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

  
  

 ۱۰/۰۱/۲۰۱۷          حکیم روان
 

 ؟پاکستانی واکمنان یا اجیر قاتالن
 

، الیل چې پاکستان د تروریسم د مور. داسې اثباتی دم د مور په حیث هر چا پیژندلی دیپاکستان د بین المللی تروریس
 .، له شماره وتلی دیکی او روزونکی په توګه معرفی کوی، ساتونکور او ټاټوبی، د تروریسم د مربید تروریسم د 

حقیقت پیژنی او په ډاګه کوی یې او ځینې نور بیا د رنګا رنګ  دا چی نړۍ په دوو برخو ویشل شوی ده چې ځینې دا
مالحظاتو له مخې او د ګټو په نظر کی نیولو سره په دې څرګند حقیقت د پوره پوهې سره سره اعتراف نه کوی دا بله 

ړۍ د امن خبره ده ! هغوی چې د پاکستان تروریستی ماهیت رسوا او بربنډوی ، پاکستان یا تروریسم د خپل امن او ن
له پاره یو ګواښ بولی او هغوی چې له دی حقیقت سترګی پټوی یا د تروریسم د جنایاتو شریکان دی او یا د خپلو 

 . خلکو ، هیوادونو او نړۍ سولې ته په ټیټ نظر ګوری
خو څوک په دې جقیقت خبر نه دی چې د اسالمی بنیادګرایي پالر د پاکستان پخوانی کوتاچی ولسمشر خونخور 

 ؟ن د زرګونو بی دفاع خلکو قاتل وواءالحق د فلسطیضی
سعودی او اردنی ضد فلسطینی مثلث له خوا د اجیر قاتل په توګه استخدام شو او د فلسطین  –ضیاءالحق د اسرائیلو 

. د دوو اونیو په اوږدو کی لو په ګټه تار و مار او تس نس کړآزادی غوښتونکی غورځنګ یې په اردن کې د اسرائی
د زرګونو فلسطینیانو سرونه غوڅ کړل او په دې توګه یې د اسرائیلی بې شرمه اشغالګرو د پراختیا غوښتنې یې 

اجیر قاتل ضیاءالحق  ،دې دواړو د نوکر اردنی سلطنت د بقاء سره مرسته وکړه انسانی ضد هڅو ، سعودی استبداد او د
پاره د بی ګناه فلسطینیانو وینی لکه اوبه تویې کړی د سعودی قرون وسطایي استبداد او اسرائیلی فاشیسم د خدمت له 

 په خولو د چوپتیا مهرونه« د بشری ضد جنایاتو محکمې » او د دنهاګ « بشر د حقوقو مدافعین » ، خو تر ننه د 
 ؟لګولی دی او هیڅ نه وایي دا ولی

په بلدوزرونو ورانیږی او پر ځای پوره نیمه پیړۍ د فلسطین د بی دفاع خلکو کورونه د اسرائیلی اشغالګرو له خوا 
یې له اروپا او امریکا څخه نوو راغلو یهودانو ته کورونه او شهرکونه جوړیږی خو نړۍ په چوپه خوله ددې بربنډې 

 ؟دی ؟ دا نړۍ سترګې او وجدان لري تادا او ناروا تماشا کوی . دا څنګه نړۍ ده ؟ دا څنګه نړیوال عدالت
انسانی ارزښتونه تر پوښتنې الندې نه راولی ؟ ایا نړیوال هم د اسرائیلی فاشیستانو په څېر  ایا نړیوال په دې توګه خپل

، رډ او نړۍ ورته یواځې رډ فلسطینیان انسانان نه بولی ؟ دا ځکه صهیونیستان فلسطینی ماشومان او میندې وژنی
 ؟ګوری

ی درستیز ، سعودی انسان وژونکو د یمن د خلکو د دادی بیا بل پاکستانی اجیر قاتل ، څو اونۍ د مخه د ناپاکستان لو
؟ ل بین المللی تروریسم څه ته وایيتباهۍ د پاره استخدام کړ . نړۍ بیا رډ ، رډ ګوری ، پوښتنه پیدا کیږی چې نړیوا

 ؟ل په یمن کې څه غواړيی اجیر قاتپاکستان
ونکو د وینو تویولو حق ولری ، نو بیا عربی ، افغانستان او یمن کی د ځایي اوسیدکه پاکستانی اجیران په فلسطین

؟ آیا په وینو کی فرق دی ؟ هلته انسانان یدونکو د وینو تویولو حق ونه لریتروریستان ولی په نیویارک کې د ځایي اوس
 ؟سطینیان او حوثیان انسانان نه دیاو دلته څاروی اوسی ؟ افغانان ، فل

ځواب وایي؟ او همدارنګه د پاکستانی بشری ضد جنایتکارانو په وړاندې  د بشر د حقوقو مدافعین ؟ دې پوښتنو ته څه
 ؟مې بیا هم څنګه ځان غلی نیولی دید دنهاک تش په نامه فرمایشی محک

زه باور لرم چې اجیر قاتل راحل شریف د یمنیانو د وژنو په بدل کی د ناپاکستان راتلونکی ولسمشر دی . ځکه راحل 
. په ناپاکستان کی داسې څوک واکمن کیدای شی د هماغه خونخور په ګام ، ګام ږديو شریف دوهم ضیاءالحق دی ا

 . چې د بشری ضد جنایاتو اتل وي
، کله یې چې د خپل تروریست پرور پالر ذوالفقار علی بهوټو وینی خونخوار هغه وخت د ناپاکستان واکمنه شوه بینظیره

ره کی دومره وړاندې والړه چې د خپلې واکمنۍ په مهال یې آن خپل ضیاءالحق ته وبښلې . بینظیره د تروریسم په چا
 .سکنی وروڼه مرتضی بهوتو او شهنواز بهوتو هم ترور کړل
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، حمیدګل الحق اختر عبدالرحمنر کی تر ضیاءبینظیره د افغان جهادی او طالبی تروریستانو د روزلو او پاللو په چا
 . او نصراله بابر کمه نه وه

تحده ایاالتو د باندینیو چارو د پخوانی وزیرې او د دموکرات ګوند له خوا د ولسمشری د کاندیدې په خبره د امریکا د م
. په پای کی بینظیره خپلو مارانو وزل چې د بینظیرې ګاونډیان وچیچيبینظیرې په خپل انګړه کی ماران ددې د پاره ر

 . ټک وهله
ر نه لری . خو که خدای کول د پرویز مشرف، نواز شریف او راحل زه باور لرم چې پاکستانی واکمنان په خدای باو

 . شریف او ټولو نورو ناشریفو ناپاکانو برخلیک به هم د ضیاءالحق او بینظیرې په څیر وي
خو که اجیر قاتل راحل شریف د خپلو یمني بلهاریانو په الس ووژل شی ، دا به هغه عدالت وی چې زما په وینو ډوب 

 . مظلوم یمنی ولس یې انتظار باسیافغان ولس او 
وروستی خبره می افغان وطنپالونکو ته داده چې راځئ غیرت وکړو او په خپل یووالی سره داسې پراخ غورځنګ د 
هیواد د ننه او د باندې په کار واچوو چې د کاڼه آسمان د غوږونو پردې څیرې کړي ، ویده وجدانونه بیدار کړی ، 

پاکستان جنایت پیشه واکمنان ، اجیر قاتالن او د بشر پر ضد پر جنایاتو تورن او د نړیوال ټوله نړۍ وښوروی او د نا
 .کش کړوتروریسم روزونکی او پالونکی پاکستانی رهبران د نړیوالی محاکمې میز ته را 

 
 پای
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