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  شاھين باز: ليکونکی 

  ٢٠١٧ جون ١٩

 ايا افغانستان به تجزيه شی؟
دلی دی  دان ګرځي وينی مي رمنځ دزورارم ه دافغانستان جغرافيوی موقعيت داپه ګوته کوي چې تل دقدرتونو ت ان پ اوافغان

ه کې  وه مرحل ه ي ري پ وري دوام ل ړۍ تراوسه پ ارول شوي دي چې دغه ل ه ک ه توګ و دوسيلي پ مختلفو مقدسو نومون

وري  ه راودانګل چې تراوسه پ دان ت ه دډګرمي ه نيغ غ پ برتانيه اوروسيه اوپه ادامه يې امريکا اوروسيه له يوبل سره ني

ۍ ووردغه جريان ادامه لری البته دومره وشول چې ش ی اتحاد په جنګونو مصروف شو مصارف يې زيات شول لکه نن

داکړل چې دجداشويو  ه ځان څخه ج ې ل امريکا نو دامريکا په مقابل کې عقب نشيني وکړه تنه يې پريښوده اوشاخونه ي

ې اوږد ه شاخونو رھبری دھماغه کمونست ګوند رھبری شورا دغړو په اوږو شوه اويوې سختي مبارزي کولو له پاره ي

و  ه  ن و و ګټل دمه وکړه اوخپل ځان يې په اقتصادي پلوه قوي کړ په دغه مرحله کې امريکا فکرکوه چې ګويا کې لوبه م

  .بيالبيل منورنه يې اجراء کړل اوپه ټولو منورونوکې بريالی نشول اودغه جګړه تراوسه پوري ادامه لري 

و دامريکي اقتصادي وضعيت ته په کتوسره دې پايلی ته رسيږو  اد اواخرو مرحل ړۍ چې دوی عين دشوروی اتح ه ل  پ

ري  ځکه چې دټر رار ل و جوړشوی ئمپ راوستل دجمھور رکې ق وه بلکې داي ه ن صادفی حادث وم ت ه صفت داک يس پ

ام  ل کې ناک ه مقاب پرګرام په دې خاطروو چې دامريکی ستراتيژي جوړونکی دې پايلی ته ورسيدل چې موږ دروسي پ

ارهيو نو داچې ډيره بې شرم ه پ ه ی مو ځان ته نوي راوړی اود اوړو پوزه ځان ل و شخص لک و داسي ي  جوړه کړو ن

وکې ټر ه ګټ ه پ وی ھيوادن ړو اومنطق دلون ورک د ب ه کې باي ستان اومنطق ه افغان ه پ ل سياست ت ا دی چې خپ ه اړتي مپ ت

ستره اوږده اوغور ه ب اره خپل ه وکړو اوددې شريک کړو اواقتصادي برنامی پياوړی کړو اوديوې مرحلي له پ زو اودم

ه حقيقت  خبري ثبوت له پاره چې منطقوي ھيوادونه په ګټو کې شريک کوي په شانګھای سازمان کې دپاکستان شمول پ

امين کړی  افع ت ل من کې دچين له خوا شوی دی اودھندوستان دروسی له پلوه شوی دی چې منطقه کې ھرڅوک خپل خپ

بکه چې اودغه کارامنيت ته اړتيالری اوچين بيھوده انی ش  سرمايه ګذاری نه کوی نو امکان دې ولري چې پاکستان دحق

و  ر ي ه څي ار پ دين حکمتي امل شی اودګلب ه دولت کې ش وم پ ه ن نوم يې شته اونوره نشته ديته مجبورکړی چې دسولی پ

کوي اوھغوی توافق ته ورسيږی اونوره ماباقيا طالبان چې دپاکستان له السه وتلی معلوميږی دروسی په ښپوکې خپړي 

ا  ل طرف دادی چې امريک په خپلو السونو کې نيولی اوامريکا داعش په السوکې لوبه وی دادقضی يو بعد دی دقضی ب

ستان راروان  حکمتيار په ډير شان اوشوکت سره دولت ته راوست او داسی تبليغات يې ورته وکړل چې ګويا کې دافغان

اريږی يس ھمدغه دی نو په دربارباندی  خلک نئجمھور ر ه ځايږی اوھره ورځ دشمشاد له تلويزون څخه يې خبري خپ
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ه  اره ھمدغ ا کې ھرک ه جوړ کړی چې ګوي ی ترين ابو لل و ب ږی اوداسي ي ه ښول کي اودده مصنوعی محبوبيت خلکوت

ه  م تاسو پ ه ھ وه خيم وره ي ايی چې ګ ل زورښ م خپ ه ھ ی ھغ ه کين ی ن ل کې غل ه مقاب م ددې پ حکمتياردی خو روس ھ

انو  ل غالم ه دی چې دخپ اړی دغه قدرتون زورنشی لری کولی پخوانی خوبونه خيال است ومھال  نو دلوبی اصلی لوبغ

ه شي لکه  ستان تجزي ه افغان و سره ب ه نظرکې نيول ه وجود کې تظاھر کوي  خو سوال دادی چې ددغه وضعيت پ پ

وي که داځل دافغانستان لوبه له ميدان ((څرنګه ځينی تحليل ګر وايې چې  ه دواړه ن ستان ب ان اوافغان و افغ ه ن ه ووتل )) ن

اډا کې اوسيږی  ا اوکان ي امريک نه داسي نه دی يوه لويه اشتباه دی په دې مانا چې زموږ ځيني روشنفکره چې په جرمن

و مشروعيت  ه ي ی اوددوی جګړی ت دوی يوې خوا طالب حرکت ته په رښتونی مانا دامريکی پرضد جګړه کونکی واي

ه داسي حال کې چې اواستقالل و رباښی اوله بلې خوا دافغانستان قضيه په خطرکې بولی چې ګويا کی تجزيه به شي پ

ر بحث  ښتی دی چې ډي ه کې نغ طالب ،داعش امريکا ديوې سيکی دوه مخه دی دسرمايه داری نظام بستر په بنسټ پالن

ه السو  و ب جوړ شوی مصنوعی خوځښت دی ته ضرورت نشته دی اونه طالب اوداعش کوم مستقل حرکت دی دپردي

ری دتجزی موضوع طرحه  چې دوسايلو په توګه کارول کيږی دغه وسايل کله نرم اوکله سخت شي نو يوې خواکه چي

ه  ه ترکي شي اوک ه جوړه ن ستقل حکومتون تان ،اوبلوچستان م وري چې کردس ه پ ږی ترھغ شی نوافغانستان نه تجزيه کي

ه دافغانستان اوافغان شتون ترسوال الندی خو څه چې دوينو ويالی به رواني ،ايران اوپاکستان تجزيه شول نو ھغه مرحل

ه  شي نو په ھغه مرحله کې دافغانستان تجزيه امکانات زياتوی خو دغه ھيوادنه دومره قوی دی چې مملکت يې نه تجزي

  کيږی دايوه بې ځايه ويره ده  په اوسنيو ورځو کې وضعيت بدل شوی دی داچې څه پيښيږی ؟

ي حيثيت  په  رې جمل دې باندی دقضی اصلی لوبغاړی ډير ښه پوھيږی موږ يوازی تحليل کولی شو دغه تحليل ھم دخب

اتي  ل کې م لری چې دکذب اوصدق احتمال لري نو کله چې دامريکی دفاع وزير اقرار پردې باندی چې دروس په مقاب

ري اوغواړی چې  انګھای خوړلی نه دطالب په مقابل لکه ځيني اشخاص دغه نظر ل و دش دلون ورکړی ن ه ب سياست ت

وزه جوړه  اره داوړو پ ه پ دھيوادنو سره په تفاھم اودګټوشريکولو پراساس به يو تفاھم ته رسيږی چې ال اقل خپل ځان ل

ينه خالجی کړی  ه سړه س وی کړی اوحاالت پ ه اقتصادی لحاظ ق اږی اوځان پ کړی اوله بلې خوا يوه اوږده ساه راک

م اوپروګرام ورته جوړ  وره عساکر ھ ورزره ن واد ښپي سپکي کړی بلکې څل ه ھي ه ل ا ب کړی داسی نه دی چې امريک

ی  ه چې غړي ي وم جبھ ه ن سيز حزب اوپ راولی خو سوال دادی چې دغه روانه کشاله به په يو نفري سازمان ، پنځه ک

ه ا ل ت وې  مستقل افراد دي حل شي ؟ نه دايو ژور علمي ،منطقي ،مترقی  اويا شبه مترقي تحلي ري اوھمدغسی دي ا ل ړتي

ت)مترقي يا شبه مترقی ( ه اس ه دغسی حساس ،موقعيت ، ل ه ، دزور خالري  پيداکول اړين دی چې پ و منطق باراتی ډک

  ازموينی ميدان اوسنتی لرونکي خصلتونه اوبې باوری په درشل کې اختل شوی ذھنونه 

 

 


