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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٥/١١/٢٠٠٩                            محب اهللا زهير
 

 پاکستانی رسنی دافغانستان پرخالف
 

ی  ت د ن دی کيناست ، ورسره جو اکنو وروسته چی کله حامد کرزی د واک پر  ول په افغانستان کی دولسمشری د 
و په خپل راتلونکی حکومت کی پراخه  ی تر  تنی وک مرستندويه هيوادونو ولسمشر کرزی ته جدی سپار

ی اصالحاتوته پام واړوی ه حٔان تثبيت ک اغلی کرزی .  او د يو باکفايته حکومت په تو داهم بايد ووايو چی د
خه کار اخيستی دی او دمصلحت تر عنوان الندی يی د بشری  مصلحتی پاليسی  چی په تيرو اته کلونو کی يی ور 

يدی ، دی پاليسی ول ک ی جنايت کاران په خپل خوا او شا را  پخپله په دولتی اداره کی د حقوقو تيری کوونکی او جن
يدی  له بله پلوه د مرستندويه هيوادونولکه امريکا .فساد په رامنحٔته کولوسره هيواد دستر بحران سره مخامخ ک

ای شی په  کل چی آيا کرزی به وک وت نيونو چی کرزی يی تر فشار الندی نيولی دی او ورسره دا ا اوبريتانيا 
تنو په تول پوره وخيژی که نه ؟ د افغانستان  کلونو په موده کی ۵راتلونکی  يوالو او افغانستان د خلکو د غو د ن

  .خلک يی د اميد او نا اميدی تر منحٔ کينولی دی
امريکا : بارک اوباما د خپل آسيايی سفر په پای کی د جاپان د صدر اعظم يوکوهاتومايا سره په کتنه کی وويل چی 

ه په افغا . د افغانستان په هکله د ستراتيژی تصميم بايد ژر ونيول شی . نستان کی پاتی شی نشی کوالی په دايمی تو
ی  ين ک ی چی خپل امنيت پخپله  يبس د . هغه واضح پيام درلود چی افغانستان بايد دا حٔواکمنی پيدا ک رابرت 

ی وياند د ژورنالستانو په وړاندی د افغانستان لپاره د  تيرو د زياتوالی موضوع هم تر  زره امريکايی سر۴٠سپينی ما
له چی تحقق به ونه مومی  تنه و هغه د جمهور . انتقاد الندی ونيوه او دايی د خپل پوحٔی قوماندان مک کرستال غو

ه چی  لستان صدر . » مون دتل لپاره په افغانستان کی نشو پاتی کيدای « رئيس اوباما خبره تکرار ک همدا راز د ان
وردن براون  لی دی اعظم  ه د افغانستان دولت يو فاسد دولت  ی او شکايت په تو له بله پلوه په . هم دنا خو

ی نه ډکی وبللی خو  ی اوبر اکنی يی د  ول ه جوړه شوه چی دافغانستان  رو ملتونو عمومی غون نيويارک کی د مل
ی وی  اکنی ر ه دا  وليزه تو ولنی است. وويل شول چی بيا هم په  يوالی  تل دن ازو د افغان نوی حکومت نه وغو

ی  اغلی کرزی . چی يوه با کفايته او سالمه اداره رامنحٔته ک اکنو او د ول ی چی د افغانستان د  ه ليدل کي په دی تو
ی چی دا فشارونه پر افغان  د برياليتوب وروسته  ندي ر يوالومرستندويه هيوادونو له خوا  ونونه د ن ډول ډول غبر

ی پورته کولو پخاطر په . بی اغيزی نشی پاتی کيدای ولسمشر هم  خه د  په عمومی ډول د داسی يو مغشوش حالت 
يدی  ندی ک منی ډک فعاليتونه  و تيرو ورحٔو کی پاکستانی ډله ايزو رسنيو په .تيره بيا پاکستان خپل د د په لن

ه په افغانستان کی د بهرنيو حٔواکونو شته والی ته پا يواله سطحه داسی دوامداره تو م اړولی دی او غواړی په ن
و د دوی  خه ووحٔی تر  واکی داهغه وخت دی چی بايد بهرنی حٔواکونه له افغانستان  ی چی  ذهنيت رامنحٔته ک

واښ سره مخامخ شويدی ، تامين شی يوالو حٔواکونو د شته والی له امله د   دا          .په اند هغه امنيت چی د ن
ی مطرح دی او حٔينی کار پوهان يی فکر کوی چی که له کاره ده چی  پاکستانی لوری ته يوازی دخپل هيواد 

خه بهرنی حٔواکونه ووحٔی نو دجن پلمه به له منحٔه الړه شی او په سرحدی سيموکی به هم بنس پالی  افغانستان 
ای شی د يو جوړ جاړی له الری خپله ستونزه ح ی ډلی او د پاکستان حکومت وک بل خوا حٔينی اړخونه دا . ل ک

ی او سيمه کی به  خه بهرنی حٔواکونه ووحٔی نو حکومت به د طالبانو الس ته ولوي فکر کوی چی که له افغانستان 
ی چی د سرحدی سيمو طالبان به هم ورسره حٔواکمن شی  خو دوی دافکر هم کوی چی په . د طالبانو اړخ قوت پيداک

ه ستونزه نه وه نو بيا به هم داسی کومه ستونزه افغانستان  کی د طالبانو د واکمنی په مهال پاکستان ته له دی اړخه 
يو او مذهبی ډلولکه جماعت اسالمی ، جمعيت العلماءاسالم او نورو ډلو ته چی . رامنحٔته نشی  د پاکستان سياسی ک

کاری ،په وروستی تحليل کی دا وايی چی دا ی  خه د بهرنيو حيوازی خپلی  ٔواکونو په وتلو سره به  فغانستان 
ه شی ) جهادی ډلی ( طالبان او د دوی مخالفين  ی او موجوده النجه به غو خو . په خپلوکی سره  حکومت چوړ ک

يوال ذهنيت ته انحراف  آيا د پاکستان لوری چی په پالن شوی ډول دا ډول تبليغات په الره اچولی دی او غواړی ن
ی  ندونو تر شا د ورک ر ی او راتلونکی په پام کی نيولی دی که نه ؟ آيا د دی ډول  ه يی د افغانستان  ل ترل

پاکستانی لوری کوم شوم اغراض پراته دی ؟ آيا پاکستان حاضر دی چی افغانستان د يو خپلواک او پرمختللی هيواد په 
اون کی ووينی او آيا د خپلو ديرش کلنو اود ه په خپل  خه يی چی زمون د هيواد په وړاندی تو نالرو  ږ مهاله ک

کاره دی او هغه دا چی که بهرنی  تنو حٔواب زمون هيواد والو ته  ولو پو لرل الس په سر شويدی؟ د دی 
نالرو عملی کول  خه ووحٔی نو پاکستان ته به يو حٔل بيا موکه په الس ورشی چی د خپلو ک حٔواکونه له افغانستان 

ی په شدت  يوالو رسنيو له مخی . سره پيل ک ار يو isiد ن  د طالبانو مشر مال عمر په دی وروستيو کی د کراچی 
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه کار  و په راتلونکی کی تری دحٔان په  ه هغه يی د همدی لپاره ساتلی تر  کاره تو دولی او په  امن حٔای ته لي
  . واخلی 

ه کی دی په اوس مهال کی هم وينو چی د پاکستان حکومت په اف د پاکستان صدر اعظم .غانستان کی د خپل اغيز په ل
ی چی د افغانستان په هکله په خپلی راتلونکی ستراتيژی کی د  يالنی د اوباما اداری ته وړانديز ک يوسف رضا 

ی    .پاکستان سره سال مشوره وک
يدی دغه راز د وروستيو خپرو شوو اطالعاتو له مخی د امريکا حکومت دطالبانو سره ي ول خبری اتری تر سره ک

خه ډډه کوی  واکی د بهرنيو سرتيرو په وتلو سره به طالبان د امريکا په وړاندی د هرډول فعاليت  دغه راز . چی 
ون درلود  ه هم ريچارد هالبروک دا ډول مستقيمی خبری . ويل شوی چی په دی خبروکی دپاکستان استازی هم  که 

يدی  خه الس ته راوړی شو هغه داده چی د په.د طالبانو سره رد ک  هر صورت هغه نتيجه چی د روان وضعيت 
و چی بهرنی حٔواکونه په هيواد  ی تر  ه وک افغانستان نوی حکومت او خلک بايد د وخت حساسيت ته په پام سره ه

ه اخيستنه خه په  و ودرو کی شتون لری ، دهغی د پوحٔی او اقتصادی مرستو   ٨په تيرو . ی هيواد په خپلو پ
کلونو کی د افغانستان حاکميت د بهرنيو حٔواکونو په مرسته ساتل شويدی اود بريتانيا د بهرنيو چارو د وزير په وينا 

ه په  خه ووحٔی نو حکومت به ل ترل  دقيقو او زيات نه زيات په يوه ۵چی که چيری بهرنی حٔواکونه له افغانستان 
ی  ه هم په .اونی کی سقوط وک کاری خو اصلی هدف دادی چی د افغانستان که  ه مبالغه  دی خبره کی ل 

ی او دا واقعيت دی چی د کرزی اداره به د جهادی بنس  حکومت په دی موقعيت کی نه دی چی له حٔانه دفاع وک
ه لری د کودتا له الری ژر سقو انونوکی ون ه په دولت او پوحٔی ار ی پالو له خوا چی عمال يی په پراخه تو ط وک

و  او مليشو isiاو وروسته به دا ډلی دخپلو بهرنيو بادارانو په مرسته دطالبانو او د پاکستان د  په وړاندی په ج
وته د هيواد پوری وهل وی  يوج    . بوخته شی چی پايلی به يی بيا خون
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