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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړله موږ سره اړي په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئکه 
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

  م١٧/٠٧/٢٠١٠                                               عبدالرحمن فرقانی

  نړيوال کنفرانسونه
 دمعضلو اوارول که د استعماری قوتونو دتوطئو تبريرول؟

 
رکې اکثرا نړيوال کنفرانسونه د دې لپاره رابلل شوی دی، چې د يوې معينې مسالې  د حل   د نړيوال سياست په ډ

يړي، چې دا لپاره الرې ا کې و يړی، او د کشالې د ختميدو امکانات د هغو اطرافو د ليد لوريو په ر  چارې و
ا ليد لوری وړاندی شی، چې عادتا د .  معضله ئې رامن ته کړی ده ولو اړخونو له طرفه په  هغه  طرحه شوی اجن د 

ولنه له لوري د کشالې د ختميدو لپاره مطرح شوی وي ه مهال د يوه کنفرانس پريکړو او  مثمر واقع او هغ. نړيوالې 
وری، او خپل سياسی مقاصد  ه و ولو اطرافو ته په يوه ستر ولنه د کشالې  کيدلو ته هيلمن کيدالی شوو، چې نړيواله 

ې ونلری ه مودې راپديخوا په تيره بيا کله چې د روسيه امپراتورۍ په افغانستان کې ونړيده، . او اهداف پک خو له 
ولنه  د نړيوالو سياسی معضلو په اوارولو کې د يوه قطبه نو  ولنې توازن او تعادل زيانمن شو، او نړيواله  د نړيوالې 

له السه ) بې طرفي(خپل مشروعيت او حياد  او چې امريکا ئې مشری کوی، تر اغيزې الندې راغلې ده، سياست،
ه د سره لدې چې د روسانو د امپراتورۍ تر نړيدو وړ. ورکړې ده واکمن قطبونه په  ولنې دوه  اندې هم د نړيوالې 

کر په صورت کې اسالمی هيوادونو  من وو، خو بيا هم  کله نا کله د دوی د سياسی مصلحتونو د  اسالمی هيوادونو د
ر يوازن لوبغاړې . ته  د دريمې ليارې احتمال په الس ورته ې چې امريکا د نړيوال سياست د ډ خو له کومی ور

ی، او په شو ودل کي ولنې نوم پرې اي ان پسې روان کړی دي، چې د نړيوالې  ې ده، نو هغه هيوادونه ئې هم په 
ه اخلی، او دا راز نړيوال  نړيوال سياسی چاپيريال کې امريکا د خپل جنايتونو او جرمونو د تبرير لپاره ترينه نه 

  . صلحتونو لپاره توظيفويکنفرانسونه چې بايد نړيوالې کشالې اوارې کړی د خپلو م
تل چې د  کوم مهال چې د امريکا په مشرۍ استعماري قوتونو پرافغانستان نظامی يرغل تر سره کړ، او بيا ئې وغو

اکلو  ه ورکړی نو ئې د افغانستان د سياسی برخليک د ر کې خپل يرغل او اشغال ته قانونی ب نړيوال سياست په ډ
ه چې  استعماری قوتونود خپل تور تاريخ په اوږدو کې دا حربه لپاره د بون کنفرانس داير کړ، خ رن نړيوال ( و 

هم د خپلو نا وړه جرمونو د تبرير لپاره توظيف کړی دي، نو د بن کنفرانس ئې هم د خپلو ناوړه يرغل او )کنفرانسونه
ماره ولنې تر نامه الندې ئې د بن د نړيوال.  اشغال د تبريراو دافغانستان دسياسی واکمن د ترالسه کولو لپاره و ې 

اکلو لپاره  دايرکړل،  او يوازی هغه سياسی ډلې  ئې ورته دعوت کړی،  کنفرانس د افغانستان د سياسی برخليک د 
تينی استازی وو، او نه هم د  چې د دوی يرغل ئې پرافغانستان باندې شونی کړ،  خو پدې کنفرانس کې نه د ملت ري

استازی وو، چې د يرغل په وړاندې ئې د مقاومت پاليسی خپله کړه، يوازی هغه سياسی ډلې هغه وسلوالې نظامی ډلو 
واکونو سره معامله وکړه،  رو  ې شريک شول چې د افغانستان د سياسی برخليک په سر ئې د اشغال او قوتونه پک

خه سرغړونه نه شوی کوالی، او  په پای کې ئې هغه طرحه او دبن په کنفرانس کې ئې د استعماری قوتونو د پالن 
وده خه غاړه کي د بن په کنفرانس کې د امريکا په مشرۍ د استعماری غاصب . شوی پالن ته پرته له کوم بدلون 

کی تطبيق شو، سره لدې چې د بن په کنفرانس  شريک شوی ډلې د لويدي مخالفې سياسی  کی په  قوتونو پالن 
ل کيدې،  او دلويدي په م هند نه ئې حمايت تر السه کاوه،   ايران، قابل کې د راپرزيدلی قطب روسيه،افغانی ډلې  

اوسربيره پدې ايران په دغو ډلو کې  خو دافغانستان سياسی اقتدار ته درسيدو په هيله دغو ډلو د لويدي لمن هم ونيوله،
و د بن کنفرانس پريکړو ته د خپل نفوذ په بنس امريکا او لويدي ته دا خدمت وکړ، چې دا ډلې ئې قانع کړی، تر  

دی، او حمايت ئې وکړی   . غاړه کي
د بن په کنفرانس کې چې د افغانستان د سياسی برخليک اړوند کومې پريکړې وشوې، د افغانستان د سياسی معضلې 

ول شول عضله د افغانستان په م. يوه مهمه برخه، چې نظامی او وسلوالې ډلې دي، او د ملت اراده وه  له پامه وغور
وک ئې مني او که ئې نه مني، او دا طرف د هغو ډلو د مشورې په اساس له پامه  کې دا طرف يو حقيقت دی که 

ه مو چې  رن اکلو کې ئې د لويدي سره معامله وکړه،  ول شو، چې د افغانستان د سياسی برخليک په  وغور
ړه ا.  وړاندې وضاحت وکړ که دا کشاله حل نه شوه، او کوم ج يز حالت چې بايد ختم شوی وی، په خپل حال نو 

د لويدي استعماري قوتونو د نظامی يرغل او اشغال سره د افغانستان سياسی واک هم د افغانستان د کشالې د . پاتی شو
ه هم د بن د کنفرانس له  ر کې ئې ورته قانوني ب يواړخ په مرسته په الس کې واخيست، او د نړيوال سياست په ډ

  . ه کړهالرې حاصل
ه چې د افغانستان لپاره پالن شوی ؤ، له ستونزو سره مخ شول ر کې هغه  په عربي ژبه کې يو .   خو په عملی ډ

ت ئې نه غواړی: وايی ) تجری الرياح بما ال تشتهی السفن (متل دي وايي  ي چې کي ي دقيقا په . باد هغې خوا ته ل
ی چې استعماری قوتونه ئې نه غواړیافغانستان کې هم داسې وشول، باد هغې خوا ته ل د وخت په تيريدو او د . ي

او اقتصادی ودې  استقرار لدې کبله دافغانستان د سياسی ثبات او. حاالتو په بدليدو سره ستونزې او کړاونه هم زياتيدل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  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، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئ يو خپله ليکنه له رالي

 

يا کې د افغانست ه هم په نړيواله مي ان د کړکيچن وضعيت لپاره  په لندن کې هم يو نړيوال کنفرانس را وبلل شو، که 
يړل شوی، چې د ناتو د غړو هيوادونو ترمن د  نه د وتلو عنوان ورکړ شوی ؤ، خو د پردې ترشا هغه ستونزې و

ړې اړوند پيدا شوی وی الره او راآړه ورآړه . افغانستان د ج و دغړيو هيوادونو سياسي ت آه په نړيواله آچه د نا
يړل شي كاريې نو داس،و  پيمان هيوادونه د افغانستان د وضعيت په هكله په يوه واحده استراتيژۍ د و د د ناې چ، 

وليدلو اړوند ستونز و هيوادونو د خپل دستور نه ېرا ړه کې د نا ه هم له اساسه د افغانستان په ج  لري، آه 
ري ېسرغړونه آړ ړه کې برخه اخيسته ده) امريكا( ده، خو د خپل پياوړي مل  شي یاو کيد، د رضا لپاره يى په ج

يمانه هم وي، آه امريكا د خپل غچ اخيستو لپاره ې،چ و د پيمان هيوادونه په خپل رات افغانستان ته پ   شمير د نا
رې ماتې شرميدلې ده، آه بريتانيا د خپلېافغانستان ته راغل  ده، خو د اورپا ې شوې غچ په سر کې پالي او د امريكا مل

كه دا هيوادونه هغه تور يې  وې سره هي تړاو نلري او نه غواړي چېان له آشالن شمير هيوادونه د افغانست لري، 
، آه امريكا ته د اطلس یدئ  تيرآړېبربريت په چاپيريال کې ي تاريخ نشي هيرولي چى د آمونزم  د وحشت او

ير پر و  اوې نو دا هيوادونه خو د روسي، ديوتاوقيانوس د يو پياوړي سپر په  ل قوت سره په نړيوال چين چى په 
ر کې راوالړ شوي ايه فكر آويېده  له جغرافيايى لحاظه شريكه پوله لري، نو کېدي شي ل،سياسي او اقتصادي ډ  ، 

يو سره خپلېچ اون  نكړي او يوډول تعادل او توازن وساتي، او ې ستونزمنېيرډ د امريكا په حساب ې اړيكې له خپلو 
منېيبريتان نه غواړي چى د امريكا او يو هيوادونو سره د اون  ته ادامه ورآړي،  په استعماري آړۍ کې دخپل 

منېده  پی دوېچېرته چ ړ د ان ي اقتصاد د ر السته راوړنه نه ويني، او د خپل ويجاړ او آمزوې کې آومه 
 .                                                       پياوړتيا په فكر آه دي

ما       وريېسياسي آشال ن هم شته دی، چى دا هيوادونه هغه  پايله د افغانستان ددا   چى د ه آوم، په هنداره کې 
واآونو يوېبريتاني يالي د بريتانيه ژوندي پاته امپراتورۍ د  ور آړله، او آومه پايله چى د ې شوي جن  حكومت ته ان
روموف يېروسي ونو مشر  خه د ې د پو پدي تورو غرونو کې  ":يلی ؤ  وېوتلو په مهال داس په هكله د افغانستان 

د لودي د سياسي مبصرينو په نظرد افغانستان د ".  موږ له خپل تاريخ سره سره خپله جغرافيه هم له السه ورآړله
ي، نو کېد ير بري واآونو په  رو   دا هيوادونه په افغانستان کې د ې چ، شيیسياسي آشالې پايله د تيرو شويو يرغل

وريام  . ريكا پايله هم دا ډول 
ه پالن شوي ؤ، اوډ آه  کېتولنيز ثبات لپاره د لندن په آنفرانس د افغانستان د سياسي، نظامي، اقتصادي او        ير 

 د افغانستان په ستونزمن سياسي حالت کې ئې ژور اثر ې چ، وآړيېغړيو هيوادونه به په هغو مهمو مسايلو خبر
ه په افغانستان ک.لوددر رو هيوادونو نظامي ون خه وه، همدا راز د ،ې د يرغل  د لندن د محوري او بنيادي پريكړو 

يړن ولېافغانستان اقتصادي پرمخت او بيا رغونه به هم تر   له ې چ، ديې هغه ستونزې الندي ونيول شوه، خو دا 
يړل شوي ر کې  د،نظري اړخه د لندن په آنفرانس کې و س هم دافغانستان دملت د تير ايستلو  آنفرانا خو په عملي ډ

ه چ،لپاره يو کنفرانس ؤ رن و  ې چ، باور ديې تيرشوي آنفرانسونه وو، دير آتونكي پدې وړاندېده  لې   د نا
خه د وتلو الره  رداب  ويشمير هيوادونه د افغانستان د  ي استراتيژيو ې چ،، او نه غواړيل  نور د امريكا د جن

يزه پريکړه دا هم وه چې د افغانستان د دولت له لوری د ملي سولې لپاره وړاندې لندن د آد. كار شي نفرانس يوه بنس
ر امريکا په افغانستان کې د شوی  ول شوی هيوادونه ئې مالتړ وکړی، م طرحه نافذه شي او په کنفرانس کې را

ر ې کړې چې د سولې اړوند ئې په کار اچولی وی، په عملی ډ ې شن  کې امريکا د هغو پريکړو ضد دولت هغه ه
  . راونه ده چې د لندن په کنفرانس کې شوی وې

يا کې د کابل د نړيوال کنفرانس بنيادي محورونه  ه حکومتداري او د : اوس که په نړيواله مي  ، اقتصادی پرمخت
اندې سمباليدای شي، امنيت تامين اعالن شوی، او دا هغه محورونه دی، چې د افغانستان سياسی ثبات او استقرار ورب

ا کې ورباندې ليد لوری  ا په ر اکل شوې اجن ول شوی وای، او د يوې  ول اطراف پرې را که چيرې د مسالې 
وړاندې کړی وای، او په پای کې په يوه واحده ستراتيژۍ سره متفق شوی وای، او دا کار هغه وخت شونی دی، چې د 

و ول مسؤل اطراف پرې را ه وی او د يوه اړخه نه پريکړې پيدا شويو ستونزو  ل شي، نه دا چې يو اړخيزه غون
ه ئې شونې نه وي   . صادری شي، اوعملی ب

رو قوتونو د خپلو مصلحتونو لپاره په الره اچولی دی، او پدې  ډير کتونکې پدې اند دي، چې دا کنفرانس هم اشغل
ه پيدا  کړی، د اقتصادی پراختيا او ودې تر عنوان الندې د کنفرانس کې هم غواړی خپلو جنايتونو ته دتبرير قانونی ب

تناکه اقتصادی پروتوکولونه حاصل کړی، چې د  افغانستان ثروتونه غارت کړی، د دې کنفرانس له الرې هغه ارز
ر کې خپل نوی پالن چې د سيميزو .  افغانستان د معدنونو د استخراج لپاره ورته اړتيا ده او د امنيت د تامين په ډ

ې مليش ان وژغوری، اود  واښ نه  کيل کړی او دوی له مخامخ  ړه کې  و تشکيل دی، افغانان په خپل من ج
يزې په بنس په افغانستان کې  حکومتدارۍ تر عنوان الندې د افغانستان اوسنی سياسی اداره، چې غواړی د کومې ان

و د دوی اسالم ضد او افغان ملی پخواالينه ممکنه شي، د اداری فساد د تورپه پلمه ترخپل فشار ال ندي وساتی، تر
ه وتلی نه وی ت ئې د دوی د سياسی ستراتيژۍ له چوکا   پای. ضد پالنونو ته خن نه شی، او هر سياسی خوز

                                                                                   


