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 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

 
            

 
 ۰۱/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

 

 افغان دولت له مار نه د خیر تمه لري 
 نه سمیږي ،پاکستان د سپي لکۍ ده

 
وروسته له هغې چې پر تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر منځ له نښتو، پر افغان خاورې د پاکستاني ملیشو 
د راکټي بریدونو او په ځینو نړیوالو کنفرانسونو کې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان له تندو نیوکو وروسته د کابل 

افغان حکومت سره د اړیکو رغولو لپاره بیا هڅې پیل کړې. د همدغو  او اسالم آباد اړیکې ترینګلې شوې؛ پاکستان له
هڅو په لړ کې تیره د شنبې ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پالوی کابل ته راغی څو د 

 .کابل او اسالم اباد ترمنځ د شته اختالفونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي
 

دغې لیدنې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګه او حکومت یو ځل بیا له پاکستانه د خیر تمه لري. مشرانو  اوس له
جرګه دا ځل د پاکستان همکارۍ ته تمه لري او وایي، د پاکستان پارلماني پالوي ژمنه کړې چې له افغانستان سره د 

رحکومت فشار راوړي. حکومت هم وایي، هېواد ته د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پ
پاکستان د پارلماني پالوي له سفر څخه تمه لري چې له هغوى سره کتنې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د باور فضا په 

 .رامنځ ته کېدو مرسته وکړي
 

 خو پوښتنه دا ده چې له ماره د خیر تمه کیدلی شي؟
 

م آباد اړیکې ترینګلې کیږي او نه هم لومړی ځل دی چې پاکستان له کابل دا لومړی ځل نه دی چې د کابل او اسال
سره د اړیکو رغولو لپاره له بیالبیلو الرو ګټه اخلي؛ بلکې کابو یو نیم کال وړاندې په افغانستان کې د خونړیو ځانمرګو 

و وروسته هم د کابل او اسالم اباد بریدونو، نورو امنیتي پېښو او له طالبانو سره نېغ په نېغه د سولې د خبرو تر درېد
اړیکې خرابې شوې وې چې له امله یې دواړو هېوادونو ته د یو شمېر لوړو پوړو چارواکو سفرونه هم ځنډېدلي و. 

وکړې خو افغان حکومت ورته منفي  بیا هماغه مهال هم پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د رغولو لپاره ډیرې هڅې
کستان د افغانستان له یو بلې ضعف نقطې چې میلمه پالنه ده؛ ګټه واخیستله او د کوزې پښتونخوا ځواب ویلو. بالخره پا

 .پښتانه مشران یې په جرګه راولیږل
 

هغه مهال د پاکستان لومړی وزیر نوازشریف غوښتل له ولسمشر اشرف غني سره وګوري خو د غني له خوا په دې 
یاسي مشران راولیږل چې د افغانستان ولسمشر له هغه سره لیدنې ته اړه د رد له ځواب وروسته یې د پښتونخوا س

پخال کړي. کله چې نواز شریف ته د غني لخوا د رد ځواب ورکړل شو نو نواز شریف بیا د انګلستان له لومړي وزیر 
وښتنه ډیوېډ کمېرون څخه غوښتي و چې ولسمشر غني له ده سره لیدنې ته اماده کړي، خو ولسمشر غني د کمېرون غ

 .هم نه وه منلې. بالخره له پښتنو مشرانو په استفادې یې د کابل او اسالم آباد اړیکې ورغولې
 

اوس چې یو ځل بیا د کابل او اسالم په اړیکو کې ترینګلتیا پیدا شوې؛ نو پاکستان د همدغې ترینګلتیا د لمنځ وړلو 
د پاکستان د پارلماني پالوي کتل هم د همدغو هڅو یوه  لپاره ډیره هڅه پیل کړې ده. اوس د افغانستان له پارلمان سره

 .برخه ده. اوس پاکستان غواړي د ولسي استازو په مرسته پر پاکستان د افغانستان د باور کچه لوړه شي
 

 خو آیا دغه سفرونه کولی شي چې د کابل او اسالم اباد تر منځ د باور فضا رامنځته کړي؟
 

ه افغانستان سره د پاکستان دوستي او همکاري په بار بار ازمویل شوې ده او لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، ل
څوک چې ازمویل شوی بیا ازمایې نو پرته له شکه چې لویه تیروتنه کوي. اوس افغانستان ته د پاکستان د پارلماني 

ت استازیتوب نه شي پالوي راتلل ځکه د بارو فضا نشي رامنځته کولی چې دغه پالوی د پاکستان د پوځیانو د سیاس
کوالی. د کابل او اسالم اباد د اړیکو د ترینګلتیا ستر المل له ترهګرو د پاکستان مالتړ دی او پر دغو ترهګرو د 
پاکستان استخباراتو او پوځ نفوذ لري نه پارلمان. په همدې دلیل ویلی شو چې کابل ته د پاکستان د پارلمان د پالوي 

نلري فقط دومره به وکړي چې افغان حکومت به یو ځل بیا په  ه اړیکو رغولو کې هیڅ ګټهسفر د کابل او اسالم آباد پ

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_afg_dawlat_la_mar_na_de_khir_tama_lari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_afg_dawlat_la_mar_na_de_khir_tama_lari.pdf


  
 

 

 2تر 2 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
 

خپلو تکراري ژمنو دوکه کړي او تر یو وخته به بیا د افغانستان او پاکستان اړیکې عادي شي خو په اوږد مهال کې د 
د دغې پالوي له سفر نه د افغان دوه هیوادونو تر منځ په سالمو اړیکو درلودو کې هیڅ مثبت اغیز نشي درلودلی. 

 .حکومت او پارلمان هیله مندي بې ځایه او له مار نه د خیر تمه کول دي
 

 پای
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