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خوشحال آصفي

له قطر مخکې اسالم اباد ته سفر؛
پاکستان به طالبانو ته څه ووایې؟
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د روانې فبروي میاشتې په  ۲۵نېټه د قطر په دوحې کې د امریکا او طالبانو تر منځ
بل پړاو خبرې ترسره شي؛ دغې ډلې اسالم آباد ته د سفر موزې په پښو کړي دي .طالبانو ویلي چې سبا دوشنبې به
اسالم آباد کې له عمران او نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري .پاکستان هم ویلي چې اسالم آباد ته د طالبانو سفر
د پاکستاني حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي.
په ورته مهال بیا افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو په پر اعالن شوي سفر ملګرو ملتونو
ته رسما ً شکایت کړی دی .افغان حکومت د یو لیک له الرې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي ،پاکستان ته د طالب
استازو د سفر په اړه له افغان حکومت سره هېڅ ډول سال مشوره نه ده شوې ،او طالبانو سره د پاکستاني چارواکو
لیدنه به د دې ډلې په رسمیت پېژندنې په مانا وي .د لیک په پای کې له امنیت شورا غوښتنه شوې چې د خپلو ټاکل
شویو اصولو په رڼا کې د دې قضیې په اړه اړین ګامونه پورته کړي.
پوښتنه دا ده چې د قطر له ناستې وړاندې اسالم آباد ته د طالبانو سفر د څه لپاره ترسره کیږي؟
له دغه سفر څخه پاکستان درې ګټې ترالسه کولی شي:
لومړی؛ د قطر په راتلونکو خبرو کې د پاکستان ګټي خوندي کول
طالبان د پاکستان د امتیاز وسیلې دي ،پاکستان تل د طالبانو په وسیله په غیر مستقیم او مستقیم ډول ،هم له افغان دولت
او هم له امریکا او نړیوالې ټولنې امتیاز ترالسه کړی دی .اوس چې ټاکل شوې په روانه میالدي میاشت کې په قطر
کې د طالبانو او امریکا تر منځ بل پړاو خبرې وشي او داسې ګمان هم کیږي چې ممکن طالبان له افغان حکومت
سره په خبرو سال شي؛ اوس پاکستان طالبانو ته په غوږ کې څڅوي چې د دوی کومې غوښتنې باید په دغو خبرو کې
د طالبانو د شرط په توګه وړاندې کړي.
ممکن پاکستان په طالبانو دا ومني چې له افغان حکومت سره د سولې په صورت کې به په افغانستان کې د هندوستان
رول کابو او له پاکستان سره اړیکې پراخې کړي .همداراز پاکستان ممکن له طالبانو وغواړي چې افغان حکومت ته
د ډیورنډ پورې غاړې د بلوڅ بېلتون غوښتونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ سره اړیکې غوڅول د شرط په توګه
وړاندې کړي .او دېته ورته نور ډیر څه چې د پاکستان اساسي غوښتنې بلل کیږي؛ احتمال دی چې اسالم آباد ته د
طالبانو په دغه سفر کې طالبانو ته وویل شي.
دويم؛ له پاکستانه د امریکا وروستۍ غوښتنې ته ځواب:
د هندوستان تر کنټرول الندې کشمیر کې د هندوستان په پولیسو د تېر خونړي برید په غبرګون کې امریکا له پاکستانه
غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د مېشتو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه جیش محمد ډلې پر ضد جدي اقدامات
وکړي چې د یاد برید مسولیت یې منلی دی .له پاکستانه د امریکا دا غوښتنه پر پاکستان د امریکا د فشار په توګه
یادولی شو .اوس د دې لپاره چې پاکستان له دغه فشاره ځان خالص کړي؛ امریکا له خوږې ګوتې نیسي.
یعنې امریکا چې د افغان سولې په اړه د پاکستان د مرستې په تمه ده؛ د امریکا د همدې مجبوریته په ګټه اخیستو
پاکستان امریکا ته ښایې چې که ته پر ما فشارونه راوړې نو زه هم کولی شم چې طالبان له امریکا سره له روانو
خبرو په شا کړم .په همدې خاطر یې طالبان اسالم آباد ته غوښتي څو امریکا ته وښیې چې ال هم پاکستان طالبان د
امریکا پر ضد کارولی شي او ال هم پرې خپل حکم چلولی شي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

درېيم؛ د افغان حکومت منزوي کول:
دا چې سره له دې چې د طالبانو د مرکچي ټیم غړي دملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي او بیا
هم اسالم آباد ورته د سفر بلنه ورکوي؛ دا په همدې مانا دا چې پاکستان د افغانستان دولت ته د نظام په سترګه نه
ګوري او هڅه کوي چې منزوي یې کړي .همداشان له افغان دولت سره له خبرو د طالبانو انکار او بیا پاکستان ته د
طالبانو د سفر د بلنې منل د پاکستان له همدې شوم هدف سره مرسته کوي چې د سولې په روانو خبرو کې د افغان
حکومت موقف ضعیف او طالبان قوي وښیي.
دلته اړین بحث دا دی چې ملګري ملتونه باید ژر تر ژره اسالم آباد ته د طالبانو د سفر په اړه ځواب ورکړي .که
ملګري ملتونه د افغان حکومت شکایت نادیده وبولي او ورته کوم غبرګون ونه ښیې نو دا چاره به له طالبانو او
پاکستان سره مرسته وکړي څو افغان حکومت ال هم منزوي کړي.
پای
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