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  ؟ل کيږیټکوانه پديخوا پښترا مودیی  له ډيرولي

 

  :سريزه

سره له دي چي داموضوع د جدي پاملرني ، ژور تحقيق او دقيقي څيړني ارزښت او وړتيا لري ،خو 
ګه چې 9زمه ده ، زموږ د تاريخ دمحقيقينو دپام وړ نده ګرځيدلي او په دي اړه بيا ھم لکه څرن

 . يٻدحاضر نسل سوالوته د وخت له شرايطو سره سم دقناعت وړ ځواب ندی ويلي

زما په اند ښه به داوي چې د پښتنو روڼ اندي ژر تر ژره د دي موضوع علت او معلول ، سبب 
ډ او په يوه رساله       اوناخوالي ، چاره او دحل 9ره په ګوته ، بربناومسبب ،سھوه او خطاء ، نيمګړتيا 

او دعبرت د درس په توگه له ھغو نه داسي ) متوجه ( ترڅو پښتانه ھغوته ځير ُکي را غونډ کړي ،
څرنګه زموږ پQرنی ھيواد د تاريخ په اوږدو کي په مختلفو  كار واخلي ، چي نور دتير په شان

په درلودلو سره ، ھمدارنګه د مختلفو اقوامو او  و دخورا مھم جغرافيوي موقيعتنومونو يادشوي ، خ
تھديد شوي ، اشغال شوي ، سوځلی  جھانګيرانو له خوا له ھخامنشانو راشروع بياترامريکايانوپوري

) يرغلو ( دلته زه فقط د مثال په توګه له يو څوھغه تاريخي پيښو . او کله کله خو ټوټه شوي ھم ده 
   : ډير شھرت لري او ھغه دادي       يادونه کوم چې زموږ په خلکو کي څخه

 

 :يرغل) سكندر ( د مقدوني الکساندر 

 سره لدي چې د سکندر د ھجوم اويرغل ھدف د جھان تسخيرول وه ، خو بياھم دا بايد له ياده ونه باسو

ي قدرت له مخې دجھان په چې په ھغه وخت کي يونان څه دفلسفې او فرھنګ او څه د اقتصاد او نظام
دا په داسي حالت كي چي د مصر ، آريايانو او بين النھرين او چين ( ھمتا او حريف نه درلود  سطح

او ھغه ول چې په ھر ھغه ھيواد چې به يې ھجوم ) ډير پخواتر يونانه رامنځ ته شوي ول       تمدنونه 9 
رقم او (  فرھنګ خپراوه او د يونان په ستايل ور ووړ او تسخير به يې کړ، نوبه يې يوناني تمدن او

او دتسخيرشوو ھيواد والو سره به يې خورا ښه بر خورد  به يي تعميراتي چاري مخته بو ولي) طريقه 
 . کاوه

ًد سكندر له ھجومه تقريبا زركاله بعد د اعرابو يرغل زموږ په منطقه شروع کيږې اودوي ھم د اسQم 

ډيره ھغه کړني تر سر کولي ، ترڅو داعرابو د قومي او ثقافتي برتري تضمين       نامه تر  دخپريدو په
 . رامنځ ته کړي

دوي اسQم د زور له 9ري خپراوه او په دي 9ره کي يې نه دعجمو دقتل پروا کوله اونه ھم دھغو د 
 . د ويجاړلو تمدن اوفرھنګ

 

  :يرغل) ....تيمور، بابر ( غه د او&دي د چنگيز او دھ

 چنګيز ھم د جھان دتسخير په نامه خپلي وحشي لښکري سنبال او يرغل ته يې سوق کړي ، خو مغول
ھر ځاي چې به . يې له يونانيانو سره داوه چې مغول چنګيز نه تمدن پيژانده او نه يې ھم سواد  فرق
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ل يې تسخير کړدھغه ځاي اوسيدونکي به يې تر وسه وژل او کورونه او ښارونه به يې اول ور سوځو
خQصه دا وحشي مغول د بشريت لپاره يو ستر مصيبت وه په تيره بيا . ورانول  او بيا به يې له تھدابه

 . تمدن يې له خاورو سره خمير کړ زموږ دمنطقي لپاره چې بسته

روسی تزاران ھم کله چې ددی منطقې په ستراتيژيک اھميت پوه شول نو به يې غاښونه د تسخير په 
 .موخه ورته چيچل

( س نو که د دا ګردو پرتنيو اشغال ګرانو د ھجوم موخې چې اصلي محور يې استعمار او زبيشاک او
را وڅيړو نو داسي يو مشخص عمدي يرغل ، چې ھغه دي صرف د پښتنو دټبر  جوړوي ، ) استثمار 

 . ډير کم تر سترګو کيږې ،      دټکولو په مقصد تر سره شوي وي 

 پښتون د ټبر وھل ټکول او د دوي ټوټه کول ھغه وخت را منځ ته زما په اند ، په مشخصه توګه د
نوي * ( خپل ځاي نيو کولونياليزم ) استعمار ( دوه قطبي شو او ورو ورو کولونياليزم  شول چې جھان

  . ته خالي کوي) استعمار

  کوم دوه قطبونه ؟

 دانګليستان او شوروي اتحا

 

   :لمړی انګليستان 

نه پکشي  به په افتخار  سره ويل چې سلطنت يې دومره پراخ دی چې لمرسره له دي چي انګريزانو 
او  ډوبيږي ، خو ھغه وخت چې له افغانانو په تيره بيا پښتون ټبر سره مخامخ شول او د دوي شھامت      

مقاومت يې په خپلو سترگو وليد چي ھريويي دمرگ تر سرحده دي ته حاضرده چي له خپل ټاټوبي ، 
ه دفاع وکړي ، نويې خپل زاړه استعماري تکتيک او ستراتيژي ته چې پخوابه د زور او دين څخ ملک

تغير ورکړاو پر ځاي يې داسې يوه سنجول سوي ، د زماني او مکاني شرايطو   له 9ري پلی کيده ،
رامنځ ته کړه چې د ھغي پر پلي کولو سره بيله دي چې ځاني تلفات متقبل شې   سره سمه ستراتيژي

دي په غير مستقيم شکل ) استثماردي ( په شان استعماراو زبيښاک وته ، چې ھغه د پخواخپلو موخ
 . ورسيږي

 . دي 9ندي خصمانه کړنو جوړاوه) ھستي ( د دوي د دي نوي ستراتيژي مرکزي زڼي 

 ،  ( ايتنيكي( ، قومي ) سوسيالوژيكه ( منطقي او د ھغي د اوسيدونکو ټولنيزه ) مطلوبي ( د نظر وړ -

 مطالعه ، څيړنه -، ديني او مذھبي عقيدوي جوړښت ) فرھنگ (، دودونه ) ټولنيزملي بافت ( كيبي تر
 . او تحقيق

 . خايرو او معدنونو مطالعه او څيړندمطلوبي منطقي د اقتصادي جوړښت ، زيربناوو ، ذ  -

ضعيفي نقطي را دپورتنيو مطالعاتو ، څيړنو او تحقيق په نتيجه کي د مطلوبي منطقې د اوسيدونکو  -
کشفول او په ګوته کول او دھغو پر بنا خپلو تکتيکی او ستراتيژيکو اھدافو ته ځان رسول اوخپل  سپړل

 . مقاصد ترسره کول

ھغه ول چې انګريزان د پورتنيو مطالعاتو ، څيړنو او تحقيق په سرته رسولو سره دي نتيجی ته 
يې مطلق اکثريت تشکيQوه خپلو استعماري چې د پښتنو په موجوديت کي چې په منطقه کي  ورسيدل

رسيد9ي نو يې ددي ستر قوم ټوټه ټوټه کول په داسي يوه شکل تر مطالعي 9ندي  اھدافو ته نشې
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يوه ټوټه ھم دا توان ونه لري چې دخپل مطلق اکثريت ادعا په منطقه  ونيول چې په ټوټه کيدوسره يې
 . كي رامنځ ته کړي

(  ځير شو يوه ټوټه يې چې د دوي پر9س جوړشوي مصنوعي ھيواد اوس نو که دي ټوټه کيدوته
په سطح يو ) پاكستان ( پښتون د قوم په سطح اکثريت خو د دي ھيواد  کي اوسيږي د) پاكستان 

څير پر خپل پQرني ملک کي اوسيٻږي د ټول وطن په  كوچنی اقليت ده او بله ټوټه يې چي دبرپښتنوپه
اکثريت دي ، خو دا ادعايې چې مطلق اکثريت  سولي چې سره لدي چيسطح يې داسې يوه حالت ته ر

رامنځ ته کول يې په تاريخ کي داول  دي د اقليتو په لمسولو سره ور خنثي کړله او د داسي يوه حالت
 .وار لپاره دسقاو دزوي په رامنځ ته کولو سره عملي کړ

 سره د لر پښتنو خوږ ګوتي او ضعيفي انګريزانو او شورويانو د افغانستان د قومي بافت په کشفولو
پيداکړي او داده اوس يې ټينګ تر نيولي او دضرورت په وخت کي يې کيکاږي او دنه تسليميدو  نقطي

نظار شورا ، کله ھزارګان او کله ھم ترک تباران ورته رامخته کوي او د وطن پر  کله د په وخت کي
 . او تھديدوي ډاروي      تجزيه کولو يې 

انو تنھا داقليتو پر لمسولو بسنه او اکتفا وه نه کړه او دخپلو ستراتيژيکو او تحقيقی څيړنو په انګريز
ډير سخت او ھغه ھم تش د خوښباوري او خپل ميراثي صداقت پر بنا       وموندل چې پښتانه  ترڅ کي يې

پښتنو ته د يوه غله خپلو دودونو او مذھبي عقايدو ته وفادار دي ، نو يې دا9ره ھم  د مرګ تر سرحده
دوي دا کار د جعل شويو . ډنډ ته ور ټيله کړي       خسا       9 نورھم د خرافاتو  په شان ونيوله ، تر څو يې

ډيرشيطاني حکمت اومھارت سره تر سره کړاو       ھغه ھم په  روحانيونو او روزل شويو مQيانو له خوا
و ذاکرخيQنوپه توظيفولو سره يې پښتانه دُمريدي په نامه ، ا..... ھغه داسي چې دګيQنيانو ، مجدديانو 

يې په دي سطح ديوه قوم د فلج کيدو په  په داسې يو دغڼي جال او شبکه کي را ايسار كړل چې بشريت
 مه ھجري پيړۍ کي ١٤او   په سلو كي بيسواده ، ھغه ھم په شلمه ميQدي٩٥ - پرتله ساري نه لري 

ھسته ټوټه ټوټه  خپل ځان د مځکي له جازبي څخه راوباسې ، داتومچې نور بشريت وکو9ي شول 
 . کړي او په سپوږمۍ کي چکر وه وھي

 

 : شوروي اتحاد

دشوروي اتحاد خصمانه فعاليت د ستالين په دوران کي ھغه وخت شروع کيږي چې د ستالينيسم 
 مھاجرت په نتيجه کي دتحميلپه نتيجه کي د منځنۍ اسيا مسلمان خلګ مھاجرت ته مجبوريږې او د دي

او قيد ) ثبت نام (په حدودد يوه مليون خلګ افغانستان ته را اوړي او دلته بيله کومي پلټنې ، څيړني 
 . اقامت غوره کوي اوشرط څخه

ډير داسي کسان ول       له بده مرغه څرنګه چې دوخت په تيريدو سره ثابته شوه په دي مھا جرينو کي 
اراتو له خوا موظف شوي ول ، ترڅو دھغه مھاجرينو په تعقيب کي وه چٻد شوروي اتحاد د استخب

  کو9ي يې شول د منځنی اسيا مجاھدين چې دوې بسمچان بلل نورھم تحريک او مالي  اوسې کوم چې

 . مرسته ورته راټوله کړي
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لکه څرنګه چې پسته معلومه شوه د شوروي استخباراتو د وخت په تيريدو سره د دي مھاجرو 
کړيو او اجنتانو په واسطه او کمک سره وکړاي شول ، کرار کرار يومنظمه افغانستان  راتياستخبا

  . شبکه رامنځ ته کړي شموله استخباراتي

له دي شبكي څخه په پراخه پيمانه استفاده وکړه ،  ( KGB ) پس له يرغل نه د شوروي استخباراتو
 کړه او ځني خويې 9 د دولتی قدرت په لوړو يې 9 پراخه ، مسلح او په ايديالوژي يې سنبال داشبکه

ځاي پر ځاي کړل ، چي ژوندي مثالونه يې د جمعيت ګوند چې د نظار دشورا په څيره کي  څوکيو کي
ډله چې مزاري محقق او خليلي جوړوله او       ډله ټپله ، د کشتمند       د دوستم مليشه ، د کارمل .تمثيليدی 
 . داسی نور

 دانګريزانو په شان دي نتيجې ته رسيدلی وه چې د پښتنو په يو موټي موجوديت کيشوروي اتحاد ھم 

نشې کو9ی خپلو موخو ته ورسيږي او ھغه ول چې په اقليتويې حساب کاوه او ھغه يې د پښتنو په 
شورويانو به اقليتو ته ويل چې ستاسي د محکوميت او بد بختي ستر . مسلح کول او لمسول  مقابل کي
قوم ده او له ھغو څخه دخQصون 9ره فقط ستاسي استقQل ده چې د افغانستان په ويش  ښتونعامل د پ

  . تجزيه كولو سره تر سره كيد9ي شي) شمال او جنوب  (سره يعنی په

( شورويانو د خپلي ھغه جعلي ايديالوژۍ چې ادعايې کوله دمارکسيسم پر بنايې د خواريکښو طبقو 
له استثماره دخQصون په موخه رامنځ ته کړي ، وکړاي شول زموږ دروڼ اندو ) او كارگران  بزگران

اغواکړي او د خپلو شومو اھدافو په خاطرګټه تري پورته کړي او ھغه ھم ديوه داسي  يوه لويه برخه
ه بل پ. ترکيب له مخي ، چې نه يې دکوشيرولو قابليت درلود او نه ھم دپتره کولو  نه پخQ کيدونکي

شورويانو برسيره پر دي چې زموږ په کورکي به يې کورکې جوړول يعني اقليتونه به يې د   عبارت ؛
ډکو او مليشو       د حقوقو داعادي په نامه را پارول ، لمسول او کرار کرار به يې دقومي کن پښتنو په ضد

ستان دخلق دموکراتيک ګوند يې دساتني او دفاع  په بھانه مسلح کول ، د افغان په نامه د ثور دانقQب
او مستقل اوسي او ھغه ول چې اول يې په دوو برخو وويشو اوبيايې په ھره  ھم نه پريښود څو يوموټی

9پسی ټوټه ټوټه کړ او ھري ټوټي ته به يې د خپل ځان   برخه کي دخپلمنځي اختQف په موخه
. د نورو ټوټو په پرتله يې اصلي او نژدي دوست دي  ډباوه چې تابه ويل      داسي       دحمايت او صداقت ټټر 

بربنډ شو چي معلومه شوه د جمعيت له   د دوي عدم صداقت له ګوند او پښتنو سره ھغه وخت 9نور
  . گوند سره يې ھم تار غزولي او خورا پخوانۍ ټينګي اړيکي لري

 

 :ھيوادونهګاوندی 

وټي شې او وکو9ي شي د دوي په بغل کي يو  ھيوادونه ھم نه غواړي چې پښتانه يو مګاوندیزموږ 
  . مملکت را منځ ته کړي چې ايران يې خورا ښه بيلګه ده قوي

  ايران چې خپل ھويت يې د تاريخ دتزوير او جعل پر بناء منځ ته راوړی او بي ځايه ادعا کوي چې د

، زردشت يې د يکتا آريايانو اصلي خلف اوميراث خواره دي يا په بل عبارت آريأ يې نژاد تشکيلوي 
عقيدتي محور ، مو9نايې عرفان او کوروش او تخت جمشيد يې افتخارات جوړوي ، ھم نه  پرستي

ډي ژبي او شيعه       يو موټی شي او ھغه ده چې زموږ له تاجکو وروڼو سره د ګ غواړي چي پښتانه
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 دي 9ري ھغوي دپښتنو په مقابل خواخوږي لري او له) گويا ( بنا ته به وا  ډ مذھب پر      ګانو سره د ګ
  . شل کاله يې خورا ښه مثال او بيلګه ده کي لمسوي ، چې تير څه باندي

 ازبکستان او ترکيه ھم د ايران په شان له ترکتبارو څخه د خپلو ستراتيژيکو موخو پر بنا حمايت کوي

 د افغانستان دترک زما ښه په ياد ده چې ترکيی په سرکي او ترکمنستان او ازبکستان ورسره ، .
تباروپه واسطه چې په سرکي يې دوستم قرار درلود  ھغه ترک تباره کورنۍ چې د افغانستان د قالينو 

زيربنا يې تشکيلوله په لوړه پيمانه دي ھيوادو ته انتقال کړي او ترکيی خو9 داسي نور  دصنعت
افغانستانه د غQسوو پيسو ، او ترک تبارو ته مھيا کړل تر څو دوي وکو9ي شې له  امکانات ھم خپلو

په واسط په ترکيه کي سرمايه ګذاري وکړي او ھلته بي له کومه پرابلمه ژوند  تاريخي غQسوو آثارو
 . او اقامه اختيارکي

دوستم دھمدي ترک تباره ھيوادو او د نظار دشورا په موافقه او ھمکاري وکړاي شول آن دکارمل د 
ري او ھمدا اوس چې اشرف غني په واک کي دي شمالي سيمي له رانيولي بيا تر کرزي پو دورانه

 . خالي کړي ، کورونه يې ورچور ، رمي يې تارومار او ملکيتونه يې غصب کړي پښتنو څخه

د دي ادعا خورا ښه بيلګه او مثال يې ھغه تر يو مليون 9 زيات پښتانه شمال ميشته ناقلين او مھا 
او کابل کي دکوچيانو په شان موقتي اقامه غوره کړي او ....بل اوس يې په کندھار ، زاچې  جرين دي
 . او خټينو کورکيو کي ژوند کوي په خيمو

رامنځ ته ) آدرس ( س نو که دا ټول ، پورتني رنګارنګ خصومتونه چې د پښتون د ټبر په پته او
شي ) فاجعه  ( په توګه را وسپړو ، نو د جمع حاصل به يې ھغه ناورين) كنجكاو( ديوه محقق ؟  سوي

، چې انګريزانو پس له دوھم نړۍ واله جنګ نه ، د پاکستان په جوړيدو سره رامنځ ته کو او پښتانه 
  . ټوټي کړل يې سره دوه

پاکستان سره له دي چې پښتانه پکشې اقليت قوم دي تر بل ھرچا د پښتون دقوم له يو موټي 
اکستان ټوټه کيدل خو څه کوي چې نابوديدل يې بولي ويره لري او د دوي يو موټی کيدل ، د پ      کيدوڅخه

پاکستان . او ھغه دھچې په خپل ټول قوت او طلسم سره کوښښ کوي تر څو دا قوم په پښو ونه دريږی
 د خپل بادار انګليس په توصيه د دي وطن د تاسيس له اولي ورځي نه بيا تر داننه ھمدا کوشش کړي

انو وځپي او د خواشني ځاي خو 9 داده چې پښتون پر پښتانه تر څو پښتون په رنګارنګ وسيلو او بھ
 . ځپيورور يې پر ورور ورته وژني او وطن يې پر دوي ور ورانوي

Qبولي ، تر نیم ميراث خور اوباًپاكستان دا خصمانه كارونه اكثرا د سعودي عربستان چې ځان داس 
 ھغه اسQم چې پښتون په صداقت سره او ھغه ھم د اسQم نه د ناوړي استفادي له 9ري ، سره کوي

په خاطر ھر عرب ته درناوي کوي او ھر قول يې ) ص (د خپل پيغمبر محمد  ايمان په راوړي او
 . دپيغمبر قول بولي

له بده مرغه پاکستان له دي تريک نه په ناوړه استفادي سره پښتانه په وار وار سره اغوا کړي او له 
كي " آزادولو " لو کي ، څه د فلسطين او ھمدارنګه د افغانستان په څه د کشمير په آزادو دوي نه يې

پاکستان دتاسيس له ورځي بيا . او د دوي د او9دو په سرنويشت يې لوبي کړي استفاده كړي او د دوي
او دمکتب پر ځاي د دوي  تر ننه کوشش کړی تر څو پښتانه د ُمدرنه مکاتبو له تګ څخه محروم کړي
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په پاکستان کی   مدرسو ته چې دسعودي عربستان له خوا دپښتنو د مسخ کولو لپارهاو9دونه ھغه ديني
  . رامنځ ته شوي رھنمايې او شامل کړي

Qپاکستان  دتاسيس له ورځي بيا تر ننه کوشش کړی ، تر څو پښتانه له مدنيته ، ھغه ھم داعرابو په س 

 په څير استفاده وكړي"  قربانۍ "لري وساتي ترڅو د ضرورت په وخت کي وکړاي شي له دوي نه د

له بده مرغه پاکستان اکثرا دا خصمانه کارونه د بر پښتنو په 9س تر سره کوي او ھغه ھم د مذھبی .
  . احزابوله 9ري

پاکستان له دين نه په ناوړي استفادي سره چې د سعوديانو حمايت ھم له ځانه سره لري د لرپښتانه ھم 
استفادي وړ ګرځولي او بر سيره پر دي چي خپل ورور يې پر وژلی ، احزابو له 9ري د  د اسQمی

وران کړی او دا لړۍ د حکمتيار اسQمي ګوند ، طالبانو او حقانيانو په مرسته دا   خپل وطن يې ھم پر
 . اوس ھم دوام لري

 پاکستان داسي نيرنګونو لوبولي چې شيطان د ھغو له لوبولو څخه په شک کي وه چې آيا وبه کړاي
ھغه مغرور او متعصبه پښتون چې پر خپل مذھب سر ورکوي دي ته حاضر کړي چي د يوه  شي

د کونګري په شان ورغړي ؟ بلي په حق چې پاکستان وکړاي شول سني  په پښوکي) بوتو ( شيعه 
ډو کړي       پښوته په ګون) پی مخي (په مرسته دبينظير شيعه  پښتانه د ھغو دخرڅ شويو مذھبي رھبرانو

 .  خپل وطن پي وران کړياو

تاسي دي ټکي ته متوجه شئ چې سعودي عربستان ھم څرنګه چې په داسي ائيتQف کي يې ګټه وه ، 
خپ اوچپ نيسي او ھيڅ کله د شيعه او سني موضوع نه مطرح کوي ، په داسي حال کي چې د  ځان
ه حاضر شې او څو واره ايران په مقابل کي په وار وار حاضر شوی له اسرائيلو سره معاملي ت شيعه

. ن حمله وکړي او ھغه ھم د دوي له حسابه خواھش کړی تر څو په ايرا يې له امريکايانواو اسرائيلو
  . مصارف په خپله غاړه واخلي يعني داچي حاضر شوي د دي جنګ ټول

 

 :نتيجه

 ، له څرنګه چې ھم د انګريزانو او ھم دارنګه د روسانو تکتيک چې پر اقليتويې حساب کړی وه
سره مخامخ شو او د داسې يوه غلط خصمانه تکتيک په نتيجه کي يې خپلي  ډک شکست      شرمه 

په شان ورکړه او " دوست "مشوره امريکايانو ته ھم د يوه  امپراتورۍ له 9سه ورکړي ، نو يې ھمدا
رس اخستی وي اوله تير تاريخ نه يي دعبرت د امريکايانو ھم بيله دي چي دھغه عواقبو ته متوجه سي

 . په سترګو وينو د دوي په شان پر اقليتو حساب وکړ چې داده اوس يې نتيجه

يو شی بايد ھميشه په ياد ولرو او ھغه داچې ديوه مملکت په اکثريت کي ھم خايني څيري پيداکيږي او 
څخه بي اکثريت چې پښتانه دي له دي څخه استثنا کيد9ي نشي اوله وطن ته دخاينو څيرو  د افغانستان

ولو "لر کي ده او يا په بر کي ، خو يو شی چي ھغه دوطن تجزيه ده ھيڅ کله  برخي نه ده ، داکه په
په ھيڅ يوه ھيواد کي نه ده مطرح شوي او مثال يې ھم نه  ، د دونيا" داکثريت دخاينو څيرو له خوانه 

رځيدلي او د تجزيې پردو د 9س و سيله ګ ليدل کيږي ، خو برعکس دا ھميشه اقليتونه دي چې د
اقليتونه دي چې ھر يوه يې په خپل  سوالونه مطرح کوي چې خورا ښه او موثق مثالونه يې د افغانستان

 . ارقم سوالونه په يوه او بله بڼه مطرح کړي وار سره د
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اوس نو دي پورتنيو تريخو واقعيتو ته په ځير سره 9زمه ده چي پښتانه په دي رابطه فکر او سوچ 
تر څووکو9ي شي پورتنيو واقعيتو ته په کتو سره خپلې تيري کړني او تير وتني له سره را وکړي ، 

 . د دي توان رامنځته کړي چې ھغه جبران کړيًاو علما يې وڅيړي، ترڅو وسپړي ، دقيق يې بررسې

زه په دي ھکله دټولو ھغه روڼ اندو پښتنو چې په خپل ځپل شوي پښتون ټبر يې زړه سوځي ، ھيله 
چي نور نو د نابودۍ کندي ته لويږو ( را ميدان ته شي او د دي تنګي او نازکي موقع څخه  م ترڅوکو
 وخته وي ؟؟؟بيا به نا. سره د چاري 9ره پيدا او خپل قوم ته يې ورپه ګوته کړي  په استفادي) 

 

  

 

 

 


