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  ۲۰۱۴/  ۱۲/  ۱۸        مرادزیسرلوڅ  

 د پاکستاني لوی درستیز د سفر تر شا د پېښو انځور

مه، پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي، پاکستاني طالبانو وسلوال برید وکړ چې ویل  ۱۶د روان کال د ډیسمبر په 
او د هغو یو شمېر ښوونکي وو. د تنه د ښوونځي زده کوونکي  ۱۳۲ تنو څخه ۱۴۵له وژل شویو  کیږي په هغه کې

 !ه د پاسه سل تنه ټپیان هم لريڅ سربېره، دا بریدوژل شویو 

غاړه واخیسته او څرګنده یي کړه چې دوی دا برید له ني طالبانو سمالسي د برید پړه  پرله برید روسته پاکستا
او بوډاګان  ګنا ښځې، ماشومانرستان کې یي بېچې په وزی کړیترسره هغه پوځیانو څخه په غچ کې  پاکستاني

پریږده چې ددغو زده کوونکو په وژلو د دوی پوځي پلرونه او میندی لکه د  ،. دوی دا هم ویليدي شهیدان کړي
 درده خبر شي! زړو او له ووزیرستاني شهیدانو د پلرونو او میندو پشان وکړیږي، او د هغ

( زده کوونکي لري. په دې ۱۵۰۰۰۰ښوونځي د پوځ لخوا چلیږي چې یو لکو پنځوس زره ) ۱۲۸په پاکستان کې 
 سلنه د پوځي چارواکو ماشومان دي. ۹۰زده کوونکو کې 

د افغانستان ولسمشر اشرف غني سمالسه د پېښې له خبریدو روسته په سختو ټکو وغانده او د قربانیانو له  ،دا برید
 خواخوږي څرګنده کړه. خپله ، د افغانانو په استازیتوبا څخه ديد کوزې پښتونخو یی چې ډیری کورنیو سره

دې پېښې د پاکستان په روستي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پنجاب کې ناست  د پاکستان د لومړي وزیر 
انو په خبره له ځایه وښورول نوازشریف په ګډون پنجابي سیاسي الرډان او پوځي او استخباراتي جنراالن، د کندهاری

له ځنډه ، دمې او سا اخیستلو یي یو پالوی د لوی درستیز، راحیل شریف سرسام کړل چې بې او دومره یي سربداله او
 او د ای ایس ای د سرخېل رضوان اختر په ګډون د کابل دروازو ته راورساوه.

 او ځان سره یي د مداریانو په پیټار کې هرڅه راوړې وي، که د پاکستان دا پالوی په هر نیت کابل ته راغلی وي
دا یو حقیقت په ډاګه کوي چې له دې روسته کابل، د سیمې په پېښو او  ،خپل نظر هم څرګند کړمچې روسته به پرې 

فعالیت الرې له د شتون او لکه څنګه چې د ترهګرو  اړیکو کې د تېر په توپیر، څوک له پامه نه شي غورځوالی او
 الرې له کابله تیریږي.له ترهګرو سره د ریښتینې مبارزې  یریږي، اوسسام اباده تا

رو په وړاندې مبارزه او جګړه کړې او په دې اړه ښاغلی او منلی لسیزې د مذهبي توندالرو او ترهګ کابل څو
، پاکستان د خو د پاکستان ټول تاریخ د مذهبي توندالرو او ترهګرو په روزنه او پالنه تېرشوی نړیوال نوم لري،

القاعده د مشر بن الدین د استوګني ځای تېر شوی. د القاعده یو اوسنی مشر الظواهری اوس هم پاکستان کې 
صادروي او په نړیواله کچه یو رټل ته پرلپسې تروریزم  سیمې افغانستان اوتر ټولو بده دا چې پاکستان،  او اوسیږي

 !ګڼل کیږيشوی او ګوښه شوی هیواد 

کابل ته د پاکستاني پوځي پالوي د موخې په اړه د پاکستاني رسنیو او د هغه هېواد د رسمي مقاماتو ترمنځ لوی 
ي د لیږنې توپیر په ډاګه ښکاري. بلخوا هم د پاکستان رسمي مقامات او هم پاکستاني رسنۍ کابل ته د پوځي پالو

 موخه، له پاکستانیانو او نړیوالو پټوي او نړیوال خو پریږده خپل ولس ته ریښتیا نه شي ویالی!

، په داسې حاالتو کې یوازې د پوځي چارواکو او ای ایس ای لخوا ورڅڅېدلي مطالب خپرويپاکستاني رسنۍ چې 
ندان او افغان چارواکو ته ووایي، مال فیض عمومي قوم ه کابل ته تللی چې کابل کې د ایسافپالوي ددې لپار وایي

هللا پاکستان ته وسپاري. خو د لومړي وزیر نواز شریف په ګډون نور پاکستاني مشران بیا د ترهګرو په وړاندې د 
 افغان او پاکستان د ګډې مبارزې او همکارۍ خبرې کوي.
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د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال نواز شریف وایی، د ترهګرو ضد جنګ نیمګړی نه پریږدو. ده همداراز وویل 
راحیل شریف په کابل کې دی، او له خپل افغان سیال، ولسمشر اشرف غني، او د اېساف قومندان سره د ترهګرۍ 

 .ضد ګډو هڅو په باب خبرې کوي

غږۍ او همکارۍ خبره کیږي، په هغه لېدنه کې چې افغان ولسمشر اشرف تر کومه چې د ترهګرو په وړاندې د هم
 غني د پاکستني پالوي سره درلوده، وویل: اوس له ترهګرو سره د ریښتیني مبارزې وخت راغلی دی.

 د پېښور او د یحی خېلو بریدګر یو دي.»بلخوا د افغان جمهوري ریاست اعالمیه وایی: 

راحیل شریف سره په خبرو کې، د پېښور برید او په برید کې د ماشومانو وژل  غني له لوی درستیز جنرالولسمشر
 په کلکه وغندل او دا یې پر افغانستان او د نړۍ پر ټولو مسلمانانو برید وباله.

ښاغلي غني ویلي چې د پېښور بریدکوونکي، په استقالل لیسې او د پکتیکا په یحیي خیلو کې د ولیبال پر لوبې برید 
تنه وژل شوي  ۶۰کوونکي یو ډول ترهګر دي. د یحیی خېلو په ولسوالۍ کې په شوي ځانمرګی برید کې څه باندې 

 «وو.

اکستاني لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو وارختایي، د پېښور په پوځي ښوونځي روستي برید او په دې اړه د پ
 څېره یوځل بیا بربنډه کړه. پاکستاني ولس او نړیوالو ته د پاکستان دوه مخی سیاست او شیطاني

دې پېښې وښوده چې پاکستان پخپل الس روزلې او پاللي ترهګر هم د دوی له کنتروله وتالی شي او پر همداراز 
 دوي خوله لګوالی شي.

او  پاکستاني واکمنو کابل ته په منډو تړوغوښتل د ځان په وړاندې د پاکستان او په تېره بیا د پښتونخوا د پاریدلي
، چې دا غشی یي واړوي په کور دننه د خپلو ناکامو او بدنامو تګالرو څخه، بهر او افغانستان ته ولس پام  قهریدلي

 ش السونه بېرته ستانه شول!هم پرځان ولګید او له کابله رټلي، شرمېدلي او ت

 ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه

 چې همدا غشې به ستا په لور ګوزار شي

 رحمان بابا

په دې توګه، کابل ته د پاکستاني پوځي پالوي سفر نه مال فیض هللا و، ځکه پاکستان پوهیږي هغه افغانستان کې نشته 
پاکستان او پښتونخوا د خلکو د پېښې څخه اصلې  لهې دا سفر او نه د ترهګرو د جارو کولو په اړه غمغږي وه، بلک

 اړولو په موخه ترسره شوی وو. ود ذهنون

پاکستان د ترهګرو په روزلو او پاللو هغه پیر ته رسیدلی چې ثمره یي له دې روسته هر وخت په کور دننه لېدالی 
 یي پرې شاهد تیریږي!که پاکستان وغواړي خپل پاللي ماران او لیوان ګاونډي ته منسوب کړي، خپل ولس  شي.

 د پاکستان چارواکي یوخوا د خپلو روزل شویو ترهګرو او بلخوا د خپل ولس په منځ کې ګیر دي!

 پای
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