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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٦                                                                    سالم خان  
 

  ووژنوکنه غواړو چی خپل خل
  

وشتې او  رهار واليت د  ي، چې د نن ې کې وس ور شاوخوا پن
ام، ناړې او داسې نو ل، دان رو لعل پورې او د کونر واليت د شي

ي،د  سرحدي ولسواليو د پاکستان له لوري د درنو وسلو بريدونه کې
افغانستان د دفاع، کورنيو او بهرنيو چارو وزيران وايي، ستونزه 
ي چارواکو غوږو ته رسولې  لې د پاکستان د ملکي او پو يې څو 
ې انکارکوي ،سره له دې چې  خو هغوی ترې تراوسه هم له پي

له بريد کړى، پاکستان په په تېرو څو ک لونو کې پر افغانستان څو 
کاري  خو دغه بريدونه په دې وروستيو کې زيات شوي او داسې 

ړي هدف لپاره کوي، ان چارواکي وايي، چې د پاکستان له لوري په بېالبېلو سيمو کې د  چې پاکستان دا کار د کوم 
ېدلي دي، چې په دې بريدونو کې ٧٦١افغانستان پرخاورې  ون ١٢د  توغندي ل و په   ملکي کسان وژل ٤٢ 

  . تنه نور ژوبل شوي دي٥٠شوي او 
تي،  ودلی او له حکومت څخه يې غو ون  ې د دې بريدونو پر وړاندې جدي غبر د افغانستان خلکو او ولسي جر

واب ووايي دپولي ل. چې د پاکستان توغنديو ته دې په توغنديو  ه هغې خو حکومت له سړې سينې کار اخلي ،دډيورن
بلي خواڅخه دافغانستان پرخاوره باندي دتوپچي دجوابي بريد دنه ترسره آېدوپه اړه جمهورريس حامدآرزي وويل 

ي دواړو خواوو ته يو وجود پروت دى اودى به .چې نه غواړي خپل خلگ ووژني آر  نوموړي وويل چې دډيورن
ي چې دباجوړ،وزيرس كله هم خپلوامنيتي قواوو ته اجازه ورنك آه . (تان اوحتى دپاآستان ولسي خلگ ووژنيهي

ي ،موږنه غواړو چې دباجوړ، آورمي اوحتى دپاآستان ولسي  وزيرستان، جوابي بريدآوو خپل خلگ مووژل آې
،پدې اړه په وضاحت خبري رواني دي اوپدې اړه ډيرجدي هم يو، ده وويل چې افغان دولت دغه خلگ ووژنو

ه اخيستنه ستونزي ته دپاى ټكى موضوع ډيره جدي نيولې اوآو آوي چ ې له عاقالنه الرو چاروڅخه په گ
دي ې   آ

دافغان ولسمشر حامد کرزي چې د سه شنبه په ورځ يی  په کابل کي د بريتانيا له صدراعظم ډيوي کاميرون سره په 
واکونو ته په پاکستان د بريد امر وکړي، ه خبری وينا کوله وويل که چيري دي افغانستان   نو پدی بريدونو کي يوه 

ړي زيانمن شي،هي کله به د پاکستان په کليو متقابل بريد ونکړي، د پاکستان د خلکو او ماشومانو  به عام پاکستاني و
يتوب له خاطره نه کوو، له خاطره به يی هم ونکړو، اون ی د  ه انسانيت هم نه بولو او دا کار  دا نه يوا بلکی دا يو 

 .به ونکړو
تون په مشرۍ دسه شنبه په ور ځ  له بل لور ې د لومړي نائب خالد احمد پ ه کې، چې د ولسي جر ی په هفې غون

پوړو چارواکو په من  جوړه شوې وه، په سر کې د خلکو استازو د هيواد د روانو بيال بيلو مسائلو لکه د حکومتي ج
کاره ت ړو ته د مرګ ژوبلې کې د اداري فساد د شتون، د افغانستان پر خاورې د پاکستان د  يري او بې دفاع ملکي و

والي  ت د ټي او زيان اړولو، د خوراکي توکو او تيلو د بيو د لوړوالي او د بهرنيو اسعارو پر وړاندې د افغان د ارز
ند کړل ې . په باب بحث وشو او په دې اړه وکيالنو خپل نظرونه او ليدلوري څر ه کې وکيالنو د ولسي جر په غون

ار وکړ،همداراز ددې پريکړې  له اساسي او د هيواد له نورو نافذو قوانينو سره سمې وبللې، پر عملي کيدو يې ټين
، پر افغانستان د  ندولو ترڅن نو د څر ې غړو د هيواد په بيال بيلو سيمو کې د نا امنيو د پراخيدو په اړه د اندي جر

واکونو بريدونه د دغه هيواد د څار رو او القاعدې د پاکستان د توپچي  رې ادارې يو بل تيری وباله، چې د تره
وکيالنو د روانو مسائلو په اړه د . مالتړ ترڅن د افغانستان په چارو کې خپلو ظالمانه السوهنو ته دوام ورکوي

د ولسمشر پر کړنو نيوکه وکړه او د پاکستان د بريدونو پر وړاندې يې د اجرائيه قوې او امنيتي چارواکو چوپتيا 
مکن بشپړتيا څخه په . هغوی کمزوري وبلله و او  ار وکړ، چې دولت دې د هيواد له ملي  په پای کې وکيالنو ټين

ي و او د افغانستان د خلکو له وقار سره سم پر مخ بو   .کلکه دفاع وکړي او د هيواد بهرنی سياست دې له ملي 
ې غړې تنو پرخالف وويل، آه چيرې جمهور رئيس په ملي خيات بيا د يادو وآيالنو دغو ارين يون خو د ولسي جر

ي نو دهغه مرستياالن دې هم تورن آړاى شي، او د جمهور رئيس مرستياالن دې له پاآستان څخه خپل هېواد  تورني
ون يو شمير  ې بل غړي عبدالودود پيمان د يون په  وژغوري ،بلخوا بيا د ارين يون له خبرو وروسته د ولسي جر

يالن د جمهور رئيس د السپوڅو په نامه ياد آړل، او د جمهور رئيس د لومړي مرستيال مارشال فهيم په مالتړ نور وآ
ې غړې نسيمې نيازۍ نيوآه وآړه، او ويې ويل، چې دوى نه   ندونې وآړې ،په همدې حال آې د ولسي جر يې څر



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
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

ون په ټاآنو آې درغل آړي او نه يې نور جرمونه آړي، او ولې  وآيالن د مارشال فهيم د نوم په يادولو سره غبر
ه آې د ايران او پاآستان پلوي  ې غړي عبدالرحيم ايوبي تور پورې آړ، چې په ولسي جر ي ،بل پلو د ولسي جر
ه  ي، او دا هغه آسان دي، چې جمهور رئيس د دوى جرمي دوسيې له من وآيالن غواړي هېواد د بحران لور ته بو

  اوس يې مخالفت آويوړې وې او 
ت چې يوشمېر وکيالنو انتقاد وکړ، چې  ې بحث وروسته له هغې په شخړه واو د پاکستان د حملو په اړه د ولسي جر
ينو وکيالنو وويل، چې د افغانستان ساتنه د هرچاروکي دنده  ي ، په هره مساله کې يوازې د ولسمشر کرزي نوم يادي

ينو نورو چارواکو نومونه هم واخيستل شي ده او يوازې په ولسمشر نه بايد انت قاد وشي، بلکې په دې برخه کې دې د 
ون کې را والړه شوه، چې يوشمېر نورو  ې د غړې ارين يون د خبرو په غبر ،ننن فزيکي شخړه د ولسي جر

ې دغړيو انتقادونه يواړخيزه وب لل او زياته يې وکيالنو يې هم مالتړ وکړ ،ميرمن يون په افغان چارواکو د ولسي جر
چې د ولسمشر لومړی او دويم مرستيال هم د افغانستان د ساتنې دنده لري او بايد پرې انتقاد وشي ،د افغانستان کړه، 

يوازې د ولسمشر کرزي نه بلکې د دواړو . ساتنه له ولسمشر نه نيولې تريوه عادي کسه پورې د ټولو دنده ده
احب دې مخ ته شي موږ به ټول ورپسې شو او له دويم مرستيال څخه مې مرستياالنو دنده يې هم ده ،نو مارشال ص

ه يې چې به بهسودو کې خيمه وهلې وه، په کونړ کې دې هم خيمه ووهي ،په ولسي  تنه دا ده، چې لکه څرن غو
ې فزيکي شخړه څه نوې خبره نه ده بلکې له دې وړاندې هم په وار واروکيالنو يو پربل وارونه کړي او  ه  د جر

ې وډې کړي دي ې يې  ې غون  .ولسي جر
ې په خپرولو سره د افغانستان پر خاوره د پاکستان بريدونه په کلکه غندلي دي . همداراز حزب اسالمي د يوې خبرپا

منانه عمل بللى او له  يتوب د اصولو خالف او د اون حزب اسالمي د پاکستان له خوا دغه بريدونه د 
تنه کړې دهپاکستانيوچارواکو يې د بن ه زياتوي. دېدو غو که چېرې پاکستانيان د امريکايانو او يانورو : ((خبرپا

ايو کې له هغوی سره محاسبه   ايسافيانو سره کوم حساب کتاب لري، هغه دې په افغانستان کی نه،بلکې په نورو 
اى چې د سرچينې په.)) کړي او زموږ ملت ته دې له دې نه زيات د زيان رسولو څخه ډډه وکړي  وينا، د دې پر

و دترالسه کولو لپاره  ي هېوادونه د تاريخ په حساسو شېبو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د خپلومغرضانه  اون
سرچينې، افغان حکومت تورن کړى، . د افغان ولس پر شتو باندې د ولکې کولو لپاره هې موقع له السه نه ورکوي

ودلىچې تردې مهاله يې د يادو بريدو ون نه دى   .نو پر وړاندې کلک غبر
ند کړي، د خپل ولس د دفاع لپاره  ه کې راغلي، چې افغان حکومت بايد د يادو بريدونو په اړه خپل دري څر په خبرپا

ه کې راغلي، چې د افغانستان اوسنى نظام او د . رامخته شي او يا پر خپلو ناکاميو اقرار وکړي دغه راز په ياده خبرپا
 بهرني مالتړي دې پر افغان ولس له واکمن الس واخلي، ترڅو افغان ولس د داسې يوه مشر په ټاکلو بريالي نظام

رو ملتونو او د  ه کې له مل شي، چې دهغوی له حقونو د دفاع وړتيا او جرئت ولري ،د حزب اسالمی په خبرپا
تنه شوې، چې له پاکستان څخه د  تنه وکړي او اسالمي هېوادونو له سازمان څخه غو دې بريدونو په اړه جدي پو

  .فشار پرې راوړي، چې دا بريدونه بند کړي
  

 پای
 
 
 
 

 
  


