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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

  

ه                     پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال    ١٧-٠٥-٢٠١١  ني
  

   

  واقعيت» سپين خطر« پوتنشيال او د» ژړ خطر« د 
  )دريمه اخيرن برخه ( 

        
په لومړی او دويمه برخو کی دچين لخوا د را پيښيدونکی خطر ډولونه او بيالبيلو :  د دويمی برخی سره په تړاو کی

 او روسيی کی سياسی او اقتصادی څيړونکی ورڅخه سر هيوادونو د همدغه خطر ځانګړتياوی چی په لوديز، امريکا
پدغه دريمه برخه کی د لوړو يادوونو په اړوند يوه اجمالی پايله اخيستنه . ټکوی، په بشپړ ډول ورنه يادوونه وشوه

  : ترسره شويده 
. ی لګول کيږی       دا ډول تورونه د يوشمير امريکايی، اروپايی او روسی څيړونکو لخوا خورا زيات پرچين باند

که اقتصادی وده د نوموړو هيوادو په زيان ده ، خوچين دبل هرهيواد  پدی کی هي شک نشته چی دچين بيساری چ
ی په پام کی ونيسی که خپل هيواد افغانستان په نظر کی ونيسو، موږ ته . پشان حق لری تر ټولو دمخه خپلی ملی ګ

صنايعو  پياوړۍ دی او زموږ د  دی داځکه چی صنعت يی تر موږ داګړۍ ترچين ال زيات ايران او پاکستان ډيرمضر
ندی ځواک  د يوه اقتصادی زبر. راشې چی پدی اړوند نړۍ په نظر کی ونيسو. په وروسته پاتی والی باندی بد اغيز 

ی لدی وړاندی چی امريکا او لوديز مخکښه اقتصاد. په توګه چين په وروستيو شلو کلونو کی ميدان ته راوتلې دی
چا سره يی خپله شتمنی ويشلی وه؟ ايا د  فشار څخه په امان پاته وه؟ او د دوی د نړۍ کوم اولسونه د رول درلود، ايا د

ته، د دوو ورانونکو نړيوالو جګړو انګيزه د نړي په  اقتصادی برالسيو موضوع نه وه چی دسپين نژادو لخوارامن
ونه يی دخاورو سره خاوری کړل؟ ايا لسګونو ميليون وګړی يی د مرګ کندی ته وغورځول ا و ټول اقتصادی بنس

نی ختيز کی دتيلو ستر کانونه دځان د پاره د پوتنشيالی زيرمو په توګه ندی ساتلی؟ او ايا د  امريکا او لوديز په من
ير شته چی ساتلو په موخه يی اسرائيل هلته د ژاندارم په توګه ندی ټاکلی؟ او داسی سل نور ايا ايا ډ همدغو زيرمو د

  . بايد ياد شی
نظامی خطر او تهديد خبره راواخلو کوم چی روسی اولويديزوال څيړونکی يی په ځانګړی ډول         که د چين د

يانو په اړوند يادوونه کوی، نو داسی نور ډير هيوادونه هم شته چی د يانو سره سرحدی دعوی  دچين د ګاون خپلو ګاون
افغانستان ترمن د  پاکستان او ترټولو دمخه کوالی شو د.  الره ورته وموندل شیلری او پکار ده دسوله ايز حل

ه ياده کړو چی د ټولو نړيوالو نورمونو په خالف پر افغانانو باندی د برچی په زور تحميل او  ډيورن کرغيړنه کر
ه ورڅخه کوی، نو که نړيوالو حقوقو ساتونکی ال څه کوی چی ان کارپوهان يی ال هم يادوونه ن د. تپل شويده

تنه يی وکړی، بيا نو ددی کار ګناه څه ده؟ همدارنګه د  افغانستان ته خدای دومره زور او توان ورکړی چی د حل غو
غه ډول موضوعګانوڅخه يادووالی شو چی د سوله  تزاری روسيی لخوا د افغانستان څخه د پنحده الندی کول يوه له د

ه ګناه ندهپاره يی هلی ځلی کول څه ايز حل د   .  غ
د بروس ريچاردسن په اند د امريکا د (  پوځی اډی لری ١٠٠٠نړۍ په کچه امريکا دخپل هيواد نه بهر نژدی          د

)  جرمن انالين کی د رحمت اريا ارشيف وګورې–په افغان .  ته رسيږی ٧٣٧هيوادونو کی ١٣٠پوځی اډو شمير په  
ل کيدالی شیچی دا په حقيقت کی دسيمی يوشميرهيوادو دغو اډو دجنوبی قطب پرته . نو ته يو ډول نظامی ګواښ ګ

 . پر ټوله ځمکه باندی سيورۍ اچولی دی
ه به دا وی چی لومړی د» سپين خطر« دا شی چی دا ګړۍ  د يوه واقعی  دغه خطر د  په توګه لمس کيږی نو 

ه کی شو اوبيا دچين لخوا د  مخنيوۍ  د حتمالی پوتنشيال ته پام واړوو چی همدارنګه ا» ژړ خطر « الرو چارو په ل
  .  يی دهيرولو وړ نه بولم

بشر حقوق که د هر چا  زه دامنم د. بشر دحقوقو خبره  يوه بله موضوع ده چی پرچين باندی يی تور لګوی        د
په اند که دی خو زما . لخوا تر پښو الندی شی، دا يو نه بخښونک جنايت دی چی بايد ترعدلی تعقيب الندی راشی

ل راووځی . خبری ته په نړيواله کچه پام واړوو، چين به د امريکا، روسيی او لوديز په پرتله د فرشتی پشان سپي
تر پښو الندی کولو په اړه يی امريکايی ائتالف يوازی په افغانستان او  حقوقو د بشر د دومره وحشانه جنايتونه چی د

ايی په خپل تاريخ کی هم د نورو اوعراق کی هره ورځ ان د ډله ايزو وژن  و تر کچی پوری تر سره کوی، چين به 
لسونو حقوقو  ننه کی ديو شمير او چين په کور د دا هم بايد له ياده و نه ايستل شی چی د. لسونو په اړوند نه وی کړی

م په پراخه پيمانه تر حقونو څخه دا ډول تيرۍ په روسيی او امريکا کی ه بشر د ته پوره پاملرنه نه کيږی، خو د
  . سترګو کيږی



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

         د يادوونی وړ بولم چی د لوړو ټکو په اړوند زما موخه تر لويه بريده د ياد شوو هيوادونو هغه کړه وړه ده چی 
حقونو څخه هغه سر رغړونی چی په تاريخی  بشر د البته د. مهال يی په خپلو هيوادونو يا دهغه نه بهر ترسره کوی دا

، په تزاری روسی امپراتورۍ او بيا په شوروی اتحاد کی د توګه د چين دکلتوری انقالب پروختيلګی په کچه د ب
انو نه ديو شمير فرصت طلبو کسانو لکه د اکتوبر ترانقالب وروسته د استخباراتو مسئول  وخت د ستالين د زورورو م

منانو د ځپلو تر نامه الندی تر سر– ه شوی او يا په امريکا کی پرتور پوستو  بيری او نورو لخوا د وطن د د
والو باندی وحشانه توپيريز تجاوزونه او همدارنګه  دبرټانيی او نورو استعمارګرانو لخوا  اوسيدونکو او نورو ک

، دا د تاريخ پرلمن داسی تور داغونه پاته دی چی په هي ډول سترګی ل شوو ولسونو باندی تر سره شويدیپراشغا
يدالی ن   . شیورڅخه پ

، خطر يوه ناوړه او د نه منلو وړ پديده ده چی بايد نه يوازی وغندل شی ه داچی خطر که دهرچا لخوا نه وی        لن
بلکه بايد په نړيواله کچه يی مخنيوۍ وشی مګر بايد لومړۍ واقعی موجود خطر ته پام واړول شی چی داګړۍ دامريکا 

خوا يی پوتنشيال په نظر کی ونيول شی چی دچين ل» ژړ خطر «  بيا د او وروستهدی » سپين خطر «ائتالف لخوا  او
  . احتمال په را څرګنديدو دی

 پای
 

 
  


