
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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د امریکا او پاکستان په استخباراتي شیطاني پالیسۍ کې یو غټ شریک 
 :ټکی

کله کله امریکایي او پاکستاني واکمنان، د خپلو تېرو بدو او ناوړو چارو په اړه اعترافونه کوي. خو 
واکمنانو اعترافونه، تل د چال او فریب یوه نوې بڼه او مفهوم لري. پر سهوې او تېروتنې  د دغو

اعتراف باید د دې لپاره وي چې هغه د بل ځل لپاره تکرار نه شي، خوکه هغه بیا بیا تکراریږي 
 معنی یي دا ده چې داسې اعترافات د خلکو او ولسونو د تېریستلو او فریب لپاره تر سره کیږي، خو

 !يیوازې بڼه یي بدله و
اعتراف کوي لکه پرویز مشرف، اسد دراني، حمیدګل  کله کله واکمنان پخواني او اوسني د پاکستان

، خو هر وار د و مجاهدین دوی روزلې او زیږولېاو نور چې طالبان ا ، عمران خان، بینظیر بوټو
لپاره  اعتراف شا ته، یو بل نوی چال ځي او ولسونه په داسې غولوونکو اعترافاتو د بل ځل

او نور، یو خوا اعتراف کوي او بیا  ، ډونالډ ټرمپتېرباسي. همداسې امریکایان لکه میرمن کلینټن
همغه چټله پالیسي او تګالر نه پریږدي، یوازې نوم یي بدلوي او هغه په بل ډول پر مخ وړي. د 

بانو بېلګې پتوګه د مجاهدینو په زیږولو پښیماني ښۍ خو بیا طالبان زیږوي او پالي. همدارنګه د طال
پر زیږولو پښیماني څرګندوي او په خپله تېروتنه اعتراف کوي خو بیا له هغه بدتر داعش زیږوي. 
له بده مرغه دا لړۍ ادامه لري او په هر ځل کې ساده ولسونه لکه افغانان تېرباسي او په دې توګه 

 !خپلې شومې موخې تر ګوتو کوي
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