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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 لو مخکې په    ئرالي

         م١٢٠٨/٢٠١٠                                                                              مرادزی څسرلو
 

   هرڅه له السه ورکوي پښتانهمذهبي سخت دريځۍ کۍ
  

ې  پر دواړوغاړوپښتانه ي ميليونو څخه زيا ت۶٠  له د ډيورند د تپلې کر ه کې تر پنجاب روسته له په سيم.  ي
و ، ترکمنانو، ، فارسيانو، قزاقيانو، ازبکانوتاجيکانو   . زيات ديقومونو څخهبلوڅانو او نورو وړو غ

ه جغرافيوي او تاريخي لحاظ پښتانه او د دوی سيمه د يادشويو قومونو ترمن مرکزي حيثيت لري او تل يي د  پ
ېيووستون او پيوستون ، د سيمې په سوکالۍ ښتنو د ملي حکومتونو په لرلو سرهپه تېر تاريخ کې پ .ده دنده  ترسره ک

ه اخيستې دها   .و پرمخت کې لويه ون
ي نن  ، اقتصادي او سياسي ، کلتوريومتونه لري او هر قوم پخپل ادارييادشوي قومونه خپل ملي حکد سيمې ډېر

اون او د سيمې نور هېوادونه په سوله او امنيت کې ژوند کوي.  دیمرکز راغون ترخپل من او  .په دې سربېره 
رۍ ۍ سره په سودا ه لر، کلتور، اقتصادن ه ورک ۍ څخه خپلې اړتياوې اخلي او . ي او پوهنيزو چارو کې راک له ن

يوالو اړتيا ه لريد ن   . وو په پوره کولو کې وړه ون
و سيالو قومونو ترمنخو پښتانه  اون ې پر دواړو غاړد  ياحد اداري وو يوازيني قوم دی چې د ډيورن کر ، ، پو

ه چې پکار دیمرکزقتصادي ، ژبني او ا، کلتوريسياسي اسي که څه هم کابل د پښتنو اداري او سي . نلري، لکه څن
کله پښتنو ي خو کابل هي ه يادي  کابل کې تېرشوی او موجود واکمنان د . لپاره يادشوی رول نه دی لوبوالیمرکز پتو

یهغو الملونو په له منځه وړلو کې پاتې راغلي چې پرکابل يي  ېدلو مخه ډب ک دغه الملونه که څه  .د پښتنو د راغون
لی شو او هغه ات دی خو د واک بي انصافه ويشهم زي کاره المل  ن او  ولو غو هم چې د واک په ويش کې د  تر 

ند دیپاکستان ريزيلډيورن پورې غاړه پښتونخوا کې د بلخوا. ، ايران او نورو الس څر ی په ان   او روستهوم
کيالک   . واحد مرکز درلودل ناشونې خبره ده کې د پنجابي 

تخو ددې ولو نيم وي چې ناورينلوی خطر او هغه ، ياوو سره سره  ه او بيخ ل  تر حده  پښتنو کې د پښتنو س
  .ته لمن وهل دي مذهبې سخت دريځۍ زيات

  په دې کې مې خپل قوم ته سخت تاوان ليدلی دی  خله نه مه اار  خو افکارمېکه هر څه رانه اخلي
اد الفت    اروا

تنه کوي چ  ي د پښتنو مشرانهخپلې يني دوستان پو ان پوري بمونه ت په کندهار کې يي په څو تېرو  ( پښتانه په 
ران)کلونو کې پينځه سوه پښتانه مشران وژلي دي  وونکي او استادان وژني، ډاک ؛  د نجونو پر مخ تيزابونه پاشي ؛، 

وي په داسې کار کېد پښتنو په سيمو کې سرکونه وونځي او روغتونونه ړن نا څه ده د،  اون قومونو  ؟  پښتنو د 
ل بدين ډله لری نځه مذهبي سخت دريځي لکه د حقانييني داسې هم وايي ترڅو چې پښتانه له خپله م ، مالعمر او 

ي د دوی په شتون کې  ي په . نور قومونه په پښتنو باور نه کوينک رو بېل نک ان له دغو تره يا وايي که پښتانه 
اون هېوادونه هم له هغه شرغوبل څخه چې .  ژوند او  حکومت شونی نه ويهافغانستان کې ب  د سيمې او 

رو کويتره ی سر رم په افغانستان کې جوړ ک ان نارامۍ کې احساسوي او  وله پر پښتنو وراچوي،  ه  . تيا او پ
من بن الدي ی نمبر دو ري خو دا وايي مالعمر د دوی لوم ی وو او مالعمر له امريکا او د هغو مل ای ورک ن ته 

ای د نيويارک د ولو کې الس درلودهغه سره يو   . برجونو په الو
رو په شتون کې پښت ه داچې ددغو تره ۍ ته نوم بديلن ولې ن ۍ امنيت ته ، ش، بې تمدنهانه سيمې او  ل او د ن اړوش

ي ل کي   .واښ 
نده ده چې  ر د پښتنو سيمې ته د پاکستانبلخوا بيخي څر پښتانه . نورو په مرسته او مالت راغلي دي، ايران او تره

يخپله دومر ر راغون ک ريزو موخو ، هغوی وروزيه شونتياووې چې تره ي او د تره ، په وسلو يي سمبال ک
ايولپاره يي افغانستان يانې خپل کور ي  په الس کې نلرينو ته واستوي چ، کشمير او نورو  دا هم  .ې هغه ويجاړ ک

منانو  يد پښتنو دو   .يو تور دی چې پښتنو پسې ويل کي
ي وري ې نه    !خو چې باد نه وي پا

يپښتانه بايد هم ل رو سره خپل بريد مالوم ک ل بدين او حقاني ډلو سره چې د پنجاب پښتانه بايد د مالعمر. ه تره  ،
ر شوي او په ريښتپه مالت  ياو مرستو تره ر دي خپله الره پاکه ک   . يني تره
ود او نورو سره خپل حساب ، محس، مال صوفي محمد، قاضي حسين احمدښتانه هم بايد د مال فضل الرحمانکوز پ

ي رو سره چې که څه هم د دوی نه دي او پنجاب او نورو ورته رامخته ک. پاک ک ي حساب که پښتانه له دغو تره
ي ي، ددغپاک نک کول کي رو په تور به تل  ر روزيهم به ورته . و تره هم به په همدغو ، نور خلک تره

رو پښتانه تورنوي او کولو او له منځه وړلو لپاره  د وهلو هم به يي د پښتنوتره ي وي ،     .انته الرې اسانه ک



 
 

 
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 لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يپښتانه او په تېره بيا د پښتنو روڼ اندې بايد په د ي هونه اسانه نه ده، لوبه څوې وپوهي دلته معادله  .نه چې فکر کي
   .څو مجهوله ده

ر روزي ی پښتنو لپاره تره ۍ لوم رو سيمه او ن ول ، په دې تره ر دي او هم پرې پښتانه تورنوي چې   تره
رو د له منځه وړلو په پلمه هم پښتانه وژن، بيا پښتانه وژني ي او په دې تور چې پښتنو خپله د خپلو روزلو تره

ی  ای ورک رو ته  ر شوی بيا هم پښتانه وژنيتره   .او تره
ې راب وهو او د پښتنو پر سر او برخليک د  ۍ دغه٢١چاره دا ده چې م ۍ غميزه  مې پي تنو خپلو پښ پيچلې او خون

و يوالو ته راوسپ ی بايد د پښتنو او د پښتنو په کور د. او ورسره ن ولو لوم رتر و ترمن پوله او بريد ننه د تره
و انه ک ول تنظيمونه چې افغانست. رو ي ان او کوزې پښتونخوا لپاره پنجابد مذهب پنوم  ، ايران او يا نورو جوړ ک

ه او اوس هم په وسلواله و او موخويا د مذهبي توندالرۍ په نظ تو رو په نوم د پښتنو د رياتو د پښتنو د ملي  ، د تره
يو تورنول ول پښتانه خپلې اړيکې پرې، هغواو د پښتنو د وژلو په نيت کاري و  سره  و او له خپله منځه يي وش  .ک

رو د نيتونو او موخو د رسواکولو لپاره بايد  ي . الس پکار شوتره ر به بيا په سيمه او هغوی چې ډاري تره
کله له لويدي دې وپافغانستان واکمن شي او له دې کبله چوپ او بېوسه دي بايد په  ي چې لمر هي څخه ) مغرب(وهي

ۍ٢١په نه راخيژي او  ای نشته مه پي    . کې مذهبي سخت دريځۍ ته 
ۍ ، سباتوندالرۍ مخې ته همدا اوس ډب نشيکه پښتانه او د هغوی روڼ اندې په پښتنو کې د مذهبي   په سيمه او ن
انه نه شي لري کوالی ا رۍ تور نوم له  رو پهکې د تره رۍ تورپه ه  الس بو د څو تره  نشي  شوي پښتانهتره

  .سپينوالی
ه دا چې هرڅه له السه ورکويا، ملي هويت ، تاريخ سخت دريځۍ کې پښتانه خپل حاکميتمذهبي  !و لن
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