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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                م١٠/٠٤/٢٠١٠                عبدالرحمن فرقاني: ژباړه 

  نړۍ ديره کړکيچنه ده
  

ير ناسته -په پراګ کې د امريکا    روسيې د مشرانو تر من ناسته دامريکا او روسيې د مشرانود پخوانيو ناستو په 
ي چه د کومې روغې جوړې د دو قطبونو نړۍ مړه شوه. نده ړو ، واړه هيوادونه نه داري په پايله او يا د بالوکاله ج
تا د دو قطبونو نړۍ د دې اړخه چه سيالي او ويشل او ډار او ويره د  ،  نورو خوراک شيد  بهکې دوي تر من په ري

يړلو او شننې لپاره مناسب ) دوه قطبونه ( دا راز مفهوم د تاريخي لحاظه . منحصره وي مړه شوي ده اوس مهال د 
  .ندي 

يباراک اوباما او  يني او سره اتفاق وکړي  .دمتري مدفيديف پدې حقيقت پوهي دا کفايت نکوي چه دوي دواړه سره ک
و اورو ولې شخړی اواري شيتر    . نه مړه شي او 

، نړيوال اقتصادي ه چه نوي قوتونه سر را پورته کړيپه نړيواله کچه د دوطاقتورو قطبونو غايبدلو الره اواره کړ
ا واچولهب ه شوه چه د ماحران د چين په پرمخت ر ا ې اچولو کتاب وايي او دوي د ، پ و ورثه د پرمخت او پان

خه يوازي دا حفظ کړي چ ين شيسره کتاب  ه  رن   .ه ثبات او استقرار 
و اوسن پيړۍ ته د رفقيرانو سمندر نديهند هم يوازي د  ړه کې وروسته ، بلکه په کلکه زيار باسي تر  سيدو په ج

اقتصاد او تعليم  يي د پام وړ پرمخت کړي دي او زيار کوي چه خپل ، او د تکنالوژۍ په انقالب کېپاتي نوي
  .معاصراو نوی کړي

اي غواړي  ه په آسيايي پرمخت کې هند خپل سيمه ايز رول او  اي د لويانو په کتار کې غواړي او هر  خپل 
ه يي په هغ خه وياړي ، او ، عسکري او تکنالوژي پره چين باندي ده چه د خپل اقتصادياري ، يوه ستر مخت 

ه يي په اتمي پاکستان باندي دهبله ست رداب کې ډوب دي او د خطرونو او کړکيچور نو ، هغه پاکستان چه د انتحار په 
ر او د خطرونو سرچينه به وي   .ډ

ه شيهمدا راز په کار نده چه  اوروپايی لوبغاړی هم له لوب و خه  او ،  خو دا لوبغاړي د ويرې وړ ندي ې 
النده ې ته الره  نشتوالی د او تصميمموحدې سياسي ارادې د  خو. رول ولري اقتصادي وزن يي دې ته کانديدوي چه 

ي او د دې مختلفو ژبو اود مختلفو تجربو کړپراخه   په پرتلهوو کچه د وچپنه د بد اتحادد هيوادونوو د اتواواروي چه
  .يک پرمخت مخنيوي و کړد چاو کله ناکله د تن نظر سياستونو په ترڅ کې 

ينيدا کفايت نکوي ايي د هغې تاريخي زمد کيم جون ايل نظام .  چه اوباما او مدفيديف سره ک انې نظام دي چه 
، خو دا دروند مشر به د خپل جدي حزب اووژنکي پوځ او هغه ملينونه فقيرانو چه د تيرو شويو کالونو تيره شوي وي

ې الره    .سربيره په اتمي وياړ. ي  خوشحاله وموندلی ده اړوندپه ترڅ کې يي د 
ړي حالت دياوسنی اي ان ، د امام يغياب يو ډول السته راوړني نه لر امام خميني غياب اود ماو ، داراني نظام يو 

ي ې ساتونکي  ن د سکرو ان د غور ي او ، اوسني ايران په سيمه کې دير انقالبونه په الره اچولي دخميني ورثه 
دايران د انقالب صادريدل . قادر دي  غواړي چه د سيمې توازن  وډ کړي  پدې اعتقاد دي چه د سيمې په زعامت

 بوش تيروتنې په عراق کې جورجسيمې ته اودايران اتمي خوب او ارمان د ايران ستونزه نوره هم کړکيچنه کړه او د
  .  طاليي چانس برابر کړايران ته

کر يوه بل لوبغاړی ه ان ته راواړوه چه هغه القاعده دي او د امريکا او لودي سره د تصادم او ولنې پام  م د نړيوالی 
يری ته بدلون ورکړله امله يي د اسالمي او عربي نړ کاره ده چه د ۍ پالنونو او  ه هغه لومړۍ ١١،   سپتمبر پي

ړې المل شوهمرم وه  ولچه د اوږدې ج  او په نړيدليو هيوادونو کې انتحاري حملی ، القاعدې انتحاريان وزي
يده او دمرکزي حکوم ر ور و نی ان د مسکو چاودنو د نيويارک او ديرې . تونو تسلط پدي هيوادونو کې کم شوور

ه  د ميدفيديف هيواد هم د اوباما د هيواد . ورې چاودنې خلکو ته ورپه ياد کړين ي او  ير د حملو سره مخ کي په 
ه اور د  يروسي انا   .تحاد د چپنې په داخل کې هم بلي

ي او له هغه وړاندي د امريکا بيا کتنه په خپله اتمي همعاهدې امضا کول يو) ٢(بيا هم د ستارت  ل کي ه   تاريخي پي
ې استراتيژی کې او لدي  ي و ور ه چه چينايي مشر به هم پک ن کې د اتمي امنيت غون ون وروسته په واشن

ونو ته ادامه ورکړي احم. وکړي ا واب کې به سيمه  په اور واړوي پاو د هر تيريدي نجاد هم کولي شي خپل  ، ه 
ونو سره کولي شي خپل  لوي او  وا عارونه د ، کله کله يوازي شعلورشلري مصلحتونه هم په نظر کې وساتيد دې 

  . پناه د پاره کفايت نکوي
ه چه ا رن يمساله تردې ديره کړکيچنه ده  اغلی د کرملن له  ،عتقاد کي ې  او دا هم کفايت نکوي چه د سپينې ما

يني او    . ړي بدله شينقيصر سره ک
پانه کې   غسان شريل:  ليکنه په الحياه ور

   


