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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک 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

       م٣٠/٠٧/٢٠١٠                                                                          مراد زیڅ سرلو
 

  وړاندې د ټينګ دريځ اړتيا اب پراو د پنج :ليکسويکي 
 

ې د پنجاب مې روسته٢۵د جوالی  يوي ، چې ويکي ليکس ويبپا ې اړيکېمنځ طالبانو تر  ، القاعدې اوواکمنو ک  پ
ي يوالو پر ستوني پنجاب درسوا ک ۍ  د ن يال، سيمې او افغانانو د فشار ک ي   .تن

ندېد رسواشويو السوندونو ل ر ې دي چه مخې دا اړيکې دومره  کاره او بربن په هي راز ې پنجابي واکمنان يي ، 
والی له دې روسته سرهدوه مخ او چلوټو    ! نشي پ

اوه او يرۍ يي هغه مثلث دويکي ليکس په حقيقت کې د پنجاب د رسواي تشت له بامه راوغور  د افغان  چې په افشا
پلو په نيت والو د مظلوم ملت د  رو ترمنځامريکا په مشرۍ د لويدي يوالو جوړ شوی  ، پنجاب او تره د افغانانو او ن

  . زړه يخ ک
ينو شمېرافشا شويو السوندونو کې چېپه  ه  ې پتو   : لولوداسې  کې يي له نوي زرو اوړي د بېل
وند مشر مولوي فضل الرحمن نامالومو خلکو ته په « ا کې روپ ورکوي چې د پاکستان د جماعت العلما  ر لش
ې د ليک په ډول ووېشېت و کې يادونه شوېده چې هغه کوربه . بليغاتي پا سربولن چې له ) افغان، ژ(په دغو تبليغاتي پا

واکونو سره کار کوي، د ام ه شييريکايانو په امريکايي  که بايد م ه د کورني . ر دي، نو  او ) افغان(هره پا
  ».چه د روپيو د ورکولو وړانديز کويرګ په بدل کې په يوه نامالومه کامريکايي سربولنو د م

ون د ای اس ای يو شمير برحال اوينو کېپه  ل په  و سره په  طالبانينمتقاعد مامور  دا هم راغلي چې د حميد 
يدلي او دغې ادارې د جالل و کلونو کې غ رمولو لپاالدين حقاني ډلي ته تيرو  ې د  عرادې موټر ره زر د افغان ج

  .دي سايکلونه هم اخيستي
ست کې٢٠٠٨يو بل رپوټ کې چې د  ی،  پوځ په ا چې د پاکستان استخباراتو او طالبانو په راغلي  مشرانو ته ورک

ی دی   .ه د ولسمشر حامد کرزي د وژلو پالن جوړ ک
ل د جوالی په  يموږ له طالبانو سره د:  مه يوه مرکه کې وايي ٢٧جنرال حميد ، خو د  نورو اهدافو په اړه خبرې ک

يامريکا د بربادۍ په   . اړه مو هغوی ته نظر نه دی ورک
وته کوي چې له د افشاشويو السوندونو  ، پنجاب بيا  کال روسته٢٠٠۴و په تېره بيا له  کال ا٢٠٠١غلند غورچاڼ په 

ي او هغه په کابل کې د افغان ي   ! ملي دولت د جوړېدو مخنيوي دیهم د تل پشان د يوې موخې لپاره جن
ل وايي موږ له طالبانو س يدا چې جنرال حميد ، خپله نه د امريکا د بربادۍ په اړه ره د نورو موخو په باب خبرې ک

ندوي چې پنجاب په هرحال کې  ويخپل تاريخي دور   .من افغانستان له پامه نه غور
و او خوږو اړي رو تر منځ پر پ ته شوی د ويکي ليکس د پنجاب او تره کو چې عمدتآ د افغانستان پر وړاندې رامن

ۍ د رسنيو او مشرانو  ې د رسواي  په اړه د سيمې او ن ۍ وبيپا ون ل   .  پيداکويادامهد غبر
ی وزير  لستان لوم ي او سيال هيواد هند ته تللی ډيوياغلی د ان اون  مه ٢٨ د جوالی په  کامرون چې د پاکستان 

 د طالبانو د مالت په خاطر خبرداری ورک او ويې ويل داسي نه شي کېدای چې په ظاهره د طالبانو ،ستان ته پاکيي
ه له هغوی سره مرسته کوي    .پرضد خبرې کوي خو په پ

ل تقريبًا په ټولو افشا شويو سندونو کې د پاکستان نوم د جرمني وتلې رسن  بلخوا   . اخلي شپي
ل انالين نشر «  ي د افغانستان د حکومت مخالفې د شپي ندې ر يې له ليکنې سره سم په خپرو شويو سندونو کې 

ډلې، طالبان، د حقاني شبکه، د حکمتيار اسالمي حزب او القاعده په مختلفو شکلونو د پاکستان له استخباراتي شبکې 
ه نشته چې د آی  ...سره تماسونه لري ل انالين له ليکنې سره سم په خپرو شويو سندونو کې داسي کومه پې د شپي

 .کاره او واضح ډول نه وي ياد شویايس آی نوم پکې په 
، ويل شوي چې آی ايس آی د القاعده په همکارۍ د  کال د اکتوبر په دېرشمه ثبت شوی٢٠٠٨په يوه سند کې چې د 

ي دوه تنه چينايان،.کسيزه ډله جوړويپه نوم يوه شپ) جنرال( دوه ازبکان او بل عرب  د دې شپ کسيزې ډلې غ
ي.دی   ».دا کسان وروسته خوست ته استول کې

رو يرغل چې پنجاب يي مالت کوي غندلی او وخت په وخت يي  افغان رسنيو او مشرانو خو تل افغانستان کې د تره
يوالو ته په دې اړه ېپنجابي واکمنانو او ن   .  خبرتيا ورک

ې ته مه٢٩ د جوالی په حامدکرزي د ويکي ليکس د السوندونو د افشا په اړه د هېواد ولسمشر   وويل يوې خبرې غون
ي،: وال کولی شي چې په پاکستان کې د طالبانو اډې ويجاړې ک ي  لوېدي  کرزي .خودوی نه غواړي چې دا کار وک

ه ه د افغانس زياته ک باندې ده چې پناه  تان په کليو او کورونو کې نشته بلکې له افغانستانه دد تروريزم پرضد ج
ايونه اود پيسو د را ه . ټولولوسرچينې يې هلته موجودې ديايونه، روزن وال  ،وويلکرزي  همدارن که لوېدي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک 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

 

تنې وړ ه يې يوسي خو دا موږ ته د پو ي او له من  ده چې دوی وغواړي کولی شي پردغو اډو او مرکزونو بريد وک
  ».ولې دا کار نه کوي

و او له رازونو ډکو ٩٢ د ويکيليکس له خوا د يل چارواکيب اليد امريکا ببلخوا  ، وو اسنادو سموالی منيفشا شا زره پ
  .دل يې غندييخو افشا ک

ه نشته ولسمشر باراک اوباما هم دا کار وغنده او ويې ويل چې په افشا شوو سندونو کې نو مه٢٨د جوالی په « د . ي 
ندونو کې د اسنادو افشا کامريکا د دفاعي چارو مشاور جيمز جونز هم په خ ر دل غندلي خو دا يې نه دي رد يپلو 

تيا ي چې دا اسناد ر   ». دي نهک
رو سره  د پنجاب په  وروي او له تره داچې ولي امريکايي مشران يوخوا د السوندونو د سموالې په هکله د تاييد سر

ي باوري دي او بلخوا بيا د پاکستان په واړيکو ده چې راتلونکې به يي  وړ ا، د حيرانتيړاندې د اقدام په اړه چوپ پاتي
ي انه ک   !رو

وي  تور چېامريکا  ل له القاعده سره اړيکې لريجنرال ل وري احميد  و نوموړی په تور ليست  نو بيا ولې ورته 
   !کې نه نيسي

ي ي نن يي ورځ ده  چلوټې او يرغلونه ورځ تربلې، د پنجابواله کچه د افغاستان په اړهدا چې په سيميزه او ن  افشاکي
ي شي  يوال بهير سره همغ  د افغان دولت  وه چېته هم پکارطالبانو  .چې ټول افغانان په يوموټيتوب سره د ن

نګ ای چې د پنجاب پر پشان  خو له بده مرغه دوی بيا هم د پخوا . دريدالی وای د پنجاب پر وړاندېتر ددې پر
ای شي  يوال بهير سره يو واده ې اويا قومي مشرانو ته خبرداری ورک چې له هيپه کندهار کوړاندې له افغاني او ن

ي   .وو
 قومي ٧٠ ولسوالي دپنجوايي طالبانو وسلوالو چې وايي مرستيال شورا دواليتي کندهار د  مه ،٢٩ والیهم دا نن د ج«

و راتلونکو په  چې لياو مشران و پن   » شي وژل وبه نو کنه يوو  افغانستانه له کې ور
واب ويدا حقيقت کې د طالبانو په الس د ويکي ليکس د روستيو افشا   !يريو په بدله کې د پنجاب 

ه د  ياړتياپنجاب پروړاندې د يووالی او ټينګ دريځ په دې تو   ! ورځ تربلې زياتي
 

  پايان
 

***********  
ونه    :اخ
ېټول افغان ناپا   ، افغان جرمن انالين او تاند بري

  
  
    
  
  
  
  
  
        
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


