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په سياست کی يونوۍ تحولپاکستان د   
 
 

استخباراتي کړيو او په پاکستان کی ميشته ترھګری ډلی د د   پاکستاند اعمالو سره  او تخريبيستیيپه سيمی کی د ترور
  دښمنانوضد د، د پاکستان پرنه يیو  انکار کاوه او حتی داسی تور نهاړيکو په اړه تر اوسه پاکستانی مقاماتو د دی خبری

ته چمتو نه وه چی په سيمی او حتی خبری منلو وجه دی په ھيڅ تر اوسه  لل، پاکستانی چارواکيه بدسيسه او پروپاګنډ
سرتمبګي او د  دا دی ھيواد د چارواکو د،  ته رسيږیپاکستان په پای کی ۍمزسر  اعمالو دنړۍ کی د اکثرو تروريستی

ولو نه ورسته ھم په خپل  حتی د اوسني انتخابی حکومت د قدرت د نيشيندلخلکوسترګو کی خاوری نورو چا خبره د 
  .پاتی ووحال 

 
ی په تړاو ښچی ھندی مقاماتو پاکستان ته د پيسره له دی حملی نه وروسته په ممبيی  کی د نوامبر د مياشتی د تروريستی 

 پخواني کړنNری وMړ او د ممبيی  په خپل چارواکوھم پاکستانیر بيا  وړاندی کړمګبيلګی شواھد اويانکار نه منونک
. حاضر نه وو ھيڅحقيقت منلو ته په کلکه ردول او يی اړيکی ھر راز سره د پاکستانیپيښ  

 نل سره يسته يوی ھندی تلويزيونی چولندن کی د پاکستان عالی کميشنر ښاغلی واجد شمس الحسن  د ممبيی پيښی نه ور
د ھند پر ضد استعمال شوی نده،   ھم اوادعای وکړ چی د پاکستان خاوره ھيڅکلهالهوب بی بنياده تورهخبرو کی دا يوپه 

 اعتراف اوومه د لمړي ځل لپارهمحمود علی درانی د جنوری په ت مشاوروروسته کله چی د پاکستان د ملی امنيڅوموده 
  ښاغلي دراني او شوه بيه تمام د ھغه د مقام پخبره دا دی ی اجمل قصاب پاکستان اورپکی پيښۍ يوازنی ژوندی دوکړ چی

. سمدMسه له خپلی دندی ګوښه کړای شو  
   

 وي اعتراف کی خبر پدیمګر دا دی اوس د لمړي ځل لپاره د پاکستان په تاريخ کی يو پاکستانی برحال جيګ پوړی مقام
  پاکستانپه  پNن وه برخهستی پيښی ييی د تروريچی د نوامبر په مياشت کی د ممب

 په  د سه شنبی د فبروری په يولسمه رحمان ملکښاغلی مشرو چارو د وزارت، د پاکستان د کورنيده ي طرحه شوکی
وي اورپکي ه ش په پاکستان کی تربيپدی خبری پډاګه اعتراف وکړ چی  ژورناليستانو سره په يوی خبري ناستی کیځور

. اعتراف شميرل کږيد ھغه ھيواد لمړنی رسمیکی برخه درلود، دا په تاريخ کی  حملو د ممبيی  
 

  دستانو ته ي ترور، تنه اته امنيتي ځواکونه دھغه ھيواد وويل چیپدی خبري کنفرانس کی ملک  ښاغلی
 په تور تر تحقيق  د آسانتياو د برابرولوMسی تيلفونو په برابرولو او پاکستان نه د ممبيی تر سواحلو د ھغوی د رسولو

دی چی د ممبيی د پيښي اصلی طراح پيژندل شوی او د پاکستان د   شاملکی ھماورپھغه Mندی نيولي دي په دوی که يو
 مقاماتو  امنيتي پاکستان دکراچی په ښار کی په يوۍ کرائی آپارتمان کی اوسيده دا سړی حميد امين نوميږي او اوس

ان د کراچی له بندر نه په اورپکي د پاکست لس تنه ، ويل کيږی چی  د تير نوامبر په مياشت کی  دی نيولۍ Mندیتحقيقتر
يوی کوچنۍ بيړي کی چی د بلوچستان په ايالت کی په کرايه نيول شوی وو ممبيی خواته د تروريستي حملو په مخه 

.روان شول  
 

 په پاکستان  پNنچی پيښه په ھند که سرته رسيدلی او د پيښۍ يوه برخهزياته کړه رسنيو ته په خپلو خبرو  ملک ښاغلی
 تورن په تور محاکمه شي د پيښی شپږ تنه) تروريزم ( شامل کسان به د ترھګري   نو پدی پيښه کیکی طرح شوی دی

اوسيدونکی ھم شامل دی ر ابارسلونا د ښد  دھيواد د اسپانيی دوي کی يو تنه  تر څارنی Mندی نيول شويدي پدم ګړۍ
. برابرولی يیچی د حمله کوونکو د تيلفونی خبرو پيسی  
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ه جملی کی يو ھم ضرار شاه  نوميږي او دا ھغه څوګ ده چی د پيښی نه وروسته په يوی بريښنا ليک د دی شپږوتنو پ
کی د پيښی مسئوليت يی په غاړه اخستی وو ضرار شاه په پاکستانی کشمير کی د لشکر طيبه په يوه کمپ کی د امنيتي 

د دی ډلی د نيول شوي بل غړی نوم زکی الرحمن ښودل شوی ځواکونو له خوا د تير دسامبر په مياشت کی ونيول شو 
.چی د لشکر طيبه د عملياتو مشروو  

 
 " انترپول" وويل چی پاکستان به پدی اړه د په خپل مطبوعاتی کنفرانس کیرنګه ھمداد پاکستان د کورنيو چارو مشر

 پکارول يو بل سره د اړيکو لپاره و بهاورپکچی ټوکي  ارتباطی او نوريښنا ليکونهړي ځکه ھغه برواخه ھم مرسته وغڅ
. لکه د امريکی متحده اياMت او ايتاليا کی ثبت او راجستر شوي دينوپه مختلفو ھيوادو  

 Mس  نوميږي لشکر طيبه غړي چی د پاکستان د يو بنسټپالی ډلی کیپيښی  چی د ممبيی ووھندی مقاماتو څو ځلي ويلی
 د پاکستان د اوسدا دی د څلورو مياشتو نه وروسته او مخکی ھم دا خبره ته منله  اما پاکستاني چارواکو ترڅو اونيولري 

په پاکستان ميشت چی د دی پيښی يو شميرعاملين  پدی خبری اعتراف کویملک   ښاغلیکورنيو چارو د وزارت مشر
. لريتړاو سره ډلی لشکر طيبه د  

 د  او، روغتون، کی چی د ممبيی  په يوه ھوټلريدونوبستی يھمغږو ترور يو لړپه د تير کال د نوامبر په مياشت کی
پاکستان يو بل ،پدی اړه ھند او خپل ژوند له Mسه ورکړسره شو نژدی يو سلو شپيته تنهاوسپنی د پټلي په ستيشن که تر

لی يو بل  چی تر اوسه دری ځ تر منځ ھيوادونوويا د دی دوه و ګاوڼډيس اد جنوبیا  يو ځل بيو سره لګولپهباندی د تورونو
.شو  بل پسۍ  خپلی اتمی وسلی و آزمايلی اړيکی خړ پړ په کی يو١٩٩٨ه په کالسره جنګيدلی او دواړ  

 له ھندي په عين حال کی مګرکوي مرسته  ھراړخيز بهه ډلی سرکړی چی د تحقيقاطمينان ور مقاماتو اوس پاکستانی
رابر کړي د سه شنبی په ورځ پدی اړه د يو شمير  ھم ببيلګی ھکله نورشواھد او وښتي دي چی پدیغ يیه مقاماتو ن
 او ،د ھند خلکو موږ تاسو سره يو:" خلکو ته په خطاب کی وويل  ک د ھندليولو د اعNم په ترڅ کی ښاغلي مکسانو د ن

تنه وکړه چی ديرشو سوالونو ته ځواب ښخه غومقاماتو څ  ملک د ھندی ښاغلي" دا به ثابته کړو چی موږ له تاسو سره يو
  د برابرولو او د پيشی په ھکله نور معلوماتو په باره کی )   ډی ان ای( کسانو د وينی د برابر کړي دا سوالونه د تورنو

.يد  
 

 اعتراف د پاکستان په سياست کی يو نوۍ مثبت یپه بھر کی د تروريستی اعمالو کی د پاکستانی اورپکو Mس لرولو باند
د غير انساني اعمالو قرباني کيږي او اورپکو د پاکستاني ه ملکی ھيوادوال ھم ي څرنګه چی زموږ بيګناتحول ګڼل کيږ

لري چی د ھغه وروستي بيلګه   ډلی مستقيما زموږ په ھيواد کی د بيګناھو انسانانو په وژلو کی Mستان کی ميشتهپه پاکس
  د ھيواد لسګونه بيګناه  زموږد کابل په ښار کی د سه شنبی د ورځی دری تروريستی حملی دي چی د ھغه په نتيجه کی

. مرګ او ژوبله واوښت درنهملکی انسانانو ته  
 مطبوعاتو ته د امنيتی مقاماتو د معلوماتو سره سم د عدليی په وزارت کی اورپکو د عملياتو په وخت کی دری ځلی له 

 زموږ ھيواد کی د داسی موبل تيلفونونو پواسطه خپلو مرکزی قرارګاه سره پاکستان کی اړيکی نيولي چی دا پخپله
. غيرانسانی اعمالو سره د پاکستاني بنسټپالو کړيو د تړاو ثبوت ده   

 ھيله ده چی د پاکستان نيوي انتخابي زعامت ھماغه سی چی د لمړي ځل لپاره پس له اوږدو کلونو د واقيعت په منلو او 
دھيواد د بيګناھو  لی ګامونه پورته کړل زموږاعتراف سره ھند کی د تروريستی اعمالو د مرتکبينو د نيولو لپاره عم

.   انسانانو د قاتلينو د نيولو په Mره کی ھم مرسته وکړي   
  

  وسNم
 

. استفاده شوۍ ھمڅخه سربيره د بی بی سی ، او سی ان ان  پاکستانی مطبوعاتو دکید دی ليکنی په برابرولو:يادونه   
 


