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 هسوله هرومرو راتلونکې د
 

 ي انتحاري او ړندې بمبارۍ به ختمې ش
 يبه تر هغه خوندي نه ش  د خلکو فردي امنیت وخ 

 .يو ش هګ ټین  نه وي  ه لاو عادالنه سو هړ بشپ وتر څ 
 
تر    ، مګرو بمبارد قطع شي، او د طالبانو انتحارۍ هم بندې شيیلد افغانستان څخه ووځي، د ک  بهرنۍ لښکرې  که

شخصي  ود زورواک وا ېشوسله والې نامسؤله ملی  داعشیان، یا  مسلح طالبان او  کې وهغه چه، په کلیو او کوڅ 
، عادالنه سوله بشپړه سوله ، تر هغه بهوي رب  ان پر ولسلنډغر   نا فرمانه حمسل د نشه اي توکو مافیا او   باډیګاردان،

 ي.و خناامنۍ سره مخام د  هم ال  هب سنامو مال او  ژوند، د خلکو شي،ن همینځتار  او فردي امنیت
دا دولت به     ؛هیوادوال به د وسله والو ډلو دګواښ او ناتار په فضا کې ژوند نه کوي :مانا دا ده چه   بشپړې سولې د ـ

او د وسلو زخیرې به وسله والو قوتونو ته   يپه زورواکو او ټوپک والو وچلو  چه د قانون حاکمیت  ولري  وسه
د   ،يبه د اساسي قانون تابع و يیا اچ ب او د ملیارډرانو د مذهبي او قومي ډلو او سمتي ټولګیو د مشرانو  ؛يستنې کړ

د وسلو او   یواد تهه  وتوانیږي جوړونه، چه و غښتلی دولتي نظامی د او ؛يو نه معافیت په مقابل کې به  د جرم   هیچا 
  .ياساسی ټکي د د کاملې سولې يد ننوتو مخه ونیس رادیکال افراطي ایدیالوژیګانو

، کډوالو او بې خای شویو  لکوربیرته و ونپه تعریف کې د ولس غصب شوې مځکې او جایدادو ـ دعادالنه سولې
نیول  ، د بیت المال د لوټ شویو پیسو او تاغیزناک مدیری  کې د دولت وطنوالو د راستنیدو او ځای پرځای کولو

   .عملي بڼه غوره کوالی شي  په شتون کې  دولت ملي  سپاک نف  چه د یو قوي   ،هد  هنمځکو پوښتو شو
جوړښت پیل شي، پاکستان ورته مذهبي، افراطي، ورانکارې ډلې د  لتتلي ملي دوښغیو د هرکله چه له بده مرغه،  

     :يزمونږ هیواد ته واستو  الحاد د فتواوو سره
سنبال شوي   د پاکستان لخوا اول ځل داوود په دوران کې ، محد مرحوم سردار  د افغانستان د لمړي جمهور رییس

پاکستان او   د ېکلو په اوږدوک ۴۵او دادی د   تول شولتر نامه زمونږ وطن ته واس م تروریستي ګروپونه د اسال
زیات راز  تر شلو ۍنړ د ستخباراتي سازمانونو په مرستهادوۍ د  دایران د خاورې څخه، 

د همدې اسالمي    .يوسات لترور ماشین فعا   او ګجن د وته صادریږي تر څ  افغانستان ېلډ اسالمي يتروریست زرا
او  ېوسلې یې وآزمایل ډیرې ې،ل دافغانستان کې وجنګی  ه د روس او امریکې لښکرېتروریزم سره د مقابلې په پلم

   .ېزیاتې مرګ ژوبلې یې وکړ
په اتلس  وخالف د طالبان واو امریکایان  کلن جنګ کې ۹ ر خالف د مجاهدینوپ ونا د روس  پاکستان په ډیر مهارت

اني ګروپونو څخه یې لوی ګوندونه او پراخې افغ  د کوچنیو اسالمي  .ړکلنه جګړه کې ، د جنګ مدیریت وک
شوي طالباني امارت ټوټې یې ، د امریکایانو د ږیرې الندې ، سره بیا ونښلولې،  رتاروما  د .ېجوړې کړ   بهېج  جنګي

مالي  ریمانهپ ویوڅخه راټولې ش د اسالمي منابعو نې جوړ کړ.یځ  قوت یې ضد  امریکېد ،(!) یاو آزادي بښونک
    .ښې استفادې وکړې د پنجابي حاکمیت د ټینګښت د پاره یې هڅخ  مرستو

پاکستان  ېواټن ک ،( ۲۰۰۱تر    ۱۹۹۲) د   هلنک  ۹   مینځ کې   په   راتګ  او ناټو امریکایانو د  د سرو لښکرو د وتلو او
او  ذنفو  او خپل قاطع  هدایت کړه  ن کېاتپه افغانس  ګوندونو او ملیشو په الس کورنۍ جګړه  د ګڼ شمیر جهادي

   خوندي وساتلې.  ګټې یې د جهادیانو او بیا طالبانو په حکومتونو کې
د روسانو د یرغل د زمانې پخه تجربه لري، هغه وخت   آی اس آی د افغاني دولت په ضعیف کولو او ړنګولو کې

  .کیدل  تبلیغ  ناولي مزدوران!  ملحد، ګوډاګی او د دولت کارمندان   دولت هللا هم د ډاکتر نجیب
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لخوا، د  ود طالبانو، او تبلیغیان  چه د افغاني دولت د ړنګولو حکم،  سره جوخت وخارجي لښکرو د وتل د دا ځل بیا  
چه  ،هستراتیژي د غوڅه د آی اس آی صادر شویدی، هداعشیانو، د پاکستان جماعت العلما، او القاعده له طرف

ت او پارلمان ځیڼې محکو د  د آی اس آی سره په تړاو کېاپوزیسیون او  او لوټماره  بډې خواره  کې دننه هیواد په
   حمایت کیږي. پټ او څرګند ه طرفه یېلو لسیاستوا اندو ڼور د ځینې افغان ، لهمدا ډو او غړو
چه دولت ګوډاګی او د    ،ينستلجې، خاطرې پاته د د آزادیبښونکو خوځښتونو عنعنوي هسرومبارزین افغان ځینې

د  شجنب سېاد هر ځلي   خو ددوۍ دا لید لوری ځکه سم ندی چه  .يه سم نسکور یدونکی بولخارجي لښکرو د وتلو سر
د خپلواکۍ او  ږزمون . پاکستان سرهیشوی د په وجود کې سنبال غرضي ګاونډي پاکستان لخوا داسالمي رادیکال ډلو

ګڼي، چه نه روس ، نه هند، نه   ساحه  افغانستان د خپل تاثیر او صالحیت  ، بلکه دوۍه یا خو د اسالم د دین غم نشت
   .يکم کړ نفوذ  دوۍ د  چه زمونږ خاوره کې  او یا کوم افغاني لیډر ته دا اجازه نه ورکوي  امریکې

چه هر هغه ګوند چه په افغانستان کې فعالیت کوي او په ډاګه امریکا  ،يرانګی داسې ېواالن په اشتباه ککلی  ېنځی  
کوي، نو ګوډاګی او د اشغال په   ړد اقتصادي او مدني پروژو څخه مالت د دولت ا ی وا  نه غندي، نظام نه تخریبوي

اګی، غل ، که یو لک یې جاسوس او ګوډدولتي کارکونکو څخه  وپنځو لک د  په داسې حال کې چه  خدمت کې دی.
په   ، چه دا نظامېحق ک  په وکارکونک د دولت ملکي او نظامي هسوه زررڅلو شاوخوا ورنو د ،ونیسواورشوت خور  

ګوډاګي او  دده چه  ا ظلم او جف  ،يکو دنژو کار او ېپکښ خطرونو او خوارۍ سره د نو ساتي، دسرښن
   .يورته وش مزدورخطاب

بلکه یو تنګنظره  ،شنډولو فکر نه دی د د افغانستان د دښمنانو د توطؤدی،  هن خلکو خواست  د هسې تحلیلون دا  
پاکستان د نظامي استخباراتو   د هچ  ،يد کول دژون او د انقالبي سیالیو په محدوده فضا کې ید دایډیولوژیکي برخور

   .يت لرقسره مطاب وپالنون د
  :هکچ  ذنفو د  د آی اس آی

د جماعت العلما په مټه ژورې ریښې    ټولنې په مینځ کې  دد افغانستان   ن،د پاکستان دنظامي استخباراتو سازما 
خپل کسان او تړاوونه لري، آن د   چه په ټولو قشرونو کې ،يڅوک په نه پوهیږ  ، د چا باورنشي یا يځغلولې د

   پارلمان په مینځ کې.
هر یویې مکلف    وه اسالمی فریضه ګڼي، اوڅوسوه زریزه منظم سازمان، چه جهاد ی نامرئي د افغانستان د تبلیغیانو ـ

د پاکستان په مدرسو کې تیرې کړي، په هیواد کې دننه د دوۍ د   کال کې څلویښت ورځې، یا درې میاشتې  هپ دی
اوږد   په دوۍ کې  آی اس آی د واقعیت څخه لرې نده، چه  لویو کلنیو ِغوڼډو اجازه د پاکستان څخه ورکول کیږي!

  .الس لري
همدا اوس په کابل کې، د لویو تجارانو څخه باج اخلي. که افغاني سوداګر د آی اس آی سره د همکارۍ دعوت داعش   ـ

پیښیږي او د راز راز ګروپونو د باج ګیریو سره به مخامخ   خنډونه  رد کړي، د مالونو د انتقال په الره کې ورته
ورته هیڅ کومه اداره، کومه    ان او نه په پاکستان کې، نور نه په افغانستيسره الر ونیس وي، خو همدا چه آی اس آی

   مافیایي او یا مذهبي ډله څه نشي ویلی، کټ مټ مافیایي، سیاسي چتر!
قوماندانانو د پاکستان د دولت اغیزې کوم ثبوت ته ضرورت نه لري. په دې حساب    په طالبانو او پخوانیو جهادي ـ

سیاست پلی کوي. د خپل ظالمانه سیاست په پیل   لري، چه د دوۍ  پلویان أی اس آی په افغانستان کې نامرئي
ي په مرموز ډول وژني، که ډاکتر وي، که انجینر، ، دلته به هم د سر سړنپه شا  بنګالدیش او کوزه پښتونخوا د کې،

پروژې شنډې  دولتي غههوڅ ر، تيدنښه   په صالح او امرهللا ياشرف غن ولسمشر  وس کېا .که تجار یا سیاستوال
  .کړي چه د پاکستان او ایران د منافعو خالف دي

د هزاره او   ،یې سترګې نه سوزيچه د مرکزي دولت نه  نګاونډیا  يلچه ایران او زمونږ شما  ځای دی ۍخواشن د
   ملیشو سره مرسته کوي. غیر قانوني مسلحو د ۍوهغ  اوزبک جنګساالرانو ننګه کوي او د

 

 : ه نتیج
 

ترقي غوښتونکو، روښانو    وطنپال،  د ټولو قشرونو  دافغانستان  د بشپړې او عادالنه سولې د راوستلو په موخه
ایمانې او وجداني دنده ده چه د یو قوی، مرکزي، ملي دولت په جوړښت کې ، د پوه او پاک نفس مشرتابه  ،وخلک

د   ،تپر ټولو وګړو د قانون بی پرې حاکمی ،لهار کوکړیو م   مافیایې   د دولتي فساد او مسلحو ؛وسره مل شي، تر څ 
ممکن   یغوڅ مخنیو ود بهرنیانو د ناوړو پالنون ،هد ملي اقتصاد چټکه ود ،لرغو وزخمون څلویښت کلنې جګړې د

 .هطرف که د پاکستان له او  وي ا، که د ایران لخوسرو دوي که   هپلو امریکې له نونهالا پ د که ؛يش
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