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  نوزادي محمد حاجي پوهنمل
  

 ټيکاو نړيوال قطبيز اودوه سيالي وسلواله
 

  . شننه  څيړنيزه لنډه يوه  :    موخه دليکنې            
 توغندۍ ميزايل پرمختللې نوې يو جمهوريت روسيي دفدرالي چي کړه رسنيواعالن ايزو ډله نيټه  ٢٠٠٧ / ۵ / ٢٩   په            

 په هدف ئي کي وزمه ټاپو په دکمچاتکا ختي ليري په دروسيې ئي واټن کيلومتروپه  )  ۵۵٠٠ ( د چي ازمايهو سره ليتوببريا په 
 دفاعي ضد راکټي راتلونکې او اوسني ډول هر په شي کوالي راکټ دا چي کړه ګوته په اکو وچار روسي .  يووړ منځه اوله نښه

 پردي برسيره  ICBM  توغندۍ باليستيکي انترکانتينينتال منزله اوږد دانوي  .  ورسوي ته هدف ان او وکړي نفوذ کي سيسټم
 .  وکاروي ئي کښي اي په دهدف او انتقال  سرګلولې  سره موادو دچاوديدونکو مقدار ډير خورا په شي کوالي

 نهمه په م د چي لهک شوه پرانيستل الره وخت هغه کال  ١٩۴۵    په ته جنګ ساړه جوخت سره سيال والې دوسله             
 دجرمني وروسته نه لدي .  وکړ ليک الس سند پر دتسليمې  نه اوشرط قيد بيله چارواکو شوو پاتو ژوندي المان دهټلري نيټه

 واکونه اتحاد دشوروي  مشرۍ په ستالين دزورمټې  ئي کي برخه ختيځه په چي شو پاته برخوويشل دوو پر هيوادعمال پياوړۍ
 قوتونه اتحاد دشوروي پرته نه لدي  .   شوه پاته واکونوته فرانسي او انګلستان ، دامريکا ئي برخه ويديزهل او اي پر اي

 پاته هم کښي هنګري ، پولينډ ، رومانيا ، بلغاريا ،  چکوسلواکيا ، البانيا يوګوسالويا، لکه  هيوادونو په اروپا دختيځي همدارنګه
 ئي رژيمونه ورته ته شوروي چي وسپارلې ته ګوندونو کمونيستې او هيوادونوسوسيالستې  دهغو ظاهرًا واګي دچارو   ئي اوهلته
 وساتل کي ترکيب جمهوريتونوپه سوسيالستي دشوروي ليتوانيا او التويا ، استونيا لکه هيوادونه ي در دبالتيک او  راوستل منځته
  . شول

 بالک سوسيالستي يو پربنسټ اقتصاد دپالنيزه سره سپوږمکيو رونکول رژيم ورته دخپلو اتحاد شوروي توګه پدي               
 ابادکړ بالک وال يوپانګه ستنوباندي بازارپر هيوادونودازاد والو پانګه اروپائي مشرې په دامريکا خواڅخه دبلي او راوست منځته

 چلدمور ئي ته ،يوبل شوي بيلې  يودبله يالر سنګرانډيواالنو وال وسله يوهد کښي جګړه نړيواله دوهمه په څخه ايه همدغه له .
 دخپلو ګوټ هر دنړۍ ئي څانګو او جوړ ئي پکتونه نظامي ، پکارواچولې ئي وسيلې تبليغاتي شميره بي کړ، پوري الس کيندلو په 

  .  کښيوست ساحه په داور وسلو کونکو تباه
 والې وسله ئي سم ورسره ، راوړل پالس برياليتوبونه وړ مدپا  څومره کښي برخو  اقتصادي په چي بالکونو دواړو دغو             

 شمير والو مينه او دانډيواالنو ترمن هيوادونو کي حال په دپرمختګ او پاتو وروسته د  ئي همدارنګه ، مونده چټکتيا سيال
 دجنګ داکار کښي حقيقت په چي زورواخيست دومره تبليغاتو ضد پر يوبل ترمن بالکونو ددواړو چي وو هغه  . زياتيده

انګړۍ يد شکل يو  ، شو ونومول پنامه ) جنګ ساړه( نود لويدلې وه نه پکار عمال کي جنګ پدي وسله ګرمه اوداچي وګر
  .  شول وپيژندل توګه په ) ابرقدرتونو ( د سرکښي په بالکونو دخپلو امريکا او اتحاد شوروي

اي  رهس سيال والې دوسله توګه پدي جنګ سوړ                داچي کال ١٩٩٢ په ترڅوچي ،  وغزيد پوري کلنو اتيايمو تر يو
 مشرۍ په ګرباچوف دميخايل ، وو راغلي تنګ په پوري ترپزي نه ادارې سنجونکې نه دپايلې دکرملين کښي موده ټوله پدي اولس
 .   ووتلې مداره له ئي سپوږمک هيوادونو اودسوسيالستې ټوټه ټوټه ئي هيواد ، ټول ټغر دسوسياليزم کښي اتحاد شوروي په

 ابرقدرتې دنوموړي  ماته دهغه مټ په اولس ميړنې اودافغان تيرۍ اردو دسره باندي افغانستان پر اند په څيړونکو نړيوالو دډيرو
  .  دې علتونه بنسټيز کيدو دتجزيه امپراتوري

 ترنامه دپروګرام کولو دخصوصي ئي چارواکي ، شو پاته ناست اي اتحاد دشوروي چي جمهوريت فدرالې دروسيې           
 نه تري چاري ستراتيژيکي اقتصادي  ـ   سياسي هرډول چي  شول پاته شکيل دومره کښي اولوټولو چور په شتمنيو دملې الندي
 واقتصادي دروسيي مشري په ايلسن باريس الخمر دايم د امريکا اخيستلوسره ګټه په نه فرصت طاليي ددي .  شوې هيري

ي کولوته کمزوره اونظامي  .  راول پالس هم برياليتوبونه ټاکلي ئي کښي کار پدي او راونغښتلې لي
ه قدرت ستر يوازن دنړي ان دولتامريکا د وروسته نه لدي  اوپه پرواشو بي بيخې هکله شوراپه دامنيت ملتونو دملګرو ،  وګا

  .  کړ پري الس خپلسريو په ئي کښي ډګر نړيوال
تنو دخلګو پوتين والديمير ريئس جمهور ناست اي ايلسن د              پام ته ټيکاو واقتصادي دهيواد اول الندي ترفشار دغو
 تيل ( توس زورور خپل ئي کي مقابل په دلوديز ، راووت بريال کښي مخنيوي په بحران داقتصادي بريده ترډيره چي واړاوه
 مويل زا همدغه ئي راوړنه السته وړ اوديادوني اخيرن چي وکړه پاملرنه ناڅه څه هم چاروته ونظامي اوبيائي وکاراوه ) اوګاز
 .   دې توغندۍ شوې
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 سخت کبله دامريکادتهديدله کښي مياشتو وروستيو پدي پټوي نه هم ئي پخپله چي څنګه لکه روسيه نظر په دڅيړونکو             
 دروسيي  هم اوپولينډکښي جمهوريت چک په کي لړ په دسيسټم سپر دفاعي راکټي دخپل غواړي هغوي چي که وه شوي تحريک
اي اي هډي راکټي خپلې سره سره دمخالفت  دفاع غښتلې انه له خواه يوي له چي دپاره ددي روسيي نو خاطر پدي .   کړي پر
تنو لويي دامريکا لوري بله اوله شي وکړاي   وکړه څنډنه ګوت ئي سره توغندي زورور يوه په ، ولري وړتيا ويلو دجواب ته غو

.  
 روسيه به سره پيل په سيال ددي خوداچي ،  نشي بيلوالي څوک څخه سياۍ والې دوسله خو ازمايل توغندې دنوموې           
 واخلې ګامونه لور په جنګ دساړه به واټنه کومه اوتر  ترالسه برم نظامي اتحاد شوروي دپخوانې شي وکړاي کچي ترکومي
وده پديدو اجتماعي ـ  سياسي دټولو چي که نده څرګنده پوره التراوسه ، کړي متوجه خپلسريوته  هغويامريکاد ترڅو  قوه الر
 راګيرده کښي ساختال مافياويفساداو اداري ژور دومره په سره سره پوتنشيال اقتصادي لوړ بيسارې دخپل روسيه او  دي اقتصاد
 نه کار اسانه ورته کول پورته ګټه نه پوتنشيال يړدنومو ګټه په داولس چي

 نړۍ يوقطبي يوه سره نړيدو په بالک اتحاداوسوسياليستي دشوروي چي داده هغه  ده  ترلمرسپينه چي څه  مګرهغه.  بريښي 
اي سره دفرهنګ زغم د ئي  انډول امنيتې نړيوال چي راغله منځته  پر ګوټ کښي نړۍ په سم سره دي له او يووړ منځه له يو
 په دمخنيوي جنګ دتاوده ته پيل جنګ ساړه دنوي شي کيدالي توګه پدي .  شي کيدالي پورته هرګړۍ لمبي اور خونړېد ګوټ
 .  شي وکتل سترګه په پديدي  راوړونکې زغم ديوي هيله

 يو نړۍ ننن د شې  اودغه ورکوي اوبه ريښوته دموجوديت دپديدو مبارزه او وحدت دضدينو چي معناداده خبري ددي            
 يووالې او دمبارزي ترڅو  راشي مځته قطبونه متضاد دوه کى نړۍ په بايد دپاره دپايښت زغم ايز دسوله چي دي ضرورت عينې
  .  شي کښيښودل ډبره ټيکاو د ئي بنسټ پر

 او ټولنې روپائيدا به سره کيدو غښتلې په جنګ دساړه او کيدو پياوړي بيا په دروسيي چي نشته شک هي کښي پدي             
 دي په شي کيدالي هم مصاحبه وروستن پوتين دوالديمير سره درسنيو چي  شي رغيدو په بيرته درز  راپيداشوي ترمن امريکا
ي و مرستندويه کارکښي ي دايټاليوي نوموړي . ګر پا تنې ديوي   Corriere  della  Sera   ور  کړه ياده کي واب په پو

ول ئي روسيه او ونيو سر بياله سوړجنګ هغه الندي نامه تر سپر دفاعي ميزايلې شوي پالن دخپل امريکا چي  ترڅو وه
ئي غبرګون   اټمي دخپلو هم به موږ نو ،  مومي پراختيا کښي اروپا په ظرفيت اټمي دامريکا چيري که «  :   کړه زياته ده  . و

  .  » واړوو لور په داروپا اکټونومخ ر 
 به حاالتوکښي پدغسي چي ئي تجربه ،خو  ودلي ندي دري څرګند هکله پدي التراوسه ټولنې اروپايي هم څه که            

ول ونه ياده له اوپکارده دي موجود هم داپوتنشيال نه  پلو بل له .  ورکړي ترجيح ته وامريکا  نسبت په دروسيي اروپا  شي غور
 سره نيولو کي پام په اونړيوالوګټو دخپلوخلګو شي کوالي هم نور داسي ياکور شمالي ، چين ، روسيه لکه هيوادونه ډول دا چي 

 نړۍ ددريمي يوازي نه اند په زما به داکار  .   کړي رامنځته قطب پياوړۍ يو او پيدا ژبه ګډه يوه  هکله په پکت نوي ديوه
 زيات پرتله په اوس د انونه کي غي په زغم ايز دسوله هم هيوادونه ورګډ به کښي قطبونو دواړو په بلکه ، وي ګټه په داولسونو

 .   وګڼي کي امن په
 :   وشميرو ډول لنډ په ، شويدي ګڼل کيدوپايلې ديوقطبي دنړۍ چي بيلګي څو ناخوالو دهغو که وي نه به بيځايه            

 شوروي ئي هيوادونه کوونکې ينتظم چي پريکړي دژنيو سم سره دوتلو  اردو دسره نه دافغانستان کال ) ١٩٩٢( ١٣٧١ په  ـ  ١
 هير مکلفيتونه نړيوال خپل نور امريکا وواو کي درشل په دانحالل دولت شوروي چي که شوي نه عملي ، وو  امريکا او اتحاد

وله  ته افغانستان ئي سره نړولو په  درژيم  اهللا اودډاکترنجيب  :   ئي  نتيجه چې شاوګر
 لوټ شتمنې معنوي او مادي ټوله ،   ونيو مخ ئي ته ليونتوب او وشالوه پړۍ انارشيزم تنظيمي  ـ   الف                             

 هيواد ټول او يووړه سيالب دوينو وال هيواد سلګونوزره په  ،  زورواخيست جنګونو تنظيمې منځي خپل  ،  نافذ قانون ،دپاټکونو 
  .  شو لوټې لوټې

 . شوه لنګه غوا جنايتکارانو دجنګې  ـ  ب                              
 .  شوه پرانيستل الره ته بنسټپالنې دمنځنيوپيړيو    ـ  ج                               

  .  وغوړيدې پسرل دزرغونيدو ته القاعدي او  ـ  د                                 
 او  شويوه  اړول وټکولوته دکمونيزم خوا تيزه خنجر فوندامنتاليستېد کي موجوديت په بالک سوساليستې او اتحاد دشوروي  ـ   ٢
ې دخپل زړه په دامريکا نو نور ، والړ منځه له هغه چي کله  دزهرو پيښو دسپتمبر ئي کال ٢٠٠١   په او ولګاوه ني مار لستو
  .  وڅکل مزه
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 ئي سره نسکورولو په درژيم حسين دصدام ، وکړ يرغل پرعراق امريکا سره سره دمخالفت  شورا دامنيت ملتونو دملګرو   ـ  ٣  
 پرکړنو  صدام دظالم او المبې وينوکي په وګړي بيګناه سلګونو په ورځ هره اوس او يووړ منځه له ټيکاو هيوداسياسي دهغه

   .  کاږي شکرونه
کله به کښي نړۍ قطبي دوه په ـ   ۴  اوشمالي ايران به اوهمدارنګه  واي نه شوي جوګه وسلو داټمي پاکستان او هند  هم  هي

 .  واي نه موندلې الره ته تکنالوژي اټمي کوريا
  .…،او  واې نه غزيدلې اوږدي دومره به غميزي سوډان دسوماليااو  ـ   ۵

 
 پاي
 

 


