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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

ی صميم، ژباړه ب،  م٠٥/٠٥/٢٠١٠                                  ت
 

 !ذولفقار علی بوټو افغانان پټ روځل
 مرکه فوزيه چوهدری

 
يره او الس ته راوړنيدافغانستان د  يې د کرنيل   سلطان امير يې نوم دی خو ټول يې خصوصآ افغانان ؟جهاد اهمه 

یجسامت او د ونی، امام په نوم پيژني، تون  ، زړورتيا په اساس خلک پری غولي مان پری کوي خو دی د او د پ
تنو د قبيل سره تعلق نه لري د پنجاپ په چکوال ي، او په قام تراړ دی،  پ پالر يې هم يو فوځی  عالقه کې اوسي

ی، چه تر ټپي کيدو وروسته په کال  ون ک ه کې يې   ١٩٢۵افسر وه او صوبيدار پاتي شوي، د قاعد اعظم په ج
ه ١٧ کې فوج ته داخل شوي او ١٩۶٣په کال   کارنيل امام .کې تقاعد شوی کاله يې د افغانستان په جهاد کې وان

ي او به دی الر کې يې  ذولفقار او د اخيستي،  ٩۵٠٠٠٠علی بوټو په حکم يې د افغانانو جن روزانه پيل ک
لب ،يروکې ډير اهم اشخاص شامل دی لکهچه د ده په الس په روزل شويو  ،دی مجاهدين روزل دين انجنير 

کله چه تقاعد شو په افغانستان کې جنرال قونسل هم پاتي شوی او ټول  .او مال محمد عمر ،احمد شاه مسعود ،کمتيارح
ي وو، کارنيل اما١٨ټال يې په افغانستان کې  خه دی کاله تير ک چه د افعانانو به  ،م يو د هغه نظامي افسرانو 

ه پواورسمونو، ر ي،جونو او د ژوند په ډول ډير  ه پيژندلی دي،  هي ی  او هم يې د افغانستان جغرافيه او کلی بان
ي، اغلی يي د ځينو ته ځواب وارکولو ډډه ک ي دي چه  تني ک تلي پو  ما په دی مرکه کې د کرنيل ځينی ډيري غ

وراغلم ځکه چه دی دروغ نه وايې، د کا رنيل د ليدو د پاره مې وخت نيولی وه، چه د وخت په رارسيدو سره کور ته 
م، ،وره کې يې ځوی د ما هر کلی وا کد کور په   شوم ځما کله چه د ناستي صالون ته د ننه او کور ته يې د ننه ک

يدو ،رن ،نظر په ديوالونو په رن کاره شو لکه چه د وسلو سره ډيره  ،اسلحو وال او د کور مالک داسی را ته 
ما د  ،ه ورين تندي را سره روغ ب وا کاو په  ، را د ننه شود ل ځند نه ورسته کارنيل صيب کوټي ته مينه لري،

ت، ت تلهغه نه د هغه دپيداي ت  ، هغه ل موسکي غندې شو؟عليم او سفرونو به هکله وا پو او وايې ويل چه ځما پيدي
ه وفات شوي د١٩۴۴د  اغلي جناح صيب په همدي ني ه شوي، چه  لورمه ني چه يو  ی، کال د اپريل د مياشتي په 

ه  لورمه ني يدو په هکله ما ته داسي وا ويل، چه تاسي د اپريل په مياشت کې په  وخت د پيپلز پارټي مشر ځما د ځي
يدلی ياست، اعلي جناح صيب وفات شوی، او د ستاسو په شان يو جهادي شخصيت پيداشوی ځي ه  او .او په همدی ني

ی وه چه   ما ته ذولفقار علی بوټو ه حکم ک مبايد افغانان واپه پ  علی بو ټو  ذولفقار!روزم او د جن ټر نين وارک
تلي رهبر وه، ،يو ذهين او د لري ليد يده چه د شوروی اتحاد غواړي چه افغانستان قبضه  غ کله چه هغه ته پته وال

ی، سالم اباد نه تر او د موږ د ژوند ساحه د ا ،ستان تر خپل تآثير الندي را والیاو وروسته بيا غواړي چه پاک ک
ي، ه ک ه د افغانستان  .روزمته امر راک چه افغان مجاهدين وااغلی بو ټو ما   چه پدی اساس کراچي را تن ن زه 
تلي او فزيک قدرتمند زړه پوری کيسه ده،  ډيره په په جهاد کې داخل شوم؟ ي ځل  زه چه په تن غ لپاره   وم د لم

ه چه يو وړ انسان يم چه د کورس د تکميلولو نه په کورس کې خپلو) پی ايم اف(مې د   اوستاذانو ته دا ثابته ک
ير فورس ان )ان اف اف١۵(وروسته د فرن مارل شوم چه نوموړي قطعه د دويم نمبر ريجمنټ پ په    کې په دنده وا 

تانه ځوانان هم ډير راتللنوم هم ياديده او ه او  ،رسم دود، تون قام ،او ما ته هم دا مو قع پيدا شوه چه د پ ،لته پو
او  او افريديو ځوانانو هم دندي تر سره کولي، وازيرو، او په نوموړی قطعه کې ځما سره د مسيدو، ،رواج واپيژنم
ريزانو لخوا جوړه شوي وهنوموړي قط تنو رسوم او رواجونه د پنجپيانو  ،عه د ان زه ډير ژار پدی وا پوهيدم چه د پ

تانه ضدی، نه مختلف دی، و د لياري حل کوياو  ه خبره والړ خلک دی،په خپل پ ي د جر او مخکي له  ،خپلی پي
ي ه واک ل  ما کوي،  د خپلو مشرانو سره پري مشوره  دی چه کومه پريک لور کاله تير ک تنو سره  د دوی يو  ،د پ

اري ژوند سره ،لوی خاصيت دا دی چه د غرو خلک دیبل  لور کاله مې  .اشنا نه دې  او اکثره بی تعليمه دې او د 
ل تنو سره تير ک ي،) بّی اس، اس، ای،(او يو ورځ مې تر غوږو را وارسيدل چه  ،د پ خو  ته نوی افسران نيول کي

وو چه تری وتل معيار يې سخت فزيکي تمرينات  ،نديد بايد د اوچت تعليم خاوند وېد کانديدو شرايط دا نه وو چه کا
ران کار وو ونو نه بريالی ١٢يواخي  ځوانانو ۵٠چه موږ د  ،خواره   کسان په دې وا توا نيدو، چه د تمريناتو او ټيس

ير يعقوب علی ډو هم ) ای اس ای (را واځو چه د ما سره په نوموړی کورس کې جنرال محمود د  چرمين او بر ي
و پرمخ تللي کورس واخيست، چه نوموړي کورسون) ای اس ای(ما لدي کورس نه ورسته د شامل وو، ه ډير د کمان

ران وو او يو بل مشکل کار يې دا وه چه د کورس د خالصيدو نه ورسته سم دالسه ما بايد نور روزلي وای، چه دا 
ران کار وو،  ی او کا؟.کار ال   د جنوری په مياشت ١٩٧۴ کارنيل امام د کال تاسي خپل ټول تعليم په پاکستان کې ک

ي، ی واک ي وا  کې مې د امريکا د خاصو قوتونو سره زده ک يشن د کومپوس په وسيله د ت زده ک هلته مې د نيو 
ي، يشن هغه اله ده چه د هغي نه ک ي او د مصنوي سبوږمي په وسيله سمت ،  نيو ه اخيستل کي و په مزل کې   د پ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ايی فاصله، ي دیما خپلی ډيری زده  ،او موقيت  ه کې ک ان ی د تخريب او ورانکاري په  د همدی خاصو . ک
ه کې د  قوتونو سره چه او س مهال په افغانستان کې ميشت دې، ان د ماستر فرشوتيست تر حده می د فراشوټ به 

ی، ه ک ه  او امريکی په متحده اياالتو کې زده ک ان  کې تر سره  عمومآ ټول کار مې هم د تخريب او ورانکاري به 
ي، د   کال کې په افغانستان کې هم حاالت ١٩٧٣چه په  .کې بير ته پاکستان ته راستون شوم کال په ورستيو ١٩٧۴ک

ودل شوی ووبدل شوي وو، د ظاهر شاه حکومت ته د سردار محمد داود خان پ او د شوروی  ،ه وسيله د پای ټکي کي
تي ر ډبولي وووچه سردار محمد دا.وو   اتحاد پام هم افغانستان ته اوو چه هر راز اقتصادي  ،د ته د شوروی اتحاد ټ
و لپاره تللي وو، چه د هغه ځايه   نو پدي وخت کې يو تعداد او نظامي مرستو ته چمتو يو، افغانان مسکو ته د زده ک

تانه نه بلکی ټول چه پدي سلسله کې يو ،يزم جراثيم له ځانه سره راوړی وويی د کمون  زاره ،لکه ه ،نهموقاازي پو
ون سره خو د افعانستان په داخل کې چه يوه اسالمي ټولنه وه د خل اوزبک هم شامل وو، ،تاجک کو د مخالف غبر

ه وخت لپاره وا  تر ټولو مخکي د پوهنتون استاذانو، ،مخامخ شول او محصلينو بغاوت وا ک او پو هنتون هم د يو 
ل شو، دکابل خلک چه د غرب کلتور يی ډير خواښ وو او  نجونی به هم پوهنتون ته تور سر رارواني وی، چه دا ت

تون قام په ټولنه کې د خلکو ی د انجنير حکمتيار، خوښ نه دی،  کار د پو  خو د پوهنتون په ساحه کې به نجونی لم
ل کيدلي،  او احمدشاه مسعود او نورو و ی  او د نه منلو په صورت کې به يې پري تيزاب  يارانو په وسيله لم

ون سره مخامخ شول، چه يو تعداد بيا چ شيندل، ه وړه د سردار محمد داود خان د حکومت د سخت غبر ه نوموړی ک
او بيا يو تعداد محصلين او  او مولوی يونس خالص هم شامل وو، بنديان شول چه په هغه کې پروفيسور سياف،

ته بريالي شوی وواستاذان پا او نوموړی  ،بوټو حکومت ووپه هغه وخت کې د ذولفقار علی  .کستان ته په تي
تيد  کسان چه د يو پلوه په افغانستان کې د تعقيب الندی او  ،لی وو هغه هم ډير په تشويش کې ووچه پاکستان ته را ت

ون په هکله ډير په تشويش کې وود حکومت د غب  له بله اړخه د پاکستان پدی وخت کې د پاکستان حکومت   چه .ر
ور ته يو تعد ي چه پي تيدلي دې په هغه وخت کې د خبري يو نظامي قطعه وه چه دنده يې د  )اف سی(اد افغانان را ت

چه د  ،مليشی قطعات هم په دندو بو خت ووسرحد ساتنه وه او د دوی په خوا کې يو بله نيمه فوځي او نيمه پوليسي د 
ير هم نصراهللا باهغه تيدلی دیهغوی بوټو ته خبر وار ک چه يو تعداد ا ،ر ووب قطعی بري ه  ،فغانان را ت او موږ 

و، ی،  امر وا ک چه ډير په خفيه ډول يي  بوټوهم وارسره وا ک دا نو هغه وخت دی چه زه د امريکی نه را  تنظيم ک
مارل شوي يم ، ونخي کې په دنده  نصراهللا بابر خپل کار شروع ک چه اففانان سره  رځيدلی يم او د پراشوټ په 

ی، ران کار وو ،چه منظم او منسجم ک تنو تنظيم کول خواره  ه ترسره کولو په موخه موږ يو   د پ د دی کار د ال 
ی شول ، الدين رباني ته وار په غاړه شوهحزب جوړ ک چه مشري يې برهان او دوی د  ،او پاتی ټول کسان يې غ

ی، ی راک ديان شوي يو او موږ او بن موږ وهل شوی ټکول شوی يو، موږ نه خواهش واک چه موږ ته نظامي زده ک
ی؟ سوال؟...غواړو چه خپل غچ واخلو  د افغان جهاد تر د طالبانو د تحريک په هکله که خپل نظر راسره شريک ک

و ته دراناوی واکنه يي د موږ ختميدو ورسته هغه مجاهدين چه ما روزلی وو بی وفا وا ختل ؟ او نه  ، ستراتيژيکو 
و د خوندیهم د افغانانو په من کي وارته   ځاي پاتی شوی وو، نو د هغه وخت حاالتو په کتلو سره د پاکستان د ملی 
 هر وخت د ؟ د تحريک د جوړولو په سر کې مېچه د طالبانو تحريک را من ته شې ،ساتلو لپاره د ا يو الزم کار وو

ورياليی خو زه مال صيب د افغان جهاد د شروع نه پيژنم چه دی په  ،مال محمد عمر سره ليدل هغه وخت کې د 
تنه تاسي خو د انجونو  ه لپاره ما خپله روزلی وو، بيا وروسته مو په کندهار کې سره واليدل، پو و د اوليه زده ک ج

و ايا تاسو د مال محمد عمر نظر پدی برخه کې نه دی اخيستی؟ د تعليم خالف نه ياست؟ و  ځلی پدی هکله د مال   ما 
ي  و تعليم ته اړتيا نه لرو صيب سره خبري واک او بل دا چه موږ د  !خو مال صيب به ويل چه اول خو موږ د 

و   .و د تعليم لپاره پوره امکانات نه لرو چه په اسالمي چوکاټ کې وار ته د تعليم اسنتياوی برابری ک
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