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 2۰1۲۱12۱۰۲          خوشحال آصفي
 

 د آسیا زړه کنفرانس کې ګډون؛ پاکستان ته امتیاز ورکول
 

؛ د افغانستان پر کويتوب ه د آسیا زړه هېوادونو کنفرانس، چې پاکستان یې کورب
وړاندې په . دهد اجنډا یوه برخه  یلو بحث د دې کنفرانسمسا  ي ئامنیتي او پرمختیا

هغې  وروسته له، خو مشر د ګډون په اړه شک ښودل شوی ودې غونډه کې د ولس
چې ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره وکتل، 

  .زړونو په کنفرانس کې یې ګډون ته زړه ښه کړ آسیاد 
ورونه هم ورکړل شوي چې پاکستاني چارواکو په یوه وروستۍ غونډه کې داسې راپ

راپورونه وایي، بل پلو  .له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې
ولسمشر به دا ځل په زغرده پاکستاني چارواکو ته ووایي چې پخالینې ته له لېوالو 

 مخالفو طالبانو پر ضد باید قاطع طالبانو سره دې جال چلند وکړي، خو د سولې
 .عملیات وشي

خو که له پاکستان سره تیرو اړیکو، د دغه هیواد ژمنو او تیرو ګډو کنفرانسونو ته وګورو نو له دې کنفرانسه هم د 
په وروستیو کې چې پاکستان د افغان دولت او چین له فشارونو الندې دی او په خپله هم په . خیر تمه نشي کیدالی

غني سفر ګټور نه بلکه پاکستان ته یو ډول پاکستان ته د ولسمشر  انزوا کې د راګیر کیدو په درشل کې دی؛ سیاسي
د نړۍ د ډېرو  املهپاکستان چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاتې راتلو له . امتیاز او نړیوال باور ورکول دي

دې مبارزه ه تېر باسي او څرګنده کړي، چې پ نړیوالهېوادونو له سخت فشار الندې دی، دلته یوځل بیا غواړي چې 
دا هغه دوه مخی سیاست دی، چې دغه هېواد یې له کلونو راهیسې پر مخ . کې له افغانستان سره ګډې هڅې کوي

 .بلکې نړۍ هم تېر اېستلې ده افغان دولتونهبیایي او له دې سره یې نه یوازې 
ګډون؛ په سیاسي لحاظ د افغانستان او په خپله د ولسمشر لپاره اصالً په دغه کنفرانس کې د ولسمشر په توګه د غني 

مناسب نه و ځکه په یاد کنفرانس کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ځینو سازمانونو غړي ګډون 
کوي چې په دې کې د ولسمشر په توګه د اشرف غني ګډون مناسب نه دی او باید چې د افغانستان د بهرنیو چارو 

زیر او یا هم بل داسې کس ګډون کړی وای چې په سیاسي لحاظ د نورو هیوادونو له استازو سره په موقف کې و
 .برابر وای لکه حکمت خلیل کرزی

دغه هیواد سره خبرې کول؛ . د خیر تمه کول د ځان تیر ایستل او د وخت ضایع کول ديلپاره  هپاکستان له اصالً 
تر اوسه، په دې اړوند څومره خبرې شوي، څومره  ړۍ له پاکستان سرهتاسې فکر وک. اوښ ته رباب وهل دي

پایله یي څه  ؟، څومره وختونه ضایع شول او څومره کنفرانسونه او د دواړو لورو سفرونه وشوللګښتونه وشول
دغه . ، پایله یي یوازې د پاکستان دوه مخیتوب او تکراري ژمني وېدي دا هر څه پاکستان په اوبو الهو کړېشوه؟ 

کرغیړنه ډیورند        ځ دنپاکستان تر م افغانستان او چې د له کومې ورځې، ښه نیت نه لريافغانستان ته  هیواد هیڅکله
 .ياهدافو ته ځان ورسو وشوم وخپل له پښو وغورځوي اوچې افغانسان  تل هڅه کړېپاکستان  ؛ځته شوېنګرښه رام

غونډې په تیر کې هم ډیرې شوي او دا ډول ول ډ دا ونه لرو ځکه هیڅ تمه باید کنفرانسهله  نوهیوادوآسیا زړه  د
د خپل هدف د ترالسه کولو لپاره په پاکستان تل  .یوه ژمنه یي هم نه ده عملي شوې ژمنې پخوا هم ډیرې شوي خو

ټه له مجاهدینو یي ګ: د بیلګې په توګه. هیڅ ډول غیر اسالمي، غیر انساني او غیر اصولي کړنې سرفه نه ده کړې
ټول افغانستان  د راته جوړ کړ،طالب د کورنۍ جګړې لپاره یي  یي له منځ یوړه، اردوکلنه  2۲۰واخیسته، زمونږ 

 د عالمان یی هم زړه نه دی سوړ شوی، اوس مواوس  چور کړل او یينور ل اوولوزانیم په بمو و یيثار آ تاریخي
نوم ورکوي او په هیواد کې یي قومي نفاق اچولو ته هم زور  جاسوس په د مو مشران يقوم نوم ورکوي،القاعده په 
باوجود که اوس مونږ بیا هم له پاکستانه د خیر تمه لرو نو دا  خبراوينو له دغه ټولو واقعیتونو څخه د  .ورکړی دی

 .بیا زمونږ په پوره ناپوهۍ داللت کوي
په واضح  د یاد کنفرانس ټولو ګډونوالو تهر ولسمشله دغه کنفرانسه په هغه صورت کې د خیر تمه کیدالی شي چې 

او جدي توګه ووایي زمونږ دښمن په پاکستان کې روزل کیږي، تجهیز کیږي، چمتو کیږي او خوندي پناه ول ډ
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هنه او مالتړ یي بس نه کړي؛ له دغله خپله کوره ونه باسي او روزدښمن  ځایونه لري؛ تر هغو چې پاکستان زمونږ
په افغانستان کې د روان جنګ ادرس ولسمشر باید د یاد کنفرانس له الرې . ل اړیکې ونه ساتوهیواد سره به هیڅ ډو

سیا زړه په کنفرانس کې پاکې او سپینې خبرې وکړي او په هېواد آد غني باید  .کړيڅرګند او نړېوالو ته په ګوته 
 .ولټويکې روانې ناامنۍ ته د حل الرې چارې 

 پای


