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  ۲۰۲۱/ ۰۸/ ۱۶              ډاکتر لمر

 

 د افغانستان اوږدې غمیزې ته لنډه کتنه
 

د استانبول د غونډې ډنډورې هم په اوبو الهو شوې او طالبان هم ارګ ته ورسېدل، خو د افغنستان د تلپاتې غمېزې 
د سولییزحل الره باید په نننیو شرایطو کې راوایستل شي. د ډاکتر عبدهللا د ټیم او د اشغال په موده کې د فاسدې 

یست، ډم، مال او هرې بلې بال پږي یې ځږه کړي ول. د  واکمنۍ په طرحه کې داسې څه لیکل شوي ول، چې د کمون
وزیر   لومړی  یې  به  تر څنګ  او  ولسمشر وي  به  یو  وو، چې  یاد شوی  پکې  واړندیز  واکمني  انتقالي  کلني  درې 
»صدراالعظم« وي، مګر هر یو به څلور مرستیاالن »معاونین« لري، چې ما ته څه عجیبه نه ښکارېدله، خو د ملت  

 .ه بیا بله وه، چې د واک ورونه یې د خپلواکي مبارزینو ته پرانیستل او طالبان تر ارګه ورسېدلغوښتنه او فیصل
له بل پلوه د السپوڅې ادارې په وکمني کې د فدرالیزم د انډوخر فکرونه راشنېدل شوي ول او د ګوتې پر ځای غواړي  

کلنې    ۵۰نه هم د بکوف ډلې د افغانستان له    په خپلو غرو کې سوک ومنډي، مګر له بده مرغه نه سلطانعلي ګوسفند او
غمېزې پند واخیست او نه هم د مرحومینو مجددي او رباني له واکمنیو سر په سد شو، چې له لسهاوو زرو ککرې یې  

 .یوازې په کابل کې نسکورې کړې
خلي او تر ننه پورې  نېټې له کودتا څخه منشه ا  ۲۶هـ ش د چنګاښ د    ۱۳۵۲له بده مرغه د افغانستان د غمېزې پیل د  

میلیونونو انسانانو وژنه، په میلیوناوو معیوبین، معلولین، کونډې، بورې او یتیمان شول.   ۳غزېدلې ده، چې پایله یې د  
میلیونه افغانان په نېشیي توکو روږدي دي او ټولنه د انارشیزم په نشه مسته ده، چې لیا هم د یو   ۳د دې تر څنګ تر 

ه سر کې نه تاوېږي، خو اوس د امارت اسالمي پتنګان پر واکمني رامرش دي او د ارګ او بل د درک فکر یې پ
 .څنډو ته رارسېدلي دي

کلونو د غمیزې لوبغاړي نن هم د اشغال له فلسفې سره نغښتي دي او د افغان ولس یې هم    ۵۰د افغانستان د وروستیو  
هم په لوېدیزوالو وځپلو، خو بیا هم د افغان عقل نه پوهېږم، په روسانو، هم په عربانو، هم په پاکستان، هم په ایران او  

چې په سر او که په پښو کې دی! ځکه چې داسې اوږدمهاله په خپلو وینو کې لمبول کېږي، خو دغه ملت لیا هم د  
  خوشباوري په کنده کې پروت دی، خو له طالبانو اوس تمه کېږي، چې د افغانستان اوږدمهالې غمیزې ته د پای ټکی 

 .کېږدي او د خپلې لومړنۍ وکمني اشتباهات بیا تکرار نه کړي
د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت له لومړۍ ورځې د افغانستان په کدري سیستم کې یو ستر غوبل رامنځ 

ي  ته شو. ډېر ښه علمي، مسلکې، ملکي او نظامي کدرونه بندي شول او یو شمېر یې لیا له تېغه تېر شول. د واک واګ
 یې ټیت رتبه منصبدارانو او خورد ظابطانو ته

ورکړل، چې په ټولو برخو کې یې د اداري، نظامي او علمي کدري سیستم وېجاړ کړ، ځکه له هغه مهاله ویل کېږي،  
 !چې: شهر شهر خربوزه است، خر در بست شېر کار مېکند او د لنډو ونو سورۍ اوږد شو

نا اهلو نظامي، استخباراتي او اداري پلویانو نسکور کړ، چې ستمي دستګیر له بده مرغه سردار محمد داود هم خپلو  
پنجشېري په خپلې یوې لیکنې کې دې ته نغوته کړې، چې ګواکې د انقالبي شورا چیرته راغونډه شوې وه او ټرن 

ې ټول غړي امام الدین ساپی چې اوس په ناروې کې دی، راغی او انقالبي شورا ته یې راپور ورکړ: د یحی د کورن
 !«مې سټ کړل! په ارګ کې مقاومت ختم دی »من نفهمیدم که ست چې معنی داشت
هزار« پېښې ته نغوته وشي بس  ۵د خلقیانو او پرچمیانو د ظلمونو نښې نښانې ډېرې دي، چې په هالنډ کې د »لست  

پکار دي، چې د خلقیانو  به وي، ځکه دغو ډلو په افغان ولس هغه مېچن وچلوله، چې دغه مظلوم ملت ته څو پېړۍ  
او پرچمیانو د ظلمونو تاثیرات جبران کړي. له بده مرغه د مهاجرو لړۍ، د وژلو فکر او د ملک پلورلو فلسفه له  

 .دغو خلقیانو، پرچمیانواو بیا مجاهدینو دغو نننیو تکنوکراتو واکمنو ته د امریکایي غوبل په مټ په میراث پاتې ده
کمنیو هم پر افغان ولس داسې پېرې وکړې، چې د دونیا ټول موجودات ورته الس تر زنې  د مجاهدینو یا مجاهلینو وا

کېناستل، چې دا لیا څه ډول مخلوقات دي. باید یاده شي، چې د مجاهدینو په غوبل کې هم پرچمیانو او هم خلقیانو خپله  
ره یې داسې کاواکه کړې، چې نور  ونډه درلودله، ځکه ډاکتر نجیب پښتني سیمې داسې وځپلې او د شمال ټلوالې لپا
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یې سېک ختلی وو، خو شمال کې یې د روسانو په مراوده دومره موډرنې درنې او سپکې وسلې ځای پر ځای کړې،  
 .چې اخر یې د مرحوم نجیب د واکمني رېښې هم ورغوڅې کړي

د خپل موجودیت لپاره اړ  باید یاده شي، چې افغانستان یو بې وزله زراعتي او په وچه کې راګیر مملکت دی، ځکه  
دی، له سیمییزو او زبرځواکو ملکونو سره په احتیاط ورشه درشه وکړي، ځکه که ډېر تریو شي او یا ډېر خوږ شي،  
نو هرو مرو خپل سر خوري، ښه ویل شوي، چې: مه دومره تریخ شه چې تو دې کړي او مه دومره خوږ شه چې  

 !ودې خوري
خپل هېواد دغه تنګدستي محسوس کړې وه، ځکه په دویمه نړیواله جګړه کې  مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د

افغانستان ناپېیلی پاتې شو او وروسته له دویمې نړیوالې جګړې یې د سړې جګړې په موده کې د لوېدیز او ختیز تر  
ې ویل کېدل، چې د منځ یو نسبي توازن وساتلو او افغانستان ګام پر ګام پرمختګ کولو. هغه مهال په عربې ملکونو ک

افغانستان دولتې اداره په ډېرو مجربو او متخصصیونو سمبال ده، چې وزیران، ولیانو او نورو کدرونو یې لوړې 
 .زدهکړې لري او ګڼشمېر یې په بهرنیو هېوادونو کې زده کړې تر سره کړي دي
تله درنه شوه، چې د شمال والیتونو   له بده مرغه د سردار محمد داود خان په واکمني کې په افغانستان کې د شوروي

په ګڼشمېر پروژو کې روسان په کار ګومارل شوي ول. د شبرغان په تفحصات )بندر آقچه( او په جر قُدوق کې د  
روسان لپاره خپل د بودوباش شهرکونه »ښارګوټي« جوړ شول. په نظامي برخه کې هم روسان بې برخې پاتې نه  

ي اتحاد ته ولېږل شول، په افغانستان کې په نظامي برخه او حتی تحصیلي برخه  شول. ګڼشمېر نظامي محصلین شورو
کې روسان مشاورین وګومارل شول. پولیتخنیک د پرچمیانو لپاره او حربي پوهنتون د خلقیانو لپاره د لېننیزم مرکزونه  

سواره راغلل او د روسي    شول، چې پایله یې د خلقیانو کودتا شوه او پرچمیان د بکوف په مشرۍ په روسي ټانګونو
 .ځواکونو د اشغال زمینه یې برابره کړه

افغان ولس دې ته اړ شو، چې د خپلواکي په مبارزه الس پورې کړي، خو له دغه حالته پاکستان، ایران او لویدیزو 
رلو. له بده ملکونو سًو استفاده وکړه او افغان ولس یې الستړلی د پاکستان هفت ګانه او د ایران هشت ګانه ته وسپا

مرغه د دغو ډلو تر څنګ هېڅ مترقي افغان بهیر ونشوی کولی سر پورته کړي، ځکه ټول مالي امکانات د دغو ډلو 
د رهبرانو او د دغو ملکونو د استخباراتي کړیو په واک کې ورکړل شوي ول او یا دا چې په افغانانو کې د ملي 

 .انسجام پوهه او استعداد نه وو
ا کې رېګن واکمن شو، نو په شوروي اتحاد کې هم د سرې قوا د ایستلو ذهنیت پیاوړی شو او له کله چې په امریک 

کاله یې په افغانستان کې د تېښتې پالنونه پاخه کړل. لومړی یې د پنجشېر له قوماندانانو سره اړېکې ښې کړې،    ۱۹۸۱
میالدي کال کې    ۱۹۸۵اتحاد کې په  چې له مرحوم احمد شاه مسعود سره یې ګڼشمېر تړونونه هم وکړل، خو شوري

د ګورباچوف له راتګ سره د روسي ځواکونو د تېښتې ګاډی هم ګړندی شو، ځکه نو د خپلې قوا د ایستلو لپار یې  
 .خپل دوکترین جوړ کړ

کال یې د ګروموف په مشري    ۱۹۸۹کال کې د روسانو د شپږو بوتلیونونو د راووتلو پرېکړه وشوه او په   ۱۹۸۶په  
اکونه له افغانستان ووتل، خو د افغانستان لپاره د روسانو نظامي ستراتېژي دا وه، چې افغانستان باید لږ تر  ټول ځو
کلونو کې په خپلمنځیو جګړو کې ښکېل شي، چې په دغه موده کې شوروي اتحاد )روسیه( وکولی  ۱۵یا  ۱۰لږه تر 

عده شي، ځپل شوی شوروي اتحاد تر یو بریده  شي، خپل ځپل شوی اقتصاد ورغوي او د سا ایستنې موکه ورته مسا
 .بیرته ورغوي

دغه مخې ته د رسېدلو لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړل. لومړی یې ډاکتر نجیب د کارمل د ځایناستي په بڼه  
م وټاکلو او یو شمېر امیني خلقیان یې له پُلچرخي راخوشې کړل. د نویمو کلونو په پیل کې یې په مسکو کې له مرحو

برهان الدین ربانې سره ولیدل او د واک د انتقال ژمنه ورسره وشوه. په ینجشېر او سالنګونو کې د احمد شاه مسعود 
 سره داسې مرستې وشوې،

چې وکولی شي د سیمې له قوملندانانو سره د نظار شورا جوړه کړي. د کشتمند په هڅو یې بامیان کې د هشت ګانه  
مند د وطن له ګونه استعفا وکړه، چې د روس په نغوته خپل زارېګان سره منسجم ډلې په یوه غولي کېنول او کشت 

 .کړي
په افغنستان کې د ننني رشید دوستم او پروني ګلم جم ناندرې پیل شوې. په نویمو کلونو کې د محمود بریالي په مشري  

چې کارمل به ویل »دیګ که    د کارمل د ډلې د بیا پیاوړېدوهڅې روانې شوې، د مجید سربلند له خولې ویل کېږي،
برای ما نمی جوشد، در آند ګ.. بجوشد! همدا ډول د سرپل )غفار پهلوان(، د فاریاب )رسول پهلوان، مالک پهلوان،  
شراب بېګ، حفیظ پهلوان( او د جوزجان )دوستم پهلوان، لعل پهلوان، عمر بای او نورو پهلونانو په ګډون( فرقې 

کال کې د دوستم، مسعود، مزاری او د پرچمیانو اتحادیې د نجیب د دولت د پای   ۱۹۹۲جوړې شوې، چې پایله یې په  
 .ټکی کېښود

کلونو    ۱۰د روسانو له سیاست او ستراتیژي سره سم باید د افغانانو تر منځ قومي، مدهبي او ژبني جګړه لږ تر لږه تر  
کې روسي مشاور له یو ازبک قوماندان  پورې وغځېږي. ډاکتر داود جنبش په خپل یو کتاب کې لیکي، چې په موټر  

سره خبرې کولې او مکرر یې ورته یادوله، چې د افغانستان ازبک، تاجک او هزاره باید د پښتنو پر ضد متحد شي! 
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خو ډاکتر داود وایي، چې په دغه بحث کې یې مداخله وکړه او روس ته یې وویل، چې د افغانستان په چارو کې بایډ 
د درېځ په برخه کې څو   «BBC» همدغه ډاکټر صیب د امریکایي اشغال په ترڅ کې بیا د  مداخله ونه کړي، مګر

 .کاله د اشغال د فلسفې پروګرامونه جوړول
پورې پخپلو کې سره وخوړل.    ۱۹۹۶څخه تر    ۱۹۹۲ګانه له    ۸ګانه او   ۷د روسانو له تکتیک سره سم د افغانستان  

ې عزته شول، ملکالطوافي د هېواد پر هر ګوټ کې واکمنه شوه او ښارونه ونړلو شول، انسانان ووژل شول، خلک ب
یوه داسې انارشي یې رامنځ ته کړه، چې لمبې یې تر ګاونډیو هېوادونو پورې ورسېدلې. په کابل کې تر لسهاوو زرو  

 .انسانان ووژل شول، چې د طالبانو د راتګ پېالمې یې رامنځ کړې
ستان ته امنیت راغی. بن الدن هم افغانستان ته راورسېدلو. القاعده هم هم فعاله  طالبان خلکو په ورین تندي ومنل. افغان

شوه. د خلکو حوصله سر ته ورسېدله. د نړۍ رسنیو د چانواري، متروکو وهلو، السونو غوڅولو په انځورونو ډکې  
کال د    ۲۰۰۱چې د  شولې. امریکا او نور صلیبیانو ته یې پلمه جوړه کړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي،  

 .نېټې له پېښې سره سم د طالبانو واکمني په نښه شوه ۱۱سپتامبرد 
کال د فبروري میاشتې په پیل کې له مال محمد عباس آخوند سره خبرې وکړې او د لویدیزو ملکونو د   ۲۰۰۱ما د  

کمني د پرځولو پالن ممکن یرغل د ګواښ ټینګتې مې ورته وکړې، چې روسان او امریکایان دواړه د طالبانو د وا 
 لري، تاسو باید ژر تر ژره خپلو کړنو ته پام وکړی،

ملت درڅخه ناراضي دی. د السونو د پرېکولو پېښې باید له منځه یوسی، پر ځای یې نغدي جرېمې کېږدي، ځکه 
کال مې   ۲۰۱۲افغانستان هسې هم له معیوبینو او معلولینو ډک دی. د القاعدې د بې ځایه تبلیغاتو مخنیوی وکړی. په 

د کابل په خوشال مېنه کې له ښاغلي سید اکبر آغا سره ولیدل او د افغانستان د روانې جګړې په اړه مې خپلې اندېښنې 
 .ورسره شریکې کړې، چې د سولې او افغانانو د تفاهم هلې ځلې باید په ټول افغانستان کې پیاوړې شي

نېټه د طالبانو واکمني په کابل کې ختمه   ۱۶ل شوه او د نوامبر په  نېټه پی  ۷کال د اکتوبر په    ۲۰۰۱امریکایی یرغل د  
شوه او تکنوکراتانو او شمال ټلوالې السپوڅې واکمني د امریکایي اشغال تر سیوري الندې رامنځ ته شوه، چې دا دي  

ښار په هر    شل کاله یې د فساد، ظلم، غلې غوبل رامنځ ته کړی دی. د مهاجرینو لړۍ لیا پیاوړې شوې ده، د کابل
 .میلیونو اوښتی دی ۳ګوټ کې په نشه یي توکو روږدي خلک تر سترګو کېږي، چې شمېر له 

د امریکایي اشغال تیوریسنان ښاغلی احدي، ښاغلی اشرف غني او پاکستانی عبدالرشید باید افغان ولس او نړیوالو ته  
کلونو کې د    ۱۴ې مرستې یې په لومړیو  دخپلو شومو پالنونو ځواب ورکړي. ښاغلی کرزی، چې د ملت په نامه شو

سلنه ملت لیا هم د لوږې په کرښه ژوند کوي او عامالمنفعه ډېر لږ پروژې پلې    ۹۹زورواکانو تر منځ ووېشلې او  
 .شوې دي، باید ځواب ووایي

مینه برابره تریلینو ډالرو په لګښت تمامه کېږي، د امریکایانو د تېښتې ز  ۳دا دي وروسته له شلو کلونو جګړې، چې د  
اونیو په ترڅ کې د افغانستان    ۲شوه. د امریکایي سولې د پروګرام وږدوالی د دې سبب شو، چې د طالبانو ځواکونو د  

ټول والیتونه ونیسي او اوس د ارګ څنډو ته رسېدلي دي او نن یا سبا به د اشرف غني واکمني هم نسکوره شي او د  
 .طالبانو واکمني به بیا راج چلوي

د پورته یادشویو پېښو په لړ کې دې پوښتنې ته رسېږو، چې د هېواد د پرمختګ، د خلکو د هوساینې لپاره څه وکړو. 
افغان ولس ډېر ځپېدلی دی، زورول شوی دی، شهیدان لري، هېواد بې وزله دی، نو د ټولنیزو پرهارونو د درمل 

یت په برخه کې جوت ګامونه پورته شي، د قومي شخړو  لپاره باید له زغم، پوهې او رحم څخه کار واخستل شي. د امن
 .مخنیوی وشي او له بهرنیو ملکونو سره د تفاهم او ګډ کار روحیه پیاوړې شي

د افغانستان د هرې علمي برخې کدرونه باید وژغورل شي، چې خدای مه کړې د شیطانتونو د لړۍ قرباني نه شي.  
سلمان په سترګه وکتل شي او درناوی یې وشي او انساني کرامت یې د افغانستان هر وګړي ته د یو انسان او یو م

وساتل شي. یو مسلکي کدر نه د ټوپک زور لري او نه هم د جنګ په سلسلو کې ښکېل دی، ځکه نو د کدرونو په  
 ساتنه کې باید ډېر غوور

 .ني،ی یې وشيوشي. د عاملمنفعه پروژې باید د افغانستان په ټولو سیمو کې پلې شي او د ورانېدو مخ
دې ورځو کې یو شمېر لیکوال په دې هڅه کې دي، چې د اسالم پوهنې په رڼا کې یو شمېر ټولنیزې پېښې راوسپړي، 
چې ګواکې طالبانو ته د اسالم په برخه الرښوونې وکړي، خو موضوعګانې یې دېرې سطحي او له اخالقي اړخه  

فغان ملت د هویت په جوړولو کې خپلې هڅې پیاوړې کړي. ضعیفې دي. ښه به دا وي، چې دغه ښاغلي لیکواالن د ا
د ملت جوړونې او هویت یوه برخه ژبه ده، چې پښتو هم د دري تر څنګ د افغانستان ژبه ګڼل کېږي، ځکه نو باید  
هڅه وشي، چې پښتو ژبه په یو معیار ولیکل شي او هغه پښتانه چې د ژبې صالحیتونه خپل ګڼي باید د لوېدیزې، 

و ختېزې لهجو تر منځ د پیاوړي کېدو رښکۍ وغزوي، ځکه د پښتون قوم اتحاد د افغانستان د ټولو قومونو د  منځنې ا
 .هوساینې پیالمه ده
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