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  ۲۰۱۶/  ۰۴/  ۲۶        سرلوڅ مرادزی
 

 د خبرو مرجع په اړه یي د افغانستان جګړه او

 ،هغه مخالفینو سره چې خبرو ته چمتووالي ښۍ ،ني په وینا کې بیا هم ټینګارشویغملي شورا ته د ولسمشر اشرف 
 چې د خبرو پرځای جګړه و سرههغه مخالفین بلخوا ، خومخته یوسي حلالر د سولې به سرهدوی  او يخبرې وش

و کار واخیستل شي. د خبرو په اړه هم ټینګار شوی چې نور به الرپوځي په وړاندې به یی له  ،کارويکوي او زور
 په تمه نه کښیني چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. پاکستان ته

کاله، پخواني ولسمشر حامد کرزي تېرویست او نږدي دوه  ۱۴ طالبانو سره د خبرو په نیت ریښتیا هم اسالم اباد،
اسالم اباد طالبانو سره د  ، غواړي په همغه زړو او تکراري ژمنو نوی ولسمشر اشرف غني هم تېرباسي.کاله کیږي

 یوه شېبه هم خبرو لپاره کابل ته تل غوړې ژمنې ورکړي، خو د افغانستان پرضد یي د نااعالن شوې جګړې سنګر
 سوړ نه دی پریښي!

 په ګوته کیږي:یادیږي یا درې مرجع په بیخچنه توګه،  تر اوسه الفینو سره د خبرو په اړهمخ
 ــ امریکا ۳ــ اسالم اباد ۲ــ طالبان ۱

ې مخامخ خبرسره  او کومې مرجع له چا باید لومړی چې د افغانستان په روانه جګړه کې افغان لوريدغه پوښتنه 
د تر اوسه پورې په دې اړه  هم ساتل شوې او د افغانانو لخوا او پټه ګونګه د جګړې د لورو لخوا ،پیل کړي

 .دی لېدل شوی غوڅ او څرګند یووالی نهظرن
 وي او دویچې ستونزه د طالبانو او افغان دولت ترمنځ ده باید د خبرو مرجع طالبان  ديځیني افغانان په دې اند 

ډیری پایته ورسیږي.  ېجګړه به له دې الرل شی، روا غوښتنې ومن طالبانو دکه د دوی په اند  سره خبرې وشي؛
وسلوال مخالفین په پاکستان کې نور د افغانان دولت  او ،حقاني ډله طالبان څنګه چې ،داسې انګیري بیا افغانان

روا ګټې  او که د پاکستان وشي باد سرهااستوګن او د اسالم اباد لخوا روزل او وسلوال کیږي، خبرې باید اسالم 
چې طالبان او د په دې اند دي ځیني افغانان  خوچې له جګړې الس واخلي. ومنل شي، هغوی به طالبان وهڅوي 

او افغانستان کې جنګیږی، د هغه سترې لوبې برخه ده چې د  ور مخالفین چې پاکستان کې استوګنافغان دولت ن
داسې  د لوبې موخه دا ده چې د ه وړل کیږي.ي په افغانستان او سیمه کې مختامریکا په مشرۍ د لویدیځ له لور

سم شي او  چې هند غوږونه ورتاو کړيافغانستان او په ختیځ  کې د د پاکستان په لویدیځ کې  ترهګرو په مټ د
 .ته ځان ونیسي خدمت پشان د امریکا او لویدیځ د ګټوسیمه کې د پاکستان  الرې ته راشي او په

ټوله برخه او یا په بله وینا پر افغان  ونه شي کوالی د حقیقت په جال جال ډول کېدای شي پاس دریواړه نظرونه
او د یوه په یوه وخت کې په پام کې ونیول شي  بیان کړي، خو که دریواړه نظرونه په بشپړ ډول خاوره روان ناورین

پوهېدالی شو چې حلالر یي هم له دې ټکو سره  ښه بهیر برخې وګڼل شي، موږ د روانې جګړې په الملونو اوموخو
 تړلې ده.
رېواړو نظرونو کې دغه نظر چې پرافغانستان تپل شوې جګړه کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ الس اوچت په پاس د

ټیټیږي، حقیقت وار سره دوهم او درېیم ته راخپل د اسالم اباد او طالبانو الس او ځای په  څرګند دی او او ځای یی
 سره اړخ لګوي!

د افغانستان خلک »جرګه( ته په وینا کې ولسمشر اشرف غني وویلولسي جرګه او مشرانو د افغانستان ملي شورا )
تمه لري پاکستان کې د افغانستان ضد ترهګرو ډلو کوربتوب، تجهیز او د هغوی د فعالیتونو اسانتیا برابرول د 

ګړي هېواد پرضد د ترهګرو ډلو د نه مالتړ ر سره په تناقض کې دی او د درېیمملګرو ملتونو د مصوبو او منشو
صل پر بنا افغانستان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا، نورو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې مدني ټولنې ته شکایت ا

 «وکړي
موږ دا تمه پرځای بولو، که دا بدلون ونه لیدل شي، موږ به اړ یو د سیمه ییزو همکاریو ښاغلي غني زیاته کړه، "

ملتونو امنیت شورا ته په مراجعې سره جدي دیپلوماتیک ګامونه  رامنځته کولو پر هڅو او هیلو سربېره، د ملګرو
 «BBC واخلو
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د ولسمشر غني پورته څرګندونې د افغان دولت په دریځ کې یو نوی ګام ګڼل کیږی چې پخپل ځای کې د تایید او 
ځ دریځ ته وکتل خو که لنډ تېرمهال کې ترهګرۍ سره د پاکستان مالتړ ته په پام، د امریکا او لویدی مالتړ وړ دی،

غانستان د پاکستان په وړاندې د افشي، فکر نه کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دې، امریکا او لویدیځ 
 !له دریځه غوڅ مالتړ وکړي

، ځکه هغه څوک چې د طالب په نوم افغانستان سره جنګیږي، په پیل کې د خبرې لومړي باید له امریکا سره وشي
امریکا پروژه وه چې وروسته یي پاکستان ته وسپارله او اوس یي په یوه یا بله بڼه له پاکستان سره په ګډه پالی. همدا 

ضرول یوازې د پاکستان د خبرو مېز ته د طالبانو حا»وایينن کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو ویاند نفیس ذکریا 
خو په  ،توب وکړرمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو کوربده په خبره پاکستان د افغان دولت او طالبانو ت د .کار نه دی

 «BBC..نه دی، چې طالبان دي خبرو ته حاضر کړي دې ذمه وار خبره یې پاکستان یواځې د
مخکې تر دې چې د طالبانو پر ضد اقدام »عزیز وایيیو اړیکو سالکار سرتاج د پاکستان د بهرن کېپه ورته وخت 

 «مشال راډیو .وکړو، باید هغوی ته موقع ورکړو چې خبرې وکړي
 هغه خبرې چې پاکستان بیا بیا سبوتاژ کړي او بلخوا بې ګټې خبرې ترکله!خو پوښتنه دا ده کومې خبرې؟

چې پاکستان افغان لوري ته د سولې د خبرو په څلور اړخیزه غونده  کوي په داسې حال کېاسالم اباد دا څرګندونې 
کې چې امریکا او چین هم د دې غونډې ګډونوال دي، سند ورکړي که افغان طالبان خبرو ته حاضر نه شي، نو پر 

دواړه د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو  ا او چینخو نن ګورو چې امریک ضد به یي پوځي عملیات کوي.
منکر ښکاری، چوپ  اسالم اباد په اړه هماو د سند  په اړه چې د سولې څلور اړخیزې خبرې یي شاته غورځولې

 پاتیږي!
« عمري»د یول شی. یو بل خطر هم باید په پام کې وند ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان په اړه د شکایت  

 غمیزه یي تازه بېلګه ده،چې د پل محمودخان په ورته وخت کې  رلني بریدونو له زیاتوالي سرهنوم د طالبانو د پسپه 
د لویي پکتیا ، ننګرهار، کونړ او نورستان پر ځینو ولسوالیو چې د ننګرهار پاکستان د ډیورندکرښې پر بره غاړه 

وغندیز بریدونه ته زور ورکړی. کېدای شي دلته د خپلو ت، يولسوالي یي وروستۍ هغه د پورېاو الل ګوشتې
پخپل کور دننه د پاکستان نااعالن شوې  کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا افغانستان چېکله پاکستان بله موخه دا وي 

 هلته د ډیورندکرښې شخړه راپورته کړي!به جګړې ته ګوته نیسي، پاکستان 
سترګې نیولې  ته افغانستان د پاکستان په وړاندې د امریکا، انګریز اوچین مالتړکه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې 

چې دا هېوادونه دې لکه چې په کابل  زیات لېدل کیږي څو وارې دا خطر هلته همپه یاد ولري،  افغانستان باید وي،
پاکستان هیڅ پوښتنه ونه  له هغه سند د پلیتوب په وړاندېاو اسالم باد کې یي د سولې په څلوراړخیزه خبرو کې د 

هغه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان خبرو ته چمتو نه شي د  ،چې د ولسمشر اشرف غني په وینا کړه
 ی په وړاندې به پوځي عملیات کوي!وهغ

ټولې خواوې  کولو سره افغان پالوي باید د ستونزېپه ملګرو ملتو کې د پاکستان په اړه د هرې دعوې په وړاندې 
چمتو  د مالتړ په هموارزوي اوړیوال مالتړ کچه هم باید د ن مخکې په پام کې ونیسي او بلخوا له خپل وړاندیز څخه

 کار وشي.ورته مخکې له مخکې کولو کې 
او د ستراتیژیک او امنیتي تړون سربېره امریکا له افغانستان څخه زیات دلته یوه بله پوښتنه هم راپورته کېدای شي، 

سفیر سابق آمریکا در افغانستان  ل زادزلمی خلی»د پاموړ ده  یوه طرحه ښاغلی خلیل زاد دلته د ؟واړينور څه غ
 گفت: بزرگترین مشکل که افغانستان تا هنوز هم با آن مواجه است، رابطه ضعیف این کشور با پاکستان است.

 «ادامه داد: افغانستان و پاکستان به یکدیگر نیاز دارند و باید با یکدیگر همکاری کنند. لزادخلی
سپتامبر نتوانست این دو کشور را به هم نزدیک  11سفیر سابق آمریکا در افغانستان تایید کرد که آمریکا پس از 

 کند و هنوز هم موفق به دستیابی به این هدف نشده است.
که بزرگترین ناکامی آمریکا در افغانستان این بود که نتوانست راهی برای نزدیکی و وی بر این باور است 

 «تسنینم خبرې زیرمه همکاری این دو کشور همسایه پیدا کند.
چې په سیمه کې  ده دا هڅه او جګړه  ند طالبانو په مټ د امریکا او پاکستا ښکاريد خلیلزاد له څرګندونو 

ان د د افغانست دې چمتوواليد پاکستان پشان د امریکا او لویدیځ د ګټو لپاره چمتو شی، که څه هم داسې افغانستان، 
، نو بیا به د ښکاری هم همداسې ضاد کې وي. که ټوله جګړه په دې موخه وي چېتملي ګټو سره په اړوپیچ او 

 افغان حکومتس لري، ا او انګریز برالچې هلته امریک ېملګرو ملتونو په امنیت شورا او نورو نړیوالو ټولنو ک
 ؟يمالمت ثابت کړ او په افغانستان کې په نااعالن شوې جګړې څنګه پاکستان د ترهګرۍ په پاللو او روزلو
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امریکا کله ناکله چې پاکستان په افغانستان کې ځانمرګي برید ترسره کړي، لکه تېرکال د شاشهید خونړۍ پېښه او یا 
د امریکا د بهرنیو چارو »یزه ، په پاکستان کې د حقاني او یا کومې بلې ډلې نوم واخلی.تازه د پل محمودخان غم

وزارت هم اندېښه ښوولې چې پاکستان د حقاني شبکې په څېر په خپلې خاوره کې د سخت دریزو ډلو د موجودیت په 
 «ازادي راډیو .اړه له زغمه کار اخلي

د همدغې میاشتې په پیل »یوې هوایي اډې د برید په مهال هم ویلي وود امریکا ولسمشر اوباما پروسکال د هند پر 
کې یو شمېر وسله والو د هند د هوایي پوځ پر یوې اډې برید وکړ او هند په پاکستان کې مېشته یوه ترهګره ډله 

 .تورنه کړه چې دا برید یې کړی دی
او هند ته یې ژمنه ورکړه چې په دې اړه  پاکستان له دغو تورونو وروسته د جیش محمد ډلې یو شمېر غړي ونیول

 .به پلټنه کوي
چې متحده ایالتونه  همدغه علت،ولسمشر اوباما دغه برید وغنده، له هند سره یې خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل 

 «، تاندکار وکړي ګډ ترهګرو سره د مبارزې لپاره او هند باید
وي، د وارلور د امریکا د ګټو لپاره الر ه بره غاړه، د افغانستان پهجیش محمدي لکه طالبان چې د پاکستان په دلته 

همدغه علت چې متحده ایالتونه او هند باید د ترهګرو سره د مبارزې » لکه چې اوباما واییهندوستان په لور
 د امریکا د ګټو لپاره چاپیلایر برابروي.« کار وکړي ګډ لپاره

او د  بلل کېدای شي چې بې له پایلې څو لسیزې روانه دهګواښونه یوه زرګري جګړه دا شان پاکستان ته د امریکا  
 سړېدو پرځای هره ورځ تودیږي او پسې پراخیږي!

یوې لوبې بېال بېلې برخې  د دې لیکنې موخه دا نه ده چې ترهګر، اسالم اباد او امریکا چې د افغانستان په اړه د
ړاندې څه نه شي کوالی او د دوی په الس جوړ برخلیک ته باید تسلیم ، هرڅه چې کوي، افغانان یي په وجوړوي

 دلته دوه خبرې سره باید بېلې کړو: شی.
 ــ د سترې لوبې او د هغې د لوبغاړو پېژند او د لوبې په موخو پوهېدنه ۱
  ــ د لوبغاړو سره لوبه او په لوبه کې د خپلو ملي ګټو خوندیتوب ۲

خپلې  و او که ویښ،هوښیار او موټي واوسو په دې لوبه کېه لوبغاړو سره لوبېدالی شولد هغې  موږ په دې لوبه کې
 ملي ګټې هم خوندې کوالی او پالالی شو.

 پای
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