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خوشحال آصفي

روانې هلې ځلې،
سوله که وخت ضایع کول؟!
افغان دولت هر وخت د وسله والو مخالفیونو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي ،تل یی د هر چا منځګړیتوب ته
زړه ښه کړی دی او تل یي په دغه الر کې ښکېلو غاړو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته امتیاز ورکړی دی ،خو د
پاکستان لخوا تل دوه مخې پالیسي پر مخ وړل شوېده .له وسله والو مخالفانو سره د افغان دولت مخامخ خبرې لومړی
پړاو یي د پاکستان په مري کې ترسره شو او له هغه وروسته افغان ولسمشر بیا بیا له وسله والو طالباننو غوښتي،چې
خبرو ته ورسره کېني.
دا دی اوس یو ځل بیا ولسمشر غني وویل،چې له وسله والو طالبانو د تسلیمۍ لیک نه،بلکې مذاکرات غواړو؛ هغه
هم باعزته او تلپاتې سوله؛ او وسله والو طالبانو ته هم په کار ده ،ومني ،چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي
چې د سولې اراده لري.
خو له پاکستان سره د افغان دولت د تیرو اړیکو تاریخ او وسله والو طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته په کتو؛ شنونکي
ډېر خوشبین ندي،چې وسله وال طالبان دې د افغان حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي،ځکه پاکستان تل
افغان دولت دوکه کړی او له دې وروسته هم باور نشي پرې کیدای.
بله مهمه موضوع دا وسله وال مخالفین هم د ایډیالوژۍ له مخې په بېالبېلو ډلو ویشل شویدي.
یوه هغه ډله ده ،چې د خپلې مذهبي ایډیالوژۍ له مخې له بهرنیانو سره جهاد کوي او په هیواد کې د دوی په خوښه د
اسالمي نظام غوښتونکي دي .دویمه هغه ډله وسله وال دي چې د لویو استخباراتي کړیو او د ګاونډیو هیوادونو له
لوري تمویلېږي څو د دوی ګټې خوندي کړي او دریمه بیا هغه ډله ده ،چې د دولت او د دولت له ستراتیژیکو دوستانو
څخه په یو نه یو ډول متضرر شوي دي او په مقابل کې یي وسله را اخیستې ده .د دولت د سولې غږ او غوښتنه د
ستاینې وړ ده،خو پوښتنه دا ده ،چې افغان دولت له کومې ډلې سره سوله کول غواړي؟
که له لومړۍ ډلې سره سوله کوي نو ناشونې ده؛ ځکه دغه ډله وسله وال؛ د خپلې مذهبې ایډیالوژۍ له مخې؛ په هیواد
کې د میشتو بهرني اتباعو په خالف جګړه کوي .یوازینۍ غوښتنه یي هم همدا ده چې له هیواده باید ټول بهرني پوځیان
ووځي نو بیا به سولې ته غاړه کیږدي ،خو د زلمي خلیلزاد او طالب مرکچي پالوي له وروستیو مذاکراتو داسې
ښکاري،چې که د یوې سخت دریځې ډلې ګټې په پام کې ونیول شي نو ممکنه ده،چې د بهرنیانو له اوږدمهاله حضور
سره موافقه وکړي او دا هم باید له پامه و نه غورځول شي،چې بهرنیان له افغانستانه د بشپړ وتلو هوډ نلري ،ځکه د
افغانستان او سیمې له نوم سره یې اوږدمهالې ګټې تړلې دي.
که له دویمې ډلې سره سوله کوي نو دا هم ستونزمنه ده ځکه د افغانستان جګړه د افغانانو نه؛ بلکه استخباراتي جګړه
ده او هغوی په جګړه کې خپلې اوږدمهالې ګټې او هدفونه لري .تر هغو چې یی هدف نه وي ترالسه کړی نو په یو
نه یوه پلمه به جګړه دوام کوي او د سولې روانې هڅې به نمایشي او د وخت ضایع کول وي.
یوازې له دریمې ډلې وسله والو سره سوله کیدالی شي .هغه هم په داسې صورت ،چې په حکومت کې دننه هغه کړۍ
چې د دې ډلې او دولت تر منځ د واټن د پیدا کیدو سبب شوي دي -یا د قانون منګولو ته وسپارل شي او یا هم د
حکومت له چوکاټه بهر شي.
خو د پاکستان وروستیو هڅو،دوه مخیتوب ،پالیسۍ او نیت ته په کتو د سولې روانې خبرې به د ولس به ګټه څه پایله
و نه لري؛ که پایله ور هم کړي ،نو یو ځل بیا به د ډاکټر نجیب هللا د حکومت د مهال سوله کیسه تکرار شي ،او
پاکستان په افغانستان کې تر هغې سوله او ارامي نه غواړي،چې دلته یې ګټې په پام کې نه وي نیول شوې،ځکه،چې
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که افغانستان ته سوله او آرامي راشي د پاکستان ټول اقتصادي پروګرامونه به له منځه الړ شي؛ نو د سولې په اړه
خبرې تیروتنه ده او ولس نور نه غواړي ،چې وغولیږي .بل پلو وسله وال طالبان هم په یوه خوله نه دي.وسله وال
له تېرو څو کلونو راهیسې وایي چې د سولې په اړه رښتیني دي ،خو تاسې ګورئ ،چې له یوې خوا په قطر کې د ناز
او نعمت دفتر لری او د سولې خبرې پر مخ بیایي ،خو له بل لوري یې بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په حقیقت
کې په خپل کار او وینا کې رښتیني نه دي.
ً
د افغان ولس حوصله هم نوره ختمه ده؛ افغان حکومت هم ظاهرا سولې ته له پخوا ډېر لېواله دی او وایي ترهغې،چې
وسله وال طالبان اوربند ونه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي ،د سولې په اړه هر ډول هڅې او
خبرې له شعار پرته بل څه نه دي.
که د سولې هڅې کیږي نو حکومت ته په کار ده،چې د سولې په خبرو کې له پیاوړي دریځه خبرې وکړي ،همدارنګه
باید وسله وال طالبان دومره تر فشار الندې ونیسي،چې سولې ته اړه شي .له دې پرته له پاکستانه د سولې تمه لرل؛
هسې د هوا ګزول دي او د وخت له ضایع کیدو بله پایله نه لري.
پای
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