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02/05/2019                 دوکتور م، عثمان تره کي
       

 ! ږغورنې غورځنګ پښتون
 که په تنګ شي نو په جنګ شي 

 

 

پښتونخواه  د سره د جګړې په پلمه ترهګريد  یرغل سره جوخت، د پاکستان فوج او استخبارات یيافغانستان ته امریکا

، سړي مهاجرتونهمرګ ژوبله،  یې ترڅ کې په چه ،قبایلي سیمو کې  په یوه بیسارې نظامي عملیات الس پورې کړ په

په بدل  ونوتجنایتر سره شویو د  د امریکا ستراتیژیک ملګرې، پاکستان :مطرح شو موخهپه  تجارتسیاسي  د ،تښتونه

 پیسې ترالسه کول.امنیتي مرستې او  په اصطالح د لویدیزوالو نه

نسل  نوې شامل نه وو. وو، نترهګري تور په دلې چهاسالمي  استخباراتو سره تړلې پاکستانکې  عملیاتو په نظامي

 ې وو.په نښه شو د بالقوه خطر په توګه عدالت غوښتونکې احساساتو سره سمبال وو، ملي جذباتو او یعنې ځوانان چه د

 د پښتون ږغورنې الس پورې کړ. سوله ایز غبرګون په بیدفاع خلک د پاکستان فوج د ظلم او وحشت په وړاندې

 هسوله ایزه مبارزد ( په درناوي د آئین )اساسي قانون ،ولسي زیږنده خود جوشه د نوې نسل ()پ، ږ، غ غورځنګ

 .هکړ غورهه الر

 ه ګاونديزموږ پ سره په تړاو مطرح شوې دي.د افغانستان او پاکستان امنیت او سیاسي ثبات ې په وروستیو کلونو ک

ې د حق غوښتن روا او برحقې غوښتنې ومنل شي.  ) پ، ږ، غ ( پاکستان کې سوله او سیاسي ثبات دا ایجابوي چه د

) پ، ږ، غ ( رادیکالیزم  فشار اچول، تبلیغاتيد دغه الرې او په ده باندې  بی ځایه او بی سنده تور لګول  په جرم 

 کوي.امخ پاکستان له بې ثباتي سره مخ. . د وسله والې نښتې زمنینه برابرويخوا ته جهت ورکوي

قانوني  د پولیسي فشار له کبله دپه اسالمي هیوادونو کې ګن شمیر مثالونه لرو چه سیاسي ګوندونه د برحالو حکومتونو 

 : دي . ردیکالیزم د اعتدال ځاي نیولېدي او سوله ایزه مبارزې نه مخ اړولې او تو پک ته الس اچولې

د دولت په د ننه اصالحات او رفورم  راوستلو ته  ،) اف، اي ، اس ( «ږغورنې اسالمي جبهه » ې د په الجزایر ک

تاکنو میالدي کال د جون میاشتې په  1990د  باور لرل او سوله ایزه مبارزې الره خپله کړې وه. ) اف، اي ، اس (

 .لزغم نه درلود. تاکنو باطل شو راتګ هي ستیچ ته د یوه اسالمي دلحکومت سیاسواکمن کې بریالي اعالم شو. 
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نوم کیښود او په خشونت او وسله واله مبارزه الس پورې « اسالمي وسله واله دله »ځانته  ،«ږغورنې اسالمي جبهه»

د واکمن حکومت پولیسي فشار،  باندې «اسالمي وسله واله دله»په  .هد الجزایر خونړي کورني جګړه پیل شو .هکړ

 زیات شو. توقیف او زندان

د دعوت او قتال »ګام وړاندې کیښود: بل رادیکالیزم او خشونت خوا ته یو  ،«اسالمي وسله واله دله»د هغه په ځواب 

 چه د القاعدې سره په تعامل کې ورګد شو. (م 199۸)کړنوې جوړښت رامنځ ته ( ېژ، اس، پ، س) « سلفي دله 

 واو مظاهر ونهسوله ایزې الریونپرلتونه،  د منځني طبقې د ځوانانو نه جوړ شویدي. د پښتون ږغورنې غورځنګ

 ظرفیت او پوتانسیل لري. ولسي مقاومت  وسله وال د په کافي اندازه غورځنګ وښودل چه

اکستان پپاکستاني چارواکو ته مشوره ورکوو چه د  .احتیاط، بلنه ورکوو او موږ پاکستان فوح ته د عقالنیت، انصاف

 جعل، تزویر او خیالي تورونوسوله ایزو، قانونیو او مشروعو مخالفتونو سره د  د ) پ، ږ، غ ( .آئین ته درناوي ولرې

 .نه ځواب ورنکړې چینلله 

( په خشونت الس پورې ار د حد نه ووزي، دا احتمال چه )پ، ږ، غپه وړاندې زورزیاتي او فش( پ ، ږ ، غ)د که 

اوسني بیسارې بالقوه سوله ایز مخالفتونه په بالفعله وسله وال دشمني او مقاومت چه ملیشیایي بنه  د پښتنواو  کړي

سره یو ځاي شي، د احتمال نه لرې دلې  ېتحریک طالبان وسله وال يپاکستان( پ ، ږ ، غ) دا چه یا شي ولري، بدله 

 .نه ښکاري

( د پ ، ږ ، غ) نن وروستي خبره ولس کوي. .دي خت تیر شوې( و)د فوج مطلقه واکمنيد ماشاال ګومان کیږي چه 

 تړلې ده.ولس په استازیتوب بی عدالتي سره مقابلې ته مأل 

 رانسهف «پاي» که په تنګ شي نو په جنګ شي.  پښتون ږغورنې غورځنګ

 

 
 

 تذکر: 
 

 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" بر
 .دعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شون

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 شي ګشي نو په جن ګکه په تن
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