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 یو څوک باید مالمتي ومني
 

په افغانستان کي وروستیو چټکو تحوالتو او په وروستۍ یوه هفته کي د اته لسو والیاتو سقوط  امریکا، نړۍ او د 
افغانستان حکومت ټول هک پک کړل. که څه هم چي د افغانستان حکومت باید تر هر چا دمخه د دې سقوط انتظار 
لرالی. د آګسټ پر دیارلسمه د امریکا د سي این این ټلوېزیون اعالن وکړ چي امریکا په افغانستان کي خپل د 
سفارت مامورینو ته هدایت ورکړی دی چي ټول کاغذونه او برېښنایی مواد او هر څه چي د امریکا د سفارت مهر 

سي. د دې خبري معنی دا ده چي امریکا، په ولري، او په پروپاګنډ کي استفاده ورڅخه کېدالی سي، له منځه یو
 نیژدې راتلونکي کي، د کابل د سقوط انتظار لري.

جو بایډن، په یوه خبري کنفرانس کي، د یوه خبلایر د دې پوښتني په تقریباً یوه میاشت مخکي د امریکا جمهورریس 
حکومت سقوط وکړي کنه، په قاطع جواب کي، چي له افغانستان څخه د امریکا د قواوو له وتلو سره به، د کابل 

ډول وویل نه! هیڅکله. ځکه چي د افغانستان حکومت درې سوه زره مجهز او روزل سوی پوځ لري او د طالبانو 
 شمېر ایله پنځه اویا زرو ته ورسیږي. 

 د امریکا د اولسي جرګې د خارجي اړیکو د کمېټې مشر ګریګوري میک هم د آګسټ پر دیارلمسه سي این این
ته وویل چي امریکا، په شلو کالو کي، په افغانستان کي څه باندي دوه ټریلیونه ډالر ولګول او هغه هیواد وېزیون ټل

 ته یې څه باندي درې سوه زره پوځ ور تربیه کړ مګر قواوو یې مقاومت ونه سو کړای. 
اخیستی وای ښایي هم د څه  په لسیزه کي را ۱۹۹۰که امریکا له طالبانو سره د وروستیو دوو دریو کالو سلوک د 

کم دوه زره پنځه سوه امریکایانو د وژل کېدلو مخه نیول سوې، هم به په سل هاوو زره بېګناه افغانان نه وای قتل 
سوي او هم به امریکا د دومره زیاتو پیسو لګولو ته مجبوره سوې نه وای. خو له بده مرغه چي امریکا په خپل 

بمبارډول، فتح کول او د خپل الس پوڅي حکومت چي د یوه نېستمن هیواد فرعوني طاقت دومره مغروره وه 
خپل د کښېنول دومره اسان ورته برېښېدل چي پر افغانستان باندي په یرغل کولو کي یې چنداني ری ونه واهه او 

 وکړ.  اولس د خوشالولو لپاره یې، چي د سپټمبر د یوولسمي حملې په غوسه کړي وه، پر افغانستان باندي یرغل
لویه غلطي د امریکا وه او امریکا باید د دې اشتباه او، په حقیقت کي، بشري جنایت بشپړ مسوولیت ومني. هغوی نه 
یوازي پر یوه نېسمتن هیواد باندي د عصري وسلو او حتی په یورانیومو پوښلو راکټونو او مرمیو حملې وکړې بلکه 

کسان ورباندي حاکم کړل چي ټول غله او مشهور فسادیان ول. او په  د افغانستان د فتح! کولو په نتیجه کي یې داسي
ډېر لږ وخت کي یې په جهان کي د فاسد ترین رژیم نوم ورته وګاټه. د دې کار مستقیم مسوولیت ځکه امریکا ته 

ې او که چیري امریکا ووایي چي د یرغل په سر کي ی راجع کیږي چي هغوی دا ټول کسان د جهاد له وخته پېژندل
مال پر ټلوالي یې تکیه کړې وای نو بیا خو یې وروسته په حکومتي دستګاه کي شبل څوک نه لرل او باید چي د 

 تغییر را وستالی سوای او دا کار یې په شل کاله کي ونه کړ. 
د  د افغانستان مقاماتو چي په هغه هیواد کي د امریکا د پوځي اډو ودانیو، پوځي لګښتونو او د امریکایی عسکرو

وینو تویېدلو، وژل کېدلو او معیوبېدلو ته کتل فکر یې کاوه چي امریکا په افغانستان کي داسي ستراتیژکي او مادي 
ګټي لري چي په هیڅ توګه یې له السه ورکوالی نه سي او په دې حساب باید د تل لپاره په دې هیواد کي پاته سي. 

داسي شخصي رفاقت پیل کړی وو چي ښایی د جمهورریس جورج بوش خو د جمهورریس حامد کرزي سره 
 امریکا په تاریخ کي هیڅ جمهورریس د دریمي نړۍ د یوه هیواد له مشر سره نه وي کړی. 

ته ژوندۍ وي چرګه به ترقیام» فکر کاوه چي دا  د افغانستان ټولو عالي رتبه او پایین رتبه پوځي او ملکي مقاماتو
لویي او وړې کر نه کاوه چي امریکا به یو وخت خپلي څه د پاسه سل دوی هیڅ ف« او د سرو زرو هګۍ به اچوي

ې خوشي کوي او دا خو یې بیخي فکر نه کاوه چي یوه ورځ به امریکا د سهار پر دوې بجي، په تپه تیاره پوځي اډ
بجي،  کي، د بګرام له هوایی اډې څخه وزي او اشرف غني او امنیتي او دفاعي مقامات به یې ایله د سهار پر اته

 چي د بګرام په اډه کي چور پیل سوی وو، د امریکا د تېښتي اطالع تر السه کوي.
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او چي ژمی سو نو نه یې د  لد افغانستان مقاماتو، د چورچورکي په څېر، ټول پسرلی او دوبی په واه واه تېر کړ
شپې د تېرولو ځای او نه یې د خوړلو دانه درلوده. دوی ټولي پیسې خپلو جېبونو ته واچولې، په داخل او بهر کي 
یې بنګلې په جوړي کړې، بانکونه یې ډک کړل، د حکومت واګي یې بې صالحیت ترینو او فاسد ترینو کسانو ته 

مخ وجود درلود ځکه دوی فکر نه کاوه چي د امریکا غوندي جبار قوت په وسپارلې. پوځ یې زیاتره د کاغذ پر 
رونه به یوه ورځ طالبان را پاڅیږي او ښا ، چي د دوی په فکر، تر قیامته به په افغانستان کي وي، مقابل کي به

دي کول که پوځ خواته ډېره لږه توجه کړې وای نو د طالبانو لپاره به د ښارونو النالندي کوي. که دوی د خپل 
د سین این این مشهور مبصر فرید زکریا د آکسټ په دیارلسمه د غیرممکن نه وه نو ډېر ګران خو به حتماً وه. 

افغانستان د ښارونو د سقوط د عمده علت په باره کي وویل چي د افغانستان حکومت د دښمن په مقابل کي پوځ نه 
 درلود. د پوځ یوازي شمېر موجود وو او پوځ نه وو.

ت د طالبانو په قوت کي ری نه وو وهلی نو له هغوی سره یې د سولي د نګه چي د افغانستان حکومت هیڅ وخڅر
اود سولي له مسلې سره یې، چي د افلغانستان اولسونو د وینو په  کولو او د سولي د خبرو ضرورت نه احساساوه.
ه وخت کي یوه تش په نامه د سولي د جمهورریس حامد کرزي پ څېر ضرورت ورته درلود، تشي لوبي کولې. 

شورا جوړه سوه او تقریباً څلور سوه بېکاره کسان یې پکښي غړي کړل. د شورا رییس د مجاهدینو پخوانی 
جمهورریس برهان الدین رباني وو چي د میاشتي یې شل زره ډالره تنخوا درلوده او نور غړي یې چي له پنځو 

درلودلې هغه کسان ول چي یا رباني او یا کرزي پېرزوینه ورباندي  څخه تر لسو زرو ډالرو پوري یې تنخواوي
د سولي له حیاتي مسلې سره دا لوبه تر وروستیو شپو ورځو پوري روانه وه؛ تر څو چي جمهوررییس درلوده. 

ټولو اشرف غني د عبدهللا عبدهللا د خوشالولو لپاره د سولي یوه عالي شورا جوړه کړه او د هغې نتیجه هغه سوه چي 
ولیده. په جرأت سره ویالی سم چي نه کرزي او نه اشرف غني د سولي په الره کي یو ګام پورته کړی او یا یې یو 

 چي د سولي سره ریښتونې عالقه ولري. وو داسي تن د سولي د خبرو لپاره ټاکلی 
پخواني جمهورریس  اشرف غني باید هغه وخت ال د امریکا په نظر کي خپلي بې اهمیتی ته متوجه سوی وای چي

ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره په قطر کي د سولي خبري پیل کړې او اشرف غني ته یې له سره اطالع ورنه کړه. 
امریکا چي له طالبانو سره هره فیصله کړې وي هغه تر اوسه پوري چاته معلومه نه ده او دا به وروسته معلومیږي 

سیاسمتدار په حیث، تر اوسه هم ال د مسلې عمق ته متوجه سوی نه  خو اشرف غني، د یوه هوښیار او عالم سړي او
او که متوجه سوی وي نو په ښکاره یې څه ویلي نه دي. د قطر د موافقې، چي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دی 

ا د کال د فبروري پر نهه ویشتمه السلیک سوه د دریمي برخي په دوهمه او دریمه ماده کي، د امریکا له خو ۲۰۲۰
 طالبانو د پېژندل کېدلو او له هغوی سره د یوه حکومت په توګه سلوک کولو په باب تقریباً صراحت سوی دی.

ــ متحده ایالتونه او د افغانستان اسالمي امارت، چي متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پېژني او د طالبانو په ۲»
غواړي او هیله لري چي د متحده ایالتونو او د بین االفغاني  نوم یې پېژني، یو له بل سره مثبتي اړیکي ټینګول

 ډیالوګ او مذاکراتو له الري تر جوړ جاړي وروسته د نوي افغان اسالمي حکومت تر منځ اړیکي مثبتي وي.
متحده ایالتونه به د بین االفغاني ډیالوګ او مذاکراتو له الري تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسالمي ــ ۳

 «مت لپاره د بیا رغولو اقتصادي مرستي غواړي او په کورنیو چارو کي به یې السوهنه نه کوي. حکو
هغه وخته پوري تقریباً الس تر زني ناست وو چي طالبانو د اولسوالیو او اشرف غني ال هم ویښ نه سو او تر 

وروستیو یال امرهللا صالح له نیولو ته مخه کړه. د اشرف غني او د هغه د لومړي مرست وروسته د مهمو سرحدونو
 ویښ سوي. اوس به ګورو چي وروسته څه پیښیږي. څخه داسي معلومیږي چي دوی ال اوس هم نه دي اظهاراتو

 
 پای
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