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 ځایوي سوک کې ځای په نوک د پاکستان

 
چې، افغانستان ورسره کلتوري، مذهبي، اقتصادي او دې ورته نورې ګډې اړیکې لري. دغه پاکستان هغه هېواد دی 

هیواد له جوړېدو بیا تر اوسه یو د افغانستان په جګړه کې ستره ونډه درلودلې ده. په دغه موده کې پاکستان له هر 
رنیو چارو کې ښکاره لوري هڅه کړې چې په یو نه یو ډول افغانستان ته سرخوږی جوړ کړي. کله یی په کو

السوهنه کړې، کله یی د مذهبي ایډیالوزۍ له الرې د جګړې ډګر ګرم ساتلی، کله یي له سرحدي سرو کرښو تجاوز 
کړی او کله یي د افغان دولت سره پټه دوه مخې ډیپلوماسي پر مخ وړې ده. له کلونو راهیسې د پاکستان د شف شف 

چې په یو نه یو ډول دغې کرښې ته رسمیت ورکړي او افغان دولت موخه د ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکول دي 
 ته په نړیواله کچه د دغې کرښې د رسمیت اسناد پیدا کړي.

په ډیورنډ کرښه له اغزن سیم له غزولو نیولی بیا په سرحدي سیمو )د ننګرهار په ګوشته کې دروازه، د پکتیکا په 
کې د افغانستان خاورې ته راننوتل( په دغو سیمو کې د افغانستان په انګور اډه کې دروازه، د کندهار په سپن بولدک 

خاوره کې تاسیسات جوړول، پر ډیورنډ کرښه خندق کیندل او په ورستیو کې له افغان ګډ حکومت سره د 
استخباراتي معلوماتو پټ تفاهم لیک السلیکول؛ د پاکستان دغه ټولې هڅې یوازې  او یوازې د ډیورنډ کرغیړنې 

ته درسمیت ورکولو په خاطر کوي. پاکستان اوس په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو لپاره د ډیورنډ کرښې د  کرښې
 رسمیت لپاره له افغان دولت څخه سند تر ګوتو کړي.

پر ډېورنډ کرښه د امنیتي پوستو پر ډېرولو بوخت  یو ځل بیا پاکستاني ځواکونهاوس په وروستیو ریپوټونه وایي 
سنۍ د دې هېواد د لوړ پوړو پوځي چارواکو له خولې لیکي چې د امنیتي تدابیرو د ال ټینګښت په پاکستاني ر .دي

د سرچینې له قوله پاکستاني پوځیان پر ډېورنډ کرښه په  .خاطر غواړي پر ډېورنډ کرښه امنیتي پوسته ډېرې کړې
پوځي چارواکي یې د مخالفینو اوښتو  باجوړ سیمه کې د امنیتي پوستو د ډېرولوو هوډ لري، چې د ایکسپریس په وینا

پاکستان وروسته له هغه دا اقدام کوي چې د ګډ حکومت مشر محمد اشرف غني اسالم اباد ته  .را اوښتو الره بولي
محمد اشرف غني عملیات کوي. په افغانستان کې  په خالف بهپخپل وروستي سفر کې ومنله، چې د پاکستاني طالبانو 

 .کې له پاکستاني چارواکو سره ژمنه وکړه، چې د مال فضل هللا په لټه کې به پوره هڅې کويد اسالم اباد په سفر 
پاکستان اوس د ډیورند کرښې په شاوخوا کې د ترهګرو د تګ او راتګ د مخنیوي په نوم پوځي تاسیسات جوړوي 

نړیوالو ته د ډیورنډ کرغیړنې او لویه هڅه یي دا ده چې په افغان دولت کې د نوک په ځای کې سوک ځای کړي او 
 کرښې د رسمیت لپاره مدارک او شواهد په الس راوړي.

پاکستان په وروستیو کې په پرله پسې توګه هڅه کړې له اوسني افغان دولته د ډیورنډ د رسمیت اړوند اسناد ترالسه 
ه کړې ده. د اوسني ګډ کړي خو په مقابل کې یي افغان دولت ګونګه روژه نیولې او پر وړاندې یي چوپتیا غور

حکومت له یوې کلنې دورې څخه پاکستان دومره ګټه ترالسه کړې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یي له پخواني 
حکومته نه وه ترالسه کړې. د ګډ حکومت له پیله اشرف غني پاکستان ته یو طرفه امتیاز ورکړی او اړیکې یي 

له صفره شروع کړې. له پاکستان ته سره د افغان دولت د  ورسره د پخواني ولسمشر او ولس د هیلو خالف؛
استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک او همداشان د )ایس، او، پي( سند السلیکول؛ د ګډ حکومت له لوري 

ډ د پاکستان ته د امتیاز ورکولو ښکاره بیلګې دي او لیرې نه ده چې د همدغو سندونو د السلیک په پایله کې د ډیورن
 .رسمیت لپاره هم سند ترالسه کړي

که ریښتیا ووایو نو افغانستان د پاکستان دپاره هیڅ ډول پالیسي نه لري د افغانستان دولت په پکار دي چې خپله 
پالیسي د پاکستان اړوند یو څه بدله کړي او همدا راز د پاکستان حکومت سره د اعتماد فضا منځته راوړل شي ـ د 

خلکو په کچه چې په هغې کې رسنۍ ، زدکړیاالن ، مدني ټولنې او داسې نور هم د اعتماد دې ترڅنګ د عامه 
جوړولو په بهیر کې راګډ کړې شي. که افغان دولت دغه دریځ خپل کړي نو د ارامۍ یو څه تمه شته که نه نو همدا 

 اوسنى حال به وي.
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