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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۰/۰۲/۲۰۲۱                زرغون شاه شینواری

                      
  

 کابلوف په اسالم اباد  په بروکسل، ناټو
 

 په کابل کې  جنګ او 
  

 یوه لنډه تحلیلي لیکنه(  )د روانو حاالتوپه اړه
 
 
ې خالف یروس چین، د ناستې، روانې د ناټو رسنیو سره وشوه په حقیقت کې د روسیې نوې مرکه چې د کابلوف دا د
روانو حاالتو سره نیغ په نیغه پیوند   هیواد کې د زمونږ په سیمه او راتلونکې لس کلنې ستراتیژۍ او دې تړون د  د

د لري. کې  افغانستان  د ناټو په  ملک  دې  په  چې  دی  قوت  هغه  درلودونکی  څیرې  سمبولیکې  د  امریکې  سازمان 
ه ځان  څخ روسیې د ناټو  اروپا لپاره د مالتړ په خاطر وکارول شو. مشروعیت او حملې د ه وروسته دڅځ  یرغل د

ده د .ساتنه  چې  دی  یا اروپا همداعلت  ملکونه ټول  شوي ناټو  زیات  راټاله  هڅه انډ اروپایي ناټو د دي.  کې  یواالن 
روسیېه پکې الس   چې امریکا او څنګه وي خو ه که هغه هرڅخ باندې جګړو لیرې یا د اروپا څخه د د چې کوي

د  تر ولري  وکړي  مالتړ  ګټه  په  د امریکا  اروپا  او څو  و د روسیې امریکا  نه  میدان  کابلوف   ي.غیږې  ضمیر 
د روسیې په چې  دی  سړی  ځانګړی  کې  اواستخ دیپلوماسۍ، سیاستوالو  تجربو  سیمه باراتي  څخه  ییز ښه  شناخت 

کیږي ګڼل  او د  .برخمن  دا ناټوسازمان  ولې  نوموړی  پوهیږي چې  پ امریکا  خبرې  کې  هحیرانونکې  داسې وخت 
وتلو نیټه   پوځونو د بهرنیوه دڅخ افغانستان ه دپلو لهاو د ب غونډه روانه ده ناټو یوه پلوه بروکسل کې د وکړې چې د

په نهایت کې کابلوف   قطر په موافقه کتنه پیل کړې او امتیازونو په منظور د امریکا د بله پلوه د   .نژدې کیږي را
کنفرانس  ییز هغه سیمه افغانستان په اړه د نیت روانیږي چې لس پنځه لسو ورځو کې به مسکو د په دې  اسالم اباد ته

رکزي اسیا ملکونه  م وروسته به د او بیا پاکستان نه وشي  او ایران ،چین ،روسیې ،امریکا د یې پیل به کوربه وي چې
کابل   مرکې په حواله دې کنفرانس ته به د نوموړی د هندوستان ته به هم بلنه ورکول کیږي. د هم پکې راګډ شي او

ونه   ده چې یو هم را ښه دا  چې  یېکابلوف وا به دواړه راغوښتل کیږي خو یا او حکومت اوطالبان نه راغوښتل کیږي
مګر  ،دي چې همداسې به کیږي همعنا ن په دې  وایي روسان چې څه ته کش شي. ناندریو خوا ځکه غونډه به د ،غواړو

امریکایان  .افغانستان کې روانه ده ، کومه چېییزې لوبې ته مټې رانغاړي روسېه یوې سترې سیمه ده چې مهمه دا
  .ګټې په کوم ځای کې څنګه خوندي کیږي دوی پوه شوي چې لوبه کې د

  
  شراکت تيوري د
  (هند ، ايران اوپاکستان ،چين ه،روسي ،امريکا)
  
   مریکا:ا

خپل   لري چې په کابل کې د ههم ن  ېتوان ی ده او هداسې پوځي مقابلې په لټه کې هم ن اوس امریکا په افغانستان کې د
ځای   مقابلې پر لې دئهمدغې مس .پخوانۍ ستراتیژۍ په ادامه جاري وساتي ساتنې لپاره جګړه د څی حکومت دالسپو

  :تیورۍ کې درې خبرې مهمې دي په دې .منطیقوي شراکت نظریه منځ ته راوړه نتیجه کې د مفاهمې او د
  نوي ګڼ شموله حکومت جوړښت په کابل کې د لومړی:

  امریکا جنګي حضور په سیاسي اقتصادي حضور بدلول افغانستان کې د دوهم:
   ونډه. ۍځبرځواک امریکا د د ،ې پړی الس کې لريی  طبیعي زیرمو په پراخه پالن کې چې پیکینګ سیمې د د دریم:
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طیقې په من افغانستان او د اختالفي مسایل هم شته خو ییز ه پرته نور جهاني سیمهڅخ دې شراکت په نظریه کې د د
دغه چوکاټ کې  هپ دي او ېنظرونه نژد یادو دولتونو ترمنځ سیمې د امریکا او غوښتنو د ېپورتنیو در په دې پیوند

څرنګه چې  .منطیقوي شراکت په تیورۍ کې برابره شوې قطر موافقه د  د .ې سیاسي حل ته الره لټويیافغان قض د
په چوکاټ کې زړه   ناټو دی شوی نو هغو ې د هخوښې پام ن هغو د سترو دولتونو ګټو ته د اروپا د دې موافقه کې د

  .نازړه مخالفت هم کوي
  

   روسیېه:
خپلې خوښې   چې د لشو هبریالی ن په دې یوهم خو ،واهه چین ډیر زور و او روسیې ې په جګړه کې امریکایسور د

هلته نوو راټوکیدونکو بحرانونو   سیمې تضادونو او مګر د  ه،په خپل زور حساب کړی و  رسوي .دوی کار سرته و
ې یشراکت نظر  مفاهمې او ې دی تیورۍ ناکامي وه چې په سیمه کې مقابلې د ې په جګړه کې دیسور د  ه.ې پام نه وی ته

کړه. برابره  ورشو  سیاسي  د ته  څیر امریکا روسیه  د  په  کپ ځان  نظم  ګڼيټجهانی  نه  کې  خو ،ن  سیمه  په  زمونږ 
خوږ ګوتې نه   اروپا همداسې د روسیېه غواړي افغانستان کې امریکا او .برالسي ځبرځواک ځای ته ځان رسوي د

ختیرڅ ،ونیسي چې  دولتونوځنګه  غربي  کې  اوکراین  او  اروپا  د ه  کړې را ګوتې ژوبل روسیېه  وه.  ټینګه 
مرکزي اسیا جیو اکونومیک   د جیو ستراتیژیک او پلخ شرقي اروپا ته ښه فرصت په الس ورغلی چې د روسیې اوس

طالبان ځکه زماني ستراتیژیک دوستان   روسیېه او هدفمند جنګ کې په دې .جنګ په افغانستان کې تله ترازو کړي
ته نور په کابل کې د یوطرفه   روسیې داسې بریښي چې .داعیش کیسه سمه معلومه ده ته د ی شي چې دواړواجوړید

  .امریکا هم له دې منډې ستړې معلومیږي دي او وړ نه غمز موټر ځغلول د
  

  :چین
او  او افغانستان د د افغانستان کې د چین ګډه پوله  د امریکا سره  دولتونو پوځي شتون یو پیچلی تضاد   اروپا  سترو 

د  اروپایي دی. اسیا  چې  غواړي  د او امریکا دولتونه  او چین  میدان  ويخرڅال د دوی د سیالیو  مارکیټ  امریکا   .و 
ه  پلو له بله چین خورا ستره سوداګري لري او او امریکا چې یو پلو مني ټول ځکه نه خو ،نظرمني ه دابرید یوه تر

او د چین  چې  غواړي  نه  دواړه  د د دوی امریکا  استرلیاڅخ تضاد ګټو  دي  او ،ه  واخلي. جاپان  ګټه  چین   اروپا 
رول لپاره چې ټکن کومو د وبي امریکا په هغو مارکیټونو منګولې ښخې کړې دجن افریقا او ،اسیا ه پرته دڅخ وسلو د

جاپان په شمول ټوله اسیا   ایران حتا د او پاکستان ،هند ،روسیه ،اوس چین سترو پانګوالو دولتونو النجې راسپړلې.
د هغو پرته  وړو  لري څخ ملکونو څو  دولتونه  وابسته  او  هډې  پوځي  پکې  امریکا  چې  چې   هر ،ه  غواړي  یو 

د د دا سمندرونو  او بندرونو  د شتمنیو  د مارکیټ  وي مدیریت  نه  اسیا  دې  میدان  باور   .جنګ  همدې  په  چین 
  .پیوندونو سترې پروژې پیل کړي براعظمونو تر منځ د د
  

   پاکستان او ایران:
دې یرغل   د یرغل او ناټو مګر د ،بې وطنۍ په الره روان کړو مجبوریتونو او شوروي اتحاد یرغل مونږ افغانان د د

اسالمي، نابلده  مل  د سره  ته  ارزښتونو  اوکلتوري  ته  بیباکانو ملي  خولو  هغو  د  او  تقسیم  ګانو  بال  په  قشر 
د ۲۰۰۱ د. وغورځاوه ور کنفرانس کې کال  تثبیت کړې لومړی بن  ایران خپلې غوښتنې  او  په   د او پاکستان  هغې 

حصول   ې نورو اهدافو دی جمع همدغو او تپلی حاکمیت د ه یوڅخ همدې برخو د ویشل شوې او سیوری کې برخې و
وزن کې دهغه څه  دیګ نه پورته کیږي په رنګ او کوم بخار چې د :يفلسفي اصل وای یو ته راوړل شو. منځ لپاره

توپیر   دسره  او لري چې دیګ کې جوشیږي:  او وابسته  ایران  پړي  برخه  ته ورکړل   تړلي سیاست خپله  پاکستان 
پوځي حل کې په دوو   اسي اویافغان کشالې په س ه پخوانیو جهادي روابطو پاکستان او ایران دڅخ دې  له او دي شوي

افغان   که چیري د خلې هم فتوې.ه هم ټیکې اڅخ چې افغاني سیاسي ټیکه دا ران ور هغو سترو شرکتونو بدل کړي
که منل کیږي   مشکل سره مخ کوي او حل د ، نودې دوو دولتونو غوښتنې نه منل کیږي په سیاسي حل کې د ېقضی
سره ټکر وکړي چې  ي اساساتوهغو اسالم برخو کې د ینو هغوملي ګټو، ملي خلکو حتا ځ افغانستان د ی شي داکید

ځانته  دوی یوه تاریخي امتحان سره مخ کیږي چې افغانستان ملت پرې باور مند دی.همدې ځای کې طالبان ځکه د د
  . وایي وال باور په اساس اغیزمن ځواکینړ هم د څه قوت، اسالمي جوړښت او دعوې، د
  

  هندوستان:
او افغانان  مونږ  چې  ته  شي  هغه څه  کې  حقیقت  په  وایو  دوستي  تاریخي  د  هندیان  تضاد  چې   یجغرافیوي  کوم 

ترمنځ او افغانستان د او د پاکستان  کرښه  ناروا  په  او د ډیورند  د منځ پاکستان هند  زرخیزه  کې  په  کشمیر 
پاکستان سره  چې د وایي ټولو نه ښه دوست له همدې امله هند په کابل کې همهغه حکومت ته د .یموجود د کې دره

کشمیر جګړه په کابل کې وکړي.   ه په استفادې دڅخ مجبوریت د کابل د ت اوخپل قو هند د په کشو ګیر اخته وي او
مونږ  ،کشمیر ته تیاري انګیري کابل له لورې بې غمي او پاکستان کټه مټه همدا لوبه کوي په کابل کې خپل پلوي رژیم د
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افغان بحران په   وجه د په دې پاکستان په لوبه کې محاصره یوو څومره چې فکر کوو هند او ه زیات دڅخ هغې د
  .هندوستان رول ته پام په کار دی سیاسي حل کې د

  
  پوځي حل په دوه الرې کې سیاسي او افغانستان د  جه:نتی
  
په  انتخاب همدا دی.  تر دي وخته غوره ده خو هجګړې یواځینۍ حل الره یواځي سیاسي حل الره ن افغانستان د د

افغانستان شخړه کې   د  جنګ بزغلی کرل شوی وي. جنګ کې چې سیاسي لوڅې پوڅې شنډې شې نو هلته تیار د  هر
د داخلي اړخ جنګ  او یو  اوږدو همتوقع چانسونو  د د ي.فرصتونو په هیله  لپاره جګړه  اړخ  پاتې کیدو   يژوند دې 

خارجي موجوده کرکه   ضد داخلي او جګړې پر بل کورنی طرف د ه.اوسیدو وروستنۍ وسیله د افغانستان کې د او
شان سیاسي  په دې  هم بایلي.  یې نګه چې مو حریف سیاست بایللی جګړهرڅ باور دي په دې ځان په ګټه ګڼي او د

او وسله  د  بستر کې  د پیسه  بلکې  ټاکي  نه  او جنګ سرنوشت  په جنګ زمان  او د مکان مسلط حرکت  بایللو  ګټلو 
ه څخ تصور سیاسي دریځونو کې د جنګي جهتونو جنګي جبهو او ،همدا روحیه په جنګ .ځانګړی مورال اچوي یو

همدې حتمي جریان   په افغانستان کې د او یکې شو په اوږدو جنګونو نړۍ ټولې کار د دا .کوي رامنځته وتلی تغیرات
بن   د په ګټه او دوی باور دي چې وخت د په دې طالبان ه ګونډو شول.مجاهدینو متفاوت رژیمونه پ نجیب او له الرې د

تاو د په  دياائتالفیانو  روان  کوي دوی .ن  هڅې  ته  حل  سیاسي  وجه  همدې  الره .په  حل  ګڼيی یوه  مګر   ،ې 
  . طالبانو سره په جنګ اخته دي منځو او اقتدار په بیلو بیلو جبهو کې په خپلو مخالف داخلي جهت د دوی د

ټاکونکې مس دئدویمه  اغیزې دي  د له خارجي  تاکتیکي تحوالتو سره سره  سولې   کاروان مخه د زمانې د څه وړو 
نیمې پیړۍ وروستیو   افغانستان جغرافیوي موقعیت خپل تاریخ او د د  ی.خارجیانو سره د ې دی پړی  خو ،ته ده خوا

، ويخیال پلو تعریفونه جوړ ځنې چې ورته د کړي لکه دا هن انستان ته داسې سوله ورپیښو ته په پام بهرنیان به افغ
ښایسته   په سیاسي پوځې بهیر کې بې اغیزې تعلیم یافته څه افغانان سوله د دا مذهب تلې ږدي او او دین ته د نور ور

یتونو  عترخو واق خو هوښیار منور افغان هغه دی چې د ،لرو یې ارزوګانې ښه شی دی باید و رسموي. په څیر تابلو
  .وسایل ولټوي تللو هغې الره باندې د په کنډو کپر چاپیلاير کې الره پیدا کړي او

دی چې زمونږ   خواشینۍ ځای دا د .ه فقیره ټولنه یووڅخ  اغیزمن عمل د ه ښه غني اوڅخ بې ازمونه تیوریو مونږ د
او اسالمي، د ح ملي  متشکل  جومات  هرډول  چې  شوي  ورکړل  کې  السو  ته  انسانو  لوستو  هغو  ځنې  پړي  رکت 

نه یواځي الرې   ،ته را روان وي ې کوری مګر پردي نابللي میلمانه چې ،ه ورکه دهڅخ  تلو الر ور جرې ته دح او
  د  قیمتي وخت او په دې مرګ ژوند او افغانستان د بلکې الرې ورته په بڼو جارو کوي. د وي، ته جوړ ګودرې ور

ده چې مونږ په خپل وطن   ټولنیزه بد مرغي دا کې زمونږ ستره سیاسي تشه او پړاو يسرنوشت جوړونک په دې سولې
نن ورځې سوالونه ځوابونه   ه دڅخ مونږ له نه مشران. ځای کې نه سازمان لرو او رمبارزې پ  کې مبازین لرو خو د

او د  .غواړي تیوریګانو  خیالي  دا تا سلو  نه  ویلي  ما  د ویلي  چې  ده  ښه  د ډیره  تضاد   وخت  مسلط 
اتفاقۍ بیواکۍ او واک نیکمرغۍ، او محرومیت جګړې، او سولې بې  پیژندنه او اوسیاسي  په  خپلو   لومړی اتفاق  په 

ټولنیز ملې فکر په   ې خپلې رنځورې ټولنې ته دی بیا زغملو یوه نوې روحیه عملې کړو او او منلو بل د د ځانونو یو
  .کیږدو ته توګه مخ
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