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 !لنډه کتنه یوه او افغانستان اړیکو ته د پاکستان
 

 
 

 یاړیک تر منځ ستانافغاند  اود پاکستان  چیتیر شوی ی لسیز هواو پوره را پدی خوا څخه میالدی کال ۱۹۴۷د  
  .ید روان یز خړپړکله سړه او کله تاوده جګړ

له  وګهد یو هیواد په ت کله چی پاکستان سم و سرهجوړید د پاکستانخړپړ اړیکی د جګړیز  د افغانستان او پاکستان
د  چیانانګریزی استعمار داهغه وخت دی کوم چی .یدپیل شوی منځ ته راغلیخوا  را پدی لومړنی ورځو څخه

ه چوکاټ د کامنویلټ پ ییهیواد  «پاکستان» لپاره وخپل راتلونکی ګټو د ساتل د ؤ کښی حالهندوستان څخه د وتلو په 
 ستانپاکد  کښی وبرخپه ختیځ او سهیلی د ګران هیواد افغانستان د خاوری  او د هندوستان په شمال او ختیځکښی 

لومړی ورځی د جوړیدو څخه تر ننه پوری د افغانستان او  پاکستان د خپل .یدیجوړ کړپه نوم  هیواد« اسالمی»
 یړیکا تر منځ د پاکستان او افغانستانپدی اوو لسیزو کښی  چلند کړیدی. یسیاسد درواغو هندوستان سره دو مخی 

 ؤاړڅلورو پ هپپر ضد  د خلکو د افغانستان موقف او دښمنی یزجګړ پاکستاند  روایاتو په کتلو سرهپیښو او تاریخی  د
انستان ته افغ چیکوم لومړی دښمن دی هغه درواویا کلنو کښی د افغانستان د خلکو  پاکستان پدی باندی ویشالی شو. 

 هرراز تاوانونه رسولی دی. په پټ او ښکاره ډول یی 
د مخه تر دی چی د افغانستان او پاکستان د اړیکو بحث شروع کړم، دا خبره به په څرګنډ ډول تاسو ته و وایم چی 

خصی شملی ضد خواص لری، چی د  لنډ او افغان ډلو ټپلو ایتالفونه کومد پردیو د جګړی او بحران په در شل کښی 
 . سره جالکیږیګټو د ټکر په وخت 

  :پوریمیالدی کال  ۱۹۷۳تر  څخه ۱۹۴۷ پړاؤ د لومړی -*
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 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او مارشال ایوب خان

 
ون د پاکستان د جوړیدو سره سم چی کښی ( شپږویښت کالو۲۶په ) لومړی پړاؤپه  د افغانستان او پاکستان د اړیکو

میالدی  1۹۶۳د  و په لړ کښیاړیک د ښود افغانستان او پاکستان  .شوی دی تیرپه دښمنی باندی  د افغانستان سره لری
سفر  رسمی د ښه نیت د افغانستان فقید پاچا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کال د فبروری د میاشتی په اولسمه نیټه

وب د ښه ګاونډیتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه پاکستان ته  د مارشال ایوب خان د واکمنی په وخت کښی ؤ. پاکستان ته
 پاچاهی په وخت کښی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د خپل سره له دی چی کړ.ورسمی سفر اړیکو پر بنیاد ښو د او 
 ینه د باندی عملدوستی په صداقت سره هیڅکله  مګر پاکستان د افغانستان ،لرلدوستی تمه  ښه سره د پاکستاند 

په سر تان پاکس .وه یپیل کړ فضا جګړه یسړ د لومړیپر ضد یی  افغانستان د پړاو کښی لومړی په پاکستان. کړی
پلی شپی خ فرصت په انتظار کښی یو او د ړیشروع کباندی  وتبلیغات وپارونکو او زهرجنپه د افغانستان پر ضد کی 

 ،رسولوور زیات تاوانونه ډیر ته و سوداګری چارو  افغانستان د پړاؤ کښی پاکستان ه لومړنیپ .او ورځی سبا کول
 ءاد امض سره پاکستان د افغانستان .داوم لری هم تر اوسه پوری افغانستان تهو  لړی و تجارتی تاوانونوهغ د چی

 تازه میوی د صادرولو په وخت کښی دد افغانستان چی لدی پلو ، قراردادونه نه عملی کوی یاو ترانزیټ یتجارت شوی
ونه تاوان وهرکال په میلیونو ډالرته دولت افغان  د هم او وسوداګرپه خاص ډول افغان بزګران،  ،و هندوستان ته

د افغان  اجازه نه ورکوی، د صادرولو ته پاکستان په عمدی توګه د افغان سوداګرو تجارتی مالونو ی.درسیدلی 
د افغان  یچ ،یوکراچی او د پاکستان په نورو بندرو کښی پراته پاکستان د د و میاشتو او کلونسوداګرو مالونه په 

ی وبند پر مخ الری د مالونو بیه د پاکستان د ګمرکات تایجایی هم نه پوره کوی. پاکستان د افغان سوداګرو وسوداګر
  سرغړونه ده.په ډاګه ی قوانینو څخه نړیوال سوداګر د چلندا د،د پاکستان او د صادراتو او واردتو مخه نیسی

 

  :میالدی کال پوری ۱۹۷۸تر  ۱۹۷۳دویم پړاؤ د  -*
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په افغانستان کښی شاهی دولت الندی  مشرتابهتر خان کښی د سردارمحمد داود کال د جوالی په میاشتی  1۹۷۳ د
سره لدی چی د پاکستان صدراعظم ذوالفقار علی بوټو افغانستان  .راغی ته جمهوری نظام منځاو پر ځای یی شو ړنګ 

خان هم و پاکستان ته رسمی سفر  سردارمحمد داود افغانستان جمهور رئیس دته رسمی سفر وکړ، او همدارنکه 
 دیلسره  .دیاعالمی هم خپری کړیغوړی  پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو د ښو اړیکو پدی سفرو کښی درلود،

     ی په روزلو پیل وکړ.ډلرو ورانکا یبنسټپال« اسالمی»خالف پر پاکستان د افغانستان جمهوریت  هم
 

   
 

ستان لخوا د پاک د .روزیلی یډلرو ورانکا یبنسټپال« اسالمی»پر ضد جمهوریت د افغانستان په ښکاره توګه پاکستان
ګلبدین، برهان الدین، مولوی  لکه بنسټپالو «اسالمی»چی  هیدشو شروع جګړه تاوده هغه وخت افغانستان پر ضد

سیوری  تر آی. اس. آی. د پاکستان د استخباراتو ډله بنسټپال دا او یدلتیونس او احمد شاه مسعود پاکستان ته وتښ
 دګلبدین، برهان الدین، مولوی یونس او احم. لد افغانستان د جمهوریت پر ضد ورانکار فعالیتونه پیل کړیی الندی 

 د پاکستان په لمسون د افغانستان د پالن وزیر د افغانستان پر ضده وه چی ډل بنسټپال «اسالمی»لومړنی  شاه مسعود
سیمیز حکومتی دفترو باندی  رشیر پجالن وزارت په دروازه کښی ترور کړل، د لغمان او پنپعلی احمد خرم یی د 

چی د افغان دولت د امنیتی اقدامات سره دا شراچوونکی  واچولورته یی اور  حکومتی دفتروسیمیز حملی وکړی او 
   .ډله بیرته پاکستان وتښتیدل

 

 :میالدی کال پوری ۱۹۹۲تر  ۱۹۷۸دریم پړاؤ د  -*
کلونه ه لپار چانسیو ی غسد د چانس ؤ ییطال  هغهاو ایران ته پاکستان  د شورویانو پوځی یرغل پرافغانستان باندی

  کلونه انتظار درلود.
 

 
 

په نامه یی د عربو او غربی نړی څخه هرکال بیلیونه « جهاد»په پلمه د افغانستان د  د شورویانو پوځی یرغلپاکستان 
ډالر تر السه کول. پاکستان د افغانستان پر ضد هغه خونړی جګړی پیل کړی چی د لسو کالونو په جګړو کښی پوره 

په پلمه د افغانستان د ورانولو په بیه خپل ویجاړ اقتصاد یی پر « جهاد»نیم افغانستان یی وران کړل. پاکستان د افغان 
ښی په افغانستان ک یجکړ« یجهاد» او ایران د پاکستانپښو ودرول او سمسور افغانستان یی په کنډواله بدله کړه. 

ره ګوډاګیان س وال نورهم د خپلپاکستان او ایران  .وران کړیدی یی ټول افغانستاناوس  دوام لری هم تر اوسه پوری
ی کښی په شورو .بوخت دیباندی په وینو تویولو  واو د افغاناند افغانستان د ورانولو لپاره په خونړیو جګړو یوځای 

کښی شورویانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژنیو د تړون  کال سیاسی بدلون او د نړیوالو فشار په نتیجه 1۹۸۵د 
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 خپل عسکر د افغانستان څخه وباسی. به یم ونیول چی د دوو کالو په ترځ کښیتصم میالدی کال 1۹۸۸په  پراساس
  امریکائیان او شورویان به نور افغانان سالحګانی نه ورکوی.

 

  
 

د افغانستان سره د امریکا، شوروی او نړیوال ټولنی په حضور کښی د ژنیو د سوله تړون  سره له دی چی پاکستان
ستان د . پاکملی نه ګړلپالن کښی خپل تعهدات ع په سولید پنځه فقریز  د د ملل متحد امضا کړی ؤ، مګر پاکستان

و له حملغوښتل چی په افغانستان کښی د ډاکتر نجیب هللا حکومت د نظامی لومړی شوروی د عسکرو د وتلو سره 
خامخ ماتی سره م ید جالل آباد په جګړو کښی د سخت ی حملیتعرضعسکرو د الری رانسکور کړی، مګر د پاکستان 

 چی د کړهو پریکړهشوروی سره په ګډه  ،د عربو، ایران څخه وروسته د ماتی یپاکستان د جالل آباد د جګړ شول.
 نسکور کړی. کودتا له الری را ډاکتر نجیب هللا حکومت د

 

حکومت  دد ډاکتر نجیب هللا چی  ،هو کودتامستقل  د پاکستان د آی. اس. آی. لومړی کودتا پالن پالن:لومړی کودتا  -*
ا دشهنواز تڼی د ګډ پالن له مخی شروع شوی وه، مګر د افغانستان دهغه وخت د دفاع وزیر د ګلبدین او پر ضد 
هنواز د کودتا د ماتی سره سم ش .د ډاکتر نجیب هللا د حکومت د پلویان لخوا ښنډ شو څو ساعتو کښیلومړنی کودتا په 

 نیازمحمد مومند چی د پاکستان کودتاچیانو ملګرو او د وطن ګوند د سیاسی دفترغړی او منشیتڼی د خپلو څو نورو 
   او شورویانو لخوا د دغی کودتا سمبالونکی ؤ سره یوځای پاکستان ته وتښتیدل. د آی. اس. آی.

 

   
 

چی د آی. اس. آی په  لیوځای شوآی. اس. آی. سره  د پاکستان د ګلبدین او یملګرکودتا  هغه د داو  شهنواز تڼی
د دغی ډلی څخه ځنی نیټه  ۲۶د سپټبر یه میالدی کال  1۹۹۶، د امر و طالبانو ته هم د نظامی پرسونل مرستی کولی.

د ملګرو ملتو د کابل  سره یوځای غړی د طالبان د راتګ څخه څو ساعته مخکی د پاکستان د آی. اس. آی. کرنیالن
  .د شهنواز تڼی ډله د ډاکتر نجیب هللا په قتل تورن وی ځنی خلک وه چیننوتلی ورته  ارګ د کابل شاهی دفتر او

 

 آی. آی. اس. پاکستان دچی  کوم وه،کودتا  هغه پالن له مخی ګډد ترکانو  د او ایرانیانو ،ود شورویان مه کودتایدو -*
ات شمال والی پهپر ضد د افغانستان  حکومتد د ډاکتر نجیب هللا هم بیا د شورویان د وتلو څخه ورسته په مرسته 

د ، خهڅ مرکزونو له الریاستخباراتی دری  لوری د مخالفکښی مه کودتا یدوپه . وه پالن شویفعالیتونه  پټ کښی
ډ ګمرکزونه څخه  قوماندان احمدشاه مسعود بغالن والیت د کیان دره، د بلخ والیت حیرتان بندر ښار او د نظار شورا

، د ښار تالقان د تخار والیت مرکزونه درلودل د اړیکو لپاره دری ګرځنده خپل درلودل. احمدشاه مسعودفعالیت 
د شمال په بلوکرو ګروپ کښی د ډاکتر نجیب هللا د حکومت  .موقعیت درلود په دره کښی او پنجشیر ولسوالیشکمش 
   جنراالنو هم برخه درلوده.یو شمیر سیاسی کړی لکه کارمل او کشتمند او  مخالف
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چی د شپی لخوا به  ،په دی کودتا کښی د افغانستان د هغه وخت د هوایی قواو قوماندان مصطفی قهرمان هم شامل ؤ
حکومت د  ربانی د جمعیت اسالمی .پاره د هوایی قواو هیلیکوتران استول احمدشاه مسعود د راوړلو او وړلو د د یی

نو په غرویت والد قسیم فهیم په امر د بغالن  اختالفات له کبله د مصطفی پیلوټ جنګی الوتکهد واکمنی په وخت کښی 
مه یدو په .وموندل شول یښد تالک او برفک په غورونو ک اولس کالو څخه پسله  هډوکی یی چی ویشتل شوی، کښی
میالدی  1۹۹۲د  ه.و هتر پاکستان او سعودی عرب بر الس په جګړه کښی شورویان، ایرانیان او د ترکان کښی کودتا

یاب ته چهار آس ګلبدین د خپل ماتی څخه ورسته، ارګ ونیسی د کابل ګلبدین ونشوای ګوالی چی و کښیکال په جګړ
او په زرهاو بیګناه  ،سوری سوری کړ باندی ه راکټونوپ یی ښارد کابل  څخه ود کابل د شاوخو غرون ،وتښتید

 ښڼد کړی، دکامأل وشو کوالی چی د ملګرو ملتونو د سولی پالن  مه کودتایدو .ووژل په کابل کښی یی هیوادوال
د  ( نیټه۲۸میالدی کال د اپریل د میاشتی په ) 1۹۹۲د یی ډلی او د دوستم ګلیمجمان « جهادی»ایران  ،پاکستان

 تنظیمو« جهادی»داکټر نجیب هللا د مخالفو جنراالنو په ډله کښی د  د .یدلواک ته ورس د کابل مجدیدی په امامت
عبدالحق یی د احمدشاه مسعود د ډلی لخوا ترور چی علومی دوه وروړنه وه، او نورالحق  علومی عبدالحق مرستندوی

کورنی د  کښی لومړی دور په اشرف غنی د لوی سالکار او د سمون د چارواوسنی د اشرف غنی  شویدی. او بل یی
 وشورا د واک د رسید د ډاکټر نجیب هللا د مخالف جنراالنو څخه دی د نظار دی چیچارو وزیر نورالحق علومی 

د داکټر نجیب هللا د حکومت د ننه  .مدال د ورکولو وړ دی «مجاهد»دی چی د لومړی کړی سرښندنیوړ  د قدر کښی
د  تنظیمونو ته مرسته او جاسوسی کوله،« جهادی» د ړنګیدو په وخت هغه سیاسی او نظامی مخالفه ډله چی دوی

ډګر څخه ورک شول. که چیری  لهډیر ژر د سیاسی مبارزی  تنظیمونو د واک د رسیدلو څخه وروسته« جهادی»
په لیکو او یا د حکومت پر  تنظیمونو په ډلو« جهادی»تاسی اوس د داکټر نجیب هللا د حکومت ځنی مخالف غړی د

وری، دا څو محدود غړی د نورو بهرنی هیوادو د استخبارتو اجنټان دی، کوم چی د افغان کښی ګ لوړو مقامونو
     ډلو تر پوشش الندی بهرنیان ته په جاسوسی خدمتونو لګیا دی.« جهادی»
 

  څخه تر اوسه پوری:نیټی  م( اته ویشت۲۸میالدی کال د اپریل د میاشتی ) ۱۹۹۲څلورم پړاو د 
ه یی څو مثال دلته یواځیموږ  دی،او جنایتونو پیښی ( اتویشت کالو کښی په لکونو د غمونو ۲۸برخه په ) څلورمه دا

 لیکو. د نمونی په ډول
 

 
 

 دښمنانو سره په ګډه دبهرنی او کورنی د  افغانستان ددی چی هیواد  هغهپاکستان د افغانستان د اولسونو پر ضد 
« دولت» د افغانستان کښی اوس په ی ییتاسچی ډلی ټپلی  جنایتکاره دا ټول پر مخ وړی. هجګړخونړی  فغانستانا

ه پالسپوڅی دی کوم چی د افغانستان  هغه د ګران هیواد افغانستان د دښمنانو ،ګوریاو یا د اوپوزیسیون به ډلو کښی 
 .مرستندویان او مزدوران دید پاکستان او ایران  ګړو کښیجن لڅلویشت ک
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 6تر 6 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

 

   
 

   
 

پاکستان  د .بس کړی ویل د افغانستان د مظلوم ولس پر ضد سپین سترګی او درواغخپل  نور دی واکداران پاکستاند 
 دوی ی دی چیالسپوڅاو ایران پاکستان د  حکومت انګوډاګید افغان د  ،دیپه وار وارو ازمایل شوی خبری د رواغ

 نستان کښیپه افغا یبنیادګرو ډل پاکستاند  ی، بلکیدروجګړه نه خونړی  فغانستانا د د خپلو ګټو لپاره یو ځایسره 
 اکستانپ وی دد دی، فساد ککړ په هحکومتون انګوډاګید د افغانستان پر خلکو تپل شوی جګړی اورونونه زیاتوی.  د

و نور ا ډلو لیډران او نور بنسټپال ورانونکی ډلی لکه ګلبدین، عبدهللا« جهادی» د په السونو جوړ شویدی.او ایران 
 رالسهت د پاکستان او ایران څخه حقونه ونوولسد افغانستان  د د ګران افغانستان خاوره اوچی  کوالینشی هیچکله 

  .کړی
 پای
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