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 افغانستان به نورد همکارۍ سیمه وي!

افغانستان د خپل تېر تاریخ په بېالبېلو پړاوونو کې یا د نړیوالو امپراطوریو او یا د سیمه یزو طاقتونو ترمنځ د 
افغانستان د برتانوي هند او تزاري روسیې تضادونو، ټکرونو او جګړو ډګر پاتې شوی دی. په لنډ تېرمهال کې 

یا عایقې سیمې او یا که یي منځپانګې ته ژور ورننوځو، د هېرې شوې سیمې په نوم یاد   Buffers Areaترمنځ د
 شوی دی.

له جیحون ) امو سیند( څخه واخله تر سیحون ) اباسیند( پورې سیمه یا د برتانوي هند او روسیي ترمنځ د توطیو او 
ویا د داسې ویجاړونکو سیالیو ډګر وو چې هلته د احمدشا بابا او تیمور شا د واکمنیو په توپیر د مرکزي شخړو ا

 (۱)پیاوړې حکومت نښه نه ترسترګو کیږي.

لومړی خو دغه سیمه د هند له سمندره قیچي او رابېله شوه او څلور خوا په وچه کې ښکېل شوه. بیا د دې سیمې او د 
سره ټولې اړیکې پرې شوې او یوازې په دغه دوه امپراطوریو پورې محدودې شوې. په دغه  هغې د ولسونو له بهر

محدوده کې هم د امپراطوریو ترمنځ د بې باورۍ، تضاد او سیالۍ په المل د اړیکو پراختیا، بدلون، پرمختګ او 
 مدرنیته عناصر ټول تر کلک څار او پرلپسې ګوزارونو الندې ونیول شول.

د پای په لسیزو، د سړې جګړې په مهال هم افغانستان، یوخوا د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د د شلمې پېړۍ 
ختیځ او بلخوا د امریکا په مشرۍ د لویدیځ ترمنځ، د شخړو او جګړو په سیمه بدل شو. په دغو ټولو ټکرونو، شخړو 

خه په پېړیو واټن روسته پاتې شو او جګړو کې افغانستان داسې ټپونه وخوړل چې نه یوازې له پرمختللې نړۍ څ
 بلکې د سیمې له هېوادو څخه هم په لسګونو کلونو شاته وغورځید!

په دې پیرکې هم افغانانو د سر په سترګو ولېدل چې د دوی د ګاونډ ځیني هیوادونه لکه هند، چین حتي نوی زیږیدلی 
 څنګه د خاورو او ایرو په کنډواله بدل شو. پاکستان او ایران څنګه وغوړېدل او ترمخه شول او د افغانانو هېواد

تر اوسه هم د برتانوي هند د پیر پاتېشونې چې له ډېر وخت راهیسې برتانوي هند نشته او یا د سړې جګړې ټپونه 
 چې نن دا جګړه نشته، افغاني ټولنه کړوي او لکه اتکړۍ زولنې نن هم د افغانانو تر پښو او السونو راتاوې دي.

مې پېړۍ په پیل کلونو کې هم افغانستان د نړیوالو او سیمه یزو طاقتونو  ۲۱ال له شالید سره سره،  د د داسې تېرمه
ترمنځ د تضادونو سیمه جوړه شوې چې ال اوس هم پکې ټکرې روانې دي. دلته څو نړیوال او سیمه یز تضادونه 

 راټول شوي چې مهم یي په دې ډول دي:

 تضاد او هند ترمنځــ د افغانستان په ډګر د پاکستان 

 امریکا +  لویدیځ( ترمنځ تضادد افغانستان په ډګر د ایران او )ــ 

 ــ د افغانستان په ډګر د )پاکستان+ چین( او هند ترمنځ تضاد

 (او )امریکا + لویدیځ( ترمنځ تضادایران+ روسیي + چینــ د افغانستان په ډګر د )

 ران ترمنځ تضادــ د افغانستان په ډګر د عربي نړۍ او ای

 ــ د افغانستان په ډګر د پاکستان او ایران ترمنځ تضاد
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 ــ د افغانستان په ډګر د مذهبي توندالرو او بېال بېلو ترهګرو ترمنځ تضاد

د دغو بېال بېلو هېوادو ترمنځ د ګټو او لیدلورو تضاد دی چې د افغانستان په اړه کړکیچ او جګړه یي پیچلې او اوږده 
چې څنګه او ولې د افغانستان په اړه کړکیچ او جګړه، سیمه یز او نړیوال بعدونه لري، المل یي د ګټو کړې ده. دا 

 پورته یاد شوي تضادونه دي.

بلخوا د افغانستان په ډګر د دومره سیمه یزو او نړیوالو تضادونو راټولېدا، په کور دننه هم د بېالبېلو ایتنیکي، 
 وپیرونو ټکر ته الر اواروي او د شخړو او جګړو تنور تود ساتي!توکمیزو، سمتي، ژبنیو او مذهبي ت

د پېښو داسې انځور که څه هم تریخ دی، خو د ستونزو د حل په الرموندنه او روسته د هغو په حل کې موږ سره 
 مرسته کوالی شي.

غانانو په تېرمهال دا چې د دې ستونزو حل له کومه ځایه پیل شي او څه باید وشي، دلته د بحث وړ موضوع ده. اف
کې اړین فرصتونه او وخت له السه ورکړی، خو نن یی له ټولو ستونزو سره سره بخت ویښ شوی او الزم 

 فرصتونه ترالسه شوې.

که افغانستان په تېر کې د نړیوالو او سیمه یزو طاقتونو د ګټو د ټکر ډګر پاتې شوی خو بلخوا ویالی شو دا ټول 
ډګر نن شته، کېدای شي د ګټو په نوې تعریف، بدل شوي چاپیلایر او د مدیریت په بدلون  طاقتونه چې د افغانستان په

سره خپلې ګټې یو بل سره د تضاد پرځای په سیمه یزه همکارۍ کې ترالسه کړي. البته د افغانستان په ډګر د بېال 
ې الرې موندل او د تضادو د بېلو هېوادو د دومره تضادونو ټولګه، په لنډ وخت کې د حل وړ نه ښکاري، خو د سم

حل په موخه پیل، لومړۍ ډبره ګڼل کیږي. دا چې وایی، پر اور هغه ځای سوځي چې اور پرې بلیږي. له نورو 
 مخکې یي باید افغانستان راپیل کړي.

» مه، د امریکا له نوي دفاع وزیر سره په خبرې کنفرانس کې ولسمشر غني وویل ۲۱د روان کال د فبرورۍ په 
 «هڅه دا ده چې افغانستان د تضاد له سیمې څخه د دوامدارو همکاریو پر سیمې بدل کړوزموږ 

. په کور داسې څه له ټولټاکنو روسته نوي حکومت هم په کور دننه او هم په سیمه یز او نړیوال ډګر راپیل کړي دي
حکومت چې هغه کې بې له توپیره ملي چارو کې د افغانانو اجماع حاصل وي. د ملي یووالي  دننه باید پر ټولو مهمو

ټول افغانان ځان ویني، په ملي کچه د سیمه یزه او نړیوالو همکاریو لپاره یو ډاډمن بنسټ ږدي. له ټاکنو روسته، د 
افغان حکومت د مدیریت زړه بڼه مخ په ختمېدو ده، خو د هغه پرځای باید داسې نوی مدیریت  رامنځته شي چې د 

 کوالی افغانستان د سیمې پر دوامدارو همکارو بدل کړي. ولسمشر غني په وینا وشي

د افغانستان لخوا د امریکا او ناټو سره د ډب شویو امنیتي تړونو السلیک، طالبانو سره د روغې جوړې په نیت او 
په سیمه کې د هراړخیزه همکاریو په موخه چین، پاکستان او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني ګټور 

او د دغه هېوادونو د همکارۍ  جلب، د تضاد د سیمې پرځای د همکارۍ په سیمه د افغانستان د بدلون، سفرونه 
 لومړی ګامونه ګڼل کیږي.

همداراز ولسمشر غني به ډېر ژر هند ته چې د افغانانو لرغونی دوست او په سیمه کې لوړ پوتنسیال لري او 
کې به ولسمشر غني او اجرایوي رییس عبدهللا عبدهللا  همداراز ایران ته سفر وکړي. د راروان مارچ میاشت

 واشنګټن ته هم سفر ولري.

په دغو سفرونو کې به د سیمې هېوادو او نړۍ سره له دیپلوماتیکو اړیکو سربېره افغانستان کې د سولې په تړاو هم 
 پراخې خبرې وشي.

افغان حکومت لومړني ګامونه اخیستي، البته  د همکارۍ په سیمه د افغانستان په بدلولو کې د ولسمشر غني په مشرۍ
اوس په نورو ګاونډیانو او نړیوالو پورې هم اړه لري چې افغانستان سره السنیوی وکړي او ټول په ګډه دغې موخې 

 ته ورسیږو.
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ور د افغان دولت د ونډې پتوګه، د سیمې په بیا سمبالښت کې د هیواد د فعال بهرني سیاست او اقداماتو ترڅنګ، په ک
 دننه ښه حکومتوالي او نوی مدیرت باید له پامه ونه غورځیږي!

 یادونه:

 د امیرشیرعلي خان او یا امیر عبدالرحمن خان په مهال  د مرکزي حکومتونو په استثنا( ۱)

 پای
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