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متحده ایاالتو په افغانستان کي خپل چانس بایللی دئ
مشهور امریکایي سیاسي مبصر ښاغلی مایکل روبین د اګسټ پر  ۲۴مه په واشنګټن ایګزامینر کي لیکي :قریب دوې
لسیزي پخوا ما لومړی سفر افغانستان ته وکړ .د  ۱۹۹۷د مې په میاشت کي زه مزار شریف ته والړم ،خو په همدې
وخت کي طالبانو پر مزار شریف باندي حمله وکړه ،او زه مجبوره سوم چي په تېښته ځان ازبکستان ته ورسوم .خو
درې کاله وروسته ،زه بېرته افغانستان ته ور ستون سوم ،پدې وخت کي طالبانو  ۹۰٪فیصده خاوره نیولې وه ،او زه
د طالبانو مېلمه وم .هله د کلنټن حکومت د طالبانو سره په جدي مذاکراتو بوخت وو ،او مېرمن لیلي هیلمز ،چي د
سیا (سي ای اې) سره ئې نژدې اړیکي لرلې ،د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره ئې کمپېن کاوه .زه له خېبر پاس څخه
واوښتم ،او جالل آباد ،غزني ،او کندهار ته والړم .پر الري مي د عامه افغانانو سره مرکې کولې .پدې وخت طالبان
په ځینو ځایونو کي شپږ کاله او په بعضو نورو ځایونو کي درې کاله حکومت کړی وو .په عمومي توګه افغانانو راته
وویل چي دوی د طالبانو هر کلی کړي دئ ،ځکه هغوی ثبات او امنیت غواړي ،او د مخکنیو مجاهدینو قومندانانو
څخه ئې بدي او وحشتناکه خاطرې لرلې .خو همدې افغانانو راته وویل چي طالبان هم کرار کرار د پخوانیو مجاهدینو
غوندي ظالمان کېږي .په همدې وخت کي ،زه دې نتیجې ته ورسېدم چي طالبانو د خلګو مالتړ له السه ورکړی دئ،
او په یوه پوف رانسکوره کېږي.
د طالبانو د حکومتوا لي ناکامي ،د هغوی اداري فساد ،او استبداد هغه دالیل ول چي د دوی حکومت د سپټمبر تر
حملې راوروسته بېخي ژر ړنګ سو .وروسته د بن کانفرانس دایر سو ،او حامد کرزی وټاکل سو.
پدې وخت کي ،د امریکا ستراتیژي د زلمي خلیلزاد په الس جوړه سوې وه ،او هغه د سپټمبر تر حملو مخکي د
طالبانو سره د بزنس او کاروبار رابط لرله .د امریکا دا ستراتیژي پر یوه قوي جمهوري ریاست باندي راڅرخېده،
او هدف ئې د جنګساالرانو کمزوري کول ول .پدې وخت کي ،افغانستان ملي اردو نه لرله ،او د ټوپکساالرانو سره
ئې ډغري نه سوای وهالی .خو یو قوي جمهورریس کوالی سوای چي غښتلي وزیران او والیان مقرره کړي ،او
وارالډان کرار کرار له خپل ځایونو څخه لیري کړي.
د امریکا همدې ستراتیژۍ په لنډه موده کي موثره واقع سوه ،خو اکثره افغانان ئې په قهر کړل .ځکه افغانان عموما د
مرکزي حکومت په باره کي شکمن دي .هغوی داسي ګورنران غوښتل چي د دوی په شان وي .د دوی په څېر کالي
واغوندي ،او خبري وکړي .هغوی داسي والیان نه غواړي چي له نورو ځایونو څخه ورغلي وي .د خلیلزاد په
ستراتیژي کي همدا لویه کمبودي وه .بر عالوه د حامد کرزي خویشخوري او اداري فساد افغانان ال په قهر کړ.
واقعیت دا دئ چي متحده ایاالتو او ناټو نور اشتباهات هم وکړل .د مثال په توګه ،که څه هم جرمني په افغانستان کي
سمبولیک حضور الره ،خو د المان د شتون تر ګټي تاوان زیات وو .ترکیې د خپل ځان لپاره کار کاوه ،د دیموکراسۍ
او ښه حکومتوالۍ پر ځای ئې د اسالمي اخوت او ترک تباره سیاست حمایت کاوه .
تر ټولو ستره اشتباه د جمهورریس اوباما تقسیم اوقات وو .هغه په  ۲۰۰۹کي اعالم وکړ چي دوه کاله وروسته به له
افغانستان څخه خپل عسکر راوباسي .د اوباما دې اعالن ،طالبان پدې قانع کړل چي د متحده ایاالتو خروج ته انتظار
ایستالی سي .د اوباما په دوران کي ،په افغانستان کي د موفقیت لپاره هیڅ ډول تعهد نه وو موجود .د اوباما دوران،
د فرصتونو د ضایع کولو لسیزه وه .
څرنګه افغانستان فکس کړو؟
ایا یو نوی جنرال یا قومندان به موجوده پرابلمونه سمبال کړای سي؟ نه .مګر دا چي د امریکا په اوسنۍ ستراتیژي
کي بنیادي بدلون راولي .واقعیت دا دئ چي د واشنګټن په سیاسي ماحول کي یو نوع غرور او تکبر موجود دئ ،او
هر حکومت چي واشنګټن ته راسي ،دا باور لري چي هر څه باید له سره راشروع کړي ،او پخوانۍ تجربې او د
عبرت درسونه باید ټول محوه کړي .نظامي تحلیلګران د نویو پالنونو په جوړولو بوخت سي ،او دپلوماتان د نویو
ملګرو د پیدا کولو په لټه کي سي .او هر څوک غواړي چي یو نوی دپلوماتیک سحر او جادو کشف کړي ،یو نوی
دپلوماتیک طلسم پیدا کړي .د متحده ایاالتو هر نوي حکومت د افغانستان لپاره زیاتي پیسې خامخا غواړي .
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

څه چي پدې تحلیلونو کي ورک او نیام وي ،هغه دا چي د افغانستان دیموګرافیک او نسلي بدلون ته هیڅ توجه نه
کېږي .قریب  ۵۰٪فیصده افغانان د سپټمبر د یوولسمي راوروسته زېږېدلي دي .په داسي حال کي چي د سپټمبر تر
یوولسمي مخکي زیاتو افغانانو طالبانو ته د ظالمو حاکمانو په سترګه کتل ،او له هري الري یې غوښتل چي د طالبانو
پر ځای بل څوک راولي .اما د نن ورځي افغانان د افغان حکومت او امنیتي قواوو ته د فاسدو او ظالمو واکمنانو په
سترګه ګوري .د مثال په توګه ،کله چي د افغان حکومت ،امریکا -ناټو ،او یا نور ډونران غواړي چي کوم سړک
جوړ کړي ،د همدې سړک لپاره مځکي څو ځله غصبېږي ،او عموما دا غصب د اشرف غني د حکومت فاسد او
مقتدر عالي رتبه مامورین او نظامي قومندانان ئې کوي .د کابل د حکومت دا فساد محلي خلګ دېته مجبوره کوي چي
طالبانو ته رجوع وکړي .دا خبره د دې مانا نه لري چي طالبان به په حکومت کولو کي تر پخوا کامیابه وي ،بلکي
دا د دې مانا لري چي هغوی پدې موفقه سوي دي چي خپل تصور او بڼه بدله کړي ،او افغان حکومت خپل مشروعیت
او شهرت له السه ورکړي .
اوس نو ،دا د متحده ایاالتو لپاره څه عواقب لري؟ د هغوی کسانو او قوتونو لپاره څه معنی لري چي د طالبانو د
استبداد مخالف دي ،او هم د پاکستان د تروریستي اړیکو په اړه شکمن دي؟ دا واقعیت هم باید په پام کي ونیسو چي
افغانان تر بین المللي ډونرانو د اداري فساد په برخه کي ډیر حساس دي .او د عادي افغانانو په تناسب خارجیان د
اداري فساد په برخه کي ډیر زغم لري .د دې عظیم مشکل عالج دا دئ چي نه یوازي باید د افغان د حکومت فساد
او رشوتخوري افشا سي ،بلکي د طالبانو فساد هم باید رابرسېره سي .افغانان به یوازي هله د طالبانو له حمایت څخه
الس پر سي چي هغوی پدې پوه سي چي د کابل فساد چارواکي نور رشوت نه اخلي او په خارج کي پیسې نه پټوي.
په افغانستان کي د کامیابۍ لپاره باید طالبان په نظامي ساحه کي مات سي ،بله چاره نسته .او که چیري د طالبانو
ماتول د پاکستان د استخباراتو سره جنګ کول وي ،باید دا کار هم وسي .
د سپټمبر د یوولسمي تر حملو راوروسته ،متحده ایاالتو په افغانستان کي د موفقیت لپاره یو ډیر ښه فرصت درلود،
خو خرابو ستراتیژیو او ساده او سطحي دپلوماسیو هر څه خراب کړل .له هغه وخت راهیسي د متحده ایاالتو هر
حکومت د کامیابي لپاره صرف تشي خبري او وعدې کوي .هغوی د افغانستان د مشکالتو د بنیادي حل پر ځای
سرسري او کازمایتک بدلونونو ته مخه کړې ده .اوس چي جنرال نیکلسن ځي ،او جنرال اسټین مېلر راخي ،هلته
داسي څه نه سته چي ،هغو  ۵۰٪فیصده افغانانو ته چي د سپټمبر د یوولسمي څخه راپدې خوا زېږدلي دي ،دا وښیي
چي نوی افغانستان به د مجاهدینو او طالبانو تر دوران ښه او بهتره وي.
پای
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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

