
 
 

 

 6تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 

 ۲۹/11/۲۰1۹             بشیر احمد زکریا پوهاند داکتر
 آریا رحمت :هژباړ

 

 
 

 
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 6تر ۲ 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

 

 

 د افغانستان پرگنې باید  
 ـمي بې طرفۍئاد د داد هـېـو    
 په الره کې کار وکړي       

 

 دوی د کورنیو راتلونکي سولې او د ځکه دا د  
 لپاره یوازینۍ الره دهۀ د خوندیتابـ     

 

 زکریا احمد بشیر پوهاند ډاکټر: لیکوال
 

 :لیکواالن رهمکا
 

 ماستر، انگلستان، پوهنتون : د ژبو او ټولنیزو علومو پوهاند؛ انگلیسي ادبیات، د برمنگهمنگارگر اسحق مدـمح استاد
 د انگلیسي او پښتو ژبو پوهاند

 

 اریزونا د دکتورا ؛د ښکلیو هنرونو او ټولنیزو علومو پوهنځی ،کابل پوهنتون ؛يشهران عنایت استاد ډاکټر پوهاند
 ټولنیزو علومو پوهاندد ښکلیو هنرونو او  پوهنتون،

 

 د باندنیو ژبو انستیتیوت، کاناډا ،ژب پیژندنه ؛حقوق او سیاسي علوم کابل پوهنتون، آریا، رحمت استاد
 

 هلیسانستأریخ  د – پوهنځی د ټولنیزو علومو  ، کابل پوهنتو زکریا، عثمان . پ
 

 هلیسانستأریخ د  – پوهنځی د ټولنیزو علومو کابل پوهنتون، ،يمستمند عثمان سلما
 
 کلیر مونت ،، د فرانسوي ژبې او ادبیاتو پوهاندهادبیات يفرانسو ،نپاریس پوهنتو د دکتورا ،يیونس زلیخا اکتر،ډ

 يجرس نیو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـې ئځه له منتجاربو  د، سره مرسته کوي چې د افغانستان خلکوتأریخ د ټولنیزو علومو یوازینی علم دی چې له موږ، 
داسې یوه الره ومومو چې ځانونه د روانې وینې تویدنې له دوام او د خپلو کورنیو د غړو د له السه ورکولو له بهیر 

 لري وژغورو.ۀ پای نـ نور څخه چې
 

سوي  وړڅخه جبـېـالبـېـلو قومونو او مذهبونو  لهد افغانستان ټولو پرگنو ته چې « جزوه»په ساده ژبې لیکل سوې دا 
، دا هماغه هـېـواد دی چې ستر څښتن ورته د آسیا د خطرناکو څلور الرو په منځ کې ځای ورکړی کوووړاندې دي 

؟ او یا هم ښایي ووایي چې هللا ج د خپل ذاتیه الیتناهي حکمت «ولې»دی. ښایي د چا ذهن کې دا پوښتنه پیدا سي چې 
 ؟دیدرلودلی « دلیلۀ ښـ»په لړ کې ورته کوم 

 

بلکه د  د افغانستان په پارۀ نـ ،ا په څلور الره یعنی افغانستان کې د کوم شي په لټون کې ولچې د آسی پلټونکيهغه 
و او هم د لنډو نښلوونک دیپروت  د اغیزو د سیمو په گاونډ کې هند او چین د پانگو او جغرافیوي موقعیت چې د روس

او د فارس خلیج او د هند د سمندر تودو اوبو ځکه پلټلی چې د تیلو د لـېـږد ـې ئمواصالتي الرو د لرلو په لټون کې 
ـې لرلې. خو افغانستان له خپلو جنگیالیو قومونو سره یو ځای د ستر الکسندر له مهاله ئته د رسـېـدلو آسانه الرې 

 نیولې بیا تر چنگیز خان پورې، د مغولو له سترواکۍ نیولې بیا د برتانیې تر پراختیا غوښتونکو تیریو پورې، د پخواني
شوروي اتحاد له لوړتیا غوښتنې نیولې او دا دی نن د امریکا تر متحده ایاالتو پورې هیڅکله د خپل پینځه زره کلن 
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د همدومره پیړیو په اوږدو کې د افغانستان دی لیدلی. ۀ تأریخ په اوږدو کې ټینگه او ثابته سوله او یا ډاډمن امنیت نـ
 لي. دي لیدۀ ورانیو او د هـېـواد د بنسټونو له نړېـدلو پرته بل څه نــپرگنو پرته له مرگ، جگړو، وینې بهـېـدنو، 

 

له دې کبله دغه رساله خپلو بې وزلو پرگنو ته چې د تأریخ په ټولو اعصارو کې په بې رحمۍ کړول سوي دي په 
ادۍ سره د بقا ته آز. د افغانستان پرگنو د خپل تأریخ په ټولو اوږدو او کږلیچنو پړاوونو کې خپلې وحق سره ډالۍ کو

لري چې دا پرگنې به په کوم لیرې ۀ بې سارې مینې له الرې دوام ورکړی دی؛ هیڅ څوک دې په دې کې شک ونـ
یو موټي متحد ملت په څیر په پښو ودرېـږي، دوی به دا ځل ۀ بلکه په ډېر نـېـږدې راتلونکي کې د یوۀ وخت کې نـ

د ساتنې  «ج»د هللا »متحد، متفق ۀ ر وړاندې یو موټي درېـدل بلکه د یولکه پخوا چې د خپلو تیریگرو دښمنانو پۀ نـ
په توگه په پښو ودرېـږي او د خپلو هغو حقه انساني حقوقو غوښتونکي « بـېـلـېـدونکي ملتۀ تر سیوري الندې به د نــ

ار من ژوند، ددوی ملي وقـې لري یعني د سولې او امن په چاپیلایر کې خپلو ځانونو او کورنیو ته ډاډئبه سي چې نور 
دوی اعتقاداتو او تر ټولو مهمه ددوی خدای ورکړې آزادۍ ته د درناوي د حق غوښتونکي سي.  ته د درناوي، د

خپلو کورنیو ته د سمسورتیا غوښتونکي دي. افغانان څرگنده ده چې افغانان د نړۍ د نورو ملتونو په شان خپل ځان او 
رتله تأریخ ته ثابته کړې چې د خپلو نورو گاونډیو او د نړۍ د آزادي پالو ولسونو په د منځنۍ آسیا د نورو ملتونو په پ

ـې داسې او له درناوي ډک لوړ ځای او دریځ خپل کړی چې دا ئـې د خپلو وینو او د تندیو د خولو په برم ئتناسب 
ـمي بې ئده چې دا ملت باید د داله همدې کبله یاد کړی دی. ۀ« نړۍ د سترواکیو د هډ ایرې په نامـ»ـې د ئهـېـواد 

نفی کـېـدونکي حق برخمن وگرځي، کټ مټ لکه سویټزرلند، او ښایي موږ هم وکوالی ۀ طرفۍ، سولې او امن د نــ
. موږ د آسیا پر ټولو ملتونو او د ځمکې پر مخ پر ټولو سوله سو دا هـېـواد په راتلونکي کې د آسیا سویټزرلند وبولو

لې الره غوره کړي؛ دا هغه الره ده چې نړۍ والې سوو کسانو غږ کوو چې د بشریت لپاره دې د پالو او په آزادۍ مین
د حقیقت او د شعور  چې انسان ته وعده سوې الره ده، خو یو شمیر لږکیو ورڅخه انکار کړی دی؛ دا هغه لږکي دي

 «حنیف»ـې ئده چې پر بنسټ  مني؛ دا هغه مینهۀ اړوندې ځانگړتیاوې او د مینې او فطرت جوړونکي غوښتنې نــ
 نایب واوسي.  «ج»انسان خلق سوی چې د ځمکې پر مخ د هللا 

 

 :لومړني اټکلونه
 

آیا افغانستان دا شانس لري چې په راتلونکي کې په آسیا کې کټ مټ لکه سویټزرلند چې په اروپا کې دی دایماً »
 « ؟بې طرفه ملت سي 

 

وه  «ـمي بې طرفيئدا»سویټزرلند د نورو ټولو وړوکو ملتونو استازی جوړ کړ همدا څه چې  هباید په یاد ولرو هغــ
ز کال کې هغه مهال د ویانا په کانگرس کې یو دایماً بې طرف هـېـواد سو چې د اله گولې په غوبل کې 1۸1۵چې په 

دی چې نن آسیا ورسره ډوبې اروپا راچاپیره کړی وو او د جگړو تر گواښونو الندې وو، دا تقریباً هماغه حالت 
ـې له گواښ سره مخامخ ئمخامخ ده. اوسنۍ روانه اله گوله داسې یوه اله گوله ده چې ددې هـېـواد شتون او هستي 

 کړی دی.
 

 :ه بریالیتوب د رسـېـدلو معیارونهـمي بې طرفۍ ته پئدا
ندني شرطونه په پام کې نیولي ال هـمي بې طرفۍ لپاره اووئد دا Prof. A. K. Croninپوهاندې الف. ک. کورنین 

 ـمي بې طرفۍ ته ورسـېـږي: ئـې یو هـېـواد کوالی سي په بریالیتوب سره دائدي چې له مخې 
 

 مستقل دولتۀ چې د خپلې بقا لپاره د یو ملت داسې، موجود اوسي متحد خلکباید : باید موجود ويبومي مالتړ  – 1
 .ـمي بې طرفۍ ته ژمن اوسيئدا ـمي بې طرفۍ غوښتونکی وي اوهمئپه اډانه کې هم د دا

 

باید مناسب وي: په وچه کې راگیر غرنی هـېـواد د گوریالیي جگړو جغرافیوي موقعیت هـېـواد ۀ د همداسې یو – ۲
پلن او هموار هـېـوادونه، ټاپو وزمه او د سمندرونو په »ي موقعیت دی. دفاع لپاره مناسب جغرافیو او د هـېـواد د
 « هـېـوادونه تل په دې برخه کې ناکام ختلي دي.ۀ غاړو کې پراتـ

 

رفه )چې هغه هم بې ط« اپَرساوي»اوسي : سویټزرلند له خپلو گاونډیو والیتونو لکه النجمن سرحدات باید موجود  -۳
له پیچلتیا او ابهام سره مخامخ وو او سویس د خپلې بې طرفۍ د ساتـنې لپاره هرکله کوالی وو( د استقاللیت په هکله 

 سول هلته خپل سرتیري ولـېـږي.
 

 «ـمي بې طرفۍئدا»د دیارلسو هـېـوادونو څـېـړنو په ډاگه کړې چې کورنۍ جگړې د  د کورنیو جگړو سابقه : – ۴
ویټزرلند د نورو ټولو اروپایي هـېـوادونو په پرتلې تر ټولو ډېـرې سي نیوالی. معاصر تأریخ څرگندوي چې سۀ مخه نـ

 زیاتې کورنۍ جگړې درلودلې دي. 
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ـمي بې طرفۍ لپاره کافي ئسوداگري ارزښت خپل اهمیت لري خو د دا لوړ اقتصادي او جیو پولیټیک ارزښت: – ۵
ټیک او یا مهم جیوپولی« معابر»دې تر څرگند، بې طرفۍ ته مناسب هـېـواد باید د سوداگرۍ لپاره الرې  ښکاري، دۀ نــ

   موقعیت او یا طبیعي سرچینې ولري.
 

لپاره تضمین: د سترو بنسټیزو ځواکونو یا د گاونډیانو او یا هم نړۍ وال ضمانت باید « ـمي بې طرفۍئدا»د  – ۶
   ضمانت ته ژمن اوسي.ۀ موجود او السلیک کوونکي هـېـوادونه باید دغـ

 

نړۍ وال ۀ یو د داسې بې طرفه هـېـواد لپاره باید د :باید پیاوړې نظامي بې طرفي اوسي «بې طرفي»دا ډول  – ۷
تړون په ترڅ کې پیاوړی پوځي ځواک برابر سي او داسې بې طرفه هـېـواد باید د خپل بشپړ استقالل او ناپییلتوب په 

 ساتلو د تضمین کوونکو هـېـوادونو پر وړاندې د خپلو ژمنو د پلي کولو وړتیا ولري
 

، شپـږ شرطونه بشپړ کړي دي یوازې یو ز کال افغانستان۲۰۲۲د پوهاندې کورنین په یادو شویو شرطونو کې د 
 ـې مني. ئاو و يبشپړ کړ« موجود اوسي متحد خلک : بایدموجود وي بومي مالتړ باید »شرط یعنې 

 

هغو اټکلونو د ټینگښت لپاره تأریخي مالومات چې که افغانستان په راتلونکي کې په آسیا کې د سویټزرلند په شان د 
 سي هیواد ـماً بې طرفهئدا
 

وي خو په ضمني ډول په دې خبرې له یو بل سره همغږي دي چې  هکه په څرگنده نـ ،پوهان او علماډیري تأریخ 
ـې د خلکو غبرگونونه کوالی سي په اوسمهال کې او یا هم په ورته شرایطو ئتـېـرې او پخوانۍ پـېـښې او پر وړاندې 

وک په پوهـېـدلو او درک کولو کې مرسته وکړي. کې په راتلونکي مهال کې له موږ سره ددوی د کړو وړو او سل
همدغـه نظریه د رواني طب څـېـړنو، د خلکو د یوې ډلې او هم د یوې ټولنې د ډېرو وگړو سایکولوژۍ، د هغوی د 

 ـید کړې ده.ئسلوک او پخوانیو کړو وړو پر بنسټ تا
 

 :د سویس د بې طرفۍ تأریخچه
ـې له خپلې خاورې سره ونښلوله او د ئز کال کې ول چې د ناپیلیون لښکرو پر سویس یرغل وکړ او ژنوا 1۷۹۸په 

ز 1۸1۵جمهوریت اعالن کړ. د « Helvetic Republic  هلوتي جمهوریت» ـې د ئفرانسې د جمهوریت په څیر 
ـې ویل چې سویټزرلند ئپه ډاگه کړ او و کال د مارچ د میاشتې شلمه وه چې د ټلوالې ځواکونو په څرگنده خپل نیت

کالو  ۲۰۲ته په کتو سره، د سویس پرگنې د تیرو « ـمي بې طرفۍئدا»سویس د  ـم لپاره بې طرفه سي.ئدې دا دا
دا وړتیا او ځواک ور په برخه « ـمي بې طرفۍئدا»په اوږدو کې له تلپاتې سولې څخه برخمنې دي؛ سویسیانو ته 

په لرلو د نړۍ یو لوی بډای او شتمن هـېـواد « ناخالصو کورنیو تولیداتو»سرانه عاید د  کړی چې په نړۍ کې د لوړ
تر ټولو مهمه دا چې سویسیان  سي او نـېـږدې ده چې له امریکا سره په اقتصادي ډگر کې غاړه په غاړه سیالي وکړي؛

 ه کې سویسیان له ناروې، ډنمارکنن د خوشحاله ملتونو په کچپه نړۍ کې په نړۍ کې تر ټولو خوشحاله وگړي دي؛ 
په نصیب وي چې چا ۀ څومره ویاړ به د هغـاو آیسلنډ وروسته څلورم خوشحاله او خوښ ملت گڼل سوی دی. 

 ووایي زه د سویټزرلند یم!
 

په هغو  دي، دلته موږ یوازې او یوازېۀ دې جزوې موخه د تأریخي پیښو لنډ او یا یو په یو شرحه او راشمیرل نـ د
 ي.خورباندې بسنه کوو چې له عنوان سره سمون  کیولنډ ټ

 

تر دوه سوو کالو پورې له هغو پیښو سره   هــېـواد ۀـد هـېـواد معاصر تأریخ په کتنې د افغانستان له طلوع مخکې دغ
ه، رحالت سره سۀ خو له دغـ»؛ ۀپـېـژندل کــېــدۀ یو موټي ټاټوبي په توگه نـۀ د یوچې په یادې مودې کې مخامخ سو 

ـې د قدرت ئبیا هم دا ټاټوبی د بومي زړورو او جنگیالیو پرگنو او ټولنو یوه ټولگه وه چې د باندنیو امپراتوریو تر منځ 
ې مخکې، له د» د پوځي چارو تأریخ لیکونکی تـنر په هـېـښـنده ژبې لیکي، «د انډول د تلې شاهین په الس کې درلود.

ه ـې استوگنئقومي وگړي ول چې په غرنیو سیمو کې  -، جنگیالي او گڼ د سویس پرگنو هم د همدوی په شان زړور
ـې بریدونه او لوټمارۍ کولې، دوی به ډېري وختونه تاالن او تاړاکونه کول ئدرلودله او د خپل قلمرو له سیمې دباندې 

ه کړه نتونو سره ټلواله جوړـې له هغو سلطئاو یا به ۀ ـې یا د باندنیو سلطنتونو پر وړاندې مخالف دریځ ونیوئاو تل به 
ز کال کې سویسیانو د خپلې ملي بشپړتیا د ساتلو په موخې خپله ۱۵۱۵خو په ۀ. جوړاوۀ ـې ورته نـئچې سرخوږی 

ومنله ان تر دې چې که سویسي جنگیالي د مزدورو جنگیالیو په توگه په ټولې اروپا کې د « نظامي بې طرفي»
د  -م ه افغانستان په دې پړاو کې،له دې کبله  هم خپله بې طرفي ساتله.نورو لپاره جنگـېـدل خو سویسیانو بیا

ۀ ـافغانستان و نهـېـواد په پرتله وړاندې تللی دی؛ هغه مهال ۀ د هغـ -سویټزرلند په پرتله سوکه خوځښت کړی او هم
 - زهستون – وگړنیزو ټولنود خپلو گډوډو او له یو بله بیلو چې « دی توانیدلیۀ او ان تر اوسه هم نـ»سو کوالی 
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 6تر 5 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

 

همغږۍ لپاره حل کړي، حال دا چې سویس هغه مهال د ټولنې له منځه د ډیموکراسۍ د راپاڅـېـدلو -د خپلې کورنۍ 
 .بت ماتوونکو دکتورینو له الرې دغې موخې رسـېـدلی وو

 

ي کې یو.... چې په ټکۀ په هغـ« ژ -امریکایان»نن موږ » ځای کې زیاتوي، ۀ پوهاند هولت د خپل کتاب په یو
 «م.ز کې ول.3۲۹ز کې برتانویان او یونیان او مقدونیان په 1۸۷۹ز او 1۸3۹ز کې شورویان، په 1۹۸۰

 

هبوط د  د لښکر د چنگیز خاننامتو افغانستان پـېـژندونکی امریکایي لویس دوپرې وایي چې پر افغانستان باندې 
که اټومي بمبونو د هیروشیما او ناگاساکي ښارونه له بیخه وران وو. دوپرې وایي « اتومي بمبارد ته ورته»اوسمهال 

رغون لۀ سوای کوالی چې بلخ په خپل هماغـۀ او له خاورو سره یو کړل خو بیا ودان سول مگر افغانستان هیڅکله ونــ
 بـېـرته ودان کړي.ۀ پرتم چې ام البالد بلل کـېـد

 

 :ټکي په هکله څو لنډ د تأریخ د افغانستان د بې طرفۍ
 

 الندې مه سره له دې چې د افغانستان بې طرفي د سویټزرلند په پرتلې له مهالیز اړخه وروسته رامنځته سوې خو بیا
  ټکي د سویټزرلند له بې طرفۍ سره د پرتلې وړ دي. لنډ

 

 ،افغانستان د خپل لرغوني تأریخ په اوږدو کې څوڅو ځله د خپلو گاونډیو پر وړاندې د جگړو او تاوتریخوالي پرمهال 
دریځ نیولی دی. همدا شان افغانستان د خپل معاصر تأریخ په لړ کې که په یاد راولو الس وهلو ۀ او نــد بې طرفۍ 

 ۶- د خپلې بې طرفۍ دریځ غوره بللی دی؛ پهـې ئکې  نو وینو چې د لومړۍ نړۍ والې جگړې د پیل په ورځو
ز کال کې ول چې د افغانستان پادشاه امیر حبیب هللا خان کله چې برتانوي او تزاري سترواکۍ له یو بل سره 1۹1۵

ې له امیر امان هللا خان چ. هپه جگړو کې ښکیلې وي افغانستان د خپلو گاونډیو پر وړاندې خپله بې طرفي اعالن کړ
ـې خپل بشپړ استقالل تر السه کړی وو د سرو بلشویکانو او سپینو نشنلیستانو د جگړو پر مهال د ئتانوي هند څخه بر
ته دوام ورکړ. نادر شاه او ظاهر شاه هم د خپلو گاونډیو د دریو جگړو یعنی د هند « افغانستان د بې طرفۍ سیاست»

 و د جگړو پر مهال د بې طرفۍ سیاست ته دوام ورکړ. ایرانیان -او پاکستان د دریواړو جگړو او هم د بلوڅو
 

د ځواکونو د بیدریغه بمبارد پر مهال دوه ملیونه ملکي افغانان ووژل  نړۍ والې ټلوالېد پخواني شوروي اتحاد او د 
افغانان  ستر سیوري الندې یوازینی کار چې او ډارۀ ارانساني تلفاتو په گاللو او د ټوټه ټوټه کیدلو د خپ  سول، ددومره

نړۍ والې محکمې څخه د خپل  د هاگ له او و له سازمانکوالی سي دا دی چې له نړۍ والو ټولنو لکه د ملگرو ملتون
په افغانستان کې د پخواني شوروي  د ترالسه کولو په الره کې کار وکړي؛« ـمي بې طرفۍئددا»الینقطع حق یعنی 

شمیر د هغو بمبونو له مجموعي  يد ټولو کارول سویو بمبونو مجموع اتحاد او د نړۍ والې ټلوالې د ځواکونو له پلوه
همدا اوس څه  د دویمې نړۍ والې جگړې پر مهال اوَرولي ول. ،شمیر سره برابر دی چې د امریکا متحدو ایاالتو

دښتو او  ،برابرو شویو کلیوپه چې د افغانستان له خاور سره په هیواد کې ښخ دي دباندې شل میلیونه ځمکني ماینونه 
غرونو کې ښخ دي او دا بمبونه باید پاک سي. څلویښت کاله کیږي چې په افغانستان کې کورنۍ جگړه روانه ده او 
ددې جگړې په لویه ډډه کې د نړۍ اټومې ځواکونه لکه پخوانی شوروي اتحاد، د امریکا متحده ایاالت، چین، پاکستان 

 حق لري« ـمي بې طرفۍ د الس ته راوړلوئدا»افغانستان خلک د  او هندوستان د ښکلیوالي السونه لري نو ځکه د
ه او ل وَدَرووه جگړه او وینه توییدنه ـې کوالی سو روانئمله الره ده چې پر بنسټ حتځکه همدا یوازینۍ شونې او م

 دې سره به په عام ډول په آسیا او په خاص ډول په سیمې کې سوله او ټینگښت رامنځته سي!
 

 سيۀ ـمي بې طرفي تر السه نـئافغانستان داکه د 
 افغانستان کوم بل انتخاب لري؟

 

 Satellite State : د بل هـېـواد تر الس الندې
 

لوی ځواک پورې وتړل سي. معاصر تأریخ په اثبات رسولې ۀ ښایي افغانستان له پوځي او اقتصادي اړخه د نړۍ په یو
وسمهال کې د امریکا متحده ایاالتو له پلوه پریمانه باندنۍ مرستې راغلي چې د برتانیې، ورپسې شوروي اتحاد او په ا

و فکتور په توگه تر سره سوي دي خۀ دي، دا مرستې د شلمې پـېـړۍ له سره تر پایه مهال کې د ټینگ پاتې کیدا د یو
 ناکام دولت اوښتې ده.ۀ زښت ډېر ضعیفه دولت او بیا په یوۀ ـې د یوئپایله 

 

 پوځي اشغال
دی بریالی سوی خو یو شمیر لویو ځواکونو لکه ۀ ه له دې چې د افغانستان په نیواک کې هیڅـکله هیڅ هـېـواد نـسر

 هسترې برتانیې، ورپسې شوروي اتحاد او اوسمهال د امریکا متحده ایاالتو د لنډ مهال لپاره اشغال کړی دی. پوهاند
 «ایران او چین هم خپل بختونه وازمایي... کورنین وایي " د راتلونکي اشغال لپاره ښایي پاکستان،
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 6تر 6 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

 

 تجزیه
تجزیه وه؛ « de jourدیجور » افغانستان دوه ځله د تجزیې تر گواښ الندې راغلی دی؛ لومړی ځل د برتانیې له پلوه

ز کال د تزاري روسیې په توافق د برتانوي 1۸۹3د نولسمې پـېـړۍ په وروستیو کلونو کې ول چې مارتیمر دیورند په 
حایل هـېـواد بدل کړ. تر ټولو مهمه خبره دا ده ۀ ـې په یوئهند د دفاع په موخه د دیورند کرښه ترسیم او افغانستان 

 به په راتلونکي کې د خپل هـېـواد تجزیه ومني.ۀ هاغه مهال او نـۀ چې د افغانستان خلکو نـ
 

 :کورنۍ پرله پسې جگړې
پای ته رسیدونکو قومي، قبیلوی او مذهبي شخړو د پایلې اړخ ۀ نـاړخه د ۀ د افغانستان اوسنی نازک حالت ښایي له یو

ک دولتونه ټینگښت ومومي. انډیمی –ـې ونیول چې پیچلي قومي ملت ئته نغوته وکړي. په اروپا کې پینځه سوه کاله 
 وام ورکړي.د ې پورېمودډلپالنه، اورپکتوب ته لیوالتیا، فساد او ضعیف مؤسسات به خپل ژوند ته تر لنډ یا منځمهاله 

 

په اوسمهال کې افغانستان دداسې یوې جگړې ډگر دی چې څه دباندې د نړۍ څلویښت هـېـوادونه ورڅخه د اورپکو 
اسالمي ډلو لکه داعش، القاعده او د هغوی د نړۍ والو څانگو او ترهگرو پر وړاندې دفاع کوي ترڅو ددې خنډ 

د خوندي ځالې په توگه گټه وانخلي. دا به د ټولو ښکلیو خواوو او وگرځي چې ترهگر د افغانستان له خاورې څخه 
هـېـواد بیا رغاونه له یوې تر درو لسیزو ۀ همدا شان د لیرې او نــېـږدې گاونډیانو په گټه وي چې پوه سي چې د یو

ـې ئه ې پایلرسـېدونکي گوریالیي جگړې د اوربند، او دداسې خبرو اترو دوام چۀ پورې وخت نیسي ترڅو پای ته نـ
ـې د افغانستان د پرگنو لویه جرگه جوړه سي چې خپل ئد نړۍ والو سوله ساتو ځواکونو په وتلو واوړي او ورپسې 

طرفه  دایماً بېۀ نړۍ وال ضمانت په لړ کې، افغانستان د حسن نیت له مخې په یوۀ حکومت وټاکي او په پای کې د یو
 هـېـواد واوړي. 

 

 :غوښتنهد افغانستان د پرگنو 
 : سيۀ ـمي بې طرفۍ په باب الندني ټکي له څون او څار پرته دي او بحث ورباندې کـېـدای نـئد افغانستان د دا

 

 د مطلق استقالل منل -1
 د معاصر تأریخ د پولو منل -۲
 د مذاهبو په گډون د گډ فرهنگ او ملي دودونو منل -3
 داسې ډیموکراتیک دولت چې د ټولو نژادونو، قومونو، فرهنگونو او مذهي ډلو ممثل اوسي  -۴
 مو منل ئد افغانستان د ملي هویت د عال -۵
ې ـمي بئز کلونو د اساسي قانونونو پر بنسټ د اساسي قانون منل او همدا شان د افغانستان ددا۲۰۰۴ز او 1۹۶۴د  -۶

 د منظورۍ لپاره وي طرفۍ لپاره شرایط چې لویې جرگې ته
 

 : د بحث وړ شرایط
 دیورند کرښه  ز کال د1۸۹3د  -1
 ز کال کې د شوروي له پلوه د هغې سیمې ادغام 1۹۲۴ز کال کې د خیوې غصب او په 1۹۲۰په  -۲
 ز کال کې د برتانویانو له پلوه د پولو ټاکلو په لړ کې ایران سره د سیستان الحاق1۸۹3په  -3
 

 :سل مسؤولیتد ځوانانو او د نوي ن
د پوهانو او د تحصیل د خاوندانو  د کار ستره برخه د افغانستان د نوي نسل، او په کور دننه او له هـېـواده دباندې

مشرانو او کشرانو پر غاړه ده. دا په ځوان نسل پورې اړه لري چې دداسې ستر فرصت لپاره د هلوځلو پیټی پر اوږه 
واخلي؛ هغه کار چې ځوانان او د تحصیل د خاوندانو له پلوه باید تر سره سي دا دی چې د افغانستان ښارمیشتو او 

یو موټي واحد ملت پر لور تر ټوله غوره او ۀ ـمي بې طرفي د یوئاعت ورکړي چې د افغانستان داکلیوالو پرگنو ته قن
 خوندي الره ده. 

 
*********** 
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