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 تر تېرو هېښونکی غمیزه پر الره ده
 
 

پاکستان او اسرائیل د ځمکې پر مخ دوه هېوادونه دي چې د دیني تعصب پر بنسټ انګریزي ښکېالک جوړ کړي دي.  
سټ د ساتلو له پاره د خپل تأسیس له لومړۍ ورځې اسالمي بنسټ پالنې ته د خپلو پروګرامونو په پاکستان د خپل بن

د نظامی  پاکستان  د  افراطي مدرسو تر څنګ  دینی،  او غیر رسمی  سر کې ځای ورکړی دی. د زرګونو رسمی 
او پالنې مسؤلیت په غاړه  آی( د لسګونو وسله والو اسالمی ډلو د ساتنې، روزنې  -اس-استخباراتو دوزخی اداره )آی

لري. د نړۍ په ټولو برخو کې د تروریستی بریدونو وروسته د نیول شوو تروریستانو له اعترافاتو په ډاګه کیږي چې 
یوه، دوې یا درې دورې تروریستی زده کړې یې په پاکستان کې تر السه کړي دي. د افغان غمیزې د اصلی عامل،  

 .ریستی ډلو د مالتړي په توګه پاکستان خړ لیست ته لویدلی وود تورو پیسو د سپینولو او د ترو
 

پاکستان او طالبانو ګډه توطئه -خو په افغانستان کې د جهادي ډلو ځان غوښتنو، فسق او فساد له یوې خوا، د امریکا
ستان د  )د دوحې توافقنامه( د بلې خوا د افغانستان اسالمی جمهوریت کمزوری او د سقوط سره مخامخ کړ او د پاک

 .آرمان سره سم د طالبانو واکمنۍ د جمهوریت ځای ونیو
 

پاکستاني واکمنو ته د امریکا او غرب د لوېشلو له السه وتلی چانس بیا په الس ورغی. پاکستاني واکدارانو ایمن 
ورکړ، الظواهري د طالبانو د داخله وزیر سراج الدین حقانی مېلمستون را ووست او امریکا ته یې ددې لپاره خبر  

افغانستان د  بلکې  نه  پاکستان  ثابته کړي چې  دا  او  امریکا رښتینۍ متحد وښیي  د  او  د تروریسم ضد  پاکستان  څو 
آی اصلی موخه یو ضعیف  -اس-تروریسم ځاله ده. پاکستان وکوالی شو چې له خړ لیست څخه ځان خالص کړي. د آی

ن دی. ددې موخې له پاره حتی پر ځان بسیا او غښتلي طالبي  او د پاکستان د نظامیانو تر موزو او لغتو الندې افغانستا
افغانستان د دوی منلي، غالم افغانان واکمن اوسي. ددې   واکمني هم نه مني. پاکستاني نظامیان غواړي تر څو پر 

ونه موخې له پاره د افغانانو تر منځ په زیرکۍ سره نفاق ته لمن وهي. پاکستاني واکمنو د ټولو تروریستی ډلو مرکز
ټي مشران د کابل په سرینا او کانینتل کې د طالبانو قدرمن مېلمانه دي. ظواهري -ټي-افغانستان ته را انتقال کړل. د پی

په کابل کې ووژل شو. د عمران خان امنیتی مشاور معید یوسف د افغانستان او طالبانو د مشرانو سره له مالقات څخه 
تان کې د تروریستانو د روزنې کمپونه شته خو طالبي مزدورانو یې  وروسته وویل چې په پکتیکاـخوست او نورس

هېڅ ځواب ورنکړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل چې:»د شرقی  
پي لشکر طیبه(،  )پخوانی  داعش  القاعده،  تاجیکستان(،  )اوسنی طالبان  انصارهللا  ډله،  اسالمی  او - ټي-ترکستان  ټي 

 .تروریست د حزب المجاهدین مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دي«. طالبان بیا هم چوپ پاتې شول مشهور
 

امریکا او طالبانو داسې سناریو جوړه کړیده چې د هغې له مخې په سیمه کې د روسانو، چین او ایران پر  -پاکستان
ه غواړي د افغانستان شمال د تروریستی ډلو په تیأتر  وړاندې خنډونه ایجاد کړي. د مرکزی آسیا د بې ثباته کیدو له پار

بدل کړي. طالبانو همدا اوس د بدخشان څو ولسوالۍ د انصارهللا )طالبان تاجیکستان( مشر مهدي ارسالن ته سپارلي  
 تاجیکستان-تکفیري تبلیغات وکړي او د کرښې په بره خوا کې آشوب را پورته کړي. د افغان-تر څو له هغه ځایه طالبي

پاکستان او  -پر ګډه پوله د مشترک المنافعو هېوادونو ګډ نظامیي عملیات ددې موخو د مخنیوی له پاره کیږي. امریکا
طالبان غواړي،افغانستان بیا د نړۍ د زبرځواکونو د تقابل ډګر شي. بیا به امریکا او د هغه متحدین له یوې خوا،  

خپلو ګټو له پاره ورانوونکی هڅې او شرارت پیل کړي. د مرګ   روس، چین او ایران له بلې خوا په افغانستان کې د 
او وینو پاکستاني سوداګر به د طالبي ګوډاکیانو او خونخوارې امریکا په مرسته د تروریسم ریښو ته د افغانانو وینې  

حد او یو موټۍ ورکوي. طالبان د افغانستان د ټولنې بدمرغه خو انکار نه منونکی واقعیت دی، خو افغانان باید سره مت
شي تر څو امریکا او پاکستان پرې نږدي چې د افغانانو د وینو او سرونو او د افغانستان د تباهۍ په قیمت، د طالبانو  
څخه په ناوړه ګټې اخیستنې سره خپلو پراختیا غوښتونکو او شومو موخو ته ورسیږي. کنه نو تر تېرو هېښوونکی  

 . غمیزه پر الره ده
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