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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۳۰1۵۱۰۵۱۰۲         منګل مرجان ګل ډاکټر
 

 پنجاپ؟ د پکی بندر بلوڅو، او پښتنو د ګوادر
 

 کی بر او لر په چی کوی پیل یی کارونه او کړ لیک الس سره چین د تړون بندر ګوادر د کی وخت داسی په پنجاپ
 د چی دی نه خبر دی له.ده کړی بړستن یی بل او لمڅی یی غوږ یوه ویده، خوب خواږه او ژور په پښتانه ټول

 برخی بی څخه الری له ته اوبو لپاره تل د ده برخه هم یی پښتونستان چی افغانستان به ورکول السه له بندر ګوادر
 له پښتونستان د تیریږی پوری چین تر سړک کوم چی څخه بندر له ګوادر د چی واړیغ پنجاپ اوس خو ځکه. کړی
 سره پدی (شی تیر الری له اباد اسالم او الهور د څو تر کوی سیده یی ته پنجاب چپوی څخه کاشغر کوادر)الری
 که چی دا بل.ولری الر سره بهر د چی کوالی وشی کیږی، تجزیه پاکستان کی راتلونکی په که چی واړیغ پنجاپ

 نه به سره پدی شی نه تیر تیریږی څخه ژوب او خان اسمعیل ډیره د مخی له پالن زاړه د چی الره کاشغر ګوادر د
 د بلکی کړی محروم الری له ته بهر یا اوبو د لپاره تل د افغانستان کی ټوله په او پښتانه کی راتلونکی په یوازی
 ورکړه راکړه کومه چی الری دغه د چی ځکه دا کړی ورګذار ته کندی غوربت د نور ال هم به پښتانه خوا کوزی
 به نوم په مذهب د کوی پورته ګټه څخه غوربت د پښتانو د پنجاپ به کی خوا په او ځی ته پنجاپ یی به ګټه کیږی
 .وساتی سره ځان د حیث په غالم د لپاره تل د به پښتانه خوا کوزی د یعنی سیمه دا او اسعمالوی یی

 ځکه دا کړی پورته اواز کی مقابل په جوړلو د بندر د ګوادر د چی ده پکار لپاره دولت د افغانستان د لومړۍ
 تړونونه دارنګه سره چین د سر خپل په پاکستان ولی نو منی یی نه او ده منلی نه کرښه ډیورنډ د اوسه تر افغانستان
 یا او محکمه نړیواله هاګ لکه ته ارګانونه حقوقی نړیوالو چی ده کار په لپاره حکومت د افغانستان د. کوی السلیک

 نوموړی د ته پاکستان شوی معلومه وی نه همسل   ډیورنډ د چی هغه تر کړی وړاندی عارضی خپلی کی متحد ملل په
 چی خاوره کومه یا او ځای کوم چی هغه تر ده خبره معموله کی نړۍ ټوله په دا. کړی نه ور اجازه جوړولو د بندر

 یی یا او وکړی ابادی کومه کی هغه په چی کوالی شی نه هیواد هیڅ وی شخړه سر پر هغی د منځ تر دولتونه دوو د
 په افغانستان د موږ. کوی؟ ابادي کی سیمه دواګیره په چی کوی ولی کار دا پاکستان نو کړی، استعمال ګټه په ځان د

 شوی یاد د وجه هیڅ په کړی، پورته اواز وړاندی په پاکستان د باید چی واړوغ ترینه کوواو غږ کلکه په حکومت
 .کړی ورنه ته باکستان اجازه بندر

 ور اجازه ته پنجاپ او ونیسی مخه پنجاپ د څو تر کوو غږ هم بلوڅو پښتانواو پر خوا کوزی د موږ همدارنګه
 کله شی پوهه او وی پوه پدی باید بلوڅ او پښتانه خوا کوزی د. کړی الندی یانبپنجا حق بلوڅو پښتنواو د چی نکړی

 حصو څلورو په پاکستان کی راتلونکی په که نو راولی الندی ولکی خپلی تر پنجاپ نن همدا بندر ګوادر د که
 هیواد یوه د دا چی لری نه الر ته اوبو بلوڅ او پښتانه بیا (کیږی حتمی وخت یو به کار دا چی انشاهلل) شی وویشل
 د او اهمت ترانزیتی په الری نوموړی د باید خواپښتانه کوزی د ډول همدغه. لری اهمیت حیاتی زیات ډیر لپاره

 د الره شوی یاده چی کړی ورنه اجازه ته پنجاپ ډول هیڅ په او شی خبر اهمیت په عایداتو د څخه الری همدغی
 .کړی راتاو یی خوا لری په الهور او اباد اسالم د او کړی چپه څخه( خان اسمعیل ډیره ژوب)مسیر اصل

 د پښتانه خوا کوزی د نیابپنجا چی کړی نه ور اجازه او اوسی پوهه پالن شوم پر پنجاپ د باید پښتانه خوا کوزی د
 چی واړیغ نه او کوی کار دا بپنجا هم بیا که.کړی خی بر بی راځی ته الس چی عوایدو او ګټو له الری همدغه

 اواز یو په کی مقابل په پنجاپ د نن همدا چی ده پکار نو شی تیره څخه خان اسمعیل ډیره او ژوب د الره شوی یاده
 .کړی اعالن زادیآ خپله کړی، خالص ځانونه لپاره تل د غالمی له بپنجا د او شی راپورته
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