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 شپږمهد جدې بیا هم 
 

څنگ، تورې، بدمرغه او داسې ورځې هم شته چې د خپل ماهیت  كې د ښو، نېكمرغه او ویاړلو ورځو تر تأریخهېواد په د هر
 ننگ باله شي. تأریخنكې پایلې لري او د همغه هېواد د واو سباني اغېز له امله ډېرې ځورو

 

 1511د ثور اتمه ) ،(ل1531) د جدې شپږمه (، ش یا لمریز هـ. 1531كې د ثور اوومه ) تأریخمعاصر  د افغانستان په ډېر
 تورې ورځې دي. ېنې نورې ورځې ډېریم( او ځ2111د نومبر اوومه )(، ل
 

 نگ كړاى یې داسې نظام ټیكور كړ او په ځود خان رژیم نسود ثور په اوومه د افغانستان د خلكو دیموكراتیك گوند د محمد دا
 اتحاد سرو پوځونو مه د شورويې ترېوتنې وكړي. د جدې په شپږدې درنخو په عمل كې یې ډېر ښې وې؛چې خبرې یې كتابي 

و اوبو خوا ته به یو گام نژدې شوي وي. به وژغوري او د هند د سمندر تود په افغانستان یرغل وكړ. دوى تمه درلوده چې نظام
نه او الرښوو ۍپه مشر لك دیموكراتیك گوند د پرچم د ډلگيخر د خآ، اري روسیې له وخته ناختلى پاته ون د تزكوم ارمان چې ا

 شو. امخد افغانستان د خلكو له سترغبرگون او پاڅون سره مخ
ر تكو په زوولاو هر څه د خلكو په نامه د شوروي ټانكونو او ا يدي فكر كاوه چې د افغانستان د خلكو استاز به گوند او مشرتا

ې انستیتوت لري او پوهانو یې د افغانستان د نپه دې بېوزلي ولس تحمیلوالى شي او شوروي اتحاد هم فكر كاوه چې د ختیځ پوه
وره ه پاړ، جغرافیایي ځانگړتیاوو، قومي جوړښت، دیني ارزښتونو، ملي روایاتو، ولسواكۍ او د قواوو د انډول په تأریخ تېر

روسیې  د  .يكوف په زور ایل كړیتان ښه پېژني. شوروي مشرانو هم فكر كاوه چې افغانستان به د كالشنڅېړنې كړي او افغانس
هر ځاى پل اېښى و، بیا نه و په شا شوى او هغه سیمه یې الندې كړې وه؛ خو افغانستان یو بل  سمبول قطبي خرس چې پخوا

 شول! امخه ستر آزمون سره مخله یو تأریخبیا د  و او دا نه اېلیدونكي خلك یو ځل شان هېواد
 

د افغانستان د هغه وخت ترخو واقعقیتونو دا ثابته كړه چې د شوروي اتحاد د ختیځ پوهنې د انستیتوت پوهانو او متخصصینو 
 رته د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزااړافغانستان سم نه و پېژندلى. دې انستیتوت دنده درلوده چې له افغانستان سره د چلند په 

او مشرتابه ته سم معلومات وركړي؛ خو داسې ښكاري چې دې انستیتوت افغانستان د ببرك كارمل د معلوماتو له مخې پېژاند او 
خپلو سیاسي بوډاگانو ته یې داسې ناسمه مشوره وركړه چې هم یې افغانستان غرق كړ او هم شوروي اتحاد د نړۍ له نقشې ورك 

 شو!
 

چې كه  ووار یې ویلي و -كارمل د شوروي سرتېرو په مرسته د افغانستان واكمن و، په وار د خداى كارونه دي كله چې ببرك
نو دا هېواد به د پخواني واكمن حفیظ هللا امین، تورې ارتجاع،  ؛راغلی افغانستان ته نه واى ود وسله وال ټولگيشوروي محد
ببرك  خلكو بیا داسې وخت هم ولید چې افغانستان و ؛ خو په توطیه، د نړۍ له نقشې څخه ورك شوى و! خو CIAپاكستان او 

ومړ او د شوروي اتحاد سترواكي دړې وړې شوه. دا ځكه چې  ۍ كېكارمل او شوروي اتحاد دواړه نه وو! ببرك كارمل په بېكس
، ځې او نارینهجنوب پورې، ښ رتسالمي نه شول. له ختیځ څخه تر لویدیځ او له شمال څخه  ته یرغل ديد افغانستان خلك پر

 .هستره ملي جگړه یې پیل كړ كړ او د هېواد د خپلواكۍځوانان او بوډاگان مطلق اكثریت پاڅېدل، ټوپك ته یې الس 
 

ېړانې و، سرښندنو، میي اتحاد سرې لښكرې له افغانستان څخه الړې؛ خو خلكو د خپلو سترو قربانوشوه، د شور دا جگړه بریالۍ
و هغه استخباراتي كړۍ واك ته ورسېدې چې گاونډیانو د خپلو راتلونكو پالنونو د عملي كولو له او وینو گټه ترالسه نه كړه ا

ځ د ثور اتمه ورځ وه چې په افغانستان رپاره، د افغانستان د خلكو د ویاړلي جهاد په صفونو كې ځاى په ځاى كړې وې. دا توره و
 كړ. امخوطن یې له نویو بدمرغیو او ناورینونو سره مخكې یې د پردیو په لسمه د كورنۍ جگړې اور بل كړ او وران 

 

سره ورهم په دې ورځو كې راځي چې د دې كړېدلي ولس دردونه نور هم كې د طالبانو برى او ماته  تأریخد افغانستان په ډېر لنډ 
وه لوى پردي یرغل سره ځ ده چې افغانستان بیا له یر( هم همداسې یوه توره وم2111و په پاى كې د نومبر اوومه )ا لزیات شو

مخامخ شو، دا ځلې امریكا او ناتو زموږ په هېواد یرغل وكړ. امریكا كټ مټ د شوروي اتحاد د مشرتابه تېروتنه تكرار كړه او 
ناتو د یرغل یوولسم كال دى. امریكا هم غواړي چې  -وځونه واستول. اوس په افغانستان باندې د امریكاپد زمریانو ځالې ته یې 

خریده ملگرو په مرسته، د افغانستان په خلكو داسې سیاسي، فرهنگي او اقتصادي زري اتحاد په شان د خپلو یو شمېر د شورو
سیستم مسلط كاندي چې په نوره نړۍ كې یې ښه نتیجه وركړې؛ خو دلته د غیر دیموكراتیكو عناصرو په واسطه د كالشنكوف 

 ښكاري او كېداى شي چې له ماتې سره مخ شي. امخغبرگونو سره مخ له همدې امله له سترو .تپل كېږي زور په خلكوپه 

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

 

 

ټولو بدمرغیو او تباهیو مور ده. همغه تور یرغل و چې تر اوسه د  (ل1531كې د جدې شپږمه ) تأریخد افغانستان په معاصر 
وي، كې په لكونو خلك وژل شیې خاورې شوې. كه په تېرو دېرش كلونو  ۍافغانستان په اور كې سوځي او د بچیانو په لكونو ككر

 .دايزیانونو سره مخامخ شو يپه لكونو معیوب او معلول شوي، په ملیونونو مهاجرت ته اړ وتلي او هېواد له سترو مادي او معنو
 او اوس هم په یوه نوې بڼه ادامه لري. په شپږمه پیل شوي پردیو یرغلونو پایله ده چې د جدې ټول د

 

چې لكه  !يتكرار نه كړ ولولئ چې پخوانۍ تېروتنې تأریخې و چویو وخت لیكلي  (اچ. كار)لیكوال یوه وتلې  ۍد تیور تأریخد 
دا تلپاتې خبره نه ده اورېدلې چې په پرله پسې توگه تېروتنې كوي او  (اچ. كار)د افغانستان ډېرو مشرانو او سیاسي فعالینو د 

 دي! يونه یې خسرالدنیا واالخره جوړ كړنځا
 

 پای
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