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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

  
  

 1۱/11/۶۱1۲          خوشحال آصفي
 

 اسالم آباد نوی جال؛ پګواش په پاکستان کېد 
 

ونډه غ راتلونکېکاناډایي موسسه )پګواش( چې تراوسه پوري یې د طالبانو په ګډون د سولې څو غونډې جوړې کړي، 
باد آم الزمېنه اسالجوړوي. په دې غونډه کې به، چې ګومان کېږي، راتلونکې اوونۍ د پاکستان په پباد کې آپه اسالم 

کې جوړه شي، د احدي ترڅنګ د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک، ضیا الحق امرخېل، روح الله وکیل، خلیل الله 
صافی او یو شمېر نور هم د افغانستان په استازیتوب؛ او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د آی 

یني نور به د پاکستان په استازیتوب ګډون وکړي خو تر اوسه د وسله والو ایس آی پخوانی مشر اسد دراني او ځ
طالبانو د استازو په اړه څه نه دي ویل شوي خو ګمان کیږي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر غړي به د اسالم 

دواړو  ي به داباد عونډې ته ځان ورسوي. د پګواش سرچینې وایي چې د افغانستان او پاکستان له لوري ګډون کوونک
هیوادونو د حکومتونو رسمي استازیتوب نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی 

 چې په اوس وخت کې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره کوم پالن نه لري. 
والو طالبانو د استازو تر منځ غیر رسمي  دا لومړی ځل نه دی چې د پګواش په منځګړیتوب د افغان حکومت او وسله

او یا رسمي لیدنې کیږي بلکې له دې وړاندې په فرانسه، جاپان، قطر، متحده عربي امارت او څو نورو هیوادونو کې 
هم د افغانستان د سولې په اړه غونډې ترسره شوې دي. خو د پاکستان د مستقیمې او یا غیر مستقیمې السوهنې له امله 

بې پایلې پایته رسیدلې دي. اوس پوښتنه دا ده؛ په داسې حال کې چې پاکستان په خپلو کورنیو مسایلو کې  دغه خبرې
بقا لپاره د بدیل هیواد په لټه کې دي؛ په اسالم آباد  انو ته شا کړې ده او طالبان هم دد ګیر کیدو له امله وسله والو طالب

 هیر سره څومره مرسته وکړي؟کې ترسره کیدونکې غونډه به د افغان سولې له ب
پاکستان تل هڅه کړې چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ نېغ په نېغه خبرې سبوتاژ کړي او دا ځل هم هیڅ څرک نه 
لیدل کیږي چې پاکستان دې له افغان سولې بهیر سره مرسته وکړي. د پګواش راتلونکې غونډه اصالً له سولې پروسې 

یو ځل بیا د افغان حکومت وخت ضایع کول دي. اصالً دا د پاکستان یو جال دی چې  سره هیڅ مرسته نه کوي بلکې
افغان حکومت ته یې غوړلی او غواړي چې د سولې هغه پروسه چې افغان حکومت په کې د پاکستان د نه همکارۍ 

امتیازونو شکول دي. له او دوه مخي توپ له وجې په ټپه درولې؛ بیا پیل او هم د افغان حکومت او هم له نړیوالو د 
که د وسله والو طالبانو دریځ ته وکتل شي نو دوی هم اصالً حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کیني. 

 دوه دلیلونه شتون لري چې وسله وال طالبان په اوس مهال کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضریږي.
راګیر کیدو له امله وسله والو طالبانو ته پخوانۍ پاملرنه کمه کړې ده  پاکستان په خپلو کورنیو مسایلو کې د لومړی:

چې له امله یې دغې ډلې د خپل سیاسي پایښت لپاره نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. په ورته مهال روسیې او ایران 
په خپله خاوره هم ورته د مرستې ډاډ ورکړی دی. همدا څه موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ایران 

کې وسله والو طالبانو ته د اوسیدو کورونه ورکړي دي. نو په داسې حال کې چې وسله وال طالب ته د جنګ لپاره 
 وسله او مهمات او د اوسیدو لپاره خوندي پناه ځای برابر شي نو په کوم صورت به له جنګه الس واخلي.

پاکستان کې دي؛ په یو ډول له پاکستاني حکومت سره ګرو  هغه طالب مشران چې کورنۍ او کاروبارونه یې په دويم:
دي او دوی نشي کولی چې د آی ایس آی له اسارته راخالص شي. بناًء پاکستان ته یې ډاډ ورکړی چې له افغان 
حکومت سره سوله نه کوي. تیره ورځ پاکستانۍ ایکسپرس ټربیون ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله لیکلي و چې د 

درې کسیز پالوي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او دوی ته یې ویلي چې له افغان حکومت سره اوس  قطر دفتر
مهال د سولې لپاره کوم پالن نه لري. تېره اکتوبر میاشت کې ګارډین ورځپاڼې ویلي و چې افغان حکومت او طالب 

تاني چارواکو د قطر دفتر استازي وسله والو په قطر کې د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. تر دې وروسته پاکس
پاکستان ته وربلل، څو په دې اړه وضاحت ورکړي. پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د سولې په خبرو 
کې یې رول له پامه وغورځول شي، نو دا پروسه به بریالیتوب ته پرې نه ږدي. اوس دغه پالوي ویلي چې له افغان 

 د سولې د خبرو کوم پالن نه لري.حکومت سره په لنډه مهال کې 
 

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

