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 کوی نښه په وګړی ملکی افغان راکتونه اردو د پاکستان ډ
 
 مخنیوی د پرمختګ او ثبات امنیت، د افغانستان د ذریعه په طالبانو د چه جګړه نیابتی په برسیره جمهوریت اسالمی پاکستان د

 جګړه اکتیر باندی بانډو کلیو او خلکو سرحدی پر افغانستان د هم ټوگه علنی په خواه پدی را کلونونه ډیرو د بوزی، ته مخ دپاره
 .کیږی بیول ته مخ پاره د راوړو ته الس د اهدافو نظامی او ستراتیژیک خاص د جګړه راکتی پاکستان د. ورکوی ادامه ته

 کیږی اټکل. وکړی کډه کلیونه خپل د چه کړی مجبوره پدی خلک ولسوالیو سرحدی د واسطه په راکتونو ددغه غواړی پاکستان
 دزی یهوای باندی ځایونو پټ پرځینی طالبانو او القاعده د اساس په سناریو شوی ټاکل یو د چه وی دا به قدم دوهم دپاکستان چه

 یک خوا پدی کرښی د دیورند د او واستوی ته مناطقو شوی تش الندی ترنامه کډوالو د ډلي وفادار ته.  آی. اس.آی بیا او وکړی
 .کړی زیاته نفوذ خپل هم
 

 حملی راکتی ورخني 21د پاکستان د چه ورکړ خبر نیټه 2۲ په میاشتی د جون د کال 2511د وبسایت ژبی انګیسی بی بی سی
 1۹۹2د چه غواړی بیاهم پاکستان چه دا لند. شویدي خای په خای «کډوال» سمدستی کی ځایونو شوی تش په وروسته، نه
 هن موقف نړیوال شرمجن داوسنۍ ځان او کړی پرځای ځای کی افغانستان په دننه اجیران طالب او القاعده خپل شان په 1۹۹۱او

 وا افغانستان د هغوی او وساتی کی الس پخپل واک دوی د خو کړی صادر ته افغانستان طالبان او القاعده یعنی.  وژغوری
 ټپ تروریستانو المللی بین د چه شی کوالی ادعا هیواد دا شی، عملی پالن دا پاکستان د که.  وکاروی پرخالف نورهیوادونو

 .دي کی افغانستان په بلکه نه کی پاکستان په نور ځالي
 وګنیپراست پاکستان. کوی نښه په اهداف ملکی راکتونه دولت د پاکستان د چه ده دا خبره وړ پاملرنی د بله یوه پاره د فارو د

 کیږی وژل سره راکتونو اټن اوږدو ددغه خلک ملکی شمیر ګن او الوزوی راکتونه ړوند باندی خایونو
 

 
 
 دری نیټه، 1۱ په میاشتی د می د ټوګه په مثال د. کیږی پیدا ویره کښی مینځ په خلکو د او ورانیږی کورونه کیږی، تپیان یا

 نامه په یکابل کمپ د راکت یوه نه ددی. شول فیر باندی ولسوالی په دروداتود والیت ننگرهار د نه پاکستان د راکتونه اټن اوږدو
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 ورک دخپل چه وه وتلی نه ښوونځی د وروسته نه ختمیدو د درسونو د شاگردان چه ولگیده حال پداسی نږدی ته ښوونځی نجونو د
 موألمع چه هیوادونه غربی چه داده خبره عجیبه. شول نورتپیان اته او مړ نجلی یوه سره راکت پاکستانی دغه د. الړشی ته خوا

 وپتیاچ ارتباط په نجلي افغان د خاطر، په تورمخ د دوستانو پنجابی دخپل بولی، شریک ځان کی مشکالتو په نجونو او دښخو
 راکتونه گونه لس داردو پاکستان د باندی والیت کنرپه د نیټه 28 په میاشتی د جنوری د دمخه، نه حادثی دغه د. کړل غوره

 .شول سبب کیدو دتپی ماشوانو نورو داتو او دمرگ ماشومانو دری د چه ولگیدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الندی ترپښو نقوانی ټول پاکستان. وساتی کی چوکات اصولوپه او قوانینو المللی بین کړوړد خپل باید هیوادونه کی نړی اوسنی په

 واکیګ چه کوی ادعا داسی او ده کړی غوره الره انکار د پاکستان هم اړه دراکتونوپه. پتوی الندی دانکارترپردی ځان لیکن کوی
 چه هد وړ دخندا هم کبله لدی داادعا. کیږی الوزول لخوا دمخالفینو ددولت دافغانستان نه افغانستان د دننه راکتونه واټن اوږد دا

 دجنگ مأرس مینځ تر هیوادونو دوه د که اساس په حقوقو المللی دبین. نلری اصأل راکتونه ډول دا طالبان اوافغان دولت افغانستان
 انافغانست نه دخاوری دپاکستان چه راکت هره. کیږی بلل جنایت جنگی باندی اهدافو پرملکی حمله نظامی  وی، موجود هم حالت

 .کیږی بلل جنایت اوجنگی سرغړونه حقوقونه المللی دبین کیږی، الوزل ته
 
 هکله هپ دځای راکتونودفیر ددغه چه وویل امریکایان. وه لګیدلی ته هدی امریکایانو د کونرکی په راکتونه دغه کی کال 2512 په

 مخی له پورتدیور درویترز. کړی اعالن نده ننیجه تحقیق دخپل امربکا پوری لوسه تر. خپروی نتیجه دتحقیقاتو او کوی تحقیقات
 ندیبا افغانستان په که چه وویل ویاند وزارت دخارجه دافغانستان تمنا فرامرز نیټه دوهمه په دمیاشتی دجوالی کال 2512 په ،

 به ته شورا امنیت متحد دملل ژرترژره مشکل دا به دولت دافغانستان وکړی، دوام او نشی بند حملی راکتی ددولت دپاکستان
 دپاکستانی خو کیږی پیل میاشت دجوالی کال 251۲د وروسته څواوني. ورکړ دوام ته حملی خپل پاکستان. کړی وړاندی

 پاکستاند چه کړی پیدا جرأت دا باید حکومت دافغانستان. ده کړی سکوت پوری اوسه تر ال وزارت خارجه هکله په راکتونودقضیی
 دملل التړم  قوانینوپه المللی بین د نه کرامت اوانسانی دژوند د ملت اودافغان تمامیت ارضی دخپل او کړی ټول تیریواسنادرا ددغه
 .وکړی دفاع مرسته افکارپه اونړیوال دټولنی متحد

 
 " حقوقوکمیتۀ دفارودبشری"
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