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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

 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 باشد ینم

 

 ۰۲/۰۹/۲۰۱۸  فرانسه                        کی تره ،عثمان م دوکتور
 

 د پښتنو او بلوچو د ملي پیوستون د ورځې په یاد 

 :  چه په کې نمانځل کیږي چاپیلایر کې   هنن د پښتنو او بلوچو ورځ په یوه ځانګړې سیمه ایز
 .او ورسره نا امني دوام لري جګړه ایز حضور ناقانونه  په افغانستان کې د ناتو -
عمق  ستراتژیک امریکا او ناتو د لشکرو د وتلو په صورت کې  د افغانستان نه د دي چه دپاکستا ن په قابو ناست  -

 .کړيتیوري پلې 
 نسل وږنه ادامه لري. په میښته سیمو کې  تنوپښ په دواړه برخو کې دد دیورند  -
تان فوج د جنایتونو د پاکستان په  د ننه د پښتون  ږغورنې غورځنګ  ) پ، ږ، غ (  د ولسي پاسون په مالتړ د پاکس -

 په وړاندې سر راپورته کړې،

 60د ) پ، ږ، غ ( مشروع غوښتنو ته ځواب ندې ویلې بلکې په پښتونخواه سیمه کې  د د پاکستان فوج  نه یوازې  -

  زره نورو عسکرو  ځاي په ځاي کړې دي.
چه د افغانستان او   لهدرلود یې نه تمه یعنې  د اشغالګرو ځواکونو  د نړیوال نظامي ائتالف و افغانان خوشباورو نوځی 

د پښتنو  او  الرې چارې ولتوي هقوانینو په بنست سوله ایز وپاکستان تر منځ د دیورند متنازع فیه کرښې په اړه د نړیوال
لر د پاکستان سره په ګده په  د کابل ادارې او کړي. خو امریکا او ناتو داعیه په ستراتژیک تعامالتو کې ورګداو بلوچو 

 د د پښتنو او بلوچو د پاکستان سره په معامله  پروګرام تر الس الندې ونیول. د تباهي او بربادي  وناو بر کې د پښت
 نه لرې کړ.پیوستون ورځ د رسمي اجندا 

خرڅ شوې او  پاکستان ته د نړیوال نظامي ائتالف د ضد افغاني سیاستونو په متابعت  په اصطالح ملي ګوندونه  لکه
مالتړ غږ اوچت  د داعیې په وو او بلوچند پښت  پدغه تاریخي ورځچه  لشرمیدلې د افغان ملت ګوند د دې جوګه نشو

  کړي.
په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه مخکې، پاکستان  جرئت نه درلود چه په قبایلی سیمو یعنې  په یوه متنازع فیه 

په کې په نظامي عملیاتو الس پورې کړي.  په قبایلي سیمو کې د دولتي واکمني د  خاوره کې خپل پوځ ځاي په ځاي او
 .ورکړپاکستان ته  ) د بوش اداره (  اغزولو، وینې تویولو او وږنو قومانده، پیسې او په تیته کچه وسلې، امریک

زاده سیمه پخپل حقوقي نظام په د د نړیوال قوانینو خالف قبایلي آ نه دلهواکم نپاکستا د نن خبره دې ځاي ته ورسیده چه
 ېبې لدې چه د کابل د ادارې د کوم اعتراض سره مخ شي. د دغه خبره معنا دا ده چه د پاکستان سره پت ننه الحاقوي

  پړاو ته ورداخل شویده. ه د کابل ادارې د پاره واره دار ې معامل
پاکستان د نړیوال نظامي ائتالف او د کابل ادارې د ضمني موافقت په ګته اخیستو سره د تعرض په حالت کي قرار 

د پاکستان د پوځ د عملیاتو لري. حال دا چه بېوسه ساتلې شوې افغانستان په دفاعي کمزورې حالت کې واقع دي :  
د افغانستان په   ریکا د ضمني موافقت په ګته اخیستو سرهساحه پاکستان خاورې ته محدوده پاتې نشوه. پاکستان  د ام

ضد یو ګام وړاندې پورته کړ : د دیورند کرښې ) متنازع فیه کرښه ( په اوږدو کې د خندق په کیندلو، اغزن سیم په 
ن په چه د افغانستا ه بد معاشي هغه وخت لوړه درجې ته ورسیدغزولو او امنیتي پوستو په جوړولو کې الس پورې کړ. 

خاوره کې د پاکستان له خوأ د توغندیو باران پیل شو چه تر نن پورې ادامه لري.  ذغه تولې  د امریکی د ضمني 
 موافقت په بنست.

په قدرت  او  ملي ضد واکمنان  مزدور واقعیت دا دي چه تر هغه وخته پورې چه په افغانستان کې  بیواک ، د پردیو
 پاتې کیږي.کچه غوندو او شعارونو په  تعارفاتيد  عیه کې وي د پښتنو او بلوچو برحقه دا

 
 ‘‘پاي ’’ 
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