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 2/1۱۱/1۱22          عبدالباري جهاني
 

 خارجي قواوي تر کله؟
 

نکي په د نیویارک ټایمز ورځپاني د چارشنبې په ورځ په افغانستان کي د متحده ایاالتو د پوځي قواوو د راتلو 
بارک اوباما ته پیشنهاد کړی  جمهورئیساو ویلي یې دي چي د دفاع د وزارت مقاماتو  باب یو لنډ ربوټ خپور کړی

د بین المللي قواوو جنګي ماموریت پای ته رسیږي نو په دی چي کله د روان کال له ختمیدلو سره په افغانستان کي 
ه وروسته لیکي چي ورځپاڼ .یږي او یا به ټولي قواوي را وزيهغه هیواد کي به یا د امریکا لس زره پوځیان پات

نال ورځپاڼي پر دې رپوت باندي له تبصرې کولو څخه ډډه وکړه چي ویل یې د وال سټریټ ژور حکومتي مقاماتو
کال د جنوري تر  2/1۲نظر کي لري چي خپلي قواوي ژر له افغانستان څخه را وباسي تر څو چي د  پوځ په

د . دوره ختمیږي، په هغه هیواد کي د امریکا یو عسکر هم پاته نه وي مااوبا مهورئیسجمیاشتي پوري چي د 
تر اوسه پوري د  جمهورئیسنیویارک ټایمز ورځپاڼه وروسته د خارجه وزارت د یوې نطاقي له قوله لیکي چي 

کال څخه وروسته د امریکا د  2/1۱پوځیانو د وروستي شمیر په باب فیصله نه ده کړې؛ مګر دې وویل چي که، له 
پوځیانو د دریځ په باب، د دواړو خواوو ترمنځ موافقتنامه السلیک نه سي نو د ناټو او امریکا ټول پوځیان به له 

موږ یې نه غواړو او موږ په دې عقیده یو چي دا حالت د افغانستان په  دا هغه حالت دی چي. افغانستان څخه وزي
 .خیر هم نه دی

په همدغه ورځ مي د افغانستان د ملي ژورنالیسټانو په نمایندګي د محترم عبدالحمید مبارز په قلم یو لنډ او له  
یکا سره موافقتنامه کرزي باندي ږغ کوي چي یا دي له امر جمهورئیسمفهومه ډک مضمون ولووست چي پر 

ښاغلی مبارز د افغانستان څخه د امریکا د قواوو د . السلیک کړي او یا به خلک د اطاعت نه کولو نهضت پیل کړي
وتلو په صورت کي خپله ژوره اندیښنه ښکاره کوي او وایی چي که امریکایی قواوي له افغانستان څخه ووزي نو 

او د افغانستان جنوبي سیمي به اشغال کړي او زموږ پوځي قواوي به، طالبان او آی ایس آی به الس سره یو کړي 
. چي نه تنخوا لري او نه مهمات ورته رسیږي، د پاکستان د عصري پوځي وسایلو سره مقاومت ونه کړای سي

کرزي ته وایی چي ستا سیاست افغانسنتان د بربادی لوري ته بیایی او افغانستان د تجزیې  جمهورئیسښاغلی مبارز 
 .لوري ته کشوي

زه د خپل محترم ورور مبارز صاحب، چي یو عمر یې د یوه سپیڅلي او ووطن پالونکي انسان په حیث قلم چلولی 
دی، د نظر سره بشپړ توافق لرم او اندیښنې یې پر ځای بولم؛ خو له خپلو ټولو وطنوالو څخه دا یوه پوښتنه کوم چي 

زره عسکر پراته دي او د دغه شمیر نیمایی د ناټو  ۷۲کي د امریکا  خارجي قواوي تر کله؟ دغه ګړی په افغانستان
 جمهورئیسکه . زرو ته رسیږي ۶۵عسکر فعالیت کوي، چي په دې حساب د ټولو خارجي قواوو شمیر زیات وکم 

کرزی له متحده ایاالتو سره موافقتنامه السلیک کړي نو په هغه صورت کي به امریکا په افغانستان کي، د لسو 
درې څلور کاله مخکي په افغانستان کي د .نو لپاره، له لسو څخه تر پنځه لسو زرو پوري پوځیان پریږديکلو

څوک ویالی سي چي په هغه وخت کي امنیتی وضع تر اوسني . زرو ته رسیدی /1۶خارجي قواوو شمیر تقریبا 
زه دا خبره منم چي که د . ب سوی دیحالت بهتره وه؟ او یا د امریکا او ناټو د قواوو د کمیدلو سره امنیت هم خرا

امریکا قواوي په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزي، افغانستان د یوه داسي داخلي خونړي جنګ خطر تهدیدوي 
د لسیزي جنایتونه او  /1۹۹داسي تباهی به راسي چي له خلکو څخه به د . کي به یې لیدلی نه وي تأریخچي په خپل 

د لسیزي په لومړیو کلونو کي یې افغانستان تباه کړ،  /1۹۹اوس هماغه کسان، چي د  تباهۍ هیري کړي؛ ځکه چي
 .د قدرت پر ګدی ناست دي، او الیې جنایی او تخریبي قدرت تر سل چنده زیات سوی دی

 .محترم ولي احمد نوري په څومره ښه وخت کي د حافظ شیرازي غزل خپره کړې ده
 

 ګر میبینمـون جـه از خـقوت دانا هم  تابلهان را همه شربت ز ګالب و قند اس
 طوق زرین همه بر ګردن خر میبینم  االنـر پــجروح به زیـازي شده مـت پاس

 

زما د خبري مطلب دا دی چي خبره نه په خارجي قواوو کي ده او نه خارجي قواوي تر قیامته زموږ د ستونزو د 
ی سم چي د حافظ شیرازي غزل د افغانستان پر اوسني زه په یقین سره ویال. حلولو او حلیدلو ضمانت کوالی سي
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زموږ کور له داخل څخه خراب دی او چي تر څو پوري د داخل چاره ونه . حالت باندي په سلو کي سل تطبیقیږي
 یو، او ځوانان او شاعران به مو دسي تر قیامته به ګدایی کوو او تر قیامته به له پاکستان او ایران څخه په ویره کي 

 .پټ، اصفهان او میوند په حماسو شپې سبا کوي پاني
لیت یې په غاړه دی دغه ګړی ټول قدرت په الس کي لري او د وهمدغه کسان چي د افغانستان د ټولو تباهیو مسؤ 

امریکا د متحده ایاالت او ناټو، چي موږ د خپل ناجي په سترګه ورته ګورو، پوځي او استخباراتي قوتونه د هغوی 
ایا موږ له دغو قاتالنو او مسلکي داړه مارانو څخه د افغانستان د وضع د بهترولو، امنیت ټینګولو او  .شاته والړ دي

یا امریکایانو او د ناټو نورو غړو ته په خصوصي، عمومي، رسمي او غیر آاو . ثبات راوستلو انتظار درلودالی سو
په دې نه پوهیده چي وطن په غلو او فاسدو  امریکا. رسمي لیدنو کتنو کي سل ځله دغه حقیقت براال سوی نه دی

قاتالنو نه جوړیږي؟ امریکا په دې څه باندي دوولسو کالو کي، چي ټول قدرت ورسره وو، د یوې سالمي او قانوني 
زرو عسکرو نه امنیت ټینګ کړ او نه یې د  /1۶ادارې د جوړولو په الره کي یو ګام پورته کړی دی؟ او که یې په 

و او مداخلو مخه ونیوله نو په لسو زرو عسکرو به څه وکړای سي او تر کله؟ زموږ له لیکوالو، پاکستان د دسیس
. پوهانو او سیاستمدارانو سره دا اندیښنه ده چي که امریکایان ووزي نو بیا به زموږ د پوځیانو تنخوا څوک ورکوي

هغه څه باندي زر میلیارډه ډالره چي تر دا خبره بالکل پر ځای ده؛ مګردې خبري ته خو یو څه توجه په کار ده چي 
که لس کاله نور هم د ډالرو باران وي بیا . موږ به تر کومه پوري ګدایی کوو. اوسه پوري راغلي دي هغه څه سول

اقتصادي حالت به مو . به هم په دوبۍ، امریکا، اروپا او چین کي قصرونه او ویالګاني ورباندي اخیستل کیږي
د زرو ډالرو رشوت او . ي به په اداري فساد او د مخدره موادو په تولید کي لومړی مقام لروهمدغه وي او په نړۍ ک

 .نو ډالرو غله به سرې سترګي ګرځياختالس په ګناه به څوک پلچرخي ته ځي او د پنځو سوو میلیو
. هغه په داخل کي ويدا خبره باید په یاد ولرو چي هم د یوه هیواد د تباهۍ او هم د پر مختګ لومړني علتونه د 

که د تیرو دوولسو کالو امکانات د اهلو کسانو په الس . خارجي عوامل هر وخت دوهمه او دریمه درجه اهمیت لري
لې به دوهمه او دریمه کي وای، افغانستان به په تجارتي او صنعتي لحاظ پر پښو والړ وای، د امنیت او ثبات مسٔ 

ره موادو تولید به زموږ د ملي حیثیت سوال نه وای او نن به افغانستان له درجه اهمیت درلودالی، د غیرقانوني مخد
کرزي به پاکستان ته شل بې نتیجې سفرونه  جمهورئیس. پاکستان سره سیال نه بلکه د پاکستان د سترګو اغزی وای

و چي لیري موږ ضرورت نه لر. دا خبره مبالغه نه ده. نه کوالی بلکه د پاکستان مشران به په زاریو راتلالي
د اعلیحضرت ظاهرشاه او شهید داوود خان په زمانو کي، چي په افغانستان کي نسبي . ي پیښو ته والړ سوتأریخ

زموږ دولت د . ثبات موجود وو، موږ له پاکستان څخه ویره نه درلوده بلکه پاکستان زموږ څخه په عذاب وو
له سهاره تر . مداران او قومي مشران ورته ساتلي وهپاکستان په لس هاوو او په سل هاوو پښتانه او بلوڅ سیاست

څوک موږ ته ویالی سي چي په هغو . ماښامه، په افغانستان کي د پاکستان پر ضد تبلیغات او سیاسي قعالیتونه کیدل
کلونو کي د افغانستان کومو سیاسي مشرانو د پاکستان په خاوره کي د افغانستان پر ضد فعالیتونه او یا ښکاره 

ي شرایط خراب سول نو ګلبدین او احمد شاه مسعود لالبته یوازي هغه وخت چي په افغانستان کي داخ .غات کولتبلی
 .لومړني کسان وه چي د وطن له دښمنانو سره یې السونه یو کړل او د ذوالفقار علي بهوټو دسترخوان ته کښینستل

انستان څخه د امریکا د قواوو سمدستي وتل د زه خپلي خبري خالصه کوم او وایم چي په داسي حال کي چي له افغ
افغانستان لپاره تباهي بولم دا خبره ورسره زیاتوم چي، تیرو دوولسو کلونو وښودله چي، د خارجي قواوو موجودیت 

تر څو چي په هیواد کي دننه بشپړي خانه تکانۍ ته مال ونه تړو په ګدایی چاره نه . د نجات یوازینی الره نه ده
ه چیري خپل انګړ پاکوالی نه سو او همدغه موږ او دغه د حافظ شیرازي غزل وي نوهمدغه خارجي او ک. کیږي

که امریکایان او د ناټو مشران زموږ سره ریښتونې دوستي او . قواوي به وي او تر قیامته به دغه آش دغه کاسه وي
ارانو په لیري کولو کي، چي د دوی په خواخوږي لري نو د هیواد د ادارې څخه دي د نا اهلو کسانو، غلو او داړه م

او که دوی په . دا هغه کار دی چي دوی یې کوالی سي. مستقیم مالتړ قدرت ته رسیدلي دي، مرسته وکړي
علوم نه وو، نو راهې را که افغانستان کي د مداخلې کولو لپاره یوازي پالن اې درلودلی او د پالن بي درک یې م

له امریکا او غربي نړۍ څخه نور انتظار نه سو درلودالی او زه دا خبره هم په یقین  موږ. به ترکستان میرود ګرفته
لیبیا له نظره ونه هیله ده چي عراق او . سره کوم چي یوه ورځ به مو دغه د نیمي الري یاران پر نیمه الره پریږدي

 .یه مو هیره نه سيغورځوی او سور
 پای

 


