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 7تر 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

 
 

 

 ۲۰/۰1/۲۰1۵                             کاوش فردوس: کوونکی مرکه

 

 ده داعیه قومونو ټولو د افغانستان د بلکې نه، پښتنو د یوازې منل، نه یورنډ ډ
 مرکه ځانګړې ورځپاڼې صبح هشت د سره صالح امرهللا له

 دواړه او شوې زیاتې اترې خبرې ترمنځ پوځیانو او سیاستوالو پاکستاني او ارګ د کې ورځو دې په: صبح هشت
 ده؟ څه ارزونه ستاسې اړه په وضعیت ددغه ښیي، خوشبیني اړه په اترو خبرو دغو د لوري

 
 دی، راغلی بدلون کې سیاست بهرني په افغانستان د وکړ پیل کار په غني اشرف چې وروسته هغه له: صالح امرهللا

 څو بدلون دغه. دی کې الس په کابل د نوښت بدلون ددغه. دی نه شوی بنسټیز هم پورې اوسه تر بدلون دغه خو
 له سره ورتګ په ته اماراتو او عربستان سعودي ترکیې، چین، لکه دوستانو پاکستان د کابل اول،: لري مؤلفې
 .وکړي باور باندې حکومت پر غني ډاکټر د چې وهڅوي اباد اسالم چې غوښتي هغوی

 
 اړیکي خپل سره وخت تېر له کابل چې وښیي ور ته پاکستان نېغه په نېغ غواړي چې دی سیاست یو داسې دا دویم،
 غونډه په سارک د او کنفرانس په نیپال د غني ډاکټر چې وي لیدلي کې یویټوب په مرو ارو به تاسې. دي کړي غوڅ
 وزیره پخوانۍ چارو بهرنیو د پاکستان د وروسته خبرو تر او کولې اترې خبرې سره ستراتیژیستانو له سارک د کې
 دې له دا او دی، تاسره له پاکستان چې ویل ویې او وستایه یې غني ډاکټر شوه، پورته څخه ځای خپل له رباني حنا
 .دي کړي غوڅ اړیکي خپل سره وختونو تېرو له تا چې کبله

 
 دا او واړاو ور مخ ته حوزې پنجاب او پوځ د کې پاکستان په نېغه په نېغ غني ډاکټر چې ده دا مؤلفه درېیمه بدلون د

 .دی نه معمول لحاظ دیپلوماتیکي په کار
 

 راحیل له او تللو په ته قوماندانۍ پوځ د پاکستان د. لري رول محوري کې پرېکړو په پاکستان د حوزې دوه دغه
 اصلي سرچینې د ځواک د کې پاکستان په حکومت افغانستان د چې ورکړ پیغام غني ډاکټر لیدلو په سره شریف
 او سیاست پوځ، اقتصاد، په هېواد ددغه او دی واقعیت لوی ټولو تر ټولنې د پاکستان د پنجاب. پېژني واقعیت
 ښاغلي. کړه جوړه رابطه مشخصه سره حوزو دواړو دغو له غني ډاکټر. لري ونډه غوښینه ټولو تر کې پارلمان

 کې پړاوونو څو په چې ورقې هغه. ولوبولې ورقې ټولې وکړه یې سره پاکستان له چې کې لوبه هغې په غني
 ده وای لوبېدلې ګام په ګام او رو رو په باید چې ورقې هغه. کېښودې مخ پر مېز د ټولې وار لومړي په ده لوبېدې،

 یوازې شول، ویل نه و هېڅ لوري له پاکستان د چې و کې حال داسې په ټول دا خو کېښودې، مېز پر وار یوه په
 ته پاکستان چې دا اول. کېښودې ورته ورقې څلور مېز پر پاکستانیانو د غني ډاکټر. وشو چلند استخباراتي مرموز
 .ولري السرسی ته اسیا منځنۍ چې شو ورکړل امتیاز

 
 افغانستان د چې وه دا ورقه درېیمه. وکړي پانګونه کې شمال په افغانستان د شي کوالی سوداګر پنجابي چې دا دویم

 د ورقه څلورمه. شي وروزل کې پاکستان په افسران پوځي زموږ چې شوه ومنل لپاره ځل لومړي د کې تاریخ په
 و دهلیز لېږد د انرژۍ د اسیا منځنۍ د ته اسیا سویلي شي کوالی افغانستان چې وویل غني ډاکټر. و بحث انرژي
 چې کې بدل به ددې. ده نه ورکړې ژمنه کېدونکې عملي او روښانه کومه پاکستانیانو کې بدل په شیانو ددغو. اوسي

. وای موندلی السرسی ته بندرونو پاکستان د لپاره السرسي د ته هند باید موږ ولري السرسی ته اسیا منځنۍ پاکستان
 امتیازات زیات ته سوداګرو افغانستان د کې پاکستان په باید کې بدل به پانګونې د سوداګرو پاکستاني د کې شمال په

 سره شبکې حقاني له پوځ پاکستاني باید کې بدل په روزنې د افسرانو د زموږ کې پاکستان په وای، شوي ورکړل
 پېژني، رسمیت په پوځ رسمي زموږ چې کې حال داسې په پوځ پاکستانی. وای کړي غوڅ اړیکي ستراتیژیک خپل
 اسیا منځنۍ د ته پاکستان باید موږ راز دغه. لري ملګرتیا ستراتیژیکه سره لښکر ترهګر له ډلې حقاني د هم بیا خو

 نوې او ښکاره هېڅ ته موږ پاکستانیانو خو وای، کړي السه تر تضمینونو امنیتي لوی کې بدل په لېږد د انرژۍ د
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 ملي د زموږ هم ورځ لس. شریف راحل هم ځله دوه او راغی ته کابل مشر ای ایس ای د ځله درې. کړه نه را ژمنه
 اجازه ته چارواکو پاکستاني لپاره ځل لومړي د او وه کوربنه چارواکو ضد ترهګرۍ د پوځ پاکستاني د شورا امنیت

 ته موږ هغوی چې کې حال داسې په وکړي، استنطاق څخه پاکستانیانو بندي له کې افغانستان په چې شوه ورکړل
 زه چې ځایه هغه تر. ولرو السرسی ته طالبانو بندي کې خاوره په هغوی د چې ده نه راکړې اجازه ددې هېڅکله
 .و کول رامنځته میکانیزم د خبرو پټو د سره طالبانو له اجنډا خبرو د کې سفر په اختر رضوان د ته کابل پوهېږم

 
 او هند نه ده، پالنه بنسټ او تندالریتوب ګواښ اصلي ته هېواد دغه چې کېږي ویل کې پاکستان په: صبح هشت

 ده؟ نه نښه بدلون د پاکستان د دا ایا. و همدا ته کابل هم پیغام سیاستوالو پښتنو د پاکستان د. افغانستان
 

 کې کچه په تاوتریخوالي د چې دی وړ منلو د مهال هغه بدلون کې چلند او سیاست په پاکستان د: صالح امرهللا
 کمښت کې تاوتریخوالي په که نو دي، پاکستانیان جوړوونکي طرحو د تاوتریخوالي د چې کبله دې له. راشي کمښتت

 هغه بیا تېره په رسنیو پاکستان د. دی راغلی بدلون مهم یو خو. دی نه سم بدلون پاکستان د نو بیا شي، نه را
 لودي، ملیحه سیټي، نجیم لکه شنونکو پاکستاني وتلیو ابزرور، او نیوز ډان، لکه دي، مالتړي پوځ د چې ورځپاڼې

 مشرف. دی کړی هرکلی خبرو د هغه د سره پاکستان له او سفر د غني ولسمشر د ټولو دوی رباني، حنا درانی، اسد
. دی ستایلی کبله له خبرو د سره چارواکو له هېواد هغه د او سفر د ته پاکستان غني ولسمشر کې مرکو خپلو په هم
 جدي کې سیاست په پاکستان د چې شو ویالی بیا نو شي هم عملي ټکي دغه چې مهال هغه خو دي، ټکي مثبت دا

 د راشي، کمښت کې کچه په تاوتریخوالي د چې شي کېدای عملي مهال هغه اترې خبرې دغه. دی راغلی بدلون
 مېشته کې پاکستان په چې رهبري طالبانو د ودرېږي، ځانمرګي او چاودنې اېښودل، بمونه کې ښارونو په افغانستان

 د راشي او کړي منحل ور یې جوړښتونه پوځي او وسلې بې طالبان کړي، پیل اترې خبرې ښکاره سره کابل له ده،
 هر کې پاکستان په نو شي ونه پرمختګونه دغه چې وخته هغه تر. شي داخل سم ته لوبې سره منلو په قانون اساسي
 مهالوېش شپږمیاشتنی یو غني ډاکټر یم خبر زه چې ځایه هغه تر. وړي یې باد چې دی بدلون لفظي یوازې بدلون
 خو. کوي بدلون کې میاشتو شپږو په پاکستان چې مانا دې په. دی میاشتې شپږ چوکاټ زماني ذهني دده دی، ټاکلی

 و ژمن ته سیاست اوسني همدغه او کړي نه و بدلون پورې کلونو دریو تر غني اشرف که چې دي ویلي پاکستانیانو
. ښیي صمیمیت او ډک اخالصه له ګام وروستی دا غني ښاغلي د چې ورسېږي ته پایلې دې بیا به دوی نو اوسي

 د دوی بیا به مهال هغه ومني، شرایط ټول دوی د پورې کلونو دریو تر غني اشرف که چې دی باور دې په پاکستان
 توپیر کاله نیم دوه منځ تر جدول زماني د لورو دواړو د چې ښیي دا. ورکوي ځواب مثبت ته غوښتنې غني اشرف
 هم به دې تر بلکه شي نه راټیټه پورې میاشتو شپږو تر به کچه تاوتریخوالي د چې یم باور دې په زه. دی موجود
 کلونو دریو راتلونکو تر نو کړ نه و بدلون الندې فشارونو نړیوالو تر کې کلونو دیارلسو تېرو په پاکستان. شي زیاته
 .کوي نه بدلون هم الندې فشار تر غني ښاغلي د پورې

 
 اترې خبرې پټې ترمنځ طالبانو او کابل د چې ورکوي راپور رسنۍ پاکستانۍ شمېر یو او سي بي بي: صبح هشت
 ده؟ رښتیا دا ایا دي، شوې

 
 اوسه تر چې یم خبر زه. دي تللي ته چین ځله دوه استازي طالبانو د یم خبر زه چې ځایه هغه تر: صالح امرهللا
 واړه شوي سره تر چې څه هغه. شوې دي نه اترې خبرې مانا اصلي په منځ تر طالبانو او دولت د پورې

 اړینه نو ، شي بدل اترو خبرو پر اړیکي او تماسونه دغه چې لپاره ددې. دي اړیکي او تماسونه تاکتیکي استخباراتي
 دغه. ولري واک او صالحیت استازیتوب د طالبانو د باید کوي خبرې استازیتوب په طالبانو د چې څوک هغه ده

 وټاکل چوکاټ لپاره اترو خبرو د باید چې دا بله. شي ورکړل لوري له پاکستان او طالبانو د ته هغه باید صالحیت
. وټاکي چوکاټ لپاره مذاکراتو د چې کوالی شي نه طالبان. کېږي ټاکل لوري له پاکستان د چوکاټ دغه او شي

 کړي نه و هوکړه اړه په اترو خبرو د دولتونه پاکستان او افغانستان د چې وخته هغه تر. لري نه واک ددې هغوی
 ستراتیژیک …دي نه زده څه بل پرته جګړې له طالبانو، د. وټاکي چوکاټ ته اترو خبرو چې کوالی شي نه طالب
 د موخه ایا چې ده دا مانا چوکاټ د کېږي، ټاکل لوري له پاکستان د چوکاټ او صالحیت اترو خبرو د. لري نه ذهن

 سره کابل له او پېژندل رسمیت په ولکه طالبانو د باندې برخې یوې پر خاورې د افغانستان د یا او دی ادغام طالبانو
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. کېږي ټاکل خوا له پاکستان د چوکاټ خو کوي مذاکره طالبان ظاهرا،. دي ماتول قانون اساسي د هم یا او اوربند
 .ورکوي نه السه له وسیله نوم په طالب د هم هېڅکله پاکستان چې شو پوه دې پر باید
 

 مثبت ته غوښتنې هغې غني ولسمشر د دا ایا. و کوربه استازو د دطالبانو کې وروستیو دې په چین:صبح هشت
 لري؟ مانا بله یا وشي، همکاري سره ځلو هلو له تړاو په سولې د چې و ځواب

 
 په کنفرانس ددغه. و کړی سفر ته چین لپاره ګډون د کې غونډه ییزه سیمه یوې په وړاندې موده څه ما: صالح امرهللا
 په غني ولسمشر د یې هېواد چې وویل ماته لیژیان ښاغلي چارواکي یوه وزارت چارو بهرنیو د چین د کې څنډه

 تړاو په اترو خبرو د چې غواړي سره ورکولو په څراغ شنه د لوري له امریکا د او موافقه په پاکستان د غوښتنه،
 امریکا له نه کوي کار همغږي په سره امریکا له کې برخه دې په چین چې ده مانا دې په دا. ولوبوي رول کې هڅو
 څه چین نو کوالی شو نه و څه ترکیې او اروپا امریکا، کله چې ده دا پوښتنه خو. کې حریفي او سیالي په سره

 ګاونډی پاکستان د لري، اغېزه باندې هېواد هغه پر او دی ملګری یې پاکستان چې دی دا امتیاز چین د شي؟ کوالی
 طالبانو له چې ځکه. ولري ځواک زیات اغېزې د باندې طالبانو پر دوی نسبت پر امریکا د چې شي کوالی او دی

 ګټه ورڅحه کې برخه دې په شي کوالی چې لري ټکي نور شمېر یو او و نه ښکېل کې جګړه مستقیمه په سره
 .واخلي

 
 هم څه که. اخلي څخه پاکستان له معلومات او اطالعات خپل. پېژني نه طالبان چې ده دا کمزورتیا یا ستونزه چین د

 ته وړتیا ضد ترهګرۍ افغانستان د هغوی او دي سپارلي ته چین جنګیالي ایغوري شپېته پورې اوسه تر افغانستان
 کړي پیل نوي نوي څه هر چین چې دا بله. ګوري عینکو له پاکستان د هم بیا سره سره دې له خو دي شوي متوجه

 قانون اساسي د افغانستان د چې وایي امریکایان. لري چوکاټ ذهني امریکایان. لري نه چوکاټ ذهني کوم او دي
 ستونزه لویه نو لري نه و چوکاټ ذهني منځنګړی زموږ چې کله. دی معیار ورته قانون اساسي وایي او کوي مالتړ

 قانون اساسي پر زموږ منځګړی که. کېږي رامنځته احتمال عدول یا ګرځېدو د څخه قانون اساسي له او کېږي پیدا
 قانون اساسي د کوربتوب ډلې ترهګرې یوې د ډول په بېلګې د. کېږي رامنځته ستونزه لویه لري نه و اعتقاد باندې
 .ولرو کې پام په باید دا. دي ماتول

 
 
 

 وایي پاکستانیان ده؟ څه غوښتنه ستراتیژیکه پاکستان د کې بدل په کېښنولو د طالبانو د ته مېز سولې د:صبح هشت
 ځمکنۍ پاکستان د دولت افغان او دي کې افغانستان په غوښتونکي بېلتون مخالف پاکستان د او طالبان پاکستاني چې

 ولري؟ اغېزه اندېښنې دغه چې غواړي هغوی آیا. پېژني نه رسمیت په پوله او بشپړتیا
 

 په ضیاءالحق د یې ریښه باور په خلکو ځینو د کوي، استخبارات پاکستاني یې ورځ نن چې کار هغه: صالح امرهللا
 پورې اوسه تر وروسته سمالسي جوړېدو له پاکستان. ده ناسمه دا خو رسېږي، ته یرغل شوري د او جهاد کې وخت

 له کراچۍ د یې کله. درلود توپیر وسېلو کې هدور هره په خو دی کړی تعقیب سیاست مشخص تړاو په افغانستان د
 سره افغانستان له چې ورکړې ده نه اجازه ته لوېدیځ هم یې کله. ده کړې استفاده توګه په وسېلې د فشار د څخه بندر
 په طالبانو د خاطر په کولو نفوذ د هم یې کله. و بریالی کاله ۵۵ کې پالیسي دغې په. ولري درشه راشه نېغه په نېغ
 .کړی دی نه شاتګ هم هېڅکله کې سیاست مشخص او ثابت دغه په پاکستان. ده اخیستې ګټه څخه ډلو رڅې
 

 دا. دی سرچپه واقعیت خو. پېژني نه رسمیت په کرښه ډیورنډ افغانستان چې ده دا ستونزه وایي، بیا خلک ځینې
 په یې خپلواکي افغانستان د او ده کړې مداخله هغوی. کړی دی نه درناوی یې ته کرښې ډیورنډ چې دی پاکستان
 پاکستانیو په معاملې سوداګریزې هم کې لغمان په او چلېږي کلداره کې اباد جالل په ورځ نن. پېژندلې ده نه رسمیت

 ته طالبانو وخت یو. دی کړی هم پرمختګ کې سیاستونو پخپلو هغوی. ده کیسه همدا هم کې هلمند په. کېږي پیسو
 افغانستان د غواړي پاکستان. راولئ ته مېز اترو خبرو د ترهګر هماغه چې وایي ورځ نن خو ویل ترهګر نړۍ هم

 رول ټاکونکي د هماغه کې برخه دې په عبارت، بل په یا کړي، کنټرول سیاست اقتصادي او بهرنی امنیتي، دفاعي،
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 7تر 4 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

 

 هغوی. لري نه وس اشغال نرم د پاکستانیان. لري نه وجود شی څه نوم په اشغال مستقیم د کې نړۍ ننۍ په. ولوبوي
 کوي ارام نا هومره سوېل ډول په بېلګې د. ویني کې کمزورتیا په زموږ ولکه دا او ولري ولکه موږ پر چې غواړي

 د. وروزي افسران سلنه دېرش زموږ غواړي کې ډګر امنیتي په. لرو نه و وس استفادې د څخه چابهار له موږ چې
 دوی. جوړوي ترې جاسوسان به که او ورکوي روزنه پاکستان به ته سلنې دېرش دغه چې لري شک ملت افغانستان

 هغو. وي کړې زده یې کې پاکستان په چې اوسي و کسان داسې کې رګ رګ په جوړښتونو امنیتي د زموږ غواړي
 وروستیو په شي وکوالی بریده کومه تر به افغانستان چې ویالی شم نه زه شوې، ولوبول چې سره کتو په ته ورقو

 .ورکړي قناعت ته هغوی کې مذاکراتو
 

 دفاعي د هېواد کمزوري یوه څېر په افغانستان د ولې لري پوځ پیاوړی او وسلې اټومي چې هېواد هغه: صبح هشت
 د دننه کې افغانستان په چې وېرېږي څخه شي یوه له پاکستان مرو ارو وي؟ کې لټه په کنټرول د سیاست بهرني او
 وېرېږي؟ څخه شي څه له پاکستان اند په ستاسې. ورکوي دوام ته سیاست دغه باندې بیه په ثباتۍ بې
 

 له چې وه حاضره سوریه دي؟ خوښ څخه حالت اوسني له ختیځ منځني د ولې اسرایل وګورئ،: صالح امرهللا
 په سوریې د اوس. و نه خوښ هم بیا اسرایل خو کاوه، منځګړیتوب نورو او ترکیې وکړي، سوله سره اسرایل
 زړه هغوی د چې وخت هر. لري نه شکایت هېڅ اسرایل. دی حاکم داعش باندې پولو پر اسرایل د او خاوره

 سره هغوی له اسرایل درلود، یې پوځ و، دولت ځواکمن یو سوریه کړي، بمبارد داعش چې شي کوالی وغواړي
 له پاکستان. ګڼي دښمن خپل نظم دولتي افغانستان د پاکستان. لري سیاست همداسې مټ کټ هم پاکستان. و نه خوښ

 کړې زده کې پوهنتونونو په پاکستان د چې ورکړې وه نه اجازه یې ته مجاهد هېڅ خو کوله، مرسته سره مجاهدینو
 چې ځکه. دي نه شوي فارغ څخه پوهنتونونو له پاکستان د هم شمېر لږ ډېر ان کې نسل په مجاهدینو د. وکړي
. شي المل کېدو رامنځته د دولت متقدر یوه د کې هېواد دغه په بریالیتوب جهاد د کې افغانستان په غوښتل نه هغوی
 همېشه غوښتنه زموږ څخه پاکستان له. شي ټوټه ټوټه افغانستان کې پایله په بریالیتوب د جهاد د چې غوښتل هغوی

 کې کونړ په چې پرېږدئ نه، وایي، هغوی خو وي، کې کنټرول په دولت د افغانستان د کونړ پرېږدئ چې ده دا
 پاکستان چې ښیي سیاست دا. وکړي راتګ تګ ته پاکستان او وي حاکم قوماندانان او مشران قومي مالیان، ملکان،
 کې کلونو شپېته پنځه دې په نو پېژني نه رسمیت په کرښه ډیورنډ افغانستان که. لري نه درناوی ته کرښې ډیورنډ

 پېژنو نه رسمیت په پوله دغه موږ که کلداره؟ کې اباد جالل په که او چلېږي افغانۍ کې پېښور په ایا وکړل؟ څه یې
 ده؟ څه اغېزه فرهنګي زموږ ته لوري هغه نو
 

 کړه، نه ور رایه ته غړیتوب پاکستان د یې کې ملتونو ملګرو په نو و، هېواد ځواکمن افغانستان چې کله: صبح هشت
 یوه پر جغرافیا د پاکستان د وکړ، یې مالتړ غوښتونکو بېلتون پاکستاني د ورکړه، پناه یې ته مخالفینو پاکستان د

 .کړ جوړ سرخوږی یې ته هېواد زېږېدلي نوي دغه او وکړه دعوه مالکیت د یې برخه
 

 پر مالحظاتو او ګټو ییزو سیمه شمېر یو د سیاست دا خو و، همدا سیاست افغانستان د مهال هغه! هو: صالح امرهللا
 ځانګړی پاکستان د کې کوهاټ په. وکړه پاکستان هم بیا ګټه ستراتیژیکه خو وې موجودې مهال هغه چې و بنسټ
 او کړ جوړ امریکا ته پاکستان ځواک دا. دی مېشت نومېږي ځواک خدمتونو ځانګړو د یا جي اس اس چې ځواک

 د خو یو متحدین ستراتیژیک ستاسې موږ چې وویل ته امریکا پاکستان. کوي مالتړ امریکا هم یې پورې اوسه تر
 موږ او کړي وډ ګډ ثبات زموږ چې غواړي هغوی یو، مخامخ سره ګواښ له لوري له شوري او افغانستان

 امریکا هېڅکله پاکستان. کړ جوړ ځواک هوایي او جي اس اس یې ته پاکستان او شوه قانع امریکا. کړي کمونیسټان
 السه تر امتیازات ستراتیژیک سر پر افغانستان د یې تل کړي، تقویه کې مقابل په هند د هېواد دغه چې ویل نه و ته

 شوې اخیستل ګټه ضد پر افغانستان د تل څخه جي اس اس له. ده سرچینه عایداتو د لپاره هغوی د افغانستان او کړي
 محکم ځای پر پورې اوسه تر هغوی خو یو الندې فشار تر ګډوډۍ فکري د موږ. کاوه یې مالتړ طالبانو د …ده

 .دي والړ
 

 دوی. ده وېره دلیل، پانګونې د دوی د باندې تاوتریخوالي پر کې افغانستان په چې وایي پاکستانیان خو: صبح هشت
 ورته کړکېچ امنیتي ورکړې، السه له یې برخه یوه قلمرو خپل د دي، ارام نا یې ښارونه چې سره سره دې له وایي
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 7تر 5 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

 

 چې اوړي بڼه پر وخت د خان داود د بیا افغانستان وایي دوي کوي، مالتړ طالبانو د هم بیا خو کړی، پېښ ګواښ
 ده؟ منطقي وېره دا ایا. جوړوي سرخوږی به ته دوی

 
 د هېواد هغه د او وېرېده څخه نظام دولتي له سوریې د اسرایل. درکړه بېلګه سوریې د مې مخکې لږ: صالح امرهللا

 و، خوښ مهال هغه هغوی،. وېرېږي څخه دولت متقدر له کې افغانستان په هم پاکستان. کوي هرکلی کېدلو ټوټه ټوټه
 پر اوس زه. درلوده درشه راشه سره پاکستان له توګه جال جال په کابل او هرات مزار، او وه ټه ټوټه افغانستان چې
 اړتیا ته رابطې سره پاکستان له توګه په دولت یوه د موږ. کړو راکمه وېره دغه شو کوالی څنګه چې کوم خبرې دې
 د پاکستان او افغانستان د چې دا نه وي ترمنځ پاکستان او قومونو د افغانستان د رابطه دغه چې غواړي پاکستان. لرو

 او جال څخه مزار له کېدې، الوتنې جال ته پاکستان څخه کندهار له کې وخت په رباني استاد د. وي منځ تر دولتونو
 یوه د افغانان چې وایي ته لوېدیځوالو هغوی. اخیست خوند څخه وضعیت دغه له پاکستانیانو. جال څخه هرات له

 پر کېدو رامنځته د دولت متقدر د کې افغانستان په چې کې حال داسې په لري نه وړتیا کولو رامنځته د دولت مقتدر
 منځه له چې کوالی شي نه افغانستان او ده کړې رامنځته پخپله پاکستان وېره دغه. دی پاکستان پخپله خنډ وړاندې

 خو دا کړي، ثباته بې پاکستان چې شي نه حاضر هم تبعه هېڅ هېواد ددغه به کې افغانستان باثباته یوه په. یوسي یې
 .تاووي څرخ تاوتریخوالي د چې دي هغوی

 
 
 
 
 

 ادعا باندې برخه یوه پر قلمرو د پاکستان د چې موجوده ملتپالنه یا نشنلیزم قومي کې افغانستان په خو: صبح هشت
 کړې؟ رامنځته ده نه وېره شي دغه ایا. دی ارمان یې تجزیه پاکستان د او لري

 
 د. وه پالزمېنه ژمنۍ پاچاهانو شمېر یو د کابل د پېښور. ده ژبه او تاریخ بنسټ ادعا ددغې وګورئ،: صالح امرهللا
 ته موقعیت ستراتیژیک قوم پښتون د او شول ووېشل برخو دوو پر پښتانه کې پایله په السلیک د معاهدې د ډیورنډ

 پښتون نو وای پاتې اوسه تر سره قلمر خپل له دوره خان محمد دوست امیر د ډول په بېلګې د که. ورساوه زیان یې
 تاریخي نوي دواړه افغانستان او پاکستان. درلود الس او ځواک ستراتیژیک لوړ ټولو تر کې سیمه په به قوم

 افغانستان نه او دی روان پرې پاکستان چې دي ممکن الره هغې په نه ټکول او مهارول احساساتو د. دي واقعیتونه
 قومونو د چې شو پوه ټول باید اول ده؟ څه الره درېیمه نو. ونیسي بېرته خاوره خپله سره زور په چې شي کوالی

 وړل شي نه منځه له سره زور په او وي تلپاتی هم به یووالی فرهنګي پښتنو د. دی ناشونی وېش ژبنی او فرهنګي
 ور اجازه هم پورې مرګه تر به پنجاب چې دا بله. کېدای وړل شي نه منځه له وخت هېڅ ژبه یوه او قوم یو. کېدای

 ده، نه سره شمال له افغانستان د ستونزه پښتنو د. شي ځای یو سره لحاظ په سیاست او خاورې د پښتانه چې کړي نه
 په لپاره هواري د ستونزې ددغې سره پنجاب له. ده سره پنجاب له ستونزه ستراتیژیکه او فرهنګي هغوی د

 ټوپک د ستونزه زموږ سره پنجاب له چې ده نه اړینه وروسته، یووالي دغه تر. ده اړتیا ته یووالي ملي کې افغانستان
 هغه. نشته سرحد ترمنځ هېوادونو اروپایي او کاناډا امریکا، د کې نړۍ نننۍ په وګورئ، تاسې. شي هواره الرې له

 د نه ده، سره پنجاب له ستونزه ستراتیژیکه دوی د چې شي پوه باید لري داعیه کولو ځای یو د پښتنو د چې کسان
 .سره غیرپښتنو له افغانستان

 
 پښتنو د اتباع ناپښتانه افغانستان د چې وایي روڼاندي او مخور فرهنګي پښتانه غیر شمېر یو افغانستان د: صبح هشت

 د تل نشنلیزم قومي کې افغانستان په چې کېږي ویل هم کې پاکستان په. دي شوي قرباني ارمانونو قومي د مخورو
 قلمرو په افغانستان د ملتپالنه یا نشنلیزم پښتون که چې کوئ نه فکر. ورکوي الس په فرصتونه ته دښمنانو پاکستان

 وېره پاکستان د څخه جوړېدو له دولت مقتدر یوه د کې افغانستان په نو شي، محدوده پورې پښتنو په هېواد ددغه او
 شي؟ راټیټه به ته اقل حد شي، نه تالی منځه له توګه بشپړه په که
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 7تر 6 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

 

 که. ومني ټول باید دا. یو شریک برخلیک یوه په سره پښتنو له پښتانه غیر افغانستان د موږ وګورئ،: صالح امرهللا
 نه امکان دا ولرو، افغانستان پرته پاړسي له یا او ولرو افغانستان یو پرته پښتنو له شو کوالی چې کوو فکر موږ
 اوس. کېږي یې فکر چې دی شوی غوټه زیات هغه تر سره پښتنو له برخلیک پښتنو غیر د کې افغانستان په. لري
 له لري، برخه کې هغې په قومونو نور افغانستان د هم بیا وي پښتانه حنجره یې که کېږي، راپورته داعیه کومه چې
 سره داعیې له ډیورنډ د ژبې پاړسي هم بیا خو کوي، نه ژوند کې خوست په ژبی پاړسي هېڅ چې سره سره دې

 به سبا او دی قرباني شخړې ستراتیژیکې یوې د قوم پښتون ورځ نن چې لري وجود تضمین څه وګورئ،. دي تړلي
 تېر څخه غوښتنې سلطه او حرص خپل له به پنجاب چې لري وجود تضمین څه. وي نه قرباني دغسې قوم بل یو

 د چې لري نه وجود تضمین هېڅ. کړي نه تېر ستونې تر ټول موږ سبا به پنجاب چې لري وجود تضمین څه. شي
 په چې دی نه حاضر هېواد دغه. ورکړي بدلون ته سیاست خپل پاکستان دې سبا پر تایید د رسمیت د کرښې ډیورنډ

 ډیورنډ د قومونه پښتانه غیر افغانستان د وایي چې یم مخالف نظر ددې زه. ورکړي ضمانت ډول هېڅ کې برخه دې
 یې مال او وي والړ شا تر پښتون غیر د قوم پښتون کې ورځ بده په. دي قرباني داعیې د ګانو نخبه پښتنو د تړاو په

 کومې له او یووړه پناه چېرته قومونو پښتنو غیر. وکړ ظلم طالبانو. وي والړ شا تر قوم پښتون د پښتانه غیر او تړي
 .کړو نه هېر باید دا. والړل ته هېواد کوم الرې

 
 
 
 
 

 ته کابل لپاره جوړولو میکانیزم د لپاره خبرو پټو د سره طالبانو له مشر ای ایس ای د چې وویل تاسې: صبح هشت
 دی؟ څنګه نظر په ستاسې وخت راتلونکی. و راغلی

 
 ټولو تر او یوازنی ښایي. شي لوړه کچه تاوتریخوالي د به کې میاشتو شپږو راتلونکو په چې کوم فکر: صالح امرهللا

 به کې ټوله په خو کړي، کمې چاودنې او تاوتریخوالی کې کابل په چې وي به دا وښیي پاکستان چې میالن لوی
 ولکې تر طالبانو د چې کړي پراخه ساحه هغه الرې له جګړې د چې غواړي پاکستان. شي زیات تاوتریخوالی

 میاشتې ۹ لږه تر لږ کې کال ۲۰1۵ په کار دا. کړي رامنځته جغرافیا شوې کنټرول لپاره هغوی د …وي الندې
 کړي ماته ور روحیه ملت او دولت د افغانستان د چې وکړي لوبې داسې شي کېدای وروسته هغه تر. غواړي وخت

 اترو خبرو څخه دریځ کمزوري یوه له راشئ دی، شعار یوازې دفاع څخه نورو او مدني ولسواکي، له چې ووایي او
 هم هېڅکله به مخکې راوړنو السته دریو دوو هغو تر وویل ما چې لکه خو کوي، اترې خبرې وروسته. کښېنئ ته

 یو او متحد سره موږ که شي؟ کېدای بریالی پاکستان ایا چې ده دا پوښتنه خو. کړي نه برابر فرصت ته اترو خبرو
 پر او وجنګېږي کبله له عقدو د ټاکنو د وي، اتفاقه بې او پرک و تیت کابل که. کېدای بریالی شي نه پاکستان شو

 .دی ښکېل کې عقدو په ټاکنو د کابل لحاظه رواني له هم اوس. کېدای بریالي شو نه موږ بیا وي، بوخت باندې وېش
 

 کوالی ایا لرئ، نظر څه دي شوي معرفي لپاره ارګانونو امنیتي د چې اړه په شخصیتونو دریو هغو د: صبح هشت
 نه پراخه سیمه کنټرول د طالبانو د چې کړي مدیریت ځواکونه امنیتي کې موسمونو ییزو جګړه راتلونکو په چې شي

 شي؟
 

 نه هم هېڅکله عسکر. وي کې قشر سیاسي په او پورته تل ستونزه او جرړه چې ښیي تاریخ: صالح امرهللا
 فرقې پوځي کومې د چې لري نه توپیر هېڅ دا. وي شوی وروست سیاستوال تل. وي سیاسي تل ستونزه. تسلیمېږي

 عقیدتي او فلسفي لوی کابل د لپاره عسکر جنګېدونکي د چې ده دا مهمه خو. دی څوک مشر وزارت امنیتي یا
 دا کې رهبري په جګړې د. کړو نه تعریف دښمن عیني او فرضي خپل باندې عسکر په باید موږ. دی څه داستان

 تعریف او چتر دغه که او وي نه مهم ډېر رول افرادو د به بیا نو ولري وجود تعریف او چتر دغه که. ده مهمه ډېره
 عسکر زموږ امریکا. شي نه نیوالی مخه ستونزې د وي، قوي وزیر او جنرال یو چې څومره هر نو وي، نه موجود

 وروست قشر سیاسي که. جوړوالی شي نه راته قشر سیاسي چې دی دا کوالی شي یې نه چې کار هغه خو تمویلوي
 خان داود د. شوه پیل څخه سیاستوالو حاکمو له ستونزه کې، دوره اماني په. اخلي الس څخه جګړې له عسکر شي،
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 7تر 7 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

 

 چې کله. جنګېده عسکر خو شوه، پیل کابله له ستونزه کې دوره په نجیب ډاکټر د. وه کیسه همدغه هم کې دوره په
 .جنګېږي عسکر زموږ شي، کنټرول ستونزه سیاسي

 
 سپین قوماندانان طالبانو د چې وینو کې ټلویزیونونو په کې ورځو دې په توګه، په پوښتنې وروستۍ د: صبح هشت

 ارزوئ؟ څنګه راڅرګندېدل داعش د کوي، پورته بیرغونه داعش د او کوي راکښته بیرغونه
 

 د موږ. دی هماغه الس او توره خو تور، که وي سپن که بیرغ. ده نه خبره نوې لپاره زموږ دا: صالح امرهللا
 داعش نن او و طالب پرون ګل زرین حاجي. شي مدیریت باید خو لرو تجربه لویه ډېره درېدو د ضد پر افراطیت

 پیسې ته کسانو شمېر یو داعش. جنګېږو سره پدېدې دغې له چې کېږي کاله شل موږ. ده نه خبره مهمه دا دی، شوی
 دلته کوالی شي نه توګه په تفکر یوه د داعش نظر په زما. دی کړی بدل رنګ بیرغ خپل د هم دوی او دي رالېږلې

 زیاته مسله دا. وکړي کار کوم کوالی شي نه څخه لري دومره له او دی ناست کې عراق په خلیفه کړي، پیدا ځای
 .ده نه جدي او مهمه

 
 مننه صالح امرهللا ښاغلی: صبح هشت

 
 مننه: صالح امرهللا
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