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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

سلطان جان کلیوال

۲۰۲۰/۰۸/۲۷

د پاکستان د پخوانی سفیر آصف دراني څرګندونې
د اګست د میاشتی په  ۲۶نیټه د طلوع تلویزیون د «تودې خبرې» په پرګرام کی د دوه تنو افغان سیاسی شنونکو سره
یوځای په کابل کی د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان درانئ هم د خبرو د پاره را بللی و .د خبرو عمومی برخه د
(پاکستان او د طالبانو په اړیکو ) را څرخیدله .افغان شنونکو خو د معمول په څیر همدا نظر درلود چی پاکستان د
طالبانو په وجود کی په افغانستان کی خپل منافع تعقیبوی او غواړی چی په افغانستان کی داسی یو دولت
وجود ولری چی له هره حیثه په پاکستان پوری تړلی وی او دی ته ورته نوری خبری …
خو د آصف درانئ په خبرو کی ځنی داسی خبری وی چی زما په نظر د تأمل وړ دی .ښاغلی درانی و ویک:
«- ۱د طالبانو سره د پاکستان اړیکی هماغه ډول دی لکه د ولسمشر اشرف غنی سره ،امرهللا صالح سر ،یونس
قانونی او نورو سیاسیونو سره».
«- ۲د افغانستان په ثبات کی د پاکستان ګټه ده نه په بی ثباتئ کی».
بله ډیره د تأمل وړ خبره یی دا وکړه چی :
 «- ۳په افغانستان کی د جنګ د دوام لویه برخه د هند د هیواد په مداخلی پوری اړه لری ،هند دی چی د افغانستان
په نارامۍ کی لوی الس لری ،نه پاکستان»
او وروستۍ خبره یی چی د یوه ستر پیغور بڼه یی لرله داوه چی:
 «-۴په افغانستان کی د سولی او جنګ ټول مسؤلیت خپله د افغانانو په غاړه دی .که افغانان په اتفاق شی نه پاکستان،
نه ایران  ،نه امریکا او نه نور هیوادونه کولی شی چی دوی ته تاوان ورسوی»
زه غواړم په لنډ ډول د ښاغلی درانئ خبری وڅیړم .
۱ـ که د پاکستان اړیکی د غنی  ،عبدهللا ،صالح ،قانونی او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم د طالبانو
په څیر اړیکی وی ،نو بیا د جنګ جګړی اړتیا څه ده؟ طالبانو خو تر ننه پوری ممکن داسی کوم عمل نه وی کړی
چی هغه دی د افغانستان په هکله د پاکستان د سیاسی پالیسۍ سره په ضدیت کی وی ،نو که افغان چارواکی هم
همدومره د پاکستان تابع وی بیا خو مسئله حل ده ،دا د هری ورځی مرګونه او وژل د څه د پاره تر سره کیږی؟
- ۲که د افغانستان په ثبات کی د پاکستان ګټه وی نو بیا دا څلویښت کاله ولی دي هیواد د افغانستان ټوله جغرافیه د
اور په لمبو کی و سیزله  ،ولی یی ملیونونه افغانان و وژل او ټوله آبادی یی ورته له منځه یوړله او الهم
ادامه ورکوی؟؟؟
- ۳د افغانستان په جنګ کی د هند د مداخلی خبره ،هغه هم د پاکستان د یوه سیاسی شخص له لوری هسی یوه
پوچه ،بی معنی او حتی مزخرفه ادعا ده چی ممکن هیڅ مغز لرونکی انسان ته د منلو نه وی ،دا داسی یوه ادعا ده
لکه څوک چی و وایی ( د کرونا د ناروغۍ د انتقال لویه برخه نړۍ ته د افغانسان د کریکټ لوبغاړي دي) .هند په
افغانستان کی د اقتصادی پروژو نه پرته بل کوم داسی پټ او ښکاره عمل کړی چی هغه دی پاکستان دی ته

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

مجبور کاندی چی د ټولی دنیا یاغی او باغی قوتونه دی د تباهۍ او بربادي د پاره مسلح کاندی او افغانستاه ته دی
را ولیږی؟
ایا د هند دولت افغان دولت ته سالح ورکړی ،پیسې ورکړی ،ملیشه یی قوتونه یی جوړ کړی چی د افغانستان
له خاوری په پاکستان باندی بریدونه وکړی  ،او که دا پاکستان دی چی هره ورځ د افغانستان په خاوره او خلکو
مستقیما ً په سرحداتو کی حملی تر سره کوی؟ تر ټولو مهمه داچی که پاکستان د هند سره پرابلم لری ولی نیغ په نیغه د
هند سره نه مخامخ کیږی چی د جنوب سره د درد انتقام د شمال نه اخلی؟ ( په تا می زور نه رسی مړ به دی پالرکړم).
- ۴زه د ښاغلی آصف درانئ د دی خبری سره بیخی هم غږی یم چی که افغانان خپله ونه غواړی چی په وطن کی
سوله او ثبات راشی نوره دنیا هیڅکله ورته نه سوله راوستی شی او نه یی غواړی چی د دوی کورنۍ
جګړه ختمه کړی .
که دافغانستان په جنګ کی ورګډ افغان چارواکی او وسله وال افغان مخالفین چی هرڅوک وی او د هر نوم
الندی جګړی ته راوتلی وی ،افغانان وی ،مسلمانان وی او عاقل انسانان وی باید د نړۍ او په خاصه توګه
د همسایه ګانو د طعنو او پیغورونو نه ځان خالص کاندی .سوله سره وکړی او نور خپل وطن او خپل ورونه
د تباهی اوځانونه د خړ سترګې نه وژغوری .
پای.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

