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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۱۸/۰۴/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 افغانستان ته د ترهګرو د لیږد په لټه کې ،پاکستان
 

لي، صف، ویآ. د پاکستان د دفاع وزیر، خواجه راپورونه وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ځواکونو شمېر زیاتوي
پاکستان به په قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره پر پوله د سرحدي ځواک یا ملېشه ځواکونو شمېر 

تګ کم شي. خواجه  ه په خبره پر پوله د ترهګرو تګ راد زیات کړي او د پولې څارنه به نوره ښه کړي، تر څو د
 .پاره پالن لري چې د ډیورنډ کرښې په څېرمه سیمو کې پراخ پوځي عملیات وکړيه آصف ویلي د ترهګرو د ځپلو ل

دا چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړى، چې د ډیورنډ کرغیړنې کرښې ته څېرمه سیمو کې به د 
 :رضد پوځي عملیات وکړي؛ راځئ پر یادې سیمې د پاکستاني پوځ تیرو عملیاتو ته رڼا واچوووسله والو پ

پاکستاني پوځیانو له دې وړاندې هم څو ځلي د ډیورنډ کرښې څېرمه سیمو شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ترسره 
یرستان په پوځي عملیاتو کې د کړي دي او لوړ پوړو چارواکو یي د عملیاتو د پیلولو پر مهال ویلي وو، چې د وز

وسله والو طالبانو او نورو ترمنځ توپیر نه کوي. د ښه او بد ترهګر توپیر به نه کوي او افغان او پاکستاني طالبان 
دواړه به ځپي؛ خو ډیر ژر په ډاګه شوه چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات یوازي د پاکستاني طالبانو د ځپلو او 

و په موخه ترسره شول چې هدف یي دلته په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د وسله والو افغانستان ته د شړل
مخالفینو د لیکو پیاوړي کول و. په هاغه مهال په پاکستان کې د حقاني شبکې، لشکر طیبه او هغه وسله والو چې په 

ټول خوندي پاتې شول او په عملیاتو کې افغانستان کې په جګړه اخته و؛ پناه ځایونه، روزنځایونه او استوګنځایونه 
یوازې هاغه وسله وال په نښه شول چې خطر یي پاکستان ته متوجه و. هاغه مهال په سیمه کې مېشت د حقاني شبکې 

ه او وتلو الر ورکړې و وسله والو ته د پاکستان پوځ او آی ایس آی د پوځي عملیاتو تر پیلېدا مخکې له وزیرستانه د
 .کراچۍ، الهور او نورو خوندي ځایونو ته یي انتقال کړي و باد،آپه اسالم 

که د ځانمرګو بریدګرو د چمتو کولو لړۍ وڅېړل شي نو په ډاګه کیږي چې له عقیدتي جګړې څخه سرچینه اخلي او 
وسله والو ته د عقیدتي جګړې روحیه د پاکستان د تش په نوم اسالمي مدرسو کې ورکول کیږي او دغه افراطي 

ې حال کې داس باد په شمول د پاکستان په بیالبیلو ښارونو کې شتون لري. دلته اوس پوښته دا ده ، پهآد اسالم مدرسې 
باده مالتړ ولري نو دا بیا کوم منطق مني چې په شمالي وزیرستان کې په دغو اوسنیو عملیاتو آچې ترهګر له اسالم 

 ۱۸۰ې د پاکستاني پوځ په نظر او ستراتیژۍ کې دې کې دې افغان ضد ترهګر وځپل شي؟ په کوم ثبوت ویلی شو چ
 درجې تغیر راغلی وي او ګویا دا ځل به په رښتونې توګه ترهګر؛ افغانستان ته د لیږدولو پر ځای وځپي؟

خبره روښانه ده چې پاکستان غواړي یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې څېرمه سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په 
پاره راواستوي او دلته د وسله والو ه بان له کرښې دې غاړې افغانستان ته د پسرلنۍ جګړې لنامه؛ وسله وال طال

مخالفانو لیکې پیاوړې کړي. پاکستان په دغو عملیاتو سره غواړي چې دلته په افغانستان کې د افغان حکومت په مقابل 
کړي. ځکه که وګورو له یو طرفه افغان  کې د دښمن پسرلنۍ جګړه توده او یو ځل بیا د بې ګناه افغانانو وینه تویه

« يعمر»دولت د سولې په نوم د وخت ضایع کوونکي مذاکراتو کې بوخت دی او بل لور ته وسله والو مخالفانو هم د 
په نوم د پسرلنیو عملیاتو اعالن کړی دی چې د ډیورنډ کرښې څېرمه سیمو کې د پاکستاني پوځ له لوري عملیات هم 

 .عملیاتو ته قوت وبښي« عمري»ترسره کیږي چې دلته د وسله والو پاره ه د همدې هدف ل
پاکستان تل د افغانستان په بربادۍ او جنګ کې خپلې ګټې لټولې او اوس هم د پاکستان په نیت شک شتون لري چې یو 

ولیږدوي او  هځل بیا به د ډیورنډ کرښې ته څېرمه سیمو کې د پوځي عملیاتو په پلمه؛ ترهګر له پاکستانه افغانستان ت
روان کال به د تیر هغې په نسبت ډیر خونړی کړي. په ټوله کې ویالی شو چې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه سیمو کې 

تان کې د په افغانس نینو خالف او د عملیاتو موخه یيټولو نړیوالو قوا د پاکستاني پوځیانو هر رنګه پوځي تحرکات د
 .جګړې ډګر تود ساتل دي او بس

 
 پای
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