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واحد فقیري

زنګاوات او عواقب ئې
د زنګاوات قتل عام څو تاریخي عواقب لرالی سي او ښایي د افغان -امریکن اوسني ترېنګلي روابط بنیادي بدل
کړي .بر عالوه ،ښایي د دواړو هېوادونو په تاریخ کي هغه مهمه پېښه وي چي د امریکایي ځواکونو دخروج
پروسه یې

ال چټکه کړې وي .ځکه د زنګاوات تراژیدي پداسي وخت وسوه چي څه موده پخوا د طالبانو پر

جسدونو باندي د امریکایي عسکرو د میتیازي کولو عکسونه  ،بل ځل په بګرام کي د قران مجید د سوځولو مرګاني
اعتراضونو  ،او دا پال د کندهار غم لړلې کیسه پېښه سوه.
اول ،ښاغلي کرزي له کلیو او بانډو څخه د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه وکړه .البته حقیقت دا دی چي په کلیوالي
سیمو کي د بهرنیو پوځیانو دروند حضور د عامه افغانانو او ناټو تر مینځ مدام ټکرونه ایجاد کړي دي .د ځایي خلګو
او ناټو تر مینځ یې بد ګوماني او سو تفاهم زیات کړی دی .یو ټکر همدا د پنجوایي د بې ګناه خلګو قتل وو .مګر
حقیقت دا هم دی که چیري په کلیوالي سیمو کي بهرني عسکر نه وي ،طالبان به هغه ځایونه ډېر ژر قبضه کړي .همدا
اوس ،په اکثرو ولسوالیو کي د کابل حکومت حاکم ندی ،او نه هم یو داسي نظامي قدرت لري چي له طالبانو سره دي د
مقابلې انګېزه ،سراسري اتحاد ،او یا جنګي توان ولري .مانا طالبان به ښه مېله وکړي.
دوهم ،کرزي صاحب ویلي دي چي د امریکایي عسکرو د وتلو او انتقال نېټه دي د  ۱۳۲۲پر ځای د  ۱۳۲۰مینځ ته
را لنډه سي .دا خبره په امریکایانو کي هم زیات مشتریان لري .په متحده ایاالتو او په ګرده غرب کي ،د عامه افکارو
هره تازه سروې همدا میالن ښیي.
درېیم ،په قطر کي به د طالبانو او امریکایانو خبري ګراني کړي .فعال طالبانو د امریکایي دپلوماتانو سره د خبرو د
معلق کولو خبر ورکړی دی .هغوی وایي دا خبري یوازي د بندیانو د خالصون لپاره وې ،امریکایانو د « وعدې په
خالف» عمومي خبري په ګډي کړې .طالبان ښایي پدې ګومان وي چي امریکا او ناټو په کمزوري حالت کي دي او
کېدای سي چي زیات امتیازات ځیني تر السه سي.

واشنګټن او نور غربي هېوادونه د افغانستان په اړه د شدید

داخلي مخالفت سره مخامخ دي ،او د خبرو د بیا پیلولو لپاره به څه امتیازات هم ومني .طالبانو دا مسله درکه کړې بویه.
څلرم ،د عدالت د تامینولو لپاره امریکا باید د کندهار د قتل عام مسول عسکر یا عسکران ژر تر ژره محاکمه او
سخت مجازات کړي .تحقیقات باید شفاف او مستند وي .د قربانیانو کورنیو ته باید په کافي اندازه مالي جبران ورکړه
سي.

ښاغلی اوباما ژمنه وکړه چي عدالت او انصاف به عملي کړي.

هغه د زنګاوات قربانیان د خپلو بچیانو او

عزیزانو سره مقایسه کړل .د متحده ایاالتو د ریس جمهور په شمول زیاترو عالي رتبه امریکایي چارواکو عفوه غوښته،
او خپل ژور تسلیت او خواخوږي یې اعالن کړه .خو هیله ده چي د مجرم د محاکمې او مجازات موده لنډه او شفافه
وي ،ځکه داسي جنایت کار په هره ټولنه کي خطرناک او مرګانی وي .پای
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