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    ۰۷/۱۰/۲۰۱۸                                                                              حکیم روان

 مهم رکن ېفتن یهادمحقق د ج

 
 د هیواد امنیتی وضعیت د زیاتې  اندیښنې وړ دئ .په خواشینۍ سره باید ووایو چې په وروستیو کې 

زمونږ د څلوېښت کلن ناورین په را منځته کیدو کې تر هر چا زیات زمونږ ګاونډیانو پاکستان او ایران رول لوبولی 
 دئ ، په دغه حقیقت لوستي او نالوستي افغانان باور لري .

خیره سري نړیوال د دې حقیقت منلو ته اړ کړي وای، چې پاکستان میلیونونو افغانانو باید د خپلو سرونو او وینو په بیه 
د هغوئ د شیطانی استخباراتی شبکې او کمونیستی دیکتاتورانو پوتین او کسی جین پینګ د ادعاؤ پر خالف د 

 تروریسم قربانی نه ، بلکې د تروریسم تر ټولو لوی متحد، ملګری ، روزونکی او پالونکی دئ .
پاکستانیانو مونږ د ملیاردونو ډالرو » د امریکا د متحده ایاالتو ولسمشر ټرامپ ارادي وه که غیر ارادي ، وویل چې : 

په دې کې شک نه شته چې پاکستانی شیطانانو امریکا یي چارواکی او « . مرستې په بدل کې لکه احمقان استعمال کړو
 د ننګو غواؤ په څېر ولویشل . د هغوی اروپایي متحدین د احمقانو په شان څه چې

پاکستان ته د تروریسم روزنه او ګالنه په یوه غښتلی دود ، د ژوند په یوه معمول او د پاکستان د بقاء په اصل بدل شوی 
دئ . ځکه خو پاکستانی واکمنانو په وار وار ، اختیاری او غیر اختیاری په ډاګه د مطبوعاتو په وړاندې د تروریستانو 

 مه بن الدن ، مال محمد عمر او جالل الدین حقانی او ورته نور خپل اتالن بللي دي .مشران اسا
تر پرونه د امریکایي او غربی احمقانو سرونه په دې حقیقت نه خالصیدل . نن یې چې ستراتیژیکی ګټې او پالنونه د 

لې دې چې پر پاکستان او ایران تروریسم او د تروریسم د مور پاکستان له خوا ګواښل کیږي، بله چاره نه لري ، بی
 فشارونه او بندیزونه وارد کړي .

هر څومره چې پر پاکستان او ایران د امریکا د متحده ایاالتو او متحدینو فشارونه زیاتیږی ، په هماغه اندازه ، په 
 ستونزې راوالړیږي . افغانستان کې د پاکستان او ایران د تالی څټو له خوا افغان دولت ، امریکا او د هغو متحدینو ته

امریکا د نظامي تړون د لغوه کولو ، -ددې فشارونو په پایله کې وه چې د پاکستان او ایران نوکرانو وار د واره د افغان
یا حد اقل بیا ارزونې پوښتنه را پورته کړه ، تر څو په دې توګه پاکستان او ایران ته خپله وفاداری ثابته کړي . په 

 او ایراني نوکرانو د پاکستان او ایران په نیابت د امریکا د فشارونو پر وړاندې غبرګون وښود .حقیقت کې پاکستاني 
مونږ ته د پاکستان او ایران اسالمي حکومتونو د هغوی د افغاني اجنټانو له مرستې غیر هومره زیان نه شو رسولئ . 

 رید کوي .دوئ زمونږ د خلکو پر ملی وحدت ، یانې د افغانستان د مال پر تیر ب
د پاکستان او ایران نوکران د افغانستان د نوم ، هویت او موجودیت دښمنان دي . دوئ غواړي په ټولنه کې فساد ، 
آنارشی او د قانون ماتول دود کړي او همدارنګه هڅه کوي ، څو د افغانستان ملی ارزښتونه ، تاریخي ویاړونه او د 

 د ګران افغانستان شیرازه د خپلو دد صفته بادارانو په ګټه وپاشي . افغانستان د خلکو ملی یووالی پیکه کړي او
نیټه امنیتی ځواکونو بیا د غور په والیت د یوه جنګساالر علی پور د نیولو هڅه  ۶کال د اکتوبر په  ۲۰۱۸همدا نن د 

ساتونکو او ملکی نورو د علیپور  ۷وکړه ، چې په پایله کې یې څلورو امنیتی سرتېرو خپل ژوند د السه ورکړ او 
 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده . 

محقق د حزب وحدت رهبر، د ایران ملګری او د عبدهللا جان عبدهللا جان دوهم مرستیال د امنیتی ارګانو له خوا قانونی 
 چلند پر هزاره قوم برید وباله . 

و په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي ، پوښتنه داده چې که امنیتی ارګانونه له محقق وغواړي چې د ځینو مبهمو مسأل
 دا به پر هزاره قوم برید وی ؟  که دا کار ملي امنیتي ارګانونه و نه کړي ، څوک یې باید وکړي؟

پر قیصاري جنګساالر برید پر ازبک قوم برید دئ ، پر علیپور جنګساالر برید په هزاره قوم برید دئ ، د پروان 
 پو برید پر تاجیکانو، جمعیت او شورای نظار برید دئ ؟؟؟؟؟والیت د احمدجان د وسلو پر ډی

د دوستم په ازبکی جنبش کې یو کس پښتون ، تاجیک هزاره ، بلوچ ، نورستانی او نور نه شته . د محقق حزب وحدت 
 کی یو سنی ، یو پښتون ، تاجیک ، ازبک ، بلوچ او نور نه شته ، شورای نظار دې همداسې پسې در واخله . 

وندونه بر سېره په جنایي سوابقو او د پردو د استخباراتی شبکو سره د تړلتیا تر څنګ په ډاګه د هیواد د اساسی دا ګ
 قانون د روحیې پر ضد بنسټونو تشکیل شوي دي .
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 ماده صراحت لری چې : ۳۵د اساسی قانون 
 ـ  سیاسی ګوندونه باید نظامی ډوله تشکیالت او موخې ونه لری .

 نابعو سره تړلی نه وی .ـ  له بهرنیو م
 ـ د قوم ، سیمی ، ژبې او فقهی مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لری.

 د پورته یادو شوو ګوندونو اصلی ځانګړنې د اساسی قانون د روحیې سره په سلو کې سل ضد دي .
ان کې نظامی ډلې ساتي . محقق زمونږ د محقق د ایران په زور باړې باړې وایي او د ایران د موخو د پاره په افغانست

هزاره مهاجرو وروڼو پر ضد د ایران د فاشیستي آخوندانو اقدامات تقدیروي د کومو په وجه چې د جګړو له زوره له 
خپلو کورونو فراری هزاره ځوانان د امن په هیله ایران ته تللي او د ټولو بین المللی انساني نورمونو خالف د ایران د 

 پاره د سوریې جنګ ته استول کیږي .ګټو له 
افغان ملت به تر هغو د محقق ، عطا نور ، سید اسحاق ګیالنی او نورو جهادی لندغرانو ناکردې زغمي ، تر څو چې 
په سینه پروت وي او پخپلو پښو والړ نه وي . خو جهادی بدماشان دې په دې پوه وي چې د حساب ورځ راتلونکي ده 
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