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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

  

 ۲۰1۷/۰۸/۲۶ خوشحال آصفي

 

 غوغا ېشو هړجو ېستراتيژي او په پاکستان ک ېنو
 

په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعالن کړه؛ 
په دغې ستراتیژي کې پاکستان ته اخطار ورکړل وروسره جوخت یې په اړوند په پاکستان کې غوغا راپورته کړه. 

شوی امریکا نور په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر وړاندې غلې نه شي کېناستلی. ټرمپ ویلي چې امریکا په 
میلیاردونو ډالره د پاکستان په واک کې ورکړي خو نوموړي هیواد په خپله خاوره کې ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه 

په پاکستاني حکومتي چارواکو او سیاسیونو زلزله راوستې ده. اوس ترې الر ړي دي. دغې ستراتیژۍ اوس جوړ ک
 ورکه ده چې څه وکړي څو پر دوی د امریکا له لوري وارد  شوي فشار مخنیوی وکړي.

اړیکو درلودلو ټینګار او په دغه هیواد حکومت یې د امریکا انتقادونو ته په لومړي ځواب کې له افغانستان سره د ښو 
پوځ لوی درستیز یې جاوید باجوه ویلي چې له ترهګرۍ سره د اغېزناکې کې د سولې له بهیره مالتړ کړی دی. د 

مبارزې او دغه راز د سولې د خبرو لپاره باید د کابل او اسالم اباد تر منځ د باور فضا رامنځته شي. باجوه ویلي چې 
ابل کې د خلکو په وژنه یو ډول دردېږي او دواړو هېوادونه باید نور د یوه او بل د مالمتولو لوبه پای ته په الهور او ک

ورسوي. پاکستان په دغه دول څرګندونو غواړي یو ځل بیا افغان دولت او امریکا دوکه کړي چې ګویا پاکستان له 
 مکاري نه کوي.ترهګرۍ سره مبارزه کې صادق دی خو دا افغانستان دی چې ورسره ه

د حکومتي مقاماتو تر څنګ یې له هغو مذهبي مشرانو او سیاسي ګوندونو هم الره ورکه کړې چې د پوځ او استخباراتو 
د پاکستان د دفاع په مستقیمه الرښوونه فعالیت کوي او افغانستان او سیمه کې خلک ترهګرۍ ته رابولي. تیره ورځ 

پر پاکستان د امریکا ، موالنا سمیع الحق، او د طالبانو معنوي پالر د اتحاد مشرشورا په نامه د مذهبي سیاسي ګوندونو 
په ورته ي چې د پاکستان پوځ دې د حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي. ده د انتقادونو او اخطار په غبرګون کې ویل

 ټینګار کړی چې په افغانستان کې به جګړو ته دوام ورکوي.  مهال
تونخوا په اکوړه سیمه کې یوه دیني مدرسه لري چې په کې د طالبانو د پخواني مشر مال اختر سمیع الحق د خیبر پښ

 معنويمحمد منصور په ګډون، په سلګونو افغان طالبانو زده کړې کړې دي او له همدې کبله سمیع الحق ته د طالبانو 
څلویښت  مشر دی. په دغې شورا کې کابو اداتح نوم د وندونو پهګد پاکستان د دفاع شورا د مذهبي دی  پالر ویل کیږي.

د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مالتړه برخمنې دي. دغو ډلو له کلونو راهیسې په افراطي مذهبي ډلې شاملې دي چې 
 افغانستان کې د جګړې لپاره ترهګر روزلي او د مالي مالتړ لپاره یې ورته چندې راټولې کړي دي. 

اره له خپل پوځه دومره ګټه نه ده اخیستې لکه څومره چې یې له دغو افراطي مذهبي ډلو پورته پاکستان د خپل هیواد لپ
کړې ده. همدوی د افغانستان د جهاد دورې پر مهال د افغان جهادي ټیکه دارانو سره الس یو کړ او د افغانستان ملي 

ل. همدا اوس هم په افغانستان کې شتمنۍ یې چور، د پوځ الوتکې یې قاچاق او تاریخي ارزښتونه یې ویجاړ کړ
جنګېدونکي وسله وال طالبان د موالنا سمیع الحق، مال فضلو او نورو افراطي مالیانو په الرښوونه او د آی ایس آی له 

 مالتړه برخمن دي. 
د ي د افغانستان اړوند د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون کې د موالنا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې چې ویلي د

او دوی به په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکوي؛ هم د دې  پاکستان پوځ دې د حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي
ښکارندویې کوي چې طالبان د دوی عسکر دي او د دوی په خوښه او امر افغان وژنه ترسره کوي. باور مو دی چې د 

الرښوونه ترسره شوي. ځکه په نوې ستراتیژۍ کې پر موالنا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې هم د آی ایس آی په 
پاکستان ډیر زیات فشار راوړل شوی دی او اوس یې پوځ او ټول حکومت وارخطا دی چې څنګه کولی شي له یو ځل 

 بیا افغان حکومت او امریکا ته په سترګو کې شګې وشیندي او ځان ترې وژغوري.
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