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شیرمحمد امیني ستانکزی

د افغانستان د خاورې اصلي دښمنان څوک دي؟
د افغانستان اصلي ستونزې د تاریخي دښمن په لمسون د خپلو ګاونډیو هېوادونو له السه دي ،په دې كې پاكستان او
ایران تر نورو مخكښ دي ،روسیه او ورسره انګلیس هیوادونه د افغانانو تاریخي دښمن یادېږي ،دواړه هېوادونه همدا
اوس هم د تاریخي دښمنانو په لمسون د افغانستان ستونزه ال پسې اوږدوي او ترهګرو او د دولت وسلوالو مخالفو ډلو
تر شا والړ دي .
په همدې حال كې افغانان د کوم هېواد په كورنیو چارو كې السوهنه نه كوي او د هر ګاونډي او بهرني هېواد خپلواكۍ
او ملي حاكمیت ته د درنښت په سترګه ګوري ،خو له نورو هم ورته تمه لري.
پاکستان بیا دوه مخى سیاست پر مخ وړي ،له یوې خوا افغانستان او نړیوالو هېوادونو ته وایي،چې ګنې موږ په ګډه
توګه افغانستان کې د سولې پروسې لپاره کار کوو ،خو په اصل كې یې تل د افغانانو سوله ګواښلې ده او په ښکاره
ډول زموږ په هېوادکې مداخلې کوي.
د دې لپاره پاكستان هم ترهګري ډلې روزلي او هم د افغانستان د نظام په وړاندې وسله والې ډلې ،لکه اوسنی حاالت
چې موږ په خپل هېواد کې وینو ،د دواړو هېوادونو ښکاره دښمنۍ ده ،چې زموږ په وړاندې ترسره کوي .
ایران هم په افغانستان كې خپلې ګټې لټوي او په تېره بیا د پرمختګ او اوبو د مدریت مخنیوى كوي ،د دې لپاره له
وسله والو ډلو سره مرسته كوي او هغوى د جګړې دوام ته پر شا ټپوي .بېلګه یې دهیواد په لوېدیځ والیتونو كې
وینوو .دغه دواړه هېوادونه تل دافغانستان په جګړه كې خپلې ګټې لټوي،خو دغه حالت د هغوى په زیان او تل پاتې
نه دى.
ولسمشرمحمداشرف غني هېواد د اقتصادي پرمختګ پر لور روان كړى او داوبو دمدیریت پالنونه او په هېواد کې له
وسلوالو ډلو سره دسولې راوستو هلې ځلې به یې ډېر ژر عملي شي ،كه یې هرڅومره ایران او پاکستان مخالفت
وكړي ،دا كار کیدونکی ده.
ولسمشر غني د ګاونډیو او تاریخي دښمنانو د ناوړې پالیسۍ او د هغوى له خوا د روانې جګړې د مخنیوي لپاره ګڼ
بدیل پالنونه ترالس الندې نیولي ،چې بیلګه یې په دې ورستو وختونو کې په هېواد کې دسولې پروسې لپاره د دولت
هڅې او دسولې مشورتي جرګې یادونه کوو .خو په دې ملي پروسه کې چې سوله ده ،د ولس مالتړ ورسره ډېر اړین
دى ،هیله ده چې ولس د خپل هېواد د خیر ښېګڼې لپاره له خپل دولت سره په دې كې ونډه واخلي او په مخالفت كې
والړ او ناراضه وروڼه د سولې له بهیر سره یوځاى كړي.
بیا هغه هېوادونه مخ توري کیږي ،چې زموږ په کورنیو چارو کې یې په ښکاره او یا په پټه توګه السوهنې کولې او
افغانان یې یو بل ته لمسول.
نو دغه یوازنۍالر ده ،چې په خپلو کې یوالی او ورورګلوي رامنځته کړو او نور دپردیو هیوادونو له دسیسو خالصی
پیدا کړو.
که هیوادوال مو په اتحاد یوبل سره ودریږي ،نو ان شاء هللا داسې ورځ به ژر راشي ،چې افغانستان دګاونډیواو نورو
هیوادونو له احتیاج څخه ووځي او پخپله خودکفا واوسي .ان شاءهللا
پای
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