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____________________________________________
ه کې الندې مطلبون ه لولئ:په دې 

تيا وايي!–۱ ولسمرش ر

ون نه · کاري، چې ولسمرش له امریکایانو رسه هغه سرتاتېژیک ت ونو داسې  له وروستیو مرکو او دری

ل يش. د ۹السلیکوي، چې په پایله کې به یې امریکا ته په افغانستان کې نهه ي اډې په واک کې ورک پو

خه دا  والو هم نور نو له ولسمرش کرزي  ي.لوېدي ون دې السلیک ک ه شوې چې ت ه لن
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نه در افغانستان!ناکامی امریکا، پس از دوازده سال جنگ بی–۲ رح

اری کاخ سفید در عراق و افغانستان، رأی منفی · نگ ج این بار اول هم نیست که مردم امریکا برخالف ج

نگ ناکام در دوازده سال پیش تا اکنون چندمینمی بار است که مردم صلح دوست دهند؛ از آغاز این ج

امریکا و سایر جهانیان آزاده علیه اقدامات تجاوزکارانه و جنگ طلبانۀ رسدمداران کاخ سفید و به خصوص 

ودهعلیه ستیزه اند و مخالفت خود را با این اقدامات ابراز جویان جمهوری خواه، صدای اعرتاض خود را بلند 

!ها را بشنود و به آن ارجی قایل گرددتا این فریادگوش شنوایی جا استاند، اما کداشته

ولې بهد افغانستان وروستی سيايس حالت او د س–۳

ي · ه وک ې ډله هوک کېلې غاړې پر يوه درېيم ولې  ولو غوره الر همدا ده، چې د افغانستان په قضيه کې  تر 

په درېدلی به له کوم چل او  بيا پيل يش. فرېب ورکولو پرته او د سولې په 
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:سيايس

تيا وايي! ولسمرش ر

ذاکر جاليل

ل بیا له  ې مرکه کې یو  ان ې رسه په  پا راف ور تېره اوون افغان ولسمرش حامد کرزي له برېتانوۍ تل

خه هې خیر  اغيل کرزي ویيل، چې په افغانستان کې يې د امریکایانو له لس کلن شتون  کولی.  امریکایانو رس

ه، خو امریکایان رقیبان بليل دي. کرزي ویيل، چې له اوباما رسه یې اووه نه د ی لیدلی؛ ده طالبان خپل ورو

ېال د جنازې په مراسمو کې وو.   ې. وروستي لیدل یې هم د من ي چې خربې نه دي ک میاشتې کې

او شکایتون ل. هغه خپل وضعیت له ولسمرش له مرکې مخکې هم، په ارګ ما کې له رسنیو رسه د امریکا په ت ه وک

ون السلیک ته اړوېست. ۱۸۹۳امیر عبدالرحمن خان رسه ورته وباله، چې په  م کال کې بریتانویانو د ډیورند ت

"زه هم تر ورته فشاورنو الندې یم، لکه امیر عبدالرحمن خان چې و.":اغيل کرزي وویل

راف رسه د ولسمرش مرکه په رسنیو کې ډېره وشنل شوه . له دغې مرکې وروسته، امریکايي رسنیو یو بل راپور له تل

اسونه نیويل دي. په داسې حال کې چې  ، چې پکې ویيل يې وو، چې کرزي له طالبانو رسه پ  هم خپور ک

ي دي.  اسونو خربه د غر لوري تبلیغات وبلل او طالبانو تل له کرزي رسه مذاکرات رد ک و  طالبانو د پ

ون نه السلیکوي، له وروستیو مرکو  کاري، چې ولسمرش له امریکایانو رسه هغه سرتاتېژیک ت ونو داسې  او دری

والو هم نور نو ۹چې په پایله کې به یې امریکا ته په افغانستان کې نهه ل يش. د لوېدي ي اډې په واک کې ورک پو

ي. دا مهال حام ون دې السلیک ک ه شوې چې ت ه لن خه دا  د کرزی تر سختو فشارونو له ولسمرش کرزي 

او  الندې دی؛ له یوې خوا غر رسن او له بلې خوا په کوردننه د غر رسنیو الرویان دي، چې د ولسمرش په ت

ه  واب به د غوربند وروستي ناورین ته  ې ده. د هغو کارپوهانو(!)  ناسم تبلیغات کوي او افواهاتو ته يې مخه ک
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ون بايد و، که د دوی په خوله امنيتي ت  ه، چې امنيتي ت ه ک و په ډا ون السلیک شوی وای؟ کرزي ته وروستیو پې

ي.  ین ودرې ي او پر خپل دری ال په هې صورت السلیک نه ک

کاره  راغ ور ې، چې طالبانو ته هم یو شین  ه هم ک ې رسه په مرکه کې دا ه پا راف ور ولسمرش کرزي له تل

و له ده رسه خربو ته کېن ي،  او د کرزي پر واک شک لري، هغوی ډاډه نه دي، ک ر طالبان د سولې په ت ي. م

ي، هغه يې دې د پيل کولو توان ولري. اصالً ستونزه دا  چې که چېرې طالبان خپل رشایط له کرزي رسه مطرح ک

رتیا  ېرلې وه، چې افغانستان شاید د امریکا له سرتاتېژیکې مل رتیا چې - ده، چې کرزي یو مهال داسې ان دا نه مل

ې او له زغمه -ده او نه هم سرتاتېژیکه ې ک ې پ ه والړ يش. کرزي د امریکایانو په ډېرو نادودو هم سرت پرته له من

ی حالت ته رسېدلې دي، ولسمرش  ولو  یې کار واخېست، خو اوس اوس چې د دواړو لورو ترمن اړیکې تر 

اسونه راوبايس او غواړي، چې له  ي. ولسمرش په داسې حالت کې دی، کرزی د زړه ب تینې خربې وک ولس رسه ر

ه چې پرې تپل شوي،  ی او د ولسمرشۍ په وروستیو دوو میاشتو کې هر هغه  چې نور يې نو زغم له السه ورک

وي يې او ولس ترې خربوي. شاید همدا المل وي، چې په دې وروستیو کې د عامو افغانانو له خوا او په تېره  بربن

ه مالت شوی دی.- په یو ډول- ف لوري له خوا د مخال د ولسمرش له دری
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نه در افغانستان!ناکامی امریکا، پس از دوازده سال جنگ بی رح

احمدضیاء رحیمزی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی

به میان آمد و نشان مرکز "پیو" و روزنامۀ "یو اس ای تودی" امریکایی آنچه طی هفتۀ گذشته در نتیجۀ نظرخواهی 

حقیقت گویند: "ایاالت متحده در جنگ افغانستان نتوانسته به اهداف خود برسد." درها میداد که نصف امریکایی

مورد عراق و های کاخ سفید، نه تنها در مورد افغانستان بلکه درها وپالن گذاریسیلی محکمی است بر اسرتاتژی

سایر کشورهای جهان.

مورد نتایج مداخالت نظامی امریکا در عراق وامریکایی درۀربدهای یک نظرسنجی که دو نهاد نامبر اساس یافته

اند که ایاالت در صد از مردم امریکا گفته۵۰تا ۴۰اند، بین افغانستان، پس از حمالت یازدهم سپتمرب انجام داده

ه است.ناکام ماند،های به دست آوردن اهداف جنگ افغانستانمتحده در تالش

ها بر افغانستان و عراق هر دو صورت گرفته است، ها که در مورد تهاجم قشون امریکاییهرچند در این نظرسنجی

اند که حاکمیت طالبان در آن برخی از اتباع امریکایی تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان را، به این دلیل توجیه کرده

گان، به صورت ور پناه داده بود، ولی در مورد عراق همه پرسش شوندهزمان، رهرب گروه القاعده را در خاک این کش

اند که تهاجم نظامی امریکا بر خاک عراق یک اشتباه محض بود.متفقانه به این نتیجه رسیده

دهند؛ این بار اول هم نیست که مردم امریکا برخالف جنگ جاری کاخ سفید در عراق و افغانستان، رأی منفی می

نگ ناکام در دوازده سال پیش تا اکنون چندمین بار است که مردم صلح دوست امریکا و سایر از آغاز ای ن ج

نگ طلبانۀ رسدمداران کاخ سفید و به خصوص علیه ستیزه هانیان آزاده علیه اقدامات تجاوزکارانه و ج جویان ج

وده جا اند، اما کامات ابراز داشتهاقداند و مخالفت خود را با اینجمهوری خواه، صدای اعرتاض خود را بلند 

!ها را بشنود و به آن ارجی قایل گرددگوش شنوایی تا این فریاداست

طبیعی است که کشته شدن همه روزۀ اتباع امریکایی در جنگ منفور این کشور، در تاریخ معارص (به قول خود 

امریکا جریان دارد و نفرت روز افزونی که بر اقتصاد متزلزليیمصارف هنگفت مالی با همه فشارهاها)امریکایی
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نه و از یمن سیاستگناه افغانستان و عراق، که به دلیل ادامۀ جنگ و کشتار همه روزۀ مردمان بی های خص

حیثیتی که برعالوۀ ترس و گردد و بیکارانۀ کاخ سفید از بوش گرفته تا اوباما، نصیب مردم عامه امریکا میتجاوز 

گردد، بدون شک همه وهمه از نتایج و شورهای اسالمی، شامل حال اتباع عام امریکایی میارهاب فزاینده در ک

نگ ظاملانۀ بیش از یک دهۀ امریکا در افغانستان و عراق شمرده می شود و ملت امریکا به دست آوردهای ج

توانند نتایج آنرا درک وحس کنند.خوبی می

کنند که امریکا از بوش گرفته تا اوباما در مدت بیش از یک دهه ها به وضوح مشاهده میاز جانب دیگر امریکایی

ها که به ادعای خودشان، یکی از ها و خشونتحضور جنگی و ملکی در افغانستان، به عوض کاهش در جنگ

شد، آنرا تشدید بخشیدند.اهداف تهاجم شان بر افغانستان شمرده می

حکمروایی طالبان بر افغانستان، در اینجا حاکم بود، به دلیل فضای آرامش نسبی که در سالیان اول پس از سقوط

های نادرست، مشکوک و دوپهلوی امریکا به چنان یک وحشتی مبدل گشت که اگر از یک سو خانه و سیاست

ها نیز به ارمغان کاشانۀ مردم مظلوم افغانستان را به آتش کشید، از سوی دیگر رسوایی جهانی را برای امریکایی

ها در افغانستان، نیز از تا حدیکه امروز رئیس جمهور حامد کرزی نزدیک ترین دوست و متحد امریکاییآورد،

ن امنیتی با آنها، خواهان های منافقانه و دوپهلوی امریکا به رصاحت صحبت میسیاست کند و قبل از امضای پی

نت های جدی و قابل اجرا در پروسۀ صلح کشور است.ض

یی امریکا صورت های مشابه آن، که گاه ناگاه از طریق نهادهای مدنی و رسانهنتایج نظرپرسی اخیر و نظرپرسی

گیرند، مسایلی نیستند که باید آنرا از دید یک نگاه ساده و سطحی دید، طبعاً نه تنها مردم امریکا بل همه می

ز قبل از یک دهۀ امریکا بر عراق و افغانستان بوجود جهانیان آزاده و انسان دوست، وضعیتی را که در نتیجۀ تجاو 

ترین دلیل ناکامی امریکا در عراق و افغانستان، همین کنند و بزرگرتین و قانع کنندهآمده، به چشم رس مشاهده می

ادامۀ جنگ و خونریزی و عدم متعهد بودن قرص سفید به هر گونه راهکاری که واقعاً به صلح وهمزیستی بیانجامد، 

ست و بس؛ و اگر این وضعیت و این حضور نامیمون امریکا و متحدین اروپایی آن در عراق و افغانستان، به شکل ا

ایان تر خواهد شد.کنونی ادامه داشته باشد، ضعف و ناکامی قرص سفید در این راستا، هرچه بیشرت 
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سوله:

د افغانستان وروستی سيايس حالت او د سولې به

، ليکوال او شنونکینظرمحمد مطمنئ

اغيل کرزي هوډ يو پر بل پسې بدلون موندلی، همدا المل دی چې  ه باندې يوه لسيزه کې د  دا چې په تېره 

وري. ه  ندونو ته هم د شک په سرت ر تونو او  اغيل کرزي وروستيو غو ډېری افغانان د 

ي، چې له امریکا رسه اغلی کرزی پر خپل همدغه دري ودرې تينې خو که  ون نه السليک کوي او د ر امنيتي ت

تنه کوي، په هېواد کې دننه او بهر به، تر ډېره د خلکو مالت خپل  خه د فعال رول لوبولو غو سولې لپاره له امريکا 

ي. ک

تيا: و کې نيم د سولې په ه

کې د فکر او عمل ادارې له خوا مه) د پاکستان په پالزمېنه اسالم آباد ۲۹مه او ۲۸د جنورۍ په ۲۰۱۴تېره اوون (د 

وړ شوی و، چې پکې د افغانستان او  (په افغانستان کې د سولې او پخالينې) تر نامه الندې يو لوی کنفرانس ج

ون  ونکو هم  ې ېرو او  ينې نورو سيايس  وندونو پر مرشانو رسبېره،  پاکستان د ډېرو مهمو مذهبي او سيايس 

ی و. ک

وند مرش ء  عت عل عت د ج (س) مرش موالنا سميع الحق، د ج ء  عت عل موالنا فضل الرحمن، د ج

زی، د  وند مرش محمود خان ا تونخوا  وند مرستيال، د پ اسالمي مرش سید منور حسن، د تحریک انصاف 

تونخوا وايل انجنیر شوکت خان، د اسالمي حزب (حکمتيار)  ، د خیرب پ وند مرش افراسیاب خ عوامي نشنل 

، په افغانستان کې له بهرنيو اډو رسه د مخالفت جبهې مرش انجنیر احمدشاه احمدزی، د  استازی ډاکرت غیرت به

و مولوي شهزاده شاهد او حاجي - اسالمي حزب (ارغنديوال کابل) استازی مولوي جانباز رسفراز، د سولې شورا غ
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ونکی استاد دين محمد، د سويل شورا د مرش او اسالمي جمعيت په استازيتوب  ې عبدالستار مراد، افغان لیکوال او 

ونوالو ته يې  ن هغه کسان وو، چې د کنفرانس  محمد زمان مزمل او دکتور صفت هللا قانت، د ډېرو نورو تر

ې. ويناوې وک

ي، په دې اړ  ه ډول را ن اړتيا ده، دا چې سوله  ولو نظر دا و، چې سوله او سولې ته ژمن پاتې کېدل لوم ه د 

ندونې د يادو شوو کسانو له خوا وشوې، يوه خربه چې د دغو کسانو په ويناوو کې پرې توافق و، دا  ر ډول ډول 

ې نتيجه نه ورکوي، دغه راز بله  و چې په افغانستان کې سوله رانه يش، په پاکستان کې هم د سولې ه وه چې تر

ن ا ينو نورو ويناوالو اشاره ورته کوله، خربه دا وه، چې د فکر او عمل ادارې مرش محمد اصف لق و همدا راز 

ون نه لري. چې په کنفرانس کې يو مهم اړخ (طالبان) 

و چې طالبان د سولې په اړه کېدونکو خربو اترو کې مخامخ  ول لوري دې پايلې ته رسېديل دي، چې تر اوس 

ې وي. ې به نيم برخه وانه خيل، د سولې هر ډول ه

ه غواړ  ي؟کېل لوري 

و کاله وړاندې نيولی  ته ده،  ون نه السلیکول او د سولې غو ، چې له بهرنيانو رسه د ت اغيل کرزي دا دري که 

وديل وای، چې سولې  ه په ولس کې خواخوږي درلودالی او دا ډول په عمل کې به يې  ترل وای، اوس به يې ل

ولو ته ژمن دی؛ حال دا چې په تېرو دولسو کلونو کې ډېری شنونکي  په دې نظر دي، چې د سولې پر وړاندې تر 

اغلی کرزی و. لوی خن خپله 

ي او دی غواړي، هغه  اغيل کرزي دوره به ختمې اکنو لپاره درې مياشتې پاتې دي، د  اوس چې د ولسمرشيزو 

ي، خو دا به ډېره عجيبه ای، اوس يې په دريو مياشتو کې وک وي.کار چې په دولسو کلونو کې يې ونه شو ک

کېل اړخونه سولې ته ژمن نه دي، امريکا غواړي چې  اصيل خربه دا ده، چې الهم امريکا، ولسمرش کرزی او نور 

ي، چې  ه وک ي او طالبان د سولې په نوم، پر بې معنا او بې هدفه خربو تېربايس او بل لوري ته ه سيايس لوبه وک

يي.په دې رسه د طالبانو نظامي ضعف او سيايس کمزورتيا ن يوالو ته و

ي، له امریکا  خه امتيازات ترالسه ک ه کوي، چې په دې پلمه له امريکا، طالبانو او افغان ولس  ولسمرش کرزی ه

خه وغواړي، چې له امريکا رسه يې  ې کانديد راتلونکی ولسمرش يش، له طالبانو  خه وغواړي چې د ده د خو

ي او په افغان حکو  ه دې وک ه ده، د ده نن ېدلو ج ن اکنو د  خه د  ي، يا هم له ولس  ون وک مت کې 

ۍ کېني. و نور کلونه هم د واک پر  ي، چې  امتياز ترالسه ک
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که چې سوله له  کاري؛  اکنو تررسه کېدلو ته ژمن  ت ته او نه هم د  ين اغلی کرزی نه د سولې  الهم 

کله نه يش کوالی، چې پ خه غواړي او پاکستان هې ه افغانستان کې سوله راويل؛ او نه هم پاکستان دومره پاکستان 

تنې ومني؛ خو بيا هم  واک او زور لري، چې پر طالبانو فشار راوړي، چې د سولې په نوم د افغان حکومت غو

ايل لري. اغلی کرزی د سولې اړوند خربو ته مرشوط  ېرنې شته دي، چې اوسمهال  داسې ان

ي چې طالبان به اغلی کرزی خپل رشطونه لري، چې طالبانو ته يې په پ ډول پېغام استولی دی، خو داسې برې

اغيل کرزي د کمزورتيا په وخت کې، د هغه رشطونو ته غوږ کې نه ږدي. او او د  په هې ډول په دغه حساس پ

ران دی، د امریکا د ولسمرش او  کل يې  خه له دومره فشار رسه مخ دی، چې ا ول کې کرزی له مختلفو لورو  په 

لوالې فشارونه او دا ډول د طالبانو نظامي فشار. ل  د دیموکراتانو فشار، په کوردننه د ش

ي، کله چې اسالمي حزب  ه ډول واک انحصار ک ه کې دی، چې  اغلی کرزی په دې ه خو بيا هم 

اکنو لپاره ا لوالې (عبدهللا عبدهللا) د راتلونکو ولسمرشيزو  ل  ، سماليس يې قطب (ارغنديوال) او ش ئتالف وک

اغلی جمعه خان همدرد، قايض محمد ام  ، په اوسني وخت کې  الدين هالل د هغوی په مقابل کې راپورته ک

ي او په راتلونکو  خه جال ک ي له ارغنديوال  ه کوي، چې د اسالمي حزب غ وقاد او محمد اکرب بارکزی هم ه

ه کمپاين وک  اغيل کرزي په  ي.اکنو کې د 

و  وندونو ووېشې تر ه، چې طالبان هم په ډول ډول نومونو او  ه وک تر اوسه خو امريکا او افغان حکومت ډېره ه

ې وخت مخ په ختمېدلو دی او  ي، چې د ج د سولې دروازه په يو مخيز ډول بنده يش؛ خو اوس داسې برې

رانه ده او ډې ې ډېره  ر دقت غواړي.سيايس لوبه پېل شوې، چې سيايس لوبه تر ج

ه ويش؟ د سولې لپاره بايد 

اوسمهال هم د طالبانو او امريکا ترمن د مخامخ خربو او بيا وروسته د بین االفغا تفاهم لپاره وخت او چانس شته 

ه  دې شوې دي، چې د سولې لپاره يو  وانتانامو د بنديانو د تبادلې خربې ن ي، چې د  که داسې ویل کې دی؛ 

ل مخکې له مخکې پرمخت دی؛ ط لې خربې پيل يش، خو طالبان دا  البان او امريکا دواړه غواړي، چې بيا 

اکنو لغوه کول او  وانتانامو بنديانو خالصون او تبادله، د  خه امريکا باید ومني، د  رشطونه لري، چې يو له هغو 

تل او له افغانستا ول، د امريکا له خوا په افغانستان کې د اډو نه غو يانو د وتلو اعالن.ن نه د امريکايي پو
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ې د دوام لپاره پیسې هم نه لري او نه هم د امريکايي  له بلې خوا امریکا نور په افغانستان کې د درنې او اوږدې ج

و د يوه  ي، تر ي او د سولې الره غوره ک خه وو ن  رستېرو د مرګ ژوبلې زغم لري، غواړي چې له ج

ه پای ته ورسوي.جوړجاړي له مخې له افغانس رانه او له اقتصادي پلوه درنه ج ي او دغه اوږده،  خه وو تان 

ې دي، چې نه غواړي هغه تېروتنې بيا تکرار يش، چې په  ندونې ک ر بلخوا طالبانو هم وخت ناوخت داسې 

ې المل شوې. ې او د کورن ج نويیمه لسيزه کې مجاهدينو وک

(طالبان، افغان حکومت او دا چې مذاکرات او خربې په خپل ذا کېل اړخونه  ې برخه ده، که  ت کې د  ج

ن يې بايد خربو ته  ر کې زور ازمايي کوي، نو تر ې په ډ ې ته دوام ورکوي، يو له بل رسه د ج امريکا) ج

هم کېني.

ېرې، چې غواړي افغانستان ته امن او سوله رايش، بايد کرار  ، له دغه راز افغان ولس او هغه سيايس  کې نه 

تينې سولې ته الر  ه ده او باالخره يوې ر ولو په  ي چې سوله د  کېلو اړخونو رسه خربې ولري، هغوی چمتو ک

هواره يش.

ي او د  ه وک ې ډله هوک کېلې غاړې پر يوه درېيم ولې  ولو غوره الر همدا ده، چې د افغانستان په قضيه کې  تر 

په درېدلی به له ک وم چل او فرېب ورکولو پرته بيا پيل يش. پایسولې په 
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