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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

  م٢٩/٠٨/٢٠١٠                                                                             سرلوڅ مرادزی
                   

   د پښتونستان ورځ هېره شيمه پريږدۍ
 

ن  ،په سفره مهال وړاندې هېواد ته  ايو تر  ېديد پښتونستان پر چوککابل کې مې د نورو  ې ول ه .  ستر که 
ای پاتې وو ايه لری او نښان چې پخوا هلته موجود وو خو د پښتونستان بېرغ ، هم چوک پخپل   ، اوس له هغه 

کال او  وچه شوې کې د اوبو شرارهپه چوک. یشو ه تللي هم يينوره  والې ته پاتيږي او دا چوک يوې .  له من کن
ه و کيږي مترۍ کې۵٠په  ارګ ته نږدې هر  همداراز چال چلن جالل اباد کې . د ولسمشر تر زنې الندې تر ستر

ايو کې هم حال دغسې   . بولهپښتونستان واټ سره هم کيږي او په نورو 
کسې  کله چې خلک په سرويس. ي ال اوس هم د خلکو په من کې د پښتونستان چوک په نوم ياديږخو دا چوک يا بل ، 

ايه تيريږي ترخپل من نښه يي د پښتونسترمو د پښتنو وتلو  دې چوک کې تېرمهال .ان چوک وي او يا پلي له دې 
اد فخرافغان باچاخان ادمشرانو لکه اروا ې  د پښتونستا وليخان، اروا خبرې کولې تودې ن د خپلواک په اړه د ور

ادعراو کله به د پښتنو انقالبي شا ند اروا ک په دې اړه خپل سو    . شعرونه لوستله اجمل خ
له تر ډېره حدهسره له دې چې پخوانيو دولتونو هم د پښتونستان ورځ  او يوازې به يي په دې  تشريفاتي او نمايشي لمان

کېالک ورځ  و په اړه د پنجابي  ول کال به د پښتنو او بلو و سره پيوستون ته پام کېده او نور  د کوزو پښتنو او بلو
ۍ ناست ووچپه مي من په ک په تېره بيا په دويمه سقاوۍ کې د رباني د وا خو د مجاهدينو، چنو ته د خيرات پر غون
ول شوه، پاکستان کې د مجاهدينو د رځ پنجاب ته دا ومهال ه بيخي له پامه وغور نې په بدله کې د سوغات پتو  استو

و سره د پيوستون ا مناو له کوزو پښتنو او بلو ای له هغو سره په کرکې او دو   . بدل شوو مالت 
ې سره  اوس هم د کرزي په اداره کې د وږي نهمې يانې د پښتونستان په دولت کې . د ميری مور چلن کيږي ور

ۍ د خه   چې دا ورځ ورو ورو له افغان دولتحاالت داسې برابروي  پنجاب د خو لپارهيني ک اوهم افغان ولس 
وخپلو برو له   او بلوڅ او کوز پښتانهشیهېره  خه بې برخې شي افغاني ورو تېر کال هم دا ورځ زړه .  له مالت 

ه و او قبايلو نازړه يوازې د اقوام ل شوهوزارت له الرې په ډېره پيکه ب   . ولمان
نده ده چې د کوزو پښتنو او  ر ولو ته  وسره د پيوستون په اړهدا اوس  ې تل له دوه  په افغانستان ک موږ دلته،بلو

  .  سرهيو د افغان ملت او بل د افغاني بېالبېلو حکومتونو له چلن. ونې چلن سره مخ يوو
ند وږې نهمه خو دا . نو په شپول او لمن کې نه دی ايساران د دولتونو د نيتو يوازې د افغانست او د پښتونستان غور

ن د ډيورن د تپ ې په دواړو غاړوېلغور ان سره پراخ ولسي مالت لري کر ، پښتانه او بلوڅ په افغانان . له 
ونو ې ريښې لري لس ونو  ه ژبه او شريک روايات لري، يوه جغرافيوي سيمهدوی  تاريخ. او سل ه . ،  ن لکه 
وک  همبه په ډان نه بېليږي همداشان دوی چې او   .نه شي بېلوالی 

ولې پښتونخوا قومي مشرانو، په پغمان لمريز کال١٣٢٨په  « وندونو سرمشرانو او ، د لرو پښتنو د ملت کې د  پالو 
يو استازو او د افغاني دولت لوړ پوړو چارواکو په يواستازو ې کې ، د برو پښتنو د سياسي ک ې سترې ملي جر

ه  ه چې د وږي  پريک و د پيوستون ورځ وي او د پښ مه به د افغانانو٩وک ې په نوم به ، پښتنو او بلو تونستان د ور
و . ياديږي ه وشوه چې دا ترانه به تل د پښتنو او بلو ه کې د پښتونستان په ملي ترانه هم هوک ه نوموړې جر همدارن

خه مخکې خپرېده مهال د خپرونې په پای کې د شپې د اتو بجو د لپاره د کابل راډيو د هغه   ».پښتو خبري سرويس 
وليزه کې د کوزو پښتنو د خروستهو کال ١٣٢٨د  ې او په  پلواک  افغان ولس پرته له دې چې حکومتونو له دې ور

ي ه چلن ک ن سره  و پخپلو  يي دا ورځغور ون سره پاللې  رسنيو کې ، مشاعرو او، الريونونوغون په پراخ غبر
   .ده

کېالکه د خپلواک لپاره د کوزو پښتنواوس همد دولت برعکس افغان ولس  و، له پنجابي   سره د هراړخيز  او بلو
  . ده ساتلېمالت روحيه ژوندۍ

ې په مهال کوم رول ې ج ه د سيمې د ژاندارمو هېوادو پاکستان تهويدي ل چېد س  د  يا په دې سيمه کې او پتو
کولو لپاره ونو د  ن ی خپلواک غور ې په و ورک ې ج اوس چې  . ختمېدو سره هغه پايته رسېدلی دی، د س
ول ېدلپاکستان نه يوازې سيمې بلکې  ر رو د استولو زيرمتون  ۍ ته د تره  او خپل زوړ يار لويدي هم یې ن

تنېون په اړه، د پاکستان د شتسره پزې ته راغلیپاکستان  ته کيږي پو    ! رامن
ې روسته د يمن دوه بېل هې بلخوا ې ج د ويتنام ديموکراتيک ، وادونه په يوه هېواد بدلېدالی شيدا چې د س

اييدلی شي جمهوريت کې احد او پياوړی  او د برلين ديوال ړن او په اروپا کې بېرته وسهيلي او شمالي ويتنام يو
ې دواړو غاړو ته په کوم المل ډي، دجرمنې جوړېدالی شي  ولې پښتون ملت نشي جوړيدای اوواحد  يو ورن تپلې کر

ېدالی ه نشي ړن کر       !د ډيورن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ه رو  د د حاالتو بهير  چېهمدارن يوال فشار پنجاب پر ستوني د القاعده او تره ۍ ورځ  د پالنې له کبله د ن ک
يږي ۍ کې تربلې تن  د پنجاب په وړاندې د افغانستان دري  او بلخواخپل اغيز له السه ورکوی، پنجاب په سيمه او ن

يواله کچه ه او ن خه د افغانانو د ملي او تاريخي ښتلی او پياوړي کيږي چې غپه سيمي  دا پخپل وار له پنجاب 
تنو      .    مرستندوی واقع کيږيالسته راوړلو کې په طرحه او غو
خه جوتيږي شويو له ياد و سره د افغانانو د پيوستون او مالت په موضوع  ٩ د وږي چېخبرو   مه او د پښتنو او بلو

ته شويو نويو حاال   .تو په چوکاټ کې له سره کتنه وشيبايد د رامن
  :نوې کتنه کې الندې چارې په زغرده مطرح شي 

 د اقوامو  او، جالل ابادپه کابلې  دولتي پرتمينو مراسمو سره يواز په ملي او مه د پښتونستان ورځ بايد٩ــ د وږي 
ول هېواد کې  بلکې، کې نهقبايلو د وزارت په چوکاټ ل شي د دولت په کچهپه    .  ولمان
ون  ې ت ريز١٨٩٣چې په ــ د ډيورند کر عبدالرحمان خان لخوا د واک د  او د هغه مهال افغان امير کال کې د ان

يوالو ارونو پر « په اړه سيمو د ويش ه  بنس د دوو بېلونه د ن ، هغه السليک شوې»  او واکمنو هېوادو د سرحد پتو
ي تيا راوو ون په دې اړه افغانان حق . سراسري کمپاين پکار واچول شي او د ولس پوهاوي لپاره د هغه په اړه  له 

ايولو ريزدولت خبرهلري افغانستان سره د ډيورن پورې غاړه پښتنې سيمو د بېرته يو پنجاب سره چې  او ، له ان
کله هم د پښتنو د سيمو په اړه ل کېدیهي ريز ميراثخور نشي  ي د ان   . ، راپورته ک

ريز کېل دي افغانستان زيات شمېر هېوادونه لويدي، امريکا او دــ اوس چې ان خه  پنجاب ،  کې  د دوی له شتون 
و په حل کې همکاري او مرسته جل                .ب شيسره د ملي او تاريخي ستون

کو کې بايدــ  افغان دولت و سره د  په صفا  الر د کوزو پښتنو او بلو يپيوستون او مالت په اړه خپله ت انه ک    رو
الر انه وکې بايد په ت ې خواوې رو ون و خواو .يولې تتې او  ون اوي کې دا هم راتالی شي  د  ډيورن د  ر

ې د دواړو غاړو پښتنو قومو لنو ته واک ورکر تنه   يوې شي چېک م « ولپو ړه په اراتلونکې   خپلېکې د» ريفرن
اييږي اوافغانستان  چې وي هم واکښتنو ته داکوزو پ! هوډ ونيسي هېواد جوړوي د لوی افغانستان پنوم يو   سره يو 

   !ل کې پخپل پوره ملي واک بسيا کويشکي د پاکستان په ت پنومپښتونستاند او يا 
و پد  ندنو او ه کېالک  پاتې نوم ه م پنجاب دې ته اړويستل شو چې لهلروبرو پښتنو د پلپسې سر ريزي   ان

ای ه هم پنجاب د پښتونخوا له نوم س.  ومني د پښتونخوا نومصوبه سرحد لری او پر ره د خيبر روستاړی هم که 
ی  ندويچور ک ر ل کيږينخو بيا هم د پښتو، ې د پنجاب شوم او بد نيت  وبر که لر. خوا نوم د پښتنو يو بری 

ي په راتلونکې کې بهجوړان   سمپښتانه د نويو حاالتو سره يک که افغاني .  ډېرې نوې ملي برياوې ترالسه ک
ي او د خپلو يښتيا د افغان مور شېدې خوړلې ويطالبانو په ر خه راجالک رو او القاعده  يوالو تره ان به د ن  ،

ويافغانستان  خوله به د خپل هېوادوپکونه  ر ای د پنجاب په لور ورو      !   پر
ې په وياړ    !ولو لروبرو پښتنو ته مبارکي وايمددې ملې او بختورې ور
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