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 افغانستان سره په جګړه کې له 
 

 زوال ګورم  «پاک س تان»د 
 

 :وایې
 ".میږي ته چې خدای په قهر شي وزرونه یې وشي"

  .شورویان هم دامریکایانو لخوا دافغان جګړې ته راکش شول
 اوس

 .دامریکایانو لخوا افغانانو سره جګړې ته راکشول کیږيپ اک س تان هم 
 !لوبه ستره ده

 .لوبه د امریکا لخوا د چین، روسیې او پاکستان پرضد ده
 لومړی،

 !د چین پر ضد لوبه
 پ اک ستان به په افغانستان کې را ګیر شي، 

 پر هند به د پ اک ستان لخوا فشار کم شي
 هند به پر چین خپل فشار زیات کړي،

 .افغانستان کې به د جګړه ییزو شرایطو له امله د ایغور جنګیالي فعال او له دې پلوه به هم چین دفشار الندې راشي په  
 .د دې تر څنګ به چین او تایوان سره په جګړه شي

 .همغه دی چې چین به په سترو جنجالونو کې را ګیر شي
 دویم،

 !د روسیې پر ضد لوبه
 .کې بوخته وساتل شي روسیه به د اوکراین سره په جګړه

روسیه به د خپل ستراتیژیک ملګری چین د مرستو څخه محروم شي، ځکه چې چین به په خپلو جنجالونو کې را ګیر  
 .وي

 په افغانستان کې د جګړه ییزو شرایطو په استفادې به د منځنۍ اسیا
 .هیوادونه نا ارامه او له دې الرې به روسیه د لوی فشار الندې راشي

 درېیم،
 :پ اک ستان نابودي د

پ اک ستان د کشمیر جنجال متحد ساتلی دی، ځکه تل پ اک ستان د کشمیر جنجال د کفر او اسالم تر منځ جګړه  
 .بللې ده

 .په افغانستان کې د جګړې له امله به د هند په مقابل کې د دوی موضع ډیره کمزورې شي
 .رستې بندې کړيچین به دخپلو جنجالونو له امله د پ اک ستان سره خپلې م

 .په منځنۍ اسیا کې دګډوډیو له امله به پ اک ستان د روسیې له دوستۍ څخه هم محروم شي
 .د بلوڅو د خپلواکۍ نهضت به خپل فعالیت ال غښتلي کړي
 .د پښتونخوا د ازادۍ لپاره به غښتلې حرکتونه را پیل شي

 .حتی سند او کشمیر به خپله خپلواکي اعالن کړي
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به د شوروي په څیر د زیرکې او هوښیارې مرغۍ په څیر په دوه لومو کې راګیر او د افغان ښکاریانو پ اک ستان  
 .لخوا به یې سر پرې شي

 !امریکا به لوبه کې بریالي را ووځي
 "ځکه د "یک تیرو دو فاخته

 .پر ځای به "یک تیرو سه فاخته" شي
 تیر به افغانان

 او
 درې فاختې به 

 .ان ويچین، روسیه او پ اک ست
 افغانستان

 .په دې ټوله لوبه کې به د شوروي سره د جګړې په څیر مرکزي رول ولري
 .دا چې په دې لوبه کې به افغانان ګټه وکړي یا زیان، دا به د افغانانو په هوښیارۍ پورې اړه ولري

 .د شوروي سره د جګړې ګټلو وروسته خو افغانان کودن را ووتل
 !!!!!!دلته به وکتل شي

 .خدای ج څه کوي، دا د لوی څښتن کار دی دا چې
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