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 پاکستان؛ له اخطاره تر معاملې
 

وروسته له هغې چې د افغانستان، سیمې او پاکستان په اړه د امریکا متحده ایاالتو 
ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي اعالن کړه او په کې په پاکستان فشار او 
د کابل ـ ډهلي د اړیکو د ال پراختیا خبره شوې؛ نو له پاکستانه وار پار خطا، او 

ول هڅو کې شو. د دغه هېواد مقتدر له فشار څخه د خالصون لپاره په هر ډ
ځواک پوځ، آی ایس آی او ملکي حکومت له بېالبېلو الرو هڅې وکړې چې له 
دغو فشارونو د تیښتې الر پیدا کړي. په لومړي سر کې د نوې ستراتیژۍ سره 
د مخالفت په ترڅ کې یې امریکا ته د اخطار په ډول وویل چې که امریکا پر 

نو دوی به د امریکا له سیالو هیوادونو )روسیې او چین( پاکستان بندیزونه لګوي 
 .سره د یارۍ تار واچوي او خپلې اړتیاوې به له دوی څخه پوره کړي

خو د پاکستان دغې مداریتوب او اخطار ځکه ګټه نه کوله چې له یوې خوا د 
افغانستان او روسیې د تیرو تاریخي اړیکو چې افغانستان یې له جنګونو وروسته 

ې په میدان پریښی و؛ عبرت اخیسته او پر روسیې یې زړه نه شو تړلی. یواځ
او له بلې خوا د چین په یارانې هم ځکه بې اعتباره و چې په پاکستان کې د دغه هیواد د یوې پروژې څو کار کوونکي 

د کړي و. وژل شوي و او چین سمدستي د خپلو څو کارکوونکو په خاطر په پاکستان کې خپل مرستندوی کارونه بن
پاکستان داسې فکر کاوه چې چین چې د خپلو څو کار کوونکو په خاطر په پاکستان کې خپلې پروژې تړلی شي نو له 

 .دوی سره به یې یارانه هم چندان پایښت ونه لري
 

 بیا په دویم قدم کې له فشار څخه د خالصون لپاره پاکستاني پوځ داسې هڅه کوله چې امریکا ته وښیې چې پر دوی د
امریکا فشارونه او مرستې بندول کوم اغېز نه لري او که امریکا له دوی سره دښمني کوي نو پر دوی کوم اغېز نه 
لري، بلکې برعکس امریکا به په نوې ستراتیژۍ سره تاوان وکړي. د همدې هڅو په ترڅ کې د پاکستان نوي لومړي 

هګرۍ په ضد جګړه په خطر کې اچولی شي، او د دوی وزیر شاهد خاقان عباسي ویلي و چې د امریکا بندېزونه د تر
خالصون لپاره  هڅو ته د امریکا زیان اړونکي اقدام به امریکا ته تاوان ورسوي. خو له بده مرغه چې له فشار څخه د

 .د پاکستان دغې ټوټکې هم کار ورنکړ او دغه هیواد د بدیلې الرې په فکر کې شو
 

ه د تیښتې په خاطر خپلو مذهبي مالیانو ته پناه یوړله. هلته د پوځ او دآی ایس په درېیم قدم کې پاکستان د فشار څخ
آی په غوښتنه موالنا سمیع الحق پر امریکا د فشار راوستلو لپاره امریکا ته ګواښ وکړ چې که پاکستان ته د ټرمپ د 

داشان له دغې ګواښ وړاندې ادارې له لوري کوم ګواښ پېښ شي، افغان طالبان به د اسالم اباد ترڅنګ ودرېږي. هم
هم د نوې ستراتیژي د اعالن په لومړیو ورځو کې سمیع الحق ویلي و چې پاکستان دې د حقاني شبکې پر خالف هیڅ 
اقدام نه کوي. موالنا سمیع الحق دا هر څه د پاکستان د پوځ په غوښتنه پر پاکستان د امریکا د فشارونو کمولو په 

 .وډو هم د ټرمپ اراده بدله نه شوه کړایخاطر کول. خو د سمیع الحق ک
 

پاکستان بالخره پوه شو چې له ټرمپ سره ټانټې ژوول به یې د خولې ټول دوه دېرش غاښونه ورمات کړي نو ځکه 
خو له امریکا سره د معامې په فکر کې شو. امریکا له پاکستانه د حقانې تروریستې شبکې پر ضد اقدام کول غواړي 

انستان کې د امریکا پر ضد د کارولو لپاره د پاکستان لویه وسیله ده. د امریکا دوه تنه ښځه او او دغه شبکه په افغ
مېړه )کایټلن کولمین، مېړه یې جاشوا بویل او درې اوالدونه یې( له دغې ډلې سره له تېرو پنځو کلونو څخه په بند 

 .کې و. پاکستان هم د همداسې سختې ورځې لپاره ساتلي و
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لونو له پاکستانه غوښتي و چې له حقانې شبکې دې دغه دوه تنه امریکایې اتباع سره له خپلو اوالدونو امریکا په ځ
خالص کړي خو پاکستان به ورته کله یوه او کله بله بهانه کوله. بالخره اوس چې پر پاکستان سخته ورځې راغلې نو 

شبکې فشار راوړي څو دغه دوه تنه امریکایې اړ شو چې د امریکا دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایې او پر حقاني 
اتباع ورته خوشې کړي. دغه دوه تنه تیره ورځ له خپلو اوالدونو سره تیره ورځ کاناډا ته ورسېدل. اوس ګمان کیږي 
چې ګویا پاکستان دې له امریکا سره په دغې دوو تنو معامله کړې وي خو د نړیوالو ته د پاکستان د منحوسې څېرې 

او پاکستان تر منځ دغه معامله به هم د دغو دواړو هیوادونو تر  ته په کتو داسې معلومیږي چې د امریکا ښکاره کېدو
 .منځ داړیکو پر رغولو کوم د پام وړ اغېز ونه کړي
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