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 30/04/2017         انجنیر سلطان جان کلیوال

 د طالبانو او روسانو اړیکی 

 د پاکستان نوی پروژه ده

له هغه وخته چی د پاکستان په نوم یو دولت د انګریزی استعمار د را تلونکی زمانی د استعماری او انحصاری پالنونو 

د سیمی په جغرافیه کی نوی منځ ته راغلی ، بیا تر ننه  د سرته رسولو د پاره

پوری یی د سیمی ټولو هیوادونو ته په یوه نه یوه بڼه د ستونزو په خلقت کی برخه 

لرلی او د خپلو غربی پلرونو د ګټو د تامین د پاره یی د فتنو جوړولو لوبی په کار 

 اچولی دی.

د دی ناجایزه نوی زیږول شوی د هندوستان او افغانستان، حتی ایران سره خو 

دولت د دښمنې کولو وجه ټولی دنیا ته څرګنده ده. خو د یوه مسلمان دولت او د 

د اسالمی نړۍ سره دښمنی  کول  همدی نامه الندی د جوړ شوی هیواد په توګه

د اسالمی نړۍ یی چی په ډیره مرموزه توګه یی د هماغو انګریزی استادانو په الرښونه، ترسره کوی د ډیر دقت او 

 ده. مسألهد سکالرانو د پاره د جدی تعقیب وړ 

)افغانستان( او د جنوبی ګاونډی انګریزانو چی دا هیواد نوی جوړاوه نو مطلب یی یواځی د دی هیواد د شمالی ګاونډی 

صلیبی  ( د هیوادونو د پاره د دایمی سر خوږی پیدا کول نه و، بلکی یو ستر هدف یی دا هم وو چی دهندوستان)

جنګونو د ټول ما تیدنو انتقام د مسلمانو هیوادونو څخه د مسلمان په زریعه واخلی او په هره وسیله چی وی په مسلمانانو 

کی داسی نفوذ وکړی چی د دوی د پالن سره سم هم د اسالم دین د بدنامۍ سره مخ کړی او هم خپلی ګټی د اسالم په 

 جغرافیه کی تامین کړلی شی.

ا بالکونو ی کمونیزم او کاپیتالیزم()یوالی جګړی د ختمیدو سره سمه د ځمکی دا خاورینه ُکره په دوه قطبونوویمی نړد د

)پخوانی  روسبالک کی د د کمونیستیپه  ( باندی و ویشله شوه.، پانګه والی او پر مختیاییکمونیستیو )او دری برخ

ی په مشرۍ  د نازی رژیم څخه آزاد شوی وو ، د ( د شرقی اروپا هیوادونه چی د شوروشوروی اتحاد په مشری

غربی  ( په مشرۍ  دامریکا او انګلستاند ) کی ه بالکشامل وو او د پانګه والۍ  یا کاپیتالیزم پ شرقی المان په ګډون

قایی ریبیله چین او جاپان څخه(، ټول افپاتی نور ټول اسیایی هیوادونه ) اروپا او شمالی امریکا هیوادونه شامل وو او

 نړی په هیوادونو کی شا مل وو. یاو ټول د جنوبی امریکا هیوادونه  د مخ په انکشافو یا د دریم
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بالک او پانګه وال بالک( د نړیوال جګړی له ختمیدو وروسته، په خپل منځ کی د ساړه  کمونیستیدغو دوه بالکونو)

وسیلی )بی له مخامخ جګړی ( څخه کار جنګ نوی باب را پرانست او هر یوه کو ښښ کاوه چی له هری ممکنی 

 واخلی او د دریمی نړۍ په هیوادونو کی نفوذ وکړی. 

ندګی او امریکا او انګریز د کاپیتالستی بالک نمای بالک کمونیستید شوروی دولتی زعامت په نړیوالو مسائلو کی د ټول 

هلی ځلی پیل کړی وی، چی په همدی  کوله او دواړو خواو د دریمی نړۍ په هیوادونو کی د لوی الس لرلو د پاره

و اسرائیلجغرافیه کی د دوه نوو هیوادونو )د نړی په   (Intelligent Service)جاسوسۍ اداری وخت کی د انګلستان د 

را منځ ته کړه او د هغی د جوړیدو سمدستی او په لری راتلونکی کی ګټی یی خپلو  مسأله( د جوړیدو او پاکستان

 دته ور په ګوته کړی، چی دا طرحه د امریکا او نور لویو هیوادونو د منلو وړ و ګرزیدله او  وملګرو هیوادون

( د پاکستان د جوړیدو هـ ق سره برابره وه 13۶۶د  27چی د روژی د میاشتی د  1۴میالدی کال د اګست په 1۹۴7)

عملی اقدام تر سره د دولت د جوړیدو د پاره  ( د اسرئیلونیټه 1۴ی کال د مئ د میاشتی  په میالد 1۹۴۸او د ) د پاره 

له خوا په  "هری . س. ترومن" رئیستو د جموور چی د اسرائیلو دولت په هماغه لومړی ورځ د متحده ایاال  ،شو

شه کی دا دوه هیوادونه نوی را زیات شول، چی له دی جملی څخه پاکستان په قاو د نړي په نرسمیت و پیژندل شو، 

وستان په شرق کی د شرق پاکستان سیمو یعنی د هندوستان په غرب کی د غربی پاکستان او د هندډیرو لیری  دوه

 .را منځ ته شو م( په نونننی بنګله دیش)

نیټه( د ملګرو  30میالدی کال د سیپتمبر په  1۹۴7د پاکستان دولت له جوړیدو نه یوه نیمه میاشت وروسته یعنی د )

و د اسرائیلو هیواد د اسالمی هیوادونو د شدیدو اختالفاتو سره سره، د جوړیدو نه یو ملتونو په غړیتوب ومنل شو. ا

 نیټه( د دی نړیوالی موسسی غړی شو. 11میالدی کال د مئ د میاشتی په  1۹۴۹کال وروسته یعنی د )

ال کیدونکی نه پخ د اسالمی هیوادونو د سر سخت او (اسراېیلو دولتد دی دواړو هیوادونو له جوړیدو سره سم یوه  )

پاکستان( د افراطی اسالم د نظریاتو په تقویی سره د اسالم د دین سره داسی دښمنی را پیل کړه دښمن په توګه او بل )

او هر مسلمان ته په نوره  ټوله نړۍ دښمن ګرځیدلید همدوی د منفی اعمالو د سرته رسولو له امله ،  چی نن ورته 

ه په دی لیکنه کی د اسرائیلی دولت پ دهشتګر او تروریست په سترګه کتل کیږی. ( دخصوصاً غربی نړۍ کینړی )

هکله د خبرو د پاره څه نه لرم خو په لنډه توګه غواړم چی اسالمی نړۍ ته د پاکستان په موجودیت کی چی د انګریزی 

 دولت یوه ستره پروژه ده د تاوان رسونی په هکله څه وړاندی کړم.

ت د واک اوصالحیمدرسو د کنترول  وستان کی د دیو بند د ټولو اسالمیسره سم په پخوانی هندد پاکستان د جوړیدو 

 دولت او وروسته بیا د یی په لومړیو وختو کی د بریطانیی او زیاته برخه مصارف قال شو.پاکستان دولت ته انت

نا ء او موالمخکښانو حسن البنا ن المسلمین داسعودی عربستان له خوا ور کول کیده. په دی مدرسو کی د مصر د اخو

سید قطب د سیاسی اسالم نظریات تر ډیره وخته تدریس کیدل چی وروسته د موالنا مودودی اسالم نظریات هم ورسره 

 ټولنی ته وړاندی کړل.کی یوځای شول او په سلګونه سخت دریځی مالیان یی په سیمه 

د مخه د هند مسلمانان د هند ددولت په ضد تحریک کاندی او د د دی مدرسو مالیانو ډیر زیار و ویسته چی د ټولو نه 

هندو مذهب افراطی مشرانو ته د دی زمینه برابره کړی چی د دواړو مذهبونو ساده او عوام پیروان د سر سختو 

یان وُدښمنانو په توګه د عقیدوی جګړو د پاره و کاروی. دی دواړو خواو به کله د هندوانو په عبادت ځایونو کی مړه غ

څه مردارۍ ګزارولی او په دی توګه به هره ورځ د هند په لویه وچه  د مسلمانانو په جوماتونو کییی اچول او کله به 

کی په سلګونو کسان په همدی بی بنیاده او بی اساسه عقیدوی جنګونو کی له منځه تلل. دا لوبه تر ډیره وخته همداسی 
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پورته کوله. له بلی خوا د یوی ورځی نه بلی ته د شوروی او امریکا تر  روانه وه او د انګریز دولت ورنه خپله ګټه

. د افغانستان د دولت سره د نړیوال جنګ له وخته د بی طرفی د سیاست په غوره منځ د ساړه جنګ لمبی زیاتیدلی

 یکولو سره د غربی نړۍ خصوصاً د امریکا اړیکی سستی شوی وی او نه یی غوښتل چی خپلی محدودی اقتصاد

مرستو ته پراختیا ورکړی او د نظامی مرستو سره یی خو یی هیڅ دلچسپی و نه ښوله. افغانستان د نظامی او زیاتو 

اقتصادی مرستو د تر د السه کولو د پاره شوروی اتحاد ته مراجعه وکړه او د شوروی زعامت د افغانستان سره د 

 وواهه. خاصو هدفونو د الس ته راوړلو د پاره د هر ډول ژمنو ټټر

نوب په لور د شوروی اتحاد د نفوذ او پرمختګ ویره وه نو هماغه وو چی د دولت سره د ج له بله پلوه د امریکا د

او  اره یی پکی پاکستاند شوروی د وړاندی تګ د مخنیوی د پاو د جنوب په لور  سیتو نظامی پکت یی را منځ ته کړ

د پاکستان  او ایران سره د امریکا او انګریز هر اړخیزی مرستی د شوروی اتحاد د  .ایران هیوادونه هم را ګډ کړل

( کال کی په کیوبا کی د فیډل کاسترو په مشری 1۹۵۹پرمختګ په وړاندی هغه وخت الپسی پراخه شوی چی په )

له خوا  ر د شورویسوسیالستی نظامی پاڅون بریالی شو او د کیوبا نوی دولت د کاسترو په مشرۍ لکه د خنجر په څی

 د امریکا په زړه ور ښخ شو.

( میالدی کال د نومبر په لومړی نیټه د شمالی 1۹۵۵نور هم زیات شول چی په )وخت  د ساړه جنګ تاثیرات هغه 

ن او ید حکومت تر څنګ شوروی اتحاد، چ ویتنام او د جنوبی ویتنام تر منځ ګرمه جګړه و نښته، او  د شمالی ویتنام

بالک  یستیکمونستی هیوادونه ودریدل او د جنوبی ویتنام قواوی د امریکا، جنوبی کوریا، استرالیا او نور نور سوسیالی

ضد دولتونو له خوا لومړی حمایت شوی او وروسته د امریکا قواوی مستقیماً د جنوبی ویتنام په طرفداری په جنګ 

( نیټه د امریکا په مطلقی ماتی او د واحد 30په )( میالدی کال د اپریل 1۹7۵شو او بالخره دا جنګ د )ی کی ور ګډ 

وم د هوچی من سیتی په ن سوسیالستی ویتنامی دولت په جوړیدو سره پای ته ورسیده او په جنوب کی د سیګون ښار

 وا وښت.

امریکا د دی ماتی نه وروسته په دی و پوهیده چی د دوی غربی پلویان نوره دا وړتیا نه لری چی په دریمه نړۍ کی 

 د شوروی اتحاد یا د سوسیالستی بالک مخنیوی وکړی شی نو د یوی بلی چاری په لټه کی شول.

د ادارو د متخصیصینو له څیړنو او Intelligence Service)     (SIS- Secretاداری او د انګریز د (CIA)د امریکا د 

تحاد د مخنیوی د پاره د اسالم د دین مطالعاتو وروسته دا غوره و ګڼله شوه چی د کمونیستی بالک خصوصاً شوروی ا

د سر سختو پلویانو نه بوتره او مؤثره قوه بله نه شی پیدا کیدلی، نو باید دا قوت په ټوله اسالمی نړۍ کی وپیژندل شی، 

دی دواړو هیوادونو د دی هدف شی او هر ډول مرستی ور سره وشی ترڅو د کمونیزم له تودید نه خالص شی. همنظم

چی رهبری یی د نوی افراطی  ی،لو د پاره د اسالمی نړۍ دوه هیوادونه،  یو د سعودی عربستان هیوادید تر السه کو

وهابیت( پروان وو له یوی خوا، او دا هیواد د اسالم د دین د ظوور له کبله چی د همدی خاوری نه نوری دنیا مذهب )

ی د اول نه د همدی او دی ته ورته د نورو هدفونو د خوا، او دویم هیواد د پاکستان هیواد چ ته تکثیر شوی وو له بلی

 پاره د مذهب په نوم جوړ شوی و، غوره کړای شول.

د سعودی د هیواد نه د پاکستانی  د دیوبندی مالیانو د مادی او معنوی مالتړ د پاره د عربی نړۍ خصوصاً د خلیج د 

همدارنګه  په افغانستان کی د شوروی د بی سنجشه مداخلی هیوادونو د مستو شیخانو څخه د پیسو په را ټولولو کی او 

نه وروسته د نوری اسالمی نړی څخه د وحشی، بی علمه، بی سوادو او افراطی عناصرو په جلبولو او د جواد په نوم 

 وسله والی مبارزی ته د تیارولو وظیفه ور کړله شوه.



  
 

 

 7از 4

ی محمود او وروسته د هغه د زوی مالیانو ته د موالنا مفتد دیوبند د پاکستان خاوره، د دی هیواد دولتی واکمنی او 

، مال قاضی حسین احمد او نورو په مرسته د نصیرهللا بابر، جنرال حمید ګل مولوی فضل الرحمن، موالنا سمیع الحق

نو اد مشرامی مرستو د افغان جوادی تنظیمونو ظاو لسګونو، نورو عناصرو په جلبولو سره د انګریز او امریکا په ن

سره د سیاسی مبارزی تر څنګ پراخه ګرمه نظامی جګړه هم د ټول افغانستان په جغرافیه کی د روسانو  په اخستلو 

 .او د هغوی د قوماندی الندی افغان دولت په وړاندی پیل شوه

او دواړه امریکا او انګریز په ډیر موارت سره د عثامه بن الدن او عبدهللا عظام تر منځ فکری اختالف له منځ یوړ 

یی د خپلو ډلو سره پاکستان ته د شوروی دولت او د هغه د الس ناستی افغان دولت سره د وطن نه وتلو او د ډیورنډ 

د  هد خط نه په آخوا کی د پښتنو په سیمه کی د ځای پر ځای شو افغانانو سره د ګرمی جګړی د چارو د تنظیم وظیف

الم ی اسدوه ملیونرانو چی د افراط یندی ور وسپارله. د عربی نړۍ دد اداری تر سر پرستی ال پاکستان د آی اس آي

د نظریاتو پیروان وو د پاکستان د دولت په مرسته د افغان ملی مبارزینو نه جوادی مبارزین له دی کبله جوړ کړل 

 یوه یعنیچی پوهیدل چی په افغانانو کی د مذهبی جزباتو روحیه نسبت ملی جزباتو ته ډیره قوی ده. دوی دواړو 

 عبدهللا عظام په اداری چارو پیل وکه او عثامه بن الدن په ساحه کی د جوادی ډلو پر فعالیتونو نظارت پیل کړل.

کابل د دولت په مقابل  دولت او د هغه په الس جوړ شوی د کله چی د انګریز او امریکا د پالن سره سم د شوروی 

د شوروی دولت په ضد د چی ستان ته دا موقع په الس ورغله کی د مجاهدینو وسله واله مبارزه پیل شوه نو پاک

مجاهدینو سره ټولی مادی مرستی د خپل کنترول الندی راولی او د افغانانو د جواد ټول امتیازات تر دالسه کړی. به 

 داچی: ه غټي ګټي هم درلودی او هولت ډیری پدی کار کی د پاکستان د

ــ پاکستان د افغان مجاهدینو او مواجرینو سره د مرستو لویه برخه په خپل جیب کی اچوله، چی له دی درکه یی 

اقتصادی او نظامی حاالتو کی دومره لوی بدلون راغی چی په یوه لنډه موده کی په یوه اتومی قدرت بدل شو او د 

 ر کړ.هندوستان سره یی ځان براب

 جوادی قوماندانانــ په افغان مجاهدینو یی د هغوی د غالم صفته مشرانو له الری دومره تسلط و موند چی تقریباً ټول 

 یی په بیلو بیلو طریقو د خپلو جاسوسي سازمانو غړی کړل او د هیواد ټول اقتصادی بنیادونه پری ړنګ کړل.

 پاره یی ځان له دی خطر څخه و ساته. ــ د افغان دولت سل کلنه اردویی ماته او د تل د

زمینه برابره کړه، د یی ــ د افغان ولس ټوله منقوله دارایی چور چپاول کړله، د هرډول فساد د مکربونو تکثر ته 

ی تو په نشه ی په څیرایران  لکه دمخدره موادو د تولید او انتقال شبکی یی را منځ ته کړی او بی شمیره افغانان یی 

 کو روږدی کړل او بالخره د شوروی د ستر ابر قدرت د ماتیدو امتیاز یی له نړیوالو څخه تر د السه کړ.

د افغانستان د تباهی او بربادۍ د پاره تر ټولو لوی کار چی پاکستان وکړ هغه داو چی د افغان مواجرینو د اوالدونو 

ټولو دیو بندی مدرسو دروازی بیرته کړی او د هغوی د پاره یی د پرمخ یی چی شمیر یی میلیونونو ته رسیږی، د 

یوی احصایی له مخی د پنځه دیرش زره د مغز پریمنځلو او د افراطی اسالمی زده کړو مرکزونه پرانستل. کله چی 

 مجاهدین په کابل کی واک ته ورسیدل، د پاکستان نننی صدراعظم نواز شریف چی هغه وخت هم صدراعظم و، کابل

او داسی و نګارله  ته راغی او د وزیر محمد اکبرخان مینی په جامع جو مات کی د شکرانی دوه رکعته لومنځ ادا کړ

وړه شویده، ټولی سرحدی دروازی بیرته شوی او د افغنستان ټول دپاکستان پنځمه صوبه ج ،غانستان چی ګوندی اف

ه مرکی محصول څخول ، او تجارتی مالونه یی بی له ګک شفوقاڼو او دسمالونو نه ډله ښارونه او بازرانه د پاکستان 

د جوادی تنظیمونو تر منځ د قدرت د پاره جنګ جګړو د پاکستان دولت  ان تر د منځنی اسیا مار کټونو ته ورسیدل.



  
 

 

 7از 5

چی اوس یی بیخی مستقل عمل کاوه ځکه چی امریکا او نوری غربی نړۍ د شوروی د سقوط نه وروسته نور نه د 

سره او نه د مجاهدینو سره کومه عالقه او دلچسپی درلوده او نه یی په دی ځان خبراوه چی په دی بی خاونده  افغانستان

ول ټ ټول د عمل میدان پاکستان ته خوشی و او په مطلقه توګه یی ځکه ملک افغانستان کی څه حاالت روانی دی، نو

 اختیارات په خپل الس کی نیولی وو.

له د مجاهدینو د رام کولونه مایوسه شول او هغه څه چی دوی غوښتل تر د السه نه شو د پاکستان واکداران چی ک

کړلی نو د هغوی زامن چی د دوی د مدرسو شاګردان او یا فارغان وو، سره راټول کړل او په جوادی تنظیمونو پسی 

وه او د دی پروژی په کار اچولو ه د پاکستان د پاره ډیره ګټوره تمامه شړل. د طالبانو په نوم دا نوی پروژرا خوشی ک

چی دلته یی تفصیل ته اړتیا نه لیدله کیږی، خو په اختصار سره باید و ویل شی چی:  .ډیر څه تر دالسه کړل ه ییسر

په  انه پر شا شوی امریکا یی بیرته له پخو ی شبکه را ژوندی کړه او د سیمی پاکستان دطالبانو په وجود کی د القاعد

تخریبی  د یی ټه را داخله کړه. د القاعدی مشر بن الدن یی افغانستان ته را وست او هلتهګه په خپله ګڅوچنده شدیده تو

 ن او باغیان دیایاغیاعمالو د سر ته رسولو د پاره د مرکزونو جوړولو ته تشویق کړ، د ټولی اسالمي نړۍ څخه یی 

په تانزایا او کنیا کی د امریکا په سفارتونو ترهګریزی حملی وکړی، یی مرکزونو ته را وستل او له همدی ځایه څخه 

او د کلنتن اداره یی دی ته را ولمسوله چی له جویل څخه په افغانستان کی په دی مرکزونو د توغندوی ګزارونه 

ی اعمالو تخریبامریکا د القاعدی په مرکزونو حمله وکړه نو پاکستان بیا د القاعدی مشر بن الدن نورو چی وکړی. کله 

( نیټی حادثه یی پری را منځ ته کړه. دی پیښي د بوش اداره را ولمسوله او د القاعدی 11ته و هڅاوه او د سپتمبر د )

د زپلو په پلمه یی د طالبانو دلت ته هم د سقوط زمینه برابره کړه. که پوښتنه وشی چی ولی پاکستان و غوښتل چی په 

 ؟ ځواب ډیر ساده دی او هغه داچی:د امریکا په الس سقوط ورکړینستان کی طالبانی دولت ته اافغ

ــ په طالبانی زعامت کی  د پښتنو ونډه درنه وه، او د پاکستان دولتی واکمنی همیشه د پنجابیانو په الس کی ده او 

الس پښتنو په هسی پنجابیان په هیڅ ډول نه غواړی چی په کابل کی دی یو داسی زعامت جوړ شی چی هغه دی د 

. ځکه دوی سره دا ویره تل موجوده ده چی په کابل کی قوی پښتون زعامت چی په اسانی چاته نه تسلیمیږی کی وی

 کیه جوړیدلی شی.نه تئالندی پښتنو د پاره یوه مطمد دوی د تسلط 

په پاکستان  ه سمــ بل داچی د طالبانو د سنتی اسالم داصولو تطبیق یواځی په افغانستان کی محدود پاتی نه شو او ورسر

د شو، او د پاکستان  امنیت ته هم د دی اسالمی افراطی غورځنک له لوری خطر را پیدا شو کی هم دا قوت را څرګن

ن په قدرت کی نه بلکی پر افغان دولت  او د هند پردولت د یوه فشار د انو ځکه ورته دا بوتره څرکنده شوه چی طالب

 چی اوس همدی کار ته ادامه ورکوی. را وستلو په موقف کی باید وساتل شی،

ــ تر ټولو موم داچی د پاکستان د پاره په سیاسی، اقتصادی او نظامی اړخونو کی د امریکا مصروف ساتل په منطقه 

کی له دی امله ګټور تمامیږی چی په ټوله سیمه کی د هر عمل او عکس العمل د سرته رسول د پاکستان په مشوری 

 ه دی هری برخی نه ځانګړی ګټی تر د السه کوی.سره کیږ او دا هیواد ل

اوباما  سیاسی الرو ته ادامه ورکونکی نه معلومیږی،  رئیساداره د تیر جموور  نالد ټرمپډا د کی اوس چی په امریکا 

نو پاکستان سره دا ویره پیداشوی چی د تروریزم د اصلی حمایت کونکی قوت په توګه ممکن چی د ټرمپ اداره چی 

ه شی د دوی لنګه غوا به وچحده په اقتصاد باندی فکر کوی په پاکستان باندی څه داسی بندیزونه ولګوی چی تر ډیره 

 بلکی  ،نو همدا لویه وجه ده چی اوس د داعش د ډلی په تقویه کیدو کی زیار کاږی او دا کرت نه یواځی د امریکا

 تر دالسه کړی.« احمق پولي»د روس له دولت نه هم غواړی چی 



  
 

 

 7از 6

ه ان په نوره مخ په زړیدو ده،  د مال محمدعمر تر مړینی وروسته طالبپه دی پوهیدلی دی چی د طالب پروژ پاکستان

آي( د پاره ستونزمن شویدی او  و ډلو و ویشل شول او هره ډله یی بیله الره تعقیبوی، د ټولو کنترول د )آي، اس،څ

چی د  ی نه دهامکان لردیلو الرو نه تماسونه لری او دا ځنی یی همدا اوس د افغان امریکای دولت سره  د بیلو ب

افغان امریکای دولت سره لکه د حزب اسالمی په څیررا یو ځای شی. نو که دا معامله تر سره طالبانو ګڼ شمیر د 

 شی بیا به دا شر جوړونکی هیواد پاکستان څه کوی ؟

یوه عوض په فکر کی شول. دوی ډیر ژر په دی  همدا سبب جوړ شو چی  د انګریزی پاکستان چارواکی سیاستوال د

آي، ای( د نوی کشف شوی تخریبی قوی څخه چی د عراق او شام )سوریی(  سی،چی د امریکا د دولت د )موفق شول 

را منځ ته کړی وه د خپلو ګټو د پاره و کاروی او په پاکستان  د پاره ییرۍ او تخریب  او نوری عربی نړۍ  ناپیدا

 ی د هیوادونو د تودید په منظور ځای ورکړی.کی ورته د سیم

آي( اداری لومړی په ډیر موارت د داعش د ډلی غړی د افغانستان د ننګرهار و الیت ته او له هغی ځایه  اس، )آي،

یی د افغانستان نورو سیمو خصوصاً شمال ته د روس ، چین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو  د تشویش د پاره انتقال 

نه وروسته د روس او ستان په شمال کی یی د داعش په ذریعه د یو څو وحشیانه عملونو د سره رسولو کړل. د افغان

چین  د دولتونومشوشو زعامتونو ته د داعش د مخنیوی مشوره ور کړله. پاکستان روس او چین ته په دی مشوره 

 ورکولو کی الند ی هدفونه درلودل:

چی ممکنه وی طالبان د جنګ او ترور په ساحه کی فعال وساتی او په ــ پاکستان غواړی چی تر کومه وخته پوری 

 دی توګه د امریکا د هر اړخیزو مرستو در وازی په خپل مخ بیرته وساتی.

نو طالباــ پاکستان د دی هدف د پاره د روس او چین الکوولیست مشران په دی ویروی چی که د داعش په مقابل کی د 

ه )داعش( به ډیر ژر د دوی دروازی هم ور وټکوی، بیا به نا وخته وی. نو بوتره ده سره مرسته ونه کړی نو دا ډل

 چی دا دواړه ډلی د افغانستان په جغرافیه  کی تر هغی مصروفی و ساتلی  شی تر څو چی دواړه له پښو ولویږی.

ره د مبارزی په منظورد ــ پاکستان په لومړۍ ناسته کی د روس او چین له دولتونو نه د دی دواړو تروریستی ډلو س

دننه به ی ک مرستو غوښتنه هم وکړه او دایی ورته څرګنده کړه که دوی د پاکستان سره مرسته وکړی نو په افغانستان 

 یوسی.یی هم وکوالی شی چی د دی ډلو مرکزونه په نښه کړی او له منځه 

او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سره د   ــ پاکستان په ډیر موارت سره په دی و توانیده چی د روس، چین ، ایران

چی جزئیات ال پوره نه دی په ډاګه شوی(، د برنامی په را منځ ته کولو سره ) داعش د زپلو تر نامه الندی د ګډی

 افغان دولت هغه هلی ځلی چی د پاکستان د منزوی کیدو د پاره یی په الر اچولی وی په اسانی سره بی اثره کړی.

ان افغانست دکستان د ټرومپ اداره هم په منطقه کی د نورو نارامیو د جوړولو د پاره په حرکت راوسته او ــ بالخره پا

یده چی د یوی شیدی ورکونکی په دی و تواند ننګرهار والیت د آچین په ولسوالۍ کی د بمونو د مور په چاودولو سر

» او د دری ژبی دی متل ته تحقق ور کړی چی هم ولری  بله شیدی ورکونکی غوا )داعش( ،تر څنګطالبان( غوا )

 «.تا که احمق در جوان است مفلس در نمی ماند

نړیوالو انحصاراتو مفکوره، د روس د بیا زبرځواک کیدلو ارمان او د چین د مطلق العنانۍ تر څو چی د امریکا د 

د دی انسانی نړۍ په چاپیلایر  د ایران د اخوندانو د جاه طلبی احساس او د سعودی د شهزاده ګانو د غرور نشه، ،فلسفه 

نه به څیر شیطانی قوتو ود ولری، د پاکستان او اسرائیلو پهکی د خطرناکو او وژونکو ټولنیزو مکربونو په بڼه وج
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دمرغیو رواوړونکی پروژی ه پسی توګه داسی نوری د بپه پر پل اوالده ده( "انګریز"د لوی شیطان چی د نړی )

 جوړوی او د افغانستان په څیر په بی اتفاقه ولسونو کی به د خپلو ګټو د پاره تری کار اخلی. 

وروستی خبره داده چی که طالبان افغانان او مسلمانان وی، که طالبان د امریکا، روس ، چین ، پاکستان، ایران ، 

چی د دوی او ددوی په  ،په ناپاکو موخوباندی په کمه اندازه هم خبرویهیوادونو  ځینو نورو او د سعودی عربستان 

دام کی یی تر دالسه کوی ، باید په دی و پوهیږی چی د دوی سره ړو او ساده مسلمانانو نه په استخڅیر د نورو پاک ز

ه ټولبیا به ربادی  ال مل هم جوړیږی ، او ملګرتیا نه یواځی د دوی د ملک ، بلکی د دوی او ددوی د دین او آئین د ب

د جګړی په ځای د ژر چی کوالی شی   ، نو باید هوښیار شی او هرڅومرهد مالمتیا غږ کویانسانی نړی ورباندی 

خپلو اسالمی پاکو هدفونو ته د ځان رسولو هڅی وکړی او د واقعی اسالم د اصولو سره  الره غوره کړی اوسولی 

طنوالو زړونه په الس راوړی. ځکه په ال شعوری توګه د نورو د ګټو د پاره جنګ د انسان سم د خپلو بی وزلو و

طالبان باید د ځانونو نه چرګان، مړه زان، پسونه ، مرتبه د انسانیت نه را باسی او د حیوانیت حدودو ته یی رسوی.

 په وینو سره پاتی شی.  وزی او نور... جوړ نه کاندی، چی د نورو د ګټو د پاره تل په خپلو او د نورو

  پای    چی همدا ده د فتحی او بری الر.

 

 2017/ 27اپریل/ 

 کانادا –تورنتو 

 

 

 

 

 

 

 

 


