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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

  

 ۲۰۱۵/۱۲/۲۷ آصفي خوشحال

 
 مثلث اړیکو د ډیلي او اباد اسالم کابل، د

 
 منځ تر دوست لیرې او دوښمن نیږدې د کابل
 

 راتګ شریف راحیل د ورپسې او سفر وروستی مودي د ته کابل
 
 په لسیزو له. دی کړی چلند دوستانه او متوازن ثابت، کې اوږدو په تاریخ د( هندوستان) دوست لیرې افغانستان د

 دي کړي مرستې کې برخو سپورتي او اقتصادي نظامي، ملکي، لکه برخو بیالبیلو په سره افغانستان له یي دېخوا
 او هندوستان په تل افغانستان کې لړ همدې په. دي رغول ودانۍ د شورا ملي د او بند سلما د یي هغه وروستۍ چې

 تاریخي د هیوادونو دواړو دغو د. دي ساتلې اړیکې دوستانه متقابلې یي تل او کړی باور افغانستان په تل هندوستان
 استولې، ده نه ترهګري ته افغانتسان هیڅکله هندوستان چې دی دا هم سبب ساتلو باور متقابل او اړیکو دوستانه
 .لري نه ځالې ترهګرو د لپاره افغانستان د کې خاوره خپله په کړی، دی نه مالتړ او روزنه ترهګرو د یي هیڅکله

 
 او مذهبي د سره افغانستان له همداراز او دی ګاونډی نیږدې افغانستان د پاکستان چې کې حال داسې په پلو بل

 اسالم ــ کابل د خو شوی؛ نازول هم امتیاز طرفه یو په لوري له دولت افغان د وختونه ډیری څنګ؛ تر تړاو کلتوري
 پاکستان. شوي پاتې دي نه توګه په اړیکو د هیواد ګاونډي یو د او ریښتونې دوستانه، متقابلې هیڅکله اړیکې اباد

 والي نیږدې وروستي له اړیکو ډهلي ــ کابل د او وګټي ډګر سیالۍ د سره هندوستان له کې افغانستان په چې غواړي
 نریندرا وزیر لومړي هند د چې کې غونډه په پرانیست د ودانۍ شورا ملي د افغانستان د ورځ تیره. دی اندیښمن هم

 د نو وشو هرکلی کوم ته مودي چې لوري له چارواکو افغان د او وکړه وینا اړخیزه هر او تاریخي کومه مودي
 شریف راحیل مشر پوځ د پاکستان د کې لړ همدې په. ولګید اور شیطانت او کینې د بیا ځل یو کې زړه په پاکستان

 .راغی ته کابل
 
 تل افغانستان. دی کړی جوړ سرخوګی هم ته اقتصاد سیمې د سیاست باوره بې او ثباته بې اباد اسالم د سره کابل له
 وړی منځه له باور اړیکو دغو د اباد اسالم خو کړې، هڅه ټینګښت د اړیکو اقتصادي او سیاسي د سره پاکستان له
 سیمې ټولې د سربیره ثبات او سولې پر افغانستان د سیاست مخي دوه پاکستان وایي،د هم حکومت افغان اوس. دی

 ښه د حکومت نوي د ته پاکستان کې لومړیو په غني ولسمشر. دی اړولی زیان سخت هم ته سوداګرۍ او اقتصاد
 د. وننګولې هڅې اړیکو نږدې د او باور سیاسي کابل د څیر په تل د اباد اسالم خو کړ، اوږد الس دوستۍ او نیت

 اړیکې نږدې او ښې نسبتا   کې خپلو په سوداګر هیوادونو دواړو د توګه خاصه په او خلک عام پاکستان او افغانستان
 الپسې اړیکې دغه چې ورکوي نه اجازه دا اړیکې سیاسي ترینګلې ترمنځ هیوادونو دواړو د مرغه بده له خو لري،
 پایله خو کړی کوښښ جدي اړخه خپل له لپاره کیدو ښه د اړیکو د تل افغانستان چی دی حقیقت یو هم دا او شي ښې
 .ده منفي یې
 
 ولسمشر افغان او کوي سفرونه دلته چارواکي پاکستاني ګرمیږي، اړیکې بیا سره پاکستان له اوس کې وروستیو په

 دی، ناخوښ نیږدېوالي دغې له اړیکو د ولس خو وکړ ګډون هم کې کنفرانس په زړه اسیا د کې پاکستان په غني
 افغان به بیا ځل یو او بوځي مخ پر سیاست مخی دوه خپل بیا ځل یو به پاکستان چې لري اندیښنه او وېره افغانان
 لومړي په کله چې غني ولسمشر. دي کړې هم پخوا ژمنې ګرمې همداسې پاکستان. وغولوي ژمنو تشو په دولت
 ته پاکستان وشو، باور ژمنو پر پاکستان د پسې پرله خوا له افغانستان د وې، هیلې همداسې والړ، ته پاکستان سفر
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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 او ولس د هم بیا یې پایله خو ورسیده، پورې لیک هوکړه امنیتي تر خبره چې دا آن شول، ورکړل امتیازات
 .وه خالف هیلو د دولت

 
 تروریزم د او مالتړ سولې د سره حکومت افغان له دې وروسته دې تر چې لري نه باور پاکستان پر نوره افغانان
 کې چاپلایر ازاد په کې پاکستان په دښمنان افغانستان د او قاتلین وینو د افغانانو د. وکړي مرسته کې مبارزه خالف

 افغان د پاکستان پر تل دولت افغان. کیږي مالتړ یې ځایه هماغه له او کوي پریکړې ضد پر خلکو د دافغانستان
 دغه. باسي تېر لپاره اوږدیدو د جګړې د تل چارواکي افغان پاکستان خو کړی باور کې برخه په ټینګښت د سولې
 جنګیالي طالب پلمه په سولې د سره سړیدو په هوا د کې افغانستان په چې کوي هم یي ال او کړې هڅه تل هیواد ککړ
 .وساتي کې امن په
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