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 ۴۰/۴۰/۴۴۰۰                نجیب منلی
 

 د پاکستان پارونې، د افغانستان غبرګون
 

د دغو . له کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د ډیورنډ له کرښې دې خوا رنګ په رنګ پاروونکي عملیات کېږي
پارونو پر وړاندې د افغان حکومت غبرګون د ورځې له شرایطو سره سم له سترګو پټولو نیولې، د سیمه ییزو 

و، د خارجه وزارت له خوا د شونډو پر چارواکو تر تشو دړکو، د دفاع وزارت او کورنیو چارو د وزارت تر الپ
ندنو او د ولسمشر تر بې پایلو غوسو پورې نه مشخص حدود لري او نه یې څرنګوالی له حاالتو سره سمون غسر 

 .خوري
بالمثل »کړی چې د « ست»پر کونړ د وروستیو توغندیو د رالوېدلو په ځواب کې افغان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته 

 .ن چمتو کړيله پاره ځا« اقدام
د ښاغلي کرزي اوامر ډېر لږ د افغانستان په اداره کې د اجرا تر مرحلې رسېږي، توصیې خو یې د ارګ تر 

 .د خیر تمه نه شي کېدای هم چندان یې« هدایتونو»دروازو هم بیرون نه وځي نو له دې ډول شفاهي 
د دې . م د پاکستان پر خاوره توغندي و اورويوکړي نو باید افغانستان ه« بالمثل اقدام»که افغانستان وغواړي چې 

آیا  چارې له پاره لومړۍ خبره دا ده چې موږ باید په صراحت سره دا مالومه کړو چې د پاکستان خاور چېرته ده؟
دا ځواب و هم منل  ې پوښتنې ته ځواب ووایي؟ که فرضا  ولسمشر کرزی یا د هغه حکومت دا صالحیت لري چې د

د پاکستان بله کومه سیمه په ریښتني او بالتنازع ډول د پاکستان د مشروع حاکمیت ساحه ده؟ شي، له پنجاب پرته 
پښتونخوا او بلوچستان هم په خپله له پاکستان سره ستونزې لري او هم افغانستان ال دا نه ده منلې چې پر دې سیمو )

ونه شته چې که د افغانستان له خوا هلته د پاکستان حاکمیت تسلیم کړي؛ سندهـ ایالت کې هم بېلتون غوښتونکي حرکت
که له مشروع (. د پاکستان حاکمیت و هم منل شي، د هغه ځای له ولسونو سره به بیا هم حساب کول په کار وي

کومه عملي بڼه نه « بالمثل اقدام»حاکمیته تېر شو او یوازې د پاکستان نظامي تاسیسات په نظر کې ونیسو نو بیا هم 
 .شي نیوالی

افغانستان هغه توغندي چې له سلو کیلومترو وراخوا واټن په نخښه کړای شي، یا نه لري او یا که وي هم د پاکستان 
د افغانستان هوایي ځواکونه په کور دننه د خپلو جز و تامونو د اکمالولو پوره . په مقابل کې به د استفادې وړ نه وي

ني څواکونه مو پر کور دننه په تصفیوي عملیاتو کې پوره ښکېل ځمک. وړتیا نه لري، نو پاکستان سره به څه وکړي
او په نس مړې اردو سره به څه  دي، هر ورځ لس او شل شهیدان ورکوي، د پاکستان له مجهزې، روزل شوې

وکړي او آیا د ډیورنډ له کرښې ور اخوا د افغانستان د ملي امنیتونو ځمکني عملیات به د نړۍوالو اصولو سره سم 
وبلل شي؟ نو که احیاناْ د ولسمشر دا مر د تعمیل له پاره افغان ځواکونه له پولې اخو یو تش کاڼی هم « ثلبالم»

له چتراله نیولې تر ګوادر که هرڅوک . ګوزار کړي، هغه به د یو افغان بچي او د دې هېواد پر اصلي وګړي لګېږي
ه کېږي نو افغان بچې دی، که هر څوک بې ځایه د اور په لمبو کې سوزي نو افغان بچی دی، که هر څوک بې تعلیم

 خپله پوزه غوڅول نه دي؟« بالمثل اقدام»آیا په داسې حاالتو کې . کېږي نو افغان بچی دی
د افغانستان د حکومت له لوري چې په دې تېرو کلونو کې کوم د زغم او حوصلې سیاست غوره شوی دی په پوره 

 .ه اصل سره مطابقت لريتوګه د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې ل
 :خبرې کوي په دوو ډلو وېشالی شو« بالمثل»هغه سیاستوال او احساساتي ځوانان چې د 

هغه کسان چې د افغانستان اوسنۍ، تحمیل شوې، جغرافیه هم د هغوی له غوښتنو ډېره پراخه ده او ټوټې  -
رسماْ د ډیورنډ له کرښې اخوا سیمې د ټوټې کول یې غواړي ځکه بالمثل عملیات غواړي چې په دې ډول افغانستان 

که، خدای مه کړه، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه تش یو کاڼی . پاکستان خاوره ګڼي او پرې بمباري جایزه بولي
بېرته د هغه ویشتل شوي ورور ځان ته رانېږدې کول نو . هم اخوا واچوي نو خپل افغان ورور یې له ځانه پردی کړ

 !ئاو د ډیورنډ کرښه بې قید و شرطه منل شوې وبولـئ بالمثل اقدام وکړ. ې وتلې خبره دهبیا د انسان له وس
د خلکو راټولول ورته تر  هغه احساساتي ځوانان او لنډ فکري سیاستوال چې د یوې شېبې له پاره پر ځاان 

 .اسان ښکاري چې د افغانستان پر اوږدمهالو ګټو باندې فکر وکړيدې ډېر 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/manelli_de_paki_parawny_de_afg_ghbargon.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/manelli_de_paki_parawny_de_afg_ghbargon.pdf
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« جي جي»نو او پاکستان چې هر څه کوي موږ ورته ېا ده چې څه باید وکړو؟ همداسې غلي کښاوس نو پوښتنه د
 ووایو او که نه بله الره هم شته؟

زما په اند بله الره هم شته چې د افغانستان او ورسره د پښتونخوا او بلوچستان او تر ډېره بریده د سندهـ او حتی د 
او په راتلونکي کې افغانستان ته په سیمه کې یو خورا اغیزمنه  پنجاب د وګړو منافع هم خوندي کوالی شي

 :ستراتیژیکه وسله هم په الس ورکوالی شي
همدا اوس په سرحدي سیمو کې د پاکستان د اردو عملیات روان دي، افغان حکومت دې، هر څومره ژر چې  

ي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې کېدای شي، د کرښې په اوږدو کې د کډوالو له پاره د استوګنې کمپونه جوړ کړ
 .دې ورته برابرې کړي

د پاکستان په اوسني سیاسي جوړښت کې پښتونخوا او بلوچستان هغه دوه ایالتونه دي چې ،تر بل هر ځای،  
افغانستان دې د ډیورنډ له کرښې را دې خوا په هرو سلو . له ډېرو اقتصادي او فرهنګي ستونزو سره مخ دي

بازارګی جوړ کړي چې د پولې د دواړو خواوو وګړي په کې خپل تولیدات و پلوري او د کیلومتر واټن کې یو 
دا بازارګي به د افغانستان په سیاسي قلمرو کې وي او هېڅوک به پرې د . اړتیا وړ مواد په کې وپېرالی شي

ي، ځي راځي، خلک د»که پاکستان په دې اړه څه وایي، د افغانستان ځواب به دا وي چې . اعتراض حق نه لري
چې دا کار د پاکستان له وسې ئ« ، یا هللا، اقدام وکړئموږ یې مخه نه شو نیوالی، که تاسې ورته کومه الر لر

 .وتلی دی
د کرښې اخوا اوسېدونکي ماشومان چې په خپلو کلو او بانډو کې الزم تعلیمي امکانات نه لري، پرته له قید  

ویت، د افغانستان په ښوونځیو کې جلب شي او که امکان یې وي یو او شرطه دې، حتی د پاکستاني اسنادو په ر
 .څه تشویقي مرستې دې هم ورسره وشي

د کرښې اخوا ځوانان چې د پاکستان پوهنتونونو ته الر نه شي پیداکوالی، په افغانستان کې دې په پوهنتونونو  
پوهنتونونو سره دې قراردادونه وشي او فیس که دولتي پوهنتونونه دا وړتیا نه لري له خصوصي . کې جذب شي

 .دې یې د ولسمشر د پالیسۍ له کود او د اقوامو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له بودجې ورکړل شي
هغه انجنیران، ډاکټران، کارپوهان او د پوهې خاوندان چې په داوطلبانه ډول د افغانستان په ادارو کې  

کې تصادي او علمي نظام قیطو له پوره کولو وروسته دې د افغانستان په اکارکولو ته حاضرېږي، د یو شمېر شرا
 .د شاملېدلو اجازه ورکړل شي

افغانستان په زغرده اعالن وکړي چې ټول هغه وګړي چې د پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو او د کراچۍ،  
نسوب دي، کوالی شي چې د پاکستاني الهور او ملتان په لویو ښارونو کې اوسېږي او نیکونه یې افغانستان ته م

 .اسنادو تر څنګ، د افغانستان د تابعیت تذکره هم واخلي او د افغانستان په مدني او سیاسي ژوند کې ونډه ولري
که دغه څو اقدامات او دې ته ورته ځینې نور کارونه وشي، چې د افغانستان د اقتصاد له پاره هم ګټور دي او د 

ولو وسله والو ځواکونو ځواب ویالی شي، ټ ده یې اغیز هم دومره ډېر نه دی، نو د پاکستان افغانستان پر ملي بودج
که چې موږ نن له پاکستان سره په نظامي برخه کې سیالي نه شو کوالی خو د بشري منابعو برخه کې پرې، یو ځ

خپل کړو نو په هېڅ ډول تاوان که له دې لوړوالي سره، د هغه ځای یو څه منابع هم . څه پر حقه، ځان بر ګڼالی شو
 .په کې نه کوو

 
 پای


