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ار           شريف بهاند   ٢٠٠۶ / ٩ / ٩، د برلين 
 

 خونړۍ پلوې
 

خونړۍ پولې هغه د پام وړ او په زړه پورې ليکنه ده، چې د رالف پيترز له خوا د متحدو ايالتونو د دفاع د وزارت د  
.  د مجلې د جوالی د مياشتې په گڼه کې خپره شوې ده) Armed Forces Journal) AF Jوسله والو ځواکونو د   

ليکوال په خپلې دغې ليکنې کې په کره کتنې توگه د نړۍ په ځينو برخو، د ساری په توگه په افريقا او تر ټولو دمخه د             
دي او منځني ختيځ په ستراتيژيکو سيمو کې د مصنوعي او غير منصفانه پولو رامنځته کيدل تر نيوکې الندې نيولي     ن

 پولو په شأ و خوا کې تر اوسه په ميليونونو خلکو خپل ژوند له  السه  د افريقا د دغو غيرمنصفانه": دي او وايي، چې
په منځني ختيځ کې ... خو له افريقا پرته دغه ډول تر ټولو غيرمنصفانه پولې  . ورکړي او دغه بهير ال دوام لري 

و څخه يې زيان ډير دئ   دغې سيمې نو ځکه پيترز په). Ralph Peters, 2006, S. 1("رامنځته شوې دي، چې له گ
کې د ځينو قومونو او مذهبونو، لکه کردانو، بلوڅانو او شيعه اعرابو په وړاندې د تيرو زور زياتيو او بې عدالتيو د له          
منځه وړلو په موخه د نوو پولو د رامنځته کيدو، د نوې احتمالي  نقشې طرحه وړاندې کړې ده، چې د نوموړی په اند              

ايي په  دغو سيمو کې کړکيچ له منځه الړ او د قومونو، ملتونو او مذهبونو تر منځه عدالت       د هغې په پلي کيدو سره، 
 .  رامنځته شي

 
ي، چې  دغه غير منصفانه پولې په څه ډول، د چا له خوا، څه              تنه رامنځته کي خو په دې اړه تر هر څه دمخه دا پو

ې په اصطالح متمدن، ديموکراتيک، د وخت او د کومو موخو له پاره رامنځته شوې دي؟ ايا دا په تيره پيړۍ ک     
 د تړون غړي هيوادونه،  Ententeولسواک او قانون پر بنس والړ ستر ځواکونه، د ساری په توگه د ِان ِتن ته  

بريتانيا، فرانسه، روسيه او ايتاليا نه وو، چې د لومړۍ نړيوالې جگړې په ترڅ کې د خپلو سياسي او تر ټولو دمخه       
و د ساتنې له پاره، دسايکس ــ پې کوت د تړون        اقتصادي موخو د ترال  –Sykes–Picotسه کولو او د ملی گ

Abkommen    ه توگه د -Hans, 1998, S. 40    منځني ختيځ سيمه په خپل منځ کې سره و ويشله؟     پر بنس په پ
46 Kronberger (  ايا د بريتانيا حکومت د باالفور د اعالميېBalfour -Deklaration     له مخې د خپلو سياسي او 

ود  ت له پاره د فلسطين په سيمه کې د اسراييلو د دولت بنس کين  Seleman: وگوري( اقتصادي موخو د ټينگ
Saliba, Kaiserslautern, 1996/97( بي هيوادونو په منځ کې، چې تل يو له بل سره     د عر:  "؟ ځکه د دوي په اند

ودل شوي وي، چې د يهودانو له خوا اداره او د بريتانيا تر                 په کړکيچ اخته وو، بايد د داسي يوه دولت بنس اي
" (قيموميت الندې وي، په دې موخه چې په دې بې ثباته سيمه کې د بريتانيا اغيز د تل له پاره تأمين شي

Kronberger, 1998, S. 44 Hans .( ايا د بريتانيا امپراتورۍ د خپل د سرو زرو د خول، بريتانوي هند، د امنيت
اوې په   کيالکگر سياست پر بنس او د ايران په خو  کال کې د گولد سميت د تړون   ١٨٧١او ساتنې له پاره د خپل 

ې په ايستلو   ١٨٩٣له مخې بلوڅان سره و نه ويشل؟ او همدارنگه د همدې موخې له پاره په کال   کې د ډيورند د کر
تانه قومونه يې سره و نه    سره يې د افغانستان ستراتيژيکه سيمه، د خيبر دره، له دغه هيواد څخه جال نه کړه او  پ

 ).١٢ ـ ٧. ، مخ٢٠٠١شريف بهاند، : يوگور( ويشل؟ 
 

ي، تيرو سترو     انه کي ه توگه د تير تاريخ په راسپړلو سره، سړی ته دا رو  ځواکونو، چې اوس هم په نړيوال     په لن
و په پام کې نيولو او د خپلې  سياست کې مهم رول لوبوي، د وخت له شرايطو سره سم د خپلو ملي او ستراتيژيکو گ
برترې د ساتنې په موخه، د تمدن، ولسواک او د ديموکراتيکو بدلونونو د پراختيا او همدارنگه د بشر د حقوقو د ساتنې         

 نړۍ په نورو برخو، په تيره بيا په هغو سيمو کې، چې يا له ستراتيژيکه پلوه مهمې او يا هم د کرنيزو         تر نامه الندې د 
اي وي او دي، السوهنې کړي       يزې موخې له بيال بيلو الرو پر يادو     . او طبيعي توکو د زيرمو له پلوه ب د السوهنو بنس
نو ځکه سترو ځواکونو په دغو سيمو کې له خپلې     . يشوو زيرمو واکمنې وه او دا ډول سياست اوس هم  ال دوام لر        

ې سره سم، د دا ډول غيرمنصفانه پولو په ايستلو او د ملتونه او قومونه په ويش سره، ځانته داسي دوست دولتونه                   خو
ې تضمين او د دغو سيمو د طبيعي زيرمو د تاالن له پاره قانوني الرې         رامنځته کړي، چې د هغوي په مرسته خپلې گ

 .رابرې کړيب
  

انه ده او هغه دا چې له يوېخوا، د يوازينی زبرځواک، د  متحدو ايالتونو او د هغو د ټلوالې                     اوسمهال هم يوه خبره رو
ت       ٢٠٢٠د تيلو پاتې زيرمې مخ په خالصيدو دي او له بلې خوا تر      کال کې پورې يوازې د متحدو ايالتونو د تيلو لگ

نو ځکه د  ). Jürgen, Wagner, 2003, S. 50: وگوري( وارداتو څخه سمبال شي څه نا څه اويا په سلو کې بايد له
ت تضمينول، هغه فکتورونه            همدې الَملونو پر بنس او د دغه هيواد د صنايعو د لومړنيو اومه توکو د اړتيا د سمبال

ي او دا ټو     يزې موضوع بدلي انې دي، دي، چې ورځ په ورځ د متحدو ايالتونو د بهرني سياست په بنس ې ن لې هغه ن
که څه هم ان اوس    . چې کيدای شي، په راتلونکې کې د نړۍ پر پاتې زيرمو په تيره بيا، تيلو کړکيچونه رامنځته شي
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ي، چې هغه ال پخوا پيل شوي دي  ځکه، کله چې د جگړو، ټولوژنو او پوځي کړکيچونو په اړه خبرونه تر     .  داسي بري
انه ي، سړی ته ډير ژر رو  شي، چې  د هغو تر شأ د اومه توکو، تر ټولو دمخه د هغو زيرمې ستر رول       غوږه کي

نو په دا ډول سيمو او يا هم د هغوي په شأ و خوا سيمو کې جگړې په خورا شدت سره دوام لري او دا ډول       . لوبوي
ې له پاره ترسره  جگړې تر زياتې اندازې پورې متحده ايالتونه او ټلواله يې د خپلو اقتصادي او سياسي برترې ساتن         

په پام کې ولري، هيڅ ] بايد[ولسمشر ":  کې راغلیNSSپه دې اړه د متحدو ايالتونو د ملی امنيت په ستراتيژې     . کوي
يوه بهرنی ځواک ته اجازه ور نه کړي، هغه ستره برترې، چې متحدو ايالتونو له سړې جگړې څخه وروسته پر هغې     

 ). Jürgen, Wagner, 2003, S. 41("بريالي شوي، ترالسه کړي
 

تيا سره د رالف پيترز د نوې احتمالې نقشې طرحه، په نړۍ کې د مصنوعي او غير عادالنه پولو او د          دا چې په ر
کيو په وړاندې د بيعدالتيو او بې بيرحميو له منځه وړل او د هغوي له پاره د دولتونو          قومونو، ملي او مذهبي ل

لو او رامنځته شوو دولتونو له الرې بيا هم په غيره مستقيمه توگه د نړۍ د تيلو،     رامنځته کول دي او که د دغو نوو پو
ن کنترول او په دې توگه د دغه                 گازو او د هغوي په پايپ الينونو او د نورو طبيعي توکو پر پاتي زيرمو د واشنگ

ه ده، يوې ژورې او هر اړخيزې څي          ړنې ته اړتيا لري، چې هيواد د ترالسه شوې برترې د خوندي کولو هاند و ه
 .  ايي هغه په راتلونکو څو اونيو کې د محترمو لوستونکو له پاره چمتو او وړاندې شي     

ي،څو دوي په دې برخه        خو اوس يوازې د رالف پيترز د ليکنې ژباړه   د گرانو هيوادوالو د خبرتيا له پاره وړاندې کي
ل بدلون ته، چې د هغه د ليکوال په اند، نه د زورزياتيو له           کې ژور او هر اړخيز فکر وکړي او ځانونه د پولو دا ډو      

تنو له الرې به تر سره شي، چمتو کړي    ځکه په دې ليکنې کې نه . الرې، بلکې په ديموکراتيکه توگه او د ټولپو
يو هيوادونو د زمکن بشپړتيا په    اړوند   يوازې د منځني ختيځ د ځينو هيوادونو، بلکې د افغانستان او د هغه د کاوان

ي   . ژور بدلونونه تر سترگو کي
ه اخيستل      ) انگليسی(بايد يادونه وشي، چې د دې ليکنې په اصلی متن     کې له ډيرو څانگيزو اصطالحاتو څخه  گ

تو ژباړه يو څه په آزاده او ساده ژبه تر سره      ه پوهاوی له پاره مناسبه وبلل شوه، چې پ شوې، نو ځکه د هغې د ال 
ايي . شي د ژباړې په برخه کې ځيني نيمگړتياوې شوې وي، چې زه د هغه له امله له گرانو لوستونکو څخه        بيا هم 

نه غواړم اغلی جاويد او مړوند بهاند له هغې مرستې څخه، چې  له ما سره يې د ژباړې د اصالح په  . ب په پای کې د 
 . برخه کې تر سره کړې ده،  د زړه له کومې مننه کوم 

 
 : اخځ

 

 ٢٠٠١د لويې لوبې په هنداره کې د افغانستان ځليدنه، يو جيوپولتيکي څيړنه،          : يف بهاند ـ شر١
  

2- Hans Kronberger: Blut für Öl, der Kampf um die Ressourcen, Wien, 1998 
3- J. Wagner: Das Öl und der Krieg: in: C. Haydt / T .Pflüger / J. Wagner: Globalisierung und 
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 خونړۍ پلوې

ه منځني ختيځ څرنگوالی  د نوی او ال 
 رالف پيترز  : ليکوال

 شريف بهاند: ژباړونکی
 

 comhttp://www.armedforcesjounal.: اخځای
و بې عدالتي وي، که د   دا به ډيره بې انصافي ا. نړيوالو پولو تر اوسه پورې خپله وروستې بڼه نه ده ترالسه کړې  

گيالک، مهربانې    او بيرحمي، ترهگرۍ او قانون او همدارنگه د سولې او جگړې تر منځه د       ]  دارا [آزادۍ او 
 . مصنوعي پولو او حصارونو په مرسته بيلتون رامنځته کړي شي   

ځني ختيځ کې رامنځته په نړۍ کې تر ټولو زياتې له ظلم ډکې، مصنوعي او له عدالت څخه لری پولې په افريقا او من 
تونکو په مرسته    . شوې دي کومو چې په خپلو پولو کې په پوره اندازه    (دغه رامنځته شوې پولې د اروپايي ځان غو
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د افريقا د دغو غيرمنصفانه پولو په شأ و خوا کې تر اوسه په ميليونونو   . ، رامنځته کړې شوې دي)ستونزې درلودې 
د   (خو له افريقا پرته دغه ډول تر ټولو غيرمنصفانه پولې    . غه بهير ال دوام لري خلکو خپل ژوند له السه ورکړي او د 

و څخه يې زيان ډير دئ) چرچيل د تيوری پر بنس  .په منځني ختيځ کې رامنځته شوې دي، چې له گ
 

  اوسني نقشه
 

 
 

خو دغه سيمه د پولو له ستونزو     . په داسي حال کې چې د منځني خيتځ رامنځته شوې پولې دومره د کار وړ نه دي    
پرته، ال نورې زياتې ستونزې هم لري، دغه ستونزې له کلتوري رکود څخه نيولي بيا د حقوقو تر نابرابری پورې، 

پالنه، تر ټولو سترې  ې د اسالم ستونزې نه،  غير مذهبي او اخالقيمرکوني مذهبي توپيرونه، ديني بنس  هاندو  ه
يز عامل همدا رامنځته شوې پولې دي، چې زموږ خپلو ديپلوماتانو رامنځته کړې او    بلکې د هغو ټولو نه بري او بس

لې گڼې    .اوس هغه د عبادت په څير سپي
 

وې ده او په منځني ختيځ کې پر    په دې ليکنه کې، په پولو کې د سمون د رامنځته شوې طرحې ضميمه وړاندې ش  
کردانو، بلوڅانو او شيعه اعرابو باندې د زغملو شوو نارواوو، نا خوالو او تيروتنو، چې هغه ال تر اوسه هم دوام                

خو د يادونې وړ ده، چې په دې نوو رامنځته شوو پولو کې بيا هم  . لري، بيرته جبرانول په پام کې نيول شوي دي
کي په پام کې نه دي نيول شوي  مسيحيان، بهايان، نقشب ونکې تيروتنه،    . نديان، اسماعيليان او داسي نور ل يوه بله نه ب

ي، هغه د ټولوژنو   په وړاندې د مکافاتو په ډول د نورو د خاورې او يا   ) ژينوسايد(چې د هغې جبران ناشونی بري
ه بيلگه يې د تيرې پيړۍ په پيل کې د عثماني  امپراتورې له خوا د ارمنيانو ټول وژنه سياسي سيمې ورکړه ده، چې 

 . ده
 

اوس په منځني ختيځ کې د نوو پولو رامنځته کيدو ته په نه پاملرنې او همدارنگه له دغې ستونزې څخه د خالصون له   
کله په دغې سيمې کې سوله او آرامتيا رامنځته نه شي  د هغو کسانو له پاره، . پاره د خبرو اترو په نه کول سره به هي

چې د دا ډول موضوگانو له طرحې، د ساری په توگه د پولو بدلون او د نوو دولتونو او ملتونو له رامنځته کيدو څخه                     
کرکه کوي او يا هغه نورو ملتونو او ډلو ته خوش خدمتې بولي، بايد وويل شي، چې د اوسنيو ستونزو د له منځه وړلو                

شونی نه ده، چې هغه د ټولو له پاره، يانې له بوسپورس نيولي تر        له پاره کيدای شي عادالنه الر وموندل شي، خو دا       
ون او د ستونزو له تشديد څخه              . سنده پورې، د منلو وړ وي    د پولو د ټاکلو له پاره يوازنې الره د منطقی ميکانيزم ل

، له جگړې څخه پرته بله اغيزمنه او ځانگړې وسيله ا      . مخنيوی دئ ه الر    د نړيوال سياست د اصولو پر بنس و لن
نشته، څو د هغې په مرسته د غير منطقي پولو په اړه پريکړې وشي زموږ تفکر او تعقل د منځني ختيځ د پولو په    

زموږ په وړاندې د انسانانو په الس جوړ کړي داسي     . اړوند زموږ مخې ته پرتې او راروانې ستونزې راپه کوته کوي
کله و نه  مسايل پراته دي، که موږ د هغو د حل له پاره ال ره و نه مومو، نو په سيمه کې به د کرکې او تشدد دا اور هي

 .وژل شي
هغو کسانو ته په ځواب کې، چې نوې پولې غير اړينې او ان د هغو په اړه فکر کول له واقعيت څخه  لری مسأله              

کله په خپل ځای والړ نه دئ او دغه      کله ثابت  بولي، بايد يادونه وشي، چې په دغو پولو کې بدلون هي شرايط هم هي
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کې د بدلون په حال کې وي   . نه وو ډيرې پولې له کانکو او کوزووا څخه نيولي بيا د قفقاز تر غرونو پورې دومره چ
 .او دي لکه څنگه چې دولتونه خپل سفيران او استازي د سترگو په رپ کې بدلوي   

 
هغه قومي، ژبنې او " ر اوسه هم دوام لري    ال ت"  کلونو راپدېخوا له کرکې ډک تاريخي راز، چې    ۵٠٠٠يو بل له  

تر ټولو دمخه د هغه پيل له دا ډول پولو څخه کوو، چې  د امريکايي لوستونکو له پاره په زړه       . مذهبي ټولوژنه ده
هغه دا چې د اسراييلو له پاره داسي يوه هيله، چې دغه هيواد وکولی شي، له خپلو              : پورې او ډيرې حساسې دي 

يو هيوادون   ي، چې اسراييل د کاوان  کال څخه  ١٩۶٧و سره په امن او سوله کې ژوند تر سره کړي، نو اړينه بري
تر ټولو مهمه خبره دا ده، چې د اسراييلو امنيت په دې سيمه کې تضمين شي او د     . مخکې پولو ته بيرته شا تک وکړي

ي   ار، چې تاريخ يې له زرگونو کلونو    خو د بيت المقدس. هغه له پاره د سيمو په پولو کې يو څه بدلون اړين بري  د 
راپدېخوا په وينو ليکل شوی، او د هغه د شأ و خوا سيمو د پولو ټاکل، چې د ټولو اوسيدونکو له پاره د منلو وړ وي،                       

) عقيدې(د سيمې اوسيدونکي د خپل دين او گروهې     . کيدای شي زموږ اوسني نسل د هغه په اړه پريکړه ونشي کړي   
ه و ه اند کوي، چې زياته سيمه ترالسه کړي، څو وکولي شي، دوي په دې سيمه کې د تيلو زياتې زيرمې، په نامه ه

د دې موضوع په اړه زياتې څيړنې او ليکنې شوې دي، له همدې کبله به د هغې زياته  . شتمنې او ځواک ترالسه کړي
دو او په داسي مسألو باندې به خبرې وکړو، چې تر ا وسه پورې چا په شعوري توگه د هغو  څيړنه په همدې ځای پري

 .په اړه څيړنې نه دي تر سره کړي
 

 سره هميشنې او تر ټولو زياته بې     رد اوسيدونکو  ُکتر ټولو دمخه د بالقان او هماليا د غرونيو سيمو ترمنځه پراته        
تنې له  د يوې .  په نامه هيواد، حق نه دې ورکړل شوی  يو آزاد کردستان عدالتي تر سره شوې او هغوي ته د   ټولپو

دغه شميرنه کيدای شي سمه نه وي، ځکه يوه (  ميليونو پورې کردان په دې سيمې کې استوگن دي ٣۶ ــ ٢٧مخې له 
دولت هم دکردان سرشيمرنه په ايمان داری او آزاده توگه نه تر سره کړې او نه يې هم د دا ډول سرشيمرنې اجازه         

ه     د کردانو دغه نفوس د عراق له او   ). ورکړې ده سنيو اوسيدونکو څخه زيات دئ، که د کردانو د نفوس تر ټولو ټي
هم په پام کې ونيول شي، بيا هم کردان په نړۍ کې هغه ملت دئ، چې د دومره نفوس سره سره    ]  ميليونه٢٧[شيمرنه 

 رامنځته شوو   نه يوازې دا چې دوي ځانته يو هيواد نه لري، بلکې په سيمه کې . ځانته د يو خپلواک هيواد خاوند نه دئ   
 له وختونو څخه      Xenophonنوو حکومتونو پر دوي باندې تل نوې زورزياتې کړې، که څه هم دوي د گزنفون      

 .راپدېخواپه دغو سيمو کې استوگن دي  
 

د امريکا متحدو ايالتونو او د هغوي ټلوالې د بغداد له ماتې وروسته ستر چانس له السه ورکړ، ځکه دوي د دې پر               
ي، کردان يې دې ته اړ کړل، د عراق په حکومت کې، چې له بيال بيلو قومونو ځای چې عراق په  دری برخو ووي

زموږ د دغې ناکامې ستر الَمل زموږ په بې زړه توب او د راتلونکې       .   څخه جوړ شوی، برخه واخلي ]   او مذهبونونه  [
تی و      ته اړ کړل، چې د عراق په نوي جوړ     نه يوازې دا، بلکې موږ کردان دې     . له پاره د يو تصور په نشتوالی کې نغ

ودلو په غرض د عراق په نوی حکومت کې    ه نيت د  شوی حکومت کې برخه واخلی، کردانو متحدو ايالتونو ته د 
ي، چې په سلو کې سل       .  برخه واخيسته تنه تر سره شي، په دې کې هيڅ شک نه ليدل کي خو که په آزاده توگه ټولپو

تونکي وي    عراقي کردان به د ځان له پا  .ره د يو آزاد هيواد غو
 

په همدې ډول په ترکيې کې هم کردان، له ډيرې مودې راپدېخوا د دولت تر زورزياتي الندې ژوند تيروي او د دغه              
کار دي او هغوي ته   لقب ورکړل شوی، تر څو خپل قومي هويت له السه " د غرنيو ترکانو"هيواد د پوځ د ناخوالو 

انو باندې دا ډول تر سره شوې زورزياتې په تيره لسيزه کې د انقرې له خوا ل شوې وې، که څه هم په کرد. ورکړي
خو دغو زورزياتيو اوس يو ځل بيا شدد موندلي او له همدې امله سړی وويل شي، چې ترکيې خپله يو پر پنځمه ختيځه         

 او ايران کردانو ته دا حق او       د سوريېهمدارنگه که. سيمه او د هغې اوسيدونکي تر خپل نيواک الندې راوستي دي    
خو د کردانو په    . آزادې هم ورکړ شي، هغوي ټول به هم له آزاد آردستان سره ژر تر ژره خپل پيوستون اعالم کړي       

دغو حقوقو باندې نه يوازې د نړۍ ديموکراتيکو دولتونو، بلکې نړيوالو کميسيونونو د ساری په توگه د بشر د حقوقو   
تو موضوگانو     کميسيون او داسي نورو    ي کړي، خو زموږ خبري رسني له دې څخه په عادي او کم ارز سترگې پ

ي . باندې تل تبصرې کړي او کوي پورې                 " تبريز"نه نيولي تر " دياربکر"چې له : دلته د يادونې وړ بري
و د ساتلو داسي يو هيواد وي، چې بيلگه به يې له    بلغاريا څخه نيولې بيا تر جاپانه پورې  آزاد کردستان به د لويديځ د گ

 .نه وي
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 راتلونکې نقشه

 

 ځانته يو  عراق دری سني مذهبه واليتونه  د  ] توازنی رد و بدل    [په سيمه کې د پولو په دا ډول رامنځته کولو سره به         
 سوريه به   .نځته  کړی، چې کيدای شي هغه وروسته له سوريې سره د يوه تړون په ترڅ کې يو ځای شي       دولت رام 

 د بيا رامنځته  Phoenencia  لرغونی فوننزيا ، چې دا به د د مديترانې سواحل يوه ستر لبنان ته بايلي   ] لويديځ  [خپل 
داسي يو دولت رامنځته   يې شيعه مذهبه دي، د پخوانی عراق سويلي سيمه، چې اکثريت اوسيدونکي  . کيدو په مانا وي

اردن به خپله اوسنې سيمه په    . د فارس د خليج د دواړو خواوو په اږدو کې وي          ] زمکنې پشپړتيا به يې[کړي، چې 
د يادونې وړ ده،     . خپل واک کې ولري او د سعودي عربستان د سويلې سيمې يو برخه به هم دغه هيواد ته ورکړ شي          

 .وو هيوادونو لکه سعودي عربستان او پاکستان کې به زيات جغرافيايي بدلون رامنځته شي     چې د دې سيمې په د
] منورې[او مدينې] معظمې[په اسالمي نړۍ کې د رکود ستر الَمل د سعودي عربستان د پاچاهي کورن ادعا په مکې 

لي ځايونه، مکه او مدينه او خپل ولس د پ  . ده وليسو په مرسته تر خپلې ولکې   د نړۍ يو زورواکی دولت د اسالم سپ
الندې نيولي دي او دغه رژيم د هيواد د تيلو د خرڅلو له امله، ستر عايد ترالسه کوي ـ او د دغو عايداتو په مرسته    
دوي وکولي شول، چې د خپل وهابيت سخته او تنک نظره گروهه د خپل هيواد له پولو بهر نورو سيمو کې هم خپره    

ه وخته وروسته د تيلو په مرسته رامنځته شوی دولت او د هغه پر بنس والړ ځواک، که     ل)ص(د حضرت محمد . کړې
د عثماني امپراتورۍاو د مغولو وخت په پام کې و نه نيول شي، په ټوليزه توگه  تر ټولو زيات اسالمي نړۍ او په   

 . ځانگړې توگه عربي هيوادونو ته زيان رسولي دئ 
لو ځايونو په اړه پريکړه نه شي کولي، څومره به    په داسي حال کې، چې د نړۍ نور د ينونه او خلک د اسالم د سپي

ه وي، که چيري د مکې او مدينې دغه واک د اسالمي نړۍ ټاکل شوې شورا، چې د وخت په تيريدو او وار په وار   
ــ    د دې ستر دين په     ــ يو داسي ځای، په کوم کې چې      لکه د اسالمي نړۍ واتيکان   سره بدلون ومومي، ترالسه کړې 

تنې عدالت په    . بيال بيلو موضوگانو خبرې اترې تر سره شي، نه يوازې داچې وويل شي، داسي دې وشي     که چيرې ر
ې وړ نه وي، نو د     دا ډول عدالت په پلي کيدو سره به د سعودي        پام کې ونيول شي، کوم چې کيدای شي زموږ د خو

، چې په دغو سيمو   عرب نوي رامنځته شوی هيواد ته ور په برخه شي عربستان د ساحلي سيمو د تيلو زيرمې د شيعه  
که چيرې داسی وشي، نو د سعود د  . کې استوگن دي او د سعودي عربستان سويل ختيځه سيمه به يمن ته ورکړ شي 

ي  .کورنې له السه به اسالم او نړۍ ته ل  زيان ورسي
   آذربايجان، آزاد  دغه هيواد به خپله زياته سيمه متحده . ري يو داسي هيواد دئ، چې کړکيچنې او ليونې پولې ل  ايران

.  تر السه کړیافغانستان څخه به د هرات سيمه، خو له اوسني کردستان، عرب شعيه دولت او آزاد بلوچستان ته بايلي  
ه، ب . يوه داسي سيمه، چې تاريخي او ژبني ورته والي له فارس سره لري   لکې د  ايران به يو ځل بيا نه يوازې په خ

تنه او مهمه مسأله دا وي، چې ايا د  . ژبنې له مخې سوچه فارس شي عباس بندر د ايران   دلته به تر ټولو ستره پو
ي او که د شعيه نوي دولت ته  ودل کي يحکومت ته ور پري  .  ورکول کي

 چې د پاکستان شمال  په ختيځ کې به د صوبه سرحد په بڼه،، چې په لويديځ کې کومه سيمه فارس ته بايلي، افغانستان
تانه ورونه سره يو ځای شي        لويديځ سيمه ده، ترالسه کړي   د دې ټول ويش الَمل   ( او په دې توگه به د دواړو خواوو پ

تونکي    دا نه دئ، چې موږ د نړۍ په نقشه کې د پولو بدلون غواړو، بلکې په دې سيمو کې استوگن خلک د دې غو
د بلوچستان ايالت آزاد بلوچستان ته   دولت دئ، له دې ويش ترمخه  ] وعیمصن[، چې يو غير طبيعي  پاکستان).دي
ار به يې لويديځ ته پاتې شي .بايلي  .  پاتي طبيعي پاکستان به د سند د سنيد ختيځ ته پاتي او د کراچي 
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انه نه دئمتحده عرب امارتو د    ته ورکړل شي عرب شعيه هيوادکيدای شي، چې د هغه يو برخه .  برخليک هم رو
دا چې ټول سختدريځه  ). يو داسي دولت، چې له ايران سره سيالې او په سيمه کې سيمه ييز توازن رامنځته کړې (

ي، چې شتمن خلک په دې ) بقا(تمدنونه دوه اړخيزه بڼه لري، نو ځکه د دوبی دولت ته د پاتې کيدو   حق ورکول کي
عمان هم په   کې پاتې شي او  ه خپل اوسنېو پولو    کويت به پ. سيمه کې خپل هر  اړخيزه کړه وړه تر سره کړی شي     

 . همدې ډول
په هر صورت د سيمې د پولو دغه اټکلې بدلون د سيمه د ملی او ديني فکتورونو او يا د هغو دواړو منعکس کونکی   

. که چيری موږ داسي يو جادويی ديوار ولرو، چې دغه پولې سره وويشي، نو يقينًا موږ به دې ته ترجيح ورکړو . دئ
ي او هغه دا              انه کي خو د اوسنيو پولو له کتنې ورورسته او د دې سيمو د پخوانيو پولو په څيړنې سره يوه خبره رو
چې د شلمې پيړۍ په پيل کې فرانسوي او انگريزي سيمه ييزې غلطې پريکړې د دې پولو په اړوند څومره ناسمې وي     

د شرمونکو    ] فرانسويان او انگليسان  [ بل په وړاندې او دې شوو پريکړو، چې له نولسمې پيړۍ څخه وروسته د يو  
 .جگړو د برياوو او د هغو د ماتو پايلې وې، دې سيمې ته څومره زيان رسولی دئ    

ايي اوسمهال څه نا څه نا شوني وي     ]بدلون [ د سيمو د پولو دا ډول جوړول         . ، چې د سيمې د خلکو هيلي منعکسوې، 
و په رامنځته کيدو سره، چې د وينو تويدل به ورسره مل وي، طبيعي پولې      خو د وخت په تيريدو او د نا اټکل شوو      پي

 .   بين النهرين  په څو څو ځله د نورو السه ورغلی دئ، دا څه نوې خبره نه ده    .  جوړې شي
ځينه د ترهکرۍ په وړاندې خپلې جگړې ته دوام ورکړې، د ولسواکې د         اوسمهال زموږ په يونيفورم کې به نارينه او 

ه وکړې او همدارنگه په سيمه کې به  پ د شته تيلو په زيرمو باندې واک   راختيا او پرمختک له پاره به هاند و ه
 له انقرې نه تر کراچی پورې په زور رامنځته شوی اوسنی انسانی ويش، فدراليزم او په سيمه کې سيمه    .ترالسه کړي

ه چانس برا پالنې ته تر ټولو  بر او يو داسي کلتور يې رامنځته کړي، چې د سيمې ييزو توپيرونو، مذهبي بنس
ه موقع په الس . اوسيدونکي يو پر بل تورونه لگوي او يو بل ته په سپکه سترگه گوري      دغه حالت ترهکرۍ ته 

ن سره خپلو پولو ته گوري او    ورکړې او په سيمه کې يې داسي شرايط رامنځته کړي، چې اوسيدونکي يې په خوا
وي په لوالتيا سره   منان ل  .د

په دا ډول     . په نړۍ کې ترهکرۍ ورځ په ورځ مخ په زياتيدو ده او باالمقابل د انرژۍ زيرمې مخ په محدوديدو دي     
ه نه، بلکې ال نوره هم خرابه شي، که سيمه په خپل اوسني    ايي د منځني ختيځ وضعه په راتلونکې کې  حالت کې 

 څخه ډک بدلون زيری ورکونکی دئ، چې په کې ملت پالنه تل يو   حالت پاتې شي، نو دغه وضعه د ستر او له وحشت   
ي، چې په دا ډول حاالتو     ځواکمن فکتور او اسالمي سختدريځې د ژوند نور مال حالت گرځيدلی دئ، نو دا شوني بري

ي عراق   اي. کې متحده ايالتونه او د هغو ټلوالې په راتلونکې کې هم له پر له پسي جگړو او کړکيچنو سره مخامخ شي   
ي،   په سيمه کې د هيلو او پرمختيا بيلگه وگرځي، که چيری په عراق کې روان بدلون په برياليتوب سره پای ورسي

 . خو په سيمه کې موجوده ټول نور مسايل د ورانکاری په لوری روان دي   
يې او گروهې  بنس بيا کتنه تر پر ) عقيدې(که په راتلونکي وخت کې د منځني ختيځ په اوسنيو پولو کې د ژبې، خ

ي، چې په سيمه کې به نورې وينې، چې زموږ وينه به په کې هم شامله         سره نه شي، نو دا له احتمال څخه لری نه بري
 .  وي، توي شي
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