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 ۲۴/۰۷/۲۰۱۷       لیکوال: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ 

الحق  سراجپښتو ته څخه الماني له  ټ. کایپل اوه ام.ټښاغلی ته  المانيڅخه  ژبې له انګلیسي: ژباړن
 ببرک زی ځدراڼ 

 

 څو ترهګري لمنځه الړه شي ،ده یوه الره لشوېپاکستان د 
 

 
  سید جمالد مامور په نامه  پخوانيڅېړنوال او د اې ایس اې یو غي کتاب نوم دی، چې یوه پاکستاني لیکوال، ه دا د

ضد  د ترهګرۍ سره د پاکستان لیکي، کوميپه اړه  په دې کتاب کې د هغو موضوعګانو لیکوال .iالدین لیکلي دی 
 ترهګرو سیستماتیکه ټوګه په یې ېټوله سیمتوګه   راماتیکهپه ډ تروریزمدولتي پاکستان  د تړاو لري.جګړه کې 

د پاکستان د څارګرې کې کتاب په دې . اغیزې پر نړیواله سوله پریوتي دي منفي اوبدله کړی ده  ونوپه فعالیتشبکو 
. همدارنګه په دې کتاب څېړل شوي ديژوره او بنستیزه توګه  پهي جماعت رول اتتبلیغ د دوی اې ایس اې اوادارې 

ترهګرو لوبې تحلیل شوي دي. په دې کتاب کې د ترهګرۍ او د راتلونکو  د ترهګرو غوښتنې،، ودهکې د ترهګرۍ 
همدا راز  ول شوي دي اوراټمالومات ځانګړې کره په اړه  د اې ایس اې اوسنۍ کړنالرو

د دې څنګه دوی  ،ده يهم رابرسیره کړرې ادارې ستراتیجي څارګ د اې ایس اې
د  څنګهدوی  . همدارنګهله منځه وړل غواړيامنیت  او نړیواله سوله ستراتیجي له الرې

ه دې پ .ده يکولو ته مخه کړاسالمیزیشن  د نړۍ نامه الندې جهاد او شهادت تر ېڅلېسپ
مذهبي  اړه او د دویپه  یکتاتوریوډپوځې  کتاب کې د پاکستان تاریخ په هکله، د پاکستان

دوی په دې کتاب کې راغلي دي، چې  ت را ټول شوي ديمامالو په اړهفرقیزو ډلو 
او نړیوال  نامه الندې نړۍ تر د ترهګري جګړې دي، څو په دې بوخت څنګه شپه ورځ

وال . د کتاب لیکيخبرې اترې کړی ده د کارپوهانو سره اړدې په  لیکوال .وغولوي
 .نومولي دیروریست یو تپه اونیفورم کې  جنرال مشرف

 لوبېالبېپه کومو پاکستان  په سویلي اسیا کې لیکوال دی. محرک فعال یو سید جمال الدین
 ړلي دي.څې ټولېیې  هغه ،لي دیالس درلود و فعالیتونو کېترهګریز

 له ،مجبور شود پرویز مشرف پوځې کودتا ورسته  جمال الدین کال کې سید ۱۹۹۹په 
ې ښ او دولتي ادارو سرهډلو  د سیاسي، مذهبيفراري شي. دی د پاکستان پاکستانه 

 اړیکې لري. 
 یوه ٬٬څو ترهګري لمنځه الړه شی  ،دهیوه الر  لشد پاکستان وې٬٬ کتابهله  الدینما ژباړن د لیکوال سید جمال 

پاکستاني لیکوال هم د خپل حکومت  . ما ته دا موضوع ځکه په زړه پوري ده، چې وسمهالژباړلي دهرا موضوع
 یږي. ډول پیلالندې د کتاب سریزه په  کتاب کې نورې موضوعګانې همه شته.په  دوه مخیتوب نور نشي زغملي.
. وایيداسي  ئیکل ایوانوفاامنیتي چارو یو مامور ښاغلي م د کېسفارت یاالتو په پاکستان کې د امریکا متحده ا

دې په چې  ،یوازینې هیواد دی کېټوله نړۍ  ما ته په هیوادا ګرځیدلي دی. د ي ثقلمرکز پاکستان اوس د تروریزم٬٬
 لونواایډی لویدیځد  شتي دي. دوی د امریکا اوډیرې ترهګرې ډلې مېهیواد کې ځښتي په دې  دی.شوي مشهور  نوم

 . ٬٬په وړاندې جنګیږي
یښتیا ر مامور د پاکستان په اړه ځښټ ډیرامنیتي امریکایي  په اند، داد ده  ید جما ل الدین لیکې،د کتاب لیکوال س

 .ویلي دي 
کړه پریپه دغه سیمه کې هر ملت باید دا  ،وویلمریکې جمهور ریس کال د سپتمبر په شلمه نیټه د ا ۲۰۰۱ پر٬٬

 . ٬٬خوا کې وي رهګرو پیا به د ت ،وکړي، یا به د موږ پخوا کې
یوه نګ تاریخ څخه په خپل کتاب کې د خپلواکي غورځ  J.S. Gupta لدین دبنګلدیشي لیکواللیکوال سید جمال ا

 ښه بیانوي.ا مهمه تاریخي پېخور
 Chittagong  یو شمیر محصلینو یو ټلګرام ترالسه کړو، ،کې داسي لیکليد کتاب په یوه برخه لیکوال  
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خبرونه د بنګالي ټلګرامي . دا ولیږي لو لپارهروپخد  د اګرباد ستیشن څخه رادیو پاکستان ته دا ټلګرامدوی غوښتل 
لخوا ورنه کړل و خپرولو اجازه د جګپوړو چارواکدې خبرونو  . دي وهوژباړل شو لورياکټر مجهوله انور له ډ

له کنډک پوځې چې د ختیځ بنګال د یوه  ،هغي سیمې ته راورسیدل شوه. دغه محصلین د کلوګاټ په پله واوښتل او
کال  ۱۹۷۱ شن کنترلولو، پهېرادیو ست غههمدبنګالي سرتیرو دې ر ضیاوالرحمن په مشري کنترولیده. یجد ملوري 

 ګلدیشله لور د بندقیقو میجر ضیاوالرحمن د شیخ موجیبو الرحمن  ۱۹. ۴۵تمه نیټه د ماښام په د مارچ په شپږویش
 .په الندې ډول خپره کړهکې اعالمیه  یوهپه خپلواکي 

د یو خپلواک ولسي چې  دا اعالنوم،د بنګوبونډوها شیخ موجیب الرحمن په غوښتنه زه میجر ضیاالرحمن دلته 
زه د شیخ موجیب الرحمن په   Shadhin.Bangla. Betra.Kendroش بنسټ کیښودل شو. جمهوریت بنګلدی

لویدیځ پاکستان پوځ په وړاندې راپورته شئ او موږ به تر ورستي بنګالي پوري  نامه پر ټولو بنګالیانو غږ کوم. د
 Joy Banglaپه لوري دی. وجنګیږو، څو خپل پالرنۍ هیواد آزاد کړو. د هللا ج په فضل بری زموږ 

چې د بنګال په  ر د یوې چاپاني بیړۍ له لوري،څپې تر محدودي سیمو پوري خپریدي. دغه خب کلورګاټ راډیو د“
له دې  هم خپرو شو. يراډیور له لور دغه خبر بیا د استرالیا او ورسته د بې بې سېهمثبت شو. خلیج کې روانه وه 

دې ته ورته ش د خپواکۍ ورځ لمنځل کیږي. وسمهال دیرسماً د بنګلکال د مارچ شپږویشتمه نیټه  ۱۹۷۱  دمهاله 
اې ایس اې د جناح پاکستان اشغال کړي  ٬٬،اوریدل کیږي لخواسیاسی مشرانو خبرې د پښتونخوا، بلوڅستان، سند د 

ان باید راپورته او سند سیاسي مشر د تریینګ کمپونه جوړ کړي. د پښتونخوا، بلوڅستان ونه د ترهګر څو تیر دی،
د پاکستان ي، چې موږ په خپله غوښه ښتنه وکړه اړیکه ونیسي او ترینه غوملګروملتونو سره د رتر زشي او زر 
کال کې داسي   ۱۹۷۰ ره څنګه پلک بریالي شو. ۍڅو پرته له وینو تویولو پر ترهګرشل غواړو. ېتجریه یا و

اغ و ډب لپاره  داو ستیږ د پاکستان پوځ او بنګالي پاڅونوالو  زور واخیستوشول. کله چې سیاسي تاوترخوالي 
 مسلمان بنګلیان ووژل شول . په زرګونهکې پایله په چمتو شو. 

 د نړیوالي ترهګرې ته مریکااپاکستان به  ،ر ويباو دې واشنګټن په لدین لیکي، ترڅول اسید جماد کتاب لیکوال 
ان یو پاکست څوته سره ټیټ کړي، ورنو واشنګټن دې فشار چې  وي،ناشوني ي، دا به ور پریوځګتضد جګړه کې 

له خوښوونکو د ډیرو سو وامریکا متحده ایاالت د . د ترهګرې په وړاندې جګړه کېترهګر دولت په نامه ونوموي
 پاکستاند  د تروریزم په برخه کې له چېکهمدارنګه  .دریځ غوره کړي دیاو ګونګ  ډیر مبهم یووړاندې ملتونو په 
  .خبرې کیږي دولت په ټوګه مخکښد یو  رول باندې

 د خورا حساس نازک تعادلاو  ساتلو اړیکو ترمنځ د انفراديپاکستان  د هند او د امریکا متحده ایاالتو منډې را منډې
، شکایتونه کوي له امله هند د ترهګرېچې  کیږي. کله لیدل درز یو روښانه کسر یا په برخه کې ښه کولو ساتلو او

اعتراف نه توګه یکا متحده ایاالت په ښکاره ولې د امرروانه ده. پولې له هغې غاړې ورته را چې د  ه ترهګرېکوم
 په څیر چلند نه کوي ؟   ٬٬ترهګر دولت  ٬٬د پاکستان سره د یو  اوکوي 
په دریو اړخونو باندې بهرنۍ سیاست د سویلي اسیا اړوند د پیښې راهیسې د امریکا متحده ایاالتو مبر لسم د سپټود یو

امریکایان ژني .پې ومرکز په توګه  د نړیوالي ترهګرې نپاکستامتحده ایاالت په ځای د دې چې  امریکاد والړ دی. 
تان د پاکسدوی  چې کله نراالنو سره څنګه چلند وکړي،ي جد پاکستان چېنه پوهیږي، له دې ویریږي او سم تر اوسه 
سربیره ایران  ده سیاسي ستراتیجي کې په خپلیان نشي کوالی یکا. امرژنيوپې ر ی مرکز په نامهترهګ نړیوالي

 .دی یو لیوه  پسه په پوستین کې پاکستان د مانا هنیریښتپه . کړي پاکستان هم ورشامل
 .National Commission on Terrorist Attacks Upon the Unitad States (9/11 

Commission )  اسالم اباد د طالبانو سره دشواهد او ثبوتونه وموندلي، چې امریکې ملي کمیسیون داسي دد 
 همکاري درلودله.ګډه بریدنو څخه مخکې  ترهګریزومبر لسم دسپټویو

او  دي پریکنډه ګامونه اخیستلي په وړاندې جګړه کې تر یوه بریده چې دوی د ترهګرې، لري هم ادعا داپاکستان 
د دې توان هم  وطالبان : لیکېهم  دا مبر کمیسیون رپوټسپټ ولسمودې جګپوري غړي نیولي دي .د یډیر د القاع

 ښتي خوندي الره برابري کړي.د تې بن الدن تهلګرو ملتونو د بندیزونو سره سره او د م و، د نړیوالو فشارونوللر
، بنست رپوټ پریو بل د امریکا د کانګرس د پلټنو سرویس . وه ناشوني وکاریهم لهپاکستان  دپرته دا کار  اصالً 

پوله آزاده پر پرته له ځنډه له پاکستانه  نورې وسله والې ډلېطالبان او چې ځان خالصوي، ه دې حقیقته هم پاکستان ل
 . نګیږيجناټو او افغان ځواکونو په وړاندې  د امریکایي، په افغانستان کې دوی تګ راتګ کوي،
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امریکایي  ،لیکي  Post War Governance, Security and U.S. Policy په اړه د امریکېافغانستان  د
د پاکستان په ښارونو  اسانتیاوې برابروي، دویته  وطالبانچې  تورنوي،او افغان چارواکي په پرلپسي توګه پاکستان 

 . يوخپلې ډلې سمبالي او ډې ترسره کوغونزاده ټوګه آپه کې 
توضیحات داسي ټوګه  په ښکارهته نیویارک ټایمز ، نوم یي واخیستل شي نې غوستلچې  لویدیځوال ډیپلومات یو

په  ،اسانیږيډیره  دا د طالبانو په اړهته له دې سره سړی کوي، .کله چې سړی د طالبانو په اړه خبرې  ورکړي
 هر اړخیزه مرستې او مالتړ کیدلسره ی وله داو ، لولیوتماو  لځانونه سمبالو هلته .اوسیدولد طالبانو پاکستان کې

 جوړه شوي ده. له دې څخه یوه نورماله خبره.
 چې د اې ایس اې استخبارتي شبکې اوپاکستان  هغه پل کتاب کې لیکي، دی مجبور شو،ه خلیکوال سید جمال الدین پ

 .کونکو فشارونو له امله الړ شي هځښتو ډیرو ناارامد د دې شبکې  څو ووځي،کیږي، او اداره له لوري حمایه پوځ 
 ترهګریزو فعالیتونو کې ښېکله ده. کې پهنړۍ استخبارتي شبکه په کرده  پاکستان د، هغه وایي

 د تړل شویواو  ودلنومی السرسي ته ډیر مالوماتو وما ځښټ، الړ شم زه ځکه مجبور شوم له پاکستانه، لیکوال لیکي
او حقیقتونو رازونه  وپټ کوم چې د مذهب په نامه د. وپوهیدم رازونو او حقیقتونو باندې وپټ وپټ په دروازو تر شا

رازونه او موخې د  پټ دوی خپل .الس کې وهي جماعت په اتتبلیغد دوی  استخبارتي شبکې اود اې ایس اې  واګې
او د عیسویانو، یهودانو، هندیانو او نورو غیر مسلمانو ټولنو په وړاندې  نغښتي دي زاد تفسیر کېآآیاتو په یم قرانکر

 .خپروي ونهنفرت
د ، نشمهم په شا  ترینه الس نه دی اخیستلي او هیڅ وخت بهڅخه حقیقت ویلو لیکوال لیکې: ما هیڅکله له دې 

به ریښتني انځور څېره او  ٬٬ دولتترهګر  ٬٬ او د پاکستاناو تشریح کوم بیانوم  ونهتټول حقیقبه  پاکستان په اړه
  .ومنړیوالو ته وړاندې ک

 .ئ ړل شیو له منځشئ ، څو تروریزم ووې ، پاکستاندا ده زما خواست او غوښتنه له نړیوالو څخه لیکوال لیکي:
. www.Petitiononline.com. www.voiceoftebelievers.com    

  يخپري شوو له لوري شمیر ویبپاڼ ګڼ په دې پاس پته کې خپري شوې او ورسته د ۍومړل مې : لیکنييلیکوا ل لیک
 .ګڼ شمېر اخبارونو له لوري هم خپرو شود  (Petition )سید جمال الدین دغه درخواست  کې دکال  ۲۰۰۱ پر

څو  تر، کوم او سرښندنهم ی تر هغه والړ او په دې الره کېدغه مبارزه به تر هغه روانه وي زما ، سید لیکې
ه ټولنې ته دا ثابته کړم، چې نړیوال څو ،ه کې ودریږمبه ترهغه په دې الر ، زهپه دې نړۍ کې شتون ولريپاکستان 

هیواد دی.  او شریر اکستان یو ډیر بد. پاکستان یو لعنتي هیواد دی، پییو هیواد د ډکترهګرې  ه اوتشددپاکستان له 
پانسمان  یا د خونه بدلو لیواپاکستان د ترهګرو لپاره د ک ولت دی او نه یو نړیوال دولت دی.پاکستان نه یو اسالمي د

 . خونه ده
رې ضد جګړه په خپل تعریف کې باید د پاکستان د اې ایس اې په د دې سربیره زما په اند د ترهګ :لیکوال لیکي

هاد په نامه ترهګرې ته د جوړاندې هم تر سره شي. ځکه دوی دلته طالبان رامنځ ته کړل، دغو دواړو خظرناکو ډلو 
، دوی اوږد مهاله پالنونه د یر ښه سمبال شوي. دوی ډوروبښه ه ځواکیزپه توله نړۍ کې ځانګړې پریکند

  .شيل والړیژوند کوي باید لمنځه جوړ کړي دي. دوی چې هر چیري لپاره  انو، یهودو او هندیانوعیسوی
څو پاکستان په  م ځانته راوګرځوي، ترد نړیوالو پاد ترهګرې په اړه باید دا کتاب لیکوا ل په خپل کتاب کې لیکي، 

  .يسره ژوند وکړاو اغیزو  له دې ناوړو پیښوچې  ،مجبوره دهنړي کې د شتون اجازه ولري،  نړۍ
نلري، څو واک او اختیار  په قانوني توګه نوره هیڅ پاکستان ښیي.خلکو ته ځان دی  پاکستان هغسې نه دی،چې څنګه

سوله ه په چې د یو بل مذهب سر ،نه ورکوي اجازهچاته بل واوسي. پاکستان یواد غړی هقانوني د ملګرو ملتونو یو 
او د هغې ګوداګۍ  بد اخالقه پوځپاکستان بې موراله چې زه پاکستان وایم، زما مطلب د کله کې سولیزه ژوند وکړي 

 یغیانو څخه می مطلب دی. تبل او د دوی له ده ره اداره اې ایس اېڅارګ السپوځۍ
 وان، کشمیریان الکه پښتانه، سندیان، بلوڅ سوله خوښوونکې ولسونه په کېچې ، انه مي مطلب نه دیپاکستله هغي 

د وژنکې پوځ او پوځیانو  دویچې  خلکو څخه مي هم مطلب نه دی، مظلومو. او له هغو ه پنجابیانو اوسیږيبي ګنا
ره ززر تر ید له همدې امله . پاکستان باديټیلوهل شوي شوي، ټکول شوي دي او د ټولنې څنډو ته  وهلله خوا 
 شي !شل او ووېتجزیه 

نکې ولپسې ډیریدد پاکستان په وړو ښارونو یا ځلعو کې د پر، دا دیشل شي هغه ووې پاکستان بایدچې  یو بل دلیل
یوه ولسي کې ، چې د پاکستان په صوبو شتون لري ټوکې ې سیمو کې په پوره اندازه دا ډولپه ددي.  منېانا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

وسني پاکستان تر چتر ا غو صوبو خلک په ریښتني توګه د دېد د یاسره شي، څو دا روښانه شي، آټولپوښتنه تر 
  ؟ نهه کاو د کول غواړي الندې ژون

Encyclopedia Brittanica  . 

څو  کارول کیږي،مانا  ېدپه دا اصطالح   (Pledisyit )یا ولسي ټول پوښتنه  یوه اصطالح تعریف کړي په نامه د
ي وپوښتل شپه اړه  یا حقایقو خلک د یوې ځانګړې موضوعسیمې ولسي خلک یا د یوه هیواد ټول وګړې یا د یوې 

. نه يومني او یا یي رد کړیو وړاندیز  ،دي کوي. رایه ورکونکې مجبورپریکړه یو ورکولو له الرې ئد را خلکاو 
دا شونی ټولپوښتنې له الرې ولسي دې  د .ترمنځ ټاکنه وکړي یفي الترنټبدیلیو  د دوو موادو ترمنځ یاد دا چې 
. وي ليیستاخوزیسیوني ګوند په کې برخه پکوم اخیستل شي، پرته له دې چې خلکو څخه رایه وا عامو ، څو دکیږي

له دې ټینګوي. که سړی  خپل واک ته مشروعیت ورکوي او ل واکالرې خپ له دېریژیمونه یکتاتوري توټالیټر یا ډ
 . مستحق ګرځېوې ملي ټولپوښتنې ولس د ی کار واخلي، بیانو پاکستانۍاو اصطالح څخه تعریف 

په دې ټولپوښتنه کې ې ټولپوښتنه تر سره شي. اکستان باید یوه غیر ګوند، چې په پڅخه داسي اخیستنه کیږيکتاب  د
 او لس میلیونه اردو ژبې وګړېراد کراچي دی سند، بلوچیستان او ، پنجاب، پښتونخوا،څلور واړه صوبېباید 

متحد آیا دوی یو . ې باید یوه پریکړه وکړيکه ډیر ړو ښارونو کې اوردو ژبېوشاوخوا  په نورو نږدې همدارنګه
 .پاکستان غواړي شليوېکه ، اکستان غواړيپ

حد پاکستان په ضد به پریکړه یو مت به دسند او بلوچیستان  ، چې پښتونخوا،دې ګرانټي کوم دزه  لیکوال لیکي،
. اکېخپلواکو دولتونو کې وټ حپورجنااو بلوچیستان  ،یت پښتونستان، سندينوي هو په برخلیکخپل  . دوی بهوکړي

 . تر سره شيملګرو ملتونو د امنیت شورا تر نظارت التدې ره د ززر تر  ې بایدپوښتنه دداسي یوه ټول
تر نظارت د ملګرو ملتونو باید کې په پاکستان  ،دې کتاب په مرسته دا دهد  غوښتنه د ټولي نړۍ څخهاپیل یا زما 

 ورسته د جمیل صبرباید د یو ستر . دا ټولپوښتنه پلي شي عدالت ه تر سره شي. څوټولپوښتنولسي یوه داسي  الندې
 نه؟  ه کوجود یا شتون ولري پاکستان د هیواد په ټوګه  آیاېښتي ټسټ په توګه تر سره شي، ازمو

استخبارتي  د دویاو  پنجابي پوځي ډیکتاتورۍ هیو پرته لههیڅ مانا نلري. پاکستان په سیاسي توګه اصالً پاکستان 
نور د زغملو وړ نه  ولنې ته له حده زیاتنړیوالي ټ واکدارنپنجابي  نه دی. داپرته بل شي اې ایس اې څخه  شبکې

 شيکومه  ژني،بده ښکارنده یا پمنه ناروغي وپېدغه نور  دې وخت رارسیدلي دی، څو ملګري ملتونه . اوس ددي
تان تجزیه یا وېش د پاکسګواښونو ته په کتو سره  لوسمها د .ښیيله ځانه  په دې اوسنی فورم کې چې پاکستان

 . ګواښل کیږيد پاکستان له خاوري نن چې نړۍ  ، لکهنه وه هم دومره اړینههیڅکله 
اړتیاوو بنسټیزو  ٬٬زه هیله کوم د دې کتاب لوستونکي باید د زیاتوي،سید جمال الدین په ټینګار سره وایي او لیکوال 
وو اړتیا جال څپرکۍ کې لیکلي ده. لیکوال د ې پهدې کتاب ک پهدا موضوع  هغه ،هويځانونه وپو په اصلولوکانسپټ 

سیاسي د شل شي، څو په سویلي اسیا کې ووېپاکستان باید په پینځو برخو ول لیکې. ډه توګه په دې ډپه لن موضوع 
. ته شي لایر رامنځییز چاپه یسره به په نړۍ کې سیاسي سول توازن رامنځته شي او له دې یعیو طبځواکونو ی

له خپل  ، پرته له دې چې دویيډالۍ وړاندې کړیوه بهترینه شلو سره بوش او بلیر د پاکستان له وېړیوالو ته به ن
سره له منځه وړلو  شبکو ېه حقیقي ترهګریزو نړیوالبه د موجودش وېو اد پاکستان تجزیه  او ووځېه یا دفتر هدوتر

 .له منځه الړه شي څو په ټوله نړي کې ترهګرې پاکستان وویشئ، هیله کیږي، .یا هممانیزه وي مترادفه
 پای
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