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 ؟څوک ډاریږي
  

د پاکستان دیکتاتور او فاشیستی رژیم د پښتون ژغورنې غورځنګ کاریزماتیک او معجزه ګر مشر منظور پښتون 
  .اتکړو او زنځیرونو کې د بری زیرئ ورکړ زندان ته واچاوه . منظور پښتون په درنو

بی ساری ، بی بدیله  پاکستانی واکداران غواړي د منظور پښتون په نیولو سره د پښتنون ژغورنې؟آیا ډار داسې وي 
او بی نظیره غورځنګ وویروي. خو پوښتنه داده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ویریږي او که د پاکستان انګریز 

  ؟ناستی پنجابۍ نانځکې ډاریږي 
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان ولسونو او نړیوالو ته ثابته کړه چې پاکستانی واکداران د تروریسم ، جګړو ، 

څلوېښتو کالونو وینو تویولو اصلی عامل  دافغانستان کې   اسالمی و سرونو سوداګر دي . دا یې ثابته کړه چې پهوینو ا
د پښتون ژغورنې غورځنګ دا هم ثابته کړه چې  . یآی د-اس-پاکستانی خونړی رژیم او د هغې دوزخی سازمان آی

ژغورنی اتل غورځنګ د یو کال په جریان کې  د پښتون . پاکستانی رژیم د اسالم تر پردې الندې سور پرنګی دی 
شوی وېره او ترهه تری تم   لوکوالی شوه چې د انګریزی استعمار په لیکه والړ د پآکستانی مزدور رژیم له خوا کر

کړي اوس پنجابی واکمن په وېره کی دی چې پښتون ویره پرایښې ده او د ننګ او جنګ میدان ته یې را دانګلی 
    .دی

ورنې غورځنګ نور هغه د بابړې مظلوم پښتانه نه دی چې پنجابی واکمنو د پښتنو په سوله ایزه جرګه د پښتون ژغ
ماشینګڼې وچلولې او وروسته یې د هغو ګولیو تاوان چې پښتانه یې ور باندې شهیدان کړی وو ، د شهیدانو له کورنیو  

  . واخیستې
استبداد د عدالت    و غواړی پنجابی وحشیاانتقام غږ دی    د پښتون ژغورنې ستر ولسی غورځنګ د بابړې د شهیدانو د

میز ته راکش کړي . د پرنګی بچیانو په بابړه کې د پښتون وژنه او جنوساید پیل کړی دی او دا دی د نقیب هللا مسید  
  . او اتل شهید آرمان لوڼي تر وژلو را ورسید

د پرنګی د بچي آی اس آی په زنځیرونو او اتکړو کې ناست زمری منظور پښتون غوښتل چې د بی مرګه شهید  
د دې د پاره را وغواړي چې په پښتونخوا کې د  هآرمان لوڼی د شهادت د لمانځلو په درشل کې د پښتنو لویه جرګ

ه دې اړه د پښتنو جرګه را وغواړي چې د تروریست روزونکو مرکزونو ته د پای ټکی کېږدي او پ پنجابی واکمنانو
منظور  . د لرو او برو پښتنو جنوساید او قوم وژنه محکومه کړي  د اسالم په نوم اواکمنو له خو وشرابخور یپنجاب

پښتون غوښتل چې د پښتنو جرګه پاکستانی واکمنو ته ووایي چې په افغانستان کې جګړه ستاسو د ککړو او چټلو السو  
   نږ نور نه پرېږدو چې د پڼجاب ککړ السونه په لر او بر افغان کې تراژېدۍ او ماتمونه را اوچت کړيکار دی او مو

ون نیول کیدل په دې موخه تمنظور پښ پښتون ژغورنې غورځنګ د نامدار او خوشنام مشر دپاکستانی ابلیس له خوا   د
د دې غورځنګ غړي تاؤتریخوالی  هسرژغورنې غورځنګ د محبوب مشر په نیول کیدو  نوندې د پښتوک شوی چې 

ژغورنې د سرتاسری او نړیوال غورځنک د  ته وهڅوي او پاکستانی ابلیس ته د پښتنو د مرګ ژوبلې او د پښتون
د پرنګی ځای ناستی پوهیږي چې انګریزی استعمار عدم تشدد را وپرځاوه  . ځپلو د پاره یوه بله بهانه په الس ورکړي

  ! دي، ځکه یې تور لینګی ریږ
پنجابی واکمنو د بنګله دیش د آزادی غوښتونکی غورځنګ له ځپلو درس او عبرت وا نه خیست ، غواړی د یو بل 

  . بنګله دیش تجربه تکرار کړي
خو نور د ځپلو وخت تېر شوی دی . د پاکستان د تروریست پلوه رژیم منحوسه څېره هر چا پیژندلی ده ، پښتون د 

ورځنګ دی چې غد پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو یتیمانو  . منظور پښتون پاچاخانی چیغو را ویښ کړی دی
او میندو غورځنګ دی چې عزیزان یې خویندو  او د هغو سرتورو يونه بې محاکمې وژلي درلپنجابی واکمنو یې پ

د آی اس آی سړی خوړونکی آژدها تری تم کړی دی . دوی نور له هیڅ نه ویریږي ، دوی د پنجابی واکمنو د بی 
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پښتون ولس به بې له شکه او  . عدالتیو سره ژوند ستړی کړي دي . پرهر خوړلی زمری پښتون نور وېره نه پیژني
پاکستان د پښتون له آزادۍ غوښتنې لکه یخ له لمره ویلی  . په خپل الس کې آخلی بی له تاؤتریخوالی خپل برخلیک

  . کیږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ او د هغه د زړه ور سرغندوی منظور پښتون نوم د پنجاب واکمنان وارخطا کړی دي  

ې نړئ ته په افغانستان او ټول رځنګ نه بلکېونګ نن یواځې د پښتونخوا غځ، ځکه د پښتون ژغورنی غور
    . دا غورځنګ نور د ډارولو او ځپلو نه دی .غورځنګ بدل شوی دی یغځیدل

د منظور پښتون په غوښتنه او یوه اشاره د نړی په بی شمېره هیوادونو کې د پنجابی واکمنو ضد الریونونه د دې ادعا 
چې له نړیوال اعتبار او  یونو پاچا داو د ملیونونو د زړ یمنظور پښتون د ملیونونو په ژبو جاری نوم د . ثبوت دی

پنجابی مکار او دوکه باز رژیم ته په کار ده چې د لمر په شان ځلیدونکی حقیقت ته غاړه  . شهرت څخه برخمن دی
ژر تر ژره یې را خالص کړی او د خپلې محاکمې  وغوښتنې یې ومنی ا ،کیږدي ، له منظور پښتون بښنه وغواړی 

   . بار نور هم دروند نه کړي
 

 ! بريالی دې وی د پښتون ژغورنی سرتاسری او نړيوال غورځنګ
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