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 ۲۹/۰۹/۲۰۲۰            محمد یوسفیاختر
 

 !و لړی جاری دینغار ودرواغد  تل پاتی د پاکستان
 

 .قریشي: پاکستان غواړي چې افغانستان کې جګړه ختمه شي
 

 
 

جوړیدو سره  هیواد د د پاکستان را پدی خوا میالدی کال څخه ۱۹۴۷اولسونو پر ضد د  افغان د پهد پاکستان جګړه 
 یپلبرخه یی ترخ لویه ډیره افغانستان د خاوری یوه هیواد پاکستان د ګران کله چی ، دا هغه وخت دییدپیل شویسم 

د سردارمحمد داود د جمهوریت پر ضد یی په  جګړه پر ضد تاوده د افغانستان پاکستان لخوا ،راوستلالندی ولکی 
تان پاکسښی ، د شورویانو د پوځی یرغل په وخت ککړیدهښکاره توګه د ورانکاو بنسټپالو ډلو د خوا څخه شروع 

  .دوام لری هم چی تر اوسه پوری کړلپه نامه پیل « جهاد»پراخی خونړی جګړی د خپلی  افغانستاند 
غانستان د پاکستان د اف څلور لیسیزه کیږی چی، نه غولیږی نور په ډانسو د څنګلو تاسوس ونه اوسافغان ولس قریشی!

پر  یجګړخونړی دښمنانو سره په ګډه دا بهرنی او کورنی د  هیوادد ورانولو لپاره داولسونو پر ضد او د افغانستان 
 یګوډاګ پر خلکو تپل شوی د افغان دی. یدلاوس پوره ښه پوهی مخ وړی. د افغانستان پرګنی ستاسو پدی ډرامو

 نسټپالب نور او ډلو لیډران« جهادی» .السونو جوړ شویدی خپلو ستاسو په استازی، ککړ ونو په وینو او فسادحکومتد
 . نشیتر السه کوالی  حقونه د خلکواو  هد خاور د ګران افغانستان بیکل لکه ګلبدین ورانونکی ډلی
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دښمنانو السپوڅی دی کوم چی د افغانستان څلویشت کلن د پردیو  دا ټولی ډلی ټپلی ستاسو او د ګران هیواد افغانستان د
ولو کښی ستاسو خپل مرستندویان او مزدوران دی. د افغانستان د خونړیو جګړو په درشل کښی د افغانستان په وران

ډلو لیډران لکه ګلبدین چی همدا اوس ستاسو سره څنګ پر څنګ « جهادی»تپل شوی ګوډاګی فاسد استازی، د افغان 
 رنیود ګران هیواد ک الر ړوزل شوی د افغانستان د زیارایستونکو او میړنی خلکوپه ډ په خندا والړی دی، بیله شکه

  تور مخی دښمنان دی.
 «.د درواغو مزل لنډ دی» وایی ښه د پښتو یو ډیر خوږ متل دی چی 

 ! حقیقت واوره قریشی
، د دیی وممعلبیخی  علتونهاو ټول  یپلمد بیګناه خلکو د وینی د تویولو او  وجګړ پاکستان د دکښی افغانستان  په

افغانستان او د محکوم  د آزاد الندنی سوالو ته دغو و فقطیواځی  ته ،سپینه او ښکاره دههم ختمولو الره  جګړی د
  ووایه. ونهځواب رسمی د اسالم آباد افغانستان لر او بر ولسونه ته

یالی واو د پاکستان د کریکیټ کیپتان صدراعظم عمران خان دا  قریشید پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود  -*
 ؟. بیرته و افغانستان ته ورسپاریخاوره پاکه د محکوم افغانستان  څه وختبه  تور مخی پنجابیان اسالم آبادچی د  شی

څه وخت خپل د اوسپنی اغزن به پنجابی تورمخی کرنیالن او هغوی بیشرمه واکداران ویالی شی چی پاکستان  -*
 ویجاړوی ؟. به یی  کله جوړ شوی دیوالونه د لر اوبر افغان د خاوری په منځ کښی راچارپیر کړیدی

 

 
 

د پاکستان آی. اس. آی. د افغانستان د ورانولو لپاره د  به تور مخی کرنیالن ویالی شی چی څه وخت اسالم آبادد  -*
 بندوی؟ و لړیاستولد جګړه مارو ډلو پنسټپالو  ورانکارو لیونی

و السپوڅ ډلو «جهادی»ستاسو د او ستاسو  دی مثالونه عکسونود مستند یالندنی ویجاړدا په افغانستان کښی 
ستاسو . دیوران کړی افغانستان مو ګران وتاس ښیی چی بیلګی جنایاتود ډک  څخه نه انکارکیدونکی د شرم انورلیډ

  تور وی. د پاره تک تلد او ستاسو د انډیواالنو مخ دی 
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 !قریشی
 بس کړی، دا حقیقت په وار وارو د افغانستان د مظلوم ولس پر ضد لوی سپین سترګی او درواغخپل  نور تاسی باید

جګړه نه دا خونړی  د خپلو ګټو لپاره یو ځایګی السپوڅو سره اازمایل شویدی، چی پاکستان د خپل افغان ګوډ
  ی.زیاتو هم نور پسی جګړی اورونونه ال د په افغانستان کښی بنیادګرو د ډلو پواسطه د پاکستان ی، بلکیدرو

 پای.
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