
 
 

 
 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

۲۰/۱۰/۲۰۲۲                   عبدالغفور لېوال 

                                                          

 څو ټکياو   ملتپالنه
 

ملتپالو پښتنو کې ملګري په ښکېل افغانستان کې د روستیو مسخره ټاکنو په اړه مې څه نه لیکل، ځکه یو خو مې په  
 ډېرخواږه او درانه دي، ما وېل خاطر به یې درون شي، بل ما فکر کاوه، خلک به وایي: ستا یې پرې څه؟ 

 

دویمه اندېښنه )ستا یې پرې څه؟( بې مانا ده، ځکه چې افغانستان او پښتونخوا دواړه له   .خو دوستانو پرلپسې وپوښتلم
 یوه ادرسه سیزل کیږي، هغه بوینې مردارې خولې، چې ویل یې: 

 

  "Kabul Must Burn " ي!کابل باید وسوز
 

 .هم هرهغه ځای چې افغانان په کې ژوند کوي ،وس هم کابل سیزيا
 

 :لنډ ولیکم ـ ځکه نو ښایي، دا څو ټکي د دوستانو په ځواب کې لنډ
 

هېڅ امتیاز نه   (Citizenship) په پاکستان کې پښتانه او بلوڅان درېیمه درجه اتباع دي. یعنې دوی د ښاروندۍ ــ  
 لري، ان چې ال لومړۍ یا دویمه درجه اتباع هم نه دي. د داسې ښکېل شویو ولسونو لپاره ټاکنې څه مانا؟  

 

پاکستان د اقتصادي سقوط پر ژۍ والړ دی، پښتونخوا او بلوڅمېشتې سیمې ورته د نړیوالو امنیتي ستراتیژیکو   ــ  
ونخوا او بلوڅستان کې نه ولسواکي شته، نه مدني ارزښتونه، بلکې  سیالیو په بازار کې د خرڅالو لوښي دي، په پښت

پوځي کړې ده، نو یوځل بیا؛ په داسې استخباراتي   -په یاد بازار کې یې په ګرانه د پلورلو لپاره ټوله سیمه استخباراتي  
 دوزخ کې ټاکنې څه مانا؟ 

 

ښایي اول خپل هویتي مسخ کېدل ومني    هغوی چې په دې سیمو کې سیاسي سیالۍ کوي او پوځواکي مني، نو  ــ  
شي. بس، چې دا هویتي مسخ یې ومنله، بیا نو د پاکستاني پښتنو تر ټولو    «پاکستاني بلوڅان»یا    «پاکستاني پښتانه»او

 .ښه استازولي عمران خان کوالی شي، نه ملتپال پښتانه
 

استخباراتي مذهبي ډلې د پاکستاني ګټو د خوندي کولو روبوتان دي. دوی داسې پروګرام شوي، چې له پښتنو او بلوڅو  
ګان چې له دغو مذهبي روبوتي ډلو سره ائتالفونه کوي، هم په ځان پورې  ملتپالو سره به دوښمني کوي. هغه ساد

 . خاندي او هم د خپلو مبارزو پلرونو او نیکونو په ځلند تاریخ پورې
 

 .له استخباراتي مذهبي ډلو سره ملګرتیا د بشپړې ماتې لومړنی تضمین دی
 

راپرځېدلی دی. دا که دوی مني یا یې نه مني، خو د لمر غوندې روښانه  د پښتنو ملتپالو د تکیې ځای )افغانستان(   ــ 
ده، چې له افغانستان پرته د پښتونخوا ملتپال )مانا، ماهیت او هویت( نه لري. د دوی پاکستاني سیاالنو اوس د دوی د  

باید تر دې د ښو    تکیې هیندوکوښ، د دوی )مانا، ماهیت او هویت( ورنړولی دی. په داسې کاواکۍ او لویه تشه کې
 .پایلو تمه ونه شي

 

ټاکنې پاکستان، د پاکستانیو لپاره په پاکستان کې کوي، مهمه پوښتنه دا ده، چې: په دې لوبه کې )پښتانه( مانا څوک؟ ــ   
 څه؟ او کوم؟  

 

 : حلالره 
 

وګټي، خپله )مانا، هویت او  پښتانه ښایي د یوه قاطع، ویښ، روښانه او سره یو )متحد( خوځښت په مټ اول خپلواکي  
ماهیت( بېرته ورخپله کړي. تر هغه روسته یې خوښه، چې ټاکنې کوي، که سلطنت چلوي. بیا به یې وطن خپل وي 

 .او )ملت( به ولري. یوازې هغه وخت )ملتپالنه( مانا مومي
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