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 2تر 1 لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـھیلھ من یو خپلھ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

  
 ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ خوشحال آصفي

 
 بر افغان تھ د یو بل منظور پښتین اړتیا

 میندې راوړي ډٻر زامن ډٻر اوالدونھ         یو یا دوه یې افالطون او سکندر شي

 پھ جــھان پیدا یو بل شانې بشـر شي      د خلقت لھ کارخانې نھ کلــــــھ کلـــــھ   

دا د افغان نابغھ سید جمال الدین پھ اړه د ادب د ستوري ګل پاچا الفت وینا ده چې کوالی شو د ھر صفت وړ شخص 
لپاره یې وکاروو. پھ دې مانا چې رښتیا ھم پھ نړۍ کې ډیری میندې ډیر اوالدونھ راوړي چې ډیر کم یې د ټولنې لپاره 

امۍ او خوشبختۍ سبب شي. ھمداسې ډیرو میندو پھ کوزه پختونخواه کې ھم ډیر اوالدونھ وزیږول، څوک یې د نیک ن
مال فضلو شو، څوک یې سرتاج عزیز او څوک یې اسفندیار ولي خان شو. خو د دوی ټولو پھ منځ کې یوې بلې غیرتي 

سړی او د عدالت چغھ پورتھ کوونکی ثابت مور یو بل زوی ھم وزیږولو چې تر اوسھ د میلیونو پښتنو لپاره د سر 
 شوی دی. دا زوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نومیږي.

منظور پښتین وروستھ لھ ھغې لھ ډیورنډ کرښې د پورې غاړې محکوم پښتون ولس باندي د پنجابي حکومت د ظلم پھ 
ور یو وزیرستانی ځوان نقیب هللا مسید د جنوري پھ مقابل کې غږ پورتھ کړ کلھ چې د کراچۍ پولیسو یو تن مشر راو ان

مھ نٻټھ لھ پولیسو سره پھ جعلي مقابلھ کې شھید کړلو. لھ ھغې وروستھ منظور پښتین او نورو ملګرو یې پھ کوزه ۱۳
پختونخواه کې پر پښتون ولس د پنجابي حکومت د ظلمونو خالف غږ اوچت کړ چې نن ورځ دا غږ د کوزې 

 ن او افغانستان سربٻره پھ امریکا، جرمني او د نړۍ پھ ډٻری ھیوادونو کې بدرګھ کیږي.پختونخوا، پاکستا
دلتھ پھ افغانستان کې د کوزې پختونخواه پھ محکوم ولس د پنجابي دولت د ظلمونو خالف د پښتون ژغورنې غورځنګ 

ونونھ وکړل او د اعتراض خیمې یې پھ ننګھ پھ کابل، ننګرھار، ھلمند، کندھار او نورو والیتونو کې ھم ځوانانو الری
ودرولې. پھ ټولنیزه میډیا کې افغان ځوانانو پھ پراخھ کچھ خپل مسولیت ادا کړی دی خو پوښتنھ دا ده چې د پنجاب 
مستبدې ادارې د وحشتونو پھ مقابل کې آیا یواځې فیسبوکي شعارونھ ورکول، سرې خولۍ پھ سر کول او یا تش پھ 

 نارې وھل بسنھ کوي؟» غانلر او بر یو اف«خولھ د 
البتھ چې ھیڅ کافي نھ دي. پھ کوزه پختونخواه کې خو منظور پښتین توره وکړه، د ولس غږ یې پورتھ کړ او ولس ھم 
منظور پښتین د پنجاب ادارې تھ یواځې پرٻنښود بلکې پھ ھره لحظھ کې ورسره ولس د منظور پښتین غږ تھ پھ تمھ 

ھم یو قوي منظور پښتین تھ اړتیا ده، داسې منظور پښتین چې دا لھ برې پختوانخواه، او دی. اوس دلتھ پھ افغانستان کې 
 ھغھ منظور پښتین لھ کوزې پختونخواه د عدالت چیغھ پورتھ او د پاکستان پنجابي دولت پر وجود لړزه خپره کړي.

نو نورو خلکو بھ پرې نیوکھ کولھ  یو وخت بھ چې کلھ دلتھ پھ افغانستان کې د لر پښتون پھ ننګھ خلکو غږ پورتھ کولو
چې ګویا د کوزې پختونخواه پښتانھ د افغانستان د پښتنو لھ غږ سره ھمغږي نھ دي او یواځې بر پښتانھ دي چې د 
ډیورنډ پورې غاړو پښتنو پھ ننګھ غږ پورتھ کوي. خو نن چې د ډیورنډ پورې غاړې پښتانھ پھ یو بي ساري اقدام کې د 

 ګډ دښمن پھ مقابل کې راپورتھ کیږي نو بر پښتون ولې سوړ غبرګون ښیي؟کوز او بر پښتون د 
 آیا پھ برو پښتنو کې داسې شخص نشتھ چې لکھ د منظور پښتین پھ شان پرې خلک راټول شي؟

 آیا بر پښتانھ پر سیاست او مدنې مبارزې نھ پوھیږي؟
 آیا بر پښتانھ تر اټکھ د خاورې دعوه نھ لري؟

ھم د منظور پښتین پھ شان پھ وطن مین پھ زرګونو ځوانان لري، تر ھر چا ښھ مدني مبارزین دي البتھ چې بر پښتانھ 
او ھر لوی او کوچنی یې د لوی افغانستان ھیلھ لري. خو یواځې د یو شي کمبود دی چې لکھ منظور پښتین پھ شان پھ 

بوک پر پاڼھ او ځینو والیتونو کې د لر او ولس او قام مین مشر پیدا او تر شاه یې ودریږي. اوس کھ دلتھ یواځې د فیس
بر یو افغان ناره وھل کیږي، کھ چیري یو ځوان سر راپورتھ کړي او لکھ د منظور پښتین پھ شان د ھیڅ ډلې، حکومت 
او پارټۍ لھ ګواښ ونھ دار شي، نو ډیر ژر دی چې د لوی افغانستان ھیلھ بھ پوره او پھ لر او بر کې د پنجاب لھ 

 ه محکوم پښتون ولس بیغمھ شي. ظلمونو نور
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 2تر 2 لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

 د لوی افغانستان د بیا جوړٻدو پھ ھیلھ
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