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                 ۳۱۰۳/  ۰۱/  ۳۲                                                     سرلوڅ مرادزی

 یچ زیرمېکړک د د سیمې امنیت او

وایي چې د سیمې امنیت په  ده او نور مذهبي توندالري بیا بیاالقاع لمسون او ګټه، ایراني چارواکي او د پاکستان په

 افغانستان کې د ایساف او ناټو ځواکونو چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې له مخې افغانستان کې حضور لري

وسلو ته د  وميلکه اټ هڅوویجاړوونکو ګرو هیوادو دغو پلمهد  تر ټولو لومړی ، په داسې حال کې چېخراب کړی

ناامنه  ، سیمهمالتړ ترهګرو د مذهبي توندالرو او غوښتنو څخه ملیتاریستي او شوونیستيپنجاب د د  اوایران السرسی 

 سمبالتیا بیا د ویجاړ شوي انډول د ووایي چې اوچې سیمې ته راشي  اړکړي ړیوال ځواکونهن ونوالمل دغو کړي او

  ! يپاتې د لپاره دلته

دو یکافغانستان کې دېره  ، نړیوال ځواکونهبل شوی اور د پنجاب او ایران لخوا سیمه کېولو ته څرګنده ده چې ټاوس 

  . ادامه ورکويد هغو حضور ته  تاوتریخوالی دوی په الس راوالړشوی او د ته اړباسي

اسیا او په  ، نن سبا د ټولې سویلې او منځنۍلې ځای لريبوټ وتلی او زموږ سیمه چې هغې کې افغانستان او پاکستان

 .یز ارزښت لريیکو په بسیا او بیا رغونه کې مونډامنیت او دې سیمې سره د نړیوالو راتلونکو اړنړیواله کچه د نړۍ 

، چین، ایران او د وستان د لویي وچېد هند هم هغه مهال زیاتیږي چې دا سیمه نړۍ او اسیا ته ددې سیمې ارزښت نور

 . جوړويپه منځ کې د وصل او پیوستون الر  هیوادونوساحې  يیي او د هغې د ختیځ د نفوذروس

او د ټولې اسیا او نړۍ له امنیت سره مرسته کوي و پاکستان کې امنیت وي، ، افغانستان اکه د جنوبي اسیا په دې برخه

 !ې سیمې او نړۍ امنیت ګواښوالی شي، د ټولاو جګړې ی، تاوتریخوالبرعکس ناامني

یي راوستی  پل اغیز الندېتر خ برمته کړی او الملونو په ډېروایران او په تېره بیا پاکستان د سیمې او نړۍ امنیت، 

 .چې دلته به یي یوازې څو راوشمېرم

افغاستان کې  هڅه کوي چې خي النجه او شخړه لري، نوپر سر تاری پاکستان له افغانستان سره د ډیورند د تپلې کرښې

له  شخړه راپورته کړي او پاکستان چې کرښې مرکزي واکمني رامنځته نه شي چې هغه د ډیورندداسې ملي او پیاوړې 

پښتنو او د هغو په مالتړ د  لري، د ډیوند کرښې په النجه کې له ستونزه کورنۍ، سیندیانو سره بلوڅو له هغې پرته هم

له دې ډار او ویرې تل هڅه کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې  تان. پاکسمخ شيهم افغانستان له ګواښ سره 

کابل کې یو او  دولت مخه ونیسی ګه د مرکزي پیاوړيالسوهنه وکړي او وسلوال تیری حمایه کړي چې په دې تو

ي او د هغه وکړ سیاستونو مالتړ چې د سیمې لپاره د پاکسان د پراختیا غوښتونکو واکمن وي کمزوری دولت

و له خپلې په سترګه ګوري ا(  Strategic depth، افغانستان ته د ستراتیژیک کنډو )  اوس هم پاکستانوي .  سپوږمکۍ

 .دې موخې نه دی تېر شوی

( د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایاالتو ځانگړي استازي مارک گروسمن په ۳۰د یکشنبې په ورځ )د اکتوبر 

 تلویزیون سره په مرکه کې د ډیورنډ پر کرښې خبرې کړې وې.کابل کې له یوۀ خصوصي 

ښاغلي گروسمن ویلي و چې واشنگټن د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. خو دده 

ارزښت  په غبرګون کې کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوۀ لیکلي پیغام کې د ډیورنډ کرښه افغانانو ته د تاریخي

خوا د دغې د هر چا ل وړ بللې ده. په انگریزي ژبه خپره شوې دغه خبرپاڼه زیاتوي چې " افغان حکومت په همدې دلیل

 «بې بې سي  کرښې د مشروعیت په باب څرگندونې ردوي او بې ځایه یې بولي.



 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سوهنې او د کورنیو چارو کې د الد افغانستان په ه ډار حل له ډیورند کرښې د دافغانستان په ګټه د  ،پاکستان همداراز

پټ مالتړ کوي تر ځمکې الندې او په افغانستان  کې دننه د ملي ایتنکي اقلیتونو څخه،  ،مالتړ سربېرهوسلوال تیري له 

زي واکمني ټینګه نه شي او کابل مرکله دې الرې  دننه قومي کړکېچ جاري وساتي چې ترڅو په دې توګه افغانستان کې

 افغانستان په چې هم د پاکستان موخه دا ده وي . دلتهښکېل په شخړه کې  ،تل تونو سرهدغو اقلی له هم په کور دننه

 د ډیورند د النجې د حل لپاره فرصت او امکانات پیدا نه کړي او له دې ناحیي څخه ،سرهکې په ښکېلتیا  کورنیو النجو

 .ويخوندی ارام او  پاکستان

 پر سر سره ژور اختالفات لري او ددغې تاریخي ستونزې له هندوستان د کشمیر پر سر ،پاکستان په بله جبهه کې

 دوستان اړیکې ترینګلې دي او دواړهله دې ناحیي هم د پاکستان او هن. توده جګړه کړې ده څو ځلې له هند سره پاکستان

  .هیوادونه تل د نیمه جنګ په شرایطو کې ژوند کوي

دا قومونه خپل ملي هویت، ازادي تنو د ملي غورځنګونو سره مخ دی. بلوڅانو ، سندیانو او پښد پاکستان په کور دننه، 

، خو پاکستان یي نه شي ورکوالی او که یي ورکړي ، پاکستان ډاریږي چې د بنګله دیش پشان به او ملي حقوق غواړي

 . په څلورو ټوټو تجزیه شيبه  دا هیوادبېل او  هدا قومونه هم له پاکستان

، بلوڅو هندوستان او په کور دننه د پښتنو، د کشمېر پر سر له د ډیورند کرښې پرسر له افغانستانپه دې توګه پاکستان 

 .خي شخړه لريیتار په دریواړو جبهو کې او سندیانو سره

اردو  هیوادسره د مقابلې لپاره ددې ای او له هغو په یوازې ځان نه شي جنګیدپوځ په دغه دریواړو جبهو کې  پنجابی

چې  وځلوي داسې اوبي توندالري او ترهګر رااشر کړي نو اړتیا لري چې د سیمې او نړۍ څخه مذه نه کوي، کفایت

ترڅو په  ،د پنجابي پوځ تر څنګ د نړۍ د مسلمانانو فریضه هم ده د هغه خوندیتوب ،پاکستان د مذهب په نوم جوړشوی

یوخوا د  د دوي په ګومان وجنګوي. داسې کار په مخکینۍ لیکه کې د خپل پوځترهګر دې پلمه اسالمي توندالرې او 

د پوځ  به د توندالرو په مالتړو د پردې ترشا به وي او بلخوا مخامخ نه جنګیږي ا ، ځکهينه نوم بدی کو دوی پوځ

 .کې به د دوی په ګټه وي غاتي جګړهعملیات د اسالم په نوم پټ وي او په تبلی

پر ځای « پاکستان په خطر کې دی » د  تل کې واکمنان او تر نورو لومړی ای ایس ای او پوځیان پاکستان همدارنګه

مذهبي توندالرې او نه یوازې  ه ، له اسالمۍ نړۍ څخماسک الندې دېتر نارې وهي او «اسالم  په خطر کې دی » 

ربي نړۍ د ځینو د عبل پلو  .وياو مالي زیرمې ترالسه ک راټولوي چندې له دې هیوادو څخهبلکې  راغواړي ترهګر

ه د ترهګرو پ په دې المل هم د دوی له مالتړه سیمه کې د پاکستان له ګټو سره سمون لري او پاکستانهیوادو ګټې په 

پراختیا په وجه هم مالتړ په سیمه کې د ایران د نفوذ د  هیوادو څخه د شیخو پاکستانپالنه او روزنه کې برخمن دی. 

 . تر السه کوي ې او مالتړپیسر نوم الندې څخه د ایران سره د مخالفت ت غو هیوادوپاکستان له دتوجیه کیږي او 

لخوا اتومي وسله یي په د نړیوال تروریزم مرکز دی او خپله هم یو تروریستي دولت لري او ب پاکستان له هغه ځایه چې

، هروخت ددې خطر شته چې دا وسله پخپله د پنجابي دولت او یا د ترهګرو او القاعده په الس، د سیمې او الس کې ده

 نړۍ په وړاندې وکاریږي او د سیمې امنیت ته ستر خطر پېښ کړي . 

د سیمې پر  طریقهشیعه مذهب غواړي د  د ایران راځلیدا هم چې پتوګه په سیمه کې د سیمه یز زبرځواک بل پلو

 سیمه کېپه سیمه کې خپل فرهنګي فاشیزم ته پراختیا ورکړي، په نوم  د فرهنګي شریکې حوزې ومني او ولسونو

لپاره تر ټولو خطرناکه  اتۍناامنۍ او بې ثبد سیمې د السه کړي، چې اتمي وسله ترد ایران دا هڅه  .لمن وهي کړکېچ ته

 . ګڼل کیږيپېښه 

بلوڅو او سندیانو ته د دوی د ملي حقونو ،  ډیورند النجې حل لرواو برو افغانانو په خوښه د د ویالی شو په پایله کې

ستان السوهنه او په پاکستان کې د ترهګرو د روزنې او پالنې مرکزونه له منځه وړل، په افغانستان کې د پاکورکړه ، 

د ، په پاکستان کې په اتومي وسلو هند سره د روغې جوړې له الرې د کشمېر د مسلې حل  پوځي تیري بندول ، له

، د هغو الملونو په د ایران د مذهبي شوونیزم مخنیوي اوکې د اتومي وسلو د جوړولو ایران  په ، ټیګښت نړیوال څار

  یي وشي ، سیمه کې سوله او امنیت راوستالی شي .لړ کې شمېرالی شو چې که په وخت چاره 
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د  چې د دوی ګټې هم پکې نغښتي دی اوس ددې وخت رسیدلی چې امریکا او لویدیځ ددغو غوښتنو په سرته رسولو کې

او د سیمې ولسونه هم د شریکو ګټو د السته راوړلو لپاره له مرسته وکړي  ریښتینېافغانستان او سیمې ولسونو سره 

 .سره په یوه جبهه کې ګډ کار وکړيلویدیځ 

 پای

 
 


