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 ۰۹/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 ،یداړلپاکستان لیوني سپي 
 

 له وفادارۍ پرته ملګرتیا غواړي
 
د اړیکو د  وروسته له هغې چې د کابل ـ اسالم اباد په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته ورسېده؛ پاکستان له افغانستان سره 

رغولو په هڅه کې شو. کابل ته یې بیالبیل دولتي پالوي یې کابل ته راغلل، څو ورځې وړاندې د پاکستان د پارلمان 
پالوی د ولسمشر غني د پخال کولو او د کابل او اسالم اباد د اړیکو د بیا رغولو لپاره راغی، دوه ورځې وروسته یې 

یو پالوي سره راغی او اوس دا دی ویل کیږي چې د ژورنالیستانو یو پالوی  د استخباراتي شبکې مشر نوید مختار له
 .یې کابل ته راغلی څو د رسنیو له الرې د دواړو هیوادونو تر منځ اړیکې له سره ورغوي

 

ي د ژورنالیستان یاد پاکستانی پالوی په داسې مهال کابل ته راځي چې له دې وړاندې د پاکستان پارلماني او د استخبارات
ادارې پالوي له کابله ناهیلې بیرته د پاکستان پر لور رهي شول. آن د استخباراتو پالوي سره یې افغان ولسمشر غني 
ډیر تند برخورد وکړ او ناهیلی یې پاکستان ته رخصت کړ. کله چې د پاکستان له پارلماني پالوي وروسته د آى اېس 

ورسره په ډېره ترخه ژبه خبرې وکړې او ورته یې وویل، چې  آى مشر نوید مختار کابل ته راغی، نو ولسمشر غني
که غوښتنې یې ونه منل شي او پاکستان په خپلو تېرو کړو ژمنو عمل ونه کړي، هیڅ افغان چارواکى به د اړیکو 

 .داخل شيرغولو په موخه پاکستان ته الړ نه شي او هیڅ پاکستاني چارواکي ته به اجازه ورنکړي، چې د افغانستان خاورې ته 
 

پاکستان د افغانستان به مقابل کې ډیر حساس سیاست پر مخ وړي، په دې معنا چې له هرې الرې او طریقې غواړي 
چې هم افغان برباد کړي او هم ورسره په ښکاره کې د دوستۍ اړیکې ولري. کله هم چې د کابل او اسالم اباد اړیکې 

آپشنونو په استفادې هڅه کړې چې دا اړیکې له سره ورغوي. اوس د دې ترینګلې شوي؛ نو پاکستان تل په بیالبیلو 
لپاره چې یو ځل بیا د کابل او اسالم اباد اړیکې عادي کړي؛ خپل څو پالوي یې کابل ته راواستول چې ولسمشر غني 

یې څومره پخال کړي. دا دی په همدې لړ کې یې دا ځل د رسنیو مشران راواستول. خو پوښتنه دا ده چې په رسنیو 
 باور کیدلی شي؟ د پاکستان رسنۍ څومره خپلواکې دي او په کومه کچه خپل رسنیز رسالت سر ته رسولی شي؟

 

په پاکستاني رسنیو څنګه باور کیدلی شي؟ دوی خو نه یوازې دا چې خپل رسنیز فعالیت یې هیر کړی دی بلکې 
ندې فعالیت کوي. ځکه تیره ورځ چې څو ورځې وړاندې مستقیماً د پاکستان د استخباراتي ادارې او پوځ تر قوماندې ال

د کندهار په سپین بولدک کې پر افغان خاورې پاکستاني پوځیانو برید وکړ او له کلک افغاني مقاومت سره مخ شول 
چې یو زغروال موټر یې وسوځېده، بل یې د افغان پوله ساتونکو السو ته ولوېد، د نورو تجهیزاتو سره سره یو 

ى پوځ او ورسره موټر یې هم افغان پوله ساتونکو ونیول، نو په هغه وخت کې همدغو پاکستاني رسنیو د افغان پاکستان
افغان پوځیان یې وژلي، له سلو زیات  ٥۰چارواکو او حکومت پر ضد پراخ پروپاګند او درواغ شروع کړل چې ګویا 

 .يیې ټپیان کړي او د افغان پوځ څلور پوستې یې هم له منځه وړي د
 

همداشان کله چې په سپین بولدک کې پاکستان پوځیان د سرشمېرنې په نوم افغان خاورې ته ننوتل او د افغان سرحدي 
ځواکونو لخوا یې کلک مخنیوی وشو؛ نو پاکستاني پوځیانو پر تورخم توغندیز بریدونه پیل کړل چې څو ټانکرونه په 

کې پاکستاني رسنیو د آی ایس آی او پوځ په اشاره د افغان کې وسوځیدل او یو تن په کې ووژل شو. په همدې وخت 
حکومت پر ضد بیا هم پوچ تبلیغات پیل کړل چې ګویا افغان حکومت په تورخم کې په پاکستاني ځواکونو برید کړی 
دی او ملکي خلک یې وژلي دي. او همداشان ډیری نورې بېلګې هم شته چې د استخباراتو او پوځ لخوا د پاکستاني 

نیو په انحصار داللت کوي. نو په داسې یو حالت کې چې رسنۍ یې هم د استخباراتو او پوځ لخوا منحصر شوې رس
 وي؛ کله د دوه هیوادونو د اړیکو په رغولو کې مثبت ګام اخیستلی شي؟

 

باید خپله  بیا هم وایم چې پاکستان لیوني سپي چیچلی دی چې له افغانستان سره له وفادارۍ پرته ملګرتیا غواړي. دوی
ملګرتیا او ښې اړیکې په عمل کې ثابتې کړي، که ښې اړیکې له کابل سره نه ساتي؛ نو کم تر کمه بد خو دې هم نه 
رارسوي. دا سمه ده چې پاکستان د نړۍ په نقشه کې د افغانستان ګاونډی هیواد دی او خالصون مو ترې نشي کیدلی 
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ستان له ګاونډیتوبه انکار وکړي. خو باید د ښه ګاونډیتوب لپاره کار یعنې دا امکان نه لري چې افغانستان دې د پاک
کار هغه وخت امکان لري چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې له دوه مخې پالیسۍ الس واخلي او په عمل  وشي او دا

 .ت حالت ونه لريکې خپله ملګرتیا ثابته کړي. له دې پرته که کلونه هم تیر شي د کابل ـ اسالم اباد اړیکې به ثاب
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