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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

  
  

 1۱/۳۰/۷۳1۲          آصفیشحال خو
 

 کابل ـ لندن او اسالم آباد غونډهد 
 !د پاکستان پالر مو له پاکستان سره پخال کوي

 

بریدونه  بمي او ځانمرګي کې سیهون او الهور د پاکستان وروسته له هغي چې
او ورسره د  وتړلې الرې ټولې راتګ تګ د سره افغانستان له ؛ دغه هیوادوشول

 ددواړو هیوادونو په اړیکو کې هم پراخه ترینګلتیا رامنځته شوه؛ اوس په تازه کې 
 وانر د ترمنځ هیوادونو دوو د چارواکي پاکستان او افغانستان د حکومت بریتانیا
 ته غونډې یوې کچې لوړې د لپاره خبرو د اړه په اړیکو اړخیزو دوه او کړکېچ

 د افغانستان له لوري د ملي امنیت د شورا سالکار محمد حنیف اتمر، د .دي بللي
 امنیت ملي د هېواد دغه د لوري له بریتانیا د او عزیز سرتاج لوري له پاکستان
 د دغې درې اړخیزې غونډې ګډونوال دي. ګرانټ الیل مارک سالکار

 د ارهلپ مبارزې ضد ترهګرۍ د به وایي چې خبرې چارواکي که څه هم افغان
 ریخواليتاوت اوسني د کې اړیکو منځي خپل تګالره، ګډه پر پاکستان او افغانستان

 اړه هپ کېدو تړل الرو راتګ تګ د منځ تر پاکستان او افغانستان د او وړلو منځه له
غانستان افپه وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي پالر )انګلستان( په نوښت دغه درې اړخیزه ناسته به 

 کې د پاکستان الس له السوهنو لنډ کړي؟ آیا لندن به په اسالم آباد د کابل، او که په کابل د اسالم آباد غوښتنې ومنې؟
مدې او د آی اېس آی بنسټ یې هدی انګلستان د پاکستان سیاسي پالر ځکه بلل کیږي چې د پاکستان ستر خواخوږی 

پاکستان د کشمیر پر سر ډیر جنګونه کړي او کابو ټول ترې هندوستان ګټلي تاریخ لیکي چې هند او هیواد ایښی دی. 
 ندهګڅر ناکامي ستره استخباراتو نظامي د د پاکستان د هغه مهال کې ړهګج په پاکستان او هنددي. ویل کیږي کله چې د 

 ید چې کوتون آر جنرال تورن رېزګان ډول دې په. کړي جوړه اداره رهګڅار بله یوه چې وکړ هوډ پاکستان نو شوه،
 ظامين په پاکستان د یې کې مهال هغه په او ځواکونو نظامي په رېزانوګان د خو زېږېدلی کې استرالیال په خپله په

  .کړه جوړه الندې نامه تر آی اېس آی د اداره رهګڅار نوې یوه کې 1۴۹۱ کال په درلوده، دنده کې ځواکونو
 رول دغه و خو پښتونخوا او کشمیر دننه، آزاد پاکستان د دنده ادارې آی آی اېس د کې سر لمړې په چې هم څه که

 وهمهد په هم هرااد تحقیقاتو د او خباراتتاس نظامي چې شو. کله د پاکستان ولسمشر خان ایواب چې شو بدل وخت هغه
ته  آی اېس آی خان ایوب نو شولې، ناکامه کې راټولو په مالومات د کې 1۴۱۱ کال په کې جګړه پاکستاني او هندې

واخلي. بس له هماغې وروځې وروسته  غاړه پر دنده راټولونې د مالوماتو د د باندې د پاکستان دننه او چې حکم وکړ
 د دغې ادارې السونه په افغانستان کې د ځینو منحوسو څېرو په مرسته زمونږ تر کورنیو مسایلو راورسیدل.

ترینګلې شوې دي نو د پاکستان سیاسي پالر انګلستان هڅه کوي څو دغه اوس چې د پاکستان او افغانستان اړیکې 
په همدې موخه چې په لندن کې کومه غونډه ده؛ د پاکستان او انګلستان  اړیکې ښې او لومړني حالت ته راوګرځوي.

داسې  ي بلکېپخوانیو اړیکو ته په کتو داسې ګمان کیږي چې دغه غونډه به بیا هم نه یواځې دا چې کومه ګټه ونه کړ
اندېښنې هم شتون لري چې انګلستان به پر افغان لوري د پاکستان امتیازي غوښتنې ومني. باورونه داسې دي چې له 

ه پاکستان پدغې غونډې وروسته به هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پاکستاني راکټي بریدونو مخه ونه نیول شي، 
ندیانول به کم نه شي، د افغان سوداګرو پر وړاندې د پاکستان دریځ به بدل کې د افغان کډوالو او پښتنو توهین او ب

به له افغان لوري غوښتنه وشي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد  نشي. بلکې برعکس
 .اقدام وکړي

 پورې تړلی دی. که ښاغلی اتمر د افغانستان ګټه او تاوان اوس په دغه غونډه کې د ښاغلي اتمر په څرګندونو او دریځ
وتوانیږي چې د پاکستان له مکارتوب مخنیوی وکړي او انګلستان قانع کړي چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو 
ترینګلتیا د پاکستان صداقت پورې تړلې ده نو یوه اندازه هیله مندي به دغې غونډې ته پیدا شي او که برعکس پاکستان 

 ه کړي نو دغه درې اړخیزه غونډه هم د تیرو هغو په څېر به یوازې د وخت ضایع کول وي.خپل مکارتوب ښکار
 پای
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