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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 

 

 ۵۰/۵۰/۲۵۰۲                                 سرلوڅ مرادزی

 ادامه لري د افغان او پنجابي جګړه
 

د نورو شخړو منځټکی جوړوي لکه  یپر سر د افغانستان او پنجاب ترمنځ شخړه چ یکرښاستعماري  که څه هم د ډیورند

 یهغ یچ توده جګړهر په سنګراو مورچل یه څترمنځ د شخړو پ د کشمیر او بنګله دیش پر سر د هندوستان او پاکستان

ټانکونه او د پیاده لښکر  ی، د ټانکونو په وړاندیالوتک یکستان د الوتکو په وړاندد ارواښاد عبدالولی خان په وینا د پا یک

دو یپاکستان له جوړد  یشخړ ید خو ،نه دهه برید وي تر یسره مخامخ شو یپیاده لښکر په څو جنګي جبهو ک یپروړاند

  .شویي ګڼلی  یو ډول توده جګړهدی لرلی او مفهوم نه  یجګړ ید سړ ییوازهیڅکله هم  یراهیس

 ر شوی اوی، شخړو او جګړو تافغانستان سره په تربګنیو ټول، له جوړښت او ژوند، تاریخ کلن ۰۵د پاکستان څه دپاسه 

  .ادامه لري اوس هم

 !ل دییښک یکافغانستان سره په توده جګړه  ، بیخي پنجابنن 

کله د ، جګړهشخړه اود افغان او پنجابي ترمنځ  او ډیورند پر کرښه یافغان خاور دو سیمه ییزو ګاونډیانو او نړیوالپخوا 

؛ کله  ید النج تر منځ ی؛ کله د پخواني شوروي اتحاد او امریک نوم تر ید شخړ سوسیالیسي او امپریالیستي کمپ ترمنځ

او  د چین ، روسيیوخوا  او همداراز د ناندریوترمنځ  ید ایران او امریک راوروسته ؛ ید جګړ د اسالم او کفر ترمنځ

تر یوه بریده ریښتیا  یطرح یکه دا ټولخو، یکتل یندال یتر سیور یاو جګړ ید شخړایران او بلخوا د لویدیځ تر منځ 

د  یاو جګړ یشخړ ینور یپه سیمه ک یفغان او پنجابي تر منځ جګړه ده چاصلي ستونزه او جګړه د ابیا هم  هم وګڼو

  پر محور راڅرخي . یهغ

پر شاوخوا د لروبر افغان او بلوڅ وروڼو  یاو د کرښ یکرښ یجګړه د دکرښه ده ،  یستونزه د ډیورند استعماري او تپل

ي هیوادونه ، ته اشر شو یسیمبیول کیږي .ته  یاو د هغه د مالتړو لخوا مخپنجاب  د سره د تاریخی برخلیک پرسر

کوي او  یبلخوا د پنجاب په مالتړ د دریځونو د نیولو خبر یوخوا د افغان او یاو جبه خان ی، لښکردولتونه ، تنظیمونه

  . ده ید ډیورند کرښه ده پرځای پات یخوشخړه چکیږي  یلوبه له یوه پړاوه تربل پړاوه الپیچل

، موخو په دریځونولو او اشر شویو هیوادونو ، دولتونو او ایله جاري ډلو ټپلو ید ښک ید سیم یکلونو ک ۰۵په څه دپاسه 

او د بشپړ ده  ی، خو ستونزه په همغه پخوانۍ بڼه پاتادلون بدلون راغلید افغان او پنجابي د مالتړ پرسر  یاو سیاستونو ک

 .یحل لپاره یي تر اوسه په زغرده اقدام نه دی شو

، د هغه یلو هیوادونود حل لپاره د ناپی ی، پنجاب سره د شخړافغان دولتونو په یوه یا بله بڼه یکال څخه مخک ۰۹۹۲د 

وي او پنجاب بیا د امریکا په مشرۍ لویدیځ  ینیول یمهال د سوسیالیستي ملکونو او پخواني شوروي اتحاد مالتړ ته سترګ

، خبره هم د هم دوښمني د افغان او پنجابي وه هغه مهال یسیمه ک .وه ینړۍ ته د مالتړ لپاره ځولۍ غوړول او عربي

د  پر سر یشخړ ید درو وډیورندکرښه وه خو د افغان او پنجابي د جبهو شا ته سیمه ییزو او نړیوالو دوښمنو او سیالو ل

ل ته اتومي توغندي مخامخ وه او هلته یي یو ب یکه د لویدیځ او ختیځ شخړه په اروپا ک. وه یاړول ټوپک خوله افغانانوته 

 ید یشاوخوا غوره کړ چ ییي د ډیورندکرښعملی ډګر  ( پهلوانۍ نیوي )د غیږ جګړه هلته ونه شوه او ، خوکړی وو

  او ګټه ټوله پنجاب ته ورسیده . دل یي لروبر افغان ینړیوال غویمنډ ک

افغانستان د کفر او اسالم په نوم جګړه هم د ډیورند پر کرښه او د افغان او پنجابي تر منځ په تاریخي شخړه راڅرخي . 

 یشوی . افغان دولتونو ک یشوي او اسالمي شریعت جاري پات ید اسالم سپیڅلي دین احکامو ته ژمن پات تل دولتونه یک

 . شوي نه دی پاللاو نیمګړی ر، ذلیل خوا یهم لکه په پنجابي دولتو ک اسالم هیڅکله

تل په اسالمي  ی، چپر افغان دولتونو د شریعت په اړه  یاسالمي ډل یروزل شو او هلتهپاکستان  ید خندا وړ دا ده چ

هلته  یخو دوی بیا دا نیوکه د پاکستان پر دولت چ نیوکه کوي کوي او شریعت دلته تل جاري دی، یشریعت پریکړ

 ! کیږي یپات خوله هچوپ نه کوي او نه و، هیڅکله هم شریعت

د  ی، د ډیورندکرښذهبي توندالرو څخه اشر هم  پنجابنړۍ د اسالمي م ی، اندونیزیا او د ټول، شمالي افریقاله القاعده

 د پنجابي اسالم کال د پیاوړتیا لپاره ترسره کړ .  ینړیدنګ د مخنیوي او د افغان دولت په مقابل ک

شریفي خادم هم پر کابل  یه وینا که د مک، د ولسمشرکرزي پافغانستان پر هر واکمن نظام د کفر ټاپه لګويپنجاب د 

 .خامخا لګوي یواکمن شي ، پنجاب یي نه مني او د کفر ټاپه به پر

یي د جهاد نغاره توده  یانه او د هغه په وړاندپنجاب ونه م ،واکمن شو یکابل ک یپالل شوی مجددي چ یپاکستان کپه 

 . خپله فریضه ګڼيیي جهاد  ی. د کرزی په مشرۍ دولت هم د پنجاب په نزد کافردی او په وړاندوساتله

او خرڅ  یمذهبي توندالر ی، د پنجاب په حکم چته کوي او له افغانانو مالتړ کويبلخوا که هرڅوک افغانستان سره مرس

 یمخک ۰۹۹۲. له اد اعالنیږيبیا ورسره جه ، د کافر په نوم تورن کیږي اودي یتر جادو الند شوي مالیان یي

، خو خپله د کافر وروي اتحاد څخه مرسته ترالسه کويش بویه له ینوم جهاد اعالن کړ چ یحکومتونو سره یي په د



  

 

 

 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

نجاب زاړه یاران لویدیځوال د افغانستان د پ ی. نن چته بیوه یلویدیځ ترڅنګ والړ و او د هغو په مرستو یي جهاد مخ

افغانستان ته د  یچ ی، پنجاب پرونیو خپلو مخالفو کفري یارانو ته پنا وړي او د لویدیځوالو په وړاندیته رادانګ یمرست

 .، جهاد اعالمويځان ژمن بوليلپاره  یتمرس

 !و جهاد ورسره فرض دیحکم کافر ا ، د پنجاب پهافغانستان مالتړي او مرستندوی ويد  یهرڅوک چ

چلوټو او په  یتر څنګلو پور ،د ای ایس ای الس یاده زړو افغانانو په لمسولو کپه روستیو ټولو پارونو او د س

  ،جمعیتیانوي د پاکستان ی، په هر مذهبي شرغوبل کخواته کړو ییو یکه د افغانانو سپیڅلي مذهبي اندیښن .ککړ دیدسیسو

 . چنده ده او څو یرو پوځیانو او استخباراتو ونډه بوټلشری ، مدرسو او دموالناګانو

ب د پنجاد ابادۍ هره خښته،  یافغانستان ک. والړ دی لنګ تړلی پنجاب ،ورانۍ او ویجاړۍ ترشا ید هر یپه افغانستان ک

 . ځان پر سر ګوزار بولي

غانانو له السه قپ کړي . څنګه د نړۍ او اف د افغانانو ،یرستم یڅنګه پر افغانستان رامات ید پنجاب ټوله هڅه دا ده چ

 !غانستان په نړیواله کچه ګوښه کړينړۍ سره د افغانانو د تړونونو مخه ونیسي او افکړي . څنګه  یشنډ یاړیک

  خنډ  یموخو په وړاند ید خپلو ملیتاریستي او شوونیست ی، پنجاب سیمه کد افغان د پیاوړي ملي دولت بسیا پر کابل

، طالبان او نور بدماشان باید ، القاعدهیستراتیژیو د پلیتابه لپاره خپل پوځ کافي نه بولي او مذهبي توندالر ی. د همدبولي

  .وجنګويد پوځ تر څنګ یي  یولري چ

پاکستان نور افغانستان ته د  یچ ید پاکستاني لوړ پوړو چارواکو دا څرګندون ینړیوال فشار الند تر یروستیو ورځو ک

د ، ورسیږيته  یموخ ید پوځي الرو پرته داس یچ یړ( په سترګه نه ګوري او غوا  strategic depthستراتیژیک کنډو ) 

 .وړ نه دي او د هیڅ ډاډسیاست او منافقت ګڼالی شو  یوه مخد پاکستان د یپخوانیو ترخو تجربو پر بنسټ یواز

وتړي او افغاني ترهګر افغان دولت  ید ترهګرو اډ یباید پنجاب په عملي ډول په پاکستان ک یله هر راز څرګندونو مخک

      .ورکړي یته په الس ک

به هیڅکله  یراونوځي ، افغانستان کاساسي حل  ید ډیورندکرښ یوي ، ترڅو چ پنجاب برالسی یسیمه ک یترڅو چ

 ! سا وانخلي یارامۍ او هوساین سوله او امن رانشي او افغانان به هیڅکله د

 ،خواته کړي او د راسته راغلو امکاناتو څخهاره خپلمنځي اختالفات یوافغانان باید پنجاب سره د مقابلي او سپیناوۍ لپ

 .ګټه پورته کړي یپه حل ک یاو جګړ یتاریخي شخړ یپنجاب سره د خپل

 

 پای

             

 
 


