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 افغانان، سیمه او نړۍ دې 
 

 يراروان ستر توپان ته ځانونه چمتو کړ
 

شوې ټوټې یوه په بلې پسې بېلېږي. د پاکستان  لشکوار له نورو هېوادو او په زور يمصنوع تاریخ تکرارېږي،
له  ېسیسد کال کې یوې ۱۹۴۷کال پیل ته ورته دی. کله چې په  ۱۹۷۱کال پای او د  ۱۹۷۰  د کټی اوسنی حالت

 ۱۹۷۱سره تړل شوی و خو په  يحرمون له ابریتانی ګان د مسلماني په جرم د پاکستان په نوم د هبیچار نبنګیاال مخې
په  سره یې هیڅ راز ژبنی، توکمیز، کلتوري او تاریخي اړیکه نه درلوده. نپنجابستا کې ځکه ترې بیل شو چې له کال

او نور  نبلوڅا ، پښتانه،نسندیا چې بنګالیان، دپرېښو ته نپنجابستا ثمیرا يراستعما خپل ابریتانی ېکال ک ۱۹۴۷
ر پنجابي ښکېالک ل شول، تدب ومستعمر پر نپنجابستا ه قواله ورکړل. یاد قومونه د برېتانیا پرځای دپ قومونه یې

ورته چل ښودلی و  زانګری چې هداو ته نه ووایه خو ستونزه راستعما سیمو اوسېدونکو دغه نوي ومستعمر د  الندې
او یو شمېر کرایي مالیان او دین پلوري به ورته ګوماري چې  ېراایسارو چې دا خلک به د دین په نوم په لومه کې

هیچا هم ونه مانه خو تر ډېره  له همغه لومړي سره راستعما نوی تور  دین رنګ ورکړي. دته  راستعما د پنجاب
. کله وواچا ډېر بې شرمه او بشري ضد جنایت ته الس راستعما او سر یې ترې واخیست. پنجابي هووت چیغه لبنګا د

او ظلم وکړ  یانو هغه وحشتلاګبن اګن ورته کړه د پاکستان فاشیست پوځ پر بېپ تنې نارهښوچې بنګالیانو د خپل حق غ
 ۲۰۰ پر وپوځیان سره کړی. پاکستاني وفلسطینان له واسرایل له افغانانو او نه هم وروسان له یهودو، نه رهټل چې نه

د کورنیو  هسر سره يګناه له بې وا شوې هاومیندوار ېرډې جنسي تېري وکړل چې وپیغل بنګالۍ مسلمانو  زرو
. (۱ه ووژل، ځینې نورې ښارونو او کلیو ته وتښتېدې)، ځینو ځانونېټولنې د کرکې وړ هم وګرځېد  او

کې د پاکستاني جنراالنو  هډاک په هشپ ۲۵د مارچ پر  ۱۹۷۱یوازې د  شول، لکډوا بنګالیان هند ته همیلیون ۱۵
او په  نفعاال استادان، خبریاالن، سیاسي ونو، د پوهنتونن، انجنیرايکونک ، زدهنډاکترا ،نمحصلی هزر ۲۵۰ امر هپ

به له ازادي  کسان له توپیر پرته ځکه ووژل چې فکر یې کاوه همدغو کسان يټوله کې لوست
    (۲جوړوي.) شبنګالدی وروسته

سره په مرکه کې ویلي  لهیک نحسنی له وتلي مصري خبلایر ومانشک الشرام د هندوستان د هغه وخت د پوځ مشر
په لسو میاشتو  او دنده یې ورکړه چې توروغوښ ګاندي ایراند لومړۍ وزیرې تپروخ ناورین د شبنګالدیه چې د

چې جګړه له دوو اونیو اوږده نه شي او په همدې موده کې پنجابی پوځ  يسپه داسې بڼه ونی یچمتوال کې د جګړې
او نور مداخله کوي او خبره ورانېږي او  هزبرځواکون مات شي، ځکه چې که جګړه اوږده شي بیا ملګري ملتونه،

   د ساتنې توان نه لري. وکډوال بنګالي ومیلیونون له پاره چې هند له لسو میاشتو زیات د ېدد شتو کې چمتووالیلسو میا
او  په ګونډو کړ ه دوه اونیو کې هندي پوځپ شول کله چې پنجابي پوځ جګړه پیل کړه ښپې له پالن سره سم هر څه

   ازادي پر رسمیت وپېژني. شبنګالدی شو چې د اړ نبستانجاپ ته تسلیم او هند کې شبنګالدی پوځ په پنجابی زره ۹۰
د  سره یو ځای کېدل نه غوښتل راستعما پنجابي له  هم له همغه لومړي سره ونتاو پښ ونسندیا ،ونبلوڅا سره له دې چې

دغه  اوس  خو  هوزغام راستعما وشواخ وتړل شول او تر دې دمه یې په ډېر ېوربور په پایله کې ۍچلوټ یوې یې
ازادي غواړي. هغه  نور ژوند کول نه بلکې الندې راستعما نور تر پنجابي او نسندیا ،نبلوڅا ،هول په تېره پښتانټ

ټکر  ياټوم له پاکستان سره د  دې لوبې ته اوس هندوستان ښایي خو لودانګرو وخت هندوستان د بنګالیانو مرستې ته
هم  هایران په لمبو کې سوځي، له رداو افغانستان خپله د پنجاب او د هغه غالمانو له وېرې په ښکاره زړه ښه نه کړي،

تنې سره مخ دی نو که نړۍ پام ښوبلوڅو له بېلتون غ دتمه نه شته ځکه چې په دې لوبه کې هغه هم زیان ویني او 
     ونه کړي بشري ناورین به رامنځته شي.

ګډه شوې  هلړز پر اندامونو راستعما رته کړی د پنجابيخپل غږ پو له کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ
چې ښکاره برید پرې  ېورغل غورځنګ مشرانو د هوښیاري له امله پنجابي پوځ ته دا پلمه په الس نه ده هددغ خو
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له  ورپوټون خبرونو او ردغه غورځنګ اړوند پ دکارولي په رسنیو کې  ېدسیس وکړي خو په پټه یې ډېرې
مالیانو  واجیر وهلو، د ېتاپ ې، د پښتون غورځنګ پر مشرانو د افغانستان او هند جاسوسانونیول لګولو بندیز

پراخې هڅې کړي خو  ودسیس لډو د غورځنګ مشرانو او پلویانو کې د نفاق اچولو هڅو او نورو ډول ،وګمارن تر
پنجاب سره د پښتون  کېږي ال. اوس یپیاوړ تراوسه یې یوې هم نه یوازې ګټه کړې بلکې غورځنګ ورځ تر بلې

غورځنګ پر مشرانو او پلویانو له پوځي برید پرته بله الر نه ده پاتې، نو ځکه خو یې د یکشنبې ورځ په واڼه کې د 
برید کې چې د  هبېشرمان مشر علي وزیر او د هغه پلویان په نښه کړل. په دغه يانقالب پښتون غورځنګ وتلی

 ۴۰کسان شهیدان او  ۲ندې پر سوله ییزو او مدني انسانانو وکړ د طالبانو تر نامه ال وپوځیان پاکستاني
ژغورنې غورځنګ پر  ندپښتو وپوځیان سیمه انګور اډه کې هم پاکستاني يقایل له هغه وروسته په .شول نټپیا نور

عادت له مخې  يپنجاب د خپل پخوان   کړي دي. نټپیا نور یې ۲۵کسان یې شهیدان او  ۲ ېچ کړي چې ېډز پلویانو
ډله توش کړې خو  رمالنذی کړي په لومړي ګام کې یې دادی خپل ښه طالبانو د هرامخت لومړی غواړي دین خرڅي

،  داسې ښکاري چې نور به پښتانه دغه خلک ډېر ژر بې وسلې کړي په لومړي ګام کې یې دفترونه
رسو او جوماتونو کې یې مخه په مد ،يپه نښه او له منځه وړ هزایون روبا او کار هځایون ېاستوګن د

کال په  ۱۹۸۸کوي ځکه پاکستاني جنراالنو د  هورمخت افغان طالبان بپنجا ابی هډلې له ماتولو وروست ېدد چې ينیس
مال  کګ مرسته ناکام او پر ځای یې یو بې نوم او نښانه مال هپ وټاکنو کې هم خان عبدالولي خان د افغان السپوڅ

کار واخلي خو دا  هتکتیک ضد هم له دغه رپ وبلوڅان داځل هم شونې ده چې د پښتنو او ،هته ولېږ ۍاسامبل حسن جان
کې بې سارې مرسته  تتینګښ او دغه حالت به د افغانستان امنیت په يډله به هم د ځایي خلکو ګوزار ته ټینګه نه ش

توان ونه لري او خلک به یې  لتموی وکړي ځکه په دې سیمو کې به یې نور پنجاب او ای اس ای د ساتلو، پاللو او
نوره دا خبره له مدني  هب په دې سره .يکاروو هم وهي او زور رقما په دې سره پنجاب اړ دی وروستی مخه ونیسي،

، دا خبره نوره د قبایلو، خیبر ياو ټول وسلې ته الس کړ  دغه خلک به اړ شي چې ملي قیام ته مخه ،يووځ حرکتونو
دي،  نبلوڅا الندې د ټولو ولسونو که، پښتانه دي، که راستعما کې د پنجاب ترنه بل  نچستاولب ،اپښتونخو

ځکه له ټولو سره د پنجاب ظلم روان دی، ټول یې  يراپاڅېږ یا نور قومونه دي ټول به نسندیا ګان دي که ههذار که
او  يواکمنو ترهګر اپرچ ،يکږو لوټوي، له چا الرې ېزیرم ومړنیو انساني حقونو بې برخې کړي، له چا طبیعيلله 

بېرته یې د ترهګرو ځپلو په نوم ژوند او شته ترې اخلي، له چا اوبه اړوي او له چا څه... او ...څه... ټول راپورته 
شي  لکډوا  نسندیا او نبلوڅا پښتانه، همیلیونون ېر ورانی رامنځته شي، ښایيډ په دې سره ښایي  کېدونکي دي چې

وي. د افغانستان دغه وران ویجاړ حالت ته په کتو دغه  او تر یو بریده هند افغانستانتم ځای به یې هم  ۍکډوال چې د
هم په نښه  ادیخو کرښې ډډېورن له لکډوا ښایي نپوځیا ، پاکستانييهېواد به د ځای له ورکولو پرته بل څه ونه لر
په تېره هندوستان  نو ځکه خو د هیلو سترګې د سیمې هېوادو يکړي، مرګ ژوبله او ورانی به رامنځته ش

او په نړیواله کچه له ملګرو ملتو، متحده ایاالتو، اروپایي ټولنې او  يراودانګ چې يوراوړ ته
ښکاره ده چې پنجاب به ژر  .نړۍ تمه ده چې ال له اوسه دغه ناورین ته ځانونه چمتو کړي ېخیرغوښتونک نورې

ډېرو جنایتونو او شرارت ته الس واچوي خو د ځان او نورو له تباهي پرته نور هیڅ هم نه شي  يښای تسلیم نه شي
  شي. په امن هشرارت له نپنجابستا کولی په پای کې ولسونه د خپل برخلیک خاوندان، سیمه او نړۍ به د
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