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  ٢٠١٥/ ٢٠/١١  خوشحال آصفی

  

  د کابل ــ ډيلي پر اړيکو د پاکستان ژوره انديښنه

 پر کابل؛ د اس&م اباد د بې بنسټه تورونو او نيوکو لړۍ بيا پيل

په وروستيو کې د کابل ډيلي اړيکو نږديوالي پاکستان ژور انديښمن 
و لړۍ کړی دی او يو ځل بيا يې په کابل د نيوکو او بې ځايه تورون

افغان دولت چې په وروستيو کې چې له پاکستانه سخت . پيل کړه
بيزاره شوی دی؛ په خپله بھرنۍ پاليسۍ کې د پاکستان سيال ھيواد 

د راپورونو له مخې په نږدې . ھندوستان ته زياته پاملرنه کړي ده
تيرو ورځو کې افغان دولت په پاکستان د سياسي فشار لپاره 

څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي . هھندوستان ته مخه کړيد
امنيت د شورا س�کار محمد حنيف اتمر ھندوستان ته سفر وکړ او د 
ھند د ملي امنيت له س�کارسره له ليدنې ع�وه له نورو ھندي 
نظامي چارواکو سره يې وليدل او د افغانستان د نظامي ځواکونو د 

په دغه . ه وغوښتهتجھيز او اکمال په برخه کې يې ددغه ھېواد توج
ھمداشان بل لور ته . سفر کې اتمر له ھند سره د دريو ھليکوپترو د قرارداد پرسر خبرې وروستۍ کړې

د افغانستان د بھرنيو چارو مرستيال وزير حکمت خليل کرزي او د ده ھندي ساري ايس جېشينکر په 
يمه کې د امنيت د ټينګېدو پر نوي ډيلي کې د دواړو ھېوادونو ترمنځ د ھمکاريو د زياتولو او په س

د راپورونو له مخې د افغانستان او ھند د بھرنيو چارو مرستيال . بې�بېلو اړخونو تھم خبرې کړې
وزيرانو په افغانستان کې د امنيتي وضعيت او د افغانستان د دفاعي وړتياوو له زياتولو سره د ھند د 

  . مرستې د ژمنو په اړه ھم بحث کړی

 شويو راپورونو له مخې د ھند صدراعظم نرندا مودي پريکړه کړې چې په نږدې ھاخوا د ورکړل
تر اوسه د دغه سفر وخت په دقيقه توګه ندی ټاکل شوی خو . راتلونکې کې افغانستان ته سفر وکړي

مودي به په دې سفر کې د افغان لوړپوړو چارواکو سره په امنيتي مسايلو او د افغانستان او ھندوستان 
  .و d ښه کيدا وغږيږيپه اړيک

د پورتني درې واړو مواردو او په ورستيو کې د افغانستان او ھندوستان د اړيکو نږديوالی د پاکستان د 
سختې انديښنې سبب شوی چې په ھمدې لړ کې يې يو ځل بيا په کابل د بې ځايه تورونو او نيوکو لړۍ 

  .پيل کړه



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ځ اړيکي خړې پړې شوي دي؛ پاکستان بيا ھم له افغان په داسې حال کې چي د اس�م اباد او کابل ترمن
پاکستان وايي، پر پاک افغان ګډه پوله يې له افغان . خاورې څخه د راکټي بريدونو په اړه اندٻښنه ښودلې

خاورې څخه د زياتېدونکيو راکټي حملو په اړه افغان دولت ته اندٻښنه ښودلې او دا يې د دواړو 
د پاکستان پوځي . و ھدفونو او سوله ييزې اوسېدنې ته نېغ ګواښ بللى دىګاونډيو ھېوادونو ترمنځ ګډ

مقاماتو ھم څو ورځې وړاندې وو، چې افغان پولي ته څېرمه د جنوبي وزيرستان په انګور اډه سيمه 
  . کې له افغان خاورې څخه د پاکستان د امنيتي ځواکونو پر پوستې لږ تر لږۀ پنځه راکټونه وٻشتل شوي

ا افغان دولت ھم د پکتيکا وdيت پر انګورو اډه سيمه کې د پاکستان د وروستيو بريدونو په اړه؛ ھاخوا بي
د افغانستان د بھرنيو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په . کابل کې د پاکستان سفير احضار کړى دى

د افغان سرحدي پکتيکا وdيت انګورو اډه سيمه کې د پاکستاني پوځ له لوري په ويشتل شويو توغنديو 
  .پوليسو يو سرتېرى وژل شوى او درې نور ټپيان شوي دي

کابل او اس�م اباد په داسې حال کې په يو او بل تورونه لګوي چې د بشري حقوقو د څار نړيوال 
سازمان پر پاکستاني پوليسو تور پورې کړی چې له افغانانو سره ناوړه چلند کوي، څو ھغوى اړ کړي 

د بشري حقونو د څار  نړيوال سازمان ويلي وروسته له ھغه چې تېر کال . نه شيخپل ھېواد ته ستا
پاکستاني طالبانو د دغه ھېواد په پېښور ښار کې  پر يوه ښوونځي بريد وکړ، د ځايي پوليسو له خوا د 

  .افغانانو د ځورونو لړۍ تېزه شوې ده

ه له دې وړاندې يې کله چې په پاکستان په کابل د اس�م اباد د تورونو لړۍ کومه نوې خبره نه ده بلک
افغان دولت د تروريزم سره د مبارزې لپاره فشار راوړی نو پاکستان په يو نه يو ډول له دغې مسوليته 

له پخوا راھيسې اس�م اباد او کابل پر يو بل تورونه لګوي، چې له خاورو څخه يې . تيښته کړې ده
ًاص� په افغانستان او . پاره تر اوسه جدي ندی شویبريدونه کېږي، خو د ستونزو د اساسي حل ل

پاکستان کې د تروريزم د ستونزې حل په يو او بل د تورونو په وسيله نه حليږي بلکه دواړه ھېوادونه 
خو لوی شرط به يې . دې پر پوله د بريدونو په ګډون ټولې ستونزې د خبرو اترو له dرې اواري کړي

  . تروريزم سره د رښتونې او صادقانه مبارزې ضمانت واخيستل شيدا وي چې له پاکستانه دې؛ له

 


