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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 امان هللا عمر
 

 افغانستان کښي سوله ژر نشي ټینګدي
 

داکټر غني او غربي چارواکو عبدهللا عبدهللا ته ډاډ ورکړي چي ریاستي نظام به صدارتي شي او د اساسي قانون د 
غوښتني د اساسي قانون په موادو کي کښي درج کړاي شي، عبدهللا عبدهللا به تعدیل له مخي د طالبانو ځیني 

صدراعظم وي او د پاکستان او ایران نفوذ به په افغانستان کي پراخ کړاي شي، ځکه عبدهللا عبدهللا د طالبانو پروني 
دي، مګر د افغانانو  دښمن اوس د سولي ناري وهي، هو سوله د هر افغان غږ دي او سوله په افغانستان کښي اړین

په الس، نه د پاکستان او ایران تر اغیزي الندي، د ایران او پاکستان پلویانو د سولي تر عنوان الندي نور هم په 
 واکمني کښي به شریک کړاي شي، مګر جګړه به روانه وي، ایا دیته وایي سوله؟

 
سراسري ( داعش)وي؟ د اسالمي دولت اوس پوښتنه پیدا کیږي چي پاکستان ولي د سولي په خاطر هلي ځلي ک

خوځښت په سیمه کښي د پاکستان د کنترول څخه بهر دي، پاکستان نشي کولي داعش تر کنترول الندي ونیسي، ځکه 
و خپل نفوذ د طالبانو تر چتر الندي په کشمیر او افغانستان کښي وساتي، د چین او پاکستان څدیته لیوال دي تر 

د هندوستان د نظر څخه پټ نه دي پاتي او کیداي شي داعش د هند له لوري په سیمه کښي  ستراتیژیک همکاري
تمویل کړاي شي، په بل اړخ کښي د امریکي متحده ایاالتو د سیاست بدلون او په سیمه کښي د امریکي لوي شریک 

ان اوس د ویش په درشل نه غواړي خپل موخي د پاکستان له لوري پلي کړي، پاکست اهندوستان ګڼل کیږي او امریک
کښي شتون لري، ځکه د پاکستان داخلي اقتصادي حاالت د انرژی کمبود، بیکاري او بیکوري، د قومونونو جوړښت 
او انډول، د اسالمي بنسټپالني مرکز او د نورو عواملو له مخي پاکستان خامخا تجزیي پر لوري په حرکت کښي دي، 

د داکټر غني او عبدهللا عبدهللا په مالتړ پاکستان د تجزیي څخه په دي درشل کښي د پاکستان پوځ غواړي 
 .وژغوروي

 
ډنډور څخه الس نه اخلي، داکټر غني د  پاکستان د افغانستان پر وړاندي له هیڅ ډول ورانکاریو، تورونو، درواغو او

او یا وابسته دي چوپه پاکستان څخه ستاینه کوي، زمونږ رسنیو ورځپاڼي، مجلي، سایتونه او نوري هغه که خپلواک 
خوله پاتي شوي، کرزی پاکستان ته ورور خطاب وکړ، او دادي داکټر غني د پاکستان د سیاسي دریځ له امله ستایني 
کوي، د سولي په دي درشل کښي طالبان څه نه وایي، بلکي د طالبانو له لوري د پاکستان پوځ خبري کوي، د 

کیداي شي سوله ژر  نګهڅر څه د پاکستان په الس کښي پروت دي، نو پاکستان پوځ تصمیم نیسي، مرکي کوي، او ه
د پاکستان پوځ او استخبارات داکتر غني او عبدهللا عبدهللا ته ډاډ ورکوي، چي طالبان د سولي  ټینګ کړاي شي؟

سره په قطر مذاکراتو ته چمتو دي، هو طالبان د پاکستان د پوځ تر اغیزي الندي د امریکي متحده ایاالتو د استازو 
تر ولکي او اغیز الندي او د دوي  ای اس ايیدلي او اړیکي سره ټینګ شوي، طالبان د پاکستان د پوځ او کښي ږغ

په ګډون چین ته سفر وکړ، او بیا وروسته د طالبانو د رژیم د روغتیا عامي وزیر او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي 
البانو دویم کس دي، پاکستان ته سفر کوي، د سولي په دي درشل عباس ستانکزي، چي د مال عمر نه وروسته د ط

کښي د افغانستان له لوري حنیف اتمر په قطر کښي د قطر رسمي چارواکو سره د سولي په باب خبري پیل کړي، دا 
رو د هر څه د پاکستان له لوري پر مخ وړل کیږي، داکتر غني او عبدهللا عبدهللا د طالبانو او امریکي تر منځ د خب

جریان څخه لیري پاتي شوي، او دوي کوم صالحیت نه لري، یوازي د یو لوي ستراتیژي له مخي داکتر غنی، 
عبدهللا عبدهللا او د دوي سیاسي واکمني لوبیږي، هو هغه سوله چي د پاکستان او ایران په الس کښي وي هغه ته 

 .سوله نشو ویلي، بلکي د یوي بلي جګړي خبر ورکول کیږي
 پای
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