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 يې برخې شبچې داسې او دومره  یو ملت
 
 
وغورځو» بمونه  باندې  در  یې  نران  که  وه  بمباري  ښځې  د  ال  یې  نيدا  و و،  ډول  څه  به    ؟ «يهغه 
  

نیټې د پیل شوې حملې د هغې لومړۍ بمبارۍ پیغام دی    ۷کال د اکتوبر د    ۲۰۰۱پورتنۍ خبرې د امریکا له خوا د  
چې کندوز کې یوې امریکایي ښځینه پیلوټې د طالبانو په سنګرونو لومړني بمونه را وغورځول. د متحده ایاالتو دغې 

سیم په وسیله دوستم او هغه سره والړو انډیواالنو ته و خبرې کولې. نوموړې د ځانګړي بي   ژبه کپټانې په انګلیسې
طالبانو  مخابره را واخسته او دوستم نرالچ ویل: زما خبرې طالبانو ته ترجمه کړئ. هغوی ته و وایي چې تسلیم شي.

که نه وژل کیږئ. دوستم په ژباړل شوې جملې پسې دا هم ور   تسلیم شئ دا امریکایي پیلوټه وایي چې ته یې کړه:
  :ګنډه کړه

   د نارینه و هغه به یې څنګه وي«! ،ه»دا خو یې ال د ښځې بماري و
)جنراال دوستم په افغانستان کې د شوروي اتحاد د سرتیرو  دوستم و وژل. خو تسلیم شوي طالبان طالبان تسلیم شول

په شمال کې د جوزجاني ملیشو   یاټو د لښکر د موجودیت پر مهال مارشال شو(. نوموړجنرال او د ن لمها رپد شتون  
ښه غښتلی قوماندان، د طالب ضد ټلوالې پوخ ملګری او د امریکا له خوا د جوړ شوي پراخه افغاني اتحاد د حساب  

درس غوړه برخه پام کې  نسټ د بن په را راتلونکي کنفرانس کې په قومي اب وه. ده ته د جګړه ییز قوت پر   ړو یسړ
نیول شوې وه. په هغه کنفرانس کې چې په روم کې د افغانستان له جال وطن پاچا څخه رانیولې په دوشنبې، اسالم  
اباد، تهران، قبرس، واشنګټن، مسکو او ډهلي کې د افغانستان په تخت پسې اللهانده افغانانو څخه یوه ته هم پته نه وه  

پیل شوې ده؟ کوم ځای ته به رسول کیږي او له ما څخه به په کومه برخه کې تر کوم  چې لوبه د کوم ځای څخه را  
  ؟وخته د پرزې په توګه کار اخستل کیږي

مونږ افغانان تاریخ جوړونکي یوو، خو تاریخ ساتونکي او لوستونکي نه یوو. د خپل تاریخ څخه ناخبره خلک کټ 
د جګړې مورچې ته لیږل کیږي. د احمدشاه بابا د اوالدې د   مټ داسې وي لکه په تشه ګردنۍ او مالبند چې عسکر

یو ورور د بل ورور سره جنګول که زړه خبره وه نو دا د ثور کودتا، شوروي یرغل، د مجاهدینو حکمراني او د 
امد  طالبانو امارت خو سم ژوندی تاریخ وه. دا د دوهم او دریم الس د اقتدار شوقیانو یا د اسیر افغانستان لپاره کار

حاکمانو باید سوچ کړی وی چې د کوم ماشین څخه چې مونږ نن تیریږو له همدې څخه د هغو پرونیو تیرو شوو ځای 
  ؟چیرته دی او حال یې څنګه دی 

  .مونږ ال تر اوسه ناخبره یوو
من د  د سیاسي پیښو د تول لپاره ښه تله سیاسي پوهاوی وي، خو احساسات او ناخبرتیا د انسان په وجود کې د دښ

زیرمه شوې وسلې هغه زیرمتون دی چې غلیم ورته په خپله خوښه د بل چا په تنه کې چاودنه ورکوي. همدا چې  
مونږ سوچ وکړو زرګونو کیلو متره د افغانستان څخه لیرې پرته امریکا ولې د خپلو نړیوالو سیمه ییزو انډیواالنو او 

د حملې موخه د طالبانو د یوې ډلې  .يهر اړخیزه حمله کو  ناټو په شان یو پوځي قوت سره یو ځای په افغا نستان
څخه حکومت اخستل او بلې داسې متضادې ډلې او شخصیتونو ته سپارل وي چې د ډلې یو ګروپ د بل د وینو  
پوروړي او شخیصتونه یې داسې دي چې د خپل شخصیت سره نه جوړیدونکي دي، نو بیا پوهیږو چې خواږه شعارونه 

لونه بل شی دی. یوه علمي قاعده کې وایي: هر شي چې په خپل معلوم ځای او وخت کې همهغه څه یو او تراخه عم
سرته و نه رسوي چې باید ویې رسوي، نو بدلول یې په کار دی. نن سبا د افغانستان د روانې جګړې اړوند ځنې  

کومو افغاني ډلو او شخصیتونو    داسې پاخه معلومات را برسیره شوي چې پرون د افغان جګړې د رازونو پنډوکی وه او
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چې فکر کاوه د دې دوسیې سره به هغې دنیا کې ګورم په همدې نیمګړې نړۍ یې مخې ته را روانه ده. هر یوه په  
  .کوله نه اړتیاو ته یې پاملرنه نافغانستا او د خپل ادرس حکومتي برخه غوښته

   یوه ورځ او دوه عجیبه پیښې
ار څخه په کابل همغسې حکومت کاوه لکه تیمورشاه دراني چې د خپلې واکمنۍ پر د طالبانو مشر مالعمر د کنده

مهال د پښتنو د ستر ټاټوبي پیښور څخه د خپل ژمني پایتخت په توګه خوند اخسته. طالب جنګیالي په شمالي والیتونو  
ه ناخبره وو چې واشنګټن کې د خپل نفوذ د پراختیا په موخه د خپلو مخالفانو په مورچو پسې ګرځیدل، خو له دې څخ 

کې د طالبانو د کابو کولو په بهانه د یو قطبي نړۍ د مدیریت د هغه پالن یا تیورۍ عملي برخه په طالبانو او افغانستان 
پورې د دې ملک سترو ستراتیژیکو څیړنیزو مرکزونو  ۱۹۹۹ر څخه ت۱۹۹۱ باندې تجربه کیږي، چې پوره نهه کاله د

  .پرې خولې توی کړې وې
  !څومره عجیبه

ندې )د دفاع( په نامه هغه نقشه  اړیګر یعنې د سپټمبر د پیښې څخه ودکال د سپټمبر د لسمې ورځې په ماز ۲۰۰۱ د
بشپړه او عمل ته جوړه شوه چې په چمتو کولو یې پوره نهه کاله څیړنه او په عملي کولو یې دوه کاله سوچ شوی وه.  

م سړی وه. خلیلزاد وایي: دا ډله قصدي او شعوري د متضادو مسلکي کسانو  ډاکتر خلیلزاد خپله په دې ډله کې یو مه
  .څخه جوړه شوې وه تر څو په جوړولو یې ژور کار شوی وي او د منلو پر وړاندې یې خنډونه کم وي

کال د سپټمبر د لسمې ورځې په پای کې د ولس مشر جورج ډبلیو بوش په میز کیښودل شوه تر څو   ۲۰۰۱ طرحه د 
یې سبا یعنې د سپټمبر په یولسمه السلیک او په کار پیل وشي. دا نقشه په حقیقت کې ډیره پراخه نړیواله ستراتیژې  

و ځایونو او شرطونو څخه د یوه څخه هرو  وه، خو د افغانستان برخه یې ځکه خورا مهمه وه چې کار به د الندنیو دری
  .مرو پیل کیده

  رلومړی( طالبانو ته اخطا
  .دوهم: د طالبانو د نه په صورت کې د هغو د مخالفانو مالتړ او د همدې ناراضیانو څخه د وسله والو ملیشو جوړول

  .دریم: امریکا به د طالبانو د رژېم د راپرځولو لپاره نړیوال ائتالف جوړوي
په سپینه ماڼۍ کې  وا ې کال د سپټمبرد یولسمې ورځې څاخت موده وه چې ولس مشر ال دوسیه نه وه پرانست ۲۰۰۱ د

رایس د مشرې په توګه د پالن په عملي اړخونو خبرې کولې.  کینډوال د پالن د رئیسانو او مدیرانو غونډه روانه وه.
یتي مدیر رایس ته غوږ کې وپسیده. هغې ژر ژر د خپل میز  د سالون د شا تمبه را پرانستل شوه. د سپینې ماڼۍ یو امن
همدې وخت کې د نیویارک د سوداګریز مرکز سره جهاز  .يد سر څخه کاغذونه راټول کړل او و یې ویل را پاڅیږ

جنګول شوی وه او هغه خونړۍ لوبه پیل شوه چې په افغانستان باندې د پالن شوې حملې موده یې را لنډه کړه. د 
د افغانستان  څخه ل کې څه بدلون راوست، د اړتیا اندازه پورته الړه وړتیا ته پام ونه شو. د معمولی سړیوجګړې شک 

هغه  تر  اصطالح  په  نیولې  څخه  عسکر  افغان  چې  راغی  ته  منځ  جنګ  یو  داسې  شول.  جوړ  سړي  غټ  لپاره 
  ؟یو هم نه پوهیږي چې ولې جنګیږو او ترڅو به جنګیږو پورې نقوماندا یاعل  ړلو

  هشپږ نیمو بجو غونډ ۶.۳۰ هر ماښام د ېپه سپینه ماڼۍ ک
دوی  ې، چهد نیویارک د حملې څخه وروسته به هر ماښام شپږ نیمې بجې د ځنې سیاسي او امنیتي کسانو غونډه جوړید

به په اړوندو موضوعاتو تر هغې نظرونه او معلومات راټولول، ترڅو چې به هغه کار بشپړ شو. په حقیقت کې 
کسانو د کشر بوش په مشرۍ په افغانستان د حملې پروګرام برابر کړ، نو لومړی په یو شعار باندې اتفاق راغی  (۷)

)څوک چې له مونږ سره نه دي، زمونږ خالف دي(. شپږ نیمو بجو یوه سمبولیکه بڼه ونیوه او تر ننه پورې بهرنیان 
. مقصد یې د چا څخه کوم ځای کې د سوري د بندولو د باندې څخه او داخلیان د هیواد دننه له دې څخه کار اخلي

لپاره استفاده وشي. دا په اصل کې د دسیسې په تیورۍ د حکومت کولو یو میتود دی، مګر د سپینې ماڼې په شپږ نیمو  
او نه شکل وه. کله چې د جګړې پریکړه وشوه یو مهم برخه وال د دفاع وزیر رامزفلډ   محتوی کې یاده مسئله نه

وکړه چې که چیرې دا طالبان را وپرځوو او افغانستان ونیسو نو د مشریا پاچا څه درک شته؟ د سې ای اې  پوښتنه  
رئیس ورته کړه چې بلدي کسان ښه ډیر دي. د هغوی څخه یې د نمونې په توګه د کرزی نوم واخست و یې ویل د  

  .شوروي ضد جګړې په موده کې را سره اسالم اباد کې بلد شوی
  ۍږپاره څو سرخود امریکا ل

چیني څخه نیولې د سپینې ماڼۍ تر نورو لوړ پوړو چارواکو پورې زیاتو سره دا اندیښنه وه. د طالبانو ضد   او د بوش
اغیزمنه ډله د افغاني تاجکانو، هزاره ګانو، ازبکانو او نورو قومي جوړښتونو څخه جوړه شوې هغه جبهه ده چې د  

قوماندانان یا مشران یې ځان سره د نمونې په توګه ساتلي. د دې جبهې یو   پښتنو د سیمو څخه شړل شوي بې اغیزې 
هغه  واړخ د روسیې د استخباراتو او بل یې د ایراني ایدیالوژیکو اغیزو څخه خالي مطالعه کیدای شي؟ او آیا د پښتن

ې زعامت کې د  نظامي قومي مشران چې د شمال جبهه ور څخه د پښتنو سیمو کي سمبولیک کار اخلي په راتلونک 
  ؟پښتنو ونډه پوره او طالب ضد جنګ ته اوږه ورکولی شي

همهغه مامور چې د مشر د جوړولو تیر سوال یې ځواب کړی وه و ویل: هر څه خو کټ مټ ګران دي، مګر جګړه 
کې معامله بنده الره خالصولی شي. دوی فیصله وکړه چې پوځي کارونه او سیاسي دې سره پیوند وي، خو لومړی  
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وځي ماموریت پیلوو. په افعانستان د حملې څخه ډیر وروسته المان کې د هغه کنفرانس تابیا ونیول شوه چې اجنداء  پ
برخه  ولټو د یې له وړاندې جوړه شوې وه. مونږ څه پوهیږو چې دا کار تر کومه حده پالنیزه وه، مګر د کنفرانس

بیواکه وو او یا یې همدا سپکه ورځ په دې درانه وطن او  والو څخه ډیر یې په دې الندې دریو ټکو یا موافق وو یا  
  .ملت پیرزو وه

  
  

  .لومړی: طالبان باید د دې سیاسي بهیر څخه د باندې وساتل شي 
باید  پروفیسور سیرت  د هغه مشاور  او  لومړی  باید  پاچا ظاهرشاه  پخوانی  افغانستان  د  د   دوهم دوهم:  افغانستان  د 

  .راتلونکي مشرتوب د بهیر څخه بې برخې وي
دریم: څرنګه چې د جګړې مقابل اړخ طالبان دي او طالبان زیاتره په پښتون میشتو سیمو کې اوسیږي، نو د جنګ د  

   و شرمونې ډیره برخه د همدې سیمو په اوږو باریږي.وژنې، ورانۍ ا
عامت یا مشرتوب لپاره دې د سمبولیکو یا هغو پښتنو څخه استفاده وشې چې په خټه  ز دغې حساسې مسئلې ته په پام د

پښتانه، په پښتو خبرې وکړی شي؛ خو په ملي، عقیدوی، کلتوري او قومي لحاظ د پښتونولۍ قالب ته د درښت په ځای 
وت، قدرت او شخصیت ته ډیر ارزښت ورکوي. دا همهغه ستراتیژي وه چې د بن کنفرانس کې ایراني او پاکستاني ثر

هیئتونو له اوله تر اخره ټینګه نیولې وه. دې دسیسې د افغانستان د دولت جوړیدنې ملي تاریخي او سیاسې ستنې له 
رنګه سیالب وړي، مګر دا د سني، شعیه، پښتون، تاجک، به دا ناټو وي او نه د ناټو دا راوړي   ه. نيبیخه را ایستل

هزاره ازبک د ونډو النجو به افغانستان د بالګانو او جنګونو په ورشو کې ساتلی وي. د هیواد د ځلمي او هوښیار 
نسل ملي او د ډیورند ناروا کرښې دواړو غاړو کې د جنګ لپاره د یرغمل شوو پښتنو سیاسې دنده ده چې د قومیت  

   د عدالت پر بنسټ په سیاسي شراکت بدله کړي. يغنسټ د قدرت د شراکت دغه سرطاني ناروپر ب
  هپه بن کې د ونډو په ویش النج

  .میاشتې وروسته ورته نکریزې کیښودل شوې ۲ هغه ناوې چې له واده څخه 
افغانانو کې ت لومړي الس معلوماتو    ټولو اغیزمن او د رپروفیسورعبدالستارسیرت د بن د کنفرانس په برخه والو 

ي سړی وه. د سیرت صاحب او زمونږ تر منځ پیژند ګلوي د جهاد له وخت څخه وه، مګر بحسا اي یرڅښتن محو
سولې په ملي جبهه کې شریک کار کوو او هڅه مو دا ده چې د جنګ لپاره   افغانستان د نژدې یوه لسیزه کیږي چې د 

او په دې الره د تللو عملي طریقه رامنځ ته شي. د معلوماتو له    یرغمل شوي ملت ته د نجات او سولې مناسبه الر
مخې دا د بن جبري پیټی د لومړي سر څخه یوه ډرامه، یو تمثیل او یوه لیکل شوي کیسه وه. مثال د طالبانو رژیم ال 

دې څخه تپلی بشپړ نه وه چپه شوی چې د بن کنفرانس یا کومه بله افغاني ډوله غونډه نه وه جوړه شوې، خو له وړان
جمهور رئیس، د هغه کابینه، د هرې وسله والې، قومي، مذهبي ډلې او بهرنیو دولتونو سره د تړل شوو کسانو ونډې  
معلومې او د حکومت انتصابي سټه نه یواځي بهر نیانو برابره کړې وه، بلکې همدا غلط تهداب یې د راتلونکي لپاره 

څخه بې برخې وطن کې د ډموکراسۍ تر نامه الندې په قومي، مذهبي او  بنسټ باله. په دې معنا چې د ملي خپلواکۍ
تنظیمي برخو ویشل شوي افغانستان ته به د بن کنفرانس یو پوښ ور اغوستل کیږي. د بن د کنفرانس څخه ال پخوا د  

  معاملې شوې وې. هغوي ته ویل شوي وو چې تاسې به د  غوړې و کړیو سره خورالیشمال د جبهې او نورو ښک 
ې ترالسه کوئ.  ۍوبهرنیو هوایي ځواکونو او ټینکونو د چتر الندې د پلو جنګیالیو دنده سرته رسوئ، په بدل کې به چ

لي  م او ېلد افغانستان د دفاع، کورنیو چارو او خارجه وزارت څوکۍ او بې دعا ولس مشر یې نمونې وې. د نړیوا
پیژند ګلوۍ له پلوه پاچا ظاهرشاه د زیات وزن څښتن وه. هغه د یووالي د سمبول په توګه را هڅول شوي وه، خو 

وکه کیږي او اخر ور سره له زور څخه کار اخستل  هد اوله سره ور سره  له  ټګي ور سره کیدله. هغه ښه پوهیده چې
ه ځای د مشر تابه لپاره معرفي کړ. په بن کنفرانس یې د ځان پ صاحب خپل هیئت مشر پروفیسور سیرت د کیږي، نو

کسان   ۱۳ د ټولو څخه برالسو ویل: پروسه دې شفافه وي. د پاچا ډلې دې د زعیم لپاره ووټونه واچوي. په دې ډله کې
او حامد کرزی کاندیدان شول. ارسال   امین ارسال  ډاکتر سیرت، هدایت  تنه  او سیرت  (۲)، کرزي  (۱)وو. دري 

نه واخستل. ښاغلی کرزي )د نړۍ وال ډموکراتیک اتحاد( په زور د خپلو دوو رایو په وسیله د ډاکتر  ووټو (۱۱)
رایو ته ماتې ورکړه. په دې ترتیب د افغانستان د خلکو په وینه وتره شوې خاوره کې داسې یو سیاسي   (۱۱)سیرت  

ې هم په وینه اوخوړل یې هم په وینه  تخم وشیند ل شو چې کرل یې هم په وینه، خړوبول یې هم په وینه، ساتل ی
  .يکیږ

  :نتیجه
  رد دسیسې تیوري او د مقابلې ال

عوام ح زمونږ ملت، سیاسي کدرونه،  لومه کې چې  دوه معلوم  یتپه کومه سیاسي  نوم  په  مقاومت  او  د حکومت 
ب کارونه کول په  شعارونو الندې خرا هښجوړښتونه راګیر شوي هغسې نه ده لکه څنګه چې مونږ ته ویل کیږي. د  

لومړي سر کې ناخبري ناپوهي وي، خو هغه تعقیبول او د هغو څخه د نظریي په بڼه کار اخستلو ته د دسیسې په 
  .تیورۍ باداري وایي. د دغه ډول نظریاتو د عملي کولو لپاره ځانګړو محیطونو او شخصیتونو ته اړتیا وي
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ره خوشحالي لټوي، خو ملت یا ټولنه فقط نن کې د ژوندي پاتې داسې محیط کوم کې چې د ټولنې حاکم قشر د سبا لپا
په دې معنا چې ټولنه دومره مجبوره او محرومه شې چې د ژوند ټول  .يکیدو لپاره پرون او سبا دواړه د السه ورکو

وي خوشحالي و وایي. د دسیسې په نظریې سمبال ش ۍننعمتونه او خوشحالۍ ترې واخستل شې او ذلیل ژوند ته یوازی
کسان د هیڅ ډول دیني، اجتماعي، سیاسي، کلتوري او اخالقي اصولو چوکاټونو او لوظونو پابند نه وي. دوی د ناوړه  
تجربو د البرتوارونو څخه را ایستل کیږي. دوی په خپل الس د خپل وجدان د وژلو بوګنونکې شیبې لیدلې وي او  

ونو په توګه کاروي. دا عجیبه مخلوق دومره ټیټ کارونه او هغه بیا د پټو اهدافو لپاره د ښکاره حتا مشروع میتود
لو شرمیږي خو دوی یې په کولو  دیراو ودومره بې کتابه ذلیلې خبرې کوي چې کتونکي او اوریدونکي یې په لیدلو ا

  .ویاړ کوي
اعي دیني او خو دغه ډول بې انصافه ړوند کوڼ او د اجتم ،همتاسفانه ورته وایي که خوشبختان دا د هرچا خوښه چې

افغانستا د  زیږوي.  انقالبونه  او ضروري  حتمي  وي  نامه  هر  په  هغه  که  سیاست  وتلی  څخه  چوکاټونو  او   نملي 
   ه بلکې بهرنیانو او د هغو کرایي ملګرو د دغه جبري وضعیت سره مخ کړېن افغانانو خپله ټولنه يافغان

  .(وکړو  اختیار په خاطر مبارزه خپل )هغوی چې ځان ته یې په مونږ د جبر اجازه ورکړې مونږ حق لرو چې د
  یپا
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