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 د امریکی د فشار پر پاکستان 
 او د عطا نور د یاغیتوب اړیکی؟

 
دا یو حقیقت او یوه منلی خبره ده چی هیڅ ټولنیزه پیښه یا پدیده بی له کوم سبب او المل پرته نه را منځ ته کیږی. 
هره ټولنیزه پیښه لکه د طبیعی پیښو په څیر د پیښیدو د پاره د یو ډول خاصو شرایطو برابریدو ته اړتیا لری، او تر 

ی پیښه منځ ته راتللی شی او نه هم کومه ټولنیزه پیښه. د مثال په څو چی دا شرایط نه وی مهیا شوی نه کومه طبیع
توګه، د فزیک د قانون له مخی، د یخ ټوټی تر هغی نه ویلی کیږ تر څو چی د حرارت درجه د ساتیګرید له صفر 

اتللی تر درجی نه لوړه نه شی. همدارنګه د ټولنیزو تجربو له مخی، په یوه ټولنه کی هیڅکله ټولنیز عدالت نه شی ر
 .څو چی په ټولنه کی نافذ قوانین د ټولنی په ټولو غړو بی له استثنا څخه په سمه توګه تطبیق نه شی

د همدی پورته اصل له مخی : اوه لس کاله پوره شول چی د امریکا متحده ایاالت د خپلو نورو غربی انډیواالنو سره 
م د ګرمی جګړی په میدان ور ګډه شویده. د را پورونو له په افغانستان کی د نړیوال تروریزم سره د مبارزی په نو

مخی، له پیل نه تر اوسه پوری په دی جګړه کی د نړیوال ائتالف په زرګونو تنه پوځیان و وژل شول او په لسونو 
زرونو نور زخمی او معیوب شول. د دری ټرییلیونو امریکای ډالرو په خوا و شا کی پیسی یی و خوړلی او ګڼ شمیر 

 .بازانو ته پکی روحی ناروغیانی ور پیښی شویسر
په همدی توګه په لسګونو زره افغان امنیتی ځواکونه تلف او معیوب شول. په ترییلیونو ډالره مادی تاوانونو او د 
لسګونو زرونو ملکی کسانو د له منځه تللو راپورونه ور کړل شول. خو له بده مرغه په افغانستان کی د تروریزم 

ه یواځی داچی ختم او کنترول نه شو بلکی د یوی ورځی نه بلی ته یی زور واخست. د افغانستان دولت سره جنګ ن
او ملت په دی ټوله اوږده موده کی په لوړ آواز سره و ویل چی د پاکستان دولت د تروریزم مستقیماً حمایت کوی، د 

امریکی او نوری نړی سره مرسته نه کوی، پاکستان نظامی ګران نه یواځی داچی د تروریزم سره په مبارزه کی د 
بلکی په همدی نوم چی د امریکی نه کومی پیسی اخلی له نیمایی زیات یی بیرته د تروریستانو په ال تقویه کیدو کی 
په مصرف رسوی، پاکستان د امریکی سره ډبله لوبه سرته رسوی او د عوامو خبره دا د انګریز شاګردان د امریکی 

د السه کوی. خو د غریب مال آذان چا نه اوریده او دایی د پاکستان سره د افغانانو ذاتی دښمنی او  نه احمق پولی تر
بد بینی ګڼله. حتی د بن الدن تر وژل کیدو وروسته ، د لسګونو امریکایی مفتیشینو او ډیرو نظامی جنراالنو خبرو 

په خپلو بی ځایه او بی مورده مرستو کی تغیر هم د امریکی د چارواکو په غوږونو کار ونه کړ او دی دولت ته یی 
را نه وست. اوس چی د امریکی د ولس د جمهور رئیس په توګه یو مشهور بزنس ماین دونالد ټرمپ قدرت تر د 
السه کړی او هغه د بل هر چا نه د پیسو په اهمیت ښه پوهیږی، پاکستان ته یی خبرداری ورکړ چی د امریکی دولت 

لی د پاکستان دوه مخی، ناکاره او د تروریزم حمایت کونکی دولت ته ور نکړی او حتی د یوه به نوره دا احمق پو
کارپوه د وړاندیز له مخی چی کانګرس ته یی وړاندی کړیدی د تیرو ورکړل شوو پیسو د بیرته مسترد کیدلو احتمال 

انو په را منځ ته کولو دا لوبه الپسی هم شتون لری نو پاکستان باید اوس څه وکړی چی په افغانستان کی د نوو ماجراګ
 ګرمه کړی، تر څو امریکی ته و ښای چی بی د پاکستان له همکاری دوی یو قدم هم مخ ته نه شی تللی؟

که څه هم په دی برخه کی مؤثق اسناد له ماسره نشته خو داسی راته ښکاری چی: د پاکستان اړیکی د روس او چین 
ی د را منځ ته کیدو د پاره، چی نن په پاکستان کی د جوړ شوی جمعیت د ډلی له سره ال د مخه د همدی تاوتریخوال

خوا د بلخ د والیت نه دعطا نور د ګوښه کیدو په پلمه د یاغیتوب ضد ملی سرحد ته رسیدلی دی، دهغوی د خبرو په 
ماندان احمدشا مسعود اجندا کی یوه شامله برخه وه. د روس سره د مرحوم استاد ربانی او د هغه تر ټولو دلوی قو

اړیکی دومره نژدی او دوستانه وی چی هیڅوک تری انکار نه شی کولی. د مرحوم ربانی له خوا روسانو ته د جنګ 
د تاوان وربخښل او د ملی مقاومت )جهاد( په ټوله دوره کی د مسعود د ټولو جبهو هر ډول اکماالت د روسانو له خوا 

مثالونه دی. اوس چی امریکی په پاکستان باندی د مرستو د ځنډ او د لزوم په تر سره کیدل یی، ډیر ښه او څرګند 
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وخت کی د پخوانیو مرسته شوو پیسود بیرته مسترد کیدو تهدیدی فشار راوستی دی، پاکستان یی د هر ډول هسی 
و هغه امکانات امکاناتو نه د ګټی اخستلو ته مجبور کړیدی چی امریکا د دی فشارونو له واردولو څخه تیره کړی، ا

 :چی دوی خپل هدف ته نژدی کولی شی زما په اند به تر ټولو مهم داوی
( ۵۷۸۰۰ـ پاکستانی مقامات وای چی امریکا تر اوسه پوری زمونږ له خاوری او حریم نه په افغانستان با ندی ) ۱

یا لری، که د پاکستان همکاری بریدونه کړیدی، اوس هم امریکا په افغانستان باندی د کنترول د پاره پاکستان ته اړت
نه وی امریکا د یوی میاشتی د پاره هم په افغانستان کی نه شی پاتی کیدلی. نو له دی کبله امریکا مجبوره ده چی په 

 .خپلی دی پریکړی له سره نوی نظر وکړی
عالیتونو به محدودیتونو ـ پاکستان بیا د امریکی د تیر ایستنی او غولونی د پاره اعالن وکړ چی د حقانی شبکی په ف ۲

ولګوی او په دی توګه به امریکی ته و ښای چی دا هیواد د تروریزم سره په جګړه کی، په سیمه کی د دوی ترټولو 
 .ښه ملګری دی

ـ داسی ښکاری چی د جمعیت ډلی د روسی مقاماتو سره ترمشوری ورسته د دی د پاره چی د پاکستان دولت د  ۳
وا نخلی له یوی خوا، د داکټر اشرف غنی اوډاکټر عبدهللا عبدهللا په مشری د ملی یووالی طالبانو له مالتړ نه الس 

حکومت چی د امریکی له خوا جوړ شوی دی، یو ناتوانه دولت و ښای او ډاکټر غنی چی په حقیقت کی په پاکستان 
وم پرست، او د ملی مسئلو په باندی د نړیوالو خصوصاً د امریکی د دولت اعتماد تر ډیره حده را ټیټ کړیدی، یو ق

حل کی ناکام شخصیت څرګند کاندی، د عطا نور د لری کیدو ډرامه یی دومره ګرمه کړی او دومره یی ستره و ښای 
چی ګوندی د هیواد سالمت ته هم زیان رسولی شی. او د دی تر څنګ دا اختالف به شاید غنی او عبدهللا تر هغه 

 .ره د پاکستان په اړیکو کی بیا ښه والی را منځ ته شیوخته مصروف و ساتی چی د امریکی س
له دی ځایه ماته د جمعیت د ډلی دا نا موزون، بی مورده او بی سنجشه حرکت د دی ډلی د مشرتابه خپل دریځ  – ۴

نه ښکاری او همدا علت دی چی د څو تنو، دي دریځ د جمعیت په ډله کی په څرګنده توګه بیلوالی را منځ ته کړیدی، 
نی غړی یی دا موضوع ډیره کوچنۍ ګڼی او د یوه دولتی مامور تغیر او تبدیل د دی وړ نه بولی چی یوه ملی ځ

معضله ورنه جوړه شی. خو ځنی لکه عطا نور، مسعود خیالن، شړل شوی اسماعیل خان، شړل شوی یونس قانونی، 
 د جمعیت ماشوم او بی تجربی مشر صالح الدی

او په پردیو پوری تړلی عناصر زیار کاږی چی د خپلو او د خپلو بادارانود ګټو د ساتنی ربانی او څو نور لوټماران 
د پاره چی د افغان دولت په ناتوانۍ کی نغښی دی، تر آخری حده پوری مبارزه وکړی او پری نږدی چی په افغانستان 

 .کی یو مقتدر، باثابته او یو واقعی ملی دولت را منځ ته شی
کی د جمعیت د ډلی دا دریځ او د پاکستان د دولت د تیرو څلویښتو کالو دریځ، دواړه یو ډول د  ـ په نهای تحلیل ۵

افغانستان د خلکو د تشویش او نارامی دریځ دی. نو ځکه له دی ځایه داسی حکم کیدای شی چی ) پر پاکستان باندی 
په پاکستان باندی فشار یا کم کړ او یا  د امریکی فشار د عطا نور دیاغیتوب یو اساسی دلیل او سبب دی. که امریکی

 ( یی له منځه یوړ، نو بیا به نه د جمعیت یاغی توب وی او نه به د عطا نور باغیتوب.
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