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و شميره   ٢تر 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

              م٠٨/٠٢/٢٠١٠                                 عبدالرحمن فرقاني
  

  ؟ړيچى ترآيه د افغانستان آشاله اواره آآيا لوديځ غواړي 
  

ت ته  ير شو په نآه د ترآيى سياسي خوز ر آى  كل آولي شو, ړيوال سياسي ډ غواړي ى حكومت يچه د ترآ ,دا ا
عدالت چه دگه رن, ړي  تثبيت آپيريال آىاو له ستونزو ډك چاچن  نړيوال آړآي نننيپل سياسي رول او اهميت پهخ
تونكى دي  سياست وند  دپرمختيااو ئي په آورنيو ستونزو و سربيره ا,په حكومتداري آى داعتدال او توازون غو

ل  پرمختيا په اوارول آى د عدالت اود آورنيو ستونزو , دبهرنيو ستونزو اوارول هم د خبرو اترو له الري غوره و
 د سياسي وندپرمختيا عدالت اوچى د   ,په مشري وتوانيد هغه ستونزي اوري آړي گان د رجب طيب اردووند 
ي تر ديره ړاندي لرلله و نظامي موسسى سره ړيپياو چى د ترآيه لههغه ستونزي , ړي وه گه آت آړۍ ئي تنخوز
ر آىد ترآيى  , اسالمي حزب وتوانيدپرمختيااو د عدالت او, پورته شوي پوري حده  سياسي پلى د  خپه سياسي ډ

ت آړۍ ته وسعت ورآړي ولنيزو آشالو  ,خوز ړاندي په وچى عسكري موسسه ئي په هكله بري ومومي  او د هغو 
ي د حجاب ستونزه په تود مثال .خن وه  چى د ترآى دولت له اوږدى مودي په هكله او دبهرنيو ستونزو  ....گه د 

  ,ړيپل سياست تابع آ د خ موسسهعسكري چى ان حكومت وتوانيد گ د رجب طيب اردو,گريوان ووسره الس او 
    . تر ديره حده اواره آړي  ,د ارمنستان سره  موجوده وهچى اوهغه ستونزه 

خه په ترآيه آى نظامي موسسه له يوى او ايه   ,وهپه سياسي موسسه باندي حاآمه ږدى مودي  چى د  او له آومه 
و نظامي موسسى زيار ن, ژور اختالف وپه هكله ځ د حكومتداري ي موسسى تر من نظامد اووند پرمختيا عدالت او

  نشيپه سايست آى ورو دين  تر  ,په الس آى وانخليږي  د ترآيه د حكومت واوند پرمختيا  دعدالت اوچىآاوه 
ه , رن خه لدي آبله   ,چى د ترآيى نظامي موسسه عقيده لري  ل حزب د سياسي قدرت  چى د آزادو  په لومړي 

ه شو  , ورته رسيدلي و آىپايلهپه انتخاباتو  ايه , و په  سياستمدارانو وندپرمختيا عدالت اوچى د خو تر آومه 
ار آاوه ين الره  ل بيا د آزادو انتخاباتو  , ړله پلى مبارزى ته ادامه ورآ خ ,مسالمت آميزه سياسي ت و يو  په تر 

انته تر يو حده پام او رأي هم څ آى ئي د عسكري موسسى په تر حكومتداري خو د, پايله آه حكومت ته ورسيدل 
   . واړوله

ه  ني ختيځ ژيك ملپخواني استراتيپل د خى حكومت يچى د ترآرن پامه چ آى له په سياسي آرآيري له لوري د من
په او د ترآيى منزلت ته  ستونزو سره سره بهرنيي سياست ود آورني وندپرمختيا نو د عدالت او , ول شوي وغور

ير و ر آى هم  ايه ئي دخ,انړيوال ډ د گلو احمد داود اويسور روفپپاره پل بهرني سياست د برياليتوب ل نولدي 
چ آى ړآيپه سياسي آني ختيځ  د منچى د ترآيى رول او منزلت گلو وآولي شول او او  ,اآهچارو وزير وبهرنيو 

خه د ترآيى د سياسي موسسى الره بيله آړي آومه چى د هغى سگلو وتوانيد  او ,اآىو ځ چى د لوديياسي آړنالرى 
چى ترآيه د هغه تاريخي او گار آاوه ينگلو او, ژيكو مصلحتونو ته متوجه نه وه په اساس د ترآيى استرتيخه د هيره 

خه برخورداره ده ژيكي استراتي ولي شي چى ترآيى ته خعمق  ر تنه سره لو له غوگد او, پل سياسي منزلت ور
ر آى يو په نسم بايد ترآيه  ړيوالو سياسي په نير په پله چى د يوه  نه دا  ,ړي مرآزي هيواد ويپياوړيوال سياسي ډ

ه  خه  پاي آى په ړي او لوديځ چى د اسالمي نكه ,  نبايد يو عادي هيواد وي اوترآيه, پورته شي آشالو آى ور
ه , پروت دي    اوروسيى چى له افريقا او اسياه لدي ر س ,پياوړي هيواد ديپا آى يو مرآزي او رپه اوچى المان رن

ه  او   ,په جغرافيا ئي لحاظ دير لري ديخه   مطرح په مرسته يو دامريكا په اسيا آىاوس مهال چى ايران رن
خه لري پا او چى له اروسره لدي ,شوي هيواد دي  ه او, پروت دي افريقا   تاريخي بعد ته هم آيىد ترگلو همدارن
ت قائل دي    .پراتوري وه  د عثمانيانو اميهچي ترآآله , ارز

خه گلو د سياسي ليدلوري سره سم بايد ترآيه د دى تاريخي او استراتيداو ر په نژيك عمق له درلودلو  ړيوال سياسي ډ
ه  او , فكر وآړي په هكله هم ور د امنيت  بلكه بايد د ن ,انته امنيت قائم آړيچى او نه يوازي دا , ړي پورته آآى 

يو هيوادونو سره خپلو له خ   . پا اتحاد ته دننوتو زيار وباسي  چى يوازي د اور نه دا  ,ړيپلى ستونزي اواري آاون
ايه وه  ,ړه عالقه بيرته توده آړيچى د امريكا اوترآيى س ,گلو وتوانيدپروفيسور اودترآيى دسياسي موسسى   لدي 

اآله پاره لومړي ته د خطاب لاسالمي نچى اوباما  په  ړآى ترآيىپه لد حكومتداري دحاآم حزب , ړي اډه ترآيه و
پل دايران سره ئي خ,  وآړ پرمختپام وړ په بهرنيي سياست آى ئي د  او  ,ړلي ستونزي اواري آيچه ديرړيواله آن
  . ړچ اوار آړآيآ

ه  نده آړله پهگر آى په نړيوال سياسي ډچى ترآيه ئي خو هغه  ر  توجه هغو نړيوالو سياسي هغه د ترآيى,  قوت را
پلو  له خ ترآيى,ه د فلسطين مساله په تو د مثال ,ړيواله سيمه آى نفوذ ورآړپه ني چى ترآيى ته ئآشالو ته و 

خه استراتي له پله او د فلسطين قضيه ئي خ ,چى داسرائيل سره ئي درلودي الس واخيستژيكو اړيكو   ,  قضيه و
   . پام الندي ونيوله افغانستان سياسي آشاله هم تر سره ئي د سرهلدي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

 

, په افغانستان آى السوهنه آوي  د نړي  شمير هيوادونه  ,ړي ديپل آړيوال حيثيت خچ نسياسي آړآيدافغانستان 
ړه ايز ماشين د يرغل آه د لودي اه وپه لځ ج او هر وخت ,  لري ژلو آى خالس السړو په وگړآى د افغانستان د بي 

ي پرته له اجازي چى وغواړي د افغانانو آورونو ته  ي پوهيدوي شه , روي ووچنيان آوسري او راو تو, ورننو
خه خوند اخلي پيريال د چا وحشت خو دوي د هيبت او  ,په غرونو آى ديمنان چى د دوي د او بيوزله , له جوړولو 

وروي   ناه خلك                                          . او بي 
 او د  ,وي زيانمنږ افغاني هويت  او زمو ,پل ظالم يرغل الندي نيولي ديپيريال تر خچاآه ايران د افغانستان آلتوري 

 مختلفى مطبوعاتي رسني د دى, ي دي پله ولكه آي راوستپه خول مهم آلتوري مرآزونه په مرسته ئي د هيواد لوديځ 
ه ايراني آل  ,پار بوختي ديآار ل د ديني مفاهيمو او د آلتور سره , ولنه آى خوروي په ږ چر زموپه مستقيمه تو

كه ,رواجول هم شوني آوي                                                         . پيدا آړي دي ژبني عمق په افغانستان آى ايرا ن يو ډول چى  
پل يرغل  او زموږ رواج او دستور تر خ ,په افغانستان آى رول ولريپه مقابله آى پاآستان چى د آه هند غواړي 

ژوره السوهنه آړي او ال تر اوسه ئي په افغانستان آى ئي چى چى هند دهغه مثلث يو ضلع دي كه , الندي وساتي 
ي نشي , ي اثر پل ولنه آى خپه افغاني د هندي ډرامو عاميدل , آوي  خه ستر وك هم لدي اثر  .                                ,ولي پاوهي

خه د ان او زموږ آلتور  ,لي آړي دي يپلى هلاړوند خ ىآستان د سياسي او آلتوري الس وهنپاآه  پاتي په ريزانو 
 او د افغانستان سياسي  ,پاليپه سرآى آه روسيه تر اوسه د افغانان د غرور د ماتولو خيال , ه آوي  بدرنچرشوي آل
ر نه  يان روزلي ديپه افغانستان آي ئي خاو , ديپريډ ودا    .                                                                 پل 

               .....آه , اسي آشاله آى متهمه ده په سياو آه عربي نړۍ د افغانستان 
 او له افغانانو سره هي راز تاريخي  ,په سياسي آشاله آي تورن نديچى د افغانستان   ,خو ترآيه يوازني هيواد دي

ي اړيكى درلودپه اود تاريخ چى ن دا آ , زړه بدوالي نلري   . ي لږدو آى دواړو هيوادونو 
ديچى ترآيه آولي شي د افغانستان سياسي آشالى ته د  پدي نظر دييو تعداد سياسي آتوني  كي آي  او له  , پاي 

خه د وتلو الره  ,لوديځ سره همكاري وآړي و د افغانستان له خړوب  ي ځ او د نړچيري لوديآه , ړي پيدا آ تر 
تيني واك ورآړي هيوادونه ترآيى ه اخيستلو د افغانستان په خه تاريخي او اسالمي عمق پل ترآيه د خ,  ته ري

چى پدي نظر دي  دا آتونكي ,ړي ړۍ هيوادونه هم ورسره مرسته وآچيري د عربي ناو آه , آشاله حل آولي شي 
چ ړآيچى دا آد نړۍ هغه هيوادونه وغواړي چيري  آه , شي ترآيه د افغانستان د آشالى د حل امكانات برابرولي 

  . ه دخالت لري په مستقيمه او يا غير مستقيمه توپه افغانستان آى چى  پورته شي
ړۍ آى همدا دي په ن سياست هيوادونو اساسيپلورلو چى د استعمار    ,پدي نظر ديخو يو تعداد نور سياسي آتونكي 

,  مذهبي ,ديني , سياسي , پل اقتصادي په شتون آى دوي خچ و د آړآي تر  ,چن ويه آړآيچى وضعيت همدارن
مكى الندي ثروتنو دغارت سره سره  د بي امنه په تودمثال ,  حاصلي آړيړنيالسته راو, علمي ,نظامي  ه د 

پاره آار پرمختيا لځ د چى بآلخره د لودي  ,يپه هجرت مجبوريهيوادونو عالمه او مالداره طبقه هم د لوديځ لوري ته 
ندونى د په ديني لطاظ هم د لودي, دي په خدمت آى ايپل صالحيتونه د دوي  او خ ,آوي ر   ,ړ ديپام وځ د مشرتابه 

په پرمهال د بارك اوباما  او د نوبل د جايزه د اخيستلو  ,استعمال) گ صليبي جن( د جورج بوش ديني اصطالحاتو 
 . يندي ساتپل هيبت او رعب الړۍ مسلمانان تر خپه نظامي لحاظ د ن, ار بي اساس ندي پهمدي اصطالح تينوينا آي 

دي پاي چن حالت ته دچى دا آرآياو دا هيوادونه نه غواړي    . كي آي
ني عربي هيوادونه نه غواړي  پياوړي  او د يو  ,چه بيا مطرح شيپه نړيواله آچى ترآيه له بله اړخه دا هيوادونه او

په ړۍ چى د ن د منلو وړ نديځ ته چى هغه اسالمي او ديني عمق ئي لوديكه , ړي پورته آير سر راپه لوي هيواد 
  . پراتوري جوړه آړي وه امړيپياو يوه مخ ئي

 
  پای

  
                                                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 


