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 د افغانستان د پیژندنی په هکله 
 

 پسې تیروتنې لپر  (USA) د متحده ایاالتو 
 

 په پښتو ژبه کی یو متل دی وایی:  
 

 «ړوند چي ړوند دی هم یو کرت امسا ورکوی»
 

متحده ایاالتو دولتی چارواکو د تاریخ په اوږدو کی په څوکرته د افغانانو په پیژندنه کی تیر وتنې کړیدی، د امریکا د 
دوی به یا د افغانانو د وطن د ستراتیژیک موقعیت او د دی ولس د کلتوری جوړښت نه بی خبره وی او یا به نه  

م(  ۱۹۱۹غانستان د کاملې آزادۍ د اخستلو یعنی )غواړی چی ځان پری و پوهوی. راځی په لنډه توګه و ګورو چی د اف
کال نه وروسته، بیا تر ننه پوری دوی څومره تیروتنې په )قصدی یا د ناپوهۍ( له کبله کړیدی، چی هم یی مونږ ته، 

 .هم یی ځانته او هم یی ټولی نړۍ ته تاوانونه رسولی او د تهدید سره یی مخامخ کړیده
ن هللا اروپا او امریکا ته د نیک نیتۍ او سیاسی اړیکو د برقرارولو د پاره یو لوړ م کال کی شاه اما۱۹۲۳په    –اول  

رتبه دولتی هئت ولیږه. په شوروی اتحاد او اروپا کی ددی پالوی ښه هرکلی وشو، خو په امریکا کی ورسره ښه  
ت په رسمیت ونه پیژانده.  کالو پوری د افغانستان دول(  ۱۴سلوک ونه شو. دی وضعی ادامه پیداکړه او امریکا تر د )

م( شاه امان هللا خان بیا و غوښتل امریکاه ته د نیک نیت سفر وکړی، خو امریکا و ویل چی که په  ۱۹۲۸په کال )
خپل مصرف غیر رسمی سفر کوی، شاه کولی شی خو د رسمی سفر سره یی موافقه نه شی کیدای. په یوه دوره کی 

 .دوه تیروتنې
( کال کی محمدظاهر چی تنکی ځوان و، پاچاشو، د خپلو ترونو له مشوری وروسته یی م۱۹۳۳کله چی په )  –دویم  

بیا له امریکا سره د دیپلوماتیکو، سودګریزو او اقتصادی اړیکو د ټینګښت غوښتنه وکړه، خو امریکا د دی اړیکو د 
م( کی بیا دا غوښتنه ۱۹۳۴ه. په )ټینګښت نه انکار وکړ او افغانستان یی د نړۍ یو تر ټولو بدوی او بد امنه ملک و بال

م(  ۱۹۴۲تکرار شوه چی امریکا دی په کابل کی یو سیاسی دفتر ولری، خو بیاهم دا غوښتنه و نه منله شوه. په کال )
چی نړیواله جګړه روانه وه، د لومړی وار د پاره د امریکا یو سیاسی نماینده کابل ته راغې، د ده د راتلو هدف داو  

سره د ترانزیت د الری د جوړیدو امکانات د افغانستان د خاوری له طریقه وڅیړی. د نړیوالی  چی د روس او چین  
جګړی له ختم را وروسته بیا هم افغان دولت زیار و ویسته چی د امریکا سره د دوستۍ او همکارۍ اړیکی ولری  

 .خو کومه نتیجه تر د السه نه شوه
د افغانستان سره د معمولی سیاسی اړیکو دلرلو هوکړه وکړه او دا  م( کلونو کی امریکا  ۱۹۵۴او    ۱۹۵۳په )  – دریم  

د   امریکا نه  د  افغان دولت  اداره کیدلی. په همدی وخت کی  له خوا  د سفیر  امریکا  د  ایران کی  په  سیاسی چاری 
 اقتصادی او نظامی مرستو غوښتنه وکړه، تر څو 

د امریکا د غوښتنی سره سم د همدی مرستو نه د منځنی ختیځ او د هند د سمندر په لوردشوروی دولت د پرمختک  
مخنیوی وکړی. خو بیا هم امریکا د افغانستان په ستراتیژیک او حساس موقعیت باندی و نه پوهیدله او خصوصاً د  

کبله د پاکستان د نوی جوړ شوی او د انګریز له    نظامی مرستی غوښتنه د امریکا دولت ته د پښتونسان د مسئلی له 
خوا دوی ته د ورتسلیم شوی هیواد دحاالتو د خرابۍ او هلته دبد امنۍ د جوړیدو د پاره و ګڼله شوه، نو له افغان دولت  
سره یی د نظامی مرستی نه انکار وکړ. په همدی وخت کی امریکا د شوروی د پرمختک د مخنیوی په منظور د 

یران او پاکستان( سره نظامی تړون الس لیک کړی و نو د افغان دولت په ځایی د هغوی نظامی تقوی ته  )ترکی، ا
ترجیح ورکړه. په یوه وقفه کی یی افغان دولت نه و غوښتل چی د ضرورت وړ موادو لست دی امریکا ته وسپاری،  

ت ته و ویل چی غوښتنه یی منظوروی  دوی به وګوری چی څه کولی شی. کله چی دا لست تکمیل شو امریکا افغان دول
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ملیونه ډالر کیږی په یو وار تادیه شی. په حقیقت کی همدا یوه بهانه وه  (  ۲۴خو باید د ټولو موادو قیمت چی نژدی )
 .چی باید غوښتنه و نه منی، ځکه دوی پوهیدل چی افغانستان د دی توان نه لری چی دا مبلغ په یو وارتادیه کاندی

م( د لوی جرګی، جوړیدو او د دی  ۱۹۵۴غوریو افغان دولت د خپل هیواد د ساتنی په منظور د )د امریکا دی بی  
جرګی د غړو د غوښتنی سره سم، د شوروی اتحاد دولت ته د مرستی الس ورغزولو ته مجبورکړ. د شوروی دولت 

ادی غوښتنو ته مثبت  چی همدی غوښتنی ته منتظر و، په ډیری چټګی سره یی د افغان دولت نظامی او نورو اقتص
ځواب و وایه او په دی توګه یی د افغانستان جغرافی ته د شمال له لوری ټولی الری پرانستلی او په ټولو ساحو کی  
د طویل المدت قرضی مرستو تر عنوان الندی د افغان دولت سره همکاری پیل کړه ، دی مرستو تر هغی ادامه و  

باندی په افغانستان نظامی  (  ۶هـ ش د جدی  ۱۳۵۹یا د )  (  ۲۷دسمبر په )م (کی د  ۱۹۷۹میندله تر څو چی په کال )
حمله وکړه او د دی هیواد تقریباً د ټولو چارو اداره یی تر د ګرمی جګړی پوری په خپل الس کی واخستی او د خپلو 

 .پالنون په تطبیق یی پیل وکه
وی د پرمختګ د مخنیوی د پاره یی د نړۍ د  امریکا چی د یوه سرته رسیدلی کار سره مخ شوه، نو د شور –څلورم 

اسالمی هیوادونو نو نه د سخت دریځه مسلمانانو په رآټولو پیل وکه او هغوی یی پاکستان ته رانقل کړل او د پاکستان  
د ) آي،اس،آي( د اداری او د اسالمی ډلوپه مستقیمی همکارۍ سره یی د هغو افغان ناراضه افراطیانو سره چی ال د 

ردار داوود خان د جمهوری دولت په موده کی پاکستان ته تللی وو، د )ُمقدس جهاد( تر نوم الندی د شوروی مخه د س
او د هغه په الس د جوړ شوی افغان دولت په وړاندی د جنګ د پاره منظم کړل او تقریباً د هغوی ټول مصارف یی  

 یز هود بهوی نظر ته چی کاندید اکادمیسنپه غاړه واخستل. و ګوری د قاید اعظم د پوهنتون د یوه استاد پرو
سیستانی صاحب په یوه مقاله کی را نقل کړیدی پشتو ژباړه. » د جهاد هیر شوی او له یاده وتلی سنت له پیړیو 
وروسته بیا د امریکا په مرسته د پاکستان له خاوری په افغانستان کی د جهادی جنګ تر عنوان الندی دوباره را  

له ښکته او پورته نه اسالم په دی ټولنه کی داسی خپورکړ چی د هیڅ پیغمبر له توانه نه و پوره.  ژوندی شو. امریکا 
….. د جهادې ډلو تقویه یواځی د شوروی د قواو سره د جنګ د پاره نه بلکه د امریکا سیاست د پاکستان مدنې ټولنه 

قابل کی امریکا د القاعدی ډله د ناراضه  هم جهادې کړله.« بلی د پوهنتون دا استاد سمه خبره کوی، د روس په م
عرب بن الدن په مشرتوب هم وروزله او داسی یی تقویه کړله چی تر اوسه یی هم ال دوی ته ور رسولی زخمونه نه  

 .دی رغیدلي 
م( کال کی په کابل کی د نجیب دولت هم سقوط شو  ۱۹۹۲شوروی اتحاد مات شو، میدان امریکا وګاټه، په )   –پنځم  

جنګی جهادی ډلې د ټول قهر او غضب سره په افغانستان را خوشی شوی، بی له کوم واحد حکومتی یا    او افغان
دولتی پالن نه د افغانستان لویو ښارو ته را داخلی شوی، د کابل ښار د جهادی ډلو او د نجیب د دولت نه د راپاتی 

په لسګونو زره انسانان و وژل شو، په   وسله والو ملیشود خصومتونو او د غضب د انتقام اخستلو میدان جوړشو.
سلونو زره مهاجر او بی ځایه شول،هرڅه تخریب شول، ټول دولتی بنیادونه تباه شول، لنډه داچی د تاریخ ترټولو 
توره دوره په افغان ولس رانازله شوه، خو امریکا هیڅ ډول الس وهنه ونکړه او نه یی د یوه بشری قدرت په توګه 

ا ملک د انسانانو ملک دی، په همدی ځمکه کی پروت دی اوکه د کومی بلی سیاری برخه ده داسی فکر وکړ چی د
او کوم بل ډول مخلوق ورکی ژوند کوی؟ د ملګرو ملتو د سولی د پالن سره یی د یوی زری په اندازه مرسته هم و 

منځنې اسیا نه د تیلو او ګازو  نکړه، ترڅو چی د یونیکال د کمپنۍ عالی رتبه مامورین په دی فکر کی شول چی باید د  
د لولو انتقال د افغانستان د الری نه وشی، نو د جهادی تنظیمونو له ګیډې رازیږیدلی طالبان یی بیا هم د پاګستان د 
جاسوسې د دستګاه او اسالمی ډلو په مرسته سره راټول، وسله وال او د خپلو مشرانو په وړاندی یی بل مقدس جهاد  

ا خوشی کړل. دی ډلی په نه چندان اوږده موده کی تقریباً د جهادیانو لمن ورټوله کړه او د هیواد  ته په افغانستان ر
٪( خاوره یی تر کنترول الندی روستله. کله چی د دوی پښی کلکی شوی ورو ورو یی د یونیکال سره شوی   ۹۰)

د ایران له خاوری تیری شی، خپله    ژمنی هیری کړی او ایران هم په دی برخه کی چی دا د ګازو د انتقال لولی باید
ونډه ادا کړه . طالبان د بن الدن د القاعدی د سازمان سره چی ال د مخه د مجاهدینو په وخت کی افغانستان ته تللی  

 وه، نژدی شوه، هلته یی رونیز مرکزونه جوړ کړل او په پرله پسی توګه د کینیا 
( Kenya) او تانزانیا ( Tanzania) ی د امریکا په سفارتونو باندی ګزارونه وکړل. امریکا و پوهیده په هیوادونو ک

چی دا د القاعدی کار دی نو له بحر نه یی په افغانستان کی د القاعدی مرکزونه په نښه کړل. لږه موده وروسته د  
 .پیښه رامنځ ته شوه( ۱۱سپتمبر د )

 .د تسلیمی غوښتنه وکړه، خو طالبانو ونه منله  امریکا القاعده ګرمه و بلله او د طالبانو نه یی د اسامه بن الدن
شپږم ـ امریکا دا کرت د تیرو ټولو تیروتنو نه درنه تیروتنه وکړه او د افغانستان د ملت ټول تاریخ ته یي په کمه  
سترکه و کتل بی له دی چی د دی ملت سره مفاهمه وکاندی، هماغه دروسانو په څیر د هماغه پاکستان له خاوری چی  

ن یی جوړ کړی وو، د طالبانو دولت یی په رسمیت پیژندلی و، د طالبانو په حکومت هوایی حملی وکړی هغه طالبا
یی له منځه یوړ او له بده مرغه له داسی یوی ډلی سره یی جوړ جاړی وکه چی د افغانستان د بربادیو تر ټولو دروند 

 .مسؤلیت یی په غاړه و، او هغه وه د شمال ټلواله
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م ( په وروستیو کی د )اوریدو له قراره( دیونیکال د کمپنی د سهم لرونکی افغان امریکای زلمی  ۲۰۰۱د )    –اوم  
خلیلزاد تر نظارت الندی د )بُڼ( د توافقاتو ډرامه جوړه کړه. هلته یی بیا دا تیروتنه وکړه چی د افغانستان د قضیی د  

ممکن دا کار یی د راتلونکو پالنونو د پاره اګاهانه  هماغه وخت یو مهم اړخ یعنی طالبان یی له پامه و غورزول .)  
او قصدی کړی وی( جرګه یی جوړه کړه او د یوڅه نمایشی اختالفونو نه وروسته یی یو ناپیژندل شوی، بی تجربې  
او بی ادارې شخص د )حامد کرزی( په نوم د افغانانو په سر رانازل کړ. کرزی یو خانزاده وه، د خاني د اصولو  

ی معامله ګری او سوداګری را پیل کړه، په سلګونو غیر لزومی اداری پوستونه یی ایجاد کړل، نړیوال او  سره سم ی
ملی خائین مفسیدین او ناپوه اشخاص یی د ادارو په سرکی په وظیفو و ګومارل، نړیوالی مرستی نیمی پخوا له دی  

ه مافیه وطن ته راداخله شوه، انسان تښتونی  چی افغانستان ته ورسیږی په هوا کی چورشوی، د مخدره موادو نړیوال
پیل شوی، هدفی وژنو ته زمینه برابره شوه او بالخره افغانستان د نړۍ تر ټولو د لوی مفسد هیواد په توګه نړیوالو  
ته ور و پیژندل شو. امریکا د تروریزم سره د مبارزی په نوم د ناتو د نظامی تړون ټول غړی مجبور کړل چی  

عسکر ولیږی، د ملګرو ملتو اداره یی هم مجبوره کړه چی افغانستان کی د دوی مداخلی ته قانونی بڼه   افغانستان ته
 .ورکاندی چی د اشغال په نوم د نړیوالو اعترضونو نه ځان خالص کاندی

ل. خو  ښه، دا کارونه خو د افغانستان د آزادې نه را په دی خوا تر ننه پوری امریکا په خپله خوښه سرته ورسو  – اتم  
اوس پوښتنه داده چی د هماغو طالبانو سره چی شل کاله یی ورسره جګړه وکړه، شل کاله یی د دوی د سیوری الندی 
دافغان دولت نظامی ځواکونه د هغوی په وړاند و جنګول، په لسونوزرونه نظامی او ملکی وګړو ته یی مرګ ژوبله 

خلیلزاد ته د دی صالحیت ورکړ چی د اشرف غنی دولتی    واړوله، بیا یی هم هماغه د یونیکال سهم لرونکی زلمی
اداره له پامه و غورزوی او د طالبانو سره د دوه کالو د پاره د روغی جوړی خبری بی له دی چی افغان دولت او  
افغان ولس په جریان کی واچوی پر مخ بیا یی، خو نتیجه یی نه ده معلومه او ال هم هره ورځ افغان وژل کیږی او  

 تر بلیورځ 
دهشت او وحشت زور اخلی. پوښتنه پیدا کیږی چی دا ولی؟ ایا دا اعمال امریکا قصداً کوی او که نه پوهیږی ؟ که  
یی قصداً کوی نو هدف یی څه دی او څه غواړی چی تر د السه یی کاندی؟ که پخوایی هرڅه او هره تیر وتنه کړی  

ره به وو، خو اوس د څه د پاره؟ ولی د افغانانو سره دا  وی خو سړی ویلی شی چی د شوروی اتحاد د بربادې د پا
اوږده کینه پای ته نه رسیږی؟ داسی نوری هم ډیری پوښتنی شته چی ځواب ویل ورته اسان نه دی خو زه دی ټولو  

 :پوښتنو ته یو ځواب لرم او هغه داچی
اړتیا لری. بله خبره چی زه یی د دی   د افغانانو وطن د طبیعی خامو موادو یوه سرپټې زخیره ده، چی هر هیواد ورته

وطن سره د هر لوی قدرت د دښمنې سبب بولم دادی چی افغانان د دنیا د بل هر قوم نه زیات په خپل منځ کی د 
یووالی او همکاری نه ویره لری او یو پر بل له بل هرچا نه ډیر بی اعتماده دی، نو په اسانې سره د دوی د خپل  

ستله کیدای شی. خو دی ټولو ښاغلو دا خبره هیره کړیده چی که افغانان ناارامه وی د دنیا یو منځی دښمنیو نه ګټه اخ
خبره اقبال الهوری   قدرت هم ارامی نه شی میندلی نه امریکا، نه روس، نه چین، نه انګریز، فرانس اونور اونور. دا

 :يښه درکړی ده چی وای
 آسیا یک پیکر آب و ګل است

 پیکر دل استملت افـغان در 
 

 از فــســاد او فــســاد آســــیا 
 از ګـــشـاد او ګــشـاد آســـیـا 

 

 :پښتو ژباړه
 د اسیا تن دی  له اوبو خاورو نه جوړ

 دن دی ـ د افغان مـلت بـیا زړه د دی ب
 

 ی بــربــادې ده د آســـیاـبــربـــادې ی
 ی آبـــادې ده د آســــــیــا ــآبـــادې یــ

 

 پای
 

نوټ: په دی لیکنه کی د محترم دا کتر صاحب عبدهللا کاظم او محترم اعظم سیستانی صاحب، له لیکنو او آثارو نه په  
 خوره وره توګه استفاده شویده. کلیوال
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