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 ناورینونو تفکیک ورځو دپه هیواد کې د دو تاریخي 
 

افغانانو  افغانستان په تاریخ کې بې سارې ورځې ثبت شویدي، چې د اتمه د غویي اومه او د ۱۳۷۱او  ۱۳۵۷کال 
دی، ځکه کار ورځو په اساس پریکړه کول ستونزمندغو  نشي، نو د هم هیڅکله هیرېبه له فکره دغه دوه ورځې 

 . یادو دو انقالبونو کې ډیري بې ګناه افغانانو خپل ژوند له السه ورکړل په
 او دخلق ګوند په ونړیدچې دافغانستان جمهوري حکومت  ؛لمریز دغویي اومه هغه نه هیریدونکی ورځ ۱۳۵۷کال 

 . هشوو یستهپران ی، چې له دې وروسته په هیوادکې دجنګونو او تباهیو څپرککودتا وکړهسردارمحمد داودخان 
 له مخې ونومجبوریت دافغانان  ډیريبیچارګۍ سره مخامخ شول،  له بیوزلي، فقر او ولسونهپه دننه افغانستان کې 

 شول.  کډوالۍ ته اړ
او په ناامنو  شپې اورځې تیرې کړې جګړو په ډګرکې کاله افغانان د ۴۰راپه دیخوا پوره  د غویي له اومې نیټې

 . هسیمو کې الهم دغه لړۍ روانه د
 زیاتو څخه ونیدوه نیم میلهجري لمریز کال راپدېخوا پیل شوې، په پایله کې  ۱۳۵۷په دغو ناخوالو کې چې له 

 ګونه زره نور تري تم شول. لسمعلول اومعیوب شول او په  ،بیګناه افغانان شهیدان
، راننوتل جنګي وسایلو سمبال افغانستان ته درندو لهمه  ۶لمریزکال دمرغومې په  ۱۳۸۵په  شورویانو کله چې

. ېخاورې سره خاورې شو جوړونې د هیواد ملي تاسیسات او زمونږ ګڼ شمیر هیوادوال په شهادت ورسیدل. د
 شول.  سره مخاقتصادي ستونزو  د هیوادوال مو

ې سخت ئلښکره ، چې شوروي سرکړل  پیللښکرو پر وړاندې جهاد  سرو د وټ کې مجاهدینګوټ ګهیواد په  د
 ضعیف کړي ؤ. د ورځې تربلې ېئل دښمن مرا او دې مجاهدینو ډلې ورځې تر بلې زیاتید وارخطا کړي ؤ، د

 ې دئنورو اسالمي هیوادونو مرسته هم ترسره کیده، په ځانګړې ډول پاکستان هیواد، چې موخه  مجاهدینو سره د
افغانستان له  نه ولي او په دې بهانه درا الندې ولکې تره د پاکستان خاورشوریان  شوروي هیواد ځپل، ترڅو

 اړیکې ښې ساتلي وې. خلکو سره او مجاهدینو
 د بدمرغیو په افغانستان کې دهیواد سرسخت دښمن ګرځیدلی دی.  خو افسوس چې نن ورځ همدا پاکستان زموږ د

کامیابۍ المل شو،  دد دوی یې  پایله جوګه ګرځیدل اوترالسه کولو بریاوو د دسترو ورځو په تیریدو افغان مجاهدین 
 . دهولیکل شو په تاریخ کې لښکرو ستره ماته؛ د افغانستان سرو مه د۲۶سلواغې په  د لمریزکال ۱۳۶۸چې د

 والړل. ې له منځهئمجاهدینو السته ورغلل او ډیری مهمات  شوروي پوځیانوڅخه ډیر جنګي وسایل اومهمات د
هالکت کندې ته وغورزیدل او په زرګونه نوریې ګوډ  کې دپه افغانستان  په زرګونه تنه روسي یرغلګر همدارنګه

 ونهوریتهشوروي اتحادجم افغانانو سپیڅلې جهاد په برکت د د اومات له افغانستان څخه په تیښته بریالي شول، چې
 .آزاد شول هم

په جنګ سره  ډاکټر نجیب د وخت کمونیستي نظام له حکومت ومجاهدین ؛ماتې وروسته لښکرو د سرو د هم خو بیا
 مجاهدینو د یي اتمه دلمریزکال دغو ۱۳۷۱او د سره مخ شوسقوط  هم د یاد نظام د پایله یې، چې ښکیل شول

 بریالیتوب ورځ یادولی شو.
  جنګ او دوی د يافغانانو هیل د ډیر کم وخت پاڼهدغه نوې  شوه، چې راوړول پاڼه پیلیدو نوې څپرکې د هم د بیا

 او د د مجاهدینو او تنظیمنو ترمنځ خپلمنځي جګړه ونښته کې ادپه هیو دمه الهم نه وه پوره؛ چې ستړي شويڅخه 
ورځې او شپې  اور په لمبو کې په دغو جګړو کې هم ډیري ولسونه د هیواد ټولو والیتونو ته پراختیا وموندله، چې

 تیرې کړې.
 ډله یاده ډیرکم وخت په تیریدو د م راپورته شوه، چېطالب په نو د مجاهدینو د بې اتفاقۍ له امله یوه ډلګه کۍ د

 آن دغه ډله دهیواد یدوڅلورکلونو په تیر  کړې او د نقطې یې خپلې ېهیواد څو مهمې استراتیژیک پیاوړې شوه او د
  ته ورسیده. پالزمینې کابل

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Stanikzai_shir_m_pa_hewad_kay_dwa_wrasi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Stanikzai_shir_m_pa_hewad_kay_dwa_wrasi.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، ساز ېپریښودل ږیرېرینه و په نا ونومول شو، دغه نظام اسالمي امارت په نوم چې نظام یې دواکمنۍ  طالبانو د د
 ېمنعه کړونودفتر له رسمياو  وتړلې ېدرواز يښوونځ و ښځینه د، لکړ بندکې  یلنو په مراسمومحف د نڅاوې او

 وې.
 او د شنجکوترکړي ؤ  چې جرم یي څه ناڅه وکسان وځین اسالم او شریعت په مطابق ځانونه باله. ولې بیاهم دوی د

 ل .نیول کید الندېوهلو او ډبولو 
تر خپلې ولکې الندې  زیات د دویڅخه  والیتونه ۲۵ هیواد کلونو واکمنۍ وروسته چې دپه کابل کې دپنځوطالبانو 

او د طالبانو  لوسوزید رامنځته کیدو ؛ د دوی چانس د پیښې مې ۱۱دسپټمبر د کال زیږدیز ۲۰۰۱ دخو  ،ؤراوستي 
 مې پیښې د۱۱دسپټمبر د ، چې ګواکې دویوتپل شوې نوم پر وا د القاعده او تروریستله خ امریکا هیواد حکومت د

  ننګه کوي.څخه  بن الدنله  اوکې ځای  په افغانستان سترمشر اسامه بن الدن ته عامل،
 مه د۷اوکتوبر په  په همدې کال د طالبانو پر وړاندې خپل عملیات پیل او امریکې هیواد په افغانستان کې د د

 مرستې پیل کړې، چې يطالبانوله مخالفې ډلې سره هوایي اوځمکن د او داخل ته دشمال له لورې افغانستان خاورې
 . کړ بیا ځلې د څومیاشتو واک یې السته دینومجاه وخت د پرځیدل او و طالب حکومت ډیر ژر د

په ، وشوهاستازو لخوا  نووقوم افغانستان د د مجاهدینو او کله چې دنوې نظام هوکړه  یو کنفرانس کې دپه د بن 
د  بن یس ته وسپارل شو. چې دئر مهالې ادارې لنډ دمجاهدینو څخه واک  مرغومې په لومړۍ ورځ همدې کال د

  تهسیسټم  یعنی جمهوري په اخیستو رایو خلکو د بیا د په انتقالي او افغان حکومت له مهال ویش سره سم هوکړې
 و.رالنډ ش

ځانته غوره  پرمختګ بڼه افغانستان د او هپرمختللي کارونو وده وموندل په هیواد کېسره دغې نظام په ټینګښت  د
 وګڼ شمیر هیواد وال زموږ هځواکون بهرنيهم  بیاپیل ؤ، ولې  هوساینې او آرامۍ چې د خو په دغه نظام کې ،کړه

بل نوم په نامه  وم اون یو دیې ن ڼ شمیر افغاناګ او تیریو ته الس په کارشول، په شپنیو چاپو کې سره ظلمونو
 شهیدان کړل.

او  پیلا وسلوال بریدونه د طالبانو له خو وړاندې پر او دولت بهرنیو ځواکونو د کې پرتو سیمو رو اویلپه  هیواد د
 ګرځي. سترګواښامنیت ته هیواد  تربلې د ېورځ

تور  دغالمۍ ېئحکومت په افغانستان  دامریکا پوځونو اشغال کړې او  د طالبانو غوښتنه داده، چې افغانستان د
هیواد ځمکنۍ بشپړتیا  پالن له مخې اوس د د و ځواکونوبهرنیو راغل خو د .، چې دوی سره هم جهاد روا دیېلګول

 ولې موږ وژل کیږو. ، نوبیاهافغان امنیتي ځواکونو په الس کې د
 چا د یا او او وکړي خپل سرې عملیات پرته اجازې افغانستان حکومت ځواک نشي کوالی چې د اوس خو بهرنۍ

 پر خلکو د رایو خپلواک او د له حکومت سره دی او حکومت موتل ږصالحیت زمو واک او کورته ورشي، دا ټول
 .جګړه څه لپاره بیا د نوکې پلي دي؛  اسالمي قوانین په هیواداو  بنسټ جوړ

ستو کې هلي ځلي کوي، څو افغانستان له سولې په راو دولت هم وسلوالو مخالفو ډلو ته خپله غیږه پرانیستې او د
او په کراتو  شاه تګ نه کوي خوالو څخه خالصی پیدا کړي، خو وسلوال مخالفین له خپل دریځ نه بدمرغیو او نا

 ي.وورک ونهپه هیواد کې د ډاډمنې سولې راوستو منفي ځواب کراتو حکومتي چارواکو ته
سره او ستونزو ن له لویو ناورینونو ، هره غلطه پریکړه افغانستا پېچلې او خطرناکه دی د افغانستان حاالت هم ډېر

ځواکونه په فکري ګډوډۍ، تشنج  او وطنپالههوښیار  پرمختلليملي ،  زموږ د هېوادکه څه هم کوالی شي  مخامخ
 نظام او په یو ډول سیاسيګرېوان دي الس او تشه کې څخه د سم پوهاوي د نشتون په  او د حاالتوستونزو جنګونو 

د دې مسائلو د لري سترګې د همدوی په لورې د هېله مندۍ ره لپاوب دي خو بیا هم د افغانستان د ژغورنې کې ډ
مخه او ستونزو څرنګوالي معلومولو ته ځکه اړتیا ده، چې د افغانستان د اشغال سره دلته د ډېرو فتنو د حقیقت 

زیانمن او حدود له بل هر علم نه زیات  حد او، د دین کبله صوص په دین کې د الس وهلو له خالصه شوي، او بالخ
لسګونو زرو مؤمنانو د قتل،  تر پښو الندې شوي، هر کس او ناکس په روا او ناروا کې فتواوې ورکوي، د

د افغانستان  هغوي محرومول یادولی شو په اوسنۍ حالت کېساني حقوقو نه د او له ټولو اسالمي او انټپیانېدل ،وژني
آن تر دې  مال او ناموس په امن کې نه ده ،سر چې د هېچا ټولو هېوادوالو ته څرګنده دهول ضعیت په ښکاره ډو

چې نېږدې ده چې هېواد مو تجزیه شي نن سبا د قوم پرستۍ او ژبنې تعصب خبرو ته تر ډېره لمن وهل کېږې چې 
اوسني حالت له هر  هغه څه چېتجزیه کوالی شي دا خپله په افغانانو کې د واټن راوستلو یوه بېلګه ده چې هېواد 

قوي هوډ، پوره احساس د هېواد او خلکو پر وړاندې، ژوره پاملرنه، جدي او الزم اقدامات نېول  وګړي نه غواړي
او د غوښتنه کوي تر څو بنسټیز طرحې جوړ او مسایل په ژوره او علمي توګه وڅېړل شي  دي په دې سره شرایط

 .سره جدي اقدامات او الزم چلند غوره شيحاالتو په څېړلو 
یوې لورې پلوی وواسم، زما موخه داده، چې په هرچا ټاپه  زه د دې لنډې مقالې لیکلو موخه دا نه ده، چې زما د

لګول او هغه په یو نوم تورنول، دا غلطه پریکړه باید په بیړه ونشي، له فکر او پوره عقل کار واخیستل شي، څو 
ونه وکړل او چا هیواد آباد کړل، څو ک څوک ؤ او سپین ته سپین وویل شي او تور ته تور، چا په هیواد کې ظلم

 . دهیواد په ویجاړۍ را پاڅیدل زموږاو لمسون څوک بیا دچا لخوا 
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 نور زموږ ترمنځ تفکیک وشي. دغه پریکړه به تاریخونه اثبات ته ورسوي، چې
 ملم ته بسنه ورکونور خپل ق جګړو له کرښو څخه ډک شویدی. د جنګونو نه ستړي شوي یو، تاریخ مو د بس نور

او ورور ولي  تل پاتې سوله جنګونه موږ په وطن کې سوله آرامي غواړو؛ موږ افغانان شيې ورک د چېاو وایم ؛ 
 غواړو.
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