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 1تر 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

 
 

 
 ۰۳/۰۹/۲۰1۷                                     احمد  دیرش خیش
 

 راووت ېپه پاکستان ک رګتره ټغ ولوټتر  ړۍ: د ندیرش خیش
 

پاکستانی سیاستوال او د دغه هېواد د ولسي جرګې غړی شیخ رشید احمد وایي چې له امریکا سره باید د خبرو اترو 
 لپاره پسې شا چینل پرانستل شي.

دقیقه یي ویډیو کلېپ کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی د پاکستان د اطالعاتو پخوانی وزیر شیخ رشید د  1۰په یوه 
پاکستان ولسي جرګې ته وایي چې له امریکا سره یې زور نه رسېږي او په کار دی چې هېواد یې امریکا له السه ورنه 

 کړي.
دا څه ډول اتومي ځواک دی چې واکمنان یې خپلې  ر په هکله وایي،نوموړی د اتومي هېواد په توګه د پاکستان د ذک

 غال کړې پیسې په بهرنیو بانکونو کې پټوي.
هېوادونو سره دښمني ده  ۴۰شیخ رشید وایي، چې له امریکا سره دښمني یوازې له امریکا سره نه بلکې له ټولو هغو 

  چې دا مهال په افغانستان کې پوځونه لري.
پخواني وزیر او په ولسي جرګه کې د راولپنډۍ د خلکو استازی وایي، چې په روسانو زړه تړل نه دي  د پاکستان دغه

او وایي چې د موالنا فضل الرحمان او نورو خبرې هسې احساسات دي او د امریکا په وړاندې هېڅ نشي   په کار،
  کولی.

ایي، چې دغه هېواد په بلوچستان کې د اوبو په د عوامي مسلم لیګ ډلې دغه الرښود په چین د حساب کولو په هکله و
  یوه پروژه کار شروع کړ خو چې دوه کسان یې ووژل شول بیا څلور که پنځه کاله پسې ورک شول او پروژه وځنډېده.

چې نور نو د نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل نه دي په کار او زیاتوي چې د نړۍ تر ټولو غټ  شیخ رشید وایي
ښایي هدف یې اسامه بن الدن وي، په پاکستان کې راووت، د نړۍ ډېر ترهګران په پاکستان کې ووژل ترهګر، چې 

 شول او د نړۍ په هره برخه کې چې هره ترهګریزه پېښه کېږي ریښې یې په پاکستان کې وي.
شو د هغه کال کې چې په ترکیه کې انقالب و ۲۰1۶رشید د خپل هېواد ولسي جرګې ته په خطاب کې وایي، چې په 

الوتکو  1۶تنه د اېف  ۳مخالف پیلوټان بندیان کړل او له پاکستان نه یې وغوښتل چې یوازې  ۶۸۰هېواد حکومت خپل 
او هماغه وو چې   پیلوټان ورولېږي چې د هغوی نویو کسانو ته روزنه ورکړي خو امریکا ورته وویل چې خبردار،

  پاکستان په خپل ځای کېناست.
ډېر اسالمي هېوادونه د هند لومړي وزیر مودي ته ډېر درناوی لري په داسې حال کې چې اکثر چې  شیخ رشید وایي

  یې له پاکستان نه فاصله نیسي.
کالونو کې د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره لسګونه بیلیونه  1۶امریکایي چارواکي وایي، پاکستان ترې په وروستیو 

  ې برخه کې یې صادقانه همکاري نه ده کړې.په داسې حال کې چې په د  ډالر اخیستي دي،
او پوځ په دغه   په ورته وخت کې افغان او هندي چارواکي وایي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو اداره )آی اېس آي(

هېواد کې د موجودو دیني مدرسو او د ترهګرۍ د روزنیزو کمپونو له الرې په عمر کم ماشومانو ته د افراطیت او 
او دا هغه څه دي چې د امریکا د   نه ورکوي او بیا یې د خپلو سیاسي هدفونو د ترالسه کولو لپاره کاروي،کرکې روز

 ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې یې هم یاده شوې او اوس یې پاکستان وارخطا کړی دی.
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