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خوشحال آصفي

له طالبانو سره د امریکا خبرې او هند ته د خلیلزاد سفر
هند څه غواړي؟
په داسې حال کې ده چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو تر منځ د شپږم پړاو خبرو په اړه خوشبینه دي او
دواړه په کې د پرمختګ خبره کوي؛ په ورته مهال هندوستان هم ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان
سولې په اړه د مهمو کلیدي اړخونو سره په ګډه کار وکړي .هند نه دي ویلي چې کومو مهمو کلیدي اړخونو سره او
څه ډول کار کوي خو د دغه هېواد د اندېښنو د رفع کولو په خاطر زلمي خلیلزاد ،د هند د بهرنیو چارو له وزیرې
سوشما سواراج ،سره لیدلي او د افغان سولې د روانو هڅو په اړه یې هغې ته معلومات ورکړي دي .دا پر افغان سولې
د بحث لپاره هند ته د زلمي خلیلزاد دوهم سفر دی ،نوموړی تر دې مخکې په جنوري میاشت کې هند ته تللی و.

آیا هند د افغان سولې په اړه اندېښمن دی؟
که څه هم هندوستان په ښکاره نه دي ویلي چې د افغان سولې د روانو خبرو په اړه د هندوستان ځینو کړنو ته په کتو
داسې ښکاري چې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو څخه اندېښمن دی .د بېلګې په توګه پر وسله
والو طالبانو د پاکستان نفوذ او په تیرو څو میاشتو کې هندوستان ته د زلمي خلیلزاد دوه سفرونه کول دا په ډاګه کوي
چې په قطر کې د روانو خبرو د جزیاتو نه څرګندتیا هندوستان هم اندېښمن کړی دی.
هند ولې اندېښمن دی؟
هند د تاریخ په اوږدو کې د افغان حکومت رښتونی او کلیدي مالتړی پاتې شوی دی چې په بېالبېلو برخو کې یې له
افغان حکومت سره مالي مرستې هم کړي دي .اصالً هندوستان له افغانستان سره تر امریکا ،جاپان ،جرمني ،او
بریتانې وروسته د سترو مرسته کوونکو هېوادونو څخه دی .هند له افغانستان سره تل ښې اړیکې درلودلي دي چې د
افغانستان او پاکستان تر منځ د اختالف یو ټکی همدا د کابل او ډهلي تر منځ نیږدې اړیکې یادي.
پاکستان تل هڅه کړې چې د کابل ـ ډهلي د اړیکو د تخریب په خاطر له بیالبیلو الرو کار واخلي چې په همدې لړ
کې یې د طالبانو ډله هم ایجاد کړه .په خپله د پاکستان کودتایې ولسمشر پرویز مشرف څو ځله اعتراف کړی چې د
افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندوستان سره نیږدې اړیکې درلودې او مونږ د دې په خاطر چې دغه
اړیکې مو نه شولې زغملی نو په افغانستان کې مو د طالبانو مالتړ کولو څو د کرزې اداره راوپرځوي.
اوس چې د پاکستان تر نفوذ الندې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په کې پاکستان پراخ رول لري نو
هندوستان هم له دغه بهیره اندېښمن شوی دی .هندوستان د افغانستان د سولې بهیر ځکه له نزدې څاري چې ویره
لري طالبان د سولې د یوه احتمالي تړون په پایله کې بیا په واک کې ښکیل شي او له افغانستان څخه هند ته یو ګواښ
رامنځ ته کړي .نوي ډهلي د طالبانو او اسالم آباد له نیږدې اړیکو څخه د ویرې له امله هر وخت غواړي چې د افغان
سولې له روانو خبرو ځان اګاه کړي او له سولې ورسته له طالبانو سره د احتمالي ګډ افغان حکومت کې خپل نفوذ او
ځای ثابت ساتل غواړي.
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د افغان حکومت مسولیت:
لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه هند د افغانستان سره وفادار دوست او مالتړی پاتې شوی دی او له افغانستان سره
تر امریکا ،جاپان ،جرمني ،او بریتانې وروسته د سترو مرسته کوونکو هېوادونو څخه دی؛ باید افغان حکومت دغه
مالتړی له السه ورنکړي .له طالبانو سره د امریکایانو روانې خبرې باید افغان حکومت داسې مدیریت کړي چې هم
هندوستان له السه ورنه کړي او هم پاکستان دغه پروسه تخریب نه کړي.
افغان حکومت باید هندوستان ته ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره په روانو خبرو کې به هندوستان شاته نه پریښودل
کیږي ،له دغې ډلې سره له خبرو وروسته به هندوستان د افغانستان په سیاست کې شا ته نه پاتې کیږي او په دغه
برخه کې باید امریکا هم هندوستان ډاډمن کړي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو تر منځ په خبرو کې د
هندوستان رول نه هیروي .ځکه اوس په سیمه کې د پاکستان په پرتله د مریکا ښه او ستراتیژیک هیواد هندوستان
دی .امریکا له چین سره د رقابت په خاطر اوس هندوستان ته اړتیا لري .په همدې خاطر باید امریکا هم د افغان سولې
د روانو خبرو په اړه د هندوستان اندېښنو ته ځواب ووایې.
پای
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