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 1تر 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

  
  

 ۱۸/۰۳/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 آیا پاکستان مسلمان شو؟
 د لندن له غونډې وروسته به پاکستان خپل هویت بدل کړي؟

 

وروسته له هغې چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې ترینګلې او د افغانستان لخوا د 
پاکستان هرې غوښتنې ته منفي ځواب ورکول شو؛ پاکستان د اړیکو د رغولو 

لندن کې د بریتانیا د ملي امنیت د په هڅه کې شو. په همدې موخه وړمه ورځ په 
سالکار سر مارک لېل ګرانټ په نوښت د کابل، اسالم او لندن تر منځ درې 
اړخیزه غونډه ترسره شوه. له غونډې وروسته د افغانستان د ولسمشر خاص 
استازی او په اسالم اباد کې د افغانستان سفیر عمرزاخېلوال وایي، په لندن کې د 

د افغانستان او پاکستان د جګپوړو چارواکو خبرې رغنده او بریتانیا په بلنه 
مثبتې وې. ذاخېلوال د دوو هیوادونو خبرې نتیجه لرونکې وبللې، ویې ویل چې 
د دې مهمې غونډې د بریالیتوب په اړه به د افغانستان او پاکستان عام خلک 

 .قضاوت وکړي
و تر منځ نفاق اچول، د افغانانو د ښوونځي او کلنیک سوځول، په افغانستان کې ورانکاري، د افغانانو وژل، د افغانان

افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډ واقع کیدل، په بیالبیلو پلمو د افغان سوداګرو پر  د پلچک او سړک نړول، د
په ټوله وړاندې خنډونه جوړول، په پاکستان کې په بیالبیلو پلمونو د افغان کډوالو ځورول، توهینول او بندیانول او 

د پاکستان اساسي هویت دی. دغه هیواد له جوړیدو راهیسې د افغان کې د افغانستان له بربادۍ مستقیماً ګټه اخیستل؛ 
 وژنې لپاره بیالبیلې پروژې عملي کړي دي او ال هم په دې الره کې چټک روان دی. 

او ورسره د هر ډول خبرو له  په وروستیو کې چې افغان حکومت د پاکستان پر خالف کلک سیاسي دریځ نیولی
ترسره کولو انکار کوي؛ نو پاکستان له مجبوریته له افغانانو سره د اړیکو د عادي کولو هڅې پیل کړي دي. د لندن 
اوسنۍ درې اړخیزه غونډه هم د پاکستان او د هغې د سیاسي پالر )انګلستان( د همدې موخې یوه هڅه وه. خو بل 

غان سفیر حضرت عمر ذاخیلوال دغې غونډې ته خوشبینه دی نو دلته اوس پوښتنه پیدا لور ته چې په پاکستان کې اف
 کیږي چې آیا پاکستان له دغې غونډې وروسته خپل اصلي هویت او پالیسۍ بدلولو ته چمتو شوی دی؟

 د لندن له غونډې د ښاغلي ذاخیلوال د خوشبینۍ المل څه دی؟
ا و چې د تروریزم پر ضد د ریښتینې مبارزې لپاره د دوه اړخیزو دا چې ذاخېلوال وایې چې د دغو خبرو هدف د

همکاریو پر میکانیزم سال وشي او دغه راز د دوو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې د روان کړکېچ او بې 
اوس په افغانستان کې د پسرلي رارسیدل به روښانه کړي باورۍ د پای ته رسولو لپاره پر اقداماتو موافقه وشي؛ نو 

 چې د ښاغلي ذاخېلوال د خوشبینۍ په ځای وه او که بې ځای. 
معموالً په افغانستان کې د پسرلي په راتګ سره جګړه له سره زور اخلي او د وسله والو طالبانو بریدونه نوی رنګ 

طالب د پاکستان د ګټو وسیله ده؛ بیا به هم خپل وحشت ته خپلوي. اوس له پسرلي وروسته به څرګنده شي چې آیا 
آیا طالب ته به اوس له افغان امنیتي ځواکونو سره د  د لندن غونډې پریکړه پرې اغیز کوي؟دوام ورکوي او که 

 څرګنده به شي چې آیا پر افغان خاوره د پاکستان توغندیز جګړې پر مهال له کوټې او اسالم آباده مرسته بنده شي؟
بریدونه بندیږي؟ آیا د افغان کډوالو او سوداګرو پر مخ به د پاکستان له لوري تړل شوې دروازې پرانستل شي؟ آیا 

 په پاکستان کې به د افغانانو او پښتنو بندیانول، سپکول او ځورول بند شي؟
ا به معلومه شي چې که د پورته یادو شویو پوښتنو له جملې څخه یواځې څو ته یې هم مثبت ځواب پیدا شو نو بی

رښتیا هم د لندن غونډې ته د ښاغلي حضرت عمر ذاخېلوال او یا په ټوله کې د افغان حکومت خوشبیني سمه ده، او 
که ځواب منفي و نو بیا د ذاخیلوال په ګډون افغان حکومت هسې تشه هوا ګزوي چې له پاکستانه د خیر تمه کوي او 

  یا یې اړوند غونډو ته خوشبیني ښیې.
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