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۰۲۸۱ اپریل ۷: تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

 غونډه تاریخيیښاورد پ
 (مه ۱اپریل د ) 

 

 
غورځنګ تاریخی غونډه په پښاور کی جوړه شي، دا غونډه به په اسالم آباد کی د د  اپریل په اتمه به د پښتون ژغورنید    

دوهمه احتجاجیه غونډه وي او په هغه کی به یو وار غورځنګ د فبروری دمیاشتی د احتجاجی غونډی نه پس د پښتون ژغورنی 

چی دوه میاشتی مخکی هغوي د شهید  او وعدیبه وغوښتل شي چی هغه ژمنی  بیا د اسالم آباد له چارواکو او پوځي جرنیالنو نه

 ، شناختي کارت او داو همدا رنگه د ماینونو د پاکولوتم پښتنو د برخه لیک د معلومولو قاتل د محاکمی، د زرهاو تری  دنقییب هللا

په اړه عملی اقدامات وکړي، پدی  غوپاکستاني چارواکي دی د هندي،  تر اوسه عملي شوي چی ېنورو غوښتنگ د ځندی غورز

 .غونډی کی به همدارنگه ددی غورځنګ په راتلونکو پروگرامونو هم خبری وشي

غورځنګ مشران د پښتونخواه د کی د پښتون ژغورنید دی تاریخي مارش او غونډی د جوړیدو پخاطر په ورستیو څو اونیو 

غونډو په دنورو سیمو ته سفر او  ویف هللا کلی اود  ،وړ، لنډي کوتل، کوټهجقو لکه وزیرستان ووات، ژوب ، باعالبیالبیلو

رغه د که م، له نی يمعلومات ورکړبیان او د پیښاور د غونډی په اړه یی ځائي خلکو ته  ییجوړولو سره یی د غورځنګ موخی 

ستیو دوه دری وراو پدی شوی د مثبت غبرګون سره مخامخ  او پرګنونود پښتنو د ټولو قشرو غوښتنیپښتون ژغورنی د مشرانو

 یی نه پیښاور ته رسیدلي او ځیني  سیمود پښتونخوا د بیالبیلو او پیغلی میرمنی ، انه ځوانان، سپین ګیري پښت هاوورځو کی په زر

و اوالو هټید پوهاوی کار پیل کړی د پښتون ژغورنی د غورځنک غړي هم  د پیښاور په کوڅو او بازارو کی, په الره کی دي

 . ويته ددی غونډی په اړه معلومات ورکته د معلوماتي پاڼو په ویشلو سره خلکو  کسب ګرو
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وړانګه لوڼئ چی له خپل ورور سره د جنوبی پښتونخوا د کویټه نه پښاور ته آغلی د اپریل په شپږمه د پښاور په ودر بازار کی 

پیښاور ته راغلی ده ، د لری سیمی نله ډیرپدی غونډی کی د برخه اخستو پخاطر وویل چه کیخبرو  لاير سرهیو خب ه دراغلی د

وړانګی په شان داسی ډیری نور ی پښتني میرمنی او پیغلی د پښتونخواه له ډیرو لرو سیمو نه پیښاور ته غونډی کی د گډون لپاره 

  راغلی دي،

 : آوازونهالتړ ی په مختلو ښارونو کی د مد نړ

د نړی په مختلفو ښارونو کی میشتو پښتنو او افغانانو هم د پیښاور د غونډی سره خپل غوڅ مالتړ اعالم کړي او په همدی   

د شاوخوا هیوادونو کی د میشتو پښتنو هیواد مناسبت به د اپریل د میاشتی په اتمه د جرمني د بن په ښار کی په جرمني او د هغه 

 .غونډه جوړه شيغونډی سره د مالټړدپیښاورد او افغانانو لخوا 

دری بجو نه تر یغونډی په مال تړ د ماسپښین له یود پښاور د اپریل په اتمه د په واشنګتن کی د سپینی ماڼئ مخی ته به هم   

، پخاطرمظاهره وشيد مالتړ د پښتون ژغورنی غورځنګ سرهلخوا افغانان اونوشمیر پښتیوپه امریکا کی د میشتو  پوری به

پښتون به د ښارونو کی به هم د اپریل په اتمه  ځینووادونو په پائي هیارونادا استرالیا او یو شمیرکا د پام کی ده په همدارنګه 

 .مارشونه او مظاهری وشيپخاطرغونډی سره د مالټړ دژغورنی غورځنګ او د پیښاور

 :هلی ځلیپاکستانی مقاماتو د د غونډی پر ضد 

نیدو پاکستانی مقاماتو په تیره بیا د آی اس آی او اردو لوړ پوړي چارواکي هماغه څو اونی مخکی د پیښاور د غونډی د اعال  

پیل او په مختلفو الرو یی هڅه کړی د دی غونډی د دایریدو مخه ونیسي، د دی لپاره  کمپاینونډی پر ضد خپل سم د دی غ سره

ښار کی داسی خبرونه خپاره شو چه د غونډی نه څو ورځی مخکی پیښاور مخه ونیسيدی غونډی ته د خلکو د برخه اخستوچی 

پریل په دریمه د ا همدارنګهده،  غونډو یی پابندی لګولیډله ایزواو پر یکړه ماده نافذ۸۱۱کی دپاکستانی چارواکو په پیښاور ښار 

تر شعار الندی غونډه جوړه کړه، دا غونډه چی د پارلمان د " پاکستان زنده باد" پیښاور کی د د اردو په مالتړ  مقاماتو پاکستانی

وی وه په هغه کی د تحریک انواف پخوانی غړی عایشه ګاللی وزیره او یو شمیر غړي جاوید نسیم تر مشری الندی جوړه ش

، په غونډی کی عایشه ګاللی یو ځل بیا په ډیر بیشرمئ افغان دولت او پښتون ژغورنی غورځنګ پر و ګډون کړی" ګل خانانو "

ي ویدوئی کلیپونو نه ښکاریده چی ضد خبری وکړی او د پاکستانی ریاست او پوځ سره یی خپل مالتړ اعالم ګړو، د خپاره شو

دا ځل دپښتون ژغورنی د غورځنګ پر پدی غونډی کی د ګډون کونکو شمیر د څو سوو تنو نه زیاد نه و، چوکی اکثرأ تش و، 

چی څو میاشتی مخکی  دهیوه پښتنه میرمنه په نوم عایشه ګاللی د، دا نانزکه  یوسیله او نانزکه په الس راغل یوه ښهپنجاب ته ضد 

په نوم د یوی نوی ګوند جوړیدل یی اعالم " تحریک انواف ـ ګاللی "عمران خان د تحریک انواف ګوند یی پریښود او د  د

عمران خان تور ولګاوه چی هغی ته یی نا مناسب پیغامونه لیږلي دي،په وروستي ایشه ګاللئ د تحریک انواف پر مشرکړو، ع

نه ډډه  سټو الزامونوبی بنهیڅ راز  دولت باندی لهرانو او همدا رنګه افغان څو اونیو کی هغی پښتون ژغورنی غورځنګ پر مش

 .نده کړی
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 تر اوسهتمه کیده هم مالتړ غورځنګ سره د سربیره پر عایشه ګاللی او ګل خانانو د پښتنو یو شمیر ملتپالو ګندونو چی هغو نه

یی السته لږه موده کی  غورځنګ چی په همدیځوان نوی م کړی، هغوی دا غورځنګ سره خپل مالتړ نده اعالپښتون ژغورنی 

چارواکی ، د ملی عوامي پارټی یو ګڼيځان لپاره یوه خطره ، یپیړی له السته راوړنو نه زیاد د ګوندونو له نیمزړو راوړنی د 

چی د دومره مخکی الړخالفت کی دی نوي غورځنګ سره مڅو ورځی مخکی پیښاور کی د پارټی په یوی غونډی کی ایمل ولی 

 ناروا سلوک اوپښتنود پښتون ژغورنی مقابل کی د خپلو کله چی،د برخه اخستو نه منع کړ پارټی ټول غړي یی په غونډی کی

 :ذهن ته راځی چی ویلي ديی د مشر منظور پښتین دا ښکلی شعرد پښتون ژغورن سړی واوريخبری 

  ما ویل میدان ته به دښمن رادرومي

 دلته خپلوان خو هم راغلي ګرا نه

 هــــلونـــــــالب د آزادی ګــد انق

 ګرانه ليــپښتین په ټنډه دي ټمب

 

 

 

    ګ مشر ښاغلی منظور پښتینپښتون ژغورنی د غورځند  

نه ساعتو نه کم وخت پاتی ده ورستي خبرو ۰۱تاریخی غونډی ته د  هغورځنګ د پیښاور لویدپه هر حال د پښتون ژغورنی   

، د ځینو خواته روان ديه بسونو، ګاډو او حتی پلی پیښاورد پښتونخواه د ګوټ ګوټ نه پ ځوانانښیی چی همدا اوس په زرګونه 

  .یسيمخه نپیښاور ته د ګډونوالو کی په مختلفو پلمونوځایوی پاکستاني پولیسو په ډیرو راپورو له مخ

 

 یکپښتونخوا د بیالبیلو سیمو نه ځوانان غونډی د 

 بسونو کی مخ په پیښاور روان ديپخاطر په  ډوند ګ
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یس بوک او مجازي دنیا له چی نشي کولی دی غونډی کی برخه واخلی د ف نوپښت او وافغانانیو شمیرکی څو ورځو ورستیوپه 

خپل فیس بوکونه  وافغانانوډیرپه افغانستان، اروپا، او د نړي په نورو هیوادو کی میشت لی، الری دی غونډی سره خپل مالتړ ښود

د یوالی  او افغانانود پښتنوسي ترانو پښتین او د غورځنګ د نورو مشرانو په انځورونو په حماد منظورغونډی په ویاړدد پیښاور

خپل پیوستون یی  سرهونی د غورځنګ د آرمانپښتون ژغوراو درونو پښتنو وار یی خپل کړي او پدی ک ښایستهپه شعارونو 

 .ید څرګند کړی

 .د بریالیتوب په هیله غونډید پښتنو د دی ستر تاریخی  

 والسالم

 


