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 لپی ټی ام د پښتنو اسرافی
  

په ټولو مړو   هد خپلې شپېلۍ په واسط هاوږدو پیړیو وروستله  لاسرافی ځد مذهبی روایاتو له مخې د محشر په ور
کې روح ژوندی کوي . د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې را هیسې زمونږ د سیمې ټولو قومونو په ځانګړي  صورتونو

او  تتوګه پښتنو له زغمه لوړ کړاؤونه تېر کړل . د پرنګی استعمار په وړاندې د پښتنو بیسارۍ مقاوم
ن دې پرېکړې ته وهڅول چې د پښتنو د تباهۍ له پاره د قومی تصفیې ) جنوسایډ ( څخه نیولی پرنګیا  وسرښندن

   . له هر ډول ناروا او انسانی ضد وسائلو ګټه پورته کړي ېپور وکلتوری او فرهنګی ویجاړوونکو یرغلون رت
بې موجبه   ده سره د پښتنو پر ضد هند د آزادی وروسته د پرنګی استعمار ځای ناستي پاکستان د اسالمیت د ادعاؤ سر

   . هغه څه وکړل چې د بشریت تاریخ یې په یاد نه لري
او  مپه اړه د اوریدلو او لیدلو زغ رتاریخی پس منظ د ناو د پښتو ېد ژب ننوم ، د پښتو د نپرنګی د پښتنو ۍپاکستان

نو ته ا نمکنومه ریږدیدل . پنجابی واد پښتونخوا د سوبې له  نا ند لسیزو په اوږدو کې پنجابی واکم . نه لري نتوا
د پښتون ایمان ، غیرت او میړانه ، زړه ورتوب او توره  . يخړپړ، په خاورو ایرو لړلی پښتون د مرګ خپسه ښکار

د پښتون ، پښتو او پښتونولۍ ورکې   ونپنجابی واکم ېکیږی چ ۍد پنجاب واکمن خوب ته نه پریږدي . نږدې یوه پیړ
د  . يژبه د زړه کړو له حق نه محروم کړل شوی د وښتنو ماشومان په مورنۍ پښتد پ . ته مال تړلی ده

ن خپل زوال ، وپښت نانپنجابی واکم . ژبه لیک او لوست نه شی کوالی ومورنۍ پښت هپروفیسوران په خپل  پښتونخوا
  :د دوزخ ژبه بولي ، ځکه د پښتود غزل بابا حمزه شینواری وایي وپښتونولی ګناه او پښت

 

 ه ستا مهربانی وه پر ما ـتـشـوح
 مڅیرې ګریوان د زمانو سره ځ

 

 ه په الر د میړنو سره ځم ـل بــت
 تنو سره ځمـښـتون د پـښـه پـمـی

 

 وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده
 مښتو سره ځـه جنت ته د پـزه ب

 

مدرسو کې روزي په کومو کې چې د  ید پښتنو ماشومان په هغو دین له الرې ونوپروګرام آی د ځانګړو-اس– آی
آی افسران درس ورکوي او چیرې چې ځان مرګی بریدګر روزل کیږي. په دې مدرسو کې د ماشومانو  -اس-آی

سره له منځه   خپلې کورنۍ ، حتی مور او پالر قام سره پرېږده چې د ماغزه داسی مینځل کیږي چې د ماشوم مینه د
پاکستانی واکمن  . آی په بی شعوره افزارو بدلیږي-اس-ځي . هلته ماشومان په ژوند له ژوند سره پردي کیږي او د آی

د پښتنو په ټولو طبیعی شتمنیو   . يلان څلورمه درجه اوسیدونکی هم نه بوتکشمیر په پښتنو ګټي ، خو پښتانه د پاکس
درګرد یې پنجاب ته استوي ، ددې د پاره چې پښتون پنجاب ته اړ کړي . د بنګله ده او  یپاکستانی واکمنو خیټه اچول

دیش لومړنی ولسمشر مجیب الرحمان پاچا خان ته په یوه لیک کې لیکلی وو چې : » پاچا خانه ! په دې پوه شه چې 
چو کیدارۍ به  ورور نه شې او څو چې ځان د پنجابی ورور ګڼې ، د پنجابی له  څو پښتون یې د پنجاب سره به

داؤس او مریې پښتون د پاکستان د   ،بی اتفاقه  . خالص نه شې « . پنجابی واکمنان غواړي ټول پښتانه ګلخانان کړي
ځکه پنجابی  . د پاکستان واکمن پوهیږي چې که پښتون پښتون شی ، پاکستان بی درنګه له منځه ځي . بقا تضمین دی

، ځکه پنجابی  یکې یې بمونه خښ کړی د هره لوېشت په ی دی اوواکمنو پر پښتون میشتو سیمو اور بل کړ
د طالبانو غوبل جوړ کړی دی او دا ځکه    سیمو کې پښتانه مشران ترور کوي ، دا ځکه یې په پښتون میشتو  نا نواکم
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وې  آی پښتانه ځوانان تری تم کوي ، دا ځکه پښتنې میندې په خپلو نازولو تری تم شوو بچیانو پسې ړندې ش -اس-آی
د کورنیو لویان او ماشومان په روانی رنځونو  وبې جوابه وژل شوو او تری تم شوو پښتنو ځوانان وبی پوښتنې ا د. 

اخته دي . هغه ناروا او ظلمونه چې پاکستانی رژیم یې د پښتنو سره کوي ، اسرائیلو د فلسطینیانو سره نه دی کړي .  
شرف او وجدان د شطرنج پر تخته ایښی دی . پښتون د هغه دوزخ  پنجابی واکمنو د پښتنو عزت ، ننګ او ناموس ، 

وژونکی ، سوځونکی او اور غورځوونکی دوزخ کې افسانوي   چې نوم یې پاکستان دی . په دې یاوسیدونکی د
چیغې را پورته کړې او په لکونو پښتانه یې  حیدري او مقاومت ، پر پښتنو د ننګ او غیرت د پاڅون  منظور پښتون

منظور پښتون د مغلګی او بابړې د مظلومو شهیدانو آواز   . استبداد پر ضد را وپارول یسړي خوړونک یستاند پاک
منظور پښتون د پښتنو »   . منظور پښتون د قیوم خان په شان دله ګانو او ګلخانانو ته د جنګ او ننګ چېغه ده . دی

کړ او د خپل زړه په رڼا یې د خپل ملت د تلو دانکو « دی چې خپل په تیارو کې ورک ملت ته یې خپل ټټر څیرې 
الره روښانه کړه . منظور پښتون د پښتنو مسیحا دی چې د ځنکدن په حال کې او مړو پښتنو په رګو کې یې د آزادۍ 
او خپلواکی وینه جاري کړه ، پښتون یې را ویښ کړ څو د خپلو سوری ، لودی ، هوتکی او ابدالی نیکونو په څېر د 

منظور پښتون نه ماتیدونکی او نه ستړي  . ياو پښتانه اتالن د کروړ سندرې ووای ته ودانګی نمیدا جنګ او ننګ
کیدونکی چ ګوارا دی چې زمونږ د زمانی په سرود بدل شوی دی . منظور پښتون د پښتنو اسرافیل دی چې د شپیلۍ 

   .یغږ یې مړي را ژوندی کړل . منظور پښتون د پښتنو ځوان خو د بوډاګانو په تواضع او حکمت سمبال مشر د
او نه ماتیدونکی جنګیالی دی .  نه هیریدونکی حماسه ده ، د ډغرو د ډګر اتل وتلپاتې ا ۍړمنظور پښتون زمونږ د پی

منظور پښتون زنځیر ماتوونکی زمری دی چې له غریدا یې تور لینګی پنجابی واکمن ریږدي . منظور پښتون د 
تون د انسانی کرامت او انسانی پښتنو د آزادی ، خپلواکی او شرافتمندانه انسانی ژوند آواز او پیغام دی . منظور پښ

منظور پښتون د لکونو زخمی زړونو منل شوی پاچا دی چې محبوبیت یې د بریښنا په  . الګو ده نمونه او عظمت
ګړندیتوب په نړئ کې خپور شو . منظور پښتون د پښتون ټبر په خاورو ایرو لړلی زړه ور او غیرتی بچی دی چې 

  . ورتوب ، سرښندنه او انساندوستی یې د شخصیت مهم اړخونه تشکیلوي خاکساری او تواضع ، میړانه او زړه
 

 ! ژوندی دی وي د پښتون ژغورنې غورځنګ او د هغه زړه ور او ځوان مشر منظور پښتون
 

 ! مرګ دی وي پر تروريست روزونکی پاکستانی ميليتاريسم
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