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 2۲/۲2/2۲1۲          خوشحال آصفي
 

 زړور کړیو بل ستر شرم؛ مرګونې چوپتیا پاکستان 
 

 په وروستیو څو ورځو کې :
ــ پاکستان په دغه هیواد کې د لعل شهباز قلندر په زیارت کې د ترسره شوي 1

خونړي برید پړه په داسې حال کې پر افغان لوري واچوله؛ چې د برید د 
هغه بې رحمه لیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی او داعش ترسره کولو مسو  

ني ډیره قرباترهګره ډله ده چې له پاکستان یې په افغانستان کې له خلکو 
 دغې برید د غچ اخیستلو ګواښ وکړ. اخیستې ده. د پاکستان د پوځ مشر د

 

پاکستان له افغانستان سره د تورخم الره د مسافرو پر مخ وتړله چې له ــ 2
بورۍ پاکستان ته تلل، ناروغان امله یې په سلګونو هغو افغانانو ته چې له مج

ورسره و، سپین ږیري ورسره و او میرمنې او کوچنیان ورسره و. له تیرو 
 څو ورځو راهیسې په سلګونو افغانان د کرښې هاخوا او دېخوا بند پاتې دي.

 

د پاکستاني ملېشو لخوا د افغانستان په خیتځ ننګرهار او کونړ کې د راکټي  ــ۲
سوو څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه  ۲ له امله یې دبریدونو باران وشو چې 

. په ځینو راپورونو کې شوي او څلور ګاللي کوچني ماشومان ټپیان شوي دي
راځي چې یوه مور او دوه ماشومان د دغو راکټي بریدونو له امله شهیدان 

 شوي دي.
 

رزي ن کې د پخواني ولسمشر حامد کــ د پاکستان د کودتایې ولسمشر پرویز بې شرمانه اعتراف وکړ چې په افغانستا۴
کال وروسته  2۲۲1د حکومت د تضعیف لپاره یې وسله واله ډله طالبان وروزل. مشرف دا اعتراف هم کړی چې له 

د پاکستان پوځ او استخباراتو یو ځل بیا طالبان سره متحد، منسجم او مسلح کړل. دی وایې مونږ ته د داسې چا اړتیا 
 خالف وجنګیږي او همدلته وه چې زمونږ کار نتیجه ورکړه. وه چې د افغان حکومت پر

 

نواز شریف حکومت په رسمي ډول دهغه هیواد پوځ  پاکستان د ــ تر ټولو بد او افغان حکومت ته ستر شرم دا چې د۵
ار ډخزانې وفاقي وزیر اسحق  هغه هیواد د دا خبره د .عملیاتو کولو اختیار ورکړی دید ته په افغان خاوره کې دننه 

. ډار د پاکستان د سنا مجلس ته ویلي چې په پاکستان کې په اوسنیو ترهګریزو پیښو کې د افغانستان خاوره کړې ده
استعمال شوی ده او د ټولو ثبوتونو د ترالسه کولو وروسته پوځ ته د ترهګرو پر ضد په افغانستان کې، د عملیاتو 

غبرګون نه دی  مناسبکستان د یاد ا قدام په اړه تر دې مهال که څه هم افغان حکومت د پا اختیار ورکړل شوی دی.
ښوولی خو ولس ټول د یو داسې شخص په تمه دي چې پر پاکستان د ولسي برید غږ وکړي او ټول ولس په ګډه 

 پاکستان ته په خپله ځواب ورکړي.
 

رګونې چوپتیا غوره کړې ده که څه هم پاکستان تل پر افغان خاوره ښکاره تیری کړی او افغان حکومت یې په اړه م
خو پورته یاد شوي پنځه موارد هغه څه دي چې پاکستاني حکومت یواځې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان اړوند 
ترسره کړي دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې دغه هیواد چا او څه شي دومره زړور کړ چې آن په افغان خاوره کې 

 د عملیاتو کولو هوډ یې کړی دی؟
 

ه په ملګرو ملتونو کې لد افغانستان له لوري مرګونې چوپتیا، د پاکستان په ښکاره تیریو حکومت ناغیړي او د 
په داسې حال کې چې له افغانستان سره امریکا امنیتي هوکړه لیک هم لري چې پر افغانستانه سمه استازولي نه کیدل، 

ه او پیدا شوی ګواښ له منځل له افغانستان سره ودریږي اساس یې امریکا مکلفه ده چې پر افغانستان د تیري پر مها
ته یې  هغه موارد دي چې پاکستاندا ټول  ؛سترګې پټولد امریکا د پاکستان په تیریو  افغانستان کېیوسي خو بیا هم 
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دا جرأت ورکړ چې په افغانستان سور سترګی شي او په پوره بې شرمۍ په دغه خاوره خپلو تیریو ته دوام ورکړي. 
که چیري افغان حکومت په لومړیو کې د پاکستان کږه خوله په سوک سمه کړی وای او د هر تیري په مقابل کې یې 
زغرده ځواب ویلی وای نو نن به پاکستان په افغان خاوره کې عملیات نه کول. که چیري په ملګرو ملتونو کې د 

ته  به پاکستان ته په افغانستان کې پاکستان السوهنوافغانستان استازي له افغانستانه سمه استازولي کړی وای نو نن 
زړه نه وای ښه کړی. که چیري امریکا له افغانستان سره ترسره شوي هوکړه لیک ته ژمنه پاتې شوې وای او پر 
افغان خاورې د پاکستان په تیري یې سترګې پټې کړې نه وای نو اوس په پاکستان پر افغان خاورې توغندیز بریدونه 

 ره کول.نه ترس
 

اوس افغان حکومت ته په کار دي چې خپلې تیرې تیروتنې جبران کړي او د پاکستان په مقابل کې قاطع دریځ غوره 
په افغان خاوره کې د پاکستاني ملیشو د عملیاتو ترسره کولو په اړه وضاحت وغواړي. حکومت باید په جدي  کړي.

حکومت باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په  ړي. او همدارازډول د پاکستانیو عملیاتو په اړه خپل دریځ روښانه ک
استازي ټاکلو له سره غور وکړي او داسې یو قوي دیپلومات خپل استازی وټاکي چې چاالکه وي، د پاکستان او ایران 

 په خالف ښه البي ګري وکولی شي او په ملګرو ملتونو کې له افغانستانه سمه استازولي وکولی شي.
 

 پای
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