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 2۲1۱۱11۱22          قانع عصمت
 

 پښتانه او جګړه نیابتي پاکستان د
 

 حاکمیت پوځي د پاکستان د بیا ځل یو مشرف پرویز واکمن پوځي پخواني پاکستان د
 .کړ بیان کې الفاظو ښکاره په الضمیر مافي

 خپلو د پښتانه به دوی نو جوړوي، افغانستان ضد پاکستان د هند که چې وویل، مشرف
 .وجنګوي لپاره ګټو د پنجاب د توګه په لښکرو نماینده او نیابتي

 د او هویت ملي بقا، ملي موجودیت، په پښتنو د کې اصل په وینا مشرف پرویز د
 د پورې وقار او حیثیت په توکم ملیوني پنځوس دوه یوه د ترمنځ آسیا جنوبي او مرکزي
 د مالیانو نامه په تش غپو ډوډۍ هغو د یې خندا دا او وه خندا بدماشانو د فلم د موالجټ
 نه لري، ولس نه مقام، نه لري، قام نه چې ده کړې ګړندۍ هم نوره وسیله په لوبې رسوا

 (عصمت قانعاغلی ښ)     .دي ژمن ته قدسیت مذهب د نه او پېژني عظمت دین د نه ادرس،
 په سیکولر پارسي دینه بې وهی د یې اُمت اسالمي ستر وچې نیمې د هند د او واچولو کې په ړیپ   انګریزانو ځل یو

 چې کړ، بدل باندې امبار چټل داسې یوه په تفسیر او تعبیر ناوړه د مذهب د پاکستان یې بیا او ووېشتلو پرې وسیله
 او کې وچه نیمه په هند د هم چې ده، تراړه داسې ُغدې سرطاني د ترمنځ آسیا جنوبي او مرکزي د پورې اوسه تر
 .ورکوي کار لپاره تبې د بدامنۍ د یوازې او یوازې کې افغانستان په هم
 په لپاره خوځوښت مدني د پښتنو د خالف پر والي پاتې وروسته قبایلي د پښتنو د کې سیمه په نهضت اماني چې کله
 پښتنو د لمسون په انګریزانو د وجه په تعبیر غلط د مذهب کې وچه نیمه په هند د هم نو کړ، پورې الس مبارزه ملي
 او دم انګریزي د کې نتیجه په بغاوت او شورش اقلیتونو افغاني د او شو وکارول سره ناځوانۍ په پرضد نجات د

 مرتجعو د علت اصلي استعمال دغه د شو، استعمال سره ناځوانۍ په لپاره سقوط د کابل د یرغل شوی ښکار چوپ
 .وه رابطه ناځوانمردانه ترمنځ شیطانانو انګریزي او کړیو مذهبي

 توګه په مورچل ښکاره یوه د پاکستان ضد پر ناسیونالېزم پښتون د هم نو شوه، عملي دسیسه پاکستان د چې کله
 .شو توظیف

 د او شوې ووهل ډانګ انګریزي هماغه په لپاره خپلواکۍ د هڅې مشرانو پښتنو نورو او پونده مال فقیر، ایپي د
 .ولوېدې ور زولنې او ولچکونه ته السو او پښو مشرانو پښتنو د جوخت سره جوړښت له پاکستان

 هم اڅکزی خان عبدالصمد شهید خان کړه، تېره کې جیلونو په پنجاب د برخه نیمایي کم څه ژوندانه خپل د خان پاچا
 .شو زینت زندانونو د پنجاب د

 او نیازو ڼو،دفتا مریاڼو، کاکړانو، نو،آسیاک ساپیانو، اورکزیو، بنګښو، شینوارو، اپریدو، د خان، هوتي مومند، قلندر
 انګریزي د چې داوه یې ګناه. وو زندانیان بېګناه زندانونو د پاکستان د مشران او ږیري سپین قبایلو پښتنو ټولو

 .بللو خنډ لپاره مبارزو خپلو د یې پاکستان اوالد حرامي استعمار
 د وجود پاکستان د کې آسیا جنوبي په همدارنګه وو، لپاره دښمنۍ د عربو د وجود اسرائیلو د کې ختیځ منځني په که
 .ده دسیسه او پروژه بدنامه دښمنۍ پښتون د پاکستان پورې نن تر او وو دار ټیکه او دار اجاره لپاره دښمنې د ښتنوپ
 دښمن خوړلی قسم وجود او ژوند د وطن افغان بر او لرو د پاکستان پورې ورځې نن تر څخه جوړېدو له پاکستان د

 د پاکستان چې ځکه کېږي، تم نه او ده روانه سره تاب او آب ټول په کې کالونو شپېتو اته تېرو په دښمني دغه او دی
 .دی مورچل انتقام انګریزي د پرضد پښتنو

 د چې پوهېږي ځکه کوي، ګواښ ته هند لپاره دوام د جګړې د کې خاوره په پښتنو د چې دی نه مالمت مشرف
 په پښتنو د به چاړه ښخه کې زړه په هند د او کېږي څوکو له غر سپین او خېبر د به اعالن مرګ د وجود د پاکستان
 .کېږي اېستل را بېرته خپړو زیږو
 هڅه پاکستان نو کړه، ډوبه کې سمندر په هند د نظریه ملتي دوه پاکستان د رهبرۍ په مجیب شیخ د بنګالیانو چې کله

 .راوباسي حنجرې له اقلیتونو افغاني د چیغه خواخوږۍ د مسلمانۍ د لپاره پاکستان د کې کابل په چې وکړه
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 حبیب. کړي سر ژړاګانې ماتم د پاکستان د چې وهڅول یې رباني الدین برهان بدخشان د او الرحمن حبیب نجراب د
 الدین برهان او کړ تقسیم اسالم بنګالیانو چې وویل، کې وینا په ته مظاهرې یوې کې پولتخنیک په کابل د الرحمن
 د مبارزه بېلتون د بلوڅو د او دي روان قدم نقش پر بنګالیانو د هم پښتانه چې ولیکل، کې مقاله یوه په رباني

 .وو شوی جال څخه پاکستان له بنګال چې وو وخت هغه دا ده، روانه لمسون په افغانستان
 د همیانۍ خپلې د یې خصلت مقاومت د افغانانو د چې وو پاکستان همدا وکړ، یرغل روسانو افغانستان پر چې کله

 .کړ بدل تجارت په لپاره ډکولو
 د لپاره پالنې بنسټ او افراطیت د یې لپاره بدنامۍ د دین وسط د اسالم د او کړ تقسیم یې زعامت جهادي افغانستان د

 .کړه استعمال پانګه پطرولي عربو
 سره افغانستان له باالخره او کړه ترالسه پانګه څخه نصارا هر او یهود هر له یې لپاره خپرولو تشدد او افراطیت د

 .کړه خرڅه باندې جبهه نړیواله پر ثباتۍ بې او جګړې د یې تراټه اوږده قبایلو د پرته
 لپاره دښمنۍ د پښتنو د چې رول کوم ده، زېږنده رول مزدور او اجیر هغه د پاکستان د ناورین اوسنی کې سیمه په

 .کړ ترسره رول توګه په غالم خرید زر او اجیر یوه د صرف پاکستان او وو شوي ډیزاین
 د پاکستان د هم ناکامي سیاست ستراتیژیک د هللا نجیب ډاکتر د الس په اقلیتونو افغاني د لپاره جوړې روغې ملي د

 .وموند تحقق وسیله په پالن
 پاکستان د دسیسه دوام د جګړې د پرضد پښتنو د جوخت سره بي جي کي له او لېږل رباني الدین برهان د ته مسکو

 .وو کول زیندۍ غرور پښتون د راځړول نجیب د کې چوک اریانا په باالخره او وه پروژه ګډه روسانو او
 پیشرفت، تعلیم، د پښتنو د جګړه دغه دوی د خو جنګېږي، لپاره پاکستان د او دي پښتانه طالبان چې ده سمه دا

 .ده پرضد ثبات او امن رفاه، اقتصاد، پرمختګ،
 زره پنځه چې ملت افغان متحد چې ده روانه هڅه او کېږي لمسول پرضد پښتنو د اقلیتونه افغاني کې جګړه دغه په

 .یوسي یې منځه له او وشیندي سره دي، هستوګن کې موقعیت جغرافیایي همدغه په کېږي کاله
 کالو ۵۳ تېرو په چې دي پښتانه همدا بلکې وکړي، جګړه نیابت په پاکستان د به کې سیمه په چې دي نه پښتانه دا
 سره انتقام له پښتنو د پاکستان. ږدي نه پرې ځوابه بې به دښمني شوې ترسره لخوا پاکستان د کې سیمه په کې

 .بښي نه وینه شوې توئ خپله پښتانه سره، انعام له پښتنو د نه دی، مخامخ
 پای
 
 څخه په مننه ېورځپاڼ ېمحور درند 


