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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۷/۵۰/۲۵۰۰        فقیري واحد

 

 فرصت هم او خطا هم تفاهملیک سره پاکستان له
 

د پاکستان له ای ایس ای سره د افغان حکومت د تفاهملیک روانه رسوایي د ریس جمهور غني د پخوانیو سیاسي 
مامورینو په قضاوتونو کمزوري ښه رابرسېره کړه. ریس صاحب د خپل حکومت په لومړي سر کي د عالي رتبه 

انتخاب او مقرریو کي څو ځایه سختي اشتباوي وکړې. هغه پر داسي کسانو تکیه وکړه چي هغوی د مهمو او غټو 
تصمیمونو د نیولو لپاره الزمه سیاسي پوهه، کاري سابقه، او ښه شهرت نه الره.  د اشخاصو د انتخاب په مورد 

ګو  په ارزولو او انتخاب کي الزم احتیاط، غور، او کي، د ریس صاحب ځینو فیصلو دا وښودله چي هغه د خل
څېړنه نه کوي.  ځکه داسي ښکاري چي د اشخاصو په غوره کولو کي د ریس صاحب د انتخاب یوازنی مهم 
محک په ښې انګریزي خبري کول وي. د مثال په توګه، ریس صاحب د خپل حکومت په سر کي د خپل ملي 

 ېړه او اشتباه وکړه.  امنیت د سالکارانو په انتخاب کي ب
 

د همدې خطا ځیني عواقب همدااوس راڅرګندېږي. یو همدا د  تفاهملیک ښوېدا ده، بل د طالبانو سره د خبرو په 
افغان د ارتباط د حکومت ضد و نقیض دریځونه دي، او بل خپلو پخوانیو وعدو ته شا کول دي.  دغه راز، د 

 مدني ټولنو سره د روابطو خرابېدل، د همدې عواقبو فقط یو څو مثالونه دي. 
البته، د پاکستان او یا بل هر ګاونډي هیواد سره د مذهبي افراطیانو په اړه استخبارات او معلومات شریکول او یا 

امنیت لپاره زیانمن ندی،  هم د دوي د تعقیب په غرض همکاري کول پخپل ذات کي نه یوازي د افغانستان د ملي
بلکي د مذهبي افراطیت او تروریزم د ماتولو او ختمولو لپاره یوه معقوله او ضروري الره هم ده. ځکه په سیمه 

کي به تر هغه وخته پوري دایمي سوله او امن قایم نه سي، تر څو د منطقې ملکونه د مذهبي انارشستانو او 
ات او معلومات شریک نه کړي. په بل عبارت، د ګډ دښمن د ماتولو لپاره ټروریسټانو د ماتولو په منظور اطالع

 ګډ اقدام الزم او حیاتي دی.
 

اما راغلو د تفاهملیک مسلې ته. دا باید په ډاګه وویل سي چي تفاهملیک خورا بد او ماشومانه سمبال سو. ځکه د 
حب هغه پخوانۍ وعدې چي تل به ئې د تفاهملیک عملیه کامال مخفي، چل ول، او غیر شفافه وه، او د ریس صا

شفافیت، د خلګو ګډون، او پلورلیزم په باب کولې، هغه ژمني ئې ټولي تر شک الندي سوې. او دا اندېښنه ئې هم 
غښتلې کړه چي ښایي د ریس صاحب نوري وعدې به هم همدا شان مصلحتي او سستي وي. په سیاست او ښې 

و په سرونو او ذهنونو کي وي، او که چیري د خلګو اعتماد او باور حکومتوالي کي، د حکومت مشروعیت د خلګ
 ته زیاته صدمه ورسېږي، بیا د یو حکومت او یا مشر لپاره مشروعیت ګټل ډېره ګرانه وي. 

 
اوس نو، که چیري جمهورریس غني غواړي چي خپله اتوریټي او صالحیت بیرته ټینګ کړي، او هم پخواني 

« خانه تکاني»و پکار ده چي لومړی په خپل امنیتي سالکارانو کي یوه زوروره اشتباهات څه تالفي کړي، ن
وکړي. مسول کس او یا اشخاص پیدا کړي، او هغوی سمدستي برطرفه کړي. پدې صورت کي به هم د 

تفاهملیک رسوایي څه جبران سوې وي، هم به د راتلونکې لپاره یو طرزالعمل او تجربه پاته سوې وي، او هم به 
س صاحب بابللی صالحیت څه اعاده سوی وي.  پدې ډول به یوه لویه سیاسي رسوایي او ښوېدا په فرصت د ری

 او اصالح بدله سي. 
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