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 !يش آزاد ژر تر ژر دې رهبر ژغورنې پښتون د

  
 : هژباړ  زما  او تأثر صاحب  سیستاني د کېدو نیول  پر  پښتین  منظور د
 

 تښتول  پښتانۀ  ډول  مکرر  پۀ  لوري  لۀ  نظامیانو  پنجابي  د  چې  موخه،  پۀ  تحفظ  او  ژغورنې  د  وګړو  خپلو  د  پښتین  منظور
 میلیونونو  د  غږ  دا  دی.  یو  سره  درد  پښتنو  نورو  د  او  درد  هغۀ  د  چې  ځکه  دی.  شوی  پورته  را  دي،  شوي  وژل  او  شوي
 غضب  و  قهر  د  یې  وړاندې  پر  نظامیانو  او  دحکومت پاکستان  د  او  شوی  ځای  یو سره  غږونو  لۀ غوښتنې  حق  د  پښتنو

 .یکړ جوړ طوفان لوی یو
 دې اداره استخباراتي پاکستان د او شوی المل یوالي د پښتنو ټولو د غورځنګ، ملي ژغورنې پښتون د پرته شک لۀ
 .يکیږد غاړه ته حقونو مسلسمو دوی د او  شي سر پۀ الس نیولو او وژلو لۀ وپښتن د څو تر باسي، اړ ته

 د کې  افغانستان پۀ ټولنو مدني او وګړو آنده روړن سیاسیونو، پښتانۀ ولسمشرانو، پخواني او اوسني دافغانستان
 یې مالتړ خپل او وغندل دلکې نیول پښتین منظور د لخوا ادارې استخباراتي د پاکستان د سره اچولو الره پۀ مظاهرو

 .ړک اعالن څخه غورځنګ یاد لۀ
  )  مشر د غورځنګ ددې همدارنکه او  موخه پۀ همبستګۍ  او پیوستون  د سره غورځنګ ملي لۀ ژغورنې پښتون د زۀ

  دی،  شوی   ویل پخوا کاله دوه چې وړم را غزل هغه  کلیوال جان سلطان ښاغلي د  موخه  پۀ آزادېدېلو د پښتین( منظور
 .يد شوي انځور خبرې زړۀ د پښتین منظور د صالبت او قوت لوی پۀ څومره کې غزل دغۀ چې وګورئ تاسو

 

 « ېخبر پښتین د»
 

 ي ش حیران ورته جنت  چې هســې، دوزخ بدلـومه
 ي ش حیران ورته نفرت   چې غواړم، کول مینه هسې

 

 ې څاڅک میـنې د وم تویه  کې، وجود پۀ ستا غریبۍ 
 ي ش حیران ورته ربت غ  او پیرزوینه، شي زلمۍ  چې

 

 ېالنــد د جنــډې یوې د ولسـونه،  خـواره ټـولــوم
 ي ش حیران ورته هرملت  کې، نړۍ  ددې مخ پۀ چې

 

 ه ګلــون هسـې اچــوم  تــه،  لمن دې نن وســۍ  بـې
 ي ش حیران ورته دولت  شي،او  حیران ورته شتمن چې

 

 و خلک  د می زړونه خوارۀ تارکې،  یو  پۀ ورېښمو د
 ي ش چیران ورته طبعیت  چې واړه،  سره پیـئم  هسې

 

 م ی زوی  وفا  د" نپښتی" زۀ پیـژندلی،   کلیـوالو
 يش حیران  ورته خلقت  چې هسې، پښتون جوړومه

 

 ((۸۲۰۱لاپری۱۱،آنالین جرمن افغان)
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Selany_t_rahbar_de_azad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Selany_t_rahbar_de_azad.pdf


  

 

 2تر  2 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

 

  د  ویښوي. را پاره لۀ کولو ترالسه د حقونو خپلو د یې ال بلکې کوي،  کمزوري نۀ پښتانه کېدل، نیول پښتین منظور د
 واخلي، کار څخه احتیاط لۀ کې شرایطو حساسو او ترینګلو دې پۀ دې غړي او پلویان غورځنګ ژغورنې پښتون
 غوښتنې حق د خوځښت دا وانخلي... ګټه ساساتواح  سپېڅلو له غورځنګ یاد د السونه، درېیم تمه پۀ ناست ترڅو

 روا  پښتنو   د  او  کړي  خاموشه  غږ  دا  کولی،  نشي  ځواک  نړیوال  او  سیمیز  هېڅ  وي،  روان  همداسې  به  دا  دی،  خوځښت
 ژغورنې  پښتون  د  دي....   تسلیمېدونکي  نۀ  چې  کړې،  ثابته  دا  ته   ټولو  کې   اوږدو  پۀ  تاریخ  د   پښتونو  واخلي.  ترې  حقونه

 .وک یې مالتړ او ستایو دریځ ټولنې نړیوالې د بښنې د او غني ښاغلي د مالتړ پۀ غورځنګ
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