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 2 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 

 

                      ۱۳۰۰/  ۰۳/ ۰۳                سرلوڅ مرادزی

 بیا هم د جنراالنو په ژبه خبرې!
 

 .تل د جنراالنو په ژبه غږېدالی دیره بیا د افغانستان په اړه یاریخ په اوږدو کې د سیمې او په تتپاکستان د خپل لنډ ګنډ 

 پاکستان کې ملکي سیاستوال ګونګي او لومړۍ خبره تل په عسکري ژبه کیږي.  

« امت » ، تازه ورځو کې د ادولتي موسسې مشر جنرال اسلم بیګد پاکستاني پوځ یو پخوانی بولندوی او د ملي امنیت ن

د موضوع په تړاو لته د ، درکه کړې او څو پوښتنې یي ترې کړيپه نوم د پاکستان د یوې اردو ژبې ورځپاڼې سره م

 . دوه پوښتنې او ځوابونه رااخلمد نوموړي لګې په موخه یلنډون او ب

دونکي ستراتیژیک تړون د نیوکې پتوګه  الریونونه یغان دولت او امریکا تر منځ په  ک: د افغانستان خلکو د افپوښتنه

 ؟ا الریونونه د حیرانتیا وړ نه ديکړی ایا د

 : ځواب 

و نیوکه څرګندوې چې طالبان د افغانستان سیاسي ډګر ته ننوتي او هڅه کواشنګټن په ستراتیژیک تړون د خل د کابل ــ

. همدارنګه باید چې خلک د طالبانو مالتړ کوي څرګندوي. بلخوا دا الریونونه ورسیږيکوي له دې الرې خپلو موخو ته 

ن کې د سیاسي ځي چارو ته پاملرنه نه کوي بلکې افغانستادا خبره په پام کې ولرو چې طالبان د پخوا پشان یوازې پو

ې ددې هیواد دولت . دا باید هم ووایو چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو روسته یوازې طالبان دی چبدلون په لټه کې دي

 . اداره کوالی شي

تان او سیمه کې د پنجابي پوځ لید ، خو پاکسپاکستان پورې اړه لري که څه هم نوموړی د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې

 : ستراتیژي په ګوته کوي ، وایياو  لوری

 ؟   ام یا کودتا وړاند وینه کوالی شۍ: ایا تاسې پاکستان کې د یوه غیر قانوني اقدپوښتنه

مخکې داسې حالت سره د مخامختیا لپاره  ، له دې کبله دښېدالی شيیچې بحران څوکې ته ورسیږي هر څه پ: کله ځواب

 .تر مخکې چمتووالي پکار دی

ستراتیژیک  د د هند او متحده ایاالتو تر منځ» لي و خپله یوه مقاله کې لیک مخکې پخوانې مشر دې پوځ د پاکستان   

 .    تړون السلیک شوي دی ورامنځته کولې څارګري ادارې ډملګرتوب او د ګ

 

لس، د هند استخباراتو ام  شپاړ، د انګریزانوڅارګره اداره وسادم ،، د اسرائیلو څارګره اداره CIAپه دغه تړون کې   

. دا ټول همدا اوس د ګډون لرينګه او نوراستخبارتي سازمانونه چې افغانستان کې فعال دي انو او څیړنو څټد پلادارې 

   د بې ثباته کولو په لټه کې دي ین، روسیه او نورو اسیایې هیوادوپاکستان، ایران، چ

دیځ یروزل کیږي او بیا شمال لومخالفین  په سروبې او کندهار کې یان یا ضکمربند ناراد خبره د قبایلې سیمو  په د بیګ

بلوچستان د خپلواکې پوځ  د لشکرګاه او ناوې په  پوځې اډو کې د ازادمهال هم .و لپاره استول کیږيد عملیات ایاالت ته

  .یږيیسو او وسلو سمبالپه پ او او فعالیږي روزلپه موخه  سقوط  ته دجنګیالې بلوچستان ایاالت 

 تحریک ومپه ن و. د پاکستانې طالبان، دوی په مقاومت الس پورې کړيایاالت کې یوه نوې ډله شکل نیسې دیځیپه شمال لو

   «.رامنځته کړي دی ت  نورو ارامو سیموته یو جدې ګواښاو د ایالقبایلي سیمي امنیت  د

ر . په بدل کې د پاکستان پوځ په څلویو مرستیاله جګړه وي هند لپارهد متحده ایاالتو اود راپورنو پر بنسټ دا جګړه به  

دیځ  یپه شمال لو ،جګړهد افغاني طالبانو پر وړاندې  منځ کې د پاکستانې قبائیلې سیمو. جبهو کې مصروف ساتل شوي دی

څخه  ، د بمبی چاودنوغوښتونکو پر وړاندې جګړهد بلوچستان د خپلواکې ، ابلهایاالت کې د پاکستانې طالبانو سره مق

یچن حاالت  . دا ټول پو ځ لپاره یو دروند بار او ګران کړکډیریدلهند پوځ شمیر  پولو دورسته د هند او پاکستان پر 

 .«همدی سره  بې کچه د پوځ زیرمو څخه استفاده کیږي. له رامنځته کړي دي

نو د د خپلو ټولو اندیښنو د درملنې لپاره پاکستان کې د پوځي کودتا او په افغانستان کې د طالبااسلم بیګ له دې کبله 

 .حکومت لپاره سترګې نیولي دي

داسې ښکاري د اسلم بیګ موخه داوی په کور دننه افغانستان کې هغه ډلې چې ځان د دولت اپوزیسیون بولي او یا هغه 

پاکستان په الرښوونه  دولت پر لوړو څوکۍ ناست دی امریکا سره د ستراتیژیک تړون په مخالفت کې دمجاهدین چې د 

 .نو د کورنی لښکر دنده ترسره کویطالبا او امر د

 

په واشنګټن کې یوې غونډې ته په  د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پوځ لوی درستیز پروېز مشرفبلخوا تازه ورځو کې 

 : ديیلی و وینا کې



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

افغانستان هند ته ډېر نږدې شي نو د پاکستان څارګره اداره ای اېس ای دې ته اړتیا لري چې افغانستان کې د خپلو  که» 

  « .لپاره ګامونه پورته کړي یتوبخوند ګټو د

زده کړو لپاره ادارو کارکوونکي د  ، امنیتي ځواکونه او د څارګروانتاوسمهال افغان ډپلوما زیاتویي ړنومو»همدارنګه 

: رته راځيیهند څخه دکتورین ترالسه کوي او بچې د پاکستان پرضد له  ويپروېز مشرف پر افغانانو تورلګ .هند ته ځي

غوسه نه شي که پاکستان ای په  جاري ساتلو ته اجازه ورنه کړو، که داسې کیږي نو هیڅوک باید موږ باید د دغو چارو 

نستان کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره مقابلې ته مخه کړي او په وړاندې یې ګامونه پورته اېس ای ته امر وکړي چې په افغا

 «.کړي

ی ټلویزیون له الري هم  جنرال مشرف د امریکا ږغ ټلویزیون له یوې خپرونې سره چې وروسته بیا د اکپرس پاکستان

کستان تر څنګ  څرنګه هیوادونو په جګړه کې د پا، د هغې پوښتنی په ځواب کې  چې افغانستان به د بهرنیو خپره شوه

 :ودریږي ویلي

 .«دغو خبرو چې کرزي کړي خوښ نه یم زه دقیقاً نه پوهیږم، زه فکر کوم چې دا د لیونتوب خبرې دي، زه په» 

څو رګري اداري پخواني رییس څو مهال وړاندې په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي وو تراجنرال حمیدګل د پاکستان د څبل 

ان به بېرته افغانستان . هغه وایي چې طالب، افغانستان ته سوله نشي راتالیونه وځيسرتیري له افغانستان څخه بهرني 

 . ته ورګرځي

پرې هیڅ د ، چې د حقاني او د هغه د ډلې لخوا ویلي و چې حقاني یو پاکستانی دینوموړي همدارنګه ځو ورځې مخکې 

 ! ، یانې چوپتیا د رضا نښه دهرد ځواب وانه وریدل شو

  !حقاني دې دا پنجابیتوب مبارک وي د

د  مه ۱۲د اکتوبر په ویندوی جنرال اطهرعباس فرانس پریس خبري اژانس ته  د پاکستان د پوځپه یوه بله پراختیا کې 

امریکایي پوځي چارواکو دا ادعا رد کړه چې ګنې د دغه هیواد پوځیان وسله والو سخت دریځو ته اجازه ورکوي چې له 

، دا بې اساسه او زه دا په کلکه ردوم » خپلې خاورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي.

 «غلطه ده.

نو په ، د کونړ او نورستان پر والیت توغندي ولي  داجنراالن د افغانانستان پر خاورهدا چې پاکستاني پوځیان خپله د افغا

 .  چوپه خوله پاتیږینیوکو تل 

امریکا ته دا یادول پکار دي چې پاکستان » ویلي وو  د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانيلږه موده وړاندې 

 «ن او عراق سره دې نه پرتله کیږي.افغانستا، اټوم بم لري او د اټومي ځواک دی

او غواړی د پاکستان په کور دننه ستونځې د برچې په پاکستاني جنراالن چې د هغه هیواد په سیاست کې برالسي دی 

 . یوازې پخپلو عسکري عینکو کې ګوريدونکی حاالت هم یکې  بدل او نړۍ سیمه  زور حل کړي په

لګه ګڼل یمعمر القذافی مرګ د زده کړی ښه بلسمشر اوباما په قول د لیبیا د پخواني مشر دې جنراالنو ته د امریکا د و

 ! کېدالی شي

 پای

  

 :اخځونه

 لې بریښناپاڼېیال بیب
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