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 ۲۱/۰۷/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 پاکستان د ترهګرو په لیست کې شامل شو؛
 

 ؟خو آیا اصالح به شي
 

وروسته له ډیر انتظاره بالخره پاکستان د ترهګرو مالتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د ولسمشر غني 
یو ویاند نجیب هللا آزاد پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو پاکستان د هغو هیوادونو او سیمو په 

یونه ورکوي. د ښاغلي آزاد پر وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو لیست کې شامل کړ چې تروریستانو ته خوندي پناهځا
پاکستان د افغان طالبانو یا حقاني شبکې په ضد د پام وړ اقدام نه دی کړی؛ خو ددغه هیواد د »چارو وزارت ویلي

 .هغو هڅو مالتړ یې کړی چې دا دوې ډلې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ته حاضروي
 

ر ته پاکستان د حقاني شبکې په تړا و د امریکا تور بیا رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا خو بل لو
د بهرنیو چارو وزارت هغه کلنی رپوټ رد کړ، چې پکې یې ویلي د طالبانو او حقاني شبکې پټنځي پاکستان کې دي. 

حقاني شبکه او نورې وسلوالې ډلې د دوی له غاړې  د دغه وزارت ویاند نفیس ذکریا ادعا کړې، چې د افغان طالبانو
 .افغانستان ته اوښتې او وایي، اوس یې پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دننه دي

 

دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او نړیوالو کارپوهانو سربیره، پخپله ځینې پاکستاني شنونکو او چارواکو هم 
راف کړی دی چې د وسله والو طالبانو او ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي او دوی پرې پراخ نفوذ په ځلونو اعت

لري. څه د پاسه یو کال وړاندې د پاکستان د صدراعظم د نړېوالو اړیکو سالکار سرتاج عزیز په واشنګټن کې پخپله 
. له دې وړاندې د پاکستان کودتایې اعتراف کړی و چې، د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي

 .ولسمشر پرویز مشرف هم په ځلونو اعتراف کړی چې وسله وال طالبان دوی رامنځته کړي او مالتړ یې کوي
 

اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي چې پاکستان ولې د امریکا تورونه په کلکه ردوي په داسې حال کې چې امریکا د پاکستان 
 خه ده؟ پاکستان په چا ډاډه دی چې له خپل پخواني بادار سره ښکرې جنګوي؟یو له مهمو مالتړ کوونکو څ

 

آیا د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرو مالتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شاملول به د افغانستان او ترهګرو په 
 خالف د پاکستان پالیسي بدله کړي؟ آیا پاکستان به اصالح شي؟

 

 لومړی: 
 

النو سره ټانټې ژوي چې اوس یې د پخواني بادار )امریکا( بدیل پیدا کړی دی. پاکستان اوس پاکستان ځکه اوس له فی
د امریکا پروا نه ساتي ځکه چې په امریکا د پاکستان ضدي څېرې ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کیدو راهیسې خپل ځان 

ا سره یارانه دوام نشي کولی نو د امریکا په سیاست کې یوې څنډه کې ویني. پاکستان پوه شوی چې نور یې له امریک
ځکه یې د امریکا له سیاالنو روسیه او چین سره یارانه شروع کړې ده. روسیه د پاکستان لپاره ځکه د امریکا غوره 
بدیل کیدلی شي چې له یوې خوا امریکا او روسیه خپل منځي اختالف لري او له بل لوري د امریکا پر ضد روسیې 

والو طالبانو سره اړیکې پیدا کړي دي. همدلته دی چې د پاکستان او روسیې ګټې په افغانستان  په افغانستان کې له وسله
کې یو شان شوې او د دواړو هیوادونو تر منځ د یارانې باب پرانیستل شو. همدا دی چې اوس پاکستان هم د روسیې 

 .ر په کلکه رودياو چین په ډاډ له امریکا سره ډغرې وهي پرې د امریکا لخوا هر وارد شوی تو
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 دویم: 
 

د پاکستان، روسیې او چین مثلث؛ د امریکا په مقابل کې د پاکستان د سرزورۍ او سرکشۍ المل دی. اوس که امریکا 
هر څومره پاکستان ته ګواښ کوي نو پاکستان ته یې پروا نه ورځي ځکه په سیمه کې اوس روسیه او چین د پاکستان 

ان حکومت او شنونکو تر څنګ ځینې مشهورې نړیوالې څېرې د ترهګرو کلک ملګري دي. کلونه کیږي چې افغ
هیوادونو په لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه کوي خو امریکا هیڅ اقدام نه کاوه. خو کله چې امریکا ته پته 

وس ډیر ولګیده چې پاکستان او له څادر نه پښې اوباسلې دي نو د ترهګرو هیوادونو په لیست کې یې شامل کړ. ا
ناوخته دی چې امریکا پاکستان د ترهګرو هیوادونو په لیست کې شاملوي. ځکه په سیمه کې اوس پاکستان د ځانله 
لپاره روسیه او چین پیدا کړي دي چې سره ګټې او اهداف یې یو دي. د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرو هیوادونو په 

 .لیست کې شاملول ښه کار دی خو بې وخته دی
 

 .ا اقدام هغه وخت شوی وای چې پاکستان په انزوا کې راګير و د مالتړ لپاره يې هيڅوک نه درلودلکاش د
 

 پای
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