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زاد هغه  لیخل ی. زلمیاو حضور لر هډون یسیکلونو راه تویښلوڅد  یک زهید افغانستان په غم یداد لزادیخل یزلم
ولسن نه په  سیچارل ړیدموکرات غ رسګافغانستان ته راوستله. ده د کان هګړج یی یکال ک ۱۳۵۷په  یچ ید وکڅ

تر السه  یوکڅ یدولت هړغو وهی یپه مقابل ک ولوڅاو خر ید معرف نوید مجاهد یچ هړوک هڅسره ه ستلویالهام اخ
 انځد خپل  یک ڼیما ینی. ده دا کارپه سپړیک دایته پوره الر نه وه پ ڼیما ینیال سپ لزادیخل یکال ک ۱۹۷۸. په ړیک
 ید ادار نیګد ر یکال ک ۱۹۸۰. په ژاندلیته وروپ ڼیما ینیسپ ییمشران  یمیتنظ یوو چ ی. دړلپاره وک ولویاځد 

 ګنڅتر  لسنیکار لپاره د چارلس و ی. نو ددیوا یته ور داخله شو اوړپ ینو هګړج هړس دیبا یله مخ یسیلپا ید نو
ته او  تنګد مشرانو راوستل واشن نویله خوا د مجاهد لزادیخل یکسانو ته هم ضرورت وو. د زلم یغوند لزادید خل
 یکارتر ادار یمید ج لزاینه خل یله د یمخک خووه.  ایستره بر وهیسره دده لپاره  نیګد رونالد ر یلوګژندیپ یددو

رتبه مامور و  ټیټ یپه شورا ک تیامن یزاد د مل لیوو. خل یشو ژندلیخوا ور پ رلهیتیته د خپل استاد البرت هولست
. دغه ولهړطرح جو اتویپه نامه د عمل کلونید سا یپه افغانستان ک یی یالند یتر مشر ینسکیژیبر فینیګد زب یچ

بله موخه  یژیسترات یوه. دد لیاو تمو هیجذب، ترب نوید مجاهد یاندړپه و میچپ رژ ید نو افغانستاند  اتیعمل
 هړوخو یمات یک آکنوټدموکراتانو په  یکال ک ۱۹۷۸په  یرا داخلول وو. کله چ وښاتحاد د پ یافغانستان ته د شورو

 یریز ویته دا  لزادیشو، نو خل سییجمهور ر امهپه ن نیګد فلمونو اکتور د رونالد ر وودیمار د هال هګړج رډی ویاو 
د  نویته د مجاهد نیګپه واسطه ر لزادیوو. د خل ینژد رډیته  تونکوښغو یلحاظ جمهور یپه فکر ید کهځوو. 

 .     یستلیپران یدرواز ینو ګحادثه دده لپاره د پرمخت یلوګژندیپ
خپل کس  ڼیما ینید سپ ی. نور نو دړته نک ړیکارت غا لمهیم ای توریزینور د و لزادینه وروسته خل یلوګژندیپ یدد

 یکال پور ۱۹۸۹تر  اینه ب ۱۹۸۲چارلس ولسن شو. د  تونکوښغو ید جمهور لزادیخل یشو. په بل عبارت زلم
موده  ی. په دهړاجرا ک فهیوظ ویوکڅ وړپه لو یچارو وزارت او دفاع وزارتونو ک وید بهرن ،ڼیما ینید سپ لزادیخل
 یعید طب یکید امر یک ړیده په ن یچ یپور یرهبر بدل شو. آن تر د یفکر وهیپه  تونکوښغو ید جمهور ید یک

او  یمقال وڅموخه  ولوپهړد جو نیدوکتور زندلویپ تید مشرتابه د رسم یکیاو د نورو ملتونو له خوا د امر یرهبر
 ۱۹۹۸. په ړیوک یکنیهم ل یاو رول باند ډیپه ون یکینه وروسته د امر ګړیج ړید س لزادیکل. خلیول رافونهګمونو

د صدام  یواستاوو چ کیته ل نتنیکل لیب سییدموکرات جمهور ر تونکوښغو ینورو جمهور وڅزاد او  لیخل یکال ک

 

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


  

 

 2تر 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

 

شو  اکلټو سییر جمهور یکیجورج بوش د امر یکال ک ۲۰۰۱په  یعلت کله چ ی. په همدیوځراوپر میرژ نیحس
 یکال ک ۱۹۹۸په  یچ هګرنڅشو.  اکلټو الیمرست لدیدونالد رمزف ریلپاره د دفاع وز یمود ډیزاد د لن لینو خل

د عراق لپاره خودمختاره  یکال ک ۲۰۰۲په  یوو نو جورج بوش د ړیک زیاندړد پرزولو و مید عراق د رژ لزادیخل
 مید طالبانو د رژ یستان کپه افغان فهی. ده ته دا وظړیسمبال ک یچار ولوک هښوګد  نید صدام حس وڅتر  اکو،ټو ریسف

د  یکید امر یکال په دسمبر ک ۲۰۰۱د  لزادینه خل یله د یوه. مخک یشو ړورک ګنڅتر  یفید نسکورولو د وظ
 یلم. په بل عبارت زړید نسکورولو بند وبست وک مید طالبانو د رژ وڅوو تر  یمقرر شو هګپه تو یخاص استاز

 . یږیک لګڼد نسکورولو متخصص  مونوید رژ لزادیخل
 مید وسلو او مرستو د تنظ ،یسید دولت د پال یکید امر یپور ځیور یتر آخر میرژ کید خلق دموکرات لزادیخل یزلم

 لهګڼو یاجراشو فهیخپله وظ لزادیخل ،ړقدرت تر السه ک یپه کابل ک مونویتنظ یجهاد یوو. خو کله چ یپه مرکز ک
 ییادارو نه به  یاو ددولت ړک ړ) رند( مرکز جو ګاو پرمخت نوټد پل یکال ک ۱۹۹۳کار نه پرشاشو. ده په  یاو ددولت

 –مرکز  یفکر خهړا ښی یتونکښغو ید جمهور ګنڅد رند مرکز تر  لزادی. خلیستیاخ یلپاره پروژ نوټد خپلو پل
 .  یدرلود یکړیا یمرکز سره هم کار یړیپ ییکایامر ید نو
 مونهیرژ وڅ. هړاجرا ک فهیکاله دغه وظ تیښلوڅ. ده یلر اوړسره ت یزیژوند د افغانستان د غم یخصصزاد ت لیخل
. ده یسره ورته ستر چانس په الس ورغ رغلیقواوو د  ییکایباالخره د امر وڅتر  ل،ړسقوط ک یپه بل پس وی یی
مخالفت  ییمشرانو  یمیتنظ ینځیمخورو او  ګیجر یی. خو د لوید افغانستان ولسمشر ش یدرلود چ ډدا هو ړیلم
. خو دده دغه پالن هم یتر شاه پاچا اوس یاو په خپله د پرد ړیمخته ک یحامد کرز یچ لهګڼو هښ. وروسته ده ړوک
 اشتیکال د جون په م ۲۰۰۵پوه ته بدل شو. د  استیس یعاجزه مادون نه قو وهیژر له  رډی یشواو حامد کرز ډشن
شو. په  اکلټو هګپه تو ریسف یله خوا د لو ید بوش د ادار ینه وروسته په عراق ک یدید ناام د افغانستان نه یک

 وړد پرزولو نه وروسته دوا مونوید رژ یهم اوچت وو او په افغانستان او عراق ک اینوم ب لزادید خل یک یکیامر
 وید سنا  مجلس په اتفاق د را یککال  ۲۰۰۷کتل. په  هګاو دموکراتانو ده ته داحترام په ستر تونکوښغو یجمهور

د افغانستان د  یکال ک ۲۰۰۹په  لزادیخل یزلم ای.  باکوټو یاستاز یکید امر یک روملتونوګپه مل لزادیخل یزلم
 یهغه وخت په دوب یک اشتیپه م ید م ۲۰۰۹د  هډغون ړیلم نی. خو دده د کمپاړک لیپ نیلپاره کمپا اکنوټ یولسمشر

. هغه یووهل یور باند ینار ییکاید امر یپه محفل ک نینه موظفو کسانو دده د کمپا ومتد حک یشوه چ هډو هګډ یک
وود چپو او  ریسف یکید امر یپه کابل ک یکله چ یکال ک ۲۰۰۵ده. ده په  یتر اوسه هم پات یک هړعقده دده په ز

د لسو کلونو لپاره د  او یالس ونه وه یمسلو ک یاسیپه س یچ ړورک یسازمانونو استازو ته خبر دار کویدموکرات
 . ینه ورک ش یصحن یاسیس
نو د  یلګټو یاکنټد دونالد ترمپ په نامه  سییمار جمهور ر هګړج ینو وی یک یکیپه امر یچ یکال ک ۲۰۱۷ په

 یپه اوبو ک دیژر دده ام رډیهم وو. خو  لزادیخل یزلم یک ولټپه  دانویلپاره د کاند یوکڅچارو د وزارت د  ویبهرن
 رانویمخورو وز وڅ ید دونالد ترمپ د ادار یچ وڅ. تر وکار و نه موندل ش یڅده ته ه یالهو شو. د ترمپ په اداره ک

د  یلپاره چ یشو. دد اکلټو ریپه نامه د بهرنو چارو وز ویپمپ کلیتجربه او ناپوه کس د ما یب ویاو  ړیوک یاستفاو
 هګپه تو ید خاص استاز یله خوا په افغانستان ک وید پمپ ایب لزادینو خل یاجرا ش هګتو هښاوامر په  سییجمهور ر

راوستل وو.  ایب یته د هغو یصحن یاسینه د طالبانو راپرزول وو بلکه س فهیوظ یشو. دا وار د ترمپ دادار مارلګو
 یرګمل یاو نژد انیهم صنف لزادید خل یکلونو نه وروسته حت تویښلوڅ. د یشوا یکوال هښ لزادیخل ولوټدا کار تر 

د نظامونو د راپرزولو  وادونوی، بلکه د نورو ه یوطن د نظام په ماتولو ک ید خپل پالرن یوازینه  ید یچ یږیپوه
وسلو  یمټد ا رانیا یچ اووګتور ول هګتو یزاد په رسم لیخل یلپاره زلم لځ ړید لم یکال ک ۲۰۰۷. په یمهندس د
 یچ ید یشو لیهم و ی. داسیوضع ش یورباند زونهیپراخ بند دیاو با ید یکولو په حال ک ید غن میورانیلپاره د 

د  وادونویه د نسکورولو او د مونوی. دده د رژید ړیک ړیجو ید نسکورولو لپاره هم نسخ مید رژ رانید ا لزادیلخ
 یهم شامله ده ، چ یجانبه استقالل مهندس ویاو دکوسوو د  یتنښغو لتونید کوسوو د ب ید بدلون په لست ک ویجغراف
 یاو نظام د مهندس مید رژ یزاد په افغانستان ک لیخل یزلم یش یدایختمه شوه. ک یباند دویک شلیپه و وادید ه اید سرب

 یکید امر یک ولوګنړد نظامونو په  وادونویه وړبه د و ینسخ یاو ورانوونک یخو دده فکر ړینه وروسته تقاعد وک
 .  یو یپر سر پرت زونویمشرانو د م روډید  االتوید متحده ا

 ایدیپه م شید اطر یکال ک ۲۰۱۴. په یحساب لر یبانک یک شیپه اطر ناردیب رلیچ رمنیزاد او دده م لیخل یزلم
 لګ( له امله کنګالندرن ی)من لوځنید م سویحساب د پ یبانک رلیاو چ لزادید خل یواکګ یخبرونه نشر شول چ یک

 .  ستیپران رتهیحساب ب یبانک یدود یمحکم شید اطر یک استیکال د سپتمبر په م ی. خو د همدید یشو
. ده په کابل،د عراق په ید ړیوهنتون خالص کپ ییکایامر یینو هلته  ید یته تلل وادیهر ه یچ لزادیخل یزلم
 هیترب وانانځپلوه  ییکایدده په شان امر یپه هغو ک یچ ید ړیک ړپوهنتونونه جو ییکایامر یاو کردستان ک هیمانیسل
 . یش
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