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  موخو لپاره وجنګيږيبايد د پښتنو د  د پرديو موخو پرځای ، طالبان
 

ه راتپل شوې ده  ې .زموږ د پښتنو پر سيمه ، اوس جګ الراچوونکي يوخوا د امريکا په مشرۍ لوېدي او  ددې جګ
 »فاحشې  « نېلوريو ترمن پنجاب يا اسالم اباد ، د سياسي بدلم  اړخو اوددې دواړو. بلخوا القاعده او ترهګر دي 

وروي او القاعدې او ې لوېدي او امريکې سره د القاعدېرول لوبوي ، يان ې سر  او ترهګرو پر وړاندې د جګ
  .  اړولې ده ترهګرو ته يي خپله خاوره د روزنې او پالنې لپاره په خوندي او جنتي ځای

ۍد سيمي کېلو غاړو سره او ن ولې لوبې په من .ه خواخوږي لري  په يوه يا بله ب نور هېوادونه هم ، له   خو ددې 
ه کې د سون د ۍ او پردۍ جګ بال توپ له هرې خوا شوټ خوري او په دې خون ه کې پښتانه لکه د فو و پتو  لر

  . سوځيږي کارول کيږي او
ه وړلو لپاره  سيمې ته د ترهګرو او القاعدې د ځپلو او م چې دوی پښتنيامريکا او لوېدي دا خبره کوي راغلي دي ن

په بره . هر وخت چې زړه يي وغواړي ، په تېره بيا امريکا خپل نوي او ازمايلې سرتيري سيمې ته رااستوي نو ځکه 
ه الوتکې ورځ تر من د پښتنو په لسګونو حجرې ، دېرې  پښتونخوا کې پيلوټ واال او په کوزه پښتونخوا کې بې پيلو

ي له خاورو سره خاو ن و استو والو يي بدلوي او د عادي و   .رې کوي او په کن
ۍ کې يوازې د پښتنو سيمه د ئ او اډه ده  القاعدېد لوېدي په اند ، نن ــ سبا په ن ن   دوی لرو بره. او ترهګرو پ
ر بولي  ې ډ   .پښتونخوا د ترهګرو اډه او د القاعدې سره د جګ

ېر د دوی په اند. خو القاعده او ترهګر هم لوېدي ته ورته نظر لري  ه ځای کې   د امريکا په مشرۍ يي لوېدي په 
ئ دئ    استازيتوب د همدلته د پښتنو په سيمه کې القاعده غواړي چې د عربو. ک

خه خپل غچ واخليتر چتر الندې  ي او د عربو او اسرايلو حساب ورسرهلوېدي     . د پښتنو په سيمه کې تصفيه ک
خه د القاعدې او ترهګرو د له من .  خوا لنګه غوا ده  د پښتنو سيمه له هرېبلخوا د پنجاب لپاره  پنجاب له لوېدي 

 په همدغو ډالرو ، په پاکستان کې په تېره بيا د پښتنو په سيمه کې  خو .  په ميلياردو ډالر ترالسه کوي ،وړلو په پلمه
يوال ترهګري ، تاجيکيپنجابي ، ازبک  او دهمدې ان ته راغواړي پاکست هم ، عربي او نور ترهګر روزي او نور ن

 د الس ته )عمق  (  بيا يي په بره پښتونخوا کې د ستراتيژيک ژورغالې ځای پر ځای کوي چې ييپښتنو په سيمه کې
کاروي او هم پرې د افغان د ملي مرکزي و اړتيا لري ،  لکه هواراوړلو په موخه چې پاکستان ورته د هند په مقابل کې

  .نيسي و حکومت د جوړېدا مخه
د پښتونستان د خپلواک لپاره د پښتنو ملي  ،  په م القاعدې او ترهګروې دهمدارنګه پنجاب په کوزه پښتونخوا ک

وندونه ملينشنل عوامي پار او نورپالو دوی په کوزه پښتونخوا کې پر دغه مذهبي بنس. غورځن ځپی    بدناموي 
اپيد کف د سيکولرانو په نوم  ورباندې  اواو کمزوري کوي ږيري او  خپلواک مين سپينپه ملي  او  . لګوير او الحاد  

ه او بنياد پرې راباسي مشران ه داچې د پښتنو س   . پرې وژني او لن
پالو په م توده ساتل کيږي بلخوا له ه د همدغو ترهګرو او بنس    . هند سره د کشمير پر سر د پنجاب شخ

ه وينو چې پنجاب ،  رونو کې ، يانې د پښتونستان د جوړېدو د مخنېوي ، په افغانستان کې په دغو دريواړپه دې تو ه ډ
ه له هند سره د کشمير پهد ستراتيژيک ژورغالې د الس ته راوړلو او  خه د ،کې شخ پالو    له دغه ترهګرو اوبنس

ه کار اخلي اردوپنجاب    .  د يوې برخې پتو
رونو کې  دپنجاب ې د پرمخ ب په دې دريواړه ډ ې ، مالت او د ترهګرو پرله يولو لپاره د لوېدي  ډالرو ، مرست جګ

پال د پنجاب د بې تاريخه دولت. نې پالنې او شتون ته اړتيا لري پسې روز  لپاره  د ساتنې او شتونترهګر او بنس
  .  مثال لري لکه سيروم يا وينه چې د يو ناروغ لپاره اړينه وي داسې

کېل دي خو د پښتنو په سيمه په روان نا يواالن يي ، ايران ، چين او نور . ورين کې نور هېوادونه هم  روسيه او ان
 راتلونکو ري چې دا هېوادونه د دوی دهم غواړي چې د پښتنو د وينو په بيه ، امريکا او لوېدي دلته داسې ماتې وخو

خه د تل لپاره وژغورل شي    .پالنونو له شر
تنه دا ده چې  ه کې پښتني طالبان ولې ور دي او دوی د کومې موخې لپاره جنګيږي؟ خو پو   دې جګ

ه کې د لوېدي ، القاعدېپښتني طالبان  .  دي شوي برمته له خوا او ترهګرو او د پنجاب په حقيقت کې په روانه جګ
ه کا طالبان   پښتنانه ، لوريدريواړهياد شوي    .روي د خپلو خپلو موخو لپاره د يوې وسيلې پتو

پيان  ونو  ه کې هره ورځ په سلګونو شهيدان ورکوي او په زر و وتلو مشرانو خپل د   هره ورځ!پښتانه په روانه جګ
رانو او انجينرانو جنازي په هديرو سپارين، سپي وونکو او استادانو ، ډاک ه   .  ږيرو او پوهانو ،  پښتنو په دې جګ

ولې مادي او معنوي شتمن يو په ې کې خپلې    .  بل پسې له السه ورک
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما
 تعداد  خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

يکدار طالبان چې نور ناوخته نه شي ، پښتانهخوه هم ډېر ناوخته شوئ که  ه کې  د پښتنو   ان چې ځانونه په دې جګ
ه کې بايد  ،بولي ي او دهغو د ترالسه کولو موخې ې او  د پښتنو دې جګ کو کې بيان ک انه  لپاره په صفا او رو

نالر  يخپله تګالر او ک نده ک     .ر
يو راهيسې موجوده اسالم چې له ته د نوي شريعت او اسالم لپاره جنګيږي خو پښتنو تهپښتنوکه طالبان ،   له خپلو  پي

تيا او کمزوري نشته  په دې اسالم. بسيا کوي  ، ورته پاتې ديپلرونو او نيکونو ه نيمګ    . کې 
 او  بايد د القاعدې طالبان.ئ  او هغه ته د پښتنو اړتيا نشته د القاعدې او ترهګرو تش په نوم اسالم پښتنو ازمايل

يترهګرو پر وړاندې خپل دري ه بيان ک نده تو ر انه او  ي له الق او په رو افغان دولت  که . اعدې ځان راجال ک
ياو کوزې پښتونخوا مشرانو سره  ي  د پ لري هغه بايد ستون خه کې د  په دې بر.ښتني دودونو په اډانه کې حل ک

   .ه ليدل کيږيالقاعدې او نورو ترهګرو مالت ته اړتيا ن
هد برې پښتونخوا طالبان و سره په  ياوړي کولئ شي او کوز کابل د افغانانو حکومت پ پر د خپلو نورو افغاني ورو

ه د پښتونطالبان يو سره په  که پنجاب نر وي  .ستان د خپلواک لپاره جنګېدلئ شي  د کوزې پښتونخوا د نورو ملي ک
ي  خه کشمير و مني .د پښتنو له مالت پرته دې له هند  ه د  که القاعده او نور ترهګر د لوېدي او امريکې سره 

ي  هلته او د اسرايلو سره دې د لوېديلري ، د فلسطين ځمکه خورا وړ ځای دئ هلته دې والړ شي پښتانه  . جهاد وک
لئ شي او د ا ې خپله    .لقاعدې مالت ته اړتيا نه لري خپلې ملي 

ي  که د کوزې پښتونخوا طالبان  د پاکستان له حکومت سره د اسالم پر سر جنګيږي ، موجوده اسالم د پاکستان د لوم
يالنيوزير   که او يا. نه وژني پاره دې پښتانه او د پنجابيانو د بيا مسلمانولو ل په خوله د هغه هېواد لپاره کفايت کوي 

يکشمير د ايه بيا هم پاکستان لپاره  ه وي.  وژني  نه خپل قوم دې بې خه دکه طالبان تک   ې د له پاکستان 
او په لر او بر ه پښتونخوا کې دې د پښتنو د يوه غښتلي او واک لپاره خپله پښتو او توره وکاروي  خپلپښتونستان د
ي  نورو پښتنو سرهلت د جوړېدو لپاره په مبارزه کې لهپياوړي دو   .  ځان شريک ک

وعدېالقاد  ،  د موخو ولې د پنجاب طالبانپښتانه  بايد  دوی ،ندي  او سرونهځانونه نورو لپاره  خپل  د او د 
و او موخو لپاره وجنګيږي يوازې ولوزموږ.  د پښتنو د    .  موخه ، بايد پياوړئ افغانستان او لويه پښتنونخوا وي  د 

و راغ و ، نه د پرديو لپاره موږ بايد پخپلو ملي  و لپاره که اړتيا وي سرونه ورک   !ون شو او د همدغو 
و او د ځان لپاره جنګيږي ، پښتان    ول ملتونه او قومونه ، د خپلو ملي    او د هغو جنګيالي لکه پښتني طالبانهنن 

خه مستثنا وي  و او يوازې ا بايد نور. ولې له دې  ندل بس ک و بيا هم يوازې د خپل ځان يانې  د پرديو لپاره سر
و پښتون قام   !لپاره وجنګيږو د 
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