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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٩                                    باړن ابراهيم نعيميژ  
 

  مشاورين وشړل ترهګرې ضد د انګريزانو پاکستان د
 

ې څخه ژباړم ٢٨٫٧٫٢٠١١.Politiken tirsdag dدغه هغه سرليک دي چې د پا   . ډنمارکی ور
 وتلوخبرورکړ، کوم چې دوی د پاکستان څخه د تنوانګريزي کارپوهانوته د) ٢٠(مقاماتوهغه  پاکستان اړوندو د

 .مبارزه کې روزل پرضد طالبانو ، القاعده اوريترهګ  کارکوونکي دفوځ پاکستان د
 ، دلوژلو لپاره وکړ اوسامابن الدن د مشر القاعده د مي په مياشت کې د روان کال د امريکايانوهغه عمليات چې د  د

ل کيدای شی نګي کړی دي هغوهيوادونو ترمن يې حاالت تري پاکستان او په دی ماناچې د. دی جدي غبرګون دليل ګ
  .چې دوعدی له مخې يې په ګډه دترهګري پرضدمبارزه کوله

وتلوخبرپه دی پلمه چې امنيتي  خاورې څخه د پاکستان د تنوته د) ٢٠(پورته  کله چې تيره ورځ پاکستاني مقاماتو
ل کيدای شي. ، ورکړلي ديحاالت ترينګ  .په وضاحت سره دايوه غبرګون ګ

وعده داسي وه چې دغه کارپوهان به .  پاکستان ته راغلي ولاګست په مياشت کې ال دتيرک دغه انګريزي کارپوهان د
يان د ه تر  ترهګري ضد پاکستاني فو ترل  تدريس به ورته  ، تمرين اوکال پوري ترزي) ز٢٠١٣(مبارزه کې ل

 . که اړتيااحساس کيدل ، کيدای شوای چې دغه کارپوهانوخپل داقامت موده اوږده کړی وای. کوي
يان چې په خيبر) ١۵٠٠٠(اصلي موخه داوه چې  تنونخواکې مي زره پاکستاني سرحدي فو  د. شت دي، وروزل شيپ

يان يې د درلوده چې د اړتيا پاکستان مقاماتو که په دغه سيمه کې  غه فو ترهګري ضد مبارزه کې ورزول شي 
 .زيات وخت دپاکستان فوځ دالقاعده اوطالبانوسره په جګړوبوخت وي

پاکساني  اومنله چې داسی يوخبريې د کې د George Sheriff پوړي چارواکې په پاکستان يولوړ انګليسانو ه ورځ دتير
  .مقاماتوله لوری ترالسه کړی دي

 دامنيتي ستونزوپه خاطر
منيتې تل دا کارپوهانو و مرسته کوونکو مقاماتوته ويلي دي چې ستاسود انګليسانو د وياند اړوندومقاماتو پاکستان د د

  .وتل به لنډمهاله وي دا په خاطردي او ستونزو
تل دوباره خپل هيوادته دلنډې مودې لپاره ارزوي  . دانګليسانوددفاع وزارت هم خپل دکارپوهانوراغو

تنې او پاکستان د د داهم وايې چې موږ وزارت وياند دفاع د انګليستان د د .  وهله مخې دغه مرسته کړی اړتيا غو
غې ويموږبياهم ددو تنې سره هم تنوته غوږيواومرسته به دپاکستان دغو  .ي غو

 وخت لپاره باسي لن امريکايان هم د
ي پرسونل  ، اوس چې د انګريزانو سره مرسته کولهفوځ پاکستان د فوځ په لوړه کچه د انګريزانو څرنګه چې د د فو

ي په نيغه د ي په مقابل کې جدي اغيزه  د ترهګرو ان پرګډکارپاکست او امريکا شتون په لوړه کچه په پاکستان کې ل
 . لري

ي يوژلوعمليات وکړ اوسامابن الدن د مخکې له دی چې امريکايي سرتيري په ابات ابادکې د ، د امريکايي فِو
 پاکستان حکومت په دننه او د. تنوته رال شوی دي) ۵٠(شمير تنه وه اوس دا) ١٢٠(شميرپه پاکستان کې  مشاورونو

 ٢٠١١/ می / ٢(وژنې وروسته  د اوساما د. وژنې وروسته ترسخت فشار الندی دي اوسامابن الدن تر نړيوال کچه د
انګړې ډول د) زکال تنې په دی اړوند نيوکې اوپ او انګريزانو امريکا په  ډيرې زياتې وي چې څنګه کيدای شی  و
واکون پاکستان د په بشپړامنيت په داسې يوه سيمه کې چې د نړۍ لوی ترهګر چې د ، ومرکزشتون درلودامنيتي 

 پاکستان څارګره اداره دومره د بلې لورې څخه داسی واقعيتونه هم بربنډشوی دي چې د د  ډيرکلونه استوګنه وکړي
پرضد کوم عمليات وشي چې دوی دی مخکې له  ترهګرو تراغيزې الندې وه چې تقريبًا ناممکنه وه چې د ترهګرو
اوسامابن الدن  پاکستان په بې خبرې کې د د ل وچې امريکايانودغه دلي. جريان څخه خبرنه وي د عملياتو مخکې د

 د پيداکړی دي چې امريکا فوځ کې داسي باورپه  پاکستان په دننه او پايله د دغو عملياتو ولې د  .پرضدعمليات وکړل
والندې کړی دهپا که د. کستان خپلواکي ترپ ه کوي چې د نو ن  د او امريکا پاکستان فوځ ه انګليستان څخه وا

کړيونيسي ه کوي چې مشاورين يې ترزياتې کچې ل    . اوه
انګړې ډول د د که د پاکستان او اوسامابن الدن تروژنې وروسته په   امريکااړيکې زياتې ترينګلي شوی دي 

تنه داده چې بايد سره مخامخ دي او سختوفشارونو ننه کې د په د خپل هيواد امريکا حکومت د وپاکستان  د ولس غو
شي    .ته دمرستوکچه ډيره ل
  دڅيړنودکميسون دکارپيل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اکل شوی ) ۵(مياشتي پر روان کال دجوالي د اوسامابن الدن تروژنې دوي مياشتي وروسته د د ه د مه ني
  : دغه کميسون دنده لري چې. څيړنيزکميسون غونډه جوړه شوه 

هم شتون مرکز فوځ يو ارکې چې د ـ څرګنده کړی چې څنګه کيدای شی چې اوسامابن الدن اوږده کلونه په داسې يو
   .لري ، په ارام سره استوګنه وکړي

په داسې . څخه خبرشي عملياتو د نوياامريکا پاکستان فوځ ونه کوالی شوای چې د څرګنده شی چې ولې د ـ داهم بايد
ي قوتونه په الوتکوکې د حال کې چې د انګړې فو  وويل شي چې دا بايد. پاکستان خاورې ته دننه شوه امريکايانو

  . ان په دننه کې ډيرمخالفت شتهپاکست ډول څيړنې سره د
 پاي

  
  نهړن يادودژبا
ترهګرو مرکزونه په  تاييدکړی ده چې د وارو په وارو شنونکو نړيوالو بهرکې افغاني او افغانستان په دننه او د

افغانستان ولسمشرحامدکرزي تقريبًا په  د. معنوي ډول په کلکه مالتړکوي پاکستان يې په مالي او پاکستان کې دي او
 د که تاسو. بيګناه ولس په بمونومه وژني ددوي انډيواالنوته په ډاګه ويلي دي چې زموږ او  امريکاهره ويناکې

 ، هلته ورشي اودپولوهاخوادی ترهګر. په بانډوکې ترهګرنه شته ، زموږجګړې لپاره راغلي ياست تروريزم سره د
ه يوسئ انه شول چې ړنديان يې هم مني چې د. هغه له من الي په پاکستان کې  اوس خوکيسه دومره رو  ترهګرو

  . دي 
کارسره په کلکه مخالفت  کميسون د د او. يسون دوي مياشتې وروسته کارپيلويدغه مهمې موضوع لپاره کم وګورئ د

  داولې ؟  . شته
کاره ده ، فوځ او، حکومتکه چې دپاکستان خلکو دا  داده چې همدغه فوځ او بله خبره خوال. څارګرې ادارې ته 

ای رسولي اوهم يې په ګډه  نوموړی اوامراو د يې ساتنه کوله اوڅارګرې ادارې  اکلې  قوماندې يې تر
  .نودغه څيړنه يوه غولونه ده  . هترهګرعملياتې پالنون

ه اخلي پاکستان په روان کړکيچ کې د ورسره لويديزهيوادونه د امريکايان او په اند زما دی لپاره  د. افغانستان څخه ګ
 په اړوند د بريدونو پاکستان د د پيچ ورکړي نو غوږ افغانستان مشرانوته هم د د وچې پاکستان څه خوشحاله کړی ا

ه اوړانده نيولي ديافغانستان پرخاوره  انونه کا کل دادی چې   .هکه يې بشپړه چوپتيا اختيارکړی دنو. يې  زمابل ا
انګړې ډول د ستراتيژيکوموخو د امريکا کړيوته چې د په افغانستان کې هغو ي اډوس دوی د په    ره مخالفت فو

ي مرستو ، په اثبات ورسوی چې بيله زموږلری   .استقالل وساتي  هيواد څخه تاسونه شی کوالی چې خپل د فو
 

                                           
 

  


