
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
   ۲۰۲۲/  ۱۰/  ۲۲         څ مرادزی سرلو

 

 زرګري جګړه د امریکا او اسالم اباد

پاکستاني جنراالنو او  »ویلي ولیوې غونډې ته په وینا کې پخوا خان عبدالولي خان ارواښاد د کوزو افغانانو مشر 
د دې ملک ستونزې نه شي  کړی او تر هغو چې له پاکستانه امریکا نه وي وتلي،ساز باز خپلو منځو کې  امریکایانو
 «هوارېدای

ولچې اوبه وباسي چې څو ډ غللی لوېدلی وو، د کلي خلک مال ته وروایي په کوهي کې سپقصه کوي او ن ولیخا
خو که ولیخان زیاتوي شي.  اوبه وباسی نو کوهی به پاکډولچې  ۶۰مال ورته وویل چې  چې اوبه پاکې شي؟

، اوبه نه پاکیږي. اسيډولچې اوبه هم له کوهي وب ۶۰۰ډولچې نه، که  ۶۰چیری سپی په کوهي کې پروت وي؛ 
 وتلي، د دې ملک چارې نه ښه کیږي! ترڅو امریکا له پاکستانه نه وي

خو په مرموز سفر مه د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه په رسمي،  ۶د روان عیسوي کال د اکتوبر په 
یک سلیوان، د بهرنیو چارو وزیر نوموړي هلته د دفاع وزیر لوید اّستن، د ملي امنیت سالکار ج. وو مریکا ته تللیا

 .مشر ویلیم برنز سره لېدلي CIAانتوني بلینکن، د ملي استخباراتو رییس ارویل هینس او د 
د ځینو رسنیو په وینا په دې کتنو کې ترهګرۍ سره مبارزه، د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت او د 

په هند کې د پاکستان  .اړه خبرې شوې او یو شمېر نورو چارو په او پاکستان ترمنځ د دفاعي همکارۍ امریکا
ممکنه ده امریکا د افغانستان او سیمې بدلونونو ته په پاملرنه یوځل بیا پاکستان ته پخواني سفیرعبدالباسط ویلي، 

م بیا د په اسالم اباد کې د امریکا سفیر دونالډ بلو مخه کړي او غواړي د ګډې همکارۍ نوې تګالرې غوره کړي.
 امریکا او پاکستان تر منځ نویو همکاریو ته ډېره خوشبیني څرګنده کړې ده.

د قمر باجوه د سفر د پای سره هممهال د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر جوبایډن وایي، پاکستان ښای د نړۍ یو 
رټولو خطرناکو ګومان کوم په نړۍ کې ښای یو له ت»وي او زیاتوي چې « تر ټولو خطرناکو هېوادونو» له

 «هېوادونو وي چې اتومي وسلې یي هیڅ انسجام نه لري
هغه  کېدای شي د پاکستان په اړه د جوبایډن داسې څرګندونې پر هغه هېواد د زیات فشار پتوګه وګڼل شي چې

افغانستان او سیمه کې د نویو بدلونونو په اړه د امریکا بدلېدونکې تګالر سره ځان تیار کړي؛ خو په  هېواد)پاکستان(
پېښو تازه پر مختیاوې په ډاګه کوي چې دا هسې د پاکستان او سیمې د ولسونو د تېرایستلو لپاره د امریکا  دې تړاو د

 زړې زرګرې جګړې، یو نوی پړاو دی! او اسالم اباد د
 کې په پاکستاني رسنیو الم اباد ته ګوته نیسي او په دې تړاوساانسجام په اړه  د ناوړ بایډن د اتومي پروګرام دا چې
 ؛دلی ځلیږيپاری ي وزیر شهباز شریف او بهرنیو چارو وزیر بالول بهټولومړ

ترمنځ شوي توافقات  وي اوپرده واچ و تګالروتونکو ګډدې لپاره وړاندې کوي چې پخپلو رادواړه لوري دا ننداره د 
 د اختالف تر بوسو الندې تېر کړي.

لومړي د دواړو هېوادو د جنراالنو او  ،د بایدن د تش په نوم ګوتڅنډنو او رسنیز هیاهو اخوابېځایه نه ده چې 
 په اړیکو کې نوی پر مختګ تر سترګو کیږي.ورپسې د دواړ هېوادو ترمنځ 

افغانستان کې د » امریکا چې د افغانستان او سیمې لپاره د نوې ستراتېژۍ خبره کوي، وایي چې تر دې وروسته به
او د امریکا په مالتړ پر مخ وړل کیږي. امریکا د دغه متحد  ترهګرۍ خالف مبارزه د امریکا د یوه متحد په مشرۍ

 «تی، خو ګومان کیږي دغه هېواد یي پاکستان دی. تاندنوم نه دی اخیس
خپلو کې خامخا پاکستان دی، ځکه امریکا او پاکستان  بل هېواد نه شي کېدای او ،له پاکستان پرته دغه هېوادخو 

دا چې په  ستراتېژیک تړون لري او د ناټو تړون تر چوکاټ بهر د ناټو په امتیاز د امریکا ملګری هېواد دی.
ري کوي، الوتکې یي د پاکستان له خاورې پر افغانستان افغانستان کې امریکا وخت ناوخت د الوتکو ګزمې او بمبا

 .اباد په مرسته په الر اچول شوېد مرګ ډرامه هم د اسالم  تیری کوي او په وروستیو کې د ایمن الظواهري

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بې پیلوټه الوتکو ته پاکستان الرپه ډاګه وایي، د افغانستان د څار لپاره مو  نه پټوي او هم مریکایي چارواکيا
 راکوي.

نه ور دغه بندیز اعتبارجنګي الوتکو کوم بندیز چې امریکا پخوا پر اسالم اباد لګولی وو، ن ۱۶ویل کیږي د ایف 
او پاکستان ته به بیا د دغه الوتکو جوپې په واک کې ورکوي. تازه په تازه د امریکا په مالتړ، پاکستان د  لري

FATF .د مالي اقدام کاري ډلې یا  د خړ لیست څخه هم وایستل شوFATF  خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو
 .وه کړی دهپریکړه لغ

هم سترګې پټې کړي او په اسالم اباد کې خپل  تازه دوستۍ د هند سره په لپاره اباد د ال خوشحالۍ امریکا د اسالم
د » کاله اختالف دی. ۷۵ولیږه چې د هند او پاکستان پرې ځني سفر رپه درې وکشمیر ته  هغه ،بلوم یي سفیر ډانلډ

یدو وروسته پخپل د تاریخي ځایونو د ل یيکشمیر ته د تګ او هلته لډ بلوم د پاکستان د ولقې الندې انوامریکا سفیر ډ
د پاکستان ولقې الندې « ته د خپل اول سفر په راتګ باندې فخر کوم( AJK)آزاد جمو و کشمیر ټویټر ولیکل چې

او د همدا راز اکډېمیکو شخصیتونو، تاجرانو، ،د یو شمېر جګپوړو ځایي چارواکو»ر کشمیر کې د امریکا سفی
 «، امریکا غږثقافتي او مدني چارو نمایندګانو سره کتلي دي

پرتو ې کرښې دواړه غاړه وان د ډیورند د تپلبه بیا زیات تا کې د امریکا او پاکستان تر منځ د زرګرۍ دې جګړه
 !يکړهم د ارامۍ خوب ونه  و سیمه بهرسیږي ا پښتنو افغانانو ته

 ایپ
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