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دا څــه لــوبــه ده؟
د روان کال د جنوری د میاشتی په  2۵نیټه مو په خبری رسنیو کی واوریدل چی «د متحده ایاالتو دولت د طالبانو او
حقانی شبکی په ( )۶تنو باندی بندیزونه و لګول».
ماته دا یو ډیر عجیب خبر نظر ته راغی او داسی و پوهیدم چی:
ــ د متحده ایاالتو دولت د طالبانو او د حقانی شبکی د ټولو مشرانو سره ډیری نژدی اړیکی لری ،ټولو پیژنی  ،د
ټولو د اوسیدو ځایونه ورته معلوم دی او په دی هم پوره خبر تیا لری چی د پاکستان نه غیر نور کوم هیوادونه ،کوم
سازمانونه او حتی کوم خاص اشخاص د دی تروریستی ډلو سره مرسته کوی ،او د څه د پاره یی د افغانانو ملک ته
د خرابی ،وژلو او تروریستی اعمالو د سرته رسولو د پاره را لیږی؟؟؟؟
ــ د متحده ایاالتو دولت یواځی د دی سازمانونو په هغو مشرانو باندی فشارونه راولی او وژنی یی چی د دوی له
مشوری پرته په داسی اعمالو الس پوری کوی چی د دوی د ګټو سره نه یواځی اړخ نه لګوی بلکی په منطقه کی
ورته زیان رسوی.
ــ د متحده ایاالتو دولت په دی ډول تاکتیکی حرکاتو باندی غواړی چی د افغانستان ملت ته د هغه خطر نه چی هم د
متحده ایاالتو او د هغه د شریکانو له خوا  ،هم ورته د ګاونډیو هیوادونو او هم ورته د دوی په الس د جوړو شوو
تروریستی سازمانونو له خوا متوجه دی ،د افغان روشنفکرانو او تر ټولو مهم د افغان دولت په زعامت کی د څو
محدودو هغو شریکو کسانو پام بلی لوری ته واړوی چی د ترورریزم سره په جګړه کی د امریکا په مشری په نړیوالو
نظامی ځواکونو د سمی وظیفی په نه اجرا کیدو ،نه یواځی داچی شک لری بلکی جدی اعتراض هم ورباندی لری.
ــ د متحده ایاالتو دولت غواړی وښای چی دوی د افغانستان سره د امنیتی تړون ژمنو ته وفادار دی او د هغه د مواداتو
کلی تطبیق د دوی د نړیوال ماموریت یوه جدی برخه ده ،نو کله پاکستان ته اخطار ورکوی ،کله ایران ته ګوت څنډنه
کوی او کله بیا د تروریستی ډلو لکه داعش ،طالب او د حقانی تروریستی شبکی ته د ورکاوی اخطار ورکوی ،خو
نتیجه یی دا را وځی چی په څو هغو تنو چی د دوی نه وی خوښ بندیز لګوی او بیا د پیتاوی خبره بریت تاوی وی
چی ګوندی په دی توګه به و توانیږی چی د تروریستانو د تخریب مخه به و نیسی.
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زما له نظره د متحدا ایاالتو دولت د تیرو څلویښتو کالو په ټوله موده کی افغانان د خپلو هدفونو د پاره د یوی وسیلی
په توګه کارولی ،وژلی ،وطن یی ورته هم په روس ،هم په پاکستان ،هم په ایران ،هم په سعودی عربستان ،هم په
هندوستان ،هم په عربی شیخانو ،هم پخپله او هم د هغو افغانی ډلو ټپلو په ساده اویا د پیسو او مقام په لیونیانو خراب
کړی او ال هم لګیا دی دی کار ته د افغانانو د دوست په جامه کی دوام ورکوی .که څوک دا خبره سمه نه بولی نو
دی پوښتنو ته به ځواب څه وی:
1ـ امریکا د افغان جهادی ډلو سره مرسته وکړه ،په افغانستان کی د شوروی اتحاد لښکرو ته ماتی ورکړه او د شوروی
پلوه دولت یی له منځه یوړ( ،کوریی ودان) خو د جهاد تر بری وروسته یی ولی افغانانو ،مجاهدینو او افغانستان ته
داسی شا ور واړوله لکه په دی نومونو چی په دنیا کی هیڅ شی وجود نه لری؟
 2ـ امریکا د القاعدی او د طالبانو استبداد ته یو وار بیا په افغانستان کی خاتمه ور کړه (چی بیا یی کور ودان) ،خو
ولی بیا د حامد کرزی په وجود کی داسی یو بی کیفایته او مفسد زعامت په افغان ولس ور وټاپه چی دنیا یی تردی د
مخه ساری نه و لیدلی ،ولی؟
 3ـ د دی سره سره یی بیا د حامد کرزی د زمادارۍ په وخت کی چی هم دوی راوستی و ولی د پاکستان دولت ته د
دی وخت او که بهتره و ویل شی اجازه ورکړه چی مات شوی او تیت و پرک طالبان بیا سره راټول کاندی او داسی
یو طاقت ور نه جوړ کړی چی او س یی ټوله ناټو هم د تخریب مخه نه شی نیولی ،ولي؟
 ۴ـ ایا د افغانانو د وژلو او ددوی د وطن د ورانولو د پاره افغانی ،پاکستانی ،ازبکستانی ،چیچنیایی او نورو طالبانو
کیفایت نه کاوه چی د عراق او سوریی نه یی د داعش تر ټولو وحشی ډله هم افغانستان ته را وستله او د افغانانو د
وژلو د پاره ورته اکماالت کوی؟ که دوی دا کار نه وی کړی نو بیا دوی څوک په ګوته کولی شی چی د داعش د
جوړښت او تقویه کیدو ذمه وار یی و بولو؟
۵ـ او بالخره که امریکا د افغان د موجوده دولت سره چی بیا هم دوی په افغانانو تحمیل کړ ،مرسته کوی نو دا په
هیواد کی دننه د زورواکانو ،لنډه غرانو او جنګی جنایتکارانو د زور چلولو او د هر ډول ټولنیز قانون د پښو الندی کولو
موضوع ته ولی په هره طریقه چی وی خاتمه نه ور کوی ،ایا امریکا په دی نه پوهیږی چی د دی بی قانونه حرکاتو
تاوان یواځی مصیبت وهلو او نادارو افغانانو ته ور اوړی؟
دا هغه پوښتنی دی چی امریکا ورته ځواب نه شی ویلی او نه به هیڅکله و غواړی چی ځواب ورته و وایی .اوس نو
دا د افغانانو وظیفه ده چی په خپل حالت کی تغیر راولی او ځان له دی ستر مصیبت او دی خطری لوبی نه خالص
کاندی ،دا کار یواځی د ملی یووالی په زور کیدای شی او بس .پای.
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