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خوشحال آصفي

د کابل ـ اسالم آباد تازه کړکیچ او په سوله یې اغیز
وروسته له هغې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغان سولې او په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه
مغرضانه څرګندونې وکړې؛ په مقابل کې یې افغان حکومت هم تند غبرګون وښود او په کابل کې یې د پاکستان
مرستیال سفیر د احضار کولو تر څنګ له اسالم اباده هم افغان سفیر کابل ته راوغوښت .عمران خان تیره ورځ ویلي
چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې خنډونه پېښوي ،ده ویلي ،د افغانستان د سولې پروسه یوازې هغه
وخت بریالۍ کېدای شي چې په دې هیواد کې بېطرفه حکومت جوړ شي.
خو افغان حکومت د عمران خان یادو څرګندونو ته تند غبرګون وښود او دا یې د افغانستان په چارو کې ښکاره
السوهنه وبلله .په غبرګون کې یې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر احضار کړ او همداشان له اسالم اباده یې هم
خپل سفیر کابل ته راوغوښت .د حکومت اجرایه رییس عبدهللا عبدهللا هم تند غبرګون وښود او د عمران خان څرګندونو
ته په ځواب کې یې وویل چې د د کابل سرنوشت په خپله افغانان ټاکي نه بل هیواد.
هاخوا د موضوع حساسیت ته په کتو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي
خلیلزاد هم د عمران خبرو په غبرګون کې ویلي چې یواځې افغانان کولی شي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه
تصمیم ونیسي .په ورته مهال په کابل کې د امریکا سفیر هم عمران ته تند غبرګون ښودلی او په کنایه توګه یې ورته
ویلي چې د عمران خان د کرکټ تخنیکونه په سیاست کې نه چلیږي.
دغې چارې پاکستان ډیر خفه کړ او په تازه څرګندونو کې یې له اسالم اباده د افغان سفیر رابلل د افغان حکومت یو
عجوالنه پرېکړه بللې ده .شامحمود قریشي ویلي چې عمران خان د افغانستان په کورنیو چارو کې هیڅ السوهنه نه
کوي او دا چې افغان حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې له اسالم آباده خپل سفیر غوښتلی نو دا یوه
عجوالنه پرېکړه ده.
اوس باور دا دی چې د کابل او اسالم اباد تازه کړکیچ به د افغان سولې روانې خبرې چې پاکستان په کې کلیدي رول
لري؛ تر اغیز الندې راولي .ممکن پاکستان د دې لپاره چې افغان حکومت له اوسني دریځه راوګرځوي؛ د افغان
سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړی .خو دلته بیا د افغانستان حکومت او امریکا دواړه په ګډه د افغان سولې د بریا
لپاره داسې ګډ دریځ ونیسي چې پر اساس د افغان سولې په اړه د پاکستان د هر ډول خنډ رامنځته کولو مخنیوی
وکړي.
د عمران خان هدف څه و؟
عمران خان دوه هدفه درلودل .یو دا چې له افغان حکومت په ځانګړي ډول له اشرف غني څخه غچ واخلي چې د
نوموړي په حکومت کې پاکستان تر بل هر وخت ډیر له سیاسي انزوا سره مخ شوی ،نړیوال فشارونه پرې زیات
شوي او افغانستان اوس هغسې د پخوا په شان د پاکستاني توکو لپاره بازار نه دی پاتې .اوس د دې لپاره چې په
راتلونکې دوره کې د اشرف غني له ولسمشر کیدو مخنیوی وکړي؛ عمران خان د فرصت څخه په استفادې د موقت
حکومت وړاندیز وکړ.
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دویم دا چې عمران خان غوښتل د څو لسیزو پخواني افغان موقت حکومت په شان په افغانستان کې یو ځل بیا داسې
موقت حکومت رامنځته کړي چې بیا هم د پاکستان ګټو ته وفادار وي او یو ځل بیا افغانستان څو لسیزو پخوانیو
کورنیو جنګونو ته والړ شي .خو له نیکه مرغه چې د عمران خبرو ته د افغان حکومت په تند غبرګون سره د دغې
لوبې ترسره کیدو چانس راکم کړ.
اوس څه بايد وشي؟
د افغان سولې په اړه د افغان حکومت او امریکا دواړو دریځ یو دی او باید دواړه په ګډه په دغه پروسه کې د پاکستان
د هر ډول مداخلې مخنیوی وکړي .کابل او واشنګټن باید پرېنږدي چې پاکستان د سولې روانې خبرې بندې یا له خنډ
سره مخ کړي ،ځکه د سولې خبرو درول او یا یې پر وړاندې خنډ رامنځته کول نه یواځې د افغان حکومت په زیان
دي بلکې د امریکا متحده ایالتونو هڅو ته هم چې غواړي افغان جګړې ته د پای ټکی کیږدي؛ زیان اړوي.
پای
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