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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/۷۰/۶۷1۲         کلیوال جان سلطان انجنیر
 

 لیکنې تحلیلی کی تره عثمان. م استاد محترم د
 :کتنه لنډه یوه ته( لری المل پولیتیک ژیو وژنه پښتون)

 

 روان د صاحب کی تره عثمان استاد محترم لیکوال او محقق شخصیت، علمی پیاوړی وطن د الندی عنوان پورته د
 ړیدهک خپره کی پورتال درانه په جرمن ـ افغان د لیکنه تحلیلی پوری زړه په یوه نیټه( 1۶) په میاشتی د جوالی د کال

 هیله هن لوستونکو د پاره د ځل لومړی د صاحب سیستانی اکادمیسن محترم. ګرځیده و وړ پام د لوستونکو ډیرو د چی
 او کړو کار همدا ما کړی، وړاندی نظر خپل هکله دی په او لولی و بیا بیا لیکنه تحلیلی دا کی تره استاد د چی وکړه

 تونوحقیق په او معقوله یوه ټولو تقریبا   چی لوستل و هم نظرونه دوستانو درنو د اړه په موضوع د می څنګ تر دی د
 په تفاوت نظر د زما سره دوستانو نورو د. یم شامل سره توپیر یوڅه په کی ډله هماغه په هم زه. ده بللی لیکنه والړه
 :کیږی وړاندی ډول الندی په چی دی کی ټکو بیلو بیال څو

 په ولسیز څلورو نژدی د ده څرګنده چی ځایه ترکومه. «لری المل ژیوپولیتیک وژنه پښتون» دی عنوان لیکنی د ــ
 وژنه «پښتون» یواځی خو وی، هرڅه یی المل که شویده تحمیل باندی افغانانو په جګړه نابرابره کومه چی کی اوږدو

 ژوند کی جغرافیه په افغانستان د چی ده مجموعه قومونو هغو ټولو د «افغان» او ده، وژنه «افغان» بلکی ده نه
 .وایی ښه به ډیر «لری المل جیوپولیتیک وژنه افغان»  چی وایی داسی عنوان دا که نو.کوی

 پولیتیک یوژ یوو په پښتانه خواو دواړو ډیورنډ د: »لیکی کی تره استاد الندی عنوان تردی کیږی؟ نښه په پښتانه ولی ــ

 د کی زړه په یاآس د دهلیز جغرافیایی دغه روایت په تاریخ د: دی میشت کی سیمه وړ پام د ستراتیژیک ژیو او
 مرکزی د او .....ترڅو شی ورانه باید کال جنګی. شویده پیژندل حیث په کال جنګی د پاکستان او هندوستان افغانستان،

 باید رهپا د دهلیز وی جغرافیه د. «راشی الندی کنترول تر الره اکماالتی او لوژستیک بریښنا ګازاو تیلو، د آسیا
 درجو( ۰۱) او دقیقو( ۰۷) او درجو( ۶۲) د البلد عرض شمالی د کی برخه مرکزی په آسیا د افغانستان: چی وپوهیږو

. لری موقعیت منځ تر دقیقو( ۰۷) او درجو( ۰۷) او( ۰۷) او درجو( ۲۷) البلد طول شرقی د او دقیقو( ۰۷) او

 غرونو د. ده نیولی غرونو یی برخه سلنه( ۰۷) چی شویدی، اندازه مربع متر کیلو( ۲۰۰۷۷۷) یی مساحت عمومی
( 1۰۷۷) تر یی والی لوړ اعظمی چی ، کیږی راپیل څخه غرونو له پاراپامیزاد او بوبک سیا د کی غرب په یی سلسله

( ۷۰۷۷) یی ارتفاع اعظمی چی سره غرونو د بابا او فیروزکوه د کی افغانستان مرکزی په شوی، ثبت پوری مترو
 چی کیږی وصل سره سلسلی د غرونو د هندوکش د لور په شرق شمال د بیا او کیږی ځای یو رسی، پوری مترو

 کیلو( ۷۷۷۷) د هراته تر پامیره له سلسله اوږده دا غرونو د توګه دی په او رسیږی ته مترو( ۰۷۰۰) یی لوړوالی

 وغرون د. ویشی باندی حوزو جنوبی او شمالی دوه په هیواد دا لحاظ وی جغرافیه په سره، اوږدوالی زیات په نه مترو
 وزیح تر آباسین د یی کی خوا جنوبی په ده، غزیدلې لور په شرق شمال د بیا او غربا   ـ شرقا   اکثرا   چی سلسله دا

 انافغ نور کی برخو مرکزی او شمالی په او کوی ژوند قومونه بلوڅ او یی پشه نورستانی، پښتانه، عموما   پوری
 وښتنهپ اساسی اوس. دی آباد راهیسی پیړیو پیړیو له سره اکثریت په نور او ترکمن هزاره، ازبک، تاجک، لکه قومونه

 د ای سیمه میشته پښتون یواځی لری حیثیت کال جنګی د چی( دهلیز یی جغرافیا) دغه کی زړه په آسیا د چی داده

 غیر یچ حوزه شمالی افغانستان د که ده؟ شامله پکی هم حوزه شمالی که او نیسی کی بر په حوزه جنوبی افغانستان
 کومی له انتقال بریښنا او ګازو تیلو، د آسیا منځنۍ د نو شامله وی نه کی دهلیز دی په دی میشت پکی قومونه پښتانه

 وا شمال د ساحه ټوله افغانستان د چی ومنو دا باید کبله همدی له نو شی؟ نیولی صورت ته لوری جنوب د نه الری
 .ساحه میشته پښتون یواځی نه کیږی ګڼل دهلیز کیدو وصل د منځ تر جنوب

 د امریکا او ناتو د ورځی نن د او شوروی د ورځی پرون د انګریز، د ورځی وړمی د چی نشته شک څه کی دی په

 زما وخ رسیدلی تاوان زیات مال او سر د ته قوم پښتون نه قوم افغان هر بل د کی جګړه په سره قوتونو نظامی لویو
 شی یدایک هم څه نور ځنی بلکی نه موقعیت وی جغرافیه حساس او پولیتیک جیو قوم پښتون د یواځی یی المل اند په

 :له دی عبارت داڅیزونه سره لنډیز په چی

 طیتاافر پښتنو د کی قبلولو او منلو په ایډیالوژیو راستي او چپي د ــ. 

 ورکول ارزښت زیات حده له ته کودونو کلچری ناوړو او دودونو منفی ځینو ــ. 
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 5تر ۶ له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مینه پایه نا سره کړی زده د چلولو د وسلی د پرځای کړی زده د تعلیم د ــ. 

 غوښتنی یات لوړ د منځ تر روښانفکرو او لوستو د او جوړیدو د( ډلو)ګوندیو د کی عوامو نالوستو په پښتنو د ــ 

 اونه، شی راټول پری قومونه چی لری ونه مشران اویا مشر داسی پښتانه شویدی المل دی د احساس ناسم
 .شی تی پا میړنی هم کی میدان په سیاست د دی میړنی کی میدان په جنګ د چی څنګه لکه

 دوست د ته دښمن او دښمن د ته دوست یعنی احساس پیژندلو نه دښمن او دوست د چی دا خبره وروستئ او ــ 
 یدلک راښکیل کی مولو په طمعی د سره سانۍآ په هم یا او کتل سترګه په شک د ته دواړو اویا سترګه په

 کی خپلو په یی هم او کړی مخامخ سره ګزارونو د نورو د هم یی پښتانه چی دی واقعیتونه ترخه هغه نور

 .کړیدی اړم سره ته بل یو
 باندی د او طرفه له حکومتونو کابل او امریکا د کی دننه په افغانستان د پښتانه: »چی لیکی کی تره استاد محترم

 د:»چی زیاتوی استاد توګه همدی په «شول ونیول الندی ګزارونو تر خوا له پوځ د پاکستان د( خواته هغی ډیورنډ)
 وریپ کچی تر سایډ ژنو د ان کی حاالتو ځینو په چی حذف فزیکی پښتنو د الری له جګړی انډوله نا او مهالی اوږد

 «لری قرار کی سر په اجندا جګړیزی د امریکا د رسیږی

 پښتنو د نیا د ټوله دا ولی چی کیږی پیدا سوال دا ته سړی نو بولو و حقیقت او سمه وینا دا کی تره استاد محترم د که
 ایران وا پاکستان که اخلی، به انتقام هډونو ماتو خپلو د خو کوی دښمنی ورسره روس او انګریز که لری؟ دښمنی سر

 زیات نه څلویښتو د ناتو د نو وی، کی منځ په به ستونزی فرهنګی هم یا او حدی سر څه خو کوی ښمنی د ورسره
 هم دولت شوروی او رسیدلی ته پای هم جنګ سوړ چی کی حال داسی په) ولی دولت امریکا د کی سر په او ملکونه
 وجود فزیکی دوی د الری له جګړی د چی غواړی چی کوی دښمنی ستره دومر سره پښتنو د هم بیا( لری نه وجود

  ورکړی؟؟ ځای کی اجندا ایزی جګړه خپله په ته هغی پوری سرحده تر سایډ جنو د او حذف
 ړیدهک بدی داسی کومه سره شیخانو د هیوادونو عربی د کی اوږدو په تاریخ د پښتنو چی پوهیږی نه سړی همدارنګه

 الس یادار استخباراتی د پاکستان د دی هغه کړی، راټول ته پښتنوسیمو د باغیان او یاغیان ټول نړۍ د دی هغوی چی
 او امریکا د پاره د تل د سیمه پښتنو د څو تر واخلی غاړه پر دوی دی مصارافات اکماالتی ټول او ورکړی الندی

 شی؟ پاتی الندی حملو د پاکستان

 نظامی النړیو د کی جګړه افغانستان د ږمو که: »لیکی کی برخه یوه په لیکنی خپلی د صاحب کی تره استاد محترم
 :وکړو اشاره ته مواردو دوه باید شو کی لټه په بریالیتوبونو سترو د( ن،ن،ا)ائتالف

 ړشوورک نوم کیدلو افغانی جګړی د ورته چی پارول را عصبیت قومونو پښتون غیر د ضد په پښتنو د ــ. 
 لق،خ داعش، ګوند، اسالمی طالبان، کی نتیجه په چی وهل لمن ته ټکرونو مخکینیو کی منځ په پښتنو د ــ 

 جګړه هپ سره پښتنو حکومتی غیر له پښتانه حکومتی او واقع کی دریځ په دښمنی د سره بل یو ملت افغان

 «شول
 نه وافقهم سره یی نظر د «راپارول عصبیت قومونو پښتون غیر د ضد په پښتون» د توګه په افغان پښتون یوه د زه

 کی نونوپال او پرګرامونو کومو په ضد پښتنو د توګه کتلوی په دی قومونه پښتون غیر چی یم باور دی په نه او لرم
 افغان د چی وی موجودی قواري او څیری داسی به کی نځم په قوم افغان هر د چی ده ممکنه دا! هو. وی شوی ورګډ

 د فتص په مزدور د یا او پاره د ګټو خپلو د خوښه خپله په ته کولو تازه اور د بدبینیو او دښمنیو د منځ تر قومونو

 غرض داسی د دی قوم ټول چی ورکوی نه معنی دی د ډول هیڅ په دا خو وهی، و لمن پاره د غرضونو د پردیو
 د زاریم استاد او سیاف استاد د) کی جګړه روانه په کلونو څلویښتو نژدی تیرو د والړوی، شا تر عناصرو لرونکو

 قوماندان د یا او کی ښار په کابل د کی کال( 1۲۲۶) په چی پرته جګړو جاهالنه او ناروا هدفه، بی د منځ تر ډلو
 رو شی نه مثال داسی نورهیڅوک ،شولي ته منځ را( یک سیمه افشارو په کابل د منځ تر قوماندانانو هزاره او مسعود
 مه دلیل خبری دی د ګومان په زما او وی، وتلی را ته جګړی وړاندی په قوم افغان بل د دی قوم افغان یو چی کولی

 افغان هر په زیات چنده دوه نه هغی له لرو، انسانان جاهل او خائن کی ټبر او قوم هر په ږمو چی څومره لکه دادی،
 د خوا له خپلو د هم او پردیو د هم چی لرو، هم عالمان او پوهان دوست افغان او دوست انسان پال، وطن کی، قوم

 ،یایمان خپله کی بیدارۍ په قومونو د او کوی غندنه یی کلکه په نو درولی شی ونه که رسول، سرته اعمالو ناوړو
 .رسوی سرته توګه ښه په وظیفه افغانی او انسانی

 ده طرحه داسی یوه دا....«  وهل لمن ته ټکرونو پخوانیو کی منځ په پښتنو د چی:»وایی چی هکله په مورد دوهم د

 ښتنوپ د ټولی ملت، افغان او خلق داعش، ګوند، اسالمی طالبانو، ،د ګوندی چی ورکوی باور داسی ته لوستونکی چی
 ولټ چی دی ټپلې ډلې مذهبی او سیاسی ټولی دا داچی حال. شویدی تنظیم او راټول پکی پښتانه یواځی او دی ډلی
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 5تر ۰ له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کیږی، هت رامنځ نښتی والی وسله او ټکرونه ترمنځ دوی د که نو لری، ګډون اندازه کمه یا زیاته په پکی قومونه افغان
 ونهدبرخور او ټکرونه سیاسی هم یا او مذهبی بلکی ده، نه جګړه او ټکر منځ تر قوم پښتون د یواځی یا او قومی دا

 هم او ازبک هم هزاره هم تاجک، هم شته، پښتون هم کی ډله هره دی په. پیښیږی منځ تر ډلو څو یا او دوه د چی دی
 ....نور او نور

 څهیو د «شول کی جګړه په سره پښتنو حکومتی غیر له پښتانه حکومتی» چی جمله دا کی طرحه دی په همدارنګه

 وا طالبانو او اسالمی حزب د قواو، حکومتی او طالبانو د داعشیانو، او طالبانو د دا آیا چی ده کبله دی له خبره دقت
 د بیا وا شی؟ بللی جګړه منځ تر قام پښتون د یواځی څنګه ټکرونه او نښتی منځ تر قواو حکومتی او اسالمی بحز د

 هکوم په هیواد د سره قواو دولتی د هم اویا کی منځو خپلو په یا جبهه جګړیزه ګوند د ملت افغان د او ګوند د خلق
 وه،ش ولیدله کی ډګر جنګي په هیواد د پرون تقریبا   چی ډله داعش د چی ده دا خو خبره مهم بله لری؟ شتون کی نقطه
 ټپله رو باندی قوم پښتون په ډله تخریبکاره دا ولی شویدی؟ ټول را سره پکی خلک نشنلیټۍ کومی د او دی څوک

 والۍوسل لویی په شینوارو د والیت ننګرهار د پاره د ځل لومړی د ډله ورانکاره داعش د چی ده معلومه ته ټولو کیږی؟
 مه پښتانه فیصده دوه کی ډله دی په قوله، له شاهدانو عینی او معلوماتو د زما یم، شینواری هم اوزه شوه ظاهره کی

 هپ دوی د پوهیږی، نه ژبه پښتو په هم یی یو چی دی کسان هسی زیات نه فیصده ۲۰ د کی ډله دی په لری، نه شتون
 وحشت د وا شویدی ټول را خلک مربوط پوری نشنلیټیو نورو او ازبکانو کشمیریانو، چیچنیانو، عربو، د کی ترکیب

 .(دی نه شاګل مال خاوند ږیری سری هری) د یعنی. رسوی سرته اعمال ډک نه

 ښتانهپ زیاتره چی) مقاومت وال وسله د: » لولو داسی کی برخه یوه په مقالی تحلیلی د صاحب کی تره استاد محترم د
 اش تر مالرسول د ضد په طالب د جوړول، ټپلی ډلی فرمایشی موخه په اچولو نفاق د کی منځ په( لری برخه پکی

 .وهل لمن اورته جګړی د منځ تر( پښتنو دواړو)طالب او دداعش دریدل،
 تشویقول تسلیمیدو د حزب اسالمی د ته حکومت ــ... 
 څوک منځه له اولس د چی ده مانا دی په وژنه مشرانو قومی زرګونو نورو او منصور مال عمر، مال د ــ 

 رهډی تر او شویدی والړی را پوښتنی څه کی ذهن په زما سره لوستلو په ټکو دی د. «نکړی راپورته سر
 :دادی هغه او ګرځی را هم کی ذهن په وطنوالو نورو د به پوښتنی ډول دا چی یم باوری هم دی په حده

 هپ اویا یواځی مقاومت وال وسله وړاندی په ډلو نظامی د ناټو د یا او دولت افغان د چی وی رښتیا به دا آیا ــ:لومړی

 هن باغیانو او یاغیانو له هیوادونو نورو د د نړۍ د برخه لویه مقاومت دی د که او دی؟ جوړ نه پښتنو د سره اکثریت
 سلهو دا آیا شویدی؟ ورکړ نوم مقامت د پښتنو د ورته خوا له اداری استخباراتی د هیواد د پاکستان د او شویده جوړه

 مال د آیا شی؟ جوړی ټپلي ډلي فرمایشی پاره د اچولو نفاق د یی کی منځ په چی دی مقامت ملی یو واقعا   مقامت وال
 اامریک ناټو، د او ده ډله فرمایشی کړل معرفی طالبان اصلی ځانونه یی وروسته مړینی له عمر مال د چی ډله رسول

 طالب او داعش آیا لری؟؟ وجود سند وړ اعتبار د کوم کی برخه دی په آیا شوی؟ ته رامنځ خوا له حکومت افغان او
 کیږی؟ وهل لمن ته اور جګړی د یی منځ تر چی دی ډلی شوی جوړی نه پښتنو د هم رښتیا په په دواړه

 میاسال د چی اوسه تر شی؟ تسلیم ته دولت افغان چی کړیدی تشویق ته دی سازمان کوم او چا حزب اسالمی ــ:دویم

 د وکها لری معنی تسلیمیدو د دا آیا( ورکړی ده نه ال یی نتیجه چی)شویدی خبری کومی منځ تر دولت افغان او حزب
 هرډول د حزب اسالمی که داچی مهمه او معنی؟ ځلو هلو د پاره د راتلو د سولی د او جوړی روغی د منځ تر دواړو

 د دګون دا نور او( ده شریکه کی قدرت دولتی په اوس همدا یی برخه لویه چی) شی راګډ کی دولت په الندی شرایطو
 وا مضر که او وی ګټورکار پاره د ولس شوی برباد افغان د به دا آیا واخلی الس نه دریځ وال وسله وړاندی په دولت
 عمل؟ ګټي بی

 ته الس د ګټو قومی د دواړه دوی آیا مشران، مذهبی که او وو مشران قومی منصور مال او عمر مال آیا ــ:دریم

 ؟؟شول قربانیان هدفونو نامعلومو نورو او سیاسی عقیدوی، د که او والړل منځه له کی وطن پردی په پاره د راوړلو

 ناستو ابوق په او ویده پښتانه مخکی نه جګړی د: »لیکی کی برخه په نتیجی د مقالی دی د صاحب کی تره استاد قدرمن
 وهیدمپ نه و دی په زه. «وباښه ور شعور ملی او ویښتیا جګړی. خبروو بی نه وال شته د غلیمانو بهرنیو او کورنیو

 نۍ،کور یوه چی داوی مطلب نه ویښتوب د که دی؟ څه مطلب کی تره استاد د نه بیدارۍ د شعور ملی او ویښتیا د چی
 مینی د پرځای جګړی جنګ د کی فضا په دوستۍ او نژدیوالی،ورورۍ یووالی، د ملت یو او قوم یو ټبر، یو

 نو کړی،و ځلی هلی پاره د تکمیل د بل یوه د توګه دوسنتانه په او نیوی الس د بل یو د ،لورینی او خلوص،پیرزوینی

 هم کی لسو افغان ټول په بلکی کیږی، سترګو تر نه نښانه نښه کومه داسی کی قوم پښتون په داچی یواځی نه خو بیا
 داچی یواځی نه ګومان په زما وی؟ څه مفهوم بیداریدو د شعور ملی د به دلته نو لری، نه وجود احساس ارادی داسی د
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د عورش ملی د کی قومونو افغان ټولو په بلکی نشته، نهنښآ نښه ډول هیڅ بیدارۍ د شعور ملی د کی قوم پښتون په
 ووال وسله د هغه د او دولت یووالی ملی د افغان د پاره د شیبی کمی یوی د راځی. کیږی لیدل نه اثر کوم بیداری

 خهپرا په هم ډلی او اشخاص چی ده پیاوړتیا او بیداری شعور ملی د څنګه دا. وکړو پام ته حالت موجوده مخالیفینو
 توبمشر اپوزیشن د وړاندی په دولت د هم او لری برخه کی ټاکنه نوشت سر په ملت د او مشرتابه دولتی په پیمانه
 د سبوتاژ د پروسی د سولی د هم او وهی چیغی پاره د راتلو د سولی د هم چی دی شعور ملی بیدار څنګه دا کوی؟

 د سره موادو مخدره د هم مبتکر، او کاشف الرو نوو د فساد د اوهم دی مسؤل مخنیوی د فساد د هم کارکوی، پاره
 برالسی هرچا تر کی قاچاق او تولید په موادو همدی د هم او لری صالحیت مصرف د بودجی ټاکلی د پاره د مبارزی

 هم او لری غاړه په دنده تامینولو د امنیت د خلکو خپلو د هم چی شعوردی ملی شوی ویښ څنګه دا بالخره او دی،
 کوی؟؟؟؟ همکاری او مرسته سره بانډونو تروریستی د پاره د وړلو منځه له د امنیت د ورځ هره

 ردل مقاومت او جهاد وړاندی په اشغال د: »لیکی داسی کی برخه په نتیجی د صاحب کی تره استاد قدرمن همدارنګه

 ړتیاپیاو ته لیکو مقاومت د یی وړاندی په یرغلګرو د او وړی منځه له عمال   کرښه بیلتون د منځ تر پښتنو اوبرو
 پوهاوی په حقانیت د داعیی د مقاومت د ډلی ځینی قومونو غیرپښتون ځینو د کی وختونو وروستیو په. ده وربخښلی

 ډولن دی په صاحب کی تره استاد محترم د «شوی داخل ور لیکوته مقاومت او جال نه ټوپکمار مشرتابه خپل د سره
 البان،ط لکه ډلو والو دوسله چی داده خو پوښتنه لومړی. کوی خطور کی ذهن په انسان د پوښتنی لسګونو په کی جملو

 دیسعو ایران، لکه هیوادونو نورو د سیمی د او مستقیمه په پاکستان د خوا له نورو او داعش او اسالمی حزب القاعده،

 او جګړی روانی( استخدامول پرسونل اجیر د او مرسته مالی)مالتړ او همکاری غیرمستقیمه په اونورو عربستان
 جهاد عمل دا ډلو والو وسله دی د که شی؟ لرلی جواز مخی له قضاوت کوم د ورکول نوم د( جهاد) د ته وژنی افغان

 نادار او غریب ښځي او نر زاړه، او واړه ګنا بی چی کسان ګډ ور کی عملیاتو په وژنې ځان د ورځ هره دا نو وی
 مقاومت وال وسله دی چی لری حقیقت خبره دا آیا وګڼو؟ جنت اهل او شهیدان او غازیان ، مجاهدین هم وژنی، افغانان

 داچی یواځی نه کرښه تحمیلی او منحوسه دا نظر په زما وړیده؟ منځه له کرښه بیلتون د منځ تر پښتنو برو او لرو د

 خیالی ید دولت پاکستان د ده، شوی محکمه الزیاته اوس همدا نسبت په کلونو دیرشو تیرو د بلکی تللی ده نه منځه له
 یکرغیړن همدی د ورځ هره ورکړیدی، وجود فزیکی سره جوړولو په تاسیساتو پوځی د کی برخو ډیرو ته، کرښی

 د باندی بانډو او کلو سرحدی په تویاوآل د ننګرهار او نورستان ، کونړ د لوری له پوځ پاکستانی د نه څنډو له کرښی
 رهت استاد محترم د. وراړی تاوانونه درانه مال او سر د ته افغانانو دفاع بی او کیږی ګزارونه وسلو درنو او سپکو
 اداری ملتو ملګرو د اړه په حملو دی د ولی چی کوی نیوکه دولت افغان په خاوندان پوهی او نظر د ډیر څیر په کی

 حق پلخ د توګه څرګنده او ښکاره په نه دولت له پاکستان د کی رڼا په حقوقو نړیوالو د ولی او کوی نه شکایت ته
 استنوی ار او تیریدو د د عناصرو ورانکارو د ته افغانستان لیکه دا چی ده سمه داخبره کی تره استاد د. کوی نه مطالبه

 بل د تیریدل نه کرښی دی د اوس پاره، د افغانانو عادی نورو د خو تللی منځه له کی وخت هر او ځای هر په پاره د
 وازی در د افغانان سلګونو په کی دروازه په تورخم د ورځ هره چی یو شاهدان ټول مونږ. دی ستونزمن نه هروخت

 هپ چی ولیدل هم دا مو کی پرون همدا په او کیږی مخامخ سره رټلو او وهلو د کی وخت په راتیریدلو او تیریدلو د نه

. یدلورس ته خالت ترینګلی مناسبات وروسته نه نښتی والی وسله درنی د منځ تر هیوادونو دواړو د کی سیمه همدی
 ملر نه معلومات هیڅ هکله دی په زه ؟ ده تللی منځه له عمأل کرښه دا بیلتون د چی شی کیدلی ادعا داسی څنګه نو

 جال ار نه زعامت ټوپکمار خپل د چیری او کله ډلی ځنی قومونو پښتون غیر کومو د کی کلونو وروستیو دی په چی
 وی نه معاش یا ورته وخت په چی عسکر ناراضه کوم بیا که او شویدی، یوځای سره لیکو مقاومت د او شوی

 ینو کومه دا وی ورتښتیدلی ته والو وسله او وی شوی ناراضه خبره کومه په نه منصبدار خپل د یا او ورکړشوی

 ډیر تیښته ار تیښته ته بلی نه بلی د او بلی نه ډلی دیوی دا کی جنګونو وطنی خصوصا   جنګونو ټولو په او ده نه پیښه
  .کیږی نه محاسبه ډول هیڅ باندی ور کی نظام عسکری په چی لری تاریخ اوږد

 :لیکی استاد شو، خستلی وانه تر می مطلب او پوهیدم ونه مهوم په جملی دی د کی مقاله په استاد د
 «وی من برخه نه وجدان سالم او شعور ملی د چی نیسی کی غیږ په کسان هغه ټول( هویت افغانی) »
 چی کسان هغه آیا. نشته تعریف( وجدان سالم) او( شعور ملی) د دلته چی پوهیدم ونه مفهوم په جملی دی د ځکه زه

 انعنو په پرسونل شوی استخدام د شبکو تروریستی د بلکی نه عنوان په مقاومت ملی د ډلی والی وسله موجودی
 کسان؟ لرونکی ذهنیت معکوس د که او دی خاوندان وجدان سالم او شعور ملی د پیژنی

 رښهک کاڼی د اند په زما او پوری زړه په ډیره یوه کی برخه یوی په مقالی تحقیقی خپلی د کی تره استاد همدارنګه
 :لیکی استاد. ورکوی ځواب تکمیلی ته نیګړتیاو ټولو مقالی دی د چی لیکی جمله ښونیزه
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 وا کړی ورنه رنګ تعصب قومی د ته غوښتنی حق چی شی رسولی سرته رسالت تاریخی خپل وخت هغه پښتون»
 ملیج ستری مګر لنډی همدی د «نکړی بدله وسیله په کیدو حذف د حقونو د قومونو وروڼو نورو د غوښتنه حق خپله

 تلف د حقونو د قومونو ورونو نورو د چی وکړی بڼه داسی په مطالبه حقونو خپلو د قومونه افغان ټول که کی رڼا په
 ورسیږی ته دارحق به حق ونیسی، ځای خپل عدالت ټولنیز به کی ټولنه افغانی په چی دی یقین بیا نو شی نه سبب کیدو
 له مو به السونه پردیو د ورسی، ته پای به جګړه .شی همواره الره ته پرمختګ اړخیز هر ملی به توګه دی په او

 ژوند خوښی خپلی د به کی وطن واحد او ملت واحد یوه په ګرځو، و به خاوندان ازادۍ ریښتونی د شی، لری غاړو
 ژوند له توهین او تحقیر د کی ملکو پردیو په شی، برخه مو په آبادی شو، به لرونکی اعتبار او اعتماد نړیوال د ولرو،

 .ویاړو و کی برخه هره په دنیا د به هویت افغانی خپل په بالخره او شو خالص کولو
 .هیله په کیدو عملی او تحقق پوره د جملی پورتنئ همدی د صاحب کی تره عثمان. م ډاکټر استاد دروند د
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