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 2تر 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

  

 ۲۰۱۵/۱۲/۰۷ آصفي خوشحال

 
 وکړي؟ مبارزه سره ترهګرۍ له څنګه به هیوادونه ایز سیمه

 
 یز او له سیمې څخه وتلي بلل شوي دي.ا خوا سیمه ترهګریز ګواښونه په ځلونو د افغانستان د دولتي چارواکو له

لپاره ګډې همکارۍ ته اړتیا ده، روسیه، ترهګري د سیمې لپاره ګډ ګواښ بلل شوی؛ د ګډ ګواښ د له منځه وړو 
چین، هند او امریکا له هغو اړینو هېوادونو څخه دي چې تمه کېږي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان 

 سره یوالسي شي.
په وروستیو کې د افغان حکومت بیالبیلو چارواکو په بیالبیلو وختونو کې له ترهګرۍ سره د سیمي او نړۍ د 

و پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار محمد حنیف اتمر هم هیوادون
له د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي  استازي سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره پر ګډي مبازې 

و بهرنیو چارو وزیرانو هم له ترهګرۍ سره د ټینګار وکړ. له دې وړاندې هم د افغان ولسمشر په ګډون د کورنیو ا
 مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې وه.

دلته اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د سیمي او نړۍ هیوادونه به په ریښتیا هم د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره له 
 افغانستان سره په ګډه مبارزه کې همکاري وکړي او که نه؟

 دغې پوښتنې د ځواب لپاره لومړی د ترهګرۍ سره د نړیوالو د مبارزې څو بیلګو ته اشاره کوو:د 
که څه هم افغان دولت په ځلونو له ترهګرۍ سره د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې ده خو پوښتنه دا 

خپله د همدغه سیمه ایزو او ده چې د سیمي هیوادونه به څنګه همکاري وکړي په داسې حال کې چې ترهګري په 
نړیوالو هیوادونو زیږنده ده؟ ترهګري پخپله د سیمې د ځینو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو وسیله ده په ځانګړي 
توګه د هغو هیوادونو چې د نورو هیوادونو په جنګ کې خپل پایښت او ګټې ویني لکه پاکستان، ایران او ځینې 

ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره عملي اقدام وکړي؟ ترهګري خو د دوی ګټې خوندي  لویدیځ هیوادونه. دوی به څنګه د
 کوي.

پاکستان، ایران او سعودي عربستان په افغانستان کې د ترهګرۍ او جنګ پر مټ خپلې ګټې ترالسه کوي، ایران په 
ترالسه کوي، روسیه  افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، امریکا او سوریه کې د ترهګرۍ په وسیله خپل اهداف

هم د همدې موخې لپاره په وروستیو کې کله چې ترکیي د روسیي الوتکه وویشتله؛ په ترکیه د داعش د مالتړ 
تورونه پورې کوي، یعنې روسیي پخوا هیڅکله هم په ترکیه د تروریزم د مالتړ تور نه و پورې کړی خو اوس چې 

په ترکیه یي د تورونو لړۍ پیل کړه، بل پلو فرانسې هم تر اوسه یي له ترکیي سره خپلمنځی اختالف پیدا شوی نو 
چې نوره نړۍ په ځانګړي توګه اسیایي هیوادونه؛ له هغه وخته چې ترهګري ترې قرباني اخلي؛ فرانسې د ترهګرۍ 

؛ د ځپلو لپاره هیڅ ډول اقدام نه کولو خو کله چې په ورستیو کې داعش په پاریس کې خونړي بریدونه ترسره کړي
فرانسې هم شور او ځوږ جوړ کړی دی. یعنې که په لنډه توګه ووایو نو دې پایلې ته رسیږو چې ترهګري نړیواله 
ریښه لري چې د لمنځه وړلو لپاره یي هم نړیوالې مبارزې ته اړتیا شته خو لکه څرنګه چې د سیمې او نړۍ 

سې شرایطو کې بیا له ترهګرۍ سره د نړیوالې هیوادونه د نورو هیوادونو په جنګونو کې خپلې ګټې ویني نو په دا
مبارزې څخه هم ډیره تمه نشي کیدالی. ځکه د شلمې پیړۍ له نیمایي او آن تر ننه ) تر یوویشتمې پیړۍ( پورې؛ د 
سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو له ترهګرۍ د خپلو سیاسي ګټو د تر السه کولول لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخیستې 

 ده.
و وروستیو پرمختګونو وښوده چې دا یوه نړیواله پدیده ده او دغه اور د هر هیواد لمنې ته رسیدالی شي. په د ترهګر

نه پېژني، ټولو  هیڅ پوله او بریدچې  یا داعش شتونګواښ د اسالمي دولت ډلې  اوس وخت کې لوی ترهګریز
ړۍ ته د خپلې خوښې وړ اسالم صادر چې ټولې ن . داعش غواړيمسایلو ته د تورو او سپینو عینکو له شا ګوري

 کړي.

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_sima_iezo_hiwadoona.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_sima_iezo_hiwadoona.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

دا حقیقت باید درک کړو چې اصالً په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز اړخونه لري او نړېواله ټولنه باید د دې 
سیمه ییزې ستونزې په حل کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اړینه ده چې  د سیمې او نړۍ هېوادونه باید له 

مکاري وکړي څو د تروریزم ریښه له منځه والړه شي. ترورېزم نه مذهب او نه هم پوله پیژني او افغانستان سره ه
هیڅ هېواد دا ادعا نشي کوالی چې ورڅخه به خوندي وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره 

چې د پاکستان په شمول ټول سیمه مبارزه یو نړېوال مسوولیت دی چې باید یوځای او اوږه په اوږه وشي. تر هغو 
ایز هیوادونه له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي؛ نو جګړه به دوام 

 وکړي او دا وضعیت به په خپله همدغه هیوادونه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
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