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 د افغان حکومت او طالبانوعلی السویه مالمتول 
 

 سمه خبره نه ده
 

ټکی راخیستی  د لیکنې مهم   (Eli Lake) د بریتانیا د »ی ویک« اونیزی د بوستون هیرالد د یو لیکوال، ایلی لیک
دی چی لیکوال وایی بایډن ته د ټرمپ د اداری نه یو ناورین پاتې دی او هغه د افغانستان مسأله ده. لیکوال وایی چی 
د ټرمپ د اداری او د طالبانو تر منځ د شوی موافقی پر اساس باید د امریکا پوځونه د می د میاشتی تر لومړی نیټی 

نی واضحا داده چې د افغانستان انتخاب شوی حکومت به چې د امریکاییانو په پوری د افغانستان نه ووځي. ددی مع
مرسته منځ ته را غلی سقوط کوي. داچې طالبان به د افغانستان د اوسنی حکومت سره قدرت شریک کړي خوب او 

نستان نه د  خیال دی. خو د ټرمپ د پالیسی څخه ال بدتره پالیسي د بایډن ده. او هغه دا چې دی غواړي چې د افغا
امریکا د خواکونو د وتلو موده وځنډوي تر څو په دې موده کې د افغانستان دواړه خواوي وهڅول شي چی خپلې کړی 
ژمنې عملي کړي او د طالبانو او د اشرف غنی د حکومت تر منځ د سولی خبرې چټکې کړي. لیکوال وایی چې »دا  

ا ده چې دواړه اړخه د بی امنیتی په پیدا کیدو کې علی  تصور محض حماقت او ځان غولول دي. ددې خبری معنی د
السویه مالمته دي په داسی حال کې چی دا وضعیت د طالبانو له خوا په ملکي خلکو د یرغلونو په نتیجه منځ ته راغلی  

لبان  دی. کومه واقعیت چې نه بایډن او نه له ده مخکی ټرمپ منلی هغه دا دی چې په افغانستان کې د بحران عامل طا
دي. برسیره پر دې د ټرمپ د پالیسی عملی کیدل ناممکن ول. د دې پر ځای چې افغانستان پریښودل شي چی بیا د 
نړیوال ټروریزم په ځاله بدل شي د امریکا د پاره مرجح کار دادی چې په افغانستان کی څو زره عسکر وساتي او دا 

 « .کار امریکا ته اسانه دی
 

سیاست کې بل عیب دادی چې خلیلزاد یی په خپله دنده پریښود. خلیلزاد په سیاست کې هم د خپلو خو د بایډن په  
شخصی ګټو په فکر کي وي. بارنټ روبین چې د طالبانو د سقوط وروسته یې په افغانستان کې کار کاوه او اوس په  

رته چې پیسې وي خلیلزاد به هلته  کې پروفیسور دی د خلیلزاد په باره کې وایی: »چی  نامریکا کې په کوم پوهنتو
درومي. که خلیلزاد مدغاسکر ته د استازي په توګه ولیږل شي نو هلته به په کوم ډول د قهوې او وانیال په تجارت  

 .الس پورې کړی«. داسې یو کس ته د یو هیواد سرنوشت سپارل مطلق جرم دی 
 

کال د ډسمبر په اومه نیټه د مال    ۲۰۰۱ه چې مال عمر د  افغانستان ته د ننوتلو وروسته د امریکاییانو بله غلطی داو
عبدالسالم ضعیف په خوله په اسالم اباد کې د افغانستان په سفارت کې اعالن وکړ چې »سباته په دې شرط مال نقیب 
هللا ته تسلیمیږی چې ده ته په کندهار کی د ابرومند ژوند کولو اجازه ورکړل شي«. هغه وخت حامد کرزی هم وویل  
چې مال عمر په کندهار کې قومي مشرانو ته تسلیمیږی. امریکا دا پیشنهاد سوچبوچ رد کړ. که دوی د طالبانو دا  

عسکر ۵۰۰۰پیشنهاد منالی وی نو نه به لسهاو زره افغانان په جنګ کې مړه شوی وی او نه به د ناتو د غړو هیوادونو  
 .طالبانو وژل

 

رانولو کې امریکا د شوروی په مستوی الس درلود. اوس چې شوروی اتحاد  کلونو کې د افغانستان په و  ۴۲په تیرو  
 نور نه شته امریکا ځانته د افغانستان د بدبختۍ عامل دی.  
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