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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ 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

  م٠١/٠٩/٢٠١٠                                                                           سرلوڅ مرادزی 
                

  جګړه بايد افغانستان څخه پنجاب ته انتقال شي
  

واکونو د رات ٢٠٠١په   کال د ملګرو ملتو د پريکړې له مخې ، افغانسان ته د امريکې په مشرۍ د ناتو او ايساف 
ومان په نيويارک کې د نړيوالې موخه دا وه چې د افغاني طالبانو او القاعده غوږون که د امريکې په  ه ورتاو کړي ، 

ول شوی و  رۍ مرکز د دغو زوړ پالو ، متحجرو او ترهګرو پالس الو   .سودا
 چې ې ډلې ته پنا ورکړې وه او دا پلمه يي کولهطالبانو هغه مهال په افغانستان کې بين الدين او د القاعدې ترهګر

ای. ود دی ميلمه پالنه د افغانانو د  طالبان چې په هېوادپالنه ، نشنليزم او افغاني دودونو او رواياتو باور نلري او پر
ياوې موعظه کوي ، دا المل يي تش د افغانانو د ميي ه اسالمپالنې اي لي او مذهبي ولولو او احساساتو  د سخت دري

ه کاروه څخه ې اخيستنې په تو   .  د بدې 
ولو افغانانو ته لکه  ه مذهبي ډلې ملي پولې او بريدونه نه پيژني او مذهبي ترهګر په چې  نده ده سخت دري څر

بله د دوی په تفسير د  يوه د کفر او  شتون لريد دوی په اند دوه پولې. نړيوالو منل شويو ارونو او اصولو باور نلري 
  .اسالم پوله

ولنه  ېل او سرتمبګ له مخې نړيواله  ولمسوله چې دننه په افغانستان کې د طالبانو او د طالبانو د خپل همدغه خر
ي کوي واالنو القاعدې دروازېدوی د ان القاعدې سر په دې خالص کله چې د طالبانو او د دوی د عقيدوي ملګرو .  و

تيا د دوی د درشو چې امري ولنه په ري ې سپکې کړيکا او نړيواله   او خپل وازو ترشا والړ دي ، له افغنستانه يي پ
يو ته د پنجاب په لو ررهي شول  يو او پالن هپنجاب هم ورته د پخوا. اصلي روزن  پرانيسې وساتله او  پشان خپله غي

  .ولو خېلونو ته يي که هغه عرب ويا عجم هرکلی ووايه د ترهګرو 
 ، په  ترهګرې ډلې په افغانستان کې د مرکزي حکومت په وړاندې خن کيدی شيپنجاب چې مخکې په دې پوه و ،

ي هندوستان سرخوږ اون تنو او بلوڅو د خپلواک  جوړيدی شيکشمير او هند کې د   او په کور دننه پاکستان کې د پ
تيدلي ن مخه نيولی شي ، نو له افغانستانه ت ايو  ترهګر او له نړۍ څخه نور اشرکړيغور ايو او روزن ن  يي په پ

ای کړل  ای په  ې لپاره   کال راهيسې دا ترهګر د پنجاب په مرسته او مالتړ په ٢٠٠١ د. کې د راتلونکې ور
واکونو سره الس په جګړه دي    . افغانستان کې دننه د دولتي او نړيوالو 

وته کړې که تاسو د ترهګرو فغانانو او دولتي چارواکو په وار وارکه څه هم دې موده کې ا  امريکې او نړيوالو ته په 
پلو په نيت افغانستان ته  الې او ٢٠٠١راغلي ياست ، ترهګر په د  تېدلي او د هغوی   کال له افغانستانه پاکستان ته ت

ايونه هلته دي    .پ
و کې ل بيا دې ور وند سناتور ريک الرسين ولسمشر يو تونکي  ن ايالت څخه د جمهوري غو کرزي له واشنګ
ينګار وکړ چې امريکا دې خپلې جنګي ستراتي سره په کتنه کې ژي بدله کړي او د هغې تمرکز دې د افغانستان په دې 

الو ته واړوي   .له پولو دباندې د تروريستانو 
ر رنګين دادفر سپنتا روستيو کېد افغانستان د ملي امنيت سالکارهمدارنګه  تل چې له پاکستان  ډاک  له امريکا وغو

و ډلو په مالتړ ده پاکستان په دوه مخ ا« .سره پر خپلو دوستانه اړيکو بيا کتنه وکړي  و د القاعده او نورو سخت دري
 .تورن کړ

  
ن پوس په  په يوه مق د ملي امنيت سالکارد کرزي ه کې خپره شوې اله کې چې د واشنګ د پاکستان پاليس  ويلي ، 

والو م التړ مرسته کړې چې په افغانستان کې تاوتريخوالي په دومره اندازه دوام وکړي چې له دې جګړې سره د لوېدي
  .کم شي

و سره جګړه وکړي خو دوی  يان د دې لپاره افغانستان ته راغلل چې له سخت دري سپنتا ليکلي امريکايي پو
ان سره متحد کړ چې په خپله ترهګر روزي او پالي   .ستراتيژيکه تېروتنه وکړه او هغه دا چې پاکستان يې له 

ي ، د سپنتا دا هم ويلي په داسي حال کې چې د تروريستانو په بريدونو کې هره ورځ زموږ په لسګونو خل ک وژل کې
   ».پالونکی په ملياردونو ډالر ترالسه کوي) ترهګرو(هغو 

ست په بلخوا  ې ني مه ٢٣د ا پا ايمز امريکايي ور ړ چې د پاکستان د استخباراتي مقاماتو له قوله راپور ورکويارک 
  .مالبرادر يې د دې لپاره نيولی وو چې په افغانستان کې د سولې الر ډب کړي 

ايمزن  »منه کړيل چې د سولې معامله زيانپاکستان وايي طالبان يې د دې لپاره ونيو «  تر دې سرليک الندېيويارک 
واکونوپه کراچ کې: ليکلي  انو دوهم نمبر مشر  د طالبکله چې د تېر کال په جنورۍ کې پاکستاني او امريکايي 

ه وستايه ،مالبرادر ونيو    .دواړو هيوادونو دا کارد تروريزم پرضد په مبارزه کې د يو پرمخت په تو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ 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

 

تنه وکړه خو پاکستان رد کړه  .په هماغه وخت کې د افغانستان حکومت له پاکستانه د مالبرادر د ورسپارلو غو
و سره د ولسمشرکرزي د روغې جوړې پالن ته ضربه وبلل شوه او وويل افغانستان کې د مالبرادر نيونه له طالبان

  .شول چې نوموړی د دې لپاره نيول شوی چې د کابل د حکومت او طالبانو د خبرو مخه ونيول شي
کاره السوندونو په م د  شينوا شوي چې ترهګر د افغانستان په کليود امريکې او نړيوالو غوږونه ايله اوس   دغو 

ي واو بان ولنې. کې نشته او له پنجابه افغانستان ته را ود د افغانانو غ ايله اوس امريکا او نړيوالې     ! ته غوږ کي
ست په  واکونو عمومي قومندان جنرال ديوي پيتراييس مه١۵ د ا  اين بي سي تلويزيون ته   افغانستان کې د نړيوالو 

ي دا ده چې طالبان له لېرې رپه زړه پورې« : وويل ايه  . هبري کې د دوی مشران په پاکستان کې دي او له هماغه 
، کله چې د دوی مشران په خپل منخ کې خبرې اترې او مکالمه )اورو(موږ د دوی ترمن خبرې وينو.قومانده ورکوي

ي ي او يا يې ږغ په مياشتو مياشتو نه پورته کې و چې مال عمر ولې افغانستان ته نه    ».کوي، په دې حيرانې
ان نه په تکليف کوي او د خپلو جنګي کسانو په څن کې سختيو ته غاړه نه ږدي « :ده دا هم وويل  د طالبانو مشران 

ي ېلفون په وسيله کوي . خو يوازې پيغامونه ورلې   ».دوی دا کار د موبايل 
 موهن سن سره په دانګلستان صدراعظم ډيوي کامرون په نوي ډهلي کې د هند له صدراعظم منڅه مهال وړاندې 

ي او دا «ي وويل  خبري کنفرنس کې وک په دې کې شک نه لري چې تروريستي ډلې له پاکستان څخه صادري  هي
ه يوړلې شي ډلې پلې شي او له من له  سوابقو په اړه پاکستان د ترورويزم ضد جګړې کې د  دنوموړي . بايد چې و

ندونو څخه دفاع وکړه او و ندې خبرې وکړومهمه دويل خپلو څر    » .ه چې سپينې او څر
لوب   مه٢٠د جون په  ن  پانې ليکليد امريکا چاپ باس ي ژمنې   «ور وپه افغانستان کې د تل لپاره پو امريکا او نا

ي چې په دې هيواد کې ترهغو د سولې لپاره هيله نه شي کېدای چې د .نه شي زغملی  ي يا بايد وپوهې خو دوی پوهې
پيسو او ترينن ورکول نه وي  د افغانستان وسله والو مخالفانو ته د وسلو ،) آی ايس آی(باراتي ادارې پاکستان استخ

 .بند کړي
ه زياتوي  پا لوب ور ن  رولوي،: باس له  ولسمشربارک اوباما بايد د پاکستان د پوځ مشران،چې آی ايس آی کن

وي ر که چې امريکا ډېر وسايل او امکانات لري چې دا کار ممکن د . امريکا سره له دوه مخې پاليس راو ی 
   » .پاکستان پرې قاتع کولی شي

و کې د تره، د پنجاب په اړه که ، په  و سختو نيوکو الندې دی او نړيوالويګرو د مالتړ له کبله تر سيم چې دې ور
واکونو د سربولن جنرال ريووس او د بريتانيا د ل ديويافغانستان کې د نړيوالو   روست ومړي وزير ډيوي کامرون پي

ل بيا ندونې يو  توني وي ، اوس يي وخت دې  لپاره نه ويافغانانو او نړيوالو تېريستلو د څر  او د پخوا په خالف ري
ای جګړه د ترهګرو اډو کليو ولسوالی او چې د افغانستان د   .ته چې په پنجاب کې دی ورانتقال کړي   پر

  
  پای

ونه    :اخ
ېتاند ، ويسا  ناپا ول افغان بري   او 

   
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


