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 ۱۹/۰۹/۲۰۱۷         خوشحا آصفي
 

 د اشرف غني او خواجه آصف مسابقه؛
 

 څوک به یې وګټي؟
 

افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ملګروملتونو د عمومي اسمبلۍ 
په غونډو کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دواخان مینه پال وایې غني به د 

لو غړو هېوادونو وغواړي، چې افغانستان کې له ترهګرۍ ملګرو ملتونو غونډې په لومړۍ ورځ د دغه سازمان له ټو
سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د مینه پال په خبره ولسمشر 

 .به دغه راز، افغانستان کې د سولې، امنیت او پرمختګ مسلو په اړه هم خبرې وکړي
 

ستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد اصف ویلي، چې په نیویارک کې د ملګروملتو دا په داسې حال کې ده چې د پاک
د عمومي اسمبلۍ ترڅنګ به هڅه وکړي چې د ټرمپ له ادارې سره تماس ونیسي او په دې اړه ورسره خبرې وکړي 

د ملګروملتو  چې د افغانستان د مسالې په اړه پوځي الرې ازمویل شوي او ناکامه شوي دي. اصف همداراز وویل،
 .غړیو ته به ووایي چې دې سیمې ته باید سوله راشي او له قوې څخه په کار اخیستلو حلالر نه ترالسه کېږي

 

په اصل کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ راتلونکې غونډه هم د افغانستان او د پاکستان لپاره زرین چانس 
ي وکړي. په دغې غونډه کې د نورو تر څنګ درې مهم هیوادونه )امریکا، دی چې د خپل هیواد په ګټه په کې البي ګیر

پاکستان او افغانستان( هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره یې ارزښت په دې کې دی چې څنګه کولی شي په روان 
کولی حساسو حاالتو کې چې پاکستان له سخت فشار الندې دي؛ د پاکستان اصلي څېره ال هم بربنډه کړي او څنګه 

شي چې د امریکا تر څنګ د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ د نورو غړو هیوادونو ته هم د پاکستان اصلیت وښیې او له 
 .پاکستان سره خپلې مرستې بندې او د اصالح لپاره یې ال هم تر فشارونو الندې ونیسي

 

هم هڅه کوي څو وکولی شي په نړۍ او د پاکستان لپاره هم دغه غونډه ځکه له ډیره ارزښته ډکه ده چې دغه هیواد به 
واچوي، د پاکستان په اړه د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا اوسني دریځ  کې یې پر بربنډې شوې څېرې څنګه پرده

څنګه بدل کړي، او څنګه له موجودو فشارونو ځان ته برأت ورکړي. په ټوله کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 
د افغان ولسمشر غني او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف تر منځ یوه مهمه  اسمبلۍ راتلونکې غونډه

 .سیاسي مسابقه ده چې هر یو به یې د ګټلو هڅه کوي
 

خو اوس پوښتنه دا ده چې افغان ولسمشر غني څنګه کولی شي دغه مسابقه په خپله ګټه تمامه او خواجه آصف په 
 ګونډو کړي؟

 

ل کیږي امریکا په دې غورکوي چې پاکستان د خپلوهغو متحدینو د لیست نه وباسي چې د په داسې حال کې چې وی
ناټوغړیتوب نه لري خود امریکا د مرستو او همکاریو نه برخمن دي؛ خو اوس پاکسان هڅه کوي چې وښیې چې له 

چې امریکا یې پر وړاندې دوی سره د امریکا د ملګرتیا قطع کیدل، پاکستان ته هیڅ زیان رسوي. پاکستان د دې لپاره 
نیول شوی دریځ بدل کړي؛ په ورته مهال هڅه کوي چې امریکا یې پر سیالو هیوادونو وډاروي. پاکستان اوس 
ګواښونه کوي چې که امریکا د پاکستان د زیان لپاره کوم اقدام وکړي، نو پاکستان به روسیې او چین ته نورهم نژدې 

کړي چې د ملګرو ملتونو په روانه غونډه کې به د خپل بام واورې پر افغانستان شي. د همدې لپاره پاکستان به هڅه و
ګوزارې کړي او خلکو ته به په ډیر مکر داسې وښیې چې ګویا دوی هم د ترهګرۍ قرباني دي او ورسره دې مرستې 

 .نه بندوي
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، جدي، کره او منطقي ثبوتونو خو دلته اوس افغان ولسمشر غني ته په کار ده چې له پخوا څخه ال هم په ډیرو توندو
او څرګندونو سره د پاکستان اصلیت د ملګرو ملتونو نورو غړو هیوادونو ته څرګند کړي. غني باید په پوره قاطعیت 
سره د پاکستان له لوري د ترهګرو د تمویل او ساتنې مساله مطرح او له نړیوالو وغواړي چې پر دغې منافق هیواد 

سمشر باید په ډیر صراحت او قانع کوونکو خبرو نړیوالو ته په پاکستان کې د ترهګرو خپلې مرستې بندې کړي. ول
د مرکزونو او ورڅخه د پاکستان د مالتړ خبرې وکړي. یعنې د افغانستان لپاره اوس دا یوه زرینه موقع ده چې 

وړاندې کړي چې دلته په  اسناد او شواهد نړیوالو ته ولسمشر غني په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه هغه ټول او
افغانستان کې په ترهګرۍ او چاودنو کې د پاکستان الس لرل ثابتوي. غني باید له ترهګرو یواځې د پاکستان مالتړ 

 .یاد نه کړي بلکې د ایران او روسیې په اړوند هم یادونه وکړي
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