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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دل: ياد ير و لولـ، يکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        سرلوڅ مرادزی:ليکوال  ١٢-١٢-٢٠١٠  ني
           

  پښتانه او په کور دننه دوه لويي ستونځې
 

ريوان دي ۍ ستونځه دا ده چې . پښتانه په کور دننه د ډيورن دواړو غاړو ته د دوه لويو ستونځو سره الس و لوم
ي پښتنو کې مذهبي توندالرو خې ک لې   او سخت دريځو زيات بچي اچولې او له هرې خوا يي د پښتنو پر ستوني من

لوالې، کله د تغير او اميد او کله په  ښتونو چې کله د شمال نظرو خو اريستو تن او دويم د هېواد په شمال کې د سيک
ونې دي چې کابل کې د مرکزي ح ونه او نن وا ېدو او د هېواد د نورو عنوانو او نومونو سر راوهي  ين کومت د 

ېدلي دي  ر   .سالمتيا او پرمخت لپاره غ سر درد 
اکليو  ې او ايران سره په افغانستان کې د السوهنو او  د کې هم پنجاب سره د ډيورند تپلې کر او البته پښتانه په 

ايي له پامه وغور خه د مالت له کبله ستونځې لري چې نه  ول شي، خو د کور ستونځه د مذهبي او ايتنيکي ډلو 
والی شي ه ده که حل نشي يو ملت په کوردننه له پښو غور ه او غو   .ولو ستونځو مور او داسې رب

ه  ه ، پښتنو کې د زياتو مذهبي توندالرو او سخت دريځو شتون بدرن يواله ون ولو ړومبی د پښتنو ملي او ن  تر 
ې ده   احمد اسالمي جمعيت، د موالنا فضل الرحمان جمعيت علمآ اسالم، ډيورن کوزې غاړې ته د قاضي حسين. ک

لشکر طيبه او جيش محمد، په سوات کې د صوفي محمد او په وزيرستان کې د محسود اسالمي سختالرو او د ډيورن 
وند، د رسول سياف اتحاد او د جالل الدين حقاني  ل بدين اسالمي  غرو برې غاړې ته د مال محمدعمر طالبانو، د  لن

ي ده  ه پورته ک وندونه چې نن سبا . د پښتنو په استازيتوب د وحشت او بربريت جن  ميليونه پښتانه يي ۶٠دغه 
تنو ته ژمن نه دی و او غو . يرغمل نيولي او د دوی په استازيتوب د خدمت سينه ډبوي ، يو يي هم د پښتنو ملي 

ې وندونو ته د پښتنو ولسونو رايه نه ده ورک اکنو کې په لره پښتونخوا کې يو سخت دريځي  . دغو  ول په تېرو 
وندونو ايالتي حکومت جوړ ک  لې او په پښتونخوا کې ملي  وند هم ډېرې رايي ونه  په کوزه پښتونخوا . اسالمي 

ي  ي و پر ضد جن ن د پښتنو د ملي  وندونه د ای ايس ای او پنجاب تر   دا چې کوزه پښتونخوا کې. کې دغه 
ه د  وندونو شتون دی چې تل يي د پنجاب په  ي غ المل يي ددغو اسالمي  و په بسيا کې پاتې را پښتانه د ملي 

  . پښتنو پښې وهلي دي
ې ته تېرکال  په د موالنا فضل الرحمان د جمعيت علماء اسالم د ډلې ايالتي مشر موالنا گل نصيب پېښورکې يوې غون

ې او په دې توگه چې عوامي نېش کې ويلي وو وېنا نل گوند په سيمه کې د لوى پښتونستان د جوړولو توطيه جوړه ک
ي چې دا کار جمعيت علماء اسالم او نورو اسالمي گوندونو ته د منلو وړ ن  دىه غواړي پاکستان او افغانستان مات ک

ولو ال بده دا.  ل نصيب وايي  تر  و «چې موالنا   " پاکستان شادباد"ونځيو کې د د باچا خان مرکز لخوا جوړو شويو 
ای ي ملي ترانه " اى زما وطنه د اللونو خزانې زما" د غني خان پر ول کې   .غ

تي وو چي د السوندونوويو شد ويکي ليکس په تازه خپرو  خه غو  کي راغلي چي موالنا فضل الرحمن له امريکا 
يپاکستان ی وزير ېې جوړ ک تنه فضل الرحمن مال. لوم  کال اسالم آباد کي د امريکا له سفيري ٢٠٠٧ه  پ دغه غو
ې وه سره په رو او طالبانو ته وايي چې افغانستان کې امريکا او لويدي او .ليدنه کي ک  خو همدغه موالنا بيا تره

ۍ ومان لويدي سره همکاري کوي په نښه ک ه هغه افغانان چې دده په    . همدارن
» جن « د پاکستان په کې چې ي جمعيت مشر قاضي حسين احمد يوه ليکنه دې روستيو کې د پاکستان اسالمبل پلو 

ه کې خپره شوي  ايمز بريښپا ه او اسالم  پا ه کوي چې د ژبو درمن ته د « ليکلي وو ور وند ه د افغان ملت ملتپال 
ياو واچوياور  وږ په دواړو هېوادونو  د داسې لمسونونو په وړاندې م. د افغانستان او پاکستان د تجزيي الر اواره ک

ی و د کې د پاشلتيا  ن پيل ک    ».مخنيوي غور
ه کفر بولي  ې مخه نيسي ، د دغوعلومو زده ک وندونه پښتونخوا کې د مدني علومو د لوست او زده ک همدا راز دغه 

ۍ کې هم خرافاتات خپروي٢١او د پښتنو من کې په  وندونو په مرسته په .  مه پې کوزه پښتونخوا ای ايس ای ددغو 
  .   کې د پښتنو مشران او ملي کادرونه وژني 

لې ده وندونه . خو د ډيورن  په بره غاړه هم وضعه تر دې ال زياته ترين دلته هم مذهبي توندالرې او سخت دريځي 
  . او تنظيمونه په درواغو سره د پښتنو د استازيتوب خبره کوي

وندونه د پښتنو د تاريخي او ملي غو تنو د بسيا په موخه نه دي رامنځته شوي بلکې د دوی په جوړولو او دغه 
وندونو د رس سر پنجاب او ای ايس ای . روزلو کې پرديو په تېره بيا پنجاب لويالس لرلی دی  ولو  ورۍ ددغو  و

ي و په . ته رسي ۍ وزيرې بېنظير بو ورو  کال ک٢٠٠٠د طالبانو په رامنځته کېدو کې د پاکستان پخوان لوم ې د في
ريز په فکر جوړ شوی چې عربانو مالي مرسته « : نومې خپرونې سره په مرکه کې ويلي و  ن د ان د طالبانو غور

ی دی    ». او پاکستان يي په اجراتو کې مالت ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ سر په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئه اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

او په پاکستان کې تېر وان او بلوغ پ ل بدين او جالل الدين حقاني په تنظيمي لحاظ د   دغه شان  رسول سياف، 
و لپاره رن اخيستی دی ی او د ای ايس ای په خم کې يي د پنجاب د    . ک

تنو  و او غو ه وييالی شو چې په لرو برو پښتنو کې مذهبي توندالرې او سخت دريځي د پښتنو د ملي  په دې تو
و لپاره ژمن دي  ای د پولو پورې غاړه او د پرديو په تېره بيا د پنجاب او عربو د    .  پر

و، د پياوړي ملي حاکميت او د افغان خاورې د خو  په کور دننه په بله مورچه کې هم وضعه د لوی افغانستان د ملي 
منه او پيچلې ده وا تيا په وړاندې  ښتونه کله د . مکن بشپ نظره خو اريست او ملي تن دهېواد په شمال کې سيک

لوالې ، کله د تغير او اميد او کله په نورو نومو ې ته د . نو وخت نا وخت سر راپورته کوي شمال نوې ولسې جر
ه د شرغوبل په  اريستو وکيالنو رات به راتلونکې ولسې جر پدرام،  مهدي، حفيظ منصور او دوی ته د ورته سيک

ي   .  يوه مورچل بدله ک
ه کې د ولسې کاره کوي چې د افغانستان په ولسې جر ې مشر او يو د ويکي ليکس تازه خپاره شوي السوندونه   جر

ينو واليتونو واليان  شمېر نور وکيالن، په وزارتخانو لکه د اطالعاتو او کلتور وزارت کې لوړ پوړې چارواکې، د 
و . او چارواکي د ايران تنخوا خواره دي اکل شوي وکيالن د ايران په ب اکنو کې هم ډېر نوي  ې ته په  ولسې جر

ی دید شيعه فرقې په من کې هم . تورن دي ر له پخوا زيات پوخ ک   . ايران خپل سن
و د راتلونکې  ي نظرو او د ايران ب اريستو او تن و ، د شمال سيک ه مذهبي توندالرو، د ای ايس ای تالې  په دې تو

ي او د دولت مهم پستونه يي پخپل واک کې راوستې دي وک  ډکې ک ې  د افغانستان اوسن واکمني په . ولسې جر
ه ده چې هغې کې د ملي، سوله پالو او د وله کې د ول يانو يوه  وډا اريستو او د پرديو   مذهبي توندالرو ، سيک

ه او په نيشت حساب ده ه کمرن ارستي واکمن ډډوزې به . پرمخت پلويانو ون د داسې يوې جهادي ــ مافيايي ــ سيک
يواله کچه باد ن ته نورې هم له پخوا زياتې په ملي، سيمه يځه او ن  شي او افغانان به له پخوا زيات د بدبخت 

  .ورشېوه شي
 ، ې ب نه وهي د جهل، په شات ی نشي او د هېواد ژغورن لپاره م واکونه خپل من کې يو مو که دريمالرې 

ي ې او د ملي نفاق الرويان به بالخره افغانستان نور هم ويجاړ او په پای کې ، ړن ک   ! ج
واکونو پراخ پکار ده چې يوخو نظرو او بلخوا د مذهبي توندالرو پر وړاندې د منځالرو  اريستو او ملي تن ا د سيک

ن رامنځته شي   ! ملي غور
  پای

  
   

 
  


