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 نیکمپا يافغان يیو سراسر
 

 جنایتونو په تور ياو ضد بشر يجنایتکاران باید د تروریست يپاکستان
 

 يته کش ش ېمحاکم ېنړیوال ېیوې ځانګړ
 
د پاکستان جنایتکارو واکدارانو د ناولی ناپاکستان د بنسټ ایښودو له ورځې تر ننه د غیرتی او آزاد افغانستان دښمنی 
کړیده . ځکه ناپاکستان د انګریزی ښکیالک د شیطنت له بټۍ سر راویوست او ناپاکستان پرنګیانو د افغان آزادی 

آزادی غوښتونکو د جدو و جهد څخه د غچ اخیستو له پاره را  غوښتونکو اتالنو د انګریز ضد اتلوالیو او د هندی
منځته کړ . دې ناولی تل په افغانستان او هندوستان کی د غلو ، جنایتکارانو او پرمټخورو په مټ پلونه الوزول او 

د  ښوونځیو ته یې اورونه اچول ، د تیلیفونو مزی به یې غال کول او د قومونو هوښیار او ملی، انګریز ضد او
ناپاکستان ضد مشران به یې ترورول . خو دا ټول کارونه به یې پټ کول او د هر جنایت په سر به یې سل قرآنونه 

 . خوړل چې دې ناولو په کی الس نه دی لرلی
دې ناپاکو او ککړو واکدارانو د خدای او اسالم په نوم د خدای او اسالم ضد جنایات د پرنګی د خدمت او چوپړ د 

و په دی کار کی دا ناولی تش په نوم مسلمانان انګریزی پیرکرم شاه ) الرنس ( روزلی دی . په خوله پاره کول ا
 . مسلمان مسلمان وایې ، په کفر کې یې انګریز زوی هم نه دی

ددې لوبې او ډرامې د پاره یې د انګریز تنخوا خوړونکی مالیان لکه د نن ورځې موالنا فضل الرحمن ، سمیع الحق 
او نور و ګمارل ، چې نه یواځې مسلمانان نه دی بلکې په اسالم او مسلمانانو لوبی او مسخری کوی او په  ، اشرفی

ډلو ډلو یې وژنی بیا هم دا د ړندو ګلی او رمی د بی سوادی او ناپوهی له امله هغو ته د مال نوم آخلی او شیطانی 
 . منترو ته یې غوږ ږدی

ړوند مال هم د همدغې سلسلې کسان دی . ګوډ شیطان د انګریز سره پټه د غازی  د افغانستان ګوډ مال ، مالحقانی او
امان هللا خان پر ضد ژمنه وکړه ، هیواد یې د ړانده مال په شان په وینو ولمباوه ، ړوند مال او د هغه جنایتکار پیروان 

 زمونږ د مسلمان ملت بی طالبان نه د خدای روی ته ګوری او نه د خدای د رسول او قرآن روی ته ګوری ، نه
آی د زنځیری سپیو په توګه د -اس-وسی ، بی رحمانه وژنو ، او نه د کونډو او یتیمانو ژړاګانو ته ګوری ، خو د آی

 . آی په الرښونه په افغانستان کی د وینو لښتی بهوی-اس-آی
نه په غزنی ، پکتیا او د کندهار د طالبی لنډغرو وروستی ، په وینو لړلی نه بښونکی ، کرغیړن او بګنوونکی جنایتو

 . په میوند کی د افغان ملت سربیره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کرکه او لعنت هم را وپاراوه
آی -اس-په غزنی ، پکتیا او میوند کی د مزدورو طالبانو په واسطه توی شوی وینې ال وچی شوی نه وی چې آی

آی فکر کوی چې د افغانستان پر -اس-ینو فرمایش ورکړ ، شیطان آیپخوانی لشکر طیبه ، ننی داعش ته د نورو و
شیعه مسلمانانو برید به مسلمانان سره بیل کړی په غور او دشت برچی کی بیا د لسګونو مسلمانانو وینی د کوم 

بی ګناه آی د طالبی او جهادی تالی څټو تر ټولو مهمه ځانګړتیا د -اس-اسالمیت نښه ده؟ د پاکستانی اسالم او د آی
 . خلکو وژنه ، د ویرې او ترس خورول دی . ترور په عمده ډول د همدې موخو د پاره کارول کیږی

د ملګرو ملتو په عمومی غونډه کی د هندوستان یوې استازی میرمنی وویل چې پاکستان باید له دی وروسته 
 . یان دیتروریستستان ونومول شی . دا وړاندیز د انکار نه منونکی واقعیت روښانه ب

-اس-په تروریستستان کی د لسګونو وسله والو په نوم د اسالمی، خو تروریستی ډلو موجودیت او پر ناپاکستان دآی
 آی د نړیوال تروریستی سازمان واکمنی ښیي چې تروریستستان د تروریستانو هیواد دی . دلته د یوې یا دوو، درو

ه واقعی مانا سره یو تروریستی هیواد دی . ددې هیواد ډیری تروریستی ډلو خبره نه ده بلکی پاکستان پ ......
اوسیدونکی د نیمی پیړی تروریست روزونکو او بنسټ پالونکو سیاستونو له امله بالقوه تروریستان دی دا هیواد ځینی 

ر اتومی د اتومی بم لرونکی هیواد بولی ، خو نړیوال هیروی چې د ناپاکستان تروریستی بم او د بنسټ پالنی ویره ت
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بم څو چنده خطرناکه ده . دوی هیڅ هیواد ته اتومی بم صادرولی نه شی ، خو په لومړی درجه ګاونډی هیواد تروریسم 
 . ځپلی افغانستان او ټولی نړی ته هره ورځ په سلګونو او ډلو ډلو تروریستان روزی او صادروی

څه »ژورنالست د دې پوښتنې په ځواب کی چې : د ناپاکستان پخوانی ولسمشر جنرال مشرف په یوه مرکه کی د یوه 
، په داسی حال کی « بیلې شکه د افغانستان په غرونو کی دی » وویل چې ، « فکر کوی اسامه بن الدن چیرې دی ؟

 . چې هغه خبر وو چې اسامه بن الدن دده تر پوزې الندې په آیبټ آباد کی مزی او چړچې کوي
اسامه بن الدن ، » ته بیا د یوه ژورنالست سره په مرکه کی وویل چې : همدغه جنرال مشرف له ولسمشری وروس

مالعمر او حقانی زمونږ اتالن دی او مونږ یې باید ساتنه وکړو او د حقانی په هکله یې دا هم زیاته کړه چې مولوی 
 «. جالل الدین حقانی تر ده هم زیات او ښه پاکستانی دی

لو تروریستانو ورځنی پروګرامونه او برنامی ورجوړوی ، په دی ورځو د ناپاکستان تروریستی حکومت چې د ټو
د تښتول شوی کانادایي کورنی او د هغوی ماشومان، دوی هغه وخت د تروریستانو له پنجو » کی ادعا وکړه چې : 

تخباراتو خالص کړل ، کله چې تروریستانو دا کورنی له افغانستانه چټلستان ته را واړوله او مونږ ته امریکایي اس
 «.خبر راکړ ورپسې مونږ د هغوی د خالصون د پاره اقدام وکړ

پاکستانی واکدارانو په بی حیایی او بی شرمی ، دروغ ویلو او مختوری کی ریکارډ جوړکړ . د هیرا منډائی د 
 . دایچلوونکو په سترګو کی به حیا مونده شی ، خو د پاکستانی واکدارانو په سترګو کی حیا نه شی موندل کی

 . آی نه وایي چې کانادایي کورنی مو د خپلو مامورینو له السه آزاده کړه-اس-آی
پاکستانیان درواغ وایي ، دا کورنی دا پنځه » ای مشر مایک پامپیو وویل چې : -آی-خو د امریکا دمتحده ایاالتو د سی
آی له نوکرانو سره وه او -اس-رنی د آیپامپیو پوهیږی او باید پوه شی چې دا کو.« کاله پرلپسې په پاکستان کی وه 

ای هم ښه خبر وو چې دا کورنی د چا سره او چیرې ده ، دا ځکه چې د هغه برمته کوونکی -آی-آی تر سی-اس-آی
 . آی معاشخواره دی-اس-د آی

تر د ترور تولید او صدور د پاکستانی واکمنانو تر ټولو عمده بیزنس دی . دوی ددی بیزنس په واسطه ټوله نړی 
ګواښ الندی نیولی ده ، دوی تروریستان تولیدوی او نړی ته یې د یو ګواښ په توګه وړاندی کوی ، په دوه مخۍ او 
منافقت سره ګوندی ددې ګواښ په وړاندی د مقاومت له پاره د لویدیځوالو مالی او نظامی سرچینې زبیښي تر څو خپل 

 .لکو د بدمرغی په بیه دوام ورکړیناپاک ، ناوړه او طفیلی ژوند ته د سیمی او نړي د خ
آی ، د افغانستان له پاره د امریکا د نوی ستراتژی په اړه بیا هڅې پیل کړی دی چې د تیرو اویا -اس-د ناپاکستان ای

کلونو په څیر لویدیځوال په ځآنګړی توګه د امریکا متحده ایاالت تحمیق کړی او په مختلفو پلمو د تل په شان د خپلو 
وخو له پاره د هغوی باور تر السه کړی او د هغوی له اقتصادی او نظامی ځواکه د خپل اصلی بیزنس تروریستی م

) د تروریسم تولید او صدور ( د ال پراختیا او نړی د ګواښلو له پاره تری ګټه اوچته کړی . د نا پاکستان منافق 
 . واکداران هم په نعل وهی او هم په میخ

شیطان په یوه الس ترور کوی او په بل الس مذاکرات او د سولی خبری پر مخ بیایي  خلک وینی چی څنګه پاکستانی
 . . خو مونږ باور لرو چې کوږ بار تر منزله نه رسی

زه په خپلو وروڼو او هیوادوالو غږ کوم چی د یوه سراسری کمپائن له پاره السونه سره یو کړی او په یوه آواز د 
نو له امنیت شورا او نړیوالی ټولنی په کلکه سره وغواړی چې د عدالت د تأمین او نړی له حکومتونو ، د ملګرو ملتو

 په نړی کی د تروریسم بلهاریانو ته
د درناوی په منظور د نړی د تر ټولو ستر تروریستی ځواک ) پاکستانی دولت ( د محاکمی له پاره ځانګړی تریبونال 

ان د محاکمی میز ته راکش کړی . مونږ دا وس لرو ، زمونږ وټاکی ، تر څو پاکستانی تروریست پروره جنایتکار
یووالی او پیوستون هره چاره ممکنه کوالی شی . زمونږ یووالی پاکستانی شیطان او د هغه طالبی تالی څټو ته تر شا 

 . السونه ور تړلی شی
 

 . !په یوه نړیواله محاکمه کی د پاکستانی تروریستی دولت د محاکمې په هیله
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