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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 

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

 
 

 

 ۰۸/۰۹/۲۰۱۵                                           اصفي خوشحال
 

 دي ورکول دوکه ځانته کول؛ باور پاکستان په
 

په هیواد کې دننه د افغان په الس د افغان وژنې پروژه چا روانه کړې ده؟ اصلي لوبغاړي یې څوک دي؟ د کومو موخو لپاره د 
 جګړې اور تازه ساتي؟ افغان دولت یې په مهارولو او خپل دښمن په پیژندلو کې ولې پاتې راغلی دی؟

 دا او دې ته ورته په لسګونو پوښتنې شته چې ولس یې ځواب غواړي.
له کله نه چې د برتانوي هند څخه د پاکستان په نوم هیواد جال شوی دی؛ پاکستان په سیمه کې د سترو قدرتونو د استخباراتي لوبو په 

په سیمه کې د لویدیځ د موخو ترالسه کولو مسیر تګ کوي. اصال دغه هیواد هم د همدې شیطانت او رضالت، دوه په جنګ اچولو او 
په هدف د انګریز استعمار له لوري رامنځته شوی دي. له هغه ځایه، چې پاکستان د نړیوالو لویو قدرتونو د ګټو د خوندیتوب له پاره 

او موخو په مسیر رامنځته شوی، نو په سیاسي ډګر کې پرې باور یوه تېروتنه ده؛ ځکه طبیعي ده، چې دغه هېواد د هغوی د ګټو 
حرکت کوي. کله چې دا د نړۍ په نقشه کې شامل شوی؛ په افغانستان کې یې په الس وهنو پیل کړی دی او له بده مرغه او د افغانانو 
له بدې ورځې چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د پاکستان ضد د ګوتو په شمار څېرې واک ته رسیدلي چې بیا د لویو 

 مرسته او د پاکستان په مکار سیاست هغه هم ډیر ژر له صحنې لیرې شوی دی. قدرتونو په
دا چې په نړیوالو اړیکو کې د هیوادونو ترمنځ د معاملو، دیپلوماسۍ او جوړ جاړیو میعار هیوادنې ګتې او په بهرني سیاست کې د 

بده مرغه چې د افغانستان په واکمنانو کې دغه اصل بلمثل عمل ترسره کول د بهرني سیاست د خپلواکۍ او غښتلتیا په مانا دي؛ له 
 ډیر کمزوری و او حتا ډیرو یې لکه داوسني ګډ حکومت په شان له پامه غورځولی و.

پاکستان تل پر افغان دولت د خپل فشار لپاره بیالبیلې الرې په کار اچولي دي او الیې هم اچوي. کله یې په هغه هیواد کې له میشتو 
آلې په توګه کار اخیستی دی، کله یې زمونږ له کمزوري اقتصادي حالته ګټه پورته کړې او دلته له دغه هیواده په  افغان کډوالو د

واریدیدونکو توکو او زمونږ په صادراتویې ټیکس لوړ کړی دی. د دولت په چوکاټ کې دننه پاکستان ته وفاداره جاسوسانو فشار خو 
ګر یې خو د مټانو او مال د تیر حیثیت لري چې د غرب په مالي مرسته یې د افغان دولت او ال پر ځای پریږده، وسله طالبان او تره

 ولس په مقابل کې کاروي.
ډیر لیرې تاریخ ته نه ځو فقط د حامد کرزي او اوسني حکومتونو کې له افغانستان سره د پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د حامد 

ان ته یو طرفه امتیازات ورکول کیدل خو له څو کلونو وروسته بیا کرزی د پاکستان په کرزي د واک په لومړیو ورځو کې هم پاکست
شوم نیت پوه شو او له دغه هیواد سره یې ښکاره دښمني شروع کړه. خو له بده مرغه چې دا دښمني یې داسې مهال پیل کړه چې هم 

هیواد کې د غني او عبدهللا د ګډ حکومت له راتګ سره سم یې له غرب او هم له وسله طالبانو سره اړیکې خرابې وې. اوس دلته په 
پاکستان غواړي د افغانستان د دښمنۍ ځواک کاواکه کړي. د ولسمشر غني له لوري پاکستان ته ډیر نږدې کیدل او ورته یو طرفه 

ې ولس بیا د دغه هیواد امتیاز ورکول ددې سبب شول چې پاکستان الهم په خپل مکار سیاست کې پیاوړی کړي. خو له نیکه مرغه چ
په نیت پوه دی او هیڅکله به پرې دوکه نشي. په هیواد کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته په ټول افغان ولس کې د پاکستان 
ضد روحیه ال هم پیاوړې شوه چې په پایله کې دلته پاکستاني توکي تحریم کړل. ولس د دولت په هغه پالیسۍ هم سخته نیوکه وکړه 

اکستان ته د یو طرفه امتیاز ورکولو ترخه تجربه بیا تکرار کړه. هماغه و چې د ګډ حکومت مشر هم په لومړي ځل پاکستان چې پ
سره په تنده لهجه خبرې وکړې. له دغې کارنامې وروسته پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې د افغان دولت باور خپل کړي. تیره ورځ 

د وزیرستان په سیمه کې په وسله والو ترهګرو د بې پیلوټه الوتکې نمایشي برید وکړ. همدا شان  یې د همدې کار د ترسره کولو لپاره
د ریکا په کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت سالکار سرتاج عزیز حضور او د ولسمشر په ګډون د یو شمېر افغان چارواکو سره د 

ځل بیا د افغانستان په چارو کې د نه الس وهنې، په افغانستان کې د سولې هغه له کتنې وروسته پاکستاني چارواکو د پخوا په شان یو
او ثبات په راوستو کې د خپل تعهد او مرستې ادعا وکړه. عزیز د افغانستان له حکومته وغوښتل چې په عامه افکارو کې د پاکستان 

 ضد احساساتو مخنیوې وکړي.
او نړیوالې ټولنې ته وښایې چې ګویا اوس د ترهګرو د ځپلو لپاره کلکه او  اوس په دې ترتیب غواړي چې افغان دولت، افغان ولس

رښتینې اراده لري خو زه په افغان دولت او ولس غږ کوم چې د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو هیڅ کله هم په دغه مکار هیواد باور 
 ړي.ونکړي او په لوی الس د افغانانو له زړونو د پاکستان اړوند کرکه کمه نه ک

اوسنی ګډ حکومت که بیا هم پر پاکستان باندې په سیاسي مسایلو کې باور کوي، په حقیقت کې خپل ځان دوکه کوي چې بیه به یې بیا 
هم ولس پرې کوي. ځکه په دغه هیواد باور کول هغه تېروتنه ده، چې له شلمې پېړۍ راوروسته تر ننه تکرارېږي. پاکستان دوه 

افغان دولت خپلې غوښتنې په نره منلي خو په مقابل کې یې زمونږ دولت په دروغجنو ژمنو دوکه کړی  مخی سیاست لري، تل یې په
دی. دا د نن خبره نه ده، پاکستان د تاریخ په بهیر کې د افغانستان دوست او خواخوږی نه دی پاتې شوی او د خپل هېڅ ګاونډي سره 

 ستان ته په کار نه ده، چې د خیر هیله ترې ولري.یې ښه ګاونډیتوب نه دی پاللی، نو پر دې اساس افغان
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