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 پرنګی شیطان او بچی یې
 

 يخلا)پاکستان( له شره الس نه 
 
 

د امریکا د متحده ایاالتو د خارجه چارو وزیرې هیالری کلینټن، د پاکستان صدراعظمې بی نظیر بهوټو او د پاکستان 
ف کړی دی چې د طالبانو پروژه د انګریزی شیطان  پخوانی کودتاچی ولسمشر پرویز مشرف په وارو وارو اعترا

 .سعودی یې مالی مسؤلیت ومانه او پاکستانی واکمنو یې اجرائي مسؤلیت په غاړه واخیستطرحه وه، امریکائیانو تائید کړه،  

د طالبانو د لومړی واکمنۍ په دوران کې د امریکا پر نیویارک تروریستی برید وشو او د دې برید مسؤل سعودی 
امه بن الدن په ګوته شو. بن الدن او د ده استاد عبداله عزام به امریکا ته تله او راتله، څو د اسالمی جهاد له پاره  اس

چندې راټولې کړي. همدارنګه پر نیویارک له برید وروسته د اسامه ټوله کورنۍ چې د ساعت تېریو او رخصتۍ له  
 .پاره امریکا ته تللی وه، سعودی ته راوګرځیده

مه په افغانستان کې تر وژنو، قتلونو او جهاد وروسته سعودی ته وګرځید خو په سعودی کې د امریکایي ځواکونو اسا
د دایمی حضور پر سر له سعودی چارواکو سره مخالف شو. ورورسته سوډان ته والړ، سودان د سعودی تر فشارونو 

کابل د برهان الدین ربانی او مسعود د واکمنۍ پر  وروسته له سودانه وشاړه او د پاکستانی شیطان په منځګړتوب پر  
 .مهال کابل ته راغی او برهان الدین ربانی ورته افتخاری افغانی پاسپورت ورکړ

د نیویارک په برید کې د مصر او سعودی اتباعو برخه اخیستی وه، او د برید مبتکر اسامه د پنجابی واکمنو تر زنې  
قربانیانو ته ورکوي. څه عجیبه    ۱۱ستان د خلکو ذخیره شوی پانګه د سپتامبر د  الندې ووژل شو خو جو بایډن د افغان

 د زور او تذویر شیطانی دنیا ده؟
مسلمان هېوادونه هم په رسمیت نه پیژنی. مونږ نه پوهیږو چې   ۵۸د طالبانو واکمنی د »کفری نړئ« عالوه د نړئ 

نین اخوهّ څه شو؟؟؟ د افریقا له هغه سره راځي له عربی  هېوادونه مسلمان نه دی او که طالبان؟؟؟ انمالمؤم  ۵۸دا  
 هیوادونو راځي په افغانستان کې اخوهّ کوي ولې د کور په دروازه فلسطین کې اخوهّ نه کوي؟؟؟ د هیڅ 

اسالمی هېواد په نظامی تشکیالتو کې د ځانمرګو غونډونه او کنډکونه نه شته، ځکه اسالمی هېوادونه له طالبی اسالمه  
 .لري او د طالبانو امارت په رسمیت نه پیژنيوېره 

طالبان نیمه ټولنه )ښځې( د حجاب په نوم له تحصیل او کاره محروموي، خو د بې نظیرې او حنا ربانی کهر په اړه  
یې له خولې چونګ نه وځي. پرېږده چې پنجابی داکتر د طالب ښځه معاینه کړي، خو په افغانستان کې ښځه باید  

د لوړو زده کړو ضد وزیر په افغانستان کې مخ پټوي خو په پاکستان کې لکه سپورتمین مخ لوڅی ډاکتره نه شي.  
 .ګرځي

له بلې مو خبر کړم: د انګریزی استخباراتو مشر وایي چې په افغانستان کې د تروریستانو پراخ حضور د انګلستان 
خله چارو وزیر او د ملی امنیت مشاور  امنیت هم د ګواښ سره مخامخ کوي. د پرنګی شیطان بچی )پاکستان( د دا

 .دواړه وایي چې د افغانستان په پکتیکا ، خوست او نورستان کې د تروریستانو د روزنې مرکزونه دي
داسې ښکاری چې د پرنګیانو، پنجابیانو او امریکائیانو له پاره د افغان وژنې پروسه یوه مؤقتی پروسه نه بلکې یوه  

 .راتیژي دهدوامدره سیاسی او نظامی ست
که طالبان د خپل ولس چیغو او فریادونو ته غوږ ونه نیسی او خپل یو ډنډه توب پرې نږدي، که جهادی غله نور د  
واک او پانګو له چور او غصب الس وا نخلی او که روڼ آندي د چاپلوسیو او ځان غوښتنو پر ځای د واکمنانو او  

ي او د خپل ملت د یووالی او پیوستون له پاره له خپل ټول توان او  خلکو پر وړاندې د اصالح له پاره رښتیا ونه وای
 .انګریزی او پنجابی ستراتیژي عملی وبوله-انرژی کار وانخلی، نو د افغان نسل وژنې امریکایي
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