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 کابل که اسالم آباد،
 

 اسفندیار ولي خان د چا ګټي پالي؟
 

غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی او تمه کېدله چې  ۷۲په داسې حال کې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو په 
غني به د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته او امریکا ته د پاکستان څېره ال هم بربنډه کړي؛ په پاکستان کې د عوامي 

وې ستراتېژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره تباهي ده. نشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان ویلي چې د امریکا ن
ولي خان ویلي واشنګټن دې دلته پر بل شوي اور تېل نه پاشي، ډونالډ ټرمپ که د درېیمګړي رول نه شي لوبولی، 

 .لږ تر لږه دې داسې پالیسۍ نه خپلوي چې دلته پر وار دمخه بل شوي اور تېل وپاشي
 

یا لپاره د امریکا نوې ستراتېژۍ ته د پاکستان د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان د افغانستان او جنوبي اس
غبرګون په داسې مهال دی چې تیره ورځ د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د څه مودې وړاندې ترسره شوي 

چی د کابل زنبق څلور الرې  خونړي برید کې د پاکستانیانو په الس لرلو اعتراف وکړ. شاهد خاقان عباسی، منلې
زره  ۱۵ځانمرګی بریدګر افغانستان ته په احتمالی توګه د پاکستان څخه داخل شوی دی. د زنبق څلور الري برید کی 

 .څخه ډیر نور یې ټپیان کړل ۵۰۰تنو څخه ډیر یې شهیدان او  ۱۵۰کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي وو او د 
 

ندیار ولي خان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتېژۍ ته ولې غبرګون اوس پوښتنه دا ده چې اسنف
 ښودلی دی؟

 

 نوموړی له څه ډاریږي چې وایې د امریکا نوې ستراتېژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره تباهي ده؟
ورسره وي نو بیا ولې په افغانستان کې د اسفندیار ولي خان که دومره د افغانستان په درد دردیږي او د افغانانو غم 

 زنبق څلور الري د برید اړوند د شاهد خان عباسي پر اعتراف چوپه خوله پاتې شو؟
 

ولې یې د عباسي له اعتراف وروسته د پاکستاني حکومت پر دوه مخي، منافقانه او د افغانانو د وژلو په سیاست نیوکه 
 ونه کړه؟

 

ا کیدلی شي چې اسفندیار ولي خان هم د آی آیس آی له پیسو خړوبه کیږي او کله د ټولو پوښتونو ځواب یواځې همد
هم چې ظاهراً د افغانستان په ګټه کومه خبره کوي تر شاه یې د پاکستان لویې ګټې نغښتې وي. ځکه پاکستان همیشه 

د رغولو د یوې سترې له ډیورنډ کرښې هاغاړي پښتانه مشران د افغانستان او پاکستان تر منځ د ترینګلو اړیکو 
وسیلې په توګه کارولي دي او کله هم چې پاکستان خپل هدف ترالسه کړی دی نور یې پښتانه مشران لکه د پیپسي 

 .خالي بوتل شاته غورځولي دي
 

کله چې په افغانستان کې د شاه شهید خونړی بمي برید ترسره شو چې په کې په سلګونو ملکیان شهیدان او ټپیان 
ً پاکستان پړ کړ. له دغې پیښې  شول؛ ولسمشر غني پاکستان ته تند غبرګون وښود او په دغه پیښه کې یې مستقیما

وروسته د کابل او اسالم آباد اړیکې بیخي سړې شوې چې پاکستان یې د رغولو لپاره ډیرې هڅې وکړې. د افغان 
بیرته والړ، د ژورنالیستانو پالوی یې ولسمشر غني د پخال کولو لپاره د پاکستان پارلماني پالوی راغی خو ناهیلی 

له کارد څخه ګټه « پښتو»راغی خو ناهیلی والړ، د پوځ مشر یې کابل ته راغی خو ناهیل والړ، بالخره پاکستان د 
واخیستله او د کوزې پښتونخوا پښتانه مشران یې ولسمشر غني ته جرګه کړل. هماغه و چې غني هم د پښتنو مشرانو 

 .ابل او اسالم آباد اړیکې بیا ځلي نورمالې شوېبلنه ومنله او د ک
دا چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي د امریکا نوې تګالرې سخت اندېښمن کړي دي او د خپل ځان د ژغورلو 
لپاره یې په هرې ممکنې الرې چې وي الس پورې کړی دی. نو په همدې اساس ویلی شو چې د امریکا نوې ستراتیژۍ 
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ار ولي خان غبرګون هم د آی ایس آی په الرښوونه ترسره شوی او یواځې د پاکستان ګټې تعقیبوي. ځکه ته د اسفندی
څخه  شته فشارله یوې خوا د پاکستان حکومت په دې هڅو بوخت دی چې په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د امریکا 

 .نکي مذهبي او سیاسي ګوندونو مشراند تیښتې الر پیدا کړي او له بلې خوا د آی ایس آی په پیسو خړوبه کیدو
 

نه یوازې اسفندیار ولي خان بلکې له ډیورنډ کرښې هاغاړې ټول پښتانه مشران یا له مجبورې ورځې او یا هم په 
شعوري توګه د پاکستان ګټې تعقیبوي او هغه څه کوي، کوم چې ورته د پاکستان پوځ یا هم د استخباراتو له خوا امر 

 .شوی وي
 

 پای
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