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 بل نوم يږپاکستان د سرخو
 
 

لري. دغه  ېیکړا ګډې ېله ولس سره کلتوري، مذهبي، اقتصادي او نور یېافغانستان  ېچ ،ید وادېهغه ه پاکستان
 یېدمه  ېتر د ایب دوړېده. د پاکستان جو ېدرلودل هډستره ون ېک هګړبیا تر اوسه د افغانستان په ج دوړېله جو وادېه

  .يړک ړجو ږیسرخو هافغانستان ت ولډپه یو نه یو  ېچ ،ړېک هڅله هر لوري ه
کله  ،یساتل رمګ رډګ ګړېد ج ېله الر ۍیالوژډد مذهبي ای ېکله ی ،ړېالسوهنه ک کارهښ ېپه کورنیو چارو ک ېی کله

  .ده ړېپر مخ و یپلوماسيډ ېدوه مخ هټله افغان دولت سره پ ایب ېاو کله ی ړیتجاوز ک وښله سرحدي سرو کر ېی
 ېدغ ولډپه یو نه یو  ېته رسمیت ورکول دي، چ ښېکر ډیورنډد پاکستان د شف شف موخه د  ېکلونو راهیس له

  .يړد رسمیت اسناد پیدا ک ښېکر ېکچه د دغ یوالهړاو افغان دولت ته په ن يړته رسمیت ورک ښېکر
دروازه، د پکتیکا په  ېک شتهوګپه  رهارګبیا په سرحدي سیمو )د نن ېد اغزن سیم له غزولو نیول هښکر ډیورنډ په
د افغانستان په  ېته راننوتل( په دغو سیمو ک ېد افغانستان خاور ېدروازه، د کندهار په سپن بولدک ک ېک هډا ورګان

 ېاو یواز  ېیواز څېه ېولټدي او د پاکستان دغه  ادیولو ته ټخندق کیندل  هښکر ډیورنډپر  ول،ړخاوره تأسیسات جو
   .ته د رسمیت ورکولو په خاطر دي ښېکر ېنړکرغی ډیورنډد 
هم د  یې لیاو دل ړیک ارګنټی رولوډېپوستو پر  تيید امن هښپر کر ډورنډېمشرانو په وار وار د  ځپاکستاني پو د

  .ید یویمخن ګرات ګد ت روګتره
 ېک څسفر په تر نيړخپل لوم ویولسمشر محمد اشرف غني اسالم اباد ته د  ې،چړوروسته له هغه دا اقدام وک پاکستان

پورته  امګ ینیتښهم ر کلهېڅعملیات کوي، خو پاکستان ه ېد پاکستاني طالبانو په خالف به په افغانستان ک ېومنله، چ
  .ړنک
دا  یې امګ یاو وروست لړاقدامات وک نيځی یېلپاره  وګټد خپلو  ؛یته روان د کایعمران خان امر ېاوس،چ ید دا

 ېمبارزه ک ېاندړپر و ۍرګد تره ېنه،بلک ږیسرخو ږمو ېیي،چښته و کایامر وڅ وو؛یون یې دیحافظ سع ېو،چ
 .او مرسته کوو ویهمکار 
د  ېله الر ودلوښ تین هښته د  کایله اوسني حکومت او امر ړېک هڅه هګتو ېپه پرله پس ېپه وروستیو ک پاکستان

 یېاو چوپتیا  ېروژه نیول هګونګافغان حکومت تل  ېی ېخو په مقابل ک ي،ړاسناد ترالسه ک وندړد رسمیت ا ډیورنډ
 ایتښکه ر ي،خوړک ټکو ېک ګپاکستان په خپل رن ې،چړیک ښښکو رهډېهم افغان حکومت  تر  هڅده. که  ړېخپله ک

  .ړېله کنده خپ سيیپال ميیاو دا هړوال وګټ،پر ملي  زناکهېاغ ولډ ېڅه ېاندړافغان حکومت د پاکستان پر و ویووا
 ي،کهېږمذاکرات ک ېکه د سول ېي،چړک اریع ېداس وندړد پاکستان ا سيیخپله پال ېافغانستان حکومت په پکار ده، چ د

 نهړقرباني نه،بلکه السته راو دینو افغان ولس او افغانستان با ي،ېږاو د معاملو خبره ک يېږک تهځبحث رامن ازاتوید امت
او....هم د اعتماد  يړغ ېولنټ، د مدني  نی، محصل ۍرسن ېک ېپه هغ ېد عامه خلکو په کچه،چ ګنڅتر ېولري. د د

 ای،برۍنو د آرام ي،ړخپل ک یځشي. که افغان دولت دغه در تهځفضا رامن ېنیتښشامل او د باور ر ېک ریپه به ولوړجو
 ېنېښاند ېبه نو ځتمه شته؛ که نه نو همدا اوسنى حال به دوام ولري او هره ور هڅ وی دوېنید تأم وګټاو د افغانانو د 
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