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 ۱۵/۰۱/۲۰۱۸                 عبدالکریم رحیم
 

 نه د افغانستان د تجزیی سپارښتنه او نه د فهیم کودتا نوی خبره ده
 

 ځینی خلک پری ډیر وروسته خبر شوی دی
 

 

کال د دسمبر په میاشت کی د بین المللی سټراټیجیکو مطالعاتو انسټیټیوټ چی دفترونه یی په لندن او واشنګټن  ۱۹۸۸د 
کی دی د افغانستان په باره کی یو لیکنه خپره کړه چی لنډیز د رویټرز خبری اژانس له خوا نشر شو. په دی لیکنه 

افغانستان اینده داسی تصویر شوی وه: د افغانستان په مرکز، کی د شوروی اتحاد د قواوو د انخالء نه وروسته د 
وردګ  –کابل، کی به یو ضعیف حکومت منځ ته راشی چی یوازی په شاوخوا څو والیتونو )لوګر، پروان، میدان 

رتباط او غزنی( به تسلط ولری او پاتی افغانستان به د محلی قوماندانانو له خوا اداره کیږی. د پایتخت سره به د دوی ا
تش په نامه وی. کله چی ما دا خبر هغه وخت ولوست نو جنرال رابرټس یی را په یاد کړ چی هند ته د امیر محمد 

 .یعقوب د تبعید نه وروسته یی د افغانستان د پاره تقریبا همداسی یوه نسخه وړاندی کړی وه
کی )اوس می دقیق کال هیر  ۱۹۸۳یا  ۱۹۸۲د افغانستان د لوړو منافعو پر ضد دا د امریکا لومړی نظر نه و. په 

دی( د ضیاءالحق د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر د لندن په جنګ اخبار کی یوی مقاله کی داسی لیکلی وو: کله چی 
شورویانو په افغانستان حمله وکړه نو د امریکا متحده ایالتونه زمونږ سره په تماس کی شو چی اجازه ورکړو چی 

شوروی ضد قواوو سره نظامی او مالی مرستی وکړی. اغا شاهی وایی چی مونږ دا غوښتنه  دوی په افغانستان کی
په دی شرایطو ومنله چی مرستی به د پاکستان د چینله کیږی، دا مرستی به د پاکستان په خوښه ویشل کیږی او د 

الس نه وهی. اغا شاهی  شوروی د انخالء نه وروسته چی پاکستان د افغانستان سره څه کوی په هغی کی به امریکا
 .لیکلی وو چی امریکا د دوی دری واړه شرطونه ومنل

د شورویانو د وتلو مخکی د قوماندانو دری غونډی وشوی چی یوه یی د تورن اسمعیل خان په مشری په غور کی وه 
و بله د مولوی یوه د احمد شاه مسعود په مشری په چترال کی ا -او دوه نوری یی د ډیورنډ د لیکی ختیځ ته وشوی 

جالل الدین حقانی په مشری په ژور کی. په دی دری واړو غونډو داسی پریکړه وشوه چی افغانستان دی په پنځو 
 .برخو وویشل شی

په پیښور او کوټه کی میشتو افغان مهاجر سیاسیونو او د ان جی او ګانو کارکونکو په ځانګړی توکه هغو کسانو چی 
ډلو په « جهادی»وکراتانو په نامه په افغانستان کی د شورای نظاریانو او ځینی نورو کال نه وروسته د تکن ۲۰۰۱د 

 .څنګ کی په افغانستان کی حاکمان کړی شو یوه خبره هم ددی غونډو خالف و نه کړه
 کال د پیښو نه را نیولی د امریکائیانو د مداخلی پوری که وضعیت وکتل شی نو تل په یو یا بل نامه دا ډلی ۱۹۹۲د 

ربانی، مزاری، دوستم او د کندهار شورا. په دی کی ځینی څیری له منځه -همداسی ساتل شوی دی: حکمتیار، مسعود
تللی خو ځای یی بل چا خو په هماغه قومی ترکیب نیولی دی. نو د طالب مشر له خوا په دری برخو د افغانستان 

خبره داده چی ځینو خلکو چی پخوا یی په دی خبره ویشلو یا تجزیی د موضوع افشاګری دومره افشاګری نه ده. فقط 
 ۱۹۹۰غوږونه کاڼه کړی او خولی ګونګی کړی اوس د شخصی منافعو پر اساس دا موضوع مطرح کوی. ما د 

 .کلونو په اوایلو کی په دی باره کی یوه مقاله لیکلی وه چی د افغان ملت په جریده کی نشر شوی
دوی مجبور دی چی د فاسدو مامورینو/جنګساالرانو سره کار وکړی. د کال راهیسی بهرنیان وایی چی  ۲۰۰۷د 

قدرت جزیری متاسفانه هغو همدی خلکو جوړی کړی. دوی امریکا د سلهاو ملیون ډالرو خاوندان کړی او تر اوسه 
 .یی د هغوی ساتنه کړی

 .ه وهبله خبره چی ځینی خلک یی اوس هم نه منی هغه د محمد قسیم فهیم له خوا د کودتا هڅ
حامد کرزی به حق بازی های امریکا را به دیدهء شک مینګریست. »ښاغلی خرم په افغان جرمن انالین کی فرمایی: 

باری همین خارجی ها برایش ګفته بودند که مارشال فهیم قصد کودتا علیه ترا دارد. ما می ائیم و در دفترت پنهان 
موده بازداشتش می کنیم. اما حامد کرزی بر انها بر اشفت و به میشویم وقتی که به مالقات امد دستهایش را بسته ن
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داسی فکر نه کیږی چی د امریکا سره نور داسی امکانات نه وو چی د محمد قسیم فهیم چاره « انها جواب رد داد.
 .وکړی. هغوی دا نه غوښتل

د خپل کتاب د تور  (Lt Col Antony Shaffer) برسیره پر دی د ښاغلی خرم د ادعا خالف لفټننټ کرنل انټونی شافر
کیلی » مخونو کی دا کودتا تائیدوی او جریان یی بل ډول بیانوی:  ۸۲-۸۰په  (Operation Dark Heart) زړه عملیات

بروم راته وویل چی د کرزی د دفاع وزیر، محمد قسیم فهیم، چی د شمالی ټلوالی نظامی مشر و غواړی چی پر 
پوهیده چی فهیم دا مقام غواړی او داسی ښکاری چی دی اوس دی کار ته اقدام  کرزی کودتا وکړی. امریکا په دی

کوی. .... د ځینو نورو جنګساالرانو غوندی دی ]فهیم[ په دی عقیده دی چی کرزی ډیر ضعیف سړی دی ...... فهیم 
ه داسی حال کې فکر کوی چی دی ]د کرزی څخه[ ډیر ددی مقام لیاقت لری. ده امریکائیانو ته دا خبره کړی چی پ

چي کرزی په امریکا کی دی نو دی به د وینو د تویېدو پرته کودتا وکړی. خو د امریکا سفیر دا پیشنهاد رد کړ. اما 
دی کار فهیم د خپل قصد وا نه اړاوه او د کابل شاوخوا کی یی د خپلو ملیشو په تعبیه کولو الس پوری کړی. زمونږ 

هم جنګی پوځونه نه درلودل. .... فهیم بیصبره کیده او د بهرنیو چارو  قوای هره خوا تیت او پرک وی. ایساف
وزارت ته یی تلګرامونه لیږل چی دی غواړی د افغانستان ولسمشر شی. ما ]شافر[ ته دنده سپارل شوه چی فهیم قانع 

له خپله  کړم چی مونږ جدی یو. .... مونږ باید دا سړی ویرولی وی ځکه چی ویرول یی یوازنی الر وه چی دی
تصمیم څخه منصرف کړی. ..... لومړی مو د ډپلوماټیکو الرو دی پوه کړ چی مونږ یی نه پریږدو چی ولسمشر 
شی. او په ښار کی مو د نظامی قدرت مظاهره وکړه او دا خبره مو هم خپره کړه چی نورپوځونه هم ښار ته په الره 

الوتکی ته مو امر وکړ چی په  ۱-ور ورسوو نو یوی ب  دی. د دی د پاره چی خپل پیغام ورته داسی ښه په زغرده
ډیر جګ اواز او لوخړو د ده د کور د پاسه الوتنه وکړی ـ چی وایم دده کور د پاسه مطلب می د ده د کور پاسه دی. 

او  فوټو په ارتفاع دده د کورد پاسه تیره شوه. پیغام ورسید. او دوه ورځی وروسته د ډپلوماتیکو ۵۰او دا الوتکه د 
 «.استخباراتی منابعو نه خبر شو چی د ریاست جمهوری د ادعا نه تیر شوی دی

کال را پدیخوا جمعیت او  ۱۹۹۲مشکله ده سړی پوه شی چی ځینی خلک څنګه او ولی په حقایقو سترګی پټوی. د 
ړی. دوی وو شورای نظار د مشکالتو زیږونکی دی. دوی دی چی د فدرالی سیسټم په نامه د افغانستان تجزیه غوا

چی د حکمتیار، دوستم او مزاری سره په کابل کی ښګرونه اړم کړل او په دی ښار کی چی د امیر شیرعلی د وخت 
پوری څه ابادی شوی وه هغه یی ټوله ورانه کړه. خو اوس د ښاغلی کرزی غیر رسمی ویاند د روانی  ۱۹۹۲نه تر 

لونو را پدیخوا روانی وی نو په پیښور او کوټه کی ناستو کشالی پړه په نورو اچوی. که د تجزیی خبری د دیرشو ک
خلکو ولی هغه وخت د دی کار یا نظر خالف اعتراض نه کاوه چی اوس یی د وطنپرستی چنډی پورته کړی دی. د 

 طالب مال په خبره کی شک نه شته خو د ان جی او ګانو د مامورانو د خولی یی اوریدل اهمیت کموی. 
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