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 ،ې اوسنیوحاالتوک په
 

 ا اړتی  او ستونزې ،اهمیت  ـ ياړیک  نافغانستا او  هند د
 

 
 

پاره واوسنیوچارواکردیوشمی شي یکیدا په ه لږل هداخبر له  باید  هندوستان  چې  وي  لرې  څخه   زغم 
 پام کې هفکتونواوحاالتوپ يدعین چې یباورد ولري، خو ياړیک  له افغانستان سره نږدې ېاوسنیوځانګړوشرایطوک

 سیاسي ياوسنی په تیره بیا په هځپلې افغانستان له پاره په هراړخیزه توګ ېدجګړ ټینګښت اددغواړیکوبی هنیولوسر
مخامخ  هګواښونوسر ي اوفرهنګ  اقتصادي، سیاسي وبیالبیل له هرې خوا له دزموږهیوا چاپیلایر کې چې کاوجیوپولیت

 . شي یکیدا ګام بلالی تبثاوم نیواړی دی
داسې چې ګټه یې په مستقیمه  ېپه بیا جوړونه ک ندافغانستارډال هملیاردون په افغانستان کې ېوکتیروشلوکال هندوستان په

 هیواد یلو ياییآس ن پرلورروا ۍاوترق ودې ېدښ اوس هم دغه کړل چې څخر هرسید و هخلکوت ندافغانستا توګه
  ي.ته دوام ورکړ وخپلومرست سره ود افغانستان له خلک  یتیارد

 : یادونه وکړم هلنډومرست يدیولړهند ېبرخوک ېدووالند غواړم په  ه دمخ هترهرڅ رڅ کېتپه دغه  
 ېجوړولو ک ادارې په ېعصر ېدیو هند په دغه برخه له افغانستان سره : کې هرغاون په بیا ن دافغانستا - لومړی
 ياومل لویې ېره برخه کپه ه ددهیوا له پاره ندافغانستا یې هبرسیر پروژو وپریوشمیروړ ،هستیخوا ه وړونډ ېدپاملرن

لکه  په کړې لتمویو خدمتون یوبرښنایااوبود پروژې  پروژه هوی يهغوک چې   شمالي هلوتړازمرکد  د دهیوا لویه 
 د افغانستان ېهمداس .لسره وتړ م ه هکرښې په وسیل  ی دبرښنای هتونی الور اویوشمیرنو کابل  یو. دو هسر ودګاونډیوهیوا

 د ،ښې نمونې بڼه یې غوړه کړه تۍ دسد دو ودخلک  ندهنداوافغانستا بند چې اسلم په هرات کې د ،ودانۍ   ندپارلما
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افغانستان  ېی ې، همداس را واستول هپه موخ وخدمتون هدعام افغانستان ته  یې هسلګونوبسون چې په هبسونوپروژ ښاري
جوړون ، نوې دته   بیا  ادارې  تخنیکي  او  یې چې هو هعصري  وسل وترمرست  ودهغوهیواد اهمیت  هغوی   هچې 
په  ندافغا پوځونه  وال لوړ اخاطرر وژنې  هم  ول  ټولې مرستې ماوه استولي  دغه  پرته  موږله شکه  و.   انساني 

 . بولو ېهیردونک  کې نه تسیل اوږده هپودمرست ندهنداوافغانستا
 ېلسیزوک په تیرو دریون  امخې چې زه یې لرم هندوست هدهغوموثقومعلوماتول : ېبرخوک یاوعلم یتعلیم په  -دویم
 نپه هندوستا ېلسیزوک و دریورتی ، په هستیخوا برخه ېجوړونک وا هروزنه کې لوی ياومسلک  علمي هځوانانوپ ندافغا
کچې کې وې بشپړې   ياوماستر سلیسان کړې چې اکثریت یي په ه لوړزد ځوانانو خپلې نزیاتوافغا  زرو وترشپیت ېک

 ک په توګهالرونکي ځو لدتحصی ېسمبالولوک ادارې په ېدنو یې  هاودلت افغانستان ته راغلل هبیرت دغه ځوانان  کړې،
 وکادرون ، په دغو اداره یې په ورانه او له منځه تللې ګنډواله اداره باندې ودروله ېاونو هستیخوا برخه ېجوړونک 

 په سلګونه افغان ځوانان وروزل ېبرخوک په ومعلو ياوسیاس ، اقتصاد  و، کان سکمپیوترسانی انجنیري ،  ، بط د ېک
 وترپنځلسوزر ېهندک افغانستان دم ګړې په هم ېسختوحاالتوک و غدغه لړۍ تراوسه هم روانه ده ان چې په د ېچ،شول

دوو زرو  رتکونکو  زده  وددغ له سختو ستونزو سره مخامخ دي ه امل هدوروستیوحوادثول لري چې يک کون زیات زده
 په ه ت ېویز د دهنوا دي ېپه افغانستان کې بند پات سهمداو دي  ېکړ ې یې زده کړچې یو، دوه ، دری کاله   تزیا

 .دي تانتظارناس
 ودپراخ ېاوهمداس ادهغوپراختی  لجوړوواوښونځیودپوهنتون برخې لکه ېنورونوسلګ  په هبرسیر دوو برخو وپردغ

 روانې وې چې  ېترچترالند د سارک هیوادو د سازمان  ې وړهڅ پاره په هندوستان کې د پاملرنې هاړیکول فرهنګي
 .هورښود هیواد په توګه نمتمد هدیو نړۍ ته هڅیر افغانستان يعصروا نوي دهغوټولو
ټه کې ل هکیدوپ هښد و دخپلواړیک  اړتیا شته چې کابل باید له ډیلي سره ېدد هترپخوازیات چې اوس هدیادولووړد ځکه

 سیمه کې هاوپ يکیږ ان بسیاځد دی چې په اقتصادي لحاظ په خپل  اهیو ییوازن کې ااسی په  شي ، هندوستان نن سبا
پرته  ېکواوسنیوسختوحاالت  کوي، چې کوالی شي په هسرراپورت ځواک په توګه ياوپوځ نوي اقتصادي، علمي هدیو

مرستې وکړي . افغانستان  يلوی يیې لر نګاوڼدیا صحری ېنږدږزمو ېچ هله دې چې افغانستان ته کوم ناوړه نیت لک 
له افغانستان سره  وا ه یوباخبر ېچاروک د افغانستان په ېچرسف ګسین يپ جي ل وزیر امرستی ددباندنیوچارو ددهن ته
 افغانستان داو ندهغریو   ېک هپه برخ وسمبالول اړیکو د بیا ودخلکوترخلک  دهند د افغانستان او دی تلومایپ د یواخوږخ

    .یی عملي پایله هم وګورو هزرترزر دې هیله چې هپ.دی ګام ناواړی مهم هولس په ګټ يدځوریدل
،  يش   چې په دغه برخه کې لویه برخه ترسره کوالی هد هنمایندګیوڅخ يهغوسیاس ه لهو د افغانستان سفارت ی ېهندک په

 ياوفرهنګ  د تاریخي ناوافغانستا داودهن وکړي بتازیتواس سیاسي ندافغانستا روحیه هدیپلوماتیک  باید چې په ملي او
 نه ،هیوازې د افغانستان د خلکو له پار اپربن اړتیا وو و یپلوماتیک  داو يداوسنیوسیاس ښې سمبالتیا په برخه کې داړیکو
 ...خدمتونو جوګه شي يدمل هاوقوماند نامه هډلواواشخاصوپ ودځانګړ

افغانستا نهندافغانستا او  ، دهن نته  لري  اړتیا  په یهندکوال ته  په   ې اوسنیوسختوشرایطوک شي  سره  افغانستان  له 
 خپل ههندسر زموږ هیله داده چې چارواکي له .وکړي ېوړمرست د پاملرنې ېبرخوک اقتصادي، فرهنګی او تخنیکي

 کړي، دم ګړۍ يعادر خاط اړتیاوو په یمتعلی او يطب و اړین ددخلکو نفشارونودافغانستا و یباندن پرته له هرډول ياړیک 
، يانتظاروباس هت ېویز په نیت را روان دی د هند ېاودرملنوکړ زره افغانان چې زیاتره یې هندوستان ته د زده  ااوی

زره د ناننورافغا زره تڅلویښ نږدې ،نمحصلی پنځلس  کې  هند   له هاحوادثوپرګن سختو افغاني واوسنی په 
   شي !؟ لواورید ېی   دي، چې باید غږ ناوګریوا الس هسروو اتنګسی ياوسفر یسختواقتصاد
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