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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٢١-٠٤-٢٠١١  ني
            

  پنجاب اصلي لوبغاړي راميدان ته کړل
 

و او د سطرنج لوبدړې  ېر و ړه  د يوې شېبې لپاره د سطرنج لوبې په  که د افغانستان او پنجاب ترمن شخړه او ج
ل لپاره خپل لو ور کړو، نو پنجاب لومړي  ی درستيز اشفاق کياني د سطرنج د وزير او خپل د پر مخ يي ان

ړه کې راميدان ته کړل ه افغانستان سره په ج   . استخباراتو مشر جنرال شجاع پاشا يي د رخ په ب
ړه مخته بيوله خو د اوسمهال حاالتو  وله شخړه او ج ه هم د پاکستان پوځ او ای ايس ای پخوا هم د پردې شا ته  که 

ايي پوځ  ای سره سم   لې وي چې د پردې د شا پر     .  غوره وي» جن شوديار سر شوديار« او ای ايس ای اړينه 
ي ديکتاتورانو لکه جنرال ايوب، جنرال يحيي، جنرال ضياالحق،  وله موده کې پو ن تاريخ په  پاکستان د خپل لن 

ولو معاملو کې اخ ره او د پريکړې خبره پوځ او ای ايس پرويز مشرف او نورو اداره کړی او د واک او سياست په 
ي ته کي يانو د دمې او تفريح لپاره کله نا کله رامن ه لري او د پو  .  ای کوي، ملکې اداره هلته يوازې تشريفاتي ب

يالنې د يو پالوي په مشرۍ چې هغه کې د  ول خبر دي تېره اوون د پاکستان لومړی وزير يوسف رضا  لکه چې 
مشر بريد جنرال احمد شجاع پاشا ، د باندنيو ) ISI(  درستيزاشفاق کياني، د پاکستاني استخباراتونوموړي هېواد لوی 

و نورو  چارو وزيره هينا رباني کهر، د کورنيو چارو وزيررحمان ملک، د ماليې وزيرعبداالحفيظ شيخ او 
  . ون درلود ، کابل ته راغلی وو چارواکو

ريزو او امنيتي چارو او طالبانو سره د رسنيو کې داسې وويل شول چې پالوی  د کابل لوړپوړو چارواکو سره د سودا
ايي د پالوي په داسې ترکيب چې افغانستان سره د پاکستان د اړيکو په تاريخ  سولې په اړه خبرو ته راغلی وو، خو 

ای ولري  تنې او موخې وتلی  ي نورې غو کله بې دې اصل ته په پام چې . کې يي ساری نه لېدل کي پاکستان هي
ېړل شي او په دې موخه افغاني کارپوهان د زياتو  ت هر اړخيز و ام نه اوچتوي، اړينه ده چې دا خو شرارته 

  . ېړنو او شننو لپاره الس پکار شي
نه دا وي که د افغانستان او امريکا تر من ستراتيژيک تړون السليک شي په هغه مهال  کېدای شي د پنجاب لويه اندي
وتو  ه تر  ه وخت دی چې د طالبانو په م له افغانستانه يو  ومان اوس يي  به په پنجاب ناوخته وي ، نو د دوی په 

  !کړي
يالني تر من وشوه، د  ه کې چې د ولسمشر کرزي او د پاکستان لومړي وزير رضا  بلخوا هغه تلويزيوني غون

ال رو  واب کې چې د تره تنې په  ې او له يوه خبرياالنو د يوې پو ې بو ي په پاکستان کې دي نوموړی خپلې شون
و کې چې د تلويزيونو له الرې يي  ونوالو او نړيوالو په ستر ې د  ه له جامو سره د غون سره منکر شو او په دې تو

اره ورننوت ل او بې له کو. دا کنفرانس په غور  ن م کرزي خپله چپنه او نورو افغاني چارواکو خپل پکولونه و
ونه په نيولې الر  ي اوږمي ې او  الې په پاکستان کې دي، خړې ستر ونه چې تل به يي ويل چې هو دا  لي غبر کو

  .   رهي شول
ه او درغل  همداراز پالوي د افغانستان او پاکستان تر من د سولې کميسيون  چې ال پخوا يي د بنس ډبره په چلو

ودل شوې وه او په افغانستان کې يي  دا وار د . له وژنې او وران پرته کومه السته راوړنه نه درلوده  بيا راتازه کړاي
و د روانو وژنو او  ومبل شول تر يالني د پنجاب له لوري ور و تېر په خالف رباني د افغانستان له لوري او 

ېدو او خپرېدو دي کلک سرپوښ شي   . ويجاړيو لپاره چې د کال له پيله په خو
ال د فساد او شرارت مرکز پنجاب ته نه و رسيدلی، چې کابل کې د افغانی لوري سره ددرواغو، الپو او پنجابي پالوی 

ېره  ې يو بل پسې بيا هم د افغان خاورې په لور راسيخې شوې او د پالوي د منا فقت اصلي  خه چلو ار  و له پي با
ه ورکړې وه ، نندارې ته ر لتيا او دوست ب   ! اووتهچې کابل کې يي د سپي

په ننن حمله کې دوه   مه د افغانستان د دفاع وزارت وياند ظاهر عظيمي تاييد کړه چې دې وزارت کې١٨د اپريل په 
پيان دي ی د . وزارت کې دننه شوې وه ده ومنله چې حمله په. سرتېري وژل شوي او اووه نور  انمر ده وويل چې 
انوژنې وساک وچوي، وويشتل شوپيل کړې خ دفاع وزارت ودان ته ننوت او ډزې يې   .و مخکې تر دې چې د 

تنې طالبانو سره د سولې او يا امريکا سره په ستراتيژيک  وده که چيري د پنجاب غو په دې اقدام سره ای ايس ای و
ه کوالی شي ل ارګ په ن   .تړون ، په پام کې ونه نيول شي که دوی وغواړي دفاع وزارت او بل 

د کې په ژړۍ ولسوالي  مه د دې واليت ١٧د اپريل په افغان ملي پوليسو واکي وايي چې د کندهار واليت چار
يې سپارلي مديريت ته ضد د تروريزم ن امنيه قومنداد او د کندهار نيولي  تنه پاکستانيان ٢٥پرمهال تالش 

  .دي



 
 

 
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

واکونوترمن کونړپه اسماراوغازي ابادولسواليوکې دوسلوالوطالبانواوافغان د مه ١٧د اپريل په  ته   امنيتي  وشوه ن
امنيي قومندان جنرال خليل اهللا ضيايې وايې چې دشنبي  د واليت د . کويهچې دواړه غاړي يوبل ته دمرګ ژوبلي دعو

ته کړي اوپه وينايې  واکونودوسلوالوطالبانوسره ن مخالفي له په ورځ دغازي اباداواسمار ولسواليوکې يې امنيتي 
خه يې   .ه وژلي دي دري تنغاړي 

ې د اپريل په  انمر ی چې درې تنه   مه د کندهار په سپين بولدک ولسوال کې ونيول ١٩په يوه بل خبر کې ويل کي
  .شول

ه  رۍ په اړه  کابل کې غوړې خبرې وکړې خو عمل يي بل  بلخوا پنجابي پالوی چې افغانستان سره يي د سودا
ر وايي چي دا د «راوخوت ريز مالونهلوى آندهار ملي سودا  يي یچي ډير  مهال يي هم شپ زره آانتينره سودا

ار آي بند پاتي دي او پاآستان خوشي آولو  يادو مالونو د ددي سره سره چي د خوراآتوآي دي د پاآستان آراچي 
دي  افغانستان ته  مالونهداژمنه يي آړي ده  نى. نه پري ډير محصول هم پري  ډير خوراآتوآي بي آيفيته شوي او ور

  »شوى دى
ې دي  و خونړۍ پې خه د پاکستاني پالوی له بېرته تلو روسته يوازې د دوه ــ درې ور   .ياد شوي خبرونه کابل 

ندونې دي  ر ه چې زيات د پاموړ دي، هغه د کابل له لېدنې روسته د پاکستان د لومړي وزير  د پاکستان « هغه 
يالني د افغانستان له سفره  وروسته له افغان چارواکو سره د خپلو خبرو او د پاکستان د صدراعظم  يوسف رضا 

استخباراتي ادارو په باب د پاکستان پارلمان ته په وينا کې وويل چې بايد د هيواد استخباراتي ادارو ته د شک په 
و د ساتنې لپاره کار که چې دا ملي ادارې دي او د هيواد او ملت د پراخو او ژورو  ه ونه کتل شي    ». کويستر

ه کې د اپريل په  و الوتکو حملې پای ته «  مه ١٧ده په همدې غون تل چې د بې پېلو د امريکا له متحدو ايالتونو وغو
دي چې پاکستان په خپله د . ورسوي ه ډول شريک کړي او پرې ده وويل، امريکا بايد استخباراتي مالومات په 

ه ده له امريکايي پالو. تروريزم پرضد مبارزه وکړي تل چې د امريکا له حکومته وغواړي چې د بې پېلو ي وغو
ه کړي کنالوژي پاکستان ته ورکړي چې پاکستان په خپله د تروريستانو اډې په ن   ».الوتکو 

ې شي رو اډې ړن رو په وړاندې د اقداماتو په . پنجاب په هي بيه چمتو نه دی چې خاوره کې يې د تره دوی د تره
خه  ر روزيپلمه له امريکا  وتو کوي او نور هم پرې تره   .  وسايل او پيسې تر 

روتر د«  مه کندهار ته تللی و، وييلي ١٩يوه بل پرمخت کې په کابل د امريکا سفير ايکن بيری چې د اپريل په   ه
ايونه له ن خه بهر دي او امريکا د هغو د جرړي او پ لې کوي افغانستان  ه وړلو په خاطر هلې  له وړي نوم . له من

ار افغانستان سره د ين   ». وکړ همخپل هيواد په دايمي مرستو 
راوه مې پېړۍ له پيله کوله خو ه٢١، افغانانو  د دا خبره چې امريکا اوس کوي که . غه مهال پرې امريکا غوږ نه 

ند سياست مخې ته بيايي امريکا وخت له الس ر   . ه ورکوي پنجاب سره امريکا نور هم په اصطالح شف شف  او نا 
ه توب او بايلود  و ان په  پنجاب ته چې د امريکا او افغانستان تر من احتمالي ستراتيژيک تړون سربدال کړی او 

  . اچوی ، نور وخت ورکول پکار نه ديکې ويني او د شرارت هرې وسيلې ته الس 
وته کوي په کلکو او غو رو جرړې چې ايکن بيری يي پاکستان کې په    .داماتو نړيدالی شيو اقد تره

 
 پای

   
ونه    :اخ

ې ناپا   ــ بېال بېلې بري
  
   
  
  
  
   
 

 
  


