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 ۰۷/۰۰/2۰1۲          آصفي خوشحال
 

 د وروستیو بریدونو په ترسره کولو پاکستان څه غواړي؟
 

کابل ښار یو ځل بیا د افغانانو په وینو ولمبیدو، یو ځل بیا ډیرې میندې بورې، میرمنې 
زارت دفاع وکونډې او کوچنیان یتیمان شول. تیره ورځ د افغانستان تاریخي دښمن د 

ورځې  تیرېد وروستیو راپورونو له مخې د کابل د په منصوبینو خونړی برید وکړ. 

ویل  ډېر نور ژوبل دي. ۰۰شوي او تر  شهیدانتنه  2۲په دوو بریدونو کې لږترلږه 
کیږي چې چاودنې د ځانمرګو ترهګرو له خوا هغه وخت وشوې چې د ملي دفاع 

ګي پُل ته نږدې ودنه د مرادخانۍ د یک پیسه لومړنۍ چا .وزارت منسوبین رخصتېدل
د دفاع وزارت د دروازې مخ کې وشوه او له هغې وروسته کله چې خلک د لومړنۍ 
چاودنې د ټپیانو مرستې ته راټول شول، یو ځانمرګي بریدګر ورسره چاودیدونکو 

 هموادو ته چاودنه ورکړه. طالبانو د برید مسؤولیت منلی دی او ادعا یې کړې چې پ
دغه ځانمرګي برید کې یې د افغانستان د دفاع وزارت لوړپوړي چارواکي په نښه 

 کړي دي.

بل پلو له دغو دوو خونړیو چاودنو څو ساعتونو وروسته کابل ښار دریمې چاودنې هم ولړزاوه. تیره شپه شاوخوا 
له  ربم ځانمرګی برید وشو اویوولس بجې د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې د پاملرنې پر خیریه بنسټ لومړی د موټ

وال بریدګر د پاملرنې موسسې دفتر ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د هغې وروسته درې کسه وسله
سهار تر لسو بجو جګړه وکړه. دا پر کابل په دوو اونیو کې درېیم برید دی، تېره اوونۍ په پالزمېنه کې پر امریکایی 

ه شهیدان شوي وو. د معمول سره سم په افغانستان کې د ډیری بریدونو او ورانکارو کړنو تر تن 1۱پوهنتون برید کي 

شاه د پاکستان السونه وي او په وروستیو دوه اونیو کې په کابل کې د ترسره شویو بریدونو تر شا هم د پاکستان الس 
 کیدالی شي.

وروستیو بریدونو په پالن کولو او ترسره کولو سره  پوښتنه دا ده چې په افغانستان په ځانګړي توګه په کابل کې د
 پاکستان کوم هدف غواړي ترالسه کړي؟

د کابل په وروستیو بریدونو او په ټوله کې کې په ټول هیواد کې د وروستۍ ناکرارۍ تر شا پاکستان دوه لوی هدفونه 

 تعقیبوي.
په وروستیو کې د کابل ـ ډهلي اړیکې د پخوا په د کابل ډهلي اړیکو نیږدیوالي ته غبرګون: لکه څرنګه چې  :لومړی

پرتله ډیرې نیږدې او خوږې شوي دي او بل لور ته له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابوالي په درشل کې؛ د 
هند او امریکا تر منځ د لوی جنګي تړون السلیک سره پاکستان په سیمه کې خپل ځان بیخي یوازې ولید. له یو لوري 

ابل سره اړیکې ترینګلې دي، له بل لوري پرې د امریکا مرسته کمه شوې او له بل لوري پرې د هند او امریکا یې له ک

تر منځ جنګي تړون سخت فشار راوړی دی. د پاکستان مرکزي حکومت اوس په کور دننه د سیاسیونو له سخت فشار 
سۍ له وجې پاکستان له انزوا سره مخامخ سره مخ دی. پاکستاني سیاسیون وایي چې د مرکزي حکومت د غلطې پالی

کیدونکی دی. پاکستان له همدې حالته کړیږي او په افغانستان کې یاد بریدونو د ترسره کولو څخه یې هدف هم همدا 
دی چې افغان حکومت ته وښایي چې که له هندوستان سره اړیکې ډیرې خوږې کړي او پاکستان شاته وغورځوي نو 

پاکستان یاد بریدونه د کابل ـ ډهلي د نیږدې کیدونکو اړیکو په غبرګون کې کړي دي. په دې  پایله به یې همدا وي.

ډول بریدونو سره غواړي افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې هندوستان ته ډیر نیږدې کیدل یې خطرناکې پایلې 
 درلودالی شي.

ستي راپورونه وایې پاکستان هڅه کوي چې د د سولې څلور اړخیز ناکام بهیر بیا پیل ته الره هوارول: ورو :دویم

سولې د خبرو څلور اړخیز بهیر بیا پیل شي. د اکسپرس ټربیون ورځپاڼې د خبر له مخې پاکستان هڅه کوي چې د 
روانې میاشتې په اوږدو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غونډه 

ل کیږي په دې ناسته کې به د یادو څلورو هیوادونو چارواکي د شته اختالفاتو د حل هڅه وکړي څو بیا جوړه شي. وی
ځلې د څلور اړخیز بهیر پیل ته زمینه برابره شي. اوس په کابل او په ټول افغانستان کې د امنیتي حاالتو د ترینګلي 
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حکومت اړ کړي څو د افغان سولې د څلور اړخیزو  کولو په خونړیو بریدونو ترسره کولو سره پاکستان غواړي افغان
 غونډو ناکام بهیر د بیا ځلي پیل ته غاړه کیږدي.

د څلور اړخیز بهیر له بیا پیل څخه د پاکستان هدف دا دی څو په سیمه کې له افغانستان او امریکا سره یې اړیکې 
 توجه دی؛ مخنیوی یې وکړي.بیرته ښې شي او د سیاسي انزوا هغه خطر چې په سیمه کې پاکستان ته م
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