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 حاالت او مونږ! -پ ټ ایم 
 برخه دوهمه

 

 

 

د برمنګهم د کور کمیټې سره مو انګلستان کې د پښتون تحفظ موومنت او پښتون ژغورمې د یو شمېر مخکښانو په 

مطالبو سره بحث وکړ استازي توب او د یو شمېر نورو په حضور لندن کې نن اوږده او پراخه جرګې وه پر الندې 

  :او الندې مواضع سره ښکاره شریګې شوې

  برمنگهم د پ ټ ایم د کور کمیټې

 ۷/10/2018سره بحث او نتایج: 

ډ هدف او موخې د ښه او بهتر جرګی د پ ټ م د مشرتابه سره د صمیمیت او پراخې ورور ګلوی فضاء کې د ګ

هللا مجید په آیاتونو پرانیستل شوه. له مقدکې پرته د جناب یوسف  حصول په اکید جناب یوسف علی خان لخوا د کالم

( د برمنګهم د پ ټ م او نورو مخکښانو د 30/10/2018-2٩ډه کې ) علی خان لخوا او په بروکسل اروپایي غون

 .ګدون په هکله خبرې وشوې

 ې او کړنو په هکله او د کاري اصولوپه جرګه کې په انګلستان کې د پښتون تحفظ موومنت د پراختیا، د کار د شیو

پر طرزالعملونه او اصولو په روانولو  په ضرورت ټینګار وشو چې په پرنسیب کې دا طرحې د ټولو حاضرینو لخوا 

 .ومنل شوې او د عملي کار لپاره بحث پیل شو

ضعیف و باله او دغه جناب فایق خان د پښتونخوا ملی ګوند لخوا او د برمنګهم د کور کمیټې غړي د پ ټ م حرکت 

 .حرکت ته یې د جنکو د پاولو ته شباهت ورکړ چې شور کوي خو زور نه لري

اضافه کړای شو چې هلته پښتانه د ظلم او جبر الندې دي او مونږ مظلوم  واقع شوي یو او قرباني ورکوو او تاسې 

تان نه منو او د پاکستان اساسي قانونو نه منو او پاکسډیورند کرښه افغانیان مو په خپلو ټینګار چې لر او بر یو افغان او 

د ارمی پر ضد او ای اس ای پر ضد نشرات کوئ او مونږ ته مشکالت ایجادوئ او مونږ هغوی ته محتاج یو او ویزه 

 او پاسپورت مو پاکستان راکوي او هلته روان یو او هلته مو بیا پاکستان تنګوي او دا د پ ټ م سیاست نه دی. اضافه
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یې کړه مونږ سیاست کوو او تاسې افغانیان د خپل بیرق او ... مونږ د ستونځو سره مخامخ  کوئ. اضافه کړای شوه 

 .چې مونږ ته د پاکستان آیین مقدس او پ ټ م د پاکستان تر آیین او تر چتر الندې کار کوي

بعضې د عوامی پارټۍ او پاکستان د غونډی بل جرګی وال پردې هم اعتراض وکړ چې دا ښه او درسته خبر نه ده چې 

عوامی پارټۍ کسان دلته یواځې خپل حرکت او حزب غواړي او بل څوک او حزب او سیاسي حرکت نه زغمالی شي 

او نه حرکت ته پریږي او  د پ ټ م زعامت دلته انګلستان کې هایجک شوای او د غړو ټول رغنده وړاندیزونه د 

  .سو د موانعو سره مواجه کیږي. د ای اس ای د بریګیدرانو تاییر ته هم ککر وشوډ او نامالومو او مالومو  الخن

سعیدی د نورو په استازي توب طرحه وړاندې کړه چې کږې او ماتو ټاپو نه چې یبوت یې سخت دی تیریږو، قول او 

 .عمل ګورو او پر مخ ځو

ضعیف ساتل شوای او دا بهیر میلیوني بهیر عمداً  تأکید وشو چې د بریګدرانو او نورو افغاني پارټیو له وجهې پ ټ م

ضعیف کړای شوای او دا حرکت نه د جنکو پاولي دي او نه ضعیف. دا حرکت ضعیف نه دی . تأکید وشو او هڅې 

ډې پر بنیاد ارته شي.  روانې وې او دي چې د برمنګهم کور کمیټه دې د اصولو سره سم پراخه او د یوې پراخې غون

غې طرحې عملي کول وغوښتل شول چې د : یو کېږو که نه ورکیږو تر نامه الندې وړاندې شوې او قبوله شوه بیا د ه

 .خو ناملومو السو شنده کړه

د کار اصول دې توافق او مرکز ته تواغق او نهایی کولو لپاره هم ولیږل شي. تر هغه چې مرکز دې برخه کې تغیرات 

  .تالی شينه وي راوستالی هو نه دې کار واخیس

مونږ د پ ټ م تر مشرۍ الندې کوم حکومت نه جوړوو او د کوم آیین خالف هم نه یو. دلته د پښتون ژغورنې آواز 

  .او تدابیر دي، دوی ته عدالت غواړو. دا زمونږ موخې دي او ددې موخو لپاره په یو ستر بهیر کې کار کوو

م او هغه منطقي بولو خو مونږ پښتون ژغورنې ته کار کوو او د پ ټ ایم د مشرتابه درایت او مجبوریتو ته مو په پا

داددې مانا نه  چې د هر ظلم آیین راته مقدس شي. مونږ  او مونږ هیڅ هغه قانون او آیین نه منو چې پښتنو ته په کې 

 .عدالت ورنکړي

 .... او

به راغواړو او انګلستان کې موجه نظریاتو چې د پ ټ م نظریات دي توافق وشو خو تأکید وشو چې عمومي غونده 

به د پ ټ م مشرتابه ارتوو. د برمنګهم د کور کمیټې دوه غړو د کور کمیټې ارتول د لوې ناستې لخوا رد او پر خپل 

 .ریاست ټینګار کاوه خو د مقابل لوي استدالل قبول نه شو

بعضې فعالین به دلته رسماً منع مقابل کې دا تهدید هم مطرح شو چې ددوی موضع به د مشرتابه لخوا تأیید شي او 

کړای شي چې د پ ټ م په نامه چیرته نړۍ کې، سازمان ملل کې او ... خبرې وکړي او یا د پ ټ م پښتون ژغورنې 

آواز نړۍ ته ورسوي. هرڅه چې د پښتون ژغورنې په نامه کیږي نو ددې کمیټېد برمنګهم کور کمیټې  له اجازې نه 

 .پرته نه کیږي

 .... او
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 .مېر شخصي تخطیو له کبله جرګی ختمه او د نتایجو منتظر پاتې شوودیو ش

ډیرو نورو مشرانو او د پ ټ م پلویانو، د پښتون ژغورنې فعالینو ته د کار زمونږ تأکید د پ ټ م د کار په ارتولو او 

 ژوندی دې وي پ ټ م.  او هڅو د امکاناتو په ورکولو جرګی نه خدای په امانی وشوه

 لريادامه 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


