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   ۲۹/۱۰/۲۰۱۷         يخوشحال آصف

  

 او غني زور د ټرمپ
 

 پاکستان پیغورونو ته اړ کړ
 

وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بګرام کې له ولسمشر غني سره ولیدل او بیا پاکستانه په سفر 
والړ او له هغه ځایه امریکا ته ورسېد؛ پاکستان پر افغان حکومت او امریکا د پیغورونو لړۍ شروع کړه. تیره ورځ 

امریکا ستراتیژۍ یو وار بیا ناکامه وبلله او په ملنډو یې وویل چې  د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د
د امریکا ناکامي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفره کې په ډاګه شوه چې کابل ته یې د تګ جرات 

ن ولسمشر ته خپل په بګرام کې له ټیلرسن سره له کتلو وروسته د افغانستا»ونه کړ. اصف د ریشخند په توګه ویلي 
خواجه آصف تر دې یوه ورځ وړاندې هم د پاکستان سنا جرګې ته په څرګندونو کې ویلي ول « هیواد پردی ښکارېده.

 .چې د امریکا نوې ستراتیژي هغو جنراالنو جوړه کړې ده چې د افغانستان په جنګ کې یې ماته کړې ده
 خواج آصف ولې په پیغورونو خوله خالصه کړې؟

 

 .وونه شته چې خواجه آصف یې امریکا او افغانستان ته په پیغور ورکولو مجبوره کړی دیدوه دلیل
 

 لومړی: 
 

پاکستان ته له سفر وړاندې په بګرام اډه کې له ریکس ټیلرسن سره د ولسمشر غني ناڅاپي مالقات: په دغه کتنه کې 
ام هوایې اډې ته د ریکس ټیلرسن لیدو چې په کور دننه د ډیرو هیوادوالو غبرګونونه یې هم لرل؛ ولسمشر غني بګر

ته ځکه ورغی، چې ټیلسرن په مخکې د پاکستان سفر درلود او ولسمشر غوښتل چې ټیلرسن ته د پاکستان په اړه د 
افغان حکومت پیغام او غوښتنې د ټیلرسن په الس هم ولیږي. په بګرام کې ځکه د ولسمشر غني او ټیلرسن لیدل 

مستقیماً د پاکستان پر لور د سفر موزې پر پښو کړې وې، خو ولسمشر غوښتل چې یو  وشول چې ټیلرسن له امریکا
ځل بیا خپلې غوښتنې د ټیلرسن پر مټ له پاکستانه مطرح کړي نو ځکه یې په بیړني توګه بګرام کې له ټیلرسن سره 

 .وکتل
 

انه د ټرمپ د سختو غوښتنو تر له دغه کتنې وروسته کله چې ټیلرسن د پاکستاني چارواکو سره ولیدل نو له پاکست
څنګ د افغان ولسمشر غني غوښتنې او وړاندیزونه یې هم مطرح کړل. په دغه سفر کې ټیلرسن په مستقیم ډول 
پاکستان ته ویلي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. خواجه آصف چې د ټیلرسن په الس د ټرمپ او 

پاکستانه د ټیلرسن له راوتلو سره سم یې هم افغان حکومت او هم امریکا ته په غني غوښتنو په غصه کړی و؛ نو له 
 .پیغورونو ورکولو خوله راخالصه کړه. خواجه آصف بېچاره ته یواځې همدا الره پاتې وه چې د خپل زړه باد وباسي

 

 دویم: 
 

طرح کړي دي. ویل کیږي ټیلرسن پاکستان ته په خپل سفر کې پاکستانیانو ته د ټرمپ ګواښونه او غوښتنې هم م
ټیلرسن د پاکستان سنا جرګې کې پاکستانیانو ته په دغه هیواد کې د تروریستي پناهځایونو د نه ختمولو له امله سخت 

مشرانو لیست هم وسپاره چې یا یې  ۷۰انتقادونه کړي دي. له دې هاخوا یې پاکستان ته د طالبانو او حقاني شبکې د 
یکا ته په الس ورکړي. په مقابل کې یې پاکستان په ځواب کې ویلي چې د امریکا له لوري له منځه یوسي او یا یې امر

دوی ته په سپارل شوي لیست کې داسې کسان دي چې یا مړه شوي یا نور په پاکستان کې نشته. اوس پاکستان وارخطا 
 .دی چې د ټرمپ غوښتنې څنګه پوره کړي. ځکه خو یې په پغورنو خوله راخالصه کړې ده

 امریکا ته د خواجه آصف پیغورونه څه شی څرګندوي؟
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په نړۍ کې د پاکستان ښه ستراتیژیک ملګری او دوست یواځې امریکا و او د امریکا په زور به یې ناز کولو. خو د 
ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته پاکستان په داسې حال کې دی چې نه سیاسي ژوند کولی شي او مړ کیدلی شي. اوس 

ه خپل خدایه هم دومره ډار نه لري لکه څومره چې له ټرمپه یې پیدا کړی دی. پاکستان ته د ټیلرسن له سفر پاکستان ل
وروسته د خواجه آصف باټې او پیغورونه دا ثابتوي چې امریکا نور د پاکستان غوږونه تاو کړي دي او ترې یې د 

ګیر کړی دی چې سر یې ورته سیند ته کړی  اصالح کېدو غوښتنه کړې ده. امریکا پاکستان اوس په داسې حال کې
او پیغورونو تش کړي. اوس داسې ښکاري چې  او پښې یې ټرمپ ته. پاکستان مجبور دی چې خپل زړه په باټو

افغانستان ته خدای په بې خیرۍ کې خیر پیښ کړی دی او پاکستان ته یې خپل پخوانی ملګری په اوسني دښمن بدل 
 شوی دی. 

 پای
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