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 ۰۹/۰۴/۲۰۱۸         قا شیرزادآ محمد
 

 ژغونۍ غورځنگ د مالتړ غونډه: پښتنو د د
 

 په تودو سالمونو مو تود هر کلی کوم:
میلمنو نن مو ټولو ټولنو په گډه د خپل پښتنو وروڼو  اغلومیشتو افغانانو اوله سویدن بهرر درنو دوستانو په سویډن د

زه د یوه افغان په حیث  واز پورته کړآ ل شوو حقونو له پاره د ورورولی غږد هغوی د روا او من او سره د مالتړ
 .و راتگ ته هرکلی وایم کور مودانستاس

ز کال د نړې ستر 1893درنو پر خپل ولسونو مینو دوستانو غواړم دافغان ولس پر غمیزو لږ رڼا واچوم کله چی په 
توره کرغېړنه کرښه د ډیورنډ کرښه وباسله له همغه نېټې  زبر ځواک، ښکیالکگر لوی برتانیا د افغان ولس پر سینه

زموږ ولسونه د سترو غمیزو اود انگریز پالس جوړ شوي هېواد پاکستان د پولي پر دواړه خواوو پراته پښتانه داور 
ندی کلونو کې دافغان وژنۍد نړیوالو ټولو منل شوو قوانین تر پښو ال ۷۰پر سرو لمبو کې سوځیدلي ساتلي اوپه تیرو 

  دا الس وهنې دوام لري. کړي او
د پاکستاني پوځ او استخباراتو په الس همدې بهرنۍ پالیسۍ، نن سبا اسالم اباد په نړۍ کې ګوښه کړی او نړۍ اوس 

 پاکستان د یو تروریستي دولت پتوګه پېژني.
کامه او بدنامه پالیسي ده. تر کومه چې د پاکستان په کورنۍ پالیسي پورې اړه لری هغه هم په سیمه کې له نورو نا

پاکستان په کور دننه خپل ولس وژنی. بلوچان ترې ټول ناراضه او خپلواکي غواړی. پښتانه هم پخپلو وروستیو 
خوځښتونو سره راویښ شوي او اسالم اباد ته وایي چې نوره پښتون وژنه بس ده او هغه ودروه. اوس د خپلواکې 

اسالم اباد اورمیږ ماتوي. سند هم د پاکستان د یوه بام او دوه هوا کورني  پښتونخوا او بشپړ افغانستان داعیه د
سیاست څخه تر پزې رسیدلي او خپلواک سندیش غواړي. د پاکستان ټول ولس د پوځي جنراالنو او پوځیانو له 

 سیاستونو او خپلسریو څخه کرکجن او تر دوه سږمو رسېدلی.
 پېړې کې هم هما غسې وېشلی او ټوټې  پاته شوی دی. ۲۱نستان په د خواشنې ځای دی ، چی افغادرنو دوستانو 

 یزو او نړېوالو پېچلو لوبو او استخبارتي جگړو په تاوده ډگر اوسنگر اوښتې دی.ه السیزي کیږي چی د سیمڅلور
 ۴۰تر  میلونه دی  ۳۶ده شوی خو د وگړو اټکلي شمیر یې شاوخوا ه افغانستان د وگړو سر شمېرنه ن ېداوسن

 2015یوه بېلگه وړاندې کوم موثق راپورونه ښیي چی د  ه د کرښې اخوا یر غمل ساتل شویديلونو زیات پښتانمی
نجونې تریتمی  ۱۵۰۰زره تري تم دي، ۳۲۰۰زره پښتانه د ترهگریزو عملونو کې وژل شوي او۷۵زکال رادیخوا 

زرو په شاوخوا ملکي هیوادوال ۱۱ن کې د ز کال په افغانستا ۲۰۱۷د ملگرو ملتو د یونما راپور ښیي چی په  .دي
شمېر توکمونه پکې  د توکم او ژبې له پلوه گڼ. په موجوده افغان خاوره کې د ترهگریزو حملو له امله شهیدان شوي

 ، ایماق ، چه یيپرا ، پشه یي، بلوڅ ، نورستاني ، ، ترکمن ، ازبک ، هزاره تاجک ، لکه پښتانه میشت دي.
 . خپلواکو ژبو خبری کوي ۳۰ه ټبرونه چې په دیریشو ړوا داسی نور عربان او سکان ، ، هندوان

زره ۵چې په تاریخي لحاظ  ،زموږ د وېاړلي هېواد لومړنی نوم ارېا نا بیا خراسان او وروستی نوم یې افغانستان دی
 .سمرقند پوری رسېدلی دې هېواد جغرافیه او حاکمیت کله تر ډېلي ، نیشاپور ، بخارا او . دکلن لرغونی تاریخ لري

خو د افغانانو اصلي خاوره او ټاټوبې تل د پردیو تر بریدونو الندې راغلی دی .چې د افغان مېړني ولس په 
او د افغان واکمنانو تر مینځ کورني مخالفتونه د  ي. د هېوادوالو د وروسته پاتیوالسرښیندنه بیرته خپلواک شوی دی

دی هېواد خاوره وویشې او  نه له حاالتو بده گټه واخلي او په ظالمانه توگه ددې المل شوي چې د نړۍ زبر ځواکو
دخپلئ  ولس په دې سیمه کې ژوندی پایي ، . زما په اند تر څو چې افغاننورو ته یي په سوغات کې ور کړي

شوي کرغړېنی خاوری یوه لویشت به هم چا ته ورنه کړي او د چا خبره د هېواد د نومول شوي پولو په توګه ایستل 
وکړي .  ملت په توگه سره یو ځاي او گډ ژوند  دکرښې به ونه مني . که نن وي که سبا لروبر افغانان به د یو واح

ز کال کې د  ۱۹۹۲دځ او خټیځ جرمنې ویشلي وه او په یتاریخ ثابته کړه که د برلین دیوال چې جرمنیان یي په لو
ید ، د افغانانو تر منځ ایستل شوي کرښې به د افغانانو له خوا جرمن ولس د ګډي او کلکې ارادې له امله ونړ

. دا د هر هېوادوال هیله او ارمان دی او د خداي ج په ورانیږي او د لوي افغانستان د هستیدو خوب به ریښتیا کیږي
 تکیه به دا ارمان پوره کیږي . 
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ولسونه د یوه سولیز حرکت له پاره د شه خوځښت چی توری کرښې پراته ټول و: دا ورستې خودجدرنو دوستان
دی الملونه به  تر السه کولو له پاره د لراوبر افغان یودی تر شعار الندی په خوځښت راوستل د خپلو روا حقونو د

افغان ولس د ورانولو او بربادولو له  کلونو کې د پاکستان نظامیگر واکمن رژیم د ۴۰وارزوو هغه دا چی په تیرو 
 عش، القاعده، طالب، او په لسگونو نوری ډلی ټپلې په خپله خاوره وروزل وسلوال یې کړل دپاره د ترهگرلکه دا

شې جوړی او عملي کړي د پولي دواړه خوا پراته ولسونه زیاتره مخور مشران قدوی له پاره د ترهگریزو عملیاتو ن
د خدای ج کوردی، مدرسه چی دترهگریز برید ته مسجد چی  یا تریتم شول یا د پاکستان په جیلونو کې ورک دي.

عملیات پکې او ترهگر  او یا ښونځي  په نښه کوي هوټل اره جوړی شوي ،یو شمیرکورو نه یااسالمي زده کړو له پ
اي،ایس ای لخواروزنه او پالنه ور کول  د استخباراتو د اداری یانی پاکستاني مدرسو کې سرته رسوي .په زرگونو

 .ژنې له پاره زموږ هېواد ته راستويکیږي دوران کاری او ځان و
کله چی زموږ په گران وېاړلي هېواد افغانستان کې د شاه غازي امان هللا په مشری د  :وېاړلو د غونډې گډون والو

جنډه رپانده شوه اود نړې ستر ښکیالکگر زبرځواک څخه خپلواکي تر السه شوه شاه د پرمختگ له پاره یو  ۍخپلواک
ورته کړه همدا د خپلواکي اتل تر کوم نوم الندی اود چا په الر ښونه او مالتړ له خپل هېواده لړ کوټلي گامونه پ

کډوالی ته اړ باسل شو؟ او که زموږ په هېواد کې هر چا یا هر رژیم د پرمختگ هوډ کړی د نړې ښکیالکگرو په 
زرو  ۷۰په کابل کې غوبل د  ل کال کې  ۱۳۹۲مرسته د پاکستان په الرښونه د پښو اچول شوي په  اتم د ثور  

القاعدی  ده الس پوڅو کار وو.د د انسانانو وژل، چور اونور جنایتونو ته چا زمینه برابره کړه؟ همدا پاکستان او
؟ چیر ته ومړ د اوسنیو ترهگریزو ډلو پناه ځایونه او روزنه په کوم هیواد کې سرته رسي مشر چیری ژوند کاوه

ولی د څه له پاره د پښتنو ټونه وروي پرون ستا پر خاوره د ورځئ سلگونه راک ځواب گاونډې هیوادونه همدا نن
د مټو ځواک ټولی نړې ته جوت دی دا ملت  وژنه، جیل ته ټیل وهل د څه له پاره د پښتون ملت زور او ،ځورونه

چی ددی اوس دابدي خوب نه بیدار شوی دا شعار به د عمل جامه واغوندي چی لربر افغان یو دی او هر څوک 
باتور غېرتي ملت د ځورولو او جالوالي کوښښ وکړي دد ملت لخوا به دا سی خوله ماتونکې ځواب تر السه کړي 

 او په کونډو به شي چی هیڅکله کله بیا د والړیدو توان ونه لري .
دی  لی دد داکتر اشرف غني لخوا بیساري وړاندیزونه و درنو دوستانو په پالزمېنه کابل کې د سولی کنفرانس او

افغان سولی او باثاباته افغانستان سره  ؟ ځواب دادی چی پاکستان دز فعالیتو زور اخستل په څه ما ناسره سم ترهگری
 ۴۲ځوانانوشهادت او ۱۴کې د  لوبغاړي په ډگر ترهگریز په برید د لشکرگاه د ل کال۱۳۹۷تاریخي دشمني لري 

ه ټول هیواد کې د هلمند د پرلت د خوني د مالتړ له پاره د سولې ؟دا اوس چی پنو ټپي کیدل د کومې موخې له پارهت
دی ترهگریزو عملونو په کلکو ټکو غندنه  د دی پرلت خونو نه په کله مالتړ کوو او خېمې جوړیږي موږ هم د

 غور ځنگ مالتړ او ننگه کوو،دافغان ولس له پاره تل پاته سوله ،یوالی او عدالت کوو.د لربر افغانانو د ژغورنې د
 غواړو.
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