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 ۱۱/۰۷/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 ورسوئ سزا په عمل خپل د پاکستان
 

 خالف په پاکستان د غني اشرف ولسمشر افغان کې وروستیو په هم څه که
 او غونډو په بهر او دننه کور په ناوخت وخت او دی کړی غوره دریځ

 یووالي ملي د یې کې لومړیو په خو کوي؛ نیوکې پرې کې کنفرانسونو
 پرتله په پخوا د اړیکې سره پاکستان له سم سره جوړیدو له حکومت
 غوښتل چې امله له نیت ښه خپل د. شو نیږدې ورته ډیر او کړې خوږې

 کړې قانع هیواد نوموړی به سره درلودو اړیکو ښو په سره پاکستان یې
 کینوي؛ ته میز مذاکرو د به طالبان او وکړي مرسته کې سوله افغان په څو

 کې مقابل په هم یې پاکستان. شو قایل امتیاز طرفه یو په ته پاکستان
 د چې کله خو وواهه یې ټټر همکارۍ رښتونې د او وکړل اقدامات نمایشي

 له رسنیو د او ودرید کې مقابل په یې بیا نو شو، پوه مخۍ دوه په هیواد دې
 وروستۍ. ونیوه ګوته ته دریځ منافقانه پاکستان د کې غونډو لویو په الرې
 ګوته ته سیاست مخي دوه پاکستان د ټکو څرګندو په کې وارسا په یې بیلګه
 ښو د پاکستان چې ځکه شوي ناکامې هڅې افغانستان د لپاره سولې د وسیله په پاکستان د دي، یې ویلي چې دي نیول
 .کوي توپیر ترمنځ ترهګرو بدو او

 تر فرصت یې چې وخت هر او ده تړلې مال ته بربادۍ افغانستان د سم سره جوړیدو له پاکستان چې دي پر سربیره
 یووالي ملي د اوس کړې؛ ده نه په سر بربادونه افغان او وژنه افغان په یې کې حکومت هر په دی؛ کړی السه

 سیمو سرحدي په کله. دي کړي پیل تحرکات پاروونکي حساسیت کې افغانستان په یې سم سره جوړیدو له حکومت
 لپاره ورکولو رسمیت د ته کرښي فرضي ډیورنډ د کله داخلیږي، ته خاورې افغان که جوړوي، تاسیسات پوځي کې
 بندرونو په پاکستان د کله ځوروي، پلمو بیالبیلو په کډوال افغان کې پاکستان په کله جوړوي، دروازه کې تورخم په
 او مالیانو روزونکو آی ایس آی د او خورو ډالر خپلو د کله بندوي، موټرې مالونو تجارتي سوداګرو افغان د کې

 ... او ورکوي جواز ته وژنې افغان وسیله په مفتیانو
 کې پاکستان په چې کیږي کلونه لري؛ الس کې بربادۍ په افغانستان د راهیسې کلونو له هیواد دغه چې دې له سره

 هر طالبانو د کې آباد اسالم او کراچۍ په دي، ځالې ترهګرو د مدرسې پاکستان د لري، ځایونه پناه خوندي ترهګر
 نړیوالو له نوم په مبارزې د سره ترهګرو د هیواد دغه چې کیږي کلونه جوړیږي، غونډې بیعت د لپاره مشر نوي
 افغان کوم اوسه تر سفانهمتا   خو تمویلوي؛ او روزي ترهګر بیرته پیسو همدغو په خو اخلي ډالر پیسي میلونونو په

 او شورا امنیت ملتونو ملګرو د شکل مکتوبي او رسمي په سره اسنادو کره له څخه هیواد منافق دغې د حکومت
 رسمي په ولې اوسه تر حکومتونو افغان چې کیږي پیدا پوښتنې ته ولس دلته. کړی دی نه شکایت ته ولنېټ نړیوالې
 د حکومتونه افغان که او ده کې مدیریت ضعیف په ستونزه آیا کړی؟ دی نه شکایت پاکستانه له شکل مکتوبي
 لري؟ نه شواهد کره خالف په پاکستان
 او روزي ترهګر ته نړۍ او سیمې ټولې بلکې کوي ترسره کړنې ورانکارې کې افغانستان په یوازې نه پاکستان
 سعودي د کړ، ترسره تبعه پاکستاني برید خونړی کې معظمه مکه په هم وړاندې ورځې څو همدا. یې استوي

 پاکستانی یو وړاندې ورځې څو همداشان ونیول، هم پاکستانیان شکمن نور تنه ۱۲ تړاو په بریدونو دې د بیا حکومت
 د چې دی ورکړی خبر هم پولیسو هسپانیا د خوا بله  .شو ونیول تور په جاسوسۍ د ته ایران کې جرمني په وګړی
 نیولي تور په تړاو د سره دریځو سخت نورو او داعش له وګړي پاکستاني تنه درې یې کې لیدا ښار شمالي په هېواد
 شو ویالی کې ټوله په یعنې. کول تبلیغات پلوۍ په داعش د یې الرې له انټرنټ د او اوسېدل کې کور یوه په چې دي
 یو په لپاره نړۍ ټولۍ د او دی کړی ورته اور ترهګرۍ د یې ته نړۍ ټولې چې دی هیواد هغه پاکستان چې

 .دی شوی بدل سرخوږي
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 قرباني یا او دي شوي قرباني ترهګرو پاکستاني د چې ته هیوادونو هغو ټولو نړۍ د شمول په حکومت افغان د فلهذا
 په اعمالو کړو خپلو د او کړي اوچت غږ خالف پاکستان د غږ یو او خوله یوه په ټول چې ده کار په دي؛ کیدونکي

 ملګرو کړي، راټول شواهد او اسناد خالف پاکستان د باید هیوادونه ټول دغه قرباني ترهګرۍ. ورسوي یې سزا
 چې کړي قانع هم هېوادونه نړۍ د او کړي قانع ذهینت عامه کې لوېدیځ په ورکړي، قناعت ته شورا امنیت او ملتونو
 په چې هیوادونه هغه همداراز. شي ورکړل سزا کې بدل په دي د باید او کوي السوهنه کې افغانستان په پاکستان

 ورکوي؛ مرستې او پیسې نوم په هیواد قرباني د ترهګرو د یا او نوم په ځپلو د ترهګر د ته هیواد دغې ډول کلني
 کول؛ مرسته سره کوونکي مالتړ ترهګرو د چې شي پوه باید دې په او وکړي غور سره له مرستو خپلو په باید

 دغه څو وشي مبارزه نړیواله خالف په پاکستان د چې دی رسیدلی را دې د وخت اوس. دي ورکول وده ته ترهګرۍ
 .شي منزوي باید نو اخلي نه الس که او واخلي الس مالتړه او روزني له ترهګرو د هیواد

 پای
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