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  ،مپیو د سفر په درشل کېاپ  د
 

 د زیات فشار جدي اړتیا  پر پاکستان
 
 

پاکستان ته سفر وکړي. دغه سفر  هنیټ ۵د روانې سپتمبر پر  مپیواپبهرنیو چارو وزیر مایک   ټاکل شوې د امریکا
د  هواک ت داسې مهال کېږي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هروخته خورا زیاتې ترینګلې شوې دي.

رسېدو وروسته امریکایي چارواکو په تېره خپله ولسمشر ټرمپ پر پاکستان کلکې  امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له
میلیارده ډالره  ۳۳ه پلمه له امریکا څه باندې پ ترهګرۍ پرضد مبارزې دکستان نیوکې کړي او ویلي یې دي چې پا

اخیستي خو به بدل کې یې یوازې امریکا ته دروغ ویلي او نه یوازې د ترهګرۍ پرضد یې مبارزه نه ده کړې بلکې 
د هغو ترهګرو مالتړ یې هم کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او افغان پوځیان 

                                             ي.وژن
دوه میلیارده ډالره کلنۍ مرسته هم ځکه بنده کړې چې وایي پاکستاني چارواکي  ېڅه باند دغه راز، امریکا پر پاکستان

ه مشري پاکستان کې نوی حکومت واک ته پ ه مبارزه کې رښتیني نه دي. اوس چې د عمران خانپ له ترهګرۍ سره
امریکا غواړي مالومه کړي چې دغه حکومت د ترهګرۍ پرضد مبارزه کې کومه نوې خبره یا کړنالره لري رسېدلی 

    او که نه؟ نو ځکه خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر غواړي په دې اړه هغه د چا خبره د نویو واکمنو نبض وګوري.
دواړو هېوادو ترمنځ  دترړو او البي سره سره  سره د اړیکو رغاولو په موخه د پاکستاني چارواکو منډو اکله امری  

  .بل نیوکې او تورونه د رسنیو سرټکي جوړوي راروړ ډېر ژور دی او ان ددغه سفر په درشل کې یو پ
دواړو  د اړه ددې نیوکو یو المل واک ته د رسېدو په مناسبت له عمران خان سره د مایک پامپیو تلیفوني اړیکو په

ی، هغه داسې چې له یادې اړیکې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لورو دپیلوماتیک جنګ د
د ټولو  ېله هغه غوښتي چ کې  مپیو د پاکستان لومړي وزیر سره په اړیکهاپوویل چې ښاغلي  تنویررهیث ویاندې
  .يخالف دې اقدام وکړي چې د پاکستان په خاورې کې فعالیت کو ورهګرهغو ت

   داسې کوم څه نه دي ویل شوي.  وایي چې د پامپیو او عمران خان ترمنځ تلیفوني اړیکه کېخو پاکستاني چارواکي بیا 

ده.  هن"غلطیانې کیږي او دا نوې خبره  :يلوی پاکستان پارلمان ته دقریشي  اکستان بهرنیو چارو وزیر شامحمودپ د
ږ اوس پرمختگ وکار ده چې م هپ. فوني خبرو په اړه څه ویلي دي، هغه ریښتیا ديیلږ چې د خان او پمپیو د ټوم

پاره  هلامریکا سره د اړیکو سمولو  له کار ده چې هپ ته ږوپاکستان ته راځي او م ٥ رپتمبر پمپیو د ساپوکړو. مایک 
   ."ونوي او ښه الره وټاک

ددغه سفر په درشل کې پاکستاني چارواکي اوتوبوتو سترڅنګ امریکانو ته غوړې خو تشې خبرې کوي خو ورسره 
داسې تبلیغات هم کوي چې امریکایانو ته په زړه پورې وي. ناڅاپي نه ده چې  د امریکایي چارواکو غولولو په موخه

نګالدیش کې د القاعده جګړه مار ښیي چې راټول په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو خپره کړه چې به ب
او به افغانستان کې د جګړې خبرې کو. ښکاره ده چې امریکایان د القاعدې په اړه حساس دي. په دې سره ای اس 

د دوی) ای اس ئ ای غواړي امریکا ته ووایي چې القاعده الژوندۍ ده او که دهغې له شره ځانونه خالصول غواړ
         .ئای(مالتړ خپل کړ

ناظر حیثیت  د سره له دې چې تر بل هرچا امریکایان پردې ښه پوهېږي چې د پاکستان ملکي حکومت یوازې د خان
ه د کړنالرې او تګالرې واک له پوځ ړلري او د بهرني سیاست په تېره له امریکا، افغانستان او هندوستان سره په ا

ي چارواکي هسې د منشیانو رول لوبوي خو بیا هم امریکایي سره دی، ملک (یای اس ا )ېګڅان او د هغه څارګرې
     سره اړیکه نیسي.()جنراالنووله همدې الرې اصلي واکمن کله ناکله چارواکي

چې اوس پاکستان د امریکې تر زیات فشار الندې دی نو ځکه خو په دوو جبهو کې هڅه کوي امریکایانو ته  هڅرنګ
پلوماتیک اړخ کې یې خپل مرزایان) عمران خان او شامحمود قریشي( ورمخته خپل پیغام ورسوي په دې مانا چې دی
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کندوز، میمنې، فراه، غزني او ګردیز  :هکړي، خو له دې سره جوخت ښایي په افغانستان کې پر ځینو ښارونو لک
  .بریدونو ته طالبان توش کړي

  .(۱و مهمه وسیله ګڼي)دا ځکه چې پاکستاني پوځیان طالبان د خپلو ملي ګټو له پاره د کارول
چې پاکستاني پوځیان د پامپیو د سفر په درشل کې یوځل بیا په افغانستان کې جګړه توده او  نو اوس هم لرې نه ده

ه دې توګه له امریکایانو پ امریکایانو ته وښیي چې د افغانستان د سولې کیلي له دوی)پاکستاني جنراالنو( سره ده او
   امتیاز وغواړي.

او د نظر خاوندان پر خپل ټول توان له ترهګرۍ د پاکستاني  ي، څېړونکۍکار ده چې افغان چارواکي، رسناوس په 
امنیتي  و، دفاعي اياستخبارات ،ي، کشف کجنراالنو هراړخیز مالتړ په اړه السونوندونه وړاندې کړي. افغان دیپلوماتی

   السوندونه نړیوالو ته وړاندې کړي. هتړ په اړمال څارګرې څانګې هدهغ ود پاکستان پوځ ا ترهګرو هل بنسټونه
ګډون او نورې ډېرې بېلګې دي چې باید په دغه  په دې اړه ډېره مهمه مسله د غزني جګړه کې د پاکستاني پوځیانو

وخت کې وړاندې شي. ډېره مهمه ده چې د پاکستان تر واکمني الندې سیمو کې د ترهګرو پر پټنځایونو تمرکز وشي، 
   ه اړه السوندونه او څېړنې وړاندې شي.پ ښکیلتیا (یای اس ا) دې کزو پېښو په ترهګری
یش محمد او نورو ج کر جنګوي،ښلکر طیبه، ښل او القاعدې، طالبانو، داعش، پاکستاني پوځیانو د دغه راز،

  .په اړه السوندونه او څړنیز مطالب خپاره شي  ډلو ترمنځ نږدې اړیکو وترهګر
راپورته کول اړین دي چې د پاکستان تر ولکې الندې سیمو کې له اړتیا پرته لسګونه زره مدرسې  مسله اه دې توګه دپ

   د څه له پاره فعالیت کوي؟
دا هم اړینه چې په همدغو مدرسو کې روزل شوي افراطیون په افغانستان، سیمه او ټوله نړۍ کې د ترهګریزو 

    بریدونو له پاره ګومارل کېږي.
د پاکستان د پوځ ملکي ویاندویان)عمران خان او شامحمود قریشي( هڅه کوي د امریکایي چارواکو  له هغه ځایه چې

توان له ترهګرۍ د  پر ټول سترګو کې خاورې واچوي، اړینه ده چې افغان چارواکي، اړوند بنسټونه او څېړونکي
د پاکستانیانو په غوړو ژمنو ونه مالتړ په اړه د پاکستان رول ال نور هم بربنډ کړي چې په دې توګه امریکایان 

  .ياو پر هغوی فشار نور هم زیات او اړ یې کړي چې د ترهګرۍ له مالتړه الس واخل يغولېږ
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بن الدن په اړه د پاکستاني جنراالنو خبرې ګونګې وې، خو د طالبانو په اړه خبرې ډېر روښانه وې، امریکایانو  ـ ۱
موږ له طالبانو سره په اړیکو لرلو یا نه لرلو کې تاسې ته دروغ ویلي، ځکه طالبان زموږ د »:دا خبرې اورېدلې وې

   .مخ ۵۷۸. ستیو کول، د اس ریاست،  «يملي ګټو له پاره حیاتي کردار لوبو
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