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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
           

 

  ۰۳/۰۶/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 له خپل دښمن )پاکستان( سره د اړیکو پریکون اعالن کړئ
 

چې په  ،د تیرې چهارشنبې برید حقاني شبکېوروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې د کابل 
پاکستان کې مېشته ده، د آی ایس آی په مرسته کړی او افغان حکومت تور په پاکستان پورې کړ؛ د پاکستان بهرنیو 

ړه د افغانستان ادعا رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو چارو وزارت په یاد برید کې د خپل هیواد د الس لرلو په ا
وزارت ویندوی نفیس ذکریا ویلي د افغانستان تورونه بې اساسه دي او دا تورونه د افغانستان د سولې پروسې او د 
هغې پرمختګ ته زیان اړوي. ذکریا دا ونه ویل چې د افغان سولې کومه پروسه او کوم پرمختګ، خو زیاته یې کړه 

 .ې پاکستان په خپله د تروریزم قرباني دیچ
 

دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د خونړي بریده تور په پاکستان پورې کیږي او پاکستان یې ردوي، بلکې 
له دې وړاندې هم په افغانستان کې د لویو خونړیو بریدونو تر شاه د پاکستان الس لرل ثابت شوي دي خو پاکستان په 

ترګۍ په کې خپل الس لرل رد کړي او اضافه یې خپل ځان د ترهګري قرباني بللی دی. تل د افغانستان ډیرې سپین س
او پاکستان اړیکې په داسې خونړیو بریدونو ترینګلې شوي دي خو پاکستان په یو نه یو ډول بیا ځلي له کابل سره خپلې 

یکې بیا خړې پړې شوي دي او بیا په کې د تیرې اړیکې رغولي دي. اوس په وروستیو کې چې د کابل ـ اسالم آباد اړ
 .چهارشنبې ورځې په شان خونړی برید هم وشو نو پاکستان د افغانستان د بهرني سیاست اړخ ته شو

 

اوس افغان حکومت ته یو ښه فرصت په الس ورغلی دی څو د تیرې چهارشنبې برید کې د پاکستان الس لرل نړیوالو 
ړه توګه اړیکې وشلوي. دا سمه ده چې پاکستان د نړۍ په نقشه کې د افغانستان ګاونډی ته ثابت کړي او ورسره په بشپ

هیواد دی او په جغرافي کې مو خالصون ترې نشته؛ خو حکومت باید په سیاسي جغرافیه کې ورسره د اړیکو پریکون 
م د ځمکې له الرې ترسره اعالن کړي. د کابل د چهارشنبې برید که د نړۍ هر زبر ځواک یا د هوا له الرې و یا ه

کړی وي؛ اصلي اجرا کوونکی یې پاکستان دی. که افغان حکومت غواړي چې حکومت او په ټوله کې نظام مو بقا 
ولري ، نورې وینې تویې نشي او د ولس درد د اوس لپاره دوا کړي؛ نو بیا له خبرو او اجماع وړاندې دې له پاکستان 

 : زر تر زره دې دا الندې کوټلي ګامونه پورته کړيسره د اړیکو پریکون اعالن کړي او 
 

 ،: په کابل کې باید د پاکستان او په پاکستان کې باید د افغانستان سفارتونه وتړل شيلومړی
 

 ،: له پاکستان سره دې ټولی سیاسي، سوداګریزې او ټولنیزې اړیکي تر نامعلومې نیټې ودرول شيدویم
 

 ،ترهګر چې کورني دي او که بهرني دي؛ ژر تر ژره اعدام شي: د انس حقاني په ګډون ټول هغه درېیم
 

: د افغانستان ملي امنیت باید د ترهګرو هغه تبلیغیان چې د سیاسي کارپوه، مدني فعال او د پوهنتون استاد تر څلورم
 ،نوم الندې فعالیت کوي، ژر تر ژره ونیسي او د ملي خیانت په جرم زندان ته واچوي

 

 ،ه رسنۍ ژر تر ژره وتړي چې د نظام پر ضد او د وسله والو په ګټه تبلیغ کوي: حکومت باید هغپنځم
 

: حکومت باید په امنیتي لیکو کې پراخ سالم اصالحات راوړي، او په لوړه کچه پخواني ازمویل شوې ناکامې شپږم
 ،څیرې باید وشړي

 

له ټولنه فشار واچوي چي پاکستان د یو : حکومت باید پر امریکا، ملګرو ملتونو، ناټو او په ټوله کې په نړیوااووم
 ،ترهګر هېواد په توګه وپیژني او نورې مرستې ورسره بندې کړي

 

: د حکومت او په ټوله کې د نظام هغه ضد څیرې چې له حکومته شړل شوې او یا اوس هم د دولت یوه برخه دي اتم
په  ا لپاره لوی خطر دي، باید د ملي خیانتاو د تش په نوم اپوزیسون پر مټ د پردیو جاسوسي کوي او د نظام د بق

 ،جرم د زندان تورو تمبو شاته واچول شي
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

: هر هغه څوک چې په هره کچه چې وي، چې د ایران او پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، باید ونیول شي او د قانون نهم
وزیر وي او هغه که هم والي وي،  منګولو ته وسپارل شي. مهمه نه ده هغه که د پارلمان وکیل وي، هغه که د کابینې

 ،باید ونیول شي او د ملي خیانت په تور په خپله سزا ورسول شي
 

: حکومت باید جدي شي او د خپلی قهریه قوې څخه کار واخلي او هر ډلې ټپلې او هر کس او ناکس ته د ګډوډۍ لسم
 .او چور اجازه ورنکړي. حکومت باید خپل وقار او ملي اقتدار وساتي

 

 پای
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