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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

                  م٠٩/١٠/٢٠١٠                                                                          سرلوڅ مرادزی
 

 ناټو سره د پنجاب نااعالن شوې جګړه
  

 د ناټو په هوايي بريدونو کې د پاکستان دري سرتېري ووژل شول ، پاکستاني مقاماتو امر وکړ چې له هغې روسته چې
نونه تر وانونو ت رات بند وي او له دې سره سم په پاکستان کې د ناټو کاروار اکماالتي کا دافغانستان ته دې د ناټو

 .پلپسې بريدونو الندې ونيول شول 
ه هم نده که  ر اغلي انريس فوراسموسين د پاکستاني سرتېرو د وژنې له امله ژوره خواشيني   د ناټو سرمنشي 

تل چې  ، خو تر اوسه هم د ناټو وانونو ته د ت رات اجازه ورکړير د ناټو کاکړه او له پاکستانه يي وغو
  !پاکستان په خاوره کې بند پاتې دي  شته چې د افغانستان خاورې ته راواوړي او دکاروانونو ته اجازه ن

نګه چې د نړۍ هر هېواد کې ستاسې  « په پاکستان کې د امريکا د سفارت يو وياند رچرډ سنيلسير وايي زموږ په اند 
دو د دولت پراو ستاسې د مال ساتنه ونکو ټانکرونو ساتنه هم د پاکستان غاړه ده ، همدغه شان د ناټو لپاره د توکو د لي

   » د دولت په مسوليتونو کې شامله ده 
واکونو ته د اسانتياوو د چمتوکولو په بدل کې هرکال ډېرې زياتې پيسې  ،بلخوا پاکستان  په افغانسان کې ميشتو بهنيو 
وتو کوي  ه د مالون. تر يني کاپوهان وايي ناټو ته په خوندې تو حکومت  و رسول د پاکستان ددې خبرې ته په کتو 

ه اخلي خه     .او د هغو ادارو مسوليت دی چې هغوی له دغو پيسو 
دې  ې وړاندې د پاکستان په سويل کې پوليسو ويلي وو چې هلته اورپکو ن و ور  هغه تيلي ټانکرونه ٣٠يوازې 

ولي چې افغانستان  واکونو ته تېل رسول کسو   .ې يي د ناټو په مشرۍ بهرنيو 
دې د همد ناټو د تېلو پر يوې ډېپو د وسله والو بريد کې شپ تنه وژل « رانګه د پاکستان پالزمېنې اسالم اباد ته ن

ول شوي دي٢٧شوي او د تېلو  واکونو ته د ناټوې پاکستان په افغانستان کې د چ له هغه مهاله . ټانکرونه سو  
خه د تېريدو پر دغو ټانک .ډول بريد دىماالتو رسول بند کړي، دا دويم اک ارونو  رونو بريدونه له لويو سړکونو او 

ي ي چې دغه ټانکرونه پکې درې ي بلکې په هغو اډو کې کې ه په سند کې د ورته ويجاړۍ پر .مهال نه کې دا پې
   ».درېيمه ورځ شوې ده

دوبلخوا ېرمه ، وسلوالو افغانستان ته د ناټو پر لي ارته  ونکو تېلي ټانکرونو بريد  پاکستاني چارواکي وايي کوټې 
ه  ترل اډی چلوونکی يي وژلی دی ١٠کړی ، ل ولي او يو   تېره اوون کې پاکستان کې د ناټو پر . ټانکريي سو

   .اکماالتي توکو دا درېيم بريد دی 
انو او لويو الرو کې ايسارې درولي دي  ې الرۍ د ټول هېواد په ډيپو ساتنه يي . د الرې بندېدو د ناټو د اکماالتو 

ه هم کله کله يي دولتي سرتېري ٢٠٠٧طالبان له . کمزورې ده او يا هي نشته   کال راهيسې بيابيا پر دغو الريو که 
 پاکستان حکومت پرخپله خبره ټين والړ دی چې  خو ددې ټولو سره سره د.په ساتنه بوخت وي ، بريدونه کوي 

اډي نه اوړي    .افغانستان ته دي 
د پاکستان په سوېل لوېدي بلوچستان ايالت کې نا پېژاندو وسله والو افغانستان ته د مېشتو ناټو  «ا کې په بله پراختي

اډو بريد کړی دی   .واکونو پر تيلي 
هړي کې تېره شپه شوی، چې  د پاکستان حکومتي تلوېزيون ويلي دغه بريد د بلوچستان ايالت د بوالن سيمې په م

ول شوي دي٣٠شاوخوا  اډي پکې سو اره دلته راوستل شوي ورپوټونه وايي دغه تيلي ټانکر  . تيلي   . له کراچ 
 «  

م بريد دی  ې راهيسې پاکستان کې د ناټو پر اکماالتي الريو پن تېره ورځ هم په خيبردره کې . دا د اکتوبر له لومړۍ نې
   . ناټو يو تېلي ټانکر پر ماين ختلی ود

ه هم  د ناټو پر اکماالتي کاروانونوپاکستاني مقاما  پرغاړه اچوي خو که سړی د روانې شخړې  بريد د اورپکوت که 
ي  ايه لمن وهل کي ي ، شخړې ته له بل  د ناټو په هوايي بريد کې د پاکستان د پوځ دري تنه عسکر وژل . علت وپل

  ؟ د بريد لپاره سنګر ته راوتلي دي انونوشوي او د غچ اخيستو لپاره يي بيا طالبان ــ اورپکې د ناټو پر کارو
کاري ؟   ايا دا طالبي ډوله اورپکې د پاکستان د پوځ يوه برخه نه 

ايا پر لويو الرو د ناټو د اکماالتي ټانکرونوايسارونه او دريدنه ، په لويالس د اورپکو لپاره دا شونتيا نه برابروي چې 
  پر دغو ټانکرونو بريدونه وکړي ؟

ه پرې د کور خاوند ته نه واايا پاکستان   ناټو ته وايي چې د درې تنو وژل !يي چې وي اوسه او غله ته وايي ور
احساساتو د کينولو  لپاره بايد تر يوه وخته دا ټانکرونه پرلويو الرو شويو عسکرو په وړاندې بويه د پاکستاني ولس د 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

 

وۍ او مالونه يي تاالنوۍټانکرونو ورخيژۍ  ،  همداسې تم وي او اورپکو ته وايي چې پر  ، ټانکرونو ټاکرونه سو
   ؟مو تاسو ته تر نامالومه وخته پورې درولي ساتلي دي

ه الر  ونه  رۍ او غنميت    ! د سودا
ه په غنيمت وړي دي اوس دا دی  پنجاب چې په غنيمت نيولو کې پخه تجربه لري او دېرش کاله يي د افغانستان هر 

ان لپاره غنيمت بولي او په چوراو تاالن يي لګيا دید خپل پير استاد لويدي هر ه    !    
ې وړاندې ر لمسوي چې خپلې حملې  « يوه خبر کې ويلي و وال ستري ژورنال په و ور ای ايس ای افغاني بلوا

ه کړي  ړي هم په ن وي چې د سولې خبرو په وړاندې . ال زياتې کړي او ملکي و همدارنګه ای ايس ای طالبان ه
ي او هغه ومنه مني ود ايي بولندوی د وال ستري ژورنال خبريال ته ويلې چې ای . ري په کونړ کې د طالبانو يو 

وونې نه مني بنديان کړي  نوموړي ويلي چې غواړي د بهرنيانو په . ايس ای غواړي هغه بولندويان چې د دوی الر
وونکو او انجينرانو په وژلو سره وړاندې له جګړې الس واخلي ، خو ای ايس ای غواړي چې د پوليس و ، سرتېرو ، 

وونې او امرونه پلي کړي ای ايس . ولس وډاروي  تل د ای ايس ای پورته الر نوموړی زياتوي کله چې يي نه غو
  » .ای هوډ ونيو چې نوموړی بندي کړي 

و اورپکو ، ترهګرو او خپلو روزل شويو او پالل شوي. دغسې ورته کارونه له ناټو سره هم راخيستي ای ايس ای 
ه   نهطالبانو ته وايي چې کاروانونه يي لوټ کړۍ او ناټو ته وايي پيسې واچوۍ که نه ددغو اورپکو مخه به په بل 

ي    . نيول کي
 د ترهګرو د  برخههمدې پيسو زياتهد . پنجاب له امريکا او ناټو پيسې اخلې چې بويه د ترهګرو مخه پرې ونيسي 

و چې پاکستان د روزنې او پالنې لپ چه شته وي ، ادامه ولرياره لګوي او دا لړۍ به تر  ! نړۍ پر ن
 

  پای
ونه    :اخ

ه پا و بري   د بي بي سي پ
ه پا   افغان جرمن ــ انالين بري

            
  
  
     
 
  
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


