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 اړین وخت کې د اتمر اړین سفر
 

جیګپوړي حکومتي پالوي په مشرۍ  د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار محمد حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ د یو
آباد ترمنځ د 'سولې او پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره یې، د کابل او اسالم

د  په دغه سفر کې ښاغلي اتمر د افغان ولسمشر غني لخوا .پیوستون د عمل پالن' د تطبیق پر څرنګوالي خبرې وکړې
مر جاوید باجوه ته کابل ته د راتګ بلنه هم ورکړې ده. ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو پاکستان لوی درستیز ق

 کې باجوه هم د پاکستاني پالوي سره د کابل مېلمه شي.
 

په دې سفر کې د عمل پالن په هوکړه لیک په عملي کېدو باندې هوکړه شوې ده. د دغه پالن په عملي کېدو سره 
اسالم آباد تر منځ راپورته شوې بې باوري له منځه یوسي او د افغان لوري قناعت حاصل پاکستان غواړي د کابل او 

کړي څو دا ځل په پاکستان باور وکړي. ممکن تاسې به اوس فکر کوئ چې په پاکستان نور د باور کولو لپاره څه نه 
ژمنې یې ماتې کړي دي. خو  دي پاتې ځکه دغه هیواد تل د افغانستان په ګډون ټولې نړۍ ته دوکه ورکړې او خپلې

دا ځل په پاکستان ځکه باور کیدلی شي چې نوموړی هیواد په خپل رنګ کې کوټ خوړلی دی. په دې مانا چې په 
 تیرو کلونو کې د افغانستان په بدبختۍ کې پاکستان له ښکاره ګټې څخه ډېر پټ تاوان کړی دی.

 

نوموړی هیواد د خپلو غلطو سیاستونو له امله د افغان ولسمشر د افغانستان په بدبختۍ کې د پاکستان تاوان دا و چې 
غني د سالم سیاست لخوا دومره څنډې ته او په نړۍ کې یواځې شو چې په نړیواله کچه لوی دوستان لکه امریکا یې 

برګونونه له السه ورکړل. دغه څنډه کېدلو یې په کور دننه د پوځ د سیاستونو په خالف د مشرانو جرګې او سیاستوالو غ
راوپارول. مشهورو سیاستوالو یې د پوځ په روان سیاست له دې امله نیوکې وکړې چې دوی خپل لوی مالتړی هیواد 
نه یواځې له السه ورکړ بلکې ورسره یې اړیکې ترینګلې هم شوې. امریکا پرې پوځي او مالي مرستې بندې کړې. 

م الس او ګریوان دی. تېره ورځ داسې راپورونه ورکړل اوس دغه هیواد په کور دننه له اقتصادي ستونزو سره ه
 شول چې پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله پتېلې چې له چین څخه په میلونونو روپۍ پور واخلي.

 

پاکستان اوس ځکه غړۍ نرمه کړې او له افغان حکومت سره د اړیکو رغولو هڅه کوي چې اوس افغانستان د پخوا 
اړتیا نه لري او ډیر پرې متکي نه دی. ځکه پخوا کله به هم چې د کابل او اسالم آباد اړیکې  په شان پاکستان ته

ترینګلې شوې نو پاکستان به پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو او دغه 
ان به هلته په میشتو افغان کډوالو رڼا ورځ سره هیواد ته د افغانستان د توکو واردوونکو سوداګرو استفاده کوله. پاکست

تبۍ کړه او بې ګناه به یې افغان کډوال ځورول او په جبر به یې له کرښې دې غاړې ته راشړل. همدا ډول به د میوو 
او سبزیجاتو د موسم پر مهال په تورخم، چمن او نورو الرو کې د افغان سوداګرو پر مخ الرې بندولې چې په دې 

افغان سوداګرو ته په میلونونو افغانۍ زیان اوښت. افغان حکومت به په داسې وخت کې مجبور و چې د سره به 
 پاکستان غوښتنې ومني.

 

او اوس د پخوا په شان مجبوریت پاکستان ته نه لرو.  خو اوس له نیکه مرغه دغه خوږې ګوتې مو ښې شوي دي 
ان او د اسیا نورو هیوادونو ته خپل د میوو او نور صادرات افغان حکومت وکولی شول چې د پاکستان پر ځای هندوست

ورسوي. اوس په دغه برخه کې افغانستان کامالً له پاکستانه راخالص شوی دی او تکیه یې د نورو اسیاسي هیوادونو 
 په بازارونو ده چې ترې واردات کوي او هم ورته صادرات.

 

ي د سالم سیاست له امله پیدا شو چې اوس بالخره پاکستان یې اړ دا ټول سرخوږی پاکستان لپاره د افغان ولسمشر غن
کړ څو له کابل سره د باور فضا رامنځته او په دې طریقه ځان د امریکا او نړیوالو فشارونو څخه خالص کړي. اوس 

ابل ته پاکستان هڅه کوي چې د عمل پالن د عملي کولو په خاطر او د افغان حکومت د باور ترالسه کولو په خاطر ک
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لوړپوړی پالوی راواستوي. نو په داسې یو حالت کې چې پاکستان مجبور دی؛ دغه هیواد ته د لوړ پوړي افغان امنیتي 
 پالوي سفر چې په راس کې یې ښاغلی حنیف اتمر دی؛ ګټور او افغانستان ته هیله بخښونکی دی.

 

نو بیا د دغې سترې لوبې کریډیت ځکه ښاغلي  که اوس افغان حکومت د پاکستان له دغه مجبوریته ګټه واخیستلی شي
اتمر ته ځي چې نوموړی مخکې له دې چې پاکستان ته سفر وکړي؛ روسیې او چین ته هم په سفر تللی و. روسیې او 
چین ته د اتمر سفر په دې ګټور دی چې دغه دوه هغه هیوادونه دي چې پاکستان پرې نازیږي او کله ناکله دغه 

 و په خاطر د امریکا په مقابل کې د پاکستان ننګه هم کوي.هیوادونه د خپلو ګټ
 

 پای
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