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 افغانستان غمیزی پیل او پایلي د
 تاریخ ژوندي پاڼه د

 

یزه خندونکې ننداره او غم تاریخ تکراریږي لومړی د غمیزی په توګه او پای یي ریشخند وی، په تاریخي پیشو کې 
د یوی سکی دوه مخونه دي. تام هانکس په هالیود سینما کې د چارلي ویلسن جګړې فلم د سینما په پردی نندارچیانو 

 .ته وړاندی کړ
 

کلونو په پیل کې  1980د  چارلي ویلسن د امریکا د تکزاس ایالت د دموکرات ګوند د کانګرس استازۍ وو. ویلسن 
کولي تر څو افغان مجاهدین د شوروي اتحاد د سور پوځ پر ضد وجنګیږي او د افغانستان جګړې لپاره وسلې چمتو 

 .دا په ښکاره توګه د خندونکی نندارې پیل وو
 

دا فلم د جورج کریل د کتاب پر بنسټ جوړ شوی وو، د فلم او کتاب بی ساری کیسه د تاریخ تر ټولو پټ پوځي 
لې چمتو کوي تر څو په جګړه کې د سور پوځ سرتیري عملیات بربنډوي چې څنګه افغان مجاهدینو ته د جګړې وس

 .ووژني او دا عملیات باالخره د شوروي اتحاد د پاشل کیدو المل شول
د راتلونکی په اړه چې څه به پیش شي  Freedom Fighters د افغان د ازادۍ جنګیالیو عجبه خبره داده هغوی 

 .په وړاندیز کې پاته راغلل
 

رنامی د بوش د نیو لیبرال ډلګۍ په مرسته د غبرګون ګوزار په توګه د سپتمبر یوولسم د چارلي ویلسن تاریخي کا
تراژیدی وزیږوله، وګورئ اوسنې خونړي برید او شل کلن اشغال د فلم بله ننداره ده. د جورج کریل په کتاب کې د 

  : ویلسن له قوله داسې لیکی
وګه بدله شوه او هغه خلک چې دا ویاړ وګټل د ستایلو وړ ټول څه چې پیش شول دوی پدی ویاړي او نړۍ بشپړه ت  “

 ”. دي، هغو ستره قربانی ورکړه مګر په پای کې موږ په سپیره ډاګ پریښودل او فلم پدغو ټکو رانغاړي
 

تر څو چې لوستونکې او اوریدونکې خلک د جیو پولټیک تاریخ څخه په بشپړه توګه برخمن نه وي چې څنګه افغان 
کلونو کې القاعده او طالبانو ته ور وګرزیدل. ویلسن افغان ګوریالیي ډلو ته په  2000او  1990و په ازادۍ جنګیالی

 .ملیونونو ډالر چمتو او ورکړل، مګر هغه پدی کې پاته راغی چې ددغو کړنو پایلو سم وړاندیز ونشوی کولي
 

،  تحده ایاالتو افغانستان ته شا واړله کال کې د شوروي اتحاد پوځ له افغانستان ووتل دامریکا م 1989کله چې په 
افغانستان په ژور سیاسي کړکیچ کې یوازې پریښودل او افغانان په ویجاړونکې کورنۍ جګړه کې ښکیل شول. امریکا 

 .د وروستي لوبې په اړه سوچ ونکړ او باالخره دپیشو کمیډې په تراژیدۍ واوښتل
 

ې د بن الدن او عرب جنګیالیو د اډې په جوړولو کې مرسته وکړه په ډاډ سره ویالی شو چی امریکا په افغانستان ک
 .او ویلسن په پټه په ملیونونو ډالر او وسلي ورته چمتو کړي

 

 :؟ایا دا یو رښتیا تریخ حقیقت نه وو
 

یی د شوروي اتحاد له پوځي  -آی -بل څرګند حقیقت چې فلم او کتاب دواړو کې یادونه نده شوی هغه دا چې سی
یي په قانوني ډول پټ عملیات تر سره کړي -آی -ې د افغان مجاهدینو مالتړ پیل کړ. ددی لپاره چې سی یرغل مخک

 .اجازه تر السه کړه د ولسمشر جیمی کارتر 
 .یي ته واک ورکړ چې له مجاهدینو پټ مالتړ ته دوام ورکړي-آی -په کتاب کې راغلی چې ولسمشر کارتر سی
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کال په جوالی    1979په میاشت کې په افغانستان برید وکړ ، په حقیقت کې دکال د دسمبر  1979شوروي پوځ د 

دشوروي له یرغل امریکا مرستې جاري وساتلي. دا کار د کارتر د ملي امنیت د سال  کی شپږ میاشتي مخکې 
 .بریژینسکی په مشوره تر سره شوی کار 

ما ولسمشر کارتر ته یو یادښت “ سره په مرکه کې ومنله :  له فرانسوي ورځپاڼې  کال کې  1998په  بریژینسکی 
ولیکل چې دا مرستې به شوروي اتحاد پوځې مداخلې ته وهڅوي، بریژینسکی پدی پښیمانه نه وو ځکه شوروي ددغه 

ا هغه ورځ چې شوروي پوځ دافغانستان خاوری ته ننوتل م  .... پالن په پایله کی دافغانستان په تلکه کی بند پاته شو
اوس ددی وخت رارسیدلی چې دویتنام د جګړې غچ واخلو او روسانو ته سبق “ جیمی کارتر ته داسې ولیکل : 

کال په یادښتونو کې  1996یي پخوانې مشر رابرت ګیټس هم د  -آی  -د امریکا د جنګ وزیر او د سی   “ . ورکړو
 .دا خبرې تائیدوي

 
د  واشنګټن شوروي اتحاد ته باروتو په توګه استعمال شول، تر څو  پدغه جګړه کې د توپ ګولیو او افغان مجاهدین 

ویتنام جګړې سبق او بدل ورکړي. هغه څه چې افغان مجاهدینو دامریکا په پیسو او وسلو وکړل شوروي اتحاد له 
 . په بشپړ ډول وپاشل شو تاریخي ماتي سره مخامخ او باالخره ټولنیز سیستم 

 
او عملیات امریکا ته په ګرانه بیه تمام شول، امریکا غوشتل زبر ځواک سیال د افغان همدا پټ غیر قانونې مرستي 

 .را وغورزوي مګر په عین حال د خپلو شومو امپریالیستي موخو بدی پایلې هم ولیدلي مجاهدینو په زور 
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