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 د پښتون ږغورنې غورځنګ مشران،
 قربانیان !سوله ایزې مبارزې د 

 

مشر  (غپ، ږ، ) د تیر سیاست په څیر د پښتون ږغورنې غورځنګ ېنن د پاکستان استخبارات د پښتون وږن

 پاکستانيکه د . جیل ته یووړمبارزې په جرم  ېسوله ایزیووالې او عدالت غوښتنې او منظور پښتین د 

ه  پاکستانې ـو چـلي شـویه ـه داګـل وي، پـتـن راوسـه پاکستان کې د امـپ هـوخـم اقدام غهډ د وچارواک

د نړي په کچه، د غورځنګ نن  :وځ او استخبارات( په ناسم الر راروان ديـه واقعیت کې پـپتوال )ـسیاس

په  (غپ، ږ، د )پیږندل شوې دي.  توګهه ماتیدونکې مدافع په او ن ، پراخپښتنو د حقونو په یوه پیاوړې

. د لمنه پراخويمالتړ  د  داعیېسوله ایزې د  غورځنګد  په توله نړي کېالزاماَ  کارول وړاندې خشونت

ه خطر نه دکې پایلې دا ب د پاکستان ته  نه پرتهله دې کوي او باور تر السهنړیوال حق غوښتنې  غورځنګ

 . خوا ته لمسويخشونت هم ته  لورېبلې وي چه  

نلې چه بی اتفاقي ګد اوسني ناورین علت العلل  پښتنو په منځ  -د افغانانو د مبارزاتو په ترڅ کې ()پ، ږ، غ

 (یووالې د )پ، ږ، غنه کړیده. یو منظم پالن له مخې سیاسې پانګه اچو د کلونو راهیسې ددشمن په کې 

ه پ اجباراً باید( په یو تولنیز ځواک بدلوي چه د قام یووالې، )پ، ږ، غ انډهد غورځنګ له  مرکزي شعار وو.

ولسونو  ویدلکړې د شل کلنه جګړ پښتنو یعنې د -پرته د افغانانو سیاسي تعامالتو کې  ورباندې حساب وشي.

َ  جوړیداي.نشو پیاوړې ځواک  نه یووالې د له  تأمین حق او عدالتد د یو تولنیز قوت په نښتوالې کې،  بنا

 .ستونزو سره مخ کیږي

د  یورند په دواړو خواو کېډ دپه افغانستان کې د نړیوال نظامي ائتالف د وسلې او پیسې په زور، پاکستان 

 . درلودونده  مرکزيپښتون وږنې د ماستر پالن په تطبیق کې 
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الب، بنست : پښتانه په تروریست، ط کتلووالې ځانته د خطر سیګنال په بنه ی د پښتنو په منځ کي تل پاکستان

په پالن  د یو دقیق لوښو ته د ویون په زړه کې اخزن تار غزولتل او نهایتاً د پښښاو نشنلیست وی ، قام پالپال

 .توګه پام اړول

( مشران په بند کې وساتي او ویې پاکستاني واکمنان کولي شي چه د )پ، ږ، غاګه ویلي شو چه ډخو په  

ه ساده نکول یې  لېله شي غد ولس په مقدسه داعیه بد د یووالې او عدالت غوښتنې چیغه چه کله خووږني، 

  ښکاري.

څو ورځې مخکې د پاکستان سفیر په دیره بې شرمي د دیپلوماتیک ضوابطو خالف په کابل کې د یو تنظیم د 

نه ورکوي  حقدا  مشر سره لیدنه وکړه. خو پاکستاني  کاواکو چارواکو په کابل کې یو شخصي تلویزیون ته 

 چه د منظور پښتین د یووالې او عدالت چیغه اوچت کړي. 

یول چه تر برید الندې ونغورځنګ ې د جنجال او کړکیچ د تولید زاله، پدغسې حاالتو کې پاکستان په سیمه ک

ګاوندي هیواد افغانستان د جګړه په اور کې سوزي او د السپوسې او کمزورې حکومت واک د الشخورانو 

 په قبضه کې ده.

ې ور سره لوبې ته د پاي تکواکداران په سیمه کې د جګړې د پراخیدو مخه ونیسي. د اهیله لرو چه پاکستاني 

  د غورځنګ مشران خوشې کړي. هر څومره ږر کیږدي او

 «پاي» 
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 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 !قربانیانسوله ایزې مبارزې د 


