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  ۲۰۱۵/  ۰۲/  ۲۱         مرادزیسرلوڅ 

 یوه ریښتیا او څو ګټورې پرمختیاوې!

مه، د پاکستان پخواني دیکتاتور پرویز مشرف له برتانیي ګارډین ورځپاڼې سره په  ۱۳د روان کال د فبرورۍ په 
داسې ډلو په لټه کې  رښتیا هم موږ د» مرکه کې په څرګندو ټکو اعتراف وکړ او یوه ریښتیا یي وویله او هغه دا چې

همدا وو چې د څارګرو دنده مطرح   وو چې وکړای شي د پاکستان پر وړاندې د دا ډول ګام اخیستو مخه ونیسي.
 «BBCلې. ونیو یکېد پاکستان استخباراتو له طالبانو سره اړ  شوه.

په خوله ویل کیږي چې پر کابل د پښتنو واک پیکه دی او پخوانی ولسمشر  پاکستان د د کې دا چې مرکهدلته په دې 
یا هند سره د افغانستان دوستي څونه نږدې او د څه لپاره ده ډېر بحث نه کوو، یوازې دا وایو چې لومړی خو دا 
دواړه چارې د افغانستان کورنۍ خبره ده او د پاکستان په ګډون په هیڅ دریمګړي هېواد پورې اړه نه لري، بله دا 

ې هند سره د افغانستان دوستي له دې سربېره چې اوسنۍ نه ده او لرغونې ده، د هیڅ کوم دریمګړي هېواد سره د چ
مخالفت لپاره په پام کې نه ده نیول شوې، بلکې لکه د بل هر خپلواک هېواد پشان هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په 

 تړاو، پالل کیږي.

د کورنی او بهرنی سیاست یی ټول برمته کړې، داسې څرګندونې د افغانانو د د پاکستاني پوځیانو چې د هغه هېوا
هغو پرلپسې ادعاوو په اړه چې پاکستان د طالبانو په نوم افغانستان کې نیابتي جګړه مخې ته وړي، یو څرګند 

 اعتراف دی!

جنرال راحیل شریف د تېرې  مشر  د پاکستان د پوځ» بلخوا  په الندې تازه خبرکې هم  د نیابتي جګړې اعتراف وینو
په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سیمې د امنیت د پیاوړتیا او د  سفر د ته کابل سې شنبې په ورځ

 .تو د دوام په تړاو خبرې کړې وېطالب جنګیالیو پروړاندې د عملیا

د طالبانو د کوټې شورا او د حقاني شبکه  چې د پاکستاني پوځ مشر ښاغلي غني ته ویلي، افغان سرچینو ویلي وو
، خو د مال محمد عمر اجازه باید ''سل په سلو کې'' د افغانستان له دولت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو شوي

 «BBC .واخیستله شي

دلته هم پورته څرګندونې، د طالبانو په نوم د پاکستاني لوړ پوړو پوځي چارواکو له نیابتي جګړې پرده پورته کوي، 
خو په ورته وخت کې که افغانستان ته د دغو چارواکو سفرونه په دې نیت وي چې پاکستان په ریښتیا غواړي د 

الس اخلي، د افغانستان او پاکستان په خپلمنځي اړیکو  افغانستان په وړاندې ترهرې پلمې الندې نور له نیابتي جنګ
 کې ښه پرمختیا ګڼل کېدای شي.

له یوه جګپوړي  ویل کیږي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف ، کابل ته له سفر مخکې په اسالم اباد کې
 سره کتلي وو. امریکایي پالوي

ا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیري سره واشنګټن کې علي خان د امریکهمدا راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر
زه فکر کوم چې د ترهګرۍ د مبارزې په برخه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري یوه معجزه »  یليو

 «وي

د ې پنجشنب پهاستازو ترمنځ د مذاکراتو نوې لړۍ  یيقطر کې د طالبانو او امریکا په یو بل خبر کې اورو چې
د رویترز خبري اژانس د یوې بیړنې خبر په ترڅ کې اعالن وکړ چې دغه » .پیل شو مه، نیټه ۱۹فبروري په 

 .مذاکرات نن پنجشنبه د قطر په پالزمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ ترسره کېږي
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طالبانو د قطر دفتر استازي نن له  د دغه اژانس د راپور له مخې، طالبانو ته یو نژدې منبع هم ویلی دی، چې د
 «.د سولې په تړاو په قطر کې خبرې اترې او لیدنې کتنې لري سره امریکایانو

داسې پراختیا نه یوازې دا چې ټولو افغانانو ته د خوښۍ زیری دی بلکې افغانان له هغو مالتړ کوي، خو چې خبرې 
 نیت په راوستو کې مرسته وکړي.پرې نه شي او په عملي توګه افغانستان کې د سولې او ام

د پرمختیاوو په دواړو لورو کې چې هم د امریکا او هم د پاکستاني پوځیانو لخوا د طالبانو سره د کتنو او خبرو په 
تړاو لیدل کیږي، د افغانانو دا خبره خپل ریښتینتوب په ډاګه کوي چې امریکا او پاکستان کوالی شي طالبان، افغان 

برو ته کښینوي او پر اړیکو د واوروهغه غونډۍ اوبه کړي چې په مصنوعي او یا طبیعي دولت سره مخامخ خ
 الملونو د بېال بېلو خواو ترمنځ جوړې شوې دي!

د پېښو روانه پرمختیا ښۍ، طالبان په یوازې ځان د دې جوګه نه دي او یا نه شي کوالی د امریکا او پاکستان، یا 
او مرستې پرته، کابل کې خپل دولت سره د روغې جوړې خبرې مخته یوسي. حتي د عربي هېودو او قطرله مالتړ 

اوس چې امریکا او پاکستان پتیله او عربي نړۍ شین څراغ بل کړی او بلخوا له ټولټاکنو روسته د اشرف غني پر 
هم  مشرۍ پر کابل داسې حکومت واکمن شوی چې غواړي په ریښتیني طالبانو سره روغه جوړه وکړي، طالبانو ته

تر دې بل ښه چانس په الس نه ورځي او له دې فرصته باید ګټه پورته کړي. طالبان د پاکستان او عربي نړۍ له ګټو 
 پرته، خپله پالزمېنه کابل کې لوړې ګټې ترالسه کوالی شي. څه ښه یي ویلې:

 د کور ګټه د الهور ګټه!

اړتیا هم ختمه ښکاري. نه افغانستان په پاکستان کې همدارنګه په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې منطق او 
السوهنه کړې او نه د پاکستان په وړاندې کوم هېواد سره ایتالف لري او بلخوا د خیالي خطرونو په اړه هم د 

وم پاکستان د پلمو وخت پایته رسیدلې. پاکستاني پوځیانو او استخباراتو چې له افغانستانه، پاکستانیانو او نړیوالو ته ک
ببو جوړکړی و او د داسې خیالي ببو په ډار یي نړۍ لوشله، د دوی پخپلو اعترافاتو اوس داسې ببو نشته او د هغه 

 په وړاندې نیابتي جګړې ادامې ته اړتیا نه لیدل کیږي.

چې  سیمه په ټوله کې نوي پړاو ته پوریوتې او اوس د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادو په مشرانو پورې اړه لري، 
له وخت سره سمې خپلمنځي اړیکې ورغوي. اختالفونه او جګړې لنډمهاله ګټې لرالی شي، خو د هغو هېوادو لکه 

 پاکستان لپاره چې په ملي ترکیب غړند او کړکیچن هیواد دی، لوی ناورین پېښوالی شي.

ترالسه کېدای شي، په شخړو کې نه ترالسه کیږي. پاکستان به هغه ګټه چې په ښو او پخو متقابلو اړیکو کې 
افغانستان سره په ښو اړیکو کې، منځنۍ اسیا ته الر پیداکړي. د منځنۍ اسیا هېوادونو له انرژۍ څخه چې په کور 

هلته دننه ورته سخته اړتیا لري، ګټه پورته کړي. بلخوا به د منځنۍ اسیا بازار ته الر پیداکړي چې خپل محصوالت 
وپلوري. دا هیواد په افغانستان او منځنۍ اسیا کې پانګونه کوالی شي. دا ټول هغه څه دي چې افغانستان سره یی په 

 کلنه جګړه کې، یو هم ونشو کوالی ترالسه کړي! ۴۰نیابتي 

غانستان کې د افغانانو په مشرتوب طالبانو سره د خبرو په تړاو چین هم افغان دولت ته د مرستې ژمنه کړې. چین اف
د خپلو ګټو په المل، پر پاکستان فشار راوړالی شي. همداراز ایران هم د ترهګرو په وړاندې افغانستان سره د ګډې 

 مبارزې نیت څرګند کړی.

دلته یوڅه ته چې له افغانستان سربېره په ټوله سیمه کې د تاوتریخوالې په کمښت او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې 
هند سره د اړیکو ساتنه او پراختیا ده. نه ښایي د ترهګرۍ په وړاندې د هڅو په ګډون، د نورو اړین ګڼل کیږي، 

 اړیکو په برخه کې هم هند له پامه وغورځول شي او یا د هغه هېواد ځایي دریځ ته په کمه سترګه وکتل شي.

ې ونیسي چې افغانان به هیڅکله هم افغان دولت سره د اړیکو په ښه کولو کې پاکستاني واکمنان باید دا ټکی په پام ک
د پاکستان په درواغجنو ژمنو تېر نه وځي. پاکستاني چارواکو پخوا هم د متاقبلو اړیکو لکه د سوداګرۍ او نورو په 
برخه کې افغانانو سره د ټګۍ برګۍ چلند چلولی او ډېره به ګرانه وي د ریښتینو ژمنو او د هغو له پلیتوب پرته، 

 اني چارواکو باور وکړي.افغانان پر پاکست

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

دا ټکی باید افغاني چارواکي هم په پام کې ولري، په سیمه کې د حاالتو له بدلون او ښه توب سره سره، هغه څه چې 
د پاکستاني چارواکو په ځانګړنې او خټې پورې اړه لري، هغوی تل د افغانستان سره په اړیکو کې د مکار ګېدړ لوبه 

 که څه هم په تاوان یي وي، داسې ناوړه عادت په لږ وخت کې پریږدي.کړې او اسانه به نه وي چې 

د افغان دولت دا انتظار چې دوی څو اونۍ نور هم د پاکستان چلند ته ګوري چې ایا افغانستان سره د نیابتي جګړې 
پاکستان ته په پایته رسولو کې خپلې ژمنې پلي کوي او که بیا هم په زړه تګالر ځي، باید ټاکلی مفهوم ولري او 

 ضرب االجل وګڼل شي!

 وخت به دې پوښتنې ته هم ریښتینی ځواب ووایی!

 پای
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