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 ۱۲/۰۳/۲۰۱۶         محمد عارف رسولي
 

 د افغانستان ستونزو او فرصتونو ته یوه کتنه
 (برخه دوهمه)

 :د افغانستان د ستونزو بهرني الملونه
قعیت په لحاظ په ستونزو سره مخ و. د خپل جیوپولیټیکي مو  افغانستان په خپل تیر تاریخ کې له ګڼو ننګونو او 

افغانستان کې د نړۍ ښکیالکګرو د خپلو ستراتیژیکو موخو د ترالسه کولو لپاره راز راز دسیسې په کار اچولې، 
الس وهنې یې کړې، زموږ خلک یې ویشلي ساتلي او د خپلو السپوڅو په مرسته یې جهالت او شخړې تقویه کړې 

یې کړې ده چې د خپلې خوښې نظام په موږ وتپي. سترو طاقتونو ورانوونکي یرغلونه ورباندې کړي، د  دي، هڅه
خپلو ستراتیژیکو ګټو د خوندي کولو لپاره یې زموږ د هیواد د کارولو هڅه کړې ده، له نورو طاقتونو سره ورباندې 

ځولی دی. دې الس وهنو رپامه یې غو جوړجاړی کړی دی او یا یې د کوم بل بالک په خوله کې بللی دی او له
زموږ په ملي ژوندانه باندې سترې بدې اغیزې کړې دي. یوه بده اغیزه خو داده چې اوس موږ بیخي خپل تاریخي 
مسؤلیت نه منو او هرڅه له بهره بولو. دا به وروسته د داخلي ستونزو په ځای کې وڅیړل شي. دلته یوازې د هیواد 

 .لونو بحث کیږيد ستونزو په بهرنیو الم
سیا آستري لوبي زموږ د معاصرو ستونزو تومنه. کله چې انګریزانو هند او تزارې او بیا بلشویکي روسانو د منځنۍ 

هیوادونه الندې کړل، دې سیمو هر یوه نوموړو استعماري هیوادونو ته خورا زیات، تجارتي، اقتصادي، سیاسي، 
جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیک اهمیت درلود. هغوی غوښتل چې ښکیالک یې ورباندې ټینګ وی، د هغه زمانې بل 

سیا او د هند تر آوه. افغانستان چې د منځنۍ کوم طاقت پکې الس ونه وهي، نو رنګارنګ تګالرو ته یې الس واچ
منځ پروت هیواد دی، هر یوه غوښتل او زیاتې هڅې یې هم وکړې چې افغانستان د خپل نفوذ په ساحه کې وساتي 
ترڅو د خپلو پورته مستعمرو څخه ساتنه وکړي او افغانستان ورته د یوه دیوال په توګه وکاروي. وروسته دواړو ته 

سانه نه وو، نو یو ډول هوکړې ده ورسیدل چې افغانستان به د حایل په توګه آد افغانستان ساتل ورته پته ولګیده چې 
ساتي، او هر یو به د خپلې مستعمرې اداره او کنترول په الس کې لري. د سیمې د هیوادونو او په تیره د افغانستان د 

نوم  (Great Games) یخ کې د سترو لوبوکنترول دې هڅو ته د تزاري روس او انګریزانو په واسطه په تار
  .ورکړل شوی دی

د تاریخ په دې پړاو کې، په ظاهره او هم د پردې ترشا هغوی پریکړه وکړه چې له یوې خوا افغانستان د حایل په 
توګه وکاروي، خو پرینږدي چې په افغانستان کې ستر تحوالت، پرمختګ، او سم حکومت راشي او له کوم بل دریم 

ره اړیکې او روابط جوړ کړي. دلته باید تل وړې قبیلوي شخړې، د قدرت په سر جنګونه او قبیلوي طاقت س
کشمکشونه وي او سره مصروف وساتل شي. ستر طاقتونه اوږد حافظه او یاد لري، تاریخي مسئلو ته ګوري، ورته 

ته د افغانانو خاصیتونه او  اهمیت ورکوي، او د هغوی په رڼا کې د خپلو ګټو لپاره پریکړې کوي. نو ځکه دوی
تاریخ دواړه ښه مالوم وو، هغوي پوهیدل چې که افغانان توان ومومي ارامول او ترکنترول الندې ساتل یې دواړو ته 
ګران کار دی. نو دواړو خپلې ګټې په دې کې ولیدې چې افغانان په ظاهره او په داخلي چارو کې خپلواک، بیخبره، 

بیوزله وساتي. د ځینو پوهانو په اند زموږ اوسنی دربدره حالت هم د هغه وخت د دسیسو ویشلي، په شخړو اخته او 
او زموږ د غفلت پایله ده. همدارنګه، زموږ کارپوهان او هغه سیاستوال چې کله د افغانستان او د سیمې په مسئلو 

م په یو څه توپیرونو سره، کې د نړیوالو له چال چلن سره پوره اشنا شوي دي تل یې اعتراف کړی دی چې، اوس ه
همغه نړیوال سیاست او زموږ غفلت جریان لري، نه د نړیوالوقدرتونو سیمه ایزې جیوپولیټیکي او جیو ستراتیژیکي 
لوبې بدلې شوې او نه زموږ په ویښتیا کې کوم توپیر راغلی دی. اوس یوه بله پیچلتیا هم ورباندې اضافه شوې ده او 

ور ځواکمن لوبغاړي چې د له نړیوالو سترو طاقتونو سره الس لري زیات شوي دي چې هغه داده چې په سیمه کې ن
 .زموږ ورځ یې نوره هم بده کړې ده

د سترو لوبو په جریان کې د هغه وخت سترو طاقتونو دې جوړجاړي زموږ په ټولنیزه ویښتیا، د علومو پرمختګ، 
جوړولو په وړتیا بده اغیزه وکړه. دې حالت زموږ سیاسي شعور، کلتوري وده، اقتصادي پرمختګ، او د نظام د 

ملي او ټولنیز توان چې خپلې مسئلې پخپله حل کړو د ډېر وخت لپاره خورا ټیټ حد ته راښکته کړ. زموږ خلکو په 
ملي کچه د څو لسیزو لپاره کوم رغنده سیاسي، ټولنیز او فرهنګي خوځښت له السه ورکړ. زموږ په ملت کې د 
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و تجربه کمه شوه. دا یوه فلج کوونکې تشه، وقفه او ملي کرختیا وه چې د غزنویانو، غوریانو، سیاسي فعالیتون
میرویس، ابدالي، شیرشاه سوري او نورې تجربې، د ملک په اداره کې درایت، مدیریت او رهبري یې له موږ څخه 

نه وای پیدا کړی زموږ ټولنې،  هیر کړل. که دا کار نه وای شوی، او موږ له خپل تیر تمدن سره لوي زماني واټن
 .واکمنو او په ټولیزه توګه خلکو به د خپلې ټولنې سم مدیریت کړی وای

کله چې یو نړیوال او یا سیمه ایز قدرت او یا څو خواوې دا په ګټه وبولي چې یوه سیمه، یو قوم او یو ملت د تل 
خړو اخته کوي، او بیا هڅه کوي چې دا شخړې لپاره کنترول کړي نو لمړی یې په خپل منځي یا له نورو سره په ش

دوامداره وساتي. ځکه په شخړو کې په تیره په خپل منځي شخړو کې د یوه ملک هرڅه ختمیږي، د هغه ملک 
نهادونه، د قانون حاکمیت، وحدت، تهذیب، کلتور او اقتصاد هرڅه ورانیږي. د سترو لوبو په وخت همدا کار په موږ 

و اوس هم همدا کانه په موږ کیږي. په موږ شخړه تپل شوې ورته زیات دوام ورکړ شو، وشو. که ښه ورته ځیر ش
او ال کوم سمه اراده نه تر سترګو کیږي چې زموږ جګړه ختمه کړي ځکه هغوي غواړي چې زموږ د پښو دریدو 

 .چانس د لسیزو لپاره ختم کړي
واد یې هم موږ یو. ځواب ډېر ساده دی. په خپله دا جګړه تازه ساتو چې د سونګ مه خبره داده چې موږ ولې پ

اوږدو شخړو کې په ټولنو کې دومره کرکې، نفرتونه، او عقدې د ټولنو د اړوندو خواوو ترمنځ راټوکیږي چې خلک 
لکه هیرویني داسې شي، پخپل سود او زیان ښه نه پوهیږي، په جګړه معتاد شي، اقتصاد یې مافیایي شي، په ظاهره 

ن کې ترټولو ستر ستر غداران شي، دین او دولت ټول د شخړو په خدمت کې شي. همدا وجه ده ښه خلک یې به باط
چې غلیم طاقتونه غواړي چې جګړه درباندې وتپي او بیا هغه کرار درته د خیر په غونډۍ کیني او ستا د راپورته 

 .کیدو څخه تشویش نلري
ت احساس کوي او د خپلو ټولنو د ویښتیا لپاره هڅې خو په ټولنو کې هم ښه روڼ اندي سر راپورته کوي، د مسؤلی

کوي. په همدې توګه کله چې تریوه اوږده کرخت او بې حسه وخت وروسته، په افغانستان کې د مشروطه غوښتنې 
تحریک او د بیدارۍ حرکت پیل شو، د ملک په ښاري سیمو کې یې د ځینو کسانو د سیاسي شعور په لوړولو کې یو 

هم درلوده. خو زموږ د ملت زیاته برخه چې په کلو کې اوسیدله بیوزله، نا لوستې، او له نوو څه مثبته اغیزه 
 .ې پاته شولرپرمختګونو لی

په نړۍ او سیمه کې د شرایطو د بدلیدو سره سم د سترو لوبو ماهیت هم بدل شو، په افغانستان کې هم د سیاسي او 
دلته دې لویې تشې، لوی کرخت او په ټپه والړ حالت زموږ ټولنیز ټولنیزو فعالیتونو یو څه هڅې رامنځته شوې. خو 

او سیاسي شعور خورا ځپلی و. د ښار او کلي ترمنځ په نظرونو کې یو لوی واټن رامنځته شوی و، ښه ملي رهبران 
ي کم و، نالوستي زیاته وه. له بلې خوا په داسې شرایطو کې دیوه ملي خوځښت رامنځته کیدلو خورا مجربه رهبر

غوښته. اوږده غفلت او په سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو کې کمه تجربه، زموږ د ملک د سیاسي احزابو په کړنو 
باندې بده اغیزه درلوده. هغوي د خپلې ټولنې د باورونو، د عیني او ذهني شرایطو د په نظر کې نیولو او د خپلو 

یدیالوژیګانو تکیه وکړه. بهرنۍ السوهنې هم ال نورې شنا شعارونو او په خارجي اآخلکو د غوښتنو په ځای په نا 
 .تیزې شوې او په پای کې اوږدو شخړو ته الره هواره شوه

 ملت هرڅه تباه کړل او ال تباهي روانه ده. اوس افغانستان یو شخړو وهلی، ماتیدونکی دې اوږدو شخړو، زموږ د
(Fragile State)   پخپلو پښو دریدل مو ګران کار دی. د ماتیدونکو دولت لري، نهادونه مو شړیدلي دي او

 .دولتونو په هکله به په راتلونکو څپرکو او برخو کې به اصلي بحث وشي
و السوهنې په څو وروستیو لسیزو کې. پخوا به استعمارګرانو د وویشه او حکومت ورباندې وکړه او نورو ند بهرنیا

لیږل چې غوښتل به یې تر خپل کنترول الندې یې وساتي. بیا هغه هیواد ته  ترڅنګ به مستقیمه توګه خپل عسکرو
وروسته داسې هڅې وشوې چې د ایدیولوژي په واردولو سره په یوه غریب ملک کې د کوم لوی طاقت په ګټه رژیم 

 .بدل کړای شي. په موږ دا دواړه شوي دي
پلو ګټو د خوندی کیدو لپاره په هره وروسته بیا د زبیښاک او ښکیالک ډول بدلون وموند، نړیوال سترقدرتونه د خ

هغوی له الرې خپلې ګټې تامینوي. زموږ سیمه ایز هیوادونه پوره خپلواک  سیمه کې ځینې مزدور دولتونه لري او د
نه دي، د نړۍ د سترو قدرتونو د غالمۍ په بیه دوی هم سیمه ایزه هیژموني او خپلې ګټې غواړي او د نورو بیوزلو 

واړي. دا یوه رواني مسئله ده، کومې ټولنې چې تر اسارت الندې یې وخت تیر کړی وي که ملتونو تابع کول غ
 .فرصت ومومي د نورو د غالم کولو سوچونه لري او خپلې سیاسي او رواني عقدې خالي کوي

وڅو په بیا داسې شرایط راغلل چې د بربنډو الس وهنو په ځان په غیر مستقیمه توګه، د نورو لخوا، او د داخلي السپ
واره شوه. په څو وروستیو لسیزو کې د ناکامو او ماتیدونکو ملکونو ستونزو چې د آمرسته دې السوهنو ته الره 
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بیروني السوهنو او داخلي کمښتونو له السه نړۍ ته ورپیښه ده او خورا مهم رول پکې سیمه ایز قدرتونه لري. دلته 
او سیمه ایزو قدرتونو په واسطه جګړه توده ساتل کیږي، او  ستونزه داده چې په کمزورو دولتونو کې د نړیوالو

 .خپلې موخې تعقیبوي
همدارنګه، د افغانستان په داخلي چارو کې اوس د سیمې د ځینو هیوادونو بې شرمانه السوهنه، د هغوي کلتوري، 

غواړي چې اقتصادي، تجارتي، سیاسي او ستراتیژیکي ګټې ټول زموږ په ضد عیار شوې دي. د هغوي هر یو 
لمړی که ممکنه وي زموږ په ملک کې تر خپل نفوذ الندې یو دولت ولري. که دا ورته ممکنه نه وه نو غواړي چې 

بل سره وجنګوي، دولتی نهادونه مو له منځه الړ شي،  زموږ په هیواد کې جګړه توده وساتي، زموږ خلک له یو
 .مو تاوان وموميتعلیمي، اقتصادي، کلتوري نظام او ملي یووالی او وحدت 

په دې توګه زموږ په ملک کې د هغوي د بې کیفیته مالونو د خرڅالو لپاره ښه مارکیټ برابریږي، زموږ خلک به 
تر ابده د هغوي په دروازو کې په کمه مزدورۍ د کار لپاره زارۍ کوي، افغانان به د هغوي په ملکونو کې د خپلو 

ټیټې کچې کارپوهان به په لوړو معاشونو زموږ په هیواد کې مشاورین  هغوي د ناروغانو درملنه کوي. همدارنګه، د
وي، زموږ تجارت به یوازې د دوي له الرو د دوي په شرایطو ترسره کیږي، زموږ ښه مالونه به په نیمه بیه 

یو کې به راڅخه پیري، زموږ د اوبو له زیرمو څخه به تر ډېرې زمانې یا د تل لپاره ګټه اخلي او په سیمه ایزو سیال
 .مو د ځان په ګټه کاروي او نه به پریږدي چې دهغوي له حریفانو سره د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره الس ورکړو

د سیمې د هیوادونو السوهنې راز راز شکلونه لري. ځینې زموږ په ملک کې د نورو السوهنو تر څنګ زیاته 
نکي او بیا وروسته سیاسي او اقتصادي نفوذ الندې پاملرنه فرهنګي اړخ ته کوي، غواړي چې موږ تر خپل فره

راولي. هغوی په هر شکل غواړي چې موږ ځان ته تابع وساتي. د حیرانتیا ځای نه دی چې د سیمه ایزو قدرتونو یو 
شمیر روزل شوي کسان زموږ په ملک کې په لوړو چوکیو کې کار کوی چې افغانستان د نورو په تمدني حوضه 

ورته تراشي، او مبارزه ورته کوي. داځکه چې په خواشینۍ سره د ګاونډیو هیوادونو لخوا یې  کې بولي، دلیلونه
مغزونه پریمنځل شوي، د هغوی تمدن دومره ورباندې اثر کړی چې خپل هیواد د هغوی په فرهنګي حوضه کې 

 .ر کويبولي، او اوس هم غواړي چې موږ د هغو تر نفوذ الندې پاته شو او د هغو د ګټو لپاره کا
سانه کار نه دی نو غواړي د کلتوري نفوذ ترڅنګ، زموږ آله بلې خوا، دا قدرتونه پوهیږي چې د افغانانو تابع کول 

په ملک کې له هغه زاړه استعماري دود څخه چې وویشه او حکومت ورباندې وکړه، په شخړو یې اخته کړه، جاهل 
ار اخلي او له پښو مو غورځوي. هغه څه کوي چې زموږ په او ځانته محتاج یې وساته او نورو ورته دسیسو څخه ک

ملک کې د تل لپاره جګړې وي، د نظام د تداوم، پرمختګ، په ځان بسیا کیدو او دهغوي د سیال کیدو مخه مو 
  .ونیسي

اصلي خبره داده چې په نن زمانه کې کله چې په یوه ملک کې جګړې، ورانۍ، بیسوادي، بیوزلي، د ملي او دولتي 
ادونو شړیدلی حالت، د قانون نه حاکمیت او نورې دربدرۍ د لسو په شاخوا کې کلونو لپاره دوام وکړي او هر نه

څومره چې اوږدیږي په همغه کچه بیا په پښو دریدل ېې ورځ تربلې سختیږي. دا ځکه چې د یوه ملک دولتي اوملي 
سواد عامول لسیزې غواړي په تیره په هغه نهادونه، د قانون حاکمیت، د بیوزلۍ کمول، کلتوري پرمختګ او د 

هیواد کې چې له سولې او ارامۍ بې برخې وي. زموږ همسایه او ځینې نور لګیا دي دا خبره یقیني کوي چې موږ 
  .په لسیزو له هغوي وروسته پاته شو او  نه پریږدي چې زر موږ د ځان جوړولو موکه ومومو او پخپلو پښو ودریږو

ې د یوه بل ملک یوه دیني عالم چې تل یې د خپل ملک یو فزیک پوه خپل ملي او بلکه د ټولو زما ښه په یاد دي چ
میا او نورو ورته علومو زده کړه ناروا کار بللی و، په یفزیک او ک مسلمانانو قهرمان باله، خو زموږ لپاره یې د

ژبه او یوازې اردو ژبه یې د مسلمانو  ډېره حیړانتیا یې عربي د جهالو ژبه ، پښتو د دوزخیانو ژبه، فارسي دمجوسو
 .حکامو په الس جوړه شوې او ښه ژبه بللې وه

همدارنګه، ټولو په رسنیو کې لیدلې چې د نورو ملکونو دیني عالمانو د جنجالونو په ځای په خپل ملک کې د هغه 
خو زموږ لپاره یې بیا د قانون  ین باال دستي اړینه بللې چې، د هغوی پخپل قول له اسالم سره فاصله لري،ئقانون او آ

په رڼا کې نه بلکه د زور له الرې د مسئلو حل غوښتی دی. ټولو مسلمانانو ولیدل چې، په دې سیمه کې د دې غلطو 
فتواوو صادروونکو، او د خپل د ملک د سیاسي ګټو لپاره د دین کارونه اسالم او د سیمې مسلمانانو ته ستر ستر 

 .ورسره محاسبه وکړي  تعالی به حتما  زیانونه رسولي دی او هللا
که په ټوله نړۍ کې هر ملک ځانته دیني عالمان لري چې د قرآن او سنت په رڼا کې د خپلو هیوادونو د ظروفو، او 
شرایطو سره سم خپلو حکومتونو ته مشوره ورکوي، د خلکو ذهنونه روښانه کوي نو موږ ولې د بل چا له غرضه 
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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 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

څوک وښیي چې په سعودي، مصر، ایران، هند، پاکستان او یا هر بل ملک کې د کوم بل  ډکې خبرې ومنو. ماته دې
 .بهرني ملک فتوا کار ورکړې وي

د دې بحث په پایله کې، باید ووایو چې دلته د بهرنیانو د السوهنو له یاد څخه موخه داده چې موږ پوه شو چې هغوي 
په کومو الرو الس وهنه کوي، څنګه داخلي عوامل، شخړې او کمښتونه ورسره مرسته کوي چې خپلو ناولو اهدافو 

ه هغو داخلي عواملو وساتو چې، بهرنیانو ته موکه سانۍ ورسیږي. نوځکه، خورا اړینه ده چې زموږ تل پآته په 
باید اوس له ځانه وپوښتو چې ولې موږ په ځان نه بسیا کیږو؟ ولي د هغوي له  .ورکوي چې موږ له پښو وغورځوي

 شره ځان نشو خالصوالی؟
 ...نور بیا

 د یوه هوسا، خپلواک او سرلوړي افغانستان په هیله
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