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 ۲۰۱۷/۰۷/۳۱ خوشحال آصفي

 

 ي؟ړوک هڅافغان حکومت باید  ه؛ړک هړطرحه جو نیجان مک

یووار بیا د افغانستان د النجې د حل لپاره پر  د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمېټې مشر مخکښ سناتور جان مکین

که »طرحې د وړاندې کولو په ترڅ کې ویلي پاکستان د فشار غوښتنه کړې. مکین، د امریکا سنا جرګې ته د یوې 

پاکستان د افغانستان پر خالف د سختدریځو او تروریستي ډلو مالتړ ته دوام ورکړي، باید په تدریجي ډول پر پاکستان 

بل لور ته متقاعد جنرال توماس مک اینرني هم ویلي چې « دیپلوماتیک، پوځي او اقتصادي فشارونه زیات شي.

تان د ناامنۍ مسوول دی او ترڅو چې پر پاکستان فشار ډېر نه شي افغانستان ته د نورو ځواکونو په پاکستان د افغانس

لېږلو هم د دغه هیواد ستونزه نه حل کېږي. نوموړي زیاته كړه، د پاکستان د بلوچستان ایالت په نهو مهمو ښارونو کې 

 ه جلبېږي.د تروریستي ډلو مالي او پوځي مالتړ کېږي او په ښکاره کسان ورت

دا لومړی ځل نه دی چې مخکښ امریکایې چارواکي او سیاستمداران د پاکستان پر ضد څرګندونې کوي؛ بلکې له دې 

کابو میاشت وړاندې د امریکا د پوځ متقاعد جنرال الورنس سلین ویلي و تر هغو چې پاکستان د حقاني شبکې او وسله 

د افغانستان په جګړه کې بریالۍ نه شي. نوموړي ویلي و، قومي  والو طالبانو مالتړ ته دوام ورکوي، امریکا به

بېلتونپالي د پاکستان د کمزورۍ لوی ټکی دی چې امریکا ترې ښه ګټه اخیستلی شي. الورنس د ډیورنډ کرښې هاغاړې 

 پښتنو ته په اشارې ویلي و له افغانستان سره د ټولو پښتنو یو ځای کول د جګړې په ختمولو کې ګټور دي. 

د امریکایې سیاستمدارانو تر څنګ پخپله ځینو پاکستاني چارواکو هم د افغانستان د مسلې د حل لپاره پر پاکستان د فشار 

غوښتنه کړې ده. کابو یوه میاشت وړاندې، د امریکا متحدو ایالتونو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقاني ویلي و، 

ا غواړي پر پاكستان دې فشار زیات كړي. نوموړي زیاته کړې وه د طالبانو که امریکا په افغانستان كې ثبات او بری

مشران اوس هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه د افغانستان پر خالف عملیات رهبري کوي. حقاني ویلي و له 

ستان په اړه په پاکستان سره د امریکا تشویقي مرستو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هغه وخت راغلی چې امریکا د افغان

 خپلې نوې تګالره کې پر پاکستان فشار وارد وکړي.

دغو څرګندونو ته ورته څرګندونې د افغان سیاسیونو تر څنګ افغان حکومت هم له وړاندې په بار بار کړي دي خو په 

تر فشار  عمل کې تر ننه نه کوم بهرني لوري او نه افغان حکومت داسې اقدام کړی دی چې پاکستان په واقعي توګه

الندې ونیول شي او اصالح شي. دا سمه ده چې په افغانستان کې په هر بحث او غونډه  کې پر پاکستان د فشار راوړلو 

غوښتنه کیږي، ولسمشر په نړیوالو سټیجونو کې د پاکستان مساله راپورته کړې ده خو په حقیقت کې تر اوسه د 

خواخوږې په دې نه دي قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د  ولسمشر غني چیغو تر اوسه نړیوال او حتی خپل څو

ټولو بدبختیو المل دی او باید د دغې سرطاني دانې د لمنځه وړلو لپاره الس په کار شي. دا چې په کور دننه حکومتي 

دا ده دستګاه ضعیفوالی یې المل دی او که حکومت سالمه بهرنۍ تګالره نه لري؛ په دې نه غږیږو. خو اصلي خبره 

 چې اوس باید څه وشي؟

هر افغان او د افغانستان هر بچي ته دا حقیقت په ډاګه شوی دی چې زمونږ د بدبختۍ، کمزورۍ، بربادۍ او ناکامۍ 

المل یواځې او یواځې پاکستان دی، فرد فرد مو په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د هرې ورانکارۍ، د هر برید، د 

غمیزې او د هر درد تر شاه د پاکستان الس دی. حتی اوس تر یوې کچې نړیوالو او آن په خپله پاکستانیانو دا هرې 
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حقیقت درک کړی دی چې پاکستان د افغانستان لپاره د دوست په جامه کې زهریله  دښمن دی. خو دا تشې چیغې او 

 د اصالح لپاره الس په کار شو.نارې وهل نور ګټه نه کوي او باید د عمل په ډګر کې د پاکستان 

اوس مو له نیکه مرغه تر ډیره بهرني او نړیوال همفکره او همنظره پیدا کړي دي چې افغان حکومت یې د غږ په 

غبرګولو سره کولی شي د مسالې تر اصلي حل ځان ورسوي. اوس چې په امریکا کې د پاکستان پر ضد دریځونه ورځ 

حکومت لپاره طالیې چانس دی څو د پاکستان پر ضد البي ګیري وکړي. اوس د  تر بلې ډیریدونکي دي نو د افغان

افغانستان د ټیکاو اړوند د جان مکین طرحه یوه زرینه نسخه ده چې باید زمونږ حکومت ورته البې ګیږي وکړي. 

یاوړی کړي. داسې افغان حکومت باید په امریکا کې له افغان سفارته په استفادې په امریکا کې د پاکستان ضد دریځ پ

چې هلته افغان سفارت دې له بیالبیلو امریکایې چارواکو، د سنا غړو او د امریکا په سیاست کې له مخورو سره دې 

کینې او د جان مکین طرحې ته دې البي ګیږي څو دغه طرحه له سنا پاس شي او په عمل کې پر پاکستان فشار راوړل 

 شي.
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