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

  

ه                                            سرلوڅ مرادزی :ليکوال    ١٨-٠٥-٢٠١١  ني
           

 قبلې بدليږي
 

 مه د پنجشنبي په ورځ د ١٩د المان د دويچې ويلې د خبر له مخې د روسيي  ولسمشر ديمتري ميدويدف به د م په 
ي ي کي د پاکستان د ولسمشر اصف علي زرداري هرکلي وک و کي د پاکستان د سفارت وياند راجه مسک. کريملين ما

کی وی« : عبدالقيوم وويل   . »په اقتصادي برخو کي همکاري به د دې سفر اصلي 
ې چي دغه سفر به دوه اړخيزه  نده ک ر د روسيي خبري اژانس ايتار تاس سره په يوه مرکه کي زرداري هيله 

ي خه ډي « اړيکو ته نوي ساه ور وب ې په الريمزه روسي ته له خپل سفر  ه ته ستر ه » .ر  زه « زرداري زياته ک
نوموړي د دواړو » .هيله من يم د دغه سفر په ترڅ کي به د دواړو هيوادونو اړيکو کې يو نوی پرمخت وشي

ه بللي دی    .هيوادنو تر من اقتصادي او سياسي اړيکي د يو بل په 
ې په وينا، روسيي ته د زرداري د  پا  ميلونه ٤٥٠سفر اصلي موخه دا ده چې روسيي سره د د يوې اقتصادي ور

ي چي هغه کی به د روسيي په م پاکستان کي د يوی جوړی شوی  ون السليک ک ت يو ابتدايي ت يورو په ارز
  .اوسپنې ب  بيا نوي کول هم شامل وي

خه به پاکستان ته چې نن سب وي او په دې تمه دی له دې سفر  ا له هرې خوا تر فشار خو زرداري خپله موخه نه پ
ي ه ترالسه ک و ډالرو حساب غواړي، ډېر    . الندې دی او په تېره بيا امريکا ترې د ورک

يواله کچه سخت رسوا او افشا ک کار او مرګ  پنجاب په ن هغه . د پنجاب زړه ته نږدې ايب اباد کې د بن الدن 
ۍ او افغانستان دعوه کوي اله ده نو بايد پاکستان چې تل به يي ويل که ن رو  ر روزي او د تره  چې پنجاب تره

ي ې او . شاهد او السوند وړاندې ک ولې پلمې، چلو ه د پنجاب  تلي السوند پتو د بن الدن وژل د يوه پياوړي او غ
ي ه پېژندل . دوه مخ په اوبو الهو ک مار، دوکه مار او دوه مخي دولت پتو ۍ په وړاندې د  نن سبا پنجاب د ن

منانو ته په . يږيک ي چې پرونيو دو يواالن له السه ورکوي او اړو ري او ان ول زاړه مل پنجاب ورو ورو خپل 
ي و کې پريو ناهانو . ننواتو سره پ ولو  ماسکو ته د زرداري سفر په همدې موخه ترسره کيږي او غواړي د خپلو 

ان د ماسکو په غيږ کې واچوي ای    .  سره يو
ه چې داسامه بن الدن وژنه ناوړه پايلې لري دامريکا د«  تېره اوون وويللي امنيت سالکار د سپينې ما دم  رن

سپينې ما دملي امنيت   د.سفر نيت نه لري متحده اياالتو جمهور رييس بارک اوباما په روان کال کې پاکستان ته د
ې  سي له تلويزيوني - بي –سالکار تام دانيلون د ان  ه سره په مرکه کې   )شبکې( جال نده ک پاکستان په ايبت   در
ې وروسته چې داسامه بن الدن د آباد کې د ثور دمياشتې د ې له پي جمهور  وژنې سبب شوه پاکستان ته د دولسمې ني

رام په پام کې نه دى رييس د   ».سفر پرو
ې د بهرنيو اړيکو د جر مشر جان کيري چې دا مه ال پاکستان کې دی، هغه هېواد ته بلخوا د امريکا مشرانو جر

ي د پاکستان په خاوره کې د بن الدن له وژل کېدو وروسته دغه هيواد ته د  ريس غ خبرداری ورک چې د کان
تنې کوي  .ملياردونو ډالرو مرستو په باب سختې پو

  
ې ته وويل چې دی پا«  کستان ته د دې لپاره سناتور جان کيري د دوشنبې په ورځ په اسالم اباد کې يوې خبري غون

ې حملې په  اړه معذرت وغواړي ده پاکستاني  .نه دی راغلی چې ايب اباد کې د بن الدن پر کور د امريکا د پ
تنو يو ليست وسپاره   .چارواکو ته د امريکا د غو

  
ه وړلو لپاره خبرو ته ا الو د له من و د  ړتيا نشته، جان کيري پاکستان ته وويل چې خپله خاوره کې د سخت دري

ي   .عمل دې وک
  

ه په کې ليدنه دې په کيري جان  وايي راپورونه ه ډا ۍ نورې او امريکا شتون اسامه د کې پاکستان چې ک  يو ته ن
تنې شمېر ې، راوالړې پو ي واب بايد يې پاکستان چې ک    ».ورک

ه تېره اوون  ي وزيرهمدارن  پر اسالم ابادد  اد ستانکزي په وينا، ، کابل پوهنتون کې د استکابل ته سفرد هند لوم
زار دی دروند يوسر ل کيږي.   ې يو بريالي سفر    . دا سفر چې هند، د افغانستان په بيا ودان کې د مرستو ژمنه ک

ې مسولين چې هلته دېره دي هند ته وسپاري، پر پاکستان نوره هم د فشار  تنه چې پاکستان دې د بمب پې د هند دا غو
ۍ تن   .ويک



 
 

 
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 ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ايه چې د پخوانيو  ه چې مخکې ورته اشاره وشوه پاکستان نن سبا د خپل تاريخ سختې شيبې تېروي، له هغه  ن لکه 
منانو يا نويو دوستانو ته پنا يوسي ه شوه، اړ دی چې پخوانيو دو ېره بربن ه له . دوستانو په وړاندې يي  پاکستان 

من په پلمه  ول کپاسه شپېته کاله روسيي سره د دو خه خيرات  ۍ   ، عربی او نورې مسلمانې ن  .له لويدي
ود ې اړيکې لري سااخيستلو ته پرين سيمه او په تېره بيا  .افغانستان يي شپېته کاله په دې پلمه چې ماسکو سره 

و او د سيمې. افغانستان يي د اسالم په نوم  وخوړ تانه يي د اسالم جال الندې خپلو من  په وړاندې ساده افغانان او پ
ول ل او . وجن خه په دې پلمه چې اسالم په افغانستان کې له خطر سره مخ دی پاکستان ته اشر ک ۍ  ر يي له ن تره

ه لپه دې تو وتو ک و په رپ يي .  يي ميلياردونه ډالر تر  وله لوبه افشا شوه  د ستر کله چې د بن الدن په مرګ دا 
و ای ماسکو او بېجين خپله قبله خپل تېر تاريخ هېر ک او په يوه  تن پر ل د رياض او واشن پ غواړي دا 

وي  ر   .و
ې هر هېواد او ملت لريال ې د نوبته ملي  يانو په تباه او د رو ملتونو او هېوادونو په ويجاړۍ، خو دا  اون ، د 

ه لپاره او ولېاسالم په نوم د مسلمانا ولوژنه د    ؟ نو په 
ينو  تنه لرمساده ازه له خپلو  خه پو تنو  نجاب په دوه مخ او تاسو ولې اوس هم اسالم سره د پ: فغانانو او پ
رۍ او معاملې يوه ودرغل شک لرۍ   ! سيله ده نه د خلکو عقيده او باور؟ اسالم د پنجاب لپاره د سودا
ې ک، ويي وژل او هېواد يي درته پنجاب دېرش کاله تاسو تېرايستلد اسالم په نوم ې لو   !    لو

ل بديندا يي وخت دی چې طالبان ي ،  تنه وک يکداران له پاکستانه پو ، حقاني او د افغانستان په دولت دننه د جهاد 
ل» ې دی افغانستان کې اسالم  په خطر ک« چې دوی يي ولې دېرش کاله  سکو سره په ، متر نوم الندې استعمال ک

ول افغانان ووژل  من يي    ! اوس يي همغه ماسکو ته پنا يووړهاودو
وندونه او  تونخوا کې مذهبي  تنې نهکه افغانستان او لره پ يکداران زياتې غو ، خو که لږ اسالمي نن د جهاد 

او په دې پوه شوي وي چې پاکستان له اسالم او په نوم مسلمان سره جفا او درغلي » افغاني نن خو نه لري « ولري 
ې بايد د خپ وپکک   !همدغه يي وخت دی. ونو خولې د پنجاب په لور ورواړويلو 

ان لپاره يو ډول ا   . و نورو لپاره بل ډول اسالم غواړيپنجاب 
ه ده   !همدغه د منافقت لويه ن

  پای
ونه    :اخ

ې ناپا ينې نورې بري   ــ تاند او 
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