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 ۲۰۱۶/۰۵/۲۲ آصفي خوشحال

 

 کوي استازولي طالبانو د پاکستان
 

 په اسالم آباد کې د افغان سولې پنځمه څلور اړخیزه غونډه هم بې پایلې پایته ورسیده او  چې هغې وروسته له
د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت  ؛په زور او جګړه څوک طالبانو ته ماتې نه شي ورکولیچې پاکستان وویل 

، د افغانستان حکومت باید لومړی د جګړې په میدان کې پر طالبانو برالسی شي او بیا دې ډلې ته ویليمرستیال 
سره په مرکه کې چودري عزیز احمد رویټرز خبري اژانس  .امتیازونه ورکړي څو د سولې خبرو ته حاضره شي

د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان ، د افغانستان له حکومت سره ویلي
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې  .امنیتي ځواکونه د جګړې په میدان کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډب کړي

به په خپله  چې که طالبان یې د سولې خبرو ته حاضر نه کړای شول، د دې ډلې پر ضد ویلي وپاکستان تر دې 
 .خاوره کې اقدام وکړي خو اوس وایي چې د طالبانو پر ضد اقدام کول ګټه نه لري

اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د پاکستان له وروستیو څرګندونو څخه هدف څه دی؟ افغان حکومت ته څه پیغام ورکوي 
 ون راغی؟درجې بدل ۱۸۰او څه باعث شو چې د طالبانو د ځپلو اړوند د پاکستان په نظر کې 

چې طالبان په جګړه کې برالسي دي ه توګه وښایې غیر مستقیمداسې ښکاري چې  چوهدري عزیز احمد غوښتل په 
بله لویه مهمه خبره دا چې چودري نثار په ورته څرګندنو سره داسې ښکاري چې په لوی الس نو ولي سوله ومني. 

هرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر کم او د طالبانو د طالبانو استازولي کوي. دلته چودري عزیز د پاکستان د ب
 : استازی زیات ښکاري. خو په ټوله کې پاکستان له یادو څرګندونو څخه دوه موخې لري

: اصالً د پاکستاني چارواکي چودري عزیز احمد څرګندونې دا مفهوم لري چې غواړي دلته په افغانستان کې  لومړی
چې غواړي وښایې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر منځ په جګړه  د جګړې ډګر ګرم وساتي. په دې معنا

کې وسله وال طالبان الس بري دي او افغان ځواکونه یې د مقابلې وړتیا نه لري نو ولې وسله وال طالبان وسله پر 
څوي چې ځمکه کیږدي؟ په دې طریقې سره غواړي وسله والو طالبانو ته د جګړې کولو روحیه ورکړي او ویې ه

 روان کال هم د جګړې میدان ګرم وساتي.
دویم هدف : لکه څرنګه چې معلومیږي چې د پاکستان او د هغ د ستر مالي مالتړي هیواد امریکا سره اړیکې ترخې 
شوي دي. غواړي په افغانستان کې د امریکا سیاست او حیثیت په نړیواله کچه تر پوښتنې الندې راولي. د راپورونو 

موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو سالکار سرتاج عزیز د پاکستان مشرانو جرګې ته د امریکا او له مخې څه 
الوتکو په پېرلو کې د مالي مرستو د بندیز له امله  ۱۶پاکستان د اړیکو په اړه  وویل، چې د امریکا له لوري د ایف 

دي. همداشان په وروستیو کې پاکستان د له تېرو درې میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا اړیکې ترینګلې 
جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي په اړه د امریکایي حکومت او کانګریس غوښتنې رد کړي چې 
دې کار هم د امریکا او پاکستان تر منځ په اړیکو کې درځ پیدا کړی دی. بل پلو امریکایي کارپوهان او رسنۍ هم په 

دلیل پرته پر پاکستان د طالبانو د مالتړ تورونه لګوي. دا ټول هغه څه دي په نړۍ کې د  وروستیو کې له هر ډول
پاکستان اصلي څیرې بربنډیدلو ته زمینه برابره وي او پاکستان غواړي چې له امریکا څخه د خپل غچ اخیستلو په 

 ار وکړي.خاطر په افغانستان کې د امریکا په سیاست، ستراتیژۍ او حیثیت باندې سیاسي ګوز
بله لویه او اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د وسله والو استازولي کوي او له افغان حکومته د طالبانو لپاره د 
امتیاز غوښتنه کوي؟ که چیري له افغان سولې پروسې سره د یو ځای کیدو لپاره د امتیاز غوښتل د وسله والو 

دغه شرط افغان حکومت ته نه وړاندې کوي؟ وسله وال طالبان د طالبانو شرط وي نو بیا ولې په خپل طالبانو 
 پاکستان چارواکو ته څه اړتیا لري چې ګویا پاکستاني چارواکي دې د طالبانو له ټریبیونه غږ اوچت کړي؟

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر له یادو څرګندونو یو ځل بیا په ډاګه شوه چې طالبان خپلواک نه 
او د دوی هر کار، هر جنایت او هر نظامي برید لپاره د پاکستان لخوا ورته دستور ورکول کیږي او بیا یې دوی دي 
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امرونه مني. دوی د خپل بادار په امر او اشاره خپله خاوره، خپل هیواد او خپل وګړي په وینو کې غوپه کوي او د 
 پیسو په مقابل کې خپل ضمیر پلوري.
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