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 ي،ده دهشتګر ن ، افغانستان شریف ولسونه د
 

 ی ده  افغانستان د دهشتګرو د پناه ځای ن
 
 
چی  یدیشو ثابت په ډاګه ادتاریخ کښی  ټول په هاندژون  خلکو د سولی خوښونکو افغانستان د هیواد ویاړلی ګران د

افغانستان ته  ۰هنشت او ځای ځالی هیڅ د افغانستان په مقدسه خاوره کښی د دهشتګرو .یند نه ؤ او دهشتګر افغانان
نړی ټول  ۰یږی استول کیردهشګرد پاکستان او ایران لخوا چی ترنیمایی زیات دا اشرار بهرنی تابعیت ل

د  لپاره دهشتګرو دی چی د او ایران پاکستان دا دی چی زموږ په سیمه کښی نادشاه خبرو یدد کخل
نورو  وافغانستان ا هبیایی د جګړی لپار دهشګر روزی او او ایران پاکستان ۰لری یاو مدرس هونزمرک وزنیر

سره مرسته   او دهشتګرو تندالرو  په نورو هیوادو کښی د اسالمی مذهبی پاکستان او ایران ۰هیوادو ته استوی
    ۰کوی

 
 

نه په سرکی وهیواد ینړ یاو غرب نعربا وهیواد جد خلی نکی اسناد او شواهد موجود دی چه پاکستانویدکرانکا هن یکاف
د  یپه لمړی سرکښ  ۰شویدی ټپلی په پاکستان کښی ځای پرځای   -ید اعرابو ټولی افراطی ډل مرسته په  ا پخپله امریک

 ۰لورننه ایست کښی په جګړه دپر ض د شورویانو جهادی ډلو په لیکو کښی نافغا  د ی ډلی ییاعرابو افراط
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په   ۰لیخاو تری رکا افغانستان او هندوستان پر ضد دورانکاریو لپاره  د هددغو افراطی ډلو څخ  دی چی نپاکستا  اد
رسته د افغانستان لپاره د ملګرو په م ونواو غربی هیواد وعربان جخلی - ایران - میالدی کال کښی پاکستان ۱۹۹۲

دا ۰لوروتپ وخلک مظلومورپ نافغانستا  د تنظیمونو دولت یی هورانکار یجهاد ۰لملتونو د سولی پالن یی شنډ کړ
پاکستان ؤ چی د خپل په الس جوړ شوی جهادی تنظیمونه او د عربو افراطی ډلی د طالبانو او القاعدی په شمول د 

یو افغان  حملو کښی هپ ومیالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزون  ۲۰۰۱د    ۰واستول  افغانستان د ورانولو دپاره
ټول برخوال د القاعدی د  یمیالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د حمل ۲۰۰۱د   ۰درلودل هنبرخه   هم

     ۰دی نعربا یډلی غړ
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشری یی په  میالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د حملی ۲۰۰۱د  یچ  ناسامه بن االدی القاعدی مشرد 

اسامه بن  ۰ؤ نژدی دوست ډیر ید اطالعاتی اداری سی آی ا ا په لمړی سر کښی د امریک هدغاړه درلو
دی یپه پاکستان کښی تیر کړ یی رخپل نیم عم وه چی وتلی چهره یښک جګړه دشورویان پرض د ناالدی

وژل  اد امریکائیانو لخو  د پاکستان د عسکری تعلیمی مرکز په څنډه کی ژوند کاوه تر څو هم هلته بیا  وروسته او
میالدي  ۳۲۰۰ په مهندس یرتی مرکزونو د حملمیالدی د امریکا د نیویارک د تجا  ۲۰۰۱د  خالد شیخ محمد  ۰وش

کال کې په پاکستان کې ونیول شو او وروسته په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو زندان ته واستول شو او هلته پرې 
   ۰لرسما ً د بریدونو تورونه ولګېد

چی په  ید عربان تنه سنول یتښتونک ټول ورطیا  یملک  دمیالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو  ۲۰۰۱د 
 : ټولو تابعیتونه په الندی ډول دی د  هغوی د وه او پاکستان کښی روزل شوی

 

  نسعودیا ( ۱۵پنځلس )  -۱
    د عرب متحده اماراتو( ۲دوه )  -۲
   مصری( ۱یو ) -۳
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     نانیلب( ۱یو ) -۴
 

چی د ټولو نه انکارکیدونکو   هدا پوښتنه ست خلک او په خاصه توګه د افغانانو سره د ید نړ داده چی د حیرانتیا خبره
ی چاو نورو افراطی ډلو سره دی  جګړه د القاعدی وئیانا د امریک یثابته ده چ  هشواهدو او اسنادو سره سر

مرسته   هسر د ټولو دهشتګرو ډلو   آی ایس آی  و ادارهتان استخباراد پاکست  ۰یپه پاکستان کښی د م ه همرکزون ولټو د
   ۰ید اړولی افغانستان ته یی او جګړه مخ خپل نو بیا ولی امریکائیانو یورکو

ده او بیګناه افغانان د  هیوادونو جګړه افغانانو جګړه نده، دا جګړه د پردیو دا جګړه دد افغانستان په خاوره کښی 
په زرهاو بشری ضد   پدی ناروا جګړو کښی پاکستان او ایران ۰جګړو کښی ښکیل شویدی  یدی خونړ هپردیو پ

هم د پاکستان او   ونټول د پلټنو متاسفانه د نړی د بشری جنایتونو ۰جنایاتونه یی په افغانستان کښی سرته رسولی دی
        ۰څخه په افغانستان کښی سترګی پټی کړیدی ود کړن وایران د بشری ضد جنایات

د افغانستان له خاوری څخه هیڅکله   ۰فغانستان خلک د امریکا د مشرتابه څخه د رښتنی دوستی او مرستی هیله لریاد
ژوند کوی او د   ه ټول طالبان په پاکستان کښیدا دښکاره خبره  ۰پر امریکا او نورو هیوادو باندی یرغل شوی ندی
ت نا مض هامریکا ددوی څخ  یچ  یطالبان څوک د  ۰اره استول کیږیپاکستان لخوا افغانستان ته د جګړی او ورانولو لپ

     شی؟ یغواړ
 

   پاکستان او ایران څخه د نه مداخلی تضمین نه غواړی؟ امریکا د ولی
 

ده چی د امریکا جمهور ډونالډ ترمپ په ډاګه وایی چی د افغانستان د جګړی د ګټلو لپاره کوالی اخو د د شرم خبره
  ۰زور یی په خر نه رسیږی نو پاالن ډبوی د سړی متل دی چی وایی خوږ ود عوام  ۰وژنیو نشی لس میلیونه افغانا

امریکا او ناټو  ۰ورکړی ضمانت یو امریکا ته د پاکستان او ایران لخوا د نه تر یهیڅکله دا توان نه لری چ  طالبان
   ۰تضمین واخلی ینه تیر دغړو هیوادو ته ښایی چی د پاکستان او ایران څخه 

 

 ! ګران افغانستان د رښتنی سولی د رسیدو په هیله د
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