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ن                                                                                               هاري :ليکوال   ٢٠/ ٠٢/ ٢٠٠٩      واشنگ
  
 

  پر افغانستان باندي د شوروي او امریکا بریدونه
  

و مخور او منور افغانان د پخوا په قریب یوه اون  مخکي د متحده ایااالتو ورجينيا ایال ن شاوخوا   ت کي، د واشنگ
.  شان  د سپرنگفيل په  مسانيک الج کي راغون سوی وه، او د ملي وحدت د مسلې په چوکاټ کي یې خبری کولې

اغلو رسول امين، سعدالدین شپون، حفيظ اهللا کرزي، سمندر غوریاني، عبدالهادي عطایي،  د  ه کي، د  پدې غون
ون ماته هم د خبرو کولو چانس برابر سوع   .  طااهللا صادق په ابتکار او  کوربتوب ، او یو ل نورو اشخاصو په گ
  

ت باندي  د شوروي او امریکا د اشغالونو منفي اثرات  کى د افغانستان پر قومي  یووالي او جوړ زما د وینا اصلي 
م.  وو   .   غواړم چی دا دوه اشغالونه سره مقاسه ک

  
کاره ده چي د   د شوروي اتحاد د تباه کوونکي اشغال او تېري ١٥  د فبروري په ٢٠٠٩ محترمو لوستونکو  ته 

خه نه یوازي مات بلکي د افغانانستان تجاوز .  شلمه کليزه وه شوروي  وروسته له لسوکالو تباهيو او مرگ ژوبلو 
پ سو، او باالخره همدا ناروا او وچ ظلم  د  ي بالک له نهایي ورته د ناسور  ، او دکمونيس شوروی کور هم  خراب ک
ه بيرو .   سقوط او رسوایي  سره یې  په کافي اندازه  مرسته وک پمن برېژنف او د هغه نورو تر وخت تېرو د پولي

و  په    کي  پر یوه داسي ملک باندي تېرى وک چي د بلشویک گون د وروستې دیکتاتورۍ او ایدیولوژۍ  ١٩٧٩غ
  .   نه  جدي خطر وو، او نه هم په راتلونکې کي کېداى سواى ه، په  هي ډول ،لپار

  
له اشغال سوى دى ل، په .  پدې تېرو دیرشو کلونو کي، افغانستان دوه   کي د شوروي تجاوز وو؛ او بل ١٩٧٩یو 

 رسېدلی یم چي دواړه د نویو تاریخي اسنادو په اساس،  زه دې  عقيده ته.    کي د امریکا اشغال دى٢٠٠١ل، په  
خه پالن سوي  نه وه. اشغالونه تصادفي دي   . په بل عبارت، د پخوا 

  
ه هم، روسانو په افغانستان  کي خلقي  خه روزل، پيسې او سياسی مالت یې -که  پرچمي گوډاگيان له ډېر وخت 

انو د  اسنادو او شواهدو په اساس  یوه  تباه کوونکې کودتا د کي جي بي د نویو ١٩٧٨ورکاوه،  خو د افغاني کمونس
ي وه.  تصادفی کودتا وه ه  مشران یې هک پک ک مانا دا چی په هغه وخت او زمان کی .  د کرملين خوړین او ناشول

ی-شورویانو اراده  نه درلوده چی په افغانستان کي د هغوی خلقی ه دا .  پرچمی   افراطي پلویان قدرت تر  السه ک لن
را اکلی او معين تجویز نه درلودچی دواړو اشغال   .   نو یو 

  
ې ده ه ک مانا دا چي د افغانستان سياسي او نظامي  شرایطو،  دواړه  ستر  .   دواړو سوپر پاورانو تلوار او بې

ه ور ودانگي .  البته، د شوروي اشغال یو صریح تجاوز او تېرى وو.  طاقتونه  دېته اړ ایستل چي افغانستان ته  په بې
ي وهاو د  مبه  بلخوا، امریکا نن ورځ په هغه جنجال اخته ده چي شل .   امریکایانو اشغال  د طالبانو حماقت او سر 

که زه فکر کوم چي که چيري مالعمر  یا اسامه بن الدن  او  ور .  کاله پخوا شورویان ور سره الس او گریوان وه
ي واى،   زه یقين لرم چي مالعمر سره د القاعدې  قاتالن  له ملک ایستلي واى ، او یا یې  امریکایانو ته پالس ورک

 د ٢٠٠١نو بنا، زما په نظر د .  به تر اوسه پوري په کندهار کي  ناست او د پخوا په شان  به   اميرالمومين  واى
اپه حادثه  وه مبر  د یوولسمی   بربری.   امریکایانو اشغال، کالما یو تصادف او نا ت او وحشت  په بل عبارت، د سپ
ي ه چي افغانستان اشغال ک ه دا چي دا دواړه اشغالونه تر ډېره حده  د ستراتيژیکی .  امریکا دېته مجبوره ک لن

ي محصول دي   .پالنونو په اساس ندی سوی،  بلکی د یو تصادف او پې
  

ورویانو او امریکایانو بلخوا، که چيري  د افغانستان د دیرش کلن ناروین  دواړه  اشغالونه سره پرتله کوو، د ش
  . مداخلې   د هېواد ملی وحدت او یووالی ته کاري  صدمې ورسولې

  
رانو فاسد، بې کفایته ، او افغان ضد حکومتونه  تقویه کول  ی، دواړو اشغال ان چی  .   لم شورویانو  افغاني کمونس

ه چی شورویانو او .  ور او ظلم  وتپل د حکومت کولو  ابتدایي چم او هنر یې هم نه وو  زده،  پر افغانانو په ز رن
پرچمی حکومت  دننه په افغانی جامعه کی هي بېس، محبوبيت ، او مالت نه الره، نو بنا سمدستی د خپل –خلقی 
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پلو کي یې د  ي او اقتصادي حمایت ته  اړ سول؛ او د افغانانو د مشروع مقاومت  په  سوسيالست حامي  مستقيمو پو
  . و سره  اوږه په اوږه برخه واخيستلهروسي متجاوزین

  
اغلی کابلوف،د شوروی د ماتي او  د  امریکایانو د  اوسنيو مشکالتو  په  په افغانستان  کی،د روسيې اوسنی سفير، 

تل چی پر  افغانانو باندي یوه نا اشنا ایدیولوژي وتپو:" باب وایی ولنه کی .  موږ غو تل چی په یوه قبایلي  موږ غو
ر مات او ناکامه سوو.   عملی کوو کمونزم فعال،  امریکایان غواړی چی پر افغانانو : هغه ادامه ورکوي او وایي. م

ی که نه موږ  او نه هم .  زه یقين لرم چی دا معامله هم ناکامه ده.  باندی یوه خارجی او نا اشنا مفکوره تحميل ک
موږ  هم افغانان بمباری کول، او امریکایان هم  . ون راوستی  دیامریکایانو د عامه  افغانانو په ژوند کي کم مثبت بدل

ناه افغانان وژنی   ."بې 
  

دغه راز، په افغانستان کی د امریکا په مالت نننی  فاسد حکومت هم نه په خلکو کی بېس او مالت لری، او نه هم د 
ی ورننس په چل او هنر پوهې د تپل سویوحاکمانو مطلق اکثریت حرفوي په  افغانستان کي،  د امریکا .  حکومت او 

یدي چی زیاتره  یې د .  غله او داړماران دي طالبانو له ډاره د  امریکا پر افغانستان باندی داسی خلک تحميل ک
زېدل و غرونو، تور تونلونو، او  سپېرو سموچو کی پ او ل یا یې د تاجيکستان، روسيې، .  هندوکش په جگو او س

ار ونو کی د مخدره موادو  دقاچاقو  کاروبار کاوه، او یا یې د ایراني ایت اهللا گانو او یا د  روسيې  د  او ایران  په 
انو سره  د    .  پ پ مذمت  او غيبت کاوه"  امپریاليزم"او "  شيطان بزرگ"پخوانيو ماتو کمونيس

  
ت کی السوهني کوي ران  د افغانستان په قومی جوړ ېروسانو .   دواړه  اشغال دوستم، .  قومی مليشاوی جوړي ک

.  جبار، عصمت مسلم، او  تر ډېره حده  د مسعود په مشرۍ د افغان ضد  د شمال ایتالف  اصلي طراحان  روسان دي
  مسکو د شمال  په کلونو کي١٩٩٠د . مسکو  د شمال ایتالف  د  طالبانو پر خالف نېغ په نېغه  مسلح او حمایه کاوه

ان د سترایتژیکي  ي"ایتالف او پخواني کمونس ل" سياسي پان ي ک   . تر چتر الندي سره  او یومو
  

.   نن سبا،امریکایان  هم  د خپلو غلطو پاليسيو له امله په افغانستان کی   قومی او ژبنی اختالفاتو ته لمن وهی
خه  د داسی خلکو سره ا ی  ۍ ور تون ضد مفکورې  یې امریکایانو له  لم یتالف وک چی  افغان او په تېره بيا پ

ي حاکميت او تسلط کي  د دوستم مليشا، د فهيم ډانگيان، حضرت علي، . لرلې و په مطلق پو که د امریکا او نا
انونه ونيول ول اساسي ار  د بوش د ادارې.  سياف،  رباني، او په مجموعه کی د شمال  ایتالف  د کزري د حکومت 

ل که په ملک کی د .  همدې غلطي پاليس زیاتره افغانان  د  متحده ایاالتو  د نيت او خيال  په ارتباط شکمن ک
مشهورو قاتالنو او داړمارانو سره  ایتالف کول،  هغوي حمایه کول،هغوى ته پيسې او منابع ورکول، حتمی  بومي او 

  .  ایي  اپوزیشن را پاروی
  

ي اشغال په مقابل ي مخالفت را پيدا کېدل د جهان او انسان د تاریخ  یوه  تکراری تجربه دهد پو عموما، .   کي نشنليس
ر طاقت په قومي تبعيض متهم وي وي ، په تېره بيا چي یرغل زما په خيال .  خارجي اشغال ملي او ولسي مقاومت ږې

تنو پر خالف احساسات او فکر یو شېبو کي د پ وروستي تاریخي شواهد .     موجود وود بوش په  اداره کي په لم
تانه   ول پ ت .  طالبان او القاعده وه يي چي  د بوش ادارې په نظر   که د بوش  ادارې سياسي  او فکر ي  جوړ

اغلی بوش یوکرسچين طالب  غوندي سياسي او . حي راست او محافظه کاره  وو مذهبي او مسي په بل عبارت،  
ن بېرډن،  واییسد .  فکري تمایالت  لرل د اوسنی طالبانو یو بل  نوم قهریدلي او خپه  : "ي اې ې یو مامور، ميل

تانه دی رورویستی حملو را ."  پ مبر د  ی چی د سپ ه کې د سی اې ې  د نورو مامورینو  په اثار و کي  هم دا په ډا
ر تنو پر خالف   منی موجوده وهوروسته، د افغانستان په متعلق د بوش په پاليسيو کي د پ   .ند مخالفت او د

  
ه  مثال  د فرس این  په نامه کتاب دی ېري شرون، د سي ای ې د .   زما ددې ادعا  د فرس این د کتاب ليکوال، 

ي اود افغانستان د اوسني غمجن حالت  بنس  ږدي ته کې ۍ ډلی مشر دی چي په پنجشير کي ک هغه پخپل .  هغي لم
تون ضد احساسات بيانوی، او تر هغه را وروسته دافغانستان په اړه  د متحده کتاب کي دلته او هلته پ ه ډېر مهارت پ

ه قومي او سمتي رنگ او خوند لري تنی سيمو کی د کرزی او  . ایاالتو پاليس  ولو پ همدا وجه ده چی نن سبا په 
ورښ او جن روان دی   . امریکایانو پر خالف بشپ  

  
بلکي افغانان د کرزی  او د هغه د خارجی حاميانو له وچ . ه واخلي او  غرونو ته وخېژي خلک ليونی ندی چی وسل

ې ده خه  جن او تباه  ته  مخه ک ارونه، د شورویانو د .   ظلم او تېری  ول لوی  نن سبا، په افغانستان کی 
یواالن له ډار.  وخت په شان، محاصره  او کالبند دي ه ان کورونه .  ه له کوره نسی را وتالیکرزی او د هغه  ناشول

ی، خو حتی  په خپلو کورونو کي هم د  ی کالوي غوندی  برې خه  رپي یې جن   .   طالبانو له بېری او هيبت 
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خه  پخوا هم  په افغانستان کي  قومی او ژبنی اختالفات  وه . زه فکر کوم  چي   له دغو دوو خارخي مداخلو 
و قومي  نوبنا، هلته به ضروري قومي ، ژبني، او سيمه ایز اختالفات او تاوتریخوالي موجود .  دهولنه افغانستان یوه 

ل.  وي اني  ک ی قومي او سمتي  اختالفات ال حاد او مر ر دغو دوو اشغالونو د افغانانو خپلمين پدې تېرو دیرشو . م
ول ددې شاهدان یو چی د هېواد په بېال بېلو برخو کی ډليي زي قومي او سيمه ایز وژنی او قتل عامونه کلونو کی، موږ 

والى. دا ژوندي تاریخ دى.  سوی دی خه سترگي نه سو پ   . له دې 
   

وکر  او پر مختلفو ډلو باندي وېشلې سوې ده وکر  ولنه  خه د خپل .  نن ورځ، افغاني  اقتصادي مشکالتو د افغانانو 
ى دى افغانان پخپل کور کي بې واکه، بې حکومته، او بې .  سياسي ژوندانه د سمولو فکر او خيال بېخي هېر ک

ېده،بلکي د .  استازي  سوي دي زه باور لرم چي  جمهورریس بوش نه یوازي د عراق په  اړه درواغ او دوکه ک
ه گي برگي وک ه چی  په عراق کي د بوش تباه کونکو پاليسيو .  افغانستان په ارتباط یې هم ډېره زیاته  رن لکه 

اني قومي او سيمه ایزو اختالفاتوته لمن فرقوي ا ل، دغه راز یې په افغانستان کي هم مر و سکتوري جنگونه پيل ک
  .ووهل

  
اغلى اوباما نوې پاليس کاميابه  يار جمهورریس  وان او هو زه هيله من یم چي د افغانستان په ارتباط  د امریکا د  

اغلي اوباما غواړي.   سي خه بل  ویتنام جوړ نه سي،  په افغانستان کي زما په گومان که چيري   چي له افغانستان 
ه کي سيباید د یوه پاک ا ل دى.و قوي مرکزي حکومت په ل تاریخ .   د کابل  اوسنى حکومت بېکاره، فاسد، او ش

يودلې ده چ ند کسر ا. ي په ډارونو خلکوحکومت نه کې ر و د کرزي اوسنى حکومت د مشروعيت او قانونيت په  
  .   ډفيس اخته دى

  
خه د راوتلو یوازن الره دا ده چی په افغانستان کي عدالت او انصاف  راسي  یو .  زه عقيده لرم چي د ننني بن بست 

اېسته  ا پر اساس وزارتونه  نه وي  وېشل سوي، بلکي معيار لياقت، خدمت، داسي حکومت  چي  پکي د قومي کو
یو داسی حکومت  چي په ملي ژبو او ترمينالوژۍ باندي د . هارډ ورک ويح  په اصطالساالری، او د امریکایانو

ي و نه وهل سيحک تلي _ زه ایمان لرم چي هله به ملي وحدت او یووالي  ورو .ومت په سویه ملن ينگ او غ ورو 
لپاره  تر زه باور لرم چي د ملي وحدت .   غليمان به کمزوري او رسوا سيد افغان ولس کورنی او بهرنی .   سي

ولو مشکالتو مور ده.   ولو مطمينه او سيده الره د امنيت او عدالت تامينول دي په افغانستان کي د بې .  بې عدالتي د 
زه ایمان لرم چي د ددغه رواني بې انصاف ختمېدل به ضرور  .  عدالت او ظلم په خاطر  خلک غرونو ته ختلي دي

ي امنيت تاميپه افغانستان کي سوله او او باالخره، زه  ایمان  لرم چی هي ملت  یوازی په زور او قهر نسی . ن ک
  .   و السالم.  زه ایمان لرم چی د امپراتورۍ او وچ  زور  وخت تېر دی.    .ایلېدالی
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