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 ۱1/۱۴/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

  پیل شول ولګل اروټد ک
 کوي؟ هڅاو افغان حکومت  يړغوا هڅپاکستان 

 

 اروټاو د اوسپنیزو ک ولوځد اغزن سیم د غ ېک دوږپه او ښېفرضي کر ډیورنډپاکستان رسماً د  ېچ ېله هغ وروسته
د  هښپر کر ډیورنډد پاکستان له لوري د  ېچ ړوک ږپر افغان حکومت غ ګېمشرانو جر ؛ړېپیل ک ېچار ولوګد ل

. يړک انهښرو ځخپل دری ېد اوړت ېاو په د يړد پاکستان سفیر احضار ک ېپه کابل ک ېد اوړپه ت ولوګد لاغزن سیم 
ان او افغ یقوانینو خالف د یوالوړن ولوټد پاکستان دغه اقدام د  ېوویل چ ېک هډغون ځور مهړپه خپله و ګېجر ېدغ

 ېافغان حکومت د پاکستان دغ ېده چ ېحال ک ې. دا په داسيړک انهښرو ځخپل دری ېبرخه ک ېحکومت باید په د
 .يبللي د ګټې ېب ولګل اروګټد  هښکر ډیورنډپر  ېپرته ی ېاو د کابل له مشور یودلښ ونګغبراقدام ته عادي 

 

ووژل،  یېکسان  ونهګچاودنه وشوه او لس ېک ارتید پاکستان په الل شهباز ز ېاندړموده و هڅ ېده چ ړیادولو و د
 دید دغه بر ې. پاکستاني مقامات ادعا کوي چېلړوت ېوروسته د تورخم او چمن درواز ېچاودن ېپاکستان له دغ ېچ

 د دروازو بندول د حل الره ېکوي، خو افغان حکومت دا ادعا نه مني او وایي چ تیفعال ېتنظیمونکي په افغانستان ک
 .نه ده

 

برید، د تورخم او چمن  ړیخون ېد الال شهباز قلندر په زیارت ک ېپه پاکستان ک ېدا دي چ ېتنښاساسي پو اوس
 لري؟ اوړت هڅ ېک ځپه خپل من ولګل اروټد اغزن سیم او ک هښپر کر ډیورنډدروازو بندول او بیا د 

 ییدلمخه نیول ک ګرات ګد ت روګسره د تره ولوګپه ل اروټد ک هښکر ډیورنډاو پر  لوړهم د دروازو په ت تیاښپه ر آیا
 شي؟

 

 ده؟ هڅد پاکستان موخه  خهڅد وروستیو تحرکاتو  هښکر ډیورنډ پر
 

 کوي؟ هڅاو افغان حکومت  يړغوا هڅ پاکستان
 

د  ېه کپ ېدننه درنه چاودنه و شوه، چ ارتید پاکستان سند آیالت د لعل شهباز قلندر ز ېاندړیوه نیمه میاشت و کابو
 يړخون ېشول. وروسته بیا د دغ انیبټنور  اتیز 2۵۱ل او له تنه ووژل شو ۲2افسرانو په شمول  سویپول وړپو ړلو
 ټسای بیاعماق و وندړا ېپور یدو ېله الر ټرنټد ان ش. داعستیواخ هړپه غا ېلډ ېرګد داعش تره تیمسول دیبر

پاکستاني  . خوید ړیوسله والو ک یبرید د دو ېک ارتیپه ز ېپه پاکستان ک ېوویل چ ېک غامیپ يړپه خپور ک ېله الر
 .کوي تیفعال ېتنظیمونکي په افغانستان ک دید دغه بر ېچ هړوک ېاو ادعا ی ړک ېچارواکو تور په افغانستان پور

 

 ېلړلپاره وت ګرات ګد مسافرینو پر مخ د ت ېبرید وروسته سمدستي د تورخم او چمن درواز ېپاکستان له دغ ېچ دا
 ېخدوه مو ېدي؛ پاکستان تر يړک لیپ ولګل اروټد اغزن سیم او ک هښکر ډیورنډپر  ېی ېاو اوس په وروستیو ک

 .لري
 

الصون د خ خهڅفشار  یوالړاو له ن يړک ړببو جو خهڅد الل شهباز قلندر پر زیارت له برید  يړپاکستان غوا :ړیلوم

د  ېک ړۍه په نله امل ړد مالت ۍرګاوسمهال پاکستان د تره يږویل کی ېمعنا چ ې. په ديړته الر پیدا ک انځلپاره 
 د ناځته  یوالوړن ېلپاره چ ېدي، دغه هیواد او د د دونکيېیرډ ېفشارونه پر یوالړاو ن ید ېمنزوي کیدو په حال ک

 ېچ سره به هغه تور ېته کوي. په د ېته مخ ېته مخ یوالوړد الل شهباز قلندر زیارت برید ن ؛ېیښقرباني و ۍرګتره
پر  ۍرګبه د افغانستان لخوا د تره انځاو  يړک ېپر افغانستان پور ییدلګله امله ل ړد مالت ۍرګهیواد د تره ېپه د

 .يړقرباني معرفي ک ۍرګته د تره ړۍن تلوښاو
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_kataro_legawel_pail_sho.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_kataro_legawel_pail_sho.pdf


  
 

 

 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

 

 ډیورنډد مخنیوي په پلمه په  تلوښد وراو روګاو له افغانستانه د تره ېسره د مبارز ۍرګد تره يړپاکستان غوا :دویم

ثبوت  کهځد رسمیت لپاره  ډیورنډ. د يړد رسمیت لپاره ثبوت پیدا ک ډیورنډد ترتیب  ېاو په د ويګول ېارټک هښکر
 ړېسنه کب ېاعالمی ېپه یو ېافغانستان یواز ېک ونګغبرپه  ولوګد ل اروټد ک ښېفرضي کر ېپر دغ ېپیدا کوي چ

د  ولګل اروټد ک هښکر ډیورنډپر  ېدومره ویلي چ ېده. افغان حکومت یواز ېولځدغه مساله شاته غور ېاو نور ی
ه ت ډیورنډد پاکستان اصلي هدف  ېته پام نه کوي چ ېنه کوي. حکومت د هګټ څهی ېسره په مبارزه ک ۍرګتره

 .هسي پلمه ده یمخنیو ګرات ګت روګاو د تره ديرسمیت ورکول 
 

اید پر حکومت ب ؛ړېک تنهښغو ګېمشرانو جر ېچ هګنڅونیسي. لکه  ځباید افغان حکومت کلک دری ېبرخه ک ېد په
فیر احضار د پاکستان س ېاو دلته په کابل ک يړک ېاندړپاکستان ته خپل شدید اعتراض و هړپه ا ولوګل اروټد ک ډیورنډ
 ډورنیډ. که حکومت پر يړله پاکستان سخت شکایت وک ېملتونو په امنیت شورا ک روګباید د مل هګ. همدارنيړک

اکستان پ ېافغان ولس سره ستره جفا وي چ ولټله  ېمهال ک دږا به په اونو د يګڼد پاکستان تحرکات بابیزه و هښکر
 .يړد رسمیت لپاره الر نور ثبوتونه هم پیدا ک ډیورنډد  ېاخیستن ګټېبه له فرصته په 

 
 پای
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