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 څنډه رپاکستان د زوال پ
 

غني د افغانستان په اړه د وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او ولسمشر 
پاکستان د نیت د بدلولو په خاطر له هندوستانه لیرې او پاکستان ته ډیر نیږدې شو، پاکستان لکه د تیرو حکومتونو په 
شان د ولسمشر غني د تیرایستلو لپاره هم الس واچولو. ولسمشر غني د پاکستان د منافقانه سیاست د بدلولو په خاطر 

شمېر یو طرفه امتیازونو هم قایل شو لکه دغې هیواد ته د پوځي زده کړو لپاره د نظامي افسرانو  دغې هیواد ته په یو
استول، له پاکستان سره د پټو استخباراتي معلوماتو د شریکولو توافق، دغې هیواد ته د غني سفر، د پاکستانیو چارواکو 

له هندوستان سره د پخواني ولسمشر کرزي د مهال پر مخ د کابل دروازې خالصول او دلته یې د چارواکو راتلل، او 
 .د وسلو د قرارداد لغوه کول

 

خو سره د دغو امتیازاتو چې پاکستان ته ورکړل شوي ول؛ بیا هم پاکستان د سپي لکۍ وه،سیده نه شوه او کومه تمه 
طالبانو پر مټ په کابل او چې ولسمشر غني ترې لرله؛ ترالسه نه شوه. پاکستان بیا هم د خپلو اجیرو وسله والو 

بیالبیلو والیتونو کې خونړي بریدونه وکړل. د بېلګې په توګه یې تر ټولو خونړی د شاه شهید سیمې برید یادولی شو 
چې له امله یې ولسمشر غني پاکستان له افغانستان سره په ښکاره دښمنۍ تورن کړ او د کابل او اسالم آباد اړیکې په 

 .ټپه ودرېدلې
 

له هماغه ورځې ولسمشر غني درک کړله چې پر پاکستان باور کول د وخت ضایع کول او لور په لوټه تیره کول 
دي. له هماغه وخته غني په نړیواله کچه د پاکستان د منزوي کولو او نړۍ ته یې د منحوسې څېرې ښکاره کولو لپاره 

اوچتوله چې پاکستان به یې په لړزه راوستلو، په وارسا  مال وتړله. په هر کورني او نړیوال ټریبیون به یې داسې چیغه
کنفرانس کې، آسیا زړه کنفرانس کې، د ناټو په غونډه کې او په ټولو نړیوالو غونډو کې ولسمشر غني پاکستان ته 

 ۵۰۰داسې سیاسي ګوزارونه ورکړل چې له پښو یې وغورځاوه. ښه بېلګه یې د آسیا زړه کنفرانس کې د پاکستان 
 .ي مرسته ردول یادولی شومیلون

 

د هند په امریتسر کې د اسیا زړه کنفرانس ته په وینا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر پاکستان نیوکې وکړې 
میلیون ډالره مرستې اعالن کړي، خو ښه به دا وي، چې دغه  ۵۰۰او وویل پاکستان د افغانستان د بیارغونې لپاره 

 ".تو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت له منځه یوسي"له موږ سره د دغو مرسهیواد 
 

د دغو ټولو هڅو نتیجه دا شوه چې پاکستان په نړیواله کچه خپل اعتبار له السه ورکړ، د امریکا په شان ستراتیژیک 
ملګري یې له السه ورکړل او آن د غني پاکستان ضد هڅو دومره کار ورکړ چې پخپله پاکستاني سیاستوال او چارواکي 
اړ شول چې په خپله کړې ګناه او منحوسې څېرې اعتراف وکړي. په امریکا کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقاني 
څو ځله پخپله په پاکستان وربلوسلي دي. همدا اوس په تازه کې یو ځل بیا د پاکستان پخواني سفیر په واشنګټن کې د 

 .دریځو ځاله بللې چې افراطیانو ته یې پناه ورکړې ده خاقان عباسي وروستۍ خبرې رد کړي او پاکستان یې د سخت
همداراز تر ټولو غټ کار چې د پاکستان د منزوي کیدو او زوال زیری راکوي هغه د پاکستان په اړه د امریکا د 
دریځ بدلون دی چې د افغانستان او سیمې لپاره د ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې لیدل کیږي. په دغه ستراتیژي کې 

له هندوستانه غوښتي څو په افغانستان کې خپل سیاسي او اقتصادي رول زیات کړي او پاکستان ته بیا اخطار  امریکا
ورکړل شوی امریکا نور په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر وړاندې غلې نه شي کېناستلی. ټرمپ ویلي چې 

موړي هیواد په خپله خاوره کې ترهګرو ته خوندي امریکا په میلیاردونو ډالره د پاکستان په واک کې ورکړي خو نو
 .پناه ځایونه جوړ کړي دي

 

په ټوله کې ویلی شو چې ولسمشر غني نړیوال قانع کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې جدي شي او پر خپلو 
مه کې تګالرو له سره غور وکړي. د ولسمشر غني د هڅو په نتیجه کې اوس نړیوال په دې ډاډمن شوي چې په سی
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ترهګري خپرونکی هیواد پاکستان دی او باید چې پر ضد یې ګامونه پورته شي. اوس تر ټولو اړینه دا ده چې ولسمشر 
غني د بهرني پالیسي تر څنګ باید په کور دننه اصالحاتو ته هم پاملرنه ډیره او د قدرت هغه جزیرې وچې کړي چې 

ټولو اړین فکتور همدا دی چې په کورني سیاست پاملرنه ډیره حکومت له منځه د حکومت د نړولو هڅه کوي. تر  د
 .شي څو د حکومت دننه د پنځم ستون موقف لرونکي چارواکي په نښه او د خپل عمل په سزا ورسول شي
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