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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 erman.deg-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

  
  

 2۲/۷۰/2۷1۲          خوشحال آصفي
 

 پام چې پاکستان مو بیا ځلي دوکه نه کړي!
 

د نښتو او جنجالونو  چې د سرحدي مسایلو او د ډیورنډ کرښې پر سرداسې حال کی ه پ

او پر یو او بل یې د ترهګرو د  اړیکې خړې پړې شوې له کبله د کابل او اسالم آباد 
؛ تیره ورځ د یادې ستونزې د حل په موخه د افغانستان، يد مالتړو تورونه پورې کړي

یسانو په کچه درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د ئپاکستان او غوڅ مالتړ د اپراسیون ر

 چې د داعش پرضد باید ګډه ه دې غونډه کې پر دې ټینګار وشو،افغان حکومت پر وینا پ
. په یاده درې اړخیزه ناسته مبارزه وشي او په دې برخه کې باید همغږي رامنځ ته شي

کې پر دې خبرې وشوې چې پاکستانی لوری باید جدي اقدامات وکړي او داعش ته اجازه 
 ور نه کړي، چې د دوی له خاورې افغانستان ته راشي.

 

همدغه راز د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دولت وزیري پر وینا له درې اړخیزې 
اني پالوي ترمنځ دوه اړخیزه غونډه هم وشوه، چې په کې د ډیورند فرضي کرښې غونډې وروسته د افغان او پاکست

دواړو غاړو ته رامنځ ته کیدونکو ستونزو په اړه بحث وشو. د وزیري پر وینا پاکستاني پالوي به په دې غونډه کې د 
 بحثونو مالومات خپلو چارواکو ته وړاندې کوي او هغوی به پرې غورکوي.

 

به په  خبرېد سرحدي ستونزو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان تر منځ پاکستاني رسنۍ وایې په همدې حال کې 

پاکستان  له، دغني به ایران ته د سفر په ترڅ کې، په تهران کې دا مس   ولمسشر وشي.په ایران کې راتلونکی اونۍ کې 
تیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د د پوځي چارو د ملي امنیت سالکار، ناصر خان جنجوعه، سره چې پدې وروس

څخه  ډیورنډ کرښېسرحدي نښتو سبب شوي، را وسپړي. پاکستان وایي غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ له 
ار کوي چې ګپرغیر قانوني تلونکو راتلونکو باندی د کلک څار نوی میکانیزم عملی کړي. پاکستانی چارواکي ټین

ې په دواړو غاړو ک ګرات ګي او د کلک څار د نشتوالي له کبله د پولو څخه په آزاد تټه اخلګدې حالت نه  تندالري د

 خپل تررستي فعالیتونه تر سره کوي.
 

؛ پاکستان په داسې حال کې چې په سیاسي انزوا کې د راګیر کیدو په حال کې دی؛ آیا دا ځل به افغان دلته مهمه دا ده

 و په حل کې رښتونې همکاري وکړي؟حکومت سره په کړو ژمنو او د سرحدي ستونز
د پاکستان اصلي ترهګریزه او ترهګر پاله څېره په وروستیو کې ټولې نړۍ ته ښه بربنډه شوې ده. آن تر دې چې خپل 

تر ټولو لوی مالتړ کوونکی هیواد )امریکا متحده ایالتونه( هم پرې بې باوره شوي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو 
ه کې د پاکستان خالف وروستی دریځ یې، د امریکا د ډاکتر زلمي خلیلزاد څرګندونې او په ټول اړیکو کمېټې ته د

کانګرس د ډیرو غړو مالتړ ترالسه کړی دی. اوس د امریکا د کانګرس ډیری غړي په دې باور دي چې پاکستان له 

امریکا د ترهګرو د ځپلو په نوم میلونونه ډالر مرستې اخلي خو برعکس په یادو مرستو ترهګر پالي او روزنه ورکوي. 
ه کې پاکستان د خپلو نیږدو دوستانو مالتړ له السه ورکړی او د سیاسي انزوا پر لور روان دی. اوس د دې په ټول

لپاره چې بیرته خپل مالتړي پیدا کړي او امریکا او افغانستان د افغان حکومت سره د مرستې په نوم وغولوي؛ تر 
ریکا په خپلو مکارو اوښکو او نرمو ژمنو دوکه ډیره هڅه کوي چې یو ځل بیا په ماهرانه توګه افغان دولت او ام

 کړي.
 

له پاکستان سره د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو موضوع کومه نوې خبره نه ده، دا هغه نسخه ده چې پخواني 
افغان ولسمشر حامد کرزي په لسګونو ځله او اوسني ولسمشر اشرف غني د کار له لومړۍ ورځې تر ننه تجربه کړې 

ایله یې یوازې د پاکستان مکارتوب، دوه مخي سیاست او لور په لوټه تیرول دي. افغان حکومت دا تیر څوارلس ده خو پ
کاله پر همدغو درې اړخیزو غونډو وخت ضایع کړ خو له پاکستانه یې د رښتیوالۍ هیڅ څرک ونه لید. اوس افغان 

و بې شرمانه السوهنو په اړه اسناد دې نړیوالې دولت ته په کار ده چې وخت ضایع نه کړي او د پاکستان د ښکاره ا
 ټولنې ته وړاندې کړي. 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پنپه 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

 

 
دا چې په اوسني وخت کې پاکستان د خپل عمل په سزا کې راګیریدونکي ښکاري او خپل لوي مالتړي امریکا سره 

ه پاکستاني یې هم په اوړو کې شګه پیدا شوې ده نو اوس باید هم افغان دولت او هم د نړۍ نور هغه هیوادونه چې ل
ترهګرو څخه په اور کې والړ دي؛ باید په ګټه له دغه فرصته اعظمي ګټه واخلي او په نړیوال ټریبون د ترهګرو 
هیوادونو په لیست کې د پاکستان نوم د شاملیدو غوښتنه دې مطرح کړي. افغان دولت دې نور د پاکستان په هیڅ ژمنې 

نوره د پاکستان په مکارتوب نه تیروځي او خپله هر ډول مرسته چې د  او تړون باندې باور نه کوي او امریکا دې هم
 ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې له دغه هیواد سره هر کال کوله؛ پرې دې بنده کړي.
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