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   سعيدي –محمد سعيد 

 ٢٠١۵ می ١۴
  

  اومتضاد قوتونه له جنوب نه شمال ته جګړه
  

ګرځيدلی  تاسو افغانستان افغانستان په داسي يو  موقعيت کې پروت دی چې تل دقدرتونو ترمنځ دزورازموينی ميدان 

له نن څخه څوسوه کاله وړاندي وګورۍ چې کله دصنعتي انقالب په پايله کې انګلستان دنورو ھيوادونو الندي کول پيل 

کړل اوھندوستان يې دشرق الھند دکمپنی پر بانه ترخپلې ولکې الندي راوست اوخپل نظام يې جوړ کړ چې شرق الھند 

لې خوا روس حکومت وو چې ھغوی داکتوبر انقالب غزيدنه ټولي نړی ته کوله چې په کمپني خپل واک چلوه اوله ب

دې کې ھندوستان يو ستراتيژيک موقعيت درلوده چې دافغانستان له الري ګرمو اوبو ته ځان ورسوي اوپه دې اړه 

جنټان درلودل چې ا اوقومي جوړښتونو کې خپلانګلستان ورته خنډونه پيداکول او ددواړو ھيوادونو قبايلی برخو 

برتانوي خپل اجنټان په ازاد قبايلو اوجنوبی برخوکې درلودل او روسی خپل الس پوڅي په تاجکو کې درلودل اودوی 

 حتا دافغان انګليس دريمې جګړی پرمھال المانی اواتريشي عسکر دانګليس .خپله زورازموينه په افغانستان کې کوله

  دانګلستان په مخالف قطب کې جنګيدل چې په جالل اباد کې اوضاع باثباته شي پرضد  ھم دافغانانو سره اوږه په اوږه

اودلومړی نړيوالي جګړی پرمھال روسي الماني اواتريشي بنديان ترکستان ته وليږل چې شميره يې يوسلو لس زرو ته 

  .پل فوج کې منلرسيده چې ځيني افغانستان ته راوتيښتيدل اودامير خدمت ته حاضر شول چې دزړه له کومې په خ

چې دغه موضوع ډيراوږده ول نه غواړم )١(م کال په کابل کې په سل ګونو عسکر اتريشي او ھنګری و١٩١۵ په 

مستقل مضمون ورباندی ليکل کيږی خو خلص داچې  چې روس غوښتل خپل اثار ھندوستان له پاره په افغانستان کې 

  اوھندوستان ته يې دخپلو اجنټانو په الس وليږی دھند چاپ کړي اوپه افغانستان کې چاپ خانه ورته جوړه کړي

دازادی غوښتونکی اشخاص ھم ځيني غړی په افغانستان کې وو چې دھندوستان دازادی غوښتونکي وو چې برتانی 

څخه ځان خالص کړي اواستقالل واخلی اوپه دغه الره کې له روس څخه کومک غوښت اوروس ھم ورسره کومک 

 کله چې عبيدهللا سندھی  دريشمي رومال تحريک له پلوه .بيدهللا سندھي روښانه بيلګي دیکوه چې محمد علی اوع

افغانستان ته راغی اودده ټوله مالي کومک محمد علی نومی شخص چې روسانو سره يې تماس درلوده اوھندوستانی وه 

ک راوپارول اوپه افغانستان کې کوه دروسانودپيسو په کومک په ازادقبايلو کې ګرځيده اودبرتانی په اړه به يې خل

نږدي ملګری نادرخان وو دخپلواکی له اعالن وروسته په يوه مشخصه مرحله کې  دافغانستان او برتاني اړيکی يوڅه 

ښي شوي روس له پاره دمبارزی ميدان تنګ شو نوخپله اسلحه اواثاريې دافغانستان له الري ازادقباييلو ته چې 

 يې پامير ته واړوله خو ناکام رسولی نودوی دپټو الرو په تکل کې شول اوخپله پاملرنهدبرتانوی ھند برخه وه نشوه 

ل چې په دغه مرحله کې عبيدهللا سندھي روسی ته ځي نوم ونيول شول اوځيني غړی دبرتاني له خوا دجواسيسو په شو

بليغ ته ادامه ورکړو اودبرتاني دلس مليونو پيسو غوښتنه کوي چې ددغو پيسو په برکت سره به موږ په قبايلو کې ت او
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مقصد داچې په دغه مرحله کې انګليس اوروس په خپل  پرضد به خلک راوپاروو خو ھغوی دغه کومک ورسره ونکړ

منځ کې تضادونه لرل اوزورازموينه يې په افغاني خاوره کې کوله داچې دافغانستان شمال دجغرافيی له پلوه روس 

ن يې په شمال کې درلودل اوبرتانوي ھند دامپراتوری بريدونه دافغانستان دجنوبي سره سرحدونه لري نوزياتره اجنټا

  .برخو سره لږيدل نو ځکه يې خپل اجيران په حنوبي سيمو کې درلودل 

لق ديموکراتيک ګوند دروسانو په کومک کودتا وکړه اوځان له پاره يې يو دوست پرينښود ټول خکال ١٣۵٧ کله چې د

ې غوښټل ترخاوروالندي کړی نو په مقابل کې سخته مبارزه پيل شوه چې دغه مبارزه ھم داسي سازمانونه اواحزاب ي

 مرحلي ته رسيږی چې شمالي برخي دروسانو سره قراردادونه کوي اوجنوبی برخي دامريکايانو پټ ھمکاران کيږی د

پل اجنټان يې ھم په خپلو سيمو پخوا په شان انګليس ھغه دب دبه نوه امريکا ديو لوی قدرت په بڼه راڅرګندشوو اوخ

  .کې ځان له پاره وساتل

 دشمال برخي دروسانو سره خواخوږی وه اوامريکايانو دجنوبي برخو سره کله چې لوړ قدرتونه دافغانستان په 

 نورو جغرافيه کې توافق ته رسيدلی دی يو څه نسبی امن رامنځ ته شوی اوچې نه دی رسيدلی دجھاد اومقاومت او

  کله چې روسانو په افغانستان کې ماتي وخوړه امريکا افغانستان ته شاه کړه د.نوان الندي جنګونه شوي دیويوکو ترع

 ودانګل د امريکا يو الس پوڅی ھيواد پاکستان دافغانستان مسايلو ته اور تيز کړ اوداصلي لوبغاړي په شکل کې را

 وايران دطالب ضد اشخاصو سره ھمکاری کوله اوباراتی فعاليتونه پيل کړل  اخامريکا پرځای پاکستان خپل است

 مقصد داچې افغانستان تل دقدرتونو ترمنځ حايل واقع شوی دی خو چا خوړلی نه .وږي درلودهخھندوستان ورسره خوا

دی نو دتاريخ په اوږدو کې دافغانستان ځيني پښتانه په لومړيو کې دانګليس تلي څټي پاتي شوي دی چې کله امريکا 

تر عبدالرحمان شاګردی ھم خا يږی بيا دې امريکا پاتي شوي دی اوچې امريکا الس ترينه اخلی دبابر اوقدرت ته رس

 .دغه خبره ډيره واضح اوروښانه شوهکړی دی او ځيني تاجک  د روس تلي څټي پاتي شوی دی چې دجھاد په دورکې 

په دواړو برخو کې مطلق اکثريت قومونه روت ھم بايد ياد ولآخو دغه خبره په کل کې دی نه په اجزاوو کې او استثنا

 ،سمت، قوم ددی مخالف دی بلکې په دواړو برخو کې داسي خلک شتون لري چې دھرنوعه اجيرتوب مخالف دی ژبه،

اوحتا مذھبی اختالفات ورته اړين نه دی بلکې انسانی جوھر ته معتقد دی که ھغه په ھرچاکې وي اوھمدغه انسانان بيا 

  .نه ايستلو په طرف ګامونه ھم پورته کولی شي اوانسانيت له پاره الرښود ګرځيدلی شي اوبسټولني دبدبختی  د

کله چې طالبانو افغانستان ونيوه دمسعود سره دامريکا دومره خواخوږي نوه لکه څومره چې روسي څخه جداشوو 

امريکايانو په مسعود باندی ھم ډير باورنه درلوده خو يوازی مشترک دښمن يې ګاڼه حکومتونو اوداسامه په مقابل کې 

ھمدغه ټکي له وجې يو څه کومکونه ھغه ھم په اخرکې ورسره وکړل خوالزم کومکونه يې ورسره نه دی کړی   د او

دې حکومت وکړلی شي ځکه چې امريکا په دې عقيده نوه چې شمال ټلواله دې افغانستان ونيسي اوپه ټول افغانستان 

بلکې دمسعود خواخوږي اړيکی ھم دتاجکستان سره وي حتا دخپلو اړيکو له پاره چې دامريکا توجو ځان ته واړوی په 

 خو مالعمر ته يې داسامه په ،امريکا کې يو وکيل نيولی وچې دامريکا دګانګرس غړو سره ورته مالقاتونه تنظيم کړي

ماليانو پوري پری ستړی کړی دی چې اسامه ورته وسپاري  باراتو،خاکستاني استاړه له عربستان سعودي رانيولی ترپ

کله چې دبن پروسه جوړيږی ھلته ھم دقدرت دويش په اړه خبري سره کوی اوډير ويش په بن کې تاجکوته ورکول 

طراری کيږی داسی ھم ويل شوی چې په ھمدې موضوع ځيني پښتانه قومندانان دجلسی څخه اوتل   خو دغه يوه اض

ی له کرزي څخه ډيري وي مګر کرزی دبن له أمرحله وه چې ډيرجنجالونه په کې ونشول کيني بن کې دستارسيرت ر

 تحميل شو او لوی قدرتونوموږ تقسيم کړي يو اودوی راباندي خپل واک وچلوي اوزموږ ًخوا پر افغانانو باندي قصدا

  .حدت له پاره ھلي ځلي وکړو پوھه به په دې کې وي چې يو موټی واوسيږو اوديو ملي و
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کله چې په نوم ملی وحدت حکومت رامنځ ته کيږی داپه حقيقت کې په دې مانا وه چې امريکا دې پايلي ته ورسيده چې 

ران وو ادشمالي ټلوالي عکس العملونه چې ترشاه يې خپل پخواني باد په تنھا ځان افغانستان نشي خوړلی دفھيم خبري،

 ترڅو دروس پلوي کسان په دولت کې نيمايی برخه وانه خلي په تنھا ځان موږ په افغانستان کې نو دې پايلې ته ورسيده

  .نه بريالی کيږو نو ھماغه وه چې  دپښتانو اوتاجکو نيمايې نيمايی حکومت يې دملی وحدت په نوم رامنځ ته کړ

اندي وډارکړی اوپاکستان ته يې اوس امريکا غواړی چې داشرف غنی دتلي زياتولو په موخه روس اوشمال په طالب ب

ھم ھدايت ورکړي چې الس پوڅي دی نوره لږ درغلي کړه نو دسولي په نوم به يې څه طالبان په دولت کې يو ځای 

کړی چې شمال ورباندی ويروي اوڅه طالبان په شمال کې نظامي منورونه ترسره کړی چې ګوری شماله  سر پورته 

 که موږ دوزير داخله خبروته ھم .ږی لکه دبدخشان اوکندوز پيښي ښي بيلګې دینه کړی دغه بالګانی درباندی نازلي

) په جنوب کې جګړه منطقوی ابعاد لري خو شمال کې جګړه داخلی موضوع دی(لږدقت وکړو ھغه په ډاګه وويل چې 

جګړه بول نو دوزير صيب له خبرو داسي څرګنديږی چې په داخل کې داسي کړۍ شتون لري چې دافغانستان شمال ته 

غواړی چې دغه پروژه دامريکا له پلوه ترسره کيږی  خو دغه يوازی ډير شديدمناورونه دی اووزير داخله ھم خپلو 

عسکرو ته دعمل بالمثل حکم کوی خو په دغه مرحله کې روس ھم چپ نه پاتي کيږی اوروس په دې پوھيږی چې له 

وطالب په شمال کې بريالی نه دی  ځکه چې په شمال کې کلونو کې ووخ) ١٩٨٠(شماله پيښاور جوړه وی کوم چې په 

طالبانو سخته ضربه خوړلی اوبريالی نه دی شوی اونه تاجک ورته ډوډۍ ګانی اوشپي ځايونه ورکوی نو په راروانو 

حاالتو کې به يوڅه نسبی امن رامنځ ته کيږی ځکه چې دروس اوامريکی دواړو کسان په دولت کې پنځوس پنځوس 

ّ لري  که امريکا سياسي مناورنه کوي نو روس ھم پ مستقيم اوغير مستقيمه بڼه منورنه ترسره کوي خو فيصده برخه

  .ورته نه تسليميږی

که چيری موږ منطقوي حاالتو جاج اخلو نو ګورو چې يوې خوا پاکستان دچين سره دکاشغر دالری په اړه السليکونه 

 په خپل الس ھالک ،مجبوردی چې په خپل الس جوړ کړی افراطيانکوی او امن ته اړتيا ليدل کيږی نو پاکستان بيا 

 ھندوستان اکړی اوپه دغو تجارتی قراردادونو په وسيله  ھند له تجارتی ساحني څخه ويستل کيږی اوله بلې خوا اوبام

رت ته سفر کوی چې ھندوستان به يې فکرنه کوم داسي دزړه اخالص تجارت ته پريږدی ځکه چې امريکا ھم دغه تجا

چې ھند ته دې خنډوي اوچين دې اروپاته الرپيداکړی يو ډول تضادونه رامنځ ته کوي ترھغه پوري چې پاکستان له 

روسي سره ګوتي پټي نه کړی اوګوتو پټونه به ورته په ډيره لوړه بيه تمامه شي اوامکان دې ونه لري چې دغه 

  .کارترسره شي

ظرکې ونيسو چې ھغوی ھم نه غواړی چې افغانستان دې امن وي ھغوی  نو له بلې خوا دايران مسله ھم موږبايد په ن

ھم لومړی دشمن داعش دی چې ايران ته به ځان رسوي اوداعش يوازی نښي موجوديت لري څومره چې تبليغ کيږی 

په دغه کچه نشته دی که افغانستان دھند سره تجارتی الري په اړه ھوکړه کوي نو څرنکه به دھندوستان مالونه 

غانستان له الري اروپاته ځي اوپاکستان به ھمداسي چپ اوغلی ورته ګوری داھم په خپل وجود کې ستونزمنه خبره داف

دی اود خيبر پختونخوا وزير راتلل ھم افغانستان اودلته يې رسمی تشريفات ورکول ھم له ياد ايستل نه دی پکار نو 

 اوپاکستان له بلې خوا ايران ، اوبه اوداعش چې په خلص داچې دامريکا اډې اوروس تضاد له يوې خوا دھندوستان

  .افغانستان کې نښي شتون لري  داھم يوه لويه معضله دی

 اواساسی مسله دلته دی چې که سوله اوامن رامنځ ته شي دامريکی اډی ھم ترسوال الندی نيول کيږی نودغه 

وزوي اودلوړقدرتونو داقتصادی اوتجارتي قضاياوی په نظر کې نيولو سره افغانستان خلک به ھمداسي په اورکې س

منابعو به ښکارکيږی ترھغه پوري چې دافغانستان په خلکو کې يوه خالقه روشنفکره رھبري رامنځ ته نشي چې 

افغانستان له دغه تضادونو څخه ديو وحدت په طرف بوځي اوامن سوله سوکالي رامنځ ته شي نو په داسي شرايطو کې 
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 ژبني ، قومی ، شن فکره نه بلکې خالق روشن فکرو ته اړتيا ليدل کيږی چې دسمتي ،يوازی رولکه افغانستان 

ايمانداره وي، مفسد، جاه طلب او دخلکو په وينو يې السونه نوي سرشوې اړتيا  نه پورته معتقد ، اومذھبي اختالفاتو

څخه افغانستان راوباسي ملی ليدل کيږی چې ديو واحد مستقل افغانستان له پاره مبارزه وکړی اوله دغو تضادونو 

وحدت رامنځ ته کړی اويو حاکميت ترچتر الندی ټول وګړی په صميمانه فضاء کې ژوند وکړي اودھمدغه ورځي په 

  ھيله  

  

  خذ أم

...............................................................................  

  )۵۶الی۵۵(ی تيحانيف ژباړن عزيز اريانفرمخ پروفيسورداکټريور)نبردافغانی استالين)(١(

 

 


