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

 
           

 

  ۰۳/۰۶/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 الریون چا په تاوتریخوالي واړوو؟
 

وروسته له هغې چې وړمه ورځ د کابل ښار په زنبق څلور الرې کې مرګونی خونړی برید وشو او په کې په سلګونو 
کسانو ته مرګ ژوبله واوښته؛ تیره ورځ په سلګونو افغانانو او یو شمېر مدني فعاالنو غوښتل چې دغه برید د یو 

په ترڅ کې وغندي او د ملي یووالي حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي چې ولې د ولس امنیت نشي  الریون
تنه ووژل شول او  ۷نیولی، خو الریون د یو شمېر مزدورو کړیو له لوري په تاوتریخوالي بدل کړلی شو چې په کې 

نبې د ورځې د پېښې ځاى زنبق څلور له شلو ډیر ټپیان شول. دوى چې د ښار له بېالبېلو سیمو څخه د تېرې چهارش
 .الرې کې راټول شوي و، د طالبانو او حقاني شبکې د زندانیانو د اعدام غوښتنه هم کوله

 

الریون تر یوې مودې ښه روان و خو وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښت. ځینو الریون کوونکو پولیس پر تیږو 
وویشتل او بیا د پولیسو له غبرګون سره مخ شول. پولیسو هوایي ډزې وکړې، د اوبو او اوښکې بهونکي ګاز په 

ۍ ماڼۍ وایي چې الریون د خلکو حق دى او کارولو سره یې الریون کوونکي تیت او پرک کړل. بل لور ته ولسمشر
دوى سوله ییز الریونونو ته درناوى لري، خو الریون کوونکي دې هغو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې ددوى له دې 

 .حرکت څخه ناوړه ګټه پورته کوي
 

 اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې ورځې الریون چا سیاسي کړ او چا ترې ناوړه ګټه واخیستله؟
 

و په داسې ترینګلي امنیتي حالت کې چې خلک آن په پالزمېنه کې هم خوندي نه دي او د تیر خونړي برید لومړی خ
د مړو جنازې هم ال خاورو ته نه دي سپارل شوي؛ د الریون ترسره کول هیڅ اړین نه و. بیا که چیري خلکو خپل 

یون د اصولو مطابق یې ترسره کړی وای احساسات نه شول کنټرول کولی او الریون یې ترسره کولو نو باید د الر
مرغه داسې ونه شول او د پاکستان او ایران جاسوسانو  څو نور یې له احساساتو منفي ګټه پورته نه کړي. خو له بده

 .خپل کار وکړ او د خلکو ذهنیتونه یې بل لوري ته واړول
 

 لکو ذهنیتونه بل لوري ته واړول؟خچا او ولې د 
 

تنې ته ځواب ورکړو؛ یو ځل بیا د تیرې چهارشنبې خونړي برید ته اشاره کوو چې په مخکې له دې چې دغې پوښ
سلګونو افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د تیرې چهارشنبې مرګونی برید چې د زنبق په څلور الرې کې وشو افغان 

. همداراز د ورکړل حکومت یې پړه پر پاکستان واچوله چې د حقاني شبکې پر مټ یې دغه برید ترسره کړی دی
شویو راپورونو له مخې په دغه برید کې کارول شوي چاودېدونکي توکي روسي و او د ایران په سفارت کې په موټر 
کې ځای پر ځای شوي و. له دغې برید وروسته د پاکستان او ایران په اړه د خلکو توند غبرګونونه راپاریدونکي و 

ذهنیت بدلولو لپاره خپلو پلورل شویو کسانو ته دنده ورکړه څو په یوه نه یوه چې سمالسي ایران او پاکستان د خلکو د 
 طریقه د خلکو ذهنیت بدل کړي

 

په همدې موخه یې د افغانانو په جامه کې خپلو جاسوسانو ته امر وکړ چې د خلکو له سپیڅلو احساساتو ګټه پورته 
د خلکو مخ د حکومت طرف ته واړوي. د تیرې ورځې  کړي، الریون وکړي او بیا الریون په تاوتریخوالي واړوي څو

الریون هم تر یوه مهاله ښه روان و خو په منځ کې یې په ولسي جرګه کې د خلکو وکیل لطیف پدرام چې څه موده 
وړاندې یې له افغان حکومته د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې وه؛ هڅه وکړه چې الریون سیاسي 

پر ضد خلک راوپاروي نو نوموړي پورې اړوندو کسانو یې پر پولیسو د ډبرو ګوزارونه وکړل. کړي او د حکومت 
پولیسو هوایي ډزې وکړې، د اوبو او اوښکې بهونکي ګاز په کارولو سره یې الریون کوونکي تیت او پرک کړل، خو 

راوپاروي؛ په خپلو بې غږه  په دې منځ کې جاسوسو کړیو د دې لپاره چې د خلکو غبرګون د افغان حکومت په خالف
 .توفنګچو یې یو شمېر الریون کوونکي وویشتل

دغو جاسوسانو له فرصت نه په ګټې اخیستنې په داسې مهال په خلکو د بې غږه توفنګچو په مرسته ډزې وکړې چې 
پولیسو پورې پولیسو هوایې ډزې کولې. الریون کوونکي همدغو د ایران او پاکستان جاسوسانو وویشتل او تور یې په 

کړ څو له یوې خوا له ایران او پاکستان اړوند د خلکو ذهنیت بدل کړي او له بلې خوا دوی خپلو هغو شومو موخو ته 
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 2تر 2 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
 

ورسیږي چې له وړاندې یې پالن کړي څو د حکومت پر وړاندې خلک راوپاروي. د دغې الریون په ګډوډۍ کې د 
ته یې د حکومت د راپرځولو هڅې پیل کړي، او د لطیف پدرام احمد ضیا مسعود؛ هغه چې له دندې ګوښه کېدلو وروس

چې د دولت په منځ کې د دولت اپوزیسون او د پاکستان السپوڅی دی؛ پراخ الس و. تر څنګ یې احمد سعیدي د 
شهرت لیونی چې غواړی په هر قسم چې وي ؛ ځان شهرت ته ورسوي؛ هم د الریون په تاوتریخوالي بدلولو کې 

 .رلودلهپراخه ونډه د
 پای
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