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 جنګ ایران او امریکا د
 

 يلر اثر څه اوزبکستان او افغانستان پر
 
  

 او ډیرېږي، ورو ورو تشنج مینځ تر ایران او امریکا د لیکي کي دپلومات په مه ۳۱ پر ډسمبر د ټریکیټ نیکوالس
 وغندۍت او وسلې پرمختللي ایران کي زمان عین په ده. کړې سوق ته خلیج فارس د قوه بحري خپله ایاالتو متحده

 .ازمویي
 

 که لري. اثر څه باندي اوزبکستان او افغانستان پر تشنج موجوده مینځ تر ایران او امریکا د چي ده دا خبره اوس
 سي، پېچلې ال وضع امنیتي به کي افغانستان په چي ده خبره څرګنده سي، ښخ جنګ مینځ تر ایران او امریکا د چیري
  کوي. کومک سره طالبانو د تهران چي کوي ادعا واشنګټن ال همدااوس ځکه

 

 ستراتیژي موجوده خپلي په امریکا چي وکړي مصالحه به هله یوازي او دي، موقف قوي په طالبان کي، حال عین په
 .راولي بدلون وړ پام د کي

 

 بیا ځل یو باید افغانستان چي وایي هم اوس ال امریکا خو دي، کړي شروع خبري سره طالبانو د واشنګټن هم څه که
 کړی ور کش ته حملو هوایي خپلو کي افغانستان په امریکا کي وخت عین په سي. نه بدل باندي اډې په ترورسټانو د

  دئ.
 

 افغان د اوزبکستان او ده، ورکړې بلنه خبرو د شرطه او قید له پرته سره طالبانو د غني اشرف چي کي حال داسي په
 مخکي، موده دي. سوي تادوه هم روابط مینځ تر واشنګټن او تاشکند د دئ، ټکولی ټټر لپاره کوربتوب د مذاکراتو د

  سوې. پراخي هم نوري اړیکي مینځ تر هغوی د وکړ، سفر ته امریکا جمهورریس اوزبکستان د چي کله
 

 کي ټکر په سره منافعو د افغانستان او اوزبکستان د ناندرې لفظي مینځ تر ایران او امریکا د چي دئ دا مشکل خو
 بلخوا، کړي. انتقال ئې الري له افغانستان او ترکمنستان د او واخلي، تیل زیات ایرانه له غواړي تاشکند ځکه دي.

  کړي. پراخ تجارت خپل الري له چابهار د چي غواړي انافغانست
 

 په چي وکړي هڅه به تهران سي. مفته به کیسه چابهار د سي، ښخ جنګ مینځ تر ایران او امریکا د چیري که خو
  وساتي. مشغولي هلته منابع جنګي او عسکر امریکا د څو وساتي، ګرم جنګ کي افغانستان

 

 به خیالونه هغه اوزبکستان د او ولري، اثرات منفي هم باندي اوزبکستان پر به جنګ ځمین تر تهران او واشنګټن د
  کړي. پراخ ال تجارت خپل الري له ایران د غواړي چي کړي خاوري

 

 ویني، خیر خپل کي جنګ په مینځ تر تهران او واشنګټن د اوزبکستان هم نه او افغانستان نه چي ده دا خبره څرګنده
 واشنګټن د ځکه کوي. چمتو ورته ځانونه او ګوري برګ برګ ته حاالتو یوازي او لري، نه چاره ونهملک دواړه مګر

 ثبات لړزانه افغانستان د او کړي، مواجه سره خطر د امیدونه ایز سیمه اوزبکستان د به ډب و اخ مینځ تر تهران او
 .کړي لړزانه ال به

 پای
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