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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۱/۲۱/۱۲۲۲                   لمر رټاکډ

 

 رډګافغانستان د آسیا د سیمه ییزو ناخوالو تود 
 

 رډېمیلیونو  ۱له  ېی ېک څپه تر ګړې. د دغه مضمني جړبدل ک والهډپه کن وادیخپل ه ېلسیزو ک وڅپه وروستیو  افغانانو

 رېاو یتیمانو شم وډبورو، رن و،ډمعیوبین او معلولین شول. د کون ومیلیونهڅمهاجر،  ېخلک ی رینشمګشول،  هړخلک م

هم  ېپه دویم بُن ک ېسره مخامخ دي، چ ښواګله  ږېخلک د لو یونهمیل ۱۲ ېاو نن سبا ی تښمیلونو واو وڅهم تر  ېی

 ېی ۍزار ېؤ او د نورو لسو کلونو د اقتصادي مرست یالس بهرنیو ملکونو ته نیول دږاو ېزېحامد کرزي د درو اغليښ

  .ېکول

 ېچ کهځ ي،ځهم نه را هڅ رډې ېخو له السه م م،ېږورځاو هم  مږیلکه یو افغان د افغانستان په دغه حالت هم شرم زه

 اکهڼت هړشوي او زه هم د ز ړدي یا مهاجرتونو ته الوبو قرباني  اسيیپه میلیوناوو افغانان د افغانستان د س ېلکه ما غوند

هم  ېد هټیتوده ده او خ ېشپه د ي،ېږرېت هښ ېخو د هځمهاجره! ور ېچ یي،دوستان به وا رېکوم. یو شم ېپه لیکنو ویل

پرته له خپل  ،ییو انسان هوسا ژوند نشي درلودل ېپردي ملک ک ېڅپه ه ېباید په یاد ولرو چ ییو ش رګده! م هړم

پخپل  رګم ،ده هښ لمستیاېم ېچ ي،ږیاو یا ویل ک یخپل وطن هر چا ته کشمیر د ېویل شوي، چ هښنو  کهځ واده،ېه

   !درنه ده ېکور ک

 یوډاونګبیا په  رهېاو بد په بهرنیو ملکونو په ت هښ ېناخوال ېد افغانستان د هر ېچ ،ییو ذهنیت د ېداس ېافغانانو ک په

هم د خپل  ې!، نو افغانان دیرګوایي: مالت را هوش کن، همسایه ات را دزد ن ېچ ،ید فارسي یو متل د ي،ېږک ولټل ېک

 تيښنغ ېپه افغاني ذهنیت ک رید یو شم ولټد نننیو ستونزو منافقتونه  ېولنټد افغاني  ېچ کهځ ي،ړفکر وک هړپه ا وادېه

په یوه مذهبي   انوګد شیعه  ېک ارښپه کابل  ېه مخکمود هڅ ورځاو عیني ان خړد احساساتو ا ېدي. زما د دغه لیکن

په یوه  ېسبب شول چ ېد د یش هڅ ېچ ه،ړته ک ځرامن تنهښپو ېداس ېزما سره ی ېد بمونو چاودنه  ده، چ ېک نهځلمان

 ؟یدلیځرګ رډګ ګړېد قومي او مذهبي ج ېچ يږیک ېزیلس وڅبرید وشي؟  او افغانستان دا دي  ېداس ېمذهبي فرقه باند

 ېته معلومه ده، چ ولوټ ؟ړاتحاد شوروي په افغانستان یرغل وک ېول ېچ ي،ځرګ ېپه سر ک تنهښسره به  دا پو روډې له

وه،  کیلهښ ېک ګجن هړسره په سا ړۍن ېدیزوالېلو ېولټله  ېک دوږلسیزو په او وڅیا سابقه اتحاد شوروي د  ېروسی

 ېپه دونیا ک ګړېج ېیوالړن ېوروسته له دویم ېسره سم ی رياو د دغه ب لهګټله جرمنانو و ېی هګړج یوالهړدویمه ن

په شرقي اروپایي ملکونو  ېی ګنڅاتحادي جمهوریتونو تر  ۲۱د اتحاد شوروي د  ېچ ،ړته ک ځسوسیالیستي سیستم رامن

 لړت ېورپور ړیدیموکراتیک ورستا ېنور ملکونو چ رېبیا د یو شم ېک ړۍاو په ن لړک ېملکونه الند ۲۱هم  ېک

ول، نو  ېتر سیوري الند زید نظامي او اقتصادي اغ ېد روسی ېشول، چ ړؤ د سابقه شوروي اتحاد په مداخلو جو یشو

هم  ېد هند په تودو اوبو ک ېچ ل،ړک يړخیالونه پیاو ېهم د روسی دلوېته ک ځرامن ېغمیز ېد سر ېپه افغانستان ک

 .المبو ووهي

 هڅ ېد افغانستان د واکمنانو په سر ک ېچ ،ېلڅېړسمه نه وه  ولنهټروسان افغاني  رګروسانو خو دا یو خیال ؤ، م د

هم توده  ۍسره سم د چپیانو تب دوېته ک ځد رامن ېزیغم ې. د شهید سردار محمد داود خان له واکمني او بیا د سردلېرېت

میالدي  ۲۷۹۱له  ېک او په افغانستان لړک هډاډیو او بل  ېی ېک ټۍراواخیسته او په خپله ب ېی ېیو په بل پس ېشوه، چ

هم په  ېی وادېوایست، خو د افغانستان ه ېپر خېد اتحاد شوروي ب ګړېکاله د شنو او سرو غوبل هم پیل شو او دغه ج

  .يږیڅڅ ېله پرهارونو وین ېتر ننه ی ېولمباوه، چ ېوینو ک

امنیتي سره د شوروي اتحاد د آسیایي جمهوریتونو د سرحدونو د  ېد افغانستان له ب ېچ ،یدا د وابځوشول؟  ېداس ېول

د سابقه شوروي قرغزیستان، قزاقستان، تاجکستان، اوزبکستان او  ښواګ ېدنځېامنیتي او د شنو د اور د لمبو د خو ېب

هم د  ونهرګاو د مجاهدینو تاوده سن ړېد خلکي او پرچمي شخ ېته شو، په افغانستان ک ځتورکمنیستان  ته هم رامن

یرغل تر  ونوځپه افغانستان د سروپو ېی کهځنو شوروي اتحاد بله الره نه درلودله،  ،ېشو ېپلم ښېشوروي اتحاد لپاره 

 !سپور تر کابله راوست ېی ګانټد خلکو خبره په  ېچ ،ړواکمن ک څید افغانستان السپو ېاو بکوف ی ړسره ک

 ۲۱میالدي کال د فبروري تر  ۲۷۱۷نو یرغل پر افغانستان وشو او د د روسا هټین ۱۹په  یسامبرډمیالدي کال د  ۲۷۹۷ د

شول خپله ماته  ړنو ا ي،ړتر السه ک یبر ېک هګړد افغانستان په ج ېچ یکول یروسانو ونشو رګم ،ړدوام وک ېی هېټن

د سابقه اتحاد شوروي سرحدونه په لمبو تاوده  ېاو هم ی دلګېجن ېخو افغانان هم پخپلو ک ي،ړخپله ک تهېښومني او ت

په کونه  ېسابقه شوروي اتحاد ی ېؤ، چ ېاداره ک کهډاو له فساده  څېبد حالت د افغانستان په السپو ولوټخو تر  ل،ړک

 ونوګجن کيمجاهدینو په چر ېی هړاقتصادي او نظامي جر ه،ړاداري ضربه ورته افغاني کمونیستانو ورک ېچ ناوه،ېک

 .لهوایست



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سره د خپلو  تنوښد خپل جیوپولیتیک غو ېدرلوده چ تهښر ېد د ېآیا روسی ېیوه دا چ ي،ږیته ک ځرامن ېتنښپو ېدو دلته

د خپلواکي لپاره د روس په  وادید خپل ه ېحق درلو چ ېآیا افغانانو د د ېاو بله بیا دا ده چ ي؟ړجنوبي سرحداتو دفاع وک

 ېکوم ملک د د ېهم شته، هغه دا چ تنهښپو یمهېدر رګوي، م« هو!» وابځبه  ېحالتونو ک ړنو په دوا ؟ړېضد جهاد وک

افغانانو  ږ! د ثور سره غمیزه...، موییو د وابځته شي، نو  ځدغه ناورین رامن ېپه سیمه ک ېچ ل،ړته ک ځشرایط رامن

او  ړپیل ک ګاو شنو جن ود سرمو  ېنومونو ووژل، په افغانستان ک لوېب الییو او بل مو په ب ،ړپه یو او بل ظلم شروع ک

خو روسان تر ننه  هړپه ا ې. د ثور د غمیزلړسره مخامخ ک ښواګامنیتي له  ېملکونه مو د ب ریالیچاپ ولټ ېد سیم

د شوروي اتحاد  ېدغه کار د افغانانو وو او وروسته ی ېوروسته خبر شول او وایي، چ رډېد دغه کودتا نه  ېوایي، چ

 .هړک السوهنو ته زمینه برابره

میالدي کال د کمونیستي او که ووایو د غویي کودتا سره سمون لري او دغه غمیزه  ۲۷۹۱پیل په  ېافغانستان د غمیز د

هم افغانستان په ملکلطوایفي  ې. د مجاهدینو په موده کيږیال نه لیدل ک ېی یاو پا تهښدا دي له درییو لسیزو هم ووا

 کهځ ي،ړالسوهنه وک ېد افغانستان په چارو ک ېچ ه،ړزمینه برابره ک ېد د ېته ی اوندیوګ ولوټد افغانستان  ېچ ت،ښواو

افغانان  ېوه، چ هګټلیدله، نو د دغو ملکونو په  ېپه افغانستان ک ېد خپل امنیت مخاطره ی وادونوېه یوډاونګدغه  ېچ

 ېوو، چ ړیک ندګسو شنېاسالمیز یوالړخو افغانانو د ن ېآرامه وي. پرته له هغ ېملکونه تر ید دو ېچ وي،ګسره وجن

نو د روسانو په  دل،یګجن ېچیچینیا، قفقاز او آذربایجان په جبهاتو ک ،ېافغاني مجاهدین د فلسطین، عراق، بوسنیا، فرغان

ازبک، تاجک،  تون،ښد پ ېی ېاو په خپلو ک شيېوو روپونوګپه ایتنیکي  ېافغانان په افغانستان ک ېهم دا وه، چ هګټ

 هښ رهډېایران، پاکستان او اوزبکستان په  ،ېد غه سناریو روسی ېچ وي،ګجن ېاو وی اچوينور سره و ېهزاره او داس

  .افغانان شول او ملک هم د افغانانو وران شو ېخو قرباني ی ه،ړهم ک ېپل هګتو

 ېدوستان او روسید ایران، هن ېی ېپه سیمه ک ېچ دیځرګمرکز و پالوټبنس یوالوړهم افغانستان د ن ېطالبانو په موده ک د

شو، خو د  لېکښ ېخواو تجرید شو او په سیاسي بم بس ک ولوټافغانستان له  ېجیوپولیتیک احساسات راوپارول، چ

دا دي د امریکایي تیري لسمه کلیزه پوره  ېچ ه،ړزمینه مساعده ک همد امریکایي یرغل لپاره  ېپه ساتلو ی وړالقاعده د غ

  .ید وانېرګامنیتي او اداري فساده سره الس او  ېب ،ږېشوه، خو افغان ملت ال هم د لو

 ېولټد امریکایانو له موجودیت سره د آسیا  ېکیفیتي له السه ی ېاتفاقي او ب ېب ېد خپل ېچ ،یهغه مملکت د افغانستان

د  خهڅد امریکایانو  ېدي، چ ړته ا ېملکونه د ېد سیم ېنو طبیعي خبره ده، چ ،ړیته ک ځرامن ښواګ یته یو لو ېسیم

د پاکستان او چین  ،ېد ایران او روسی ېی هګلېب هښ ېچ يړخپلو ملکونو د ساتلو لپاره له نورو ملکونو سره الس یو ک

 ېد امریکا په ضد په سیمه ک یاځکوي له هندوستان سره یو  هڅلپاره بیا روسیه او چین ه رولټکن یوالړهمکاري ده. د ن

  .يږیپوه یحال وي، نو  یو خدا هڅخو د افغانستان به  ي،ړته ک ځنظامي اتحاد رامن ییو نو

امریکایانو هم پر  ګوو، نو همدارن ړیروسانو پر افغانستان یرغل ک ېچ هګرنڅ ،یمملکت نه د ډیاونګ ږزمو امریکا

ن د امریکایانو شتو ېپه سیمه ک رګنو د هغه مهال او اوسمهال اشغال کوم توپیر نه لري. م ،ید ړیک یافغانستان تیر

لکه ناسور  ېده، چ هګړج ېتلپات ېپه افغانستان ک  ېپایله ی ېچ ،یولځمرکز کر ونوښواګافغانستان د آسیایي ملکونو د 

  .يړو ېی هځخوري او له من ولنهټ ږزمو

 ي،ړژمنه وک وډاو له بل پلوه امریکا ته د نظامي ا يړک ېدږین انځهندوستان ته  ېچ ،ږییک هڅه ېد د ېافغانستان ک په

له دغو ملکونو سره افغانستان  ېروسیه، چ ېآسیا یعن ۍنځپه هندوستان پاکستان پاروي او په امریکا هم ایران او من ېچ

 ولټده، نو دغه  ېهم لکه ناسور پات هښکر یورندډسره خو ال د  پاکستانپوله لري او له  هګډ رهډېکیلومترو  ۰۲۲۲له 

  .يړبهیر خپل ک ېیو تلپات هګړج ېپه افغانستان ک ېچ يځرګسبب  ېشرایط د د

او  يړخالص ک انځسازشونو  یوالوړد دغو سیمه ییز او ن ېچ ي،ړوک هڅافغانان  ېحالت ک کډله ستونزو  ېداس په

لري،  تیاړته ا ځلپاره افغانان یو ملي دری دلوېته د رس ې. دغه موخيړخپلو خلکو ته یو هوسا افغانستان ورپه برخه ک

او د اعتماد  تیاړد پوهاوي او زغم پیاو ځقومونو تر من نورواو  تنوښافغانپالنه وي، نه قومپالنه. د پ ېی ټبنس ېچ

  .ته کول دي ځسره د سم سلوک امکانات رامن یوډاونګاو له  ید ریالېچاپ

 یوالهړن ېپه سیمه ک ېامکانات شته چ رډې ېشوي دي او د د کرښپه  کرښسبا ایران او امریکا له یو او بل سره  نن

خپاره دي او د  ېخاوره ک ولهټد ایران په  رونهټد ایران اتومي رییک ېچ ي،ږیپوه ېته شي. امریکایان په د ځرامن هګړج

شي په  یشي، خو امریکایان کول ړال هځد ایران اتومي مرکزونه له من ېچ یدلېنه شي ک ېاسراییلو په یوه هواي حمله ک

حالت  ېپه داس ېچ ي،ړحمله وک ېنظامي مرکزونو په یوه شپه ک روډېد ایران تر لسو زرو  ونوټغیر اتومي بمونو او راک

هم ورسره مل  ښواګ ېینړد دوو میلیونو ایرانیانو د م ېپه یوه شپه ک ېچ ي،ړواو وټایران د اور په سکرو ولټبه  ېک

 ګېډۍ ولونوګران افغانستان ته د ورکوي، نو ای یاځ ېک رټټته په خپل  منښافغانستان د ایران دو ېنو کله چ ،ید

 !يړاو خپل کلتوري یرغل تر سره ک يړک ړېپیاو ېاو که د امریکایانو ضد جبهه په افغانستان ک يږیراول

 ېنیول ېتر بحث الند ښېیپ ېنظامي الوتک ېیا ویشتل شو ېنیول شو ېافغانان نن سبا د ایران لخوا د امریکا د یو رډې

په خپله  ېد نوي تخنیک الوتکه ی ېقوي نظامي الکترونیکي سیستم لري او د امریکا داس رډېایران  ېواکګ ېدي، چ

 ېچ کهځده،  ېبیه په چین پلورل هړدغه الوتکه بیا ایران په لو ېچ ي،ږیهم ویل ک ېده، خو داس ړېک کتهښ ېخاوره ک

  .لپاره تخنیکي امکانات نه لري نوڅېړتکنالوژي د  ېایران د دغه نو



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

میلیونو  ۹میلیونو په نفوس تر  ۰۲دي. افغانستان د  ېروان ېلځ ېد بربادي هل ېد سیم ېان، ایران او پاکستان کافغانست په

 ېشي، نو په سیمه ک ایهځ ېمیلیونه ب ۲۲ ېچ ېمیلیونو له نفوسه ی ۱۲مهاجرین درلودل، که په ایران یرغل وشي، نو د 

 ېوي او که په پاکستان ک ېلپاره وژونک ېسیم ېولټد  ېپایله به ی ېته شي، چ ځامنیتي حالت رامن ېاو ب ږېد لو ېبه داس

نو بیا به سیمه  ي،ځمیلیونه په افغانستان ننو ۰۲میلیونو خلکو هرومرو  ۲۱۲نو له  ېته شو ځرامن ېولتیاوډنا ان ېولنیزټ

  .يږیهم نه پوه وکېڅکوي، ه هڅ

 

 پایله

 و،ړسره د تفاهم الره خپله ک واکونوځبرځ یوالوړله ن ېته کوي، چ ځامکانات رامن ېافغانستان جیوپولیتیک موقعیت د د د

افغانستان ته مرکزي او غوره رول  ېپه اقتصادي چارو ک ېاو په سیمه ک وړوغوا ېد امنیت تضمین تر ېپه افغانستان ک

ترانزیتي الره  هییوه لو ځچین تر من -آسیا او د هندو ۍنځد  من نستانسره سم افغا یکوړ. د سیمه ییزو اوړتر السه ک

افغانستان یو  ېشي، چ ودلښیک ونهټبنس ونوګد تولیدي پرمخت ېلپاره په افغانستان ک ېاقتصادي ود ېاو د سم يځرګو

د یووالي  ېک انود امریکایانو وتل حتمي دي او په افغان ېلپاره له سیم دویخوداکتفا مملکت شي. دغو موخو ته د رس

دي. دیني مناسک او عبادت باید لکه تبلیغیان  ګژوند او تخنیکي پرمخت ولنیزټد هوسا  خونهړا ینړا وادپالنهیروحیه او ه

شته، دیني مرکزونه شته او د هندوانو  ېتکیه خان کس د عبادت لپاره جوماتونه شته، تر سره نه شي، برع ېک وڅپه کو

 کول،ټوهل او  انونهځ ېک وڅپه کو ارښنو د  شته، ګوګنایلپاره س هودانویلپاره کلیسا او د  انولپاره درمسالونه، د عیسوی

تر سره  ېپه ابوفضل ک ېدي، چ هڅهغه  ېپایله ی ېد افغانستان د نورو مذهبي فرقو احساسات او کرکه راپاروي، چ

  !شول

 تښدرن په

   !د موضوع په حساسیت مو سر خالص شي ېچ ،یورګدوه فلمونه هم و دغه

        
http://www.youtube.com/watch?v=JiXlHtBMejg&feature=g-logo 

http://www.youtube.com/watch?v=8o5BsLsC5xg&feature=related 

 
 


