
-د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول او ځاي:  

ډاکټر نجیب هللا او د مجاهدینو د سولې په دوران  د پاکستان رول د-۱

 کې څنګه وه؟

تر هر څه لومړي د تیرو پنځو لسیزو راپدیخوا د سولییزو خبرو دوران  

کې د پاکستان پر رول خبري کوم او وروسته بیا اوسنۍ سولې ته 

معلومه خبره ده چې پاکستان د افغانستان یو ازلي دښمن دا  .راګرځم

دي او تل یې هڅه کړي ترڅو افغانستان کې د مرکزي او قوي حکومت 

 او دولت مخه ونیسي.

ترمنځ د سولې مخه پاکستان ونیوله د ډاکټر نجیب هللا او د مجاهدینو 

د  همدغه پاکستان وه چې د مجاهدینو اخیر یې نجیب په دار هم کړ،

د  الري یې موقت حکومت جوړ کړ او نجیب هللا یې د واکه لیري کړ.

هوایي اسلحي او منظم دولت هغه وخت قوي اردو، نظامي تجهیزات، 

 ټول له منځه یوړل.

، او مجاهدینو یې بیا یې د مجاهدینو ترمنځ دوه مخې سیاست ولوبوه

په . پدي ډول د پاکستان د السوهنې خپلو کې جوړامد ته پرینښودل

اساس زمونږ افغانستان کورنۍ جنګ ته ټیل وهل شو. ښارونه ړنګ 

. په شول، تعلیمي اداري بندي شوي، مدرسې په بمونو والوزول شوي

شهیدان زرهاوو بیګناه خلک پدغه کورنۍ جنګ کې د پاکستان له السه 

 شول.

د افغان سولې لپاره د پاکستان شرطونه کوم دي او د کوم امتیاز په -۲

 تمه دي؟

 غني اشرف جالالتماب ولسمشر د او رئیس پخوانی امنیت ملي د

 بدل په سولي د ورته پاکستان چي وایي، صالح امرهللا مرستیال لومړی

.وه کړي وړاندي شرطونه ۱۱ کي  



 وینا په ته کنفرانس امن د کي کابل په خبري دا صالح امرهللا ښاغلي

خبري ما په خپله هم  او په هغه ورځ د صالح صاحب دا وکړي کي

 واوریدي.

:کړه زیاته نوموړي  

وو منل کرښي ډیورنډ د شرط لومړی   

کېږي تړل کونسلګري هند د به کي ننګرهار او هرات کندهار، په دوهم  

کېږي روزل کي پاکستان په به برخه دریمه پوځ افغان د دریم  

کېږي یو به استخبارات پاکستان او افغانستان څلورم  

 پرې اړیکي سره نړۍ غربي د توګه بشپړه په به حکومت افغان پنځم

کوي تړون ستراتیژک سره چین او پاکستان د ئې به ځای پر او کوي  

کېږي پرې به اړیکي سیاسي او سوداګریزي افغانستان او هند د شپږم  

 بشپړه مخ پر پاکستان د الر تلونکې ته اسیا منځنۍ به افغانستان اووم

 خالصوي

 او چین یواځي باید حق قرارداد د زیرمو طبیعي کي افغانستان  اتم

.ولري پاکستان  

د کونړ پر سیند د اوبو ډیم نه جوړول -نهم:  

دغو شرطونو ته په کتو خو داسي نه ښکاري چې پاکستان دې اوسنۍ 

 سوله کې رښتنۍ اووسي.

اوس پوښتنه داده چې پخوا پاکستان د صلحي په بدل کې ددغو شرطونه 

ایا اوس هم دغه غوښتنه لري او که نه؟، غوښتنه کوله  

اوس هم پاکستان حکومت هم په مستقیم ډول او هم د طالبانو له الري 

په غیر مستقیم ډول د خپلو ګټو په هڅه کې ده. او څنګه چې پکار وه 

 هغسي رښتنې همکاري نده کړي.



 

هند اړیکې او پر افغان سوله یې اغیزي؟ -د پاکستان-۳  

. دي ګاونډیان مخالف سرسخته دوه بل یو د کې سیمه په هند او پاکستان

 دې د. کړي ډب مخه نفوذ د بل یو د کې سیمه په چې کوي هڅه دواړه

 وضعیت پر افغانستان د جګړې نیابتي او رقابتونه هېوادونو دواړو

 له بل یو د کې افغانستان په دواړه پاکستان او هند. لري اغېز مستقیم

 رامنځ له پاکستان د او ازادۍ له هند د کبله همدې له. لري وېره نه نفوذ

 سیاست بهرني په هېوادونو دواړو دې د ته افغانستان وروسته، کېدو ته

 کوي هڅه هېوادونه دواړه. شوی ورکړل ځای مهم او ځانګړی یو کې

 حکومت یو داسې لږه تر لږ هم یا خوښې د دوی د کې افغانستان په چې

.وي پلوی دوی د چې شي، ته رامنځ  

 منځ تر هڅو د کولو نفوذ د هېوادونو دوو دغو د کې افغانستان په البته

 د الرې له مناسباتو تجارتي او اقتصادي سیاسي، د هند شته، توپیر یو

 له( ورانکاریو او جګړې) ډلو نیابتي د پاکستان او دی کې لټه په نفوذ

 الرې

دا خبره د پاکستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت هم په بار بار 

یعني  کړي ده چې د افغانستان سوله د کشمیر له مسلې سره تړلي ده.

ترڅو چې د کشمیر مسله حل شوي نه وي دا ناممکنه ده چې پاکستان 

 دې د افغانستان سوله کې رښتنې رول ولوبوي.

 ضد ترهګرۍ» د امریکا د افغانستان په وروسته کال م ۲۰۰۱ له

 دا او پیل جګړه ضد پر «ترهګرۍ» د هم دولت افغان امله له «جګړې

 افغان د کې برخه دې په. وګڼله برخه یوه سیاست بهرني خپل د یې

 توازن یې کې قضایاوو ییزوسیمه په چې وه دا ستونزه لویه یوه دولت

 توګه، په بېلګې د. منځ تر پاکستان او هند د بیا تېره په ساتالی، شو ونه

 سره لوري هندي له اړیکې حکومت افغان د کې دوره په کرزي حامد د

 د پاکستان د چاره دغه خو وې؛ نږدې ډېرې پرتله په پاکستان د



 په مشرف پرویز جنرال ولسمشر پخوانی پاکستان د. وه سبب ناخوښۍ

 طالبانو افغان له وروسته کال م ۲۰۰۱ له موږ»: وایي کې مرکه یوه

 هند له کرزي حامد ولسمشر افغان چې وکړ، مالتړ کبله دې له څخه

«.وکړي ګوزار پاکستان پر شا له چې وه کړې مرسته سره  

 

 رامنځ په حکومت یووالي ملي د مشرۍ په غني ولسمشر د همدارنگه

 نږدې ډېرې اړیکې آباد اسالم او کابل د کې لومړیو په سره، کېدو ته

 ونه سفر هېڅ ته هند کې میاشتو شپږو لومړیو په غني ولسمشر. شوې

 سفرونه چارواکو د منځ تر اباد اسالم -کابل د مهال دغه برعکس او کړ

 پاتې کې کېدو عملي په ژمنو خپلو د پاکستان چې کله خو شول؛ زیات

 میز خبرو د سولې د کې مارچ په کال م ۲۰۱۵ د یې طالبان او راغی

 ورو بېرته اړیکې ګرمې هېوادونو دواړو د نو کړای، شو نه حاضر ته

.شوې سړېدو په ورو  

. لري اړخونه نړیوال او ییز سیمه داخلي، جګړه روانه کې افغانستان په

 ټکنۍ هڅې سولې د یې کې رسېدو ته  پای په چې ده امله همدې له

 چې ده، دا ننګوونکې ټولو تر لپاره سولې د کې افغانستان. ښکاري

 دخیلو د کې قضیه په او قدرتونو ییزوسیمه خواوو، ښکیلو د څرنګه

 دا څو شي، ونیول کې نظر په کې چوکاټ یوه په ګټې مشروع اړخونو

.شي بریالۍ پروسه  

 

 د افغانستان د څرنګوالی اړیکو د پاکستان او هند د کچه په سیمې د

 په سولې افغان د پاکستان. کیږي ګڼل اړخ مهم یو سولې او جګړې

 اماده ته همکارۍ امله له فشارونو سختو د امریکا د کې پروسه روانه

 طالبانو -امریکا د خالصون، په برادر عبدالغني مال د پاکستان ښکاري،

 کې برخه په خبرو االفغاني بین د تازه او لیک هوکړه سولې د منځ تر

 ژمن یو کې برخه په تامین د سولې افغان د ځان سره ځلو هلو په



 ځای خپل په شبهات او شک نیت پر پاکستان د هم ال خو ښیي؛ ګاونډی

 او طالبانو حکومت، افغان له برعکس، تېر د ظاهرا   پاکستان. دي

 کې هڅه په ساتلو روابطو ښو د سره خواوو واړو درې ایاالتو متحده

 ایاالتو متحده او حکومت افغان) اړخونو دوو له قضیې د هند خو دی،

.دی کې ارتباط په( سره  

 

 

اوسنۍ سوله کې رښتنې دي او که نه  واقعي معنا په پاکستان پهایا -۵

لوبه کوي؟ بیا کومه  

که مونږ او تاسو د پاکستان تیر سیاستونو ته فکر وکړو نو داسي خو نه 

 ښکاري چې پاکستان دې په سوله کې رښتني وي.

 و پهکله چې جاللتماب اشرف غني د لومړي ځل لپاره ریئس جمهور ش

 یاسیس له  او ړوک ته پاکستان سفر نىړلوم خپل  یې ېک کال م ۲۰۱۴

 ته ویک چیا یج مرکز ستر ځپو د آن یې وروسته دویل له سره چارواکو

 نایو په پوهانو کار ځیپو او یاسیس د او ړک کارهښ ور سر هم

د ي وکښلي خو ښکر هم وړهوک ړل وی په سره پاکستان له ړینومو

 ېواکګ ېچ رلهګېوان ېداس حکومت یووالی یمل د دوېرېت په وخت

 پر سفر د یغن یاغلښ د ېچ وعدو او وړهوک هغو پر یلور یپاکستان

 زور ېپس ال ګړېج ېک وادېه په کهځ د،ېدر نه و ،ېو ړېک یې مهال

 تر ځور هم تلفات خلکو یملک د ګنڅتر تلفاتو ینظام د او ستیواخ

 ۍباور ېب د سره وادېه ادی له هګتو ېهمد په نو شول، ړلو خورا ېبل

 مږشپ په هړز ایآس د ېک امرتسر په هند د شوه، ته ځرامن ېلځ ایب فضاء

 د ېچ مرسته ېشو اعالم هغه پاکستان د یغن یاغلښ ېک کنفرانس

 منله نه و هم وه، ړېک اعالم یې لپاره ګپرمخت یاقتصاد د افغانستان

 په ېمرست د ستلیاخ الس وادېه ادی د یې خهڅ ړمالت له زمیترور د او



 ړمالت په والو وسله مخالفو د یې لورى پاکستان د او لګڼو مهم ولډان

.ړک مالمت  مخامخ  

دا صرف د پاکستان دوه مخي پالیسي د ملي وحدت د حکومت پر 

وړاندي نه وه، پاکستان د ښاغلي ولسمشر حامد کرزي په وخت کې هم 

د افغانستان پر وړاندي دوه مخي سیاست کوه او مستقیما یې د طالبانو 

او هغه طالبان مشران چې د سولې مالتړې وه یا  تجهیز او مالتړ کوو.

یا ونیول.ووژل   

 پخواني پاکستاني د ېک نګټواشن پهد پاکستان د رول په اړه 

 د سوله افغان څه وخت مخکي ویلي وه حقاني نیحس ریسف

 پر لپاره ېمود هڅ د کوي هڅه پاکستان ده. رامهډ وهی پاکستان

 له حقاني زیاته کړي وه .يړک راکم فشار کایامر د انځ

 طالبان به وروسته وتلو تر واکونوځ کایيیامر د خهڅ افغانستان

زیاته  هګړج ېاندړو پر حکومت افغانستان د ړمالت په پاکستان د

 کړي.

دافغانستان په سوله کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي 

 هند له کرزي یاغلښاړه نیوکه کړي وه. د پاکستان رول په 

 افغانستان د سره ریکشم له:لیوو ېک مرکه په سره ڼېپاځور

 ید د هڅه پاکستان د لپاره ورکولو هړا ریبه د ېدسول

 ېالرګت ېخپل د افغانستان الهم وادیه دا ېچ کوي یېکارندوښ

 ریکشم ده،د انیز په افغانستان د ایب دا ېچ بولي یاځ ژور لپاره

 او نویو نه ېکړیا یڅه ځترمن ریبه د ېسول د افغانستان د او ویښپ

 له ریبه ېدسول افغانستان د ړیک ونه هڅه پاکستان وی مند لهیه

.یسیون ېک ولکه په لري یې ېک ریکشم په ېچ سره موخو هغو  

اوس د افغانستان حکومت ته پکار ده ترڅو په روانه سوله کې د 

پاکستان د دوه مخي سیاست سره محتانه چلند کړي او پاکستان په 



که نه لیري نده چې دا سوله هم  واقعي معنا سولې ته ژمن کړي.

ډرامه او د وخت ضایع وي.یوه   

د پاکستان ګټې څه دي؟افغان سوله کې -۶  

 نو ولوبوي رول رښتني کې سوله په افغانستان د پاکستان چیري که

 ورته دلته هغي له ځینی چې کړو ترالسه مفاد ډیر واقعا به پاکستان

.کومه اشاره  

ګرځي المل پرمختګ اقتصادي د پاکستان د سوله افغان-:اول  

 ځکه دي؛ ګټه په پاکستان د سوله او امنیت افغانستان د وایي؛ پاکستان

 اقتصاد هېواد ددغه او کوي پراختیا سوداګري پاکستان د توګه دې په

.غوړېږي  

 خړ د ترهګري د او خالصون پاکستان د څخه انزوا نړیوالې د-:دوهم

ویستل ځان لیست  

کول ترالسه مرستې نغدي د څخه امریکا-:دریم  

 په افغانستان د او کمول نفوذ د هند د کې افغانستان په-:څلورم

ښکیلتیا پاکستان د کې چارو سیاسي او پرمختایی اقتصادي،  

 د پاکستان چې شي کولي کې سوله په همکاري رښتنې پاکستان -:پنځم

.کړي ترالسه فرصت سوداګرۍ د ته اسیا منځنی الرې له افغانستان  

 وباسي څخه لیست خړ له  ادارې مالټر د څخه ټروریزم له ځان-:شپږم

. 

 د کې افغانستان په چې شي کولی الري له سولي د پاکستان-:اووم

.ونیسي مخه پلویانو پراخیدونکي د غورځنګ ژغورني پښتون  

 طوفان د ویره زیاته ټولو تر مهال اوس پاکستان چې بولم وړ یادونې د

.لري څخه غورځنګ ژغورني پښتون د راټوکیدونکي د شان په  



 سیپیک پروسه اقتصادي او ستراتیژیک نوي چین او پاکستان د -:اتم

 منزوي هند شي کولي کې منطقه په پاکستان سره دخول افغانستان د کې

.کړي  

: رنځپوه عرفان پټان کامويترتیب کوونکي  

 

-ماخذونه:  

وزین انایار-۱  

(وډیرا ميږسپو) االسالم اءیض ـ رانيېش-۲  

مرکه کرزي حامد د سره ڼېپاځور هند د-۳  

کابل ـ اژانس خبري جمهوري-۴  

کنهیل روان هللا عیرف مرکزـ کوړیا زویا مهیس او کویژیسترات-۵  

کنهیل ازيین داود محمد ـ ازيین-۶  

هڼپاځور کندهار-۷  

هڼپا بیو روهي-۸  

ېک کنفرانس امن کابل د نایو صالح امرهللا-۹  

 

 

 

 

 

 



-:ژاندنهیپ هډلن مؤلف  

 د کاموي انټپ عرفان پوهځرن

 رهارګنن د او زوي محمد لعل

 د ولسوالي ېکام د تیوال

 دونکيیاوس کلي یرعت المیش

 په صاحب کاموي. دي

 ېک کال شمسي هجري1375

 سمون سره کال م1996 د ېچ

 شپه په اختر ېکوچن  د خوري

 صاحب کاموي. دي دليیږیز

 د ړېک زده ۍنړلوم ېخپل

 محمد مولوي په ولسوالي ېکام

 یې ړېک زده ثانوي او دي، رسولي سرته ېک ځېوونښ متوسط میابراه

 هجري 1394 په او ورسولي، سرته ېک سهیل عالي یعل مراد د ایب

 کانکور د کال همدغه د. شو فارغ درجه یاعل په تري ېک کال شمسي

 کاموي اغليښ. شو اليیبر ته يځپوهن طب رهارګنن د ېک نهیازمو په

.دي محصل کال مځپن د يځپوهن طب د رهارګنن د هم اوس صاحب  

 تنوښپ او ېژب توښپ د ېچ اساس په نهیم هغه د صاحب کاموي محترم

 لیپ ړېژبا او ۍکوالیل په خهڅ عمر له ۍوانځ خپل د لري یې سره

 ګنځغور ژبژغورني د صاحب کاموي ېچ وي نه مو رهېه. وه يړک

 ګېانڅ رهارګنن د ګنځغور ددغه لپاره وخت اتیز د او يړغ فعال

. وه هم مسول  

:له دي عبارت اثار شوي کلیل نور انټپ د  

ناچاپ ـ افغان نیالد حمال دیس عالمه-۱  

ناچاپ ــ کشنريډ توښپ وټ شیلګان کیاسالم-۲  

ناچاپ ــ انونهیز هغوي د او درمل یډاوپ-۳  



ناچاپ ــ ژانيیوپ جمهوران سیرئ یېکایامر-۴  

 عبارت ېچ کليیل هم مقالي ېنځی ګنڅتر کتابونو د صاحب کاموي

:له دي  

م2020 ــ رول پاکستان د ېک سوله افغانستان د-۱  

 الري حل او عوامل ایتړکک د هوا د ېک ارونوښ ویلو افغانستان د-۲

م2020ــ  

لهیه په اوویبر نورو د کاموي انټپ عرفان پوهځرن د  

Whatsapp: 0782292067 

Email: irfanp518@gmail.com 


