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و شميرهد   ٢ تر ١  له:پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په: ياد ير و لولـ،  غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  سرلوڅ مرادزی:ليکوال  ١٨-٠٤-٢٠١١  ني
          
          

 !افغانستان ته د الوتکو ورکړه او د پنجاب منډې
   

ندونه کې وويل ١٣د روان کال د اپريل په  ر ونو امريکا متحدو ايالتد «  مه د افغانستان دفاع وزارت په يوه 
ت راز  ونو مليون ډالرو په ارز وس الوتکو په شمول دې وزارت ته سل واک ته د پن د افغانستان هوايي 

 زره ميله سپکې او درنې وسلې او ۴۵د افغانستان دفاع وزارت ته د امريکا په مرسته کې  .راز وسلې ورکړي
اډي شامل دي١۴٠ ي نقليه وسايط لکه زغر ايي چې له افغانستان سره د امريکا له د دفاع وزارت سرچينې و . پو

ي ت يې زر مليون ډالرو ته رسې رخکې دي چې ارز   » . لوري مرسته شوې الوتکې ترانسپورتي 
وته . وسمهال د افغانستان اردو هي هم الس کې نلري ي چارو افغاني کارپوهان تل د ملي اردو دا اړتيا په   د پو

تنې و ه ديکوي، خو داسې غوږونه چې دا غو   .  اوري او په تېره بيا  هغه پلي کړي کا
  . يمو کلونو کې د افغانستان ملي اردو د پنجاب او د سيمې نورو هېوادو په لمسون تس نس شوه٩٠په 

ي وسلو په اړه چې د رباني په مشرۍ د مجاهدينو دولت  انکونو او نورو ډول ډول پو وک  د هغو الوتکو،  اوس هم 
تنه نه کوي ؟   پنجاب ته سوغات کړی ا   و ډېري يي اوس هم د پنجاب په واک کې دي ، پو

رخکې دي او ملي اردو  ي نه دي او يوازې ترانسپورتي  ه هم دا الوتکی چې افغاني اردو ته ورکړل شوي جن که 
انکونو او نورو درنو او سپکو وسلو ته چې افغانستان د سيمې ه ي الوتکو،  رخکو سربېره جن ېوادو له ترانسپورتي 

ت کې  ي توان سره هم انډول کړي زياته اړتيا لري ، خو بيا هم دا مرسته د افغانستان د ملي اردو په سمبال له پو
ي ل کي ام    .لومړی او مهم 

تلی ملي دولت سيمه کې د پنجاب د ميليتياريستي او  ي چې د افغان ملي اردو پياوړتيا او کابل کې غ پنجاب پوهي
و پر و ي شوونيستي  ل کي ومه زيری    . ړاندې خنډ کېدالی شي، نو طبيعي ده چې دا سې خبر پنجاب لپاره بدش

ي ، دې  بلخوا دې روستيو کې امريکي سره د افغانستان ستراتيژيک تړون په اړه  په رسنيو کې تودې خبرې کي
ه کې دي چې کابل ک ې په اړه شکمن کړی او په دې ل پان ينو افغان چارواکو خبرو هم پنجاب د تړون د من ې د 

ه راواخلي  ې په اړه  ترينه  پان   . خولې بوی کړي او د تړون د من
ه د اپريل په  ن  مه  ١۴همدارن و د بهرنيو «  د امريکا د بهرنيو چارو وزيرې هيليري کلن برلين کې د نا

واکونو په ايستلو کې له بيړې د کا ر اخيستلو په وړاندې خبرداری چارووزيرانو په غونډه کې له افغانستانه د 
ه پورته کړي  خه به طالبان سياسي  و او د هغو . ورکړ او ويې ويل چې له دې  د برلين په غونډه کې د نا

يان لري  ډون کړی چې افغانستان کې پو   . » هيوادونو د باندنيو چارو وزيرانو 
  . سي هرې خوا الس او پ واچوي داسې خبرونه هم پنجابي واکمنان وارخطا کوي او دې ته يي اړ با

. مشر جنرال شجاع پاشا امريکا متحده اياالتو ته په سفر تللي وو  ) ISI( همداراز تېره اوون د پاکستان د استخباراتو 
ان سره وړی وي  يالني او د بهرنيو چارو د وزارت هغه پيغام  ايي د پنجاب د لومړي وزير سيديوسف  نوموړي 

ه الوتکو بيا له سره حملې ١٣ په چې هغه کې د اپريل نډ روسته پر پاکستان د امريکا د بې پيلو  مه  د يوې مياشتې 
  . غندل شوي وې 

وولو په شرط فرانس پريس خبري اژانس ته وويل، پاکستان «   پوړي امريکايي چارواکي د نوم د نه  يوه ج
ي آی اې رييس ليون پانيتا پاکستاني استخباراتي پرقبايلي سيمو د امريکا پر توغندويي حملو انتقاد کړی خو د س

 .چارواکو ته ويلي چې د دوی مسووليت دا دی چې د امريکا پر متحدو ايالتونو د حملو مخه ونيسي
  

اغلي پانيتا د پاکستان د استخباراتو رييس جنرال شجاع پاشا ته په زغرده وويل چې د  دغه مقام همداراز وويل چې 
يدوی اصلي او اساسي د   ». نده د امريکايانو ساتنه ده، او هغه عمليات به ونه دروي چې د دې هدف لپاره کې

و په اوږدو  و روستيو اوونيو ــ ور پنجابي چارواکي چې سيمه کې له نورو مخکې د سياسي شمال لوری پيژني د 
و الندې وساتي  ار او ستر ه تر خپل  تون بدلون په اړه غواړي هر    .کې د پې شوي او

ه توب او د لويدي  په تېره بيا د امريکا له لورې د پيسو بوجيو د درېدو او په  و پنجاب په سيمه کې يوخوا د 
ت په انتقال کې چې په سيمه کې پخوا  ستراتيژۍ کې د النديتوب او پريوتوب له ډاره او بلخوا افغانستان ته د هغه ارز

ه ته د شک او کرکې په ستر وري پنجاب لوباوه ، هر    . ه 
دې تړاو لري    . کابل ته د پنجاب د لوړپوړو چارواکو په منډه ت رات له پورته يادو شويو خبرو سره ن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يالني، لوی درستيزاشفاق « د اسوشيتيد پريس خبري اژانس د راپور له مخې  د پاکستان صدراعظم يوسف رضا 
واک په دوو کياني، د آی ايس آی رييس بريد جنرال احمدشجاع پاشا او نور  پاکستاني چارواکي د پاکستان د هوايي 

يالني سره په دې سفر کې د پاکستان د باندنيو چارو وزيره هينا رباني کهر، د . الوتکو کې کابل ته الړل اغلي  له 
ري وو کورنيو چارو وزيررحمان ملک، د ماليې وزيرعبداالحفيظ شيخ او  نور چارواکي   . مل

ارتي او امنيتي چارې ، له ولسمشرکرزي او نورو افغان چارواکو سره د پاکستان د صدراعظم، طالبانو سره سوله، تج
 .د دغه هيواد د لوی درستيز او د استخباراتو د رييس د خبرو په اجنډا کې مهم شامل موضوعات وو

يو وخت له په پاکستان کې د قدرت دغو درو ستنو، چې عمومًا په يووخت کابل ته نه دي تللي او نه يې په 
رو سره وکتل   ».ولسمشرکرزي سره کتلي، همداراز د سولې د عالي شورا له غړيو او افغان سودا

ان سره بل وړانديز هم درلود  ن ، پالوې له  و مخيزه اجندا تر  ې او  و رن   . د سفر د پورته 
ړې د پايته رسولو لپاره خپل من افغانستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو له الرې د افغانستان د لس کل«   نې ج

ډ کميسون د جوړولو پرېکړه وکړه ډ کميسون موجود و خو دا . کې د  تر دې پخوا هم د دواړو خواوو ترمن يو 
ي او ملکي چارواکي او د افغانستان د سولې د  پوړي پو کميسون به له هغه سره توپير لري او د دواړو هيوادونو ج

  ».  الدين رباني به پکې غړيتوب ولريعالي شورا مشر برهان
ايي د سولې په راوستلو کې له دې کبله بريالی نه و چې پخواني  د دواړو خواو تر من د سولې پخواني کميسيون 

ړتيا لری شوی او . کميسيون کې برهان الدين رباني غړيتوب نه درلود  اوس چې د سولی نوی کميسيون کې دا نيم
خه يي د برياليتوب په اړه تودې هغه د رباني په غړيتوب يالني دواړو خواو  کلی شوی ، د کرزي او  ين او   رن

ندې شوې  ر   ! هيلې 
ه چې د هر چا لخوا وي نه ردوي Negativismدلته  ول افغان د سولې په اړه هي زيار او ه  ته اړتيا نشته، لروبر 

خ رو  منو او معامله  ند خورو، سوله دو پلو افغانانو خو د پخوانيو سو ړه  ه د سولې تمعه د وخت ضياع او د ج
ې پاشل دي و کې بيا هم ش   . په ستر

د ډېرو په اند کابل ته د لوړپوړو پنجابي چارواکو په بېړه رات بيا هم د کابل او نړيوالو د ذهنيتونو د تېرايستون په 
کلې جملې او وع   .دې د هغه زړو بيا تکرار دی نيت ترسره شوی او د سولې په اړه د پنجابي چارواکو 

ندونې  چې ددغه هېواد د چارواکو په «  د افغانستان ولسمشر کرزی وايي  ر د پاکستان د لومړي وزير پرون 
ي  ه چې موږ پخوا ازمايلي وو ، يو عمومي تغيير لېدل کي ه توب لپاره وړانديزونه چې . چلند کې هغه  د امنيت د 

ېدل دي ، موږ هم په داسې وړانديزونو کار کوو موخه يي افغانستان او پاک ېن ياني داسې . ستان دواړو کې د امنيت 
ته شوې  تيا چې پخوا نه وه ، له نيکه مرغه اوس رامن   »رو

يالني بيا  رو د اډو شتون ردوي او « خو په همداسې مهال د پاکستان لومړی وزير يوسف رضا  پاکستان کې د تره
واک ړې په حال کې دي وايي چې پاکستاني    »ونه له داسې کسانو سره د پولې په بريد د ج

رو اډې نه تړي او د مرګ او وران لپاره بيا بيا  اوس هم خبره په همغه بريد ده ، که پاکستان په کور دننه د تره
ې يي کونړ واليت کې د قومي مشرانو او کندهار کې د هغه و ي چې روست بېل ر افغانستان ته رالي اليت د تره

پونه نشي رغوالی    ! امني قومندان او نور پوليسو وژنه ده ، د هغه هېواد غوړې خبرې د افغانانو 
ي  ولې منډې ترړې د افغانستان او امريکا تر من د ستراتيژيک تړون د السليک په درشل کې کي   .د پنجاب لخوا دا 

ه داسې دا مهال به پنجاب ته غوڅ پيغام دا وي چې د کېدونکې لويي ج ې لخوا ستراتيژيک تړون کې په يوه يا بله ب ر
  : ماده قيد شي 

مکنې بشپړتيا د  و پولو ته د  ه د افغانستان ختي ه جعلي او د افغانانو په  دې خبرې ته په پام  چې د ډيورند تپلې کر
ه ملي داعيي له حل پرته ، هي تړون په افغانستان ، پاکستان او سيمه کې سوله او امنيت  والی ، لويه جر ين نشي 

ي او له مقابل لوري  ه  مکې بشپړتيا ملي داعيه ، د تړون د السليک د يو شرط پتو و پولو ته د  افغانستان ختي
تنه کوي چې ددې ملي داعيي مالتړ او د هغې په حل کې هراړخيزه مرسته وکړي    .  غو

 
من دې مخ کې خم شي غافل مه شه   ېدو غشی تاو اخليد ليندې په غبر  که دو

 
  پای

 
ونه    :اخ

ې  ناپا    ــ افغان جرمن انالين او تاند بري
  

       
  

  


