
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۳/۰۶/۲۰۲۱                 شاه ولی ارین 

                   
 

 سپین سترګي هم یو حد لري
 
 

دا یو څرګند حقیقت دی، چې زموږ د هیواد حریص ګاونډی پاکستان له زیږیدو نه بیا تر ننه پورې تل زموږ د هیواد  
د بربادۍ په الر کې کرار نه دی پاتې شوي او زموږ په هیواد کې یې د ځواکمن نظام د جوړیدو په مقابل کې له هر  

 .ډول دسیسو او توطیو نه ډډه نه ده کړي
 

نه څلویښت کلنه جګړه کې پاکستان تل د افغان دولت د مخالیفینو سره د مرستو، تجهیز، تمویل او تربیې  دهیواد په روا
په الر کې د نړیوال استعمار، غرب، امریکا او عربي هیوادو د اقتصادي او نظامي مرستو له الری زموږ د هیواد  

 .ه توپیر موجود و او دیپه ویجاړولو کې برخه اخیستې، تل یې د خبرو او عمل تر منځ واټنون
 

څو ورځی له مخه د طلوع نیوز د خبلایر سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي مرکه زما د دې  
 .خبرې روښانه بیلګه یادولی شم

 

 .قریشي په دغه مرکه کې هغه څه وویل چې، که وجدان ولري نو څومره به خپل وجدان ته خجالت او زوریدلي وي
مود قریشي د خبلایر د د غې پوښتنې په ځواب کې چې ایا افغان طالبان په کوټه او پېښور کې مرکزونو او شاه مح

 شوراګانې نه لري؟ 
 

 :داسی وویل
 

تر اوسه یې هیڅ داسې څه نه دي لیدلي چې په پاکستان کې دې د افغان طالبانو مشران شتون ولري. بلکې د طالبانو »
 «.مشران په افغانستان کې اوسي

 

که څه هم پاکستاني چارواکې په پاکستان کې د طالبانو له شتون څخه انکار کوي، خو حقیقت دا دی، چې طالبان او  
طالب مشران په پاکستان کې مېشت دي او هلته یي مرکزونه او شوراګانې شتون لري، په دوحه کې ناست ټول طالب 

ونکي په دې باور دي چې د طالبانو ټوله قومانده د مشران د مشورې کولو له پاره پاکستان ته ورځې، حتي ډیر شنو
 .پاکستان په الس کې ده، که پاکستان وغواړې په طالبانو هر ډول غوښتنې منالی شې

 

قریشي له لطف هللا نجفی سره د مرکې په لومړي سر کې وایي چې، زموږ ستراتیژی د افغانستان په اړوند په اوس 
تان کې سوله غواړو، جنګ د حل الر نه ده، حال دا چې بیا له طالبانو نه مالتړ  وخت کې بدلون میندلی، موږ په افغانس

کوي او دومره جدی پر هغوي او د هغوي پر موقف ټینګار کوي، چې فکر کېږي، قریشي د طالبانو رسمي استازی 
 .وي

 

ي، مګر افغان حکومت سیاست او سیاسي حریف یا دښمن سره مبارزه یا مقابله له حساسو شیبو نه سمه استفاده کول د
 .او زموږ سیاسیونو هیڅکله نه حساسې شیبې درک کړي او نه یې د هیواد او ولس په ګټه ترې استفاده کړي ده

وګورئ په داسې حساسو شیبو کې چې له یوې خوا طالبانو په درز سره خونړۍ جګړه پیل کړې، هره ورځ د هیواد  
له بله پلوه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او ورسره   یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې لویږي،

پیل کړې ده. د بهرنیو چارو    هیآت د امریکا په رسمي سفر روان دي، پاکستان ال د مخه څه سیاسي او دپلوماتیکه لوبه
چې دوي  د وزیر په مرکه کې او همدا ډول د پاکستان د صدراعظم عمران خان په اعالمیه کې داسې مهم ټکي شته  

زموږ د هیواد د جګړې او د جګړه مارو د مالتړ، کمپونو او په پاکستان کې د هغوي د موجودیت نه انکار کوي او  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ځانونه سپینې کوترې جوړوي، د سولي د عملي کولو او په افغانستان پورې اړوند د خپلو ستراتیژیو د بدلون خبرې  
نکي هیأت او د جمهوررئیس جوبایدن تر منځ د خبرو ممکن  کوي، دا ځکه چې دوي پوهېږي چې د افغانستان د تلو

 .یوه اساسي موضوع هم د پاکستان سیاست د افغانستان په هکله وي
 

قریشي د نجفي د هغې پوښتنې په اړوند چې د دیورند د کرښې په هکله یې د پاکستان موقف ښکاره کاوه، په ټینګار  
المللي کرښه ده، چې د سوال د مطرح کیدو اړتیا یې نه لیدل   او سپین سترګۍ سره وویل چې دا یو منل شوې بین

 .کېږي
 

دا د سیاست او موضعګیری هغه اساسي شیبې دي چې افغان دولت، د بهرنیو چارو وزارت، د هیواد سیاسیونو او  
و د پارلمان باید په دې هکله جدی غبرګون، کمپاین او عکس العمل ښودالی واي، مګر زموږ پارلمان، د قراردادون

السته راوړلو، خپلو شخصي ګټو د تامینولو، بهرنیانو ته د خدمت کولو په الر کې اخته دي، یوازې د افغانستان د  
 .سرحدونو د چارو د وزیر او د جمهور رئیس د سالکار وحید عمر لنډو خبرو کفایت نه کاوه

 

هبری هیأت یو مشر محسن داوړ څومره  ولیدل شول چې تر دې ټولو نه د پاکستان د پارلمان غړي او د پی ټي ام د ر
 .جدي غبرګون د قریشي د خبرو په هکله د پاکستان په پارلمان کې مطرح کړ، چې دې ته ښه سیاست ویلی شو

 

د پښتون ژرغورني غورځنګ دغه مشر محسن داوړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستیو  
ویل، سړی حیران شي چې شاه محمود قریشي د پاکستان او که د طالبانو د  څرګندونو ته توند غبرګون وښود او ویې

 .بهرنیو چارو وزیر دي
 

 :ښاغلی داوړ زیاته کړه چې
 

قریشي ماښام په یوه تلویزوني خپرونه کې د طالبانو داسي ننګه کوله ته به وایې چې قریشي د هغوي ځانګړی  »
 « .استازی او د هغوی په استازیتوب غږیږې

 

 :د پاکستان په پارلمان کې د پارلمان غړو ته وایې محسن داوړ
 

شرم دی د پاکستان لپاره د پاکستان تر ټولو لوړ رتبه ډپلومات هم د یوې داسې ترهګرې ډلي )طالبانو( مالتړ کوي »
 « چې هره ورځ په سل ګونو بې ګناه افغانان شهیدان او زخمي کوي

 

قری محمود  شاه  د  داوړ  محسن  یوازې  نه  چې  قریشي معلومېږي  د  بلکې  کړي،  نیوکې  څرګندونو  ورستیو  په  شي 
 .څرګندونو د ګڼو افغانانو غبرګونو هم را پارولي دي

 

په حقیقت کې د طلوع نیور د خبلایر لطف هللا نجفي په مرکه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود  
ه کړه چې د پاکستان ستراتیژي نه دا چې د قریشي سره یې درلوده، داسې پوښتنې مطرح شوي ځوابونو یې په ډاګ

افغانستان په رابطه بد لون نه دی موندلی، بلکې نور هم له دښمنیو نه وړاندی زموږ د هیواد د بربادۍ په الر کې هلې  
 .ځلې کوي او په ډیرو سپین سترګیو خپلو ورانیو ته دوام ورکوي

 

 پای
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