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 52/15/5112          شاه ولی آرین

 افغانستان ستراتیژیک موقعیت د

 کال13۳۱مرغومی شپږمه نیټه  د

 لمړی برخه:

 ې دتاریخ په اوږدو ک ارزښته موقعیت له امله د جیوپولیټیک با نړی د سیمی او آسیا په زړه کې دغه تاریخی هیواد د د
سترو او نه  د زموږ ګران هیواد او هیواد والو نه دی پاتی، ښکیالک او نیواک له امله کرار دیرغل، ځواکو زبر

رته السته ساتنی او بی د هیواد د ازادی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملی نوامیسو د قربانیو په ورکولو او سرښندنو جبرانیدونکو
 تیښتی ته یې اړایستی دی.  پښی په ګونډه کړی او غلیمانو په الر کې د راوړلو

والی کافغان انګلیس جګړی یې نه هیریدونکی بیلګی په ګوته  د یرغل تاراجونه او مقدونی اسکندر، مغولو، چنګیزیانو د
 ساتلو د هیواد د هم ستر احمد شاه بابا سوریانو، غوریانو، هوتکیانو او افغانانو تاریخ کې غیرتمنو هیواد په تیر شو. د

اړتیا اوغوښتنو سره سم یې ستری  هغی زمانی د د پرمخ تګ کړی او مخ نیوی په خاطر د سترو امپرتوریو نړی د او د
 هیری له امله نړیوال استعماری ځواکونه او سیمه ایز ځواک د برم او اوسه یې د امپراتوری جوړی کړی چې تر

جوړیدو زغم نه لری. تیر تاریخ دا په  ځواکمن دولت د یو دا اوس هم د حتیهیوادونه دویراو ډارله امله په هیواد کې 
استعماری  زبرځواکو نړی د میالدی کلونو کې د1۰11،1۱11په  هم زموږ هیواد ګوته کوی چې لکه همدا اوس پخوا

فرانسوی امپراتوری  فارس او تزاری روس، برتانوی هند، د  ګرزیدلی و. ډګر غیرعادالنه معاملو جنګ او د قوتونو
استعماری سیاست  یا پریښول د دوی د هغی زمانی د بل ته وربښل او یو سرحدی برخو هیواد د وار زموږ د تر منځ وار

 کړنالری وی چې تر اوسه ورته په میراث پاتی دی.

پاکستان  افغان ددیورند کرښه  د ویش توطیي د نه راپاتی فتنه لرونکی سیمه ایزی سرحدی د پولو انګریزی استعمار د
له  «مارتیمر دیورند»وزیر د چارو بهرنیو د برتانوی هند معاهدی له امله چې د کال د1۱۰3میله پوله د1۴۶1منځ تر

ه دی پ نه په ګټه اخیستو مجبوریتونو مهمو ځینو امیرعبدالرحمان خان د د په ډیره رزیالنه دپلوماتیکه چاالکی او خوا
کنترول الندی به  برتانوی هند د استفادی او ملکیت وی اما د افغانستان خاوره او شوی چې دغه ساحه په د ءډول امضا

مه پنجده په سی هم د افغانستان په شمال کې د سره همغږی کې په نولسمه پیړی کې روسانو انګریزانو ډول د همدا وی.
تاریخ  هم د ندی راوسته، چې په دی ترتیب روسانوکال یې پنجده هم تر تصرف ال1۱۱۳په  کې ځنی برخی ونیولی او

له نه ب انګریزانو د  پیاوړی دولت رامنځ ته شې. نه هم غواړی چې په افغانستان کې یو په اوږدو کې نه دی غوښتی او
شمسی 15۳1پری ایښی ده، هغه په  هیواد او ایران ترمنځ یې تاریخی ستونزه او دوښمنی را چې زموږ د طئهبښونکی تو

ایران او افغانستان په سرحدی کرښه کې  له لوری د« مک ماهون» کال د1۰1۳په  او «جنرال ګلداسمیت» کال د کې
کې السوهنی  په هیواد النجی په توګه پریښوول چې همدا اوس هم ددی له امله ایران زموږ د مسئلی د اوبو هیرمند د د

 نه می موخه دا ده چې زموږ روښانولو د مسائلو پورتنیو ولری.  د ثباته دولت دی وجود با نه غواړی چې یو کوی او
 دولتی چارواکی باید ورته ښه پام راوړوی چې هغو زموږ سیاسیون او هیواد روانی پیښی تیری تاریخ ریښی لری او د

 د وکې برخه اخیستی وی بیا ن تاریخ په اوږدو ګې د ویشلو په ورانولو، هیواد چې زموږ د کړیو او و استعماری هیواد
 کومه تمه تری لرلی شو؟  جوړولو

نه هم غواړی چې په  هیڅکله نه غوښتل او پاکسانی واکدارانو ایران او اوسنۍ روسیې، او پخوانی شوروی اتحاد د
نځ هیواد پښتانه یې د زړه په م دیورند کرښه چې د د ځواکمن، غښتلی او خپلواک دولت رامنځ ته شې. افغانستان کې یو

ل ت پنجاب واکدارن هیڅکه ارام نه دی ناست او د اوغیرعادالنه توګه یې په دوه برخو ویشلی دی، وهلی خنجر کې پر
سلطنت په  محمد ظاهر شاه د د پورته نه کړی. زادی غوښتونکی داعیې غږآدغی  یې هلی ځلی کړی چې افغانان د
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 شمیر حکومت په دغه دوره کې یو خپل د د السه کړی او صدارت واکی تر د دؤمحمد دا ورستیو کې کله چې سردار
په اقتصادی برخوکې ځنی ساختمانی عملی پروژی سرکونه  ته واستول، پاره شوروی اتحاد د محصلین نظامی زدکړو

یې  همدا ډول پیل کړ او د جوړولوعملی کار داسی نورو پروژو او تونل سیلو سالنګ د د او فابریکی، برق د بندونو د
 حقوقو د څو او بلو پښتنو کې د په لړ غونډو دغو کې مشورتی جرګو ته هم مخه کړه چې د جوړونی په الر هیواد د د

 کرښی دوستی په طرحه خبری وکړی او د دیورند د ولی خان سره د خان عبدالغفارخان او پاره د دفاع د داعیې نه د او
بری اعالن  سفر حتیهم دی ته اړویست چې  دولت عکسل العمل نور خان د پاکستان د ته شو، داود هم راپور غږ

نامه ډاکتر محمد یوسف  کراسی تردیمو صحنی نه لری پرځای یې د خان د ډیر ژرغلی شو او داود دغه غږ کړی، اما
 هیواد صدراعظم وټاکل شو. خان د

اساسی   وادهی میالدی کال کې د1۰۴۶په  او هیواد صدراعظم شو محمد یوسف د میالدی کال ډاکتر1۰۴3کله چې په  
نوی  کې د په هیواد قانون توشیح او احزابو پرانستل شوه د کراسی فضادیمو ددی قانون سره سم د قانون تصویب او

 حلقو وا خالصه سیاسی حزبونو فعالیت الر د جریدو خپرونو، ځینو کې د په هیواد پیل شو. دیموکراسی نوی فصل را
نګه څر سیاسی فعالیت یې پیل کړ. او ان خلق دیموکراتیک ګوند جوړافغانست کال د13۶3په نتیجه کې په  د جوړیدو

 نظامی او اقتصادی پروګرامونو نه مالتړ د دؤمحمد دا سردار د پادشاهی په دوره کې روسانو شاه د ظاهر محمد چې د
پار  د اقتصادی مشاورینونظامی،  ترڅنګ یې د ته وبلل او محصلین یې په نظامی برخه کې شوروی اتحاد تعداد او یو

 ه نورڅ پاره یو فعالیت د د حزب دیموکراتیک خلق د موخو فعالیت چاری برابری کړی دواړو راتګ او افغانستان ته د
مخه په سیاسی بهیر کې  جوړید د ګوند د د په ګوته کوی چې روسانو کړل. ځنی مأخذونه او اسناد دا هم امکانات برابر

ه پ روسانو هم یې د چې هم یې له حاکمو دولتو سره ښه رابطه درلوده او او تربیه کړی وو.السپوڅی غوره  اجنټان او
 شاهی کورنۍ او حسین خان ځوی یې چې د جنرال محمد دغه ټیم له جملی ببرک کارمل د د ګوند تله درنوله. ګټه د

 بیلګی په الندی توګه څرګندولی شم: داسی اړیکو د وګماره. اعتماد وړ و، دوی د خان سره اړیکی او د دؤدا

محمد ترکې مخه ډب کړی چې پارلمان ته الر  نور د شاهی دولت سره په همغږی کې هلی ځلی وکړی ترڅو کارمل د 
حکومت سره په اړیکه  د په مشوره او روسانو شورا په اتلسمه دوره کې د پیدا نه کړی کله چې دی پارلمان ته راځی د

  کې داسی وایې:

اتباع  فرد و وظیفه هر حترام است،الواجب  قانون اساسی پادشاه غیر مسئول و1۳شک نیست که به ایستناد ماده  درین»
می رود با ان  جمله مترقی ترین شاهان په شمار ممالک آسیایې از چنین شاهی که در برابر افغانستان است که در

 هیچکس نمی تواند این اعتقاد و احترام داریم و قاد واین حقیقت است که ما از صمیم قلب با ان اعت احترام ګذاشت.
 «.ما بګیرند از یماحترام که ما با ان دار

 او ورکړشوی و، چې مستعار نوم یې مرید په اجنټوری منل شوی و .بی .جی .کی میالدی کال د1۰۳۱ببرک کارمل په
په افغانستان  .بی .جی .میتروخین کی» افغانی معاش تر السه کاوه.(  3۳111دی فعالیت په مقابل کې ) د میاشتی یې د

 . «کې

 ته د سردار محمد پنجاب واکدارانو لوستونکو پام راوړوم څرنګه چې د دلته اړینه بولم چې یوی مهمی موضوع ته د
شمسی کال  13۳5کله چې د په برخه کې څرګند و، نوزادی غوښتآ د بلوڅو او پښتنو عالقمندی د سیاسی مشی او دؤدا

کې پاکستان یودری  کودتا په همدی لومړیو د جمهوری نظام رامنځ ته شو خان کودتا وکړه او دؤدا 5۴د چنګاښ په 
 رخان نه واک ت دؤدوی په مرسته بیرته له دا د ته واستوه چې هغه پاکستان ته راشی او پادشاه حضور هیئت د کسیز

عودی س انګریز امریکی او پخوانی بادار بیایې د شو پالن شنډ کله چې یې دا خبره ونه منله. پادشاه دا السه کړی خو
خان د  دؤد دا او تجهیزات وو، عملی کړ نظامی روزنه او اسالمی بنسټ پالو عرب په مرسته  بل رزیالنه پالن چې د

شمال غرب  چې په هغه وخت کې د جنرال نصیرهللا بابر عدمتقا ضد یې خرڅ شوی افغانان راوپارول. جمهوریت پر
  صوبی ګورنرو، هغه داسی وایې:

 سردار شاه نه وغوښتل چې دهغوی سره په ګډه د قومندان احمد برهان الدین ربانی، نورو او ګلبدین حکمتیار، ما د»
ه دغه مطلب پ نصیرهللا بابر «.موخوته ورسیږی هغه پخوانیو چې خپلو نه کړو موقع ور او ضد ودریږو د پرؤمحمد دا

دا ددی مطلب کره ثبوت دی   په ښارکې جوړشوی و. چې د پیښور علنی ډول اعالن کړ هغه سیمینارکې په رسمی او
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او اجیرانو په قول چې ګویا دا اجیران  خرڅ شوو هغو ځینو او کمپونه، نه داچې د چې د اسالمی بنسټ پالوروزنه تجهیز
 د بله بیلګه یې نادرست دی. کل په توګه بی بنیاده او ته اړ شوی دی د هیواد پریښودو اڅون نه وروسته دپ د د سور

 خان د دؤدا چې د بغاوت و میالدی کال هغه دولتی ضد خوزښت او 1۰۱۳مرسته د پاکستان په مستقیمه الرښوونه او
ډول ښاغلی حضرت صاحب مجددی په  همدا بدخشان کې ترسره شو. لغمان، هیواد په پنجشیر، د ضد جمهوریت پر

 دران مجاهدین دیګر دراو بعضی بر ربانی حکمتیار یا مه ،آدروغ میګین  چرا بردرا او»یوویدوکې داسیوایې چې: 
چې پورتنی الملونه دا په ډاګه کوی چې پاکستان «. شروع نکردیم جهاد را خان به پاکستان نه رفتیم و دؤوخت مرحوم دا

ې نه هم غواړی چ سره په همغږی کې هیڅکله نه غوښتی او افغانستان د تاریخی دښمنانو پنجابی واکداران یې تل د او
 شې. پیاوړی خپلواک دولت جوړ په افغانستان کې دی یو

 

 پاتی لری.
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