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صالح الدین سعیدی

پ ټ ایم  -حاالت او مونږ!
لمړې برخه

د پښتون ژغورنې بهیر ،ستره جبهه او ستر جوش (پښتون تحفظ موومنټ _ پ ټ م) دا د مظلومو پرګنو ،خلکو او
مظلوم ولس د غم او ستي پښتون ملت او چیغه ،ناره او واویال هغه وخت د باتور پښتون او مدبر انسان جناب منظور
احمد منظور پشتین لخوا اته _ نه میاشتې وړاندې د نقیب مسید د شهادت سره سم په پراخه او ښکاره ډول پورته کیږي
چې د پاکستاني ریاست ،د پنجاب حاکمیت ظلم ،عدي ،تجاوز او وحشتونه د کلونو په اوږدو کې منتها ته ورسیدلې.
پاکستاني ریاست د سیمې مظلوم ولسونه په خاصه دوکه دغه سیمه کې ظلم او جنایت د نړۍ د غولولو لپاره د تروریزم
سره د مبارزې تر نامه الندې انتها ته ورساوه .ترږر او دهشت یې سیمه کې ایجاد ،وارد ،تمویل او بیا یې د بهرنیو
موخو تر څنګ د خپلو لرو او نږدو اهدافو او موخو لپاره وکاروه او دا لړۍ ادامه لري.
د پښتنو  ،بلوچو او د سیمې زرهاو مظلوم او بې دفاع مشران او کشران یې ووژل ،الدرکه کړل ،وپلورل ،کورونه او
تجارتونه ،ژوند او هستي ،عزت او ناموس یې ورتباه کړل او دا لړۍ ادامه لري.
پښتني احزابو مشران او کشران یې تطمیع ،تهدید ،فراري او د سترو مشګالتو او په داخل د حزب او سازمان کې د
کودتا ګانو او دسایسو سره مواجه کړل .خپل اجنتان او بریګدران یې ددوی منځ کې وګمارل او دا لړۍ ادامه لري.
داسې حالت مسلط کړالی شو چې پښتني مشرانو به حتی د پاکستاني ریاست نوم نشو اخیستالی او حتی خپلو مینځو
کې به د پاکستاني ریاست د ظلم د افادو په صورت کې د نوم پر ځای السونه خپلو اوږو ته وړل چې د پنجابي ریاست
د پاکستان د پوځ د رتبو په ښودو هغه بیان کړي او داسې په خپل ګمان ځان د هغوی له شره وساتي.
د منظور پشتین په ښکاره چیغه دا طلسم مات شو او ولس خپله چیغه او اظهار ښکاره کړ.
نه میاشتې مخکې د شهید نقیب په شهادت د روا انورانو ریاست ته مستقیمه ګوت ونیول شوه او د پ ټ ایم تر مشرۍ
الندې میلیونونه انسانان ،د لر او که د بر میدان ته ودانګل او د پ ټ ایم د غږ مالتړ یېوکړل او هغه غبرګ او بدرګه
کړ .نور نو پنجابي ریاست نه د سر د وینو په اخیستو .دې برخه کې پاتې راغی او د ظلم د کاسې دغه برخه نسکوره
شوه .اما د ای اس ای تجاوز او تعدي ،مکر او فریب ادامه پیدا کړ.
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د پ ټ ایم مجبوریتو نه او د پاکستاني ریاست په ظلم ،تعدي او تجاوز خبر یو او ددې پالیسۍ کلک مالتړ مو وکړ
او کوو چې پنجابه که ریښتیا وایې نو هماغه راکړه چې ستا آیین یې قبلوي او راته قایل دی .که ته داهم نه کوې چې
نه کوې نو بیا ته غدار یې که زه؟
تېرو نه میاشتو وښوده چې دغه د پ ټ م غوښتنې د پاکستان د آیین په چوکاټ کې وې او دوی لخوا ونه منل شوې.
مات او افغان اولس ته ،پښتون ته هغه آیین له سره مقدس نه دی چې پښتون اولس زبون او ذلیل ساتالی او ساتي!
مونږ باور لرو او علم ثابته کړې چې حق اخیستل کیږي او حق نه ورکول کیږي.
ادامه لري
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