
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 02/09/2019         اخترمحمد یوسفی
 

 دافغانستان شریف ولسونه دهشتګر ندی
 افغانستان د دهشتګرو د پناه ځای ندی

 

چی  یدشویثابت په ډاګه ا تاریخ کښی دټول په  انهژوندخلکو د سولی خوښونکو افغانستان د هیواد ویاړلی ګران  د

ته  افغانستان .نشتهاو ځای ځالی هیڅ د افغانستان په مقدسه خاوره کښی د دهشتګرو  .ندینه ؤ او دهشتګر افغانان 

 .یی استول کیږدهشګرد پاکستان او ایران لخوا چی ترنیمایی زیات دا اشرار بهرنی تابعیت لر

د لپاره دهشتګرو  ی چی دداو ایران پاکستان دا دی چی زموږ په سیمه کښی  انشاهدخبرو  دید نړی ټول خلک

 پاکستان  0لری او مدرسی ونهمرکزروزنی 

 پاکستان او ایران په نورو هیوادو .نورو هیوادو ته استوی افغانستان او بیایی د جګړی لپارهدهشګر روزی او او ایران 

   .سره مرسته کویاو دهشتګرو کښی د اسالمی مذهبی  تندالرو 
  

رکی نه په سهیوادو نړی او غربی عربانهیوادو نکی اسناد او شواهد موجود دی چه پاکستان د خلیجیدوکانکار نه کافی

 په لمړی سرکښی  0شویدیټپلی په پاکستان کښی ځای پرځای  -په مرسته د اعرابو ټولی افراطی ډلی  پخپله امریکا

 پاکستان دا 0ورننه ایستلکښی په جګړه  دپر ضد شورویانو جهادی ډلو په لیکو کښی  افغاند د اعرابو افراطی ډلی یی 

 1992په   0لیاخوتری  کارافغانستان او هندوستان پر ضد  ورانکاریو لپاره د د ددغو افراطی ډلو څخهدی چی 

 په مرسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د  نواو غربی هیوادو عربانو خلیج -ایران  -میالدی کال کښی پاکستان 
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دا پاکستان ؤ 0وروتپل خلکومظلومو پر افغانستاند تنظیمونو دولت یی  ورانکاره جهادی 0نډ کړلسولی پالن یی ش

چی د خپل په الس جوړ شوی جهادی تنظیمونه او د عربو افراطی ډلی د طالبانو او القاعدی په شمول د افغانستان د 

برخه یو افغان هم  حملو کښی  په کزونومیالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مر 2001د   0ورانولو دپاره واستول

 ټول برخوال د القاعدی د ډلی غړی میالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د حملی 2001د   0درلودله ن

   .دی عربان

 
 

میالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د حملی مشری یی په  2001د  چی د القاعدی مشر اسامه بن االدین

د  اسامه بن االدین 0ؤنژدی دوست ډیر  د اطالعاتی اداری سی آی ای په لمړی سر کښی د امریکا هغاړه درلود

د پاکستان یا بوروسته دی او په پاکستان کښی تیر کړی یی خپل نیم عمروه چی وتلی چهره ی ښکجګړه  شورویان پرضد

د خالد شیخ محمد   0وژل شو د امریکائیانو لخوا د عسکری تعلیمی مرکز په څنډه کی ژوند کاوه تر څو هم هلته 

میالدي کال کې په پاکستان کې  2003په میالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د حملی مهندس  2001

ونیول شو او وروسته په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو زندان ته واستول شو او هلته پرې رسما ً د بریدونو تورونه 

 0ولګېدل

ی په چ دیعربان تنه  نولس تښتونکیټول  وطیار ملکی میالدی د امریکا د نیویارک د تجارتی مرکزونو د 2001د 

 .ټولو تابعیتونه په الندی ډول دید هغوی د وه او پاکستان کښی روزل شوی 

 
 ( سعودیان1۵پنځلس )  -1
  ( د عرب متحده اماراتو 2دوه )  -2
 ( مصری 1یو ) -3
   ( لبنانی 1یو ) -۴

 

و چی د ټولو نه انکارکیدونک دا پوښتنه ستهخلک او په خاصه توګه د افغانانو سره  د د نړیداده چی د حیرانتیا خبره 

 وټول ی داو نورو افراطی ډلو سره دی چجګړه د القاعدی  ئیانود امریکا ثابته ده چی شواهدو او اسنادو سره سره
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 مرسته ورکوی سرهآی ایس آی  د ټولو دهشتګرو ډلو  و اداره د پاکستان استخبارات  0په پاکستان کښی دی هم مرکزونه

 .دیاړولی افغانستان ته یی او جګړه مخ خپل نو بیا ولی امریکائیانو 

د  افغانان د افغانستان په خاوره کښی دا جګړه د افغانانو جګړه نده، دا جګړه د پردیو هیوادونو جګړه ده او بیګناه

پدی ناروا جګړو کښی پاکستان او ایران  په زرهاو بشری ضد  0پردیو په دی خونړی  جګړو کښی ښکیل شویدی

هم د پاکستان او  وټولند پلټنو متاسفانه د نړی د بشری جنایتونو  0جنایاتونه یی په افغانستان کښی سرته رسولی دی

       .ان کښی سترګی پټی کړیدیڅخه په افغانست د کړنو ایران د بشری ضد جنایاتو

د افغانستان له خاوری څخه هیڅکله  0فغانستان خلک د امریکا د مشرتابه څخه د رښتنی دوستی او مرستی هیله لریدا

ه ټول طالبان په پاکستان کښی  ژوند کوی او د ا دښکاره خبره د 0پر امریکا او نورو هیوادو باندی یرغل شوی ندی

ت انمض امریکا ددوی څخه چی طالبان څوک دی 0ان ته د جګړی او ورانولو لپاره استول کیږیپاکستان لخوا افغانست

 پاکستان او ایران څخه د نه مداخلی تضمین نه غواړی؟ امریکا د ولی  شی؟  غواړی

ده چی د امریکا جمهور ډونالډ ترمپ په ډاګه وایی چی د افغانستان د جګړی د ګټلو لپاره کوالی خو داد شرم خبره 

 .زور یی په خر نه رسیږی نو پاالن ډبوید سړی متل دی چی وایی خوږ  د عوامو .وژنیوشی لس میلیونه افغانان 

امریکا او ناټو  0ورکړیضمانت  نه تریو امریکا ته د پاکستان او ایران لخوا د  هیڅکله دا توان نه لری چیطالبان 

د ګران افغانستان د رښتنی سولی        .تضمین واخلی نه تیری غړو هیوادو ته ښایی چی د پاکستان او ایران څخه د

  .د رسیدو په هیله
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