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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

  
  

 ۲1/11/۲۱1۲          خوشحال آصفي
 

 پاکستان تیاره مړۍ؛ خو څنګه باید وخوړل شي؟
 

اودنو چپه داسې حال کې افغان دولت تل په افغانستان کې د ډیری وسله والو ځانمرګو بریدونو، ډله ایزو بریدونو او 
تر شاه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی او په پاکستان کې میشت وسله والو الس درلودو ته اشاره کړې ده؛ 
په ورته مهال یې په نړیواله کچه له پاکستانه د شکایت کولو ګواښونه هم کړي دي. په وروستیو کې افغان ولسمشر 

په ګډون د نړۍ د مشهورو سیاسي مشرانو په همغږۍ په نړیواله کچه غني هم د هندوستان د صدراعظم نریندار مودي 
له پاکستانه شکایتونه وکړل چې تر ډیره ښې پایلې یې هم درلودې. خو په وروستیو کې په امریکا کې د جمهوري 

؛ يغوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ چې د ډیپلوماسۍ پر ځای زور ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان ضد پالیسي لر
په واک ته رسیدو سره؛ دا زمینه ډیره برابره شوې ده چې نور دغه هیواد د سالمو ډیموکراتیکو هیوادونو له نوملړه 

 وایستل شي او د ترهګرو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړلی شي.
که و اړتیا نشته ځپه افغانستان کې د پاکستان د السوهنو او له ترهګرو ډلو د اسالم آباد مالتړ په اړه څه ویلو ته خ

اوس ګرده نړۍ په دې پوه شوې ده چې پاکستان د خپلې وجودې فلسفې د ساتلو په خاطر له خپل پوځ نه په ترهګرو 
ډلو ډیر متکي دی. اوس ترهګر پالنه او روزنه د پاکستان په اساسي هدف بدله شوې ده، د دغه هیواد د پوځ بقا اوس 

وزنې او ترهګریزو کړنو والړه ده. دغه هیواد په افغانستان او سیمه کې له په افغانستان او سیمه کې په ترهګرۍ ر
 ترهګرۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه ترالسه کوي. 

د همدې ستونزو له کبله افغان دولت په وار ـ وار په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت کولو 
کورنیو او بهرنیو مجبوریتونو او په بهرني سیاست کې له نیمګړتیاوو له امله یې شکایت ګواښونه کړي دي خو د ځینو 

نه دی شوی او یا که شوی دی نو په ډیره عادي طریقه او یا داسې چې د ملګرو ملتونو د بحث په اجنډا کې په افغانستان 
معنا چې یا امریکا چې د افغانستان  کې د پاکستان د السوهنو شکایت موضوع نه ده شامله شوې. مجبوریتونه په دې

ستراتیژیک نیږدې دوست دی؛ له افغانستانه یې پاکستان ته ډیر اهمیت ورکولو او له همدې امله یې د افغانستان شکایت 
ته ارزښت نه دی ورکړی او یا افغان حکومت په خپلو کورنیو مسایلو کې ګیر پاتې شوی او له پاکستانه شکایت ورته 

 درلود.لومړیتوب نه 
خو اوس چې په امریکا کې د پاکستان ضد څېره )ډونالنډ ټرمپ( د واک په ګدۍ کینې نو تر بل هر وخت اوس ښه 
زمینه د دې برابره شوې ده چې د هندوستان سره په همغږۍ او د امریکا په مالتړ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په 

د  په ټوله کې لو د نوموړي هیواد د مالتړ په اړه شکایت وشي.افغانستان کې د پاکستان د السوهنو او له ترهګرو ډ
دغې غږ لپاره باید افغان دولت ډیره البې ګیري وکړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې د ا موضوع 

ضد  نونیول شي. په همدې اړوند افغان حکومت پتیله ده چې په کاناډا کې د هالفیکس په نوم کنفرانس کې د پاکستا
 اسناد وړاندې کړي.

افغانستان د هالیفکس په نوم کنفرانس کې د ګډون لپاره خپل استازی لېږلی دی. دغه کنفرانس درې ورځې دوام کوي، 
چې په هغه کې به د لسو هېوادونو امنیتي چارواکي او کارپوهان ګډون وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي، 

ن لپاره د ملي دفاع وزیر عبد الله حبیبي کاناډا ته تللی او هلته به د افغانستان د امنیتي چې په دغه کنفرانس کې د ګډو
وضعیت ترڅنګ له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وشي. په یاد کنفرانس کې په پاکستان کې د ترهګرو 

کنفرانس کې له داسې اسنادو سره  د فعالیتونو په اړه هم خبرې کېږي. د ملي دفاع وزارت وایي، افغانستان په دغه
 ګډون کوي، چې په پاکستان کې د وسله والو پر مرکزونو او پټنځایونو داللت کوي.

اوس که له یوې خوا نه امریکا او نړیواله ټولنه، بل خوا نه هندوستان او له دې خوا نه افغانستان د پاکستان په خالف 
ګرو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي. او هر کله که پاکستان په غږ اوچت کړي نو لیرې نه ده چې پاکستان د تره

نړیواله توګه یو ترهګر هیواد وپیژندل شو نو بیا به په بشپړه توګه یوازې شي او بیا به د وسله والو طالبانو مالتړ خو 
 پر ځای پریږده آن د خپلو پوځیانو لګښت به هم برابر نه شي کړلی.
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