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  ناڅرگند ځواک د افغان ناورین الَمل
 

ه غوره او په هغو کې د افغانانو تاندې هيلي  ې ب ي او خون ه ورځ په ورځ ال پسی ستغری په افغانستان کې جگ
ي، داالنونه او کالگانې ورانې،  درمندونه ایري، کلي او کورونه، معنوي او سوځول، ارمانونه ور څخه اخيستل کې

ي تونه ویجاړ او په خاورو بدلې خو څومره چې  د شوبلو او د توغندیو د ډزو، د الوتکو د بمباریو او په . مادي جوړ
و وړو له امله د هيواد ناورین ژور  اصطالح د ولسواک او د بشر د حقوقو د ساتندویانو د دا ډول او نورو ناروا ک

ي، یوالوکې و  هومره په دې ورځو کې د هغه په اړه د ن هر له همدې امله .  بازار هم توديږيکنفرانسونو او غون
تی   :افغان بچی پو

ه؟ •  د چا او د څه لپاره جگ
ې؟ په افغانستان کې د سولې او امنيت د  • د چا له خوا او د کومو موخو د ترالسه کولو لپاره کنفرانسونه او غون

ت لپاره؟ ا و د ترالسه کولو په موخه؟ينگ  و که د هغو د جوړونکو او یا د ناڅرگند ځواک او یا ځواکونو د گ
ه به دا وي، یو څه شأ ته نظر واچوو او د دغه ناورین زړی او همدارنگه د هيواد د  تنو ته د ځواب لپاره  دې پو

ت د سترو ځواکونو پوځي ــ سياسي اقتصادي ــ سياسي وروسته پاتيوالی الَمل، چې تر زیاتې اندازې پورې د وخ
و انه ک يزو موخو الَملونو رو و د بنس و او د تيرو او اوسنيو جگ ځکه د المان د پوځ د جنرال، . سيالې وې، راوسپ

ه په خپله د :  په اندCarl von Clausewitzکارل فون کالوزوې  یا د ". سياست دوام دی، خو له بلې الرې" ... جگ
ې څخه د یوې وسيلې په توگه کار اخيستنه د سياسي موخو ترالسه کول دي" په وینا، له همدې پوځی استاد ، )١(" جگ

چې دغه ستراتيژیکې موخې د وخت له اقتصادي ــ سياسي شرایطو او د بيال بيلو سترو ځواکونو له ستراتيژیو سره 
  .بدلون موندلي او مومي
  :د افغان ناورین نوغی

و هيوادونو تل  ۍ مخک ې اخيستنې سره خپله شتمنې زیاته او واک د ن ې، له ترالسه شوې برترۍ څخه په گ ه ک ه
ي د . خو د دغو موخو په تر السه کولو کې کله نا کله دوي له لوړو او ژورو سره هم مخامخ شوي. ته پراختيا ورک

ۍ د سيمو  کاله مخکې د ستر سکندر ډیر ٣٣٣بيلگې په توگه ان په لرغون پېر  کې، له ميالد څخه  پياوړی پوځ د ن
په الندې کولو کې، په تيره هند ته د رسيدو په الره، د افغانستان د لویدیزې سيمې په شأ و خوا کې له ستر مقاومت 

ه . سره مخامخ شو ه غو وونه وشوه، چې دغه مقاومت یا په بله وینا ج د راویانو د کيسو له مخې نوموړي ته الر
Gordische Knotenي  د خپلې ت د تورې له گذار سره سره بيا هم نوموړي ونشو . )٢(ورې په گذار سره خالصه ک

ی، د دې سيمې له الرې ځان هند ته ورسوی نې اسيا الره غوره او بيا د . ک نو ځکه نوموړي دې اړ شو، چې د من
ه کې که څه هم سيمې په دغې . اوسنی افغانستان د شمال له پلوه پر هند یرغل او هغه تر خپل نيواک الندې راولي جگ

ې  انه ک تياوې رو ت زیات مادي او معنوي زیان ورسيد، خو هغې دوه تلپاتې ځانگ   :ته ز
 له نيواک او یرغلگرو کرکه او د هغو په وړاندې د مقاومت دود او •
ت •  . له سياسي ــ پوځي پلوه د سيمې ستراتيژیک ارز

ۍ کې د بش١٨ او ١٧په نوی پېر په تيره بيا په  ې توگه د اروپا له معجزې سره  پي ولنې له پرمختياوو په ځانگ ري 
ته او دوي د وخت د شرایطو په پام کې نيولو سره  ۍ کې ځيني سياسي ــ اقتصادي ځواکونه رامن سم، په لویدیزې ن

ل ولنيز بدلونونه د عمل په ډگر کې پلي ک ولنو کې    :يامریکایی ليکوال پل کنيدی په دې اړه وای. په خپلو 
و د " ته کيدو، د نوو اندی ته کيدل، د اقتصادي بدلونونو، د سوداگریزو څانگو د رامن وليزه توگه د لویدیز رامن په 

يدو  یو په جوړولو کې د یو ل بریاوو او السته راوړنو ... راخو و ... او د توپ او بي ل پایله وه، چې اروپایي پې
يته دا ځواک ور په برخه ک) ماجراجویانو( و بری او واک ترالسه ک ] سربيره پر دې. ... [، پر نورو سيمو او وگ

ته کولو لپاره راوپاروله  ولواکو، دولتونو او مذهبونو ترمن د نوو امپراتوریو د رامن و وړو یو ډول سيالې د  دغو ک
ولو مخک د بریتانيا هيواد و)٣(..." پایي هيوادونو په پرتله د ځکه انگریزانو د نورو ارو. ، چې د دوي تر من تر 

ته ک سربيره پر دې د بریتانيا پریوت، د . صنعتي انقالب تر څنگ په خپل اداری او مالی سستيم کې سمون رامن
ولنيزو بدلونونو په وړاندې د دوي نه مقاومت، هغه  و ملی روحيه او د  ه همکاری، د وک دولت او څارگر سازمان گ

ه یيز او سياسي ډگر کې بریاووي ور په برخه او وکولی شول د یوې سترې عوامل وو، چې انگریزانو ته یې  په جگ
دي، چې د دوي د امپراتورۍ بنس په دغو درې ستنو والړ و   :امپراتورۍ بنس کې

یوالې سوداگرۍ کنترول؛ •   د بریتانيا واکمنې پرسمندري الرو او له هغه سره جوخت په ن
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ۍ پر مالي بازار کنترول؛ •   د ن
 . )۴(ې اخيستنې وړ اومه توکو د زیرمو کنترول  او د گ •

ۍ ډیرې برخې، په تيره د طبيعي او  ې اخيستنې سره انگریزانو وکولي شول، د ن له دغو شونتياوو څخه په گ
ایي سيمې، تر خپل نيواک الندې راولي او په هغو کې سوداگریز شرکتونه او مرکزونه  کرهنيزو توکو له پلوه ب

ې په توگه دا ډول سوداگریز مرکزونه په سویل ختيزه افریقا، امریکا او اسيا کې وو، چې د هغو تر پرانيزي، د بيلگ
 په نامه  Juwels der Kroneولو مهم د ختيز هند سوداگریزه کمپن وه، چې انگریزانو هغه د سرورزو خول

و د نورو اروپایي ځواکونو رخه ر. یادوله ه د دغو سوداگریز مرکزونو بې سارو گ اوپاروله او هغوي هم په دې ه
  . کې شول، چې بریتانيا سره د سيال ډگر ته ورودانکي

ی  خو له بریتانيا سره په اروپا کې د هغه د ستر او په پرمختللو وسلو سمبال پوځ، په تيره سمندری پوځ او ځانگ
يده، نو دوي په دې ل پوهاوی سره نوې پریوت له امله د نورو اروپایي ځواکونو سيالې گرانه بری ه کې شول، په 

ه یيز ستراتيژۍ په طرحې سره انگریزان د هغوي په  ي او د نوې جگ ې اواري ک ې شخ لوالې جوړې، خپل من
ي، چې د دغو سيال ډگر د اسيا په لویه وچه کې هندوستان او د هغه شأ و خوا  مستعمرو کې له ماتې سره مخامخ ک

پلې شتمن په لرولو او چارچاپير هيوادونه او سيمې، د هغوي د ستراتيژیک پریوت ځکه هندوستان د خ. هيوادونه وو
ت لرونکی و او اوس ال  ی ارز ت وړ وي، چې په دغو سيمو کې افغانستان د ځانگ له امله د سياليو ډلو لپاره د ارز

دې ولری، کولی شي، هند خپل که څوک افغانستان تر خپل کنترول الن: "یو المانی سياست پوه په دې اړه وایي. هم دی
ي ي. ... وگ ل کې همدا . )۵(" ځکه دغه هيواد د سرو زرو د خول د ساتنې لپاره یو ځواکمن او اوسپنيز مورچل گ

ۍ دوو سترو سياسي ــ پوځي ځواکونو، روسيې او بریتانيا د دې سيمې پر برخليک ستره  الَمل و، چې د نولسمې پي
ه انه وځکه  هر یوه ته. لوبه پيل ک ت رو   . د سيمې ستراتيژیک ارز

د ... ترکستان، افغانستان او فارس : " په اندLord Curzenد بيلگې په توگه د هند د پخوانی ویسرا، الرد کرزن 
ۍ د تسلط  ي، چې د ن ل کې د روسيې تزار ستر .  )۶(" لپاره ورباندې لوبې کيدای شي] واکمن[سطرنج هغه دانې گ

: "... ځکه د نوموړي په اند.  و، چې قسطنطينه خپله پالزمېنه او هند تر خپل نيواک الندې راولیپتر هم په دې ارمان
یوالې هغې په مانا ده څوک چې پر دغې سوداگرۍ الس بری ولری، هغه د اروپا واکمن . له هند سره سوداگری د ن

هر چه روسيه در آسيا : " اند په Skobeleffسربيره پر دې د یو لوړپوړی روسی چارواکی، سکوپلف. )٧(" دی
دې . )٨(" مرکزی قویتر شود به همان اندازه انگلستان در هند ضعيف تر و در اروپا سهل الوصول تر خواهد شد

یان یو په بل پسی الندې او خپلو پولو ته یې ان د آمو سيند تر غاړې  موخې ته د رسيدو لپاره روسيې خپل سویل گاون
ه پراختيا ته د نظم د که څه. پورې پراختيا ورک  هم لندن له یوې خوا په دې سيمه کې د روسانو دا ډول زمکن

ه به وي موږ  په شمال کې د نيمه وحشي  ته کيدو او د تمدن د پراختيا په سترگه کتل او په دې اند وو، چې  رامن
و  ی ولرو، چې له هغوي سره د سوداگرۍ په برخه کې] کوچيانو[وگ ه تر سره په ځای یو متمدن گاون ه ورک  راک

ي شو و، په تيره د هند امنيت ته ستر . )٩(ک خو له بلې خوا انگریزانو د روسانو دا ډول سياست خپلو ستراتيژیکو گ
يده چې روسان دې د اسيا په چارچاپير سوداگریزې الرې پرانيزي نو ځکه لندن دغه . گواښ باله او ورته گرانه بری

ود ۍ سيمه پرته دهد آمو د سيند: " ... گواښ ته په نغوتې سره داسي غبرگون و .  له غاړې وروسته د هند د دفاعي ک
ې په مانا ده ام وړاندې تک له موږ سره د جگ کارندوي دي، چې . )١٠(" بل هر  دا واقعيتونه د لویې لوبې د لوبولو 

ت] هندوستان[د سروزرو د خول " په اند، Kreutzmannد هغې موخه د کریوڅمن  ينگ  او ډگر یې )١١(" د امنيت 
ت وړ او د . یاتې اندازې پورې افغانستان او په تيره د هرات سيمه وهتر ز ځکه هرات له ستراتيژیک پلوه ډیر د ارز

د یوې ستراتيژیکې درې الرې پر سر : " ...   په ویناGrulew, Mروسيې د هغه وخت د لوی درستيز گرولوف 
ول افغانستان د دي، او د ] والیتونه[کندهار او کابل ] د[پروت دی، چې د هغې پای  دې درې الرې الندې کول د 

ه کې وې، چې د خپلو سياسي ــ پوځي .  )١٢ (..."نيواک په مانا دی  د همدې الَمل پر بنس دواړې خواوې په دې ه
شونتياوو، دیپلوماتيکو هلو ځلو او نورو بيالبيلو وسایلو او پلمو په مرسته په تيره افغانستان، چې د هند د اوسپنيز 

ی، تر خپلې ولکې الندې راولیمورچ ځکه انگریزان نه یوازې له روسانو، بلکې تر هغه زیات . ل نوم یې ترالسه ک
هند باید د شاه : "  په دې اړه وایيMalcolmد مدراس د پوځ سياسي اجنت، مالکولم . له افغانانو څخه په ویره کې وو

ته کوي، وژغورل شيزمان له ناڅاپی او پر له پسی یرغل څخه، چې د کمپن لپار ت رامن   . )١٣(" ه ډیر لگ
خو په وطن او خپلواک مينو افغانانو د خپلو توریاليو . د همدې الَمل پر بنس انگریزانو پر افغانستان یرغل وک

وونې الندې دوي ته د ډیر ځاني او مالي زیان پر رسولو سربيره، له سختې ماتې سره مخامخ او شأ  مشرانو تر الر
لتک ته ا ون په السليک سره د هيواد . ړ ک ندمک د ت خو افغانانو له دغو بریاوو سره سره، د یعقوب خان له خوا د 

عالقه  کرم تا : "په ختي کې ستراتيژیکې سيمې د ساری په توگه، د تاریخ پوه مير غالم محمد غبار د ليکنې له مخې
 له السه )١۴(" لندی کوتل و سيبی و پيشن را تا کوه کوژکابتدای جاجی، دره هيبتناک خيبر تا کناره شرقی هفت چاه، 

ې ه. ورک ه کې شول، ژر . په دې چل ول سره انگریزانو هغه درې الره چې هند ته رسيده، ترالسه ک او په دې ه
ي، چې په دې توگه  تر ژره د افغانستان په حساسو او ستراتيژیکو سيمو کې خپل استازي او پوځيان ځای په ځای ک
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ه وړه په له  ول هيواد کې پر چارو الس بری ترالسه او له بلې خوا د روسانو ک یوې خوا له پوځي ــ سياسي پلوه په 
  .سيمه کې تر څارنې الندې ونيسي

ی پالوی، سرلویی کيوناری د  ول افغانستان کې د پاڅون او ان د دوي د ځانگ خو د بریتانيا د بریاوو دغه جشن، په 
سربيره پر دې د دوي د السپوڅی، امير محمد یعقوب خان اوامرو ته هم . ډیر ژر په ویر بدل شووژل کيدو له امله، 
وده و څارنه او په . چا غاړه نه ای ل او روسيې هم د ډول پي دغې وضعې انگریزان له سترو ستونزو سره مخامخ ک

ې  ليدې او په دې اند وو، چې  ع برای ما نتيجه ای که طالب آن ظاهرًااین وض"... هغو کې خپلې ستراتيژیکې گ
هستيم خواهد داشت یعنی رسيدن به اتحاد صميمانه ای ميان روسيه و بریتانيای کبير که برای هر دو حریف سودمند 

ې . )١۵(" خواهد بود څخه موخه د دواړو سترو ) اتحاد صميمانه(د روسانو په اند دواړو خواوو ته د منلو وړ هوک
ته کول وPuffer Stateيل سيمې ځواکونو تر من د یوې ب روسی لوړ پوړی چارواکی، گورچاکوف په دې .   رامن

فکر حفظ یک منطقه مانع برخورد ها بين دو امپراتوری در آسيا هميشه از نظر آلکساندر تزار، محترم و : " اړه وایي
کې له سترو ستونزو سره الس لکه څنگه چې مخکې یادونه وشوه، انگریزان په افغانستان . )١۶(" با ارزش بوده است

ول افغانستان د فارورد پاليس   پر بنس د پوځي ځواک په fordward policyاو گریوان وو او نه پوهيدل، چې 
  له policy Masterly inactivityزور الندې او په څو برخو وویشي او که هغه د ماسترلی این اکتيفيتی پاليس 

ی هيواد او د دواړو ا د افغانستان ستونزو او د . )١٧(مپراتوریو تر من د یوې بيل سيمې په توگه وساتی مخې یو مو
انولو لپاره له روسانو سره  ، چې په سيمه کې د وضعې د رو سویل په لوری د روسانو پرمختک لندن دې ته اړ ک

ي ته همدا الَمل و، چې د دواړو خواوو سياستوالو او همدارنگه کارپوهانو د یو. خبرې پيل ک ې بيل سيمې د رامن
ي ه پر وک انه او هوک ه، دا سيمه او د هغې پولې رو ه وک د کریوڅمن . کولو په اړه خبرې پيل او هاند و ه

Kreutzmannد هغې ... د بيل سيمې په اړه، چې افغانستان، فارس او ترکستان په کې راځي خبرې اترې او "  په اند
ته کول د لویې لوبې نوغی بلل کې ، چې د دغو دیپلوماتيکو اړیکو، هلو ځلو او خبرو پایله د اسيایي )١٨(" يرامن

ون و ت بولی، نه یو . کنوانسيون په نامه ت ون، چې  ډیر څانگيز پوهان هغه د اسيا په اړوند یو موقتی جوړ دغه ت
يز حل، په  او پایته ورسيد  کال کې د بریتانيا او روسيې له خوا په السليک سره د لویې لوبې ستر ١٩٠٧بنس  او )١٩(پ

  .اسيا د انگریز او روس پوځي ــ اقتصادي ځواکونو تر من وویشل شوه
  

  پاتی نور بيا
  

  :په دوهمه برخه کې به ولولي
 ستره لوبه، نوي لوبغاړي او نوي موخي؛ •
ه او د هغې اغيز د هيواد په اقتصادي ــ سياسي بهير ؛ • ه جگ  س
  . فرانسونهنا څرگند ځواک، د هغه موخې او  کن •
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١. Vom Kriege, siehe, in : Clausewitz, Carl von
php.b٨_٦vom_kriege_/de.carlvonclausewitz.www://http 

٢. siehe, Gordischer_Knoten/wiki/org.wikipedia.de://ttph 
ۍ کې د هيواد اقتصادي سياست ته یوه کتنه، وگوري: شریف بهاند .٣ ۍ "په : په شلمه پي افغانستان په شلمه پي
ولگه، " کې   ٢١۴ ، کولن جرمنی، مخ ١٣٧٨د پوهنيز سيمينار د ليکنو 

٤. Engdahl, F. William: Mit der Ölwaffe zur Weltmacht: Der Weg zur neuen 
Weltordnung, Wiesbaden, ٢٠٠٣ ; S. ٨١ 

٥. Dahl, Hermann Christoph: Die Rolle Afghanistans in der Weltpolitik, in: Zeitschrift 
für Politik, Bd. XIV, ١٩٢٥, S. ٤٤١ 

ۍ تر نيمایي د افغانستان د بهرنيو اړیکو تاریخ، : لوډویک اډاميک .٦  ، ١٢٢ور، مخ،  ، پي١٣٧٨دشلمې پي
 )ډاکتر نثاراحمد: ژباړن(

٧.  Tichy, Herbert: Afghanistan. Das Tor nach Indien, ١٩٤٠, Leipzig, S. ٥٦ 
٨. Pio - Carlo Terenzio: La Rivalite Anglo - Russe, en Perse et en Afghanistan, 

Teheran, ١٩٨٠, S. دکتر عباس آذرین: ترجمه به فارسی ,١٨٢ 
٩. siehe Ebenda, S. ١٠١ 

١٠. Ebenda, S. ١٠١ 



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

١١. Kreutzmann, Hermann: Vom „Great Game“ zum „Clash of Civilization“? 
Wahrnehmung und Wirkung von Imperialpolitik und Grenzziehungen in Zentralasien, in: 
Petermanns Geographische Mitteilungen, ١٩٩٧/٣ ,١٤١, Gotha, S. ١٧٠ 

١٢. Grulew, M: Das Ringen Russlands und Englands in Mittel-Asien, Berlin, ١٩٠٩, S. ٨٤ 
١٣. Tichy, Herbert: Afghanistan. Das Tor nach Indien, ١٩٤٠, Leipzig, S. ٤٠ 

  ۶١١. ، تهران، ص. ش.  هـ ١٣۶٨افغانستان در ميسر تاریخ، چاپ چهارم، : مير غالم محمد غبار .١٤
١٥. Pio - Carlo Terenzio: La Rivalite Anglo - Russe, en Perse et en Afghanistan, 

Teheran, ١٩٨٠, S. دکتر عباس آذرین : ترجمه به فارسی ,١٨٣  
١٦. Ebenda, S. ٦٤ 

١٧. Grevemeyer, Jan-Heeren: Geschichte Afghanistans. Kolonialismus-Anarchie-
Absolutismus, Berlin, ١٩٨٨, S.١١ 

١٨. Kreutzmann, Hermann: Vom „Great Game“ zum „Clash of Civilization“? 
Wahrnehmung und Wirkung von Imperialpolitik und Grenzziehungen in Zentralasien, in: 
Petermanns Geographische Mitteilungen, ١٩٩٧/٣ ,١٤١, Gotha, S. ١٧٠ 

١٩. Ebenda, S. ١٧٣ 
 
  


