
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 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 

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

  
  

 ۲۴/۰۵/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 اړتیا جوړیدو د ایتالف ایز سیمه د وړاندي پر پاکستان د
 

 ته نړۍ ټولې او چارواکي او شنونکي هر کې افغانستان په افغان، هر
 د وژنې، د افغانانو د راهیسې لسیزو څو تېرو له پاکستان چې ده څرګنده

 له ویجاړولو د تاسیساتو عامه د کې افغانستان په او بربادۍ د افغانستان
 ترهګریز او ترهګري راهیسې کلونو له هیواد دغه. روزي ترهګر پاره
 موخو شومو خپلو ځان الرې له فکر ناولي همدغه د او پالي او روزي فکر

 بم د مدرسې دیني نامه په تش ډیری شته کې پاکستان په. رسوي ته
 په هیواد غه د. دي فابریکې وژلو انسان او روزلو تروریست جوړولو،

 دي مرکزونه اصلي ترهګرۍ او افراطیت د مدرسې دیني كې سیمو قبایلي
 او کیږي ویستل ماغزه سرونو له ځوانانو تنکي او کوچنیانو د کې په چې
 په بیا څخه ترهګرو دغو له. کیږي پیچکاري افراطیت او وحشت کې په

 کار کې جګړه په ګټه په پاکستان د کې ایران او هندوستان افغانستان،
 .کیږي اخیستل

 او کیږي روزل هلته دي، کې پاکستان په ځالې ترهګرو د چې ویلي ځلونو په حکومت افغان چې کې حال داسې په
 مهمو پاکستان د خپلهه پ کوي؛ ترسره کړنې ورانکارې کې افغانستان په ځایه هماغه له او لري ځایونه پناه خوندي

 دا آن او لري نفوذ پرې دوی اوسي، کې پاکستان په مشران طالبانو والو وسله د چې کړی اعتراف هم چارواکو لویو
 میاشتې دوې همدا. دی کړی اعتراف هم ایجادولو په طالبانو د خو مشرف پرویز ولسمشر کودتایې پاکستان د چې

 طالبانو د چې و کړی اعتراف کې لړ په سفر د امریکا د عزیز سرتاج سالکار اړیکو بهرنیو د پاکستان د وړاندې
 .اوسي کې پاکستان په مشران

 بن اسامه د کې اباد ایبټ سیمه پوځي یوه په نږدې، ته بادآ اسالم پالزمېنې پاکستان د دویمه په می د کال ۲۰۱۱ د
 او درملنه مال د کې روغتون یو په کې کراچۍ په پاکستان د کې میاشت اپریل په کال ۲۰۱۳ د کیدل، وژل الدن

 حسن مال غړي شورا رهبرۍ د طالبانو د یا شورا کوټې د کې روغتون یو په کراچۍ د وړاندې موده څه مړینه،
 مشر طالبانو والو وسله د کې بلوچستان په پاکستان د نیټه مه ۲۱ په می د ورځ شنبې تیره اوس او مړینه رحماني

 .تعریفوي ښه څېره پالونکې ترهګر او ترهګریزه اصلي پاکستان د ته ټولې چې دي څه هغه کیدل؛ وژل منصور مال
 په هندوستان او افغانستان د باید وړاندي پر پاکستان د وشي، مبارزه نړیواله او ایزه سیمه باید ضد پر هیواد غه د

 او واحد یود او کړې زیاد فشارونه هیوادونه کیدونکي قرباني یا او شوي قرباني تروریزم د نړۍ او سیمي د شمول
 سیمي د وسیله په مالتړ او ورکولو پناه د ته ترهګرو لویو چې دی هیواد هغه دغه ځکه. وکړي اعالن دریز پیاوړي

 په کوي، چلند توپیري سره ترهګرو د پاکستان .شي جوړیدای سرخوږی لوی کې راتلونکې په لپاره هیوادونو ټولو د
 هغه یو ویشي، ګروپونو دوه په ترهګر وال وسله دوی کوي، توپیر هم کې وژونکو بشریت او وژونکو انسانیت
 جنګیږي، کې مقابل په همدوی د بیرته خو ده زیږنده دوی د او ورکړې یې پناه روزلي، همدوی چې دي ترهګر
 همدوی چې دي ترهګر هغه ګروپ دویم او. کوي اقدام یې ضد پر او وایې ترهګر بیا ته طالبانو دغو پاکستان
 لپاره خوندیتوب د ګټو د دوی د خو ورکړي روزنځایونه او ځایونه پناه خوندي ورته یې کې خاوره خپله په روزلي،

 پر هم یې نه او وایې نه ترهګر ته طالبانو دغو بیا پاکستان. جنګیږي کې هېوادنو نورو او هندوستان افغانستان، په
 .شکوي هم پیسې نوم په مبارزې د سره ترهګرۍ د نړیوالو له بلکې کوي؛ اقدام ضد
 نورو د نړۍ او سیمي د او امریکا چین، ایران، هندوستان، افغانستان، د کې مقابل په هیواد دغه د چې ده الزمه نو

 دغه په باید افغانستان. وکړي مبارزه پوځي او سیاسي اقتصادي، سره هیواد دغه له او شي جوړ ایتالف ګډ هیوادونو
 امنیت ملتونو ملګرو د او کړي تحریم ټول توکي واردیدونکي څخه هیواد دغه د کړي، بندې اوبه ټولې خپلې هیواد
 ډیپلوماټیکې خپلې ورسره باید هم هندوستان او ایران. وکړي شکایت سره کولو وړندې په اسنادو کره د ته شورا

 مرستې ټولې خپلې سره هیواد دغه له چې ده کار په ته امریکا او چین. کړي بنده ورکړه راکړه اقتصادي او اړیکې
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 نورې ورکوي؛ ته پاکستان موخه په مبارزې د سره ترهګرو د یې کال هر چې پیسې هغه باید امریکا کړي، بندې
 تو ځانګړي په نړیوالو له تل هیواد مکار دغه ځکه. وغواړي ترې حساب هغو شویو ورکړل د کې تیر په او بندې

 د سره ترهګرو له خو دي شکولي پیسې ډالرو میلیاردونو په نوم په مبارزې د سره ترهګرۍ د څخه امریکا له ګه
  .دي کارولې لپاره پراختیا او تقویت د ترهګرو د یې ځای پر مبارزې

 په او ورکړي الس ته وبل یو هیوادونه نور سیمي د او ایران هندوستان، افغانستان، چې ده کار په وروسته دې له
 نړۍ د همداشان. کړي جوړ ایتالف قوي کې مقابل په( پاکستان) هیواد ساتونکي او روزنکي دغه د ترهګرو د ګډه
 . کړي بندې مرستې پاکستان په نور چې باید امریکا توګه ځانګړي په هیوادونه نور

 پای
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