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سرلوڅ مرادزی

د شرارت ځاله او د شیطان استازي
روستیو څو میاشتو کی چی افغانستان له هندوستان او څو مهمو اروپایي هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه السلیک
کړل او په دوهم بن کنفرانس کی د  ۰۷۰۲کال روسته افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنی وشوی ،دغو بریاوو او
السته راوړنو پاکستان چی سیمه او نړۍ کی د ګوښه توب په ګړنګ ور راهي دی نورهم د افغانستان په وړاندی
راوپاراوه او د ابلیس ځالی اسالم اباد څخه د شیطان استازي یو بل پسی د لمسون او شرارت په موخه د نړۍ څو لورو ته
وښوریدل!
په دی لړ کی څو ورځی مخکی کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیری حنا رباني کوربه و .پاکستاني لوري رسنیو کی
د نوموړی دا راتګ د ښه نیت سفر وځالوه او داسی وویل شول چی پاکستان به د تیر په خالف دا ځل د افغان دولت او
طالبانو تر منځ په جوړجاړي کی ریښتیني ګامونه واخلي او د روغی جوړی هغه الر به دوی ته هم د منلو وړ وي چی
مشري یي د افغان دولت پر غاړه وي .داسی تګالر که څه هم په ښکاره ټولو ته خورا ښه ځلیږي خو د هغه زهرو
چاکلیټ ته ورته پاتیږي چی منځ یي زهر او یوازی پوښ یي د خوږی وي.
په خبرو کی د افغان دولت له مشرتوبه مالتړ چی د افغان دولت طبیعي حق دی ،پاکستان ددی لپاره کوي چی افغان دولت
د لویدیځ او امریکا سره د مقابلی لپاره چمتو کړي او یو پر بل یي بی باوره کړي او افغانستان له نړۍ څخه ګوښه کړي
او خپلی لکۍ پسی یي تړلی وساتي .
بلخوا افغانستان کی د روغی جوړی بهیر او په تیره بیا طالبانو سره په اړیکو کی حاالت د پنجاب له کنتروله ونه وځي.
حنا رباني د پاکستان دا نیت په خپلو خبرو کی نه پټوي او ښکاره وایی « د سولی پروسه باید د امریکایانو یا نورو
بهرنیانو له لوري رهبري نه شي» .
دلته حنا رباني ناویلی بیانوي چی که په خبرو کی د مشرتوب واک مستقیمآ پاکستان ته نه رسیږي ،نو بیا به ښه دا وي
چی ظاهره کی دا خبری د افغان حکومت په مشرتوب مخی ته یووړل شي خو پنجاب به یي شا ته ناست وي او د خبرو د
کنترول ریموټ به یی پخپل الس کی وي.
حنا رباني د افغان دولت سره د خبرو تر څنګ د شمالټلوالی د څو کرغیړنو څیرو لکه قانوني ،محقق او احمد ولي مسعود
سره هم په جال جال توګه کتلي دي .دا چی دواړو لورو به په څه شي خبری کړي وي چا ته پته نه لګیږي ،خو یو حقیقت
څرګند دی چی دواړه لوري افغانستان ته د سولی په راتلو او د مرکزي دولت په پیاوړتیا کی خپلی ګټی نه ویني او په دی
موخه کی سره شریک دي!
بل پلو د پاکستان لومړي وزیر رضا ګیالني هم په بډو ګوتی ووهلی او په یوه ټوپ یي ځان د قطر مرکز دوحۍ ته
ورساوه ،ترڅوهلته له نږدی وګوري چی طالبان او امریکایان خوبه د پاکستان له خبرتیا پرته کوم جوړجاړي ته نه وي
رسیدلي؟
که څه هم ویل کیده چی امریکایانو په قطر کی طالبانو سره د خبرو په اړه پرله پسی پاکستاني چارواکو ته خبر ورکاوه،
خو بیا هم اسالم اباد طاقت ونه کړ او خپل لومړی وزیر یي د حاالتو څخه د مخامخ خبرتیا په موخه هلته واستاوه ،ترڅو
په خبرو کی د افغانستان پر ځای ځان وټومبي.
د پاکستان دا ټینګار چی طالبانو سره دی خبری په سعودي عربستان کی وشي هم د شیطانت او شرارت څخه ډکی دي.
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د حیران تیا وړ دا ده ،خبری د افغان دولت او افغانانو تر منځ دی او یا خبری د امریکایانو او افغانانو تر منځ دی ،خو په
دواړو صورتونو کی پاکستان ځانته حق ورکوي چی ګډون ولري ،امرونهی وکړي ،افغان دولت ته وایی چی خبری به
ستا په مشرۍ وي ،امریکایاتو ته وایي چی تاسو د پاکستانیانو له خبرتیا پرته ولی طالبانو سره خبری کوۍ  ،قطر ته
شاباسي ورکوي چی د طالبانو او امریکایانو تر منځ د خبرو کوربه توب کوي!
دا چی پاکستان ولی داسی خاني او ملکي پر افغانانو کوي ،ایا دا موږ خپله یو شمیر افغانان نه یوو چی پنجاب مو پر ځان
واکمن کړی او هغه ته مو دا فرصت ورکړی؟ ایا دا طالبان ،حقاني او ګل بدین نه دی چی د دوی په ساتنه پاکستان دومره
لوی باج له افغانانو اخلي او هومره لوی سپکاوی افغانانو ته کوي؟ ایا دا قانوني ،مسعودخیل ،محقق او نور ډاکوان نه دی
چی د پټو دروازو ترشا په خبرو او پس پسکو ،ویاړلی افغانستان او افغانان د غالم پنجاب په پښو کی پریباسي!
اوس ټولو افغانانو ته ښکاره ده چی پنجاب الپی او باټی د همدغو الس تړلو غالمانو په مټ وهي!
ایا ددغه کسانو او غالمانو په شتون ،د پنجاب دغه شان نخری ټولو افغانانو ته د شرم وړ نه دي؟!
تر ټولو بده دا چی د شیطان په ځاله کی ناست ،د ډبی پندوسکی لوبغاړی عمران خان هم د افغانانو د برخلیک په اړه
خبری کوي .نوموړی د د بریتانیا سکای تلویزیون سره په مرکه کی وایي « زما ویره دا ده چی تر هغه وخته به زیاتی
وینی وبهیږي چی له افغانستانه د شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته په کورنۍ جګړه کی توی شوی وی».
نوموړي له مور څخه د میری مور د مهربانۍ په رول کی  ،د افغان وسلوالو ځواکونو په منځ کی د بیلتون او درځ اچولو
په موخه زیاتوي « د افغانستان اوسنۍ اردو چی له شمالټلوالی سره تړلی ،په ښو وسلو سمبال ده .پښتانه او طالبان چی
اکثریت دي ،ښی وسلی نه لري».
که څه هم عمران خان په دی خبره ښه پوهیږي چی افغان اردو ،افغانستان شموله او ملي اردو ده او په کوم ځانګړي قوم
پوری اړه نه لري ،خو غواړي چی که په داسی خبرو چیری ساده افغانان تیرباسي بیا به یي هم د شیطان او ابلیس خپل
رول په ښه توګه لوبولی وي .
عمران خان دا ځل د پرویز مشرف او نورو جنراالنو پرځای افغانستان کی د پښتنو د اکثریت په مالتړ بویه کوکاری
وهي او غواړي دا اکثریت په دی پلمه د خپلو نورو افغاني وروڼو سره چی ګنا یي د پاکستان په نیت اقلیت دي وجنګوي
او په دی وسیله د ورور وژنی جګړه په افغانستان کی جاري وساتي .پښتانه چی د پاکستان له ادعا پرته هم افغانستان کی
اکثریت دی ،اکثریت بیا د پنجاب پشان غالم ته حق نه ورکوي او اړتیا هم نه لري ځکه اکثریت دی چی په کور دننه خپلو
وروڼو قومونو سره د کوچنیو توپیرونو پر سر د بل په لمسون جګړه وکړي.
بل پلو ویل کیږي ،نن به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا رباني د مسکو په لور وخوځیږي .سرچینه وایي ،چی د
روسیی د بهرنیو چارو وزیر ،سرګي الوروف په بلنه نوموړی ،روسیه ته بلل شوی ده.
« د ریپوټونو له مخی ،حنا رباني به لومړی له الوروف سره ګوري او وروسته به د روسیی د پارلمان دوما له ځینو غړو
سره هم لیدنه ولري .
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ،د دی سفر موخه دوه اړخیزه همکارۍ او له مخدره توکو سره مبارزه بللی
خو د سیمی د چارو کارپوهان په دی اند دي ،چی هر وخت په افغانستان کی د سولی خبری پیلیږي ،د پاکستان لخوا هم
دیپلوماتیک فعالیتونه ورسره زیاتیږي» .
پاکستان چی د واک د مثلث دری ګونی ستنی یي اوس هم د پخوا پشان د پوځیانو  ،ای ایس ای او د توندالرو مذهبي ډلو
څخه جوړی دي ،د سیمي د سیاستونو په تړاو لومړۍ او غوڅه خبره د همدوی په ژبه بیانیږي .ملکي حکومتونه چی دی
هیواد کی د پوځیانو د کودتاګانو اومارشاالګانو په منځ کی کله ناکله سر راپورته کوي او واک ته رسیږي په حقیقت کی د
پوځیانو د تفریح او دمی لپاره وي.
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د پاکستان پوځیان پوهیږي که د پوځي مارشاالوو په منځ کی داسی تش په نوم ملکی حکومتونه چی د پوځیانو واکمنۍ ته
زیان ونه رسوي او موخه یي یوازی د خلکو تیرایستنه وي رامنځته نه شي ،پاکستانی ولس د پوځي دوامداره حکومتونو
څخه ستړی کیږي او په پای کی د پوځیانو واک ته ستونزه او ګواښ پیښوالی شي.
بلخوا پاکستاني پوځیان او ای ایس ای د سیمي او نړۍ له حاالتو سره هم ځان سمبالوي او لکه ماران پوټکی بدلوي خو د
افغانستان او هند په وړاندی یي په ستراتیژیکو زهرو او نیښونو کی کوم بدلون نه پیښیږي!
همداراګه ګاوندیانو سره په تړاو ،سیمه یزو سیاستونو کی د پاکستان ملکي حکومتونه لومړی د خپلواکو خبرو حق نه
لري او که وغواړي څه ووایي هغه به هم د پوځیانو له ذهنو راوتی طرحی او تګالری وي چی د اوږده مهال لپاره ال له
پخوانه تنظیم شوي دي.
د شیطانت او شرارت له مرکزه یوازی د شرارت استازي استول کیږي او له داسی ځالی یوازی د شرارت خبری
خپریږي!
پای
اخځونه :
ــ روهي بریښناپاڼه
ــ  BBCبریښناپاڼه
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