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

 
 

 ۲۲/۰۶/۲۰۱۷         محمد الیاس زرمتی
  او نړیوالو اړیکو ماستر يد د دیپلوماس

 

 ؟يپه افغانستان کی جنګ نه ختمیږ ېول
 

څه کم څلور لسیزی کیږی چی په افغانستان کی جګړه روانه ده، په دی جګړه کی تر دوه نیم ملیونو زیاتو کسانو خپل 
ژوند دالسه ورکړ، په ملیونونه نور بیا معیوب شول او تر شپږ میلیونه زیات کسان بهرنیو ملکونو ته مهاجر شول ، 

کنډواله بدل شو، متاسفانه جګړه اوس هم دوام لری هره ورځ په ټول زیر بنایی تاسیسات له منځه والړل او هیواد په 
سلګونو کسان وژل کیږی او په زرهاو نور کسان نورو ملکونو ته د مهاجرت پیټی تړلی او د خطر نه ډکو الرو په 

په  طی کولو هری خواته روان دی، متاسفانه هره ورځ د افغان مهاجرینو ډلی د دنیا به لویو بحرونو کی ډوبیږی او
 .زرهاو افغانان مخکی له دی چی خپل هدف ته ورسیږی په بحرونو کی د نهنګانو خوراک ګرځی

دا چی ولی داجګړه نه ختمیږی او ولی یی څلور لسیزی دوام وموند دا هغه پوښتنه ده چی د هر افغان سره موجوده 
و ښتنی ته مو ځواب موندلی وی نوپه ده اود دنیا د نورو خلکو سره هم دا پوښتنه موجوده ده، د دی لپاره چی دی پ

الندی کی به لمړی د جګړی عوامل و څیړو او بیا به تر ډیره حده دی پو ښتنی ته ځواب ووایو چی ولی دا جګړه نه 
 .ختمیږی

افغانستان د نړی په جغرافیه کی داسی یو ملک ده چی په وچه پوری تړلی ده، او بحر ته الره نه لری ، سره له دی 
ګانو له مخی ښی پریمانه طبیعی منابع لکه د تیلو او ګازو زیرمی، اوپریمانه معدنونه لری خو تر اوسه چی د سروی 

پوری یی له طبیعی منابعو نه هم سمه ګټه نه ده اخیسته شوی، صادراتی توکی یی د وارداتو په پرتله ډیر کم دی او 
ی د دنیا د لویو طاقتونو د توجو وړ ګرځولی هغه د دخلکو د سواد کچه هم ډیره ټیټه ده ولی هغه څه چی افغانستان ی

افغانستان جیو پولیتیک موقیعت ده افغانستان د اسیا په زړه کی پروت ده او دوریښمو د الری پر سر موقیعت لری د 
و حمله نړی ټولو لویو فاتحینو د افغانستان له الری خپلی پراختیا ته الره پیدا کړی او له افغانستانه یی په نورو ملکون

کړی،او یا یی هم افغانستان د خپل رقیب لپاره لوی سد ګرځولی ده. سره له دی چی فاتحینو افغانستان په اسانه سره 
نه ده نیولی او د دوی د لښکرو په کوپړیو هدیری ډکی شوی خو بیا هم توانیدلی دی تر یو څه وخت پوری افغانستان 

کی  ۳۳۰ی هغه لمړنی امپراطور وو چی له میالد نه مخکی په کال اشغال کړی. د نړی ستر امپراطور سکندر مقدون
د مصر او ایران له نیولو وروسته یی په افغانستان حمله وکړه ،سره له دی چی په هغه وخت کی کوم مقتدر دولت 

ان د هر موجود نه وو او سکندر هم فکر کاوو چی ګویا په ډیره لنډه موده کی به افغانستان ونیسی ولی هغه د افغانست
ښار په نیولو کی د سخت مقاومت سره مخامخ شو او څلور کاله وخت یی و نیو ترڅو هغه وکوالی شول چی د توس، 
هرات، کندهار ، کابل او بلخ له الری ځان د آمو ترسیند ورسوی. سکندر با الخره وکوالی شو چی د یو لک عسکرو 

 .کی د هند په لوری والړ شی ۳۲۷په کال  په درلودلو سره د افغانستان له الری دمیالد نه مخکی
ایرانیانوهم په وار وار د افغانستان د رانو لکه یونانیانو ، ترکانو او د سکندر مقدونی نه وروسته هم نورو آمپراطو

. د نړی بل لوی آمپراطور چنګیز خان وو خه ګرځولیخپلی آمپراطوری یوه بر نیولو هڅی کړی اوافغانستان یی د
لسمه پیړی کی یی پس له هغه چی په چین او مرکزی اسیا کی خپله امپراطوری ټینګه کړه او غو ښتل یی چی په دیار

چی د هغه وخت له پاچا سلطان محمد خوارزمشاه سره د دوستی له الری مخ ته والړشی او د هغه له الری له اروپا 
شوی هیت وواژه او په دی ترتیب  او ایران سره تجارتی راکړی ورکړی وکی خو خوارزمشاه د چنګیز را لیږل

چنګیز د خپل هیت د وژلو د انتقام په بهانه د سلطان محمد په واکمنی حمله وکړه او سلطان محمد بلخ ته را وتښتیده 
او وروسته بیا د ایران په لوری والړ چی چنګیز د هغه له ماتی وروسته په افغانستان یرغل وکړ، د تیر په شان یوځل 

ه هر ښار کی د مغولو د عسکرو سره په میړانه و جنګیدل او مغولو چی په اول سر کی داسی فکر کاوو بیا افغانانو پ
چی د خوارزم د مقتدر پاچا سلطان محمد خان له ماتی وروسته به نور هیڅوک د دوی په مقابل کی مقاومت و نکړی 

وی مخه ونیوله او د هغو سره و ولی افغانانو سره له دی چی مرکزی حکومت موجود نه وو په هر ښار کی د د
جنګیدل حتی په ځینو ښارونو کی جګړی او د افغانانو د فاع په میاشتو میاشتو دوام وکړ د هرات خلکو سره له دی 
چی د هری خوا محاصره وو شپږ میاشتی د هرات ښار دفاع وکړه اوکله چی مجبور شول چی تسلسم شی نو دچنګیز 

 .و خلک یی تر تیغ تیر کړلعسکرو ښار په کنډواله بدل کړ ا
ته شوی وو هر یوه کوشش کاوو تر  په نولسمه پیړی کی چی د دنیا دوه ستر قدرتونه یعنی روس او انګریزان را منځ

څو خپلی آمپراطوری ته پراختیا ورکړی او یو د بل مخه ونیسی روسانو غوښتل ترڅو د افغانستان په نیولو سره 
مدرانګه د انګریزانو مخه ونیسی او پری نږدی تر څو انګریزان منځنی اسیا ته ځانونه ګرمو اوبو ته ورسوی او ه
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ځانونه را ورسوی، افغانستان د دواړو امپراوطوریو د رقابت میدان وو ،همدا علت وو چی افغانانو په نولسمه پیړی 
نو مرکزی ټکی دانګریزانو او د شلمی پیړی په دوهمه لسیزه کی دری ځله له انګریزانو سره و جنګیدل د دی ټولو جنګو

د امپراطوری پراختیا وه چی هغو غوښتل تر څو روسان و نشی کوالی د هند اوبو ته ځان ورسوی او یا هم په 
هندوستان حمله وکړی. هر کله به چی دافغانستان امیرانو و غوښتل چی د روسی له امپراطورانو سره رابطه ونیسی 

انو به په افغانستان حمله وکړه. په دی دری واړه جنګونو کی انګریزانو د او د هغو سره اړیکی ښی کړی نو انګریز
افغانستان له ولس څخه سخته ماته وخوړه او په زرګونو وسلوال یی دلته ووژل شول . ډ پام وړ ټکی داده چی د 

وو یوازی په انګریزانو په اول او دوهم یرغل کی مرکزی حکومت یا هیح نه وو او که وو هم د انګریزانو طرفدار 
دریم جنګ خلکو د مرکزی حکومت د مشر آمان هللا خان تر قومانده الندی د انګریزانو سره وجنګیدل او د انګریزانو 

کی خپله ازادی واخیسته .ولی په اول او دوهم جنګ دا خلک وو چی بیدون له مرکزی  ۱۹۱۹له ماتی وروسته یی په 
یی ماته ورکړه اود نړی یو داسی لوی قدرت چی د هغه په آمپراطوری حکومت نه د یرغلګرو سره جنګیدل او هغو ته 

کی لمر نه ډوبیده په ګونډو کړ او د نړی نورو هیوادونو ته یی پیغام ورساوو چی هر هیواد تر استعمار الندی که 
و چی کوچنی وی او یا لوی که و غواړی کوالی شی د اسارت ځنځیرونه وشلوی او خپلواکی تر السه کړی. همغه و

وروسته بیا په اسیا او افریقا کی د ازادی غوښتلوجنبشونه را منځ ته شول او ډیرو هیوادونو په شلمه پیړی کی خپلی 
 .ازادی واخیستی

افغانستان د آزادی له اخیستو وروسته د خپل روښنفکره او ترقی ِغوښتونکی مشر آمان هللا خان تر الښونی الندی د د 
قدمونه واخیستل او په ډیره چټکتیا سره یی د پرمختګ لپاره یو په بل پسی کړنی سر ته یموکراسی او ترقی په لور 

رسولی مکتبونه شروع شول او ابتدایی زده کړی اجباری شوی د پلونو، سرکونو، روغتونو د جوړولو هڅی پیل شوی 
ورو ازادو ملکونو په قطار د نورو ملکونو سره سیاسی اړیکی ټینګی شوی او افغانستان د یوه ازاد ملک په صفت د ن

کی حساب شو. متاسفانه دغو کوششونو زیات و خت دوام ونکړ او د انګریزانو په حمایت د افغانستان د ځوان او ترقی 
غوښتونکی پاچا د ریفورمونو او اصالحاتو په مقابل کی د اسالم نه د دفاع تر نامه الندی غو ځښتونه شروع شول ، 

ی ونیوله بلکه دآمان هللا خان د دی مترقی پروګرامونو په خالف مسلحانه ډلی را منځ ته نه تنها د اصالحاتو مخه ی
شوی او کورنی جګړی شروع شوی، د افغانستان ځوان پاچا و نه غو ښتل چی د زور او قومونو د ځپلو په بیه خپلی 

یدی چی هغه اصالٌ تعلیم نه واکمنی ته دوام ورکړی نو د قدرت نه الس په سر شو او د دولت واګی داسی چاته ورس
وو کړی. د نه میاشتی کورنی جګړی نه وروسته په فرانسه کی دافغانستان سفیر او یو با تجربه جنرال اغتشاشونه له 

کاله  ۴۴منځه یوړل او د قدرت په نیولو سره یی په افغانستان کی د سولی او پرمختګ لپاره الره خالصه کړه ، 
ه آرامه فضا کی په خلکو حکومت وکړ. یو ځل بیا د مکتبونو او پوهنتونو دروازی نادرشاه او دهغه زوی په ډیر

کال د اساسی  ۱۹۶۴خالصی شوی، روغتونونه او سرکونه جوړل او اقتصادی پالنونه طرحه او عملی شول . په 
ادی را منخ ته قانون په رامنځ ته کیدو سره د حکومت د دری ګونو قواو تفکیک وشو د بیان ازادی او د ګوندونو از

شوه. به همغه وخت کی د افغانستان په پارلمان کی ښځینه وکیالنی او همدارنګه په کابینه کی ښځینه وزیران وی 
خلکو بسیا او آرامه ژوند درلود، د ترقی په لور که څه هم بطی وو خو ګامونه اخیستل کیدل هر کال افغانستان ته تر 

 .ته د افغانستان په هیڅ یوه سیمه کی د ګرزیدو خطر موجود نه وو دریو لکو زیات سیاحان را تلل او هیچا
کال په افغانستان کی کودتا وشوه او شاهی نظام په جمهوری بدل شو. د کودتا په لومړیو کی داسی نشی لیدل  ۱۹۷۳په

ورو د کودتا کیدی چی د کودتا رهبر شوروی پلوه ده او د کابینی ډیر وزیران هم د کمونیست ګوند غړی وو ولی ورو 
رهبر د خپلی کابینی نه کمونیستان لری کړل او کوشش یی وکړ چی د نړی له نورو هیوادونو او په خاص ډول 
اروپایی او اسالمی هیوادو سره اړیکی ټینګی او په مسکو باندی خپله اتکا کمه کړی .دی کار د کرملین د مشرانو 

عوت کړ په ناسته کی د کرملین مشر ) برژنیف( د ټولو دیپلوماتیکو غوسه را وپاروله او د افغانستان مشر یی مسکو ته د
نورمونو خالف د افغانستان جمهور ریس) محمد داود( ته وویل چی افنستان ته له غربی ملکونو د پیسکور او نورو 

وږ له نومونو په بهانه باندی جاسوسان راځی او د افغانستان په شمالی برخو کی د جاسوی کارونه سر ته رسوی م
تاسو غواړو چی دی جاسوسانو ته اجازه ورنکړی. دی خبری د افغانستان په ریس جمهور بد اثر وکړ او په خواب 
کی یی ورته وویل چی موږ به غریب یو او غریب به واوسو خو هیچاته به اجازه ورنګړو چی زموږ په کورنیو چارو 

شوروی وی یا بل هر ملک، دا چی موږ چاته اجازه  کی مداخله وکړی هغه که د هر ملک وی که دامریکا وی یا د
ورکړو چی چیری کار وکړی دا زموږ اختیار ده ،او ریس جمهور مجلس قطع کړ ، د مجلس له اطاق خارج شو او 

 .افغانستان ته راغی
 پورتنی واقعی د افغانستان د جمهور ریس روابط له شوروی سره خراب کړل او شورویانو دوه کمونیستی ګوندونه
چی پخوا سره جال شوی وو بیرته سره یو خای کړل چی پس له یوه کال هم دی کمونست ګوند کودتا وکړه او د 

 افغانستان لمړنی جمهور ریس یی د کورنی
د اتلسو غړو سره یوخای ووژل. د کودتا علت هم داسی وو چی د کمونیست ګوند یو لوی مشر ووژل شو ، کمونیستانو 

ا وبلل او د دولت په ضد یی بیانیی ورکړی چی بیا دولت د دوی مشران بندیان کړل، نو د د هغه وژل د دولت له خو

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 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
 

 ۱۹۷۸کمونست ګوند نظامی غړو کودتا وکړه او جمهوری نظام یی ړنګ کړ. دا کودتا یوه خونړی کودتا وه چی د 
یل وو ، لکه څنګه چی مخکی کلنی جګړی پ ۳۷سر ته ورسیده او همدا کودتا د افغانستان د اوسنی  ۲۸کال د اپریل په 

 .وویل شول تر اوسه پوری په ملیونو کسان مړه په لکونو معیوب او په ملیونونو نور بیا نورو ملکونو ته مهاجر شول
 جګړه څنګه پیل او ولی یی دوام وموند

ر سره لکه څرنګه چی مخکی وویل شول کله چی د افغانستان د لمړنی جمهور ریس مناسبات د شوروی اتحاد له مش
خراب شول نو د افغانستان دوه کمونیست ګوندونه ) خلق او پرچم( د شوروی په الر ښونه سره یو ځای شول ، بیا 
کله چی دافغنستان جمهوری حکومت د دی ګوند مشران بندیان کړل نو د نو د ګوند نظامی بخش کودتا وکړه، له کودتا 

پوری ټول د کمونیست ګوند  مهور نه نیولی تر یوه عالقداروروسته کمونیست ګوند د دولت ټول مقامونه له ریس ج
زیات نه وو، دوی ټول هغه کسان نیول او بندیانول  ۵۰۰۰-۴۰۰۰بی تجربه غړو ته ورکړل. د ګوند د غړو تعداد تر 

او یا یی وژل کوم چی مذهبی رهبران وو او یا د نورو سیاسی ګوندونو غړی وو او هر هغه چا چی به د کمونیست 
م مخالفت کاوو له منځه به یی وړل داسی پولسی نظام یی رامنځ ته کړ چی حتی چا په خپل کور کی هم د نظام په نظا

زیات کسان ووژل شول ، په زرهاو نور بندی خانو ته واستول  ۱۲۰۰۰مخالفت خبری نشوای کوالی په یوه کال تر 
غه دښمنان دی. د افغانستان خلک ډیر معتقد شول کمونستانو به دا شعار به یی ویل چی څوک زموږ سره نه دی ه

خلک وو دوی هر څه منالی شول ولی د دین بی احترامی یی نشوای منالی ، کمونیستانو به د خلکو د دینی معتقداتوته 
بی احترامی کوله او هر هغه چا به چی دینی معتقدات سر ته رسول نو هغه به یی له منڅه وړل. خلک له دی حالته 

 .او دی ته مجبور شول چی د ځان او کورنی د ساتنی لپاره پاکستان ته پناه یوسیپه تنګ شول 
پاکستان چی په افغانستان کی د شوروی پلوه کودتا څخه سخت ویریدالی وو او د شورویانو په ستراتیژیکو اهدافو 

کستان کی هم شوروی پوهیده چی شوروی غواړی د افغانستان له الری تودو اوبو ته ځان ورسوی او همدارنګه په پا
پلوه ګوندونه حمایه کړی نو ځپله غیږ یی افغانی مهاجرینو ته خالصه کړه او اعالن یی وکړ چی پاکستان افغانی 
مهاجرینو ته پناه ورکوی او هم مرستی ورسره کوی. نو افغانان چی ال پخوا د کمونستانو له کړنو او وژلو په تنګ 

مقدسات نشوای ادا کوالی نو په بیړه باندی د باکستان په لور مها جر شول ،  راغلی وو او د هغو له ډاره یی مذهبی
هر څومره چی د کمونیستانو ظلمونه زیاتیدل په همغه انداز د مهاجرینو تعداد په پاکستان کی زیاتیده ان دا چی په 

نه آمن ځای ته رسول خو لمړی کال کی دوه لکه مهاجرین پاکستان ته والړل. په لمړی کال کی مهاجرینو یوازی ځانو
 .د کمونیستانو په ضد یی ال جګړه نه وه شروع کړی

دکمونیستانو د کودتا په لمړی کال کی د کمونیست ګوند د دوو پخوانیو ډلو تر منځ د قدرت په تقسیم باندی اختالف پیدا 
و د ګوند ډیر غړی یا بندیان کړل شو ، د خلق ډلی د پرچم ډلی مشران له افغانستانه د سفیرانو تر نامه الندی و ایستل ا

او یا ووژل. د یو نیم کال په تیریدو سره د کمونیست ګوند د خلق ډلی رهبراو د حزب د عمومی منشی نور محمد تره 
کی او د هغه د مرستیال حفیظ هللا امین تر منځ بیا هم د واک په سر اختالف پیدا شو او د یوی توطیی په ترڅ حفیظ 

وواژه او د قدرت ټول واکی یی په خپل الس کی واخیستی. د شوروی رهبر او د حزب عمومی منشی هللا امین تره کی 
یی د سری اردو لښکری افغانستان ته  ۲۶کال د دیسمبر په  ۱۹۷۹برژنیف د تره کی وژل یوه بهانه و ګرزوله اود 

ګوند د پرچم د ډلی مشر ببرک داخلی کړی او حفیظ هللا امین یی پس له سل ورځنی قدرت نه وواژه او د کمونست 
کارمل یی د قدرت په ګدی کیناوو شورویانو نړیوالو ته داسی بهانه وکړه چی ګویا دوی د افغانستان د دولت په غوښتنه 
افغانستان ته خپلی قواوی لیږلی ، د افغانستان نوی رهبر ببرک کارمل هم همداسی اعالنونه کول چی دوی د ملګرو 

دی له متن سره سم له شوروی اتحاد نه د نظامی مرستی غوۍښتنه کړی او هغو هم د دوی غو ما ۵۱ملتو د منشور د 
ښتنی ته مثبت ځواب ویالی او محدود قطعات یی د افغانستان د خمکنی بشپړتیا په خاطر افغانستان ته لیږلی او کله 

 .چی د افغانستان آمنیت ښه شی نو دوی به بیرته خپلی قواوی وباسی
ری اردو راتګ او د افغانستان اشغال په ټولو افغانانو باندی ډیر بد تاثیر وکړ خکه مذهبی عالمانو د د شوروی د س

شوروی د کمونستی رژیم په ضد د جها فتوا ورکړه او له بلی خوا د افغانستان اشغال د نړی په کچه هم سخت و غندل 
یکا او نورو ملکونو د غندلو په څنګ کی په شورو شو ټولو اسالمی ملکونو د افغانستان اشغال و غانده همدارنګ امر

ی اتحاد ځینی بندیزونه هم ولګول. د شوروی اتحاد پو ځونو کلی په کلی او کور په کور په خلکو بمونه غورزول او 
ټولی پیشرفته سالح ګانی یی استعمل کړی، کلی او ولسوالی له خلکو تشی شوی او ډلیز مهاجرت پاکستان ته شروع 

اد له اعالن نه وروسته افغانانوپه لمړی سر کی په تشو السونو اود پطرولی بمونو په جوړولو سره دشوروی شو. د جه
 پوځ سره جهاد شروع کړ، په هره جګړه کی یی شوروی پوځیانو ته سخته ماتی او ژوبله رسوله خلک د دین

یی په دشمن یرغل ور وړ، د مجاهدینو دی  او ایمان په کلکه عقیده د دښمن له بمونو او ټانکونو نه ویریدل او مخامخ
میړانی او زړورتیا ته ټول جهان حیران پاتی وو. آمریکایانو او ناتو هیڅ فکر نه کاوو چی افغانان به په تش الس او 
ابتدایی وسلو د شورویانو سره و جنګیږی هغو دا هر څه یوخیال بلل چی ګویا افغانان به د شورویانو سره مقابله 

ویانو د خپلی ماتی د پټولو لپاره درنی وسلی استعمال کړی ، تر شپږ ملیونه زیات کسان پاکستان ، ایران وکړی. شور
او نورو ملکونو ته مهاجر شول . د جهاد سنګرونه ګرم شول. جهانیان او په سر کی امریکا، چین او اسالمی ملکونو 
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د ماتولو لپاره له مجاهدینو سره نظامی مرستی  چی کله ولیدل چی افغانان په تش الس جنګیږی نو یی د خپل رقیب
شروع کړی. آمریکا غو ښتل چی په ویتنام کی د خپلی ماتی غچ له روسانو واخلی، چین غوښتل چی قطبی خرس له 
پښو وغورزوی، اسالمی ملکونه له دی ډاریدل چی که شوروی په افغانستان کی کامیابه شی نو په نورو اسالمی 

ی نظامی مداخلی وکړی، پاکستان چی ال پخوا د شوروی په نیت پوه وو او پوهیده چی که شوروی ملکونو کی به همداس
پو ځونه په افغانستان کی بری ومومی نو حتماٌ له سر حد نه را تیریږ او ځان خپلو هیلو ته رسوی او ګرمو اوبو ته 

ی او هر یوه کوشش کاوو چی باید د الره پیداکوی. دی ټولو ملکونو د افغانستلن په جنګ کی خپلی موخی درلودل
شوروی اشغال ته په افغانستان کی خاتمه ورکړه شی . دی ټولو ملکونو د مجاهدینو ډلو ته پریمانه سالح ګانی او پیسی 
ورکولی. مجاهدینو هم خپل هدف درلود د هغو هدف د دینی معتقداتو دفاع او ساتنه وه او د دین په ساتنه کی د مرګ 

نه ویریدل ، په ضمن کی د جهاد لپاره د اسالمی ملکونو په زرهاو داوطلب خلک هم راغلی وو او د او قربانی نه 
افغانی مجاهدینو سره یی یو ځای د روسانو په ضد جنګیدل. د مجاهدینو لوړ مورال او پریمانه پیسو شوروی قواو ته 

قتصاد ناوړه اغیزی درلودی. په شوروی هره ورځ درنه مرګ ژوبله اړوله او له بله پلوه دی جګړی د شوروی په ا
کی دبرژنیف، اندرو پوف او چرنینکو له مرګ نه وروسته میخایل ګورباچف د کمونیست ګوند عمومی منشی و ټاکل 
شو چی د تیرو رهبرانو په پرتله ډیر خوان وو. ګربا چف د شوروی اتحاد د اقتصادی مشکالتو او د جګړی د ډیرو 

وو، هغه په دی هم پوهیده چی هغه د افغانستان جګړه نشی ګټالی نو یی تصمیم و نیول  لوړو مصارفاتو سره مخامخ
چی په افغانستان د خپلو پو ځیانو په وتلو فکر وکړی همغه ووچی د ژنو د کنفرانس له الری چی په هغه کی د 

ینونکو په حیث ونډه درلوده افغانستان او پاکستان خارجه وزیرانو برخه اخیستی وه ، امریکا او شوروی د تړون د تضم
کال د می د  ۱۹۸۸میاشتو کی ) د ۹موافقتنامه امضا شوه او شوروی و منله چی په نو۱۴کال د اپریل په  ۱۹۸۸د 

 ۹فیبروری( به خپل پوځونه له افغانستان و باسی او په دی ترتیب سره د شوروی  ۱۵کال تر ۱۹۸۹نه  ۱۵میاشتی 
 . کلن اشغال خاتمه مومی

اوو له وتلو وروسته پخوانی حکومت د داکتر نجیب هللا تر مشری الندی وکوالی شول چی دری کاله نور دشوروی قو
هم دوام و مومی، په دی دریو کلو کی د ملګرو ملتو تر مشری الندی په افغانستان کی د سولی خبرو ادمه و مونده او 

قدرت واکی په سوله ایز ډول د ملګرو ملتو تر وروسته له ډیرو خبرو اترو داکتر نجیب هللا دی ته حاضر شو چی د 
نفرو څخه به جوړه وی  ۲۵مشری الندی یوی موقتی اداری ته پریږدی چی دا اداره به یوه بی طرفه کابینه وی چی د 

میاشتو په موده کی به قدرت یوی دوه کلنی انتقالی اداری ته سپاری او هغه انتقالی اداره به بیا سراسری  ۶او د 
و ته الره هواره وی. د دی موافقی سره سم د موقتی اداری غړی پیښور ته راغلل او د ملګرو ملتو نماینده بینن انتخابات

سیوان په طیاره کی کابل ته راغی څو داکتر نجیب هللا هند ته انتقال کړی او بیا د موقتی اداری غړی کابل ته دواک 
ضد کودتا وشوه او هغه پری نښودل شو چی هند ته الړ شی  د نیولو په موخه راوړی. په الره کی د داکتر نجیب په

او کودتاچیانو د موقتی ادرای غړی هم پری نښودل چی کابل ته د واک د نیولو أپاره راشی. او په دی ترتیب د پیښور 
ی د مجاهدینو ډلی کابل ته داخلی شوی ، هری ډلی د کابل ښار یوه برخه و نیوله او د دوی تر منځ خپل منځی جګړ

شروع شوی د افغانستان پخوانی قوی اردو منحله شوه او د اردو ټول تجهیزات او وسلی د مجاهدینو ډلو ته په الس 
ورغلی خو په دوی کی زیاته برخه د جمیعت ډلی ته په الس ورغله، داخلی جنګونو ادامه پیدا کړه . آمریکا افغانستان 

یښود. د مجاهدینو د ډلو تر منځ په جنګونو کی د کابل ښار نیمای په ته شا کړه او ملګرو ملتو هم افغانستان په ځای پر
کنډواله بدله شوه او تر اویا زره زیات بیګناه انسانان ووژل شول. ملوک الطوافی را منڅ ته شوه په هر والیت او 

ناموس، دولتی  ولسوالی کی خانته یو حاکم وو په لویو الرو د غلو ډلی وی ، نه د چا سر په امن وو نه مال او نه
شتمنی ټولی چور شوی، خلک بیا مهاجرتونو ته مجبور شول او یو ځل بیا په ملیونونو افغانان نورو ملکونو ته مهاجر 
شول. په دی وخت کی د طالبانو په نامه یوه پنځوس کسیزه ډله د بولدک له الری د کندهار په لور راغله او له بولدکه 

ولی ملیشی یی خلع سالح کړی دا چی خلک د پخوانیو ملیشو او د چور او چپاول تر کندهاره پوری د الری په سر ټ
د ډلو له السه سخت په عذاب وو او د طالبانو شعار هم د سولی راو ستل وو نو ټولو خلکو دهغو هرکلی وکړ او ډیر 

میتع ګوند حاکم وو او د ژر یی کندهار او نور ښارونه ونیول او د کابل دروازو ته راورسیدل. د کابل په ښار کی د ج
دی ګوند مشهور قوماندان د کابل ښار دفاع کوله.تر څه کم یو کال جګړو وروسته طالبانو د کابل ښار او د شمالی 
والیتو ټولی سیمی و نیولی یوازی پنجشیر د تخار والیت یوه برخه او د بدخشان والیت د دوی په کنترول کی نه وو. 

سیمو کی آمنیت راوستی وو او د هیچا سر او مال په خطر کی نه وو، د مخدره موادو  طالبانو تر خپلی اداری الندی
کشت او قاچاق د طالبانو په سیمه کی صفر درجی ته رسیدلی وو. طالبانو په ځینو مواردو کی ډیر افراطی کړنی سر 

و د ښځو په کار بندیز ته رسولی لکه د ږیری اجباری پریښودل، د پټکی په سر کول ، د جنکیانو مکتبونه تړل ا
لګول.طالبانو په محکمو کی شرعی قوانین عملی کول. طالبانو په دولتی مقاماتو کی هم روابط په نظر کی لرل د 

 دولت ټول عالی پوستونه د طالبانو وو مسلکی پوهه په
ن په رسمیت پیزندلی نظر کی نه نیول کیده. د طالبانو رژیم یوازی دریو ملکونو لکه سعودی، امارت متحده او پاکستا

وو. طالبانو د سعودی تبعه اسامه بن الدن ته ځای ورکړی وو ، ګرچی اسامه افغانستان ته د مجاهدینو او د ربانی د 
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 5تر 5 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
 

حکومت په وخت کی راغلی خو اسامه له طالبانو سره ښی اړیکی درلودی او له طالبانو سره یی مادی کومکونه هم 
سیپتمبر د یولسمی پیښه را منځ ته شوه نو امریکایانو له طالبانو وغوښتل  کال کی د ۲۰۰۱زیات کول. کله چی په 

چی باید اسامه امریکایانو ته تسلیم کړی. په مقابل کی طالبانو له امریکایانو څخه شواهد و غوښتل چی ثابت کړی چی 
انو هم د اسامه له تسلیمیدو اسامه د سیپتمبر د یولسمی په پیښه کی الس درلود. امریکایانو شواهد نه درلودل او طالب

په افغانستان هوایی یرغل و کړ او د یوی میاشتی په موده  ۷کال د اکتوبر په  ۲۰۰۱ډډه وکړه، همغه وو چی امریکا د 
 .کی یی د طالبانو رژیم ړنګ کړ

شری الندی د د طالبانو د رژیم له ړنګیدو وروسته امریکا د نوی اداری د رامنځ ته کیدو په خاطر د ملګرو ملتو تر م
مخورو افغانانو په ګډون یوه غونډه جوړه کړه چی په نتجه کی موقت جمهور ریس او  ۲۵جرمنی په بن ښار کی د 

کسیزه کابینه د شبږو میاشتو لپاره و ټاکل شوه او داسی فیصله وشوه چی پس له ښپږو میاشتو به دوه  ۲۷مرستیالن او 
د لوی جرګی له خوا اساسی قانون جوړیږی او د انتخاباتو لپاره به الره  کلنه انتقالی دوره وی او په دی دوره کی به

هواریږی. همغه وو چی موقته اداره کابل ته راغله او حامد کرزی د موقتی اداری مشر و ټاکل شو. د حکومت اداری 
ورکړ شو چی د بنسټونه کیښودل شول مکتبونه، پوهنتونونه د هلکانو او جنکیانو لپاره خالص شول او ښځو ته حق 

کور نه بهر کار وکړی. د بن د پریکړو سره سم د موقتی اداری له تکمیلیدو وروسته انتقالی دوره رامنځ ته شوه، لویه 
جرګه دایره شوه او اساسی قانون جوړ او تصویب شو، امنیتی وضعه سمه شوه خلکو ته هیلی پیدا شوی چی نور به 

سر  ۹د اکتوبر په  ۲۰۰۴نیو انتخاباتو ته الره هواره شوه او انتخابات د افغانستان جوړیږی. د حمهوری ریاست لومړ
 .فیصده رایو اخیستو سره د افغانستان جمهور ریس و تاکل شو ۵۵،۴ته ورسیدل او حامد کرزی 

کال پوری امنیتی وضعه ښه وه خال خال نا آرامی په والیتونو کی موجودی وی خوپه عمومی توګه لوی  ۲۰۰۴تر 
واښونه نه وو، متاسفانه بین المللی قواوو زیاته اتکا په هغو خلک وکړه چی د مجاهدینو په حکومت کی یی آمنیتی ګ

ستر مقامونه درلودل او په قتلونو ، غالوو ،چور او د دولتی شتمنیو په تاالن کی دخیل وو او د دوی دالسه ښارونه او 
للی قواو په راتګ سره به په هیواد کی عدالت تامین شی او کلی په کنډواله بدل شول خلکو هیله درلوده چی د بین الم

هغه چا چی بیګناه خلک وژلی او د خلکو او دولت شتمنی یی چور کړی به سزا ووینی برعکس د بین المللی قواو په 
راتګ سره ټول پخوانی جنګ ساالران په قدرت کی پاته شول او تر پخوا یی زیات په غال او چور الس پوری کړ. 

جنګ ساالرانو بین المللی قواو ته خپل حریفان او د طالبانو درژیم عادی کارکونګی د طالب په نامه معرفی کول دی 
او بین المللی قواوو هم بدون له تحقیقه بیګناه خلک زندانونو ته اچول او په بیګناه خلکو یی بمونه غورزول. د خلکو 

وا د خلکو کورونه تالشی کیدل پخوانیو جنګ ساالرانو ناتو او د واده په مراسیمو بمونه و غورزیدل او د شپی له خ
بین المللی قواو ته داسی غلط معلومات ورکول چی ګویا ټول پښتانه طالبان دی او بین امللی قواوو هم په غلطو 

ر ته راپورونو بیګناه خلک بندیان او بمبارد کړل. بین المللی قواو د عامو خلکو د دود او دستور خالف کارونه س
رسول په شپه کی د خلکو کورونه تالشی کول او د ښځو په عزت لوبی کول دا ټول هغه کارونه وو چی خلکود بین 
المللی قواو څخه نفرت کاوو له بلی خوا لکه مخکی چی وویل شول په دولت کی ټول همغه پخوانی جنګ ساالران وو 

امه خلکو ته بله الره نه وه پاتی چی ورشی او خپل کومو چی پخوا د خلکو په ناموس او عزت تجاوز کړی وو نو ع
مشکات او دردونه ور سره شریک کړی مجبور شول د طالبنو لیکو ته ورغلل او یوخل بیا یی د امریکا او بین المللی 

 .قواوپه ضد یی د جهاد اعالن وکړ
له السه مهاجرت او جهاد ته مجبور که له یوی خوا عام خلک د بین المللی قواو د کړنو او په دولت کی د جنګساالرانو 

شوی وو نو له بلی خوا زموږ دوو همسایګانو ایران او پاکستان د عامه خلکو له نارضایتی ګټه پورته کړه د روسانو 
د تجاوز د وخت په شان یی افغانانو ته غیږ خالصه کړه وسلی او پیسی یی ورکولی تر څو د بین المللی قواوو او ناتو 

یږی. ایران چی دا مریکا سر سخته دښمن ووهیڅ وخت یی نه غوښتل چی آمریکا په افغانستان کی عسکرو سره وجنګ
 ارامه پاته شی بلکی یوازنی ارزو یی داوه چه په هر صورت باید امریکا مجبوره شی چی له افغانستانه ووځی،

سی او چین هیڅ وخت نه غوښتل همدارنګه پاکستان هم نه غوښتل چی امریکا په افغانستان کی پاته شی همدارنګه رو
چی امریکایی او د ناتو قواوی د دوی د هیوادونو په څنګ کی وی نو دی ټولو غوښتل چی د امریکا تلفات په افغانستان 
کی زیات شی او امریکا مجبوره شی له افغانستانه ووځی. دوی هر یوه د افغانستان له هغو خلکو سره چی د امریکا 

شوی وو او یا هم د جنګ ساالرانو له خوا ټکول شوی وو مرستی کولی او هغو ته یی ویل  د قواو له خوا بی عزته
چی باید خارجی قواو په مقابل کی جهاد و کړی ډیر عربی هیوادونه هم که ظاهراٌ څه نه وایی خو په پټه د امریکا په 

 .ضد دی او دا مریکا مخالیفینو ته پیسی ورکوی
 

 !لوړي افغانستان په هیلهد آباد، خپلواک، سوکاله او سر.
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