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 ۲2/1۲/2۲1۲         خوشحال آصفي
 

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

 

امریکا په نوې ستراتیژي اعالن شوې او په کې په زغرده  سیا لپاره دآوروسته له هغې چې د افغانستان او جنوبي 
ویل شوي چې باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناهځایونه ختم شي؛ دغه هیواد تر سخت فشار الندې دی 
او ټوله هڅه یې دا ده چې په هر طریقه وي ځان له انزوا اوباسي. د همدې هڅو په لړ کې تیره ورځ د پاکستان لوی 
درستیز له یو لوړ پوړي پالوي سره د ارګ په دروازه ننوت. ارګ وایي، د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر 
جاوید باجوه او ورسره ملګري پالوي ژمنه وکړه چې هیواد یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هر راز 

 رۍ د سولې د میکانیزم مالتړ وکړي.همکارۍ ته تیار دی او چمتو دی چې د افغانانو په مالکیت او مش
 

که څه هم د ارګ د خبرپاڼې له مخې ویل شوي چې پاکستاني پالوي ژمنه کړې چې کاري ټیمونه به پر عملي او 
 تطبیقي پالنونو کار وکړي؛ خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان په ژمنو څومره باور کیدلی شي؟ 

 

 به خپل پخوانی دریځ بدل کړي؟ آیا پاکستان اصالح شوی او د افغانستان په اړه
 

 کابل ته د قمر جاوید باجوه په مشرۍ د لوړ پوړي پاکستاني پالوي د راتګ په اړه دوه تحلیلونه شتون لري. 
یو تحلیل دا دی لکه څنګه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي اعالن شوې او  لومړی:

باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناهځایونه ختم شي؛ نو پاکستان د نړیوالو  په کې په زغرده ویل شوي چې
په ځانګړې توګه د امریکا تر سختو فشارونو الندې دی نو پاکستان اړ دی څو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې د عملي 

 اقدام په کولو سره ځان له فشارونو خالص کړي. 
 

تان ملکي حکومت که هر څومره له افغانستان سره ښه نیت ولري خو که د همدارنګه تل ویل کیږي چې د پاکس
استخباراتو او پوځ یې خوښه نه وي؛ په افغانستان کې د جګړې په اور اوبه نه شیندل کیږي. یعنې یو تحلیل دا دی 

 غواړي په کابلچې د افغانستان جګړه مستقیماً د پاکستان پوځ او استخبارات اداره کوي او څو چې دغه مراجع ونه 
کې اور نشي مړ کیدلی. دا ځل د پاکستاني سفر ته په دې هیله مندي زیاته ده چې د پاکستان د مشر تر څنګ د 
استخباراتي ادارې مشر یې هم کابل ته راغلی دی. دا دې ښودنه کوي چې ګویا پاکستان په رښتیا هم د فشار احساس 

 د خالصون په خاطر هم په خپلو ژمنو تر یوې کچې عمل کوي.کړی دی او دا ځل به له انزوا څخه د خپل ځان 
 

که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکو د ترینګلتیا څخه وروسته پاکستاني پالوی د کابل  دويم:
ی. د په دروازه ننوځي؛ بلکې له دې وړاندې په لسګونو پالوي راغلي او کابل یې په خپلو تکراري ژمنو دوکه کړی

هر ځل چې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې په ټپه دریدلي یا پاکستان ځان د نړیوالو تر فشار الندې حس کړی دی؛ دغه 
هیواد له فشاره د خالصون لپاره یا د کابل یا د امریکا او یا د بل هیواد په دروازه ننوتی څو له موجوه فشاره ځان 

 خالص کړي. 
 

په سیاسي لوبه کې ډیر پیاوړی دی او په هر رنګه حاالتو کې کولی شي چې د  په ټوله کې ویالی شو چې پاکستان
هر ډول فشار څخه د خالصون لپاره الس په کار شي. خو تر ټولو جالبه ال دا ده چې هر کله که د کابل او اسالم آباد 

فغانستان ل میلمانه شوي دي؛ په اتر منځ د اړیکو د بیرته رغولو او د افغانستان مسالې د حل لپاره پاکستاني پالوي د کاب
کې د جګړې د سړیدو )د ژمي( موسم وي. په دغه موسم کې د هوا د سړیدو له امله تر یوې کچې په روانه جګړه 

 کې کموالی راځي او وسله وال طالبان پاکستان ته خپلو کورنیو ته ورځي. 
 

اکستاني چارواکي هم له دغه فرصته په ګټې نو په دغه موسم کې چې په طبیعي ډول په جګړه کې کموالی راځي نو پ
اخیستنې له کابل سره د اړیکو د رغولو اقدام کوي او هڅه یې دا وي چې وښیې له دوی )پاکستان( سره د خبرو له 
امله دا دی جګړه هم ارامه شوه. اوس دا ځل چې په تازه کې قمر جاوید باجوه او رضوان اختر کابل ته راغلي نو یو 
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ا دی چې ګویا پاکستان به یو ځل بیا له افغان حکومت او امریکا سره د تیر په څېر لوبه وکړي او له تحلیل هم همد
کابل سره د خبرو نتیجه به یې یواځې د پاکستان په ګټه وي. له کابل سره د اړیکو رغولو ګټه به پاکستان ته دا وي 

 چې د امریکا له فشارونو به تر یوې کچې رابهر شي.
 

ته د پاکستاني لوړ پوړي پالوي سفر په هر ډول تحیل کوو نو اړینه دا ده چې کابل دې هوښیار اوسي اوس که کابل 
او د پاکستان د هر ډول لوبې پر وړاندې دي سمدستي او جدي غبرګون وښیې. که دا ځل بیا هم پاکستان له افغانستان 

 او امریکا سره د لوبې هڅه کوله نو سمدستي دې ورسره جدي چلند وشي.
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