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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

  م١٨/٠٧/٢٠١٠                                                                             سرلوڅ مرادزی
       

  يږيبربنډ سياست الغلګرستان يرد افغانستان په اړه د پاک
 

 يوه ل  د  مه د پاکستان  د دوزخي سازمان ای ايس ای پخواني مشر متقاعد جنرال حميد١۶د روان کال د جوالی په 
و په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوس ک« ي خصوصي تلويزيون ای ار وای سره په مرکه کې وايی نپاکستا ابل د نا

ي او وايي  حميد. » شوې ډوډۍ ده چې بايد وخوړل شي پاکستان لپاره تياره          ل نور هم په مرکه کې وړاندې 
 دوی وي چې د پاکستان په افغانستان کې دپاکستان پلوه وسلوال طالبان بريالي دي او راتلونکی حکومت به «

    »خواخوږي دي
واکې پنجابي ط ههمدارنګه نوموړي دا خبره چې  ه هد. البان هم شته رد ک د پنجابي طالبانو اصطالح غلطه « زياته ک

وک نا امني پيدا کوي هغه ورانکاري او د د.ده حميد گل وسله والو  . په وينا د هند جاسوسان ديه په پنجاب کې چې 
لو مجاهدينو خطاب وک او طالبانو ته په بيا بيا د لي مجاهدين پوهيږيويي سپې   چې د جهاد او مقصد ويل چې سپې

  ».اى افغانستان دى پاکستان نه دى
ي او د اسالم  ل په يادو شويو خبرو هم  حميد چې له افغانستان «باد چارواکو ته سال ورکوي آبسيا نه کوي وړاندې 

ل وار ي او دا  مهالى ح خه د شوروي اتحاد له وتلو  وروسته حالت تکرار نه ک کومت دمخه د افغانستان لپاره من
ي   »جوړ ک

ې مخکې هم د  ل د الجز وينا د اديان نيوز د خبر له مخېريانا پهآو ور يرې رسن سره په مرکه کې ، جنرال حميد 
ايي چېويلي وو وک  د افغانستان په کورنيو چارو کې ، طالبان به خپل اساسي قانون وليکي او په دې اړه نه   

که چې افغانان په کورن ي  ييوالسوهنه وک ه نه    ! چارو کې د بل السوهنه 
ای وړاندوينه کوي چې د کرزي دولت به ژر ختم شي او امريکا به د کرزي  ل بل  ندان  اړو۵٠٠ يا ۴٠٠حميد 

افغانستان به د طالبانو او يا د مجاهدينو د بلې ډلې لخوا اداره شي او د نويو واکمنانو . اروپايي هېوادونو ته واستوي
کېچ نه وي ترمن به هي    ! ډول ک

ل په اند يوازې پاکستان د افغا  دا . حق لريهېواد د يرغل  افغان او پر په کورنيو چارو کې د السوهنېنستاند حميد 
نګهچې دا حق پاکستان ته ولې ل او د پاکستان نور واکمنان يي  د کو او  ندونې په کيسه  ترالسه دی حميد  ر مې 

  ! کې هم نه دي
په الهور کې د  شريف روپ مشرنواز) ن(د پاکستان د مسلم لي   په درېيمهوالی روان عيسوي کال د جهمدارنګه د

ترهګري د پاکستان له بهرن پاليس او ملي سياست سره نېغ په نېغه  «:لي وو ويخبرياالنو يوې غونډې ته په وينا کې
   »ارتباط لري او دا تګالرې په اسالم اباد کې جوړېږي

و او افغان دولت د ترهګرو مخه هلتهرحمان «  ې مخکې وايي چې نا و ور  مالک د پاکستان د کورنيو چارو وزير 
ې وړاندې چې له افغانستانه راترهګر دي غاړه پاکستان ته رااوړيافغانستان کې نشي ډب کوالی او  و ور  ، لکه 

ه او په دې چاودنه کې يي تو ترهګرو په مومندو کې بمي چاودنه وک ي ووژلاو هغه متل دی چې وايي » .   و
  ! موږ پور غواړو  دوی نور غواړي 

ۍ او افغانستان ه، پاکستان ته وايي چې توله ن هرهګر دې خپله خاوره کې دننه وت ، د ، روزنه او پالنه يي بس ک
ه او له افغانستانه غلی شه الس واخله ؛ خو پاکستان هغه الې ورړن ک  ولسې ژبه لکه شيشکه  پهترهګرو خوندې 

ې کار دوی نه ؛ هم ترهګر پالي او افغانستان ته يي راليږي او هم نارې وهي چې داس، هم کوکارې وهيهم الس لګوی
  ! ؟بلکې افغانستان کوي

بهرنيوچارو وزيرانو خبرې  د هند او پاکستان د مه ١۶د جوالی په . اسې چلن له هندوستانه سره هم کويپاکستان د
ه چې قريشيچارو وزير کامې شوې او د پاکستان د بهرنيونا هند د دوو هيوادونو ترمن خبرو ته ذهنًا تيار   ادعا وک

ده وويل د هند او پاکستان ترمن په خبرو کې بدبختي دا ده چې کله د دواړو هيوادونو په خبرو کې پرمخت   .نه وو
که پرېوزي ه پر هند ورواچولهي د خبنوموړ. وشي نو په وروستيو شېبو کې يوه      .رو د ناکام پ

ينې شنونکو بيا ايي د نوموړي خبرې د دوی په   حميد وايي په ساد سرهخو زموږ  ومان ل اوس متقاعد دی او 
تنه دا ده .د دولت رسمي پاليسي نه وي کوم ن په سياست او ستراتيژۍ کې يا د افغانستان په اړه د پاکستاآچی  خو پو

ان ترهګر پرته  دولت له مالتد پاکستان؟ شوی پي بدلون  ورځ تربلې زيات د دومره  په افغانستان کې، په يوازې 
ه کېدی شيورانيو    په دولت کې مطرح کسان،سربېره، پرويز مشرف او نورو ل حميد د متقاعدو کسانو لکه ؟جو

ي هم   ! زوړ او يرغلګر سياست چلوي، د افغانستان په اړه د پاکستان همغه او د مرکزي دولت غ
نه ولوسته چې هندوستان په دې ه کې  د يوه افغان ورور چې نوم يي نه اخلم دا اندي ناپا ه کې دی ما په يوې بري  ل

ي خو زه دې ورور ته وايم چې پاکستان لکه اسراييل د سيمې سرطان او له افغانستان سربېره . چې پاکستان تجزيه ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ۍ ته د ت يوال تروريزم دا مرکز دړې رهګرو د ليږد وسيله دهسيمې او ن و چې دا سرطان عمليات نشي او د ن ، تر
ۍ اراميدالی شي    !وړې نشي نه افغانستان او نه ن

  د پاکستان .پالره هېواد تجزيه غواړي ، افغانان هم  ددغه بي مورو تجزيي سره افغانستان نه خواريږيد پاکستان په
لو ستاينه  د هند په تجزيه کې  ايي چې افغانان خپه شي بلکې افغانان بايد د داسې هلو  لو نه يوازې نه   او په هلو 

يمالت   !هم وک
ې او رسن يي بياني نور افغانان ناپا انته روڼ اندې هم وايي بري ي او  چې   د پاکستان د طالبانو په ستاينه ډکې ک

ې، زارۍ او غالم الر خپه وړاندې يي د بېوس دوی لکه د توپان مرغان  د هوا په بدلون پوهيږي او له کوم ! پله ک
ان کږويلوري چې شمال    . لګيږي همغه خوا  ور سره 

خه مخکېتېر : خو زه دغه ډول روڼ اندو ته وايم يس ای او د پاکستان نورو ، ای ال هم د طالبانو له رات 
اهرشا د بيا واکمن لپاره  دوی د پخواني پاچا محمدظ.مت نه غواړيکوافغانانو ته ويل چې طالبان خپله حنو واکمنا

ي نو بيا زړې خبرې نه وي او اف. جنګيږي ينګې ک مه خو کله چې طالبانو پر حکومت منګولې  غانستان د پاکستان پن
ل ونه غوليږونن بيا همغه زړه لوبه روانه ده. صوبه وه ه چې . ، موږ بايد هر ي کالي خواره دې شي مين د مين

ي    ! وين
  پای

  
ونه    :اخ

ېافغان ــ  نا پا   جرمن انالين او تاند بري
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


