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 رايه ورکونکي پښيمانه دي آيا
                                                                                                                                                  

 لومړي کټه ګوري ھغه کسان ٠دټولټاکنو د دواړو پړاونو په تبليغاتي کمپاين کي  دوو کټه ګوريو افغانانو ګډون کړيوو 

 دوھمه کټه ګورۍ ھغه ٠روع ګټي نغښتي وي وه ، چی په راتلونکي حاکميت کي يی  دځان او  خپلي ډلي لپاره نامش

 او دنده يي داوه چی دچل او درواغو له الري ولس ٠کسان وه چی دلنډ وخت له پاره په مزدوري باندي نيول سوي وه 

يوشمير سياسي او  ٠تير باسي چی درايي اچوني مرکزونو ته دښه راتلوونکي له پاره ورسي ، او خپله رايه وکاروي 

ارادو ، برنامو  او دټولني دعيني واقعيتونو څخه په ښکاره سرلغړونه ددې استعماري  پلو صفوفو دمدني ډلوھم دخ

په  ٠لوبي په تبليغاتي کمپاين کي په ځانګړي توګه د تحول او تداوم دټيم دکاميابي له پاره په پراخه توګه ګډون کړيوو

دا سياسي ګوندونه او مدني ټولني ھم دنوماند په پچو دی لوبه  باندی نه يوازي دولس  ھغه شمير رايه ورکونکي بلکه  

وعدو او احساساتو باندي وغوليدل ، دوي فکر کاوه ھغه څه چی نوماند ددوي سره وعده کړي ده او ھم  په خپل 

کي د  کلونو ١٣ اودا ډلی په دې باندی پوھيدلی چی ولس په تيرو ٠تبليغاتي کمپاين کي وايي ھم ھغسي به کوي 

ريعه دچور او چپاول څخه په تنګ راغلي دي ، اوددې تر څنګ  ذتالفي حکومتونو او دھغوي په و ائمصلحتونو ا

چه ھغوی دواړو نوماندو څو ځله په مختليفو ٠دنوماندو په نوو څرګندونو او شعارونوباندی  يی ھم باوردرلودی  

الفي دولت جوړ نه ت به ائھيڅ ډول سرهويناوو کي خپلو پلويانو او رايه ورکونکوته په ښکاره ډول اعالنول چی په 

  .دواړو نوماندوورځني شعار ګرځيدلي وو  دا د٠کړي 

دا سياسي ګوندونواومدني ټولنووداسي دوونوماندوته کمپاين کاوه، چی نه يوازي نوماند ان بلکه ددواړو ټيمونو  

ه ، چی ھلته دافغانستان  دبن داستعماري کنفرانس ددروازي څخه راوتلي کسان و٢٠٠١درھبري  اکثريت غړي د

 چی په پايله کي يي دځينورسنيو په حواله تر نيم ميليون پوري بي ګناه ٠دپلورلو سندونه الس ليک او تبادله سوي دي 

افغانان شھيدان ، کورونه اوکلي يي په کنډواله تبديل سوي ، اويو شمير جنايتکاران دلس ګونو او سل ګونو ميليونو 

ځکه نو اګاه اوپاک  رايه ورکوونکي بايد دافغان ولس څخه دخپلي تير وتني له کبله بخښنه ٠ډالرو خاوندان سوي دي 

 ددی ترڅنګ  دنوماندو داستازو له ٠وغواړي ، داځکه چی ددوي داکړنه دملي ګټو سره په تقابل کي قراردرلود ی 

و له الري داسي کلمات استعماليدل خوا يو پر بل باندي دافغاني کلتور او دکلماتو دعفت څخه ليري د تلويزيوني شبک

 ددوي دا ناندري ھغه سرحد ته ورسيدلي ، چی   درايه ورکوونکو ٠چی ليد ونکي يي دډير تعجب سره مخامخ کول 

او  دنوماندو اصلي مخي بياھغه وخت ورايو ورکوونکو ته ښه ښکاره سولي ٠ھيلی يي دمايوسي سره مخامخ کړی 

په راتګ سره د ورقي بل مخ واوښتی اوډير څه ميدان ته ) امريکايي  ارباب ( وزير،چی  د  امريکا د بھرنيو چارو د
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امريکايي ارباب دټولو رايو د بيا کتني او ھم دملي وحدت تر نامه الندي د ائتالفي دولت دجوړيدو  امر ٠راووتل 

ي به ولس مشر او بايلونکي ورکړ، او ويلي دي چی دټولټاکنو دوھم پړاو کوم بايلونکي به ونه لري دا ځکه چی ګټونک

  . او رايه ورکونکي يی مسخره کړل٠به صدراعظم ددوي په اصطالح داجرايه کميټي رئيس وي 

او دوھم  ) ٢٠٠(اوس نوولس دبھرنيو استعماري او کورنيو الس پوڅو څخه داسي پوښتنه کوي  ، چی دلومړي پړاو د

دي ؟ آيا دغه نوماندان نه سي کيدالي چی ولس يي سوو افغانانو دشھادت  اصلي عاملين څوک )  ٢۵٠( پړاو د

سو پاکو افغانانو ژوند يي د خپل يوه نا مشروع  سياسي تجارت قرباني   ) ۴۵٠( دمحکمي ميز ته راکش کړي ، چی  د 

 د انوماندو چی ځانونه آزاد او مستقل بلل ، ٠کړ  ؟    اوددی پاکو شھيدانو کورني يي دغربت پر ټغرباندي کښينولي 

 کلونو په څير بيا ھم خپل سرونه ټيټ او رايه  ورکونکي يي په لغته ووھل  ،او ١٣مريکايي ارباب ته يي دتيرو ا

په رشتيا سره که دټولټاکنو پروسه د جان کيري دامرسره سمه مخ ٠ھغوي يي ديوه انجام سوي کار سره مخامخ کړل 

دامريکايي پوځونو تر وتلو پوري به د افغان ولس حاکميت  دتيرو ته والړه سي ، نودراتلونکو دووکلونو له پاره يعني  

 کلونو څخه ال ھم بد ھغه کسانو په ولکه کي ولويږي چی دولس له خوا  په لويو بشري او اقتصادي جناياتو باندي ١٣

 کلن تاريخ ١٣ دوي به په راتلونکو دوو کلونو کي داسي يو پراخ  اقتصادي جنايات تر سره کړي ، چی تير ٠متھم دی 

په ٠ داځکه چی داشغال تر بيرغ الندي به ددوي دچور او چپاول وروستني دوه کلونه وي ٠به دخلګو څخه ھير کړي 

،  جھادي  بشري او اقتصادي  ) غربي غلو ( اوس مھال کي  ددوي له نظره  ھغه  دولت  چی دتيکنوکراتانو 

ا مه يا ديږی ، دا ځکه چی ددوي دګټو منعکس کوونکي او جنايتکارانو حاکميت په کښی تمثيل وی دملي وحدت  په ن

  .ولس يرغمل وي

دنيويارک ټايمز دورځباڼي ھغه څرګندوني چی د ري ورځي مخکي ميدان ته راووتلي چی داصالح او ھم پالي ټيم 

 اويا ددوی  ٠پلويانودټولټاکنو دلومړنيو پايلو څخه وروسته  غوښتل پر ځينو دولتي ودانيو باندي حملي تر سره کړي

دپلويانوله قو له چه  موا زي حکومت به اعالنوی،دا ھغه څه دی چه الس پوڅی واکمنان او ډلي يي نه سي کوالي چی 

ګرچی  ٠ ځکه نو دنيو يارک ټايمز خبره يوه تبليغاتي بڼه لري ٠دخپل ارباب له نظره ليري يوه  سرکښي وکړي 

يو ټيم ) سي آي اي (  کال کي کوم وخت چی د٢٠٠١ري ، ھغه   په شمالي تلوال په دې ھکله يوه پخواني تجربه ھم ل

 نومعلم عطا دمزار اوسني واکمن په پنجشير ٠دسر ګروپ له لوری د دوستم سره دطالبانو په وړاندي يو ځاي سوو 

تر غوږو ورورسول،چه که زما سره ھم د سي آي اي يو ټيم يو )  ګري شرون، د سی آی ای دګروپ مشر( کي د 

امريکايي ډالره  ) ٢۵٠٠٠٠( خو لومړی يي معلم عطا ته  ٠نه سي، نو زه به ددوستم پر قواوو باندي حمله وکړم ځاي 

وروليږل خودھغه قناعت حاصل نه سوو  ، وروسته په پنجشير کي امريکايي سرګروپ  ده ته  ھم دسي آي اي يو 

ت براندازي طالبان را در افغانستان رھبري  ماموريت سقوط ،کتاب ، چګونه سي آي اي عمليا  (د٠ګروپ وروليږي 

    ٠ )کرد ؟ د  کتاب ليکونکي ګري شرون

دپورتنيو کرښو څخه معلوميږي چی الس پوڅی په څونه اندازه کوښښ کوي ، چی ځان تر بل ښه وطن پلورونکي 

چی  ٠دي کړي ځان نيژ) سي آي اي ( وښيی او  دخپلو شخصي او ګروپی  ګټو له پاره دامريکا استخباراتي شبکي 

دانو افغا ن ولس له پاره ډيردتوھين ځاي دي ، چی جھادي مشرانو يي داسالميت او افغانيت څخه ليري  وکومو ځايونو 

 دليکني په وروستي برخه کي بايد ووايو ښه به داوي ، چی د ھغو سياسی ګوندونو  او مدنی ٠ته ځانونه ورسول 

ی  داشغالی ځواکونو په لوبو کي په يوه او بله بڼه برخه اخستي ده ، ټولنورھبريو چی د صفوفو دارادی څخه يی لير

صفوف يي بايد په دې حساسو سياسي شيبو کي تعويض او تر پوښتني الندي  راولي، او په عوض کي يي داسي کسان 

ت له کبله  ځاي ناستي کړی ، چی ملي ګټو ته ژمن او تر اشغال وروسته  په راتلونکی حاکميتونوکی دخپل سياسي فعالي

 ٠وکړای سی چه خپل ګوند په حا کميت کی سھيم او يا ديوه قوی اپوزيسيون په توګه دولس په چوپړ کی ودروي 
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 کال تر وروستيو پوري په يوه اوبله بڼه با ندی وغځيږي او وروسته يوه لنډ ٢٠١۴داسي معلوميږي چه دالوبه شايد د

يدو له پاره بايد د دپورتنيو سياسي ګوندونو او مدنی ټولنو درھبريو  ودې ھدف ته د ژر رس٠مھاله اداره رامنځ ته سی 

او مستقيلو سياسي کارپوھانوترمنځ دافغانستان دملی ګټو په نظر کي نيولو سره يو تفاھم رامنځ ته سي ، او ديوه داسي 

انستان داوسنی النجی نړيوال کنفرانس دجوړيدو له پاره پرنړيوالو باندي زور واچوي چی ددی  کنفرانس دالری  دافغ

 او په دی نړيوال کنفرانس کي با يد دجګړي ددواړو اړخونو په ګډون يو شمير محلی ٠سياسی حل رامنځ ته کړی 

استازی ھم ) مستقل سياسی کارپوھان ، دسياسی ګوندونو ، مدنی ټولنو (  پيږندل سوي شخصيتونه ، ملی ګټو ته ژمن 

يښتينه لنډ مھاله ملی اداره رامنځ ته سي ،  چی دا به ھم دنړيوالو او ھم افغان وروبلل سی ، څو په پايله کي يي يوه ر

   تمت باالخير ٠ولس په ګټه باندي وي 

 ٢٠١ / ٧ / ١٨۴  

                                                                                  

  

 

  


