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 12/۰1/2۰2۰        دکتور محمد عثمان تره کی
 

 ې ګدونوالو سره څو خبرېډغون د د بنو

 

د یوې  ،یلوبول چه په سیمه کې د بهرنیو یرغلګرو په ضد د یوه ستر انساني دال، رولپښتانه له شلو کلونو راهیسې 

مي . نړیوال نظايتر سختو ګوزارونو الندې نیول شوې د همهندسي شوې و سره چه په دقت ذریعهپه  توطئې لېنړیوا

. د هه وسپارلډالرو په بدل محوري ونډائتالف تروریزم سره د جګړې په پلمه په سیمه کې پاکستان ته د ملیاردونو 

پر حق او  الرډقبایلي سیمو ته واړول.  ینپاکستان پوځ او استخبارات د خپل جنګي ماشین ورانونکې استقامت پښت

 پک پر قانون باندې بر السي وموند. عدالت او بشري حقونه د ناوړه سیاست قرباني شول.تو

 جګړې میدان ته ورننوت او په پښتونخواه کې پښتوند  نې په وړاندې د افغانستان د ننه طالبانژبې پوښتنې او وړیا ود

  ه کړه.، مظاهرات او پرلتونو ته مخېالر ې( سوله ایز، غ ږپ ، غورنې غورځنګ )ږ

 یږي. د تروریست یعنې یوه جوړډ، غ ( په بلنه یوه غون ږسیمه کې د ) پ ،  بنو پهدې ږصبا افغانستان خاورې ته ن

قرباني شوې پښتانه یو وار بیا دا امکان تر السه کوي چه د حق او عدالت  د پردیو د ګتو من  په جګړه کېدش نامالوم

ه نه، یوازې پ ښودلې چه د جرګې د جوړیدو وخو تجرب .ودانګي د ظلم او استکبار مقابلې ته ور ،وسلې سره سمبال

 يانخوا پاکست را په دې، غ ( د پرلتونو د پیل نه ږګته پورته کولي شي : د ) پ ،  غورځنګ تبلیغاتي برخه کې

 مشران تعجیز، تحقیر او بندیان کړې دي. ېغوښتنې ته پام ندي اړولې، بلکې د هغ پاڅونواکداران نه یوازې د 

و دوست من اښواقعیت دا دي چه د حق غوښتنې عملیه چه د پرلتونو له الرې تنظیم کیږي، یوازې د قام په ویښتیا، د د 

په تشخیص او نهایتاً  د ملي یووالې په برخه کې اغیزمنه ونده لرلي شي. خو حاالتو ته په کتو سره د دې وخت رسیدلې 

  غور وشي. من سره په مقابله کې په نورو تکتیکونو باندې ښدچه د 

ته  و. د خوځښت مشرانبه وکړي ای ، غ ( په پرتله زیاتره پاکستاني واکداران ګته پورته کوي اوږد پرلتونه د ) پ ، 

  .غورځنګ د پاکستان استخباراتي لوبو په السوند بدل نشي تر څوهلې ځلې وکړي په کار ده چه 

ل او پوځ عملیاتو ته د شک په سترګه کت لویدیز وال د کلونو  په اوږدو کې په پښتونخواه کې د پاکستان یوه یادونه : 

 خپل دونو ته پام ندې اړولې او بایپه کچه د تروریزم اصلي مرکز ېپه تکرار یې ویل چه پاکستان د اخیستل شوې پیس

، غ ( په پښتونخواه  ږ) پ ، کایی درون تر ګواښ الندې وو چه دوه مخیز سیاست چلند  بدل کړي. پاکستان د امری

، نووچه په کې خداي په جات جنایتونه شامل وو، په ښار  په السپوځ د عملیاتو د پایلې  یو اوږد لیست  کې د پاکستان

پوځ  په جنایتونو تمرکز وکړي. د  غورځنګ غوښتل چه د پاکستان  ونو کې منظمو پرلتونو ته مخه کړه.ټکوڅو او وا
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ي تبلیغات شوېچه د ) پ،ږ،غ ( په نوښت تر سره  میتنګونوهغو  له چه هو غوښتنه دا واستخبارات د د پاکستانخو 

معنا چه لویدیزوالو ته دا پیغام  ورولیږي چه د تروریزم سره په جګړه کې ستاسې  پیسې بې  پدېي. ړګته پورته ک

ځ نه پو وو چه د پاکستان پوځ د عملیاتو په ترڅ کې ملکیان په نښه کړې يحقیقت دا د. خو دين شوې لګولځایه 

 سره تړلې تروریستان.

 .لپه هر حال ! د منظمو پرلتونو نه وروسته د پوځ په پته د امریکا ګواښونه په تپه ودرید

ولسونو له هرکلې سره مخ ، د کړیدلې وتړلې و په صداقتچه قام ته د خدمت مأل  د وخت په تیریدو سره غورځنګ

   شو او د ولس په غیږ کې د پاکستان د پوځ د کنترول نه ووت.

دیوان په پته دا غوښتنه وکړي چه  کې د نړیوال سزا غونډهپه خپله  صبا اړینه ګنل کیږي چه د غورځنګ مشران 

مرو د پاکستاني  پوځ   سیمې ته د جنګي او بشري جنایتونو د څیړنې په موخه یو پالوې ورولیږي. دغه ګام هرو

عمومي او نړیوال تبلیغاتي به   حق غوښتنې داعیي ته ، غ ( ږیې دا ده چه د  ) پ،  ټهدمخالفت سره مخ کیږي. خو ګ

 بنه وربښي.

یورند د کرښې د دواړو خواوو افغانان د یو واحد برخه لیک سره مخ شوې دي. اوسمهال ډد تاریخ په اوږدو کې د 

قربانیان دي. اغزن تار او ګمارل شوې صوبه  ېپردي پالنهنو یا د ګوداګیو واکدارانو د ظلم او دواړه د بهرنیو السو

چه مرګ ژوبله او وراني په لر او بر  دې ندي بریالي شوې چه ولسونه سره بیل کړي. خو دومره توانیدلې پهداران 

  کې وغزوي.

تولید په بنه ګورم چه د لر او بر د څلویښت کلن ناورین نه سر راپورته  خودجوش ، غ ( ته د یو ژیوپولتیکږزه ) پ، 

و، پرلتونو او شعارونو له الرې د حق کاروان ډکړې دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چه غورځنګ کولي شي د جرګو، غون

پرلتونو پایلې د نه خبرې کوي او د تیرو لې من د توپک د خوښمقصود ته ورسوي چه د دغسې حاالتو کې منزل   په

   نښت په حساب کې دې ؟

 د خپلواک او هیله بښونکې کاروان د بریالیتوب په تمه.غورنې غورځنګ ږد پښتون 
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