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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

ژباړه :ع  -شیرزوی

۲۰۲۱/۰۲/۰۶

په افغانستان کې
د جګړې او نا امنیو مهم علتُونه
لومړۍ برخه

په ډیره خواشینې سره د ډیرڅخه را پدې خوا زمونږ ګران هیواد افغانستان په کړکیچ او نا امنیو کې د کړاونو ډک
ژوند پر مخ وړي چې دا نا امنیې او ناخوالي ورځ تر بلې په ډیریدو دي.دغه ناخوالې او بد آمنیي زمونږ په ګران
هیواد کې ډیر عوامل لری چې کواالی شو دغه علتُونه په دوو برخو( کورنې او بهرنې ) سره وویشو.
اغیز شنیدونکې علتونه کواالی شود سیمې او نړۍ د هیوادو السوهنه ( د اقتصادي بساینې نه شتون،د ملی وحدت
کمزورتیا ،سیمیزي تربګنې ،دولتي فساد،د قانون ماتوالي،بی مسلکې،وزګارتیا،د سیاسي اداري نه شتون) د کړکیچ د
ختمولو له پاره د جګړې زورور ټکي په حساب راځي.
د افغانستان په کارونو کې د هيواد ونو السوهنه:
نه یواځې دا چې دسیمې هیوادونه د سیمې څخه لیرې پراته هیوادونه د ا فغانستان د کړکیچ په جوړولو اوپلې کولو
کې مهم رول درلوده او الیې لري او هر هیواد د خپل د ګټو د تفصیراو تعبیر پر بنیاد خپله بی شرمانه السوهنه کوی
او یو لړ هیوادونه د دوست او زړه سواندې په جامه په غیری مستقیم ډول هڅه کوي د خپلې ناولی او پلیتي ستراتیژی
پر اساس حالت او وضیعت د ځان په ګټه راوڅرخوي .اوس په لنډ ډول سره هغه بهرنې عوامل چې زمونږ په ګران
هیواد افغانستان کې یې تاوتریخوالی او کړکیچ رامنځ ته کړی او ال یې هڅې دوام لری په نسبې ډول پرې څیړنه تر
سره شی:
پاکستان:
پاکستان هغه هیواد دی چې د نړیوالو زبرځواکو له خوا په پردې خاوره چې نیمه یې د افغانستان څخه را پرې او نیمه
د هندوستان له ّهیواد څخه راپرې کړه د یو ژندارم او ګټه ساتونکې په توګه پدې سیمه کې یې را منځ ته کړ.پاکستان
د خپل د رامنځ ته کیدو سره جوخت پدې هڅه کې شوی چې په افغانستان کې کړکیچ څرنګه رامنځ ته ،خپله بقا او
ټینګښت زمونږ په بی ثباتي کې ولټوي .دا هڅه یې تل جارې ساتلي چې کومه کشاله د افغانستان او پاکستان تر منځ
شتون لری پیدا کړي .په پیل کې د ډیورند کومه فرضی کرښه چې شتون لری او د پاکستان هیواد هڅه کوی چې دا
کرښه د یوه سرحد په توګه د افغانستان له خوا وپیژندل شی.د پاکستان په اند که چیری افغانستان د یوې منظمې ُاوردو
سره د ُمډرنه تجهیزاتو خاوند شی ،هغه وخت به نه دا چې د ډیورند کرښه د دعوو او د ژبو په سرونو نه بلکې په
عملی بڼه به د دواړو هیوادوتر منځ به یو لوی کشمکش او نزاع باندې تمام شي ،پاکستان د همدې ناولي ستراتیژی
پر اساس نه دا چې د روسانو په مقابل کې د خپلو ځنځیري غالمانو ( په نوم مجاهیدینو) څخه مال تړ او هغوي یې په
مادی او معنوی نعماتو باندې ونازول ،د هغوي اوالدونو ته یې په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زدکړو زمینې
برابرکړي ،د هستوګنې او سوداګرې شونتیاوې ،ځمکې ورته په واک کې ورکول ...دغه پردې پالو د نا سمو پروپاګندو
پر مټ ساده افغانان تیر ایستل او د افغانستان مادی او معنوی شتمنې یې پرې لوټ کړه.
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خو ددوي د زامنو او خپلوانو په کې پزه هم وینې نشوه په نورو خلکو هدیرې ډکې او بچې یې په ښارونو کې سفندیان
شول ددې جریان څخه ورسته د نورو خود غرضو هیوادو په مرسته طالبانو ته نظامی زدکړی او په پاکستان کې
هغوي ته هر ډول شونتیاوې او په مډرنو سالحګانویې سمبال کړل ،همدا شان یې د داعش تروریستې ډله هم د طالب
په شان ونازوله چې مشر یې ( اسامه بن الدن) وه چې کلُونه،کلُونه یې د افغانستان په تباه یې کې مرکزی رول ولوبوه
چې په پایله کې یې سریې د پاکستان له ګریوان څخه د ابیټ آباد د قصر څخه راووته او دینا والو یې صرف تماشه
کوله .د پاکستان پیدا او پناه د همدې تروریستې جریان څخه خړوپیږي او خپله طفیلی ژوند ته پدې ناولي بڼه دوام
ورکوي.پاکستان ّهڅه کوی چې د همدو روزل شویو ډلو پر مټ ( طالب ،داعش ،او په نوم مجاهیدین) دا هیواد په
سیاسي ،اقتصادي ،او ټولنیزو برخو کې افغانستان له پښو وغورځوي او د افغانستان یوه برخه خپله نفوذی سیمه و
ګرځوي ،او کومه سیالي چې د هندوستان د هیواد سره یي لری غواړی افغانستان د سیالې په ډګر بدل کړي.امریکا
هیواد کومه ستراتیژی چې د پاکستان د هیواد سره لری ،دغه اړیکې د هغوي له پاره غوره والې لری او پاکستان
ورته د سیمې د شریک په توکه لومړی توب لري ،پدې اساس نشی کواالی پر پاکستان فشار واچوی تر څود ترورستانو
مال تړ پریږدي.د پاکستان هیواد مالتړ د تروریستې ګروپونو څخه د منځنې آسیا د هیوادو او د ایران په پولو کې د
امریکایانوله پاره څه خاصه خبره نده دا ځکه چې امریکان د روسانو او ایریننانوسره کوم د سیالي اختالف چې لری
په همدې اساس امریکایي بی پیلوټه الوتکې د شمال د ترورستانو په له منځه وړولو کې کومه خاصه عالقه نه لری.
د پاکستان هیواد پدې هڅه کې دي چې خپله څیره او رول په افغانستان کې ثابت کړی او هرڅه د خپل ځان په ګټه
راوڅرخي ځکه نو د سیاسي او امنیتي جریاناتو کمزورول غواړی ،ددي پورته فکتورونو تر څنګ د افغانستان د
دولت پر ضد سړه جګړه هم پر مخ وړي نو ځکه پاکستانې رسنویوخپله تبلیغاتې جګړه هم روانه وساتلي او زمونږ د
هیواد وضیعت یو سردرکمې خواته سوق کړی او دا ناوړه حالت نړیوالو ته هم انعکاس ورکوی.د پاکستان استخباراتی
اداره اي ،ایس ،ای تل د هندوستان رسوخ او اعتبار ته بد بینه ده او استخبارات یې پدې باوری دي چې د هندوستان
رسوخ زیادوالی په افغانستان کې نیغ په نیغه د پاکستان ملی ګټواو امنیت ته لوی تهدید دی ،هڅه یې دا ده چې څرنګه
کواالی شی د هند رسوخ د سیمې څخه څنډې ته کړی.
په لنډ ډول سره کواالی شو ووایو :پاکستان کومه پلتي ګټي چې زمونږ په ګران هیواد کې لري او هغه خپلې ملی
ګټې بولي په الندې ډول ورته اشاره وکړو:
 ) ۱د افغانستان تیریدل د دیورند د کرښې د دعوا او نزاع څخه چې دا کرښه د دواړو هیوادوله خوا باید د سرحد او
مرز په عنوان و پیژندل شي.
 ) ۲کابل دې خپلې اړیکې د ډهلی سره را ټیټې کړی د پاکستانې استخباراتی ادارو تر نظر الندې.
 )۳د ترانزیتي لیکو رامنځ ته کول ،د آسیایي هیوادو بازارونو او د انرژی سرچینو ته پرته د هیڅ ډول قید او شرط
څخه.
 )۴د پاکستان الس رسي دې تضمین شی د افغانستان د اوبو سر چینو ته.
 )۵د افغانستان په بازارونو ،او پانګونې کې د پاکستان ته هیڅ ډول ستونزي نه رامنځ ته کیږي.
 )۶د کابل او اسالم آیاد تر منځ دې دوستانه اړیکې رامنځ ته شي.
د پورته شپږ ناولُو بناو په نظر کې نیولو سره پاکستان زمونږ د بیګناه ولس وینې تویوي ،ښاوخوا څلور لسیزی کیږي
چې زمونږ ولُسونه یې د غم په ټغر کیښنولي دي.
د لومړۍ برخې پای.
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