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 نفیس ذکریا سرتاج عزیز ته د اوړو پوزه جوړوي
 

وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادوالو څو ورځې وړاندې د پاکستان سفارت مخې ته د پاکستان پر ضد الریون 
ه کابل پ ترسره او په افغانستان کې یې د دغه سفارت د بندیدو غوښتنه وکړه؛ پاکستان یې په اړه غبرګون ښودلی دی.

نفیس ذکریا له قوله ویلي،  پاکستان سفارت په یو بیان کې، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند محمدکې د 
ذکریا په غیر  نفیس ثباتۍ کې په دغه هیواد کې دننه میشتې تروریستي ډلې الس لري.چې د افغانستان په ناامنیو او بې

غانستان کې د ترهګرو په مالتړ تورنه کړې ده او په یو ډول ( په افRAWمستقیم ډول د هندوستان استخباراتي اداره )
  .د خپل هیواد د سپیناوی هڅه کړې ده یې

 

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي "افغانستان له ډیرو تروریستي ډلو سره الس او ګریوان دی او په دغه 
رو او نو طالبانو، داعش، القاعدې، جماعت االحرارهیواد کې بې ثباتۍ، د حقاني ډلې د مشرانو، افغان او پاکستاني 

ر پر تي حاالتو توډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده، له همدې امله دا سمه نه ده چې په افغانستان کې د خراب امنی
 نورو واچول شي."

 

یر ولو منکریږي چې تپاکستان په داسې حال کې په خپل هیواد کې د ترهګرو له روزلو او ورته د پناه ځایونو له ورک
کال د دغه هیواد ملي امنیت سالکار سرتاج عزیز د پاکستان په خاوره کې د یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د 

 کورنیو موجودیت تائید کړی وو.
 

بل لور ته افغان حکومت د پاکستان د یادو څرګندونو په تړاو خپل غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو 
، د پاکستان هغه ادعاوې چې ویلي یې دي تروریستي ډلې او مشران یې په افغانستان کې دي، بې اساسه بللې وزارت

د افغانستان د دولت بهرنی سیاست داسې »شکیب مستغني ویلي  دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد
یزې ولري او یا له یو هیواد سره د افغانستان نه دی، چې له یو هیواد سره یې د اړیکو څرنګوالی پر بل هیواد اغ

نوموړي زیاته کړې پاکستان تل ادعاوې « اړیکې، له بل هیواد سره د افغانستان د اړیکو او همکاریو په ګرو کې وي.
 یې هم د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې کړي نه دي. هیڅکلهکړي خو 

 

 پوزهسرتاج عزیز ته د اوړو 
 

مهال کله چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا تر منځ د افغان سولې څلور اړخیزې ناستې روانې وي نو په هغه 
د دې لپاره چې له افغان سولې پروسې سره د  پاکستان په کې د سیاسي شوړې فرصت لیدلو. په هغه مهال سرتاج

په زغرده اعتراف وکړ چې دوی  از ترالسه کړي؛مرستې په نوم به هم له افغانستان او هم د سیمې له هیوادونو امتی
اوس چې یاده د څلور اړخیزو ناستو لړۍ ناکامه او د پاکستان خو  .په ترهګرو نفوذ لري او په پاکستان کې اوسیږي

له خولې سیاسي مړۍ ووتله نو اوس یې د بهرنیو چارو وزارت د سرتاج عزیز د هغه مهال په خبرو د پردې اچولو 
 د اوړو د پوزې جوړولو هڅه کوي. او نوموړي ته

 

دا سمه ده چې افغانستان له ډیرو تروریستي ډلو سره الس او ګریوان دی او په دغه هیواد کې بې ثباتۍ، د حقاني ډلې 
او نورو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې  د مشرانو، افغان او پاکستاني طالبانو، داعش، القاعدې، جماعت االحرار

ونه یه پاکستان دا فکر هم کړی چې؛ دغو ترهګرو ډلو ته چې په افغانستان کې دننه بریدونه کوي؛ روزنځاده، خو آیا کل
 او پناه ځایونه یې چیرته دي؟

 

 آیا دوی له آسمانه رالویدلي دي او که د آی ایس آی د ترهګرو چرګو څخه راوتلي چرګوړي دي؟
ایران په مرسته د یوې نوې نیابتي جګړې لپاره بستر جوړولو اصالً پاکستان اوس په افغانستان کې د روسیې، چین او 

په هڅه کې دی. په دغو ډول څرګندولو سره غواړي د نړیوالو پام بل لور ته واړوي او په خپله له دغه فرصته ګټه 
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 انستان کېغپه اف د افغانستان د بربادۍ لپاره بله لوبه جاري وساتي. د پاکستان په باور د هغوی د ګټو لپارهپورته او 
ځکه له یوې خوا د افغانستان له جګړې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي الزمي دی،  جنګ، جګړې او د ترهګرو شتون

حاضرولو په نوم له نړیوالو پیسې  و د مذاکراتو میز ته د طالبانو داو له بلې خوا به د افغان سولې سره د مرستې ا
سیمه کې له سیاسي یواځیتوبه خالص کړی وي. په دې معنا چې په  وشکوي. او له بل لوري به پاکستان ځان په

افغانستان کې د جنګ د فکتور او عامل )وسله والو طالبانو او داعش( څخه په استفادې به له روس، چین او ایران 
 سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
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