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  نثار احمد صمد: ژباړن 
 

  سيال طالبان د امريکايی پوځ پر ضد سره يو سول
  

د پاکستانی جنګياليو دا . متحد سول تر څو د امريکايی پوځيانو د توندې څپې پر ضد وجنګيږی مخالف طالبان سره 
  . خوځښت په افغانستان کی د تشدد د ډېرښت بېره راپورته کړې ده 

  
ضد د پاکستانی طالبانو درو سيالو ډلو پر يو موټی کېدو باندی موافقه وکړه تر څو په افغانستان کی د نړيوالو ځواکونو پر 

يوه متحده جبهه جوړه کړی او په دې ډول د هغو زرګونو رارسېدونکو امريکايی پوځيانو سره وجنګيږی چی د بارک 
  . اوباما د يرغليز پالن له مخی دغه هېواد ته رارسېدونکي دي 

يو اتحاد چی په سيمه کی درو خورا غښتلو جنګ مشرانو خپل منځی مخالفتونه ليری کړل او په ئ ګارډين په دې خبر سو
  .دی » شورای اتحادالمجاهدين « کی سره ودرېدل چی نوم يی 

  
بنسټ پال ملګرتوب په خورا شديد ئ د ناټو افسران ډاريږی چی د پاکستان د وزيرستان په قبايلی سيمه کی به دغه نو

ښت چی د ډول د پولې څخه د جنګياليو د راتيرېدو او دځان وژونکو يوه څپه رامنځته کړی يعنی هغسی يو خوځ
  .افغانستان په هکله به د امريکا د ولسمشر ستراتيژی د هغې تر جوړښت مخکی دړی وړی کړی 

  
د دغو جنګياليو تر منځ اتحاد د افغانستان د طالبانو د روحانی مشر مالعمر د غوښتنی له مخی وسو چی پاکستانی 

  . کړو » نستان د اشغالګرو ځواکونو څخه آزاد افغا« تر څو ئ جنګياليو ته يی وويل چی په خپل هېواد کی جګړه تم کړ
د پاکستانی طالبانو غورځنګ د درو پياوړو ډلو په توګه بې اتفاقه سوی و چی جنګی مشران يی بيت اهللا مسود او د هغه 

مسود د يو تشدد ډوله جنګ په ترڅ کی پخپله پاکستان هدف ګرځولی و ، . سرسخته حريفان مولوی نذيز او ګل بهادر وو 
و هم د پخوانۍ صدراعظمی بينظير بوټو په وژلو تورن دی ، خو نذير او بهادر بيا په افغانستان کی د نورو ښورښيانو ا

  . تر څنګ د جنګېدو لپاره خپل سړي ورلېږل 
  

ر دغه اقدام د اوس لپاره په پاکستان کی يوه لنډ مهاله آرامي رامنځته کوی خو ناټو يې بيا د هغو ځواکونو له درکه د خط
سره مخامخ کړې چی د برتانوی پوځيانو په شمول چی پاکستانۍ پولی ته نږدې مستقر دي ، د افغانستان په جنوبی او 

  . شرقی سيمو کی ځای پر ځای دي 
دا خو موږ ته د انديښنې وړ ده چی دغسی له سره يوځای کېدل ګورو « په پاکستان کی يو لويديځ امنيتی مامور وويل چی 

  ». رګي نه سی پټېدای پر دې کار ست. 
ورکړ چی ملکی وګړی به د افغانستان ئ د جنګ د زياتېدو بېره هله رامنځته سوه چی پرون نړيوال سور صليب خبردار

د سور صليب عملياتی رًيس پيری کراهن بولی وويل چی عام افغانان په . په شخړه کی د شدت له امله ډېر تلفات ووينی 
  .تر بل هر وخت نن ډېر د خطر سره مخامخ دي  کی د جنګ د پيل راهيسی ٢٠٠١

 کسان ۵٠٠٠ملګرو ملتونو تيره مياشت راپور ورکړ چی د افغانستان تشدد تير کال هله اوج ته ورسېد چی څه ناڅه 
  .  زيات وو ٪۴٠ ملکی انسانان وو چی د يو کال مخکی څخه ٢١٠٠پکښی ووژل سول چی په هغو کی 

  
چی د هغو بنسټ پالو سره وجنګيږی چی په قبايلی سيمو ئ يځ تر سخت فشار الندی دپاکستان له مخکی څخه ال د لويد

يو بل لويديځ پوځی مشاور چی هغه هم په پاکستان کی اوسيږی ، وويل چی د دغو پاکستانی . کی يی ځای نيولی دی 
دا سيمه د افغان طالبانو او . ليو قوت او کنټرول نور هم پسی زيات کړی جنګياليو اتحاد به په وزيرستان کی د جنګيا

القاعده استوګنځی هم دی چی وزيرستان او نوری قبايلی سيمی د افغان او ناټو ځواکونو پر ضد د حملو لپاره د خپل 
  . ژغورلي امنځی په توګه استعمالوی 
ر څو چی پناه ګاه يی سالمه پاته وی ، له منځه نه دی هيڅ ځای هم کوم ښورښ ت« نوموړي امنيتی مشاور وويل چی 

  ». نو چی دا پناه ځايونه  نور هم پسی تقويه کيږی ناټو يقينأ بايد اندېښنه ولری . وړل سوی 
  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  2از  2 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

دا امريکايی پوځيان .  پوځيان هم ورليږی ١٧٠٠٠د اوباما ادارې په واشنګټن کی اعالن کړی چی افغانستان ته به نور 
اوباما پر اروپايی . ه نږدې په هغو سرحدی سيمو کی ځای پر ځای کيږی چی تر ټولو ډيری ستونځمني دي به پاکستان ت

  . هېوادونو هم فشار اچولی چی دوی هم بايد خپل پوځيان زيات کړی 
  

تانی مال عمر د زياتېدونکی امريکايی چلنج په ځواب کی په وزيرستان کی پاکستانی جنګياليو ته هدايت کړی چی پر پاکس
 راهيسی يی پر خپل هېواد باندی داسی حملې هدايت ٢٠٠٧بيت اهللا مسود ځکه ويريدلی چی د . ځواکونو حملې ودروی 

کړي چی د هغو په ترڅ کی يی په سلګونو پوځيان ، پوليس او عادی پاکستانيان د انتحاری او بمی حملو په ذريعه وژلي 
  . زمن سوي ، حتی پخپله په طالبانو کی جنجالونه راپورته کړي دي خو د ده تاکتيکونه چی د القاعده څخه اغي. دي 

  
که هر څوک په رښتيا هم غواړی چی جهاد وکړی ، نو « مال عمر دغو پاکستانی جنګياليو ته په يو ليک کی وويل چی 

ن په نورو سيمو کی د جنګياليو پواسطه په قبايلی او دپاکستا. بايد په افغانستان کی د اشغالی ځواکونو پر ضد وجنګيږی 
پر پاکستانی امنيتی ځواکونو حملې او د خپلو مسلمانانو وژل مجاهدين بدنامه کوی او په افغانستان کی د امريکا او ناټو پر 

  » . ضد جنګ ته زيان رسوی 
 خپل نهايی پاکستانی طالبان که څه هم خپل عمليات آزادانه مخته بيايی ، خو د افغانستان د طالبانو مؤسس يعنی مال عمر

  . رهبر بولی 
  

بيت اهللا مسود اوس مخ پر « يو تقاعد سوي پاکستانی جنرال طلعت مسعود چی اوس يو سياسی شنونکی دی ، وويل چی 
بيت اهللا مسود د پاکستان په د ننه کی په دوو کليدی جګړو کی د خپلو جنګياليو څخه غوښتي » . امريکايانو ور اړولی دی 
پاکستانی پوځونو ادعا کړې وه . ات دره او هم باجوړ يعنی بله قبايلی سيمه کی اوربند وکړی چی د سوبه سرحد په سو

  . خو زړه يی نه غواړی چی په وزيرستان کی وجنګيږی » بريالي سول « چی دوی په باجوړ کی 
انون عملی جنجالی خبره خو دا ده چی د پاکستان حکومت د جنګياليو دا غوښتنه ومنل چی په سوات کی به شرعی ق

تير کال هم د پاکستانی مقاماتو او جنګياليو تر منځ دوه دغسی پټ تړونونه سوي وو چی شمالی او جنوبی دواړه . کيږی 
  . وزيرستانه يی په بر کی نيول او تر ننه  هم نافذ دي 

دا ده چی څنګه چی لويديځ هېوادونه غواړی چی پاکستانی پوځ دې په وزيرستان کی وجنګيږی ، الکن خبره خو 
د پاکستانی پوځ اصلی ويندوی تورن جنرال اطهر عباس وويل چی . پاکستاني پوځونه هلته څو څو واره مات سوي دي 

چی د دې شيانو فيصله ئ دا حکومت د« ده زياته کړه چی . » پالن نسته « په وزيرستان کی د عملياتو د پيلولو هيڅ کوم 
  پای» . کوی 


