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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۸/۱۶

ډاکتر بادام شفق

د استقالل د ورځي په هکله
لکه چې ټولوته معلومه ده  ،افغانانو په  ۱٩۱٩كال كې د شاه امان
هللا غازي (رح) تر قیادت الندې دالسه تللې آزادي بیرته السته
راوړه .خو افغانانو د دغي آزادۍ مزه ال نه وه څکلې چې وطن مو
د انګلیسې ګوډاگیو (مزدورو مالیانو حضرتانو او پیرانو) په مرسته
د غلو السته ورغله .له هغي ورځې وروسته مو د وطن د استقالل
سرنوشت کله د خلکو تر سترګو پټ او کله په څرګند ډول د لویو
نړیوالو قدرتونو په ناولو السونو کې وو او دی .لیري نه ځم  ،د
وطن څخه د امان هللا خان تر هجرت وروسته د غله حبیب هللا کلکاني
نهه میاشتنۍ دوره د انګریزانو او انګریزي معاش خورو مالیانو،
حضرتانو او پیرانو په ښکاره فرمایش چلیده .محمد نادرخان او د
هغه زوي محمدظاهرشاه چې د سیاست په نبض پوهیدل ،د نړیوالو
قدرتونو او ګاونډیانو سره ئي د مثبتي بیطرفۍ ترنامه الندې ګذاره
کوله .هغوې پدې پوهیدل چې خپله څه نلرو او دستنې او تار نه
نیولې تر هوائي جازه هر څه ته محتاج یو ،نو د هر چاء خیال ئي
ساته .هم ئي مسکو خوشاله ساته او هم واشنګټن او لندن ..
سردارمحمد داوودخان دآزادۍ خی االت په سرکې لرل  .هغه په لومړي سرکې مسکوخپل دوست ګاڼه  ،خوچې پدې
پوه شوچې دوست ئي ممسک دی ،نو دپطرولوله برکته ثروتمندوعربو ،ایران اوپیسه دارې غربي نړۍ ته ئي مخه
کړه  .روسانوچې افغانستان دخپل نفوذساحه ګڼله ورباندې بده ولګیدله .
داوودخان دخلقیان په واسطه راچپه شو .ترکي اوامین فکرکاوه چې دوې ګوندې آزاد خلک دی اوشورویان ئي فکري
ملګري اودوستان دي اوبیدریغه مالي اوسیاسي بال عوضه مرسته به ورسره وکړي  .خوداسې نه ه  .هغوې دواړه
غولول شوي وو .دروسانو دادواړه نه خوښیدل .ځکه چې دوې دواړودیوی خواء دآزادومشرانو اکټونه  ،اوکله کله به
ئي دروسانودخوښي خالف کارونه کول اودبلې خوائي دروسانواصلي اشنایان پرچمی ان خوابدی کړي اوله سیاسی
قدرته شړلي وو .نوځکه ئي یودبل په مقابل کې ولمسول  ،ترڅوپخپلومنځوکې یوبل ووژني اوخپل اصلي ملګری
کارمل اودهغه ډله قدرت ته راولي  ،چې همداسې ئې وکړل .
د ۱٣٥۸كال دجدي په شپږمه وطن شوروی فوځیانو په څرګندډول اشغال کړ .که څه هم د ۱٩۸٩كال په فبروري کې
شوروي عسکرله افغانستانه ووتل  ،ولې افغانستان ال لدې کبله پوره آزادنه وو ،چې له هره لحاظه دشوروي په
مرستومتکي وو .
ترڅوچې د ۱٣٧۱كال دثورپه آتمه روسانودډاکترنجیب هللا حکومت دمالبرهان الدین رباني اودهغه دفوځي قوماندان
احمدشاه مسعود نه ،چې دشوروي جاسوسي شبکي،کا ګې بي ،ال دمخه پټې جاسوسي آړیکې ورسره ټینګې کړې وې،
قرباني کړ او د(مجاهدینودګډوډۍ حکومت) منځته راغی .دمجاهدینوپه ( ګډوډیزم) كې ،استقالل څه چې دانسان
فردي آزادي هم له منځه الړه .وطن موپه مکمل ډول دپاکستاني  ،ایراني  ،اوروسي ګوډاګیانو السته ولویده .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترڅوچې په  ۱٣٩٤كال كې دطالبانوتحریک په سپین بولدک کې ظهور وکړ اود ۱٣٧٥كال دمیزان په پنځمه ئي
کابل ونیو .داتحریک چې دجوړیدوسره سم ډیرژردپاکستان داستخباراتوپالس کې ورغی  ،او داستقالل ِجلَب مودآي
اس آي پالس کې شو .
د 2001کال په اکتوبرکې امریکائي فوځ دشمالي ټلوالې دمزدورومشرانواو ملیشوپه مرسته افغانستان اشغال کړ او
قدرت مستقیما ً امریکای انو اودهغوی ګوډاکیانوته پالس ورغی اوتراوسه دهغوي پالس کې دی .
اوس دوطن نیمه خاوره دپنجاب دګوډاګیانو( طالبانو) اونیمه خاوره د امریکائي ګوډاکیانو( حكومت ) پالس کې ده.
طالبانوته کالشنکوف ،راکټ  ،مرمۍ  ،معاش  ،فوځي ټرینینګ  ،پاسپورت اوپناه ګاه دپاکستان استخباراتي اداره،
آي اس آي ،ورکوي  .اوکه پورتنۍ مرستې ورسره ونشي  ،لس ورځي هم نشي جنګیدلی .نودطالبانومشران مجبوردې
چې دخپلې بقاء اوجګړې ددوام لپاره دپاکستان داستخباراتي اداري (آي اس آي ) ټول آوامر اودساتیر ومني .همداسې
ئي حکومت درواخله  .دحکومت درئیس جمهمورنه نیولې تر عسکر اوپیاده پورې معاش اوسالح امریکایان ورکوي
 .اوکه امریکایان دا کومکونه ورباندې قطع کړي  ،حکومت یوه میاشت هم دوام نشي کولی .له همدې کبله حکومت
مجبوردی چې دسپینې ماڼۍ دهرماموراوپنتاګون دهر افسر امرته غاړه کیدي .
مشهورمتل دی چې وائي ( كسیكه نان میدهد ،فرمان میدهد) .
نتيجه:
حكومت دامریکاء اوطالبان دپاکستان مرستوته احتی اج دي ،اوبیله دغومرستو دوام نشي کولی .لدې کبله حکومت
اوطالبان دواړه مجبوردي چې دخپلومرسته کوونکو هیوادونوهره غوښتنه ،دستوراوامر ومني  ،لدې کبله افغانستان
مکمل استقالل او آزادي نلري اودافغانستان په باب ټول عمده سیاسي تصامیم په سپینه ماڼۍ او اسالم آبادکې نیول
کیږي  .حکومتې اوطالبي مشران ټول پدې پوهیږي  ،خودشرمه ئي په خوله نه وائي  .نوافغانستان یومستعمره هیواددی
اوکامله آزادي به ترهغي ونلري چې په اقتصادي لحاظ پخپلوپښونه وي ودریدلی ،دعسکر قروانه  ،دمامور او افسر
معاش مو ددولت دخپلې خزانې نه وي حواله شوي او رښتیني وطنپزست او اودافغانانو لخواء په رښتیني معناء
دموکراتیکواو آزادورایو انتخاب شوی زعامت منځته نه وي راغلی .
ــ دافغانستان دآزادې خوښونکو خلکو او وطن دکاملې آزادۍ په هیله!
ــ د استقالل د بیرته ګټلو د معرکي د قهرمانانو ،په سرکې د هغوې د ستر ساالر غازي آمان هللا خان اروا دې ښاده
وي!

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

