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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۳/۳۰/۲۳۰۲          نجیب منلی

 د ورېښمو چینجی
رمن حنا رباني کهر، د فبروري په میاشت کې کابل ته راشي. له یپاکستان د بهرنیو چارو وزیره، م شوې ده چې د ټاکل

ه مودې راهیسې د کابل او اسالم آباد په اړیکو کې جدي سوړوالی راغلی دی. د ولسمشر کرزي له پرله پسې غوښتنو څ

ت او سوداګرۍ د تړون ه کنفرانس کې ګډون و نه کړ. د افغانستان او پاکستان تر منځ د ترانزیسره سره، پاکستان د بن پ

دو وروسته هم افغان سوداګر د پاکستان د حکومت له ناوړه چلند څخه سر ټکوي او افغاني مالونه د کراچۍ یله السلیک ک

تان او افغانستان د مشرانو تر منځ لیدل کتل، که رایطو کې د پاکسشپه بندر کې تر هغو بند وي چې له کاره ووځي. په دې 

د ناستو په لړ کې « ګډو اقتصادي همکاریو»وه اونۍ وړاندې چې د د تشریفاتو په کچه هم وي، ضروري او ګټور دي. د

د پاکستان له حکومت څخه یې د افغان سوداګرو د بیړني حل  د مالیې د وزیر په مشرۍ افغان پالوی پاکستان ته والړ

د پاکستان او امریکا تر منځ د  ه واخیسته چې دا په خپله د تماسونو د ګټورتیا ثبوت دی. د افغانستان او پاکستان اوژمن

رو څو میاشتو ناخوښیو وروسته چې د پاکستان د باندنیو چارو وزیره کابل ته راځي او دلته پر ګډو ستونزو خبرې یت

 رکلی یې وشي.کوي د دواړو هېوادونو په ګټه کار دی او باید ه

وال سیاست په رڼا کې و یرمن کهر راتګ که د نړیو اړیکو خبره وه. خو کابل ته د متر دې ځایه د ګاونډیانتو تر منځ د ښ

 ځیرو نو بیا د ځینو اندېښنو له پاره ځای شته.

، د ناټو اکماالتي دریځ غوره کړ« شخ»په مومند اېجنسۍ کې له امریکایي بمباریو وروسته پاکستان د امریکا پر وړاندې 

ه رلې وه چې که دوی ځان یو څییې انکار وکړ. پاکستان داسې انګ الرې یې وتړلې او د بن په کنفرانس کې له ګډون څخه

ر په څېر نوي امتیازونه و مني. دا ځل لکه چې د امریکا حکومت د خپلې نرمۍ انتها یبرګ کړي نو امریکا به ورته د ت

نس کې د پاکستان نه ګډون یې، لکه په ریښتیا هم چې دی، بې ارزښته وباله او د خپلو ته رسېدلی و، د بن په کنفرا

انو په ډاګه کړه چې که د پالکستان د اکماالتو له پاره یې بدیلې الرې و پلټلې. تېره اونۍ په افغانستان کې د ناټو مشر

ښوالی، یانې ییاتي اړخه دوی ته ستونزه نه شي پالرو تړل کېدل دوی ته له اقتصادي پلوه ګران هم پرېوزي له عمل

له پاکستان ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. د پاکستان د ملکي خپناټو، او پاکستان ته یې وویل چې د الرو تړل به تر امریکا 

یاسي ثبات هغسې هم نه استخباراتي اسټبلېشمنټ تر منځ ناندریو دا هم وښوده چې په پاکستان کې س-نظاميحکومت او 

والو اړیکو تاوده باد ته دې ټینګ شي. په دې شرایطو کې پاکستان ضرورت لري چې ځان له ګوښي والي یدی چې د نړ

 راوباسي.

، ضد او نقیض دریځونه اترو پر خبر شدیده نارضایتي وښودهد افغانستان حکومت، د طالبانو او امریکا تر منځ د خبرو

یې غوره کړل او که څه هم، له بدې ورځې یې، انعطاف ښکاره کړ خو ال قهر یې نه دی سوړ شوی او ناشونې نه ده چې 

مخې  د حکومت دننه ځینې کړۍ د خبرو اترو له پاره د خنډ جوړولو هڅو ته دوام ورکړي. د یو ناڅرګند سیاسي منطق له

د افغانستان حکومت او په سر کې یې د ولسمشرۍ ماڼۍ، د دې پرځای چې د خبرو له بهیر څخه د پاکستان د الس لنډېدلو 

 هرکلی وکړي، په ټینګار سره وایي چې په خبرو کې د پاکستان ګډون خورا اهمیت لري.

ستان سره شریکه کړې ده. دې خبرې ته په ینو سرچینو په وینا، طالبانو هم د خبرو لومړۍ طرح له پاکځله بل لوري، د 

شمنټ سره تړلي دي، د هغوی له خوا د خبرو اترو په اړه یاسټبل استخباراتي -پام چې طالبان تر ډېره له پاکستاني نظامي

و تر منځ خپګان، د خبرو په پیل پاکستان ته مالومات ورکول هېښوونکي نه دي خو په پاکستان کې د نظامیانو او ملکیان

و د افغان حکومت ناخوښي او بیا د افغان حکومت له لوري د پاکستان پر نقش ټینګار او د پاکستان او طالبانو تر منځ دلیک

د مالوماتو تبادله د واقعیتونو داسې یو جال جوړوي چې د افغانستان د ولس د ګټو خوندي توب ته د ګواښوونکي حالت 

لوي. خدای یی الس ځان په یوه بله لومه کې ښکجی، لګیا دی په لوافغان حکومت، لکه د ورېښمو چین ښکارندویي کوي.

  ایپ دې وکړي چې تر تړل کېدو وړاندې راویښ شي.


