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 1۱/۹۰/2۹1۲          خوشحال آصفي
 

 د کابل ـ ډهلي اړیکو ولې د پاکستان په نس کې درد کړی دی؟
 

وروسته له هغه چې افغان ولسمشر هند ته سفر وکړ او هندوستان ژمنه 
وکړه چې د افغانستان د انکشافي پروژو لپاره به یو ملیارد ډالره مرسته 

د دواړو هېوادونو مشرانو بېال بېلو برخو کې درې کوي او همداراز 

تړونونه السلیک کړل؛ دغه کار په یو ډول د پاکستان غصه پارولې ده. 
د هند او افغانستان نږدیوالي پاکستان اندېښمن کړی او وېره لري چې هند 

ارو د پاکستان د باندنیو چد افغانستان له الرې پاکستان په نښه نه کړي. 
شنا سره په مرکه کې ویلي چې آله امریکا غږ  نفیس ذکریاوزارت ویاند 

نه غواړي هیواد یې د کابل ـ ډهلي اړیکو په نیږدیوالي تبصره ولري خو 

خبرداری یې ورکړ، که چیري هند د افغانستان له خاورې د پاکستان ګټې 
ذکریا همدارنګه زیاته کړې  په نښه کړي؛ اسالم آباد به په کراره کینني.

غانستان ځمکه باید د هیڅ هېواد د ګټو په ضد ونه کارول شي. چې د اف

ذکریا وایي چې موږ تېرو کلونو کې هم دغه ډول څرګندونې کړې وې او 
 راتلونکي کې به هم دا خبره پټه ونه ساتو.

یواد هبل هر جازه نه ورکوي چې له خاورې یې د ا بل پلو افغان حکومت د پاکستان اندیښنو ته په ځواب کې ویلي چې
ې پاکستان د دې پرځای چ»پر ضد ګټه واخیستل شي. د ولسمشر غني د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي 

فکر وکړي چې کوم هیواد په افغانستان کې حضور لري یا نه لري؛ که چیري له ترهګرو سره په مبارزې باور لري 

 ورا او د دوی ځالې له خپله هیواده اوباسي. نو غوره دا ده چې د حقاني شبکې، القاعده، طالبانو، کویټې ش
په تیرو څو کلونو کې د کابل ـ اسالم آباد اړیکې ډیری وختونه په یو حال ثابتې نه دي پاتې. ځینې وختونه د دواړو 

یې اړیکې ترینګلې وې. هر کله که افغانستان  هیوادونو اړیکې په ښکاره عادي ښکاري خو په ډیری وختونو کې
نیږدې شوی دی نو پاکستان یې په یو نه یو ډول پر وړاندې خپل غبرګون ښودلی دی خو اوس پوښتنه دا  هندوستان ته

په افغان  هب اخطارونهد پاکستان  ته په غبرګون کېپیدا کیږي چې په وروستیو کې د کابل ـ ډهلي اړیکو نیږدېوالي 

 حکومت کوم اغیز ولري؟ 
 خپلې وجودې فلسفې دښمن بولي او پر هر ډول پرمختګ او اړیکو پراخواليدا خو ښکاره ده چې پاکستان، هندوستان د 

خو په وروستیو کې چې پاکستان په سیاسي انزوا کې د راګیر کیدو په حال کې دی؛ د کابل ـ ډهلي  .یې نشي زغملی
صداق چې اړیکو ته غبرګون او هر ډول اخطار یې په افغان حکومت هیڅ اغیز نه شي لرلی. هغه د پښتو متل په م

د پاکستان هر اخطار او ګواښ یوازې د خپل ځان د خالصون لپاره دی. ځکه « اوبو اخیستی ځګ ته هم الس اچوي»

پاکستان د پخوا په شان مالتړي نه لري. له یوې خوا یې له افغانستان سره په اوړو کې شګه پرته ده او له بلې خوا یې 
ي هیوادونو سره یې هم په مکه کې د پاکستاني طبعې لخوا د ځانمرګي امریکا د پخوا په شان نازونه نه وړي. له عرب

برید وروسته د اړیکو خونده نشته. ظاهراً اوس همداسې ښکاري چې پاکستان بیخي بې کسه شوی او له چین پرته بل 
 مالتړی نه لري.

 کله چې امریکا په افغانستانامریکا یې ځکه د پخوا په شان نازونه نه وړي چې اوس ورته اړتیا نه لري. په تیر کې 

ه په پاکستان کې یې پوځې اډې درلودې او لکې د طالبانو د نظام نسکورول غوښتل نو پاکستان ته یې اړتیا لرله ځکه 
هماغه ځایه یې په افغانستان کې د طالبانو په نظام بریدونه کول. په هغه وخت کې په سیمه کې یوازینی هیواد چې د 

کولی شوې هغه پاکستان و. له همدې وجې یې پاکستان سره هر ډول نغدي، پوځي او سیاسي  امریکا ګټې یې خوندي
مرسته کوله. حتا تر دې چې کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هندوستان د پوځي مرستې غوښتنه وکړه او 

ه پاکستان خفه نه شي؛ ل هندوستان ورسره ومنله خو امریکا د دې لپاره چې له افغانستان سره د هندوستان په مرستو

هندوستانه یې وغوښتل چې افغانستان سره پوځي مرسته ونه کړي. خو اوس امریکا پاکستان ته هیڅ ډول اړتیا نه لري 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_kab_delhi_ariki_paki_nas_dard.pdf


  

 

 

 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

 

ځکه خو یې په سیمه کې چین سره د رقابت په خاطر هندوستان ته مخه کړې او اوس یوازیني هیوادونه چې د امریکا 

 ن او افغانستان دي.ګټې خوندي کولی شي هغه هندوستا
افغان حکومت باید یاد حقیقت ته په کتو د پاکستان هر ډول ګواښ او اخطار څخه هیڅ ډار ونه لري او د پاکستان په 

مقابل کې باید خپلې اوسنۍ تګالرې ته دوام ورکړي. فقط دیته دې متوجه و اوسي چې په اړیکو کې د سیالو هیوادونو 
ې شي چې په مقابل ک حکومت باید داسې ونه کړي چې یو هیواد ته دومره ورنیږدې تر منځ تعادل په نظر کې ونیسي.

یې د بل هیواد سره اړیکې وشلیږي. د نړۍ ټولو هیوادونو سره باید د هیواد د ملي ګټو د تعریف په رڼا کې اړیکې 

و هیوادونو د خپلمنځي وساتل شي، نه د هیوادونو د خپلمنځۍ دښمنۍ او رقابت پر اساس. افغان حکومت باید د سیال
 رقابت څخه د ځان په ګټه کار واخلي.

 
 پای
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