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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

 م١٣/٠٨/٢٠١٠                                                                             مرادزیڅ سرلو
 

  ؟ دولت که ټاکلې کړۍ،څوک پالي ترهګر: پاکستان کې
  

م   حاجت دی چې د ې خط په مال لولمڅه لې دي پوهي   چې زما په باب دې ک
مــــتا په خوا پوري نيولي د ي پوه  مان کانديـکه تيری په رحــبان ـرقي   ي

 رحمان بابا                                                                                                                  
  

ان امريکاخبره چې پخوا افغانانو کومه السوندو له رسواکېدو روسته د ويکي ليکس  ، لويدي او نړۍ ته  په يوازي 
ي او د او هغه داکوله الې په پاکستان کې  چې افغانستان ته ترهګر له پاکستانه را  هغه خبره ټوله نن، دي ترهګرو 

کاره ده چاوس . نړۍ پاکستان ته کوي  ينړۍ ته  يې ترهګر په پاکستان کې روزل کي  افغانستان  او، وسلوال کي
ي او د نړۍ   .  نورو برخو ته استول کي

ت يي تنه چې ارز  او  ده د پاکستان دولت رسمې تګالرو څخه مالتړترهګر چې زيات دی او هغه دا  نور همبله پو
و ۍ يني کړکه په دولت کې  انګړو    ؟ړې او لمسون پرته داسې مالتړ کوي لپاره د مرکزي دولت له هوکد خپلو 

مهال لپاره  يي اړتيا لري او کهدايمي تهيا پاکستان ترهګرو ا  او کارول د پاکستان هګر ساتلتر؟  پکار دي د لن
  ؟ ړلې او که يوازې تاکتيکي لوبه دهستراتيژۍ سره ت

ل ، نصراهللا بابر او که دا ليونتوب د  ترهګرو په مالتړ کې ليوني دي او څو تنه نور دي چې دايا يوازي جنرال حميد
  ؟رسمي کړنالر دهپاکستان د ټولو حکومتونو 

ندونو او د ويکی ليکس وابونه به د پاکستاني چارواکو په خپلو څر تنو   په خپرو شويو السوندونو کې د پورته پو
ورو      :و

 زرداري ميرمن بېنظير بوټو يو وخت رسنيوته ويلي و چې د طالبانو د رامن ته کېدو چلوټه  اوسني دولتمشر اصف د
ولې وه ، امريکايي شرکت يونيکال او عربانو يي پيسې ورکړي دي او پاکستان هغه په لومړی انګريزانو پکار اچ

  .عمل کې پلې کړې ده 
  :ل سره په مرکه کې يو مهال ويلي ومشرف شپيګد پاکستان پخواني دولتمشر جنرال 

وي ، بايد هند هم له پامه ونه له ترهګرۍ سره ټينګه مبارزه وکړيکه چيري نړۍ غواړي سيمه کې «  او  » غور
ه د يوه د« زياتوي  ه پورته کووومن په وړاندې له بل دوموږ په دې تو من »  .من څخه  د مشرف له يوه دو

من څخه هندوستان دیڅخه موخه ترهګر مشرف دلته په سپين ستر او بېشرم سره په مستقيمه .  او له بل دو
ه د افغانستان په و ه د هند او په نامسقيمه تو   .روزلو څخه مالتړ د پنجاب حق بوليړاندې د ترهګرو له تو

ې  .بی. بې. ، د امريکا د اناصف زرداري، د پاکستان دولتمشر  مه١٢ م  په  کال د٢٠٠٩ د سره په يوه سي  جالپا
او وه چې په افغانستان »   CIA «ایيس ای او د امريکې سي ای  ا، دا د پاکستان ایتراف کوي او وايي اعمرکه کې

ولسيمه کې يي د خپلې واکمن د بسيا ا ولو په موخه طالبان راوزي   .و غ
په الهور کې د  روپ مشرنوازشريف) ن(د پاکستان د مسلم لي   په درېيمهوالیهمدارنګه د روان عيسوي کال د ج
ې ته په وينا کې ياست سره نېغ په نېغه ترهګري د پاکستان له بهرن پاليس او ملي س « :لي وو ويخبرياالنو يوې غون

ي     »ارتباط لري او دا تګالرې په اسالم اباد کې جوړې
ل  د يوه پاکستاي خصوصي تلويزيون ١۶د روان کال د جوالی په   مه د ای ايس ای پخواني مشر متقاعد جنرال حميد

 شوې ان لپاره تيارهناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوس کابل د پاکست« ای ار وای سره په مرکه کې وايی 
ي او وايي . »ډوډۍ ده چې بايد وخوړل شي  ل نور هم په مرکه کې وړاندې  پاکستان پلوه وسلوال طالبان « حميد

    .» دوی وي چې د پاکستان خواخوږي ديبريالي دي او راتلونکی حکومت به په افغانستان کې د
واکې پنجابي طالبان هم شت  د پنجابي طالبانو اصطالح «  زياته کړه هد. ه رد کړههمدارنګه نوموړي دا خبره چې 

حميد گل وسله  . په وينا د هند جاسوسان دي هغلطه ده په پنجاب کې چې څوک نا امني پيدا کوي هغه ورانکاري او د د
لو مجاهدينو خطاب وکړ او والو طالبانو ته په بيا بيا د ي چې د جهاد ويي سپې لي مجاهدين پوهي او  ويل چې سپې

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

مهالى حکومت  ل واردمخه د افغانستان لپاره من څخه د شوروي اتحاد له وتلو  وروسته حالت تکرار نه کړي او دا 
  »جوړ کړي

 چې ترهګرو ته د ، په دې شاهدي ورکوي  يي له ډېر پخوانه وړاندې کويټول هغه السوندونه چې افغاني حاکميت
ستان کې څوک پر لوړو دولتي که پاک. ان د ترهګرو په مالتړ ژوندی دیپاکستان دولت دايمي اړتيا لري او پاکست



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
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

 

وخه  له ترهګرو مالتړ د پاکستان ستراتيژيکه م.  ساتنه کوي، له ترهګرو به پالنه اوکار کوي او که متقاعد ديڅوکيو 
مهاله او تاکتيکي   ! ده ، نه لن

.  و چې موږ ته نور زغم نه دی پاتې ويليد افغان ولسمشر مه ١۵ کال د جون په ٢٠٠٨خبرياالنو ته د له دې کبله 
ان ته خوندي ای کې چې زموږ پر ضد روود،  ساتوموږ دا حق  ي تعقيب من په هغه  ي او رااستول کي زل کي
ه يوسووکې موږ ووژني بايد دمن زموږ په کور وکړو او مخکې له دې چې د ای کې له من   .من د هغه په 

 د نيتونو  روست ډاډمنه سرچينه چې د پاکستاني واکمنانو دا چې له ترهګرو مالتړ د پاکستان ستراتيژيکه موخه ده خو
ه هم  . دیويکی ليکسراباسي جرړې  هغو کې نه يوازې د پاکستان څو داسې السوندونه راسپړې چې نوموړې ويبپا

يني مشرانو هم   پر دې ټولو سربېره.س لريتنه متقاعد جنراالن بلکې د دولت د واکمنې کړۍ غړي ال  د نړۍ 
  . ه پرده پورته کړه د دوه مخي تګالرې څخ دولتتړ د پاکستانترهګرو سره په مال

ندونو څخه  سوابقو په اړه پاکستان د ترورويزم ضد جګړې کې د ان صدراعظم ډيوي کامرون انګلست د«  له خپلو څر
ندې خبرې وکړو کامرون په نوي ډهلي کې د هند له صدراعظم من   دفاع وکړه او وايي، مهمه ده چې سپينې او څر

وک په دې کې شک نه لريوويل موهن سن سره په  خبري کنفرنس کې  چې تروريستي ډلې له پاکستان ، هي
ي او دا ډلې ه يوړلې شي څخه صادري پلې شي او له من   » بايد چې و

و اسنادو په خپرېدو اوس په  ر وايي چې د ويکيلکس له خوا د پ په افغانستان کې د کاناډا پخواني سفير کريس الګزن
   .په نړيوالو محفلونو کې پرې بحثونه وشي او بايد  السوهنه په ټولو کچو رسوا شوې افغانستان کې د پاکستان

د کاناډا پخوانی سفير وايي د دې لپاره کياني په افغانستان کې چريکي جګړه پيل کړېده او له شمالي وزيرستان او 
ي ي لې انمر نوموړی وايي چې پاکستان دا کار په دې موخه کوي چې په افغانستان . بلوچستان څخه افغانستان ته 

تنو م   .لتپالي ووژني، هندوستان وباسي او کرزی کمزوری کړيکې د پ
ډاډ منو السوندونو پر بنس د ترهګرو   د د نړيوالو او پاکستاني چارواکو، د ويکی ليکس له رسواييو روستهاوس چې

الې په پاکستان کې دي اوپه مالتړ د پاکستان مرکزي حکومت مجرم دي   :، پکار دي  د ترهګرو 
ه کړي ــ ناټو او ايساف  الې په پاکستان کې په ن   وکونه بايد د ترهګرو 

    و په ليست کې ونيول شينای ايس ای د تروريستاد ملګرو ملتو لخوا ــ 
ي    :ددې ترڅن افغان دولت ته الندې وړانديزونه کي

انه ، له ايساف خوا د تروريستي بريدونو په اړوند پاکستان لــ افغان دولت بايد په افغانستان کې د او ناټو څخه د رو
تنه وکړيد  .ري او وړو اقدامونو غو

  .ــ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د تروريستي بريدونو موضوع بايد د ملګرو ملتو د امنيت په شورا کې مطرح شي 
ه خپل ، د پاکستان پر دولت فشار راوړي چې په افغان خاور اسالمي کنفرانس له الرې هم بايدــ افغان دولت د

  .تروريستي بريدونه بند کړي
، په بهر کې خپلو ټولو سفارتونو ته دنده وسپاري وزارت بايد له اوږده خوبه وي شيــ د افغان دولت د بهرنيو چارو 
، د تروريزم په اړه د پاکستان له دوه مخې سياست  نورو ممکنه الرو څخه نړيوالو تهچې د مطبوعاتي کانفرانسونو او

تونخوا پر او په افغ انستان کې د هغه دولت د تروريستي بريدونو په اړوند مالومات ورکړي او د افغان او لري پ
  .و او بريدونو څخه پرده پورته کړيمظلوم ملت د پنجابي يرغلګرو له توطي

  
  پای

    
         
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


