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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
 

 

 ۰۱/۰۷/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د کابل ـ اسالم آباد نوی توافق؛
  

 افغان حکومت سل سلنه بایلونکی
 

وروسته له هغې چې د کابل او اسالم آباد اړیکو ترینګلتیا اوج ته ورسیده او افغان حکومت د پاکستان لوري څو پرله 
ناهیلي اسالم آباد ته ستانه کړل؛ چین د کابل او اسالم آباد د اړیکو رغولو ته مال وتړله. څو ورځې وړاندې  پسې پالوي

د کابل او اسالماباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په موخه د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه درې واړو هېوادونو) 
س راپورونه وایې چې افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو افغانستان، پاکستان او چین( پر یو ډیالوګ هوکړه وکړه. او

کې توافق ته ورسیدل. له دغه توافق وروسته د افغانستان او پاکستان تر منځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو جنجالي 
 .موضوع یو ځل بیا را پورته شوې ده

 

سفر وروسته هوکړه شوې چې افغانستان او پاکستان  کابل او اسالم اباد ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یي له
به یو پر بل د ترهګرۍ د مالتړ تورونه د کره استخباراتي معلوماتو پرمټ سپینوي او ګډه همکاري به کوي. د دغو 

مه نېټه د  ۱۶معلوماتو د بهیر څارنه به د چین پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جوالی میاشتې په 
 .کا نوې اداره د افغانستان او پاکستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعالنويامری

 

 اوس اساسي پوښتنه دا ده چې چین داسې کومه معجزه کړې چې افغان حکومت یې له پاکستان سره توافق ته ورسولو؟
ال پیاوړي کیدل  دا چې چین ولې هڅه کوي چې د کابل او اسالم آباد اړیکې ورغوي؛ دلیلونه یې د کابل ډهلي اړیکو

او په نړیواله کچه د پاکستان حیثیت ته ضربه رسیدل دي. په دې مانا له کله نه چې د کابل او اسالم آباد اړیکې ترینګلې 
شوي دي نو په مقابل کې یې د کابل ـ ډهلي اړیکې د ال پراختیا پر لور روانې دي. له دغه حالته د پاکستان تر څنګ 

ال هندوستان د چین اقتصادي او نظامي سیال دی. همدارنګه چین او هندوستان هم د چین هم کړیدلو. ځکه اوسمه
ترینګلو اړیکو سابقه لري. اوس چې د کابل او اسالم آباد ترینګلو اړیکو په افغانستان کې د هندوستان د حضور د 

ې د ده په پرتله ډیر نفوذ ولري. چې سیال یې په افغانستان ک پراختیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. نو چین نه غواړي
د همدې لپاره چې د کابل ـ ډهلي اړیکو د ال پراختیا مخنیوی وکړي نو چین اړی دی څو د کابل او اسالم اباد اړیکې 

 .ورغوي
 

همداراز په وروستیو کې د پاکستان پر ضد د افغان حکومت د پراخو هڅو له امله په نړیواله کچه د پاکستان حیثیت ته 
به رسیدلې ده. پاکستان د دې په خاطر چې په افغانستان او سیمه کې ترهګري خپروي، په خپل کور کې یې سخته ضر

ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه او روزنځایونه ورکړي دي نو په نړیواله کچه یې اعتبار ته زیان رسیدلی دی. په دې 
ې د هندوستان په خالف د چین لپاره پاکستان غوره لړ کې په پاکستان د غربي هیوادونو بې اعتمادي هم ډیریږي. دا چ

 .انتخاب دی نو په همدې اساس په نړیواله کچه پر پاکستان د غربي هیوادونو بې اعتمادي د چین لپاره د منلو وړ نه ده
دا کله چې د چین لخوا د کابل او اسالم آباد تر منځ د شړیدلو اړیکو د رغولو هڅې پیل شوې نو افغان ولس له چینه 

تمه درلوده چې پر پاکستان به فشار راوړي څو د افغانستان په مقابل کې خپله وجودي تګالره بدله کړي او نور د 
افغانستان د بربادۍ پر ځای د افغانستان په آبادۍ کې خپلې ګټې ولټوي. افغان ولس هیله درلوده چې چین به پر پاکستان 

اوړي څو دغه هیواد له ترهګرۍ روزلو الس په سر او پر وړاندې یې له خپل اقتصادي نفوذه په ګټې اخیستنې فشار ر
رښتینې مبارزه وکړي. خو اوس چې د توافق پایلې رسنیو ته راووتلې؛ داسې معلومیږي چې افغان حکومت په دغه 

 .توافق کې سل سلنه بایلونکی دی
 

روستیو خونړیو پیښو ته چې د کابل او افغان حکومت ځکه سل سلنه بایلونکی دی چې په دغه توافق کې د افغانستان و
اسالم آباد د اړیکو د ترینګلتیا یو پیاوړی فکتور دی؛ هیڅ یادونه نه ده شوې. په دغې توافق کې پر شهید سردار محمد 
داود خان روغتون د خونړي برید؛ په بلخ کې پر شاهین قول اردو مرګوني برید، د اختر په شپه په لښکر ګاه کې پر 

د خونړي برید، د کابل ښار د زنبق څلور الرې د برید، له هغې وروسته د ایزدیار د ځوی د جنازې پر کابل بانک 
 .مراسمو د برید او نورو مرګونو بریدونو هیڅ یادونه نه ده شوې
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 2تر 2 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
 

 

افغان ولس تمه درلوده چې چین به د افغانانو د زړه اواز د پاکستان تر حکومته رسوي او پرې به فشار راوړي څو په 
فغانستان کې د وروستیو بریدونو کې د الس لرلو په اړه وضاحت ورکړي خو له بده مرغه چې داسې هیڅ نه دي ا

شوي او چین د خپلې ګټې له مخې په دغو بریدونو کې له پاکستانه سپینه کوتره او له افغان حکومته ړنده غوا جوړه 
د افغانستان د خونړیو  ی دی. نه یواځې دا چېکړې ده. په افغان حکومت یې په پټو سترګو دغه توافق امضا کړ

بریدونو یادونه نه ده شوې بلکې اضافه یې پاکستان ته امتیاز هم ورکړی دی چې افغانستان به ورسره استخباراتي 
معلومات شریکوي. ویالی شو چې چین له افغانستان سره لوبه وکړه او افغان حکومت په دغه توافق کې سل سلنه 

 .بایلونکی دی
 پای
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