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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢١                                                                  سرلوڅ مرادزی  
                    

  پنجاب پر وړاندې د افغاني سراسري غورځنګ اړتيا
 
ې مرکه کې ازادۍ راډيو ته وويل مه د١٨ جوالی په د مياشتې  دوه« :  کون والي سيد فضل اهللا وحيدي په يوه ځان

و، شي ي د پاکستان له لوري د کون پر سرکا ام او ناړۍ ولسواليوکي ي ل، دان » .د توپونو توغندي راويشتل کي
ې سره سمون خور١٨چې د جوالی د د دوشنبې د ورځې تر دولسو بجو پورې ددې توغنديو شمېر   ٨٠٧ي مې نې
ي ي په دې توغنديو کې يوازې د کون په واليت کې . توغنديو ته رسي ي شهيدان او ۴٠ويل کي  ٢٢ تنه ولسې و

پ  مه د دوشنبې په ورځ هم په داسې حال کې چې د زرداري په مشرۍ پنجابي پالوی ١٨د جوالی په . يان شويدي تنه 
يا و، کون واليت د پنجابي توغنديو تر باران الندې او   ١۵کابل کې ميلمه او د ولسمشر کرزي سره په خبرو ل

يدلی دي   .توغندي ددې واليت په بېال بېلو سيمو ل
ي او نن سبا و له کبله ولسې د پلپسې توغندي ريوان دا خلک خلکو خپل کورونه پرې  له ډيرو ستونزو سره الس او 

  !دي
و کورونه او روان د  وشتې ولسوال کې د عامه و رهار  ي الوتکو د نن کال د فبرورۍ په دريمه د پنجاب جن

ې يدي ت.  وېځيني امنيتي پوستې بمبار ک رهار د سرحدي مليشو روسته بيا دا حملې ال پسې وغ ر دې چې د نن
قومندان جنرال امين اهللا امر خېل اړشو چې يا دې مرکزي دولت د پنجاب پر وړاندې وړ سياسي او پوځي ځواب 
ي او يا به دی پخپل سر د پنجاب پر وړاندې پوځي يرغل پيل  ون اجازه ورک ي او ده ته دې د بل المثل غبر ورک

ي   .  ک
ه پنجابي مليش ېهمدارن وربزو ولسوالې پر امنيتي پوستو ډزې ک   ويو او سرتېرو د فبرورۍ په دوهمه د خوست د 

  . شوی وچې هغه مهال د افغان وسلوالوځواکونو لخوا ورته وړ ځواب ورکول
ي لوا قوماندانروسته بيا  ل خوست کې د سرحدي پوليسو د لوم  ٢٤ تېرو يوازې په  وويل چې  رسنيو تهمحمد 
ېدلی ١١ ساعتونو کې ربزو . دي توغندی ل ې او د  ه چې دا توغندي د عليشېرو ولسوال پر ببرک تا هغه زياته ک

ې   .دلي ديولسوال پر غالم خان سيمو ل
ر کې هم  پنجابي واکمنان يوخوا افغاني چارواکو سره د همکارۍ ژمنه کوي خو بلخوا د  ريز ډ په اقتصادي او سودا

اډي پاکستان  رو  و د . کې دننه بند او درولي ساتيافغاني سودا وتې نيسي، تر په دې وسيله افغانان له خوږې 
ي، ومني وونه به چلي ی دولت وي او د دوی په الر وډا   .پنجاب شرطونه چې افغانستان کې به دولت د پنجاب 

ه يو نوی او خطرن رو په ب و او تره اک لوری خپل په هېواد دننه هم د پنجاب وسلوال يرغل د مذهبي سخت دري
ی ولوژنې روسته پنجاب، د افغانانو د . ک ونو د هر اړخيزي ويجاړۍ او د افغانانو د  د هېواد د ملي شتمنيو د بنس

ې راب وهلي دي  ولوژنې ته م انو  و تېرو ورځو کې يي د سر سر کسانو په وژلو سره . مشرانو او سرک يوازې په 
وا ولنه د نوي  ې دهافغان دولت او افغاني  ونو سره مخ ک   .ونو او نن

تي او بيالې يي بهولي، په هي بيه  ولی او د افغانانو د وينو ل و تېرو لسيزو کې يي افغانستان له بيخه ن پنجاب چې 
من دی. چمتو نه دی له افغانستانه الس واخلي ند خوړلی دو افغانان بايد د پنجاب په هي پلمه، . پنجاب د افغانانو سو

  .و شرارت تېر نه وځيدوه مخ ا
من دې مخ کې خم شي غافل مه شه   که دو

ېدو غشی تاو اخلي   د ليندې په غبر
  علي خان 

 
ي دلته موخه، د افغانستان په وړاندې د پنجاب ستراتيژي، مليتاريستي او شوونيستي  کله چې د پنجاب په اړه خبره کي

ېپنجاب اوس هم د افغانستان په. سياستونه تر پام الندې دی پنجاب ال هم .  وړاندې خپله زړه ستراتيژی نه ده بدله ک
ه د افغانستان په وړاندې د خپلې زړې ستراتيژۍ د  ر د خپل مليشه ځواک د يوې برخې  پتو مذهبي توندالري او تره

ستان کې د همدې موخې لپاره پاک. پنجاب په افغانستان او سيمه کې د مذهبي خالفت خوبونه ويني. پليتابه لپاره کاروي
و يي په وسلو سمبالوي او افغانستان، هند او کشمير ته يی د وژنې  ر روزي، پالي او تر غا مذهبي توندالري او تره

ي   .  او ويجاړۍ لپاره لي
ي او که دا نه من نو  ي رو حکومت من چې هغه به هم د پنجاب په تال  پنجاب افغانانو ته وايي چې يا به د تره

والي، توغندي به وي او ستاسو تاسو به ياست او ونه، تاسو به ياست بدبختي او ک ونه، هديري به وي او ستاسو ه  مر
  ! کلي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ول کافر  وراوه، په همغه دم به  اپه پنجاب سره ده، که د پنجاب پر وړاندې مو سر و ستاسو د اسالم او کفر د فتوی 
انه، په سياست پوه او د سر س. ياست وک چې تاسو کې رو ی پنجاب حق لري چې پر هغه د کفر هر  ی پيداکي

ي او د هغه سر وريبي ه وک   . پريک
من دی ې او شتون دو ولو دا خبره منلې وي چې پنجاب د افغانانو د س ي چې اوس به افغانانو  افغاني روڼ . فکر کي

ظيمونه به هم په دې خبره سر په پنجاب کې اووه  او په ايران کې اتو جهادي تن. اندو خو دا خبره ال مخکې منلې وه 
و و دوستان دي نه د افغاني    !خالص شوی وي چې پنجاب او ايران د خپلو ملي 

من دی ې دو ونو او وينو پنجاب پېژندلی چې د افغانانو د بيخ او ري و، ر   .نورو ساده افغانانو خو په غو
ه وخت  نو تنه دا ده چې افغانان دې د پنجاب پيژندلو ته   کلونو کې  ۴٠ر هم منتظر پاتې شي او يا په تېرو اوس پو

ه شوې ده؟   د پنجاب په اړه د افغانانو پېژندپوهه بشپ
ه وي او دا چې  لوي اوس بشپ ی او د لکونو ۴٠که دا پېژند  کاله سر پر سر پنجاب زموږ کور افغانستان وران ک

ه کوي؟   افغانانو په وژلو مجرم دی اوس به افغانان پنجاب سره 
رهار، نورستان، خوست، پکتيا او نورو واليتونو او ولسواليو توغندي راولي دا ، نن  چې اوس هم هره ورځ په کون

ه کول پکار دي؟ نا افغانان شهيدوي  پنجاب سره    او بې
ه کوو؟ ي او مشران راوژني پنجاب سره به    دا چې په کور دننه د سر س

ونو  منيو په اړه په لس يدا او د پنجاب د دو تنو ته بايد افغانان ځواب پيداک ونو نورو پو   !او سل
  :د خوشحال بابا ځواب دادی 

ه فکر کا ناپوه دي   افغانان چې نور 
  بې له تورې خالصی نشته په بل کار

  ــــــــ
  که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا
ده همت   د زمري په خوله کې مه پري

 
ل کېدای ا ه هم پنجاب زمری نشي  ېدړه مو که  ړ دی، خو دا موږ خپله افغانان يوو چې له  ې و هغه له اصله 

ی    .زمری جوړ ک
ي  ول او تکل وک ېدړ په ضد را   .اوس بايد افغانان د پنجابي 

رهار ، خوست، پکتيا او کابل واليتونو او د هېواد د ځينو نورو  ، نن د پنجاب د تېريو او بدماشيو په وړاندې د کون
ود ولسواليو زړو ون و و او الريونو سره خپل غبر ه افغانانو د اروپا او امريکا په ځينو . رو خلکو په غون همدارن

ي ۍ به دوام پيدا ک ل او دا ل ه کې هم  هېوادپالو استازو پنجاب . ځايونو کې الريونونه وک په ولسې او مشرانو جر
و او نورو رسنيو کې. وغانده ناپا تونه .  هم د پنجاب غندنه دوام لريپه افغاني تلويزيونو، بري ول خوځ ه هم دا  که 

تنه کوي ه کولو غو ونونه ستاينوړ دي خو حاالت د پنجاب پر وړاندې د ډېرو نورو    .او غبر
لي نوم الندې بېله کوم  ول د افغان تر سپي دي او  ي اختالفات يوې خواته پري د پنجاب پر وړاندې بايد افغانان خپلمن

ول شيتوپيره په ي   . وه سراسري افغاني غورځنګ کې را
يالري  الري او  ول افغانان که هغه پخواني چپيان، من  د ژغورنې په افغاني او هېوادني غورځنګ کې بايد 

من ته يو سوک او  ول شي او پنجابي دو جوړوي، که طالبان او يا ځان د جهاد او مقاومت پلويان بولي بېله توپيره را
ر شي   . يو سن

ولو افغانانو فرض شوی دید  لی جهاد دی. تروريزم د مرکز پنجاب پر وړاندې جهاد پر  تينی او سپي   ! دا ري
رۍ ضد ځواکونه او  ت کې بايد له افغانانو سربېره ، په سيمه کې د تره رۍ او پنجاب پر ضد په دې خوځ  د تره

ر شی يوال ځواکونه همسن ه ن   .هېوادونه او همدارن
ر ې دهتاريخ د تره ر پنجاب پر ضد مبارزه د افغانانو پر اوږو اي   ! ۍ او د هغه د بنس

رۍ ضد ځوا ۍ  د تره ي او په يوه افغانان بايد په دې مبارزه کې د بري لپاره پر ځان د سيمې او ن ول ک کونه را
ۍ د تروريزم مرکز نسکور او افغانستان ، سافغاني يوال مارش پنجاب دا د ن ۍ د شرارت ، سيمه ايز او ن يمه او ن
يله دغ خه د تل لپاره خوندي ک   !ه مرکز 

  پای
 

ونه    :اخ
ې ناپا   ــ ځينې بري

     
   

               


