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 څنګه وه او څنګه شوه؟ 
 
 

د بون د کنفرانس په درشل کې پاکستان هڅه وکړه څو امریکا پر طالبانو له برید وروسته له افغانستان څخه ژر وتلو 
جنوب وویشي او خپلو لوبو ته میدان خالی کړي.خو کله چې امریکا د شمال د ته وهڅوي، افغانستان په شمال او  

افغان هېواد خپل مقدس ټاټوبی بولی، د شمال او جنوب توپیر د   خلکو خوله بوی کړه، پوه شول چې ټول افغانان 
نقشه ونه چلیده او    افغانستان د دښمنانو او پرادو د اجنټانو او ناپاکو موخو یوه توطئه بولی، نو د پاکستان شیطانی

امریکائیانو هم د ځینو غرضی او مرضی کسانو د اوتو بوتو )فدرالیسم او تجزیې( پر خالف د افغانانو په نبض له  
 .پوهیدو وروسته د واحد افغانستان غږ اوچت کړ

پیل څخه    پاکستان چې د بنګله دیش له جال کیدو وروسته یې وجودی ارزښت د السه ورکاوه، خو د افغان ناورین له
 .یې د بقاء تضمین تر السه کړ، تل د افغانستان پر ضد خپلو تبجنو هلو ځلو ته دوام ورکوي

پاکستان له یوې خوا امریکا ته د تعبد او بندګۍ ټټر وهي او له بلې خوا د خپلې بقاء له پاره له هر ډول دوه مختوب او 
یانو ته پر طالبانو د برید او لوژستیک خدمات تر سره  منافقت څخه کار آخلي. دا وار پاکستان له یوې خوا امریکائ

کول، له بلې خوا یې طالبان په شا ټپول، اکمالول او جګړې ته هڅول. پاکستان غوښتل امریکا په جنګ کې ستړي 
کړي او ژر تر ژره یې له افغانستان څخه وباسی تر څو افغانستان د تروریسم د مرکز په توګه معرفی کړي او د 

 .د خطر سره د مبارزې په نوم له امریکا او غربی هیوادونو څخه ګدایي ته زمینه برابره کړيتروریسم 
د پاکستان بخت بیدار شو کله چې په امریکا کې یو ځان غوښتونکی قمارباز واک ته ورسید. هغه واک ته د بیا رسیدو 

ر معامله ګر او پوپولیست خلیلزاد یې د  د پاره هر ډول روا او ناروا وسائلو ته الس آچوه. همدا وو چې تر ځان بدت
خپلو موخو وسیله کړ. خلیلزاد د دې د پاره چې د امریکا اتل شی، خپل د خړپوڅو ټاټوبۍ او مورنۍ هېواد یې پر آی  
اس آی خرڅ کړ. خلیلزاد او آی اس آی وپتیله چې افغانستان به د پاکستان په الس د امریکا د ګټو سره په مطابقت کې  

 .ياداره کیږ
پالن داسې وو چې د پاکستان پخوانی تالی څټي) جهادی غله او چورګر( او اوسني السپوڅي)طالبان( به ګډ حکومت  

 تشکیلوي. تالی څټو او السپوڅو دواړو منلی وه، چې د 
السپوڅو برخه به غوښینه وي. ولسمشر غنی او وطن پالونکی به له صحنې وځي. د داکتر غنی او وطنپالونکو له 

طالب او چورګرو د مثلث مشترکه وجه وه. پاکستان په وار وار ویل چې بېلې غنی د هر افغان -صحنې وتل د پاکستان
 .مشر سره تفاهم ته رسیدالی شی

 !!! د جهادی غلو او طالبانو اصلی موخه هم د ولسمشر غنی پرځیدل وو. اصلی خبره داسې وه
ن کړ، د پخالینې لومړنۍ مخامخ ناسته یې د پاکستان په مری کې  خو څنګه شوه ؟ ولسمشر غنی لومړنۍ اوربند اعال

تنظیم کړه. د کابل پروسه یې په الر واچوله او د بی قیدو شرطه خبرو آترو وړاندیز یې وکړ. دا هر څه د خلیلزاد تر  
ې واک به خیانت د مخه وو. د خلیلزاد تر خیانت وروسته ولسمشرغنی د جګړې د پای او پخالینې په خاطر ومنله چ

انتخابی واکمن ته پرېږدي او په ټاکنوکې به ولسمشر او د ده نږدې ملګری برخه نه آخلي. موخه یې دا وه چې د واک  
قانونی انتقال بنسټیز کړي، د زور او جبر له الرې واک ته د رسیدو الرې ډب کړي. خو په داخل او خارج کې چا د  

 .نو الره تیاره او اوږده وههغه پروا ونه کړه. د خلکو د بدمرغۍ او دردو
ولسمشر پوهیده چې د طالب او مجاهد ګډه ګذاره ناممکنه ده. داخلی جګړه حتمی ده د داخلی جګړې سره هر څه د  
پاکستان د هیلو مطابق پوپنا کیږي.جهادی غلو د داخلی جګړو له پاره د وسلو بې شمېره ګدامونه درلودل او طالبان  

ه یې واک د امریکا او پاکستان د هیلو سره سم د طالبانو او مجاهدینو ګډې ادارې ته هم تر غاښو وسله وال وو. ځک
 .ونه سپاره
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په دې کار سره جهادی غله له واکه بهر پاتې شول، د داخلی جګړې مهم عنصر له صحنې ووت، له بلې خوا طالبان  
 .د سیاسی واک د مشروعیت د بحران سره مخامخ شول

والو فشارونو سره مخامخ دی، تر څو له سخت دریځۍ او افراطی مواضعو را کوز شي. د  اوس طالبان د ملی او نړی
ښځو د تعلیم او کار حق په رسمیت وپیژني، د خلکو سیاسی مشارکت ته غاړه کیږدي، د مطبوعاتو او بیان آزادی ته  

 .تمکین وکړي، له خشونت الس واخلی او له تروریستی ډلو څخه واټن واخلی
افغانستان سره داسې ښکاري چ ځلې وکړې چې  هلی  ډېرې  پاکستان  ډک شو.  خاورو  د  هم  کنډولی  پاکستان  د  ې 

اقتصادی مرستې د پاکستان له الرې وشی او د افغانستان سره هر ډول اړیکی د پاکستان له مجوز پرته صورت ونه 
کړ، مانا دا چې پاکستان په خپله نیسی، خو چا اعتناء ونکړه. امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټواستازی قطر معرفی  

 .لوبه کې مات شو
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