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 1۵/۰۶/2۰1۹              خوشحال آصفي
 

 ؛د پاکستان ژمنې او د کابل تمې
 آیا په پاکستان دا وار باور کیدلی شي؟

 

 غردهز په کې ستراتیژي اعالن شوې او په نوې په امریکا د لپاره اسیا جنوبي او افغانستان دوروسته له هغې چې 
شي؛ دغه هیواد تر سخت فشار الندې دی  ختم پناهځایونه تروریستانو د کې خاوره په پاکستان د باید چې ې،شو ویل

ولسمشر ځل بیا افغان یو او ټوله هڅه یې دا ده چې په هر طریقه وي ځان له انزوا اوباسي. د همدې هڅو په لړ کې 
پاکستان ته د سفر نیت کړی دی.د چارو شنونکي دا سفر تشریفاتي بولي،خو حکومت بیا د ازلي  يمحمد اشرف غن

ړي چې د خدای لپاره له پیشو غوا هم ظاهراً  ارګعملي طرح له ځان سره لري. ځي اوور دښمن کور ته په ننواتي
 مږه ونیسي.

 پاڼه تاریخي نوې یوه ترمنځ اباداسالم او کابل د چې،په مناسبت؛ خپلو خبرو کې وویل اختر کوچني د غني ښاغلي
 .ړيوڅې موضوع سولې د جدیت په سره مشرانو پاکستاني له به کېورته وخت  په او پرانېزي

 ځله یې څو،څو پالوي ملګري ورسره او باجوه جاوید قمر جنرال درستیز لوی پوځ د پاکستان دستاسو به په یاد وي،
 په افغانانو د چې دی چمتو ته همکارۍ راز هر کې برخه په مبارزې د سره ترهګرۍ له یې وادېه چې وکړه ژمنه

 .وکړي مالتړ میکانیزم د سولې د مشرۍ او مالکیت
 نيغ اشرف محمد ولسمشر ته اباداسالم»له رسنیو سره خبرو کې ویلې وزارت چارو بهرنیو د افغانستان دکه څه هم 

 خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان په ژمنو څومره باور کیدلی شي؟  «وشي غوښتنه همکارۍ عملي د به مهال پر سفر د
 به خپل پخوانی دریځ بدل کړي؟آیا پاکستان اصالح شوی او د افغانستان په اړه 

  محتمل دي:تګ په اړه دوه تحلیلونه د ور پاکستان د ولسمشر په کچه د لوړپوړي چارواکي
 ویل هزغرد په کېستراتیژي اعالن شوې  نوې په امریکا د لپاره سیاآ جنوبي او افغانستان لکه څنګه چې د ؛لومړی

شي؛ نو پاکستان د نړیوالو په ځانګړې توګه د  ختم پناهځایونه هګروتر د کې خاوره په پاکستان د باید چې ې و،شو
 ؛رهکولو سکې عملي اقدام د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ،چې پاکستان اړ دی  او امریکا تر سختو فشارونو الندې دی

 ځان له فشارونو خالص کړي. 
له افغانستان سره ښه نیت د پاکستان ملکي حکومت که هر څومره دا خبره تل الندې باندې کېږي،چې همدارنګه 

؛ په افغانستان کې د جګړې په اور اوبه نه شیندل کیږي. یعنې د خو که د استخباراتو او پوځ یې خوښه نه وي ،ولري
 رمستقیماً د پاکستان پوځ او استخبارات اداره کوي او څو چې دغه مراجع ونه غواړي په کابل کې او افغانستان جګړه

 دسفر ته په دې هیله مندي زیاته ده چې د پاکستان ته د افغان ولسمشر کېدونکي  پاکستاننشي مړ کیدلی. نو دا ځل 
دې  دا دد سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې هم ملګري دي او  تر څنګ صدراعظم

ن وا څخه د خپل ځان د خالصودی او دا ځل به له انز الندېفشار  ترپاکستان په رښتیا هم  څرګندویي کوي،چې ګواکې
 په خاطر هم په خپلو ژمنو تر یوې کچې عمل کوي.

افغان چارواکي د  ؛که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکو د ترینګلتیا څخه وروستهدویم: 
ونه په ځلونو سفرپخواني ولسمشر حامد کرزي هم پاکستان ته ننوځي؛ بلکې له دې وړاندې ور په دروازه  پاکستان

ا ی ېدلېهر ځل چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې په ټپه درو،خو دوکه کړی یې په خپلو تکراري ژمنو کړې و، خو 
پاکستان ځان د نړیوالو تر فشار الندې حس کړی دی؛ دغه هیواد له فشاره د خالصون لپاره یا د کابل یا د امریکا او 

 له موجوه فشاره خالص کړي. ځان څو  ټټر ډبولی، په غوښتنه یې د همکارۍیا د بل هیواد 
ز ښکاري،چې د دې پیاوړتیا تر شا یې سیمه ییپه ټوله کې ویالی شو چې پاکستان په سیاسي لوبه کې ډیر پیاوړی 

هر ډول فشار څخه د خالصون لپاره الس په کار  لهچې  ،او په هر رنګه حاالتو کې کولی شي ملګري هم الس لري
 .شي
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ې نو په دغس وسله والو فشارونه ډېر ښکاري او پاکستان هم د زهري مار په شان په لومه کې ګیر پاتې دی،اوس پر 
پاکستاني چارواکي هم له دغه فرصته په ګټې اخیستنې له کابل سره د اړیکو د رغولو  ده،چېطبیعي  وضعیت کې

مکرمه کې د ښاغلي غني او   ۀه مکدوی په خبرو کې صادق دي؛ښه بېلګه یې پچې خبره کوي او هڅه یې دا وي،
 عمران خان لیدنه ده.

 

چې پاکستان به یو ځل  دا ګمان هم کېږي،نو  پاکستان ته ور روان دی؛ ولسمشر اشرف غني بیادا ځل چې  ،چېاوس
 او د پاړوګرو په شان به له خپل مداریتوبه کار واخلي بیا له افغان حکومت او امریکا سره د تیر په څېر لوبه وکړي

ې د پاکستان په ګټه وي. له کابل سره د اړیکو رغولو ګټه به پاکستان ته دا کابل سره د خبرو نتیجه به یې یوازاو له 
،ځکه پاکستان اوسمهال له سخت اقتصادي حالت سره مخ وي چې د امریکا له فشارونو به تر یوې کچې رابهر شي

 ی؛ نو یوازینۍ الره یې همدا ده.د
سفر  ېدونکیک په توګه د کار له پیلولو وروسته پاکستان ته د ښاغلي غني دویم پاکستان ته د افغان ولسمشراوس که 

ډول لوبې پر وړاندې دي سمدستي چې کابل دې هوښیار اوسي او د پاکستان د هر  ،دهلیل کوو نو اړینه په هر ډول تح
غبرګون وښیې. که دا ځل بیا هم پاکستان له افغانستان او امریکا سره د لوبې هڅه کوله نو ، خو عقالني او اغېزناک 

دا ځل دې اجازه نه ورکولې کېږي؛ ځکه په کار ده،چې افغان حکومت باید له یوې سوړې څو،څو ځله و نه چیچل 
 شي.

 پای
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