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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   ٢٠١٧/ ٣/ ١٢                                                                               محمدانور آڅړ
                                       

  طبي ډاکټران او ځانمرګي په قرآن کې

  )لوموړۍ برخه (
  

  د سردارمحمد داؤد خان پر روغتون باندې د بريد اصلي عاملين څوک دي؟

د سردار محمد داؤد خان په څلورسوه بستريز روغتون باندې ترھګر بريد د نړۍ په ھٻڅ دين او 
آئين کې  جواز نه لري، د روغتونونو ډاکټرانو او نور کارکوونکي د ھر انسان د روغتيا لپاره شپه او 

ت څخه وتلي ورځ زيار باسي، ھغه کسان چې په روغتونونو باندې بريدونه کوي له انسانيت او اس1مي
دي، بلکه په ھٻڅ دين او مذھب پورې تړاؤ نه لري، يوازې د شٻطان په 8ره کې جګړيږي، ځانونه 

  !.وژني او نور وژني

ًدا چې د نوموړي بريد مسؤليت ظاھرا د داعش ډلې منلی دی، په حقيقت کې د داعش ډله نه، 

افغانستان کې د داعش ډله دومره په . اداره ده) آی، اس، آی(بلکه د پاکستان د پوځي استخباراتو 
کله چې آی، اس، آی په افغانستان کې ترورستي عمليات  . پياوړي نه ده چې دا ډول بريدونه پلي کړي

ترسره کړي، ھمدغه اداره له يو نامالوم ځای څخه د داعش په نوم رسنيو ته خبر ورکړي او مسؤليت 
 د داعش ډله د طالبانو په شان پٻژندل شوی د داعش په غاړه واچوي، په افغانستان او پاکستان کې

وياند، چې د غږ له حنجرې څخه ھم وپٻژندل کيږي نه لري، ھر څوک کولی شي ھر ډول جنايت او 
  . ورانکاري وکړي او مسؤليت د داعش پر غاړه واچوي

موږ چې د سردار محمد داؤد خان په روغتون باندې ترورستي بريد له ھره اړخه تحليل او 
ړ، په پای کې دې پايلې ته ورسيدو چې نوموړی بريد د پاکستان د پوځي استخباراتو استخدام تجزيه ک

شويو اجنټانو لخوا ترسره شوی دی، دا ډول پيچلي او نه پوھيدونکي ترھګر بريدونه پخوا د آی، اس، 
ش او آی لخوا د کابل ښار په سيرينا ھوټل او نورو ودانيو باندې ھم ترسره شوي دي، طالبان، داع

نورې ترھګرې ډلې ټپلې دا شان مغلق عمليات د پاکستان د آی، اس، آی ادارې له مخامخ ھمکارۍ او 
دا چې د سند په ايالت د شھباز قلندر پر زيارت باندې ترھګر بريد ترسره . څارنې پرته نه شي کولی

اس، آی لخوا د ډٻری استخباراتي کارپوھان په دې ګروھه وو چې نوموړی بريد د پاکستان آی، (شو،
نړيوالو د توجه د اړولو لپاره ترسره شوی دی، تر څو وښيي پاکستان د ترھګرو م1تړ نه کوي، بلکه 

د پاکستان پوځ ستردرستيز جنرال قمر جاويد بجواه وويل چې د بريد .) پخپله د ترھګرۍ ښکار دی
څرګنده خبره .  غچ واخلوموږ به د بريد: طرحه کوونکي په افغانستان کې دي، نوموړي په ډاګه وويل

ده چې بجواه په دې پلمه د ھغه بريد غچ په کابل کې د سردار محمدداؤد په روغتون له ډاکټرانو او 
  .ناروغانو څخه واخيست، چې دوی په خپله په نوموړي زيارت کې پ1ن کړی ؤ

ادارې آی، اس، اوس به په دې باندې وغږيږو چې په افغانستان کې د پاکستان د نظامي استخباراتو د 
  . بريدونو عوامل څه دي؟) ترورستي(آی د ترھګريزو

په افغانستان کې د آی، اس، آی اداره په خپلو ترھګريزو کړنو کې ولې بريالۍ ده؟ او په ھند •
  .کې ولې ناکامه ده؟

د افغانستان کشفي امنيتي ارګانونه ولې د آی، اس، آی د ترھګريزو بريدونو مخنيوی نه شي •
  .کولی؟
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.                                                          اکستان د ترورستي اعمالو د مخنيوي په اړه څه بايد وشي؟د پ••••
  د پورته سوالونو ځوابونه

پنجابيانو د پاکستان له جوړيدو راپه دٻخوا له افغانستان سره دښمني پيل کړي ده، چې : لومړی ځواب

  :اصلي لوی عوامل يې دوه دي

انستان د ډيورنډ ناولي کرښه نه مني، د کرښې آ خوا پښتنو او بلوڅو د خاورې غوښتنه افغ•
کوي او يا د پښتنو او بلوڅو آزادي غواړي، د افغانستان دا ډول غوښتنې د پاکستان د تجزيې 
سبب ګرځي، چې پاکستانيان د دا شان غوښتنو پر وړاندې په افغانستان کې ھر ډول ترورستي 

  .وياعمال ترسره ک

ھند د پاکستان دښمن ھيواد دی چې د . افغانستان له ھندوستان سره اوږده تاريخي دوستي لري•
؛ ١٩۶۵؛ ١٩۴٨. (دواړو ھيوادونو تر منځ څلور ځله لويې جګړې رامنځ ته شوي دي

، ھمدا د پاکستان دښمني له ھند سره د دې سبب شوي ده چې له ) او د کارګيل جګړه- م١٩٧١
زما د دښمن دوست زما دښمن دی او زما د :(ي کوي، لکه چې مشھوره دهافغانستان سره دښمن

  .)دښمن، دښمن زما دوست دی

ھمدا دوه بنسټيز عوامل دي چې پاکستان يې پر وړاندې ھر ډول مخالفت کوي او د پاکستان له 
 د اس1م او جھاد تر نامه د افغانستان پر ضد ھر ډول تروستي کړنې) ،ز١٩۴٧(جوړيدو راپديخوا

  .8ندې ترسره شوي دي او د اس1م دين يې د خپلو شيطاني اعمالو لپاره وسله او وسيله ګرځولي ده

په افغانستان کې د آی، اس، آی ادارې ترھګريزې کړنې له دې امله بريالی دي  :دويم ځواب

ډال جوړ کړي او خپلو اجنټانو او چې د اس1م له سپيڅلی دين څخه يې د ترورستي کړنو لپاره توره او 
8س پوڅو ته يې په 8س کې ورکړي دي ترڅو په افغانستان کې ترورستي کړنې ترسره کړي، د آی، 
اس، آی لپاره په افغانستان کې د خپلو اجنټانو د استخدامولو امکانات ھغه مھال 8 پراخ شول چې 

 روسانو پر خ1ف پاکستان ته پنا يوړه، خو په روسانو په افغانستان باندې يرغل وکړ، ډٻرو افغانانو د
دې نه پوھيدل چې د يوه دښمن پر وړاندې د بل تاريخې او قسم خوړلي دښمن لمنې ته ولويدل، ھغه 
وو چې د اوږدو کلونو په تٻريدلو سره د ډٻرو ھغو افغانانو ماغزه ومينځل شول چې پاکستان ته مھاجر 

غلل او بد يې تر پام ښه راغلل، چې له امله يې پاکستان شوي وو، داسې چې ښه يې تر پام بد را
مسلمان، ورور او د خپل ھيواد په سترګه ورته ګوري او افغانستان ته د يو کفري او پردي ھيواد په 

نو ځکه خو آی، ) د افغانستان لپاره د 8ستوڼي مارانو حيثيت لري(نظر ګوري، چې په حقيقت کې 
 مرسته په اسانۍ سره کولی شي په افغانستان کې ترورستي کړنې اس، آی د خپلو دغو اجنټانو په

لکه وړاندې چې وويل شول، پاکستان له ھند سره د افغانستان په نسبت لويه دښمني لري . ترسره کړي
پاکستان تل کوښښ کړی دی چې په ھند کې د افغانستان په شان ترھګريزې کړنې ترسره کړي، خو 

خپلو شومو موخو کې ناکام دی، وجه دا ده چې د پاکستان آی، اس، آی پاکستان د ھند پر وړاندې په 
  .سازمان د ھند په خلکو او د ھند حکومت په دننه کې د افغانستان په شان اجنټان او 8سپوڅي نه لري

د افغانستان کشفي او امنيتي ادارې د آی، اس، آی د شيطاني کړنو پر وړاندې له  :دريم ځواب
  : دي چېدې کبله پاتي راغلي

په کشفي ارګانونو کې غيرمسلکي کسان ګمارل شوي دي او مسلکي کدرونه د پاکستان په •
  .غوښتنه باندې ګوښه شوي دي، په ځانګړي توګه د رھبرۍ په سطحه کې

د افغانستان د ملي امنيت عمومي رياست داسې واک او ځواک نه لري لکه څه ډول چې بايد •
د حکومت د دولتي امنيت وزارت، واک او ځواک او يا د لکه د ډاکټر نجيب e (ويې لري، 

  .)ھمدغه آی، اس، آی اداره
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  )پنځم ستون(د افغانستان په کشفي او امنيتي ادارو کې د دښمن ھيواد د نفوذي کسانو شتون•

  .په لويه کچه باندې د وطندوستۍ انګٻزې او لوړې روحيې نه درلودل•

  . شتونبه امنيتي او کشفي ادارو کې د اداري فساد•

  :د آی، اس، آی د ترھګريزو کړنو د مخنيوي 3رې: څلورم ځواب

يې خوړلي وي له کشفي او امنيتي ادارو څخه دې ) راشن(ټول ھغه کسان چې د پاکستان ډوډۍ•
  .وايستل شي

په کشفي او امنيتي ارګانونو کې دې مسلکي او ھيواد ته ژمن کسان د رھبرۍ او نورو ټولو •
  . برخو کې وګمارل شي

 ملي امنيت تشکيل د وزارت کچې ته لوړ شي، په کړنو کې دې نامحدوده خپلواکي ورکړل د•
  .شي

امنيتي او کشفي کسانو ته دې د وطن دوستۍ او پخپله خاوره باندې د سر ښيندنې انګيزه او •
  .روحيه ورکړل شي، د دوی امتيازات دې لوړ شي

  .د فساد او اداري فساد مخه دې ونيول شي

 او بلوڅو وروڼو سره دې د حکومت د اړوند ادارو لخوا اوږد مھالي پوځي، له کوزو پښتنو•
  .اقتصادي او نورې وړ مرستې ترسره شي

  .د آی، اس، آی په شان د ملي امنيت ادارې لخوا د ننه په پنجاب کې بالمثل کړنې ترسره شي•

  نور بيا

  


