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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک ه دغه پتهپ.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٠٣-٠٢-٢٠١١  ني
          

  د پاکستان همکاري يوه پوچه نظريه
 

يوالو په تېره بيا امريکايانو د  ه کې د پاکستان په ٢٠٠١ن رو سره ج  کال راهيسې په افغانستان او سيمه کې تره
ولې او ددې همک ې او تر اوسه دا مرسته همکارۍ ډډه ل ارۍ په تمه يي په ميلياردونو ډالر پاکستان سره مرسته ک

رجنرال . ادامه لري واکونو د عمومي قومندان مرستيال ډ يوالو  ل لپاره په افغانستان کې د ن ي  بالخره د لوم
وز ن کې خبريا  )David Rodriguez Lt.Gen(  ډيوي رودري ندونه النو ته د فبرورۍ په دوهمه په واشن ر په يوه 

و  ون ه مخې ته بيوالی شو او دوی په  رو په وړاندې ج کې وايي چې موږ د پاکستان له همکارۍ پرته هم د تره
  . کوالی شو

ندوي خو بلخوا  ر ې په اړه د پنجاب د دوه مخ په باب د امريکا د زړه راز  رو سره د ج دا خبره که يوخوا تره
ورې د پنجاب په اړه د ل ور ه کې پر پنجاب  رو سره په ج ويدي او امريکا پوره نهيلي  چې تر اوسه يي تره

لې ه کې نور د خپل استاد . ن رو سره په ج رد پنجاب، تره ريز او امريکا وفادار شا کارې چې د ان داسې 
  . خبرو ته غوږ نه ږدی او دوی ته يي د کومې بلې قبلې په پيداکولو سره شا اړولې وي

وي او واکمنان يي اوس د تېر په خالف په دې اړه په رسنيو  ه له چا خپل نظر نه پ رو ته د ملي اړتيا پتو پنجاب تره
ندونې کوي ر ه پرته د دوی پوځ د هند په . کې په ډان پييلې  رو له مالت کاره وايي د کشمير پر سر د تره دوی 

ې نه دی او په دې ال ين ې د  ر ولريوړاندې د يوې ور ن کې بايد تره افغانستان کې هم . مل د خپل پوځ په 
ي او پياوړي شي، نو يوخوا به هند او بل خوا به افغانستان  و ودري وي چې که افغانستان پر پ ر په دې پلمه جن تره

له په دغو دواړو جبهو کې د پنجاب ډارن . شي او پنجاب به د ژرندې د دوه پلونو په من کې چيت او دل شي  او په بن
ی  رو مرستې ته اړتيا لري او دا خبره د پنجاب د ستراتيژۍ او بهرنيو پاليسيو من يل شوی پوځ د تره ديش کې ب

  .جوړوي
ينو  ی و، وايي چې پاکستان کې د  ې مخکې يي پاکستان ته سفر ک و ور ی چې  د سولې د عالې شورا يو غ

تان دولتي لوړپوړي چارواکي افغانستان کې د هند د اغيز په اړه وندونو سرغندويان او مذهبي مشران او د پاکس
نه لري ې پالوي ته ويلي چې افغانستان کې د هند اغيز . اندي نوموړی وايي چې پاکستاني مقاماتو د سولې د عالې جر

تنه يي کوله ې نوموړی د سولې د عالي جر. په هي ډول پاکستان ته د منلو وړ نه دی او ددې اغيز د کموالې غو
ي او هغه بايد  تنه دا ده چې افغانستان بايد د هند او پاکستان ترمن يو خوښ ک ی زياتوي چې د پاکستان غو غ

  . پاکستان وي
کېل دی ه کې  ن سره په سخته ج . بلخوا پاکستان له پنجاب پرته، په کور دننه د بلوچيستان د خپلواک غور

ن ملي نه بولي او واي يپنجاب دا غور  د په همدې اړوند. ی چې د افغانستان او هند لخوا ورسره مرسته کي
ه  ۍ نې ی وو چې که  د پاکستان استخباراتي« فبرورۍ په لوم شبکې آی ايس آی يوه افغان ژورناليست ته وړانديز ک

ه باندې دوه مليون ډالره ب د بلوچو بېلتون تونکی مشر او په افغانستان کې د هند سفير ووژني  ي هغو   ورک
اکل شوې ده نن شپه د  ی، په يوه مرکه کې چې  و افغاني رسنيو سره يې کار ک افغان خبريال نواب مومند، چې له 
ودې  رۍ کې د ده لپاره امانت کې پنجاب له يوه تلويزيونه خپره شي، وويل، آی ايس آی اته لکه ډالر د کابل په يوه زر

 ورځ وروسپارل شي چې ده د بلوچانو د وژل شوي ملي مشرنواب اکبرخان او ورته ويې ويل چې دا پيسې به په هغه
ي لمسی وواژه   .ب

  
وک د پيسو په مقابل کې ووژني چې د ده  نواب ه چې داسي  تني ضمير اجازه ورنه ک مومند وايي چې ده ته خپل پ

  ». ب تماس ونيوهخاورې ته يې پناه وروړې ده نو له افغان دولتي مقاماتو سره يې د دې موضوع په با
رو  رو مالت ته اړتيا لري او د تره و جبهو کې د تره خه موخه دا ده چې پنجاب په  و له يادونې  د پورته دوه بېل

 .له شتون پرته پنجاب روغ نه شي پاتېدالی
  

سيمه کې د  د پاکستان د بهرنيو چارو وزير شاه محمود قريشي وويل چې افغانستان او پاکستان به په ٢٧د جنوري په 
ي ي مقاماتو يو  کميسون جوړ ک   .سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ملکي او پو

ی چې د «  ار ک ين ه چې په خپلو اړيکو کې يو نوی باب پرانيزو او پر دې مو  موږ په خپلو خبرو کې سال وک
لې کوو ې هلې    .تروريستي عناصرو د محوه کولو لپاره به 

  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکو: ياد ير و لولـ، ال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

چارو وزير حتی وويل چې د دواړو هيوادونو په اړيکو کې د سمندر هومره بدلون راغلی او دواړه د پاکستان د بهرنيو 
امونه اخلي ه کولو لور ته مثبت    ». هيوادونه د اړيکو د 

تل ه په بله واو ولې خبرې بيا سرچپه شوې او هر  ندونو يوه ورځ روسته دا  ر  د .خو د امريکايي جنرال له 
واکونو په پوله کې دچهارشنبې په ورځ  ي مقاماتو وويل چې د دواړو هيوادونو سرحدي   افغانستان او پاکستان پو

ي او دواړه خواوې مقابل لوری د ډزو په پيلولو تورنوي  .پر يو بل دزې ک
ه چې د «  ل تاييد ک ل من ک قومندان جنرال المر لورم کن په خوست واليت کې د افغانستان د سرحدي پوليسو د 

واکونو له لوري پيل شوېدواړ ي خو د ده په وينا ډزې د پاکستاني  واکونو پريو بل ډزې ک   ». و خواوو سرحدي 
رو ته اړتيالري  تونی نه دی او پنجاب په دې سربېره تره ولو په اړه پنجاب ري الو د ړن رو د  دا خبره چې د تره

يوالو ته کولهافغانانو تل، امريکايانو او  و په المل پنجاب نه خواشينی خو امريکايان. ن والو د خپلو ملي  و او لويدي
ان همکار باله ه کې د  روسره ج اوس امريکايان او لويدي دې ته اړ دی چې نه يوازې  د . کاوه او هغه يي تره

اکلي اقدامات هم ترالس الندې ونيسي ي بلکې  ې خبرې وک   . پنجاب د دوه مخ په اړه غو
ه په پنجاب د امريکا او لويدي ي او په دې تو ی او کاری اقدام به دا وی چې په پنجاب خپلې مرستې بندې ک  لوم

رو د روزلو او پاللو مالې زيرمې وچې شي   . کې د تره
  .د افغانستان د اردو پياوړي کول هم په هغو اقداماتو کې راتالی شي چې پنجاب بالخره الرې ته راوستالی شي

پول شي والی او سموالی شيکه هند هم پرشا و ل شي، پنجاب له مست راغور   . او شاباسي ورک
ر د پاکستان د همکارۍ له الرې  وده  د امريکايانو او لويدي دا نظريه چې په افغانستان او سيمه کې تره وخت و

 . جارو کېدای شي، بابيزه او پوچه نظريه وه
 

  پای
ونه    :اخ

ې  ناپا   بېال بېلې بري
 

 
  


