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   کابل-  احمدشاه وردګ

   ليکنه٢٠١١ سپتمبر ١٩

 

 بايلل شوی لوبه
  رزاق مامون  ليکنی ته يوه ځغلنده کتنه د

  

وان کړکيچ په ھکله ښاغلی رزاق مامون په خپله ويب ر بايلل شوی لوبه دھغی مقالی سرليک دی چی دافغانستان د

 چی زماپام يی ھم ځانته  ليکونکی پخپله ليکنه کی دوو مھمو ټکو ته اشاره کړی.  کی خپره کړی ده»چشم انداز«پانه

مامون په خپله ليکنه کی په ھيواد دامريکا اوناتوديرغل سره  دايران درژيم څارګريزواولوژيستيکی : راواړاوه

 کی دتنظيمی ډلوټپلو ناوړه الس »غميزه« اوسرښورونی په ډاګه کړی اوھمدارنګه  يی په روانه سياسی لوبهمرستو

دليکوال له دی دواړو ټکو سره زه په کامله . وھنو ته ګوته نيولی اونوموړی ټکی يی داوسنی بحران علتونه بللی دی

زه اوپخوانيو ناورينونو کی دغودوو علتونو خپل شوم توګه موافق يم اوداخبره له شکه وتلی چی دھيواد په روانه غمي

 دی چی ليکوال له “دامريکا اوناټولخوا دھيواد اشغال”رول لوبولی ولی دافغانستان دغميزی اصلی اوټاکونکی عامل 

 نوم “ نړيوالی ټولنی دمرستی“اودغه ټکی ته يی لکه د نوروپييل شويومزدورو ليکواالنوپه څير د. پامه غورځولی

 ولسونونه “له دی ھم خورا ډير مھم اوارزښتناک عامل په دغه ناورين کی له اوسنی واکمنی سره د. ی دیورکړ

ليکوال په خپله ليکنه کی .. چی ھغه ته ھم دده په ليکنه کی ھيڅ ډول اشاره نه ده شوی.   دی”مالتړاوپريکړون 

 په راټوليدواودحاکم ټيم په ليری کيدو پوری دکړکيچ دحل الروچاروته ھم ګوته نيولی اوھغه يی ددوھم نسل ځوانانو

له دی ټولو سره سره نوموړی ليکنه .تړلی کوم چی دبھرنيو نيواک ګرو په شتون کی ھيڅکله ھم نشی بريالی کيدای

ازخانه ھندو ھم حلوا (دسلګونو نورو ليکنو په منځ کی يوڅه واقيعتونو ته اشاره کړی اودکابليانو وروڼو په خبره 

  :رزاق مامون خپله ليکنه داسی پيلوی. ځکه می  ددی ليکنی دځينو برخو ژباړی ته  مټی راونغښتینو)  برآمد

دلوديځ اطالعاتی سرچينی په ډاګه وايی .  شو“فتح؟؟؟” افغانستان دامريکا لخوا ډير په ټيټه بيه اوپرته له سرخوږی ”

مرسته ترسره شو، په کوم کی چی ايرانی حکومت په  ايران د وخت د خاتمی د چی زمونږ بری په افغانستان کی د

 بيته وروسته ورکړل “ دښيګڼی د نيت“دغه چارواکو ھيله درلوده چی پرطالبانو دامريکی دبری وروسته به ددوی د

 څخه په تيښته بريالی ” سپتامبر ديوولسمی دتوفان “په دی توګه دايران رژيم دطالبانو دپرځيدو په لومړيو کی د. شی

ګڼی دنيت بيه ھم څه ناڅه پخپله ورکړل شوه اوھغه ددوی په ګاونډ کی ددوی ددښمن دايران دښي. شو
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راپرزيدل و، ولی ددوی ھيلی چی دامريکا څخه به ددی چوپړ په بدل ډير نورامتيازات ترالسه ) طالبانو(حکومت

  .کړی له خاوروسره برابر شول

مرستوچی داشغال په لړکی ) اغيزمنو(زو اونفوذیپه تھران کی چارواکی په دی ھيله و چی امريکا به ددوی دڅارني

يی دامريکايی پوځونو سره کړی وی،دايران پروړاندی نړيوال بنديزونه ليری کړی  اوھمدارنګه به په راتلونکی کی 

دپيښو پرمختګ په ډاګه کړه چی دايران داکړنی ديوی بايلل شوی ! پرايران دامريکا دمحتمل بريد مخه ونيسی

 دنړيوالی ټولنی؟ لپاره “دطالبانو ضد ايتالف”له لومړيو ورځو داروښانه وه چی .  بل څه نه ونه) قمار(جواری 

دطالبانو پرځای يو انتخاب نه و، دادپردو شاته معاملی وی چی دسپتامبر ديوولسمی وروسته پيښوته يی پيچيلتيا 

  .ورکړه

يد په ويره بدلی شوی، دامريکا اوايران دمخامخ دزمانی په تيريدوسره دايران ناھيلی له امريکا څڅه ددغه ھيواد دبر

 په راغونډولو پسی “ له پيښی مخکی مړيو”ايران دپولو نه دباندی د . کيدواغيزی دافغانستان دننه ته ھم خپری شوی

-خليلی دواک غزول يی ديوه واقيعت په توګه واړول کوم چی دغرب لخوا دکابل-فھيم- مټی راونغاښتی اودکرزی

  . ګذارپه توګه انګيرل کيږیتھران د لومړی

- فھيم-دتروريزم پروړاندی دلوديځ دنه روښانه دريځ  اواقتصادی پرمختګ ته دھغوی دژمنتيا دروغجنوالی دکرزی

خليلی دايتالف سره به ذھنی توګه مرسته وکړه اودی ايتالف ته يی په يوه بايلل شوی لوبه کی دبياګډون ھيلی په الس 

ی چی لوديځوالو ھمداسی غوښتل اوکه نه؟ ولی په زغرده ويالی شو چی دکرزی او په يقين سره نشوويال. ورکړی

  . تنظيمنونو ترمنځ نوی پيوستون دلوديځ دکړيولپاره دوړاندوينی وړنه وو

عربستان الره خپله کړی په -طالبان-ددی احتمال شته دی چی امريکا اوددوی لوديځوال مالتړی يوځل بيا دپاکستان

ھغه ايتالف چی تراوسه يی ونکړای شول ديوه . ی دطالبانو ضد ايتالف اصلی بايلونکی ویکومه لوبه کی به چ

په . ايتالف څيره خپله کړی اوپه بيړه په تنظيمی ضلعو باندی وويشل شو او دنړيوالی ټولنی سره په يوه خوله نه شول

 او دسياسی نابودی خواته ډيره دی ايتالف کی ګډی شوی ډلی په اوسنی بحران کی په ډير حساس دريځ کی پراته دی

  .لږه الر ورپاتی ده

  

  ويښوونکی زنګ ټول اوری

اصلی پوښتنه داده چی ددی فرصتونودالسه وتلو څخه وروسته به څه . فرصتونه دزمانی به تيريدو له السه وځی

  پيښ شی؟

 “ل دغه چاپيريال ددجمھوررييس مرستيا. په افغانستان کی دچارو واکدارانو ته سختی ورځی په مخ کی پرتی دی

دحکومت نژدی مرسته کوونکی سياف دغه وضع دمجاھدينو لپاره ھيښوونکی وبلله  .  په نامه يادکړ“حساسی وضع

تنظيمی مشران  ترھروخت ډير دخپل . “دمجاھدينو بيړی کږه وږه روانه ده اوداوښتو ويره يی ډيره ده“او وويل

 ويره دکرزی مالتړو مارشال فھيم، حاجی محمد محقق “! دوتلوامريکايی پوځونو“د. موقعيت په ھکله انديښمن دی

نوی سياسی . اوعبدالرب رسول سياف دلومړی ځل لپاره  داحمدشاه مسعود دمړينی په لسم تلين کی په ډاګه کړه

کلکو ننګونو چاپريال دايران ھغه پانګونه چی دامريکا په مقابل کی يی دکرزی دواکمنی په دننه کی کړی وی له 

  . سره مخ کړی ده

ددينه ترمخه .  وبلل دروان کال دثور مياشت وه” نيواکګر ”دلومړی ځل لپاره چی ولسمشر کرزی بھرنی پوځونه 

ولسمشردامريکا .ھم کرزی څو څو ځله دامريکا اوپه کابل کی دھغی دسفارت پروړاندی دتوری څوکه نيغه کړی وه
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رڅ کی دطالبانودبريدونو دسازمان ورکوونکی جنرال حميد ګل په پله دھغه څه سره دخپلونااعالن شويو ستونزو په ت

  ..... وويل، خپل پيوستون په ډاګه کړ“ ملی مقاومت”سره چی ده ورته 

  

  په پايله کی دوينو کڅوړه وچاوده

په پايله کی ټولی وړاندوينی سره ګډی وډی شوی داقتصادی ګواښونو اوتروريزم بوی په ښارونو کی 

 څخه په “ ثليقه ای کشمکشونو“مارشال فھيم دستونزی حل  د. اکواودھغو دتنظيمی ملګرو پوزو ته ورسيددچارو

دده دخبرو څوکه داکتر عبدهللا ته متوجه چی که چيری .  په مخ کی خنډ دی، لټوی“ ملی زعامت“راوتلو کی چی د

 به له منځه الړی شی اوملی زعامت نوموړی اودده په شااوخوااټول شوی سياسيون دواکنی سره يوشی نو ستونزی

  ....  به رامنځ ته شی

دغه موقيعت په يوه دوه . ربانی اومحقق اوس په يوه پريکنده حساسه مرحله کی واقع شوی دی سياف، خليلی، فھيم ،

 موقيعت نه دی، بلکه د بن بست يوه دايره ده چی دوی په کی بند پاتی دی چيرته چی) غوره کولو(الری کی دانتخاب

اوس اوس دوی دامريکا پروړاندی دکرزی . ديوی نوی معاملی لپاره د بيرته ګرځيدواوانعطاف سيمه  ډيره تنګه ده

معامله په بل ځای کی . دا ددموکراسی خواته ددوی يوه تروخت تيره تښتيدنه ده. دتندو خبرو څخه ځانونه ګوښه کوی

رف نيټه  دولس پروړاندی  پوره شوی، دترسره معامله ددغو چارواکوترشا دکوموچی الدوخته دمص.شتون لری

  .کيدو په حال کی ده

 ملی اويا مدنی بنسټونه نه دی، دوی دقومونو پوځی څانګی، اودجګړی دوخت دکارپوھانو دنظرياتو “تنظيمونه”

دسولی خيالی شورا . دواک په سرکی چارواکو اوس دطالبانو پروړاندی خپله توله دالسه ورکړی. ښکارندوی دی

ته وګرځی، اونړيواله ټولنه )صفر(ګيدو په درشل کی ده اوټوليزه ويره له دی څخه ده چی ھرڅه به لومړی ټکی دړن

څخه وتلی، دخلکو ويره چی په ) دفاع(په داسی حال کی چی دطالبانو فدايی بريدونه دمخنيوی. ددی ټولو ننداره کوی

 ”خلک . پوری زړونه تړلی و، نوره ھم ډيره شویتيرو لسو کلنو کی يی په واکمنی اودنړيوالی ټولنی په وعدو 

  .  دسيوری، موقتو ايتالفونو،موقتو دښمنيو،ھره ګړی جګړی څخه په ويره کی دی“دټولوپروړاندی دټولودجګړی

  کورنی الملونه

 له بحران سره مخ دی، اقتصادی اوسياسی بحران ھم دمشروعيت له “مشروعيت“په انتخاباتی توګه حکومت د

امنيتی بحران ھم دواکمنی په ھغو ناکامو سياستونو پوری تړل شوی چی په سياسی، . رچينه اخلیبحران څخه س

 “ بدلون اوھيلو“د. دبحران څپی نوری ھم پورته کيږی..... اقتصادی اوټولنيزو چاروکی يی په الره اچولی دی

فھيم اوس ھم دی ته ليواله . والیدايتالف اويا دواکمنی سره دنورو ځوانانو يوځای کيدل دی غميزی ته پای نشی ورک

په واکمنی . بحران ډير پيچلی شوی. دميلمستياوو په دسترخوان حل کړی) ملی پوھاوی(دی چی ملی بحران پرته د

 کشمکش ھای ثليقه ”داھماغه څه دی چی فھيم يی . کی دننه کړی دامريکا، پاکستان، ايران اونورو سره اړيکی لری

  ..... نوموی“ای

کستان په مرسته ددی اړدوړ څخه په ګټه اخيستنه په کورنی اونړيواله سطحه دابتکار عمل په الس کی طالبانو دپا

عمومی بن بست، دلوړپوړوحکومتی اوتنظميی چارواکوښکارکول، دحکومت اوتنظيمونو دويری اووحشت . اخيستی

  .....سبب ګرځيدلی

جه شی نو دوی دنويو ايتالفونو په جوړولو الس تنظيمی مشران عادت لری چی کله ددوی واکمنی ته کوم ګواښ متو

ددوی لپاره دايتالفونو . ددوی لپاره دپخوا په  شان  دنويو ايتالفونو دجوړولو وخت بيا رارسيدلی دی. پوری کوی 
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جوړول کوم ستونزمن کارنه دی ولی داځل بحران بل ډول دی اوددوی دنويو ايتالفونو څخه  دژغورنی کومه نسخه 

 “يو اساسی ټکی دادی چی دوی ايتالف جوړونکی په دی ھيله دی چی د اوسنيو حساسو شرايطوحل د. نشی راوتی

دستونزی اصلی علت په دی کی دی چی .  جوړونو په پخوانی فورمول  اوزړو محاسبو سره حل اوفصل کړی“جبھو

  ......تنظيمی ايتالف جوړونکی دنړيوال ايتالف په مخ کی والړدی

  دحل دالرو بيا ليکنه

په اوسنيو ناوړو شراٻطوکی چی فرصتونه دله منځه تلو په حال کی دی، دحل الری چاری بيا ھم شته، په داسی حال 

کی چی تنظيمی مشرانو دپرګنو په منځ کی خپل مالتړ له السه ورکړی، ددی الرو پلی کول ددوی لپاره که ناممکن 

 يو نوی پيل، له صفری ټکی څخه “ بست ويران است خانه ازپای“دشاعر په قول. نه وی نو ورانونکی به خامخاوی

داوسنی حاکم ټيم دله منځه وړلو پرته ناشونی کاردی، رژيم دخپلو تنظيمی انډيواالنو په مرسته ددی تيوری سخت 

دافغانستان خلک اونړيواله ټولنه دھغو خيانتونو او فساد واکی په سپړلو پسی ده چی دلسوکلنو الس ته . مخالفت کوی

  . يی پيکه کړی دیراوړنی

خاينو اوقانون ماتونکو عناصرو چی ملی شتمنی يی لوټ کړی، محاکمه کول دنړيوالی ټولنی ترڅارنی الندی پلی 

ولی شک په دی کی دی چی آيا نړيواله ټولنه؟ دی ته ليواله . په کورنی کچه ددی لپاره ذھنونه آماده دی. کيدای شی

ی مرسته وکړی؟ يوه بله مھمه خبره دتنظيمی ډلو دمشرانو پريکړون ده چی دافغانستان دخلکو سره په دی کارک

دادواړه ملکونه دھيواد سياسی اوکدری پوړونو ته دخپلو ګوډاګيانو پرځای دھرډول . دايران او پاکستان څخه دی

  ....ځوانو مديرانو دراتګ مخنيوی کوی

  پای

  

  

 

  


