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   يې بايد عملی کړیههغه پراخ ليست چی اوبام
  

اکل سو مني برخی آرامی کړیئ د امريکا    ولسمشر به مجبور وي چی د نړۍ خورا ستون
  

ه: منبع  پا و سن ور وليس:  ليکوال ،ورن   اريک مار
  
  

صرف په اسراييلو ، جورجيا او فلپين کی د مک کېن پر . بري په وياړ خوشال کوی  د تاريخی هم نړۍ د بارک اوبا
ودل سو    . پونکې ماتی باندی وير و

ه وی هخو د اوبام و کی ئ که ده ته يو داسی هېواد ور پاته د.  دا خوږه موده به لن چی د مفليس او ډېواليتوب په خ
  . ئ او له جنايته ډک تقلب دچی علت يې د بې پروا پورونو عياشي ئ بند د

ه او سنا کی د ديموکراتانو اکثريت کېدو ده ته د امريکا د خورا ناندره ييزو بهرنيو  د اوبامه بري او په ولسی جر
  . ئ چانس ور کړی دئ ستونزو د اوارۍ لپاره يو بې سار

ام يې دا د ی کړی ئ لومړنی  الره غير پو خه. چی د امريکا بهرن ت ون  ت د پنتا الری جوړ  دې د بهرن ت
  : ورپسې کارونه يې دا دي . واخلی او هغه دې بيرته خارجه وزارت ته ورکړی 

  
   –روسيه 

راډ کی د توغنديو د  کريملين د اوبامه برياليتوب د جورجيا او اوکراين په سر د خبر داري او هم په خپل کالينن 
و په پولين ه کړ تر  م مستقرولو په پالنونو سره بدر  او چيک جمهوريت کی د بوش د ادارې د توغنديو ضد سيس

واښ اسامه بن الدن يا عراق نه بلکی د روسيې سره . سره مقابله وکړای سی  ولو مهم  د امريکا د ملی امنيت تر 
لولې لری چی هدف يې امريکا ده  ومی سر ونو هغسی ا بوش او چينی پر خپله الره والړل . اړيکي دي چی په زر

روسيه به يې د خپلو توغنديو ضد احمقانه پالن او هم پر جنوبی اوسيشيا باندی د جورجيا په حمله سره ضديت ته چی 
ی وو  ه يې د جان مک کېن انتخابی چانسونو ته پرې ي   . رابلله او هغه به يې لمسوله ، او دا هر 

دی او جورجيا ته و رام پري ه حل کړی نو اوبامه بايد د توغنديو ضد دغه عبث پرو ومی بې –وايی چی هر   او د ا
ل بيا را مخته کړی  تنه يو    . وسلې کولو لپاره د ولسمشر آيزنهاور غو

ن او ماسکو بايد پر يو داسی تړون باندی کار وکړی چی د اوکراين دايمی استقالل . ئ اوکراين يو بل بحران د واشن
و  خه دې ډډه وکړی چی هغه د نا وی چی نېغه به يې  د روسيې زړه ته  خوندی کړی خو د دې  ر يو داسی نيزه و

خه ليری کړی . نيولې وی  و دې د روسيې د پولو    . نا
  

   –چين 
الری يوه بله مهمه مسأله ده  ت د امريکا د بهرن ت ندېدو سنبال ر ه د چين د را  . د يو نوي نړيوال طاقت په تو

ن بايد د بيجن سره د ژوند کولو يوه ط تونکو د آينده واشن ته کړی او د چين په وړاندی د جمهوريت غو ريقه رامن
وی    . جن خوبونه ايسته وغور

  
   –عراق 

يان راباسو  خه به امريکايی پو د. اوبامه بايد پر خپله هغه ژمنه بيړه وکړی چی ويل يې د عراق  چی عربی ئ پري
ن نور نه سی کوالی چی د عراق د نيوني مياشتنًی وائ مفلس او ډيوالی سو. ولنه د امنيت دا مسؤليت واخلی   ١٠شن
  . بليونه ډالريزه خرڅ تاديه کړی 

  
   –فلسطين / اسراييل

خه نشأت کوی ، نور سېک هم پسی ورکوی  دغه شخړه د لويدي ضد تشدد هغی ستری برخی ته چی د اسالمی نړۍ 
کی د سولی اوبامه.  ای کړی چی هغوی د م ای پر  وندونو شا ته   بايد خپل زور د اسراييلو د مرکز او کي السو 

ه کوی  تيان روغی جوړی نن ه ستره برخه چی موږ يې . لپاره د يوې ر » تروريزم « يوه عادالنه سوله به د هغه 
  . بولو ، پای ته ورسوی 
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خه تدريجأ الس اوبامه بايد همدا راز اعالن وکړی چی ا مريکا به په اسالمی نړۍ کی د ديکتاتورو واکمنانو د مالتړ 
ه پسی ترويج هم ئ د  ودی اصلی علت هم همدا د» تروريزم « واخلی او د  تيان ديموکراسی  ، او دغسی کار به ر

  . کړی 
خه پرته احتما ړتوب او فشار  نی ختي سوله د امريکا د مستقيم من پدې کار کی . ل نه لری په هر حال، د من

ه دی چی د اسالمی نړۍ سره شخړه دايمی  خه د امريکا د مالتړ دوام هغه  ناکامی او د سيمی د مستبدو واکمنانو 
الری او ملی امنيت سر او بر هم ورک وی    . کوی او په دې ډول به د امريکا د بهرن ت

   –افغانستان 
ده لوړه کړې چی . ئ  تاريخی پيچلتياوو په پوهېدنه کی پاتی راغلی داوبامه د افغانستان د جن د ژورو  قومی او

ی او د پاکستان په دننه کی به حملې کوی  يان ورلي اوبامه بايد د هغو لوړو افسرانو خبره واوری . هلته به نور پو
ی بر ری به نه لری بلکی يوازين چاره يې داسی خبری اتری دي چی طالبان او د هغئ چی وايی دا جن پو وی مل

ی شامل وی  ه سی ، پای ته . هم پک و ه  و ومی وسلوال پاکستان  دا ضروری ده چی دا جن مخکی له دې چی ا
ی    . ورسي

  
   –شمالی کوريا / ايران

تنه معقوله او د ستايلو وړ ده  منو هېوادو سره د اوبامه لخوا د مستقيمو خبرو اترو غو دواړه په . د دغو دوو ستون
ی خورا مي   .نه د امريکا لخوا د پاملرنی او خيال ساتنی  په تمه دي او هيله من دي چی حمله به نه پر کي

  
   –اروپا 

ندوی او د بهترو اړيکو په تمه ده  ر ی  ن بايد د اروپايی اتحاديې سره . اروپا د اوبامه په برياليتوب سره خو واشن
ه رويه وکړی د يو الس الندی غوندی نه بلکی د يو برابر شريک په ولنی .  تو امريکا ته الزمه ده چی د اروپايی 

ېشن کی د امريکا  رانسپور خه زده کړه وکړي چی په بشری حقوقو ، محيطی مسايلو ، د مصرفونکو په ساتنه ، او 
  . خه ډېره مخته ده 

  
وانتانامو وتړی ، د التينی امريکا سره اړيکی سمی کړی  او پر کيوبا باندی خپله بې د اوبامه اداره بايد ډېر ژر 

  . شرمانه محاصره پای ته ورسوی 
  

و د مقاومت سره  ن د پياوړو خاصو  الری اوميدونه به د واشن خو د امريکا د خورا معقولی او بشپړ بهرن ت
خه ال پر اوبامه او ديموکراتانو باندی خپل دروند فشار ساتلی د. مخامخ سی    . ئ که هغوی د مخکی 

  
ل د. ئ ه د بوش د وراني وران او نورو ستونزو سره مخامخ داوبام ی ئ الکن دا هم لومړی  چی د جان ايف کني

خه ډک دي    . خه را په دې خوا د نړيوالو زړونه نن يو وار بيا د امريکا لپاره د ولولو او نيکو احساساتو 
  

  پای
   
 


