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 3 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 

 

                     ۰۷۰۰/  ۷۰/  ۷۰                                                           سرلوڅ مرادزی

 استازي شیطاند شرارت ځاله او د 

هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه السلیک یي اروپا څو مهمو هندوستان او افغانستان له یچ یک روستیو څو میاشتو

بریاوو او  ، دغویوشو یافغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنکال روسته  ۰۷۰۲د  یکړل او په دوهم بن کنفرانس ک

 یهم د افغانستان په وړاندپه ګړنګ ور راهي دی نور د ګوښه توب یسیمه او نړۍ ک یچ پاکستانالسته راوړنو 

ورو ته د لمسون او شرارت په موخه د نړۍ څو ل ییو بل پس شیطان استازي داسالم اباد څخه  ید ابلیس ځال او راوپاراوه

 !وښوریدل

 ی. پاکستاني لوري رسنیو ککوربه و حنا رباني یکابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر یمخک یڅو ورځ یلړ ک یپه د

ر په خالف دا ځل د افغان دولت او یپاکستان به د ت یوویل شول چ یاو داس دا راتګ د ښه نیت سفر وځالوه ید نوموړ

 یهم د منلو وړ وي چ ته به دوی هغه الر یجوړ یښتیني ګامونه واخلي او د روغری یطالبانو تر منځ په جوړجاړي ک

خورا ښه ځلیږي خو د هغه زهرو ټولو ته په ښکاره تګالر که څه هم  ی. داسمشري یي د افغان دولت پر غاړه وي

 . وي یپوښ یي د خوږ ینځ یي زهر او یوازم یچاکلیټ ته ورته پاتیږي چ

 افغان دولت یچ لپاره کوي یدد پاکستان ،افغان دولت طبیعي حق دید  یدولت له مشرتوبه مالتړ چد افغان  یپه خبرو ک

 ګوښه کړيغانستان له نړۍ څخه او اف باوره کړي یب یي لپاره چمتو کړي او یو پر بل ید مقابلد لویدیځ او امریکا سره 

 یي تړلی وساتي .   یلکۍ پس یاو خپل

 .ب له کنتروله ونه وځياالت د پنجاح یره بیا طالبانو سره په اړیکو کیبهیر او په ت یجوړ ید روغ یبلخوا افغانستان ک

پروسه باید د امریکایانو یا نورو  ید سول» نه پټوي او ښکاره وایی  ینیت په خپلو خبرو کدا حنا رباني د پاکستان 

 « بهرنیانو له لوري رهبري نه شي.

 به ښه دا وي نو بیا، واک مستقیمآ پاکستان ته نه رسیږيد مشرتوب  یکه په خبرو ک یبیانوي چ ینا رباني ناویلدلته ح

د خبرو د  ته یووړل شي خو پنجاب به یي شا ته ناست وي او یپه مشرتوب مخ افغان حکومت د یدا خبر یظاهره ک یچ

  .وي یکنترول ریموټ به یی پخپل الس ک

 ، محقق او احمد ولي مسعودرو لکه قانونيیړنو څید څو کرغ یافغان دولت سره د خبرو تر څنګ د شمالټلوالحنا رباني د 

، خو یو حقیقت چا ته پته نه لګیږي کړي وي یخبر به په څه شي دواړو لورو یدا چ .سره هم په جال جال توګه کتلي دي

 ینه ویني او په د یګټ یخپل ید مرکزي دولت په پیاوړتیا کو په راتلو ا یدواړه لوري افغانستان ته د سول یڅرګند دی چ

 ! سره شریک دي یموخه ک

ته  دوحۍ د قطر مرکز او په یوه ټوپ یي ځان یووهل ید پاکستان لومړي وزیر رضا ګیالني هم په بډو ګوت بل پلو

رته کوم جوړجاړي ته نه وي خوبه د پاکستان له خبرتیا پ ان او امریکایانطالب یوګوري چ ی، ترڅوهلته له نږدورساوه

 ؟رسیدلي

 ،پاکستاني چارواکو ته خبر ورکاوه یطالبانو سره د خبرو په اړه پرله پس یامریکایانو په قطر ک یده چیکه څه هم ویل ک

، ترڅو موخه هلته واستاوهمخ خبرتیا په خو بیا هم اسالم اباد طاقت ونه کړ او خپل لومړی وزیر یي د حاالتو څخه د مخا

  .د افغانستان پر ځای ځان وټومبي یپه خبرو ک

 .دي یشیطانت او شرارت څخه ډکوشي هم د  یپه سعودي عربستان ک یخبر یطالبانو سره د ید پاکستان دا ټینګار چ
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، خو په او افغانانو تر منځ دی د امریکایانو ید افغان دولت او افغانانو تر منځ دی او یا خبر یخبر، یا وړ دا دهد حیران ت

به  یخبر ی، افغان دولت ته وایی چامرونهی وکړي ،ګډون ولري یپاکستان ځانته حق ورکوي چ یدواړو صورتونو ک

کوۍ ، قطر ته  یطالبانو سره خبر یولپرته تاسو د پاکستانیانو له خبرتیا  یستا په مشرۍ وي، امریکایاتو ته وایي چ

 !انو تر منځ د خبرو کوربه توب کويطالبانو او امریکاید  یشاباسي ورکوي چ

پنجاب مو پر ځان  یایا دا موږ خپله یو شمیر افغانان نه یوو چ ،کوي لکي پر افغانانومخاني او  یداس یپاکستان ول یدا چ

تنه پاکستان دومره د دوی په سا ی، حقاني او ګل بدین نه دی چ؟ ایا دا طالبانیاو هغه ته مو دا فرصت ورکړ واکمن کړی

، محقق او نور ډاکوان نه دی لی، مسعودخایا دا قانوني؟ ومره لوی سپکاوی افغانانو ته کويلوی باج له افغانانو اخلي او ه

  !پریباسي یویاړلی افغانستان او افغانان د غالم پنجاب په پښو ک ،دروازو ترشا په خبرو او پس پسکو د پټو یچ

   ! وهي په مټ همدغو الس تړلو غالمانود  یاو باټ یپنجاب الپ یه چته ښکاره داوس ټولو افغانانو 

 ؟!نه دي افغانانو ته د شرم وړ ټولو ینخر ددغه کسانو او غالمانو په شتون، د پنجاب دغه شانایا 

د افغانانو د برخلیک په اړه  هم  لوبغاړی عمران خان یپندوسک یډبد ، ناست ید شیطان په ځاله ک یبده دا چتر ټولو 

 یتر هغه وخته به زیات یره دا ده چیزما و»  وایي ید بریتانیا سکای تلویزیون سره په مرکه ک . نوموړی دکوي یخبر

 .«یو یتوی شو یله افغانستانه د شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته په کورنۍ جګړه ک یږي چیوبه یوین

 او درځ اچولو لتونید ب ید افغان وسلوالو ځواکونو په منځ ک ، ید مهربانۍ په رول ک مور یله مور څخه د میر نوموړي

 یچسلو سمبال ده. پښتانه او طالبان ، په ښو ویسره تړل یله شمالټلوال ید افغانستان اوسنۍ اردو چ» په موخه زیاتوي 

 «نه لري. یوسل یاکثریت دي، ښ

قوم او ملي اردو ده او په کوم ځانګړي  شموله افغانستان ،افغان اردو یږي چښه پوهی خبره یپه د که څه هم عمران خان

خپل  بیا به یي هم د شیطان او ابلیس رباسيیت انیری ساده افغانخبرو چ یکه په داس یغواړي چ، خو اړه نه لري یپور

 وي . رول په ښه توګه لوبولی

 ید پښتنو د اکثریت په مالتړ بویه کوکار یافغانستان ک مشرف او نورو جنراالنو پرځای د پرویز ځل اد عمران خان

ګنا یي د پاکستان په نیت اقلیت دي وجنګوي  یپلمه د خپلو نورو افغاني وروڼو سره چ یغواړي دا اکثریت په داو وهي 

 یفغانستان کد پاکستان له ادعا پرته هم ا ی. پښتانه چجاري وساتي یجګړه په افغانستان ک یوسیله د ورور وژن یاو په د

 په کور دننه خپلو یچ او اړتیا هم نه لري ځکه اکثریت دی ، اکثریت بیا د پنجاب پشان غالم ته حق نه ورکوياکثریت دی

   .يد بل په لمسون جګړه وکړ پر سر کوچنیو توپیرونو دوروڼو قومونو سره 

د  یسرچینه وایي، چ .د بهرنیو چارو وزیره حنا رباني د مسکو په لور وخوځیږي پاکستانبه د  نن، ویل کیږي بل پلو

  .ده یته بلل شو ، روسیهید بهرنیو چارو وزیر، سرګي الوروف په بلنه نوموړ یروسی

د پارلمان دوما له ځینو غړو  یروسی ګوري او وروسته به دوروف سره ال، حنا رباني به لومړی له یپوټونو له مخیر د» 

  .ه هم لیدنه ولريسر

 یمخدره توکو سره مبارزه بلل سفر موخه دوه اړخیزه همکارۍ او له یکه څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د د

پیلیږي، د پاکستان لخوا هم  یخبر ید سول یافغانستان ک هر وخت په یاند دي، چ ید چارو کارپوهان په د یخو د سیم

 « اتیږي.زی دیپلوماتیک فعالیتونه ورسره

ډلو ای ایس ای او د توندالرو مذهبي  یي اوس هم د پخوا پشان د پوځیانو ، یستن یګون ید واک د مثلث در یپاکستان چ

 ید ی. ملکي حکومتونه چوڅه خبره د همدوی په ژبه بیانیږي، د سیمي د سیاستونو په تړاو لومړۍ او غدي یڅخه جوړ

د  یکله ناکله سر راپورته کوي او واک ته رسیږي په حقیقت ک ید پوځیانو د کودتاګانو اومارشاالګانو په منځ ک یهیواد ک

 . لپاره وي یپوځیانو د تفریح او دم
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د پوځیانو واکمنۍ ته  یحکومتونه چ یتش په نوم ملک یداس یاکستان پوځیان پوهیږي که د پوځي مارشاالوو په منځ کد پ

نی ولس د پوځي دوامداره حکومتونو ا، پاکسترایستنه وي رامنځته نه شيید خلکو ت یزیان ونه رسوي او موخه یي یواز

 . ښوالی شيیزه او ګواښ پیانو واک ته ستوند پوځ یڅخه ستړی کیږي او په پای ک

بلخوا پاکستاني پوځیان او ای ایس ای د سیمي او نړۍ له حاالتو سره هم ځان سمبالوي او لکه ماران پوټکی بدلوي خو د 

 ! ږيیښیکوم بدلون نه پ ییي په ستراتیژیکو زهرو او نیښونو ک یافغانستان او هند په وړاند

د پاکستان ملکي حکومتونه لومړی د خپلواکو خبرو حق نه  ی، سیمه یزو سیاستونو کهمداراګه ګاوندیانو سره په تړاو

لپاره ال له د اوږده مهال  یوي چ یاو تګالر یطرح یلري او که وغواړي څه ووایي هغه به هم د پوځیانو له ذهنو راوت

 . پخوانه تنظیم شوي دي

 ید شرارت خبر ییواز یځال ید شرارت استازي استول کیږي او له داس یرکزه یوازد شیطانت او شرارت له م

 ! خپریږي

 پای

 اخځونه :
 ــ روهي بریښناپاڼه

 بریښناپاڼه BBCــ 


