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 5تر 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

 ۵۰/۵۰/۴۵1۲                احسان هللا آرینزى

 پاكستان دوه اړخیز كنفرانس  -افغانستان
 

 وتل او د دغه دواړو هېوادونو تر منځ سوله او همكاري ISAFله افغانستان څخه د 
 / اسالم آباد۴۵1۰دسمبر  1۰-11

 
 لومړى برخه:

په اسالم اباد كې  1۲ـ1۰دسمبر په له خوا د تېر كال د  (SAFMA)پاكستان دا دوه اړخیز كنفرانس د سفما   -د افغانستان
په سیمه كې د   South Asian Free Media Associationجوړ شوى و. سفما د جنوبي اّسیا د اّزادو رسنیو ټولنه 

متخصصینو تر ټولو ستره شبكه ده چې د یوه قدرت یا ځواك په توګه، د اطالعاتو د برابرولو د الرو چارو د میندلو له 
 خوا په رسمیت پېژندل شوى او استازى یې د هغوى په غونډو كې برخه اخلي.له  SAARCپاره، د 

سفما د رسنیو له الرې په پالیسي جوړونكو او د هغوى په نظریاتو اغېز اچوي چې د سیمې د سترو مسایلو په برخه كې 
صادي همكاري او د فقر تلپاتې تفاهم ته وده وركړې. په دې لړ كې د النجو او كړكیچونو سوله ییز حل، نه تشدد، اقت

 كموالى د یادولو وړ دي چې د ولسواكۍ، بشري حقونو او ښه حكومت له الرې عملي كېدالى شي.
په اته غړو هېوادونو كې دفترونه لري چې ټول د مركزي سكرتریت سره په تفاهم كې كار كوي او  SAARCسفما د 

وركړه پراختیا  ـ او پیاوړې شي، اقتصادي راكړهغواړي چې د دې هېوادونو د خلكو او حكومتونو اړیكې ال ښې 
راتګ كې اّسانتیاوې ډېرې او د كینې، دښمنۍ او اختالف ځاى سوله، وروري،  ـ ومومي، د خلكو او مالونو په تګ

 تفاهم او پرمختګ ونیسي.
 Theولنه یا یوه څانګه ده. د سیمه ییزو مرستو له پاره د جنوبي اّسیا ټ SAARCلكه چې مخكې وویل شول سفما د 

South Asian Association For Regional Cooperation  كې په دې هیله جوړه شوه چې د سیمې په  1895په
اقتصادي پرمختګ د ډله ییزه  ـ هېوادونو )پاكستان، هند، بنګله دېش، نیپال، بوتان، سریالنكا او مالدیپ( كې ټولنیز

غړي هېوادونه  SAARCاتم غړى هېواد شو. د  SAARCكې د  ۴۵۵0پروګرامونو له الرې ګړندي كړي. افغانستان په 
په لومړي پیل كې په تمه وو چې یو د بل ملي حاكمیت او د خاورې تمامیت ته به درناوى كوي، یو د بل په كورنیو 

 چارو كې به ګوتې نه وهي او د دوه اړخیزه او څو اړخیزه همكاریو له الرې به یو بل ته ګټه رسوي.
وادونو تر منځ همغږي ورو_ ورو پیاوړي كېږي. د دوى ډېرې هڅې د ټولنیزه ستونزو له منځه وړل، له هې SAARCد 

نشه یي توكو او ترهګرۍ سره پرله پسې مبارزه، د اقتصادي پرمختګ چټك كول، د  تكنالوژي رواجول او د خلكو، 
 مالونو، افكارو او خبریاالنو اّزاد تګ راتګ دى.

نكا، هند، پنجاب )هند+ پاكستان(، بوتان، پاكستان او مالدیپ كې څو غونډې جوړې كړې چې سفما تر اوسه په سریال
 ګټورې وې. وروستنۍ غونډه همدا د اسالم آباد كنفرانس دى چې په دې لیكنه كې به بحث پرې وشي.

مكاري( نوم وركړى وتل او د دغه دواړو هېوادونو تر منځ سوله او ه ISAFسفما دې كنفرانس ته )له افغانستان څخه د 
هوټل كې جوړ شو. په پام كې و چې د   Mirriotitورځو د اسالم آباد په مرییتوت  11- 1۰د دسمبر په  ۴۵1۰و چې د 

كارپوهان، سیاسي څېړونكي، د امنیتي مسایلو نامتو څېرې، د رسنیو استازي اود سفما مسوولین  ۰5 ـ ۰۵دواړو خواوو 
 به په دې كنفرانس كې برخه اخلي.

افغانستان مسوولینو ډېره هڅه وكړه چې د افغانستان له خوا داسې یو پالوى اسالم آباد ته برابر كاندي چې هلته  ـ د سفما
 د هېواد د ملي ګټو، حیثیت او دریځ ښه استازیتوب وكړي او په غونډو او ویناوو كې فعاله برخه واخلي.

خكې د ولسمشر د دفتر ریاست )محترم كریم خرم(، د بهرنیو سفما د همدې هیلې د پوره كولو له پاره پنځه میاشتې م
چارو وزارت )ډاكتر زلمي رسول او  ضرار احمد مقبل(، مشرانو جرګې )مسلمیار(، ولسي جرګې )ابراهیمي(، د 
اطالعاتو او كلتور وزارت )ډاكټر رهین(، د ملي دفاع او كورنیو چارو وزارتونو ته مكتوبونه واستول چې له سفما سره 
مرسته وكړي چې د افغانستان له لوري ډېر یو مناسب، پوه او جګپوړى پالوى د پاكستان تګ ته چمتو شي. په دې سفر 

 كې الندې حضراتو برخه اخستې وه:
 د حقوقو پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافى؛

 د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز؛
 پوهنتون استاد ډاكټر لطیف نظرى؛ ( ورځپاڼې مسوول مدیر او د۰د )نسل 

 د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیكو مشر اّذرخش حافظي؛
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 د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر مشر عبدالغفور لیوال؛
 د سیمه ییزه مطالعاتو دفتر مسلكى غړى عبدالستار پردلى؛
 د كابل پوهنتون د جغرافیې پوهاند غالم جیالنى عارض؛

 تون استاد غالم جیالنى عارض؛د كابل پوهن
د ولسي جرګې غړو نادر خان كټوازى، ګل پاچا مجیدي، انجنیر كمال صافى، خالد پشتون، نواب منګل، حاجي علي 

 احمد شهیدي او عبدالقادر خروټي؛
 د ولسي جرګې د چارو د ادارې پخوانى مشر غالم حسن ګران؛

 د ویسا ورځپاڼې مسوول مدیر محمد ذبیر شفیقي؛
 ولې او ولسواكۍ له دفتر څخه نرګس نهان؛د س

 د خواخوږۍ فرهنګي ټولنې مشر غرزى خواږى؛
د سفما افغانستان پالوى محمد ضیا بومیا، احسان هللا اّرینزي، انجنیر قیوم كریم، عبدالحي ورشان، فریده نیكزاد، 

 فروزان معروفي او ډاكټر هدایت هللا؛
 په كنفرانس كې برخه وانخسته:او دې حضراتو د بېالبېلو دالیلو له مخې 

 ډاكټر اشرف غني احمدزى چې یوازي په دولتي سفر  پاكستان ته ځي؛
 پوهاند علي احمد جاللي چې په امریكا كې یې بل پروګرام درلود؛

 د اقتصاد وزیر ارغندیوال چې فرانسې ته په سفر تللى و؛
 ې یوه ورځ مخكې عذر وغوښت؛د بهرنیو چارو پخوانى وزیر ډاكټر زلمى رسول چې له سفر څخه ی

 د بهرنیو چارو وزیر ضرار احمد عثماني چې له ولسمشر سره هند ته په سفر روان و؛
 د ملي امنیت پخوانى مشر امرهللا صالح چې ځان یې خوندي نه لیده؛

 د افغان_ امریكایي پوهنتون استاد محمد داوود مرادیان چې پاكستان ویزه نه وركوله؛
 ټر غالم فاروق وردګ )د دولت استازى( چې د همدې كنفرانس په ورځو كې هند ته روان شو؛د پوهنې وزیر ډاك

 د قومونو او سرحدونو وزیر ډاكټر اكرم خپلواك)د فاروق وردګ په ځاى( چې یوه ورځ مخكې یې )نه( وویل؛
كمال ناصر د ولسي جرګې غړې شكریه باركزۍ )كابل(، انجنیر شیرولي وردګ )كابل( ناهید فرید )هرات(، 

 اصولي)خوست(، ډاكتر فاطمه عزیز)كندز( او جعفر مهدوي )د ملت ګوند مشر_ كابل(.
الوتكې په واسطه اسالم آباد ته ورسېد. د سفما مركزي سكرتریت، سفما  PIA( د ۴۵1۰) 1۴افغاني پالوى د دسمبر په 

برخه كې  VIPد اسالم آباد د هوایي ډګر په  پاكستان او په اسالم آباد كې د افغاني سفارت مامورینو، افغاني پالوي ته
هوټل ته ولېږدول. د كنفرانس د غونډو ځاى هم په همدې هوټل كې په پام كې  Marriottتود هركلى ووایه او بیا یې 

 نیول شوى و.
ته، د پاكستان له اړخه دا ذوات د كنفرانس د پاره په پام كې نیول شوي وو چې ډېرو عمالً په غونډو كې برخه واخس

 ویناوې واورولې او یا په بحثونو كې برخه واخسته:
د سفما جنرال سكرتر امتیاز عالم، د پاكستان سفما مشر نصرت جاوید، د لومړي وزیر مشاور سرتاج عزیز، د 
بلوچستان لومړى وزیر عبدالمالك بلوچ، د خیبر پښتوانخوا پخوانى لومړى وزیر پیر سفید شاه، متقاعد جنرال اسد عمر، 

كابینې وزیر عبدالقادر بلوچ، د اطالعاتو پخوانى وزیر قمر زمان كایره، د مشرانو جرګې د دفاعي كمیټې مشر مشاهد د 
حسین، انیسه زینب طاهرخیلي، نامتو ژورنالیست احمد رشید، متقاعد جنرال اطهر عباس، متقاعد جنرال محمود شاه، 

كرم شاه، د كورنیو چارو پخواني وزیر اّفتاب احمد خان سناتور حاجي عدیل، د پښتونخوا عوامي ګوند مرستیال ا
شېرپاو، د ډان ورځپاڼې سیاسي شننونكي خادم حسین، متقاعد جنرال شهزاد چوهدري، سناتور فرحت هللا بابر، متقاعد 

 جنرال طلعت مسعود، عایشه ګاللي وزیر، سناتور افراسیاب خټك ، سناتور حاجي سیف هللا او نور.
افغانستان د پالوي د رسېدو په ماښامني ډوډۍ كې، د پاكستان د ولسي جرګې مشر ښاغلي ریاض  -د سفمااسالم آباد ته 

هېوادونو  SAARCصادق برخه واخسته. ده په خپلو لنډو خبرو كې د سفما هغه هڅې وستایلې چې غواړي د سیمې یا 
 لسونه سره نژدې كاندي.تر منځ سوله، ورورولۍ، تفاهم، سوداګري، تګ راتګ او پرمختګ وهڅوي او و

پاكستان تر منځ د ولسونو په اړیكو سربېره د خلكو  ـ ښاغلي ریاض صادق وویل چې په ځانګړې توګه د افغانستان
 اړیكې، یعنې د پارلمانونو، سوداګرو، مدني ټولنو او خبریاالنو اړیكې خورا مهمې دي.

ن او اّسیا د سولې بنسټ بلل كېږي. په افغانستان كې ښاغلي ریاض صادق وړاندې وویل چې د افغانستان سوله د پاكستا
 له سولې او ثبات پرته په دې سیمه او پاكستان كې سوله، ثبات او پرمختګ نه شي راتالى.
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ده په پاى كې وویل چې یو د بل مالمت بلل ګټه نه لري، اوس باید خبرې سپینې وشي، موږ وروڼه هېوادونه او خلك 
 و او ستونزې عمالً پاى ته روسوو.یاستو، زړونه باید پرانیز

په دې ماښامنۍ میلمستیا كې د سفما پاكستان جنرال سكرتر امتیاز عالم هم افغاني او پاكستانى مېلمنو ته ښه راغالست 
 ووایه او هیله یې وكړه چې دا دوه ورځنى كنفرانس په بري سرته ورسي او ښې پایلې ولري.

*  *  * 
افغانستان_ پاكستان د دوه اړخیز كنفرانس لومړنۍ غونډه پیل شوه.  لومړى امتیاز عالم  د دسمبر په څوارلسمه سهار، د

پرانستونكي وینا وكړه. حاضرینو ته یې ستړې مه شې وویل، گډون وال یې د كنفرانس په موضوع پوه كړل چې د 
 مهم پړاو څخه تېرېږي.سفما اوسنۍ كنفرانس په داسې وخت كې جوړېږي چې افغانستان د گذار له یوه بحراني او 

وروسته چې نړیوال ځواكونه له افغانستان څخه وځي، په دې هېواد او سیمه كې كومه  ۴۵11معلومه نه ده چې تر كال 
 احتمالى خال را منځ ته كېږي او څڼه به ډكېږي؟

ستان د ترهګرو الس ته امتیاز عالم وویل د دې له پاره چې افغانستان بېرته په شا الړ نه شي، طالبان برالسي یا افغان
 ور نه شي، دا هېواد باید له امریكا سره هغه امنیتي تړون السلیك كړي چې مشورتې لویې جرګې هم تایید كړي دي.

امتیاز عالم وویل چې اوس افغانستان او پاكستان تر ډېر فشار الندې دي، دا دواړه باید پخوانى اور مړ كړي. ده په 
تان كې د القاعده، ترهګرو او طالبانو مرسته او مداخله بنده كړي او افغانستان هم باید پاكستان غږ وكړ چې په افغانس

 هغه كسان ونه روزي چې دلته په پاكستان یرغلونه كوي.
امتیاز عالم وویل چې په افغانستان كې باید نیابتي جګړه بنده شي. لومړى وزیر محمد نواز شریف د افغانستان له پاره د 

پالن نه لري. ده وویل چې نواز شریف هند ته هم ښه نیت لري. اوس د ده ورور او د پنجاب لومړى ستراتیژیك عمق 
وزیر ښاغلى شهباز شریف او د جمعیت العلماي پاكستان مشر موالنا فضل الرحمن د هند په دوره تللي او په دې دریو 

 واړو هېوادونو كې د ملګرتیا امكانات ډېر ښكاري.
سیمه كې د سولې، تفاهم او ملګرتیا له پاره كار كوي. سفما افغانستان او پاكستان د دې فما په ده وړاندې وویل چې س

كنفرانس د جوړولو له پاره ډېر زیار ایستلى؛ خو حكومتونو په دې كنفرانس كې برخه نه لري او د المان له سفارت 
 څخه یې مننه وكړه چې د دې كنفرانس له جوړېدو سره یې مالي مرسته كړې ده.

رشید و چې د افغانستان او طالبانو په هكله یې څو  ې ناستې لومړي ویناوال پاكستاني نوموتي ژورنالیست احمدد د
 كي له وخت څخه را پدېخوا د افغانستان په هكله څېړنې كوي. تره كتابونه لیكلي او د نور محمد

 پړاوونه لري. 5احمد رشید وویل چې افغانستان د لېږد 
 غان پوځ د امریكا او ناتو ځاى ونیسي،_ پوځي لېږد، چې اف1
د افغانستان له پاره د شوروي پوځونو د وتلو په شان مهم كال دى. یو مشر باید سیاسي واك په  ۴۵11_ سیاسي لېږد، ۴

مشروعه الر بل ته پرېږدي. كه په ټاكنو كې دوه كسان دوهم پړاو ته الړل او قومي ستونزه جوړه شوه، منځګړي به نه 
 سې حالت كې جګړه الترناتیف بلل كېداى شي.وي، په دا

یمه لیسزه كې لږ په پښو والړ اقتصاد درلود. اوس وضع داسې نه ده، جګړې  180۵_ اقتصادي لېږد، افغانستان په ۰
كلونو كې د دې هېواد اقتصاد په پښو ونه دراوه. نوي حكومت  1۵بلیون$ مرسته په تېرو  1۵۵ډېر زیانونه پېښ كړي، 

و له یوه ستر بار سره مخامخ وي، اداري فساد، د نشه یي توكو اقتصاد او خیانت دوه نورې غټې ستونزې به د ستونز
 دي چې ټولنه بې ثباته كوالى شي.

_ نړیوالې او ګاونډیان  په افغانستان كې ناكامه شول. افغانستان د ګاونډیانو له السه وران شو. اوس داسې وېره شته 1
پاكستان، هند او نور به خپل پخواني ملګري بیا تقویه كړي؛ له همدې امله یو  ـ . ایرانپه بیا تكرار شي 188۴چې 

 میكانیزم ته اړتیا شته چې چارې په سم لوري بوځي. امنیت شورى باید په دې برخه كې فعاله شي.
هم د ادارې او واك _ له طالبانو سره مصالحه. كورني جګړه په اوږده مهال كې طالبانو ته زیان رسوي. طالبانو پخوا 5

ظرفیت نه درلود او اوس یې هم نه لري؛ ځكه ډېر طالبان د واك له وېش سره موافق دي. ځینې افغانان فكر كوي چې 
 پاكستان په طالبانو ډېر واك لري؛ خو دا خبره په ټوله كې سمه نه ده.

لري، په ملیونونو افغانانو به پاكستان ته پاكستان په ټولو پاسنیو پړاوونو كې خپل ځاى لري. كه افغانستان اقتصاد ونه 
 مهاجر شي او كه طالبان په افغانستان كې واك ته ورسي، پاكستان زیان ویني.

د پاكستان په سیاستوالو، پوځ او اقتصاد كې داسې كسان شته چې غواړي پاكستان په افغانستان كې رول ولري؛ خو دا 
 كو تر منځ واټن جوړ كړى.فكر غلط دى. دې میالن د دواړو هېوادونو د خل

 كې مرسته وكړه چې طالبان بیا په پښو ودرېږي. ۴۵۵۰كې طالبانو ته ځاى وركړ او مشرف په  ۴۵۵1پاكستان په 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د پاكستان لویه ستونزه دا ده چې د تصمیم نېوونكو اداراتو تر منځ فكري یووالى نشته. پوځ یو څه وایي او ملكي اداره 
او ملكیان د افغانستان په هكله واحد نظر ته ورسي او ټول مرسته وكړي چې روانه ستونزه  ، پوځISIبل. په كار ده چې 

 حل شي.
 احمد رشید له دې وروسته وویل چې په كابل كې هم ستونزې شته!

% 8۵_ ولسمشر حامد كرزي له امریكا سره امنیتي_ دفاعي تړون په داسې شرایطو كې نه السلیك كوي چې د هېواد 1
 هر څخه راځي.بودجه له ب

_ له طالبانو سره د مصالحې په اړه روڼ فكر نشته. ولسمشر كرزي هره ورځ خپل فكر بدلوي. لومړى یې دا ومنل ۴
چې امریكا دې د قطر په دوحه كې له طالبانو سره وګوري؛ خو وروسته یې منفي غبرګون وښود، اوس داسې وخت 

 راغلى چې خبرې باید واضح شي.
له هر ډول مداخلې پرته، پاكستان ته راشي او د سولې خبرې عمالً پیل شي.  ISIلې شورى باید د د افغانستان د سو -۰

كه طالبان درېیم هېواد ته ځي باید اجازه وركړل شي او هڅه وشي چې د افغانانو تر منځ خپلمنځي خبرې په بیړه پیل 
 رویز مشرف چې داسې مرسته كړې وه!شي. پاكستان باید طالبانو ته ووایي چې ټاكنو ته اجازه وركړي، لكه پ

پاكستان باید له هند سره خبرو ته دوام وركړي. افغانستان باید په دوهم كشمیر بدل نه شي. د افغانستان خاوره باید  -1
 یو د بل په ضد ونه كارول شي. هند د افغانستان د معدنیاتو په ایستلو كې ډېره مرسته كوالى شي.

هېوادونو د خپه كولو مانا  10او ناتو په مخ الرې بندې نه كړي. د سړكونو بندول د نړۍ د پاكستان باید د امریكا  -5
 لري.

ده  له ښاغلي احمد رشید وروسته، د افغانستان څخه عبدالحمید مبارز د سفما كنفرانس د لومړى ورځې دوهم ویناوال و،
 چې سفما جوړه كړې ده.  وویل خوشاله یم چې د افكارو د تبادلې په هغه غونډه كې برخه  اخلم

زموږ سیمه اوس له ډېرو ستونزو ډكه ده. سېالنیان نه راځي، وزګارتیا ډېره ده او میندې ټوله ورځ د خپلو هغه بچیانو 
 د خوندي راتګ الر څاري چې د درس یا كار له پاره له كوره وتلي دي.

رسنۍ پراخه خپرونې لري، خلك د پخوانیو ښاغلي مبارز وړاندې وویل چې د افغانستان خلك اوس ډېر وېښ ښكاري، 
ناكمه مشرانو په لمسه جګړې ته نه ځي؛ خو ګاونډیان باید د افغانستان په كورنیو چارو كې السوهنه بنده كړي. طالبان 
ترهګر دي او له بهرنۍ مرستې پرته یوه ورځ هم د افغان اردو په وړاندې درېداى نه شي.  افغانانو هېڅكله هم په خپله 

ره كې د پردیو ځواكونو شتون نه دى منلى؛ خو دا لومړى ځل دى چې زموږ د تاریخ د روحیې په خالف خلك د د خاو
 بهرینو پوځیانو پاتې كېدن غواړي.

دفاعي تړون السلیك شي. د افغانستان خلك له  -مشورتي لویې جرګې دا هم ومنله چې له امریكا سره دې امنیتي
ستان او پاكستان باید د اروپایي هېوادونو په شان د خلكو، رسنیو او مالونو په تګ راتګ ګاونډیانو څخه وېره لري، افغان

 كې اسانتیاوې راولي.
ښاغلي مبارز په پاى كې د احمد رشید هغه خبرې تایید كړې چې د افغانستان په هكله د پاكستاني چارواكو تګالره باید 

 كي ادارې له غوښتنو سره په ټكر كې وي!او پوځ هغه څه وكړي چې د مل ISIیوه وي، نه دا چې 
د دې غونډې د اّزاد بحث په وخت كې د پښتنونخوا عوامي پارټي جنرال سكرتر اكرم شاه اجازه وغوښته او د ښاغلي 
احمد رشید د وینا یوې برخې ته یې اشاره وكړه. احمد رشید مخكې ویلي و چې پاكستان اوس په افغانستان كې د 

ګالرې څخه تېر دى؛ خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته باید پام وكړي، هغه دې مضبوط ستراتیژیك عمق له ت
وساتي او د مدني ژوند د پراختیا له الرې دې دا سیمې په پاكستان كې راولي؛ خو ښاغلي اكرم شاه وویل چې تر اوسه 

افغانستان د نیولو په فكر كې و. اوس مقررینو دا وویل چې د پاكستان افغان پالسي ناكامه شوه؛ ځكه چې پاكستان د 
دې په پاكستان كې شامل شي. له دې څخه ښكاري چې د پاكستان خپله پراختیا غوښتونكې  FATAاحمد رشید وایي چې 

 قبضه كړو! FATAپالیسي اوس هم جاري ساتي. پاكستان فكر كوي چې افغانستان خو خپله خپلواكي وساتله، اوس باید 
له داسې مزاحمت سره مخامخ شي چې پاكستان به  FATAپه غوسه وویل چې دا پالیسي به په  اكرم شاه خان په پاى

 خپل اوسني مشكالت هیر كړي! 
له دې وروسته د پاكستان تحریك انصاف ګوند استازى او ایالتي وزیر ښاغلي آصف خپله وینا واوروله. ده وویل چې 

ي پرمختګ نه شي كوالى. پاكستان باید چا ته اجازه ورنه كړي چې پاكستان په افغانستان كې له سولې پرته هېڅ اقتصاد
د دې هېواد خپلواكي ته زیان ورسوي او یا یې خاوره د بل چا په ضد استعمال كړي. ده وویل چې لومړى وزیر نواز 

راتلونكو  شریف باید سیمه ییزه سوداګري وهڅوي. زما په اند د مركزي او متځنۍ اسیا هېوادونه باید سره كېني او د
 كلونو له پاره د پرمختګ یوه استراتیژي جوړه كړي. موږ باید په پاكستان كې صادقانه دریځ غوره او عملي كړ. ۴5
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 له اّزاد بحث څخه وروسته پوهاند غالم جیالني عارض )د كابل پوهنتون د جغرافیې استاد( وینا وكړه.
نستان او پاكستان ګډ تاریخ، د ژوند ګډه سیمه، ژبه، دین او پوهاند عارض د خپلو خبرو په یوه برخه كې وویل چې افغا

اقتصادي ګټې لري. د ابوریحان البیروني د اثارو د جغرافیې په برخه كې د ډېرو داسې سیمو یادونه شوې چې اوس په 
 پاكستان كې پرتې دي؛ نو ولې ګډ ژوند نه شو كوالى؟

په خلكو كې دښمني نشته. موږ باید د ګاونډیانو او مسلمانانو په ده وویل چې ستونزه په سیاسیونو او پوځیانو كې ده، 
توګه ښه ژوند وكړو. زه د افغانستان او پاكستان تر منځ په ښو اړیكو ټینګار كوم چې سوداګري، ترانزیت، ښوونه،  

 لوړې زده كړې، معدنیات، صنعت، سپورت او اّسانه تګ راتګ ټول پكې راځي.
عبدالمالك بلوچ او د افغانستان د ولسي جرګې د چارو د ادارې پخواني مشر غالم حسن  بیا د بلوچستان لومړي وزیر

ګران ویناوې وكړې. ښاغلي ګران وویل چې پاكستان باید له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره ګټور دوه اړخیزه روابط 
كستان روابط باید د ورورۍ پراخه كړي. ده وویل اوس چې بهرني ځواكونه له افغانستان څخه وځي، د افغانستان_ پا

 سطحې ته جګ شي؛ ځكه چې ترهګري دواړو ته یو شان زیان رسوي.
  Inter Service Public Relationپاكستان د غونډې د دوهمې ورځې په لومړۍ برخه كې د پاكستان  ـ د افغانستان

و اړیكو مشر ښاغلي اذرخش پخوانى مشر اطهر عباس او بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال
حافظي خبرې وكړې. حافظي هغه فرصتونو ته اشاره وكړه چې په سیمه كې د اقتصادي پرمختګ له پاره شته. ده 

ملیون$ وه؛ پاكستان  ۰۵۵ ـ ۴5۵وویل چې د طالبانو په وروستي كال د دې دواړو هېوادونو سوداګریزه راكړه وركړه 
 ISAFډېروالى ښیي په تېرو كلونو كې پاكستاني سوداګرو له  ۴۵۵۵۲لري. چې بلیون $ صادرات  5اوس افغانستان ته 

بلیون$ كار كړى چې كه په افغانستان كې ثبات له منځه الړ شي، دا سوداګریز فعالیت هم له منځه  11ځواكونو سره 
 ځي.

ا د جوړولو امكانات ښاغلي اذرخش حافظي وړاندې وویل: افغانستان یو لوى ماركیټ دى، هلته د صنایعو او برېښن
شته، د پاكستان اویا زره ځوانان په افغانستان كې كار كوي، افغانستان پریمانه كاني شتمنۍ لري.اوس سولې ته اړتیا ده 

 او معقول سیاست ته چې له دې امكاناتو څخه ښه ګټه واخستل شي.
ان كې لري. لكه د ترانزیت تړون د ښاغلي اّذرخش هغو ستونزو ته هم اشاره وكړه چې افغاني سوداګر یې په پاكست

 موادو نه عملي كېدل او داسې نور.
بلیون$ نقده پیسې لري؛ خو د 15۵ملیون كسان سیم كارتونه لري. همدا راز افغانان  ۴۴ده وویل اوس په افغانستان كې 

په سوداګریزه  پانګونې له پاره زړه نازړه دي، زه له همدې امله له پاكستاني وروڼو او خویندو څخه غواړم چې
 فعالیتونو كې له افغانانو سره الس یو او هڅه وكړي چې په سیمه كې تګ راتګ او اقتصادي پرمختیا وهڅول شي.

ښاغلي اّذرخش وړاندې وویل چې د افغانستان پخوانۍ لویې جرګې د حكومتونو په ولكه كې وې؛ خو دا وروستنۍ 
دفاعي تړون  -ه فضا كې پرېكړیه وكړه چې له امریكا سره امنیتيجرګه د خلكو په غږ بدله شوه او استازو په ولسواك

 دې السلیك شي.
ده په پاى كې وویل چې موږ د همكاریو ډېر امكانات او ظرفیتتونه لرو او هیله ده چې زموږ  سیاستوال په دې خبره 

 ښه وپوهېږي.
 

 پای
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