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 ۳1/1۰/۲۰۲۰            محمد یوسفی اختر
 

 ؟څه کویکښی  نایتکاران په افغانستانعرب ج
 

طالبانو د روان کال له  -د ملګرو ملتونو یوه جګپوړي چارواکي بي بي سي ته ویلي القاعده شبکه د امریکا »
 .«په طالبانو کې ژورې رېښې لري -تاریخي هوکړې سره سره 

ښی ک په افغانستان مزدوران سره «جهادی»افغان کورنی خپلو، پاکستانی او ایرانی استخبارات د عرب جنایتکاران
 جنایتونه سرته رسوی. بشری ضد دا ډول نه انکارکیدونکی اسید

 !وګوری په افغانستان کښی د پردیو او د هغوی مزدوران د جنایتونو تصویرونه

  
 

  
دهشتګر لیونی جاهل عربان  او داعشالقاعدی دا مسلمان دی.  خوا سوچه راپدی څخه پیړیو پیړیو خلک دد افغانستان 
لو هیوادو کښی نه کوی، چی د افغانستان مظلوم مسلمان او بیګناه پپه خهلته  «جهاد»د خپل مور ولی  او پاکسانیان

لوټمار مزدور « جهادی»د افغان  جنایتکاران او د هغوی پاکستانی ،خلګ وژنی او کورونه یی ورته ورانه وی. عرب
 یدوچی  اسالم دیډول چی دا کوم شی ویالی  وینی تویوی تان مظلوم مسلمان او بیګناه اولسافغانسد  لیډران چی

 ه توګهو پجنایتکاراند خپلو هیوادو کښی چی په  کوم دیلیونی عرب دهشتګر  وحشیهغه دا  .خلک وژنیعام بیګناه 
تښتیدلی دی، څلور لسیزه کیږی چی د پاکستان د استخبارتی ته  پاکستانوه، د خپلو هیوادو څخه  او بندی مجرمین

د  «جهاد»د خپل مور  . دا جنایتکارانافغانستان ته راغلی دیبیچاره اداری آی. اس. آی. لخوا بی خاوند ملک 
 ته رسوی. ه سر افغانستان د مظلوم او بیدفاع اولس په عام وژنی سر

 
 وژل شویدی.په غزنی والیت کښی افغانستان کښی دمیالدی کال  ۲۰۲۰ابوالمحسن المصری د القاعدی مرستیال د 
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 کال کښی په پاکستان کښی وژل شوی دی.  ۲۰11االدن د القاعدی مشر دی چی امریکی لخوا په   اسامه بن

  
د مصر د جمهور رئیس انورالسادات په وژلو توران بندی ؤ له بند خالص  الظواهری د القاعدی اوسنی مشر چیایمن 

 د القاعدی وژلی  ویاند سره دی. شوی افغانستان ته استول شویدی، د اسامه بن االدن د القاعدی پخوانی مشر او

  
 مشر په عراق کښی د امریکی لخوا وژلی دی. ایمن الظواهری د القاعدی اوسنی مشر او د داعش د ډلی 

   
چی د پاکستان د پشاور په ښار کښی وژل شویدی.  دید احمد شاه مسعود تر څنګ د الجهاد د ډلی مشر عبدهللا عزام 

 پاکستانی جنرال ضیاالحق چی پخوا په عربی هیوادو د پاکستان د اردو قراردادی کرنیل ؤ عرب شیخان یی ساتل.

  
 ذوالفقار علی بوټو د پاکستان د دوه مخی دیپلوماسی بنسټګر او دغه لور بینظیر بوټو د طالبان مور 
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نواز شریف د افغانستان د اردو د زړو اوسپنو د وسایطو په لس زره ډالره رانیونکی او جنرال مشرف په ابیت آباد 

  ان د خلکو لوی قاتل، اسامه بن االدن د القاعدی مشر ساتونکی او د وزیرستکښی د 

 
 د ډلی مشر بی ربه ربانی د الجهاد د ډلی مشر عبدهللا عزام او نورو سره.« اسالمی»د جمعیت 

ډلو مرستندوی لیډران « جهادی»د القاعدی د ډلی،  د الجهاد د ډلی او د نورو بهرنی تروریستی ډلو د مشرانو افغان  
 دادی. 

 
د جهادیان د حکومت د کابینی  میالدی کال 1۹۹۲په  قانیغالم ح ته ډیر نږدی آی. اس. آی. ود پاکستان استخبارت

ډلی اوسنی مرستیال د هیواد نقشی ته ګوری چی  د طالبانو سراج الحق ناحق د بیګناه خلکو قاتل،زوی  وزیر د هغه
   کوم ځای لومړی وران کړی.

 
 دیافغان مظلوم او بیګناه اولس قصاب د پاکستان مزدور دی او  ګلبدین د افغان  هیوادوال قاتل نوم نه غواړی د

 سترګی هیڅ ډول شرم نلری.
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 افغانستان د کورنی او بهرنی بی ننکه دښمنانو مخ دی تل د پاره تور وی. دد ګران هیوا
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