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 ۲۰/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 پاکستان پر ځان خوله لګوي،
 

 یا خپل ساتلي مار ټک ورکړ؟
 

له یوې نسبتاً اوږدې آرامۍ وروسته تیره ورځ د پاکستان په سند آیالت د سیهون په سیمه کې د الل شهباز قلندر زیارت 
تنو یې زیات ټپیان کړل. د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو  ۲۵۰تنه یې ووژل او له  ۸۰کې برید وشو چې څه د پاسه 

د جماعت االحرار ترهګرې ډلې کړی چې په خبره یې افغانستان اړیکو سالکار سرتاج عزیز وایي چې د سند برید 
کې پټنځایونه لري. عزیز د افغانستان د ملي امنیت د شورا سالکار ښاغلي اتمر ته ویلي هغوی خواشیني دي چې ولې 

د افغان حکومت "د پاکستان له پرلپسې غوښتنو سره بیا هم د دغې ډلې پر ضد اقدام نکوي". پاکستان له دغه بری
ورسوته افغانستان ته تللې الرې او دروازې وتړلې. دا په تیره اونۍ کې لومړی برید نه دی چې په پاکستان کې ترسره 

مه په قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ کې ځانمرګی برید وشو چې پنځه تنه  ۲۷کیږي بلکې له دې وړاندې د سلواغې په 
تنه یې ووژل.  ۲کې یوه روغتون ته نېږدې بمي چاودنه وه چې په کې ووژل شول، په ورته مهال بل برید په پېښور 

همداراز له دغو بریدونو دوی ورځې وړاندې په الهور ښار کې د والیتي یا صوبایي اسمبلۍ مخې ته بمي چاودنه 
مه د خېبر پښتونخوا بنو کې د  ۱۹شوې وه چې په کې په لسګونو تنو مرګ ژوبله اوښتې وه. همداشان د سلواغې په 

 .پولیسان یې ټپیان کړي ول ۲ولیسو پر تاڼې هم ځانمرګی برید شوی و چې لږ تر لږه پ
 

د سند ایالت د لعل شهباز په زیارت کې د برید پړه داعش او د مومند ایجنسۍ، پیښور او خیبر پښتونخوا بریدونو پړه 
یر د بهرنیو اړیکو سالکار سرتاج وسله والو طالبانو او القاعدې په خپلې غاړې اخیستې خو د د پاکستان د لومړي وز

عزیز وایي چې د سند برید د جماعت االحرار ترهګرې ډلې کړی چې په خبره یې افغانستان کې پټنځایونه لري. افغان 
حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې د سند برید پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې کومې چې په افغانستان کې ډیر 

 .يخونړي بریدونه ترسره کړي د
 

که څه هم پاکستانی لوری ډیری وختونه په پاکستان کې د ترسره شوي بریدونو د پړې ګوته افغانستان ته نیسي خو د 
وروستي خونړي برید په اړه دوه احتماله شتون لري چې ممکن یاد برید یې  سند ایالت په شهباز قلندر زیارت کې د

 .ترسره کړی وي
 

توب ته په کتو داسې ښکاري چې پاکستان په خپل ځان خوله لګوي. اوس داسې لومړی: د پاکستان تیر سیاست او مکار
ښکاري چې نه یواځې د شهباز زیارت برید بلکې په پاکستان کې وروستي بریدونه ټول د هغه هیواد د استخباراتي او 

ټو لپاره خپل ولس پوځي ادارو لخوا پالن شوي او ترسره شوي وي. ځکه د دغه هیواد استخبارات او پوځ یې د خپلو ګ
په څوـ څو ځلي قرباني کړی دی او اوس هم ډیر احتمال شته چې یاد بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارو په غوښتنه 
ترسره شوی وي. پاکستان ځکه وخت ناوخت پر خپل ولس دغه ډول بریدونه ترسره کوي چې نړي په ځانګړي توګه 

ر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسي جوړولو اداره د ترهګرۍ پر ضد او د امریکا ته چې اوس د امریکا د نوي ولسمش
پاکستان په اړه پر پالیسۍ جوړولو له سره غور کوي؛ نو پاکستان غواړي دوی ته وښیې چې دوی د ترهګرو مالتړي 

ي دي؛ نه بلکې د ترهګرۍ قرباني دي. په دې ترتیب به هغه فشارونه چې پر پاکستان وارد شوي او یا واریدېدونک
 .مخنیوی وکړي او یو ځل بیا د امریکا نوې اداره وغولوي

 

دویم: پاکستان ته خپل ساتلي مار ټک ورکړ. پاکستان د نړۍ د لسګونو ترهګرو ډلو امن کور او رونځای دی. د دغه 
ډلو مالتړ هیواد استخبارات او پوځ یې په نورو هیوادونو کې د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره د بیالبیلو ترهګرو 

کوي. کله چې د افغانستان په کندهار والیت کې د متحده عربي اماراتو د سفیر او ډیپلوماټانو د وژل کیدو په اړه افغان 
حکومت کره اسناد متحده عربي اماراتو ته په الس ورکړل چې یاد برید په پاکستان کې پالن شوی و نو عربي چارواکو 
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ستاني اتباع وویستل. اوس داسې ښکاري چې متحده عربي امارات له پاکستان د سمدستي له خپل هیواده ګڼ شمېر پاک
 .خپل غچ اخیستو په خاطر په دغه هیواد کې د مېشتو ترهګرو ډلو پر مټ دغه وروستي بریدونه پالن کړي وي

ۍ ته برید که هر چا کړی وي خو اوس پاکستان ته دا فرصت په الس ورغی څو یو ځل بیا داسې لوبه وکړي چې نړ
دی، او باید چې پرې د فشار راوړلو پر ځای ورسره د ترهګرۍ ضد  وښیي دغه هېواد پخپله د ترهګرۍ قرباني

 .مبارزه کې مرسته وشي
 پای
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