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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

  
  

 1۱/۲۰/۰۲1۲         محمد همدردسردار 
 

 :پي خولي اچويپاکستان لکه لیوني س
 

همسایه  خپل بام واوره د د يیوا چې یپه پاکستان هم هغه کانه وسول هغه متل د
 نوي نه ده د هڅخبره  یمداخل د پاکستان د کېپه افغانستان  ويړپر کور ور ا

ث ه حیپ يډاونګ افغانستان د د انځپاکستان  چېوروسته  خهڅ تړښجو پاکستان د
 ځیناو پاکستان ترم ستانافغان له دمس   نیل یورندډ خهڅ يځور ړیلوم دړک تهځرامین

حضرت محمد ظاهر شاه په وخت ی لعا هم د هڅخبره وه که  نيځمخالفت یوا د
اکستان پ پیل سوه افغانستان د هګړج ځهندوستان او پاکستان ترمین کله د ېچ ېک

ه افغانستان ل د چې ړورک ډاډ ېاو پاکستان ته ی هړک کارهښ تیسره خپل حسن ن
ه وخت حکومت پ افغانستان د د ېچ يږیښستونزه نه پی ولډ څته هی طرفه به دوي

دا وخت  ړافغانستان روس یرغل وک پر ېکله چ وخوت، یخپلو ژمنو همداس
 ومنو د دییو تریخ حقیقت با ړلیت ادا نه کخپل مسو   کېافغانستان په حق  پاکستان د

 ترسره سو خو د ویسرونو په قربان په وینو د دوي د افغانانو روسانو مهارول د
خالص سول. زه یوازي دلته یوه  امارهښ ېد د وادونهیه رډیستان په شمول پاک

 کېپه خپل یوه مرکه  کزایيڅامحمود خان  السوهني یادوم د خبره دپاکستان د
پاکستان صدر  وه غالم اسحاق خان د ځد روژي اوله ور ړاعالن وک یفعاست نجیب الله د رټاکډکله  ېچ ېداسي وای
 یفعاست نجیب الله د رټاکډ ېی تونښغالم اسحاق خانه ته پ لیوو هما ورت ړخت راکهغه و تښوخت وغو خهڅوه ما ور
مشران  نویمجاهد د هړافغانستان به اور واخلي ته داسي وک يړوک یفعنجیب الله است رټاکډکه  ،ید يړاعالن ک
هغوي  لیواخلي، ده راته وو کېدي په الس  يګحکومت وا سي او د ړسره جو ېک ځدوي په خپل مین وڅتر هړراوغوا

هغوي  ېنه مني ده ویل مجاهدین ما ورته وویل چ ېی وکڅ چې لیورته وو کې وابځپه  ما ېوای یمني د هن ېی
 .دي ګالس خل ستاسو د

تر  ایهغه وخت نه ب دي د انهښرو هڅپاکستان اراده صحیح نه وه دا هر  د چېخبره  کرایيڅمحمود خان ا اغليښ د
 .خپل مداخله نه ده سپمولي ېک افغانستان په چارو پاکستان د ېواضیح ثبوته سته چ یرډروان دي  هڅ چېاوسه 
امریکا په خوله  د ېاو هم ی يړورک يډسوو پاکستان هم امریکا ته ا ګنړامریکا له خوا  طالبانو حکومت د د چې کله

سي پی خهڅه کوي دامریکا او متحدینو سره مبارز تانیترورس د چېپه همدي پلمه  یېهغوي ته تروریستان وویل هم 
  واخیستل ازاتیاو امت

په  يړخپلو اهدافو لپاره استفاده وک د خهڅ لوډهمدغو  د وڅ تر يړحمایه ک رتهیب ليډتر شاه همدغه وسلوالي  پردي د
په  پاکستان په مشري د رمپټ امریکا نوي حکومت د ترسره سوي د اکنيټنوي  کېپه امریکا  ېچ کېدي ورستیو 

خپل  کېامریکا په سنا  عمومي قومندان جنرال نیکول سن د وټد نا کې په دي وروستیو چې ړک انهښرو ځخپل دری هړا
پاکستان  و دا يږکېپاکستان له خوا حمایه  د ليډ یتروریست یینځ چې لیداسي وو هړپاکستان په ا واضح د کې په خبرو

ره س پاکستان دسره هم  ګکومت په راتاشرف ح بحارصتاکد د ګنڅتر دي د ړک انهښرو رډی ځخپل دری ېی هړپه ا
ه پاکستان سوي دغو حاالتو ته په کتو سر ليګترین کېیړا ځپاکستان او افغانستان ترمین او د ړاعالن ک ځواضیح دری رډی
په دا  یکاردښهم ده تروریزم  ید چې يښونیا ته وثابت او د ناهګبي  انځ چېپه ترسره کولوسره  نوړک لویالبیب د

ه خپله اداري پ ريګارڅپاکستان  د چې یږیک لیترسره سول داسي و کېکوم بریدونه په پاکستان  چې کې ویورست
 .وي هړپر افغان حکومت ور ا ېی هړدي او پ يړهمدغه بریدونه ک

 چې يړوک ښښکو ومرهڅهر  چېپاکستان  يږیګبه لن کارهښوهي په  ېی هټوایي په پ چې يږهغه متل را پیادی ایب
 يټېکپر افغان خاوره را ل،ړبولدک دروازو ت نیتورخم او سپ د ېی هګبیل هښواضیح دي. هڅهم هر  ایب يښسپین و انځ

او مسولیت نه خان  ويړوا انهځله خپل  هڅدا هر  یچ يړپاکستان غوا چېدي  هڅبریدنه او هسي بهاني لتول هغه 
 .يړخالص ک

 پای
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