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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       رينآشاه ولی  :ليکوال    ١٧-٠٥-٢٠١١  ني
 

  ستراتيژيکه ملګرتيا که سپېن سترګۍ او دوکه
ۍ برخه (    )لوم

 
ه زيات  .حقيقت دی چې پاکستان کوم پخوانی اوږد تاريخ نه لری رګند يو دا  کاله  مخکی د انګريزی ۶٠يوازی 

و کېچ ر او د عملی کولو موخو ورستيو او دسيسو کېالک ګرد پ  را په خاطر وستلو اپه سېمه کې د هميشنی ک
ول شو ت له مخی شمالی، .وزي همدی پالن  سويلی برخی يې د انګريزانو د لويدي او دغه هيواد د جغرافيايې جوړ

کېچ روان وساتی له   تاريخی افغانستان نه د تنو افغانانو له مخی چې په سېمه کې ک ديورند د  او ارادی پرته د دغو
ای شوی دی ی په اساس جدا ک نی کر پاتی برخه يې دلوی هند نه قيچی شوی چې اوسنۍ پاکستان تری  او .کرغي

اقتصادی  او امريکا په مالت او انګريز په سرکې د دغه هيواد خپل دغه لن تاريخ کې د لويدي او. جوړشوی دی
ت يې موندلی دی تراوسه چليدلی او مرستو ی ډب زه په داډ سره ويلی شم که همدا اوس د .پاي   شې ددغو مرستو ل

ومهموستونزو.  دغه هيواد د پاشلوامکان حتمی دی سره الس او  پاکستان د همغو جوړيدونه بيا ترننه پوری د 
ه چې د-١. ګريوان دی نه کر ګرکې سره وهلی او  د ډيورند کرغي تانه يې په  نېم  سرحدی پولی دواړه خوا پ

تنو او ی، او د پ و ک تونکو د هميشنيو بلو واکمن دولت د موجوديت  او رزومبا خپلواکئ غو په افغانستان کې د يو
ی  اقتصادی او اقتصادی موقعيت دهند د رنګه چې د پاکستان دغه سياسی، .کشمېرستونزه د -٢. نه وېره لوی پو

افغانستان ته اړتيا لری چې په دی هيواد کې د  امنيتی  ګواښ سره مخ دی له دی امله پاکستان، واک په وړاندی د
ی اودوی ي ه موقع وی چې هند کې خپلو او .ناروغ  حکومت وجود ولری يا کمزوری، و السپو  ورانکاريو دوی ته 

و او کورد د -٣. تروريستی موخو ته دوام ورکولی وشی او تنو، بلو تونکوغورزنګونو  ننه د پ کشمېری ازادی غو
  .ريدهتری سخته ويره د هيواد د پاشلواو تجزيې ترب مخنيوی او ګوندونو او
ګيو، د -۴ امريکا سره چې  غرب او د ملګرتيا ساتل، او اړيکو ستراتيژيکو سپين سترګيو سره د او دوکو برګيو، ولو

ولو ت لری ورته تر   . خورا ارز
ی ګام کې  اهميت په نظرکې نيولو د فکتورونو دغوپورتنيو د سره پاکستانی واکداران دی ته اړتيا درلوده چې په لوم

پاله ډلی او او ی جاسوسی شبکوانګريز يې د ګروپونه وروزی او  سی ای يې په مرسته په قبايلی سيموکې اسالمی بنس
پالنی روزنيز  ضد ترقی، عقيدوی او غومرکزونوکې دينی، په د مرکزونه پرانيزی او په دغوسيموکې د اسالمی  بنس

تنو تکنالوژی مخه  ډب او بشری حقوقو پرمخت او ای يې غيرپ برخوکې  نورو  پنجاب، سند اوسيمو پر
ی لوړاوعالی پوهنتونونه جوړاو ولکی  دغه اسالم پاله ډلی د ای اس ای تر .نوری بشری اسانتياوی ورپه برخه ک

تونخوا، و، الندی د پ ترور تر بريده  سياسی وژنو، د تحقير  او ګوندی مشران تهديد، قومی او کشمېرسياسی، بلو
ی، انګی دی، ه ګوندونه چې ددغه بنستپال صرفه نه ده ک پارلمانونو او   مجلسونوته هم الره  پاکستان استخباراتی 

کزی او وليخان، عزيزالرحمان لخوا وار وار، او قاضی حسين احمد  موندلی چې د تانه  مشران  محمود خان ا نورپ
ل شوی دی ملی يووالی ضد او د پاکستان د   .بيلتون عاملين ګ

ه کې له بيال بيلوهيوادونو  وموکلونوکې د٩٠ او٨٠ ډول پاکستان په  همدا تل شوو افغانستان په جګ اسالمی  راغو
يواو بنس پاله ډلو او ، بد ماشومافيايې ک مجا هدينو په نامه يادول او اوس  امريکا د ياغيانو نه چې هغه مهال لويدي

تروريستی  او ا په مستقيم ډول د انسان وژونکوي پاکستان په الس او ډالری د يې ترهګراو القاعده بولی په بيليونونو
ضد بشری فعاليتونو په  دغه ګروپونه  د ورانکاريو او په برخه کې ولګولی او د سمبالولو روزنيزو مرکزونو

کيالک او افغانستان ته وليګدول شوی، د خاطرهند او ی مور شوه يرغل نه را شوروی    او  .وروسته د پاکستان چ
چې د انی اسالمی تنظيمونوکې دومره اغيزمن کارای اس ای په افغ جنايتونو  تولو تنظيمونومشرانو د همدو ترسره ک

ن د هيواد ملی افتخارات او ارضی تماميت د ل تر امريکا دهغه مهال  ستراتيژی د  غرب، د.  ګواښ سره مخ ک
 دلته  شوروی پلوه دموکراتيک نظام په خاص ډول  افغانستان کې چې تازه شوروی اتحاد د نفوذ مخنيوی په سيمه  او

ون په نتيجه کې د د که  د پاکستان غواوی  .خلق دموکراتيک ګوند تررهبری رامن ته شوی و يووسلوال پا نو 
ولوهيوادونواقتصادی او لنګی شوی او ۍ   نظامی مرستی د پاکستان په الس د د هغه وخت شوروی اتحاد ضد ن

په هند او افغانستان کې د  روزنو او تجهيز، د دالقاعدی نا منظمه ګروپونو او انوتروريست افراطی اسالم پالو ډلو،
 دهشت، وژنو او  ورانکاريو لپاره په کارواچولی، چې همدی غرب او امريکا په خپله الس پاکستان د تروريزم او

ول او القاعدی مور خپلی  يواالن يې دشوروی اتحاد د ړنګيدو وروسته چې امريکا او ورسره ان د.  پالرو ګر
ی او اقتصادی مرستی ډب  بيا يې  نور هم د. ستراتيژی اصلی موخی ته رسيدلی ول پاکستان سره هغه پريمانه پو

ی او هم د دغو وروسته پاکستانی چارواکو د ای اس ای  د شوروی دماتی او وتلو.  افراطی تروريستی ډلوسره ک



 
 

 
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 ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 مالت چې د پاکستان د اردو تروريستی ګروپونو او نورو  تنظيمی ډلوافغانی اسالمی دغو ترمستقيمی رهبری الندی د
و جبهوکې د ورسره ول، ل،  اما د افغانستان د وخت حاکميت بی د  افغانستان پرحريم تېری او په  بريدونه پيل ک

ه او شوروی د موجوديت نه په مستقالنه ډول د لی دا واربيا د فاع وک  . سره مخ شویناکا ميو د پاکستان دغه هلی 
ی اقتصادی او پاکستان چې د يوی خوا يې هغه پريمانه د غرب، اوس نو ولی شوروی ضد ن نظامی  امريکا او 

ی او هم يې چې هومره پانګونی په افراطی اسالمی ډلو ی  مرستی له السه ورک په افغانستان  کې د خپل يوالسپو
ولی نا هيل نظام د ی وی  که دی ته اړ شو چې هم د غرب، ی شوی،راوستو په خاطر تر  سره ک امريکا سره په  نو 

القاعدی شبکی سره چې په دغه  او اسالم پالو ډلو تروريستی او تولو هغو هم د خپله ستراتيژی کې بدلون راولی او
ی   . هيواد کې اوسي

  
  نوربيا

   
 

  


