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 2تر 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۵/۱۲/۱۳ آصفي خوشحال

 
 ..!ووت تیر بیا ځل یو متفکر

 
 غني د مشهور متل په خالف چې وایی : ازمویل شوي ازمویل لویه خطا ده؛ ازمویل شوی پاکستان ازموي...!

د یو جنګ ځپلي هیواد سوله دوه اړخونه لري، یو یي کورنی اړخ وي او بل یی بهرنی اړخ. په کورني اړخ کې له 
تیر یا موجوده حکومت څخه بیزاره، بده خاطره لرونکي، واټن اخیستی او ګیله من خلک راځي چې په بیالبیلو پلمو 

دوست په الس کړولي او ځورولي وي. ددوي حقونه د وخت حکومت؛ یا په خپله او یا هم د خپل بهرني ستراتیژیک 
د موجوده یا تیر حکومت د چارواکو او زورواکو تر پښو الندې کړی وي او په همدې دلیل د حکومت او ددوي تر 

 منځ واټن رامنځته شوی وي چې ځینې یي بیا د حکومت له مخالفانو سره الس یو کوي. 
خ کې د نوموړي هیواد ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه شامل دي. د سولې بل اړخ بهرنی اړخ وي، په بهرني اړ

ګاونډي او د سیمي ځیني هیوادونه یی په جنګ او جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني او هڅه یي دا وي چې د 
جګړې ډګر ګرم وساتي. تر هغه چې په جنګ اخته هیواد په خپلو کورنیو چارو او بهرنو چارو او  پالیسیو کې د 

دو هیوادونو السونه رالنډ نه کړي؛ په هیڅ صورت یې وګړي د یوې رښتېنې او سراسري سولې له نعمته برخمن یا
کیدالی نشي. په جنګ اخته هیواد باید په هیواد کې دننه لومړی د کورني اړخ د پخالینې لپاره ګامونه واخلي او بیا 

د کورني اړخ له پخالینې او رضایت حاصلولو وروسته  په خپل هیواد کې د ګاونډیانو د تالي څټو السونه لنډ کړي،
باید ګاونډیان په دې قانع کړي چې د سیمي په یو هیواد کې د جګړې اور بل ساتل نورو هیوادونو او پخله دوي ته 
هم سرایت کوي، په جنګ اخته هیواد باید لومړی کورنی اړخ سولې ته راضي کړي او کورنۍ او بهرنۍ پیاوړې 

 ځته کړي تر څو د سوله په الر اچولې پروسه یي له خنډ سره مخامخ نه شي.پالیسۍ رامن
 راځو دلته د افغانستان د سولې په سست روان بهیر رڼا اچوو.

په افغانستان کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د افغان سولې اړوند ډیرې هڅې وکړې خو پایله یي د خلکو او د 
ه د اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت په منځته راتګ د سولې په ټپه پخواني ولسمشر د توقع خالف وه. دلت

پاکستان ته واړاوه.  پام دریدلې هڅې یو ځل بیا پیل شوی چې په ترڅ کې یي افغان ولسمشر اشرف غني خپل ټول
 غني فکر کاوه چې د پخواني ولسمشر کرزي خبره سوله د پاکستان او امریکا په الس کې ده نو هماغه و چې دغې
دواړو هیوادونو سره یي اړیکې ژورې کړې. نوي حکومت پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل څو له افغان دولت 
سره رښتینی شي او له ترهګرۍ سره رښتونې مبارزه وکړي خو لکه د پخواني ولسمشر؛ نوی افغان ولسمشر اشرف 

کله چې په پاکستان د اسیا زړه هیوادونو غني هم له پاکستانه زړه ماتی شو او هیلې یي پرې شوې. په وروستیو کې 
پنځم کنفرانس دایریدو نو د افغان حکومت له لوري په دغه کنفرانس کې د ګډون لیوالتیا کمه وه خو په ورته وخت 
کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي له ولسمشر غني سره وکتل او په پاکستان کې په دغه 

ډون او د افغان سولې پروسې د بیا پیل لپاره یی وهڅولو. ولسمشر هم په پوره هیله مندۍ او له کنفرانس کې د ګ
پاکستانه د خیر د تمې سره پاکسستان ته والړ او هلته یي په اسیا زړه کنفرانس کې ګډون وکړ. پاکستان چې له افغان 

افغان ولسمشر تود هرکلی وکړ او آن د غني  دولت سره د اړیکو د وروستۍ ترینګلتیا کړیده نو هلته په رسیدو یي د
د خوښۍ لپاره یي د توپ یوویشت ډزونه هم وکړل. ولسمشر د یو شمیر هیوادونو له استازو سره په څنګ کې د 
پاکستان لومړي وزیر او ځینو نورو چارواکو سره هم وکتل. ویل کیږي چې د پاکستان له لوري هم ورسره یو ځل 

 ې سره د همکارۍ ژمنې وشوې. ولسمشر غني یو ځل بیا په پاکستان باور وکړ.بیا له افغان سولې پروس
که د نوي افغان حکومت تیرې یوې کلنې دورې ته وکتل شي نو د ولس د غوښتنو خالف امنیتي حاالت ورځ تر بلې 

تونه لوړ هیواد د بې ساري اقتصادي رکود او بحران سره مخ شو، د خوراکي توکو او اجناسو قیمترینګلي کیږي، 
، په لویو او بنسټیزو پروژو ….. شول، د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ د ترټولو ټیتې کچې ته راولویده او

پانګونه نه کیږي او برعکس پانګونه ال هم له هیواده په فرار کې ده، فساد په ادارتو کې اوج ته رسیدلی، په دغه یو 
د حکومت کورنۍ او بهرنۍ ډیپلوماسي او پالیسي مو ده بهر وکوچیدل، هیوادوال له هیوا ۱۵۰۰۰۰کال کې تقریبا 
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 2تر 2 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

 

دومره کمزورې شوې چې تر اوسه نه یو توانیدلي د پاکستان دوه مخیتوب وپیژنو او پر وړاندې یي ورته دریځ 
ونیسو، متزلزل دریځ او د سالمې او پیاوړې ستراتیژۍ نشت والی چې په سیاسي او نظامي برخو کې یې لوی 

 وږی پیدا کړی دی.سرخ
دغه ټول موارد ددې باعث شول چې اشرف غني او په ټوله کې د ګډ حکومت شریکان؛ په ولس کې خپل باور له 
السه ورکړي. اوس چې د حکومت شریکانو په ولس کې خپل باور له السه ورکړی نو څنګه کولی شي چې د 

 یو ځل بیا تر السه کړي؟ افغانستان او افغانانو په ازلي  دښمن )پاکستان( د ولس باور
د ګډ حکومت شریکان چې په کور دننه د خپلو سیاسي مخالفانو چې، ورځ تر بلې یی په شمیر کې زیاتوالی راځي؛ 
مخه نه شي نیولی نو د افغانستان په چارو کې د پاکستان دالسوهنو د مخنیوي او د افغانانو لپاره یو ځل بیا د پاکستان 

 راروي؟د ښه نیت رجزونه څنګه تک
پر پاکستان د یو ځل بیا باور کولو او هلته د نواز شریف له لوري ستا د هرکلي په موخه د یوویشت توپونو پایله دا 
شوه چې دا دی کابل ته ستاسې په بیرته راستنیدو سره یي درته په ځانمرګي برید هرکلی وکړ، د آسیا په کنفرانس 

 زمونږ د ملکي  افغانانو د وینو بهیدل څه معنا لري؟کې ستاسې ګډون او دلته په کندهار والیت کې 
تاسې ښاغلی متفکر ولې یو ځل بیا د نواز شریف په مکر او فریب دوکه شولۍ؟ تاسې ولې د نواز شریف په هغه 

 تکراري خبرو بیا هم باور وکړ چې وایی د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی؟ 
انستان دښمن هیڅکله د پاکستان دښمن کیدلی نه شي ځکه د افغانستان تاسې ښاغلی ولې دا نه درک کوۍ چې د افغ

 دښمن پاکستان دی او پاکستان هیڅکله د ځان دښمن کیدالی نه شي؟
ښاغلی متفکر...! تاسې داسې څنګه د نړۍ دویم متفکر یاست چې د افغانستان ازلي دښمن )پاکستان( په مکارۍ مو 

 متیاز ورکړ؟فکر ونه رسید او یو ځل بیا مو ورته ا
چې د ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت شاوخوا افغان حکومت پر پاکستان پر داسې مهال یو ځل بیا باور کوي 

یوولس میاشتې د دغه باور ساتلو لپاره پاکستان ته امتیازات ورکړل خو دغه هېواد تر اوسه هم د ترهګرو ډلو مالتړ 
پلولو په هڅو کې دی. اصال په دغه هیواد باور او تکیه کول د کوي او د افغانستان پر بهرني سیاست د واک خ

افغانانو د بربادۍ په معني ده، پاکستان افغانان جنګ ته هڅوي او تر خپلي ګټي وروسته یي وژني، کله چې د سولې 
په  لومړی پړاو خبرې تر یوې ا ندازې د بریا پر لور روانې وې نو پاکستان یي پر وړاندې د خنډ رامنځته کولو

خاطر د طالب مشر مال عمر مړینه رسنیزه کړه، له هغې ورسته کله چې مال اختر محمد منصور د طالبانو مشري 
په غاړه واخیسته او کله چې افغان دولت په وروستیو کې یو ځل بیا د سولې لپاره هڅې پیل کړې نو پاکستان یو ځل 

ه موخه مال منصور وواژه. هر څوک چې  پر پاکستان باور بیا د افغان سولې پروسې پر وړاندې د خنډ د پیدا کولو پ
 کوي د مال محمد عمر او مال اختر محمد منصور په څیر به په مرموز ډول وژل کیږي.

اوسنی افغان حکومت ته په کار وه، چې د پخواني حکومت له کمزوریو زده کړه کړې وای او پر پاکستان د 
وای ضایع کړی. اشرف غني باید د هیواد پوځي رهبري او مدیریت له  تکراري باور پر ځای یي باید خپل وخت نه

سیاسي، تنظیمي، سمتي او مذهبي ډلو له نفوذ څخه خالص، استخباراتي اداره د سمتي ډلو له سیاسي نفوذ څخه پاکه 
د مقابل او تصفیه کړی وای. ځکه پوځي ځواکمنتیا مو سرحدونه ټینګوي او استخباراتي ځواکمنتیا مو پر پاکستان 

 فشار واردولو او نړیوال باور ترالسه کولو جوګه کوي.
تر هغو چې پاکستان عملي اقدامات ونکړي پرې باور کول په تېروتنې پسې تېروتنه ده. افغان حکومت پاکستان ته 

 تر اوسه یو طرفه امتیازات ورکړي، خو دا ځل باید له فرصته مناسبه استفاده وکړي.
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