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   ۱۸/۰۷/۲۰۱۷         احمدشاه انګار
 

 افغانستان، پاکستان او نوې ستره لوبه
 

 :خالصه
   

هغه ستراتیژیکه موخه نه ده، بلکي  ،هر هغه هدف چي د لسو کلونو لپاره وي د نړیوالو قدرتونو د پالیسیو پر بنسټ
د حکومت د ملي امنیت   کال د وخت د ولسمشر جورج بوش م( ۱۹۹۰ )د متحده ایاالتو د  د امریکا یو تکتیک دی.

هغه قدرت مخه  چې د هر امریکا د پیړیو راهیسي خپلي ګټې په دې کي لټولې، کوي چې  د ستراتیژۍ یو سند په ډاګه
سره  د تیوري دغه پالیسي د هالفورډ میکندر د هارلټ لینډ اسیا باندي ولکه ولري. منځنۍ پر ونیسې، چي غواړي

قدرت چې پر هارټ لنډ ولکه پیدا کړي هغه به په نړیوال سیاست کي په  هر راغلي مستقیمه اړیکي لري، چې پکښي
  یو ستر قدرت بدل سي.

 :مسایلو تر بحث الندي نیول سوېده پر همدا  زما دغه مقاله 
  چې پاکستان څنګه او د کوم هدف لپاره جوړ سوی؟ -
روسیي بهرنی پالیسیاني پر   ، چین او ،اروپایي ټولني کي د امریکا (یټ ګیمګر) لوبي یا ستري په اوسنۍ -

  متمرکزي دي؟  ځایونو  کومو
   قدرتونو د سیالیو ډګر وګرځېد؟  د لویو او ولي افغانستان څنګه خپلواکي تر السه کړه ،څنګه -

ورکړل چې  غربیانو خپلواکۍ په دې خاطرافغانستان ته  موخو ته په کتو سره  د امریکا د ستراتیژیکو  زما په اند او
وخت چې افغانستان د شوروي سره اړیکي جوړي کړې، نو د دې پالن د پلي کولو   دلته د غربیانو ګټي وساتي، کم

د دې پالن خالف وه، په دې خاطر یي نیمه خاوره   هندوستان او هم افغانستان  لپاره یي پاکستان جوړ کړی، ځکه هم
 .مه د هندوستان جال کړل او پاکستان یي جوړ کړید افغانستان او نی

  

  معرفي:
 

کي یو برتیانوي جغرافیه لیکونکي او ستراتیژیست هالفورډ میکندر په نړیوال سیاست کي د جیو   کال م(۱۹۰۴ ) په
میکندر په دې تیسیس کي چي  پولیټیکس ارزښت د خپلي تیوري هارټ لڼد د الري یو ځل بیا را برسیره کړ. ښاغلي

زیرمي دومره  کړه چې په صنعتي دور کي د منځنۍ اسیا طبیعی  جغرافیایي محور وو ، زیاته  وان یي د تاریخعن
، چې هر قدرت یي تر السه کړي په یوه نړیوال قدرت به بدل سي.او  پیدا کوي  ستراتیژیک ارزښت  او جیو ډیري

   ټوله نړۍ به یي تر تسلط الندي راسي.
ټ هارټ لنډ تر ټولو ارزښت لرونکي جغرافیایي موقیعت دی، چې د نړې په زړه کي واقع د میکندر د تیوري پر بنس

، هغه زیاتوي چې د نړي زړه ایرو اسیا ده. دی وایي هر قدرت چي هارټ لنډ تر خپل کنترول الندي راولي،  دی
کنترول الندي راولي  اقتصادي او سیاسي امکانات تر السه کوي، چې ددې له امله د نړۍ جزایر تر خپل پراخ  هغه

   او ور سره به ټوله نړې تر خپل کنترول الندي راولي.
یي په  جزیرې چې ټول د نړۍ چي په دغه دوره کي لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو ستر بهري قوت وو، په یاد ولرئ؛

و داسی نور، چي ا لکه د هورموز تنګی، د سویز کانال زیاتره دغه جزیرې ،الس کي وې. د میکندر د خبرو پر بنا
کنترول ولري، په اساني   د نظامي او ملکي شیانو د لیږد رالیږد ډیر مهم ځایونه دي، هر قدرت چې پر دې جزایرو

وایی چې ایرو اسیا )اروپا او اسیا( دا   ورسوي. میکندر همدارنګه  سره کوالی سي، د نړۍ ټولو ځایونو ته شیان
   نو پکښی پیدا سي.امکانات هم لري چې ډیر قوي صنعتي قدرتو

میکندر دغه جغرافیی تاریخي محور د مځکي د کورې پر مرکز باندي رسم کړي چې زیاتره سیندونه تر خپل کنترول 
دا سیندونه هم د   رود، سیر دریا، والګا دریا، یانسې دریا، د کسپین جزیره او ایرال سیند.  الندي نیسي، لکه د امو

   ځایونه وه ، نو ځکه د میکندر په تیوری یي هم مهم ځای الره.پخوا زمانو څخه لیږد رالیږد هم 
اروپا ،سویلي   چې هالل پر بنسټ هارټ لنډ د دوو هاللونو لخوا محاصره سوې ده ، یوه یي داخلي دې تیورۍ د

پکښي   چین سیمي پکښي ترکیه ، ایران، افغانستان او اروپا او د سویل لودېځه اروپا ټول بندرونه او ختیځه اسیا چې

 

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


  

 

 8تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 

او  کي کښی برتیانیا ، فرانسه ، افریقا ، هندوستان، هالل دی ، په دې هالل چي بهرني هالل . دوهم شاملي دي
تر چاپان پوری سیمي رانغاړي. نوموړي باور درلود چي په تاریخي لحاظ هم هارټ لند همېشه  چي هیوادونه داسیا

   د قدرت د تر السه کولو مرکز وو.
باندي رقابت روان دی، تر څو هیڅ قدرت بل پرې نه ږدي ، چې  هالل چې همېشه پر دغه داخلي :دغه تیوري وایي

وایي چي ختیځه اروپا د هارټ لند   تر خپل کنترول الندي راولي، ځکه د قدرت مرکز همدا سیمه ده. هغه هالل دغه
  پوري را رسیږي.او تر ختیځ جرمني  ده چې د روسیي د سایبریا څخه پیلیږي د تر السه کولو کیلي

  1 ډول خالصه کوي. میکندر خپله تیوري په دغه
   هر قدرت چي ختیځه اروپا تر خپل کنترول الندي راولي هغه هارټ تر خپل واک الندی راولي. •
   هر قدرت چې هارټ لنډ تر خپل واک الندي راوستي هغه د نړۍ پر جزایرو باندی واک چلوي. •
   هر قدرت چي د نړي جزایر تر خپل واک الندي راوستل هغه پر ټولي نړي واک چلوي. •
 

  :تاریخي شالید
 

پر مهال تزاري روسیه و توانېدل  2خپل اصلي موضوع ته. د زاړه ګریټ ګیم دا وه د میکندر تیوري اوس به راسو
ه تر خپل کنترول الندي راولي او ستراتیژیک ارزښت الر یي چي زیاتره هغه سیمي چې د هارټ لنډ په تیوری کي

   یي د افغانستان تر پولو ورساوه.  ځان
کتار کي والړه وه، همدارنګه  ځواکونو په  کال کي لومړۍ نړیواله جګړه و نښتله ، چې روسیه د متحدو (م ۱۹۱۴ )په

دې جګړه کي  په غړی هیواد وو.  د همدې ځواکونو  چي د مرکزی ځواکونو مشر وو ، عثماني خالفت هم جرمنی
سره د جګړې د ختم تړون السلیک کړ او د  ډیره بده ضربه و خوړل او په یو اړخیز ډول یي د جرمني روسیې

   ووتل.  جګړې څخه
په الس  ته کمونیستانو  په اسانی سره  دا چي تزاري روسیه د جګړې له امله ډیره کمزورې سوې وه، نو زمینه

یو   انقالب په روسیه کي رامنځته سو. تزاري امپراتوري له منځه والړل، کال کي بولشویک م(۱۹۱۷ )ورغلي او په
یي جوړ کړئ، چي زیاتره د هارټ لندي یا ختیځي اروپا هیوادونه پکښي   د جمهوریتونو په نامه نوی هیواد د شوروي

الس   واک د کمونستانوچي کمونیزم په اصل کي د کمپیټلیزم ضد ایډیالوژي ده ، نو د دې سیمي  داخل ول. په یاد ولرئ،
   لپاره تر ټول ستر خطر وو.  ته ورتلل د کمپیټلیزم د بالک

په دې  کال کي مرکزي ځواکونو هله ماته وخوړل چي د امریکا متحده ایاالت جګړې ته را ودانګل، م(۱۹۱۸ ) په
رول الندي لرلې، هغه سره عثماني خالفت هم له منځه والړ، دا چي عثماني خالف زیاتره د اسیا سیمي تر خپل کنت

   لوېدلې وه. ته د امریکا الس  هم د متحده ځواکونو الس ورغلې چې اوس یي رهبري
لیبرالیزم د نظامونو پلوي کوي او غواړي همدا ایډیالوژي په نړي کي تسلط  دا چې امریکا په نړۍ کي د کمپیټالیزم او

ایډیالوژي ده . او  په اصل کي د لیبرالیزم خالف چې مقابل کي یي کمونیزم لوي خطر احساس کړی،  ولري. نو په
اوس چي د هارټ لنډ ډیري سیمی یي هم تر خپل کنترول الندي راوستلې ، نو پوهېدل چې په راتلونکي وخت کي د 

   دوي واکمنی ته سخته خطر دی.
وو  د رقابت مرکز لهال لکه څنګه چي موږ د میکندر په تیوري کي دا یادونه وکړه چې د تاریخي پیر راهیسي داخلي

او په زاړه ګریټ ګیم کي هم رقابت پر همدې سیمه وو. نو په دغه وخت چي عثماني امپراتوري له منځه تللې او 
زیاتره دا سیمي ، دغربت سره مخ وې، کمونیزم ورځ تر بلي وده کول . او په خپله بهرني پالیسی کي یي دا ځآی 

تونکو سازمانونو مالتړ کوي. او د کمونیزم ایډیالوژي په نړۍ خپرول کړی وه چې د اپریالیزم خالف ، ازادي غوښ
   غواړي.

ټولو کارګرو سازمانونو یي ږغ  او پر د هغه تر څنګ یي د ټولي نړۍ پرولیتاریا د یو ځای کېدو ږغ پورته کړې وو.
   .او شوروي یي مالتړ کوئ وو چې د امپریالیزم خالف مبارزه پیل کړي. کړی

سوې   له امله رامنځته  تشه چې د عثماني امپراتورۍ د ړنګېدو کړي، او هغه مهار لپاره چې شوروی غربیانو د دې
وي او د غرب ګټې په دې سیمه کي خوندي کړي ،   غرب پلوه  چې  وه، ډکه کړي، نو اړینه وه چې نوي هیوادونو

تونیا، پولنډ، فنلنډ، اسټریا،یوګسالویا، نو ځیني هیوادونو یي لکه ترکیه ، افغانستان، لتوانیا، ایس سي.  رامنځته
. که و کتل سي ، زیاتر دا هیوادونو د شوروي پر شاوخوا ،د میکندر د  جوړل کړل چکسلواکیا،هنګري، او لتویا
   اروپا چې هارټ لنډ کیلي ورته ویل کیږي پراته دي.  کي او په خیتځه هالل تیورۍ پر بنسټ په مرکزي

به خپل اصلي بحث ته راسو چې  نو موږ دونو زموږ د بحث اصلي محور نه دی،سوي هیوا  دا چې پورته ذکر
 افغانستان او پاکستان پکښي محوري رول لري.
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  :افغانستان
 

  ایا افغستان خپلواکي واخیستل او که د یو لوی هدف لپاره خپلواکي ورکول سول؟
کال په  (م ۱۹۱۴ )، په  تر تسلط الندی وه  له وخته د انګریزانو  خان  د افغانستان بهرنی پالیسی د امیر عبدالرحمن

یو  افغانستان ته نیټه  پیل کي ، کم وخت چې لومړی نړیواله جګړه ال نه وه پیل سوې، د هند وایسرا د اګسټ پر اتمه
غوښتنه سوې   څخه  خان وړاندوینه سوې وه او د امیر حبیب هللاد لومړي نړیوالي جګړې   لیک ولیږه ، چې پکښی

وه، چې په دغه جګړه کي افغانستان بېطرفه اعالن کړي او کوښښ وکړې چې سرحدونو کي امنیت خوندي کړي. 
  3 امیر حبیب هللا خان هم انګریزانو ته ډاډ ورکړي چې همداسي به کیږي.

انګریزانو د افغانستان د امیر څخه وغوښتل چې  وخت هم یو ځل بیاوخت چې نړیواله جګړه پیل سوه ، هغه   کم
افغانستان په جګړه کي بېطرفه اعالن کړي ، او د هغه ګروپونو چې کوښښ کوي دافغانستان د الري هند ته ځان 

حبیب هللا خان څخه   د  مخه ونیسي، همدارنګه  ورسوي او هلته انګریزانو خالف ګروپونو سره مرستي وکړي،
ونیسي، چې د عثماني خالف څخه متاثره   خالف د تبلیغاتو مخه  په افغانستان کي د انګریزانو چي ښتل سوې وهغو

وکړ، هم یي په مسجدونو کي د انګریزانو خالف تبلیغات بند کړل او هم   اقدام  هم ورته  حبیب هللا سوې دي، امیر
  انګریزانو خالف خپرونی کېدې بند کړ. یي سراج االخبار چې د محمود طرزی لخوا خپرېده او پکښي د

کال کي په  (م ۱۹۱۷ )د لومړی نړیوالی جګړې په سر کي تزاري روسیه د متحدینو په ګروپ کي شامله وه ، خو په
روسیه کي بلوشویکي یا کمونیستي انقالب وسو ، روسیه په یو اړخیزه ډول د جګړې څخه ووتل ، او روسیه په 

او هم یي د ازادي غوښتونکو سازمانونو   ښانه ډول یي امپریالیزم خالف اډیالوژي لرلچې په رو بدله سوه. شوروي
مالتړ کاوه، په یاد ولري چې تر دا مهال ال افغانستان د انګریزانو متحد هیواد وو، او د انګریزانو ټولو پالیسیو ته 

   تسلیم وو.
والړ، چې ورسره سم ځیني   ت هم له منځهچې ورسره عثماني خالف  کال کي جرمني ماته وخوړل (م ۱۹۱۸ )په

سول لکه ترکیه او بیا وروسته افغانستان ، چې اکثره دا هیوادونو د شوروي سره پر قلمرو   رامنځته نوي هیوادونه
   باندي پراته وه ، او ډیریو هیوادونو د غربیانو سره ښه اړیکي لرلې.

ی ، د خپلواکزم خالفی، او امریکا هم د امپریالجګړې له امله ډیر کمزوري سوې وه دا چې فرانسه او برتانیا د
 self ماده یي پالن کي د ۱۴، ځکه د امریکا ولسمشر ودرو ویلسن په خپله غوښتونکو سازمانونو مالتړ کاوه

determination  مالتړ کاوه . نو برتانیا زیاتره هغه سیمي چي  لاص یا د ملتونو لخوا پخپل الس د ځان جوړولو د
پخوا د برتانیا لخوا اداره کیدې امریکا ته وسپارلې ، چې نړیوال جزایر هم پکښي شامل وه ، چې د میکندر په تیوري 

   کي یي خاص ارزښت الره.
نو د امریکا ولسمشر  و منل، همدارنګه کله چې انګلیستان د انګلیس افغان د جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي

وډرو ویلسن دا غوښتنه کړې وه چې د بلوشویکیزم څخه باید افغانستان په انزوا کي و اوسي، دوي داسي پالن کړې 
   4هم ورسره کوي.  وه چې افغانستان ته د ریل پټلي و غځوي او نوري همکاری به

شامله وه ،   ولو کي د امریکایانو موافقه همافغانستان ته د خپلواکۍ په وروک  د دې خبري څخه داسي څرګندیږي چې
چې دغه خبره زما هغه ادعا په اثبات رسوي چي غربیانو افغانستان خپلواکۍ په دې خاطر ورکړل چې دلته د شوروي 

   په محاصره کي د غربیانو ګټي ځوندي کړي.
اړه افغاني پوهان اګاه نه وه ،  ستراتیژیکو پالنونو په  خپلواک ګاڼه، د هغه  هللا شاه غازي ځان  حضرت امانیلعا

چې غربیانو ټاکلي وه ، نو افغان دولت د شوروي سره د ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو غوښتنه وکړه چې د لینن لخوا 
چې د شوروی مشر وو ، په ورین تندي و منل سول، شوروي د افغانستان خپلواکۍ منل د مسکو راډیو څخه په 

   انګلیسي ژبه خپره کړل.
افغانستان به د   د هغه ستراتیژیک هدف تس نس کول وه ، چې غوښتل یي انستان او شوروي تر منځ دا اړیکيد افغ

ګټي خوندي کوي. خو بیا هم لکه څنګه چې د ریالیزم تیوري یي   به د غربیانو  شوروي خالف رول لوبوي او دلته
   نو ځکه یي ژر د امان هللا د راپرځولو اقدام و نه کړ.وایی ، دولتونو ریشنال یا منطقي لوبغاړې او منطیقي پرېکړې کوي. 

چي د شوروی  ؛دا یادونه ورته کړې وه  سفر وکړئ، هلته انګریزانو  هللا شاه غازي اروپا ته کله چې الحضرت امان
ته  افغانستان  دا خبره رد کړې وه، نو کله چې امان هللا خان  سره اړیکي ډیري مه نژدې کوه ، خو امان هللا خان

سیمو کي یي اوازې خپرې   هللا د راپر ځولو هڅي پیل کړې، په پښتون میشتو  بیرته راغلي انګریزانو هم د امان
کړې چي امان هللا خان کافر سوي، د امان هللا خان د میرمنی ملکې ثریا جعلې عکسونه یي په قبایلي سیمو کي خپاره 

قاله کي یادونه کړې چې انګریزانو د امیر دوست محمد خان له کړل. د هغه تر څنګ لکه زما په یوه بله انګلیسي م
دورې څخه په دې سیمه کی پر اسالمي تندالرۍ پانګونه کړې وې، تر څو په افغانستان کي همېشه دولتي حاکمیت 
کمزوري وساتي، ځکه هغوي پوهیدل چي په افغاني ټولنه کي مال د مالشاهی خوب ویني او په ټولنه کي زیات نفوذ 

ي او د قدرت یو برخه ځان ګڼي، نو انګریزانو د همدې قدرت څخه په استفادې خلک د امان هللا خان پر خالف را لر
و پارول، چې له امله یي نه یوازي امان هللا خان له قدرت لیري کړ، تر څنګ یي د سل کلونو ټول دولتي تاسیسات د 
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اهدینو دوره یادوه ، چې د نظام ټول تاسیسات ملکي او سقاو د ډلي لخوا له منځه یوړل سول. که د کمو خلکو د مج
د سقاو په واسطه مال شاهي   انګریزانو  وخت کي هم وسول. نظامی له منځه یوړل سول، همدا ډول هڅه د سقاو په

   5رامنځته کړل، ځکه یي تر اوسه مالیان هم خادم دین رسول هللا یادوي.
بې رهبره وه ، په خاص ډول د هارټ لنډ په تیورۍ کي د  اسالمی نړۍدا چې عثماني خالفت له منځه تللې وو، او 

او بقا اصلي مرکز  اسیا هیوادونه اصلي د طبیعي زیرمو او نفتو مرکزونه دي او د نړیوال قدرت د پیاوړتیا منخنۍ
نور هم همدا ځای د ی، خو په دې سیمه کي چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ، قزاقستان، قرغزیستان او 

هیوادونه کي اکثریت خلک مسلمانان دي، نو انګریزانو غوښتل چې په افغانستان کي د امان هللا خان تر واکمني الندي 
شوروي خالف مسلمانان راوپاروي او سرخوږۍ ورته جوړ   اسالمی خالفت رامنځته کړي، تر څو د همدې الري

   .ړیکي ټنګي کړېخالف د شوروي سره ا امان هللا خان د انګریزانو  کړي. خو
ته په همدې خاطر  رسول هللا لقب حبیب هللا کلکانی دین  راوپرځول سو، انګریزانو د خادم  خان  هللا  کله چې امان

ورکړی ، چې وروسته د اسالم د خلیفه په نامه د دې سیمي ټول مسلمانان پر راټول کړي، چې نه یوازي د منځنی 
انان هم ، ځکه هلته هم د خالفت په نامه حرکت روان وو، چې د دغي الري اسیا مسلمانان بلکي د هندوستان مسلم

   هغه حرکت هم تر کنترول الندي راتالی سواي.
یا دوه ملته په نامه ږغونه د  TWO NATIONS غربیانو د دې کار لپاره لوي پالن الره ، ځکه یي په هندوستان کي

جوړه کړې وه، چې د وهابیزم د  له وخته د دیوبند مدرسهد هغه ترڅنګه یي  مسلم لیګ لخوا راپورته کړې وو،
   افراطي اسالم دوهمه بڼه ده، تر څو دا سیمه کي افراطیت ته ښه وده ورکړي .

دا چې ورسره سم ، د نادرشاه لخوا سقاو ژر له واکه لیري کړل سو، نو د انګریزانو پالن هم دلته بیا ناکام سو، په 
، چې دغرب تمرکز یي ځانته جلب   او فاشیزم  دې وخت کي اروپا کي یوه نوې ایډیالوژۍ مخ پر وده وه، نازیزم

ریا څخه پیلیږي او تر ختیځ جرمني پوري سیمه تر لکه څنګه چې ما مخکي وویل چي هارټ لنډ د سایب کړې وو،
   6خپل قلمرو الندي نیسي.

، پکښي جرمني   م کال کي چي ورسلیز تړون وسو( ۱۹۱۹ )نو هټلر هم د دې سیمي الندي کولو هوډ الره ، په
ه نامه ، شرط ایښوول سوي وو چې تر سلو زرو به سرتیري نه ډیروي ، خو هټلر د کمونیزم د له منځه وړلو پ  ته

هغه تړون مات کړي ، انګلیس، امریکا او فرانسې هم ځکه څه نه ویل چي د دوي کار اوس بل چا یعني نازیزم په 
نړیوالي جګړې له امله په اقتصادي ډول  برتانیا او هم فرانسه د لومړۍ  هم غاړه اخیستی وو، د هغه تر څنګ

هم اروپا سخته ځپلې وه ،  GREAT DEPRESSION اکال کي اقتصادي کړکیچ ی (م ۱۹۲۹ )وه ، په کمزورې سوې
الندي وې، نو  قیمومیت او فرانسې ته د عثماني خالفت د ړنګېدو له امله هغه سیمي تر  همدارنګه انګلیستان

   ته یي تمرکز کم وو.  افغانستان  ځکه
ي هڅه کول چې دا سیمه دوهمه نړیواله جګړه هم پر همدې سیمه یعني هارټ لنډ باندي د تسلط پر سره وه ، جرمن

م کی پر دواړو هیوادونو د نه برېد ( ۱۹۳۹ )جرمني او شوروي په الندي کړي، او هم شوروي ، دواړو هیوادونو
د هارټ لنډ د  تړون هم السلیک کړي وو، ان پولڼد یي خپل په منځ کي سره تقسیم کړي، خو دا چې دواړو هیوادونو

م( کال جرمني پر شوروي برېد وکړئ.  ۱۹۴)  درېیم کال یعني  په موخه ، نو د جګړې سیمي الندي کول اصلي
   7  .امله په نړۍ کي ډیره غني سمه ده سایبریا هم د نفتي زیرمو له  ځکه

، یعني  یادي سوې نو ټولي هغه سیمي چې په هارټ لنډ کي تر ټولو مهمي کله چي دوهمه نړیواله جګړه ختمه سوه ،
چي ختیځ جرمني، پولنډ ، لتوانیا، لتویا، اکراین، تاجکستان،  تر تسلط الندي راغلی، شوروي اتحاد خپله هارټ لنډ د

   ازبکستان، ترکمنستان او نور.
لکه ما چی یادونه وکړل میکندر وروسته خپله تیوري هم اصالح کړل، او زیاته یي کړل که د انتالنتیک هیوادونو 

کنترول الندي راولي، کوالی سي د دغه جیوپولیټکي نوي خپل په منځ کي اتحاد وکړي او دنړۍ جزایر تر خپل 
کال غربي ځواکونو د شوروي  م (۱۹۴۹ )ابرقدرت سره موازنه د قدرت رامنځته کړي، چي پر همدې اساس په

 د ناټو تړون رامنځته کړ. خالف
   

  څنګه او د کم هدف لپاره رامنځته سو؟ پاکستان
 

نړیوال قدرت لپاره د هارټ لڼد هایدرو   کي یادونه وکړل، چې د یو د دې تحلیل په لومړي سر  لکه څنګه چي موږ
کاربوني منابع تر ټولو اړیني دي، چې د دوهمي نړیوالي جګړې وروسته ، دا زیرمي د شوروي اتحاد الس ته ورغلې، 

روي یا دوه قطبې باندي واوښتې، شو  Bipolar سیسټم هم په  Balance Power ورسره سم ، پر نړې باندي د
اتحاد د هارټ لنډ په ترالسه کولو په یوه نړیوال قدرت بدل سو، یعني د میکندر تیوري رښتیا ثابته سوه، او په مقابل 

د ناټو په  کي لکه څنګه چي میکندر وړاندوینه کړې وه، د اتالنتیک سیمي کي واقع هیوادونو کډ پوځي تړون
   .رامنځته کړ نامه
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هم د شوروي مالتړو ماویستانو تر خپل  حد هیواد سو، او په ورته وخت کي چیندا چې افغانستان هم د شوروي مت
کنترول الندي راوستي، نو د برتانوي هند موضوع حل کېدل غوښتل، نور برتانیا نسوای کوالی چي دا سیمه په 

س د سرنوشت ښکاره ډول تر خپله اپریالیستي تسلط الندي وساتي، ځکه د ملګرو ملتونو سازمان د ملتونو پخپل ال
نړۍ هم د دوو سترو قدرتونو تر منځ وېشل سوې وه. هم شوروي او هم امریکا د  ټاکلو اصل ته معتقده وه او نوره

نوو هیوادونو د خپلواکۍ مالتړ کاوه، او شوروي د کمونیزم د اډیالوژۍ خپرول غوښتل او په ښکاره یي د اپریالیزم 
   خالف جګړه پیل کړې وه .

واکمني یي  هم د ګاندي د عدم تشدد مبارزې د نړیوالي ټولني توجه جلب کړې وه ، او د انګریزانوپه هندوستان کي 
ننګولې وه، نو دوي دې ته اړه وه چې نور دا سیمه پرېږدي، خو د بلي خوا یي نسوای کوالی ، چي په خپل الس دا 

وپونو مسلم لیګ او دیوبند مدرسه یي سیمه خپل دوښمن شوروي اتحاد ته تسلیم کړي. نو یي د خپلو روزل سوو ، ګر
  په کار واچول، او هغه نظرېي یعني دوه ملته هندو او مسلمان موضوع ته کش ورکړ.

که څه هم ګاندي، موالنا عبدالکالم ازاد، خان عبدالغفار خان، ډاکتر ذاکر حسین او عالمه اقبال ، د پارټیشن خالف 
،  8کول وه ، خو مسلم لیګ چې انګریزانو لخوا جوړ سوی وو ، او اوس یي رهبري هم د دوی اجنټ محمد علی جنا

هیواد غواړو، جواهر الل نهرو د ږغ خالف وو، او  هغه دا ږغونه پورته کړل چې موږ د مسلمان ملت لپاره جال
   هغه د یو متحد هندوستان غوښتونکی وو.

اصلي خبره د هندوستان د خپلواکۍ، یا د مسلمانانو لپاره خپلواکۍ نه وه، اصلي موضوع د سترو قدرتونو لپاره د 
، همدا ډول ستونزه په کوریا ټاپو  شوروي اتحاد مهار کول وه ، ځکه ورځ تر بلي شوروي پلوه هیوادونه پرډېرېدوه

پر وده وه . نو غربیانو نه  ، شوروي پلوه ځواکونه مخ وه هم روانه کي کي هم روانه وه ، عیني موضوع په چین
کي هم رامنځته سي، ځکه ګاندي او نهرو دواړه د غربیانو خالف ،د شوروی  غوښتل چې ورته موضوع په هندوستان

   سره ښه اړیکي لرلې.
ن د امریکا پلوي هیواد وو، نو د دې سیمي پرېښول شورویانو لویه ماته وه ،ځکه افغانستان یي د السه وتلې وو، ایرا

چین هم د ورته حالت سره مخ وو. نو ځکه د یو داسی هیواد رامنځته کول اړین وه چي بیا وکوالی سي، دلته د 
دا به ډیره ښه وي. خکه په دې کار سره به نه یوازي غربیانو ګټي خوندي کړای سي، که هغه اسالم په نامه وه ، خو 

هم   مسلمان پر راټول وې، بلکی د مرکزي اسیا هیوادونو مسلمان چي اوس د شوروي تر تسلط الندي دي سویلی اسیا
   د دې ځای د نفوذ اړیکي جوړی سي.

فت موضوع په نظر کي نیول لکه څنګه چي موږ مخکي هم وویل چي د امان هللا خان لپاره ان د اسالمي نړي د خال
په دې هیواد کي یي د دیوبندي  .سوې وه ، خو هغه کارهلته ناکام سو ، نو یي پاکستان د اسالم په نامه جوړ کړی

لپاره په زرګونه   او د افراطي اسالم د خپرېدو په مستعار نامه فوځ جوړ کړی  بنسټ افراطي اسالمي اډیالوژي پر
   .مدرسې جوړي کړې

و د ملتونو په الس د خپل سرنوشت ټاکلو اصل ته پام و نه کړ، په جبر سره یي د هندوستان او افغانستان انګریزان
د ټول  د دوي تر قبظې الندي سیمو افغانانو ته یی کړي. جوړ خاوره جال کړل، او دغه هیواد خپلو ګټو د ساتلو لپاره

   راتیژکو موخو قرباني کړل.پوښتني اجازه ور نه کړل. او د اسالم په نامه یي د خپلو ست
او  کایپه امر ليډ ريګکار وليټاو  ړېالندي ک ېمستعمر وليټ سیلګاو ان کایچي د امر زمیکمون ای زمیالیداچي سوس

په  دویاول قدرت ته درس يړدرلودلي او مخ پر وده روان او د ن کيړیا يټنظام سره پ ستيیالیاروپا کي ددي سوس
ته دامعلومه وه چي  کای. امرئړوک لیپ ګجن هړسا هپ کایشوروي اتحاد. نو په  دي وخت کي امر عنيیحال کي وو 

پیل  اليیس ولوړنو یي د وسلو په جو نو،یدید متح کایاو د امر کایلکه د امر ید شوروي اتحاد اقتصاد دومره قوي نه د
سره د شوروي اتحاد  دوړیتوغندي په جو نهټوا دږچي د هر او هړک لیپ اليی. چي شوروي اتحاد هم ورسره سهړک

 ،ړېک يړجو ډېا يځکي پو وادونویاو عربي ه جی. د بلي خواه یي د فارس په خلدلیدرنه ضربه ورکول ک هښاقتصاد 
بله اقتصادي ضربه وه شوروي  وی ایبچي دا  ي،ړک يړجو ډېسره شوري اتحاد هم مجبوره سو هلته ا ېچي له د
سو چي د افغانستان له الري ژر د  ور. نو شوروي اتحاد مجبيړغوا زاتیتجه يډاو آ انځیپو ولټدا  کهځاتحاد ته 

شوروي اتحاد د خپل  واريیچي  تلښهمدا غو کایچي امر سيیمخه ون وټاو نا کایورسوي او د امر انځهند سمندرته 
   9سي. ولیوه ون يړک هړراوباسي او ددوي په تلکه کي چي په  افغانستان   کي ورته جو هښقلمرو نه پ

. ېو يړک يړمدرسي جو نيید ونهګد پاکستان او افغانستان په سرحد کي زر ړد سعودي عربستان په مالت کایامر
 یحاد افغانستان ته راغل. او کوم وخت چي شوروي اتدهیک سیپه مقابل کي تدر انوید شورو يیچي په دغو مدرسو کي 

 ېورکولي چي ورس سيیخلکوته وسلي پ کایامرمخامخ شروع سو. هلته  ځاو شوروي اتحاد ترمن کاید امر ګنو جن
شروع  غاتیسعودي عربستان او نور عرب ملکونه خو د وخته ددوي په الس کي وه هلته یي هم تبل ي،ړجهاد وک

 اليګینور بهرني جن ونهګسل ونګډپه  ېد القاعد ې.ورسره سم چيړدي جهاد وک ګچي پر مسلمانانو باندي جن لړک
 لپاره راغلل.   ګړېافغانستان ته د شوروي سره ج

د افغانستان د جهاد  په   ،ېو اوس  ارهیت مهیلپاره دا س ګړېمهاله ج دږد او ېلپاره چ ېپاکستان د د  ګنڅهغه تر  د
د خپلو روزول  ېداوه چ ییخطرناکه  لوبه   ولوټاندي او  علمي  کادرونه ووژل،  تر  ڼرو تیوخت کي یي اکثر
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ور سره سم  ېچ ل،ړمعرفي ک ټد کفر بنس ځېوونښ تانیي افراطي دي، په الس افغانس تیاکثر ېچ  انویسوو، مال
   .یاو خلکو کي حاکم د مویس روډیتر اوسه همدا فکر په  ېچ ست،یالس واخ خهڅ وونيښخلکو د 
 ځپو ړېاویاو د افغانستان پ وي،ګد بل سره وجن ویهم  نیمجاهد ېچ یدېد شوروي د  وتلو وروسته و توان پاکستان

پاکستاني  مدرسو افراطي  ونهګ، سل هړور سره سم یي طالبانو ته الر هواره ک ،ړوی هځپه الس له من نوییي د مجاهد
 ېپه د ل،ړته ور جذب ک کویهم شامل وه ، د طالبانو ل ړېد دوي د استخباراتو غ يښپک ېطالبان ، چ ېروزل سو

 .  ړېک ېوسل ېب ېلډماري  هګړج وليټکار سره یي د افغانستان 
 نهیته یي زم ویکمپن کایيیامر ،یراوست تیکي د طالبانو په الس امن مهیلپاره س کایکار سره د امر ېپه د پاکستان

د طالبانو سره  یپه کندهار ک کولیونیاو  اټلډ ېچ وي،ځوغ کيیلنل  لوید دافغانستان د الري د ت ېچ ه،ړمساعده ک
 له امله دغه کارونه هم خراب سول.   کوړید ا ېالقاعد ووروسته د طالبانو ا ېچ ل،ړک کیقراردادونه  هم الس ل

 مویم(  ۱۹۷۰په ) ي،ړک ړېجو کيړیسره ا نید چ ېچ دلېلپاره و توان کایپاکستان ،د امر ېچ دهړو ادونيیهم د  دا
سره  نیاو چ کایاو امر ړېپورته ک هګټ خهڅوو، د هغه  ېسو تهځدرز رامن ځتر من نید شوروي او چ ېکلونو کي چ

 . يړک ېنژد
 ي،ړاجراء ک هګتو هښوو، هغه په  ېچي د شوروي اتحاد د مهار لپاره ورکول سو تیمامور کیهغه ستراتیژ پاکستان

 درویپر داغه ها ېاوس هم حاکمه ده ، هر قدرت چ رهیهمدا و کهځنه ده ،  ېتر اوسه ختم سو تیخو  دا مامور
. نو پاکستان تر يیږهجمون بدل ک جنالیر هم ایهجمون،  والړین ویهغه په  ي،ړولکه تر السه ک رمویکاربوني ز

 ثباته وساتي، قرارداد په الس کي لري.   ېب دیبا مهیدا س ېچ ېاوسه د دغي پروژ
 ېپه همد ،ړېمرسته د افغانستان سره ک الرهډ ونهګ، که په سل ېسیم( کال راه ۲۰۰۲د)  کایمرا وروګو ږمو  که

او غرب لپاره  کاید امر وري،ګ نکویافغانستان ته د پاکستان له ع کایاو امر ي،ړاندازه  مرسته یي د پاکستان سره ک
د پاکستان د الري پلي کوي، او هغه د پاکستان سره  نونهخپل ستراتیژیک پال کایامر ،ید یرګمل کیپاکستان ستراتیژ

 په ستراتژیکو موخو کي لري، افغانستان یي نه لري.   کایچي پاکستان د امر یاځکوي، افغانستان هغه  کیشر
لري، د پاکستان  وادیه وید خآن لپاره   ځپو ېدي چ وادیه یوازنیلري، خو پاکستان  ونهځپو وادونهیه ولټکي  ړۍن په

 ېد سون توکي دي. په همد ویالیقدرتو د س ید لو وازيیاو  ،یخاوره کي اوس هم تر استعمار الندي د ېه دولس پ
لري،  تښارز ژیکیاو کمزوري ، خو سترات وادیه روتهالل باندي پ يړلند کي پر لوم ټهار ېافغانستان چ ولډ

 . ېبدل سو دانیپه م ګړېد ج کهځنو 
  

  :(New Great Game ) ستره لوبه ېنو
 

  structural realism  ای زمیالیچي د ساختاري ر offensive realism  ای زمیالیپه تهاجمي ر لیبه دلته خپل پ  زه
 ای ۍکي د برالس مټسیس والړیدولت په ن وینهایي موخه د  ټپر بنس زمیالی. د تهاجمي رمړک لیپ ،ید خړا وی وريید ت

Hegemonic   چي  ويټداسي فرصتونو  ل  شهېپر بنا دولت هم زمیالیر یکول دي. نو د تهاجم دایپ انتهځموقف ،
 ېسي. تر هغه چ یاړک ګنټینور هم  تید نا معلوم راتلونکي لپاره خپل امن ې، چ يړک ړیاویخپل قدرت  نور هم پ

 په جاري وي.   ښښدولت کو ېنه وي بدل سوي، د د   Hegemon 10 والړین وهید دغه دولت په 
  11. ید ړباندي وال  assumptions ای ویفرض وځپر پن زمیالیر یتهاجم

 نظام دي.   کیانارش وینظام  والړین .1
 لري.   اويیتړو یتهاجمي نظام ړل ویستر قدرتونو  ولټ .2
 .  یداېک نيیقینه سي  کلهیڅباندي ه تیدولت د بل دولت پر ن وی .3
 دولتونه د خپلي بقا لپاره کار کوي.   .4
 سترتیژیک حساب کوونکي دي.   ای يړسترقدرتونه عقالني لوبغا .5
سره د  زمید ترور کایوروسته د امر يېښد پ مبرټم کال د سپ( ۲۰۰۱د)  ېچ يیږمعلوم ټپربنس وید د غو فرض نو
وروسته  ګړېج ړېد س ېاهداف وه ، چ زمیالی،د تهاجمي ر هګړتر نامه الندي په افغانستان او عراق کي ج ګړېج
 .  يړنظم کي ثابت ک والړید سوپر پاور موقف په ن کایامر د
جان  سنیوریت زمیالید تهاجمي ر هګنڅ ېلکه چ ،ید امګ نړید بقا لپاره ا رولډید قدرت  ټپر بنس ۍورید ت زمیالیر د
خاطر  ېده ، بلکي په د تنهښدا یي خپله غو ېخاطر نه دي چ ېکوونکي په د ريی: )ستر قدرتونه تییوا ریرشامیم
او دوي  يیږک تهځرا من  جمونیبل ه ویکني  ي،ړک دایپقدرت  رید دید بقا په خاطر با انځد خپل  ېکوي ، چ یریت

 .  ( يړو هځله من
قدرت  نید چ ېپه هره اندازه چ کهځ ،یدایک ړیاوینور نسي پ ولډ زییوایي، چین په سول مریرشایم ېخپله چ لکه
 خهڅد خپلي ساحي  کایپه هغه صورت کي به امر ې. چيیږبدل جمونیه زییمیس وهی، په  نی، په هغه اندازه چ يیږرډی

چي هر وخت  لیته یي وو  انوینو اروپا ستل،یواخ واکيخپل کایامر ېکله چ ،ړهم وک کایپه زوره باسي. همدا کار امر
 ېکله چ  ل،ړکو ییوباسو،  او همداسي  خهڅ  western hemisphere ېبه دد ولټ یتاس ،ړاک دیقدرت پ ږچي مو
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 يړدا نه غوا کلهیڅه کایاو امر ل،ړوش خهڅ ميییي د خپلي س انیاروپا ولټهجمون بدل سو،  جنالیر وهیپه  کایامر
 ود،ښد شوروي خالف و  ونګسخت غبر ییم کال کي  ۱۹۶۲بل قدرت راسي، لکه په  ویساحو کي  پهد دوي  ېچ
 ېسمندر کاید امر ېچ يړهم نه غوا نیچ ولډ ېپه نامه شهرت لري. په همد چید کرک لونویزایم نیوبید ک ېچ
به  د  کاینو امر سي،په هجمون بدل  نیوایي هر کله چي چ ریرشامی. نو ميځرګشاوخوا کي و نیدي د چ واکونهځ
 .  يړپه زوره وش خهڅ ميیس ېد

 وميټا ېپالن الره چ مټید جورج بوش  ېچ ليیو  National Resources Defense Councilد  کاید امر هګهمدارن
د  ېپالن لري چ کایامر ګنڅد هغه تر  ،ېکي و اوس ځپه فو کایکلونو لپاره  نور هم د امر وسوځبه د  پن ېوسل

Intercontin ental Ballistic Missile (ICBMS) رنيډهم مو ېم( پوري نور ۲۰۲۰تر)  ېوسل هپه شمول  خپلي شت 
د هغه الري پر عراق،  ې، چ يړپرداسي پالن کار وک ېوو،  چ ړېته امر ک ونګاټپن د کاید امر هګ. همدارنيړک
د  هګسي، همدارن یاړوک دونهیبر وميټاو سوریي باندي ا ایبی، ل نی، چ هیپر روس ګنڅتر  ایاو شمالي کور رانیا

 وميټهم د خپلو ا نیاو چ هیروس یکار په مقابل ک ې. د ديړک ړهم جو مټسیلپاره قوي س دفاعد  لویمزا کټیسیبال
  12. ړوک لیکولو پ رنډوسلو د مو

کمه  وهیاو په اوسني وخت کي په  ي،ړشوروي اتحاد مهار  ک ېکاوه چ ښښکو کایپه دوران کي امر ګړېج ړېس د
  کهځ، نو  ید یدونکېبدل زهجمونییمیس وهیپه  نیدا چي چ ،ید نیهدف چ کایاندازه د امر رهډیاو په   هیاندازه روس

 ده .    ېبدله سو دانیرقابت په م ایب لځ وی مهیس ډلن ټد هار
م( کال کي شوروي ۱۹۹۱په )  ېوه ،  خو کله چ ېلړپر مخ ت ړۍد ن مهیس اید مرکزي اس ېپور دوګېنړشوروي تر  د

ته   رمویکاربوني ز  درویو ها کهځ د،ځېرګو رډګد رقابت  ځهم د سترقدرتونو تر من  مهینو داس ،ړوال هځاتحاد له من
 . يړستر قدرتونو رقابت وک يک مهیس ې، په د ېچ ېباعث سو ېدد ایتړکچه ا والهړیپه ن
د  لوید ت ایاس نيځپوره کوي، خو پر من لویپه ت یځخت نيځپه برخه کي خپل داخلي کمبود د من لوید ت کایهم امر هڅ که

کوي  ښښکو کایموخي دي، امر کيینه دي، بلکي پراخي ستراتیژ اويیتړموخه خپلي کورني ا کایولکي لپاره ، د امر
 يړغوا ې، چ ړېوک ويیمخن هیاو اروپایي اتحاد  هیروس ا،یکور ن،یچي د هغه  ستر صنعتي زونونه لکه جاپان، چ

 اجیته احت کایپه برخه کي امر لویتر اوسه اکثره دغه زونو د ت کهځ ي،ړک دایولکه پ رمویکاربوني ز درویها ېپر د
 پلوري.   لیباندي ت یکمپني پر دو کایيیدي ، او امر

د الري  موېښپه خاطر د ور ېد ولک رموینفتي ز ېکي پر د ټپه چوکا  ۍد ستراتیژ شنیزیلوبالګد خپل  کایامر
د هغه  ېهغه ستراتیژي ده چ کایالر د امر موېښالحان  وایي، د ور ېرګکا ېچ  هګنڅده ، لکه  ړېستراتیژي غوره ک

 ټستراتیژي په چوکا ېبه هم د د وادونهیپه ولکه کي وي او نور ه کاید نفتو اصلي واک به امر ایاس نيځد منالري 
   13وي. ړته ا کایامر

 کیوستراتیژیپر ج ایرواسید ا ولډبرژنسکي په مکرر  نویسالکار ژب تیکاتر د ملي امن ميیدوخت ولسمشر ج کایامر د
 ېکي خپل د هجمون سوپر پاور موقف وساتي ، او دد یړۍپ ۲۱په  دیبا کایهغه وایي امر ي،ړک ارګنټباندي  تیاهم

 Grandدا موضوع په خپل کتاب  ژنسکيیرکي د قدرت موازنه وساتي. ب ایرواسیپه ا ېده چ هړلپاره ا
Chessboard: American primacy and its geostrategic importance ده ، هغه  ړېک انهښکي رو

هم دلته واقع دي، هر قدرت  رميینفتي ز یولټ يړده ، او د ن مهیس کهیمهمه ستراتیژ ولوټتر  يړد ن ایاس رویا یوای
سوپر  وهیالندي راولي او په  تیاو اروپا تر خپل حاکم ای، اس قایقدرت به افر ههغ ي،ړک دایولکه پ رمویز ېپه د ېچ

 یڅ، ه يړوک ښښکو دیقدرت مخه ونسي، با ولډددغه  ېلپاره چ ېد د کایهجمون به بدل سي، نو امر والړیپاور او ن
  14. يړولکه خپله نه ک رمویز ېپرد کایامر لهېقدرت ب

 ي،ړک تهځرامن ونړت یهاګیي په مقابل کي د شان کهځنو  ي،ړاو روسانو درک ک انویدغه پالنونه چنا انویکایامر د
پوره کوي،  خهڅ یځخت نيځد من اويیتړتر اوس ال خپلي نفتي ا نیچ کهځ سي،یمخه ون بیسره د دغه رق دهګپه  وڅتر 

و  لیته بد انځخپل  ېدي چ ړا نیدي، نو چ ړکي ا برخهپه  لویته د ت کایامر نیتر اوسه ال چ ېچ یمعن ېدا په د
 دي.  لیبد ېورته نژد ایاس نيځهمدا من ېچ وي،ټل

 ایاس نيځد من هیروس کهځ ي،ړک دایو ته الس رسي پدغه منابع یک مهیس ېدي په د کایامر ېچ يړهم نه غوا هیروس
ورته  ې، چ يړنه غوا کایکي امر مهیس ېاو په د يګڼساحه  کیټپال ویستراتیژیک او ج ویج ک،یاکانم ویخپل ج
 .  يړک ړجو يږسرخو

دي.د  ېشاوخوا کي پرت نید چ ډېاو اکثره دغه ا يړک يړجو ډېا يځپو ۷۵۰او روسیي د مهار لپاره  نید چ کایامر
په مقابل کي  نیلپاره هم د چ ېد د وڅپه مقابل کي ودروي ، تر  نیهند د چ ېکوي چ ښښکو کایامر ګنڅهغه تر

 .  يړک تهځموازنه د قدرت رامن
په خطر  يګټ کيیستراتیژ کایپراخول د امر وټوایي: د روسیي پولو ته د نا مریشا ریجان م سوریچي پروف هګنڅ لکه

 ځور نیچ کهځ ،یخطر د یلو نیلپاره چ کاید امر ی، بلک یلپاره لوي خطر  نه د کاید امر هیروس کهځکي اچوي، 
 ړېیي د س ېچ هګنڅلکه  ي،ړک ېرګن خالف خپل ملید چ هیروس دیبا کای. نو امريیږهجبون بدل زییمیتر بل په س

 وو.   ړیک ېرګد شوروي خالف خپل مل نیپه وخت کي یي چ ګړېج
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 8تر 8 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 

 نټیپو ریمیلکه د روسیي ولسمشر والد ،ړېخپله ک ایرتګمل نییي د چ کهځ ي،یږپالن پوه ېپه د کاید امر هیروس خو
 کایتر نامه الندي د امر زمیپه افغانستان د ترور نیاو چ هیغوره ده ، روس منيښسره تر دوستي ، دو کایوایي، د امر

الري  ېفکر کوي دد نیچ ې، چ دلېک داید داعش پ ولډ ګړېانځپه  ي،ګڼچل  وی کایلپاره د امر انونوځخپلو  هګړج
نا امنه  وادونهیه ایاس نيځد داعش په نامه دمن کایفکر کوي چي امر هیروس هګمسلمان راپاروي او همدارن غورید 

 لپاره بولي.  انځشتون په افغانستان کي  وډا يځد پو کایکوي، ور سره سم د امر
ته وفاداره کس  کایحکومت مشر محمد اشرف غني امر يوالید ملي  ولډ ګړیافغان دولت په خان وادونهیه هړدوا 

د   ېدي چ ېوسګنګ. او داسي يړک ویالس سره  انديړیي په و  کهځباور نه لري، نو  ویسیاو د هغه پر پال يګڼ
 وګټد دوي  ې، چ يګڼموثر قوت  انديړطالبان د داعش په و یدو کهځساتي،  کيړیا ولډ میمستق ریطالبانو سره غ

 .  يړغوا کيړیسره دوستانه ا وادونویه وډیاونګلري او د  اډکورني اجن وازيی ېوایي چ اکهډخطر نه دي، طالبان په 
 رهډی يښپاکستان پک ېچ ،یافغانستان د رډګرقابت  کیوستراتیژیوایي د اوسني ج ېبرژنسک نویژب ېچ هګنڅلکه  نو

برابرول، اوس هم  یلپاره د سون توک ګړېد شوروي خالف یي د ج ېچ ولډهغه  يیږلري، نو  معلوم هډمهمه ون
 .ېستیپاکستان همدا پروژه اخ

   

 : ريګی جهینت
 

سترو  والوړیدي، چي اصلي علت یي زما په نظرد ن یقربان ویالید لویو قدرتونو د س سيیراه ویړید پ افغانستان
د لویو قدرتونو  وادیکوچني ه وی ېهر کله چ ،ید ید مشرانو نه پوهاو وادید ه  خهڅلوبو  کویژیقدرتونو د سترات

 ړۍپی ۲۱کي  او اوس په  ړۍاو په شلمه پی ۱۹په  ې، لکه افغانستان ، چ يیږالندي ک وښواچوي تر پ انځته  یالیس
 .  یهمدا لور ته روان د ېتر بل ځکي هم ور

کي د افغانستان لپاره  انیپه جر ګجن هړاو هم یي د سا هګړج والهړیپه دوهمه ن ېمشر وو چ یوازنیظاهر شاه   محمد
وو،  خو سردار داؤد  ېستلیا خهڅ رډګد  ېالییي د سترو قدرتونو د س وادیه  ېوه، چ ړېک هړجو سيیداسي بهرني پال

په مطرح کولو یي ، د لویو قدرتونو پام افغانستان ته  مضوعد  تونستانښاو د لوي پ دېکله واک ته ور ورس ېخان  چ
اوبو  رموګ يړغوا ې، چ هڼاګد شوروي پالن و کاید موضوع مطر کول، امر تونستانښد لوي پ کهځ ي،ړراجلب ک

 وو.   وادیه ريګستراتیژک مل کاید امر ېچ ېوسی هځورسوي او پاکستان له من انځ هټ
 انیوخت دسترو قدرتونو رقابت ته ز اتیلري،او ز هڼعکس العملي  ب ېسیپال یحکومت  بهرن یهم د اوسن اوس

 ځکه د طالبانو او روسانو تر من ،ړیباور پر افغان دولت ختم ک وادونویخالف ه کایله امله یي د امر ېچ وي،ړا
 .يړبدل ک دانید رقابت په م ځتر من ود ستر قدرتون ایب لځ ویوي، نو دا به افغانستان  ایپه رشت کيړیا

 
 پای
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