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 د باور فضا  ځتر من اسالم آباد ـ لکاب د
 

 ؟څنګه رامنځته کېدای شي
 
 

اوس یو ځل بیا د اړیکو د عادي کولو لپاره ، ېوروسته له هغې چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شو
د دواړو هیوادونو لخوا هڅې روانې دي. په همدې لړ کې پرون ورځ په کابل کې د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان 
او افغانستان تر منځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه ترسره شوه. د دواړو هیوادونو کارې ډلې وایې افغانستان او 

ټاکل شوې چې دا کاري ډلې د  .يترینګلو اړیکو وروسته، اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسېدلي دپاکستان له 
  .يکابل او اسالم اباد د عمل پالن په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې پر ټینګښت کار وکړ

که څه هم د دواړو هیوادونو کارې ډلې هیله مندې دي چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې اوس د باور جوړونې نوي پړاو 
ته رسېدلي دي خو اساسي پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د عمل پالن کولی شي چې پر آسالم آباد د کابل باور ترالسه 

  ؟کړي
په کتو ځواب روښانه دی چې د عمل پالن غونډې نه شي کولی د  له کابل سره د پاکستان نیت او پخوانیو ژمنو ته

کابل او اسالم آباد تر منځ د باور فضا رامنځته کړي. ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو هیوادونو کاري ډلې 
وړاندې کینې او د دواړو هیوادونو تر منځ د باور فضا رامنځته کولو او اړیکو ښه کولو لپاره هڅه کوي، بلکې له دې 

  .هم په لسګونو ځلې ورته ناستې او سفرونه ترسره شوي چې هیڅ د پاو وړ نتیجه یې نه ده ورکړې
پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې غولونکی سیاست پر مخ وړی دی او افغان لوری یې یواځې په تکراري ژمنو 

ن کې د ترورېستانو د مرکزونو لېست سپارل غولولی دی. ښه بېلګه یې هغه هېواد ته د افغان حکومت لخوا په پاکستا
یادولی شو څو پر وړاندې یې پاکستان اقدامات تر سره کړي، خو له بده مرغه چې د افغانستان دا غوښتنه تر اوسه 

  .همداسې د کاغذ پر مخ پاتې او پاکستان هیڅ غوږ هم پرې نه دی ګرولی
ه د امریکا له فشار سره مخ شوی دی نو سیاستمدارانو یې همدا ډول هر کله چې پاکستان د نړیوالو په ځانګړې توګ

په خپل مداري سیاست سره د امریکا له فشارونو ځان خالص کړی دی. پاکستان د افغانستان په جنګ کې ګټې لري 
افغانستان په اړه خپل سیاست کې بدلون رانه ولي څو پورې چې په نړیواله کچه تر فشار الندې نه  او تر هغې به د

  .راغلیوي 
 

  ؟کابل څنګه په اسالم اباد باور کولی شي
 

  .دوې الرې شته چې کولی شي په عملې کېدو سره یې د افغانستان او پاکستان تر منځ د باور فضا رامنځته شي
 

 : یلومړ
 

پاکستان کولی شي  .يورته پناه ځایونه نه ورکو وا يپه عمل کې ثابته کړي چې د ترهګرو مالتړ نه کو پاکستان باید
چې عمالً هغه طالبانو ته چې د هغوی په خاوره کې شتون لري ګواښ وکړي چې یا دې د افغانستان له حکومت سره 
سولې مذاکراتو ته حاضر شي او که چیري حاضر نشي نو پر ضد به یې پاکستان او امریکا ګډ نظامي عملیات ترسره 

منځ کې امریکا کولی شي چې خپل قاطع دریځ کوي. که چیرې پاکستان له دغې کاره انکار وکړي نو بیا په دې 
روښانه کړي. امریکا کولی شي چې پاکستان اړ کړي څو له خپلې خاورې تروریستان وشړي او یا کم تر کمه مالتړ 

  .یې ونه کړي
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  :مدوی
 

ه جدیت امریکا د افغانستان او پاکستان تر منځ د اعتماد جوړولو په هکله خپل رول ادا کړي، داسې چې له پاکستانه پ
دې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو ته د حاضرولو پر ځای له خپلې خاورې  نوغواړي چې طالبا

او د پاکستان اوسني وضعیت ته  .وشړي یا دې سرکرده مشران ورته الس تړلي امریکا یا افغان حکومت ته وسپاري
  .اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي په کتو دا احتمال زیات دی چې دغه هیواد دې د افغانستان په

سازمان په خړ لیست کې شامل او له بلې خوا په کې روانه اونۍ ټاکنې ترسره  FATF پاکستان له یوې خوا د ځکه
کیږي نو دا مهال تر هر بل وخت ډېر اړ دی څو له امریکا سره اړیکې ښې کړي. امریکا کولی شي چې د پاکستان 

له خړ لیست  اخیستلو پاکستان وګواښي چې که چیري د ترهګرو مالتړ بس نه کړي نوله همدې مجبوریته په ګټه 
که چیري امریکا وغواړي نو کولی شي چې د پاکستان لکۍ سیده او الرې  .وروسته به مستقیماً تور لېست ته شاملیږي

  .ته برابر کړي
 پای
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