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 ۲۱/۰۱۰۲//۰          ننظرمحمد مطمئ
 

 ؟؟!اوباما څه شي اړ کړ چې کرزي ته ټلیفون وکړي
 

فون کوي، همدغه خبر بیا د رسنیو په واک کې یسوال دادی چې څه پېښه شوه چې اوباما یو ناڅاپه کرزي ته ټل
، بل خوا دفاع وزارت رسنیو ته اوباما له افغانستان څخه د خپلو ګردو سرتیرو په اړه خبري کويورکول کیږي چې 
ک کوي له همدې امله له امریکا سره امنیتې تړون نه السلی ې اوباما ډاډه شوې چې ولسمشر کرزیاعالمیه استوي چ

یې دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستان څخه د روان میالدي کال تر پایه د امریکایې عسکرو د وتلو پالن 
 .ترتیب کړي

اوباما چې په دې وخت کې یې هیڅ توقع نه کیدله، د توقع پر خالف ناڅاپه ولسمشر کرزي ته ټلیفون وکړ، کرزي ته 
پالن کار وکړي، داسي  امریکایې عسکرو د وتلو پر د ګردو یې وویل چې ما خپل دفاع وزارت ته دنده سپارلي چې 

عسکرو وتلو ته د امریکا دفاع وزارت چمتووالی ولري، امریکایې  د روان زیږدیز کال تر پایه د ټولویو پالن چې 
، نو موږ به خپل ګرده کا سره امنیتې تړون السلیک نه کړئولسمشر اوباما کرزي ته داهم ویلي که تاسي له امری

عسکر له دغه هیواد څخه وباسو، اوباما داډول ویلی که راتلونکی ولسمشر او یا تاسي تړون السلیک کړي، ممکن 
 .و ډیر لږ شمیر امریکایې عسکر په افغانستان کي پریږدوچې موږ ی

انو افغان بندی بوبریګډال او ګوانتانامودا هر څه له هغه وروسته چې کله طالبانو د امریکا سره د امریکایې سرتیري 
 .د تبادلي پر سر خبري وځنډولي

لومړی ځل دی چې ګوانتانامو زندان ته د لیدلو له پاره یوه پښتون افغان ته اجازه ورکول کیږي چې د ګوانتانامو د 
 په شمار څو ورځيزندان حالت نړیوالو او په ځانګړي ډول افغانانو ته په پښتو ژبه په راپور کي وړاندي کړي، 

بي بي سي نړیوالي راډیو کارکوونکي په دي اړه راپور ترتیب کړي وو، چې د همدي راډیو  د داؤد اعظميوړاندي 
هغه درې راډیو ګاني دی چې په لیري پرتو سیمو ، امریکا ږغ او ازادي راډیو الري افغانانو واوریدی، بي بي سيد 

 .او ښارونو کې یې ډیری افغانان اوري
یمه اونۍ کې د اوباما پخوانی سالکار بانټ روبین کابل ته سفر درلود، په ېد روان کال د جنوري د میاشتي په در

پېیلو کسانو سره هم لیدني  کابل کې یې له ځینو مهمو څیړنیزو، مدني او دولتي ادارو سربیره مخامخ له ځینو نا
وشوي، دا ډول هغه له ځینو پخوانیو طالبانو سره هم د سولې پروسې د بیا پېل او له بن بست څخه د وتلو د الري په 

 .اړه نظر پوښتنه کړي وه
د قطر مرکز ته والړی، هلته یې له قطري چارواکو سره ناستي درلودلي،  حهبانټ روبین له افغانستان څخه دو

افغانانو سره هم لیدلي وي، او خپل د نظر تبادله به یې کړي وي، د بانټ روبین  وله ځین چې بانټ روبین بهممکن 
خبرې او وړاندیزونه پرته له شکه چې د قطري چارواکو او ممکن د ځینو افغانانو له خوا به هم طالبانو ته رسیدلي 

او  ه لویدیځوالو سره د خبرو کولو څخه ډډه کړيوي، مګر داچي طالبانو د قطر دفتر له تړو کیدو وروسته ل
 . ه د درېیم په خوله سره تبادله شوې وين، له همدې امله به د دواړو خواو وړاندیزوباالخصو ص له امریکایانو سره

، خپره کړي وه ډیوبوبریګډال ویوار د مخه د بندیانو د تبادلې په اړه د ښه نیت څرګندولو له امله د  طالبانو ال
 یې ورځ بلهدلې خبرو راپور ورکړ، مګر پراد ګوانتانامو د زندانیانو د خالصیدو او تب واشنګټن پوسټوروسته 

 .سپینې ماڼې دغه خبرې رد کړي، او څو ورځي وروسته طالبانو د بندیانو پر سر خبري کول وځنډول
خبري به لومړی د وکړي، ( چل او فریب)ممکن چې په یادو خبرو کې به بیا امریکا غوښتل چې له طالبانو سره ګیم 

ي، او دابه هم ویل شوې وي چې امریکا په افغانستان کې اډې نه غواړي، خو کله چې په اړه شوې و بندیانو د تبادلې
د خبرو په ترڅ کې پرمختګ کیږي ممکن چې یو ځل بیا به امریکا له طاالبانو څخه غوښتي وي چې هغوی باید د 

 .خبري وکړي مخامخ سولې په اړه له افغان حکومت سره
سیاست نه پوهیږي، مګر زما په نظر له دغسي مکار دښمن او د نړۍ په طالبان که څه هم نړیوال وایې چې په 

سطحه له سیاست پوهانو سره همدا تر ټولو ښه الره ده چې کله غلطي ولیدل شي نور خبري بندي او ودرول شي، 
 .ځکه دغه مکار دښمن غواړي چې په ډول ډول فریبونو سره طالبان بوخت وساتی

http://pa.azadiradio.org/archive/local/20140226/1092/2120.html?id=25277336
http://www.bbc.co.uk/pashto/multimedia/2014/02/140225_ia_guantanamo_video_report.shtml
http://www.bbc.co.uk/pashto/multimedia/2014/02/140225_ia_guantanamo_detention_special_report.shtml
https://www.google.com/url?q=http://www.nunn.asia/news/afghanistan/9262-%2525D8%2525AF-%2525D8%2525B7%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%252588-%2525D9%2525BE%2525D9%252587-%2525D9%252585%2525D9%252586%2525DA%2525AB%2525D9%252588%2525D9%252584%2525D9%252588-%2525DA%2525A9%2525DB%252590-%2525D8%2525AF-%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525AF%2525D9%25258A-%2525D8%2525A7%2525D9%252585%2525D8%2525B1%2525DB%25258C%2525DA%2525A9%2525D8%2525A7%2525D9%25258A%2525D9%25258A-%2525D9%2525BE%2525D9%252588%2525DA%252581%2525D9%25258A-%2525D9%252588%2525DB%25258C%2525DA%252589%2525D9%25258A%2525D9%252588-%2525D8%2525AE%2525D9%2525BE%2525D8%2525B1%2525D9%252587-%2525D8%2525B4%2525D9%252588%2525DB%252590&sa=U&ei=e68NU_jtIs-Sswb8jIGIAg&ved=0CBAQFjAC&sig2=TIFgLo3zKCwK3yLEKR1BKw&usg=AFQjCNGvwHG7_UhFXtsWEOgBUN_xiFH0qA
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2014/02/140219_as_us_taliban_release.shtml
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_obama_ze_she_ar_karzai_ta_tel_wekry.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_obama_ze_she_ar_karzai_ta_tel_wekry.pdf
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نږدې نتیجې ته  (د بندیانو تبادله) غونډه هم هغه وخت جوړه شوه چې کله دغه خبرېد دوبۍ  :دا هم امکان شته چې
یانو د رسیدلي وي، په دي هم طالبان خفه ښکاریدل، ځکه چې امریکا همهاله دوه ګیمه کول، له طالبانو سره دبند

 .خبرې، او بل لورته د هغوی د تجزیې او وېښلو هڅې تبادلې
طالبانو له خوا فشار وو، چې  ، دا به دهغه مجبوریت او ديمشر کرزي سره کړچې کومې خبري له ولساوباما 

ي، چې نه یې فون کویمرور اوباما اړ کړي چې د یو قوي هیواد مرور مشر کمزوري ولسمشر کرزي ته ټل
، عقل، سیاست او هر څه خو په داسي ی دیل، بله خوا همدغه کرزی امریکا پر تخت کښینوډیپلوماټیک اصول مني

دا وایې چې باید زمینه داسي برابره شوې وای چې  سمشران یو له بل سره مرور ښکاري،خت کې چې داوړه ولو
کرزي ټلیفون کړی وای، او که اوباما ټلیفون کوي، هم رسنیو ته به داسي خبر رسیدلی چې کرزي او اوباما خبري 

ي چې یو پټ فشار شته چې اوباما یې اړ فون وکړ، داسي معلومیږیاوس چې ویل کیږی اوباما کرزي ته ټل. وکړي
 .کړ چې د خپلو پوځیانو د وتلو اعالن وکړي، دا هغه څه دي چې طالبان یې غواړي

طالبانو مهمه غوښتنه داده چې یرغل ته پای ورکول شي، امریکایې پوځیان، د ناټو تر چتر الندي او آیساف بهرني  د
 . د وتلو اعالن وکړيعسکر له افغانستان څخه 

ر کیږي چې د طالبانو دوه مهمې غوښتنې منل شوې، د ګوانتانامو د بندیانو خوشي کول او د بهرنیو ځواکونو فک
وتل، داسي فکر کیږي چې د اوباما له دغه اعالن سره به بیا غیر مستقیم د طالبانو او امریکا خبرې د زندانیانود 

، او غواړي دغه کار څومره چې امریکا غواړي چې د ګوانتانامو زندان وتړيځکه هسي هم . تبادلي پر سر پېل شي
 .ژر کیدالی شي ؤشي

چې په افغانستان کې به جګړه او زور کار ورکړي، بل خوا چې د پاکستاني طالبانو او  امریکا نور ناهیلې شوې
پاکستان د حکومت تر منځ هم خبري له ناکامي سره مخامخ شوې، امریکا پوهیږي چې د دوی په شتون کې او دا 

 .ډول تر څو چې د افغانستان مسئله نه وي حل شوي، د پاکستان مسئله به هم حل نه شي
هم ځینو لوړ پوړو امریکایې چارواکو ویلي وو چې له طالبانو سره د خبرو بیا پېل کیدو ته لیواله او منتظر مخکې 

 :دی، هغوی ویلي وو چې
 په افغانستان کې د امریکا د اډو شتون سور خط نه دی، کیدای شي چې امریکا ورڅخه تیره شي .1
هم اکثره یې کې یولس نوماندانو  لسمشریزو ټاکنوود اساسي قانون کې بدلون او له سره لیکل ستونزه نه ده،  .2
  .راوستل شي غواړي چې په اساسي قانون کې بدلون 
که د سولې پروسه یقینې شي، انتخابات هم ځنډیالی شی، اوس هم که محسوسه پرمختیا ولرو، ممکن ده چې  .3
د طالبانو غوښتنه او نظر به د سولې له پاره ( خاباتتان)انتخابات وځنډیږي، که موږمخکې پوهیدالی چې دا  
 وي، موږ به دغه کار کړی وای 
بیا هم انتخابات ستونزه که د سولي په اړه توافق ؤشي، او له طالبانو سره ځینو توافقاتو ته امریکا ورسیږي  .4
، ولسمشر څخه به ژمنه اخستل کیږي، که د سولې خبرې نتیجه اګر که ولسمشر وهم ټاکل شي، نه جوړوي 
 استعفی ورکړي( راتلونکی ولسمشر)رت کې باید دی ورکوي په هغه صو 
ې چې طالبان د سولې اړوند بیا خبرو ته ئیو یوه ښه او پرځای پرمختګ وو، ښویډۍ د برګ بډال وروستی .5
 .د بندیانو تبادله ممکن ده ژمن دي، دا کار د حسن نیت له مخې شوی، د ګوانتانامو 

چې په افغانستان کې  یکا فکر پري کړی، نتیجې ته رسیدليپورته ټکې هغه څه دي چې امریکا حس کړي، او امر
 .جنګ نه شي ګټالی، پر یوه داسي الره فکر کوي چې د دوی وتل اسانه کړي

طالبانو ته په کار ده چې په دغه حساس وخت کې له فرصت څخه سمه سیاسي ګټه پورته کړي، اوس تر جنګ 
دوی او امریکا پوري مستقیما  انستان راتلونکی برخلیک چې دسیاست کولو ته باید زیاته توجه وکړي، تر څو د افغ

 .اړه لري په سم ډول پر مخ یوسي، او د جهاد پر مهال د مجاهدینو په ډول سیاسي تیروتنې ونه کړي
ته لړ یادو مسئلو وار له مخه توافق ، افغان حکومت او امریکا په یو (حکمتیار)داسي ویل کیږي چې اسالمي حزب 

یې پوځیان به له افغانستان څخه ؤځي، کرزی به له امریکا سره اسالمي حزب شرایط داوو چې امریکارسیدلي، د 
 .امنیتې تړون نه السلیک کوي، او اسالمي حزب به د ټاکنو مالتړ کوي

  :نتیجه
ندیانو اعالن یو ښه پرمختګ دي، د بګرام څخه د افغان بمشروط  نسبتا  د اوباما له خوا د امریکایې عسکرو د وتلو 

ګام وو، دا ډول د  د مسئلي د هوارولو له پاره بل ښهد افغانستان خالصون چې ممکن د امریکا په خوښه به وو، 
 . خبري هم په مناسب وخت کې ښه پرمختګ دی تبادلې ندیانو او امریکایې عسکرو دګوانتانامو د ب

http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2014/01/140129_hh-obama_state_of_the_union_address.shtml
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سمه استفاده وکړي، اوسمهال د جنګ که طالبان سیاست په سم ډول وکړي، په دي حساس وخت کې له فرصت څخه 
له امریکا سره د بندیانو د تبادلي او دهغوی د وتلو پر سر خبرې یو  ه سیاسي ډګر کې تیروتنه ونه کړي،تر څنګ پ

قت حکومت پر سر خبرې ؤشي، کله چې له مو  ۱ځنډولو او یا راتلونکې انتقالي ه کړي، او دا ډول د انتخاباتو پرطرف
به له م پېل شي، امید دی چې افغانستان بي نتیجې ته خبري رسیږي، همهاله بین االفغاني تفاهامریکا سره یوې نس

 . دغه لوی ناورین څخه په سم ډول راووځي
 پای


