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د پاکستان دولتي ترهګرۍ په وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ 
 درې کلنې سوله ییزې مبارزې شننه او څېړنه

 دویمه او ورستۍ برخه
 

 :د پې ټې ایم مشران ګواښل، غیر قانوني نیول، شکنجه کول او بېګناه وژل
سې په لویه پښتونخوا او ازاده قبایلي سیمه کې د ېچوکاټ کې د څو لسیزو راهپاکستان د خپلو دولتي تروریزم په 

اریخ د بابړې ت ۍکړي ده. د پښتنو په وړاندې د پاکستاني ریاست د ترهګر پیلپښتنو د لږکیو په وړاندې توکم وژنه 
ګناه وژنو او  بې نورو پښتنواو په زرګونو عارف پښتېن  ،ښې رانیولي تر شهید نقیب هللا محسود، شهید ارمان لوڼېېپ

ځورونو اوږد خونړۍ تاریخ دی. په شمالي وزیرستان کې د خیسور په کلي کې یوې پښتني کلیوالي ښځې د پنجابي 
ې عزتي بدلته د مونو خالف خپل غږ پورته کولو سره ټولو ته پته ولګیده، چې لیرغلګرو پوځیانو د بې ناموسي او ظ

 رسیدلي دی. او بې ناموسي حد تر کومه ځایه
غړي ونیول  ۲۵ملکیان ووژل شول او د پې ټې ایم سوله پال  1۳ښه کې د پوځ په ډزو کې پېد خړ کمر چېک پوست 

زړه تون وژنې ورستي ښد پ .شول مشران علي وزیر او محسن داوړ ونیولمخکښ شول او د تحریک مرکزي 
، چې د لوژل شوو په ډیره بې رحمه توګهانان ځو ېلو څلور تنکید جانیخپه شمالي وزیرستان کې ښه ېپبوګنونکې 

دې څلورو وژل شویو تنکیو ځوانانو عمرونه د دولسو څخه تر اتلسو کلونو پورې وه. د مړو شویو هلکانو د خپلوانو 
بې پرې کله چې مړي ومندل شول، شل ورځې وړاندې د ښکار د پاره وتلي وه،  کیدو موندل ترپه وینا، دا هلکان 

د انصاف او عدالت غوښتلو لپاره برګون کې غپه د همدې نه بښونکی پیښې  .شوې و همتشدد او جنسي تېری  رحمه
د پې ټې اېم مشر منظور احمد پښتېن  کړ. الیون پیل په موخهپرلت  هیود له مړیو سره د اسالم باد پر لور جانیخیل 

 .ولش ونیول لو له املهتهمدې پرلټ کې د برخه اخیسپه  په غیرقانوني توګهفعاالنو نور ر ېیو شماو او محسن ډاوړ 
 شي شول. خوزر د خبرو اترو او جوړجاړي له الرې پنجابي پوځیانو په تکتېکې شاتګ سره  د مشران بیاد پې ټې اېم 

تبلیشمنټ جیلونه د هغو شعوري مخکښو پښتنو مشرانو څخه ډک شوي، کوم چې د همدې ظالمونو سد پنجابي پوځي ا
تبلیشمنټ د هغو پښتنو پر ضد مقدمې ایف سصحرایې محکمو خالف راپورته شوي دي. پاکستاني پوځي ا او بېګناه

عدالت غوښتونکي دي او خپل مظلوم ولس ته د انصاف بې ګڼاه وژنو لپاره د اې آرونه درج کړي، کومو چې د 
 غوښتلو غږ اوچتوي. 

یې په قضارسمآ پې ټې ایم د وژل شویو مشرانو خپلوانو ویلي، د دوی مقدمې ځنډول کیږي او پښتنو او متضرو د 
 دوی په خپله قاتلین دي.ځکه نه درج کیږي، ادارو کې 

د غورځنګ مشر پښتین وایې، ارمان لوڼی په قصدي ډول د هدفي وژنې ښکار ګرځیدلي دی. هغه د پاکستان امنیتي 
زه له پښتنو غواړم، چې دا مبارزه  :مه وار ګڼې. د ارمان لوڼی مور بخت بې بې ویليادارې د سلګونو ناروا وژنو ذ

 پرې نږدې، د منظور پښتین او محمود خان تر شاه ودریږئ، د ارمان ارمانونه راپوره کړئ، سره یو ځای ودریږئ.
ژنو پر ن حکومت د هدفي وبیا د پښتنو هدفي وژنې زیاتې شوي دي. د پاکستا ېد پښتنو په سیمو کې یو ځلموږ وینو 

وړاندې چوپټیا غوره کړي ده. د همدې هدفي وژنو پر وړاندې د پاکستاني حکومت چوپتیا د دې ښکارندویې کوي، 
 یا خپله په کې الس لري. کیږي چې دا وژنې د حکومت لخوا طرحه 

 کې چې دوی ښکېل نه وي،ښه ېپوښتنه دا ده، چې په هدفي وژنو باندې پاکستاني ریاست ولې غلي دی؟ په کومه پ
 ولېخښه کې ښکېل وي، بیا دوی خپلې ېهغه که ډیره کوشنۍ هم وي، د هغي لپاره عدالت وي. کله چې دوی په پ

 بندوي، له دې پته لګیږي، چې دوی په دې وژنو کې ښکېل دي او په ښکاره الس په کې لري.
نور د پې ټې ایم وخت ختم دی او ورسره ، چې دی کړيرد پنجاب پوځ ویاند په سختو تکو کې دا خبر دارۍ و

د دې  پنجابي پوځیان .زیاتوي، چې پې ټې ایم د افغانستان او هند د استخباراتې ادارو څخه مالي مرستې ترالسه کوي
غواړي. جاهل پوځیان له دې نه  ولخبر په خپرولو سره د پې ټې ایم د مشرانو د نیولو لپاره سیاسي حاالت برابر

اقداماتو پایله کې په پاکستان کې د پښتنو پردیتوب او مرییتوب د دې  حکومت پې ټې ایم خالف د، چې د ديخبره 
ندې ضد جګړې تر نامه ال ۍاحساس ال نوره ډیریږي. له دې سربیره دوی د پښتنو سره د پښتنو په سیمو کې د ترهګر
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یول او نقصدأ ځورول  ،وياتي کمنصفانه متشدد چلند کوي، بلکې هغوي سره زورزی نه یوازې د پښتنو سره غیر
 .کیږي

خپله مشر  کېدننه  پهپې ټې ایم  د کتیک کارو سره غواړي، څواتدې پنجابي پوځیان د پې ټې ایم مشرانو د نیولو په 
. همدارنګه په ولس کې د پې سختدریځې ته اړ کړي غه او د پې ټې ایم مشرانمنظور احمد پښتین منظوي کړي او ه

 عمل اودې ډول ټې ایم د ریښو غځولو او د تنظېمې پراختیایې چارو مخه ونیولي وي. د پې ټې ایم مشران تل په 
 عکس العمل کې بوخت وساتې.

پنجابي پوځي استبلیشمنټ تل هڅه کوي، څو د پښتون ژغورنې غورځنګ سېمبولیک او کرسیماتک مشر مخه ونیسي، 
نور مخکښو مشران څو ځلې بندیان کړي او ځورولي دي. د پې ټې اېم مشرانو  او د تحریکمشر ځوان د غورځنګ 

 .ر دوی د غدارۍ او جاسوسي تورونه او ایف اې ارونه لګولي ديپ بد نامولو لپاره
 

 :په اړه د پې ټې ایم دریځ او اغېزد افغانستان تلپاتې سولې 
سه کوم، قام کیافغان ول پښتون ټ: زه د کې یوې غونډې ته داسي ویلي د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر په وزیرستان

تر څو پورې په کابل کې امن نه وي راغلي، تر څو پورې په کندهار کې امن نه وي راغلي، تر څو پورې په پېښور 
ابل ارامه ک کې، په وزیرستان کې او په کوټه کې امن نه وي راغلي. موږ ټول پښتانه له یو بل سره تړې یو، کله چې

هلته جنګ وي، دلته هم  ېوي، د موږ د وزیرستان او د پښتونخوا د ویش کارو بار ښه په خوند کې روان وي، کله چ
   او که نه مني. يجنګ وي. پښتون قام یو ملت دی، که څوک من

ته او ټولو پښتنو ته د ګډې مبارزې بلنه ورکړو. ځکه موږ  وموږ د وزیرستان خلکایې: کې بیا و ویناوومشر په خپلو 
د یو سر تر بله سره یو ملت یو. خو که کله د وزیرستان د خاورې څخه کابل او پیښور ډزیدلي وي، دغه زموږ خلکو 
نه دې ډزولي، دا زموږ سوچ نه وه، موږ د هغې کلک مخالف یو، پردیو خلکو له دې ځایه د جنګ اډه جوړه کړي 

جګړې اډه جوړکړي وه. موږ د ټول پښتون ملت په غم ژاړو، موږ د د زموږ او تاسو دښمنانو له دغي ځایه  .وه
وزیرستان خلک ټولو پښتنو ته د اتحاد، اتفاق او سوله ییزې مبارزې دعوت ورکوو، ټول پښتانه د وزیرستان لپاره د 

دا ې ک، چې په وزیرستان لونن موږ او تاسو راپاڅید ،وینا له مخې، ګورئبلې د د مشر  یو ښکلې ژوند فکر لري.
ا او که په اروپ ،مسئلې دي، ټول پښتانه زموږ سره ودریدل، پښتانه د امو څخه تر اباسینه، که دلته دي، که هلته دي

ه د خکه په چین کې دي، ټول پښتانه زموږ سره ودریدل. خیلیږم او قبایلیږم نور نه شته، پښتانه د خیلونو او قبیلو څ
په حال کې دي، له امونه تر اباسینه د یو لوی متحد افغان ملت په لور ګامونه اخلي، لر او بر نشته افغان یو  لوراوتو
 دی.

ې قبایلي سیمو کپه پښتونخوا او سره څو څو وارې د ټینګار  په خبرو پرمهال مشر د خپلود غورځنګ دیرش کلن 
ر امن او سوله د کرښې دواړو غاړو ېد دې سرب .للي ديتړلی وبټېنګ سره د افغانستان له امنیت ، سوله او امنیت امن

 .ز لريېاغ لویکولو باندې ي اړیکو پیاوړ وکې د میشتو پښتنو پر اقتصادي وضعیت ښوالي او سوداګریز
د  نه دی، ګڼېله دې امله یوازې کلی  هرپې ټې ایم له ولسي خوځښت څخه تود د د افغانانو لخوا افغانستان کې په 

 ي یاد خپلو پښتنو وروڼو د بشري او بنسټیزو حقونو څخه د ظالم جابر پنجابي ریاست په وړاندې مالتړ او دفاع کول
التړ مد لرو او برو پښتنو افغانانو څخه ملي ولسي خوځښت دې  د. يدښودل غبرګون  یوازې یود بشر پالنې له مخې 

دې پښتنې غورځنګ د عالي اوږد مهاله موخو سره د افغانستان . د دیعیه څخه مالتړ املي مفکورې او ملي د د خپلې
رونه عنصاو نښلونکي جوړونکي ، ملي ګټې او تلپاتې سولې او ملي امنیت خبره تړلي ده. دا ټول هغه هیښوونکي

چې د افغانستان پښتانه دې ته هڅوي، څو د پښتون ژغورنې غورځنګ له ملي موخو څخه په کله مالتړ او دفاع  ،دي
 ړي.وک

لرو او  ستراتېجي د دښمنه تبلیشمنټ ژوره پښتونسپښتانه افغانان پوهیږي، چې دښمن مو یو دی. د پنجابي پوځي ا
برو پښتنو افغانانو لپاره یوه وژونکی زړه ناکامه ستراتېجی ده. د پې ټې ایم سیاست او پالیسي د جګړه ځپلې افغانستان 

نو ، چې د پښتيده. نن ډیرکې لر او بر پښتانه افغانان په دې اند دزه مباراو مهمه پښتنو لپاره ډیره په زړه پورې 
سیدو ر ولسي غورځنګ په لمن کې نغښتي دی او خپلو ملي او تاریخي موخو ته د يتاریخي بیرته یووالي د همدې مل

 ي.ترسره کیږقیبولو کې عپه تله الرې الر د پې ټې ایم 
 اود پاکستان حکومت دوی به ، د وینا له مخېمحسن داوړ  مشرمشرتابه بل مخکښ د پښتون ژغورنې غورځنګ د 

د افغانستان خلکو او افغان حکومت خالف جنګي نور څو  ،دې هېواد جنراالنو ته اجازه ورنکړي په ځانګړې توګه د
ویلي، د پاکستان حکومت افغانستان کې په دا هم هغه  عملي کړي.پروژې استعماري او ، منصوبې او مخربې پالیسۍ

 دوی ته به د جنګي مجرم تورن کسان پاکستان ته دعوت کوي او دلته ورسره د افغانستان ضد پالیسۍ جوړوي.
د پاکستان د حکومت دغه کار به ناوړه پایلې  زیاتوي،هغه  ،افغانستان د نظام خالف د اقداماتو اجازه ورنه کړي

تر دې وړاندې هم د افغانستان  ړداوښاغلی  ورنکړي.په پښو والړ وي، دغه کار ته به اجازه ې ټې ایم تر څو پ ،ولري
 .ديپه تړاو د پاکستان حکومت پالیسیانې ننګولې 

. ای دياو پر ځمعقول بلکول  ونهمشرانو وروستی دریځد  ې ټې اېمپه اړه د پد ملي ګټو او ملي حاکمیت افغانستان د 
په د واحد افغان ملت په تړاو د لرو او برو پښتنو افغانانو کې دواړو غاړو په د دوی دغه ملي دریځونه د کرښې 
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ښکارندویې  ثبوتېووالي د ترمنځ  پښتنودی او دا د  اړینې ټې اېم څخه د برو پښتنو مالتړ پونو ځای نیولي دی. د فکر
 .کوي

ندي بیا راژو ځلو کې د احمد شاهي جغرافیي د ود پې ټې ایم وژل شویو مخکښو مشرانو سیاسي افکار او سیاسي هل
پښتنه ټولنه کې هر انسان ته د خپلو خدای ورکړي حقونو په چوکاټ کې د  لري. دوی پهکولو اراده او ارمان شتون 
و د وفاداري اته بیساري  افغانیت او اسالمیت یشهید ارمان لوڼد  ولډ. د بیلګې په ديټولنیز عدالت غوښتونکي 

 .ویادولي ش تلپښتون افغان ملت د ملي مبارزې بیرغ لوړ سا
 

 :د پې ټې ایم راتلونکی ستراتیجيالندې د لر او بر یو افغان د نعرې 
ښتون افغان پپه لر او بر  د راتلونکی په اړه نوی هېلې راټوکولي دي.کې  ولسافغان پښتون  د پې ټې ایم دې نعرې په

ې نعره ده. د پې ټد لر او بر یو افغان و المل همدا مبول ګرځیدلېملي یووالي سد  منظور احمد پښتینمشر د وطن کې 
حاد، اتفاق نو افغانانو د اتپښتلر او بر د نې مانا سره ېپه ریښتجۍ کې ېاو ملي ستراتمحور مشران په خپل پښتنې  اېم

ه افغان پې ټې ایم ورځ تر بلې پ همدې امله له هلې ځلې کوي. کې ځیرکتیاځانګړي یوه په  کې اټولوراو په یوه مرکز 
لم په د ظالم او د ظ :ویليمنظور احمد پښتین  بیت مومي.په ولسي خلکو کې اعتبار او محبو ي.پیاوړي کیږولس کې 

. پې ټې ایم به تر هغې پورې چې لر او بر پښتانه د خپلو حقونو جاري وي هرنګاهمد ي مبارزهضد به زموږ مزاحمت
 ه به دوام ورکړي.او ارام ژوند څښتنان شوي نه وي، خپلې مبارزې ت

 هغد امو نه تر اباسینه پور غځیدلي ده. دد ازغن تار سربیره مبارزه سوله ییزه اکونکي ټملي برخلیک د پې ټې ایم 
تنې دی او پې ټې ایم کې د هرې پښ څخه برخمن مالتړله قبیلو ټبرونو او سترو د پښتنو لرو برو پښتنې خوځښت د 

قبیلې ننګیالي، ژمن او شعوري ځوانان شتون لري. دا ځکه چې دا ټول پښتانه د یوه جګړیز ناورین سره مخامخ دي. 
وژل، ټکول، نیول او تری تم کول د ټولو پښتنو د ورځېنې ژوند کې سې لرو او برو هېراد پېښې ر بمټولسم د سپود ی

د دولتي مرستو د ژوندانه له د ډیورنډ کرښې په دواړ خواو کې په کلیوالو سیمو کې خلک  یو برخه ګرځیدلي ده.
ندې ترهګرۍ په وړاپنجابي او امریکایې پوځیانو د د لرو برو پښتنو شوي دي او  يبې برخ وله اسانتیاولومړنیو 

 جګړه کې ستر ستر تاوانونه ګاللي دي.
ولو، نیولو، وژلو په غبرګون کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرده د پې ټې ایم مشرانو او فعالینو د شکنجه ک

نړۍ کې د پښتنو افغانانو لخوا سخت غبرګونونه وښودل شول، د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د پې ټې ایم د وژل شویو 
ل د وژمشرانو غیبي جنازې ترسره شوي، په زرګونو خلکو په دې جنازو کې ګډون وکړو. د پې ټې ایم د مشرانو 

م په اروپا پې ټې اې کیږي. کیدلو او نیولو په غبرګون کې د نړۍ په ډیرو سترو ښارونو کې احتجاجي الریونه ترسره
مان، د د بښنې نړیوال ساز کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر، د اروپایې ټولنې پارلمان او د بشري حقونو کمیسیون،

د پې ټې ایم د مشرانو ناروا ري حقونو غږ وچت کړي دی او بشري حقوقو د څار سازمان مخې ته د پښتنو د بش
ي. همدارنګه ړکتر سره او سیمینارونه  ، ویبینارونهوژڼې او غیر قانوني نیونې په وړاندې پر نړیوال کچ انالین غونډې

رسمآ  ېپه سختو ټکو کدغه د بشریت ضد جنایت ناروا ظلمونه سیاسي، حقوقي سازمانونو لخوا  تولنې د يد نړیوال
د پې ټې ایم  .شوېې نغوښتګانو سزاسختو ریاستي پوځي اونیفورم لرونکو قاتلینو ته د پاکستاني شول او د وغندل و

ې دد نړیوالو رسنیو، نړیوالو بشري حقونو سازمانو پام  چې مالتړ د دې المل شو،افغانانو بهر میشتو پښتنو څخه د 
 .ل شيوته راواړ ولسي غورځنګ

 

 :باورمنتوب پر خپلځان او نفس ،عامه پوهاويد مشرتابه غورځنګ  د پښتون ژغورنې
تانوي د برسې ېد اوویا کلونو راهچوکاټ کې ادارې  په د حکومت (فاټا)خودمختاره قبایلې سیمه  او لي پښتانهیقبا

 الندې نترولک استبلیشمنټ تر پوځي د پنجابيمستقیمآ اوسه  تر وېش په تسلسل کېد کولونیالیستي استعماري ځواک 
د پښتون  پوځي پالیسیو کې پنجابید و هم اانګریرانو کې د سیمه  د فاټا په پښتانهقبایلي  .په انزوا کې ساتلي شوي

وی ازاد سره د دویش ظالمانه توکمې له دې . يد یدليا اوسپنیزې پردې په څېر کاریول یتون ترمنځ د یو ډبرین دښپ
اراتي بخد پوځیانو او اې اس اې استهر دول اړیکې  قبایلي پښتنود  نړۍ سرهله بهرنۍ  .دی يتګ راتګ محدوده شو

تله بې وزلې ټولو سیمو په پر د له همدې امله د پښتنو قبایلي سیمه د پښتنو او سانسوریږي. یږيکنټرولله لوري  وشبک
قبایلي  په شي. کولي لیکل نه خپله مورنې ژبه نه لوستي اوپه  دي. يسلنې څخه ډیر خلک نالوست ۹۰سیمه ده. دلته د 

 تنو وضیعت بې حده ناهیلې کونکې او مایوسه کونکي دی. ښسیمه کې د پ
منظور احمد پښتېن په مشرۍ ځوان  د چاپیلایر کې د پښتون ژغورنې غورځنګاو ورسته پاتې  زجګړیپه داسي یو 

احمد پښتېن یو متواضع، عاجز، یو ریښتېنې صادق  ویترنر ډاکټر منظور د غورځنګ مشر رامنځ ته شوي دی.کې 
 یو مجبوب،برو پښتنو کې  یوه ساده ژوند بڼه لري. هغه له دې امله په لرو د ژوند هغه .دیافغان  پښتون مسلمان 

ې غورځنګ پښتنو د پاڅونټولو د هغه د خپلې سرې خولۍ سره او  دی شخصیتمنلي مجرب، زړور کریسماتیک 
هغه په عام محضر مشر دی. زړور د هر نارینه او ښځینه پښتون په ذهن کې یو انقالبي  هغه .ګرځیدلي دیمبول ېس

له الرې عام ولس ځانته راماتوي. د  خبرو وسپېن وکې د سپېناو په غونډو کې په ځانګړي ډول د خپلو خبرو او وینا 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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
 

یښتېنې توګه ځان له هغه سره عمالً په اوریدونکي په رد غونډې هغه په ویناوو کې او د هغه د کړنو په درکولو سره 
  .اتحاد او یووالي کې احساسويپښتنې یوه 

په څېر ګوري. د مشر  تیصلهام بښونکې شخاراوړنکې یا هممهاله خلک یا اوریدونکي هغه ته د یو ځانګړي پیغام 
 انګړيځ مشر تل په ویناوو کې او خبرو اترو کې یا د افهام او تفاهیم یو .ستره مانا شتون لري هپه ویناوې کې تل یو

او  شینديز ېاغښه مناسب فورم کاروي. له دې کبله د مشر خبرې او ویناوې په زوړ، ځوان، نارینه او ښځینه باندې 
لو غوره او د مشر په ویناوو کې تر ټو .سره نږدې کوي پښتانهغورځنک غوښتنې، مفکورې او نظریات هغه د د 

 خالف یو. که بد طالب دی،او ظلم کوي خالف یو، هغه که پوځي، که ګوډ طالب چې څوک ، دا دهمهمه موضوع 
 ېرخبافغانانو د ټولو پښتنو کلک دریځ سره یوه په د غورځنګ مشر  مشر د ټولو مظلومو قومونو خبره هم کوي.

. د نیسېه ګوت تهمشر د ټولو پښتنو دښمن  .و خبره کويحقونبشري او برو پښتنو افغانانو د  ومشر د ټولو لر .کوي
اره په ښکباورمنتوب  باندې پرخپلځان او نفسکړنو سره د هغه خبرو او له دې مشر لرونکی سرې خولې غورځنګ 

غورځنګ نوم د پښتون ژغورنې  هغه دهغه د ټولو مظلومو او بېوزلو پښتنو افغانان د حقونو خبره کوي،  ثابتیږي.
زو یروانو ظالمونو او جګړدښمن دی. مشر په خپلو ویناوو کې هڅه کوي، څو د پښتنو سترګې د  ایښودلي غورځنګ

سیم تق په دې خبره ښه پوهیږي، چې څنګهمشر . ویښ کړيراپښتانه ورته بر  لر اوخالصي کړي. ورپه اړه  پروژو
ه غورځنګ پ و نارینه پالې ټولنې ته په کتو سرهله همدې امله د پښتن کړي. موټې پښتانه افغانان سره یوویشلي در تقسیم 

 لرو برو افغانانو وسمهال ټولوپه غورځنګ د ښځو رول ډیر مهم ګرځیدلي دی.  ده.شوي ډیره درنه د ښځو ونډه کې 
په ه هغ د پښتنو پښتون احساس نه خاوړې کوي. هغه به مشر باندې اعتماد او باور کړي، چې سرې خولېپښتنو په 

ان د لوی وزیرستپنجابي پوځیانو  څنګه ، چېدی لیدلي ناوړه وضعیتله دردونو ډک ول ټد پښتنو  خپلو سترګو
ون تېښه سیمه قانحکومتي یوه د مرکز او ت کلنې جګړې لپاره د بهرنیو جنګیالیو لپاره د ټرنینګ ښد څلویافغانستان 
ر حمتي او غیامذ غورځنګقبایلي  ېدد دې ټولو جګړیزو ناورینو او په سیمه کې د شته وسلو سره سره ګرځولي. 
خپله  ېرالتګد عدم تشدد د بې تاوه پاڅون یا په سیستماتیک او مسلسل ډول  سېېراه. د دریو کلونو مبارزهپارلماني 
غورځنګ تر کوي، خو  یا پلوي برېخقهرجنې مبارزې  متشددې یاهم د غورځنګ ځېنې ملګري د څه که  کړي ده.

ړي. الس نه دی پورې کتاوتریخوالي یا په  ه مبارزهشددمت حلولو کې د دښمن په وړاندې پهاوسه د سیاسي کړکیچ په 
خپل مذاحمتي مقاومت ته دوام ورکوي. پې ټې ایم په خپلو اسالمي په سوله ییزه توګه پې ټې ایم پرته له تاوتریخوالي 

یم تر پې ټې ا. پر مخ بیایې مبارزهیزه سوله ی ورسره او باور لري ټینګ مذهبې مقدساتو او ایماني موتقداتو باندې
د  مبارزې پرتهد سیاسي کړکیچ په حلولو کې پر خپلو مالتړو او پلویانو د قهرجنې د عامه پوهاوي له الرې اوسه 

 سوله ییزې یا عدم تشدد مبارز له لیارې خپل اغیز شیندلي دی. 
 

 :ټولېزه پایله
و سې دا د لرېپوهیږي، چې د اوویا کلونو جنګ جګړو راهښه پښتانه  هدرست پښتون له کندهاره تر اټکه ټول پوه

برو پښتنو یوه سیاسي او تاریخي اړتیا وه، څو په پښتنو کې یو غیر ګوندي، مذاحمتي ولسي ملي تحریک رامنځ ته 
ې ایم ټ پېویډه پښتانه له اوږده خوبه راویښ کړي. ځېنې . څو په دا دومره شور ما شور کې د غفلت په خوب کې وش
پښتنو  وتاریخ کې د لوی افغانستان په لر او برمذاحمتي او غیر پارلماني مبارزې  ېسوله ییز ېدرې کلن يخپل په

 ٬٬نو رابیدارولو کې، د پښتولسي شعور  ز،ټولنیراقیې غحقوقي، جسیاسي، د د افغانانو  ،په راویښولو کېافغانانو 
 ستر فکري انقالبي عصر یا دنوی په راویښولو کې، وده ورکولو کې او د لرو برو پښتنو یو  ٬٬احساسپښتنې زموږ 
ولسي  وسترد  نه یواځېد پښتنو بشري حقونو او غوښتنې لپاره پې ټې ایم  دی. پیل کړي فکري رنیسانس پیرپښتنو 
غان د لر او بر پښتنو په راویښولو کې او د اف پې ټې اېم بلکې، لړونه تر سره کتاو پرل و، الریونونو، احتجاجونوغونډ

او تګونه پرمخستر ستر  ته پر امنه او هوسا ژوندون غوښتلو کې نوپښت ،ملت د ملي تاریخي فلسفې په پوهاوې کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د ملتپالنې او یووالي په تاریخ و لسیزو کې څستیو رپه دې و. اوړنې لريرالسته 

ځنګ وسمهال دا غور .غورځنګ پیژندل کیږيویښ بیسارۍ ځوان، پیاوړي، فعال شعوري ولسي ستر کې یو تر ټولو 
 یږي.کې لیدل ک حالپه  لوغورځنګ کیدملي ولسي او پراخبنسټه  نظمتنظېمې زمان د غوښتنو سره سم د او د عصر 

Grassroots Movements PTM is a:  یو مخ پر وده په څېر الندې د واښو ریښو  ځمکېپې ټې اېم لکه د
سترو  دتحریک د پنجابي پوځی استبلیشمنټ له ګواښونو سربیره  ې ټې اېمد پپرتله شکه حرکت دی. وده کونکی 

 لسیوسره هم مخامخ دی. پې ټې اېم باید خپل تنظیمې جوړښت ال ګړندې پراخه  او ستونزو ننګونوتنظېمې او سیاسي 
پښتنو  لرو برولنډ مهاله او اوږد مهاله پالنونه طرحه کړي. پې ټې ایم باید د د راتلونکی په اړه کړي. پې ټې اېم باید 

یوه تر  بله په افغانستان کې او ښتونخوا کې،پدریو سترو جرګو الره خالصه کړي. یوه ستره جرګه په افغانانو لپاره 
غواړي، څو د پښتنو افغانانو بنسټېزه پوښتنې، غوښتنې او د وملي جرګه راافغانانو پښتنو ټولو د جرګه ټولو ستره 

 . یستل شيل په کې راوحسترو تاریخي ستونزو 
دا یوه منلي خبره ده، چې د پنجابي پوځي استبلیشمنټ په مرسته او مالتړ روانه ترهګري د ډیورنډ استعماري کرښې 

استبلیشمنټ  پوځیپنجابي  د .تون ترمنځ د ډیورنډ توره کرښه شتون ولريښتړاو لري. تر څو د پښتون پمستقیمآ سره 
رهګریزه جګړه کې به له امونه تر اباسینه د افغانانو په دې تخاوره کې روانه وي، به زموږ په ترهګري دولتي 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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
 

او  شتونت ریاسترهګر تونه به تباه کیږي. د پاکستاني زع افغانانو سرونه وهل کیږي، ښارونه، تاریخونه او د پښتنو
ټول پښتانه افغانان باید دې ترهګري په الن ترهګري ته اړتیا لري. ې. پنجابي جرنپه ترهګري کې ده بقا ضمانت

 ه ودریږي. ډوړاندې باید په ګ
 در سره وڅېړل شي، دغه غورځنګ د ترهګري پر ضد ېبنستېزې موخې په ځاوسنې په ټولیزه توګه که د پې ټې ایم 

پښتانه د پنجابي استعمار په وړاندې  څومبارزه کوي، لپاره او په سیمه کې د سولې پښتون افغان ولس د راویښولو 
 ای فغان ملت د مظلومیت او محکومیت غږ په ټوله نړۍ کې اوچت کړي دی. قامونهټې اېم د پښتون ا ېودریږي. پ

اوړو سیاسي تاریخې ارادو او په بیسارو قربانیو ازادیږي. مظلوم ولسونه په پیپه ، فکرونو وورژولسونه په سترو 
تنه ستره لرغونې پښپه زموږ نن خپلواکه کیږي.  ي ارادو او پریکړوولسي لوړو فکرونو او په لوړو سیاسي شعور

ترین ولسي اره یو تر ټولو بهپټولنه کې خونړیو کړکیچونو ته په کتو سره پې ټې اېم د پښتنو یووالي او خپلواکې ل
د  .د یووالي لپاره مبارزه کويد حقونو او دی، ځکه دا غورځنګ د ټولو لرو برو پښتنو افغانانو ګرځیدلي پلټفورم 

پې ټې اېم دا ثابته کړه، چې. پښتانه د  ښتل دي.له خاوره کې خپل اختیار غوتحریک اصلې موخه پښتون ته په خپ
 . پې ټې ایم د لرو برو پښتنو افغانانو یوه قومييد او متحد ملت په لور ګامونه اخلحلوی خپلواک وایو  قبایلیت څخه د

ا او و راتلونکی نسلو د بقد خپل ولس ا، موږ مجبوره یو کويټول پښتون افغان وطن خبرې د  پې ټې ایمفیصله ده. 
مخي ته  نووزماني توفاند ګډه ودریږو، پښتانه پوهیدلي دي، که  پهد پنجابي پوځي استبلیشمنټ په وړاندې ارتقا لپاره 

ره راپورته په سلسل کې س وتېفاتپه ګډه ونه دریږو، بیا ورو ورو ورک کیږو. پې ټې اېم د پښتنو د بې اتفاوتي او بې 
سوله پال ولسي غورځنګ دی. دا یوه یو عدم تشدد پښتنو د د  اوتحریک دی یو جګړې ضد د ټې اېم  ېپ .کړي دي

ي وګه سختپه بیساري ت پر پښتنو باندې سخت ظلمونه او خواثابته خبر ده، چې په پاکستان کې د پنجابی پوځیانو له 
تنو راویښولو لپاره او په پاکستان کې د شوي دی. د پې ټې ایم ټوله مبارزه د پښترسره تشدد  ظالمانهځورونې او 

  .ل ديکو وړاندې مبارزه ټولنیزو بې عدالتیو پر
وران ویجاړ کړل شوي دي. ښکلی سوات  کپر نن د لوی وزیرستان، د اورکزیو، باجوړ او باړۍ بازارونه قصدآ کندو

کړي. له کویټې رجګړییز ترینینګونه ویدلي دی، پنجابي پوځیانو د بونیر غرونه نیولي، څو هلته خپلو ترهګرو ته ځسو
سې ېاهریو څخه تر سوات د پنجابي پوځیان قبضې روانې دي. د چمن، تورخم او غالم خان په الرو باندې د پیړیو پیړ

ازاد تګ راتګ درلود، اوس پنجابي پوځیان ورته په والړه کې والړ دي، د بې وزلو خپل کوچیانو ، افغانان پښتانه
الف خسره د ټولو نړیوالو منل شویو قوانینونو او اصولو ښځینه، بوډاګانو او د پښتنو ماشومانو پښتنو ناروغاونو، 

مان کې ماشوه الره پچمن د ویزې غواړي. پنجابی پوځی د پښتنو څخه په خپله خاوره کې پیل کړي دی،  ندناوړه چل
ره جنګول سله یو بل قبیلې  د پښتنوقبایل یا پښتانه شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې رواني دي. په وژل کیږي، 

زره پښتانه ژوندي ورک او ترې تم شوي دي،  ۶۵اغزن تار له امله په میلیونه پښتانه بې ځایه شوي دي.  کیږي، د
. پښتانه د ترهګر په نوم بې ګناه وژل کیږي، څوک د پوښتنې ديپه لر او بر کې په لکونه پښتانه افغانان وژلي شوي 

 .ديشوي  سخت ځپلپه پاکستان کې پښتانه لنډه دا چې  .نه وه
خبره  خپلوانوشویو  يیا د خپلو وژل ښتلو، امن او ټولنیز عدالت غوولوراپورته کغږ د دې ظالمونو خالف  چا له چېک

رهګر ت خپل ي پوځیانپاکستان کې تحال بد یو. په داسي ولدلیږل کی به ، جیل تهولدوژل کیبه هم هغه  ،هکولیې 
 تانيهمدغه پاکس، برابریږيسهولتونه د ریاست لخوا ترهګرو ته خپل ازاد ګرځي،  ترهکر پاکستان کې ،يوتمویل

 .تیا لريملګرښه  هډیر سرهد هغوي او  ساتلي دي قاتالنواجرتې په سیمه کې وژلو لپاره رژیم د پښتنو  يملکي او پوځ
پنجابي پوځیان اوس هم د سویلي قبایلو امنېتې چارې خپلو ملیشو یا په سیمه کې خپلو مقامې امن کمېټو ته سپارل 

 غواړي.
یو بچې د  ،خبر دې وي دښمن، ګور ته به یو سي دغه ارمان، موږ نه شي بیلوليوال وایې: غورځنګپې ټې ایم د 

خیبر، کویټې او کویټې شعوري وبښ پښتانه د سره یو ځای  میرویس خان لر او بر یو افغان، نن د کابل، پیښور،
سره یو ځای شوي دي. د پښتنو ځوانانو  شوي، بیا دې تور منافق دښمن خبر وي او وپوهیږي، چې زورور پښتانه

 .قوق، سوله او ژوندون غواړيحپل خ، پښتون ته یلښکر جوړې د
، که ها خوا يدی. پښتانه کې د استعماري کرښې دیخوا دنغښتي حل د پښتنو په یووالي کې ستونزو د دې ټولو ربړو 

تمه شو، که په افغانستان کې جګړه خ تنون دی، پښتانه یو دي، نور په قبیلو او خیلونو نه ویشل کیږي.ښدي، پښتون پ
دا ټوله خطه به ترقي وکړي، که دلته جنګ لګیا وه، په دې خطه کې بیا څوک هم مخته نشي تللي. تر څو د افغان 

 ، د مشر په وینا .اوره په جنګ وي، ترهغې به ټوله خطه په کې لګیا ويخ
 

 پای
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