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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 لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

    م٢٧/٠٧/٢٠١٠                                                                            سرلوڅ مرادزی
 

  اقدام وخت رسيدلی دځای پرد چنې وهلو پاکستان سره 
 
مبر کال٢٠٠١د  رو په الس چې مې روسته١١ له د سيپ ري  د تره ز مرکز برجونه د اور په نيويارک کې د سودا

رځيد پاکستان،خوراک شول ه راو رو د اډې پتو يوالو پام د تره    ! ته د ن
و مخکې هم پا٢٠٠١د  مبر له پې و وړو له مخې تور ريکارټ درلود کال د سيپ ريزو ک . کستان په سيمه کې د تره

دي او پخو اړيکو کې پاکستان ال پخوا  ډاکومشر بن الدين او د طالبانودهد القاع ۍ په سربان مالعمر سره په ن  د ن
ې ووړاندې خپل باور   . له السه ورک

ي قرباني شولد لندن د مترو په چ رو الس درلود، پاودنه کې چې عام و ۍ په هر . اکستانی تره نن سبا چې د ن
ي ارل شيوټ کې چاودنه کي ي، پل يي اسالم اباد که و    ! ته رسي

رې ووافغانان خو له ډېر پخوا د پ رو د قربان  رو په م . اکستاني تره له ديرش کلونو زيات پاکستان د خپلو تره
يکله د مجاهد او کله د طالب په نوم افغان کاري چ. ستان سا اخيستلو ته نه دی پري ۍ نوره خو د حاالتو له بهير  ې ن

ې شوي وي او د افغانانو توی شويو ويند پاکستان له دوه مخ رو سره په مالت ست کو هم ،  او له تره و او او
ندالی وي   !ه اغيز 

ې چې د ويبسا«  مه ٢۵د جوالی په  ه موسسه ده او عمومآ محرمانه مواد د ويکی ليکس په نوم يوې ويبپا ي پ
ل چې اکثره يې له خپروي  خه تر ٢٠٠۴نژدې دوه نوي زره سندونه خپاره ک  پورې له افغان طالبانو سره د ٢٠٠٩ 

ودنه کوي او هغو ته د سالمشورو    .پاکستان د پوځ او استخباراتود مستقيم مالت
ه يوازې د امريکايي او افغان ځواکونو د وژلوپه برخه کې له په دې اسنادو کې ويل شوي چې پاکستاني پوځيان ن

ي  .طالبانو سره مرسته کوي بلکې د افغان مشرانو د وژلو پالنونه هم جوړوي دا اسناد له طالبانو سره د جن
ودنه هم کوي ل د کتنې    ». سالمشورو لپاره د پاکستان د آی ايس آی د پخواني مشرمتقاعد جنرال حميد 

ه دا السويکي ليکس ۍ په رسنيو کې يي ب ويبپا ی په داسې مهال يساري زوږ او غوغا جووندونه چې د ن ړه ک
وتېروخپروي چې  رتي ووهم له پاکستانه غو  لوړ پوړو چارواکو او لويديد امريکا ورځو کې   و په ځپلو  د تره

ي   .کې خپله توره تېره ک
مخې د امريکا د درستيزانو د ډل مشر مايکل مولن  په اسالم اباد په اسالم اباد کې د فارس خبريال د رپوټ له « 

انو مشران اسامه بن کې د پاکستاني چارواکو سره له خبرو روسته په يوه خبري ناسته کې وويل چې د القاعده او طالب
ن ددغو ادعاو په نوموړي د امريکا د باندينيو چارو د وزيرې ميرمن کل. عمر په پاکستان کې ميشت ديالدين او مال ن

رو دواړه مشران په هبيا تکرار سره چې د تره ۍ او  القاعده او لشکر ، پاکستان کې دي زياته ک طيبه ډلې چې  د ن
واښ دی په پاکستان کې پ   . دي شويسيمې د امنيت لپاره لوی 

ارمولن  ي او وک ين رۍ سره مبارزې ي ويل ويچې اسالم اباد بايد د دغو کسانو په وړاندې غوڅ اقدام وک  تره
ي ونيول شي دعد القالپاره اړينه ده چې        .»ې او طالبانو مشران او غ

يوالو ځواکونو لوی وياند مه ١٨مخکې هم  د جوالی په  و ترمشرۍ الندې د ن  کابل تز بال جنرالپه افغانستان کې د نا
 چې د طالبانو مشر ويلی شم په ډاډ سره سره سملوماتو ما استخباراتي زموږ له «کې په  يوه خبري ناسته کې ويلي و 
  .»مال محمد عمر په پاآستان آې پ دی

ه  لوۍ په خبرې غون رايوس د پېژند کر ډيوي پي و د سرل و مرکز کې د افغانستان لپاره د نا تېره اون په بلجيم  د نا
و عمومي منشي اندريس فوګ راسکې  و او ستراتيژي موږ به اوسن  «ي وويلموسن  د نا  ستراتيژۍ ته دوام ورک

  . »بايد هم له سياسي او هم له پوځي پلوه د دوی په اصلي مرکزونو کې وځپل شي داده چې طالبان
رو بازار په پاکستان کې دومره رم  دی نن سبا د تره والیهغه نور د پاکستان واکمنان هم چې تود او  د .  نشي س

په الهور کې د خبرياالنو  روپ مشرنوازشريف) ن(د پاکستان د مسلم لي  يمه په درېوالیروان عيسوي کال د ج
ې ته په وينا کې ري د پاکستان له بهرن پاليس او ملي سياست سره نېغ په نېغه ارتباط  « :ي وويل يوې غون تره

ي الرې په اسالم اباد کې جوړې    . »لري او دا ت
، ورانيو او ويجاړيو په اړه  چې اسالم د مرګ ژوبلو  په افغانستان کېې له پخوا راهيسافغاني رسنيو او مشرانو خو

ياباد کې د جو رو په الس ترسره کي يړ شويو تره يري ک ريوانونه  ۍ او سيمې په وړاندې خپل     . دي، د ن
اد ولي خان په قول  د اوس ي چې نارنژي دی« اروا رد دی او تريو دی چې د عقل خاوندان وپوهي ول » ج دی ، 

رو د روزنېپه دې پوه شوو چې پاکستان  ۍ، پالنېد تره ول په  ته د هغو د استولو مرکزي اډه ده، سيمې او ن ، بايد 



 
 

 
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 لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

هه پاکست ې ک ه چې د پاکستان تېر تاريخ. ان ته ووايو چې دا ځالې ړن ن ندوي خو  ه دا ر ، پاکستان پخپله خو
تنه ومنيکار نکوي نو په زور بايد اړويست ۍ دا غو   .ل شي چې د ن

ې د رسوايو په د ويکی ليکس ن کې د پاکستان سفيرحسين ، وړاندې د موضوع د حساسيت له کبله ويبپا په واشن
  »  .موجود دي اوس په سيمه کې عمًال چې دا راپور له هغو حقايقو سره په تضاد کې دی چې همدا « حقاني وويل 

ه ک اغلي حقاني بيا ه ۍ تېرباسيدلته   دا دي  لکه چې مخکې وويل شول، خو په سيمه کې موجود حقايقی چې ن
ر ديچې بن الدين او مالعمر په پاکستان کې دي ر د پاکستان د دولت په مالت تره   ! او تره

ون هم چې د امريکا  يلي امنيت سالکار جېمز جونز په اعالميه کې د مغبر ندي  د د امريکا متحدايالتونه « :ر
افرادو او موسسو له لوري د هغومحرمانه اسنادو افشا په کلکه غندي چې ممکن د امريکايانو او زموږ د شريکانو 

ي ن او د لوی ، د امريکا د بهرنيو چارو د وزيري ميرمن کل».ژوند او زموږ ملي امنيت له خطر سره مخامخ ک ن
وي او مولن لدرستيز مايک ندونو سره اړخ نه ل ر جودو حقايقو سره په اړوپيچ کې  په پاکستان کې له موروستيو 

  .دي
رو په اړه د  تنه دا ده هم بايد پاکستان او هم بايد امريکا د تره   . دوه مخ او  له سياسته تېر شيد وخت غو
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ونه    : اخ

ېتاندجرمن انالين او افغان  ناپا     بري
 
  
   
       
  
  
  
  
  
   
 
  

         
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


