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 3 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 

 

 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲                          ر: ډاکټر رحمت ربی زیرکیارفسژباړن او  م

 

 خوبه ناک ـي ترهـیاسـو ســی
 ل: بروس ګ. ریچاردسنالیکو

 

ـ په ځانګړي ډول  د  ښو الندې کويـ، منطق، اسـتد الل او تفاهم د پایتند سخت دی. ځینې کارونه  خو ټول زړه سواندژو

 .شوی دی په کړاو اخته اره چې جنګ ـ ځپلی هیواد یې د پرله پسې محاصرې الندېټول افغان ولس لپ

کې د هغو افغانانو هیلې او سیاسي منظره  په  ( له پیل راهیسې، د افغانستان۰۱۹۱-۰۱۰۱د شوروي ـ افغان جنګ ) 

ډلو، او د نورو سیاسي  ، هیواد ـ دښمنه همکارانو، جنګيد یرغلګرو پوځونو، اجیرو ملیشوخوبونه یرغمل شوی دي چې 

( له هغو ایرو نه راپورته کیـږي «شمالي ډالروله»موجودیتونو د جنګ په څلور الری کې ښکیل شوي دي. شمالي ټلواله )

ټیټ او سپک تاریخ او  ي،، نګران کوونکيناراحت کوونکپه  چې دوی یې په خلق کولو کې الس الره. دغه ډالرواله چې 

چې په ـده ده چې یو ځل بیا ځان راژوندی کړي. د ولسمشرۍ هیله من ډاکټر عبدهللا عبدهللا کې غښتلی مقام لري ، هڅان

 حکومت لږ څه»ډالر دی، یو څه وړاندې په مطبوعاتي کانفرانس کې داسې نیوکه کړې وه:ـډالر عبد الـواقعیت کې عبدال

چې د « سې غربت نه راوباسيله هغه پرله پ ځوي، او خلکغکړی دی چې اقتصاد غښتلی کړي، مواصالتي جال و

او  عـذابناکه وینا،شرمیدلی منطق د ارمانجنو سیاستوالو  واکمنۍ په پیر کې یې په برخه شوی و. خو د لس کلنې   کرزي

ټـو  ــد رټل شوو ، محروم شوو او سپک شوو پرګنو زویرګي نشي در مل کولی ـ په تیره د هغو سرټـی تشې چغـړبې

ړه )دوسیه( یې نه وي رامنځته شوې یا څر ګنده ـړ پـنایي پــه جــړبې چې کـژمنې چغونده او بې ــداریانو بې خــسیاسي م

( د روسیې، ایران، او د بوش او  اتالفملی ورې )ـیایې سیلواله ــري. شمالي ټـمشکوک شخصیت ل  خو شوې لږ تر لږه

د شوروي یرغل رول کی  دالل په خپل  جوړښت دغه  .دی و او مطلوب  سیاسي موجودیتاجیر او  لپاره  اوباما د ادارو

او نیواک مرسـتندوی او مخلص سازمان و ، او اوس د امریکې د یرغل او نیواک لپاره د  خپل شوروي تـجـسد او تجـسم  

 لګیا دی. ولـولئپه مـهند سۍ کې 

     B. Khan, “Afghanistan’s Troubling Political Landscape”, Asia Times(11/02/2011), page 13A. 

 

او ګوري چې شمالي ټلواله چې مستعار نوم یي  ی ويشو ک خوب نه راویښ ترهه نا وداسې بریښي چې یو څوک له بد ا

چې په افغانستان کې یې دقدرت چپنه په اوږو ور  هد ېملي اتالف دی، د امریکې د ادارې له خوا د دې لپاره روزل شو

دانو ــنومان ( ۹۸زییز کی لږترلږه اویا) ۲۸۸۱رایټس واچ( له مخې، په بشر دحقوقو د څار )هیومن د واچوي. 

تو اۍ لپاره ښودلي وو. د انتخابــرســرلې ځانونه د ولسمشرۍ د کــره یې اړیکې لــلوالې ســ( چې د شمالي ټانوتـدیـدیـ)کان

د کرزي حکومت نږدی ې. ـاړیکې پالـلانوني وسله والو ډلو سره یې ـیر قــدانو مخه ونیوله چې د غـهغو نومان دوانینوـق

( تنه نور اشخاص  منع کړل چې د غـیرقانونی وسله والو ګروپـونو د غــړو په څیر پیژندل شـــــوي وو. ۰۸پنځــوس )

د غټو قدرتمنو جنګساالرانو له جملې نه ډیرو دغه ممانعت شـڼـډ کړـ په دې ډول چې خپلې ملیشې یې  د شخصي خو 

ي یې په دې تورن شو  له جملې نه ډیر ودینــمتح ټوــغ او نږدې درزي ته ـکپه نوم را جستر کړې.  وـیـامنیتي کمـپن

غوښتنه کړې وه  ې ارت الس الره. د بشر د حقوقو څارــونو کې یــد بشر د حقوقو په تجاوز او د جنګ په جنایت چېوو

(  د ې دجنګ د «ګیلم جم »وستم )مشهور پهچې مرستیال ولسمشر کریم خلیلي او پخوانی لوي درستیز عبدالرشید د

جنایتونو د اتهام له امله خاصې محکې ته را وغوښتل شي. خلیلی د زرګونو بیګناه انسانانو په وژنه تورن شوی دی.  د 

زیر اسماعیل خان ته د بشر کرزي بل مرستال ولسمشر قسیم فهیم  او دغه شان د انرجۍ د چارو پخونی و

په مارشال فهیم باندې تور لګول مرتکبانو په ډله کې شمیرل کیـږي. نیولې وه چې د خورا بدو  ګوتهسازمانونو دحقوقو

لونو کې یې دجنګ بندیان ک ۰۱۱۸مخفي پولیسو د مشر په څیر خدمت کړی و، په  يشوی دی چې پخوا یې د کمونیست

 ولـئرو جنایتونو کې یې برخه اخیستې وه. ولانسانانو په تښتولو او نو دوژلي وو او

 
  “Post-Taliban Afghanistan”, Afghanistan:  A Search for Truth. By Bruce G. Richardson (2009), pages 270-

273. 

پـیر د سیاسي ډلو  سـپـیره  کلن جنګ او د دغه ۲۲امریکایي بروس جي  ریچارد سن چې  په افغانستان کې ال د روان 

معلومات لري، په حقیقت پسې  کره )دقیق( د کرغیـړنو سیاستونو په اکله  کې()امریاو د خپل هیواد د ګډوډیو  ټـپلو 

لې: نیویارک ټایمز، الس  پخوا یې لیکنې په د ې امریکایي  مهالـیزو کې خپرید او ژورنالست دی. لیکوال  متـقاعد اللهـند

 انجلیس ټایمز، واشنګـټـن پوست، او والستریت جورنل

 



  

 

 

 3تر 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

کې په  ۲۸۸۰نوموړي په  شوی و چې د نشه یي موادو په راشه درشه کې اړیکې لري.  مارشال فهیم په دې هم تورن

ایجنسي( سره هغسې نږدې همکاري کوله  )سینترل اینتـیلـیجنس افغانستان باندې د امریکې د یرغل په مهال د سي آې  أئ

یو یرغلګرو قواو سره دغسې د بهرن لکه د شورویانو سره چې  یې په افغانستان کې دهغوی دجنګ په مهال کړې وه.

احمد شاه مسعود «  امر صاحب»مشر « شورای نظار صفحات شما ل» یوه نمونه ده ، یو سرمشق دی چې د  هـمال سـتیا

  الندې لیکنې ولولئ پکې نوم ویستلی و.
Richardson, ibid.  Also,  Bruce G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror (1996, first 

edition), 106 pages 
 

وکراسۍ په ــد دم« مظلوم خلک»امریکې د خپل بربــڼـډ  یرغل لپاره یوه ګاللئ ادعا راوویستله او هغه داچې د افغانستان 

)اجیرانو او دالالنو( د امریکې یرغل،  په کابل کې  په رڼا ورځ د له زوزات ــد افغانستان نااه ړي!؟ــمت ښاد کــنع

 رټي  اکثریت د قدرت دالالن غټ افغانانو د په خـوږه  کلتوري سـندره ونازاوه. « هسـته بـروا»

 نن د(، ۰۱۹۱-۰۱۰۱) وو  همغاړيسـره  او نفرت ورنه لري! ولې؟ ځکه چې دا  سر ټـیټـي اجیران د شورویانو

د پښو الندې کړي  بشر حقوق یې دي، د ياو همالس ياو نیواک سره همـغږ یرغلبې حیا  او زړه بریښوونکي امریکی د 

ل ورنه ډالرې  د استنجا په مها د غیرت ګل او پیسه ګل په ماهـیت نه پـوهـیـږي، دي، د ولس په  ناموس  تجارت کوي،

 دواړه  په دې ډول یې او ،وړه کړې دهــوکراسۍ  جـڼـډه جــرتوګ نه یې د  دمـپل پــله خ او پوڼـډونه تویـیـږي، 

یت ـحیا او شخص نوکې  که امریکې.ی دی ــــاړول« چـور ابـاد» پل  ـه خـغانستان پــاف دلیــیبګړ ي اوــراســوکـدم

 هغه  په افغانستان شریکه معامله نه کوالی ـ ازادي بـښونکي  خلکو سره به یې په  حیا رالی، د بې ـل

 زیری ور، ختیزې اروپا ته یې دخپلواکۍ رانسکور کړ یې د برلـیـن رټلی دیوال  د خپل زوزات په وینوافـغانــستان چې 

 په اکله ولولئ د ماهیت  د دغو اجیرانو او دالالنو .، او د ناټـو موجودیت یې بې هدفه وښود  کړ

زیرکیار، شمالي ډالرواله د یو نوي کتاب په تله  (؛۲۸۸۲سیاست ا لجبره ) پـیښور، نوي  ډاکټر رحمت ربي زیرکیار، د

: » ي ډالرواله په څلور کتابونو کېــمالــزیرکیار، ش (؛  ۲۸۸۱جون ۲۱ره شوې کره کتنه: کې )په ویبسایټونو کې خپ

 ۲۸۸۱ـ۹ـ۲۰ده(: ېپه ویبسایټونو کې خپره شو)سپک( سیاست ) دا لیکنه « بُلشیت

 

دا به  و کېانتخاباتپه  ۲۸۰۲فال و، نو د  نیککی د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکو هڅو لپاره یو ۲۸۸۱که په 

اوپه غټه کچه  مندي،ـق ورکوونکو کمزورې عالی کړکیچو )مات ګوډ( امنیت، د راګړتیاوې بې آغیزه نه وي: ځان

پکې سربیره په رای ورکوونکی به  په دې ډول چې یو -انتخاباتي پـړسوب)تورم( دی یو شکل یې  قـلب چېـانتخاباتي ت

په  ۲۸۸۱د  په افغانستان کې  خپله رای زیاتې راې ورکوي. ویل کیـږي چې د امریکې مرکزي استخباراتو )سي آې أئ(

امـد کــرزی پکې  ګـټـندوی شــي. طالبانو ) بَلټ سـټفـیـنګ(  د دې لپاره کارولی و چې ح انتخاباتي پـړسوب انتخاباتو کې

 ټاپه یې پرې لګولې وه« صلیـبیانو دپروګرام»ن کړی و او د د دغو انتخاباتو تحریم اعال
B. Khan, op. cit.   

 

په دې غټو ځانـګړتیاو سمبال  د یوه نوماند )کانـدیـدیت( په کفایتونو فکر وکړو، باید نوماند که د انتخابي ماموریت لپاره 

 د نشتـوالي  کره الس وندونه )تصدیق شوي هیواد دوست وي، د جنګ د جنایتونو او د بشر په حقوقو د تیريباید وي: 

د شمالي  .  ريــوهه ولــنه پــیزمــاغ واقعا یاوــنیزو او کـلتوري اړتــتصادي، ټولــاق س دــ، او د ولښئو( دـشواه

په انتخاباتي دوره  کې اللهند دي، د پورتنیو الزمي  کفایتونو خاوندان نه ۲۸۰۲د ملي اتالف هغه اشخاص چې /ټلوالې

هغو  کړي، خو ال لږ افغانان به يپه پای اوښکې تو« قدرت»لـت چـپـن  حامد  کرزي د   یو شمیر افغانان به د جالي. د

په نوم د افغانستان د اشغال  په دوام  او ملي اتالف ، جمعیت، شورای نظار مالي ټلوالېــد ش ړي چې ــکسانو ته رای ورک

 ویني «في ګټېاتال –جمعیتي–شمالی»دښمنې   -کې خپـلې ملت

 

د یو چا دا عمل چې سیاسي موجود ته بله څیره ورپه سرکړي یا بل نوم پرې کښیـږدي، کومه موخه لري؟ هدف یې دادی 

 کره )دقیق(او چې د خپل قدرت تیر عیبونه، ناوړه عملونه، سپک سلوکونه، او جنایتونه د رای ورکوونکو له کلک شک 

دین رباني شورای نظار ولسمشر برهان الـ -معت ج-په یاد دي چې د اتحادشمال غور نه پټ کړي. ټول افغان ملت ته ښه

خـوړلي افغانسـتان دا مـشروع -نګـجوالدیمیر پوتین ته رکوع وکړه اود  د روسیې ولسمشر۲۰ــبر په د دسم ۰۱۱۱د 

 د په دې ډول چې -واړيمارچه کړ چې د یرغـلګر شـوروي ا تحاد له وارث )روسیـې( نه د جــنګ تاوان وغــــ یې  حـق

ته راوړي!  پوتین ته د رباني د ټیټ او سپک ــلې الســبانو په ضد وســد بخښنې په بدل کې له روسې نه د طال دغه تاوان

) افغانستان : د حقیقت لپاره یـــوه لــټـــه ،  ېــر شوي کتاب کــه ذکــپن ـچاردســروس ریـلیک ټکي په ټکي کوپي د ب

 لوستلی شئ (۰۰۸-۰۰۰مخونه: 
Afghanistan: A Search for Truth, op. cit., pages 150-151 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 وداسې جنایتون پهستم (« دو)»د شمالی ټلوالې یو بل وتلي شخصیت او پخواني مرستیا ل لومړي وزیرعبدالرشید دوستم 

 ۰۱۱۹خې، هغه په له م کې د یوې تازه لیکنې« ضرب مومن»چې د اندازې له مخې افسانوي دي. په الس الره  ېک

( تنو د ټول وژنـې مسول دی. د ۰۲۰۸زیـیز کې په بلخ او دشت لیلیي کې د جنګ د بندیانو د  اته زره څلورسوه پنځوس )

دوستم د مرستیال عبدالملک د امر په واسطه د عام قتل خوراک شول. دغه فجایع په پیل کې د جنګ دغه بندیان د 

یسیون ) یونایـټـید نیشـنز کمـیشن فور هیومن رایټـس( له خوا کم نو دره د ملګروملتووګړیزو رسنیو او د بشر د حقوقو لپا

ډ ڼـډورو )پروپاګـڼـډ( ته راټـیټ شول. ناشونې به نه وي چې دغه کمیسیون به ذکر شوي جنایتونه د کره تحقیق الندې 

شهوره  ــه مــول وژنــور د دوی ټــنظــپه م د شمالي ټلوالې او د دوي د بهرنیو حامیانو له خوا،  دپښتنو د تصفیېونیسي. 

 ۲۹۸-۲۹۲: ، مخونه (۲۸۸۱)رــنئ اثــورتـــن پـولئ د ریچاردســده. ول ېر شوــستـوي ډول راجـده او په تصدیق ش

ایزابیل خان چې د ملګر و ملتونو دبشر د حقوقو په کمیسیون کې کارکوي، غوښتنه کړې ده چې د افغانستان لپاره دې د 

لکه  مخلید چې یې کیده، د بهرنیو چاروپخواني وزیر داکتر عبدهللا عبدهللا اعالن کړه دجنایتونو محکمه جوړه شي. جنګ 

موږباید تیر هـیر کړو او دراتلونکی » ده وویل چې  باید د جنګ جنایتونه دې د طالبانو  په رژیم پورې منحصر وي.چې 

فیزیشن فور هیومن «)بشر د حقوقو لپاره ډاکترانو»د  ونه وړاندې دوه کل بارک اوباما رشمولس «.په خوا وخوځـیـږو

د دې فاجعې په اکله السوندونه راغوڼـډ کړي او د میندلو له مخې به یې یوه »رایتس( سره ژمنه کړې وه چې دی به 

 ، یانې«پریکړه وکړي
President Obama said that he “would collect evidence of this atrocity and make a decision based on the 

findings.” 

چې د ترهه ګرۍ په ضد جنګ کې د خپلو پخوانو په خپله ژمنه کې پاتي راغلی دې  ال تر اوسه ولسمشر اوباما 

کالونه نیم د تحقیق ابتکار وکړي. د جنګ د جنایتونو په اړه داکتر زیرکیار نږ دې دوه  د اعمالـو )شمالي ټلوالې(متحدینو

له بخولې      ۱۰۰زییز  کال  د    ۲۸۸۰ د : »دیته رابللې و چې خپل مسولیت ادا کړي واشنګټـنکې  ۲۸۸۱په وړاندې 

ص ټیم ) جابریکر ( د  نه  نهه  ورځې   وروسته  د سپتمبر   په شلمه  د امریکې  دمرکزی استخباراتو ) سي آې أئ ( خا

په افغانستان    لس   ورځې وروسته د اکتو بر په اووه مه ورځ هواو زبرځواکې امریکېشمالی ټلوالې سیمو ته ورننوت . 

بر بنډ  یرغل   وکړ  چې په  اوږد و  کې  یې د جنگ  جنایتونه شوی دی ) د شبرغان ښار په خوا کې د  د شت لیلي ټول 

ریکه او شما لي ــپله امــته   وو : پخــــد ین  شـتونو په  مهال، د  جنگ   متحــ.  د دغو جنای(ټ ـس گریوسایماَ ونه، ــخخ

 لیغاتي مالتړ نازولي و .  دــنیکي، او تبــ. د شمالي ټلوالې مشران  د امریکې د عسکري، مالي، سیا سي، تخ ټلواله

رل چې د خپل متحد   یانې شمالي  ټلوالې  ــسې هراړخیز مالتړ  د زور په برکت، امریکې دواړه قد رت او مسولیت لــدغ

ړي . د خپل متحد د  جنایتونو پټول او د هغوی ـــې کــبت یــکنټرول  کړي، مخه یې  ونیسي،او ث ملیات ــجنایی  ع

زیرک یار، شمالي ډالر « ) پله د جنگ جنایت د ی .ـــالسوند ونه ) شواهد ( له  مینځه و ړل  او  گوتې  پکې  وهل  پخ

دې   خپله  په(. ډاکټر زیرک یار ونو کې خپره شوې وه. دا لیکنه په ویبسایټ۲۸۸۱جوالی  ۲۰واله په څلور کتابونو کې، 

تابونه ــدوه ک .کړي ديدې  ـــــه ا کله   معلومات  وړانــلیکنه  کې په څلور  مهمو  کتابونو  کې د شمالي  ټلوالې پ

پاره شوې ــا خوــټانو له خـنـرکزي استخاراتو د ایجـــجنراالنو خپاره کړي دي او دوه نور یې  د امریکې د م یکایي امر

ي ټلوالې ډیرو غړو په بـیلـیونونو ډالرې ـــتونو چې پاس یې ادعا شوې ده،  د شمالـــنایــیره د جنګ په جــسـر ب .دي

را غــوڼـډې پل اسـتخـدام په دوره کې ــهغه بیلیونونه ډالرې چې له بیالبیلو بهرنیو حامیانو نه یې د خ-څـنګ ته کړې دي

 ـټه برخه یې پــه مــتحـد عـــرب امـــاراتو کې په کاراچـــولې دهکړې وې او د هــغوي غ

 

ویل کبږي چې داکتر عبدهللا عبدهللا د روسیې او هند د شمالي ټلوالې سره د روسیې، ایران او هند مالتړ پوره مستند دی. 

مدردي او هـمغـږتیا ــه هم ورتهالف نور اشخاص ـسره کلکې اړیکې لري په داسې حال کی چې  دشمالي ټلوالې/ملي ات

 نوماندان ) د شمالي ټلوالې ایا،نه زده کړه کیـږيتاریخ له که په دې ډول، پوښـتـنه دا ده: په خپلو زړونو کې پالي. 

د  ران ــای د یاند ـې، هــروسی ،افغانستان  د   چې اوس یې  د ملي اتالف په بـڼه  غوټۍ راسپـړلې ديبه  یتا ن( دــدیـکان

دی او د  یچې د راتلونکو نسلونو لپاره ثبت شو ؟ که د جهاد د دورې  تاریخ ته وګوروپاليیې  بـه وشي او  زيو  استاګټ

ه ــستان کې قدرت تــغانــالف په افــیر کار ورکوي، جواب کړوونکی خو څرګند دی. که ملي اتــپه څسیاسي نمونې 

ځــکه چې  د  شيـړۍ ماته نــسې کــرزیاتي پرله پد او زو شدــکه به د تــښي بې له شـلکه چې بری ورسیـږي،

 .نه شي زغملیافــغانــستان ملـت یــې 
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