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خوشحال آصفي

د سمیع الحق وژل ورته عبرت شول،
موالنا فضل الرحمن حقیقت ویل پیل کړي
وروسته له هغې چې عمران خان له هند سره د دولتونو او ولسونو په کچه د اړیکو د غوړولو او د الرو د پرانیستلو
لپاره اقدام وکړ او څو ورځې وړاندې یې له هند سره د کرتارپور پوله پرانیستله؛ د وسله والو طالبانو دویم معنوي
پالر او د افغانستان د جنګ جهاد بلونکی موالنا فضل الرحمن له هندوستان د پاکستان پر دوستۍ او له افغانستان پر
دښمنۍ نیوکه کړې .فضل الرحمان تېره پنجشنبې د قبایلو د حقونو په نوم یوې غونډې ته ویلي ،له افغانستان سره
الرې بندې دي او مرکزي حکومت نه غواړي چې له افغانستان سره ترانزیتي او مواصالتي الرې پرانیستل شي.
فضل الرحمن په عین وخت کې ومنله چې له تېرو  ۴۰کلونو راهیسې د پښتنو په خاوره کې د پښتنو وینې بهول
کېږي .ده د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو روان ناورین ته په اشارې وویل«ایا د قبایلي سیمو او افغانستان عام ولسونه
په امن کې د ژوند کولو حق نه لري؟»
پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې پر ډیورند کرښه اغزن سیم وغځوي یا دېوال ودروي چې د دې کرښې
د دواړو خواوو د اوسېدونکو د تګ راتګ مخه ډب کړي .خو روانه اوونۍ د پاکستان صدراعظم عمران خان له هند
سره د کرتارپور پوله پرانیستله او زیاته یې کړه که هند د پاکستان خوا ته د دوستۍ لپاره یو ګام واخلي ،پاکستان به
دوه ګامه واخلي .ده همداراز وویل ،د پاکستان حکومت ،پوځ ،سیاسي ګوندونه او پارلمان غواړي چې له هند سره
ښې او دوستانه اړیکې ولري.
خو اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه د خپل ازلي دښمن سره د دوستۍ نيت کړی دی او ولې له هندوستان
سره اړيکې رغول غواړي؟
پاکستان په وروستیو کې په سیاسي لحاظ بیخي یواځې شوی او په اقتصادي لحاظ د نړیوالو له فشارونو سره مخ دی.
یواځې چین دی چې په پاکستان کې پانګونه کوي او روسیه ده چې په نظامي برخه کې ورسره همکاري کوي .دوی
دواړه هم د پاکستان لپاره د امریکا ځای نشي ډکولی .په همدې خاطر د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو
کې هڅه کوي څو د پاکستان په اړه د نړۍ په ځانګړې توګه د هغه هیوادونو نظر بدل کړي چې په یو نه یو ډول د
پاکستان لخوا متضرره شوي او یا هم د پاکستاني تروریزم لخوا له ګواښ سره مخامخ دي.
په دې برخه کې افغانستان او هندوستان هغه دوه هیوادونه دي چې پاکستان یې په ښکاره خپل ګاونډیان او دوستان
ګڼي خو د پردې تر شاه خپل ازلي دښمان بولي .له خپلو ګاونډیانو په ځانګړې توګه له هندوستان سره د اړیکو رغولو
لپاره د پاکستان تیر صدراعظم نواز شریف هم ډیرې هڅې وکړې ،آن تر دې چې په  2016کال کې د یوم ټو وایکس
پاکستاني خبري سایټ د خبر له مخې پاکستاني حکومت د پاکستان او هند تر منځ د هماغه کال د ورپیښ تاوتریخوالي
په ترڅ کې خپلې  ۲۰تنه پېغلې نجونې د سولې له پیغام سره هندوستان ته ولېږلې .هاغه مهال پاکستان په سیمه او
نړۍ کې له انزوا سره مخ و او دغه نجونې یې د عذر غوښتنې لپاره د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د تحفې
په ډول استولې وې .خو سره له دومره هڅو هندوستان بیا هم د پاکستان غوښتنه نه وه منلې.
موالنا فضل الرحمن ولې د افغانستان په اړه د پخواني نظر خالف څرګندونې کړي؟
درې دلیلونه شته چې له مخې یې موالنا فضل الرحمن د افغانستان په اړه په حقیقت ویلو ته اړ کړی دی:
لومړی :امکان لري چې د طالبانو دویم معنوي پالر موالنا فضل الرحمن ته د طالبانو د لومړني پالر سمیع الحق
وژنه عبرت ګرځېدلی او دا یې اړ کړی وي څو د افغانستان په اړه نور بې مسولیته خبرې ونه کړي .ځکه سمیع الحق
په داسې حال کې ووژل شو چې پاکستان د نړیوالو له سختونو فشارونو الندې دی او د طالبانو د مالتړو په وژلو سره
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غواړي نړیوالو ته وښیې چې دوی د تروریزم پر خالف دي او باید نړۍ پرې وارد شوي فشارونه بند کړي .اوس
چې کله موالنا سمیع الحق له حقیقته خبریږي نو خپله څېره هم په اوبو کې ویني او پوهیږي لکه څنګه چې ای ایس
ای سمیع الحق وکارولو او په اخر کې یې سر ورپرې کړ نو امکان لري چې سبا به د فضل الرحمن نوبت وي.
بالخره اړ کیږي او د افغانستان په اړه په حقیقت ویلو پیل کوي.
دويم :پر پاکستان د نړۍ د اقتصادي فشارونو د کمولو په خاطر امکان لري چې موالنا فضل الرحمن ته د ای ایس
ای لخوا پالن ورکړل شوی وي چې د افغانستان پر موضوع محتاطانه نظر ورکړي او د پخوا په څېر له خصمانه
خبرو تېر شي .ځکه همدا مهال د نړۍ د سخت اقتصادي فشارونو الندې دی .ښه بېلګه یې د ډالر پر وړاندې د هندۍ
روپۍ ارزښت کمېدل دي چې په بې ساري ډول یې کلداره ټیټه شوې او یو ډالر د  ۱۴۳کلدارو سره برابر دی.
درېيم :د افغان سولې په تړاو د زلمي خلیلزاد هڅو او د افغانانو هیله مندۍ د موالنا فضل الرحمن لپاره اندېښنه
وراچولې چې ګویا ژمی به تیر شي او د مخ توروالی به سکرو ته پاتې وي .یعنې موالنا فضل الرحمن فکر کوي چې
امکان لري د افغانستان له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې له وسله والو طالبانو سره سوله وشي او بیا به فضل الرحمن چې
تل یې د افغانستان جنګ جهاد بللی؛ د طالبانو تر منځ هم ځای ونه لري.
پای
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