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  ۲۰۱۵/۱۲/۲۸                                             آصفي خوشحال

 

 ! و؟ راغلی ته څه شريف جنرال
 

د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف، چې په پاکستان کې د قدرت اصلي خاوند بلل کېږي، تیره ورځ 
په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او اجرایي رییس سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. راپورونه وایي چې جنرال 

 و ته د سولې په بهیر کې د بشپړې همکارۍ ژمنه ورکړې ده.شریف افغان چارواک
که له افغانستان سره د پاکستان نیت، تیرو اړیکو، نوموړي هیواد ته د پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو سفرونو 

ه دغه پایلو، دلته کابل ته د راحیل شریف تیرو دریو او نورو پاکستاني چارواکو تیرو سفرونو پایلو ته وګورو نو ل
راحیل شریف سفراوس هم دافغانانولپاره ریښتونی نه دی او د شک په سترګه  سفره هم ډیره تمه نه شي کیدالی. د

ورته کتل کیږي. دا تیر څوارلس کاله پاکستان ته په بیالبیلو بڼو امتیازات او حتا ډیری وختونه؛ له دغه هیواده د 
ل شوي دي؛ خو پایله یي تل د ولس او افغان دولت د هیلو خالف ریښتونې همکارۍ په هیله یو طرفه امتیازات ورکړ

او د پاکستان په ګټه راوتلې ده. له دغه ناولي هیواده د ریښتونې همکارۍ تمه په هغه مهال کیدالی شي چې دا هیواد 
افغان  لومړی په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې او روزنځایونه له منځه یوسي. که پاکستان په رښتیا غواړي په

سوله کې همکاري وکړي باید هغه ډلې وځپي چې د افغانستان پر ضد وسله واله مبارزه کوي. که راحیل شریف په 
رښتیا د افغان سولې پروسې د بیا پیل لپاره راغلی وي نو لومړی باید وسلوال طالبان دېته راضي او چمتو کړي چې 

 ړي او بیا د سولې د پروسې د دویم پړاو اړوند اقدام وکړي.د دویم پړاو خبرو د پیل وړاندې په اوربند هوکړه وک
، پاکستان تل د خپلو هم بې ګټې دیسفر اوسنی د جنرال شریف اصالً د پاکستانیو چارواکو تیرو سفرونو ته په کتو 

 که افغان حکومت د سولې خبرو ته منظم پالن جوړ نه کړي؛ نو .ګټو لپاره افغان حکوت په تشو ژمنو غولولى دى
ورته سفرونه د سولې په برخه کومه مثبته پایله نه لري. ځینې شنونکي بیا وایي، پاکستان غواړي د هند د لومړي 
وزیر سفر، چې افغانستان ته ډېر ګټور و، تر پوښتنې الندې راولي او هڅه کوي، چې دلته د خپلو پلویانو په مرسته، 

ف یاد کړي؛ خو په حيیيت کې داسې نه ده. پاکستان چې په حکومت کې یې لري دا سفر یو ډول د پاکستان خال
هیڅکله د افغانانو له زړونو د هندوستان لپاره محبت نه شي کمولی او هیڅکله د هندوستان اړوند منفي ذهنیت سازي 
نه شي کولی. راحیل شریف دلته یوازې د سولې خبرو د بیا پیل لپاره نه و راغلی بلکه دلته افغان دولت او پاکستان 
یو ډول پټه ډیپلوماسي شروع کړې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس راحیل شریف دلته د ډیورنډ کرښي 
دواړو لورو ته د امنیت د کنټرول د میکانیزم  پیداکولو لپاره راغلی و. دلته خبره یوازې هغه نه ده کومه چې 

طالبانو پر ضد پر ګډې مبارزې هم خبرې وشوې. چارواکي زمزمه کوي بلکه د شریف په دغه سفر کې د پاکستاني 
 افغان چارواکي د پخواني متل په مصداق؛ خپل مړي په تخته پریږدي خو د بل جنازې ته درومي.

په افغانستان کې د اشرف غني او د عبدهللا تر منځ د ملي یووالي تر نامه الندې حکومت له پیل راهیسې دا د راحیل 
ته یي کوي او د ملي یووالي حکومت هم د ولس د غوښتنو او هیلو خالف عمل کوي. شریف دریم سفر دی چې کابل 

افغان دولت او د پاکستان تر منځ پټه ډیپلوماسي روانه ده. حکومت رسنیو او ولس ته یو څه وایي خو د پردې تر شا 
یو ډول یو طرفه امتیاز بله معامله روانه ده. د ملي یووالي د حکومت مشرانو د شریف په هر سفر کې پاکستان ته 

 ورکړی دی. ولس سوله غواړي خو داسې سوله نه چې دوی ته د ملي ارزښتونو او ګټو په قیمت تمامه شي.
د روان کې  له تیرو څو لسیزو راهیسي پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعالن شوي جګړې بوخت دى. په هیواد

ي دي. حکومت وایي، روانه جګړه استخباراتي او دښمن غواړي ویشلهم په اړه د خلکو او حکومت نظرونه  جنګ
خو ولس د روانې جګړې  ښودنه وکړي او ولسي وګړو د بریدونو له الرې زور تاسیساتوپر افغان ځواکونو، دولتي 

په اړه د دولت ناکاره او کمزورې پالیسیو نیوکه کوي. ولس نیوکه لري چې ولې له تیرو څو لسیزو راپدیخوا په 
 اد کې د پاکستان د السوهنو د مخنیوي او له دغه هیواد سره د متيابلو اړیکو پالیسي جوړه نه شوه.هیو
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. دلته د جګړې د ډګر د ده چې افغانستان د بهرنیو دسیسو په پایله کې اوس د جګړی نوی پړاو ته داخلیږی سمهدا 
الب هغه بدیل دی چې جنایات یي له طالبه ګرم ساتلو لپاره د طالب پر ځای اوس بل بدیل پیدا شوی دی. داعش د ط

په مراتبو لوړ او زړه بوږنونکي دي. خو ولس نور له دغه اوره ځان او د هیواد ساتل غواړي. ولس نور نه غواړي 
 چې هم یي پاکستان او هم یي افغان دولت په تکراري ژمنو او شعارونو وغولوي.
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