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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۴/۱۲

ع ،شیرزوی

د الکترونیکي تذکرو ویش او د پښتون قوم مکلیفتونه
په افغانستان کې د پښتنو د واکمنۍ دپای ته رسولو په موخه د بن غونډه د یو پراخ پالن سریزه وه .دا تباه کوونکې پالن
د نړۍ د زبرځواکو له خوا جوړ او د هغوي د استازي پرمټ « لخدرابراهیمی » په الس د عمل یه ډګر کې پلې شوه ،دا
قوم دبن په غونډه کې د بی انصافې او د زبرځواکو د قهر اوغصی ښکار شول  .تیر شوي پیښ لیک ته به دمسلې د
اږدیدو په خاطرنه ورګرځم نه غواړم هغه ناخوالوڅخه یادونه وکړم چې کلونه کلونه د نړۍ د زبرځواکو له خوا په دوي
جبرا ً په عمدی ډول روا ګڼل شوي دي چې د نړۍ هیځ تاریخ به ورڅخه سترګې پټې نه کړي .دغه ناکردې او نادودې د
بهرنیانو له خوا طرحه او د هغوي د الس پوڅو پرمټ پردې باتورټبرپه شعوری او عمدی ډول سره تپل کیدله ،چې دغه
وحشې صفته کړنو ال تر اوسه یې خپل د غرض پلیت او ناولي السونه د پښتون له ګریوان څخه ندي ویستلي ،د چارواکود
بې غورې ،ویرې ،مضراحتیاط،او ړوندچاړچاړې په سبب پښتون قوم عم ًد منزوي شوی ،که چیرې د زورواکو په چلواټو
او توطیو باندې فوکس وکړو ددې کوچنې لیکنې د حوصلي څخه به بهر وي او که سمینارونه هم ورته ونیول شي خالصي
به نشي .
په لنډ ډول سره دڅوبیلګو څخه یادونه کوم چې په غیری انسانې ډول سره او د تعصب نه ډکې کړنې د زبرځواکو د اوږد
مهاله ستراتیزی یوه برخه ده چې وارپه وار سره پلې کیږي:
 :۱د ډیورند توره اوجبری کرښه چې د پښتون په سینه یې تیره او پښتانه یې په فزیکې لحاظ سره بیل کړل په حقیقت کې
د یو بی منطقه سیاست مظهر او فاضل شوي مصالحې یوپوچ سمبول دی چې شاه ته یې ډیرې نا حل ښوي النجې او
ګونجې پریښودي چې ال تر اوسه یې دروند والي د پښتون قوم په اوږو دي .
 :۲د ګندمګ رټل شوی معاهده چې د وخت حاکمانواو زبرځواکوله خوا په بی شرمانه ډول په پښتون ولس وروتپل شوه
چې په پایله کې یې زمونږ دهیواد یوه لویه بدنه د کرمی څخه ترځاځیود خولی پورې،د خیبردره ،لنډۍ کوتل،میچنې،
پشین ترکوژک غره پورې راڅخه بیلې شوي ،همدارنګه نورې ډیرې معاهدې او تړونونه زمونږ د ولس دبدبخته کولوپه
خاطر طرحه او صادر شوي دي چې ال تر اوسه په ګڼ شمیر برخوکې د ولس دبی وسه کولوپه خاطردا شومې هلې ځلي
روانې دي.
 :۳ښاوخوا څلور لسیزي کیږي چې همدا یولیکه د تورخم څخه تر هلمنده پورې دروسانود یرغل څخه راواخله تر اوسه
پورې بمباریږي ،هستوګن یې ناحقه زندانو ته اچول کیږي ،پر سپیانو ډارل کیږي،بهرته دتحصیلي برسونو نا انډوله
ویش ،لوړو زدهکړوته نه الس رسي  ،په وزاراتوخانواو نورو دولتې موسساتو کې ژبنې او ملیتې تعصبونه  ،په
دیپلوماتیکواداروکې د مور اود میرې چلند،د بې امیتې زیږونه چې دا ټولې کړنې ددې په خاطر تر سره کیږي چې پښتون
ولس د علم د زدکړي څخه محروم او څرنګه د قلم په ځای ټوپک په الس ورکړي او دغه سیمه د یوې حایلې نقطې په
حیث وساتي تر څو دوي خپل شومو موخو ته ورسیږي .
د امنیت په نه شتون کې چې عمدی او قصدی ډول په پښتون میښته سیمو کې رامنځ ته شوي ښاوخوا لس زره ښونځې د
زده کونکو پر مخ تړل دي .
 :۴د ژوندون تلویزون د رپوټ پر بنسټ چې په  ۲۰۱۷ /۳ /۲۹م کال د شپې په خبرو کې خپور شوه په فراه ،هلمند،
قندهار ،زابل ،پکتیا ،پکتیکا ،خوست  ،غزنی ،لوګر والیاتوکې  ۳۵۰۰۰۰زره ماشومان د واکسین له نعمته بی برخې
شول اویا وساتل شول چې دا کړن ه هم د هماغه تباکنو پالنوڅخه یو پالن دي چې صبا به دا شاخص د ټولنې په اوږو
دروند بار او د طفیلي څارو په شکل به ژوند کوي ،د نورو والپاتو په کچه د بودجې غیري نا انډولیز بیالنس په پورتنیو
والیاتو کې په اقتصادي،سیاسي،او فرهنګي برخوکې د پامه ایستل
دغه ناروا او غیري انساني کړنې ددي په خاطر تر سره کیږي چې پښتون قوم د سیاسي ،اقتصادي ،او ټولنیزو ډګرونو
څخه بهر کړي او تل به په یوه راکښل شوي سرې کرښې په محدوده کې ژوند وکړي او په هماغه چاپیلاير کې به مري،
د هیواد په ګڼ شمیررغنیزو او ټاکنیزومسایلوکې به د ګډون حق نه لري.
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اوس ددې وخت را رسیدلي چې پښتون قوم د پیړیو د درانده خوبو څخه نور راویښ شي او دخپل د راتلونکې ژوند او
دخپل د اصل او راتلونکې نسل د بقا او شتون په خاطر د خپل د حقه او روا حقوقو څخه په میړانه دفاع وکړي خکه چې
خپله حق چاته څوک په خیرات کې نه ورکوي حق په زور د زورواکو څخه اخیستل کیږي.
زما هرپښتون ورور ته دا خواست دي چې خپل ځان او بیا خپل دروند قوم په خپله آینه کې وګوري او خپل موقف د
افغانستان په ټولنه کې پیدا کړي په پښتو خوږه ژبه کې یو سروکې دي :
( چې ژرندې ته چا خر نه ورکوله  ......نن ساالر د قافلې او د کاروان دي )
که نن وهل کیږو ،نا حقه زندانو ته ولیږو ،رټل کیږو ...دا ټول مونږ پخپله کړي چې د هر پردې او پردې پال نا روا او
غیري انسانې کړنې مو پر ځان روا بللی او تل مو دخیر دي  ،پروا نلري په خبرو سره مو ګیدړان زمریان کړل او دي
حد ته مو راورسول چې ځانونه اوس ددې ستر او تا ریخې ټاټوبې اصلي ورثان ګڼي .
د هیواد پدې حساسه او سرنوشت سازه مرحله کې چې د الکترونیکې تذکرو ویش به نن یا صبا به پیل شي د هر پښتون
ملی او تاریخي دنده ده چې دا بهیر ډیر په کلکه تر څارنې الندې ونیسي ،ځکه چې اجنبیان هوډ لري او پریکړه یې کړیده
لکه د داود خان په وخت کې چې د پښتنو په اکثرو والیاتو کې د پښتنو په تذکرو کې د پښتون پر ځای ورته تاجک لیکلي
وه چې دا پیښې خصوصا ً د لغمان ،کنر ،نورستان ،ننګرهاراو یو شمیر نورو والیاتو کې تر سره شوي  ،دا ناوړه پیښه
زمونږ په خپل فامیل کې د کورنیو چارو له وزارت له خوا تر سره شوي وه  ،خو چې کله مونږیې پوښتنه وکړه او ګیر
مو کړ بیا وویل عفو کنید  ،اشتباه شد مرا ببخشند په دي الفاظو یې ځان خالص کړ .دوي بیا هم غواړي پدې شیطانی
لوبو سره شاه ته لوی هدف لري او غواړي ځانونه د اقلیت اقلیت څخه اکثریت ورسوي او پدي خاینانه لوبه کې د ایران
جاسوسی سازمان « ساواک » لوی الس دي او د خپلو نوکرانواو تلي څټو پرمټ لکه :پدرام ،امین بی فرهنګ ،شفیع
عیار ، ،جاوید  ،رفعت ،حفیظ منصور ،بهزاد او  ...دا د طاهر بدخشی د جهنمی سازمان پاتې شونې دي چې زمونږ
دی ملی مسلی ته د پردیانو په لمس ډیره لمن وهي ترڅوپاکستان او ایران ددوي پرمټ خپلو شومو موخو ته ورسیږي .
پدرام هغه څوک دي چې لومړي د ایرن په جاسوسی سازمان کې جذب  ،د ستمې طاهر بدخشی ته د تمایل پر اساس د
کشتنمد پواسطه د ایرا ن څخه راوغوښتل شوه ځکه چې طاهر بدخشی ته د کشتمند خور ناسته وه  ،طاهر بدخشې په
افغانستان کې د ملی ستم د ډلګې مشر وه او په افغانې ټولنه کې یې د فدرالي سیستم غوښتنونکې وه  ،کشتمند پدرام ته په
کابل کې لوړې دندې  ،مکروریانو کې ورته لوکس کور ،موټر ،د دوو معشوقو په لرلو سره په عیش او عشرت سره یې
خر مستې پیل کړه بیا پنچشیر ته ولیږل شوه او هلته د فرهنګې چارو مسولیت وروسپاره شوه ،د احمدشاه مسعود په
مرسته فرانسې هیواد ته ولیږل شوو او هلته یې د محراب الدین مستان سره ګډ د زمرودو قاچاق او خرڅال پیل او همدا
راز یې د هم جنس بازی کیس د فرانسې هیواد ته وړاندی کړ ،چې پدې هم ونه شرمیده ده په هر ځای اوپه هره دنده کې
د پښتنو پرضد نارې او سورې د خپل پردو بادارنو په لمسه پیل کړي چې تر اوسه دوام لري  ،وطنوال یې د ورستیو
څرګندونه نه د ډیورند د کړغیړنې کرښې په تړوا واوریدلي  .د مجاهیدنیو د راتګ سره جوخت یو ځای کابل ته رااو
غوښتل شو په غیری قانونی توګه پارلمان ته الره ورته هواره شوله اومحرا ب الدین مستان یې په کا ناډا هیواد کې سفیر
وګماره  ،پدرام خپل پلیت غږ د پارلمان د تریبیون څخه د پښتنو پر ضد کوکارې پیل کړي او اوس دي د پښتون د بې
تفاونې په وجه پر مونږ لوبې کوي .
په آخر کې ټول پښتون ستر او دروند ټبر ته ځولۍ غوړوم چې د خپل شتون په خاطر د تذکرو په اخسیتلو کې د حده ډیر
پام وکړي تر څو ستاسو په راتلونکې ژوند باندې پردیان او پردې پال پدرامیان لوبې ونکړي که دا اصل ته مو پاملرنه
ونه کړه په هیواد کې به کارګری ،مستریتوب  ،پیاده ګری ،کتابت  ،تشناب پاکول به زمونږ اصلي دنه وي اختیار ستاسو
دي  .زه خپله لیکنه د الفت صاحب پدې شعر سره ختموم .
وخته ښه وس وکړه چې ورک مې کړي  ............زه به ځان پیدا کړمه پښتون یمه
زه د محبت د ګلو تخم یم  ........دا خاوره ما نه خوري را زرغون به شم
په ډیر حرمت
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