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 ! يد زور اوبه په بره خیژ
 
 

)مطلب افغانستان او ختیځ(، اسالم ډیر؛ خو    عالمه سید جمال الدین افغانی په اروپا کی ویلی و: چیرته چی زه وم 
اسالم نشته؛ خو مسلمانانو غوندی خلک ډیر دی! زه چی اوس هم د  مسلمانان لږ وو او چیرته چی اوس راغلی یم،  

ګاونډی هیواد پاکستان د ځینو مشرانو ویناوی اورم، همغه د سید جمال الدین خبره رایاده او یو ځلی بیا ډاډه شم چی 
 په دی هیواد کی اسالم ډیر؛ خو د سیاسیونو او مشراڼو په منځ کی مسلمانان لږ دی. 

 

په   الظواهری ووژل شو، د مالمتی په ملیونونو ګوتی پاکشتان ته ونیول شوی چی  هغه وخت چی  ایمن  کابل کی 
امریکایی ډرون الوتکی ته یی په خپله خاوره د تیریدو الر ورکړی وه؛ خو دی سیاسیونو د طالبانو د دفاع وزیر او  

ی ډرون یرغلونو په توسن )سبب(  د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال هغه ویناوی رد کړی چی پاکستان یی د امریکای
)مالمت( باله؛ خو هغه چی وایی د درواغو مزل لنډ وی، ژر امریکایي سرچینو دی هېواد ته د پاکستان د پوځ د   ګرم

مشر جنرال قمر باجوه د سفر په وخت کی تایید کړه، چې پاکستان د افغانستان د هوایي څار لپاره د دوی له بې پیلوټه  
 کوي. الوتکو سره مرسته 

 

امریکا غږ په یوه راپور کې خبر ورکړ، چې پاکستاني چارواکو د القاعدې شبکې د مشر ایمن الظواهري په وژلو  
کې هم مهم رول درلود. د امریکا متحده ایاالتو په ملي امنیت شورا کې د جنوبي اسیا د برخې پخوانۍ مسوولې لیزا  

 داسې برخو کې هم امریکا سره مرسته کوي.کرتیس دې رسنۍ ته ویلي،چې پاکستان په نورو 
 

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي ویلي و، چې پاکستان د دوی خالف اقداماتو کې 
 امریکا سره د ملګرتیا په سر لسګونه میلیونه ډالره ترالسه کوي.

 

نوری ټولی ترهګری ډلی په افغانستان کی ځالی    پاکستانیو سیاسیونو او چارواکو همدا راز ویلی وو چی داعش او
لری. که څه هم چی د طالبانو ویاندانو دا خبری رد کړی؛ خو دا خلک د ډیر پراخه مانور وړتیا نه لری او خپلی  
خبری تر ځایه نه شی رسوالی. دا دی نن یوی روسی ورځپاڼې په افغانستان کې د خراسان د داعش ډلې د فعالیتونو 

 ل، چې له پاکستان څخه سرچینه اخلي. په اړه ولیک 
 

د نیزاویسیمایا گازیتا په نوم روسي ورځپاڼې په یوه مطلب کې لیکلي، چې د پاکستان تر کنټرول الندې د پښتونخوا د 
 اورکزیو، باجوړ او پېښور تر څنګ بلوچستان ایالت هغه ځایونه دي، چې داعش ډله پکې فعالیت کوي.

 

 خبرداری ورکوي،چې د دې ډلې فعالیت او ورته تبلیغات به د سیمې هېوادونو ته ښې پایلې ونه لري. یاده ورځپاڼه 
زه یقیین لرم چی اوس به تاسی ښاغلی لوستونکی هم دا منی چی سید جمال الدین ښه ویلی و چی چیری زه پخوا وم.  

 اسالم دیر؛ خو مسلمانان لږ وو! 
 

د عباس ستانکزی خبره رد کړی؛ خو کله چی د امریکا د متحده ایاالتو په ملي بله خبره دا ده چی اسالم اباد خو به  
امنیت شورا کې د جنوبي اسیا د برخې پخوانۍ مسوولې لیزا کرتیس، دا خبره تایید کاندی او یا هغه نامتو روسی  

ه اوریدل کیږی.  ورځپاڼه ولیکی چی داعش په پاکستان کی وده کوی، ټولی خولی پټی شی او د مخالفت ) سوڼ( هم ن
 رښتیا وایی چی د زور اوبه بره خیژی!
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