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 ۶۰/۶۰/2۶1۰          آصفي خوشحال
 

 پر ځای اعتراف؛ خو د څه لپاره؟
 

داسې حال كې چې په پام كې ده د روانې میالدي میاشتې )مارچ( په نیمایي  په
 كې د افغانستان، پاكستان، امریكا متحده ایاالتو او چین د استازو په ګډون څلور

اړخیزه غونډه کې له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرې وشي؛ پاکستان په 
نو څخه پرې د افغان رسمي ډول په هغه څه اعتراف کړی چې له پخوا وختو

 .حکومت، شنونکو او خلکو تور پورې کاوه
 

د پاکستان لومړي وزیر د بهرنیو او امنیتي چارو سالکار سرتاج عزیز ویلي د 
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به افغانستان کې د سولې او ارامۍ 

ورا د ش ټینګښت سره مرسته وکړي. ده چې واشنګټن کې یې د بهرنیو اړیکو
یوې څېړنیزې غونډې ته وینا کوله، اعتراف وکړ، چې طالب مشرتابه له خپلو 
کورنیو سره پاکستان کې اوسېږي، او له طبي اسانتیاوو یې ګټه اخلي، نو له 

 .همدې مخې یې هېواد پر طالبانو فشار راوړی شي
 

ړي هیواد کې د طالب اورپکو په روزلو که څه هم له دې وړاندې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف؛ په نومو
او مالتړ کولو اعتراف کړی و؛ خو دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د پاکستان لوړ پوړی چارواکی په نوموړي 

 .هیواد کې د تروریستانو په پناه ځایونو او د دغه هیواد له طبي اسانتیاوو څخه په ګټې اخیستنې اعتراف کوي
 

یږي چې د سرتاج عزیز د لوري دا اعتراف ولې پخوا نه کیدلو؟ د افغان سولې لپاره خو پوره دلته پوښتنه دا پیدا ک
څلور؛ څلور اړخیزې ناستې د پاکستان په ګډون ترسره شوې. ولې یي په دغو څلور اړخیزو غونډو کې؛ په پاکستان 

 په استفادې اعتراف نه کولو؟ يد دو کې د وسله والو طالبانو په پناه ځایونو او د دغه هیواد له طبي اسانتیاوو څخه
سیا زړه آې د باد کآهمداشان په تیر کې په پاکستان کې د افغان سولې اړوند کنفرانسونو کې په ځانګړي توګه په اسالم 

 په کنفرانس کې سرتاج عزیز ولې اعتراف نه کولو چې د طالبانو پناه ځایونه په دغه هیواد کې دي؟
لې اړوند هڅې زیاتې شوي نو د ځان لپاره یي له نړیوالې ټولنې د امتیاز زیاتونې لپاره خو اوس چې وینې د افغان سو

په داسې یو حساس وخت کې په هغه څه اعتراف وکړ؛ په کومو چې کلونه کیږي د افغان دولت له لوري تورن کیږي 
امنیتي چارو سالکار  خو دوی پرې غوږونه کاڼه دي. په داسې حال کې چې د پاکستان لومړي وزیر د بهرنیو او

سرتاج عزیز په یو حساس وخت کې په نوموړي هیواد کې د تروریستانو په پناه ځایونو او د دغه هیواد له طبي 
اسانتیاوو څخه په ګټې اخیستنې اعتراف کوي؛ او هغه هم د امریکا په پالزمینه واشنګټن کې؛ نو معنا یي یوازې همدا 

کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له امریکا د امتیاز راشکولو په هڅه کې  کیدالی شي چې په افغان سوله پروسه
 .دی

 

دې تر څنګ په افغان سوله کې د پاکستان له لوري د زیات امتیاز اخیستلو لپاره دا خبر هم دلیل کیدالی شي چې پر  د
و لپاره به د افغانستان او اساس یي ویل کیږي؛ پاکستان ژمنه کړې چې د روانې جګړې پر ضد د فتوا د صادرول

پاکستان د لویو دیني عالمانو د ګډې غونډې جوړولو ته الره هواره کړي. پخوا یو شمېر پاکستاني او افغان دیني عالمانو 
په خپلو هیوادونو کې جګړه حرامه بللې وه. خو دا به لومړی ځل وي چې د دوو هیوادونو عالمان په ګډه جګړه ناروا 

 .اعالنوي
 

که داسې په رښتیا هم وشي او په پاکستان کې د افغان جنګ پلوي مالیان لکه موالنا فضل الرحمن او نور د حکومت 
په پیسو چلیدونکي مالیان؛ په رښتنې توګه او د زړه له اخالصه په افغانستان کې جنګ ناروا وبولي خو له شک پرته 

ندي خو په تیر کې د پاکستان د مالیانو، پوځ او استخباراتو نیت چې دا به په افغانستان کې وسله والو طالبانو اغیز وښ
ته په کتو داسې هیڅ هیله مندي نشته چې ګویا پاکستاني مالیان دې په رښتونې توګه په افغانستان کې د جګړې د 
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وستیو رحراموالي لپاره فتوا صادره کړي. له دې ډول نمایشي او غولونکو څرګندونو هم څرګندیږي چې پاکستان په و
کې د افغانستان سولې په پروسه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له امریکا څخه د زیات امتیاز اخیستو په لټه 

 .کې دی
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

