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ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ :ﺗﺮهګﺮ څﻮﮎ ﭘﺎﻟﻲ ،دوﻟﺖ ﮐﻪ ټﺎﮐﻠﯥ ﮐړۍ؟
څﻪ ﺡﺎﺟﺖ دﯼ ﭼﯥ د ې ﺧﻂ ﭘﻪ ﻣﻼ ﻟﻮﻟﻢ
رﻗﻴـﺒﺎن ــﮑﻪ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ رﺡـﻤﺎن ﮐﺎﻧﺪي

ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎب دې ﮐ ﻠﯥ دي ﭘﻮهﻴ م
ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﻮا ﭘﻮري ﻧﻴﻮﻟﻲ د ي ﭘﻮهــــﻴ م
رﺡﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ

د وﻳﮑﻲ ﻟﻴﮑﺲ ﻻﺳﻮﻧﺪو ﻟﻪ رﺳﻮاﮐﯧﺪو روﺳﺘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮازي ﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻟﻮﻳﺪﻳ او ﻧړۍ ﺗﻪ
ﮐﻮﻟﻪ او هﻐﻪ دا ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮهګﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ را ﻲ او د ﺗﺮهګﺮو ﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دي ،ﻧﻦ هﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ټﻮﻟﻪ
ﻧړۍ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﮐﻮي  .اوس ﻧړۍ ﺗﻪ ﮑﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ ﺗﺮهګﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ روزل ﮐﻴ ي ،وﺳﻠﻮال ﮐﻴ ي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
او د ﻧړۍ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﻴ ي .
ﺑﻠﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ارز ﺖ ﻳﻲ ﻧﻮر هﻢ زﻳﺎت دﯼ او هﻐﻪ دا ﭼﯥ ﺗﺮهګﺮو څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺖ رﺳﻤﯥ ﺗګﻼر دﻩ او
ﮐﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ ﻴﻨﻲ ﮐړۍ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧګړو ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﮐﺰي دوﻟﺖ ﻟﻪ هﻮﮐړې او ﻟﻤﺴﻮن ﭘﺮﺗﻪ داﺳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي؟
اﻳﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮهګﺮو ﺗﻪ داﻳﻤﻲ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﮐﻪ د ﻟﻨ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻲ ﭘﮑﺎر دي؟ ﺗﺮهګﺮ ﺳﺎﺗﻞ او ﮐﺎرول د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ او ﮐﻪ ﻳﻮازې ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻟﻮﺑﻪ دﻩ؟
اﻳﺎ ﻳﻮازي ﺟﻨﺮال ﺡﻤﻴﺪ ﻞ  ،ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺎﺑﺮ او څﻮ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر دي ﭼﯥ د ﺗﺮهګﺮو ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ ﻟﻴﻮﻧﻲ دي اوﮐﻪ دا ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻤﻲ ﮐړﻧﻼر دﻩ؟
د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﻮاﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﺮ ﻨﺪوﻧﻮ او د وﻳﮑی ﻟﻴﮑﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﯥ
و ﻮرو :
د اوﺳﻨﻲ دوﻟﺘﻤﺸﺮ اﺹﻒ زرداري ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺑﯧﻨﻈﻴﺮ ﺑﻮټﻮ ﻳﻮ وﺧﺖ رﺳﻨﻴﻮﺗﻪ وﻳﻠﻲ و ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﭼﻠﻮټﻪ
ﻟﻮﻣړﯼ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﮑﺎر اﭼﻮﻟﯥ وﻩ  ،اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﻮﻧﻴﮑﺎل او ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﻳﻲ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړي دي او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن هﻐﻪ ﭘﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﮐړې دﻩ .
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻲ دوﻟﺘﻤﺸﺮ ﺟﻨﺮال ﻣﺸﺮف ﺷﭙﻴګﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﺎل وﻳﻠﻲ و:
» ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﻧړۍ ﻏﻮاړي ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺮهګﺮۍ ﺳﺮﻩ ټﻴﻨګﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي ،ﺑﺎﻳﺪ هﻨﺪ هﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ ﻏﻮر ﻮي « او
زﻳﺎﺗﻮي » ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﻳﻮﻩ دو ﻤﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﻞ دو ﻤﻦ څﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮو «.د ﻣﺸﺮف ﻟﻪ ﻳﻮﻩ دو ﻤﻦ
څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮهګﺮ او ﻟﻪ ﺑﻞ دو ﻤﻦ څﺨﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن دﯼ .ﻣﺸﺮف دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮ او ﺑﯧﺸﺮﻣ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ
ﺗﻮ ﻪ د هﻨﺪ او ﭘﻪ ﻧﺎﻣﺴﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺮهګﺮو ﻟﻪ روزﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘﻨﺠﺎب ﺡﻖ ﺑﻮﻟﻲ.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣ ﭘﻪ  ١٢ﻣﻪ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻤﺸﺮ اﺹﻒ زرداري ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ان .ﺑﯥ .ﺑی .ﺳﻲ ﺟﺎﻟﭙﺎ ﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ اﻋﺘﺮاف ﮐﻮي او واﻳﻲ ،دا د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﯼ اﻳﺲ اﯼ او د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻲ اﯼ اﯼ »  « CIAوﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻲ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ د ﺑﺴﻴﺎ او ﻏ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن راوزﻳ ول.
هﻤﺪارﻧګﻪ د روان ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴ )ن( ﺮوپ ﻣﺸﺮﻧﻮازﺷﺮﻳﻒ ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ د
ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﻳﻮې ﻏﻮﻧ ې ﺗﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﮐﯥ وﻳﻠﻲ وو  »:ﺗﺮهګﺮي د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﭘﺎﻟﻴﺴ او ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻩ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻟﺮي او دا ﺗګﻼرې ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ ﺟﻮړﯦ ي «
د روان ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ١۶ﻣﻪ د اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻨﺮال ﺡﻤﻴﺪ ﻞ د ﻳﻮﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎي ﺧﺼﻮﺹﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
اﯼ ار واﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ واﻳی » ﻧﺎټﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ او اوس ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎرﻩ ﺷﻮې
ډوډۍ دﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺧﻮړل ﺷﻲ « .ﺡﻤﻴﺪ ﻞ ﻧﻮر هﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﻲ او واﻳﻲ » ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻠﻮﻩ وﺳﻠﻮال ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ دي او راﺗﻠﻮﻧﮑی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دوﯼ وي ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺧﻮږي دي«.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﻮﻣﻮړي دا ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻢ ﺷﺘﻪ رد ﮐړﻩ .دﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ » د ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺹﻄﻼح
ﻏﻠﻄﻪ دﻩ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ ﭼﯥ څﻮﮎ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي هﻐﻪ وراﻧﮑﺎري او د دﻩ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د هﻨﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دي  .ﺡﻤﻴﺪ ﮔﻞ وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ د ﺳﭙﯧ ﻠﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺧﻄﺎب وﮐړ او وﻳﻲ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﭙﯧ ﻠﻲ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد او
ﻣﻘﺼﺪ ﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ دى«.
ﺡﻤﻴﺪ ﻞ ﭘﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﺧﺒﺮو هﻢ ﺑﺴﻴﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي وړاﻧﺪې ﻲ او د اﺳﻼم اﺑﺎد ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﺳﻼ ورﮐﻮي » ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
څﺨﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﻪ ﮐړي او دا ﻞ واردﻣﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟﻰ ﺡﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻮړ ﮐړي«
ټﻮل هﻐﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻳﻲ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﺷﺎهﺪي ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﺮهګﺮو ﺗﻪ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺖ داﻳﻤﻲ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺗﺮهګﺮو ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ژوﻧﺪﯼ دﯼ .ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ څﻮﮎ ﭘﺮ ﻟﻮړو دوﻟﺘﻲ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

څﻮﮐﻴﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ دي ،ﻟﻪ ﺗﺮهګﺮو ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .ﻟﻪ ﺗﺮهګﺮو ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ
دﻩ  ،ﻧﻪ ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﻪ او ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ!
ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻣﻪ د اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﺸﺮ وﻳﻠﻲ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﻮر زﻏﻢ ﻧﻪ دﯼ ﭘﺎﺗﯥ.
ﻣﻮږ دا ﺡﻖ ﺎن ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻮ ،دو ﻤﻦ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﺿﺪ روزل ﮐﻴ ي او رااﺳﺘﻮل ﮐﻴ ي ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﮐړو او ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ دو ﻤﻦ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻣﻮږ ووژﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻤﻦ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﻮ.
ﺧﻮ دا ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺮهګﺮو ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻩ روﺳﺘ ډاډﻣﻨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻧﻴﺘﻮﻧﻮ
ﺟﺮړې راﺑﺎﺳﻲ وﻳﮑی ﻟﻴﮑﺲ دﯼ .ﻧﻮﻣﻮړې وﻳﺒﭙﺎ ﻪ هﻢ داﺳﯥ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ راﺳﭙړې ﭼﯥ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﻮ
ﺗﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻨﺮاﻻن ﺑﻠﮑﯥ د دوﻟﺖ د واﮐﻤﻨﯥ ﮐړۍ ﻏړي ﻻس ﻟﺮي .ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ د ﻧړۍ ﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ هﻢ
ﺗﺮهګﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د دوﻩ ﻣﺨﻲ ﺗګﻼرې څﺨﻪ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﻩ.
» د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺹﺪراﻋﻈﻢ ډﻳﻮﻳ ﮐﺎﻣﺮون ﺗﺮوروﻳﺰم ﺿﺪ ﺟګړې ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﺮ ﻨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ
دﻓﺎع وﮐړﻩ او واﻳﻲ ،ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺳﭙﻴﻨﯥ او څﺮ ﻨﺪې ﺧﺒﺮې وﮐړو ﮐﺎﻣﺮون ﭘﻪ ﻧﻮي ډهﻠﻲ ﮐﯥ د هﻨﺪ ﻟﻪ ﺹﺪراﻋﻈﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮهﻦ ﺳﻨ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻨﻔﺮﻧﺲ ﮐﯥ ووﻳﻞ ،هﻴ ﻮﮎ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷک ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
څﺨﻪ ﺹﺎدرﻳ ي او دا ډﻟﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ و ﭙﻠﯥ ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮړﻟﯥ ﺷﻲ «
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺎډا ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﮐﺮﻳﺲ اﻟګﺰﻧ ر واﻳﻲ ﭼﯥ د وﻳﮑﻴﻠﮑﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘ ﻮ اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو اوس ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻﺳﻮهﻨﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ رﺳﻮا ﺷﻮې او ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮې ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ وﺷﻲ.
د ﮐﺎﻧﺎډا ﭘﺨﻮاﻧی ﺳﻔﻴﺮ واﻳﻲ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻴﺎﻧﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﺮﻳﮑﻲ ﺟګړﻩ ﭘﻴﻞ ﮐړﯦﺪﻩ او ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وزﻳﺮﺳﺘﺎن او
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺎﻧﻤﺮ ﻲ ﻟﯧ ي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دا ﮐﺎر ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻲ ووژﻧﻲ ،هﻨﺪوﺳﺘﺎن وﺑﺎﺳﻲ او ﮐﺮزﯼ ﮐﻤﺰورﯼ ﮐړي.
اوس ﭼﯥ د وﻳﮑی ﻟﻴﮑﺲ ﻟﻪ رﺳﻮاﻳﻴﻮ روﺳﺘﻪ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ډاډ ﻣﻨﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺗﺮهګﺮو
ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺮم دي او د ﺗﺮهګﺮو ﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دي ،ﭘﮑﺎر دي :
ــ ﻧﺎټﻮ او اﻳﺴﺎف ﻮﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮهګﺮو ﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐړي
ــ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻟﺨﻮا اﯼ اﻳﺲ اﯼ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ
ددې ﺗﺮڅﻨ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﻧﺪې وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﮐﻴ ي :
ــ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﻟﻪ اﻳﺴﺎف او ﻧﺎټﻮ څﺨﻪ د رو ﺎﻧﻪ
درﻳ او وړو اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﮐړي.
ــ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐﯥ ﻣﻄﺮح ﺷﻲ .
ــ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د اﺳﻼﻣﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪ ﻻرې هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر راوړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺧﺎورﻩ ﺧﭙﻞ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐړي.
ــ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اوږدﻩ ﺧﻮﺑﻪ وﻳ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪﻩ وﺳﭙﺎري
ﭼﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻻرو څﺨﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ،د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻩ ﻣﺨﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ
او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻐﻪ دوﻟﺖ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ورﮐړي او د اﻓﻐﺎن او ﻟﺮي ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘﺮ
ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻠﺖ د ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺗﻮﻃﻴﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
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