
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  
  

 ۲۸/۰۵/۲۰۱۷         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 اسالمی ډلې د امریکی او روس په منګولو کی؟
 

په دوه قطبونو و ویشله شو، د یوه قطب په سر کی د امریکا د د دویمی نړیوالی جګړی له ختمیدو وروسته دینا 
 متحده ایاالتو دولت ځای ونیو او د بل قطب مشری یی د وخت د شوروی اتحاد الس ته ورغله.

د دی دواړو نړیوالو زبرځواکونو تر منځ د ساړه جنګ دوره را پیل شوه او په دی توګه په نړۍ کی د دوی د زور 
رونه جوړ او د رنګا رنګا وسیلو نه یی یو د بل په وړاندی په کار اخستلو پیل وکه. دا دوه نړۍ ازمایلو بیل بیل ډګ

خواره زبرځواوکونه د ساړه جنګ په ټوله دوره کی په مستقیمه توګه یو د بل په مقابل کی ونه جنګیدل، خو د نوری 
جنګول او د نادارو هیوادونو انسانان یی د بی وزلی دنیا انسانان یی به ډیره بی باکۍ او بی رحمی یو د بل سره و 

حیواناتو په څیر د خپلو ګټو د پاره قربان کړل.دواړو هیوادونو یو بل ته د زور ښولو د پاره د نوری دنیا په هوادونو 
حملی وکړی او د هغوی ټولی مادی او معنوی شتمنۍ یی د هغوی د اخالقی معیارونو سره یوځای تباه او برباد 

ه مثالونه یی د امریکا د متحده ایا التو یر غل د ویتنام په خاوره او د شوروی اتحاد یرغل په افغانستان کړلی، چی ښ
 باندی کیدلی شی.
دی ساړه جنګ ته د شوروی یر غل پر افغانستان باندی د پای ټکی کیښود، شوروی دولت د  د دوی تر منځ

دی چی ال تردی وخته پکی د ملت پالنی او اسالم د سوچه او په سر ښندونو او قربانیو بان افغانستان د مبارز ملت
سپیڅلی دین، دینی جزبات د پخوا زمانو په څیر پیاوړی او ژوند وو مات او دړی وړی شو او په دنیا باندی د یوه 

 زبر ځواک یعنی د امریکا د متحده ایاالتو د کنترول دوره را پیل شوه. 
په  بارزه چی د سرسختیو او زړورتیاووسره یوځای یی د سره اردو په وړاندید افغان د مبارز او مجاهد ولس هغه م

، انګریز او د نورو غربی هیوادونو د کارپوهانو او الس را پیل کړه، د متحده ایاالتولومړی وار کی په خالی 
وشی د خپل دی ستراتیژستانو پام ځانته ور واړاوه او دویی په دی ډاډه کړل چی که د دی مبارزینو سره مرسته 

غمه کیدلی شی. دوی د همدی درک نه وروسته د افغان جنګیالیو  خطرناک دښمن ) کمونیزم ( نه د تل د پاره بی
سره د یوه سنجول شوی پالن له مخی په ډیر احتیاط مرستی پیل کړی، دوی په دی برخه کی یی د ځان سره د ځینو 

ده پرستۍ د ایډیالوژۍ سره د اختالف له کبله هم تر د السه کړه اسالمی هیوادونو همکاری او مالتړ د شورویانو د ما
او د نوری اسالمی نړۍ د مرستو او همکاریو را جلبولو د پاره یی د انګریزی پاکستان له چارواکو او افراطی 

د  په اوږده موده کی د غربی نړۍ ، نظامي او مذهبی مرشدانو نه ډیره ستره ګټه واخستله. د افغان ولس د جهاد
استخباراتی چارو متخصصینو په دی هم کار وکړ چی د کمونیزم تر ماتی ورسته به بل کوم داسی یو قوت په دنیا 
کی سر راپورته کوی چی د د دوی د خود سریو ، باداریو او په ټوله نړۍ باندی د حاکمیت چلولو په الره کی به خنډ 

لوجیکی تمرینونه اجرا کړل او بیال بیلی مشاهداتی نمونی واقع شی؟ دوی په دی برخه کی کی زیات کلچری او انترپا
د څیړنی او تحلیل الندی و نیوی، بالخره یی د خپلو تحلیلونو نتیجه دا را و ایستله چی د کمونیزم تر ماتی وروسته، 

ړاندی په نړۍ کی هغه یواځنی طاقت وی چی د هر ډول ظلم په و د اسالم د دین اصول، حدونه او ټولنیزه فلسفه به
 به مبارزه کوی او د ټولنیز عدالت د تامین غوښتونکی به وی.

د دی درک نه وروسته بیا هم په اغلب ګومان د انګریزی متخصصینو د دوکتورینو د طرحی د تطبیق د پاره د نړۍ 
و دستګاو، یواځنی او تر ټولو د زیاتو امکاناتو لرونکی زبرځواک د امریکا د متحده ایاالتو د دولت د جاسوسیو لوی

کی  بی، آي( او نورو ته و ظیفه ورکړله شوه چی د دوی د پاره په اسالمی نړۍ ) سی، آی، ای(، )اِف، لکه
 کی و پیژنی او د هغوی د زپلو د پاره الس په کار شی. ځواکونه خطرناک

د معاصری نړی د تکنالوجی سره بلدیت لری او د هغی نه ګټه دوی په لومړی وار کی هغه اسالمی ډلی چی هم 
پورته کونه ورته د ژوند کولو اساسی اړتیا بریښی او هم د اسالم د دین د اصولو سره سم په بشری خصوصاً 

ساتنی او کلکی څارنی ته لوی اهمیت او ارزښت ورکوی په نښه کړل. دوی  اسالمی ټولنو کی د اخالقی معیارونو
وهیدل چی که د دی اسالمی ځواکونو سره مخامخ مبارزه پیل کړی نو دابه په ټوله اسالمی نړۍ کی د په دی پ

عوامو مسلمانو قهر را وپاروی او نړۍ به یوځل بیا د صلیبی جنګونو د را منځ ته کیدو شاهده شی، نو باید د دوی د 
  سرکوبۍ د پاره د یو بل میتود نه کار واخلی.
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دی بری و موند چی د اسالمی دنیا د بربادۍ او په دی دنیا کی د هغو قوتونو د نابودی ډیره  دوی په لنډ وخت کی په
ښه طریقه داده چی مسلمان د مسلمان په وړاندی د ګرمی مبارزی او خونړۍ جګړی میدان ته را ووځی. د دی کار 

ه ، په عربی نړۍ کی د اسرائیلو د پاره یی د سنت ګرا او افراطی مسلمانو ډلی د زیاتو مصارفو په سرته رسولو سر
د استخباراتی سازمان په مرسته، د سعودی واهابیانو او په پاکستان کی د دیوبندی مدرسو له واک لرونکو مالیانو نه 

دوی همدارنګه د فرانسی د  چی ال له پخوا نه یی د انګریز د سیاست والو سره پخی اړیکی لرودی ګټه پورته کړه.
د تاوتریخوالی مشهوره طرفداره څیره  یران کی د یوه مغرور، خود خواه او په اسالمی نړی کیدولت په مرسته په ا

امام خمینی چی ډیر کلونه یی د فراری په توګه په فرانسه ساتلی و،او د نړی د شعیه مسلمانانو رهبرو، په اسانۍ 
د امریکا دښمن خو په حقیقت کی  سره قدرت ته ورساوه او د خپل پرونی دوست رضا شاه پر ځای یي په ظاهره کی

صادق ملګری په مرسته یی د نړۍ د ُسني او شعیه  د غربیانو د نوو استعماری پالنونو د په اسالمی نړۍ کی
 مسلمانو تر منځ د اختالف داسی اور و لګاوه چی ممکن تر قیامته پوری به خاموشه نه شی. 

ه چی د هوښیارو مسلمانانو د زپلو د پاره باید د هغو ناپوهو او دی ټولو اسالم دښمنو په یوه الس دی ته کار پیل ک
، په اسانی سره غولیدلی شی او د اسالم په الره کی ورته د سر قرباني مسلمانانو نه چی پاک احساسات لرینالوستو 

ړی او ابدی ویاړ ښکاری کار واخست او په ټوله اسالمی نړی کی یی د دوی ډلی سره را منظمی کړی، مسلح یی ک
بیایی ورته د دیوبند د مدرسو خوله ور مبلیغین مؤظف کړل چی مغزونه یی ور پریمنځی او په اخرت کی یی د 

دوی په دی الره کی دومره پراخه پانګونه وکړه  شهادت او غازی کیدو په لوړو اجرونو او انعامونو خبر کاندی.
دونو کی چی د نفوسو لویه برخه یی بیکاره او چی په لنډ وخت کی یی په ټوله اسالمی نړۍ خصوصاً هغو هیوا

مجبوره ده، په سلګونه داسی لیونی سازمانونه را منځ ته کړل چی له مراکش نه را نیولی تر د فلیپین او اندونیزیا 
په هره پیڅکه کی د خپل منځی  له مصر نه رانیولی تر سنکیانګ او تاجکستانه پوری د اسالمی هیوادونو پوری او

 رونه بل کړل او غربی انسان یی ننداری ته کښیناست. جنګونو او
دوی د څو کلونو په دی تخریبی او تحمیلی جنګونو سره په دی و توانیدل چی د اسالمی نړۍ په ځینو سترا تیژیکو 

مستقیم حضور لرلو د پاره زمینه برابره کړی، نو د پالن سره سم یی په ځینو هیوادونو لکه افغانستان،  برخو کی د
خپلو الس پوڅو ته د قدرت د ورسپارلو کار پیل کړ.  راق، مصر، لیبیا، سوریه او نورو کی د رژیمونو د تغیر اوع

د دی د پاره چی له یوی خوا په دی هیوادونو کی د خلکو مقاومت له منځه یوسی او له بلی خوا داسی وښای چی 
سته کوی، د ملګرو ملتونو د سازمان په فیصله )چی دوی سره د ملک په ابادولو او د دمو کراسۍ په راوستلو کی مر

په مطلقه توګه د همدوی د ګټو د تامین د پاره جوړ شویدی( د خپل نظامی پکت د ټولو هیوادونو پوځی لوی او واړه 
ټولکی هلته و لیږل او څومره چی و کوالی شول د هماغو وطنونو عوام خلک یی وزپل او داسی کسان یی د هغو په 

نان کړل چی د دوی د ټولو هدفونو د تحقق د پاره د پنځو روپیو او قدرت په مقابل کی ورته د خپل ملک سر حکمرا
 تباهی او بربادی له دوی نه ډیر خوند ور کوی او لګیا دی د غرب او په خاصه توګه د امریکا د پاره کار کوی.

کی د ځینو سترو ستونزو د لرلو له امله  د روس دولت چی د پخوانی شوروی اتحاد ځای ناستی و، د هیواد په دننه
تر ډیری مودی پوری خاموشی غوره کړی وه، خو کله چی یی تر یوه حده خپلی کورنۍ ستونزی کنترول کړلی 
ورو ورو یی بیا د پخوانی حریف د متحده ایاالتو او د هغه د نورو غربی انډیواالنو د ګټو په وړاندی په نړۍ کی 

کړل. امریکا او غرب چی اوس د شوروی د وخت کمونیستی ویره ورسره نشته د روس خپلی ګټی او حیثیت مطرح 
د دولت په وړاندی د ډیر احتیاط نه کار اخلی. له بلی خوا د اسالمی خطر د له منځه وړلو د پاره دی ته ارزښت 

روند بار یوه ورکوی چی روس او چین دواړه د اسالمی نړۍ د کنترول د پاره د ځان سره ملکری کړی او د دی د
دولت، )چی امریکا په مستقیمه  برخه د روس او چین غاړی ته هم ور واچوی، نو زیار کاږی چی د ایران د شعیه

نه ډه ډه کوی( او د ُسنی مسلمانو په منځ  توګه د ایران د اخوندانو د رژیم په وړاندی د پوځی عمل د سرته رسولو
شوی اور ته لمن و وهی. روس هم د دی کار سره موافقه ښولی او د کی د روس او چین د هیوادونو په مرسته بل 

ایران د اخوندانو د خوښ ساتلو د پاره یی په سوریه کی د بشار اسد د شعیه رژیم د ساتنی د پاره د هغه ، د هغو 
مداخلی  مخالیفینو په وړاندی چی د داعش په نوم د امریکا له خوا جوړ شویدی دی په مستقیمه توګه په وسله والی

دغربی ګوډاګیو رژیمونو په مشوره په نارامه او په رنګارنګ ناروغیو  پیل کړیدی. همدارنګه د پاکستان او ایران
اخته افغانستان کی د روس او چین دولت دی ته را و بلل شول چی د افراطی اسالم د خطر نه د ځان ساتلو په بهانه 

دی خوا په دی هیواد کی د امریکا د الس پوڅی دولت په وړاندی وسله  د افغان طالبانو سره چی د کلونو کلونو را په
واله مبارزه کوی، د دی د پاره مرستی وکړی چی د داعش د ترټولو خشنی او ناوړی تروریستی ډلی د فعالیت د 

 پراختیا مخه ونیسی او پری نږدی چی هغوی د افغانستان له حدودو نه بیرون شی.
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ل شوی او میډیا ته را وتلی موضوع ده چی د افغانستان د هیواد په ډیرو سیمو کی ناپیژانده دا هم په کراتو کراتو لید
هالیکپټر الوتکی همدی ترهګرو ډلو ته اکماالت کوی او د افغان الس پوڅی دولت سره په جګړه کی اخته وسله 

 پاره تقویه کیږی.والی ډلی د همدی غربی نظامیانو له خوا د النورو تخریبی اعمالو د سرته رسولو د 
د دی تروریستی ډلو سره د انګریزی پاکستان، د اخوندی ایران، د ناټود نظامیانو، د چین او روسی وروستی پرله 
پسی مرستو په څرګنده توګه د افغان طالبانو په جنګی تاکتیک کی تغیر راوست او اوس یی دا وړتیا تر د السه 

ی حملو په ځای د افغان دولت نظامی مرکزونه په نښه کړی او له اردو کړیده چی په ګڼه ګوڼه ځایونو کی د انتحار
له عمومی روغتون نه نیولی بیا تر قول اردو ګانو او نظامی پوستو پوری خپلو حملو ته ادامه ورکړی، او په دی 

بلکی د مخدره  د پاره نه افغان دولت او د ناټو هغه پوځیان چی په افغانستان کی د امنیت ساتنی چیتوګه دا وښای 
، دا توان نه لری چی د دوی )طالبانو( د حملو مخه و نیسی. د موادو د انتقال او قاچاق د کنترول د پاره دیره دی

طالبانو وروستیو حملو چی په افغان دولت یی تر سره کړی ناتو او امریکا ته بیا د دی بهانه په الس ور کړه چی د 
 بوی او په افغانستان ته د نورو پوځیانو د ور تللو زمینه برابره کړی.سولی د خبرو پروسه بیرته په شا و تم

و مو لیدل چی دمی میاشتی په شلمه نیټه د سعودی عربستان په مرکز د ریاض په ښار کی د ترهګرو سره د  
متحده مبارزی په نوم د پنځه پنځوسو هیوادو د لوړ رتبه استازو په ګډون ) بی د ایران د هیواد د ګډون څخه( د 

ایاالتو د نوی جمهور رئیس دونالد ټرمپ او د سعودی عربستان د پاچا سلمان ابن مسعود په مشری جوړ شو. د دی 
کنفرانس په پای کی ډیری پریکړی وشوی خو تر ټولو عجبه پریکړه پکی داوه چی د سعودی عربستان په پالزمبنه 

نظور یو مرکز جوړ شی. حال داچی خپله همدا هیواد د ریاض په ښار کی دی د افراطی اسالم سره د مبارزی په م
په نړی کی د افراطی اسالم تر ټول ستر حمایت کونکی حتی الر ښونکی او د وهابی تر ټولو د خشن مذهب 
خپرونکی دی. همدا اوس په ټوله نړۍ کی د تروریستی ډلو، د افغان طالبانو او داعشیانو د ګروپونو سره د ټولو 

د همدی هیواد له الری صورت نیسی، په دی هیواد کی د داسی یوه مرکز جوړیده فقط داسی  عربی شیخانو مرستی
د دی تر څنګ د پاکستان هیواد هغه دویم لمبر هیواد  .)غوښی ساتنه چی پیشو ته وسپارله شی( مفهوم لری لکه د

لیت د همدی هیواد په غاړه دی دی چی نه یواځی په افغانستان او هندوستان کی د ټولو ترهګریزو فعالیتونو ټول مسؤ
بلکی د منځنی اسیا او نوری اسالمی نړی د ټولو یاغی، باغي او ترهګریزو ډلو مشرانو او تصمیم نونکو اشخاصو 
 ته د پناه ورکولو او ساتلو زمه واری هم د همدی هیواد په غاړه ده خو نه چا دا موضوع یاده کړه او نه ورته چا

  حتی د انتقاد ګوته ونیوه.
عمال لګیادی او د ایران په څیر ښکاره چیغی وهی چی مونږ د داعش د زپلو او خپلو هیوادو  د روس او چین هیواد

ته د هغوی د مخنیولو په منظور په افغانستان کی د طالب جنګیالیو سره مرسته کوو، تر څو هغوی له دی هیواد نه د 
سیمو ته را تیر نه شی. د دی خبری معنی بی له دی بل څه  منځنۍ اسیا نورو هیوادونو او د چین مسلمان میشتو

کیدای شی چی هغه طالب وسله وال او نور ترهګر ګروپونه چی هره ورځ په افغانستان کی نه یواځی د افغانانو 
کوی، خو داچی د  بچی له منځه وړی بلکی د ناتو د غړو هیوادونو سرتیری هم د مرګ او ژوبلی سره مخامخ

او په سیمه کی د امریکا او انګریز بل مالتړی یعنی د پا کستان هیواد یی تر شا والړ دی نو دا  سعودی هیواد
 تروریستان او دهشتګر نه بلل کیږی.

له دی ټول کږو وږو خبرو نه داسی معلو میږی چی اوس د امریکا، انګریز، سعودی عربستان، پاکستان او د هغوی 
ریستی ډلو د ساتنی، حمایی او استخدام د پاره، او د روس، چین ایران او د نور انډیوال دولتونه د څو مشخصو ترو

هغوی نور انډیوال هیوادونه بیا د نورو هغو تروریستی ډلو د تقویه کولو او مرستی رسولو د پاره د همدی هیوادونو 
دین څخه نړیوالو  د جاسوسیو د سازمانونو له خوا مؤظف شوی دی، تر څو په اسانۍ سره له یوی خوا د اسالم له

حتی خپله مسلمانانو ته داسی یو تصویر وړاندی کړی چی د اسالم دین په نړۍ کی د نورو ادیانو د پیروانو سره خو 
څه چی د هغو مسلمانانو سره هم په سوله کی د ژوند کولو او یا ور سره د اړیکو د ساتلو مخالف دی چی د کفری 

. او له بلی خوا د ټولنیز عدالت هغه ستر انسانی هدف ته د رسیدو مخه دنیا سره نیکی او سوله ایزی اړیکی لری
ونیسی چی د اسالم مقدس دین د همدی هدف د پاره د هللا ج له خوا بشریت ته را لیږل شوی او رڼایی د بل هر دین 

 ه. په نسبت د خپل حقانیت او معقولیت له امله په کمه موده کی د دینا ټولو څنډو پیڅکو ته رسیدلی د
زه د خپل تحلیل له مخی دی ډراماتیکو پیښو او په اسالمی نړۍ کی دی سخت خواشنونکی حالت ته په کتو سره، بی 
له دی چی اسالمی بیلی بیلی ډلی د امریکی او روس د همیشنیو تیری کونکو قوتونو په منګولو کی را ښکیلی و بولم 

  وی، خو ورځ تر بلی می باور په همدی زیاتیږی.بل نوم نشم پیدا کولی. ممکن چی زما تحلیل به نا سم 
 پای
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 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
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