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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

  
  

 ۱1/1۱/۱۱1۲          يخوشحال آصف
 

 د ترهګرو مور؛ ترهګر ځپي
 

 په رڼا ورځ په سترګو کې شګې شیندل څه ته وایې؟
 

په داسې حال کې چې په هیواد کې د داعش ترهګرې ډلې زیاتیدونکې فعالیت د 
هیوادوالو تر منځ اندېښنې جوړې کړي دي؛ پاکستان وایې چې له چین روس او 

ن کې پاکستان په افغانستاایران سره په ګډه به په افغانستان کې داعش ډله ځپي. 
د وسله والو ډلو شتون خطرناک بللی دی. که څه هم افغان حکومت او د نړۍ 
هیوادونه دغه هیواد د ترهګرو مالتړی بولي خو پاکستان په مسکو له چین او 
روسیې سره په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د داعش سره د مبارزې ژمنه 

نستان په افغا رو وزارت په یوه اعالمیه کې ویلي؛د پاکستان د بهرنیو چاکړې ده. 
کې د نورو ډلو تر څنګ داعش زمونږ د ټولو لپاره ستر خطر دی او پر وړاندې 

افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی یې په ګډه مبارزه کوو. سوله ایز
امنځته ر او په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په موخه باید یوه سیمه ایزه اجماع

 شي.
په پاکستان له وړاندې دا تور دی چې په افغانستان کې د افغان وژنې لپاره یې 
بیالبیل وختونه بیالبیلې ډلې جوړې کړي دي. په تیر کې یې د مجاهدینو تر نوم 

اوه. کالندې د افغان وژنې د الرې سرالرانو مالتړ کاوه چې د مجاهدینو تر منځ یې د خپلمنځۍ جګړې اور ته پوکی ور
وروسته یې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو نظام په رسمیت وپیژانده او تر ننه د دغې ډلې مالي او مادي مالتړ 

مخه کړې ده. خو اوس کوي. اوس په ورستیو کې یې له نورو نړیوالو قدرتونو سره د داعش ترهګرې ډلې مالتړ ته 
 واړي په یو غشي دوه ښکاره ترسره کړي.په وروستیو کې یې داسې لوبه شروع کړې ده چې غ

په پاکستان د ترهګرو د مالتړ له امله نیوکې زیاتې شوي او د امریکا  لکه څرنګه چې په وروستیو کې :لومړی ښکار
په ګډون ګڼو نورو هیوادونو یې مخالفت ته مال تړلې؛ غواړي د امریکا له سیاالنو سره په الس ورکولو سره په ښکاره 

پلو لپاره الس په کار شي چې ویل کیږي د دوی له پراخ مالتړه برخمنه ده. پاکستان غواړي په ښکاره د هغې ډلې ځ
ي او داسې وښایې چې ګویا نه د داعش ځپلو سره د دوی پر وړاندې د نړیوالو او افغانانو په سترګو کې شګې وشیند

 یې هم الس په کار شوی دی.یواځې دا چې د ترهګرو له مالتړه یې الس اخیستی بلکې د ځپلو لپاره 
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه پاکستان په وروستیو کې د نړۍ په سیاست کې یواځې شوی دی  دویم ښکار:

په ځانګړي توګه له خپل لوی مالتړي )امریکا( سره اړیکې سړې شوي دی نو غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې 
په غو هیوادونو سره ځان ملګری او د د ځپلو تر نوم الندې د هغو هیوادونو چې داعش ډله د ځان لپاره خطر بولي؛

نو په همدې اساس ویلی شو چې پاکستان غواړي په رڼا ورځ د افغان  نړیوال سیاست کې خپل ملګري پیدا کړي.
  حکومت په ګډون د امریکا او نورو هیوادونو په سترګو کې شګې واچوي او خپل ځان ته ورپیښ خطرونه کم کړي.

بانو سره د پاکستان، چین او روسیې کېناستل او پرته له دې چې افغان پالوی په کې اصالً په مسکو له وسله والو طال
ګډون ولري؛ د افغانستان پر مسالې خبرې کول په بشپړ ډول غیر قانوني، غیر اصولي او غیر ډیپلوماټیک دي. دا 

 کې هیڅ ګډون ونلري؟ څنګه امکان لري چې د دوی پر وینا؛ اصلي اجنډا دې افغانستان وي او افغان پالوی دې په
افغان حکومت باید په رسمي توګه له پاکستان، روسیې او چین څخه د افغانستان په کورنیو چارو کې د السوهنې 
شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که داسې ونه شي نو پرته له شکه چې افغانستان به هر هیواد 

ه دې چې افغان لوری په منځ کې واچوي؛ د افغانستان په هره سرنوشت سازه د خپل هیواد یوه برخه وګڼي او پرته ل
مساله به پریکړې کوي. بیا به افغانستان د نړیوالو لوبو او سیاسي سیالیو لوی ډګر وي او د حاالتو کابو کول به بیا نه 

  افغان حکومت کولی شي او نه هم افغان ولس.
 پای
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