
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۱۷/۰۴/۲۰۱۸         خوشحال آصفي
 

 د برښنا پایې ولې شهیدانې کیږي؟
 

څو ورځې وړاندې د بغالن په دوشي کې وسله والو طالبانو د برښنا پایه چپه کړې چې له امله یې د کابل ښار پنځه 
کابل ښاریان وایي، په میلونه وکړي د یو شمېر نورو والیتونو په ملیونونه وګړي په تورو تیارو کې شپې سبا کوي. 

ورځنیو چارو سربېره د دوی صنعتي، تولیدي او نورې سواداګریزې چارې برښنا پورې تړلې دي او د برښنا 
نشتون یې په ژوند منفي اغېز کړی. څو اوونۍ وړاندې هم د برښنا یوه بله پایه په بغالن کې د وسله والو له لورې 

د برښنا د پایو په ویجاړولو سره غواړي، په حکومت فشار راوړي  ویجاړه شوې وه. اوس طالبانو وایې چې دوی
 چې د دوی په سیمه کې برښنا موجوده وي.

 

که څه هم طالبان وایې چې د برښنا د پایو په ویجاړولو سره غواړي، په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمو 
ري چې پاکستان له طالبه په استفادې او د کې هم برښنا ورکړي؛ خو په پاکستان کې له موجوده حاالتو داسې ښکا

برښنا پایو په چپه کولو سره د حکومت په مقابل کې د خلکو غبرګون راوپاوري چې نه یې د سر او مال ساتنه 
خواه د مبارزو ځوانانو او له کابله نکولی شي او نه یې د برښنا ستنې ساتلی شي. اوس په پاکستان کې د کوزې پختو

ننګې له امله د پاکستاني حکومت وضعیت کرکېچن شوی دی. اوس چې له کابله او پیښوره په یوه د بر افغانانو د 
ناره پورته کیږي نو د پاکستان په نس کې درد شوی او په سر کې تشویش پیدا شوی « لر او بر یو افغان»غږ د 

 چې ګویا د لوی افغانستان خبره یو ځل بیا په واقعیت بدلیدونکې ده.
 

یو افغان نارې پاکستان دومره وارخطا کړی دی چې د دغې غږ د بندولو لپاره له هرې ممکنې الرې د لر او بر 
استفاده کوي. پاکستان د همدې هدف لپاره لومړی په پښتون ژغورنې غورځنګ د هندوستان د استخباراتو او د 

له هڅه وکړې چې د پښتون ژغورنې افغانستان د ملي امنیت لخوا د مالتړ تورونه ولګول، بیا یې د مال فضلو په وسی
غورځنګ ته اسالمي رنګ ورکړي او وښیې چې دوی د پردیو لپاره په پاک ارمي پسې بد رد وایې او باید مالتړ 
یې ونه شي. بیا یې په کونړ راکټي بریدونه پیل کړل چې د مقابل لوري غبرګون له ځانه سره ولري او بیا پاکستاني 

له پاکستان سره دښمني کوي او دا چې منظور پښتین د لر او بر یو افغان ناره وهي نو ولس ته وښیې چې افغانستان 
تر شاه یې د افغانستان الس دی. خو له نیکه مرغه په دې برخه کې د پاکستان هره شومه هڅه ناکامه شوې او ولس 

 مو تر هر بل وخت د لر او بر یو افغان ناره ال هم په شور او ځوږ پورته کړې ده.
 

ا پاکستان دلته په افغانستان کې له موجوده طالب جانه استفاده وکړله او ورته یې په غوږ کې وڅڅول چې د برښنا بی
پایو په چپه کولو سره تاسې په افغان دولت او امریکا فشار راوړلی شئ. طالب جان هم په پوره اخالص او پرته له 

رښنا پایې شهیدانې کړلې. طالبانو ته پاکستاني مشرانو یې دې چې تفکر وکړي د پاکستان امر ته لبیک وویلو او د ب
ویلي چې په دغې کار سره به دوی وکولی شي چې دولتي ادارې فلج کړي، د کار خانو کارونه له خنډ سره مخ 
کړي، ولس به د حکومت په مقابل کې راپاڅوي او یا کم تر کمه به د ولس او دولت تر منځ واټن نور هم زیات 

ز په ضمن کې وسله والو طالبان هم بوخت وساتي څو له افغان دولت سره د سولې وړاندیز شویو کړي، همدرا
 شرایطو باندې فکر ونه کړي او ورته منفي ځواب ورکړي. 

 

همدا شان ولس په وړ مسایلو بوخت وساتي او له کوزې پختونخواه له پښتون ژغورنې غورځنګه یې مخ واړوي. یا 
ې بر افغانان ستاسې دښمنان دي او په پښتنو قبایلي سیمو کې بریدونه کوي. دا نظر ځکه هم کوزو پښتنو ته وښیې چ

قوي ښکاري چې همدا تیره ورځ هم د خوست په ځاځي میدان کې له افغان امنیتي ځواکونو او ولسي مالتړ کوونکو 
راتو او پوځ په جوماتونو کې سره له مقابلې او پاکستاني ملیشې ته له درنې مرګ ژوبلې وروسته، د پاکستان استخبا

د اعالنونو له الرې هڅه کړې چې بنګښ او توري قبیلې د خپلو پوځیانو مالتړ ته وهڅوي. دوی د جوماتونو په 
لوډسپیکرونو کې په خلکو ږغ وکړ چې د پوځ مرسته وکړي خو داسې ښکاري چې د کورمې ایجنسۍ قومونو، چې 

 نه وایه.هغوی هم پښتانه دي، دې غوښتنې ته ځواب و
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 ېاو د پاکستان استخباراتي ادار ید یولس پوه شو تونښته پ وړغا وړدوا ښېد کر ېچ یدا د یاځ ښۍاوس د خو
نلري  نهېښاند څیه تانهښکوز او بر افغانان او پ ې. اوس دېیښ ونګالزم غبر ېد هر دول تیري په مقابل ک ځاو پو

د  ځېتیري او ظلمونه تحمل کول او یوا راتواو استخبا ځولسونو د پاکستاني پو وړغا وړله وخته دوا رډې کهځ
نو ان  ید ړیپیدا ک ړید سر س ېک تنوښپه کوزو پ یخدا ېپه انتظار و. اوس چ يړپه شان د سر س تینښمنظور پ

او استختباراتو  ځولسونه دي د پاکستاني پو هړاو کوز او بر دوا يړراو ګرن ېبه ی ېنار ېتنښهللا د عدالت غوءشا
 .يړورک وابځته الزم  څېه ولډکولو هر  هګد کمرن ګنځغور ېنژغور تونښلخوا د پ

دا  کهځ يږکی منېښته نه اند دلوېپایو چپه ک ناښد وسله والو طالبانو لخوا د بر ېافغانان د ولټاو  تونښپ بر
د مجاهدینو په نوم له  ېده. پخوا ی تیاګړانځ ۍورانکاري په اصطالح د دغو مجاهدینو )وسله والو طالبانو( پخوان

د طالب په نوم چپه  ېاو نن ی ېکول ړکبا ېته به ی اکستاناو پ ېولړن ېپایو سره جهاد کولو او له بیخه به ی ناښبر
 کوي. ېی هڅکوي او د تخریب ه

 پای
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