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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۴/۰۸

ع .شیرزوی

کورنې پنجابیان
د سړې جګړی د پای ته رسولو ال مخکې د خپلو شومو موخو په خاطر په ډیرو هغو ځوانانو او ړون اندو کړیو هم
درنې شبکې پانګونې وکړی کوم چې ال پخوا دوي په غیږ کې نیولی وه ،لویدیځ دغه برخه د خپل تعریف شوي
لیبرالیسم ،دموکراسی ،آزاد بازار او د ګلوبالیزم په ګوډو داسې راونغاړل چې وطنی احساسات یې ورڅخه
پریمنځل .دا خبره اوس ټولو نړیوالوته جوته او د لید وړده چې پر افغانستان د پوځې یرغل په لوبه کې تر ډیره ډیره
پاکستان روزلی او د لویدیځ منلی تنظیمونه مخکښ او د ملی ضد معاملوسرغندویان ښکاریدل او د دوي د خواره
شوي دسترخوان څخه برخمن شول ،پردی پال دي ته اړ شول چې ځانونو ته د مشروعیت جامی وګنډي ،همدا سی
وشول ،د وطن مادی او معنوی هستی د همدی پردي پالو پ رمټ د تباهی او بربادی کندي ته واچوله شوه خپلو او
کورنیوته یې د یوې خیالی نړۍ شونتیاوي چمتو د وطن پر ځمکو ،معدنونو ،دولتی چوکیو ،سیندونو ،د مخدره مواد
قاچاق او ترافیک باندې خیټې واچولي ولسی او مسلکې کسان یې د صحنې څخه لری اویا یې په خپله چوپړ کې
ودرول.اوس خبره دی ځای ته رسیدلی ده چې بعضی په اصطالح جهادی او پردی پال په ډیره بی شرمی او سپین
سترګې سره د افغانستان د میلونونو انسانانو له قاتل هیواد پاکستان څخه مالتړ کوي او په ښکاره د پالزمنې په
سرکو ناری او سوری پیل کړی چې هیڅوک نشی کواالی د لس دقیقو څخه زیاد ما کینوي.
دغه تالی څیټې د خلکو په بد بختی کې خپله خوشبختي لټوي او په ډیره بی شرمانه ډول سره وایي چې د پاکستان
حکومت زمونږ د مهاجرو سره انسانې چلند کړی ځکه دی پخپله د غالمی په هنداره کې خپل ځان ګوري ،او کوم
راکټونه او بمباریانې ښاوخوا د  /۱۲۰۰۰څخه زیاد زمونږ د هیواد د کنړ والیت په اړوندو والسوالیو راتوغولي دی
ته قانونی جنبه ورکوي او ادعا کوي چې پاکستان دلته خپله مخالفین په ګوته کوي.په ډیرټیټ او په نشتو حساب
وجدان باندی وایي چې پاکستان زمونږ دویم کور دي.
دا هغه څرګندونې دي چې وطنې پنجابیان یې وار په وار د خپلو بادارانو په لمسون تر سره کړي او ال کوي یې.
زمونږ چارواکې متا ٔسفانه د دوي څرګندونو ته الس تر زني ناست دی زمونږ د وطن د تباهی ننداره کوي ،د ای،
ایس ،ای جهنمی سازمان د همدی غالمانو پر مټ خپلې شومې ستراتیژي زمونږ په وطن کی پلی کړی او دا پلیته
اراده ال دوام لري.
د فارسی ژبې یو شاعر وایې:

گوسفندان دیگر با او خیره مینگرد

دنیا را برد این گرگ مذور همه روز
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

