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 د پنجابي حکومت پر مخ د منظور پښتین توکاڼې
 

سره له دې چې په پاکستان کې پنجابي حکومت، استخباراتي ادارې او پوځ یې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې 
غورځنګ د عدالت غوښتنې په احتجاجونو بندیزونه لګولي او د دغه غورځنګ په مشرانو یې بېالبېل فشارونه راوړي 

په لوی افغانستان په زرګونو مینانو پښتنو پرون  څو دغه غورځنګ پایته ورسوي او نور احتجاجونه ونه کړي؛ بیا هم
د پنجابي حکومت په خالف غږ پورته او د منظور پښتین په مشرۍ یې ستره غونډه ترسره ورځ په الهور ښار کې 

منظور پښتین یو ځل بیا د پاکستان د څارګرې ادارې او پوځ پر مخ توکاڼې تو کړلې او یو ځل بیا یې د پښتون کړه. 
 الي او د مبارزې ښودنه وکړه.ولس د یوو

د پښتون ژغورنې غورځنګ په زرګونو پلویانو پرون د الهور په موچې ګېټ کې احتجاجي مظاهره وکړه. بیا هم 
پرون ورځ پاکستاني پوځ او استخباراتو هڅه وکړه چې د دغې غورځنګ د احتجاج مخه ونیسي خو مبارزو پښتنو 

ور کې پاکستاني پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د مردارو ځوانانو یې هڅې شنډې کړې. پرون په اله
به یې په احتجاج خوشې کړلې خو دا چې د عدالت غږ هیڅ قدرت نه شي  اوبو الرې خوشې کړې او د نالیو چټلې او

 بندولی نو پښتنو مبارزینو هم خپل احتجاج په ښه شکل ترسره کړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین دې سترې غونډې
ته په وینا کې د لسګونو زره بې درکه کړای شویو پښتنو د برخلیک د معلومېدو، د غیرقانوني وژنو او د پاکستان د 

 پوځ د نورو بشري ضد اقداماتو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
اکستاني یا د پکه څه هم دلته په بره او هلته په لره پښتونخواه کې له ځینو پښتنو سره دا اندېښنه شتون لري چې ګو

استخباراتي ادارې او پوځ په مقابل کې به بې سیاسي مالتړه او ځواک څخه به تنکی ځوان منظور پښتین او ملګري 
د پښتون ژغورنې غورځنګ به رنګ رانه وړي، اصالً داسې یې څنګه مقابله وکړلی شي؟ یا دوی داسې انګیري چې 
د لر او بر یو افغان او لوی افغانستان هیلې پوره کړي. اوس نه ده. دغه غورځنګ ډیر زور لري او کولی شي چې 

په کوزه پختونخواه کې د منظور پښتین په مشرۍ دغه غورځنګ د پاکستان له حکومته الره ورکه کړې ده چې څه 
 وکړي.

ي ند پاکستاني حکومت د وارخطایې ښه بېلګه په پاکستاني رسنیو د حکومت فشار یادولی شو چې له مخې یې پاکستا
رسني نه شي کولی د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې خپرې کړي او یا یې په اړه خبر خپور کړي. پر پاکستاني 
حکومت دومره فشار راغلی دی چې آن د دغه غورځنګ په اړه په رسنیو کې ځینې خپاره شوي پخواني راپورونه 

 کستاني حکومت هڅه کړې چې په ټولنیزواو تبصرې یې هم له خبري ویب سایټونو دیلیټ کړي دي. آن تر دې چې پا
میډیاوو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو د خپرېدو مخنیوی وکړي. که دغه غورځنګ معمولي وای نو 

 پاکستاني حکومت به یې د مخنیوي لپاره ولې له هرې وسیلې کار اخیستلو؟
ست مدارانو او رسنیو پام راوړیدل دي. اوس اوس بله خبره د دغه غورځنګ د ارزښت او قوت په اړه د نړیوالو سیا

سره له دې چې پاکستانی حکومت هڅه کوي د دغه غورځنګ خبرونه او غونډې په رسنیو کې خپرې نه شي، خو بیا 
هم په نړیوالو رسنیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پراخه کچه انعکاس کیږي. بل لور ته نړیوال سیاست کې 

پس الزمه ده چې دلته په بر او هلته په لر کې  ښتون ژغورنې غورځنګ تبصرې کوي.مطرح سیاسي څېرې هم په پ
باید خلک ناهیلي نه شي چې ګویا د پښتون ژغورنې غورځنګ نتیجه نه شي ورکولی. دغه غورځنګ په خپل ذات 

 کې ستر ارزښت لري او کولی شي چې د پښتون ولس د رابېدارېدو باعث شي.
پراختیا او انعکاس ورکول کولی شي چې د ډیورند کرښې په اړه د نړیوال فکر بدلون  د پښتون ژغورنې غورځنګ ته

ته زمینه برابره کړي. یعنې د دغه غورځنګ مالتړ او بیا یې بریا کولی شي چې په نړیواله کچه خلکو سره د پر 
ادولی رستیال څرګندونې یډیورنډ کرښې له سره غور کولو ته زمینه برابره کړي. ښه بېلګه یې د اروپایې پارلمان م

شو چې څه موده وړاندې یې وکړلې. د اروپا پارلمان مرستیال ریچارد چارنسکي وایي چې لوېدیځوال باید پر ډیورنډ 
کرښې له سره کتنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق پر ځای کړي.چارنسکي ویلي د ترهګرۍ پای ته رسولو له 
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ې په ایستلو کې تاریخي تېروتنه جبران او د تاریخي حقیقتونو پر اساس له پاره هغه وخت راغلی چې د ډیورنډ کرښ
 .سره وکښل شي

او کله چې له سره دغه کرښه مطرح کیږي نو پرته له شکه چې پاکستان به په کې زیان وي. ځکه اوس په کوز او 
چې د ډیورنډ کرښې په اړه د ټول بر کې د لوی افغانستان او لر او بر یو افغان ناره وهل کیږي او دا دا مانا ورکوي 

پښتون ولس نظر یو دی. که په داسې حاالتو کې بیا د ډیورنډ په اړه خبره ریفرنډوم ته ورځي نو بیا یې هم ګټه 
 .افغانستان ته ده

چارنسکي د اروپا پارلمان ته ویلي چې ) پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورنډ کرښه برالسی وي، په سیمه کې السوهنو 
راهیسې په افغانستان کې ډېر سرتېري وژل سوي او دا مرګ ژوبلې  2۴۴1ې ثباتۍ ته دوام ورکوي.( ده ویلي، له او ب

به دوام وکړي؛ نو اوس هغه وخت راغلی چې د ډیورنډ کرښې په اړه خپله تاریخي تېروتنه سمه کړو. د چارنسکي 
یواد د پارلمان غړي دا حقیقت درک کوي چې پاکسان دا خبره وړه او بې ارزښته نه ده. کله چې د یو بهرني قدرتمند ه

پر ډیورنډ کرښه د برالسه کېدلو لپاره په افغانستان کې ترهګري پیاوړي کوي نو مانا یې دا ده چې د ډیورنډ کرښې 
حقیقت ټولې نړۍ ته معلوم شوی دی او دا چې پاکستان څنګه له دغې کرښې د افغانستان د خوږې ګوتې په توګه 

 ړې ده؛ نړیوال به ال هم مطمین کړي چې پاکستان د ترهګرۍ مور ده.استفاده ک
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