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

  

ه           سرلوڅ مرادزی:ليکوال  ٠٥-٠٢-٢٠١١  ني
          

  پنجاب بالخره مخامخ جګړه پيل کړه
 

وشتې ولسوال کې د عامه ٣د بېال بېلو رسنيو د خبر له مخې د فبرورۍ په   مه د پنجاب جنګي الوتکو د ننګرهار 

يني امنيتي پوستې بمبار کړې ړو کورونه او  ه نه دي ويل شوي خو .و انې زيان په اړه  ه هم تر دې مهاله د   که 

  .بمبارۍ به خامخا مرګ ژوبله او مالي زيان اړولی وي

لې خاوره  د جنګي الوتکو دا بريد، پر مغلګ باندې د  ې له بمباره ١٢ کال د جون د ١٩۴٩د افغانستان پر سپي ې  مې 

ي واکمنانو  ل روسته چې هغه هم د پنجابي پو من او زيانمن  وا ولو زيات  په سرتمبګ ترسره شوی و، تر 

ي   . کي

وربزو ولسوالې پر امنيتي پوستو پنجابي مليشو او سرتېرو ډزې کړې وې چې د افغان وسلوالو  پرون هم د خوست د 

واب ورکول شوی و   . واکونو لخوا يي وړ 

کاري چې د ترهګرو په الس په افغانستان کې وسلوال ي داسې   يرغل چې د پنجاب لخوا يي هراړخيز مالتړ کي

ه د  ه تو کاره او بربن که يي د ترهګرو له يرغل سره سم  په  نور د پنجاب د موخو لپاره بسيا نه کوي، نو 

  .افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه پيل کړه

ون  پنجاب به له دې روسته په افغانستان کې هر مثبته پراختيا په سختو ديپلوماتيک ي غبر و ناندريو وپالي او په پو

اري ی به خو افغانستان کې به ماشی هم د . سره به يي و ي، کي ه کي پنجاب په دې باور دی که بل چيرته هر 

وري   ! پنجاب له ارادې پرته نه 

انس او هغه  دې بريد د پنجابي واکمنانو له مخه هغه پرده هم پورته کړه چې په دوه مخ سره به يی کله په دې کنفر

ې وهل يتوب په اړه با اون ه  ن کې افغانستان سره د  ه او کله به يی انقره او يا واشنګ په تازه او نويو الپو کې . غون

موږ په خپلو خبرو کې سال وکړه چې «  ومه د پاکستان د بهرنيو چارو وزير شامحمود قريشي وويل ٢٧د جنورۍ په 

ينګار کړی چې د تروريستي عناصرو د محوه کولو لپاره به په خپلو اړيکو کې يو نوی باب پراني زو او پر دې مو 

لې کوو د دواړو هيوادونو په اړيکو کې د سمندر هومره « د پاکستان د بهرنيو چارو وزير حتی وويل »  .ې هلې 

امونه اخلي ه کولو لور ته مثبت     ».بدلون راغلی او دواړه هيوادونه د اړيکو د 

وته کړه او پر افغان خاوره يي خو د الپو  ېدلې چې د جرم شريکانو يي ماشې ته  ر پې ال په هوا  او رسنيو کې 

  . بريد وکړ

ي اړيکو د ال سمون او  يو هېوادو د خپلمن اون هند ته د ولسمشر کرزي سفر چې بيخي د دوو دوستو او تقريبآ 

ت او ددې هېوادو تر من د همکارۍ په نيت ترسره شوی  کېدای شي افغانستان . ايي پنجاب سرسام کړی ويينګ

ن کې کړې او ويلي  ندونې چې د فبرورۍ په دوهمه يي واشنګ ر واکونو د عمومي قومندان مرستيال  کې د نړيوالو 

ې نه وي لګېدلې ه ونړوي، په پنجاب    . وو چې امريکا به د پاکستان له همکارۍ پرته د ترهګرو س



  
 

 
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

و روست پراختيا يانو که د پې ي بريد هر ډول تفسير شي، پنجاب کې ناست پو ه وي او د پنجاب دا مخامخ پو  هر 

ه  نده تو ر او ای ايس ای د افغانستان په وړاندې د خپلو راتلونکو پالنونو يوه عملې ننداره افغانانو او نړيوالو ته  په 

وده   . و

وزار وکړ اوس دا په افغانانو پورې اړه  ی شي، پنجاب په پنجاب بيا هم خپل  لری چې په هر سنګر کې دي يو مو

وپکو خوله د پنجاب په لور ورواړوي ه کړي او د خپلو    .ن
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