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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 

 

                           ۱۰۰۰/  ۰۰/  ۰۳                                                         سرلوڅ مرادزی

                       

 !سپما کړي پنجاب غواړي وخت
 

 استولېزرداري د امریکا یوې وتلې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ ته په  اصف علي مشرولت په دې روستیو کې د پاکستان د

دې برخه کې  چې رسولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتو، خو کم نصیبي دا دهموږ به د ترهګرۍ  پای ته » ویلي لیکنه کې 

. له پاکستان سره خبرې وکړۍ، پاکستان پسې د خبرو پر ځای زموږ وسایل زموږ له مسوولیتونو سره سمون نه لري.

  .«تاند

ترنیوکو  د متحده ایاالتود امریکا ره بیا ی، د افغانستان او نړیوالو په تڅخه د مالتړ په بوختسه کې پنجاب کله چې ترهګرۍ

نړیوال پام له اصلې موضوع څخه  ې د غوړې ژبې په کارولو سره هڅه کويالندې راځي د پنجاب لوړپوړې چارواک

 .ویو ګوزارونو لپاره وخت سپما کړيبلخوا وګرځوي او د ترهګرو په مټ پر افغانستان او ناټو باندې د ن

پر مرکز اریانا هوټل باندې بلوا ( CIAد سیا ) ، ایساف اود امریکا پرسفارت مه  ۰۳د روان کال د سیپټمبر په  کابل کې

پر ښار  نیویارک ا د، امریکایانو او نړیوالو ته یوځل بیترسره شو په الس( ISI) چې د ای ایس ایاو مخامخ پوځي یرغل 

 ۰۰په حقیقت کې د سیپټمبر د دا  .تازه کړار ټې ناتاریمې ن ۰۰د سیپټمبر د  کال ۱۰۰۰نړیوال سوداګریځ مرکز باندې د 

 . له څو اړخونو ورته پېښه ګڼالی شومې سره 

د  ي دولتښه کې ترهګر بیا د ای ایس ای او د پنجابی، خو د کابل په پښو کې ترهګر او القاعده الس لريیپه دواړو پ

  !پوځي کړیو په بڼه راڅرګندیږي

د  ، دلته هم ګورو چېمه نه یوازې په نیویارک کې سوداګریځ مرکز بلکې پنتاګون هم په نښه شوی وو ۰۰سیپټمبر په د 

 .ه او د امریکا سفارت په نښه کیږي، د سیا ادارایساف ښه کېیکابل په پ

ترهګر بن نړیوال  ښې تورنیپ ګواښ وکړ چې په، امریکا هغه مهال طالبانو ته ښه وشوهیمې پ ۰۰کله چې د سیپتمبر د 

استازي مرکز ته راوبلل او د غونډې د پریکړې  غبرګون کې د هیواد په کچه طالبخوطالبانو امریکا ته وسپاري  الدین

 . رڅ کې یي د امریکا غوښتنه رد کړهپه ت

یوسف رضا ګیالني په مشرۍ د دغه هیواد  لومړي وزیرد پاکستان »  مه ۳۰د روان کال د سیپټمبر په  دلته هم ګورو چې

د ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د آی ایس آی او د حقاني د تروریستي شبکې ترمنځ د اړیکو به باب د امریکا تورونه 

لوري د ټول پاکستان د ګوندونو د سال مشورې په دې غونډه کې د له ګیالني . اسالم اباد کې د لومړي وزیررد شول

ره د پاکستان د پوځ لوی درستیز اشفاق کیاني او د آی ایس آی مشر جنرال احمد شجاع یدونو پر مشرانو سربدېرشو ګون

 «تاند  پاشا ګډون کړی وو. 

مې روسته امریکا ځنډ ونکړ او د طالبانو پر واکمنۍ یي چې امریکا ته یي د بن الدین په  ۰۰د سیپټمبر د خو هغه ځل 

 . ، پوځي یرغل پیل کړ هو نکړه کړې سپارلو کې

چې  . د پاکستاني لوړپوړو چارواکو له منډو ترړو او غونډو څرګندیږيپه همغه موړګه او کنډه والړه ده اوس هم خبره

 . ه الس نه اخليد ترهګرو له مالتړ پنجاب

ن د پنجاب په یوه پنجابي لوړپوړو چارواکو چې پاکستان کې یي د بن الدین له شتون څخه هم انکار کاوه خو بن الدی

ژل د پنجاب د رسوایۍ او و میندل . پنجاب کې د بن الدینپیدا او هملته له منځه یووړل شو کې ایبټ اباد پوځي مرکز

سوایۍ څخه چې . خو د ایبټ اباد او بن الدین له رکړ په نړیواله کچه رسوا او بدنام یي تشت له بامه راختا کړ او پنجاب

، پنجاب بیا هم د ترهګرو د روزنې او پاللو څخه الس وانه خیست او اوس په ال سپین سترګۍ او څو میاشتې نه تېرېږ

 ! د مالتړ په سنګر کې ټینګ والړ دیبې شرمۍ سره د ترهګرو 

څخه زیات توغندي  ۰۰۰کې له  په څو تېرو ورځو پنجاب  سرحدی والیتونو لکه نورستان او کونړ کې  د افغانستان

دا په . لو کورونو پریښودلو ته اړ شوي ديکې په لسګونو ملکي کسان شهیدان او یو زیات شمیر یي خپ چې هغوویشتلي 

  .پنجاب څلورم پوځي یرغل ګڼل کیږي روان کال کې د افغانستان پر سپیڅلې خاوره د

چې د امریکا پر سفارت ځانمرګي یرغلونه کړي ډله یځ او کې پر کابل او په هیواد دننه څو ر سیپټمبر یت پنجاب یوازې په

 . ګڼالی شوددې لړۍ دوام روستی برید یي  او ایساف

خو القاعده او ترهګرو ته د خوندي ځایونو د برابرولو او ددې ټولو ښکاره بریدونو او یرغلونو سره سره بیا هم پنجاب د 

اره دې پنجاب ته السوندونه ښک افغانستان او نړۍ پر وړاندې انکار کوي او افغانستان او نړۍ ته وایي چې په دې اړه

 . دوی سره دې خبرې وکړيکړي او 

، خو افغانستان او نړۍ ته وایي چې دوی پله له جګړې او زور څخه کار اخليپنجاب د افغانستان او نړۍ پر وړاندې خ

  !ړه نه کوي او خبرې دې ورسره وکړيسره دې زور او جګ



  

 

 

 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

غانستان ، افافغانان وژنيه په پوځي بریدونو او چاودنو کې ، په کوردننټونو وليد افغانستان والیتونه په بمونو او راک دوی

، پنجاب پسې ددې وژلو او ورانۍ السوندونه وښۍ، خو افغانانو ته وایي چې او سااخیستلو ته یي نه پریږدي ورانوي

 !بل چاته حل مه وایۍ او چوپ اوسۍ ،وۍخبرې مه ک

 ! به نړۍ او امریکا سره هم پیل کړهلو خو اوس یي همدغه شان

، خبرې به راسره په خو شکایت به نه کويونو به دې بمونه او توغندي ولم امریکا ته هم وایي چې پر سفارتونو او بنسټ

  !وړاندې کوي راته په وخت ،چې ادعا یي کوې نرمه کوي او د پنجاب په الس د خپلو ورانیو او وژنو السوندونه به هم

  !راغلي یاست د افغانستان تر اغیز الندې( امریکایانسې نه وي تاسو هم )دا که

، نرم به غږیږۍ او السوندونه ه کوۍتان او امریکا ته وایي چې خبرې راپسې م، خو افغانسپخپله جګړه کويپنجاب  چې 

او نندریو د لویدیځ سره د جګړې . پنجاب افغانستان او اړي وخت سپما کړيډېرو په اند غو به هم وړاندې کوۍ د

 ټول بیامالي او پوځي مالتړ ته اړتیا لري او دا ، څخه مرستې ، عربي ملکونو او نورو، روسیيمخبیولو لپاره د چین

دریځ کې نه ده چې لس کاله مخکې  ځواک او بلخوا پنجاب په دې هم پوهیږي چې امریکا نن په هغه .ته اړتیا لريوخت 

 .شي پنجاب ته هم ورکړي سزا سزا ورکړه او نن به داسې لبانو تهطا یي

باید دوه چین او نورو ته ورکړي او له دې کبله  په چټکۍ سره غواړي خپلو اړیکو کې  د لویدیځ او امریکا ځایپنجاب 

 . نور وکړي ترڅو دې موخې ته ورسیږیپه سیاست کې ما او ، ټګيمخي

منابع خبری پاکستان امروز در رابطه با سفر این مقام » ي وزیر مرستیال پنجاب ته سفر وکړچین د لومړ ره اوونۍ دیت

مریکا بر پاکستان برای مقابله با شبکه حقانی و تالش پاکستان انوشتند که پس از افزایش فشارهای چینی به اسالم آباد 

  «آباد شد. نخست وزیر چین امروز دوشنبه وارد اسالممعاون   برای مقابله با این فشارها، "مینگ جیان ژو"

اد څرګندونې وکړي او یو بل ته وویل شول چې د یوه هیو په اړه اړیکوو خواو یو بل سره د تودو په دې سفر کې دواړ

 .واد دوښمن هم دیدوښمن د بل هی

او د دغه هیواد لومړي  تللی و یوسف رضا ګیالني چین ته مۍ میاشت کې هم د پاکستان لومړی وزیرد روان کال د 

 . اختیا خبرې کړي وې سره یې د پاکستان د اړیکو په ال پروزیر 

ایبټ اباد کې د اسامه بن الدن د وژل کېدو پر سر له پاکستان سره د امریکا د اړیکو له سړېدو وروسته د چین او  » 

 به نورې پراخې کړي. پاکستان مشرانو په یوه سمبولیک اقدام کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې

مهمه  :ه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویلیوسف رضا ګیالني سرد پاکستان لومړي وزیر وین یاوبو د چین لومړي وزیر 

نه ده چې په نړیوالو روابطو کې څه بدلون راځي، خو چین او پاکستان به تل ښه ګاونډیان، ښه دوستان، ښه شریکان او 

، پاکستان غواړي چې چین په وویل ونو په ځواب کې د پاکستان لومړي وزیریاوبو د څرګندد ښاغلي  .ښه وروڼه وي

 . نړیوالو چارو کې مهم او بر رول په غاړه واخلي

ز یپوهه به پر بشریت ژور او ګټور اغدې کې شک نه لرم چې د چین هوښیاري او   :زیاته کړه د پاکستان لومړي وزیر

دواړه هیوادونه  .لوبويوسیر په ټاکلو کې مخکښ رول ړۍ کې د نړۍ د میپ مه ۱۰ چې چین به وموږ خوشاله یو .ولري

جوړولو ته  د جنګي الوتکوپه خپل منځ کې پوځي همکارۍ هم زیاتې کړي او تر ټولو مهم دا چې دواړو خواوو په ګډه 

 «مال تړلې ده.

سرگئي   در دیدار با وزیرخارجه پاکستان رباني كهر»ې څخه د یوه رپوټ په حواله لیکيد نیشن ورځپاڼ ایرنابلخوا 

الورف همتاي روس خود، در حاشیه شصت و ششمین نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نیویورك، با وي 

 درباره مسائل امنیتي منطقه و صلح در افغانستان گفت و گو كرد.

ابراز رضایت از روابط كنوني اسالم آباد و مسكو، نسبت به تالش جدي براي همكاري براي ایجاد رفاه  دو طرف ضمن

مسائل امنیتي منطقه از جمله اوضاع در افغانستان، محور گفت و گوهاي روز پنج  بات در منطقه ابراز عالقه كردند.و ث

 «وي را تشكیل داد.حنا رباني كهر وزیر خارجه پاكستان و همتاي روسي   شنبه خانم

، د ټګۍ او مانور سیاست به ، پلمې به کويټال چال ځي به د امریکا او لویدیځ سره د بدیل د چمتووالي تروخته پنجاب

 نوید لویدیځ او ختیځ تر منځ  به دا ځل هم په تمه وي چې . پنجابډول نوې لوبې ته به وخت سپما کويچلوي او په دې 

 !یوې وسیلې پتوګه وکاروي د د پخوا پشان لوبه کې افغانان بیا

، خپلمنځي اختالفونه یوې خواته ورنکړيسپما او ځان تیارولو فرصت وخت د خو افغانان باید دا ځل پنجاب ته د 

هغه تشه چې د دوکټور دونکې ده او همدارنګه یمنځته کدو سره رایپه ړنګ د پنجابسیمه کې پریږدي او هغه تشه چې 

پخپل یووالي او پیوستون سره ډکه کړي او په  شتون لريکې  هیواد کال راهیسې ۰۹۹۱اکمنۍ روسته له نجیب هللا د و

 !، په وړه توګه ادا کړياوږو ایښیپر ړۍ د لروبرو افغانانو یمې پ ۱۰لپاره هغه رول چې  سیمه کې د خپلې واکمنۍ

 

 پای

    

 

             


