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خوشحال آصفي

عمران خان د کالیو سره په سترګو ننوځي
وروسته له دې چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی
استازی په اسالم آباد کې له پاکستانیو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه وکتل؛
د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې هېواد کې یې د طالبانو پټنځایونه نشته او
له امریکا غواړي چې پاکستان د کرایي ټوپک په څېر ونه کاروي .یعنې امریکا دې
پاکستان د پیسو بدل کې د بل لپاره (افغانستان لپاره) نه جنګوي .دا په داسې حال کې
ده چې د اکسفورډ پوهنتون په مرسته د برېتانیا یوه څېړنه ښیي چې د نړۍ د ترهګرو
تر ټولو ډېر مرکزونه په پاکستان کې دي .راپور وایي طالبان ،القاعده شبکه ،لشکر
طیبه ،لشکر جنګوي او نور ترهګر هغه ډلې دي چې په پاکستان کې یې سر را اوچت
کړی دی او ال هم په دغه هېواد کې مرکزونه لري.
عمران خان ولې رڼو سترګو کې شګې اچوي؟
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونه نور د پاکستان په اصلي څېره پوه شوي او ورته په
ډاګه شوې چې د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ډېر مرکزونه په پاکستان کې دي؛ ال هم عمران خان د نړیوالو په سترګو
کې شګې اچوي او د خپل هیواد د استخباراتي مالیانو د ږیرو الندې ترهګر چڼي پټوي .اوس لویه پوښتنه هم همدا ده
چې ټوله نړۍ په دې قانع ده چې پاکستان د ترهګرو مور ده چې په کال کې په زرګونو ترهګر زیږوي ،نو بیا ولې
عمران خان د ټولې نړۍ په سترګو کې شګې اچوي؟ آیا عمران خان ته دا ټوله نړۍ ړنده ښکاري یا نړیوال ماشومان
فکر کوي او که عمران خان په خپله ماشومانه خبرې کوي؟
عمران خان ځکه په پاکستان کې په ټولو ترهګر او د ترهګر په پټنځایونو سترګې پټې کړې چې نوموړي ته د هغه
هیواد پوځ لخوا الرښوونه شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک ته تند ځواب ورکړي څو له امریکا
مجبوره شي او پر پاکستان د ډالرو غوا بیرته لنګه کړي .د امریکا حکومت په وروستیو کې د تروریستي ډلو پر
وړاندې د پاکستان له خوا په قاطع اقداماتوکې د اسالم اباد د پاتې راتللو له امله دغه هیواد ته د درې سوو میلیونو
ډالرو پوځي مرسته وځنډوله .له هغې وړاندې امریکا دغه هیواد (پاکستان) سږکال د امریکا د متحده ایاالتو د پوځي
زده کړو له نړیوال پروگرام نه هم وویستلو .همداشان له دې وړاندې د امریکا کانګرس د ایتالف له بسپنې پاکستان
ته د  ۵۰۰میلیون ډالرو ورکړه ځنډول شوې وه.
اوس دغه ټول فشارونه پاکستان حس کړي دي او د دې لپاره چې له امریکا ډیرې پیسې وشکوي؛ عمران په رڼا ورځ
د نړیوالو په سترګو کې شګې اچوي او وایې چې پاکستان کې هیڅ ترهګر نشته .همداراز یو بل دلیل چې عمران خان
یې په دغه هیواد کې د ترهګرو په پټن ځایونو او ځالو سترګې پټولو ته اړ کړی دی؛ هغه په خپلو چارو کې د عمران
نامستقل والی او پوځ پورې منحصر کېدل دي .په دې مانا چې عمران خان که څه هم د پاکستان صدراعظم دی خو
د ترهګرو پر وړاندې د هر اقدام عام و تام صالحیت د دغه هیواد د پوځ او استخباراتو په الس کې دی او عمران
خان لکه د بوت په شان یو سمبول دی .هر څه چې پوځ وایې او د استخباراتو خوښه وي؛ هماغه د عمران خان په
خولې نړیوالو ته وایې.
عمران خان ولې پاکستان له کرايې ټوپک سره تشبه کړ؟
دا چې عمران خان له امریکا غوښتي چې پاکستان د کرایي ټوپک په څېر ونه کاروي؛ اشاره یې د امریکا متحده
ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوموړي ته استولي لیک ته وه چې په کې یې له عمرانه غوښتي چې وسله وال
طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي .اوس په پاکستان کې عام باور دا دی چې دغه هیواد له
امریکا سره په ټانټو ژوولو کې لوی تاوان کړی دی .د پاکستان د اوسني سیاست منتقدین د نوموړي هیواد په حکومتي
نظام نیوکه کوي چې ولې یې د ډالرو له غوا (امریکا) سره خپلې اړیکې خړې پړې کړې؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له خوا په قاطع اقداماتوکې د اسالم
اباد د پاتې راتللو له امله دغه هیواد ته د درې سوو میلیونو ډالرو پوځي مرستو د بندولو اعالن وکړ .له دغې اعالن
څو ورځې مخکې یو امریکایي مقام ویلي وو چې پاکستان سږکال د امریکا د متحده ایاالتو د پوځي زده کړو له نړیوال
پروگرام نه ایستل شوی دی .ټاکل شوی وه چې سږکال د پاکستان د پوځ  ٦٦منصبداران د نظامي زده کړو لپاره د
امریکا متحده ایاالتو ته والړ شي اما امریکا دغه هیواد (پاکستان) د پوځي زده کړو له دغه پروګرامه وویست.
همداشان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سږ کال په لومړیو کې پاکستان ته هغه مرستې وځنډولې چې د ایتالف د
مالتړ د بسپنې په نوم ورکول کېدې .له دې وړاندې د امریکا کانګرس د ایتالف له بسپنې پاکستان ته د  ۵۰۰میلیون
ډالرو ورکړه ځنډول شوې وه.
دغه ټول فشارونه سبب شول څو پاکستان خپله څېره په آینه کې وویني او په خپلو کړو پښیمانه شي .اوس د دې لپاره
چې امریکا ته په یاد کړي چې مونږ (پاکستان) خو تل د امریکا کرایې ټوپک پاتې شوی دی او اوس نه باید امریکا
دغه هیواد هیر کړي؛ عمران خان په تنبهي توګه امریکا ته خپل اصلیت (کرایي ټوپک توب) وښود .اوس به ډیر ژر
پاکستان د امریکا ولسمشر ته د افغان سولې په پروسه کې د هر ډول مرستې سینه ډبوي او هڅه به کوي چې له
امریکا سره د دغه هیواد ترینګلې اړیکې له سره ورغوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

