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  م٠٥/١٠/٢٠٠٨                               واحد فقيری هاری
 
 
 
 

  پکار دى" مناسب ديکتاتور"د افغانستان لپاره يو 
  

ونه خپاره سوي دي .  په بهرني مطبوعاتو کي، د افغانستان د رواني ستونزي د فيصله کولو په مقصد ډېر زيات رپو
ارونکي باور لري .  ه ډېر گرمه دهپه تېره بيا، افغانستان ته د اضافه عسکرو د استولو مسل د يوې خوا، اکثره نظامي 

ه اخلي خه گ بلخوا، طالبان په پاکستان .  چي په افغانستان کي خارجي عسکر ل دي او طالبانو له همدې کمزورۍ 
ايونه لري او  ازاد تگ را تگ کوي ېدو  ي يني  سياسي او نظامي مبصرين دې نتيجې ته رسېدل.  کي د سېب او پ

ي ي مشران،  . دي چي د افغانستان ستونزه يوازي د نظامي م او وژولو په زور نه فيصله کې د امريکايي پو
پخواني او اوسني دپلوماتان، غربي او شرقي مطبوعات،   د بوش د ادارې عالي رتبه چارواکي، او  ليبرال او محافظه 

ندۍ .   هر اړخيز سياسي حل پيدا سيکاره مبصرين پدې باور دي چي د افغانستان لپاره بايد يو سياسي پروسه بايد گ
  . "] د افغانستان ستونزه نظامي نه، بلکي سياسي ده[" په بل عبارت،.  سي

  
ينو مبصرينو همدا خبره کوله، خو اوس د  امريکا حکومت، اروپايان، او خارجي مبصرين  له ډېر وخت راهيسي، 

ه د خ. همدې نتيجې ته رسېدلي دي اى دىدا يو  .  که  اوس هم ددې امکان سته چي افغانستان وژغورل سي. و 
ي ي او نه هم توره په وهل کې د بوش حکومت .  مگر بايد اضافه سي چي په ډارنو گوډايانو  باندي نه وطن ساتل کې

د .   او ماته ده په پاى کي ، د يو ل تاريخي داړمارانو سره ناروا  ايتالف وکى چي نتيجه يې ننن رسوايي٢٠٠١د  
ه موده وروسته د  ايي  بوش د ادارې همدا اشتباه ډېره گرانه تمامه سوه، او که چيري يې ژر تر ژره  تالفي ونسي 

ل بيا اور بل سي تاريخ داسي راوړې ده چي د افغانستان سره غفلت کېداى سي، خو بيخي .  امريکا په لمن کي يو  
ي، او له درايت هيلمن يم چي د امري. هېرېدالى نه سي کا راتکونکې اداره همدا خطا او سياسي کم عقلي تکرار نه ک

خه کار واخلي ه پاک او موثر خلک .  او منطق  اى  په بل عبارت، په افغانستان کي د اوسني بې کفايته مشرانو پر 
تنو په سيمو کي د جنگ او بمباريو پر . پاکستان سره جدي خبري وکي. په کار وگوماري اى د امنيت او د پ

د .  د افغانانو سره د القاعدې، طالبانو، او مذهبي افراطيت په ختمولو کي پوره مرسته وکي.  بياودانولو کارونه پيل کي
ي ي.  افغانانو لپاره د ژوند او کار فرصت برابر ک امريکا مجبوره ده چي په . اقتصاد او بياودانولو ته پوره توجه وک

پېدلي اقوام خوشحاله کي؛ بمباري او مرگ ژوبله کمه کي؛ د کابل په حکومت کي د اقوامو افغانستان کي ناراضه او  
خه الس په سر  ي؛ او په افغانستان کي د قومي او سمتي سياست  ولي ختمه ک رگنده او خطرناکه بې ان تر مين 

که شورويانو . سي ې، خو پاى يې مانا دا چي په اقليتونو باندي د قاطع اکثريت سپکاوى ختم کي  همدا اشتباوي وک
ت کي السوهني کولې؛ د دوستم مليشيا، د عصمت مليشيا، په اخر کي .  ه نوو شورويانو د افغانستان په قومي جوړ

ل .  مگر ورسيه باالخره ناکامه سوه.  د مسعود مليشيا گرده د روسانو د وخت پاتي شوني دي ضروري نده چي يو 
  .   سيبيا هغه ناکامه الره تعقيب

  
ه ډېر سياسي جرات او شهامت  په هر صورت، د افغانستان ستونزه حل لري، خو سالم فکر، پخه ستراتيژي، او 

اروپا، شرقي اسيا، او د .  نن سبا، د کاميابو هېوادونو تجربې او د حل الري زموږ په مخ کي تېري سوي دي. غواړي
و کلني ديهند او چين د انکشاف او پرمختگ تجربې ډېري تازه او ولنو کي د مرکزي دولت .    ولو پرمختللو  په 

 بيلون ډالرو ٧٠٠په متحده اياالتوکي، د .  فيصلو او پاليسيو  د همدغو جامعو په برخليک کي مهم او ا ساسي نقش لري
ه  او ژوندى مثال دى تې ده.  بېل اوټ  ي دي.  نن سبا، گرده دنيا سره ن دولت، ملي .  گلوبالېزشن سرحدونه ماته ک

افغانستان د سياسي تکامل په داسي دوران کي دى .  حاکميت، مشروعيت او حکومت ته بايد نوى تعريفونه پيدا سي
ه سورسترگي حکومت ته اړتيا لري ي کلونو کي، يو قوي مرکزي، مشروع، او   داسي يو حکومت چي . چي په لم

ولني په مرسته د دولت جوړولو ته جدي پا د افغانستان ثبات او رشد د دولت په رشد او ثبات .  م وکيد بين المللي 
ي.  پوري اړه لري . د افغانستان ديرش کلن سياسي بحران د مرکزي قوي حکومت په نشته والي کي خالصه کې

و پوري چي دا خن ايسته نه سي، په هېواد کي سوله او اقتصادي انکشاف راتالى نه سي ي چي .  تر ديرش کاله کې
ى او يا دوهم مقام لريافغانست   .ان د ناکامو دولتونو په لست کي لم
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وبر پر دوهمه ليکي په کابل کي، د برتانيې سفير ويلي دي چي په افغانستان کي به د طالبانو د : د نيوز ويک مجله د اک
لي ناکامه سي ه او موثره الره به.  ختمولو په مقصد د متحده اياالتو هلي  ې ده چي   دا وي چي په هغه زياته ک

زانه دي: هغه وايي.  نصب سي" مناسب او د منلو وړ ديکتاتور"کابل کي يو   امنيت .  اوسني شرايط ډېر نازک او ل
ي ول اعتبار او حيثيت له السه . ورځ په ورځ خرابې حکومت  ادارې فساد په سر اخيستى دى، او حکومت خپل 

ى دى يد کرزي حکومت پرته له خارجي قواوو . ورک کې   .  خه سمدستي ړ
  

و، نه د يوې : د برتانيې سفير وايي امريکايانو ته بايد وويل سي چي موږ غواړو د يوې کاميابه ستراتيژۍ مالت وک
و چي بايد په افغانستان کي بند نه .  ناکامي ستراتيژۍ موږ بايد د امريکا د جمهوري رياست کانديدان پدې راضي ک

  .يکا ستراتيژي ناکامه دهپه افغانستان کي، د امر. سي
  

هغه وايي موږ يو .  په افغانستان کي خارجي قوه د حل الره نده، بلکي د مشکل يوه برخه ده: د برتانيې سيفر وايي
ان نه سي ساتالى ه وي چي يو .  داسي رژيم ساتو چي خپله  مناسب او د "هغه زياتوي د افغانستان لپاره به ډېره 

و" منلو وړ ديکتاتور موږ مجبوره يو  چي . دا يوه واقعي د حل الره ده. "  او يا لسوکالو لپاره حکومت وکيد پن
  ."پخپلو هېوادونو کي عامه ذهنيت ددې لپاره چمتو کوو

  
تر عنوان الندي " طالبانو سره د مذاکرې"په همدې ل کي، د اکانوميس مجله د اکتوبر د مياشتي پر دوهمه باندي د 

په پدې وروستيو وخ:  ليکي ه په  و جگ که د طالبانو پر خالف د نا تونو کي، په کابل کي وضع ډېره غمجنه ده 
انې نسته، خو طالبانو د عامه خلکو د زړونو د . والړه ده ي ن ه هم په هلمند کي هم د طالبانو د برى ن بلخوا، که 

ي دي لو لپاره نوي الري چاري غوره ک  انگريزي عسکر تلف سوي ١١٥ راهيسي ٢٠٠٦په هلمند کي،د کال .  گ
  . طالبان د مرگ گوله سوي دي٥٠٠٠دي، خو په مقابل کي 

  
و قواوو تر مين يو ډول نظامي بن بست راغلى دى انگريزان غواړي افغاني قوه .  په افغانستان کي، د طالبانو او نا

ايي .   په عين زمان کي، د يوې سياسي روغي جوړي په تمه ديوروزي، او خو  کل کوي چي  يو انگريز قومندان ا
ي خه وو و کالو کي له افغانستان  و " سياسي بلوغ او پوخوالى" مگر د افغانانو. انگريزي قوه په دريو يا پن به 

  .لسيزي او يا نسلونه وغواړي
  

خه باېلولپدې تېرو وختونو کي، طالبانو گرمسير او  ه جنگونو  ى د طالبانو .  موسى کال وروسته له  مگر دم گ
ان خورول دي رول نه، بلکي د خپل نفوذ او نوم او ن په بل عبارت، د عامه  خلکو د زړونو .  ستراتيژي د سيمو کن

ل دي هم نورو ساعت تېريو طالبان اوس نه د خلکو په ږېرو کار لري او نه هم په موسيقي،  نه په کاغذ باد  او  نه .  گ
ه اهلي سويدي. باندي کار لري   .مانا دا چي طالبان 

  
يني محلي خلک . طالبانو پخوا تسليم او يا نيول سوي عسکر او پوليسان سمدستي وژل، خو اوس هغوى عفوه کوي

يديبلخوا، طالبان د مخدره موادو د قاچاق او کر لپاره هم اسانتياو.   وايي پدې کي د طالبانو چم دى .  ي برابري ک
ول مني خه د زکات او خيرات  وروسته، په همدې پيسو د . طالبان دا ادعا ردوي، خو د کوکنارو له بزگرانو 

خه وسلې رانيسي   .  حکومت له عسکرو او پوليسو 
  

و د طالبانو مشهور قومندانان وژلي دي٢٠٠١د کال   کاله ٢٥اوس، د طالبانو د قومندانانو وسطي عمر .   راهيسي، نا
اى د هغوى خپلوان ډکوي.  دى ه هم، د طالبانو همدا پاليسي د هغوى په ليکو . عموما، د وژل سويو قومندانانو  که 

تلي کوي يني مبصرين .  کي وفاداري او نظم ساتي، خو په عين زمان کي قومي احساسات او اړيکي نوري هم غ
ي چي پدې ولني يوه بله ملېشيا گ ى دطالبان د افغاني    .ى  تېرو کلونو کي يې افغانستان بې ثباته ک

  
ايا د امريکا مشهور قومندان جنرال :  دغه راز، د اکانوميس مجله د اکتوبر پر دوهمه باندي په يوه بل رپوټ ليکي

و پيتريس به په افغانستان کي بريالى سي؟  پدې تېرو دوو کلونو کي جنرال ډېوي پتيريس په امريکا کي خورا مشهور ا
همدا اوس، هغه د متحده اياالتو د مرکزي .  ارنه کوله" سرج"جنرال پتيريس په عراق کي د .  محبوب سوى دى
اري، او د امريکا د بل جمهورريس .  قومندې مشر دى خه نيولې بيا تر مصر پوري عمليات  هغه به له افغانستان 
آري" روريزم پر خالف"په دوره کي به د  ه هم  اى سي چي د عراق کاميابي په افغانستان کي ايا هغ.  جگ ه به وک

ه سوى دى، خو په افغانستان کي ال خراب سوى دى ه  ي؟  په عراق کي امنيت    .  هم تکراره ک
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هلته ډېر زيات .  عراق ډېر شتمن هېواد دى.  هغه وايي د عراق درسونه په اسان سره افغانستان ته نه سي انتقالېداى
اى نلريامريکايي عسکر پر ېدو  .  اته دي، او ياغيان د افغانستان په شان د سرحد پر ها بلي غاړي باندي د سېب او پ

زانه دي  پوري زيات شمېر ٢٠١٠هغه غواړي چي په عراق کي تر کال .  هغه وايي د عراق حاالت نازک او ل
و هېوادونه نه .  عسکر غواړيمگر په افغانستان کي امريکايي قومندانان  نور اضافه .  امريکايي عسکر وساتي د نا

  .  غواړي چي افغانستان ته نور عسکر واستوي
  

په عراق کي، سني اقوامو خپله جبهه .  هلته سياسي بدلونونه حياتي نقش الره.  ډېر موثر نه وو" سرج"په عراق کي، 
ه کر_ شيعه مليشا.  بدله ک کرو ته امر سوى وو چي نه په عراق کي، امريکايي عس.  اوربند اعالن کى_ د مهدي ل

ه وکي ايي خلکو په ساتلو کي پوره ه ه کي، بلکي د  جنرال پيتريس وايي د عراقيانو راجلبول .  يوازي القاعده س
تاسو نه سئ ."هغه وايي.  عسکر مجبوره دي چي د خلکو سره نژدې تماس ولري. عراقيان اصلي عامل دى.  مهم دي

خه تر فشار الندي ونيول سي."  ئکوالى چي په وژولو برى تر السه ک و خواوو  نظامي، _ ياغيان بايد له 
ى چمتو وي او فرصت : "هغه وايي. استخباراتي، سياسي، انکشافي، مطبوعاتي او نور ه بخت هغه ته وايي چي س

ي."  پالس ورسي ي شورا کاميابي .  هغه دغه راز د افغاني اقوامو راجلبول حياتي گ   .  ه مثال دىپه عراق کي د وي
  

ايي کلونه کلونه ونيسي تل بايد دا په پام کي ولرو : " جنرال ډېوي پيتريس وايي.  په افغانستان کي، برى مسلم ندى او 
ايي سبا نه وي ايي په بله .  چي يوه ستراتيژي چي نن موثره وي،  ي وي،  ه چي په يوې سيمي کي کار ورک

ي   ."سيمه کي کار ور نه ک
  

ه د اکتوبر پر بلخوا، د و پا ن پوست ور و امريکايي قومندان جنرال ډېوي :  ليکي٢اشنگ په افغانستان کي، د نا
ه په افغانستان کي به د  مککېرنان، پرون وويل د افغانستان لپاره نورو اضافه عسکرو ته اړتيا سته، خو هغه زياته ک

افغانستان تر عراق ډېر پېچلى او مغلق .  عراق ندىافغانستان : " هغه وويل.  وضع سمه نه کي" سرج"عراق په شان 
لور .  فقر او بې سوادي زياته ده. اکثره خلک په کليو کي ژوند کوي.  افغانستان غرنى ملک دى.  اى دى قريب 

ه په افغانستان کي  د ." سوه اقوام پکي ژوند کوي او اوږدو کورني جنگونو وضع نوره هم پېچلې ده هغه زياته ک
ايي په کلونو کلونو پاتي يو، او د حل الره به سياسي .  د ختمولو لپاره د  اوږدې مودې تعهد ته اړتيا ستهياغيانو هلته 

  .وي نه نظامي
  

په عراق کي سني اقوام او مليشياووي په :  جنرال ډېوي مککېرنان د عراق او افغانستان د يو بل توپير په باب وايي
ون ضروري دى، :  هغه وايي.   غرض استخدام سويديخپلو سيمو کي د امنيت د ساتلو په په افغانستان کي د اقوامو گ

زه نه غواړم چي د متحده : " هغه وايي.  خو دا کار بايد د افغاني حکومت له الري وسي، نه د امريکايي پوځ لخوا
ت ډېر پېچلى او . اياالتو پوځ د افغاني قومونو سره لتاړ سي افغانستان د . خطرناکه دىکه د افغانستان قومي جوړ
و، د داخلي جنگ د بيا پيلولو . کورني جنگونو نژدې او اوږد تاريخ لري که چيري موږ د يوه قوم سره ايتالف وک

ى ي:  هغه وويل."  امکان بيخي ډېرې خه را شوه کې ايونه لري.  ياغيان له پاکستان  هلته اوزبک، .  هلته د سېب 
ايي نور هم گران او سخت سي.  يالي ستهچيچين، عرب، او پاکستاني جنگ   ." موږ په يو سخت جنگ کي لگيايو چي 
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