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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

   ۳۰/۲۱/۱۳۲۱                            نیک هدایت

 یوه ځغلنده کتنه کال ته ۱۳۲۲جنګ او ،په هیوادکي صلح 

 په دي خوا را کالو ۰۳جنګ کشاله کومه چه د صلح او افغانستان د د  
قربانۍ بي  عنوانونوالندي روانه دي د او تکتیکونو په مختلفونومونو،

له یعني په أمس . دادي اووي به فغانان وو،دسوخت موادیي ا قیمته او
 له اوأنړیواله مس داخلي سیمه ایزه او ،یوه اوجنګ ،افغانستان کي صلح

صداقت بغیرصلح نا  مالتړاو چه  دډي درواساسي عواملود .دي جنګ
رهبرۍ  داخلي عوامل یي دیوې سالمي ملي اداري او .ممکنه دي
قرباني  ژمن وي اوڅخه ملي ګټوته  خپلوګټو ، چه د موجودیت 

 ،چپاوول کي غرق دي او چور اوسنئ دولت چه په فساد، .يورکړ
لیږل شوي  په نوروهیوادوکي روزل شوي او قاتلین جنایتکاران او

یوشمیریي په قدرت کي دي چه هیڅ وخت قدرت نه پریږدي دډوي ګټي 
 ،،، دولت کي په مفسیدي اداري کي دي نه په ملي مستقلي اداري او

اوسه پوري رښتیني صادقانه احساس موجودنه دي. دولت  تردبلي خوا
ټپلي یوازي په دي فکرکي دي چه څنګه خپل  په قدرت کي ډلي او او

کال څخه وروسته ال هم دوام  ۱۳۲۲    حکومت ته د  قدرت او
سفرونه کیږي خوڅه  صلح لپاره حرکتونه او که څه هم د .يورکړ

 پاکستان د خالصون د کسانوطالبان ۹یوشمیرمجهول الهویت  ه توګه دبیلګي پ روښاني پایلي یي نه ښکاریږي د
 صلح په پروسه څه تاثیرلري کنه؟ د یاآ چیري والړل، څوګ وو څه شول،، څخه...دا بندیخانو

حکمتیار حزب اسالمي تراوسه څه نه  د کویټي شورا، د ولي اصل کسان چه مثبت رول لوبولئ شي لکه مال برادر،

وژل شول چه  ن زندانونوکي په سلهاووهیوادته وفادارطالبان بندیان دي حتې ډیریي په زندانونوکي وپاکستا ښکاري. د

     پنجابي جنراالنونظریاتوسره یي ټکر دپاکستان د افغانستان سره یي مینه درلوده او چایي جسدهم ونه لید ځکه د

معلوم  صلح شورا د .نیت راشيام ه صلح اوبلي خوادولت کي یوشمیرقدرت مند چوکۍ پرستان نه غواړي چ د .درلود

 چه د جنایتکارانو یوشمیر تجاووزونه د وژل، ،چورچپاوول خیرخواه خلک.... الحال یوه خواخلک دي نه بي طرفه او

 شتیباني کیږي ولي دولت اووي مشرانوله خوایي پدډ روان دي او ټپلوغړیوله خوا دولت کي شاملو ډلو قدرت او

دخاص ارزګان ولسوالۍ  یا پیښي او والیتونو تخار قندوز، ول کسان ویل کیږي لکه دبغالن،ئچارواکي ورته غیرمس

کورنیوچارووزارت له  د قاتل دي یوځل نیول شوئ بیا ملکي کسانو۲۱۳سیمه ایزدوحدت قوماندان حکیم شجاعي چه د

یوشمیرتړل شوي رسنۍ له  خوابلي  . دبیرته خپلي دندي ته لیژل شویدي خوشي او مرستیال له خوا وولس مشر اد خو

 اولسواکۍ خالف خپروني کوي او دژورنالیزم اصولو په وولسونوکې بي اتفاقي اچوي دا شجاعي دفاع هم کوي او

اخبارونه چه په ایران پسي  په لسګونوصوتي رسنۍ او نورتصویري رسنۍ او ذهنیتونه خرابوي لکه کابل پریس او

 رنګه په قندوزکي د همدا .ه ديکابل پوهنتون پیښ محرم د له بیلګه لسم دب .لژافغاني احساس په کاردي .لي ديتړ

دمخدره  .يګرځ زادآاوسه  التر ول وایي.ؤچه ګڼ شمیرملکیان یي ووژل چارواکي ورته غیرمس جمعیت قوماندان قدیر

 .مخدره موادوکنترول اداره د ګروملتولدم پوري زیات شویدي. فیصدو ۱۳څخه تر۱۳اولیږدول د موادوکر

 فرمانونه یوشمیر بیت المال ځمکو د لیدل کیږي چه وولس مشر جریبوڅخه واوخت. عمالا ۲۳۳۳۳۳دځمکوغصبول د

هرات له  . نیمروز اوفراه -ل ایران ته په الریوکي لیږ ډالرو ملیاردونو د .والیاتوکي ورکوي قوماندانانوته په کابل او

وزبندرڅخه سرمایي خارجي هوادونوته لیږدول جریان لري قند حیرتان او -سپین بولدک -طورخم  ـلل دکاب .لوري

امریکا وال سټریټ جورنال په یوه څیړنیزه لیکنه کي په  د .کال باورنلري۱۳۲۲داځکه چه دولت فاسډي په صلح او

وولس مشرکرزي ورور  یعني د اساسي سهم لرونکو صبولوکي د ډووغ دالرو ملیونو۹۳۳کابل بانک د ګوته کوي چه د



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

هم په  او .ه دياوسه پټه خول . الترخه نه دي شويفهیم په اړوند هیڅ نه ویل کیږي حتې هیڅ پوښتني هم ورڅین ساو ح

ښوونې  کابل د په دي شرایطوکي د .خه زیات ایستل شویديڅ ډالرو شلوملیونو پاره د کمپاین د د وولس مشر ټاکنوکي د

پریږدئ چه راتلونکئ  رباني په نوم په دي حساس وخت کي الذم نه وو. مرحوم استاد روزنې پوهنتون نوم بدلول د او

په نوم  استاد دعینومینه د کندهار خپله د د وولس مشر .ه دينفاق تخم شیندل په کارن د .يتاریخ قضاوت وکړ وخت او

مرکزي  .یکويدمسلح کیدوغونډ دتنظیمي قوماندانانو دغرب سیمو وزیر برښنا او اوبو اسماعیل خان د ونوموي.

 اوبرښنا اوبو خودادي چه تورن صاحب د په کار .کويبهرني همسایه ورڅخه مالتړ رهبرئ کي شامل چارواکي او

سلما  رایه یي واخیسته د ولیت لري دهغه سوګند له مخي چه دباوړئمس اسالمي دنده او ، وجداني اوه ایمانيوزیرپه توګ

ایمي نه ډ .يهللا رضا حاصیله کړ غصب څخه الس واخلي د درغونه وکړي  په لس ګونوبندونو ساتنه او او بند،

منابع ډیري  اوبو هیوادکي د ب درکوزه من تشنه لبان میګردم.آه وایي . څنګيامیرتوب فکرونکړ والیت او ،وزارت

 ایرانیانو د امیرصاحب تړرهبرۍ الندي وزارت ورڅخه ګټه نه اخلي. هیوادونوته مفته رواني دي د همساېوو دي او

کال څخه وروسته هم ۱۳۲۲حتې پخواني بندونه هم نه رغوي. یوازي د بندونه نه جوړوي. ه  قراردادونه کوي.سر

. پریښیدونکي نه دي يټپلي قدرت اوږدول غواړ قدرت په میراثي توګه نه یوازي امیرصاحب بلکه ټولي جنګي ډلي او

قواوو وتلوکال دي خپلي  ناتو ال وروسته چه دک۱۳۲۲معاملو له الري غواړي قدرت کي پاتې شي یاد پیسواو زوراو د

وړاندې برښنایي  کال ترټاکنو۱۳۲۲دي وجي دولت نه غواړي چه د ډ .شي ټپلي په قدرت کي پاتې ډلي او کورنۍ،

که څه هم  .شفافیت لپاره غټ رول لوبوي ،سرشمیرني ،هیوادامنیت . دجعل مخنیوئ کوي تذکري وویشل شي ځکه د

اقتصادي  ولي بیکاري، .بیا هم په افغانستان کي پاتي شي کال څخ وروسته۱۳۲۲اېان دښایي دلسوزروډیرامریک

 .نآامني به ډیره شي مشکالت،

پاکستان چه  ایران او .اړوند په افغانستان کي ډیرمهم ديجنګ په  صلح او ورول د سیمه ایزعوامل ډووهمسایو  -:۱

سي دومره برال ټپلو ډلواو روزل شویو وي کي پیداشووپه د پرخپلوافغاني دوستانو ملیونوډالرو کالونو ملیونو، دکالونو،

جرګي کي یوشمیرغړي په  مشرانو ،مثال پارلما ن کي ،هم له دوي دفاع کوي . اوروخت دوي استعمالوئ شيدي چه ه

پاکستان  .ه دي چه رښتیني صلح هیوادکي راشيکابیني کي یوشمیر غړي هیڅکله هم صادق ن دولتي رهبرۍ او

متاسفانه پخواني  ،،،،، لکه څنګه چه وایي چه سل دوومره خویونه یڅکله هم صادق نه وو.کال را په دي خواه۲۹۲۱د

دولت ډي توان نلري چه رښتیني صلح راولي څنګه شوني دي  وسني رهبري اوا دا .... احساسه مشران  نشته. املي ب

کیداي شي.  کي رهبرۍ په وجود حساسه دولت اوا اب یوه مقتدرملي او لي حل دئدي مس ډ ؟ډیورنډ کشاله حل کړي چه د

 .ستان په اړوند خصمانه پالیسۍ لريافغان دواړه همسایه هیوادونه د دا

ورسره دولتي سیستم انګریزي  کال کي پاکستان وزیژولو۲۹۲۱اني په تکله چه بری تاثیرات : نړیوال عوامل او :۰

 نومونو او تکتیکو – اي تشکیل جوړاوفعال شودافغانستان په اړوندیي په مختلفو طریقو-اس -اوهم اي  قانون جاري شو.

تپل شوي کرښه چه په  ډیورند دافغانستان تباهي شروع شوه چه تراوسه پوري په زورسره روانه دي علت یي د

 ډواړو پخواني هند چه پاکستان هلته موجودنه وو. اني استعماري دولت دتډیورنډمارتین چه دبری کال کي د۲۹۹۰کال

 ن وو.افغانستان مشرامیرعبدالرحم هغه وخت د ښود.خپل نوم یي ورباندي کی او .خوویشلپښتانه په دووبر سیمو

 له هم یوئډیورنډمس .زیات پښتانه اوسیږي ملیونو۰۳هغي خواته له ،هیڅ سند موجودنه دي مورخین وایي چه اصال

توکي درلودئ شي ولي صلحي په راوسس د مثبت اثر ګاه دي اوآامریکایان په دي ښه  انګریزان او دجنګ علت دي.

 ترڅوچه دا .ارزش لري او قدر فغانستان څخه ډیراعتبار، ه پاکستان که هرڅه کوي دا؟ ځکه دوي تدوې نه غواړي

امریکایان  نړیوال پیوستون لکه انګریزان او سیمه ایزپاکستان اوایران، ،سي عوامل لکه افغاني داخلي عواملدري اسا

  .په یوه خوله صادقانه یونه شي لري به وي چه صلح اوامنیت منځ ته راشي

 پای

 


