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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۸/۰۶/۲۰۱۷          فيخوشحال آص
 

 باد ـ بیجینګ مثلثآابل ـ اسالم ک
 

 چین ولې غواړي د افغانستان او پاکستان منځګړیتوب وکړي؟
 

د  کي څنډه په ناستې د سازمان همکاریو د شانګهای د وړاندې ورځې څووروسته له هغې چې افغان ولمسشر غني 
وکتل؛ چین له افغان ولسمشر چین د خلکو له ولسمشر شي جینګ پینګ او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره 

سره ژمنه کړې چې د کابل او اسالم آباد د کړکیچنو اړیکو د بیا رغولو لپاره منځګړیتوب کوي. په دغه کتنه کې د 
سالم د اړیکو رغولو ژمنه وکړه او د پاکستان صدراعظم یو ځل بیا د ترهګرۍ سره په آچین ولسمشر د کابل او 

 وزیر چارو بهرنیو د چین د ویلي، ماڼۍ ولسمشرۍ همکارۍ ژمنې وکړې. اوسمبارزه کې له افغانستان سره د 
 .راشي ته کابل موخه په هوارولو الرې د ته ناستې چین ـ پاکستان ـ افغانستان د به یي وانګ

اساسي پوښتنې دا دي چې چین ولې غواړي د کابل او اسالم آباد کړکېچنو اړیکو په رغولو کې منځګړیتوب وکړي؟ 
 کې د چین ګټه څه ده؟  باد اړیکو په رغولوآاو د کابل او اسالم 

 د کابل ـ اسالم آباد اړیکو رغول د چین لپاره خورا د اهمیت وړ دي ځکه چې:
کابل او اسالم آباد اړیکې ترینګلې شوي دي نو په مقابل کې یې د کابل ـ ډهلي اړیکې په وروستیو کې چې د  لومړی:

د ال پراختیا پر لور روانې دي. وروستۍ بېلګه یې د افغانستان ـ هند کارګو تر منځ هوایې الوتنې دي. اوس چین هو 
او هندوستان هم د ترینګلو اړیکو  به هو د پاکستان په شان په افغانستان کې د هندوستان له نفوذه کړیږي. ځکه چین

سابقه لري. اوس د کابل او اسالم آباد ترینګلو اړیکو په افغانستان کې د هندوستان د حضور د پراختیا لپاره ښه 
زمینه برابره کړې ده. او چین نه غواړي چې سیال یې په افغانستان کې د ده په پرتله ډیر نفوذ ولري. د همدې لپاره 

 باد اړیکې ورغوي.آي اړیکو د ال پراختیا مخنیوی وکړي نو چین اړی دی څو د کابل او اسالم چې د کابل ـ ډهل
په وروستیو کې چې د کابل او اسالم اباد اړیکې ترینګلې شوي دي نو دغې حالت په نړیواله کچه د پاکستان  دویم:

سیمه کې ترهګري خپروي، په خپل حیثیت ته سخته ضربه ورکړې ده. پاکستان د دې په خاطر چې په افغانستان او 
کور کې یې ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه او روزنځایونه ورکړي دي نو په نړیواله کچه یې اعتبار ته زیان 

. او دا چې پاکستان او چین دواړه رسیدلی دی. په دې لړ کې په پاکستان د غربي هیوادونو بې اعتمادي هم ډیریږي
لري نو پاکستان د چین لپاره نیږدې ستراتیژیک ملګری کیدلی شي. نو په همدې له هندوستان سره ورته ستونزه 

اساس په نړیواله کچه پر پاکستان د غربي هیوادونو بې اعتمادي د چین لپاره د منلو وړ نه ده. همدا دی چې اوس 
 غواړي د کابل او اسالم آباد اړیکې ورغوي او پاکستان له انزوا راوګرځوي.

 جینګ څه وغواړي؟کابل باید له بی
په داسې حال کې چې افغان حکومت چین د یو ښه ګاونډي په توګه، د یو اقتصادي قدرت په توګه او په وروستیو کې 
د کابل ـ اسالم آباد په اړیکو کې د یو دخیل هیواد په توګه پیژني؛ له چین څخه باید د کابل ـ اسالم آباد اړیکو د 

باد اړیکو آح کړي. افغان حکومت باید له چین وغواړي چې د کابل او اسالم رغولو پر مهال ځینې غوښتنې هم مطر
د رغیدو په صورت کې د دغو اړیکو یو ځانګړی تعریف وکړي. ځکه پاکستان سره په ځلونو د کابل اړیکو 

ه باد اړیکو لپارآترینګلې شوي، رغول شوي او بیرته بیا ترینګلې شوي دي. دا ځل باید چین د کابل او اسالم 
 ځانګړی تعریف وکړي.

باد تیرو اړیکو ته وګوري او په کې د شته ستونزو او نیمګړتیاوو څخه یې عبرت آچین باید له کابل سره د اسالم 
واخلي. چین باید دا ځل د پاکستان هغه ټولې دوه مخې پالیسۍ چې له کابل سره یې پر مخ وړي دي؛ په ګوته او د 

ین باید دا حقیقت درک کړي چې کابل له اسالم آباد سره د اړیکو د ترینګلتیا چ ي.لمنځه وړلو لپاره یې الس په کار ش
المل، د پاکستان دوه مخي پالیسي او پر خپلو ژمنو عمل نه کول دي. پس افغان حکومت باید له چین څخه وغواړي 

 باد د اړیکو د ترینګلتیا عوامل له منځه یوسي.آچې د کابل او اسالم 
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