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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

  

 ۲۰۱۶/۰۱/۰۴ آصفي خوشحال

 
 هڅې سبوتاژ د پروسې سولې د لوري له جبهو کورنیو د

 
د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د آی ایس آی، د پاکستان د پوځ، د ایران او ځینې نورو کړیو له لوري د 

ولسمشر په یو نه یو ډول په افغانستان کې د سولې جنګ ډګر ګرم ساتل شوی دی. که څه هم دلته د وخت هر واکمن 
، د پاکستان پوځ، ایران او نورې استخباراتي علت یې دا دی چې آی ایس آیهڅې کړې دي خو پایله یی منفي وه. 

دوی ته  .ته د جګړې د روانې ساتلو لپاره په وجود کې انرژي تقویه کوي السپوڅو ډلوافغاني او بهرني خپلو  کړۍ
سم او په عصري تکنالوجۍ سمبال د جنګ ابزار ورکول کیږي. د دوی مالي او معنوي مالتړ کیږي.  د وخت سره

هغوی چې ټوپک په ځمکه ږدي او له جګړې الس اخلي، نو له هغوی څخه  ځینې جګړه مارې ډلېکله چې  خو
داني کیږي او ترور ځینې وژل کیږي، زنلخوا،  سوله ایز ژوند غواړي نو بیا د همدغو جنګ غوښتونکو هیوادونو

کیږي چې ښې بیلګې یي په پاکستان کې د طالب مشرانو وژل کیدل، بندي کیدل او ترور کیدل دي. خو ځیني نور 
  .په یو بل شکل ترې ګټه اخیستل کیږيکېږي، او  ویلېلکه کباړ شوې وسپنه او پالستیک یي بیا 

ې خبرې ګرمې شوې دي. نه یوازې افغان لوری بلکه اوس یو ځل بیا د افغان حکومت له لوري د سولې په ټپه دریدل
 پاکستان ته تر دې وړاندې حکومت افغاندا ځل په دې معامله کې د پاکستان تر څنګ امریکا او چین هم ښکېل دي. 

او په یو نه یو ډول په یو طرفه امتیازاتو هم نازول شوی دی خو پاکستان یي په مقابل لسیزې باج ورکړی،  ې، درهم
 .ان حکومت په تشو ژمنو غولولی او له نړیوالو یي هم امتیاز ترالسه کړی دیکې افغ

د  غنيد دلته د حامد کرزي له حکومت وروسته د اشرف غني او عبدهللا تر منځ د ګډ حکومت په رامنځته کیدو سره 
څو کسان د افغان  ۍډیرو هڅو او منډو ترړو په نتیجه کې پاکستان دې ته حاضر شو چې د افغان طالبانو په مشر

لومړی پړاو ترسره شو خو دویم پړاو د مال عمر پاره کینوي.لد خبرو  ېحکومت د استازو سره د میز پر سر د سول
د مرګ له اعالن وروسته تر ننه په ټپه دریدلی دی. دلته اساسي ستونزه یوازې دا نه ده چې ځینې بهرنۍ کړۍ د 

بلکه ځینې کورنۍ کړۍ هم شته چې په جنګ کې خپلې موخې، ګټې سولې د دویم پړاو پر وړاندې خنډونه جوړوي 
 او خپل سیاسي ژوند ویني او نه غواړي چې له طالب سره سوله وشي.

ځکه د دوی ګټو او اهدافو ته طالبان ډیر لوی خطر  وشي سوله غواړي د طالبانو سره نهدلته ځینې جبهې دي چې 
هم د  به نو طالبان وشي سوله که يفکر کې د دغه کړۍ په دې .يند ېهیڅکله دې خطر منلو ته تیاروی دی او د

ځینو مخکې غواړي د  نه او طالبان هغه څوک دي چې د هرڅه .شي افغانستان د حکومت په چوکاټ کې راداخل
په مرسته له پښو  بهرنیانود  . طالبان ځکه له دغو جبهو سره عقده لري چې ددوی نظام یيسره حساب وکړي جبهو

  وه.اوغورځ
دا څرګنده خبره ده چې د افغانستان په شان د یو جنګ ځپلي هیواد سوله دوه کورني او بهرني اړخونه لري. د 
افغانستان په څېر هیواد کې سوله باید لومړی له کورني اړخ سره وشي ځکه همدا کورنی اړخ دی چې د بهرني اړخ 

غورځولی شي او له بهرني اړخ سره خبرې کیږي نو لپاره د مال د تیر حیثیت لري. که چیري کورنی اړخ له پامه و
 دا به بیا یوه موقتي او نمایشي سوله وي چې ډیر ژر به خپل ماهیت له السه ورکړي.

که افغان دولت غواړي چې افغان ولس د یوې رښتونې، سرتاسري او دایمي سولې څښتن شي نو باید لومړی د 
بیا په بهرني اړخ کار وکړي. د دې تر څنګ افغان دولت باید د  سولې پر وړاندې کورني خنډونه له منځه یوسي او

د سولې په نوم اوسنۍ سولې عالي شورا په اوسني جوړښت ، میکانیزم او ستراتیژۍ کې هم تغیرات راولي. ځکه 
هسې د معاشاتو یا ځینو ته څوکۍ ورکړې په خاطر جوړه شوې شورا هیڅ ډول موثریت نه درلود او نه به یي ولري 

سوله هغه . نه شي راتلی په سوال او هیله لرلوسوله د نورو  همداراز .دې شورا مکانیزم له پیله سم نه وو ه دځک
 وخت شونې ده چې ریښتونی افغاني رنګ ولري او له افغاني ادرسونو یي په اړه خبرې وشي.
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