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 ناکامي د چا ده؟

 

پوځي الوتکي باندي د خلکو هجوم او په میدان کي د لس  د یکشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کي پر امریکایي 

هاوو زرو افغانانو یوې او بلي خواته ګرځېدل او د خنډونو ماتول ټولي نړۍ ولیدل. څوک به دا څرنګه ومني چي په 

لي،  دې هیواد کي د نړۍ تر ټولو سترطاقت متحده ایاالتو پوره شل کاله تېر کړي، څه باندي دوه ټریلیونه ډالر یې لګو

عسکر یې پکښي وژل سوي او په لکونو افغانان یې وژلي دي او باالخره د یوه هوایی میدان  ۲۴۰۰خپل څه باندي 

امنیت داسي حال ته رسیږي. امریکا نه سوای کوالی چي د خپلو ډیپلوماټانو، ترجمانانو او خدمتګارانو ایستل یې لږ 

چي د امریکا حکومت د آګسټ پر څوارلسمه د خپلو   ترلږه لس ورځي مخکي پیل کړي وای؟ داسي خو به نه وي

اتباعو د را ایستلو فیصله کړې وي او پر پنځلسمه یې خپلي پوځي الوتکي د کابل هوایي میدان ته لېږلي وي؟ دلته دا  

سوال پیدا کیږي چي امریکا ولي دونه بېځایه تلوار وکړ. د دوی سفارت او اتباعو ته  کوم خطر متوجه وو؟ پر کوم 

ارت یا د خارجیانو پر کوم دفتر باندي حمله سوې او څوک وژل سوي وه. د دوی کوم ترجمان یا کوم مامور چا سف

وژلی یا تهدید کړی وو؟ که دوی وایي چي له  خپلو متحدینو او وفادارانو غم ورسره وو نو دوی ته خو د افغانستان 

 ښود؟ټول حکومت او پوځ وفادار وو هغه یې ولي پر سپین میدان پرې

له دې وروستی بې نظمی څخه ښکاري چي امریکا، دا تیر شل کلونه، په افغانستان کي له څونه بې احتیاطی څخه کار  

اخیستی دی. داسي ښکاري چي نه یې دې هیواد ته د هیواد او نه یې اولسونو ته د انسانانو په سترګه کتلي او د  

ځکه سمه وي چي امریکا د بُن له جرګې څخه تر نن ورځي   روباټونو خیال یې ورباندي کاوه. دا وروستی خبره به

پوري یو ځل هم د افغانستان اولس او یا هغو منورینو ته مراجعه ونه کړه چي د دوی تنخوا یې نه وه اخیستې او دوی  

 ته یې خپله وفاداري ثابته کړې نه وه.  

وري سم معلوم نه دی، له لومړي سره په  امریکا، لکه څرنګه چي پر افغانستان باندي د حملې هدف یې تر اوسه پ

دروغو را والړه کړې وه او همدغو دروغو یې که د دوی سر خوړلی نه وي نو په نړۍ کي خو یې یوه لویه بدنامي  

ورپه  نصیب کړه. د واشنګټن یوه مبصره   مارګریت سولیوان   د دوشنبې د ورځي په ګڼه کي لیکي » د متحده ایاالتو  

و، په افغانستان کي د اته لس کلن جنګ په جریان کي یوه ورځ هم خپلو خلکو ته ریشتیا ونه ویل. عالي رتبه مقامات

خلکو ته یې ویل چي هر څه ګل و ګلزار دي او دوی پوهېدل چي هیڅ شی پر الر نه دی. دوی له خپلو خلکو څخه تر  

 پایه پوري دا انکار نه منونکی حقیقت پټ کړ چي دا جنګ د ګټلو نه دی.« 

ریکا له لومړۍ ورځي په افغانستان کي پر جنګ ساالرانو، داړه مارانو او مفسدینو باندي، چي ټول یې پېژندل، تکیه  ام

وکړه او دې کار ته یې تر وروستۍ شېبې پوري دوام ورکړ. که ملګرو ملتونو هر کال افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد  

په باره کي رپوټونه خپاره کړل، که د دوی خپلو ورځپاڼو او  نظام باله، که د دوی د سیګار موسسې هر کال د فساد 

خبریاالنو مضامین نشر کړل او که افغان منورینو، په داخل او خارج کي، شکایتونه وکړل د امریکا حکومت غوږونه 
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ونه لوباوه کاڼه واچول. تر ټولو بده خبره دا ده چي امریکا د افغانستان د حکومت په تقویه کولو کي تقریباً هیڅ رول 

 بلکه په لوی الس یې کمزوری کړ.

د حامد کرزي د حکومت خبره خو به پرېږدو؛ د اشرف غني حکومت یې، له لومړۍ ورځي کمزوری کړ. د دې  

پرځای چي اشرف غني یو قوي حکومت جوړ کړي د هغه قوت یې پر دوو مساوي برخو ووېشی او دوه سری  

په نړۍ کي بل مثال نه وي درلودلی او که یې مثال درلودلی وي نو  حکومت یې ورته جوړ کړ. داسي حکومت ښایي 

حتماً به د اشرف غني د حکومت په څېر ناکامه وو. دا تجربه د اشرف غني د حکومت په دوهمه دوره کي هم تکرار  

 سوه او دا ځل خو ال عطا نور او دوستم هم ورته را ولوېده. 

شوراګانو، چي له کاله یې په سل هاوو زره ډالره معاشونه اخیستل،  د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو د سولي

له طالبانو سره تقریباً هیڅ تماس نه درلود او که یې درلود نو چنداني موثر نه وو. د امریکا پخواني جمهورریس ډانلډ 

اکټرزلمی خلیل  ټرمپ،، پرته له دې چي د اشرف غني له حکومت سره تماس ونیسي، د طالبانو لپاره خپل استازی ډ

زاد قطر ته واستاوه او له طالبانو سره یې د سولي خبري پیل کړې. دې خبرو له افغانستان څخه د امریکایی پوځونو د 

ایستلو، د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو او دوه اړخیزي موافقې ترالسه کېدلو تر سرحده پوري دوام وکړ او اشرف  

پخپله د یوه دوست حکومت، چي  اساس یې پخپله امریکا ایښی وو، بې اهمیته کول غني ته چا رپوټ قدر ورنه کړ. دا 

 او په لوی الس کمزوری کول وه.

کال د مې تر میاشتي پوري به خپل ټول عسکر له   ۲۰۲۱که څه هم چي ټرمپ له طالبانو سره موافقه کړې وه چي د  

ه یې د سپتمبر میاشتي ته وځنډوله. له افغانستان څخه د  افغانستانه باسي خو جو بایډن دا کار غیر عملي وباله او خبر

امریکا د پوځونو د ایستلو په برخه کي د جوبایډن له اعالن سره سم، په افغانستان کي د اولسوالیو سقوط پیل سو.  

امریکا د اشرف غني حکومت ته دومره په بې اهمیته سترګه وکتل چي د جوالی پر دوهمه یې خپل عسکر د سهار په  

وې بجې په تپه تیاره کي وایستل او د اشرف غني حکومت، د امریکا په دومره مهم اقدام، ایله د سهار په اتو بجو خبر د

سو. په داسي حال کي چي ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدهللا، چي هیڅ وخت یې پر یوه بل اعتماد نه درلود، د جون د  

ریس جوبایډن ژمنه ورسره کړې وه چي د افغانستان د حکومت تر  میاشتي پر څلېرویشتمه، امریکا ته تللي او جمهور

څنګ به ودریږي. که دې دوو محترمینو بیا هم د امریکا د جمهورریس په وعده باور کړی وي نو دواړه به حتماً ډېر 

 ساده او یا بې وسه خلک وه.  

ه خبلایر دې پوښتني ته چي له  د جوالی د میاشتي په سر کي، جمهورریس بایډن په یوه خبري کنفرانس کي، د یو

افغانستان څخه به د امریکایی پوځیانو له وتلو وروسته د کابل حکومت د طالبانو په مقابل کي سقوط ونه کړي؟ په 

زغرده وویل چي هیڅ امکان نه لري. ځکه چي افغانستان درې سوه زره منظم او روزل سوی او په هر ډول عصري  

یله اویا زره تنه وي. بایډن په ټینګار وویل چي دی اطمینان لري د افغانستان پوځ وسلو مجهز پوځ لري او طالبان ا

مقاومت کوالی سي. اوس د امریکا د دفاع د وزرات او خارجه وزارت  مقامات او پوځي ماهران وایي چي د طالبانو 

باراتو باندي اچوي چي ولي یې  له خوا د کابل اشغال د دوی لپاره حیرانوونکی وو او زیاتره ماهران پړه پر خپلو استخ

 د امریکا حکومت ته پر وخت د هر څه په باره کي اطالع نه وه ورکړې.

اولسوالی اوښارونه، چي علت یې هر څه وو، پرله پسې سقوط سول او په دې کي شک نسته چي اصلي عامل یې باید  

کابل بې ټکه ټوکه ځکه تسلیم سو چي   د حکومت کمزوري وي. خبره باالخره د اګسټ پر پنځه لسمه کابل ته ورسېده.

اشرف غني له وطنه تښتېدلی وو او بې سر او سامانه مقاومت هیڅ وخت ممکن نه وي، په تېره بیا چي په یوه هیواد 

 کي د افغانستان په څېر ګډوډي وي او عسکرو مخکي له مخکي روحیه له السه ورکړې وي. 

دا لوبه هغوی پیل کړې وه. هغوی نه یوازي پر افغانستان باندي  د دې لوبي اصلي بایلونکي ځکه امریکایان دي چي

هوایي او ځکمنی یرغل وکړ؛ طالبان یې یا ووژل او یا یې له ښارونو وایستل بلکه جوړ سوی حکومت، بشپړه کابینه 

نه   او اساسي قانون یې هم ورته راووړ. که د دوی مطلب د طالبانو له منځه وړل وو نو اوس خو هغوی دا دی دو

زورور سول چي د هغوی درې سوه زره یا فرضي دري سوه زره پوځیان یې مات کړل. اوس د امریکا مقامات او  

پوځي ماهران وایي چي دوی ته د افغانستان حکومت، د خپلو پوځیانو د شمېر په باب، غلط رپوټونه ورکړي وه او د  
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بدتر ازګناه ویل کیږي. امریکا په یوه هیواد څه   پوځیانو اصلي شمېر یې پنځوس زرو ته هم نه رسېدی. دې ته عذر

 باندي درې ټیلیونه ډالر لګوي او د پوځ په حال او شمېر یې خبره نه ده!! 

د دوشنبې په ورځ د  واشنګټن په وخت د ماپښین پر څلور بجې جمهوریس جو بایډن ملت ته، د افغانستان په باب، وینا  

ټرمپ او د افغانستان پر فاسد نظام واچوله. جو بایډن وویل چي، په   وکړه او ټوله پړه یې پر پخواني جمهوریس

افغانستان کي، د امریکا هدف د القاعده له منځه وړل وه او دا کار مو بشپړ کړی دی. امریکا د هیڅ هیواد د جوړولو  

ه په افغانستان کي پاته او آبادولو مسوولیت نه لري دا د هر هیواد د خپلو حکومتونو او خلکو کار دی. امریکا تر قیامت

 کېدالی نه سوای.

که څه هم چي امریکا خو په کابل کي د خپل سفارت پر سر خپل بیرغ را کښته کړ او ژمنه یې کړې ده چي خپل ټول  

ډیپلوماټان به له هغه هیواده راباسي مګر په دې برخه کي ښایي له یوې غټي ستونزي سره مخامخ سي. د امریکا  

کال څخه مخکي طالبان نه دي چي یوازي پاکستان په  ۲۰۰۱ت ته توجه وکړي چي دا هغه د حکومت باید دې حقیق

رسمیت پېژندل. چین او روسیې، چي په اسیا او نړۍ کي د امریکا تر ټولو لوی رقیبان دي، د وخته ال ویلي دي چي  

دی، بیا به نو امریکا له یوه   دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. که دا کار وسي، چي زه فکر کوم کېدونکی

لوی ډیپلوماټیک مشکل سره مخامخ سي او ښایي ډېره ژر مجبوره سي چي له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکي ټینګ  

 کړي. دا که د امریکا لپاره یوه بله ناکامي نه وي نو د شرم خبره خو به حتماً وي.

نظر، د افغانستان په برخه کي،  اصلي بایلونکي د   په هر صورت، هر څوک پړه پر یوه او بل اچوي؛ خو زما په

افغانستان منورین دي. تر څو چي په یوه ټولنه کي قوي اپوزیشن موجود نه وي په ټولنه کي د ظلم، فساد،  

نیمګړتیاوواو د حکومتونو د خود سریو مخه نه سي نیول کېدالی. او د اپوزیشن جوړول د منورینو کار دی. اولسونه 

رهبره حرکت نه سي کوالی. منورین یا سرداران یا جنراالن  باید مخته سي او اولس به ورپسي ځي.  هیڅ وخت بې 

زما چي په یاد دي، د خلقیانو له زمانې څخه، تر اوسه پوري منورینو په هر حالت کي شکایتونه درلودلي او پر دې  

ر هغه وخته پوري هیڅ هدف ته رسېدل  یوه خبره یې اتفاق سره کړی دی چي تر څو پوري اتفاق او اتحاد نه وي ت

ممکن نه دي. دا البته ډېره ښه خبره ده خو په عمل کي نه په داخل او نه په خارج کي داسي یوه ډله منځته راغله چي د  

اتفاق لپاره یې یو ریښتونی ګام پورته کړی وي. او که کومه ډله احیناً منځته راغلې وي هغه  به دونه کمزورې وه چي 

ې احساس سوی نه دی. بلکه بده ال دا ده چي په دې وروستیو وختونو کي، چي په سل هاوو سایټونه منځته موثریت ی

 راغلي دي، افغانانو د نفاق او تعصب اور بلولو ته زور ورکړی دی او ال یې هم د اتفاق کولو زمینه له منځه وړې ده. 

هیوادونو د منورینو په خالف، یو بل د کاغذ پر مخ هم  موږ افغان منورین، د متمدنو او پرمخ تللیو او حتی ګاونډیو 

تحمل کوالی نه سو. موږ د خپلو نورو منورینو مضامین او لیکني، زیاتره، د دې لپاره لولو چي ګوندي کومه خال 

 پکښي پیدا کړو او کله چي مو خال پیدا کړه نو د سالم انتقاد پر ځای ریشخندولو او توهینولو ته مخه کړو. موږ فکر

کوو چي د بل په توهینولو او سپکولو کي زموږ لویوالی دی په داسي حال کي چي خبره هر وخت برعکس ده. که 

موږ یو بل ونه زغمو او له هر چا څخه دا تمه ولرو چي زموږ سره په سلو کي سل توافق ولري، چي دا تقریباً غیر 

ی. په دې صورت کي هیڅ وخت هغه اتحاد او  ممکنه ده، او که یې ونه لري نو هغه زموږ مخالف څه چي دښمن د

اتفاق، چي ټول منورین یې د سولي د مقدسي کلمې په څېر پر ژبه لري تر السه کېدالی نه سي. د اوسنیو بدمرغیو ګناه  

 چي د هر چا ده وي به خو موږ هر یو باید خپلو ګرېوانو ته سر ټیټ کړو. 
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