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 ۱۶/۰۹/۲۰۱۷         آصفيخوشحال 
 

 پاکستان د تیښتې په لټه کې؛ 
 

 له امریکا سره یې تازه لوبه
 

وروسته له هغې چې د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعالن شوه او پاکستان یې پر 
اساس تر فشار الرندې ونیول شو؛ دغې هیواد د امریکا په خالف او له نړیوال فشاره د خالصون لپاره هر اقدام ته 

ایس آی لخوا مالتړ کیدونکي شخص موالنا سمیع الحق پر امریکا الس واچاوه. اوس په تازه کې په پاکستان کې د آی 
د فشار راوستلو لپاره ګواښ کړی چې که پاکستان ته د ټرمپ د ادارې له لوري کوم ګواښ پېښ شي، افغان طالبان 

او د  به د اسالم اباد ترڅنګ ودرېږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسالم مشر موالنا سمیع الحق د پاکستان په مالتړ
امریکا پرضد د افغان طالبانو په نمایندګۍ ویلي افغان طالبان له پاکستان سره والړ دي. که څه هم د افغان طالبانو له 
خوا په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعالن شوی، خو موالنا سمیع الحق په یوه اعالمیه کې لیکلي، که پاکستان د 

 .خ شي، نو افغان طالبان به د اسالم اباد ترڅنګ والړ ويټرمپ د ادارې له خوا له کوم ګواښ سره م
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو په ځلونو پخوا هم د امریکا متحده ایاالتو د ډارولو او بیا 

نړیوالې ټولنې ترینه د نغدي او نور امتیاز ترالسه کولو لپاره ورته لوبې کړي دي. پاکستان تل امریکا، افغانستان او 
سره لوبه کړې او په بیالبیلو طریقو یې ترې امتیازات شکولي دي. دغه هیواد چې کله هم د امریکا تر فشار الندې 
نیول شوی نو د خالصون لپاره تل د امریکا د ضعف له ټکي کار اخیستالی دی. په دې مانا چې دغې هیواد په 

اکماالتي الرې بندولو، له امریکا سره استخباراتي او نظامي معلوماتو افغانستان کې میشت امریکایې ځواکونو باندې د 
شریکولو په بندولو او همداشان له افغانستان سره د بندرونو په بندولو سره امریکا تر خپل فشار الندې نیولې او خپل 

 .ځان یې له فشار څخه خالص کړی دی
یکا د نوې ستراتیژي له اعالن سره د پاکستان پخوانۍ لوبه بدله خو په تازه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امر

 .شوې او نوې الره یې په کار اچولې ده
کله چې د نوې ستراتیژۍ له مخې پاکستان تر فشار الندې نیول شوی نو دغې هیواد تر دا مهال له څلورو الرو هڅه 

 .کړې چې له فشاره وتښتي
الن سره سم په لومړي قدم کې د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو تند لومړی: د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اع

غبرګون ښودلی داسې یې ښودلې چې ګویا که امریکا له دوی سره دښمني کوي نو پر دوی کوم اغېز نه لري، بلکې 
هد خاقان برعکس امریکا به په نوې ستراتیژۍ سره تاوان وکړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان نوي لومړي وزیر شا

عباسي ویلي و چې د امریکا بندېزونه د ترهګرۍ په ضد جګړه په خطر کې اچولی شي، او د دوی هڅو ته د امریکا 
 .زیان اړونکي اقدام به امریکا ته تاوان ورسوي

دویم: د امریکا له رقیبو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې جوړول: که څه هم څو ورځې وړاندې پر پاکستان د امریکا 
د پوځي مرستو ځنډیدو په غبرګون کې د پاکستان صدراعظم خاقان عباسي ویلي چې امریکا به زیان وویني؛ نوموړی 
ګواښ هم کړی چې پاکستان به د امریکا له سیالو هیوادونو څخه پوځې مرستې او الوتکې وپیري. نوموړي ویلي په 

او دوی به د چین او روس نه په وسلو اخستو مجبور  پاکستان بندېز یا پوځي مرستو کمول به د امریکا په زیان وي،
کړي. په دغې خبرې سره پاکستان غواړي چې امریکا د هغې له سیالو هیوادونو سره په اړیکو جوړولو سره وډاروي 

 .او له امریکایې فشاره ځان خالص کړي
ات: پخوا به تر ډیره پاکستاني رسنیو دریم: په افغانستان کې د امریکا د ماموریت اړوند د پاکستاني رسنیو منفي تبلیغ

په افغانستان کې د امریکایې ماموریت په اړه هیڅ منفي څه نه ویل خو وروسته له هغې چې د امریکا په نوې ستراتیژي 
کې پاکستان تر فشار الندې ونیول شو؛ د دغې هیواد رسنیو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په منفي 

پورې کړی او داسې ښیې چې امریکا په تیر کې هم په افغانستان کې ناکامه وه او د نوې ستراتیژۍ له  تبلیغاتو الس
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مخې هم ناکامه ده. د پاکستاني رسنیو دا هڅه هم د دې لپاره ده چې په سیمه کې د امریکا د حضور منفي تبلیغ وکړي 
 .ې د خپلو سیاالنو د ځپلو په موخه دیاو وښیې چې امریکا په افغانستان کې ناکامه ده او حضور یې یواځ

څلورم: د امریکا په خالف د پاکستان د مذهبي ګوندونو تبلیغ: په تازه کې د پاکستان د جمعیت علماء اسالم مشر موالنا 
سمیع الحق د پاکستان په مالتړ او د امریکا پرضد د افغان طالبانو په نمایندګۍ ویلي افغان طالبان له پاکستان سره 

پ د ادارې له لوري کوم ګواښ پېښ شي، افغان طالبان به د اسالم اباد والړ دي. نوموړي ویلي که پاکستان ته د ټرم
ترڅنګ ودرېږي. د موالنا سمیع الحق تازه څرګندونې هم د آی ایس آی د هغه پالن برخه ده چې غواړي په یو نه یو 

 .ډول امریکا تر فشار الندې ونیسي او پاکستان له شته فشاره خالص کړي
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