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اخترمحمد یوسفی

پاکستان
کله د طالب او کله د داعش په نامه جګړه کوی!
طالب او داعش دواړه د افغانستان پر ضد د پاکستان د مرداری جګړی مستعار نوم دی .افغانستان د جګړی او وینی
تویولو د پاره د آسمان څخه مالئکی د جګړی لپاره نه راځی او جګړه نه کوی .بلکه طالب او داعش دواړه د
پاکستان د جګړی مزدوران دی چی د پاکستان د استخباراتی ادارای لخوا په وسلو سمبالیږی او په افغانستان کښی
جګړه پر مخ وړی .پاکستان د ترهګری او ترهګرو اصلی ځایه ده ،کوم چی د افغانستان د ورانولو او د بیګناه
ولسی وګړو د وژلو لپاره نه یواځی طالبان او داعش روزی بلکه پخپله هم نور پاکستانی ،عرب ،ازبک ،چچینی او
نور ترهګری ډلی او تروریستان لری چی د طالب او داعش د جګړیزو ډلو په لیکو کښی فعالیت کوی.

د افغان حکومت او وسله وال پوځ دا خبری بیځایه الپی دی کوم چی وایی د داعش ډله یی له منځه وړیدی او داعش
په افغانستان ختم کړی ،دا خبری درواغ دی او حقیقت نه لری .د داعش تروریستی ډله د پاکستان او سعودی عرب
په مرسته ورځ تر ورځ په افغانستان کښی غښتلی کیږی .داعش تروریستی اوس په افغانستان کښی د طالبانو د
تروریستی ډلی په مرسته او د خونړیو جګړو په دوام سره ډیری خونړی پیښی سرته رسوی .تاسی د داعش د ډلی
یرغل د ننګرهار د والیت د جالل آباد د ښار په زړه کښی دا خونړی برید د جالل آباد پر محبس وګوری چه هم
خلک وژلی او هم وطن ښار وران کړیدی.
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جالل آباد ښار کې پر والیتي محبس د یکشنبې ورځې له برید وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او داعش اورپکو
ترمنځ جګړه  2۴ساعته وروسته پای ته رسیدلې ده .د ننګرهار د والي ویاند عطاءهللا خوږیاڼی وایي ،برید کې 11
بریدګر او  2۵کسان وژل شوي دي او شاوخوا  ۵0نور ژوبل دي.
جالل آباد د ننګرهار والیت د هیواد په کچه د هغه ښایسته او لوی ښار څخه دی چی د جالل آباد او د ننګرهار
میړنیو افغانانو د  1۳۶۹او  1۳۷0شمسی کلونو په جګړی کښی د پاکستان قول اردو د «جهادی» تنظیمونو په
جګړو کښی و نشوای کولی چی د جالل آباد ښایسته ښار ته ورننوځی ،مګر اوس د افغانستان تور مخی دښمنان د
ننګرهار والیت د جالل آباد ښایسته ښار ته د ننه په هره اونی ویرونکی کښی خونړی پیښی په آسانه توګه سرته
رسوی.

پاکستان د امریکا او د نړی دهیوادونو او خلکو د غولو لپاره د سولی په نامه د طالبانو د ډلی دفتر یی په قطر کښی
خالص کړی ،سره له دی چی د سولی په نامه امریکا او د طالبانو تر منځ اوه میاشتی د مخه په قطر کښی د سولی
هوکړه لیک الس لیک شویدی ،مګر بیا هم په افغانستان کښی هر ورځ پاکستان او د آی .اس .آی .تر امر الندی
طالبان او داعش ډلی خپلی خونړی جګړی سرته رسوی .پاکستان او طالبان د بندیانو د خوشی کولو په پلمه خپلی
خونړی جګړو ته په افغانستان کښی دوام ورکوی ،طالبان او داعش ډلی او بیګناه ولسی خلک او ځوان سرتیری
وژنی .د افغانستان سره د پاکستان او ایران دښمنی نه پخالکیدونکی دی ،د پاکستان او ایران د «اسالمی» دولتونو
سره د ښه ګاونډیتوت اړیکی شعارونه هستی د هیوادونو د خلکو د خطا ایستلو دپاره دی.
«جهادی» تنظیونو ،طالبان او داعش افراطی «مذهبی» ډلو د ګران هیواد د هندوانو او سیکانو شریف هیواد وال
شتمنی یی چور کړل ،او بیا دا زیارایستونکی هیوادوال یی د هیواد څخه و تښتی ته مجبور کړل ،چی اوس دا هیواد
وال په نورو هیوادو کښی د مهاجر په توګه ژوند کوی .په افغانستان کښی د پاکستان د ورانولو ډیری پروژی او
پالنونه او د طالبانو دندو ځینی پړاونه نږدی دی چی و پای ته ورسیږی .په افغانستان کښی د طالبانو د ورانولو
لپاره اوس د بامیان بتان نسته چی طالبان یی وران کړی.

 2از4

د افغانستان د موزیمونو ډیر تاریخی أثار لوټ شوی او یا تر اوسه ټوله هسی مات ټوک ټوک پراته دی ،کوم چی
طالبانو د خپل حکومت په لومړنی دور کښی ټوک ټوک کړی وی .د هرات میناتوری ښایستی تاریخی لیکنی او
ځایونه چی د پیاوړی میناتوریست خدای بخښلی استاد مشعل پواسطه د خپل ټول ژوند کښی رغولی ؤ ،تور مخی
پاکستانیانو او وحشی طالبانو ویجاړ کړیدی .د افغانستان غیرتی میرمنی د مال نمرود قلم الدین د لکړو ډبلولو ټپونه
ال تر اوسه روغ شوی ندی ،اوس افغان میرمنی څه نا څه وسلی پالس کښی لری ،کوالی شی چی د مال نمرود قلم
الدین د لکړو د ډبلولو مخه ونیسی .پاکستان جګړه د طالب په نامه په افغانستان کښی تر ډیره حده اوس رسوا او
بدنامه شویدی .طالبان نور په افغانستان نوی جلب جذب نه شی کوالی.

د پاکستان پالنونه د افغانستان د ورانول لپاره د طالبانو پواسطه د تغییر په حال کښی دی .پاکستان غواړی چی د
افغانستان د ورانولو لپاره د خپلی جګړه تاکتیکونو ته تغییر ورکړی .پاکستان پالن لری چی د طالبانو پر ځای جګړه
د داعش د ډلی د لیکوو پواسطه په افغانستان کښی سرته ورسوی.
ځنی غربی هیوادونه غواړی د افغانستان د خلکو د حقوق خالف و پاکستان ته د افغانستان خاوره د امتیاز په توګه
وړیا ورکوی .انګریزان او امریکائیان په غیر قانونی ډول د ډیورند فرضی کرښی چی د  1۷۹۳میالدی کال د امیر
عبدالرحمان خان او انګریزانو ترمنځ هسی فرضی کرښه وه او هیڅکله د رسمی سرحد په توګه ندی پیژندل شوی،
اوس د پاکستان د رسمی سرحد په توګه پیژنی.
پاکستان د افغانستان سره د کانفریدریشن شوم پالن چی د  1۹80میالدی کالونو په سر کښی ځنی افغانستان
«جهادی» تنظمونو ته یی دنده سپارلی وه ،د ژنیوا د تړون پواسطه شنډه شوه ،پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اهداف
د سرته رسولو لیاره اوس غواړی چی په افغانستان کښی د طالبان پواسط خپل «اسالمی» امارت او د واک او
ولګی الندی حکومت جوړ کړی ،تر څو چی پاکستان د جنرال ضیاء الحق او جنرال حمیدګل د پالنونو سره سم
وکوالی شی د افغانستان څخه د پاکستان د پنځمی سوبی په ډول کار واخلی.
د پاکستان تر هر وخت په همدی وخت کښی د امریکا څخه د مرستو د لړی د بیا شروع کیدو ته بیړه او اړتیا لری.
د پاکستان دوه سوه میلیونه نفوس هیواد او ویجاړ اقتصاد د بهرنی هیوادو په مرستو او د عربی هیوادنو ذکاتونه او
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خیراتونو باندی والړی دی .د څو کلونو راهسی امریکا خپل کمکونه و پاکستان ته کمی کړیدی .د پاکستان دوه سوه
میلیونه نفوس او شوړیدلی اقتصاد یواځی د چین په مرسته نشی چلیدالی .او د ډیرو عربی هیوادنو ذکاتونه او
خیراتونه و پاکستان ته لږ شویدی.
د پاکستان ته د ده د ترهګرو او تروریستانو د «اسالم» په نامه دوکان ښه چلیږی ،د ترهګرو او تروریستانو
«اسالم» په نامه دوکان د شیری غواوی دی ،پاکستان له یوی خوا امریکا او غربی نړی د خپلو ترهګرو د تهدی
پواسط بیروی ،او له بلی خوا د امریکا او غربی نړی څخه په وړیا توګه مرستی تر السه کوی .پاکستان اوس ځکه
د امریکا ،غربی او عربانو سره مرسته کوی ځکه چی پاکستان د امریکا ،غربی او عربانو هیوادو و کمکونو ته
سخت ضرورت لری.
د پاکستان او آی .اس .آی تر امر الندی طالبانو لخوا په افغانستان کښی د اوربند خبره نشته ،د افغانانو ترمنځ د
سولی د خبرو او اترو ټکنی کیدل او د بندیان خوشی کیدلو مسله هغه درواغ پلمی دی ،کوم چی پاکستان غواړی د
طالبانو د لیکو څخه د داعش ډله جګړیزی لیکی د جګړی په ډګر کښی غښتلی کړی.
افغان حکومت تر اوسه نژدی ( )۵000پنځه زره د طالب بندیان د نوی کالو او جیب خرڅ سره خوشی ګړیدی .کره
شواهد شته چی د بند څخه خوشی شوی طالبان بیرته د جګړی و ډګر ته تللی دی .طالبانو د لوی اختر په درو ورځو
کښی په درواغو اوربند اعالن کړی ؤ ،مګر طالبانو او داعش ډلی د افغانستان په ( )۶والیتونوو کښی خونړی
جګړی کړیدی او بیګناه ولسی وګړی او د ګران هیواد ځوان بیچاره سرتیری یی وژلی دی .سوله نشته ،پاکستان
هسی د سولی او اوربند په نامه افغانستان ورانوی.
پای.
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