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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                     سرلوڅ مرادزی :ليکوال   ٠٤-١١-٢٠١٠ ني
  

  د هالبروک روستۍ څرګندونې د شننې وړ دي
 

ی استازی ريچارد هولبروک په روستيو کې ويلي  ان دې نه په زيات «  د افغانستان او پاکستان لپاره د امريکا 
ار نشم ويالی، ترهغو چې افغانس ي ين ه يونسي او يوله بله همکاري تاريخي خالتان او پاکستان خپلمن  له من
ه به همداسې روانه وي ي ، ج و مهمه نه ده. ونک ددې ساده او . دا چې نورو برخو کې به څونه بريا ترالسه ک

ه پورته کوي ا و له يو هېواده به بل اسان دليل دادی چې طالبان به د افغانستان او پاکستان تر من د اختالفونو څخه ګ
ي    ». ته 

ينو شنونکو په اند د افغانستان او پاکستان ترمن کومه تاريخي خال چې هابروک هغې ته اشاره کوي او بايد ډکه  د 
ای دا وي چې د افغانستان د چارو واک بيا لکه د طالبانو د پير په شان پاکستان ته وسپاري د افغانانو د . شي ، 

ول ش غر  م واکمنۍ  ي، افغانستان له خپلواکۍ او خپلواک سياست څخه الس په سرشي او په عمل کې د پاکستان پن
  . ايالت وي

ه يوازې  ې د ادامې پ ای دا وي چې افغانستان کې د روانې ج شنونکي دا نظر هم وړاندې کوي د هالبروک موخه 
ه کې يو ډول  رو واچوي او پاکستان ته په دې ج يپرطالبانو او تره دوی دا هم وايي چې . مصونيت وروبخ

ر  ه والړه شي ؟ طالبان او تره ه بايد له من هالبروک ولي نه په ډاګه کوي چې دا تاريخي خال څه شی دی او څن
ه پورته کوي، افغانستان ته رااوړي او يوازې دلته وژنې او ورانۍ کوي او بلخوا دا خال  ه ددې تاريخي خال نه ګ څن

ه پاکستان کې ي بې له دې چې د پنجاب د واک ستنې څن رو د پياوړتيا او زياتېدو المل ګر  ورځ تربلې زيات د تره
وي؟    ول

که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمن  ددې تاريخي خال په اړه به امريکا  چې هالبروک يي په استازيتوب خبرې 
يکوي خپل نظر، تفسير او موخه  ولري خو افغاني شنونکو ته پک د افغانستان او . ار دي چې د مسلې تل ته ننو

نه يي د سيمې لپاره د امريکي د  پاکستان تر من د تاريخي خال خبره چې بيخي نوې خبره او طرحه ده، شننه او څې
انتيا کې پوره مرسته کوالی شي   . ګون سياست په رو

ايه وشاربي، د افغ انستان او پاکستان تر من تاريخي خال د ه به داوي شنونکي مخکې له دې چې خبره له بل 
ي ې نه پيل ک نې کر ه وي. ډيورن کرغې کر که د امريکا په . ای د هالبروک يادونه هم تلويحآ د ډيورن

ه د ډيورن تپلې  استازيتوب د هالبروک خبره هر څه وي، خو د افغانستان او پاکستان ترمن لويه او تاريخي ستون
ه ده  کاري. کر کاره کول داسې  ي صفا ويل او   چې نور د شف شف ويلو تاريخ زوړ شوی وي او د اصلي ستون
  . پکار وي

ر ولي روزي او پالي ؟    پاکستان، طالبان او تره
انه دی کاره او رو ان . المل يي بيخي  ر نه وي، دا اردو په يوازي  که د پنجابي اردو په څن کې طالبان او تره

واک لري نه د افغانستان په وړا نيولو او مقاومت  پنجاب اړ دی چې دواړو . ندې او نه د کشمير پر سرهند سره د غي
ر ددې اردو لپاره د مليشو دنده ترسره کوي  په کور دننه هم . جبهو کې د اردو ترڅن مليشه ولري او طالبان او تره

ه لري تنو، بلوڅو او سنديانو سره ستون ان څه نشي دلته. پنجاب په تاريخي لحاظ  پ  هم پنجابي اردو په يوازي 
و د خونديتوب لپاره د مليشو دنده ترسره  ي او د دوی د ګ ر بايد د پنجاب مرستې ته راودان کوالی، طالبان او تره

ي  و او امنيت . ک ای د پنجاب د ګ تونخوا په نورو سيمو کې طالبان د پنجابي اردو سره يو ور او د پ په سوات، پې
ي   . ي لپاره جن

ته شوي  ر پخپله نه دي رامن ان د روزلو، پاللو او وسلوال کولو وس نلري. بلخوا طالبان او تره دوی . دوی خپله د 
ي پيان درمل ک ي او خپل  خ ک ي  ي، بايد شاته جبهه ولري چې هلته خپل م ي وسله . کله چې افغانستان کې جن

ي او جبخانه بايد وخت په وخت اکم يبايد ترالسه ک ې د يوې ډاډمنې جبهي پرته چې په . ال ک شا ته د ج
ر، د لويدي د  ۍ ٢١ زرو سرتېرو او د ١۵٠٠٠٠جغرافيوي لحاظ پاکستان دی لس يا شل زره طالبان او تره  مې پي

ون ، مقاومت کوالی شي ؟   د نويو او مدرنو وسلو په درلود او د افغانستان د اردو په ګ
ر ساتي ، پنجاب تر هغو چې افغانستان  کې د دوی السپوڅی او ګوډاګی حکومت نه وي واکمن شوی طالبان او تره

وي يي   ! روزي او جن
ي چې د  تنې سره جوخته پاکه خبره دا ده چې که افغانستان کې ملي پياوړی حکومت واکمن شي، پنجاب ډاري دې پو

تان ې په دواړو غاړو پ ته نشي، د ډيورن کر ای لوی افغانستان خبره رامن ه لکه کوز او بر جرمني بېرته سره يو
نه . نشي او په سيمه کي د پنجاب مليتاريستي او شوونيستي موخې له خاورو سره خاورې نشي  ه پنجاب اندي همدارن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ې په وخت د  ې او ج لري که پر کابل افغان پياوړی دولت واکمن شي نو پنجاب به د کشمير پر سر هند سره د شخ
ای کېدو له کبله ګوزار وخوري شا لخوا د ډيورن ې د ماتېدو او د لروبرو افغانانو د بيا يو پنجاب به د ژرندې .  کر

ۍ شي ۍ ون همدا ډار پنجاب ارام ته نه  .د دوو پلونو په من کې ووړ ووړ شي او د دوو زمريانو په من کې به ون
ی دی رۍ په اډه بدل ک يوالې تره دي او همدې ډار پنجاب د ن   .پري

ه وي  ر به وي او په افغانستان کې به ج . افغانستان بايد د پنجاب دوه خبرې ومني که نه طالبان به وي، تره
ی دا چې کابل به د پنجاب السپوڅی او ګوډاګی حکومت مني، داسې حکومت چې هرڅه ورته پنجاب وايي هغه  لوم

يانو سره راشه درشه کوي. به مني نجاب ياران به د کابل حکومت ياران وي او د پنجاب د پ. د پنجاب په خوله به ګاون
!  د پنجاب په خوله به افغانان له هند سره اړيکي پالي او يا به يي پريکوي. مخالفين به د کابل د حکومت مخالفين

ه له پنجابه منندوی هم  ې ې بدې ومني او پنجاب سره په داسې  ه بې   دويمه دا چې افغانستان بايد د ډيورن کر
  . وي

که پنجاب په دې پوه . کاره ده چې پنجاب دا دواړه شرطونه د لويدي له مرستې او مالت پرته نشي راوړاندې کوالی
ان  ه او مالت نه کوي، پنجاب په يوازې  ريز او امريکا نن شي چې دغو دواړو شرطونو څخه لويدي په تېره بيا ان

رو او طالبانو په درلوت سره  بيا و مالي د خپلو تره و او ج  هم د اوږده مهال لپاره د افغانستان په وړاندې د شخ
  .  او بشري وس نلري

افغانان د هيچا ګوډاګی حکومت نه مني، په تېره بيا چې هغه . خوافغانستان لپاره دواړه شرطونه د منلو وړ نه دي
يانو پشان د . حکومت خپله هم د نورو ګوډاګی وي   !    يو سوله يز پنجاب د منلو خبره بېله ده البته خوا کې د نورو ګاون

موږ ته دا مهمه ده چې پاکستان او افغانستان « د هالبروک د تاريخي خال موخه چې هر څه وي خو د هغه دا خبره 
که چې د دوى له دې اړيکې ولري  ه اوچتوي سره ني که نه ده چې» اختالف نه طالبان ګ  د د منلو وړ 

ې د ماتېدو،  کر ای کېدو او د لوی افغانستان د جوړېدو ډار او د کشمير پرسر ډيورن د لروبرو افغانانو د بېرته يو
ر تل ولري ې ډار پنجاب اړباسي چې د خپلې اردو په څن کې طالبان او تره   .هند سره د ج

ه الر دا وي چې له پنجابه د ډار پيريان پاڅوي ، پنجاب په افغانستان او د  هند کشمير کې د د لويدي لپاره به 
ر او طالبان ونه شي  ي چې د داسې السوهنو لپاره تره ي او مالي مرسته پرې بنده ک السوهنو څخه راستون ک

کېچ . روزالی  تنې هم ومني، ترڅو په سيمه کې د ک ې په اړه د افغانستان تاريخي غو بلخوا لويدي بايد  ډيورن کر
يز ډول حل شي   .    اصلي المل په بنس

ايمز د ريچارد هولبروک له خولې خبر ورکاراز همد سفر په درشل کې   هندوستان ته د بارک اوباما د« یپاکستان 
ايي د نومبر په مياشت کې به ترسر  د سيمې د دريو واړو  به وي او موږ وړ ، دغه سفر به د ډير اهميته شيچې 

و هندوستان سره ډيرې کلکې او هيوادونو افغانستان ، پاکستان او هولبروک . هر اړخيزې اړيکې نورې هم پياوړې ک
يدلى دى وايي  «نوموړی زياتوي  » هندوستان ته د اوباما سفر په دې مانا نه دى چې ګواکي پاکستان له نظره غور

موږ تيره اونۍ له پاکستان  هند ، پاکستان او افغانستان واحده ستراتيژيکه سيمه جوړوي چې موږ ته ډيره مهمه ده او
   » د ستراتيژيک ډيالوګ مجلسونه درلودلسره

ای لري او تر هربل هېواد زيات دی  ی  ان ت  يک ارز که . حقيقت خو دا دی چې سيمه کې د افغانستان جيوپولي
ری يي وبولي لکه پنجاب سره چې والړه ده او  ي او خپل ستراتيژيک مل تيانو ودري امريکا له افغانستان سره په ري

رو په روزنه او پالنه کې د سيمې د نارامۍ لپاره پر پنجاب خپلې ه غه مالي مرستې چې نوموړی هېواد يي د تره
ي او سيمه کې به طالبان د هالبروک د څرګندونو په  رو ډرامه پای ته رسي ي ، د طالبانو او تره وي بندې ک ل

ای شي  ه پورته نه ک   ! خالف د هيچا په زيان ګ
تيا داس ر نه وي او لکه د اروپاګ بازار، په دې صورت کې به ري ته شي چې هلته به تره ې ستراتيژيکه سيمه رامن

ي هېوادونه به د ورورۍ او دوستۍ په چاپيريال کې ژوند ولري  !ول ګاون
 

  پای
ونه    :اخ

ه پا   ــ تاند بري
هــ لر پا   وبر بري

پا   هــ اريايي بري
        


