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 رهڅېچين؛ د پاکستان دويمه 
 پيکينګ هم د اسالم آباد په مالتړ، له کابل سره دښمني اعالن کړه

د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو خوندي وروسته له هغې چې 
چین له امریکا غوښتي چې د پاکستان ملي حاکمیت او د دغه او پر ضد به یې اقدام وکړي؛  پناهځایونه زغملی نه شي

پیکینګ د افغانستان »هیواد مشروع اندېښنو ته درناوی وکړي. تیره ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندویې ویلي 
اکستان د مهم رول باید یو وار بیا په اړه له امریکا سره د همکارۍ غوښتونکی دی خو د افغانستان په موضوع کې د پ

دغه چینایي چارواکي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د « یادونه وکړي.
 پاکستان ځمکني حاکمیت او مشروع اندېښنو ته دې درناوی وشي.

پاکستان په اړه نوې ستراتیژي اعالن کړه چې څو ورځې وړاندې د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر ټرمپ د افغانستان او 
په کې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول او پر پاکستان فشارونه شامل دي. د دغې ستراتیژي د اعالن سره سم ځینو 
هیوادونو په ځانګړې توګه چین او روسیې له اعالن شوې ستراتیژۍ سره خپل مخالفت اعالن کړ. دامریکا د نوې 

وړاندې چین او روسیې دریځ بدلون موندلی او دوی فکر کوي چي ګواکي په سیمه کې دیوې نوې جګړې  ستراتیژۍ پر
پیالمه اعالن شوې ده. چینایې چارواکو په نوې ستراتیژۍ باندې د پاکستان په ګټه نیوکې کړي او ویلي یې دي، چې 

 کړې.ده  پاکستان د ترهګرۍ ستر قربانی هېواد دی، خو امریکا یې یادونه نه 
دا لومړی ځل نه دی چې چین له پاکستان سره خواخوږي څرګندوي؛ بلکې له ودې وړاندې هم کله چې د کابل ـ اسالم 
آباد اړیکې په تاوتریخجن حالت کې وې؛ هم چین څو ځلي هڅه کړې وه چې کابل او اسالم آباد سره پخال کړي او په یو 

 تنه اوس دا ده چې چین ولې د پاکستان ننګه کوي؟نه یو ډول پاکستان ته برات ورکړي. خو اساسي پوښ
په افغانستان کې د چین او پاکستان سیاسي رقیب یو دی. چین هم لکه د پاکستان په شان په افغانستان کې د  لومړی:

و هندوستان له نفوذه ډار لري. کله چې د پاکستان او افغانستان اړیکې بیخي ترینګلې شوې وې او افغانستان د پاکستان څ
پالوي نااومیده پاکستان ته رخصت کړل؛ چین فکر وکړ چې د افغانستان په سیاست کې د پاکستان څنډې ته کېدل به په 
افغانستان کې ال نور د هندوستان نفوذ ته زمینه برابره کړي. هماغه و چې د کابل او اسالم اباد تر منځ د اړیکو رغولو 

ن همدا ویره لري چې که چیري په افغانستان کې د پاکستان السونه د منځګړیتوب وړاندیز یې وکړ. اوس هم چې چی
لنډیږي نو ځای به یې هندوستان نیسي؛ نو د همدې لپاره د پاکستان ننګه او د افغانستان په اړه د امریکا له ستراتیژۍ 

 سره مخالفت کوي.
ورسیږي. له کله نه چې د پاکستان چین نه غواړي چې د سیاست په نړیوال ډګر کې د پاکستان حیثیت ته صدمه  دويم:

اصلي ترهګره څېره نړیوالو ته معلومه شوې چې په نړۍ کې ترهګري خپروي؛ نو ورسره سم چین هڅه پیل کړې څو 
د پاکستان دغه تللی حیثیت بیرته ژوندی کړي. پاکستان د خپل ناوړه سیاست له امله چې په خپل کور کې ترهګرو ته 

د غربي هیوادونو له بې اعتمادۍ سره مخ شوی دی. وروستۍ بېلګه یې د خپل کلک خوندي پناه ځایونه ورکوي؛ 
مالتړي هیواد )امریکا( مخالفت او پر وړاندې یې تند دریځ دی. چین نه غواړي چې پاکستان دې په سیمه کې اوسنی 

ت یې د مالتړ او اهمیت چې د ترهګرو د روزلو له امله یې ترالسه کړی؛ له السه ورکړي. همدا ده چې وخت ناوخ
 ننګې غږ اوچتوي.

تر اوسه افغانانو چین ته د یو منصف دریېمګړي په توګه کتل او داسې باور موجود و چې ګویا چین په افغانستان کې 
اقتصادي اوسیاسي ګټې لري، په تېره بیا د دې هېواد امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. همداراز افغانانو داسې انګېرل 

له ګاونډي هیواد پاکستان سره د چین نږدې اړیکو ته په پام سره چین کوالی شي د سولې په خبرو کې چې د افغانستان 
مهم رول ولوبوي. خو کله چې د افغانستان د سولې څو پرله پسې څلور اړخیزې غونډې ترسره شوې او چین په کې د 

چین په اصلیت پوه شول. اوس په تازه کې د  افغانستان په اړه کوم مثبت رول ونه درلود؛ نو په کرار کرار افغانان د
پاکستان په خالف د امریکا له تندې ستراتیژۍ له اعالن وروسته چې کله چین د پاکستان په مالتړ او ګټې غږ پورته کړ 
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 نو افغانان یې سم وپوهول چې چین هم د پاکسان دویم نوم دی. چین هم د پاکستان په پل پل ږدي او له افغانانو سره خپله
 دښمني پالي. له افغانانو سره ځکه دښمني پالي چې د افغانستان له دښمنه مالتړ او ننګه یې کوي.
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