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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

  
  

 ۵۰/۵۰/۶۵1۲          آصفي خوشحال
 

 دی درد کې نس په پاکستان د
 

 نیویارک هپ امریکا د غونډه اړخیزه درې منځ تر امریکا او هندوستان افغانستان، د کې اونیو څو راتلونکو په شوې ټاکل
 تر رهس هندوستان له کې دهلي نوي په کیري، جان وزیر چارو بهرنیو د ایاالتو متحدو امریکا د. شي ترسره کې ښار

 میاشت ېراتلونک په یې به هیواد چې وویل مهال پر خبرو د ته کنفرانس خبري یوه وروسته، اترو خبرو ستراتیژیکو

. يکړ جوړه غونډه اړخیزه درې منځ تر امریکا او هندوستان افغانستان، د کې څنډه په غونډي د ملتونو ملګرو د کې
 .کیږي بحث هم ځپلو په ترهګرۍ د څنګ تر همکاریو نورو د منځ تر هیوادونو واړو درې د کې غونډه دې په

 چارو بهرنیو د او شوي غصه په یې چارواکي دی؛ محروم ګډونه له کې غونډه اړخیزه درې دې په چې پاکستان
 فتضعی  د پاکستان د غونډه اړخیزه درې یاده منځ تر امریکا او هندوستان افغانستان، د چې کړی اعالن یې وزارت

 ونوڅرګند یادو د چارواکو پاکستاني د وزارت چارو بهرنیو د افغانستان د کې حال همدې په. کیږي ترسره خاطر په

 مونږ. يکو خپله په پریکړه غونډو د سره هیوادونو نورو له او هیواد خپلواک یو افغانستان چې ویلي کې غبرګون په
 .وکړي مداخله کې مسایلو کورنیو په زمونږ چې ورکوو نه اجازه ته چا

 یداپ درد کې نس په پاکستان د ولې غونډې اړخیزې درې امریکا او هندوستان افغانستان، د چې ده دا پوښتنه اوس

 دی؟ کړی
 او لټولي ټېګ خپلې کې بربادۍ په افغانستان د یې تل. درلودلی دی نه نیت ښه لپاره افغانستان د هم هیڅکله پاکستان

 په ټوګ خپلو د سره افغانستان د هند چې دي باور دې په پاکستانیان. دی ځوریدلی اړیکو خوږو له ډهلي ـ کابل د تل
 انهدوست له ډهلي ـ کابل د دوی. لري هدف ساتلو د نفوذ خپل د کې هیواد هغه په او کوي مرسته سره نیولو کی نظر

 هپ نیږدیوالي د اړیکو د هندوستان د سره افغانستان له کې وروستیو په چې دی سبب همدا او کړیږي ډیر اړیکو

 میوو د کې تانافغانس په یې بیلګه ښه. راولي الندې فشار تر  حکومت افغان ډولونو بیالبیلو په پاکستان کې غبرګون
 الرې ترانزیتي بولدک سپین ـ چمن د څنګ تر دروازې تورخم د مخ پر سوداګرو افغان د سره رارسیدو په موسم

 فغانا غواړي سره دې په چې دي؛ اچول فشار او سختۍ په باندې کډوالو افغان میشتو په کې پاکستان په او بندول
 .کړي محدودې اړیکې خپلې سره هندوستان له څو راولي الندې فشار تر حکومت
 سره ابلک له یې خوا یوې له. کیږي پاتې میدان تش په امله له پالیسۍ غلطې خپلې د چې ده کړې درک اوس پاکستان

 اوس امله همدې له. دی شړلی ځانه له هم امریکا هیواد کوونکي مالتړ لوی خپل خوا بلې له او دي شوي خړې اړیکې
 افغانستان او امریکا هند، لکه هیوادونه مخالف یې چې څومره هر او کوي احساس یوازیتوب د کې نړۍ او سیمه په

 خطر هل انزوا سیاسي د ځان خپل کې سیمه په وخت هغه پاکستان. زیاتیږي اندیښنې پاکستان د کیږي؛ نیږدې سره
 مخې له تړون یاد د. کړ السلیک تړون جنګي لوی کې منځو خپلو په امریکا او هندوستان چې کله ولید؛ مخامخ سره

 اخیستنې بیا د موادو د سون د او خدمتونه پرزې، اضافی تأمینات، بل د یو( امریکا او هندوستان) هیوادونه دواړه

 هند وا بېسونو له هند د چې شي کولی ځواکونه وال وسله ایاالتو متحده د سره نافذېدلو په تړون د. کاروي اسانتیاوې
 .وکړي استفاده څخه بېسونو له امریکا د

 ده سمه دا. کوي رهي لور په انزوا د پاکستان کیدل نیږدې امریکا د سره هندوستان او افغانستان له کې سیمه په اوس
 نه ښمند او دوست دایمي کې سیاست په خو دی شوی پاتې ملګری دوست او نیږدې امریکا د کې تیر په پاکستان چې
 وازینیی پاکستان د کې وخت اوس په. شي کیدالی تعریف مخې له ګټو  خپلو د ښمن د او دوست کې سیاست په. وي

. ليپا اړیکې ورسره خاطر په رقابت د سره( امریکا و هند) رقیبانو خپلو د کې سیمه په هم هغه چې دی چین ملګری
 له هم امریکا اړخه همدې له او دی کې هڅه په کولو پیدا نفوذ پراخ د کې سیمه په چین چې کړې درک امریکا اوس

 نه لپاره تامین د ګټو خپلو د ابده تر هیواد بل هم هیڅکله هیواد ځواکمن یو همداشان. کوي احساس خطر د پاکستانه
 ندوستانه او افغانستان په تمرکز زیات امریکا د کې سیمه په اوس او شوي خرابې اړیکې امریکا او پاکستان د. ټاکي
 چې ده کار په خو زیاتیږي درد کې نس په پاکستان د کیږي؛ نیږدې هیوادونه واړه درې دغه که څومره هر. دی

 .کړي ترالسه ګته پوره چانسه دې له افغانستان
 پای
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