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 وهي؟ ډول حکومت موقت د ولې خان عمران

له هغه وروسته چې افغان ولسمشر اشرف غني په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مالتړ تویټونه 
وکړل، د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په ګډون ځینو پاکستاني سیاستوالو دا کار د پاکستان په کورنیو چارو کې 

 السوهنه وبلله.

اړې ته اچولی؟ ښایي د پاکستان دا هڅې پخوا پټې روانې وې، خو د خو اوس عمران خان ولې د موقت حکومت ډول غ
ولسمشر اشرف غني له ټویټونو را په دې خوا د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیزونه د 

 پردې بلې غاړې تر څنګ د رسنیو له الرې هم چټک کړي دي.

په باجوړ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د یوه عمران خان د تېرې کب میاشتې په وروستیو کې 
اباد کې یوې غونډې ته د نوي حکومت د جوړېدو خبرداری ورکړ. هغه یو ځل بیا د تېرې دوشنبې په ورځ په اسالم

ته خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د افغانستان برحال حکومت د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړوي او په ور
 طرفه موقت حکومت جوړ شي.وخت کې یې ویلي، د سولې بهیر به هغه مهال بریالی شي چې په افغانستان کې یو بې

 د پاکستان ګوښه کېدل

پیشو د خدای لپاره موږ دې نه نیسي او د عمران خان دا ډول څرګندونې لومړی دا په ګوته کوي چې زموږ برحال 
اوس پاکستان د اشرف غني په مشرۍ « بوټی نه ښوري وي  چې باد نه»حکومت په سم لوري روان دی، ځکه وایي، 

ستان کې د پاکستان د ملي ګټو او شومو موخو د په برحال حکومت کې د پاکستان پر خالف داسې څه ویني چې په افغان
ورکوي چې د افغانانو په نیابت او غیابت  اباد ته اجازه نهپوره کېدو مخنیوی کوي. برحال حکومت په هیڅ ډول اسالم

املې اباد، دوحه، مسکو او کومه بله پالزمېنه کې د افغانستان د راتلونکي پر سر پټې معله نورو هېوادونو سره په اسالم
 وکړي.

ته کولو ترخې تجربې بیا بیا  دویم دا چې برحال حکومت نه غواړي د مجاهدینو د وخت په څېر د موقتو ادارو را منځ
تکرار کړي، ځکه هماغه ناسم سیاستونه او موقت حکومتونه وو چې له تېرو څو لسیزو را په دې خوا د پاکستان په 

 اسي تاالب په خړو اوبو کې د ځان په ګټه کبان نیسي. ګډون ګاوندیو ډېر اسانه د افغانستان د سی

اوسنی حکومت چې د تېرو پنځو کلونو په لړ کې یې پاکستان په نړیواله کچه ګوښه کړی دی او په هر نړیوال فورم 
 کې پرې نړیوال د ترهګري د مالتړي هېواد په توګه نیوکه کوي، په هیڅ صورت د برحال حکومت پایښت او ادامه نه

اباد په تېره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د اشرف غني تر مشري الندې حکومت ادامه د ړي، ځکه اسالمغوا
 پاکستان د هغې اسانه السوهنې فرصت لنډول ګڼي چې پخوا به یې پرته له خنډ او ځنډه زموږ په ټولو چارو کې کوله.

 د پاکستان اقتصادي زوال

یادت الندی اوسني حکومت له هندوستان او منځنۍ اسیا هېوادونو سره د ښه بهرني درېیم دا چې د ولسمشر غني تر ق
سلنې هم راښکته کړې  ۵۰سیاست لوبولو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریز ډګر کې پر پاکستان د افغانستان اتکا له 

ته پاکستاني تولیداتو راکړه ورکړه کیفیته او باکیفیده، ځکه د ولسمشر غني پنځه کلنې واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د بې
ته شوی دی، خو برعکس له هندوستان، چین، ترکیې، منځنۍ اسیا او ان له اروپایي  کې د پام وړ کموالی را منځ
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هېوادنو سره د افغانستان راکړه ورکړه ممکن شوه او دې چارې د پاکستاني کارخانو څښتنانو او سوداګرو ته هغه لوی 
 دی اړولی.چې تر دې مهاله نورو حکومتونو ورته نه  اقتصادي زیان واړوه

مېالدي کال په  ۲۰۱۷د پاکستان د دولتي بانک د خپرو شویو مالوماتو له مخې افغانستان ته د دې هېواد صادرات د 
میلیونه  ۷۳۹.۲۳۳ زیږدیز کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادارتو کچه  ۲۰۱۷سلنه راکم شوي دي. په  ۱۷پرتله 

 مېلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. ۶۰۸.۵۳۳کال کې دا اندازه  ۲۰۱۸الره وه چې په ډ

کال کې یې پاکستان  ۲۰۱۷په همدې حال کې بیا دې هېواد ته د افغانستان د وارداتو له زیاتوالي ویل شوې ده چې په 
کتو د پاکستان او افغانستان تر زېږدیز کال د لومړیو نهو میاشتو ته په  ۲۰۱۸سلنه زیات شوي دي. د  ۲۰ته واردات 

 ۱،۵کال په همدې موده کې دا اندازه  ۲۰۱۷منځ د سوداګرۍ کچه کابو یو میلیارډه ډالره وه، په داسې حال کې چې د 
 میلیارډه ډالره وه. 

 د افغانستان لوړوالی

ان هوایي او ځمکنیو ښایي ځینې نور دالیل موجود وي، خو دا هغه دالیل دي چې له نورو هېوادونو سره د افغانست
 ټرانزیټي الرو پرانیستو پاکستان ته اړتیا کمه کړې ده.

« پاکستان ضد»څلورم دا چې پاکستان په افغانستان کې د برحال حکومت دوام ځکه نه غواړي، که په افغانستان کې د 
رضانه مداخلو السونه لنډ برحاله نظام پنځه کاله نور هم دوام وکړي، په افغانستان کې به نه یوازې د پاکستان د مغ

 شي، بلکې په ډېر لږ وخت کې به افغانستان په سیاسي، پوځي، اقتصادي او نورو برخو کې لوړوالی وکړي.

اباد دې وېرو او اندېښنو ته په کتو، اوس عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت په ترکیب کې د داسې د اسالم
افغانستان په سیاسي مباحثو کې د پاکستان په ګټه پرېکړې وکړي، په د دې کسانو د راوستلو په لټه کې دی چې د 

 اباد هغه ګټې خوندي کړي چې پورته ورته لنډه کتنه وشوه.کسانو په مرسته د اسالم

خو افغان چاواکیو، سیاسیونو، تېنک ټېکس او پالیسي جوړونکیو په تېره ولس ته په کار ده چې د ټولټاکنو او حساسو 
مهال له برحال حکومت، نظام او ملي ګټو ته په نظر کې نیولو سره په هر اړخیز ډول، مالتړ وکړي او شېبو پر 

کړي چې دا پیاوړې اردو یې د پردیو قرباني شي او د نورو بحرانونو تر څنګ مو هېوادوال یو  هیچاته اجازه ور نه
 ځل بیا د ګاونډیو ترحم ته محتاج شي.

اوسني دریځ ته دوام ورکړي، نه به په شاتګ وکړو، نه به د عمران خان مغرضانه که ولس او افغان حکومت خپل 
موخې پوره شي، خدای مه کړه نه به مو دا پیاوړې اردو یو ځل بیا دړې وړې شي، نه به د نړیوالو وتلو ته اندېښمن یو 

 شي. ته کېدو ته زمینه برابره او نه به دلته د نورو په خوښه د موقتو حکومتونه را منځ
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