
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

              ۱۱13/  ۱1/ ۱1                                                      سرلوڅ مرادزی

 !د کشمیر جبهه او د پاکستان کورنی انفجار

 ــ واکمنې پوځيي پنجابد  ، پېښېهند سره د کشمیر په جبهه او هم په کور دننهښکاري چې داسې  له روستیو پراختیاوو

ړاو ته نه کنترولیدونکی پنوې او  له منګلو وځي او په دواړو ډګرونو کې تاوتریخوالي او کړکیچ ،استخباراتي جالګۍ

 !ورننوځي

د لنډمهاله او  ددې هیواد استخبارات پاتې شوي اوتل پوځ او کې د واک او راج زیرمه،  کلن تاریخ ۶۶د پاکستان په 

د پوځي کودتاګانو په  ISIپوځ او پریکړه کوي.  موخو په ټاکنه او پلیتابه کې یوازې دوی لومړۍ خبره او ستراتیژیکو

و په وخت بیا خو د ملکي حکومتون ،ونه او داړې ورښکاره کويغاښمخ،  څېره، ټوله خپله بڼه اصلي همهال خلکوته پ

یوازې بیا  ډاره غافل نه شي، واک او پوځ له ، ترڅو خلک دوغواړي ځان وښۍاو کله چې  شا ته نیسيځان د پردې 

 !د سبوتاژ تګالر مخې ته بیایيتل د ملکي حکومتونو په وړاندې او یو مټ خلکو ته ځلوي او  نیم مخ خپل

، د مار او نولي دا عبدالولی خان، د پاکستان د پوځي او ملکي حکومتونو پورته حالارواښاد مشر فقید  د پښتونخوا

 :داسې بیان کړی وه د پښتو په یوه لنډۍ کې لوبه، یو وخت

 اول دې دور د ډنډو وو
  اوس په ډنډو کې دې جنډې وهي ټالونه

 

او نړیوالوته په ظاهر کې ملکي حکومت واکمن ښکاري، خو  په کورني او بهرني پاکستانیانونن هم سره له دې چې 

  یږي.بیان په ژبهد پوځ او استخباراتو ې روستۍ خبره ک سیاستونودواړو 

د ملي توپیرونو او د هغو پر بنسټ له تاوتریخوالي او کړکېچ سربېره، یوخوا د  له پخوا زیاته پاکستاني ټولنهاوس 

لخوا په پاکستان کې د او ب د ټلوالې ، پوځیانو او د دوی په مالتړ د مذهبي سخت دریځه او توندالروځواکمنو استخباراتو

د جګړه  خواو ترمنځ بیا ویش پر سر ددغو بېالبېلو د د واکونو منځ ویشل شوې اویموکراتو ځواکونو ترسیکولر او ډ

   سختیږي. هرې ورځې په تېریدو ال

 د تحریک منهاج القران مشر ډاکټر طاهر القادري په الهور او اسالم اباد کې که د بلوچستان، پښتونخوا، سندیش،

 ، په دغو ټولو روستیو پراختیاوو کېوکتل شيته  متقابلو ډزوکشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځیانو او  الریونونو

 خوالي په څرګنده لیدل کیږي.یپورته کړکېچ او تاوتر

تنو زیات ټپیان  ۱۱۱او له  ووژل هزاره توکمه شیعه مسلمانان د بلوچستان په روستیو پېښو کې چې څه دپاسه سل تنه

په کمین کې  اود پردې ترشا السونه د داسې پېښو تاریخي شالید په ژوره توګه وڅېړل شي او ، بې له دې چې شول

 ګډوریاو د قربانۍ  ځواکونه په ګوته شي، پړه ټوله هلته د بلوچستان په ملکي حکومت ورواچول شوهاصلي ناست 

 وګرځید! یوازې دا ملکي حکومت

سیاسي فعاالنو د پاکستان د صدراعظم دا پرېکړه د بلوچستان د د سیاسي چارو څېړونکي او په ټولنیزو رسنیو کې » 

بې صالحیته حکومت د ختمېدو لپاره پر ځاى بللې، خو پر ځاى یې واک ګورنر یا والي ته له سپارلو سره اندېښنه 

ي څرګنده کړې چې که د وسلوالو په خالف اقدام ونه شي نو کېداى شي پوځ بیړنى حالت اعالن کړي او د ډیموکراس

 «ازادي راډیو بهیر په ټپه ودرېږي.
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ستان ملکي حکومت بې صالحیته نه وایي چې چا او ولي د بلوچ ولېد سیاسي چارو دا څېړونکي  پوښتنه دا ده، خو

څوک په ټپه دروي او پوځ د بېړني حاالتو د اعالم په نوم په ، د دیموکراسۍ بهیر، د وسلوالو تر شا څوک والړ ديکړی

 ؟موخې غواړي پلې کړي بلوچستان کې کومې

 او ړنګ یي کړي پښتونخوا کې هم دا هڅه روانه ده چې د عوامي نشنل پارټي حکومت لومړی بې صالحیته وګڼل شي

د بې  ،مرکزي استخبارات او پوځ ولېخو  پوځي حکومت ته الره اواره شي. او روسته د چارو د قابوکولو په نوم

پالي او د ولې ې صالحیت کولو له بهیر مخکې د ملکي حکومت سره مرسته نه کوي او د هغه پرځای مذهبي توند الر

  کاروي؟ولې وړاندې د یوې وسیلې پتوګه  لپاره یي د ملکي حکومت په پوځي حکومت د واکمنۍ

 میشت دی، د خبلایر خبرې ویب پاڼې په ویناکاناډا کې  چې د تحریک مشر  د منهاج القران موالنا طاهرالقادريبلخوا 

، د نن پرویز مشرف دده مرسته کوي مخکې یي د پاکستان د پخواني دیکتاتور جنرال پرویز مشرف ملګرتیا کړې وه او

ده په خپلوغوښتنو کې  خپلو زرګونو پلویانو په استازیتوب تېره اوونۍ په الهور او بیا په اسالم اباد کې الریون وکړ.

په انتخاباتي سیستم کې د اصالحاتو، د انتخاباتي کمیسون له لغوه کېدو وروسته د نوي کمیسون د  »ر کاوه چې ټینګا

جوړېدو، د ټولو ګوندونو په خوښه د موقت حکومت جوړېدل او د ملي جرګې په شمول د څلورو ایالتونو د صوبایي 

  «تاند جرګو منحلول غواړي.

په ظاهر نورې یي ایسته کړو،  غوښتنه ومنحلولد څلورو ایالتونو د صوبایي جرګو د  پورته غوښتنې که له هغو څخه
ملکي حکومت پخپلو کارونو کې پاتې چې  په دې خبره و اصلي ټینګار خو د نوموړي لريله قانون سره ټکر نه کې 

 !ې په الس کې واخليد چارو واګراغلي او پکار ده چې پوځ 
 

چې ویل کیږي پوځیانو او  مشر عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوندهمدارنګه د روهي بریښناپاڼې په وینا 
، تیره ورځ د یوې غونډې پر مهال د زرداري حکومت باندې سختې نیوکې وکړې استخباراتو سره نږدې اړیکې لري

چې لوی مارش ته دې چمتو اوسي او هم کړی غږ دا و نوموړي پر خپلو پلویان او د ده د ګوښه کیدلو غوښتنه یې وکړه.
 .وکړي ته دې انتظار یوازې د پیل کیدو خبر

 
پرویز اشرف د نیول کیدو حکم چې د پاکستان د سترې محکمې لخوا د د دغه هېواد د لومړي وزیر راجا همداسې 

یواد د سترې د ادارې رییس د دغه هد پاکستان له فساد سره د مبارزې »  رسنیو کې په پراخه کچه خپور او بیا روسته
، چې پراساس یې باید د دغه هیواد صدراعظم د فساد په تور په څلرویشت ساعتونو کې ونیول شيمحکمې هغه حکم 

 «تاند  ردکړ.
د کشمیر پر سر هم د پاکستان پوځي کړۍ هڅه کوي چې د هند او پاکستان د ملکي حکومت ترمنځ د خبرواترو بلخوا 

 .ضا خړه پړه کړيرامنځته شوې ف

کشمیر کې پاکستاني پوځیانو، چې له پولې اوښتي او دوه هندي  » ویلد هند د بهرنیو چارو وزارت وتېره اوونۍ 
د وژل شوي سرتېري سر یې تر اوسه نه دی  دوی زیاته کړه،سرتېري یې وژلي، له یوه یې سر پرې کړی دی. 

  «. روهي موندلی او داسې ښکاري چې پاکستاني پوځیانو به له ځان سره وړی وي

د پاکستان د پوځ دغه عمل ډیر “ په نوي ډهلي کې په دې اړه خبریاالنو ته وویل:” اې کې انتوني“ د هند د دفاع وزیر 
 پاکستاني پوځ ( هندي عسکر وژلي دي دا یو غیر انساني عمل دی.په دغه طریقه، چې دوي)   پارونکې دی.

موږ به د پاکستان حکومت ته اعتراض وکړو او زموږ د پوځي عملیاتو امر به په دې اړه په پاکستان کې له خپل سیال 
 سره خبري وکړي. موږ دغه وضعیت له نژدې څارو.

عسکرو دا راز وژنه مطلقاُ نه منونکې، بیروونکې او وحشتناک عمل  د دوو هندي” سلمان خورشید“ د هند د بهرنیو چارو وزیر 
کېلو متره د کشمیر کنټرول  ۰۴۱د پاکستان اوهند ترمنځ په ګډه  یا ورته ځواب تعهد وکړ.” متناسب“ښاغلي خورشید د  ”وګاڼه.

 سیمه کې چې، دواړه هېوادونه سره بیلوي دا ډول پیښي په مرتبه توګه پیښیږي.
خپله یوه پوسته رامخته کړې او  پاکستانغاړه،  د ډیورندکرښې په برههار کې د سرحدي ځواکونو د یوه مسول په وینا کند همداراز

 پر کرښه نوی تاوتریخوالي او کړکېچ ته لمن ووهي. غواړي افغانستان سره
 

خپله  هم ویلي وو، چې افغانستانکورنیو ستونزو څخه د پاکستانیانو د پام اړولو په موخه څه مهال مخکې پاکستاني چارواکو دا 
 .چې افغان مقاماتو دا ادعا په خپل وخت رد کړې وه بلوڅو ته د روزنې اډې جوړې کړي 3۱۱ خاوره کې
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چې اتومي  مذهبي توند الرېپوځیان ، استخبارات او  یوه جبهه کې پاکستاني پراختیاوو کې لیدل کیږي چېټولو روستیو د پېښو په 
، شخړو او د ناامنیو نه یوازې په کور دننه کړکېچ او تاوتریخوالي ته لمن وهي بلکې په سیمه کې هم ،وسله هم په الس کې لري

 دي! همدوی جګړو د دوام المل
 
اداره ورځ  د پاکستاند نړۍ د جیوپولیټکس یا سیاسي جغرافیې، دفاع او بهرنۍ پالیسۍ مشهور کارپوه رابرت ډي کپالن په وینا،  

غورځنګونه زور اخلي ممکن د دغه هیواد سرحدونه له سره  لتونپالیې چې د دغه هیواد بږي او په داسي حال کیتر بلې ګران
ه یو ځای څرګنده نه ده چې پاکستان د یوه هیواد په توګ»ي په خپل روستي کتاب )د جغرافیې انتقام( کې لیک نوموړی ترسیم شي.

غه هیواد کې د بلوڅو بېلتون غوښتونکی غورځنګ، د سندیانو ملتپال غورځنګ او نور شته چې د د دای شي ځکه چېیپاتې ک
کپالن، چې د ژورنالیست په توګه یې د  .«د دغه هیواد اداره او کنټرول سختیږيموجودیت له کبله یې په راتلونکو کلونو کې 

ما ته په یو څه اوږدمهال کې هغه پولې چې پاکستان له  »وایيړو په اړه راپورونه لیکلي ، ایران او عراق په شمول د ډېرو جګ
حقیقت دا دی چې پاکستان، هندوستان او »کپالن زیاتوي «افغانستان او یا پاکستان له هندوستانه جال کوي، تلپاتې نه ښکاري.

چ سبب شوې ده حال دا چې یکره جال شوي او دا مسله د ډېر کړافغانستان، چې د زرګونو کاله ګډ تاریخ لري، په مصنوعي ډول س
 «تاند د دوی ترمنځ ډېرې جاذبې شته.

 پای

 

 

 
 


