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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                      ۲۵۰۲/  ۵۰/  ۵۰                                                   سرلوڅ مرادزی

 په څو جبهو کې ، پاکستانافغانستان په ضد د

داسې ښکاري چې پنجاب په افغانستان کې د السوهنو او تیریو له نورو بڼو دا ښه ګڼلې وي چې مخامخ په افغان 

 . ي پخپل  دولتي پوځي یرغل وګواښويخاوري برید وکړي او افغان واکمن

غانستان د واکمنۍ د افسره ،  دولتي پوځي یرغلسیمه په  پر ، نورستان او پکتیکا پنجاب د کونړپه تازه پراختیاوو کې، 

 د داسې جبهې پرانیسته د تودې جګړې د اعالن په مانا ګڼل کیږی . .  ده د مخامخ جګړې جبهه پرانیستې په وړاندې

ترڅنګ  توغندي د کونړ په بېالبېلو سیمو لګېدلي چې د مرګ ژوبلې زیات اته سوه له کونړ چارواکي وایي تر اوسهد  

 .کولو ته اړیستي دی یې پنځه سوه کورنۍ کډه 

ایستلي  څخه مامورین له خپلې ولکې الندې سیمو کې، په ناړۍ او غازي اباد والیت د کونړوسلوالو  د رسنیو له مخې

 دي.

چې خلك ور سره په خبره نه په تېره بیا داسې کسان ځایي خلك وایي، په سیمه كې پاكستاني وسله وال ډېر شوي، 

 همكارۍ په تورخلك وژني.پوهیږي او له دولت سره د 

 .ود غازي اباد ولسوالۍ یوه اوسېدونكي له نومښودنې پرته خدمتګار ته وویل، موږ ټول عمر د ګاونډیانو له السه قید یو

اوس یې پر موږ اوبه هم بندې كړې او وایي، كه څوك په ملي اردو، پولیس او حكومت  .په یوه او بله پلمه مو ګواښي

د كونړ د والتي شورا مشر حاجي میا  . به خپلې دندې پرېږدي یاخاوې طالبانو ته ور كوي او كې وي، یا به خپلې تن

الندې سیمو څخه د مامورینو کډه كېدل او  واکر حسن عادل په غازي اباد او ناړۍ ولسوالیو كې د وسله والو طالبانو ت

والو ته ځواب ونه ویل شي، نو د وخت په دندې پرېښودلو ګواښ مني او وایي، كه په غازي ادباد او ناړۍ كې وسله 

  تېرېدلو سره به د كونړ نورې ولسوالۍ هم نامنه شي او حكومتي مامورین او چارواكي به له ورته برخلیك سره مخ شي.

که چیري ددغه والیت پر ځینو  ړپکتیکا ځایې مسووالنو خبرداری ورک دمه،  ۳په سه شنبه د جوالی په همدارنګه 

خپلو کورونو  ونکي به دمو ګڼ شمېر اوسیدیس ید غندو بریدونه دوام وکړي، نو دتو د پاکستاني ځواکونو مو دیس

برمل  پکتیکا امنیه قوماندان مل پاسوال دولت خان ځدران رسنیوته ویلي، بېګاه شپه ددغه والیت د پریښودوته اړ شي. د

 . توغندي توغول شوي ،ډیورند کرښې له پورې غاړې ولسوالۍ پر ځینو سېمو د

ته اړ  دوونکي به د خپلو کورونو پریښودوکړي، نو د سرحدي ولسوالیو اوسی ، که دغه شان بریدونه دوامويځدران زیات

 شي.

د  استازې یو شمېر د ملتپه داسې حال کې چې په توغندیو زیانمن شوي ولسونه او په ولسې او مشرانو جرګو کې 

وزارت جګړې  د بهرنیو چارو ، خوپنجاب په وړاندې له افغان دولت څخه د غوڅ او بل المثل غبرګون غوښتنه کوي

 .د خبرو اترو له الرې حل کړي هغه پنجابي واکمنانو سره نوم ورکوي او غواړي چارې عادې یوازې د یوې ته

، په پاکستان کې د افغانستان  په خبرې ناسته کې واییمه،  ۳د جوالی په  فرامرزتمنا  ویاند مرستیالد بهرنیو چارو د 

. ندیو د دریدو غوښتنه کړې دهد توغیي  څخه سفیر د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیرې سره خبرې کړې او له هغې

وغندي دوام وکړي که خبرې بې پایلې وي او ت زیاتوي ې دا چاره د خبرو له الرې حل شي اوچ نوموړی هیله من دی

داسې شکایت به اوس ونه کړي او انتظار به نوموړی دا هم وایی  نو د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي .

په دې اړه له هغه سره  که وباسي چې دوه اوونۍ روسته کله چې د پاکستان لومړی وزیر د کابل په سفر راشي او

 ي .کیږمراجعه نو بیا به هله د امنیت شورا ته  بې  پایلې وخیژي خبرې



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

افغان دولت اوس هم د افغانستان د واکمنۍ په وړاندې د پنجاب دا څرګند تیری او توده جګړه د خواشینۍ خبره ده چې 

تر غور  (د ویاند مرستیال) ټیټه کچه ډیره د بهرنیو چارو په وزارت کې یي پهبابیزه ګڼي او ټوکې ټکالې بولي او هغه 

  ته ځنډوي ! او هغه سره خبرو اترو د یرغلګر دولت د لومړي وزیر راتګ کابل کې او یا یي الندې نیسي

د افغانستان د بهرنیو مخالفینو او بدخواهانو منځ کې یوازې پنجاب هغه مخالف او بدخوا دی چې د افغانستان په وړاندې 

جنګیږي . ایران چې له پخوا راهیسې د افغانستان د تاریخ ، پیژند د ښکاره دوښمن په بڼه، په یو وخت په څو جبهو کې 

. ایران که څه هم طالبان په شا ټپوي چې افغانستان ال په پټه او غوړه ژبه ترسره کوي، کلتوراو ژبې غل دی خو دا غ

خپل السپوڅې  کې ګډوډي جاري وساتي او افغان مرکزي حکومت پیاوړتیا ته پرینږدي او یا په پارلمان او دولت کې

لمسوي چې د حکومت تګالرې او طرحې سبوتاژ کړي او وخت په وخت دولت ته نوی سردرد وزیږوي خو تر اوسه 

. د افغانستان په لري نږدې ګاوڼد کې نور مخالفین ن پشان توده جبهه نه ده پرانیستېیي د افغانستان په وړاندې، د پاکستا

شریر او خونړی نه دی او د خپلو موخو لپاره افغانستان سره مخالفت، له  هم په افغان دوښمنۍ کې د پاکستان غوندې

تودې جبهې پرته په نورو بڼو مخته بیایي . خو پاکستان په ښکاره او بربنډه ، نه یوازې د افغانستان هیڅ بریا او 

رې تمامیت او ، د خاوزیږون راهیسې د افغانستان واکمنۍپرمختګ نه شي زغمالی بلکې دې جعلي هیواد د خپل 

چې د دوی له الرښوونې پرته  خپلواکۍ ته بډې وهلي دي . پنجاب غواړي لږتر لږه پر کابل داسې حکومت واکمن وي

پنجاب له دې کم په  .نۍ پالیسۍ کې د پنجاب سپوږمکۍ ويدولت سره اړیکې ونلري او افغانستان په بهر ، له بل هیڅ 

نجاب په ګټه اوخوښه، له هندوستان او نورې نړۍ سره تربګني او دوښمني افغانستان به د پ بل څه نه راضي کیږي چې

 !يتپالی او د دوی په اشاره به د پنجاب له دوستانو سره دوس

. تر اوسه هیڅ داسې څرک چې پنجاب دې له دې یرغلګرې وړاندې زړه پالیسي مخې ته بیایي پنجاب د افغانستان په

  لیدل کیږي .تګالرې په شا شي ، په سترګو نه 

ددغه ت څرګنده او غوڅه تګالر ونه لري او په عمل کې هم بې زړه او ډارن وي، د پنجاب په وړاندې که افغان دول

په تېرو  یرغلګر دولت داړې او غاښونه به نور هم تیره شي او دا ځل به د افغانانو هډوکې چې بې له هغې یي هم

 ! نه دي پریښي، وشپیلوي نور څه ورته لسیزو کې

یو که افغانان خپل منځ کې په نورو چارو کې هر څونه ستونزې لري ، خو دا ځل د پنجاب په وړاندې یو موټي او 

 ي ګام پورته کړي، افغانان به دا ګام بری ته ورسوي .تنکه د پنجاب د یرغل په وړاندې افغان دولت په ریښسوک دي . 

 !اړتیا دهد پنجاب په وړاندې څرګند او غوڅ یرغلیز دریځ ته 

 پای

    

 
 


