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 ۲۳/۰۹/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 له افغانستان سره د هند مرستې
 

 او
 

 د پاکستان په کولمو درد
 

که څه هم وړاندې هم په بار بار ویل شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ سرچینه د کابل او اسالم آباد له 
یو ځل بیا پاکستان په همدې واقعیت اعتراف کړی دی. د پاکستان لومړی نیږدې اړیکو پیل شوې خو په تازه کې 

غونډې کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی ویلي؛ دوی په افغانستان کې د هند  ۷۲وزیر چې د ملګرو ملتونو په 
  :هیڅ راز سیاسي او پوځي رول نه مني. خاقان عباسي ویلي

 

سي یا پوځي رول نه شو اټکلولی. فکر کوم دا به یوازې حاالت نور هم موږ په افغانستان کې د هند لپاره هیڅ سیا»
پېچلي کړي او هیڅ شی به حل نه کړي. نو که دوی )هند( غواړي چې اقتصادي کومک وکړي، موږ ورسره مخالفت 

 «.نه لرو، خو موږ په افغانستان کې د هند لپاره هیڅ راز سیاسي یا پوځي رول منلی نه شو
 

د هند د نظامي حضور سره د پاکستان مخالفت یو ځل بیا په داسې مهال راپورته کیږي چې ولسمشر په افغانستان کې 
ټرمپ د افغانستان لپاره تازه اعالن شوې ستراتیژي، له افغانستان سره د هندوستان د اقتصادي، سیاسي او نظامي 

مي لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مرستو او پر پاکستان د فشارونو له مخې ترتیب کړې ده. د افغانستان او سی
مخې هندوستان په نظامي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د پام وړ رول لوبوي او ټاکل شوې چې دغه هیواد په نېږدې 

 راتلونکې کې له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي
. 

د پاکستان زړه خوږدی او ګېډه درد لومړی ځل نه له افغانستان سره د هندوستان په نېږدې او دوستانه اړیکو له امله 
دی بلکې له دې وړاندې بیالبیلو پاکستانیو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان پراخ حضور ورته د منلو 
وړ نه دی. د پاکستان کودتایې ولسمشر پروېز مشرف په ځلونو ویلي چې د ولسمشر کرزي پر مهال افغانستان له 

سره ډیر نیږدې شوی و او دوی ته د د منلو وړ نه و هماغه و چې د هماغه مهال د افغان حکومت د نړولو هندوستان 
 .او تضعیف لپاره له وسله والو طالبانو سره مرستې کولې

 

دا یو ستر حقیقت دی چې پاکستان د کابل ـ ډهلي له نیږدې اړیکو ډیر کړیږي او د دغو اړیکو د پرې کولو لپاره یې 
هڅې هم کړي، خو دا هم باید له یاده ونه ایستل شي چې پاکستان دا هر څه پخپله کړي دي. که نن کابل له هر راز 

ډهلي سره نیږدې اړیکې لري او له اسالم آباده بیزاره دی؛ دا هر څه پخپله د پاکستان د منافقانه سیاست پایله ده. ځکه 
 .په بیارغاونه کې خپلې ګټې لټولي ديچې پاکستان تل د افغانستان په بربادۍ او هندوستان یې 

 

هندوستان راته پل، ښوونځی، سړک او روغتون جوړ کړي خو پاکستان سره له دې چې په بیارغاونه کې یې مرسته 
نه ده کړې؛ برعکس یې راته جوړ شوي ښوونځي، روغتونونه، او سړکونه د طالبانو په الس په بمونو الوځولي دي. 

د افغانستان په بهرني سیاست کې پراخ رول ګټلی دی بلکې د افغانانو زړونه یې هم ګټلي هندوستان نه یواځې دا چې 
دي خو پاکستان برعکس هم په بهرني سیاست کې خپل ځای له السه ورکړی او هم یې د افغانانو په زړونو کې د 

 .دوی لپاره کینه او بدبیني کرلې ده
 

و ساتلو کې تل د پاڼ او پړانګ تر منځ پاتې شوی دی. کله افغان افغان دولت له پاکستان او هندوستان سره په اړیک
دولت هندوستان ته ډیر نیږدې شوی او کله برعکس د پاکستان سره نیږدې پاتې شوی دی. هر هیواد دا لټه کوي تر 

ني څو خپلې ملي ګټې خوندي وساتي او خپل ملي قدرت او پیاوړتیا په نړیوال نظام کې وښیي. همداراز د خپل بهر
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سیاست او بهرنیو اړیکو څخه له نورو هیوادونو او دولتونو سره خپلو ملي موخو ته ورسیږي. په همدې خاطر هر 
هیواد کوښښ کوي څو له خپل ځان سره یو ستراتیژیک، پیاوړی اقتصادي او نظامي پارټنر له ځان سره ولري تر 

 .څو خپلو ملي ګټو او موخو ته ورسیږي
 

هېوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هېوادونو سره ښه بهرنۍ پالیسي پر مخ یوسي. د ګاونډیو  افغانستان باید له ټولو
سره د اړیکو په پراخوالي کې هم باید د یاد هیواد سره د اړیکو مخینې ته پام وشي او د پخوانیو اړیکو سره د عبرت 

فوذ مخه نیسي او افغانستان باید دا حقیقت له پامه په توګه باید استفاده وشي. پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د ن
یوه داسې جامع بهرنۍ سیاسي تګالره ، سیاست او پالیسي جوړه  وي. اړینه ده چې افغان حکومت بایدونه غورځ

کړي، چې هم یې له بهرنیو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هېوادونو سره اړیكي ساتلې وي او هم یې په کور دننه د 
 .اکراریو مخه نیولې ويګډوډیو او ن
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