
 
 

 

 2تر 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

 
 

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 11/1۰/2۰1۸           انښودان رو
 

 ي خلیل زاد ته ګټوره مشوره!زلم
 

ي چې ډاکتر زلمی خلیل زاد یو وتلی دیپلومات او سیاستوال دی. ښاغلي خلیل زاد ته چې په پر دې خو ټول پوهېږ

دې وروستیو کې د افغان سولې ستونزمنه دنده وروسپارل شوې هڅه کوي دا دنده په بریالیتوب سره ترسره کړي. 

ي او اخالقي معیارونو ته خلیل زاد ته له داسې چا سره د ماملې او جوړ جاړي دنده سپارل شوې چې هیڅ ډول دین

ژمن نه دي، هرڅه یې په چل ول او دوکې والړ دي، پر کومه خاوره چې واک چلوي په دسیسه او جعل ورکړل 

شوې او ټول کړه وړه یې له دوکې پرته بل څه نه دي. څه باندې دېرش کاله پخوا یو ښاغلي چې نوم یې زما له یاده 

ر همدغه دبریتانیانیا( پ) بریتانیا له امپراتوري وزېږېد او هغه امپراتوري د پاکستان حرمونی د» وتلی لیکلي و چې

او پرځای تعریف دی که وکتل شي پاکستانیانو)چارواکو(ټول عمر  د پاکستان له پاره دا ډېر سم «لنګون مړه شوه

پاکستان »کستانیانو ظاهري شعار:دروغ ویلي، دوی په افغانستان کې د وینو پر سوداګري خپلې مزې چړچې کړي. د پا

بنګالۍ  زرو 2۰۰پر  خو همدغو د ال اله اال هلل پوځ )د پاکستان پوځ(په بنګالدیش کې «کا مطلب کیا؟ الاله اال هلل

وکړل چې ډېرې اومیندواره شوې او له بې ګناهی سره سره د کورنیو او ټولنې د کرکې  يتېر يمسلمانو پیغلو جنس

د همدغه تش په نوم د اسالم په نوم  نو ځانونه ووژل، ځینې نورې ښارونو او کلیو ته وتښتېدېوړ هم وګرځېدې، ځی

 2۵د مارچ پر  1۹۷1بنګالیان هند ته کډوال شول، یوازې د مسلمان میلیونه  1۵ جوړ شوي هېواد پوځ لم له السه

کونکی، انجنیران، د پوهنتونونو  زره محصلین، ډاکتران، زده 2۵۰شپه په ډاکه کې د پاکستانی جنراالنو په امر 

همدغو  ولاستادان، خبریاالن، سیاسی فعاالن او په ټوله کې لوستی کسان له توپیر پرته ځکه ووژل چې فکر یې کو

رال ضیا جن. پاکستان کې د اسالم تر ټولو سترټیکدار پوځي حکمران کسان به له ازادی وروسته بنګالدیش جوړوی

کال په سپتمبر)تورسپتمبر( کې تر ټانکونو الندې کړل. نو  1۹۷۰فلسطیني مسلمانان د  2۵۰۰۰الحق په اردن کې 

هېواد چارواکو سره هوکړې ته رسېدو یا په افغانستان کې د سولې له پاره د هغوی قانع کولو  اوس خلیلزاد ته د دغسې

  دنده ورسرسپارل شوې ده.

غلي خلیل زاد ته د افغانستان او پاکستان ټول حساسیتونه او انګېرنې سمې مالومې دي. دی پر دې داسمه ده چې ښا

ده د خپلو څرګندونو پربنسټ د پاکستان پوځ او استخبارات په  ښه پوهېږي چې د افغانستان ستونزې چېرې دي. د

 کونکي دي. افغانستان کې د جګړو او جګړه مارو اصلي سمبالونکي، تمویلونکي او قومانده 

په دې وروستیو کې ښاغلي خلیل زاد ویلي چې پاکستانیان د افغانستان په اړه داسې پټ پالن لري چې هغه په ښکاره 

ستانیان ویلي ښایي پاک نه شي ویلی. خلیل زاد د امریکا غږ د دې پوښتنې په ځواب چې پاکستان له افغانانو غواړي څه؟

د حقاني شبکې تر ولکې الندې ورکړل شي. یا هم غواړي افغانستان خپل  غواړي ځینې سیمې د هغوی پلویانو لکه

بهرنی سیاست د اسالم اباد په کنترول کې ورکړي اویا هم غواړي افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني او یا 

 غواړي په افغانستان کې خپل ګوډاګیان واک ته ورسوي؟ 

غه غوښتنې دي چې د پوره کولو له پاره یې د افغانانو وینې تویوي، په دې دا د ښاغلي خلیل زاد په اند د پاکستان ه

سره نه یوازې د افغانانو بلکې د امریکا په ګډون د افغانستان نورو مالتړو هېوادو وګړو وینې هم تویوي او هم غواړي 

 په ده دغه ډول کړنو سره له افغانستانه د ترهګرو ځاله جوړه، سیمه او نړۍ و ګواښي. 

یوه هم نه مطقي او نه هم عملي ده، دا غوښتنې نه افغانان مني او نه هم کوم  که وکتل شي د پاکستان له یادو غوښتنو

 بل څوک دغه حق لري چې په دې اړه کومه مامله وکړي. 
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 ۳۳هغه ډول چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له امریکا څه باندې 

 یلیاده ډالر اخیستي خو د ټرمپ په وینا په بدل کې یې یوازې امریکا ته دروغ ویلي. م

پر دې خیلیزاد او هم نور امریکایي چارواکي اوس ښه پوهېږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې رښتینی 

و امریکایي چارواکو نه دی که امریکا څومره ډالر ورکړل خو پاکستان یې همکاري ته رامات نه شو کړی، که ځین

پاکستان ته ګواښونه هم وکړل نو چندان ګټه یې ونه کړه. داسې ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ بندیزونو او ګواښونو 

سره له دې چې پاکستان له سختو ستوزه سره مخ کړی خو دغه کار هم هغه ډول چې تمه یې کېده د پام وړ پایله نه 

زونو سره سره په افغانستان کې جګړې زور واخیست او هم پاکستان د درلوده ځکه چې له دغو ګواښونو او بندی

اړیکې له روسیې او ایران سره ټینګې او هغوی ته یې نور ډونران هم پیدا کړل چې په دې سره یې افغانستان  طالبانو

 او هم امریکا ته نوی سرخوږی هم جوړ کړ. 

 نو چې داسې ده څه کول په کار دي؟

 غسې حالت کې تر ټولو ګټوره، ارزانه او اسانه الر هماغه ده چې پاکستان یې کاروي. داسې ښکاري چې په د

هم  ږ پر ضد غیرمستقیمه ستراتېژي پلې کوي موږم زموکله چې غلی»وتلی فرانسوي ستراتېژیست اندره بوفر وایي: 

ریو هم باید ددوښمن له کمزوباید ورته ستراتېژي ترالس الندې ونیسو. کله چې غلیم زموږ له کمزریو ګټه اخلي موږ 

دوښمن له پاره هدف  ګټه واخلو. که موږ کمزرې نقطې لرو دوښمن هم کمزورې نقطې لري، که زموږ کمزوري د

میلیارده ډالرو انعام  ۳۳اوس نو چې پاکستان په څه باندې  «دي، د دوښمن کمزورې نقطې بیا موږ ته هدف دي.

ارده ډالر هم ورکړي بیاهم همکاري نه ورسره کوي، که پوځي برید میلی ۳۰۰همکاري ته چمتو نه شو که امریکا 

پرې وکړي لومړی خو دا چاره اوس عملي نه ده که وي هم دغه کار به ستونزې جوړې کړي، سره له دې چې 

اقتصادي بندیزونه او فشارونه اغیزمن دي خو داسې ښکاري چې په دې سره هم پاکستان جنراالن الرې ته نه راځي 

خو یوازینې غوره الر هماغه د ورته عمل الر ده. پاکستان تر افغانستان ډېرې کمزوریانې لري نو امریکا ته  نو ځکه

دولت مخالفین پیاوړي کړي. بلوڅان پر دوو پښو ناست دي،  بویه چې له دغو کمزوریو ګټه واخلي. د پاکستان د

دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازې  سندیان په وینو کې خوټېږي، ګلګت بلتستان یوې وړې اشارې ته تیار

اخالقي مالتړ ته اړتیا لري او بله دا چې په پاکستان کې د پیسو په بدل کې هره چاره شونې ده، نو ځکه خو خلیل زاد 

میلیونه ډالر په پاکستان کې  ۵۰۰میلیاده ډالرو کار ونه کړ نو که  ۳۳باید امریکایان پر دې قانع کړي چې څه باندې 

ریو له پاره بیل کړي په ډاډ سره ویلی شو چې پاکستان پر عقل راوستلی شي. کله چې څو پرله پسې چاودنې د وران کا

په کراچۍ اسالم اباد او په تېره الهور کې وشي او هم بلوڅان د مالي او تسلیحاتي مالتړ پر مت پر پاکستاني پوځیانو 

غانستان کې السوهنې او ورانکاري ته دوام ورکوي؟ د پرله پسې بریدونو ته زور ورکړي بیا وګورو چې څنګه په اف

  پاکستان پرځای کینولو له پاره یوازې همدغه تګالره ګټوره او اغیزمنه ده او بس؟
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