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 !درواغ وایی د پاکستان صدراعظم عمران خان
 

 
 

د پاکستان صدراعظم عمران خان یو وار بیا په افغانستان کې د نوي حکومت یادونه وکړه، ویې ویل چې پاکستان » 
کار هیله لري چې د افغانستان نوی حکومت به اجازه نه ورکوي چې هند د دغه هیواد له خاورې د پاکستان پر ضد 

عمران خان د جرمني له شپېګل مجلې سره په مرکه کې په نوي یمه لسیزه کې د پاکستان له لوري د طالبانو  .واخلي
د رژیم د رسمیت پېژندلو دفاع وکړه، ویې ویل دا د اسالم اباد حق و چې دا ډله په رسمیت وپېژني خو پاکستان پر 

 «. طالبانو کنټرول نه درلود
 !د کړیکیټ کپتانه 

د  کښی افغانستانګران  پهاو په خاصه توګه  زموږ د سیمیوګوره،  ته ښه اسنادو جنایاتو پاکستان د جګړو د 
 هندوستاند نه  کیږی او ایران لخوا  د پاکستان یواځنی جنایتونهتیری او  د پاکستان، باندی مظلوم ولسافغان 

  . لخوا
امرونه صادر  د ګیډی څخه او خپل د نوی حکومت ډول دی هیوادچی بل افغانستان  د کوم حق پر اساس دتاسی 
په ټول نړی کښی پاکستان او ایران د افغانستان لومړی درجه دښمنان  ،یافغانستان د پاکستان مستعمره ندوی. 
ده، بلکه د افغانستان په کورنی چارو کښی  بیلګه بیشرمید پورتنی وینا نه یواځی دا چی پوره  یدا ستاس دی.

  .ثبوت دی او ښکاره نی پورهستاسو  الوه
د دغو ښکاره الوهنی له امله و  که چیری افغاتستان یو غښتلی حکومت درلودی، نو کوالی شوای چی تاسی

تاسی پاکستانیان او ، چغالی ګوری میدان تاسی پاکستانیان اوس په افغانستان کښیکش کړی. ورته  ملتو ملګرو
د افغانستان او هندوستان  ، نوپه چټلو خولونو راځی ستاسوچی خبری مرداری  او هر بد او رد ستاسو مزدوران

  وایاست. پر ضد
 : لومړی

د  او بیشرمانه توګه په ښکاره یجګړی تودخپلی  د افغانستان پر ضداو ایران پنځه لسیزه کیږی چی پاکستان 
 په دی پلمو مخ وړی. پاکستان او ایران تر نامه پر ډلو او جنایتکارو دهشتګرو نورواو د ، طالب، داعش «جهاد»

لوټګر او « جهادی»خپل جګړه او  پاکستان او ایران. وران کړیدید خپلو  مزدواان پواسط ټول افغانستان یی سره 
  .یی پر افغان مظلوم اولس باندی ټمبیلی دی ډلی تالی څټی
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 . دین کښی کړیدی چی په افغانستا عکسونه هغه جنایاتو ددا الندی عکسونه د پاکستان 
 

  
 

  
 

نشته، چی د پاکستان اردو، د پاکستان  او خونړی داسی جګړه تر دا اوسه پوری کښی په افغانستانپدی پنځه لسیزو 
ایران د لیونی فاشیستی د او  ډلی« جهادی»استخبارات آی. اس. آی او د دوی په استخباراتو پوری ټړلی 

وروستی  په مثالونه د هلمند او نوی تازهد مداخلی پاکستان او ایران کښی په افغانستان ونلری. برخه  مالیانوالس او
 باندیپه کابل کښی پر یو ښونځی  همدارنګه او کښی، د نیمروز د کمال پر بند حمله، کندهار، ننګرهار، تخار جګړه

اولس د ښونځی د  ند افغا ونهالس ود پاکستانیان یچکوم ، دیمثالونه  وتیاجناد حملی ډلی د تروریستی د د داعش 
 په وینو سره دی.  بیګناه ماشومانو

 : دویم 
د هندوستان پر ضد خپله نیابتی جګړه د بی خاوند افغانستان له خاوری څخه پر مخ  پاکستانچی واقعیت دی دا 

څخه د افغانستان له خاوری  یډنډور یمداخلد یو لوی غښتلی او پرمختللی هیواد دی. د هندوستان  هندوستان، وړی
پر پاکستان باندی یواځی او یواځی د پاکستان د رهبرانو، د پاکستان  استخبارات آی. اس. آی او د دوی په 

 درواغو تبلیغات دی.  د تش ډلو د« جهادی»استخباراتو پوری ټړلی 
 د مځکی، بحراو د هوا د پاکستان سره هندوستانوایی چی غل په غره کښی هم نه ځایږی، پاکستان پخپله غل دی. 

پر  هندوستان پاکستان څو کاله دمخه د سمندر له الری . د خلکو په یاد دی چیلری یپول یاوږد له الری پخپله
هیځ ضرورت نلری چی د  .  هندوستاناو ډیر بیکناه خلک یی و وژلکړی و وبمبی باندی لویه تروریستی حمل

  . کارواخلی لپارهل د اهدافو د خپ څخه د پاکستان پر ضد خاوری افغانستان له
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دی یړک غرضی مرستیی ب د ورورولیهندوستان افغانستان ته تل پاکستان د افغانستان ورانولو لپاره کار کوی، او 
چه هند په افغانستان  او کوی چی تاسی یی مثالونه د هندوستان مرستی و افغانستان ته پورته عکسونه لیدالی شی

 د روغتون، د افغان پخوانی شومانواپورتنی عکسو کښی تاسی په کابل کښی د انراګاندی د مپه  .کښی څه کوی
د نیمروز  ړک چیسپوخ ، او د دالرام او زرنج شوی جوړ ، د هرات د سلما بندشویوړج ودانی نوی دلمان پار

 د هندوستان لخوا جوړ شویدی.  د ، نور یو شمیر زیات پروژزییلوی الری سره وصل کړیدی د والیت یی د هلمند
تښتولی او یی نران یانج یهند په وار وارو د پاکستان استخبارات آی. اس. آیپورتنی پروژو د جوړولو پکار کښی 

    .پاکستان د نیابتی جګړی ثبوت دی ا پخپله دچی د وژلی دی یا یی
 

 و پاکستان هندوستان یی را پارولی دی. د هندوستان بغرضه مرستی و افغانستان ته د پاکستان بخیلی او دښمنی
څخه  جوړښتدو اویا کالو پاکستان د خپل  خپل زور او قوت د بنګلدیش او جموکشمیر په جګړو ښودلی دی. ته

محمد علی د  دی غلیراته اسالم آباد نوی واکدار چی  پاکستانی وروسته هر څخه د محمد علی جناحدیخوا پرا 
. پاکستان دهندوستان او افغانستان پر یږدیا پیښیباندی خپلی الره مرداروپه  نفرتتعصباتو او  مذهبیجناح  د 

  .ضد په ښکاره توکه جنایتونه سره رسوی
څخه پس  ولوبغاړ وسیال  پاکستانی نورو وعمران خان هم نه غواړی چی د خپلصدراعظم د پاکستان کریکیټ باز 

د  له مخی  دوه مخی پالیسید ذوالفقارعلی بوټو هم د  کریکیټ باز صدراعظم عمران خان  د پاکستان نو ،پاته شی
دا محمد علی جناح او مسلم لیک ؤ چی د هندوستان دا دی چی  حقیقتکړیدی.  پیلقصی مفتی  او خصومت ودرواغ

 عقایدو مذهبد یی لوی ملک هندوستان  د لویاو  ،لبل کړ ونهاوراو دښمنی په نیمه وچه کښی د مذهی تعصباتو 
هم ال د هندوستان د مسلمانو شمیر د پاکستان تر ټول نفوس برعکس چی  ویشلی دی باندی ساسا پر نواو توپیرو
چی کوم  ،دی او ستر خیانت ناورین خونړیضد  بشری  هغهولو ټتر هندوستان ویښ د شلم پیړی لوی د  .زیات دی

  سرته رسولی دی. پذریعه  جناح او مسلم لیکاهدافو سره سم د محمد علی خپلو د انګریزانو د 
 ډبرهبنسټ  د پاکستان د جوړښتد یی د مذهبی راسیزم پر بنیاد باندی پواسطه مسلم لیک  دمحمد علی جناح 

چی تر اوسه پوری د بیګناه خلکو وینی د ذوالفقارعلی بوټو، کرنیل ضیا الحق، نوازشرف، بیظیر  ،ایښی دی
واکدارانو لخوا د  ید بیګناه خلکو وینی تویول د پاکستان . عمران خان لخوا تویږی مشرف اوپرویز بوټو، جنرال 

وشی هر پیښه چی په سیمه کښی زموږ پدی اوو لسیز چی  مذهبی فاشیزم پر اصولو باندی والړی دی. پاکستان 
 یا ندوستان اوهوګوته نو سمدالسه د هری پیښی دپاره   ، ته رسولی وی سر یانو یی همپخپله پاکستان دوی چی

  .او پر بیګناه خلکو باندی تهمتونه تړی افغانستان نیسی
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