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واحد فقیري

له کندهاره و کابل ته د مغزي فرار تاریخي پروسه
()1۹۹۲-1۲۲۱
دریمه برخه
له کندهاره و کابل ته د نوي مغزي فرار څپه):(1۹۲۲ – 1۹۹۲
د دوهم جهاني جنګ را وروسته د شاه محمود خان په دوره کي ( ،)1۹۹۱-1۹۹۲سلطنت د ملي او بین المللي شرایطو
او ایجاباتو له تقاضاوو سره سم په خپل سیاسي نظام کي یو لړ نسبي سیاسي اصالحات معرفي کړل .په دې اصالحاتو
کي ،څه نسبي د بیان آزادي ،د سیاسي اجتماعاتو څه تحمل ،د سیاسي بندیانو خوشي کول او د نادر خان – هاشم خان
د ظلمونو او قتلونو د تالفي کولو له پاره هڅي شاملي وې.
بلخوا ،په کابل کي په  1۹۱۷کي د پوهنتون تاسیسېدل ،د  1۹۹۲په سر کي د کندهاري محصلینو تعداد کرار کرار
پیل سو .په پوهنتون کي ،لومړي کندهاري محصلین لکه فیض محمد انګار ،عبدالرحیم هاتف ،عزیزالله واصفي ،محمد
نبي خان ،محمد ولي ځلمي ،عبدالعزیز فقیري ،محمد نادر ایوبي ،کاکا رازق ،الال واسع ،ډاکټر رنځور یار ،فرید خان،
او نور شامل ول.
همدې نسبي آزادي په افغانستان کي د نوو احزابو د تاسیس له پاره الره خالصه کړه .د  1۹۹۲په کلونو کي ،د وېښ
زلمینانو مفکوره هم په ځینو کندهاري منورینو کي را پیدا سوه ،څو باالخره په  1۹۹۲کي د وېښ زلمیانو حزب
تاسیس سو .په کندهار کي ،د وېښ زلمیانو له مشهورو مشرانو څخه عبدالروف بېنوا ،فیض محمد انګار ،عبدالشکور
رشاد ،محمد ابراهیم خواخوږی ،محمد علم بڅرکی ،عبدالهادي خان توخی ،محمد رسول پښتون ،غالم جیالني خان او
یو لړ نور داسي کندهاري منورین ،لیکواالن ،او نخبه ګان ول چي ځیني ئې د شلمي پېړۍ په جریان کي د کابل
پوهنتون نامتو استادان ،سکالران ،او لیکواالن سول.
خو د محمد داود د صدرات ( )1۹۲۱-1۹۹۱له شروع کېدو سره سم ،د وېښ زلمیانو زیاتره کندهاري غړي بندیان
سول او کابل ته واستول سول .له همدې ډلي څخه بېنوا ،خواخوږی ،حبیبي او رشاد په کابل کي پاته سول .د هغوی
اوالدونه ،چي ا کثره ئې د عالي تحصیالتو خاوندان دي ،قریب ټول په کابل کي پاته سول او د  1۹۹۲په کلونو کي د
غرب په ملکونو کي مهاجر سول .دغه راز ،د نورو مشهورو کندهاري وېښ زلمیانو تحصیل کرده او مسلکي زامن
او لوڼي هم زیاتره د  1۹۲۲او  1۹۲۲په کلونو کي کابل ته کډه سول.
اما هغو کندهاري نخبه ګانو چي په کابل کي پوهنتون ووایه ،هغوی برعکس اکثره بېرته کندهار ته راغلل ،څو باالخره
د  1۹۹۲په کلونو کي مجبورا کابل او نورو ملکونو ته وکوچېدل.
په کابل کي د پوهنتون او راډیو د پرانیستلو سره سم ،د  ،1۹۹۲ 1۹۱۲او 1۹۹۲په لسیزو کي له کندهاره و کابل ته
د همدې مغزي فرار پروسه تدریجا چټکه کېده .په همدې کلونو کي ،زیات شمېر کندهاري منورین ،لیکواالن ،د
عصري تحصیالتو ځوان او الیق څېرې ،با استعداده علمي او مسلکي کدرونه ،هنري استعدادونه او حتی په خصوصي
سکتور کي د کندهار د ښاري بورژوا د طبقې بسته فامیلونه وکوچېدل.
همدارنګه ،په کندهار کي د ویښ زلمیانو پر خالف د  1۹۹۲تصفیه کاریو ځیني کندهاري ښاري ځوانان دېته اړ ایستل
چي کابل ته والړ سي .حتي ځیني خو د ویښ زلمیانو د غړیتوب په نا حقه تهمت کابل ته جزایي واستول سول .په
همدې وخت کي ،ډارن سلطنت د همدې سیاسي تصفیې له پاره عبدالغني خان قلعه بیګي د کندهار د والي حیث مقرره
کړ او عبدالرحیم خان د والیت د معارفو د ریس په توګه په کندهار کي مقرره سو .دواړو د دولت د سیاسي مخالفانو
په زهیرولو او ځپلو کي خاص شهرت الره (هاتف  .)1۹-1۹دغه راز ،محمد ابراهیم خواخوږی هم په کابل کي «په
اوسېدلو مجبور سو» (ځلمی.)۱۱۲ ،

له پاکستان سره جنجال (:)1۹۲۲- 1۹۹۲

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دغه راز د  ،1۹۲۲ ،1۹۹۲او  1۹۲۲په لسیزو کي ،له پاکستان سره د افغان حکومت دوامداره ټکر او جنجال د
کندهار ،تجار ،بزنسي شبکې او په مجموع کي خصوصي سکتور او ملي بورژوازي سخت تاواني کړل .د پاکستان
سره همدې مزمن تقابل حتی د کندهار بزګران او فیوډاالن هم نقصاني کړل .د کندهار تجارو او ملي بورژوازي له
پاره دننه په ښار کي د ګټوري پانګوني او انکشاف فرصتونه بېخي کم سول .په تجارانو کي ،پر سیاسي اوضاع باندي
بې اعتمادي ډېره سوه .لنډه دا چي هر هغه تحصیل کرده کندهاري ځوان/ځواني چي کار او کرییر غوښت ،په کندهار
کي د هغوی له پاره فرصت او زمینه نه وه برابره .هغوی مجبوره ول چي کابل او یا خارج ته فرار وکړي.
د افغانستان او پاکستان تر مینځ د پښتونستان پر سر النجه په  1۹۹۲او  1۹۲۲کي څو ځله د افغانستان او پاکستان
سرحدونه وتړل .د افغانستان د اقتصادي مجازاتو او د افغان تجارو د تاواني کولو په غرض به پاکستان د افغان تجارو
له پاره د ټرانزیټ په برخه کي راز راز مشکالت خلقول .د سرحد بندېدل به د افغانانو مالونه وراسته او یا تر وخت
تېر کړل ،په تېره بیا د تازه مېوو کار و بار سخت زیانونه وګالل .کله به پاکستان د افغان صادراتو او وارداتو له پاره
په کافي اندازه د ټرین ګاډي نه برابرولې او په دې ترتیب به د افغان تجارو سامان آالت د پاکستان په بندرونو کي
معطل او پالتو پراته ول .او کله به بیا د پاکستان عمدي ځنډ د افغان سوداګرو مالونه داغي او خراب کړ (دوپري،
مخونه .)۹۹1-۹۹۹
بلخوا ،په  1۹۲۲کي د  1۹۹۲ ،1۹۹۲او  1۹۲۲د لسیزو بر عکس په کندهار کي د خصوصي شرکتونونو او کمپنیانو
رکود او زوال هم تسریع سو .خصوصي شرکتونونه لکه پښتون شرکت ،وطن شرکت ،زرغون شرکت ،ویسا شرکت،
د میوې شرکت او داسي نور خصوصي شرکتونه ،کمپنیاني او تجارتي شبکې ورځ په ورځ کمېدلې .د کندهار د ښار
په خصوصي سکتور کي د ځوانو تحصیل کرده ګانو له پاره کارونه په محسوسه توګه لږېدل.
د  1۹۲۲او  1۹۲۲په کلونو کي ،زیات شمېر کندهاري ځوانان په کابل پوهنتون کي محصلین ول .اکثره په پوهنتون
کي ښه ځلېدل ،الیق او د سیاسي شعور خاوندان ځوان ول .په دې وخت کي ،په کندهاري ځوانانو او محصلینو کي
ملي ،مترقي او چپي مفکورو زیات پلویان لرل .کله چي په  1۹۲۲کي سلطنت یوه نیم بنده دیموکراسي اعالن کړه،
اکثره همدا ځوانان د وخت په سیاسي احزابو کي فعاله ونډه لرله .د احزابو د تشکیل سره سم ،د کندهار مکتبي او
ښاري ځوانان هم سمدستي په مختلف احزابو کي څه منظم سول.
د  1۹۲۲په کلونو کي ،د کندهار نفوس څه د پاسه یو لک دیرش رزه و .د کندهار په ښار کي ،شپږ د هلکانو لیسې او
دوې د نجونو لیسې فعاله وې .په هر حال په دې کلونو کي ،په زرهاوو هلکان او نجونې له مکتبونو څخه فارغېدل.
حال دا چي په  1۹۲۲کي د هرات ښار یوازي دوې د هلکانو لیسې (جامي او سلطان) او یوه د نجونو لسیه لرله .د
محمد داود خان د جمهوریت په دوره کي ،د کندهار ښار د مدنیت او تنور له لحاظه تر کابل راوروسته په وطن کي
دوهم مقام الره .د بېنوا صاحب په (اوسني لیکوال) کتاب کي ،له  ۷۷۹لیکواالنو له جملې څخه قریب  ۲۲تنه کندهاریان
دي چي د کل  ۷۹۲فیصده تشکیلوي ،حال دا چي څو تنه له قلمه پاته سوي دي د دې عصر اکثره تحصیل کرده
کندهاریان د  1۹۹۲او  1۹۹۲په لسیزو کي له کندهار او کابل څخه د خارجي ملکونو په لور مهاجرت ته اړ سول .د
دې دورې ډېر غړی نن سبا په امریکا ،کاناډا ،اروپا ،هند ،پاکستان ،او نورو ملکونو کي ژوند کوي.
دغه راز ،د  1۹۹۲او  1۹۲۲په لسیزو کي ،اکثره امریکایي انکشافي پروژې تکمیل سوې او حکومت د نویو پروژو
د عملي کولو له پاره کوم لوی پروګرام نه الره .د امریکایي پروژو بندېدل په کندهار کي زیات با استعداده ځوانان،
مسلکي کارګران او عام خلګ بېکاره کړل .په  1۹۹۱کي ،کجکي د بند کار خالص سو او په  1۹۲۷کي د کندهار د
میدان د جوړولو پروسه هم تکمیله سوه .په همدې امریکایي پروژو پوري مربوطو امریکایي او خارجي اتباعو په
کندهار کي دفترونه او کورونه لرل .یوازي د  1۹۹۹د بلوا په کال کي ،قریب  ۹۹امریکایان او  ۱۹تنه فلیپانیان د
کندهار د ښار په مختلفو محلو او کورونو کي د عادي ښاریانو غوندي اوسېدل .همدې امریکایي پروژو په ښار کي
کورونه او نور تعمیرات کرایه کړي ول (فرید میوندي) .په همدې لسیزو کي ،امریکایي انکشافي پروژې نهایت
ګټوري وې ،خو متاسفانه امریکایانو همدا شان پروژې د خپل  1۹کلن نظامي مداخلې په جریان کي عملي نه کړې،
حتی هغه پخوانۍ ئې ترمیم هم نه کړې.
د  1۹۲۲د لسیزي په جریان کي په کندهار کي ،د ښاري ځوانانو له پاره کاري او تحصیلي آسانتیاوي په هیڅ کي
حسابېدلې .کندهار نه پوهنتون الره چي خپل با استعداده ځوانان له فراره را وګرځوي ،نه ئې د عالي تحصیالتو نور
داسي موسسات لرل چي خپلو پخو علمي کدرونو ته په ښار کي دننه د کار او تدریس فرصت برابر کړي .نه ئې هم
راډیو ،تیلویزیون ،او تیاتر درلود چي و خپل با استعداده ځوانو کدرونو ته د کار ،د ځان د تبارز او فرهنګي برېښ
زمینه برابر کړي .او نه ئې هم د ژبي د تقویې له پاره داسي فرهنګي تحقیقاتي موسسات لرل چي و خپلو فرهنګي

د پاڼو شمیره :له  ۷تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هستیو او وتلو لیکواالنو ته په خپل پلرني ښار کي د کار او خدمت زمینه برابره کړي .حتی هغه یو و ینم مدني او
فرهنګي موسسات چي کندهاریانو په خپله جوړ کړي ول ،هغه هم کابل ته انتقال سول.
د کلونو په تېرېدو سره ،همدې اقتصادي او معنوي رکود او زوال کرار کرار د کندهار ښار څېره او جوړښت ور بدل
کړ .د ښار په هوټلونو کي ،د سیاسي ګرادوونو جوړونکي فرهنګي دود وروـ ورو بېخي ورک سو .د سیاسي ګرداوونو
بارز او وتلي محورونه او محرک شخصیتونه څه د داودخان استبداد وځپل او څه نور و کابل ته والړل .باقي پاته یا
بېخي سپین ږیري سوي ول او یا هم وفات سوي ول
.

د کاملې تباهي لسیزې (:)1۹۹۲- 1۹۹۲
د  1۹۹۲په کلونو کي یعني د کمونسټانو په دوران کي ،د کندهار ښار او ښاري طبقې داسي نه جبرانېدونکې صدمې
ولیدلې چي کندهار په خپل ګرده معاصر تاریخ کي د  1۹۹۲لسیزي غوندي له هر اړخیز تخریب او بربادي سره نه
و مخامخ سوی .د شوروي متجاوزو قواوو او د هغوی بومي خلقي – پرچمي مزدورانو د کندهار په تخریب او تباهي
کي خپل پوره کوښښ وکړ .په افغانستان کي ،د امریکایي قواو ستر قومندان جنرال مک کرسټل په دې باب په خپل
کتاب کي داسي کاږي :په  1۹۹۲کي ،شورویانو د کندهار د تاریخي ښار د اېلولو نیت وکړ .شورویانو و خپل هدف
ته د رسېدو په منظور د کندهار ښار او اطراف بې امانه بمباري کړل .د شوروي عسکرو به د شپې غټ او روښانه
پانوسونه د ښار په مختلفو ګوټونو کي وغورځول او بمباري به ئې شروع کړه .په  1۹۲۹کي ،شورویانو د کندهار
ښار بشپړ خراب او سټ کړ (مک کرسټل ،مخ .)۱۹1
په بل عبارت ،د  1۹۹۲او  1۹۹۲لسیزي د غم ،مهاجرت او د نه بیانېدونکي ظلم او وحشت زمانې وې .په یوه کالم
کي ،د  1۹۹۲او  1۹۹۲لسیزي ښایي د کندهار په ټول تاریخ کي د فرهنګي او اقتصادي سقوط په ارتباط تر ټولو بدي
لسیزي حساب سي .د  1۹۹۲په کلونو کي ،د شورویانو پر خالف جهاد او مبارزه همدا مغزي فرار ال ګړندی کړ او
په نتیجه کي د کندهار د مدني او ښاري ټولنو مال ماته سوه .و کابل ته د تګ تر څنګ ،د کندهار د ښاري طبقې غړي
او بسته کورنۍ بهر ته د مهاجرو د څپو سره ملګري سول او سربسته فامیلونه و پاکستان ،ایران ،غرب او نورو
ملکونو ته مهاجر سول.
د  1۹۹۲او  1۹۹۲په لسیزو کي په ښار کي ،د عصریت او مدنیت سره ښکاره مخالفت یو ډول سیاسي موډ وګرځېد.
مالیان او جهادي قومندانان په سیاسي مشرانو باندي بدل سول .د کندهار د سیاسي قدرت پخوانی انډول او جوړښت
کامال خراب سو .سیاسي وفادراي عوض سوه.
د  1۹۹۲په لسیزه کي ،د مجاهدینو او طالبانو په حکومتونو کي د کندهار ښاري ژوند او مدنیت له مطلق سقوط سره
مخامخ سو .کندهار په جهان کي بد معرفي سو .په بین المللي اذهانو کي ،د کندهار نوم د مجاهدینو او طالبانو له تورو
کارنامو سره جوخت سو.
په بین المللي اذهانو کي ،د کندهار د بد معرفي کولو پروسه و دې حد ته ورسېده چي په کندهار کي د مجاهدینو او
طالبانو د دورانونو دوه پاخه او دقیق خارجي محقیقین او د (یو دښمن چي موږ خلق کړ) د کتاب با معلوماته لیکواالن
د کندهار و فکري او فرهنګي میراث ته په داسي ساده شکل ګوري چي توقع ئې له داسي زبردستو لیکواالنو څخه نه
کېږي ،ځکه دواړو قابلو لیکواالنو څو کاله په کندهار کي ژوند کړی دی (لینشوتن او کیوهن ،مخ .)1۱ -هغوی په دې
تاریخي ښار کي یوازي د مجاهدینو او طالبانو رېښې څېړلي دي او نور هر څه ئې هېر کړي دي.
په همدې لړ کي ،حتی د کندهار د سیاسي مسایلو دقیقه او با تجربه امریکایي لیکواله سرا چېس په خپل جالب کتاب (د
تقوا مجازات) کي د پېړیو په بهیر کي د کندهار د تجارتي ،ټرانزیټي ،سیاسي او ستراتیژیک اهمیت په باب یو ځانګړی
فصل لیکي .د کندهار د تاریخ په باب جالبي او نوي خبري کوي ،خو د کندهار د فکري او فرهنګي تاریخ په اړه حتی
اشاره قدري هم نه کوي .د سرا چېس او هغو نورو غربي لیکواالنو ،چي په کندهار کي ئې کلونه کلونه ژوند او تحقیق
کړي دي ،اشتباه دا ده چي د هغوی محلي مشاورینو او ځایي تحقیقاتي مخبرانو ،البته د شخصي اغراضو او یا هم د
مطلقي ناپوهۍ په خاطر ،غلط معلومات ور کړي دي .په نتیجه کي د لیکوال تحلیل او درک سست ،ساده او یو اړخیز
سوی دی.
خو تاریخي واقعیت دا دی چي د کندهار په اقال  ۹۲۲کلن سیاسي تاریخ کي دا لومړی ځل و چي مالیان او طالبان
سیاسي قدرت ته ورسېدل او همدا سیاسي بدعت د کندهار د مدنیت او ښاریانو له پاره ډیر ګران تمام سو او څو نسله
پر له پسې ضایع او تباه سول .البته په دې کي شک نه سته چي په مختلفو تاریخي دورو کي مذهبي علماوو او مالیانو
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د پردیو په مقابل کي د افغانستان په ساتنه کي مهم رول لوبولی دی ،خو هیڅکله ئې سیاسي مشري نه وه کړې .خو د
روسانو پر ضد د جهاد په دوران کي یو لړ خارجي قوتونه د مالیانو او مذهبي مشرانو په قدرت رسولو کي ډېر موثر
واقع سول.
امریکایي دوران (:)۷۲1۲ – ۷۲۲1
د طالبانو له سقوط سره سم ( ،)۷۲۲1یو ځل بیا ځیني تحصیل کرده کندهاریان د خپل مورني ښار په لور و خوځېدل.
په عمومي توګه ،په دې وخت کي په خلګو کي یو ډول خوشبیني ایجاده سوې وه .خلګ د ښه او امن مستقبل د راتګ
هیله من ول .ځیني کندهاریان حتی له امریکا او اروپا څخه بېرته کندهار ته کډه سول ،خو له بده مرغه دا خوشبیني
ډېره لنډه وه ،ځکه کندهاریانو په خپلو سترګو ولیدل چي د امریکا په ډالرو مست نوي وارالډان هغه پخواني فراري
توپکیان دي چي د طالبانو له ډاره په کوټه ،پېښور او نورو ملکونو کي پټ او خپ ناست ول .په بل عبارت ،امریکا
هغه مافیایي سیاسي کړۍ بېرته راژوندۍ کړه چي د  1۹۹۲او  1۹۹۲په کلونو کي د اوږده جنګ او انارشي په بطن
کي حاکمه سوې وه او د کندهار په فکري او اقتصادي تباهۍ کي ئې پوره الس درلود.
د امریکا او جنګساالرانو تر مینځ دې ناروا ایتالف ،سمدستي د کندهار اګاه او درد من خلګ اندېښمن کړل ،ځکه
هغوی پوهېدل چي په داسي خلګو باندي د افغانستان باثباتول او آبادول یو خوب او خیال دی .د همدې وارالډانو ظلم
او بد حکومت و چي د افغانستان خلګو په لومړیو میاشتو او کلونو کي د طالبانو د راتګ نسبي هرکلی وکړ .خو کله
چي خلګو د امریکا غوندي د ډیموکراسۍ ستر داعي د افغان د تاریخ له مشهورو ډاکوګانو سره یو ځای په مېلو ،چکر،
او هواخوري کي ولید ،د امریکا د ډیموکراسۍ او ښه حکومتوالۍ وعدې سستي او درواغجني ورته ښکاره سوې .د
قانون د حاکمیت او عدالت شعارونه ئې د عامو خلګو د غولول له پاره یو چل ول او فضیحت ورته معلوم سو.
د امریکا په خبرو او عمل کي همدې بربنډ تضاد د امریکا و حیثیت او اعتبار ته سخته صدمه ورسوله .په افغانستان
کي د امریکا له خوا د جنګساالرنو نصب او حمایت د شوروي د اشغال بدي ورځي ،ترخي خاطرې ،او خطرناکه
عواقب یو ځل بیا د خلګو په ذهنونو کي را ژوندي کړل .ځکه شوروي هم د خپل لس کلن اشغال په دروان کي،
جنګساالران وروزل ،قومي ملیشاووي ئې جوړي کړې او د افغانستان د قومي درزونو په پراخولو او حادولو کي ئې
مستقیم رول ولوبوی .د روسانو په شان ،امریکایان هم په کندهار او نور افغانستان کي د مدني او فرهنګي ټولنو د
تقویه کولو پر ځای زورواک او دیموکرات ضد اشخاص او مافیایي بانډونه غښتلي کوي .په بل عبارت په امریکایي
دوران کي ،د بنیادي موسساتو او پروژو د عملي کولو پر ځای ،کوم چي د ډیموکراسۍ اساسي رکن دی ،برعکس د
شوروي اتحاد غوندي پر قومي او سکتوري قومندانانو باندي پانګونه کوي ،هغوی پالي او حمایت ئې کوي.
بلخوا ،و کندهاریانو ته دا خبره ډېر ژر ثابته سوه چي امریکا د افغانستان د آبادېدو کوم بنیادي پالن نه لري ،بلکي
مازي لوټه ایږدي او ګام پر اخلي .د امریکا په عمل او خبرو کي همدې څرګند تناقض د امریکا نوري وعدې او خبري
هم بابېزه کړې .همدې سیاسي واقعیت ډېر ژر خلګ د امریکا په مالتړ له نوي حکومت څخه نا امیده او ناراضه کړل.
د طالبانو د بیا راژوندي کېدو او قدرتمنېدو یو عمده عامل همدا د امریکا په خبرو او عمل کي ښکاره تضاد او د بدنامو
زور واکانو نصب او دوامداره سیاسي او اقتصادي مالتړ دی .د واشنګټن همدا غلطه پالیسي به باالخره په افغانستان
کي د امریکا د مطلقي ناکامۍ باعث سي.
په هر حال د امریکا له مداخلې سره سم ( ،)۷۲۲1سمدستي د کندهار پخواني وارالرډانو د امریکا تر مستقیم نظارت
او حمایت الندي په کندهار کي پر مهمو مقامونو باندي ولکه ټینګه کړه .سمدستي ،د سي ای اې او سپېشل فورس
ډالري قرار دادونو د همدې فاسدو زورواکانو او د هغوی د خپلوانو او یارانو جېبونه ور ډک کړل .لدې سره جوخت،
د سي ای اې د همدې بېشمارو ډالرو په زور ځینو پخوانیو جنګساالرانو په کندهار کي د ځان له پاره وړې او محقرې
پاچاهۍ جوړي کړې .د امریکا په پیسو ئې په لنډ وخت کي په ډوبۍ کي مجلل قصرونه او جایدادونه واخیستل .په
کندهار او کابل کي ئې تجارتي مارکیټونه او ماڼۍ رانیولې .مځکي ئې غضب کړې ،او بانکونه ئې لوټ کړل .همدې
اني ثروت او شهرت ځیني داسي مست او مد هوښه کړل چي سمدستي ئې د هندي فلمونو د ډاکوګانو غوندي اکټونه
پېل کړل.
د امریکا همدې ناروا سخاوت ،د کندهار د ښار زاړه او نوي وارالډان او د مخدره موادو شبکې سره متحدي او منظمي
کړې .او په نتیجه کي یو نوی مافیایي سیاسي نظام شکل ونیو .د همدې مافیایي سیسټم انجن ال اوس هم د امریکا په
پیسو او د ارګ په مستقیم سیاسي مالتړ باندي چلېږي .لنډه دا چي د امریکا د اشغال تر چتر الندي د یوې اوږدې او
تباه کونکي انارشي په بطن کي یو نوی مافیایي سیاسي سیسټم حاکم سو.
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د امریکا په مالتړ د نوي مافیایي نظام لویه او خطرناکه بدي دا ده چي د همدې زورواکانو ظلم او غصب د کندهار او
شاوخوا عام خلګ له وچه مجبوریته د طالبانو او نورو مذهبي افراطیانو لمنو ته اچولي دي .ځکه د کندهار مدني ټولني
ویني چي په ښار کي د امریکا لوی ملګري په عین زمان کي نه یوازي ظالم او بې پروا حاکمان دي ،بلکي په مختلفو
نا مشروع کاروبارونو باندي هم لیګا دي .ځکه خو په سیمه کي افراطي مذهبي تمایالت زیات سوي دي .ځوانان د
مدني او ملي نظریاتو په مقابل کي یو نوع غلط احساس او درک پیدا کړی دی .مالیان او طالبان پرېمانه سوي دي،
او هر څه مذهبي رنګ اخیستی دی .په مقابل کي مترقي او ډیموکراتیک نظریات پیکه سوي دي .ډیموکراسي ریشخند
او بدنامه سوې ده.
په آخر کي ،که څه هم نن ورځ کندهار هم پوهنتون ،هم راډیوګاني او هم تیلویزونونه لري ،خو له بده مرغه امنیت او
ښه حکومت نه لري .دردمن او متعهد سیاسي مشران نه لري .د ماموریت او ارمان خاوند لیډران نه لري ،او د تېر
په شان د مستقبل لپاره هیڅ پالن نه لري .نن ورځ ،د امنیت او ښه حکومت نسته والی د دې باعث سوی دی چي ډیری
کندهاریان دېته زړه ښه نه کړي چي پخپل پلرني ښار کي ژوند او کار وکړي .خپل اوالدونه هلته وروزي ،او یا هم
هلته پانګه واچوي .نن سبا بد امنیت او بد حکومت د کندهار ښار له خپل عظیم بالقوه انکشاف او پرمختګ څخه
محرومه کړی دی.
پای
واحد فقیري – واشنګټن
فبروري ۷۲1۲ ،۷۷
نوټ :پدې لیکنه کي له الندي منابعو او اثارو څخه استفاده سوې ده.
. 1عبدالحی حبیبي ،د افغانستان پېښلیک .1۹۲1.کابل.
. ۷عبدالحی حبیبي ،جنبش مشروطیت در افغانستان1۹۲-1۱۲،مخونه
.۱میر غالم محمد غبار ،افغانستان در مسیر تاریخ.
. ۹خاطرات محمود طرزي ،ګرد آورنده و نویسنده ي مقدمه :داکتر روان فرهادي.
. ۹پوهاند عبدالشکور رشاد ،د کندهار یاداښتونه .ترتیب او سمون محمد معصوم هوتک.
. ۲محمد ولي ځلمی ،کندهار ،اول او دوهم ټوک.
. ۲میر غالم محمد غبار ،افغانستان در مسیر تاریخ ،دوهم جلد.
. ۹فرید میوندي ،فیسبوک تبصره.
. 11عبدالرحیم هاتف ،اوتوبیوګرافي ،مخونه  .1۹-1۹د لراوبر ډیجټل کتابتون.
. 1۷محمد ولي ځلمي ،ملي د استبداد او مطلقیت په مقابل کي د ځینو افغانانو ملي مبارزې .مخ .۱۱۲
. 1۱عبدالروف بېنوا ،اوسني لیکوال.ترتیب او زیاتوني ،مطیع الله روهیال.
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