ورسېږي اوکه چېرې قومي احساس ورسره
مړوي باید اسالمي اوانساني احساس وپالي،چې په افغانستان کې داڅولسیزې خونړ جګړې روانې دي اوافغان ولس
دغمیزودرون پېټی په سروړي،داچې موږدغه غمونه ځغموددې سترالمل پاکستان اواې اس اې دی.
عمران خان څوموده وړاندې میا والې ته الړچېرته ،چې دده دنیکونوټاټوبی وواوهلته له خپل تربورنامتوسندرغاړي
عطاواله عیسی خیل سره ولیدل...که څه هم هغه ورته خپله خوله جونګه نه کړه،ولې ده ورته وروښوده،چې ستا
اوزما نیکه دمیا والې په کوڅوکې بېډۍ کولې اودانګرېزانوپه مهال کرکټ.
نه پوهېږوچې دده میاوالې ته تګ له خپل قوم سره مینه وه اوکه دخپل کمپاین پور یې اداکوه،چې نېازي ټبرورسره
منډې وهلې وې؟!

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

څومره چې موږته معلومه ده دی د؛خان؛یا پتان په کلیمه ډېرویاړي،چې څوک ورته خان ووایي .ولې داچې پنجابي
پوځ په بېوځلوپښتنورڼا ورځ توره شپه کړېده اوپه دې څولسیزوکې په زرګونوپښتانه په ځانګړي ډول وزیرستاني
وژلي زنداني کړي اوله رازرازخونړېیوپېښوسره مخ کړي دي ...دااوس دستي دپښتون ژغورنې غورځنګ ترسخت
پوځي ګواښ الندې دی،هم وژل کېږي هم ورک کېږي اوهم زندان ته ټیل وهل کېږي.
ښایي ترډېره بریده عمران خان بېچارګی ددې وس ونه لري،چې داې اس اې له وېرې دپښتون ژغورنې غورزنګ
غوښتنوته غوږ کېدي ځکه چې دادده دوس کارنه دی...
څومره چې دافغانستان خبره ده،په دې کې هم داې اس اې الس دی،داځکه چې دافغانستان جګړه استخبا رتي بڼه خپله
کړې ده .خودپا کستان ملکي حکومت هم غواړي ځان ته داوړو پوځه جوړه کړي چې دادی له ولسمشرغني سره
دافغانستان دسولې په تړاو خبرې کوو...دوئ له یوې خواغواړي،چې نړۍ په سرکې امریکا ته وښېي،چې موږ دیته
ژمن یوچې افغانستان کې سوله راشي اوله بلې خوادافغانانومتره اوبېباکي په ګوته کړي چې دوئ پخپله دسولې
کولوجوګه ندي ...مانا
دا ،کله چې دسولې خبرې کومې پایلې ته ونه رسېږي (ښکاره ده چې نه رسېږي )ښایي دوئ ووایي موږخوغواړوچې
سوله رامینځته شي،ولې داچې افغانان نه غواړي دې کې زموږ څه ګناه ده ؟
وګورئ طالبان که له خپل دریځه پشا کېږي نه،وګورئ کابل حکومت هم په خپل دریځ ټینګارکوي...موږخودلنډمهالې
ادارې وړاندیزوکړخوکابل حکومت غبرګون وښود  .خپله افغانان نه غواړي چې سوله وکړي،دادوئ دي چې خپل
هېوادپخپله ورانوي ...ښایي داسې په لسګونې خبرې را پورته کړي...نوبیا به زموږپه مخ څه پاتې شي؟
دشرم بله خبره خوداده،چې اې اس اې اوس یوې بلې لوبې ته الرپرانسته،هغه داچې دافغانستان یوشمېرسیاسي څېروته
یې بلنه ورکړه،چې پاکستان ته الړشي اوهغه کنفرانس کې برخه واخلي،چې دسولې په تړاوجوړېږي ...په
دغوکسانوکې داسې کسان شته چې دافغانستان په ورانولوکې الس درلود .په دغوکسانوکې داسې پوځي اوسیاسي
څېرې لیدلی شوچې افغانستان ته یې هم له سېاسي الري اوهم له پوځي الرې زیانونه اړولي دي.
په دوئ کې دګلبدین حکمتیار،کریم خلیلي اوحامدګیالني په څېرکسان شته،چې دبهرنېیوپه لمسون یې افغانستان په
سرووینولمبولی دی اوله دې سربېره دعطامحمدنور،محقق،پدرام ،حنیف اتمراوددوئ په څېرنورناولي اوکرغېړن
کسان دې غونډې ته هم بللی شویدي اودا هغه کسان دي چې دهېواد په ورانولوکې دایران اوپاکستان په چوپړکې دي.
پدرام اوحنیف اتمردخپل رهبرکارمل په څېرچې دکې جي بي پرمټ له نوروسره یوځاې واک ته ورسېد،دارنګه دوې
هم غواړي،چې دایران په سپارښتنه ایراني فرهنګ په افغانستان کې دود کړي اوله بلې خواله پاکستان اې اس اې نه
پېسې ترالسه کړي،حکومت وګواښي چې دډیورنډکرښه په رسمېیت وپېژنې...
ایااوس داپوښتنه نه پېداکېږي،چې موږته ایران ،پاکستان ،روسیه اونورهېوادونه ووایي،زموږپه دې کې څه ګناه ده،چې
د تاسوکسان دملي ګټوخالف راځي اوموږته دغالمي سرټیټوي...ایاموږدوئ په غالمي ونه منو؟
که چېرې تاسې کې دهېوادپالنې احساس وي نوبیا ولې زموږله سفارتونوپه زرګونوډالره ترالسه کوئ اودخپلې ؛حالل
نمکئ؛له مخې بیا زموږغړوندی په غاړه کې اچوی چې موږڅه وایوهمغسې کوئ...؟
داچې دسولې له پاره زموږدرګاه ته راځئ،چې سوله درته په خېرات کې درکړو...نوبیا شرم دی،چې دپنځه زره کلن
تاریخ ډبره په سینه ماتوئ...اویا وایې چې احمدشاه ابدالي په مشهد ،نېشاپور،کشمیروډیلي دخپلې دب دبې نغاره ډنګوله...؟

عجبه خبره خوداده،چې په دغه پالوي کې داسې کسان راغوټه شویدي،چې دهغوشوروي بادار،په سرکې اندروپوف
غوښتل افغانستان ته دشپاړلسم والیت په سترګه وګوري...بل لورته داې اس اې خواخوږي هم په دغه ډله کې
ګورو،چې دډېرې خوشحالې احساس کوي ...اوتل به یي په دې خبرې وېاړکاوه ؛زموږدویم کورپاکستان دی؛
هغه پاکستان،چې چارواکوبه یې په سرکې جنرال ضیاالحق اوداې اس اې مشراخترعبدالرحمن،غوښتل،چې افغانستان
ته دخپلې پنځمې صوبې ارزښت ورکړي...
اې بېوځله ،بېکسه،بې وسه اوبېڅوکه ولسه ! که اوس هم راویښ نه شوئ اودخپل هېوادټګ اوبرګ،هېوادپلورونکې
ونه پېژنئ اوپه وړاندې یې پا څون ونکړئ نوبیا به داسرافیل په شپېلۍ راپاڅۍ!!!...
که څه هم تریوه بریده ډېره دنهیلئ خبره هم نده ،اوس ګڼ شمېرافغانان په دې پوهېږي،چې افغانان څوک په هېڅ نوم
نه ګواښلی شي اونه هم ویشلی...اوس موږباید په دې پلمه څوک ونه وېروي،که داسې ونکړئ،داسې به
وکړو...افغانستان دکلیزې کېک نه دی،چې څوک یې په اسانه اوارزانه په برغنډو ووېشي!؟
افغانستان لکه داوسپنې نینې،چیچل یې غاښونه باسي...داڅلورلسېزې خونړئ پېښې که دنړۍ په هرهېوادراغلې واې
اوس به لکه دخیرات ټیکله په څوبرخوویشل شوی وی ...هوداسمه ده،چې دښمنانوکمزوري کړوخوورک یې نه کړو.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

