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خوشحال آصفي

د غني تازه ګمارنې؛
پاکستان او طالبانو ته څه پیغام لري؟
په داسې حال کې چې له یوې خوا د افغانستان د سولې لپاره تر پخوا هسې ډیرې ګړندۍ شوي او له بلې خوا حکومت
د ژمې پر مهال هم د هغه طالب مشرانو د په نښه کولو خبره کړې چې د سولې مخالف دي؛ په تازه اقدام کې ولسمشر
غني د دوه امنیتي وزارتونو پخواني وزیران ګوښه او نوي یې معرفي کړل.
ولسمشر محمد اشرف غني پرون یکشنبه اسدهللا خالد د دفاع او امرهللا صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو
په توګه اعالن کړل .دغه دوه سیاسي څېرې د پاکستان او طالب وسلهوالو سرسخت منتقدان ګڼل کېږي.
که څه هم افغان حکومت د کورنیو چارو او دفاع د پخوانیو وزیرانو ویس احمد برمک او طارق شاه بهراني د ګوښه
کېدو په اړه څرګند دلیل نه وایې خو زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې بدلون او تبدیلي یو معمول کار دی .دا ګمارنه
په داسې مهال کیږي چې د افغانستان ولسمشرې ټاکنې هم نیږدې شوي دي.
دا چې د ټاکنو نیږدې کېدل او د ولسمشر غني لخوا نوې ګمارنې کابو په یو مهال رامنځته شوې نو دغې موضوع پر
حکومت د منتقدینو نیوکو ته ښه موکه په الس ورکړه .هغوی چې تل د حکومت پر کړنو نیوکې کوي ،د ولسمشر
لخوا وروستۍ ګمارنې سیاسي او د راتلونکو ټاکنو لپاره د اشرف غني د سیاسي مخالفینو د کمولو هڅه یادوي .خو
ځینې نور بیا د افغانستان د استخباراتو د ادارې دغه دوه پخواني چارواکي چې اوس مهال د کورنیو چارو او دفاع
وزارتونو وزیران نومول شوي؛ ګمارنه یې پر ځای اقدام بولي .خو دا چې د نویو ټاکنو هدف اصالحات دي که
انتخابات ،دلته پرې بحث کوو:
د نويو ګمارنو هدف څه دی؟
که څه هم د حکومت منتقدین د ولسمشر غني لخوا د حکومت په زړه کابینه کې نوې ګمارنې کمپایني بولي خو د
هیواد وروستیو حاالتو او د سولې په پروسه کې د افغان حکومت نه موجودیت ته په کتو وروستۍ ګمارنې د هیواد په
ګټه دي .څو دلیلونه شته چې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په توګه د امرهللا صالح او اسدهللا خالد د ټاکل کېدو په
ګټورتوب داللت کوي.
لومړی؛ وسله والو طالبانو ته پيغام:
دا چې له وسله والو طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې افغان حکومت مستقیما ً ګډون نه لري او تر ډیره ګوښه
شوی ښکاري نو د دې لپاره چې په کور دننه هم د جګړې په لیکو کې په وسله والو طالبانو فشار راوړل شي د امرهللا
صالح او اسدهللا خالد ټاکل کېدل ګټور اقدام دی .حکومت په امنیتي بنسټونو کې د طالبانو ضد څېرو په ټاکلو سره
غواړي طالبانو ته پیغام ورسوي چې که سوله ونه کړئ نو افغان حکومت هم په جګړه کې له جدیت کار اخلي.
دويم؛ پاکستان ته پيغام:
په مهمو امنیتي وزارتونو د پاکستان ضد څېرو په ټاکلو سره حکومت غواړي پاکستان ته هم خپل غبرګون وښیې چې
که پاکستان له افغان حکومت سره خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي او د دواړو هیوادونو تر منځ د بې باورۍ فضا له
منځه یونسي نو افغان حکومت به د پاکستان کرایې عسکر (وسله وال طالبان) د جګړې په ډګر کې وځپي .په ابو
ظبۍ کې د پاکستان ،امریکا او طالبانو له ناستې څخه معلومیږي چې پاکستان ال هم د افغان حکومت سره دوه مخي
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کوي او ال هم حاضر نه دی چې وسله وال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کېنوي .نو په همدې خاطر ولسمشر
غني دوه پاکستان ضد څېرې په مهمو کلیدي وزارتونو وګمارلي.
امرهللا صالح او اسدهللا خالد هغه کسان دي چې په تېر کې د افغانستان د استخباراتو مشرانو پاتې شوي دي او په کور
دننه دپاکستان له مهرو او پالنونو ښه خبر دي .دغه دواړه د پاکستان ضد څېري دي او د حکومت په مهمو کلیدي
څوکیو ګمارلو سره پاکستان ته هم پیغام ورکول کیږي چې نور به د پاکستان کرایې عسکرو (وسله والو طالبانو) په
خالف د حکومت تګالره جدي وي او نور به پرې تهاجمي بریدونه کوي .فلهذا پاکستان باید د سولې په روانو خبرو
کې په وسله والو طالبانو فشار راوړي څو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي.
دريم؛ د روانې جګړې په اړه د افغان حکومت قاطعيت:
کله چې لویدیځو رسنیو له افغانستانه د امریکایې عسکرو د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل نو افغان حکومت په
هماغه اولو کې وویل چې د افغانستان په امنیتي وضعیت به کوم منفي اغیز ونه لري ،خو بیا هم د خلکو په زړونو
کې ځینې اندېښنې موجودې وې ،اوس د دې لپاره چې افغان حکومت د خلکو دغو اندېښنو ته ځواب ویلی وي؛ د
طالبانو ضد څیرې یې په امنیتي وزارتو وګمارلې چې که امریکایان له افغان ووځي نو افغان حکومت به د طالبانو
پر وړاندې ال هم جدي وي او خپل قاطعیت به ال هم ډیر کړي.
پای
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