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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

 م٠٢/٠٤/٢٠١٠                      عبدالرحمن فرقاني: ژباړه 
 

 پاکستان نږديوالی او امريکا افغانستان پرسردد
 دهندغيرت راپاروي

   رويتز-نوی دهلی 
يدلی افغانستان کې د نفوذ لپاره کشمکش د کاري چه په ن ه تمام شي ، داسي  په هند کې دا ويره او  پاکستان په 

ه کېبالوکاله د افغانستان په زياتيدو دي چه تشويش مخ پر ي ، پداسې  واو اوږد لوړ هند به د پاکستان الس تر ج
ي چه دحال کې چه دواړه هيوادونه زيار باسي ت و هغه سياسي خال ډکه ک  ختميدو به رامن ته شي  هغه جن پهر 

  . الره اچولي دي پهامريکاکې چه په افغانستان 
ي الکيد ، او د هند او ي شي دا تشويشناک حالت د پاکستان او هند تر من د روغې جوړې خبرې هم زيانمنې ک

ي چه پدې وروستيو کې  پر ودېامريکا تر من هغه مخ   . پياوړي شوي وې اړيکې هم زيانمنې ک
ن کې  تر من  او لوړ رتبه مامورينوو د سياستمدارانامريکاد او  د پوځپدې وروست اون کي د پاکستان  په واشن

پلو نظامي حملو ستاياو د هغو ، تر سره کيدلاستراتيژيکې خبرې لپاره پدې وروستيو کې نه چې پاکستان د طالبانو د
ي هتر سره ک ې تو ان ، او د امريکايانو مرستی پاکستان ته   د طالبانو د سياسي مشران نيول په پاکستان کې، په 

ول  و په هند کېدا  ي د دې المل شوي تر  ين ک واکې د هند رو، دا شعور او احساس نور هم   په  بهل چه 
   .ي  کې ثانوي رول وافغانستان

ه وي چهاو هغه  ين وواکي  چه ، هغه اعتقاد دي دا شعور او احساس نور هم  اکونه د طالبانو سره د دلودي 
ي او دا تيا لری ړ اه لپاره پاکستان ته تر هند ديرهرډول روغې جوړې که چېري لودي وغواړي له افغانستان نه وو

ي نوي را پورته شوي  آسيايي اقتصاکارکيدالي شي  د لودي او کيچنې ک   .دي قوت تر من اړيکې ک
په هند کې داسي احساس دي چې دپاکستان غرور مخ پر : " پدې هکله د هند پخواني وزير الليت مانسين وايي 

ه کې امريکا پري اعتماد کوي او د پاکستان سره دا باور پوخ شوي چه ..زياتيدو دي  په افغانستان  د افغانستان په شخ
   ." لوبويويسي رول ئ ر د امريکا د پالنونو په تنفيذ کېکې به

واکي ي چههم  د هند دا راز احساس پياوړي ک حتونو پر ضد د پاکستان نظامي حملوند د مصلپه افغانساتان کې د ه  
ر کې د پ ان اعتماد پوخ شوي ديد افغانستان په سياسي ډ قتصادي نفوذ تر ياسي او ا د هند س، چيرته چهاکستان پر 

اغلي حامد غانستان کې محدود شوي ود حکومت پر مهال د هند نفوذ په اف که د طالبانو .يرغل الندي نيسي  ، خو د
و وکولي شي د ر پ په افغانستان کېکرزي د حکومت په ل کې هند خپل نفوذ دوي په عقيده د هغو اخه ک تر 

ي چې کيدالي شي  ه عمليات تر سره کشمير ته لدې سيمې نه ورواوړيتندروانو مخيوي وک  ، او د پاکستان په 
ي ي اوک رۍ خالصي ک ي په افغانستان کې د بيا رغونی سربيره پدې ي ، لدې کبله يې په افغانستان کې قنصل
  . رامونه په الره واچولپر

يني مشران د افغانستان د سياسي  ممکن اوروپا او امريکاانس د افغانستان په هکله او دا چهخو د لندن کنفر  د طالبانو 
  .ثبات او استقرار لپاره په حکومت کې ومني په هند کې د ديرو سياستمدارانو ذهنيت بدل ک

ي ده وايي سره ابل او اسالم آباد کې يي دنده تر په ک چه بهادر کومارماتوپخواني ديپلد هند يو د نه  دا راز: "  ک
تيژمن  د سولې پروسه د امريکا داچه  آن تر دې چه د نه منلو خبره ده -نی احساس او شعور او نامرادۍ يو ري

ير په الره واچوي ډهلی پر ضدیوطالبانو سره د ن   ." را پيدا شوي دي -  ديو حرکت په 
صالحې د پروسې په اړوند د دطالبانو سره د م او ،فغانستان په هکله د لندن کنفرانسيني نور سياستپوهان د اخو

ي اوخوشبين  ولي دا تحليل نه مني چې امريکا دې د طالبانو س احساست مبالغه آميز  ت  ره د مصالحې اړوند نرم
  .لومات بهادر کومار ليد لوری بوليدا احساس يوازي د هندي ديپ ، اووي

يالني سرهکستان متمر اغلي کرزي هم  پدې وروستيو کې خپل پام او ترکيز پر پا ي دی او د يو سف   يي د کز ک
 ،خو پاکستان د افغانستان ورور هيواد دي ،ه هند د افغانستان دوست هيواد ديدا سمه ده چ: "  ووييليدلو پر مهال 

  ".جوړه ورور 
و د ، د مومباي له حملو نه وروسته امريکا پر پاکستان فشار راوړوضعيت دايما دا راز ندې پاتې شويخو  تند  تر 

ي  ، د دهند  ډهلي ته يي درلودیووزيرې له سفر نه وروسته چه ن  دامريکا د بهرنيو چارواود. روانو مخنيوي وک
ت استقبال شو ن کې په درن   . صدر اعظم په واشن

ونخو د  د دوي په انهندوان غندي اوير د په افغانستان کې د هند پر مهمانخانه باندي د حمله اړوند د امريکا سوړغبر
  . د دې حملې تر شا د پاکستان الس وپر دې داللت کوي چه



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

اي دي چه: "  کومار وايي بهادر ي دي چې په د تاسف   د باراک اوباما ادارې خپلې ژمنې پدې هکله هيرې ک
  ."پاکستان کې به د يموکرات قوتونه پياوړي کوي 

ول کارونه د پاکستان په مصلحتکيدال   . تمام نشيي شي 
ونکي د يورآسي ي  له اسالم آباد پدې عقيده دي چه: " ي ماريا کوسيستو په خپل رپوت کې ليکل ا په ډل کې سياسي 

ه چه اوږده مهال په ترڅ کې هغه استرابه دامريکا سره زياته همکاري او کومک   په تيژيک توازن ته الره اواره ک
ي چهسيمه کې د هند سره ورته اړتيا لري  تنوپه هکله دير محطاط کا به د پاکستان د  امري، خو داسې بري دې غو

  ."وي 
لي شي نو هند هم لين پدي باور دي چهدهند دولتي مسؤ د سياسي لوبي لپاره ساحه  که پاکستان دعامو اړيکو دا جن 

ي وايي او .لري پا و د: " د انديان اکسپرس ور  ې لپاره دپاکستان سره د مقابلکيدالي شي هند د دې لپاره تيار وي تر 
ي طالبانوله عناصرو سره   ". خبرې وک

کاره ش کيچ هغه مهال را  و په امريکاکې له قانوني و کوم مهال چهخو د هند او امريکا تر من ک تل تر   هند وغو
وري چه پدې وروست مياشت کې يي د يوې امريکايي  الرې نه وتوانيږي چه مسؤلين يي له ديفيد هيدلي سره و

، چه دی د مومباي دانتحاري حملو په هغو اهدافو خبر وو، چهمحکمې په وړا ه د پاسه ندي اعتراف وک کسه ١۶۶ 
ي ووژل شول      .پک

ايه   هغه بازار ته  ريکايي شرکتونه چه په پايله کې يي امي ويد هند پارلمان هغه قانون شن کنوکيدالي شي لدې 
  . ، او دا کار د امريکا د قهر او غضب المل شو بيه يي درلودله  بليونه ډالر١۵٠ شول چه ننوتلي 

ې اعتقاد په اساس رامن د هند په سياسي موسسه کې تشويش د د : "جيش واييابر هند دملي امنيت پخوان مستشارد
ي ته شوي چه خه وو پاکستان غواړي پدې هکله روغې جوړې ته . امريکا غواړي په لن مهال کې له افغانستان 
وي. ي الره اواره ک ر    .او دار دا دې چه دا کار به موږ بيا نويمې لسيزې ته راو

  
  پايان

    
ه کې خپور شوی رپوټ پا    د الرياض په ور

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


