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خوشحال آصفي

د سولې په سر لوبه؛
طالبان پاکستان ته ډیر امتیاز غواړي
په داسې حال کې چې تېره اونۍ اسالم آباد کې د زلمي خلیلزاد او پاکستاني چارواکو تر منځ خبرې وشوې او پاکستاني
چارواکو له طالبانو وغوښتل چې په اسالم آباد کې له زلمي خلیلزاد سره ووینې او خبرې وکړي؛ اوس طالبانو د
پاکستان یاد وړاندیز رد کړی دی .طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي ،دا وړاندیز له پاکستاني چاوراکو سره د خلیلزاد تر
لیدنې وروسته طالبانو ته وشو؛ خو سرچینو ویلي چې طالبان نه غواړي د امریکا او دوی تر منځ خبرو کې وروسته
له دې پاکستان ،سعودي عربستان او متحده عربي امارات رول ولري .تېره اونۍ پاکستان له طالبانو وغوښتل چې په
اسالم آباد کې له زلمي خلیلزاد سره وګوري؛ خو طالبانو دا وړاندیز نه دی منلی او ویلي یې دي چې د خلیلزاد په
حضور کې په اسالم آباد کې په هیڅ یوې ناسته کې ګډون نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په بار بار طالبانو له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی او یواځې له امریکا
سره یې خبرې کول غوښتلي دي .اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو څنګه خپل دریځ بدل کړ او ولې له امریکا سره په
خبرو کولو پښیمانه شول؟
دویمه پوښتنه دا ده چې طالبان ولې نه غواړي چې له امریکا سره د دغې ډلې په خبرو کې دې له دې وروسته
پاکستان ،سعودي عربستان او متحده عربي امارات رول ولري؟
دوه دلیلونه شتون لري چې له مخې یې طالبان په اسالم آباد کې له زلمي خلیلزاد سره له خبرو انکاري شول او دا چې
ویلي یې دي نه غواړي له دې وروسته دې د دغې ډلې او امریکا تر منځ په خبرو کې پاکستان ،سعودي عربستان او
متحده عربي امارات شتون ولري.
لومړی :طالبان غواړي ځان خپلواک او آزاد وښیې
وسله والو طالبانو ځکه په اسالم آباد کې له زلمي خلیلزاد سره د خبرو لپاره د پاکستان غوښتنه ونه منله چې دغه ډله
غواړي خلکو ته وښیې چې په خپلو پرېکړو کې خپلواک دي او پاکستان په دوی اغیز نه لري .په داسې حال کې چې
د افغانانو په ګډون اوس ټولې نړۍ ته روښانه شوې چې وسله وال طالبان د پاکستان بې درېشۍ عشکر دي؛ خو وسله
وال طالبان له خپله ځانه د پاکستان د غالمۍ تور د پاکولو په هڅه کې دي.
دویم :طالبان پاکستان ته ډیر امتیاز غواړي
په داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د همکارۍ په بدل کې دغه هیواد په ځلونو په ښکاره د ډیر
امتیاز غوښتنه کړې ده ،خو په وروستیو کې د دې لپاره چې پاکستان له امریکا او افغان دولت څخه خپل امتیاز ال ډیر
او اطمیناني کړي؛ د وسله والو طالبانو له الرې غواړي چې امریکا له خوږې ګوتې ونیسي .د افغانستان د جګړې په
اړه لوی تحلیل دا دی چې دغه جګړه امریکا شروع کړې ده او امریکا یې باید پایته ورسوي ،په ورته مهال بیا په
سیمه کې د امریکا سیالو هیوادونو په دغه جګړه کې د امریکا ناکامۍ ته مټې رابډ وهلي دي.
اوس له یوې خوا د امریکا سیال هیوادونه لکه روسیه ،چین او ایران هڅه کوي چې په دغه جګړه کې امریکا ال هم
ښکېله او جګړه اوږده کړي؛ له بلې خوا امریکا هڅه کوي چې له دغې جګړې خپلې پښې ژر تر ژر اوباسي او ورته
د پای ټکی کیږي .د همدې په خاطر اوس امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په خاطر په چنو
وهلو بوخت دي .امریکا غواړي چې ژر تر ژره جګړه پایته ورسوي خو پاکستان غواړي چې د امریکا له همدې
مجبوریته پوره ګټه پورته کړي او ترې ډیر امتیاز ترالسه کړي.
د همدغو هڅو په لړ کې پاکستان طالبانو ته امر کړی چې که مونږ هر څومره په تاسې غږ وکړو چې له امریکا سره
یا له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شئ خو تاسې به دواړه پښې په یوه موزه کې ننباسئ او په یوې خبرې به
تاکید کوئ چې مونږ یواځې له امریکا سره خبرې کول غواړو .همداراز پاکستان طالبانو ته ویلي چې د سولې په
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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

روانو خبرو کې د پاکستان له حضور سره مخالفت وکړئ څو نړیوال په دې باوري شي چې طالبان که کومه غوښتنه
کوي هغه د دوی خپله غوښتنه ده او پاکستان په کې هیڅ رول نه لري.
پاکستان څه ډول امتیاز غواړي؟
پاکستان له یوې خوا له امریکا څخه د نغدي او پوځي مرستو تمه لري او له بلې خوا بیا په افغانستان او سیمه کې د
خپل ذاتي دښمن هندوستان د رول کمولو غوښتنه کوي .پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دې د هندوستان نفوذ
کم او په مقابل کې دې افغان حکومت پاکستان ته په ډیر رول ورکولو قایل شي .همداراز پاکستان غواړي چې
افغانستان یو ځل بیا د پاکستاني توکو لپاره ښه بازار شي او افغانستان خپله راکړه ورکړه بیرته له پاکستان سره شروع
کړ ي .
پای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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