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 په افغانستان کې د سولې ستراتيژي

٢٠٠٩ ربماسډ                                                             نسدراچير .گ سورب : لاوکيل  

٢٠٠٩ ،١۶ ربماسډ                                                                            ايرآ تمحر : هړابژ  

ھيڅ منطقي سړی انکار نه شي کوSی . سوله ھغه سکالو يا موضوع ده چې د افغانستان په اړه ټول ورباندې گډ دريځ لري
د زورواکۍ له اغيزو ستړی شوی دی ، دغه  جگړو ستړی او بيزاره دی ، دغه ولس د بھرني نيواکله چې افغان ولس 

ولس په واشنگتن کې د جوړ شوي حکومت له څرگند او بربنډ فساد څخه د کرکې تر پولې رسيدلی ، دغه ولس ته د 
واکونو ددغه ولس بې ځچې نيواکگرو  سپکاوی شوی ځکه پلي کيدو تر نامه Sندې د پيچلي نوم ولسواکۍ يا ډيموکراسۍ د

ډيري  سوله د کومو عناصرو پربنسټ جوړيدSی شي؟په دغه ھيواد کې  خو ، .بيرحمۍ وژلي دي گناه وگړي په ډيرې
دلته دا پوښتنه يو ځل بيا راپورته  مگر. چې له سياسي ھوارۍ پرته د پوځي حل Sره ناشوني دهکسان دې پاٻلې ته رسيدلي 

دغه  لپاره لومړی موږ بايد موندلوپوښتنې ته د ځواب  ېونکي عناصر کوم دي ؟ دغوکيږي چې د سياسي حل جوړ
ليري و غورځوو چې که امريکايي پوځونه له افغانستانه ووځي نو گڼې افغانستان به يوځل بيا د  ه له خپلې ککرې انگيرن

له ھغه وروسته موږ بايد د طالبانيزم او نشنليزم تر  .دا ھسې منځـتـشـې خبرې دي. القاعدې فعالين په خپله غيږ کې ونيسي
سي غورځنگ دی او نشنليزم د بھرني نيواکگر ځواک پر وړاندې سيا/طالبانيزم يو شبه مذھبي. او ومنو منځ توپير و پيژنو

ور وغندو چې گڼې  ھم له دغه ځايه وروسته موږ بايد د ھغو کسانو دغه ليد لوری. تأريخ منلی مقاومت دی، لرغونی 
وړ ټکی دی وروستۍ خبره چې د ډير اھميت . طالبان د پاکستان د بې ثباته کولو او د ھغه د اټومي وسلو د نيولو وړتيا لري

د پوځ له زياتولو سره جوخت د  و غندو ځکه] د پوځي ځواکونو زيادښت[ ھر ډول پوځي پاړسوب  چې موږ بايد دی دا
کوڅو د پرانيستلو لپاره ، د ثبات او د ترھگرۍ د  ود سياسي بند. وگړو کډوال کيدنه ، وژنه او بې ثباتي يوځای ملگرې ده

  .سوله ده، طقي تضمين  من یلپاره يوازين..... کچې د را ټيټولو 

او په خبرو اترو کې ښکيلې خواوې و نه شي کوSي خپلې  که د خبرو اترو لپاره مخکې له مخکې شرايط فورمولبندي شي
شرح د . [ گوريد مرکو د خنډ يا تحريمي خبرو اترو په سترگه دغسې شرايطو ته  مرکچيانټولې غوښتنې ووي�ی شي نو 

چې د  يشد غوټې سر د ھغو بھرنيو مرکچيانو Sس ته ور کهحالت کې ،  يوه سېدغپه .  )١( ]مقالې په پای کې و گورئ
مخکي له مخکي شرايط د يوه ثابته خپل خبرو اترو د خوځښت پر بھير اغيزه شيندSی شي نو دوی د شخړو په ھوارۍ کې 

په دې وروستيو کې له افغان چارواکو سره د پر . د رښتونې بنسټيزې وسيلې په توگه را ډگر ته کوي چورليځ يا محور او
وتلې چې د خبرو اترو د پرمختگ او د ھوارۍ د Sرې يوازيني خنډ د  له پسې خبرو اترو له منځه دا س� او مشوره را

طالبانو ستراتيژي ده چې د امريکايانو پريکړې ته سترگې په Sره دي ، تر څو په خپله له افغانستانه د وتلو پريکړه وکړي 
له افغانستانه به خپل ځواکونو ، دوي ټينگار کوي چې د طالبانو په گومان امريکايان به يوه ورځ دې پايلې ته ورسيږي چې 

به له نورو ډلو سره په دې  ددې خبرې پايله دا ده چې طالبان. د طالبانو د انتظار ستراتيژيدا په بله وينا . دباندې وباسي
ددې ترڅنگ . واک ويش ونه مني چې امريکايان به يوه ورځ افغانستان تر شا پريږدي او له دغه ھيواده به ووځي خيال د

بره دا حقيقت دی چې طالبان گومان کوي ھغوی خپل ستراتيژيک ځواک او برSسی د ھيواد په ډگر کې پلی يوه بله مھمه خ
ټينگار کښيني اويا به ھمدغه دريځ د يوې وروستنۍ  اواو دوی به د خبرو اترو پر ټغر پر ھمدغه برSسي دريځ کړی 

کله چې امريکايان ووځي : " ه وينا را اخلم چې ويلي ول د طالبانو د يوه چارواکي له خولې د ھغ. وسيلې په توگه وکاروي
په دې کې ھيڅ شک  ."، موږ به ، د افغانستان د اس�مي امارت په توگه ، د پخوا په شان د ھيواد واگې په Sس کې واخلو

 ي چې يو ځل بيا دی په افغانستاننه دددې خبرې منلو ته چمتو  کې ھيڅ څوک په نړيواله ټولنهاو نه  انافغان نه نه شته چې
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دولت را ]  ژ –داسې دولت چې واگې يې د يوه ځانخوښي تيرغمال په Sس کې وي [کې يو تيوکراتيک او اتوکراتيک 
  . ستون او ټينگ شي

دغه دولت ته دې د شپږو مياشتو لپاره وخت . يوه ستراتيژي دا ده چې په ھيواد کې دې يو لنډ مھالی دولت رامنځته شي
د  ددغه بھير لومړی گامد ولسشمرۍ د ټاکنو د بھير لپاره کار وکړي ر څار Sندې ورکړل شي چې د نړيوالو څارونکو ت

ددې ترڅنگ دې دا ټکی له پامه ونه غورځول شي چې په لنډ مھالي  .ډک چاپيريال رامنڅته کول دي هاعتبارله او من ډاډ
ره Sس او چې له يو بل سره د واک د ترSس کولو لپا را گډې شيدولت کې دې ټولې ھغه اغيزمنې سياسي خواووې 

ددې لپاره چې لنډ مھالی دولت د افغان ولس . کانديد دې له دغه بھيره دباندې و نه ساتل شي/ ھيڅ قانوني گوند. گريوان دي
او مرستې Sندې جوړ شي ،  کوربه توبې دولت دې د يوه اس�مي دولت تر په منځ کې د منلو او ډاډ وړ وگرځي نو داس

وي چې د افغانستان په اړوند ھيڅ ډول پټه اجنډا و نه لري او ولس ته دې څرگنده  دغه اس�مي دولت دې داسې يو دولت
پاک او اس�مي بنسټ يا دولت د افغانستان په اړه له ھر ډول پټ ليد لوري او پټې گټې څخه  کوربه وي چې غوره شوی

 د سولې پټو گټو په لرلو تورن دي توگه دغه دريځ کوSی شي يو شمير ھيوادونه چې په افغانستان کې د ېپه د .ليرې دی

پاکستان ، ايران ، سعودي  : ؛ په افغانستان کې د پټو گټو لرونکي اس�مي ھيوادونه دا دي يوساتبھير څخه ليرې  دغه له
چې مصر ھم په دغه ډله  ده او څرگنده) ھيوادونه( عربستان ، عربي متحده امارات ، اردن ، د منځنۍ آسيا بي�بيل ستانونه 

ددې لپاره چې په ھيواد کې يو ولس خوښی او ولس منلی لنډ مھالی دولت رامنځته شي نو کوربه ھيواد دی د . ې راځيک
په ژب توکميزو او  چېپه داسې يوه ھيواد کې دغه ډول تگ�ره . افغان ولس لرغونې ولس منلې لويه جرگه را وبولي

Sره  لپارهپرانيستلو  د او ولس خوښي لنډ مھالي دولت يوه ولس منلي د کوSی شي دی سکتاريستي کرښو ويشل شوی
ددې لپاره چې د خبرو اترو لپاره د ښه نيت . ولري حق او وړتيا گډون په کې د ټولې ښکيلې خواووې چېپرانيزي 

[ و ه د څارگرکيو شمير اړوند بنسټونه لنو څرگندونه شوي وي او د بھرنۍ Sسوھنې او قيموميت Sس ور لنډ شوی وي  

کې او څار او د دفاعي چارو واگې  دې نيغ په نيغه د يوه ملي لنډ مھالي بنسټ په Sس نيو څانگو ، د کور] استخباراتي
  . ورکړل شي

ماليزيا داسې يو اس�مي ھيواد دی چې . ھيواد ماليزيا دی اس�مي د لنډ مھالي دولت د رامنځته کولو لپاره تر ټولو غوره
بې پرې ھيواد په توگه پيژندل کيږي چې نه د د"لو ھيوادونو په پرتله د يوه  او پياوړو سياسي سيمه ييزود نورو

 ھيڅ ډولولينعمت / او سرچينو کې د مشتري  بڼهافغانستان په جگړه ځپلي ھيواد کې او نه ددغه ھيواد په حکومتي 
په افغانستان کې د سولې د بھير  ،ھغسې چې د سولې د ھوارۍ په ټولو Sرو او وړانديزو کې ليدل شوي . اړيکې نه لري

 د گټو او وي ووھي ، په ځانگړې توگه تاواني شوې ډلې به د خپلبه ھم يو شمير ډلې د مخالفت ډغر په دغه پړاو کې
طالبانو يا له خيانته ډکې کوشنۍ پنجشيري ډلي په  .د خونديتوب لپاره د مخالفت ډغرې ووھي سياسي پانگواچول شويو 

دي ، په ھيواد کې متبادل سياسي ځواکونه شته ، دا ھغه ځواکونه دي چې  ېلډسخت دريځي  ېکلکزباد رسولې چې دوی 
ځواک په توگه پيژندل شوي لکه اس�مي گوند ، ددغو ځواکونو او د  او د روسي ښکي�ک پر وړاندې د رښتوني مقاومت

 ٣۵٠٠٠٠يې چې شميرکيدای شي يو نوی وسله وال ځواک پوليس د ځواکونو په گډون د او وسله وال  ھيواد د اوسني

 يوسرټمبه او سخت دريځې ډلې چې پرد وSی شيپه ساده گۍ کرامنځته شي ، دغه ځواک  منظمو ځواکونو ته ورسيري

که له دغو احتماSتو څخه ھر يو يې د پلي کيدا کچې ته . لومړيتوب ورکوي په خپل ځای کښينوي وتر ملي گټ ټو تهگ
بھير  هله دغسې يو ېداو يا د امريکا تر نامه Sندې  د ناتو يا د آيساف دې يا ېچ دهه نددنې ټول ېنړيوال د ادرسيږي نو 

د سولې د خبرو دريځ دې  د پياوړتيا او يو موټيتوب دغه .م�تړ وکړيډگر کې ديپلوماتيک ، اقتصادي او پوځي په څخه 
او د روغې ي دولت له رامنڅته کيدلو په جبري ډول گام په گام پلی شي چې په طبيعي ډول د لنډ مھالاترو په لړ کې 

 روھغه گواښونه د کليوالو د وسلوالو کولودغه ډول تگ�ره به . شي یSديک هتځنمارجوړې او مخالفت له لړۍ مخکې 
تأريخ په زباد . يشد ضميمه ځواکونو په توگه رامنڅته  ترڅنگ به پوليسود د ملي وسلوال ځواک او  چې گڼې شنډ کړي

ندې په نه لرلو چاته پالياله نه دي او اکثرأ له ياغي مرکزي بولنې يا قوما د وسلوال ځواک يکليوال دغه ډول چې  رسولې
شوې دغه ډول تگ�ره په افغانستان او د نړۍ په نورو سيمو د امريکا له پلوه ازمويل . کيږيکونو سره بيرته يو ځای ځوا

  .او ناکامه ختلې ده

  

پوه شي چې د دغه واقعيت بايد په خو ھغوی . نړيواله ټولنه په سر کې يې امريکا او بريتانيا بربنډې او پټې اجنداوې لري
لرو لگول او پانگه اچول او د د تريليونونو ډاجگړې  په يوې غير قانوني اقتصادي کړکيچ په دغسې يوه پيچلي پړاو کې 
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  .لوژيکي ھڅهيا يوه نوميده ايډيال دی يا ھسې بې ځايه ليونتوب ژوند ته د گواښ ييښولافغانانو اوامريکايانو لسگونو زرو 

تاوان رسوي بلکه په نړۍ کې ھغې انگيرنې ته S  اجنډاوو تهاقتصادي او سياسي  یوددددغو ډول پاليسيو دوام نه يوازي 
 امريکايي ضد مليشه د پونده ورکوي چې گڼې امريکا د اس�م پرضد جگړو ته دوام ورکوي او د نړۍ په ھرگوټ کې

  .پای. ځواکونو شميره په څو څو ځله نوره زياتوي

  ريچاردسن. بروس گ

  

 ار ېښرک ۍندنS ېک باوځ هپ لاوکيل ، هړکو هنتښوغ ېحرش ږل د هخڅ لاوکيل هل ېرS هل کيل انښيرب د ېکنوړابژ ام
   : يلږيلو

نوموړو شرايطو تر سيوري Sندې خبرې اترې  د وڅرتوي د ښکيلو خواوو لپاره مخکې له مخکې شرايط ټاکل شوي  هک  
ښکاري ، دغه ډول شرايط د بل لوري لپاره نرم دريځي په کې پر مخ بوتلل شي نو دغه ډول شرايط نه حقيقي وي ، او نه 

ددغه ډول خبرو اترو ښه . ښندي رويو اړخيز دريځ مانا  د په خپله د جگړه پالنې او جگړه غوښتنې ، يوې خواته اړم او
ـيليان د خبرو اترو ټغر ته د خبرو اترو په پلمه راځي او وايي چې موږ خبرې ئاسرا. فلسطين شخړه ده/ ـيل ئلگه د اسرابي

اترې غواړو خو دا ھم ور غبرگوي چې موږ د فلسطين په نامه دولت نه پيژنو او فلسطيني کډوال د بيرته ستنيدلو حق نه 
په خپله د خبرو اترو د ټغر پر سر يو دروند پيټی  ه مخکې ټاکل شوي شرايطله دې امله د خبرو اترو لپاره مخکې ل. لري
فلسطينيان ښه پوھيږي چې ددوي غوښتنې يا ھغه خوبونه  چې دوی يي د رښتيونلۍ لپاره ھلې ځلې کوي ھيڅکله به . دی

ښيني خو د ھيواد په سياسي لويديځوال مرکيچان د خبرو اترو پر ټغر ک په افغانستان کې ھم يو شمير څرگند. رښتيا نه شي
چاپيريال کې د ھيواد د پيښو پاخه او لوی لوبغاړي چې د خبرو اترو زړي او چورليځ جوړوي له پامه غورځوي ، دغه 

د بيلگې په توگه په . له پامه غورځول کيږي وخد جگړې د پای بنسټيز لوبغاړي دي  وا ولتوس لويې ډلې د سولې په را
د حکمتيار په څير کسان ھغه څيري دي چې په حاSتو  واطالبان  دا له پامه غورځوي چېواشنگتن کې يو شمير سياستوال 

ددغې له پامه غورځونې Sمل دا دی چې حکمتيار او طالبانو  هت ونايچکرم وځيديولو خ. وړتيا لري وکې د بدلون د راوستول
داسې ښکاري چې د  .دواړو د خبرو اترو د شرايطو د يوې په برخې په توگه د امريکايي سرتيرو پر وتلو ټينگار کړی دی

لښکرو په  ود ستر لوډھرو مرو  هپ ځرو هوي دي چې دغه ټاټوبی  هن چمتو هسوارت S هتامريکا دولت ددې خبرې پوھيدلو 
، دلته د بودايانو لښکرې ټوکر  ېمړيستون بدليږي ؛ دلته د يونانو لښکري ډړې وړې شوې ، دلته د مغولو م� ورماته شو

په  ېلښکر ې، دغه ټول ېوش ېتامرو ېماژ وا زوبرو رکښل  ينويانوپه گونډو شوي ، دلته د روسټوکر شوې ، دلته بريتا
غوليدلي اونن د سويلي آسيا بيضوي ډوله دفتر ھم کټ مټ له ھماغې چلوتې سره  لوډورته  هپيو بل ته دغه خاوره کې 

نومول شوي " تأريخ د اور ايرې" پورتني نومول شوي لښکر د . مخامخ دی چې پخواني لښکر ورسره مخامخ شوي ول
د آزادو شرايطو په لرلو په خبرواترو کې ښکيلې خواوې ھغه مھال د جوړونکو خبرونو  ه دا دهله دې امله زما موخ. دي

  . اترو پر ټغر کښيناستلي شي چې د خبرو اترو ھيڅ ډول خنډ په خپل وړاندې ونه لري

  

  

 


