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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۸/۰۱/۲۰۱۷          آصفیخوشحال 
 

 پیشو د غوښې پهره داره
 راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د ایتالف مشري کوي

 

وروسته له هغه چې د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان تر منځ د افغان سولې اړوند څلور اړخیزې ناستې ناکامې 
د اسالمي  ؛ اوس د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د اسالمي هیوادونو تر منځ د ترهګرۍ پر ضدنیمګړې پاتې شوېاو 

ځاله بلل هیوادونو ایتالف جوړ شو. جالبه دا ده چې د دغه ایتالف مشري هغه هیواد ته ورکړل شوې چې د ترهګرو 
 اسالمي هیوادونو په ایتالف کې چې افغانستان یې هم غړی دی؛ مشري یې د پاکستان کیږي. د ترهګرۍ پر ضد د

 مال فضلو وروسته د ترهګرو دویم معنوي پالر یادیږي.لوی درستیز راحل شریف کوي. هغه څوک چې له  پخوانی
د وروستیو راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د ترهګرۍ پر ضد د اسالمي هېوادونو د ګډ ایتالف 

شو او اوس به د  عدپوځ مشر وټاکل شو. جنرال راحیل شریف څو میاشتې وړاندې د پاکستان له پوځ څخه تقا
. د ترهګرۍ پر ضد د اسالمي اسالمي هېوادونو د ګډ پوځ د عملیاتو مشري کوي ۳۹په مشرۍ د سعودي عربستان 

. په دغه ایتالف کال کې رامنځ ته شو او اوس مهال یې د عملیاتو مرکزي نقطه یمن دی ۲۰۱۵هېوادونو اېتالف په 
هیوادونو په دغه ایتالف کې  ته ورسید. د اسالمي ۳۹هیوادونه ول خو وروسته یې شمېر  ۳۴کې په لومړي سر کې 

د افغانستان په ګډون مصر، قطر، متحده عربي امارات، ترکیه، مالیزیا، پاکستان او ځینې افریقایې هیودونه ګډون 
 لري.

دا خو لکه د لمر په شان ښکاره حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرو ځاله، چارواکي یې د ترهګرو روزونکي او د 
الحق په شان مالیان یې د ترهګرو معنوي پالران دي. ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې مال فضلو او موالنا سمیع 

پاکستان د افغانستان، سیمي او د نړۍ هیوادونو لپاره د سرطان په دانې بدل شوی دی، او په دې هم سترګې نشي 
؛ خو پوښتنه دلته تر چتر الندې شتون لري «آی ایس آی»پټیدالی چې د ترهګرو فعال روزنځایونه په پاکستان کې د 

پیدا کیږي چې د ترهګري پر ضد د اسالمي هیوادونو د ګډ ایتالف غړو هیوادونو ولې د پاکستان په اصلي څېرې 
 سترګې پټې او پیشو یې د غوښې پهره داره کړه؟

متحده اسالمي هیوادونو ته د پاکستان اصلي څېره نه ده معلومه او که دا د سعودي عربستان، قطر او  ۳۹آیا دغو 
 عربي اماراتو په ګډون د پاکستان او د سیمي د هیوادونو په ګډه نوی جال دی چې د افغانستان لپاره یې ایښی دی؟
 او افغانستان چې د دغه ایتالف غړی دی؛ ولې د اسالمي هیوادونو دغې پریکړې په مقابل کې غبرګون نه ښایې؟

ښه نیت نه دی درلودلی او تل یې د فرصت په ترالسه کولو  په تیرو لسیزو کې هیڅ ګاونډي هیواد د افغانستان سره
سره د افغان وژنې پروژه پلي کړې ده خو د پاکستان په نوم اخیستلو سره د هر افغان په ذهن کې له دغه هیواده یو 
تور تصویر جوړیږي. پاکستان د دې تر څنګ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې السوهنه کوي؛ له پیدایښته تر 
ننه یې د افغان وژنې بیالبیلې پروژې پلې کړي دي. د مجاهدینو د مالتړ په نوم ورانکارو څېرو ته د افغانستان د 
ورانۍ وسایل ورکړي دي، ملي مشران او هغوی چې د افغانستان د پرمختګ پالنونه یې درلودل؛ ترور کړي دي، د 

پروژه یې ښه په بریا په مخ روانه کړې ده او اوس د القاده په نوم د افغان وژنې پروژه یې تکمیل کړه، د طالب 
 داعش پروژه هم تر الس الندې لري.

سره د دې ټولو ناخوالو چې بیا هم راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د اسالمي هیوادو د ایتالف مشر ټاکل کیږي نو 
ټول کړي. ځکه په دغه نه یواځې دا چې ترهګري به ونه ځپل شي بلکې ال به هم ترهګرو ته زیات امتیازات را

ټول هغه هیوادونه هم شامل دي چې وخت ناوخته یې په افغانستان کې د ترهګرو مالي او معنوي مالتړ ایتالف کې 
همداراز د دغه ایتالف په جوړیدلو او بیا مشري د ترهګرو پالر راحیل شریف ته په الس ورکولو اړوند  کړی دی.

م د پوښتنې وړ مساله ده. حکومت باید د اسالمي هیوادونو د دغې پریکړې د افغان حکومت چوپتیا او بابیزه ګڼل ه
په غبرګون کې چې شریف یې د یاد ایتالف مشر ټاکلی دی؛ له دغه ایتالف سره پریکون اعالن کړي. که داسې ونه 

هم فقط د  شي نو باور مو دی چې لکه د افغان سولې اړوند د څلور اړخیزو غونډو په څېر به د دغه ایتالف غونډې
 وخت ضایع کول او ترهګرو پیاوړي کول وي.
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