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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 لو مخکې په    ئرالي

         م٢٣/٠٧/٢٠١٠                                                                           سرلوڅ مرادزی
 

  د امريکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرو پر سر ناندرۍ
 

نمېرمن هيلريې د امريکا بهرنيو چارو وزير  مه پخوا له دې چې د افغانستان پالزمېنې کابل ته ١٩ د جوالی په   کلن
يوال کنفرانس کې برخه واخليراشي او د کابل  ي وي  دولتي تلويزيون د پپاکستان کې، په ن خبرو کې سره په  ي 

ه خبر وي  چې بن الدن په پاکستان کې پ دی ،زه باور لرم: ي وويل   .چې ونيول شياو دا به ډېر 
، چې بن الدن و مرکزي استخباراتو لوی رېېس ليون بانيتا هم ويلې امريکا د  په پای کې د مياشتېمی همدارنګه د

خه برخمن دی کې دپاکستان  ای  ن   .خوندي استو
و  و لوی وياند  يوازې  ې مخکې د نا  په ډاډ سره سره سملوماتو ما استخباراتي له زموږ« ويلي و جنرال بالتز ور

  ». چې د طالبانو مشر مال محمد عمر په پاآستان آې پ دیويلی شم
يالني  په يوه خبري کنفرانس ٢١خو د چارشنبه په ورځ د جوالی په  ي وزير سيد يوسف رضا   مه د پاکستان لوم

د  امريکا د القاعده مشر بن الدين او د طالبانو د ډلې مشر مال عمر پاکستان کې نشته او دا په حقيقت کې :  وويل کې 
ن د خبرو په اړه د  ون وود بهرنيو چارو د وزيرې هيلري کلن ک غبر   .پاکستاني چارواکو  چ

ل نه دی چې پاکستاني لوړپوړي چارواکي په پاکستان کې د ترهګ ی  الدا لوم و او مشرانو په شتون رو د 
ي و منکري يوالو په ستر ي ک او د ن ای ورننو    .ې له جامو سره يو

ه د خپل  اوس روزلې او پاللېغوندې خپلې لور لکهد پاکستان ای ايس ای چې د امريکا استخباراتو  غواړې هر 
ي CIAاستاد  خه  هم پ ک   !  

ي چې د پاکستا يالني بايد وپوهي ينو نورو لوړ پوړو چارواکو هم کله ناغلی رضا اکله په شعوري او يا ن 
يشتون اعتراف، طالبانو او نورو ترهګرو ډلو او مشرانو په  د القاعده په پاکستان کې،ناشعوري ډول  او دا هغه  ک

ي  په پل...ه دي چې  ي    )١(  !ت وهلو نه پ
روپ مشرنوازشريف په الهور کې د خبرياالنو ) ن(سلم لي د روان عيسوي کال د جوالی په درېيمه د پاکستان د م

ې ته په وينا کې ويلي وو  ترهګري د پاکستان له بهرن پاليس او ملي سياست سره نېغ په نېغه ارتباط « :يوې غون
ي    »لري او دا تګالرې په اسالم اباد کې جوړې

ل د يوه ايس ای پخواني مشر مت مه د پاکستان د دوزخي سازمان ای ١۶د روان کال د جوالی په  قاعد جنرال حميد
پاکستان پلوه وسلوال طالبان بريالي دي او راتلونکی : اييخصوصي تلويزيون ای ار وای سره په مرکه کې واني پاکست

  !حکومت به په افغانستان کې د دوی وي چې د پاکستان خواخوږي دي
کال په جوالی کې د پاکستان د پوځ ويندوی جنرا  مرکه امريکايي تلويزيون سره خپله يوهل اطهرعباس ، يو پروس

ل بدينکې د طالبانو د مشر مال محمد عمر وند د مشر  ، مال جالل الدين حقاني او مال نذير سره د ، د اسالمي 
ېپاکستان د خه پرده پورته ک ه پوځ له اړيکو    .  چې داسې اړيکې شتون لري وي يي اعتراف ک او په ډا

ايمز ليکيې کال همدپه ن ويلي دي چې د «:  و يوه بل پرمخت کې نيويارک  د امريکی مرستيال ولسمشر جوباي
که ز ايونه په پاکستان کې دي نو  يالقاعده مهم  يتوب کې پاکستان را  .»موږ په لوم

واب کې پاکستاني  ون د پورته خبرو په  ه وويل چې بن الدين ه يلدوی ب. لی وودمقاماتو او رسنيو ډېر ژر غبر ن
يس لخوا رد يچې روسته دا خبر هم په ډېره ب. د افغانستان په غزني کې پ دی ه د امريکې د دفاع وزير رابرت 

  . ې وهشو
د پاکستاني رسنيو د خبر له مخې د پاکستان يو بل متقاعد جنرال اسلم بي د امريکې د نوې ستراتيژۍ او افغانستان ته 

او ود دېرش  شش تيپ از کماندوهای زبده و بسيار حرفه ، ١٩٨٥شوروی در « : يلي وزرو سرتيرو د استولو په ت
اد بکسال مسکو رسمًا از دولت اسالم آای خود را برای پيروزی در افغانستان به کابل اعزام کرد، اما ظرف ي
تا راه  ننگ روسيه از مجاهدين خواستيم درخواست نمود تا راه خروج به آنها داده شود و ما برای دور ساختن اين

 .»بازگشت را به آنها بدهند
، شورويانو ته د بيرته برې کوي او الپې وهي دلته هم پاکستانی جنرال د جهاد په مهال يوازې د پنجاب په م خ

ه نه بل چاوتونالر دده پ ومان پنجاب چمتو ک ي او وايي . ه    : نوموړی پخپلو خبرو کې وړاندې 
هيالری کلينتون وزير خارجه آمريکا مبنی بر اينکه القاعده در مناطق قبايلی دولت تشکيل داده است آنرا ادعای « 

، باجور، دير و ی القاعده در مناطق قبايلی، سواتهيچگونه اردوگاه و يا پايگاه تروريست: محض خواند و افزود
  .نيست اصًال امکان پذير  ورستان وجود نداردوزي



 
 

 
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 لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

اظهارات کلينتون در واقع موضع اوباما، گوردن براون و مان موهان سينگ و اشاره ای خطرناک برای : وی گفت
دولت بايد با جرات و قاطعانه به آن پاسخ داده برای قطع اينگونه اتهامات هشدار دهد و اگر ندهد . پاکستان است

عقل آيند و هرگونه حمله به پاکستان به شکست نيروهای مسلح اين اخطار را خواهند داد که آمريکا، انگليس و هند به 
  .»انجاميده و پشيمانی را همراه خواهد بود

 اعتراض  وارو واروواد په کورنيو چارو کې د ترهګرو تر نوم الندې د پاکستان په يرغل پهخپل هيدا چې افغانانو د 
ی ، هغه  هېواد امنيتي چارواکو درې  دکې يوازې د کابل کنفرانس په درشل . پاکستان بيخي په هي شميرلي ک

کشمير پر سر د هند نيوکې هم د پاکستان په همدارنګه  د  . ونيولي ،ې په پاکستان کې يي روزنه ليدلېترهګري ډلې چ
کاري  ه نه  و کې   د  مالت او ننګه په د پاکستان،همدا نن په کشمير کې د هند د امنيتي چارو پازوال! ستر

  .ترهګرو يرغل وغنده
ولو سربېره نن  خبرې او نيوکې هم په  امريکې د خپل پير استادو سره په مينه او يارانه کېپاکستان د ترهګر،  له دې 

و اخلي ه کويملن ونو يي بدر وا  . او په 
  

ي د کارغه ستر ونهاو ې له بازه نه شرمي وا ي پر زمري باندې  يدړ ک    
اد ملن جان          اروا

 
ه د پ و کرونولوژي په دې تو ول واکمنان که هغه ملکي، د ې يپاکستان   ، متقاعد او يا برحال دي له ، پو

  . خه په ننګه او مالت کې شريک دي، طالبانو او نورو ترهګرو القاعده 
ۍ  ژوندی دی  چې د ترهګرو مرکز دی ، په ترهګرۍپاکستان او که د ترهګرو مالت ور سره نه وي پاکستان به د ن

چه شتون ونلري پ      ! ر ن
ندونې  ر   : يني 

ول خلک هغ، په دې مانا عاميانه اصطالح دهپس له تيزه پلت وهل يو   ) :١(  ه چې د ولس په منځ کې رسوا شي او  ه 
ه ناشوني دهپرې خبر شي ولو ه  .، د هغې د پ

 
  پای

  
ونه    :اخ
ېــ افغا ناپا   ن جرمن انالين او روهي بري

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


