
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول

 

 ۰۴/۰۲/۲۰۲۳                                                                                     عشرت  فرستنده: مریم

 حبیب هللا بختیار نویسنده 

 ی همدا د ګاصلي فرهن برټ تونښد پ
 

کیلو متره مزل کوي ترڅو    12چې یو پالر  
ښوونځي ته ورسوي، او بیا ورته  خپله لور 

واپس    4 یې  ترڅو  کیږي  تم  هلته  ساعته 
 .کورته راورسوي 

 
تپل شویو تقریباً د نیمي پېړۍ جګړو،    موږ د 

سیمه ایزې استخبارتي لوبو، د ابرقدرتونو  
اقتصادي   او  سیاسي  خپلمنځي  د  ترمنځ 

  .رقابتونو ښکار یو 
زموږ خاوره د یادشویو لوبو لپاره دا څلور  

کیږي چې د یو افزار په توګه کارول  لسیزي  
په   پکي  پښتون  تېره  په  بیا  ملت  کیږي.دا 

 .مختلفو بهانو ځپل شوئ 
ژوند   خپل  د  راپدېخوا  پیړۍ  نیمي  له  موږ 
اصلي خوند نده څکلئ، موږ آن دا چي په  
اساسي   لمړنیو  خپلو  کي  لسیزو  دغو  تېرو 

په همدې لسیزو کي پر موږ جګړ ایز یرغل ترڅنګ فرهنګي،  حقوقو ته السرسی نده موندلئ، 
ننګوي،   تاریخي ارزښتونه  او  پښتون فرهنګ  د  یرغلونه هم روان دي؛ څوک  او مذهبي  ژبنیز 

علم مباح ګڼي، څوک    څوک مو تعلیم د پښتون د فرهنګ برخه نه ګڼي، څوک مو د مذهبي نظره
و د  مو ترهګر ګڼي، څوک مو په هوایي بریدونو کي وژني، څوک مو په ځمکه نیز او څوک م

 .ترهګریز بریدونو په بهانه، د پښتون د وینو توئیدو کې خپل سیاسي او اقتصادي بازار ګرم ساتلئ
خو؛ پښتون هغه میړنی، با تمدنه او با شهامته قام دی چي سره له دې چي یې بدن له لسیزو د یادو  

ونو لپاره  یرغلونو په ترځ کي زخمي زخمي دی؛ بیا هم ژوندی دی، ساه اوکاږي او د یادو یرغل
  .یې خپله سینه سپر ګرځولي او لګیا دی خپل مزل کوي 

 
وخته منحل، نوم او نښان یې د نړۍ له حافظي او نقشې    که دې پښتون پرځای بل قوم وای، اوس به

 .ډېر پخوا پاک و
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