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 پاکستان ډنډوره شو؛
 

 ملیحې هم ځان وشرمولو هم پاکستان
 

یمه غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج له احساساتو  ۷۲په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په 
په ډکه ژبه پاکستان ته پېغور ورکړ چې ګواکې هند "عالمان، ساینسپوهان، انجنیران او ډاکټران" پیدا کړل خو پاکستان 

د پاکستان سفیرې ملیحه لودهي د سوشما سوراج د ځواب لپاره  "ترهګر او جهادیان پیدا کړل؛ په ملګرو ملتونو کې
تاریخي او له شرمه ډک دروغ وویل چې هم یې ځان او هم یې ټول پاکستان وشرمولو. ملیحه لودهي په جمو او 
 کشمیر کې پر ظلمونو او ترهګرۍ د هند د تورنولو لپاره د یوې ټپي نجلۍ انځور د غونډې ګډونوالو ته وښود او ادعا

 .یې وکړه چې دا د یوې کشمیرۍ نجلۍ انځور دی چې په کشمیر کې پرې هندي ځواکونو ظلم کړی او ټپي کړې یې ده
 

خو بخت له ملیحه لودهي سره یاري ونه کړه او دروغ یې ډیر ژر څرګند شول. څو شیبې وروسته معلومه شوه چې 
شمیرۍ نجلۍ په نوم ښوول شوی و؛ د پاکستانۍ د ملیحې لخوا په ملګرو ملتونو غونډه کې د ټپي نجلۍ عکس چې د ک

اخیستل شوی.  ۲۲کال د جوالی پر  ۲۰۱۴نه بلکې د یوې فلسطیني نجلۍ دی چې د فلسطین غزې شفا روغتون کې د 
انځور د راویه ابو جمعه په نامه د هغې نجلۍ دی چې د دوی پر کور د اسراییلو په غبرګو هوایي بریدونو کې ټپي 

کلنه وه. د ملګرو ملتونو په غونډې کې د راویه د عکس له څرګندېدو لږ وروسته د ټولنیزو  ۱۷ال شوې وه او هغه مه
شبکو یو شمېر کاروونکو د عکس اصلي سرچینه او قرباني معرفي کړل. دغه انځور د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 

 .عکسونو له یوه خپور شوي البومه یو عکس دی
 

و درواغو سره هم خپله لمن په سر واړوله او هم په نړۍ کې د پاکستان نیم پاتې ملیحه لودهي په خپلو دغو ښکرورغ
حیثیت له خاورو سره برابر کړ. اوس په خپله پاکستانیان د ملیحې په درواغو ملنډې وهي. د پاکستان مشهور خبلایر 

و ، هغوي ترینه پخپله د ټویټر پر پاڼه لیکلي چې د پاکستان خارجه وزارت چې ملیحه لودهي ته کوم عکس ورکړې 
 .هم ناخبره و چې نن سبا په ګوګل د عکس پیدا کول څومره اسانه ده

 

یواځې ملیحه نه ده چې پاکستان یې ډنډوره کړ، بلکې د پاکستان لومړي وزیر خاقان عباسي خبرې هم ډیرې کمزورې 
ماتونکي ځواب او ډیر سختو  او یواځې په پوچو تورونو ورټولې وې چې نوموړی هم د هندي چارواکو لخوا له غاښ

پېغورونو سره مخ شو. خاقان عباسي د کشمیر پر النجمنې مسلې کې هند د "ترهګرۍ په صادرولو" تورن کړ او د 
ملیحې لخوا ښودل شوي دروغین عکس ته په اشارې یې وویل "د ساچمو ډزو د ماشومانو په ګډون په زرګونو 

 .ظلمونه دي چې په ښکاره جنګي جرمونه دي کشمیریان ړانده او کلک ټپیان کړي. دا هغه
 

عباسي هم بې ځوابه پاتې نه شو او په ملګرو ملتونو کې د هند لومړي سکرټر ینام ګمبیر لخوا ورته سخت ځواب 
ورکړل شو. ګمبیر وویل "جالبه ده، هغه هېواد چې اسامه بن الدن یې وساته او مال عمر ته یې پناه ورکړه دا ځیرکي 

ترهګرۍ قرباني دی." هند یواځې د ګمبیر په ځواب بسنه ونه کړه او کله چې د سوشما سوراج د  لري چې وښیي د
 .خبرو وار ورسید په ډیرو احساساتي کلماتو یې پاکستان په خپلو کړو خبرو پښیمانه کړ

 

ډاکټران  سوراج د پاکستان لومړي وزیر خاقان عباسي ته په اشارې وویل "موږ عالمان، ساینسپوهان، انجنیران او
په دې پوهېږۍ چې ډاکتر د مړه … پیدا کړل، پاکستانیانو، تاسې څه پیدا کړل؟ تاسې ترهګر او جهادیان پیدا کړل

کېدونکي انسان ژوند ژغوري خو جهادي ژوندي خلک وژني." د هند د بهرنیو چارو وزیرې پاکستانیو چارواکو ته 
یې لګوئ، که له هغه خپلو خلکو ته د ګټې رسولو لپاره یې خطاب کې وویل: "هغه پیسې چې د ترهګرو پر مرستې 

وکاروئ او یا یې د خپل هېواد پر پرمختګ ولګوئ، یو خو به نړۍ د ترهګرۍ له شره خالصه شه بل به مو خلکو 
 ".ته خیر ورسي او هېواد به مو پرمختګ وکړي
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نډه کې پاکستان تاریخي او له شرمه یمه غو ۷۲په ټوله کې ویالی شو چې سږ کال په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو 

ډکه ماتې وخوړه. پاکستان چې د افغان ولسمشر غني د فعال بهرني سیاست له امله په نړۍ کې له انزوا سره مخ 
شوی؛ د ملګرو ملتونو یادې غونډې ته یې پوره چمتووالی نیولی و څو په جعلي اسنادو ښوولو سره وکولی شي نړۍ 

چې دوی د ترهګرۍ تمویلونکي نه بلکې پخپله د ترهګرۍ  رې پرده وغوړوي او وښیېته په خپلې بربنډې شوې څې
قرباني دي. خو له نیکه مرغه چې ښکرور دروغ یې ژر افشا شول او د پاکستان پاتې نیم حیثیت هم له ایرو سره 

د نړیوالو په برابر شو. اوس نړۍ ال ښه پوهه شوه چې پاکستان څومره مکار سیاست لري او څومره هڅه کوي چې 
 .سترګو کې شګې واچوي
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