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 ؟چا وکړ دباندې بری نیوزتلوی راډیو دشمشا پر
 

باندې برید د طالبانو  نتلویزیو دشمشا چې په وورسید څخه دې پایلې ته لله ډېر فکر، غور او تحلی هوروست
  :دلیل چې دې لخوا نه دی ترسره شوی، په وداعشیان او
 

 .دا برید دوی نه دی کړی ،ډلې ویاند قاري ذبیح هللا وویل هللا تمالهیب ــ د طالبانو د۱
 

او د اسالم دین خالف عمل  ووغندل الندې طالبانو نوموړی برید ۍمشر د مال رسول ډلې تر ،ي شوالــ د طالبانو ج۲
  .یې هم وبللو

 

نه، بلکې د پاکستان د آی،  نداعشیا پر غاړه اخلي، په حقیقت کې تمسوولی د هر ډول جنایت وداعشیان ــ دا چې۳
حاتو کې)د ګیدړې الپه استخباراتي اصط دا ډول غولوونکو تبلیغاتو ته نکي تبلیغات دي چېوواس، آی ادارې غول

  .بلې خوا ته واړوي له اصلي عاملینو څخه ماو څېړونکو پا پلټونکو پېښې د ، په دې مانا چې ديکیږ للکۍ( په نوم وی
 

  ، داسې چې:يله څرنګوالي سره لوی توپیر لر ود بریدون وعشیاناد د طالبانو او هدغه حمل ــ۴
 

او د طالبانو پر خالف راپورونه خپروي، تر خپلو حملو الندې  يضتبعی چې یو اړخیز، ېرسن هغه خبري طالبان
چې  اړخیز راپور خپروي، ره نه کوي چې د یوې پېښې په اړه راولي او په هغو خبري رسنیو باندې بریدونه،

خبریاالن  نتلویزیو دشمشا د کله، کله موږ وینو چې ،يدیو څخه نسله همدې ډول خبري ر نتلویزیو ،وراډی دشاشم د
  .د طالبانو له منځ څخه هم خبرونه خپروي، خو طالبان څه نه وایي

 

د خو بیا هم  ،ينه دي تړل څهې هپتوپیر نه شي کولی او  ()مسجدتجوما ندې اورژد  نداعشیا ــ سره له دې چې۵
چې په  وداعشیان طالبانو او وپیر لري،تد دوی له بریدونو سره  دا برید ،هسر ولنیو کې د تېرو بریدونو په نظر یدو

او نقشو پر  ود ځانګړو بریالیو پالنون ،پر مرسته ۍتیور ، د بهرنیو استخباراتو، ديهر ځای باندې بریدونه کړي د
  :بنسټ یې ترسره کړي دي، داسې چې

 

یوازې  رشمې وربریدګ د باندې دشمشا پر وتنو څخه زیات وي. خ ۲ېر تل له مش وانتحاریان ځانمرګو او د دوی دلف: ا
  .ؤدوه تنه 

 

بم یا  نبم، انسا لسایک موټر بم، موټر ه، هغه کيانتحار په دروازه کې یو د ودانۍ هدف دو عملیاتو للومړي د خپب: 
مګر  .يننوځ او وروسته نور ځانمرګي د ننه ودانۍ ته يکورو چاودنه هر ډول خوځنده بم وي لب
، چې طالبان دنه درلو ټواسک يانتحار و یوه یې هم هغهاکس نه ؤ  يانتحار کې یو هم وبریدګر په دشمشا د

  .يیې کارو نداعشیا او
 

ناکام،  طالبانو دکې  ولومړی )لکه پههښکارید داسې ،ويشدغه برید په دقیقه توګه د مسلکي کسانو لخوا نه وو پالن  :ج
او  لکې ووژل شو ه، د دروازې په د ننۍودان د نتلویزیو دشمشا د يبریدکوونک دا وجه ده چې (یا نیمه بریالي بریدونه

 .لرسید اصلي هدف ته ونه
 

 .او طالبانو نه دي کړي چا وکړل؟ شداع چې دا بریدونه چې يکیږ ته ځرامن سوال دا
 

ر یغ ېی او نه یې داسوخیز خبر نه دی خپور شړاکله هم یو  ،لخوا نتلویزیو دشمشا د ېیل چو ووم ځواب:
پر  چې شي ېدې ته اړ ېټپل خپرونې خپرې کړي دي چې اسالمي ډلې تعصبي کوم بل توکمیز ای دافغان ض ،اسالمي
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لخوا  ږزمو»وویل: فضل کریم فضل په خپلو خبرو کې مشر ښاغلي نتلویزیو دشمشا لکه د ،باندې حملې وکړي یدو
باندې خپل  نتلویزیو پر ،، د هغې پر بنسټېداسې کوم عمل نه دی ترسره شوی چې کومه ډله د

  «کړي.رو هیجتو هت دبری
 

غان او اسالم ف، په هیواد کې د یو شمېر افپرخال تاسالمی او تافغانی چې د ،ېهغه کړن نتلویزیو دشمشا سبرعک
او د  ود ځینو افغان ضد بانډون ،نتلویزیو دشمشا امله یې، نشر ته سپاري، چې له يکیږ ضد کسانو لخوا ترسره

د هغې  لعام زبنستی باندې د برید نتلویزیو پر دشمشا د ،دی یګرځیدل اغزی وسترګ داجنټانو  ياستخبارات وپردی
تذکرو کې د اسالم او د  ينیکورټالک په چې ،ړو خبر ؤ، چې طالبانو هغو کسانو ته د مرګ ګواښ وکجب ۷ شپې د

د اسالم او افغان کلمو مخالفینو  ې، نو ځکه یې د دې خبر په غبرګون کين کلمو د لیکلو مخالفت کوافغا
چې ځانونه افغانان نه  يد ننه د پنځم ستون کړۍ د کې په دولت هباندې ترهګر برید وکړ، دغه ډل نتلویویز دشمشا پر

ډول  ،ران او بیا د پاکستان د استخباراتو لخوا ډولپه لومړي ګام کې د ای وي،کبولي او د افغانستان د تجزیې کوښښونه 
مخورو شخصیتونو باندې  رې څو ځله یې د افغانستان پچیوه ترهګره ډله لري  او يبرابریږ ورته تامکانا
پر زغره وال  ۍسپرل بارکزۍ د ېشکری يآغل ،ېوکیل د پارلمان پر ېی بریدونه کړي دي، چې یوه بېلګه زیرترهګ

  .ګاډي باندې برید ؤ

 يیږپوه هښ انونهګحکومت کشفي ار د ي،یږک ړمالت یېد خارجي استخباراتو لخوا  ېچ ړۍدغه ک ېشي چ لیوو دیبا
له اصلي وطنپالو کسانو  ېک انونوګار تيیحکومتي امن ېپه همد ېچ کهځ ي،یږنه ک هڅ یېدي، خو له السه  وکڅ ېچ
دولت  ېاندړپر و یلري، که د دو تیثیح زټیسیستون ب مځد پن ېاو په حکومت ک ید رډې واکځواک او  ید دو خهڅ

خبري  ولوټپر  وادید ه یېبه  ورونهځان روڅید  روګتره وید هغو وژل شو ېباند ونیزیوپه شمشاد تل ،ینه وا یکمزور
مرسته  ېک ژندلوېد دوي په پ خهڅ وادوالویله ه یېوو او ورسره به  يړک کارهښ یېخپاره او خلکو ته به  ېک ویرسن
 ېالند ېنټاو پل ېنڅېړموضوع تر  ي،ړک یې ېاندړمالومات لري و هړپه ا ید دو ېچ وکڅهر هغه  ،ېوه چ تيښغو

 اغليښد  ېرېدي. که چ وکڅ نیاو محرک نیاصلي عامل دید بر ېچ دهیک کارهښ ېک لهیخامخا به په پا ،یشوي و ولین
 دونهیبر ېد نورو داس ،ېد ېپه راتلونکي ک سي،یمخه ونه ن وړیک روګتره ولډولسمشر اشرف غني حکومت د دا 

ً پر ولسمشر او نورو لو یېکه له السه  ېنه ده چ ېمنتظر اوسي او لر به هم  ېچارواکو باند وړپوړوشي، شخصا
 . يړترسره ک دونهیبر زیرګتره

 یدرناو
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