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 2 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 

 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰                    ډاکټر خسرو سنګروال

 یموخ ینور ید اسالم اباد د سرمشریز

د خپل ډول په دویمه  ینه اسالم آباد کید پاکستان پالزم یاونۍ په پای ک یرید افغانستان، پاړس او پاکستان ولسمشران د ت

اړخیزو  یاړخیزو او درلو دوه یالبیوادونو ولسمشران او دیپلوماتیک پالوي  په بیه یسره راټول شول. د د یغونډه ک

 دل.یسره وګړ یناستو ک

 یښکاري چ یتر ینو داسکړي دي  یخپر ید مخه ی یله سرمشریز یولولو چ یوادونو هغه رسمي خبرپاڼیه یکه د د

د ربړو د اوارولو په  ید سیم یناسته ده چ ولسمشرانوک صالح ین  وادونو دیک صالح هین ید در یدا سرمشریزه د سیم

د څه کولو په موخه سره راټول شوي  یمسئولیت له مخ یمسئولیت احساس کړی دی، او دا دی د همد د جدي ییموخه 

 .دي

د  ،وادونو د پالوي خبري ناستویواړو ه یرسنیو ته درز شوو خبرونو، او د در یپه اوږدو ک یسرمشریز یخو د د

 یکخپلو ځانپاله موخو اسالم آباد  ګاونډی ولسمشران، یدا در یچ یکړ یجوت یسم یچارو د شنونکو هغه وړاندوین

 ره هیله نه لري.ید ستونځو د اوارولو ډ یدوي د سیم ول. راټول کړي

 یددیزوالو په یلو یچ ییو وخت ک یر خپلو ګاونډیو ته اړتیا لري. په داسیواد تر هر بل وخت نه ډید محمود احمدینژاد ه

 د ده، د افغانستان او پاکستان د انرژۍ او نورو توکو یکړ د اقتصادي او سوداګریزو بندیزونو کړۍ تنګه یواد باندیه

  ر شوی دی.یبازارونو ارزښت ورته ال ډ

وادونو سختو ترانزیتي یږي. د افغانستان د ګاونډیو هیک یرودلو نه پاتیپ ید پاړس جوړ شوی هر توکی ب یپه افغانستان ک

د  یته اړ کړي دي چ ید یری افغانان ییکړي دي، او ډ دات ګرانواروادونو یه ید سمندرپور یقوانینو په افغانستان ک

بازارونو د غښتلي کولو او  یاحمدینژاد د همد ره د پاړس په جوړ شوو توکو ګوزاره وکوي.یګاونډیانو، په ت یهمد

 وه. یخوندي ساتلو موخه ځان سره راوړ

وادونو تر منځ د یدواړو ه یستان د دد نړیوالو فشارونو سره سره، پاک یره، احمدینژاد دا هم غوښتل چیسرب یپر د 

ښکاره کړي، په  یداړ یته خپل یهم غواړي امریک یهس یشي. پاکستان چ یته ژمن پات یپروژ  یږدلیکید ل سونګازو

                                                                       .کړی دیژمنتیا پخلی  یته د خپل یپروژ یښکاره د

وادونو ی، او هغه د دواړو ههو هتر ټولو لویه موخه پاکستان سره شریک محمود احمدینژاد د یاسالم آباد سرمشریزه ک د

د متحده ایاالتو سره په کوم ستراتیژیک تړون ورګډ نه شي.  یسال کړي چ ته ید افغانستان حکومت د یګډه هڅه وه چ

 اصلي موخه وه.  یسرمشریز یهمدا د د یاند دي چ یځیني شنونکي په د

د خبرواترو   یر مشخص او زغرد دریځ سره اسالم آباد ته راغلی و، اوپاکستان سره ییافغان پالوی یو ډ یخو څنګه چ

یو ستراتیژیک   یافغان حکومت د داس یخوند خراب شوی و، ګاونډیانو ته دا وار ورنغی چ یپه لومړۍ ورځ د خول

 کولو ته البي کړي. یتړون نه ډډ

د خپل کورني او باندني  ی. پاکستان چیدرلود یمحمود احمدینژاد ته ورته موخ یسرمشریزه ک یهم په دپاکستان 

زوړ متحد، امریکا،  نوشوی دی، او ان د خپل د لسګونو کلو یر یوازیر نه ډیسیاست له کبله د خپل تاریخ له هر بل پ

د بلوڅو انساني  ګوته کولو یو بله هڅه وکړه.، د خپل د ارزښت د بیا په دي یپړ یخړ یهم په ښکاره اړیک یسره ی

 ید پاکستان په اړه د امریک ی، او په ټوله کیښنیاند ید باکستاني تیري په اړه د متحده ایاالتو د کانګرس نو یحقوقو باند

 یته ورپه ګوته کړي. په د یامریک یپانګ یخپل یپه سیمه ک یته اړ کړی دی چ ینسبتاً سخت دریځ پاکستان د



  

 

 

 2تر 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

واد سره یوه سیمه ید امریکا د توقعاتو سرچپه، پاکستان د پاړس  ه یچ ویلو هځه وکړه یپاکستان د د ییزه کسرمشر

 هم د پاړس او پاکستان شریکه ده. یاییره ټلواله پاللی شي. د بلوڅانو ستونځه هس

ر تش په یوه ګډه اعالمیه، یڅبه هم د تل په  یسرمشریزه ک یپه د یو چاند  یپه اړه، پاکستان په د ید افغانستان د ربړ

پاکستان د  یوښیي چ یوشیندي، او داس یڅ عمل ورسره مل نه وي، د افغانستان او نړیوالو سترګو ته خاوریه یچ

 بهیر ته ژمن دی. یافغانستان د سول

 یخبر د لومړي ځل لپاره پاکستاني کوربنو سره په زغرده ژبه یر لس کلن تاریخ کیخو د افغانستان حکومت په خپل ت

د  یړنه کیپه څ ید وژنرباني تش په خوله مرسته، او د برهان الدین  پهد پاکستان  یبهیر ک ی. افغان لوری د سولیوکړ

د افغانستان پالوي دومره مشخص او څرګند وړاندیزونه درلودل  یده. د راپورونو له مخیهمکارۍ په تشه وعده ونه غول

خپل سیال لوري ته ورپه ګوته کړه  یږي ولسمشر کرزي او ملګري پالوي ییتمه نه درلوده. ویل ک یپاکستانیانو ی یچ

به د  یبهیر ک یکه پاکستان د دوي په وړاندیزونو غور ونه کړي نو د افغانستان د سول یباور دي  چ یدوي په د یچ

 څ عملي بڼه ونه لري.یپاکستان مرسته ه

له خبرو اترو  ید پاکستان د باندنیو چارو وزیره ی یاپوټه ول چ یدا افغانانو وړاندیزونه دومره زغرد او د پاکستان د تم

 کارولو ته اړ کړه. یژب یدیپلوماتیک یغبر یخبري غونډه د یو ینه وروسته ناست

رو لس کلونو په ید ت یچ ید پاکستان په وړاند یدلی دی چیته رس یپایل ید افغانستان حکومت اوس د یښکاري چ یداس

نه دي ختلي، او اوس د زغردو خبرو وخت  یڅ کوچ تریداړو کوم سیاست غوره کړی دی هدوي د جینګو  یاوږدو ک

 پیغام د ورکولو لپاره وکاروله. یافغان پالوي د اسالم آباد سرمشریزه د همد .ید یدلیرارس

 یسفر ک یتمامه شوه. که څه هم په د یګټ یسره سم، د افغانستان لپاره د اسالم آباد سرمشریزه ب ید تم یپایله دا چ

و خناست، یغه خبرو ته کیغ په نیمشرانو سره ن یولسمشر کرزی د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسالمي ګوندونو د ځین

کومه مرسته  یپه اوارولو ک یالنج یپرته د کوم یپاکستاني اسټبلشمنټ له خوښ هم د ید یدا لیدن یږي چیتمه نه ک

 وکوي.

دوي  یدا پیغام ورکړي چ یله الر یسرمشریز یمتحده ایاالتو ته د د یل کولی چله بله اړخه پاړس او پاکستان دا وشو

ساري ییوه ممکنه ټلواله ورغوي. خو د افغانستان حکومت نوی، زغرد، او ب یکولی شي د امریکایي ګواښ په وړاند

 زناکتوب زیانمن کړی دی.یاغ پیغام یله شکه د د یدریځ ب

 پای

   

 
 


