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 ااړتی نپښتی افغان ته د یو بل منظور رب
 

 هاوالدون راوړي ډېر زامن ډېر ېمیند
 يش ردـنـسک او نافالطو یو یا دوه یې

 

 هـــــلک هــــــلک د خلقت له کارخانې نه
 يش رـشب ل شانېـو بـپیدا ی نهاــجپه 

 
الفت وینا ده چې کوالی شو د هر صفت وړ شخص  اپه اړه د ادب د ستوري ګل پاچ نالدی جمال دسی هنابغ افغان ا دد

د ټولنې  ېی کم رډی راوړي چې هاوالدون رډی ېمیند یډیر هم په نړۍ کې ارښتی وکاروو. په دې مانا چې ېی لپاره
، لوزیږو هاوالدون رډی کې هم هپختونخوا په کوزه ومیند وډیر شي. همداسې بسب ۍخوشبخت او ۍنام کنی لپاره د
ولي خان شو. خو د دوی ټولو په منځ کې یوې  راسفندیا ېی او څوک زعزی جسرتا ېی مال فضلو شو، څوک ېی څوک

پښتنو لپاره د سر سړی او د عدالت چغه پورته  ومیلیون چې تر اوسه د ووزیږول هممور یو بل زوی  يغیرت بلې
  .ينومیږ نپښتی کوونکی ثابت شوی دی. دا زوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور

 

د پنجابي حکومت د ظلم  يباند کرښې د پورې غاړې محکوم پښتون ولس ډډیورن وروسته له هغې له نپښتی منظور
د  دمسی هللا بنقی ځوان یوزیرستان انور یو ورا پولیسو یو تن مشر ۍچد کرا غږ پورته کړ کله چېپه مقابل کې 

او نورو  نپښتی مقابله کې شهید کړلو. له هغې وروسته منظور يجعل مه نېټه له پولیسو سره په۱۳جنوري په 
غږ اوچت کړ چې نن ورځ دا کې پر پښتون ولس د پنجابي حکومت د ظلمونو خالف  هپختونخوا په کوزه ېی ملګرو

  .يکیږ ، پاکستان او افغانستان سربېره په امریکا، جرمني او د نړۍ په ډېری هیوادونو کې بدرګهاپختونخو غږ د کوزې
په محکوم ولس د پنجابي دولت د ظلمونو خالف د پښتون ژغورنې غورځنګ  هپختونخوا دلته په افغانستان کې د کوزې

وکړل او د  هالریونون کې هم ځوانانو ووالیتون په ننګه په کابل، ننګرهار، هلمند، کندهار او نورو
ادا کړی دی خو پوښتنه  تمسولی میډیا کې افغان ځوانانو په پراخه کچه خپل هټولنیز ودرولې. په ېی ېخیم اعتراض
، سرې خولۍ په سر لورکو هشعارون يفیسبوک آیا یواځې ېپه مقابل ک ووحشتون د پنجاب مستبدې ادارې د ېدا ده چ

  ؟نارې وهل بسنه کوي« لر او بر یو افغان»کول او یا تش په خوله د 
 

او ولس پورته کړ  ېی توره وکړه، د ولس غږ نپښتی کې خو منظور هپختونخوا البته چې هیڅ کافي نه دي. په کوزه
غږ ته په  نپښتی بلکې په هره لحظه کې ورسره ولس د منظور دپرېنښو د پنجاب ادارې ته یواځې نپښتی هم منظور

چې دا له  نپښتی ته اړتیا ده، داسې منظور نپښتی تمه دی. اوس دلته په افغانستان کې هم یو قوي منظور
دالت چیغه پورته او د پاکستان پنجابي دولت پر د ع هپختونخوا له کوزې نپښتی او هغه منظور ،هوانخواتخپ برې

  .خپره کړي هلړز وجود
 

کوله  هنیوک یو وخت به چې کله دلته په افغانستان کې د لر پښتون په ننګه خلکو غږ پورته کولو نو نورو خلکو به پرې
دي چې  هر پښتانب پښتانه د افغانستان د پښتنو له غږ سره همغږي نه دي او یواځې هپختونخوا د کوزې اګوی چې

کې  ماقدا پورې غاړې پښتانه په یو بي ساري ډډیورن پورې غاړو پښتنو په ننګه غږ پورته کوي. خو نن چې د ډډیورن د
  ؟يښی نو بر پښتون ولې سوړ غبرګون يکیږ د کوز او بر پښتون د ګډ دښمن په مقابل کې راپورته

  ؟په شان پرې خلک راټول شي نپښتی آیا په برو پښتنو کې داسې شخص نشته چې لکه د منظور
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  ؟يپوهیږ مبارزې نه ېمدن او تسیاس آیا بر پښتانه پر
 

  ؟د خاورې دعوه نه لري هاټک آیا بر پښتانه تر
 

دي  نمبارزی چا ښه مدني ځوانان لري، تر هر وزرګون په په وطن مین په شان نپښتی البته چې بر پښتانه هم د منظور
په شان  نپښتی دی چې لکه منظور دکمبو د لوی افغانستان هیله لري. خو یواځې د یو شي ېی او هر لوی او کوچنی

کې د  ووالیتون پر پاڼه او ځینو کفیسبو . اوس که دلته یواځې ديودریږ ېی او تر شاه اپید مین مشر مقا په ولس او
په شان د هیڅ ډلې،  نپښتی یو ځوان سر راپورته کړي او لکه د منظور يچیر ، کهيیږک لر او بر یو افغان ناره وهل

ژر دی چې د لوی افغانستان هیله به پوره او په لر او بر کې د  رډی ګواښ ونه دار شي، نو له ۍپارټ حکومت او
   شي. هبیغم پنجاب له ظلمونو نوره محکوم پښتون ولس

 

 !ههيلد لوی افغانستان د بيا جوړېدو په 
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