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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

  
  

 ۵۰/۵۰/۷۵1۲          خوشحال آصفي
 

 ړهیر ک ېی ږعملي خو زمون ېخپل لیست ی ه؛ړپاکستان لوبه وک
 

 بریدونه ترسره ریزګتره يړخون ېاو سند ایالت ک ارښد پاکستان په الهور  ېاندړو ځېور وڅ ېچ ېله هغ وروسته
غانستان هم . وروسته افهړوک تنهښد ورسپارلو غو روګپاکستاني تره رېشم ویشول؛ پاکستاني حکومت له افغانستانه د 

په پاکستان  ېمرکزونو نومونه هم یاد شوي چ ستيیترورهغو  ۰۷د  ېوسپاره. په دغه لیست ک ستیپاکستان ته ورته ل
له  ې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعالمیيیږروزل ک ستانیترور ېدي او د افغان حکومت پر ضد په ک ېک

 ۵۰ د لوډ ستيیپه شمول د طالبانو د مشرانو او نورو ترور ېد حقاني شبک ولډپه تکراري  ېپه دغه لیست ک ېمخ
 میه تسلهم پاکستان ت ید ړېور ترغا تیکولو مسئولد ترسره  تونوید جنا ېاندړد افغانستان د خلکو پر و ېچارواکو چ

 .يړاقدام وک ېسپارلو ک یاو افغانستان ته د هغو ولویپه ن یپاکستان د هغو وڅتر  یشو
ولو ش لړلیست مساله جدي ونیوله خو د افغانستان لخوا د ورک روګشویو تره لړافغان حکومت ته د ورک پاکستان

پاکستان ته وسپارل خو پاکستان د افغانستان لخوا په  انیبند ۹۴افغان حکومت  ځ. تیره وروړک ریه ېلیست ی رګتره
غان چارواکي وایي، اف التيیا تونخواښپ برید خ ،ېمخ هد راپور ل نیا نیا يټ. د رولوګهم ونه  ږشوي لیست غو لړورک
ت ي دي. د افغانستان حکوموروسته ورسپارل ولویجرمونو له ن لوېالبېتنه پاکستاني اتباع په ب ۹۴ واکونوځ تيیامن

 .ليینه دي و هڅ هړد سپارلو په ا انویتنو پاکستاني بند ۹۴حکومت ته د  التيیا تونخواښپ بریتراوسه د خ
 یه چمتووالت تیشکا خهڅله پاکستان  ېملتونو ک روګچارو وزارت وایي، حکومت په مل ویلور ته د افغانستان بهرن بل
به  تیرسمي شکا ي،ړثابته نه ک ېهمکاري په عمل ک ېنیتښله افغانستان سره خپله ر وادېدغه ه ېرېاو که چ یولین

ان پاکستان له افغانست وڅانتظار باسو  ږمو» آزاد ویلي  راللهیخ اندیو الیچارو وزارت مرست وی. د بهرنيړوک ېتر
 يړاقدامات وک یې ېاندړپر و یورته سپارل ېمو چ ستېل روګراولي او د هغو تره یوال هښ ېک کوړیسره په خپلو ا

 ېاقدام به دا وي چ یوروست ږزمو ړپورته نه ک یې امګاو عملي  ړېوک ېهم پاکستان د تل په شان ژمن ایب ېرېکه چ
 «وړوک تینه رسمي شکا وادېه ېله د ېملتونو ک روګمل هپ

پالن  حکومت او استخباراتو بریدونه پخپله د پاکستان يړوروستي خون ېپه پاکستان ک ېدا دي چ ېیرنګهم ان هڅ که
اني دي؛ قرب ۍرګپخپله د تره ېپالونکي نه بلک روګد تره یدو ېچ ېایښاو امریکا ته و ېولنټ ېیوالړن ېو چ يړک

ي او و يړبریدونه که حکومت او استخباراتو ک ېدي.  په پاکستان ک يړبریدونه چا ک ېخو اصلي موضوع دا نده چ
کول او بیا افغان حکومت ته  ېموضوع د یادو بریدونو تور په افغانستان پور ړخو د بحث و رو،ګکه وسله والو تره

 مانګ ېن چپاکستان ته بندیا ېوسپاري. افغانستان ول ېباید پاکستان ته ی ېلیست ورکول دي چ روګد پاکستاني تره
 څهی هړلیست په اشوي  لړد ورک روګبه وي؛ وسپارل خو پاکستان د افغانستان لخوا د تره رګوال تره لهوس يږکی

 ؟ړاقدام ونه ک
 ېوروسته په کابل ک ړېله ورک ړد نومل روګتره ۲۰تروریستي مرکزونو او  ۰۷ته د افغانستان لخوا د  پاکستان

سقوط شوه، د لغمان والیتي چارواکو په وینا د دغه  ۍبریدونه وشول، د بغالن والیت د تاله و برفک ولسوال ریزګتره
ول. بریدونه ترسره ش ریزګتره ېبیالبیلو والیتونو ک هوشوه او همداشان د افغانستان پ هڅوالیت د مرکز د سقوط ه

افغان حکومت بوخت وساتي  ېدا ده چ ېبریدونه د پاکستان په اشاره ترسره شوي او موخه ی ولټدا  ېچ یباور دا د
 .ويځمساله شاته وغور ړشوي نومل لړد ورک روګاو پاکستان ته د تره

نو افغان  ړېک ټېپ ګېستر ېپه لیست ی ږاو زمون ړوک ېاو خپل کار ی هړپاکستان له افغانستان سره لوبه وک ېچ اوس
 روګرهته د ت یکه پاکستان د افغانستان لخوا هغو ړیک ښواګافغان حکومت  ې. اوس چېیښحکومت باید خپل جدیت و

ملتونو امنیت شورا ته به  روګنو مل يړونه ک داماتالزم اق هړشوي لیست په ا لړد ورک روګاو تره ایونوځد روزن
خو  يړک ونهښواګهم ورته  ېهم افغان حکومت په تیر ک هڅاو باید عملي شي. که  ید ښواګ یاځپر  ي؛ړشکایت وک

ملتونو امنیت شورا  روګاو مل ېیښباید حکومت خپل جدیت و لځپاتي شوي او عملي شوي نه دي،  اما دا  ښواګتش 
 .سره به مخامخ شي ونګنو د ولس له پراخ غبر يړونه ک ې. که داسيړوکشکایت  ېته د
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