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  ۲۰۱۷/  ۳/  ۷         سرلوڅ مرادزی
 

 غبرګونونهاټا برخلیک او د ف

 FATA (Federally پښتونخوا د خپلواکې سیمې، ن د لومړي وزیر نوازشریف په الرښوونه، اسالم اباد دد پاکستا
ed Tribal AreassterAdmini) په داسې مهال پریکړه کوي چې یوخوا په ټول پاکستان کې  د برخلیک په اړه

 پښتونخوا د مشرانو بایلو او ټولېق د بپنجا او بلخوا روانه ده او تصفیه دولتي چلوټه د توکمپالنې د پښتنو په وړاندې
 پلې کړي! د پښتنو په سیمه پریکړهدا غواړي خپله  ، پخپلسر او یوازې ځاناو ولسونو له ارادې او سال پرته

غانستان په لور یي چې چې د اف د ادغام پریکړه  په داسې مهال  کوي FATAاباد په پاکستان کې د اسالم همدارنګه 
د  ورسره شخړه لري پخپلسر او د ډیورنډ تپلې کرښې په اړه لري ګډ تاریخ او ګډ هویت د پښتوخوا  ولس سره 

 ره غاړه یي د الوتکو او توپونوتازه داچې د کرښې په باو  کرښې په بله غاړه د تګ راتګ ټولې دروازې تړلې
 برید الندې نیولې دی!یی تر مستقیم  افغانستان ته زور ورکړی او ویشتلو وتوغندی

رهګرو د ت د وا او افغان په ټوله خاورهاو د پښتوخ ومي تصفیيد قپالنې د شدت، توکمسپکاوۍ او  پښتنو د ا دای
ګڼل کېدای عادالنه  بېغرضه او کړهی، د پښتنو د یوې برخې په اړه داسې پرپه مهالو ګړې او شخړتودې ج مالتړ،

 شي؟
 له هغېترسره کوي، که پښتانه چې  ایا اسالم اباد داسې پریکړه پښتنو سره د خواخوږۍ او هغو ته د خدمت په موخه

 ؟له خوږې ګوتې نیسيپه داسې مهال ژوبل دي،  خوږ او هرخواپه المل له  هم د پنجاب د دښمنیزه پالنونو
چلند الس  لهد افغانانو او په تېره بیا د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ  په بره غاړه سالم اباد نه یوازې د ډیورنډ کرښېا

یي  لپاره د سپکاوۍ او وراکاوۍاصلي دښمن بولي او  هم پښتانه خپل په کوزه غاړه کرښې رنډوبلکې د ډی نه اخلي،
 !وسیلې اسره نه کوي په هیڅ 

په رسنیو کې مه، ۲۵فبرورۍ په  روان کال د د څو ورځې مخکېیوازې کړې یپه اړه د اسالم اباد له پر FATAد 
پاکستاني پولیس په پنجاب کې مېشت پښتانه چې اکثر یې د پښتونخوا او  »انځورونه وښودل شول خبرونه او داسې

 قبایلو اوسېدونکي دي، نیسي، وهي او ټکوي او سپکې سپورې ورته کوي.
یې په لرګیو یوه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ښیي چې پاکستاني پولیس یو شمېر پښتانه ټېله کوي، په ډډو 

وهي او د پولیسو په موټرونو کې یې وراچوي. په یوه بله صحنه کې، څو کسان له خپلو موټرو راکوزول کیږي، 
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«تاندپولیس یې موټرونه په کنداغونو وهي او هغوی په بې عزتۍ سره روانوي.

 
په پنجاب کې د پښتنو د / ۲۷د خیبرپښتونخوا صوبایي جرګې )اسمبلۍ( د دوشنبې په ورځ /فبروري  همدارنګه

د پنجاب له صوبایي حکومتونو څخه یې ځورونو خالف پرېکړه لیک تصویب کړ او د پاکستان له مرکزي او 
 وغوښتل چې په پاکستان کې د راسیزم یا توکمپالنې خالف عملي ګامونه واخلي.

ز شو دا پرېکړه لیک یوه ورځ وروسته له دې د پیپلز ګوند د صوبایی اسمبلۍ د غړي حافظ ثناهللا له لوري وړاندی
 د ورته اقدام خبرداری ورکړ. فندیار ولي خان پنچاب تهسچې د عوامي نشنل ګوند مشر ا

نخوا او قبایلي پښتنو هغه شناختي کارډونه هم نه مني چې پخپله د ویل کیږي چې پاکستاني پولیس د پښتوبلخوا 
 پاکستان حکومت د نفوسو د احوال ثبتولو ادارې )نادرا( ورکړي دي.

په ورته وخت کې په وروستیو کې د پنجاب د پولیسو له ادرسه داسې نه تایید شوې اعالمیې هم خپرې شوې چې له 
اوشا کې یې پټانان یا افغانان وي چې وچه مېوه، کالي او لوښي خرڅوي، ځایي خلکو یې غوښتنه کړې چې که په خو

 پام دې پرې کوي، او پولیسو ته دې خبر ورکوي.
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وایي، که پنجابیان له خپلې خاورې پښتانه وباسي، پښتانه  اسفندیار ولی شنل ګوند مشرد عوامي نپه ورته وخت کې 
 به هم پنجابیان له خپلې خاورې وباسي.

اسفندیار ولي خان په چارسده کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، که پنجابیان پښتانه له پنجابه باسي، پښتانه هم 
 حق لري چې پنجابیان له خپلې خاورې وباسي.

دوی د پښتنو »ارولي خان د پښتنو په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو نیوکه وکړه، ویې ویل اسفندی
 «په اړه داسي خبرې کوي لکه څرنګه چې یې پخوا د بنګالیانو په اړه کولې.

 شي. د بنګالیانو په اړه د پنجابیانو له توهینه ډکې خبرې د دې سبب شوې چې بنګله دېش له پاکستانه جال
اسفتندیار ولي خان زیاته کړه، په پنجاب کې له پښتنو سره له تبغیضه ډک چلند کېږي، ځپل کېږي، وهل کېږي او 

 نیول کېږي.
د پنجاب پولیسو په وروستیو ورځو کې په خپرو کړو خبرتیاوو کې له خلکو غوښتي چې د افغانانو او پښتنو په نیولو 

 تاندکې له دوی ره مرسته وکړي.
اعالن وکړ چې په  عمومي قوماندان هللا دینو خواجهد ډان نیوز تلویزیون د راپور له مخې، د سند پولیسو همدارنګه 

خواجه وویل چې پولیسو ته یې امر کړی چې د  ټول ایالت کې یې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
 ساعته د افغانانو د موندلو لپاره ګزمه وکړي. ۳ورځې لږترلږه 

 
فاټا لویې د  لپاره د منلو وړ نه ده.د کوزوپښتنو   پریکړهیومخیزه او پخپلسر اسالم ابادپه اړه د  FATA دبل پلو 

دا به په سپریم »یمو اصالحات رد کړي دي او وایي ګې )فاټا ګرانډ االینس( د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سجر
کورټ کې چېلنجوي ځکه چې په دې کې له قبایلي ولسه پوښتنه نه ده شوې، د دوی په وینا د دوو کروړو قبایلو د 

 «رادیو مشال .کوالینه شي  راتلونکې فیصله د سرتاج عزیز کمېټۍ او یوڅو د پارلېمان غړي
های  تصمیم کابینه پاکستان در مورد اینکه بخش »لیکي کې نهده په یوه سرلیک ورځپاڼه دولتي د افغانستان چې هېواد

تواند  نمیگوید، حکومت پنجاب  سرمقاله نویس می .قبایلی در ایاالت خیبرپشتونخوا مدغم شود قابل پذیرش نیست
سرمقاله نویس نوشته  .ها با هم مشترکات دینی، زبانی، فرهنگی و غیره دارند از هم جدا سازد اقوامی را که از قرن

کند تا مناطق قبایلی را در ایالت خیبر پشتونخوا مدغم کرده و زمینه  هایش سعی می است که پاکستان با همچو سیاست
 «.اهم سازدرا برای به رسمیت شناختن خط دیورند فر

وایي، حکومت قبایل خپل خلک ګڼي  سرپرست ښاغلی لیوال د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت
په برخلیک  پریکړه د ډیورڼدکرښې وروستۍ توي چې د اسالم ابادااو زی او د هغوی د سیاسي ارادې مالتړ کوي

 اغیز نه لري.
 کلک او ټینګ یی باید کړې په اړهیپر او استعماري د دغه یوطرفه ن د بهرنیو چارو وزارت چېد افغانستاخو 

 !تر اوسه چوپ دي یي غندالی وای، لږ تر لږه او غبرګون ښودالی
جهادي ډلې او افغان  .ن رسنیو غبرګون په دې اړه پیکه دیه کې د افغاپه ټول ،د څو لیکنو او غندیز غږونه پرته

 په تاالن خوښ دي، د دوی د ملي ګټو او ارزښتونو سره څه دي! خو له ویش څخهتنظیمونه 
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پریکړې یو طرفه په د فاټا په اړه  نوازشریف چې رحمان واییلموالنا فضل اد جمعیت علما ګوند مشرد پاکستان 
له سال وروسته د دې  کې مي نشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولي وایی چې خپلود عوا سره نوموړي ته دوکه ورکړې ده.

 ،دی د ملي عوامي پارټي یو مشر اڅکزۍمحمود خان  ښاغلي د چې پریکړې په اړه غبرګون ښایو او عثمان کاکړ
 .د منلو نه ده او هغه غندو دغه پریکړه  ته چې موږ ییوا

بیا هم که چیري کوز پښتانه چې په یوه یا بله بڼه یي دغه پریکړه غندلې، په یووالي سره او له یوه سنګره دغه 
دا مجال او چې تر اوسه خپله خولو کې ډوب دی، ړه ونه مني او د هغې پرضد راپاڅي، افغانستان ته به هم کپری

 اړه خپل غږ رسا کړي.دې چې په  فرصت ترالسه شي
 موټیتوب کې ده!یوهره بریا او ګټه په یووالي او 

 پای
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