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احسان هللا ارینزی

ماتې خولې او ټیټ سرونه!
درې ورځې مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ،په باجوړ کې یوې ولسي غونډې ته په خطاب کې وویل
چې ژر به په افغانستان کې یو (ښه او پراخ بنسټه حکومت) جوړ شي!
رښتیا خبره دا ده چې پاکستان د خپل جوړښت له همغه پیله له خپلو دوو ګاونډیانو ،هند او افغانستان سره ،د رغنده
دیپلوماتیکو اړیکو ،ښه ګاونډیتوب ،یو تر بله مرستو او پرمختګ ،روښانه تاریخ نه لري او تل یې دې دوو ګاونډیو
هېوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
پاکستان له هند سره درې ځلې جنګېدلی چې یو ځل خو یې خپل نیم وجود هم له السه ورکړ چې اوس د بنګله دېش
په نامه خپلواکه هېواد دی.
پاکستان ان د ملي او درانه افغان ولسمشر محمد داوود خان د جمهوري ریاست په وخت کې څو افغاني فراریان په
غېږ کې ونیول او د نصیرهللا بابر او پوځي استخباراتو په الرښوونه یې ،د افغانستان د ورانولو ،سیزلو او نړولو لوبه
پیل کړه چې تر نن پورې په بېالبېلو بڼو روانه کړه .لوبغاړي بدلېږي؛ خو سناریو همغه ده چې له څلوېښتو کلونو
مخکې جوړه شوې او موخه یې دا ده چې یا افغانستان له بیخه وباسي او یا داسې ګوډاګی حکومت پکې واک ته
ورسوي چې هر څه ته د پنجاب له عینکو وګوري!
اوس چې د افغانستان د خونړۍ غمېزې څلوېښت کاله پوره کېږي او د نړۍ ډېر هېوادونه په زغرده وایي چې دیني
بنسټ پالنه او ترهګر فعالیتونه ،د پاکستان د بهرني سیاست یوه برخه ده او په نړۍ کې له نیمایي ډېر ترهګریز
عملیات د پاکستان په دیني مدارسو ،مذهبي ګوندونو او بنسټ پاله کړیو پورې اړه لري؛ خو د دې هېواد چارواکي بیا
هم هڅه کوي چې ځانونه د سپینو کوترو په شان بري الذمه وبولي او د نړیوالو سترګو ته خاورې وشیندي!
په تېرو دوو میاشتو کې د هند په کشمیر ،د ایران په سیستان او د افغانستان په بېالبېلو برخو کې ترهګریزو بریدونو،
یو ځلې بیا د پاکستان د استخباراتي کړیو هغه توره څېره بربنډه کړه چې د خپلې بقا له پاره د وینو ،ورانیو او اور په
سوداګرۍ بوخت دي!
په افغانستان کې د یو (ښه او پراخه بنسټه حکومت) د جوړېدو په هکله د پاکستان د لومړي وزیر خبرو ،په افغانستان
کې پراخ غبرګون درلود او له دولت څخه نیولې ،ډېرو هېوادپاله ګوندونو ،کړیو ،مدني ټولنو او شخصیتونو غوسه
یې وپاروله او دا ډول خبرې یې زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې ښکاره السوهنه وبلله.
خو هغه څه چې په دې منځ کې د ډېرې خواشینۍ وړ دي ،د یو شمېر هغه تنظیمي مشرانو ،فعالینو او هغه سیاستوالو
ماتې خولې دي چې حتی راتلونکو ولسمشریزه ټاکو ته والړ دي او غواړي چې د دې وطن مشرتوب تر السه کړي؛
خو د پاکستان په ضد یا په اړه دوه خبرې هم نه شي کوالی!
دا ذوات او حضرات چې کلونه کلونه په پاکستان کې پاته شوي او د هغه هېواد له استخباراتو سره د ناستې پاستې
اوږده او خوږه سابقه لري او بیا له ګورنر هاوس څخه د کابل ارګ ته بدرګه شوي ،اوس داسې غلي ناست او په غلو
او غضب بوخت دي چې د پاکستاني مشرانو د کنځلو په مقابل هم د آه ویلو جرئت نه لري؛ خو په کور د ننه ځانونه
ورته زمریان ښکاري او د مرکزي دولت د قانوني کړنو په وړاندې د وسلو او ملیشو نندارې جوړوي او ګوتې څنډي
چې په دریو ورځو کې به ارګ ونیسي ،دنیا به په بل مخ واړوي .د خلکو غاښونه به وباسي؛ خو د پاکستان د لومړي
وزیر د ښکاره او بربنډ لفظي تیري په وړاندې ماته خوله ناست دي او نر غوندې کوز ګوري!
ځینو دې ذواتو او حضراتو په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت شوری سالکار ،ښاغلي احمد هللا محب په خبرو،
دومره ژر او توند غبرګون وښود چې نژدې و ،امریکا ته والوځي او هلته محب له ستوني ونیسي چې ته څنګه د
خپل ولی نعمت په هکله څه وایې؛ خو دلته په ګاونډ کې د عمران خان د خبرو په وړاندې پټه خوله ناست دي او د
سوڼ وهلو جرئت نه شي کوالی!

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دا ذوات او حضرات چې ځینې یې اوس مړه دي او حتی اجسادو یې لویې -لویې غونډۍ غصب کړې او ځینې نور
د خپل ذلیل ژوند وروستۍ میاشتې او اونۍ تېروي ،باید په دې پوه شي چې د افغانستان دا بدې او تیاره ورځې به هم
تېرې شي او دا وطن به د خپلو زمریانو د ککریو په بیه د وینو او اور له دې تاالب څخه بریالی او سرلوړي ووځي؛
خو د دوی نومونه به د تاریخ په پاڼو کې په تورو الفاظو ولیکل شي او تر ابده پورې به د راتلونکو نسلونو له سترې
کرکې سره مخامخ وي.
هغه غازیانو ته دې د مور شېدې حاللې وي چې په دې څو ورځو کې یې د وطن حق ادا او د عمران خان په ضد
غږونه پورته کړي!
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

