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 1تر 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 

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

  
  

 ۸۲/۸۲/۸۸1۲          آصفي خوشحال
 

 غبرګونونه وروسته برید پوهنتون امریکایي د او ښوونځي نظامي د
 

 شول ووژل کسان 1۲۸ نږدې کې په چې وشو برید خونړی ښوونځي پوځي پر پېښور د ۸۲ پر لیندۍ د کال 1۱۳۱ د
 ېی مقامات پوړي لوړ او وښوده ته لوري افغان غبرګون خپل سمدستي مهال هغه پاکستان. شول ژوبل نور 1۸۸ او

 څه له او وغوښتل څخه حکومت افغان له وال وسله کوونکي برید ښوونځي پر وخت هغه دوی. راورسیدل ته کابل

 اوس. ژهووا کې برید په الوتکې پیلوټه بي د وال وسله کوونکی برید ښوونځي یاد پر حکومت افغان وروسته مودې
 ټپیان نور ۵۲ او شهیدان تنه 1۱ کې په چې وشو برید خونړی پوهنتون امریکایي افغان په کې کابل په ورځ تیره

 ټینګه په وا نیولې اړیکې سره شریف راحیل مشر له پوځ د پاکستان د سمدستي وروسته پیښې له ولسمشر افغان. شول
 .وکړي اقدام عملي او جدي دې وړاندې په سمبالوونکو برید د چې غوښتې ترې یې
 ادېار په پاکستان د لپاره مبارزې د سره ترهګرو د شک دلته خو دی ځای پر بریده یوه تر غبرګون لوري افغان د

 په ېی کوونکی برید ښوونځي پوځي د پیښور د چې حکومت افغان د لکه به پاکستان آیا چې ده همدا هم پوښتنه. دی
 ووژني؟ به کوونکي برید پوهنتون امریکایي پر کولو ترسره په عمل ورته به پاکستان آیا وواژه؛ او نښه

 ي،ش ورانولی هم پوهنتون شي، ورانولی روغتون او پول ښوونځی، چې څوک یو کار، په ده نه ګیله خو وال وسله له

 هم یې پوهنتون مرکز کړې زده علومو عصري په نو کوي برید( مسجد) مرکز په کړې زده اسالمي د چې څوک یو
 وهنتونپ د نو شهیدوي یې کې برید مسجد پر او ساتي نه پروا قرآنکریم کتاب سپیڅلي د چې څوک یو شي، کولی

 لیوژ هم ځوان کړیال زده کې پوهنتون په نو شي وژلی موال والړ ممبر پر چې څوک یو او شي سوځولی هم کتابونه
 د افغانستان د او وال وسله دا چې ده دا پوښتنه خو دی سره تویونې وینې او وژنې له کار او سر وال وسله د. شي

 نړوي؟ یې تهداب او ده پتیلې یې ته بنسټ افغانانو د چې دی څوک دښمن راتلونکې

 دض پر پرمختګ او امن د افغانستان د خاورې له پاکستان د چې ده لړۍ بریدونو هغو د دا. دی روښانه بیخي ځواب
 امن په ستانافغان د. دی برید پرمختګ په افغانستان د او کړه زده په کې اصل په برید پوهنتون امریکایې په. پالنیږي

 مخي ورت افغانانو د دلته. دی برید سرنوشت په افغانستان د او دی برید راتلونکي روښانه په افغانستان د دی، برید
 د مس سره عصر اوسني د چې و نه پیرزو افغانانو په یې دا او زغملی ونشو پرمختګ افغانستان د دښمن پنجابي

 ويک رهبري پاکستان جګړه ضد پر پرمختګ د افغانانو د او ضد پر افغانان د. وکړي کړې زده ټکنالوژۍ عصري

 .دي ګوډاګیان شوي پلورل کې حکومت په دلته او طالبان وال وسله یې السپوڅي او
 د څخه غله له هم حکومت افغان. دي کول ضایع وخت د او جاهلي کول تمه کولو اقدام د ضد پر غلو د څخه غله له

 څنګه ي؛وین کې پالنه ترهګر په بقا او ژوند خپل او ده ځاله ترهګرۍ د چې پاکستان. کوي غوښتنه اقدام د ضد پر غله
 کراريت د مبارزې د ضد پر ترهګرۍ د بار بار په پاکستانه له دلته وکړي؟ اقدام دې ضد پر ترهګرو د چې لري امکان

 انپاکست چې تکراروي خبره یوه همدا تل حکومت  افغان. کیږي پیدا شک هم اراده په حکومت افغان د څخه غوښتنې

 ژمنې يتکرار کې مقابل په یې پاکستان خو وکړي اقدام ضد پر ترهګرۍ او  ترهګرو میشتو د کې خاوره خپله په دې
 ایعض وخت خپل هم او اچوي شګې کې سترګو په ولس د هم غوښتنه تکراري په پاکستانه له حکومت افغان. کوي

  .کوي
 غله له او اخلي نه عبرت حکومت افغان هم بیا او ویني کې پالنه ترهګر په بقا خپله پاکستان چې شوه ډاګه په چې کله

 ستانپاک لري، نه پالیسي سالمه خالف پاکستان د حکومت افغان چې دا مانا کوي؛ غوښتنه اقدام د ضد پر  غلو د څخه

 نارې ريلو یو له. دی نه سیاست ثابت کې مقابل په پاکستان د یې سیاست او ورکولی شي نه ځواب ډیپلوماټیک ته
 کومتح افغان د. دی تمه په اقدام د ضد پر ترهګرۍ د ترې بیا لوري بل له او لري نه تمه خیر د پاکستانه له چې وهي

 انپاکست چې غواړي حکومت افغان که. دي کول ضایع وخت د یوازې او رسوي نه ګټه کومه هیڅ سیاست متزلزل دا
 شورا تامنی ملتونو ملګرو د دې حکوت افغان. واخلي ګټه دې چینلونو بهرنیو نورو له نو شي سر په الس ترهګرۍ له
 ړیوالن په دې حکومت افغان. کړي وړاندې اسناد اړوند وژنې افغان د او السوهنو له پاکستان د کې افغانستان په ته

 .کیږي  نه هیڅ غوښتونو تکراري په پاکستانه له. کړي مطرح ستونزه خبره سټیج
 پای
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