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  اوباما بې منطقه دی: طالبان 
  
  

نو د معتدلو کسانو سره دې خبري وسی ، بې د افغانستان طالبانو نن د ولسمشر بارک اوباما هغه وړانديز چی د طالبا
 . منطقه وباله او هغه يې رد کړ او ويې ويل چی د جنګ د ختمېدو يوازينۍ الره هماغه د بهرنيو پوځيانو وتل دي 

  
ښاغلي اوباما د نيويارک ټايمز سره په يوه مرکه کی هلته په افغانستان کی د هغسی تاکتيکونو په غوره کولو سره 

  . وکړه چی په عراق کی يې هم د نرمو عناصرو سره د خبرو اترو په توګه کارولي وو څرګندَونه 
  

کله چی د طالبانو د ويندوی قاری محمد يوسف څخه وپوښتل سوه چی د ښاغلي اوباما د وړانديز په هکله به د طالبانو د 
رګون ځکه نه سی ښودل کېدای چی د دې په وړاندی ځواب يا غب« لوی مشر مال محمد عمر څرګندَونه  څه وی ، وويل 

زه نه پوهېږم چی . . . طالبان يو موټی دي ، يو مشر لری ، هدف يې يو دی ، او يوه تګالره لری . هغه بې منطقه دی 
هغوی ولی د نرمو طالبانو خبري کوی او دا څه معنا ؟ که د دې مانا هغه کسان وی چی نه جنګيږی او په کورونو کی 

  ». دا هغه څه دی چی د طالبانو د حيرانۍ سبب ګرځی . ی سره خبری اتری چټی او بې معنا دي ناست دي ، نو د هغو
  

په عراق کی د ُسنی مسلمانانو لخوا د خپل ګاونډ د ساتنی لپاره د خپلو خلکو ګومارنه د توند تشدد د لږښت اصلی علت 
  .وګرځېد 

ت د عراق په مقايسه ډير پيچلي دي چی هلته تقريبأ ښاغلي اوباما څرګنده کړه چی د افغانستان يعنی هغه ځای حاال
  .  نور پوځيان هم ورسی ١٧٠٠٠ امريکايان مستقر دي او ډير ژر به ٣٨٠٠٠ بهرني پوځيان ، منجمله ٧٠٠٠٠

  
 کی د امريکا په مشرۍ د پوځی طاقت په زور د طالبانو تر سقوط را ٢٠٠١افغان ولسمشر حامد کرزی ، چی په 

 . وروسته افغانستان رهبری کوی ، د اوباما د دې وړانديز هرکلی وکړ 
  

مبر د په افغانستان کی د بهرنيو پوځيانو شتون وروسته له هغه پرله پسې زيات سوی چی طالبان پر امريکا د سپټ
 . يوولسمی د حملو د مسؤلينو په حيث د القاعده مشرانو د نه ورسپارلو په نتيجه کی بېواکه سول 

  
هو ، پر حکومت او بهرنيو پوځونو د طالبانو حملې هم پرله پسې زياتی سوي څو چی اوباما يې مجبور کړ چی افغانستان 

 . ته د خپلی نوی ادارې د تګالری په سر کی ځای ورکړی 
  
نی لويديځ سياست پوهان او پوځی افسران اوس وايی چی دا جنګ يوازی په پوځی طاقت سره نه سی ګټل کېدای او د ځي

 . حل يوه الره يې د پخالينی کومه ذريعه هم ده 
  

کله چی د . خو قاری يوسف وويل چی د افغانستان د مارپيچه تشدد د حل يوازينۍ الره هماغه د بهرنيو پوځونو ايستنه ده 
« ه څخه وپوښتل سوه چی آيا طالبان به د کرزي د حکومت سره د دې پوځونو د وتنی د مودې په سر وږغيږی ، وويل د

  پای» . افغانان په دې ښه پوهيږی چی خپل برخليک ځنګه وټاکی 


