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 پښتون ژغورنې غورځنګد  په وړاندې ۍپاکستان دولتي ترهګرد 
 او څېړنه ې شننهمبارز ېسوله ییز ېدرې کلن

 لومړې برخه

 سریزه:
ولسي ي. ږیکفرض په وګړو باندې چیرته چې د وګړو بنسټېز حقونه تر پوښو الندې کیږي، هلته پاڅون یا مقاومت 

 پورتهارسر په پاېله کې سیستم دولتي  ظالم، یکتاتوريډ متشدد،د مظلومو ولسونو لخوا د تل ونه غورځنګپاڅونې 
اندې په وړ سیسټمدولتي  استبداديظلم  ي، دشعوري او د کلکې ارادې ککرې راپاڅویښ یو څو  مظلوم ولس ي. دوک

 ېلد عربو پسرپه منځني ختېځ کې ده وه، یشاڅپو پاڅوني ولسي و د ستر کېلسیزه  ۍورستدې په نړۍ  .دریږي
ه فرانسي څخ لهان لبنان، ایران، هندوستان او یمن، لیبیا، سوډان، الجزایر، ، سوریې، مصرد عراق،  ،څپېپاڅونې 
 ځېنې سوله ییز او پاڅونهنو کې ونوموړو هیواد په .وې غزېدلي ېچیلې هیواد پورتر هانک کانګ او بیا رانیولي 

 ډیکتاتور ،ترهګرپال ي. پاکستاندرلودیې نه ځینې او  درلود، ځینې له یو بل سره تړاو تریخوالي ډک ووتاو لهځینې 
 د په وړاندې ي ریاستاستعمارد پنجابي  معاف نه و.مستثنا او  څخه څپو پاڅونينړیوالې سونامې  ظلم ریاست د
حماسي و په وړاندې د پښتني سیستم یستکولونیالد انګرېزي نړیوال ې انګیز او ېمبارزې زسوله یی ،پښتنو پاڅون

  .ید يرا ژوندی کړبیا  تاریخ
و اپوځیانو خالف د ویښو شعوري یرغلګرو  پنجابيظالم  دپه لر او بر افغان وطن کې  ېسېراه ونولک دریو وله تېر

پیل  امهپه ن ایم()پې ټې  د پښتون ژغورنې غورځنګخوځښت  ملي سوله ییزستر یو  ځوانانو وپښتن د کلکې ارادې
 نړۍګردۍ  د سربیره پښتونخواافغانستان او د  غورځنګ کېولسي  جګړې ضدپه دغه سوله پال او د  ي دی.شو
توانیدلي په دې  واختالفاتفکري  يخپلمنځاو  وایډیالوجیکي توپیرون ،ګونديقبیلوي، پرته له افغانان  انهپښتاندې روڼ
 یوصافې عدالتیو او بې انب ظلمونو، وبېشمرترسره شویو  د ظالمونو په وړاندېتبلیشمنټ سد پنجابي پوځي ا څو دي،

په اوږه  اوږهیو ځای له مخې او مسوولیت س ساښتنې احپد خپل  پلټفورم کېیوه صف یا ولسي  مليیو په  په وړاندې
یا ونو په کوډکسمقاومت د  پښتونولۍد  خوځښتملي ویښ شعوري  ینو غهدافغانانو لرو برو پښتنو د  .ودریږېسره 

بیا  اساحسملي  وپښتن د او تاریخلرغونې ډک ونو ویاړ لهنو د پښت پې ټې ایم .دی يړسر را پورته ککې شفرونو 
وهنو او السد نړیوالو زبرځواکونو د وضعیت یزه یجګړونړۍ خاستراري نننۍ  ولسافغان ون د پښت .دی يړتازه کرا

ګرو ېالککښزبر ځواکو د نړیوالو  خپلې ریښې لري.هم کې او پرېکړو پیښو ناروا تاریخي  ویو شمیر استعماري بدمرغ
النونو کې پو او یپالیس وپوځي استبلیشمنټ ستراتجیک يپنجابد  څو پرېکړې د دې المل شوې،استعماري  ېدغه ناوړ

له  او يړترسره کاو د ترهګړۍ ټولې کرغېړنې بڼې  هتوکم وژنپه سیستماتیک ډول د پښتون افغان ولس په وړاندې 
 کړي.وتبعیضي چلند  ناورینو ډکخونړیو له توګه پرله پیسې  پهپښتنو سره 

 لورڅوزیرستان لوی د نښته کې  يسره په یوه جعلد پولیسو ټه په کراچۍ کې ېن ۱۳د جنوري په کې کال  ۲۰۱۸په 
جنازې  شهیدانوکله چې د  ود و،حسکې یو شهید نقیب هللا م انووانژل شویو ځوپه دې څلورو  .ووژل شولځوانان 

خت سغوسه راوپاریدله او ځوانانو  يآزادو قبایلد  نو په وړاندېد دې بې ګناه وژ .ل شوېراوړسویلې وزیرستان ته 
لې ورځ تر بپیل شو او کې  مزلپه  تګ د پښو د پښتون ژغورنې غورځنګورسته شیبې  دېهمله  .غبرګون وښود

ژنه د پې ټې وود حسمنقیب هللا بې ګناه د ل. کړ سیالبونه پیل احتجاجونو او نوالریونو پرلتونو، ولسيو سترو خپلد 
 کې ټولنېه نپښت پهاو  پښتنوسې پر ېلسیزو راهو څد  لوی وزیرستان ننګیالي ځواناند  ښت المل وګرځید.ېد پیدا ایم
ي پنجابد مظلومو پښتنو په ضد د ظالم کلونو راهیسې  ااووید  چې، کوم راپاڅیدلو په وړاندې ناروا ظلمون وټولد 

 .ترسره کیدلې کاو قبایلي سیمو پښتونخوا افغانستان،  په له مخې ویجکي پالیسېد ژورې ستراتشمنټ یتبلسا يپوځ
 

 :الملونه تاریخي ښتېد پښتون ژغورنې غورځنګ د پیدا
ښت ېاو د پې ټې ایم له پیدا سېېراه ودلیجوړ دولتمصنوعي  يپاکستاند کې او افغانستان په خاوره  وستانهند د

قوت سره ټول  په خپل اتاحساس پیاوړيملتپالنې ملي یووالي او د  ځترمن پښتنو د ه کېټولن هپښتن هاو بر هلر په مخکې
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و جعلي برسیره په سیمه کې د یتوکمې، ژبنې او کولتوري اړیکو ي، ختاریترمنځ د  ملت افغان ون. د پښتدرلودشتون 
وندونو ګ سیاسي مليټولو لرو برو  ،افغان شاهي دولتونو، جمهور دولتمشرانو په وړاندې رامنځته کیدومتجانس هیواد 

اریخي تد خپل پلرنې ده.  کړي مبازرهلپاره  جوړیدوبیا د پرلپسې توګه د لوی افغانستان په مشرانو  ملي او قومي
ټول په  .يد جاري ساتلي مبارزېخپلې برو افغانانو  ولرریښتینو ټولو  کېسپیڅلې الر  دې په بیرته اعادېد هیواد 

 ولیدو سرهټ پهې کرښتورې او استعماري  ، غیر فطريد ډیورنډ غیر قانوني د پښتون پښتون ترمنځپوهیږي، چې دې 
 لس کېپه نړیوال اط لو سرهبیرته یو ځای کید سره افغانستان یوادهتاریخي ني رخپل پالپښتونخوا سیمه له  لوی د

  .کیږيۍ ژوند بیرته را ٬٬احمد شاهي جغرافیه٬٬
د یو نه یوازې  هتخوځښت  سیاسي ېتنپښ ملتپال خپلواک هرپه پښتونخوا کې تبلیشمنټ سا يپنجابي پوځله همدې امله 

 ټاپه لګولي ۍهغه باندې د غدارپه د خپلو حقونو پوښتنه کړي ده،  کلهچې بلکې هر پښتون  ،په توګه کتلي ګواښستر 
ملي  نوپښت ویښو ملتپالو دتل یې  او تکتیکونو په همدې پلمو دغه ویښ پښتانه یې بندیان کړي او وژلي دي. ،ده

پوځي  نجابپد  .وي نیوليیې  مخهد لوی افغانستان د جوړیدو  څو .دي يکړلمنځه وړلو هڅې د  ونوغورځنګ
رمختګ په حال پ د چټک ې تهزمبارملي شعورې ملتپالنې پښتنو د پې ټې ایم پاڅون او د  جیسټانوېستراتنټ شمتبلیسا

 ځواک په توګه ګوري.پیاوړي متحرک بالقوه  ېیود یا ټوټه ټوټه کیدو بهیر کې  پاشل کیدو د پاکستانکې 
په  ېډیورنډ کرښد سم  سرهد پیل جهاد افغان شوري اتحاد پر وړاندې د پخواني  د په پای کېونو لاوویایمو ک نولسو د

ډ یورنډد ، له همدې امله وهتښه رامنځ ته شخال یا  ملي حاکمیت د افغان دولت او دولتي واکافغان د  کې دواړو خواوو
 لته شو رامنځلپاره پټنځایونه  وځال ۍترهګر ليد نړیواد پنجابي پوځیانو تر څارنې الندې  ه دواړه خواو کېپکرښې 

 ملتپالنې پښتنو د دي پوځیانو لخوا د پنجابد ترهګري ضد جګړې تر نامه الندې کې  هپه نیمه خپلواکه قبایلې سیماو 
له مخې  ونوالنپ وجکېسترات ود خپلسیمو کې په پښتنو  د په موخهد لمنځه وړولو ځواک  قبایلي مليد پښتنو او زې ېانګ

ره د ورانولو لپاد د افغانستان وزیرستان یې  لوی همدارنګه .ړلکپیل  عملیاتییز پوځي جګړویجاړونکی  خونړې
 .ولوپه توګه کاراو پټنځای  مرچې ې ډبرینهوې
ې لاو د القاعدې ډ مشرانغورځنګ  وطالبان د کله چېد ډیورنډ استعماري کرښه سې ېښې راهېپ دمبر ټپولسم سوی د

نجاب پوځي د پ، شول کړل ته مجبور ېښتېت کې ه ترڅپیرغل ځواکونو د د امریکایې او ناټو باندې افغانستان  رپ غړي
ډیر ښه چانس په الس ورغي. پاکستاني منافقو پوځیانو د خپلو شومو ناکامو بل یو بیا جکې ژورې پالیسې ته ېسترات

ې د طالبان په قبایلې سیمو ک او بد ګوډ او د ژغورلو په موخو نړیوال ترهګر پاکستان پالیسیو او د سقوط سره مخامخ
ښور د د کابل او پی یې لوی وزیرستان او وساتل، وروزل او په وسلو سمبال کړل ناروا پالیسیو په چوکاټ کېخپلو 

ې د افغانستان ب او نېد افغان وژ ډله ډلهیې  روزل شوي ترهګر غههمد، وبدل کړ د ترهګرو په مرکز ویشتولو لپاره
  .استول لپاره وثباته کول

کې د ترهګري ضد جګړې تر نامه الندې یو یا لوی وزیرستان هممهاله پاکستاني پوځیانو په خپلواکه قبایلې سیمه 
ستاني یرغلګرو د پاکله دې سره پیل کړل.  وپه بېال بېلو نوموند مېشتو قبایلو د ځپلو لپاره عملیات خونړي ر پوځې ېشم

خپلو  د بل شو. پنجابې پوځیانور تباه کونکي جنګ او هیو په وړاندې د کې د پښتنوپوځیانو لخوا په ټوله پښتونخوا 
ووژل، زه توګه په ډله ییپالن شویو پالیسیو او ظالمانه خونړیو عملیاتو په ترڅ کې په زرګونه بې ګناه قبایلي پښتانه 

 کړل، بې ځایه په اجباري توګه خهنو او سیمو څونه له خپلو کورنول، په میلیوکړترۍ تم ورک او په زرګونه ژوندې 
پښتنې درنې ښځې بې عزته شولې، ښارونه، بازارونه، مارکیټونه او ښوونځې قصډا ل، کړځېنې افغانستان ته کډوال 

یمو او سد پښتنو په  الوتکوجنګي ایف شپاړلس جیټ  په امریکایې پاکستاني پوځیانووران او ویجاړ کړل شول. 
 .وکړېبمبارې  انهبې رحم کورونو

پنجابي  د کې زړورتیایوه بیساري په  ځوانان پښتون ژغورنې غورخنګد  کېپایله په مونو او بربادیو لد دې ټولو ظ
 د ې کړو اورنقاب لیاسالمي تور څخه  یانوپوځ ي تورپاکستاند  او راپاڅیدلپه ډګر  پوځیانو په وړاندېیرغلګر ظالم 

 .لسخت وننګاوپه لومړې ځل او جنراالن  ، مېجرانپوځیان پنجابي یرغلګر
یمه خپلواک نمهال  هغه پوځ هضد جګړې په پلمه خپل اتیا زره کسیز ۍد نړیوالې ترهګر تبلیشمنټسي پوځي اپاکستان

یلو ئاندیز لکه څنګه د اسراجنرال پرویز مشرف په وړ په امریکا کې دکله چې  ،وي ړوردننه کته  قبایلي سیمو
د  مشرف جنرال دا ډول، همېي وپیل کړ چارېجوړولو  کانکریټي دیوالد  کې ې خاورهولسمشر شارون په فلسطین

  .وړک طرحهپالن پر کرښه د ازغن تار غځولو ډیورنډ 
 د دوی دغه اغزن خوب به ،وي یژوندافغان یو پښتون څو تر  ،دوپوهی په دې ي استبلیشمنټپوځ يکه څه هم پنجاب

همدې له  .کړهلې پ يژورې پالیس خپله زړهن سترګې پیپه ډیره س تبلیشمنټسپنجابي ا سره دې له نشي.ترسره  څکلهېه
نګ او ن پښتنيجوش پیدا شو، د دوی شور او یو  وولولیووالی ملي د  ځوانانو کېویښو په  پښتون افغان ولس د امله

 .یدلاحساسات راوپار غیرت
کومه یڅ هد نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د چې  پوهیږې،ښه  ه ټولنهنړیوالاو  سیاستوال نړیوال

ستعماري ا. د همدې دليپیژن ده رسمیت نه کرښه په ډ تورهد ډیورن هیڅکله دولتونو نشته او افغان هپولرسمې نړیواله 
 .ديکړي  او پاڅونونه احتجاجونهتر نننه  د لومړۍ ورځې څخه لرو برو پښتنوپه وړاندې ې ښغیر فطري کر
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

نه  ،تبلیشمنټ د اغزن تار په غځولو سره غواړي، د پښتونخوا او قبایلې سیمو مشرانو ملي تاریخي یوواليسپنجابي ا
نیول وپښتون افغان ملي دولت مخه پیاوړي یو  هیریدونکي، نه ماتیدونکي او نه تسلیمیدونکي اراده ماته کړي، څو د

لتپالنې، متل د پښتنو د ستلو سره واسالمی نقاب اغخپل دورغجن مکار  تل دتبلیشمنټ سپنجابي اله همدې امله  .يش
 ارادې پهد یووالې او  ساساتاحملي و خپلواکې غوښوونکو غورځنګونملي تاریخي  یووالي،ملي هیواد پالنې، د 

پښتنو  دد پنجابي پوځیانو لخوا . کړيیا پڅ  احساساتي کانالونو کې راټیټاو بې بنیاده اسالمي بې نامه او بې نښانه 
 لویش کانالونو کېاسالمي سختدریځه تورو همدې  په په ډیره ځیرکتیا سره ډیره بریده تر احساساتتاریخي همدا ملي 

ځواک یښ ونشنلیزم د یووالي  بیرته دافغانانو خپلواکۍ او څو د کرښې په دواړو خواو کې د پښتنو ، نستل کیږياو 
 . ل شيوځپ

و چارو کې کورنی خپلو او په ۍیو کمزور برخه کېاقتصادي  او سیاسي هه افغانستان کې پپپاکستان تل له همدې امله 
پنجابي استبلیشمنټ په کابل کې هغه پښتانه په  .ي دیلحکومت غوښت ۍالسپوڅد دوی پلوي  او په کابل کې بوخت

 وستانمشر ورور هند وزورد خپل به دوی خوا یوې له  ي.دچې د دوی لخوا روزلي شوي کوم واک کې غواړي، 
ره کې یو محاصپه او منضوي  په سیمه کې هافغانستانله پرته  رامه وي او له بلې خوا پاکستاناپه افغانستان کې څخه 
 ،هڅه کوي جستانېي ستراتپاکستان .ستلو په لټه کې دیاو منځنۍ اسیا ته د خپلو تولیداتو سوداګرې الره پرانی دی هیواد

بنسټپالو  رپ د ډیورنډ کړکیچ او د پښتنو س، په یوه الدوې موخې په نښه کړي هیوه غشپه  دې کړکیچ د کنټرول لپاره د
 .ول کړيرسره کنټاټومې وسلو کړکیچ له هند ه بل الس د کشمیر النجې او پاغیز او 

و جکېسترات ولخپد  څوډیره ګرانه شوي ده، دا ته  تبلیشمنټسي اي پوځپاکستانوسمهال سم ښت سره ېد پې ټې ایم له پیدا
ې وزلو پښتنو ، په بنووچېکړک ،جبهوجګړو،  جنګ،د  ښتهېپاکستان له پیدا. په نړۍ کې لي شيالنس وساتېب پالیسیو

 ڼالید  په کشمیر کېدولت پیژندل شوي دی. د هند سره او په سیمه کې یو ترهګرپال کې د سختدریځي فکر خپرولو 
ر که څه هم افغانستان څلو را ګیر دی. کې له افغانستان سره د ډیورنډ الیڼ مسئله او د کشمیر النجه افکنټرول یا

 د ، څووانیدونه ت په دې استبلیشمنټ يي پوځپاکستانخو  ،تیر کړلناورینونو کې خونړیو په  جګړوجنګ  د ېلسیز
 حل کړي.په خپله ګټه مسئله  ډیورنډ الین

 

 :ۍجېمبارزې ستراتد پې ټې اېم د مقاومت او 
خو د پاچا خان د عدم تشدد فلسفي په څیر  .د عدم تشدد الرویان دياو مالتړې نګ مشران ځد پښتون ژغورنې غور

ې پوهیږي. پخو د سبا په اړه څوک نه  پې ټې اېم تر اوسه د عدم تشدد الره خپله کړي ده، که څه هم .فکر نه لري
له چمن څخه تر چتراله پورې  پې ټې اېم یوه پښتونخوا . وسمهالغواړي خپلواکیامن، یووالۍ او ټې اېم پښتون ته 

غزیدلي غواړي. پې ټې ایم ټولې پښتنې سیمې په یوه واحد کې سره متحدې کول غواړي او تر خپل پوښښ الندې 
ه پجې په بنسټ ېسترات ېمبارز ېمذاحمتي سوله ییزاو  يپې ټې اېم د خپلې مقاومتله همدې امله  راوستل غواړي.

. پې ټې نه دی ډنګ سیاسي ګونځون ژغورنې غورتد پښپې پیل کړي دي. څونې څکې پاافغانانو پښتنو او برو  ولر
تي مدی. پې ټې ایم د خپل تصویب شوي آئین له مخې یو غیر پارلماني تحریک دی او یوه مذاحهم  ډپارلماني ګونیو اېم 

وله سپښتنو کې یو ګډ  ولر او بر هځانګړتیاو له امله پ ودې دواړو ځانګړې ټې ایم د همپمبارزه پرمخ بیایې. ولسي 
 ي. شوولسي غورځنګ پیژندل  ییز

په مشري کې دغه غیر پارلماني او مذاحمتي ولسي تحریک د لرو او بر پښتنو افغانانو له پښتین د مشر منظور احمد 
سماتیک مشر په ډیره لږه موده کې ېځوان کرد پښتون ژغورنې غورځنګ دی. شوي هر اړخېز مالتړ څخه برخمن 

ولسي  ځواکمن مذاحمتي هپه دې وتوانید، څو پرته له تاوتریخوالي پې ټې ایم په لر او بر پښتنو افغانانو کې په یو
بدل کړي. دا پښتنې ځوځښت د همدې ځوان مشر تر الرښوونو الندې نه یوازې د پاکستان په سترو باندې غورځنګ 

ل، بلکې د افغانستان سربیره په اسیایې، اروپایې هیوادونو کې کړولسي احتجاجي الریونونه ترسره ښارونو کې ستر 
 ومنظمفورم کې په پلټ وسوله ییزیوه په تر امریکا او استرالیا پوري پښتانه افغانان د پې ټې ایم د قانوني غوښتنو لپاره 

 تنظیم کړل. و کېاو احتجاجونونو الریون
یوازې د ترهګرو او پنجابي پوځیانو  چېکوم ، کوياو استازیتوب  يداسي ځوان نسل مشر د یومشر د غورځنګ 

 نسل نور نه غواړي،ځوان پښتون ویښ دغه وسمهال  .پیژنې ېاو وژن ېجګړجنګ ، ږمانارشیله کړکیچونو ډک  لخوا
د بشري  اود نړیوالې ټولنې  نر ډاکټرټوید غورځنک بنسټګر  .ولري برخلیک نا څرګندیو  د راتلونکی لپاره چې

انو ید پنجابي پوځضد جګړه نشته، بلکې دلته یوازې  ۍ، چې دلته د ترهګرړولي دیراهم پام دې ته حقونو سازمانو 
د  دلته د ترهګرۍ پر ضد جګړهده. ترهګري روانه دولتي پالن شوي  هضد یوپه د پښتنو  د پښتنو په خاوره کېلخوا 

 د پاکستاني ریاست جګړه د پښتنو په ضد جګړه ده. امریکایې پوځیانو په مالتړ
ښتنو هر ډول ظلم او تېرې شوي، خو بیا هم د پښتون پد پې ټې ایم مشر وایې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې پر 

وژلي. د پاکستان حکومت او پوځیان هغه پښتانه کوم چې د  ينه دیې ولس د تشدد خالف پاتې شوي دی او څوک 
تشدد او دولتي ترهګري خالف غږ پورته کوي، هغه ترهګر بولي او هغه خلک کوم چې پر پښتنو تشدد کوي، پاک 

څلې بولي. په لر او بر افغان وطن کې په لکونو پښتانه ووژل شول، څوک چې ووژل شي، هغه ته ترهګر ېاو سپ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

پښتانه د ترهګري متاثرین بلکې وي، پښتانه ترهګر نه دي، نه ترهګر ته څوک چې وژنې کوي، هغه وویل کیږي. 
 دي.یا قربانیان 

ضد جګړې تر نامه الندې د پښتون افغان  ۍد ډیورنډ کرښې په دواړه خواوو کې د ترهګرسې ېد څو لسیزو راه
  .نه راوان ديناورینو سیاسي او ټولنیزچاودیدونکی  یو په بل پسې تباکوونکياو ې زېوژنه، خونړۍ غم

فکتو ډی لکېبننګولي دی، او بربریت سو وحشت ینه یوازې د پاکستاني پولجۍ کې ېپه خپله مذاحمتي ستراتپې ټې اېم 
 اندېړه وپ تورونه لګولي اوګوزارونه او سخت باندې یشمنټ پوځي استبلقبضګر  ګر اود پاکستاني دولت غاصب

 نصوبېم پوځي استعمارياو  ه خاوره کې د پښتون وژنې لپاره جګړییزې پروژېپ، چې دلته د پښتنو لريدعوا ي نقانو
 پلې کوي. 
 پوځلکې ي دی، بلپه ریښتېنې مانا سره نه یوازې د ظالم پوځ استعماري سیاست تر پوښتنې الندې راوستپې ټې اېم 

جابي پن .ساتنه کوي د ترهګرو اري کوي اوهمکګډه لوجیستیکي د ترهګرو سره تمویلوي،  يترهګرتورنوي، چې 
سي ولښتنو پد څخه له موخو ګټو لپاره کاروي. د پې ټې اېم ستعماري اترهګر د خپلو روزل شوي پوځیانو همدغه 

تاني له پې ټې اېم د پاکسکبدې همته یو ستر ګواښ رامنځ ته کړي دی. له پالیسي ژمونې یمالتړ د پاکستاني پوځ ه
 پوځیانو په سترګه کې یو اغزۍ لیدل کیږي. 

 

 :غوښتنې نېقانوپښتون ژغورنې غورځنګ  د
ک ېچکې  وزیرستانلوی په  لکه ،يد لیکليآئین کې  خپل نوی تصویب شوي په غوښتنې قانونيځینې پې ټې ایم د 

لمونو او د پاکستاني پوځیانو ظخلکو سره  ېپه امنیتي پوستو کې د پښتنو سپکاوې ختمول او د ځای ،ختمول وونټپوس
محکمې ته  یالت اعد ،د حقیقت موندنې یو کمیسیون جوړیدل، د ترې تم شویو پښتنو خوشې کول ،ولبند چلندیزه اناج

ولو لپاره د عدالت پلې ک ،خلکو تاوان ورکول شویو مند زیا ،په پښتنې قبایلې سیمو کې د ماینونو پاکولوړاندې کول، 
یانو صحرایې ، د پاکستاني پوځد قاتل پولیسو افسر ته سزا ورکړلید شهید نقیب هللا مس او یو خپلواک کمیسیون جوړول

ې په میراث کد انګریزي استعمار څخه  دل،انیبندی او لوژ بې ګناه خلکود پرته امره له محکمې  د یا ولتمکمو خحم
د پوځ غیر  ختمیدل، ېډله ییزو سزاګاند ، قانون لغوه کولتور  (ایف سي ار) د سرحدي جرمونو د شوي پاتې ور

تاوان هي مو د امالکو د تباېژند پاڼو مسئله حل کول، د جګړه ځپلو سېضې ختمیدل، د بالک شویو پبقانوني بې ځایه ق
استي رویې ختمیدل، د ترهګرو ریک پوستونو باندې غیر انساني ېچپه کول، د پښتنو سره امتیازي سلوک بندیدل، ور

 مالتړ او مرستي ختمیدل او لر او بر وطن کې سوله امن راتلل دي.
 چې ،لوش لوړ تر دې حده نهوفشار پاکستاني پوځي واکدارانو باندې رپپه پیل کې  پې ټې ایم د مشرتابه له لوريد 

بایلې په ق چې ،شوهوپه دې  هوکړه. وکړوهم ایښودلو اعالن  ېغاړد ځینو غوښتنو ته  ګد غورځن پوځیانوپاکستاني 
غه د .وهشمیکانیزم جوړولو ژمنه و هموندلو یود ي، د ورک شویو خلکو لګیږنه یا کرفیو ګرځبندیزونه  بهسیمو کې 

 .شوي عملينه دي ننه نتر  ېژمنغجنې ردو
 ړو، کومک الس پورېباندې  پالیسي جکهېسترات زړه ناکامهدښمنه  پښتونبد ترینه  لهخپپه پنجابې پوځیانو هممهاله 

 ۲۸کال د مې میاشتې په  ۲۰۱۸لخوا په کال  صدراعظم جرېمنکینول شوي اوسني د د پاکستان لخوا  د پوځیانو چې
ور قانون ت په قبایلي سیمه فاټا کې د ایف سي ارله مخې  د دې مقررې، هوشل کړ السلیکه مقررځانګړي  هیو مه نېټه

د دې  .لکید ت وضعاحاکمیت مقرردولتي  يموقتد په قبایلي سیمه کې  لپارهد یوې عبوري مودې  لغوه کیدولو سره
ازاده قبایلې  او بیا به د همدې موقتي ادارې لخوا اداره کیږيد دوو کالونو په موده کې قبایلي سیمه  مقررې له مخې

 .ځای کیږيسره یو له ایالت د خیبر پښتونخوا  سیمه
کې ه عنقط يد ډیورنډ کرښې په صفر جکې ژور پالیسې له مخېېلې ستراتپد خپه خپلسر  پاکستاني پوځیانو هممهاله

 کړو. الس پورېپه غزولو باندې  تاراغزن  د
سپین ډیره  هغریب هعجیبیوه پنجابي پوځیانو  پښتنو په ضد د قبایلې مظلومو له مخې د ېپالیسپښتون دښمنه دې  د

په واک  تارمقر ادارې اقدامات او نوي موقتي یا انتقالي ېهمد تبلیشمنټ دسا ي. پوځل شوهپیپالیسیې منافقه سترګې 
 له دې، ي وورکړته  ځواکونو يپوځنیمه امنیتي او  ملیشایې ل شویومخکې له مخکې ځاي په ځای کړ سیمه کې
 د ګوډ طالبانو په نامهد امن لښکر یا  ترهګریزه فعالیتونه هقانون ناد قانون خالف یا  دې ځواکونوهممخکې مقررې 
نکې ت اې اس اې په دستورو رسنیو کې ویډیو ګانې شتون لري، چې د پنجابي پوځیانو او د زپه ټولنی کول،تر سره 
صحرایې  دپه خپلسر او د پښتون دښمنه پوځیانو لخوا  کیږيدرول د وژلو لپاره یلې ځوانان په قطارونو کې ئملکې قبا

 اتلینوق ه سیمه کې خپلو اجرتيپتبلیشمنټ سپوځي اپنجابي  کیږي.او وژل  کیږي مخامخ ډزېپرې کې و په ترڅ محکم
ضعیت امنیتي و ینهترپه بد چندهڅو وسمهال خپلواکه قبایلي سیمه تر پخوا نوره  .دی يلورسپار تاو صالحیواک  ته

 کې ده. 
 

 :راوړنې او ګټېالسته  مبارزې پې ټې ایم ویښې شعورېد 
ته د  تونژبه وکړه، پښته یې پښتنو  پښتنو ته جرئت او زړه ورکول،مظلومو ه السته راوړن هد پې ټې ایم تر ټولو لوی

 .ه کړوپه ګوت دوښمن ورمکار منافق پښتون قام ته خپل دومخي  .بښلورو او ځواک قاتل نوم اخیستلو تواند خپل قام 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ړیوال او نوچت  نوره غږ ال ۍد یووالي او خپلواک افغانانو پښتنو ولر او برد  سم ته کیدو سرهد پې ټې ایم د راپور
را ښکاره کړل او د چا چې پیداور  خلک، پې ټې اېم هغه يد تارپه  تاردا چې چا پښتانه ووژل، د چا دالسه  .شو

 پالیسيړه زپښتون ضد  يتبلیشمنټ دومخسیرغلګر پنجابي پوځي ا پې ټې ایم د همدارنګههغه یې راښکاره کړل.  دي،
پښتانه  زرګونهپه  په شعوري توګه تر ټولو لویه السته راوړنه دا ده، چې پې ټې ایمد  .يستر ګواښ سره مخامخ کړ له

 .ي ديراوګرځولته  ه ییز ژوندځوانان د ترهګرېزو فعالیتونو څخه سول
پښتنې  هغد .لشو سیالبونه راماتځوانانو سوله پالوپښتنو افغانانو او بر  لر د تهلیکو د پښتون ژغورنې غورځنګ 

د سیمې او نړیوالو  کیدلو سره ورهمشیو دم خورا په ټوله نړۍ کې  او افغانانو کې په لرو برو پښتنو خوځښت
 سیاسي ګوند بدل شي.  هچې دا غورځنګ به په یو ،کولېوړاندوینې سي ړونکو او شنونکو داېډیرو څچارو 

ولسي پاکستان علي وزیر او محسن داوړ د د پې ټې ایم مخکښ مشران کال کې  ۲۰۱۸ه داسی حال کې چې په پدا 
ه پرانو مشمخکښو د د پې ټې ایم د ولسي جرګې ټاکنې مشرانو د خپلواکو نوماندانو په توګه والړل. دواړو ته جرګې 

 .دي ګټلېنامه 
مونه او د لسختې نیوکې وکړې او د ظمخامخ  باندېې ځل په پوځ کله چې پې ټې ایم د پاکستان په تاریخ کې په لومړ

د  .یا سوړوالي راغلي خاموشي ې مودې لپارهیود په ناڅاپې توګه غورځنګ کې ناروا کړنو څخه پرده پورته کړه، 
وردی  پیچیایس کۍ ، هی ییشت ګردهه جو دی، ،ولکې د الریونوالو لخوا شعار ورکول کید نوپې ټې ایم په الریونو

ارولو په ک ونود شعار لر او بر یو افغان همدارنګه د تر شا یونفورم لرونکې پوځ دی، وترهګریټولو د دې ، مانا ،هی،
 ې بنسټهبایم  ټې پې رپسخت په قهریدل، پوځیان د ځښتو ډیرو وارخطایی له امله یر ډسره پاکستاني پوځ جنراالن 

ارول کد پوځ ضد په توګه  یا الې یوې وسیلېد لخوا  نې ځواکونوپې ټې ایم د بهر ګواکې چې، لپورې کړ ونهتور
د پې ټې ایم غوښتنو تر اوسه ، د هغه حکومت يتر شا پوځیان والړ دنامالوم دی، ځکه واک . د عمران حکومت کیږي

 مالً عته  غوښتنوقانونې غورځنګ  پښتون ژغورنېد حکومت  ېپاکستانتر اوسه  .کړي هنه د ته هیڅ ډول پاملرنه
  .رکړيځواب نه دی وهیڅ 

 

 :هبنډیزونخالف پروپاګنډ او پې ټې ایم مشرانو د د پوځ لخوا پاکستانې میډیا کې 
له  ورسنې وسپوڅاو د دوی المامورینو  ، د اې اس اې استخباراتي شبکېوپوځیان يد عمران خان حکومت، پاکستان

په تو د مالي مرس څخهد افغانستان د استخباراتي ادارو  ، همدارنګهويتورنباندې بهرنې مالتړ  په پې ټې ایم یوې خوا
اکستاني رسنیو په پخبرونه فعالیتونه او مبارزې  ځښت سیاسيوخ ولسي ستر دې پښتنېد  ، له بلې خوااخیستلو تورنوي

بیانولي،  نظر نشي ازادنشته، خلک خپل هیڅ د بیان ازادی له سره  پاکستان کې په .یږيسانسورپه بیساري توګه کې 
ه پپه پاکستانی رسنیو کې په پراخه ډول د پې ټې اېم  .نه خپریږيڅه هیڅ بل پاکستاني میډیا کې پرته له سانسوره 

ه او دپاکستاني میډیا لویه برخه د پوځیانو او اې اس اې تر فشار الندې  .خپرېږي غاتیتبلاو  پروپاګنډونهوړه ان ضد
 خپرونې کوي.د یووالي خالف پښتنو د ایم او  ټې د پې

په رونو و خبوناو الریون د ویناوپې ټې ایم د مشرانو  دوی د ،حوالهپه  واو ورځپانو خبریاالن يد پاکستان د ټلویزیون
د اروپایې ټولنې او نورو غیر دولتي ادارو  د همدې لیکنې په بهیر کې .يدسره مخامخ  ونوبندېز کې له سختو خپرولو

یر هیواد دی، ت هدي، چې پاکستان د خبریاالنو او رسنوالو لپاره د نړۍ یو خطرناکشوي یوه ګډ راپور کې ویلي په 
 ډیر خبریاالنو وژلې شوي دي. هلته کال 

نونې ي او په محاکمو کې له خپلو قاادارې د پې ټې ایم پلویان ځوروي، په ناروا مقدمو کې بندیانو يریاست يد پاکستان
. پاکستاني محاکم او عدالتونه خپلواک نه دي، قاضیان خپلې پریکړې د امنیتي او ل کیږيحقونو څخه محرومه سات

دې کړنو له الرې د پې ټې اېم پلویانو په ضد  دق ترسره کوي. پاکستاني ریاست بباراتي ادارو د اوامرو مطاخاست
  .مقدمې جوړويجنایې بې بنسټه سیاسي او جعلي د خپلو مخالفینو په ضد او  سیاسي او انتقامي چلند کوي

م د که څه هپاکستانې ریاست او جاسوسي ادارې د محاکمو او عدالتونو په چارو کې السوهنې کوي. د بیلګې په ډول 
د کراچې عدالت د علی وزیر د ضمانت پرېکره محفوظه درخواست اوریدنه شوي ده، خو بیا هم علي وزیر ضمانت د 

ساتلي ده. د دې مهمې عدالتي ضمانتي پرېکړې محفوظول یا ځنډول د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو اوامرو 
 ده.  کې په انتظاریا شنې اشارې ته ته 

 ۍه ازادیان پبد  پاکستان کې هممهال .ي ديلګول ت بندیزونهخس رسنیو باندې دولتي او ازادو رپ رژیم يپوځ يپاکستان
 دوی ،ي دينیولکې وه لیسټ پممنوالخروج  دټې ایم مشران  ېد پ پوځیانو. ديشوي بندیزونه لګیدلي باندې جدي 
ه لپه دې ورستیو کې  .ړيکپه پاکستان کې په ازاده توګه له یوې صوبې څخه بلې ته تګ راتګ وان  نشي کولي

 لګول پرې هوناو بندېزشول ایستل ود غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن ډاوړ او ثنا عجاز  هستانڅبلو
پنجابي . نشيهم اخیستلي کې برخه جشنونو  ولسي او نوفلوحمادبې  ،بهر په خپلو کولتوريڅخه  ، دوی د هیوادشول

تان د پاکس .بند کړي ورد پې ټې ایم مشرانو خوله  ،ويچې به هر ډول  څو حکومت هڅه کوي، يپوځیان او د پاکستان
چې وخت وکړل شي، د دوی  له، کل کیږيد خبرو وخت نه ورکوته غړو منتخبو کې د پې ټې ایم  هپه ولسي جرګ

 بند کړل شي.د نامالومو کسانو لخوا مایکرفون 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

پې ټې ایم په توله نړۍ کې د سوله ییزې مبارزې او له تاوتریخوالي پرته الریونونو ترسره کولو سره د پښتنو د نن 
 ون. پې ټې ایم د نړیوالو رسنیو، نړیوالو بشري حقوقونو سازمانوي دیساري ولسي غورځنګ پیژندل شوبېعدم تشدد یو 

یوې خوا په پاکستاني رسنیو باندې د پې ټې ایم خبر جوړونکي تبلیشمنټ له س. که څه هم پوځي اي دیپام ځانته راړولو
د پې ټې ایم په ضد او د پې تې ایم مخالفو کړیو ته په پاکستاني خوا الریونو باندې سخت بندېزونه لګولي دي، له بلې 

 . ول کیږيرسنیو کې پراخ ځای ورک
صیل ولنیزو رسنیو کې په پوره تفټپه نړیوالو ازادو رسنیو او  ې خبرونهد پې ټې ایم بر حقه مبارزخو د دې برعکس 

ال نوره  ېهمدې امله د پې ټې ایم مشران دې ته وهڅیدل، څو خپل الریونونه او سوله ییزه مبارز له. خپریږي سره
 کې په ډګر بیان کړي.کنفرانسونو  ياو مطبوعاتونو تکړي او خپلې غوښتنې رسماً په پرل ېمنظم

ه د ولسي الریونونستر پې ټې ایم خپل  او ګواښونو سره سره ونوډخنپوځیانو ظالمو د ، منیتي اداروا يد پاکستان
پنجابي واکدارانو او پوځې د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې پرته له تاوتریخوالي تر سره کړل. که څه هم 

الریونو خبرونو  سیاسي فعالیتونو، احتجاجونو،په ایم  رسنیو کې د پې ټې تر کنټرول الندېجیستانو ېتبلیشمنټ ستراتسا
په  تخوځښغه پیاوړي پښتني ولسي ، د دې سربیره دي ديشو نو خپرولو باندې سخت بنددیزونه لګوليواو راپور

جاجي احتولسي  سترېکوټې او پېښور پورې اسالم اباد، د پنجاب له الهوره نیولې، تر کراچۍ، دې توانیدلي، څو 
ځوریدلي او زرګونه په  کېاو په هره سیمه  ښارپه هر له دې ستر پښتني ځوځښت سره  ترسره کړې. مظاهرې

 سرهور خوا پاکستاني ظالم ریاست لهد چې ، کوم ولس دیدا هغه ځوریدلي  .ي ديوځای ش یو کړیدلي پښتانه ځوانان
د دوی مذاحمتي مبارزه به د ظالم او ظلم په  .ديسره مخامخ شوي  ژوند برخلیکسلوک شوي او د یو بې ناروا ډیر 

 ضد همدارنګه جاري وي. 
 

 د لومړې برخې پای
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