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 اوباما په افغانستان کې دطالبانو سره  خبرو اترو ته چمتو دئ
 

ه د ، فرانک هرمن: ليکونکي   خه  ني پاني ویزه کوریر      کال د مارچ  نهمه٢٠٠٩د الماني ور
  

ن  تو سره، چير ته چې د کرزی لودیز پلوه حکومت خپله اغيزه په  افغانستان کې  کړکيچونو حاالتو ته: . واشن  په 
الره کې بدلون راولي . په ډیر  بيړنې   ډول له السه ورکوي    .سپينه ماني  اندازه اخلي چې  په خپله ت

پانې  له خوا خپره شوه  .وویل .  د امریکی ولسمشر بارک اوباما په یوه پروني مصاحبه کې چې د نيویارک تيمز ور
واکونو او  طالبانو سره خبري اتري  وکړو الري     .د  پخالینې  بهير په چوکاټ کې موږ  تيار یو  د من

لور ستوري  جنرال  ډیوی پطرویس له  خوا  په   ه  الر ه  باید  د امریکایې    کال ٢٠٠۶دغه خبرو اترو ته مخک
  .سره شوي ، یوه کړنالره وي  کې د سني قومي مشرانو سره په لودیز عراق کې  خبري اتري  تر 

ونو یا  و مياشتو کې دوی  خپلو مرچو ) جي ائ ( هلته مخالفينو  د امریکایي  پو ين مقاومت کاوه،  په  سره  ډیر 
يدل  ـ د مذهبي توندالرو  من پر وړاندي وجن ای د خپل  د ته  بدلون ورکړو او د امریکایې سرتيرو سره  یو 

  .القایده سره  
وزار وو چې په دغه هيواد کې دغه تک ته شو    تيک یو کلک    .سبات رامن

کل وه کال  وړاندي طالبان په کابل کې  ه غواړي وکړي ،  چير ته چې ا ن په هندوکش کې همداسي  یوه ه   واشن
یدلو ،  نوي ژوند  یا   رنيسانس  جشن  ولمانخي  .  له واکه  وشړل شول     .د بيا زی

دې   دغه الر ه د بري یو ه برخه په .  له جنرال پطرویس سره  خبرو ته کيني ) طالبان ( ه دوی اوباما وایې  ، ک
ورو  پالو  په اند  ني، که  چېرته   موږ خلکو ته الس اوږد کړو ، کومو ته چې موږ د اسالمي  بنس .  عراق  کې  هم  

ای  کار وکړي    .او هغوي تيار وه ، چې له موږ سره یو 
ه  لري  په هر ص هلته له یوې خوا یوه کمزوري حکومتي اداره .  ورت افغانستان کې حاالت نوره کړکيچن او ناوړه ب

ت خپلواکی ته  ورکړي  دی )  افغانان ( دوی . او له بلي خواد قومونو او قبایلي سيستم سره تړو لري  خپل  ستر ارز
ي ژوري  اړیکي لري    .  او تل  خپل من

وڼ  پری کار کوي اوسنې  قدم  د افغ ي او پنتا چې  تر . انستان د نوې استراتيژي  یوه برخه ده چې  اوس سپينه ما
دول شي ١٧٠٠٠اوړي  پوري  پلي هيواد ته ولي ړه   يانو سره چې  ٣۶٠٠٠د .  امریکایي سرتيري دغي ج  پو

ای شي    .هلته موجود دي یو 
خه په  ي برسيره پرد ې  دوی  د ولسمشر  حامد کرزی    ن کې دری ولسمشر   د بوش  اداري پر مهال  . وا

يره و ه سياسي  ير .  داسالمي نړۍ یوه مخک يري په  اوس  داو باما اداره  دې  ته  د اداري فساد او  بې کفایتي  
  . وري 

ړه  په افغانستان کې  تنه ،  ایا متحده ایاالت   به د دې  په اند  ج پانې  پو تې ؟  د  نيویارک تيمز  ور   و
واب کې وایې      .نه  :   او باما په  یو لن 

ه د چا له الري له طالبانو سره خبري  اتري وشي  ن ه کې ترسره نشي . واضع ده چې کله او    . که دا خبري   په پ
  

  همدا خبریال په یوه شننه کې بيا ليکي  د اوباما سياست په افغانستان کې  
  

  بري اتري  په مړو کې شمير ل شویو  سره خ
ړه کې نه شي ماتيدلي ،هغه سره باید خبري وشي  وک چې  په ج دا یو زوړ درس  اویوه  تجربه ده  چې .  

ریزي امپراتورې   زده کړی ده  خه  د په . ان په خاص ډول په ورستي پړونو کې ،  کله چې دوی د اسيا او افریقا 
ړي   کولي    .ه په ميز کې خبرو اترو ته کيناستل دوی د مقاومت هري کچې سر. شا ت ج

په ساده ډول باید وویل شي، چې لودیز  . په افغانستان کې بارک اوباما غواړي له طالبانو سره خبرې اترې وکړي 
لي   ي . متحدین نه شي  دوی  ماته ولي او  ایې چې هيچ وخت به دوی ونشي کوالي    و   .او 
ر ک وکو او ډ ي     .ې به دا  الر نا شوني وي په هر صورت په پو

ي یې د بورکو  الندي کړي ، د نجونو   پال چې  س ي مهال ب ل شوی وو،دا د تي په اصل کې دوی په مړو کې 
خه منع کړل شوي  يو   وون ي یې د  کور یې بند کړو . زده کره مخه یې نيوه او  ن    .موزیک یا 
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خه ورسته امریکای ي  پال محصلين  په کابل کې له واکه لري  کړل د یولسم د سپتمبر  د پي س انو دغه د قران کریم ب
ه وي  .  و یوه کر و کې د الندنيو کر کاریدل لکه د تاری په پا   .طالبان داسي 

واکمن دي لکه  د  خه  په مخکې ٢٠٠١اوس دوی داسي    . کال  د یولسم سپتمبر  
ړې  له امله دغه هيوا و پناشو او  ویبایلو  جورج دبليو بوش د عراق د ج په دغه هيواد کې یو وخت . د یې له ستر

ودلي  ي زده کړي ور ر ي ډلي ته پو   .دغي تيروتني اوس سخت بدل واخيستو . اوسامه بن الدن خپل تره
يالي داسي مالوميده چې ختم دي  ان  د پسرلني  یرغلونو ته چمتو . دا مذهبي جن دوی  دغه  خٌال  ډکه کړه ، او اوس 

  . کوي 
ه دي  ن وري چې  ې  .  د اوباما پياوړتوب په دې کې دی چې حاالتو ته داسې   ني ، ایدیالوژی رم ونه  ان  باید 

دي  ي ن ته ک   .تيزي خبري دي 
وري، دغي سړې  د امریکې  اقتصاد یې  هم سم و نه  يو کې  د نړې ته  نه  دجمهور ریس  بوش په سري ستر

يره او زیانمن  یې  ته کړو ان ه چې د افغانستان مخ  په خرابيدو  حاالت یې را من ن   .کړو لکه 
ه راتلي شي  ي چې د کابل او کندهار په لویه الر کې پر دې  یو دویم ویتنام ، یوه ډیر ه . دغه نوې سړې سم پوهي

ړه  به د دوی په  ماتي او  بلکل  بربادي  ت وک دا نه شي ویلي چې  دغه ج ړه ، هي   .مامه نه شي ناوړه ج
يرلي شوي دي ي  چې د نړۍ  دو ې امپراتوري   په هندوکش کې  . اوباما د د غي هيواد تاریخ پيژني ، هغه پوهي

ریزي  دوهم د شوروي اتحاد امپراتوري    .لومړي ان
کلي رن ور کړي  ه اخيستلو سره دې الره خبرو . که دې نه غواړي  چې خبرو ته  خه په  له همدې  موقع 

خه بيل . ترو ته خالصوي ا الري  له کانکریتي  کوپریو  طالبانو  ه کوي چې له همدي الري   نسبتآ من  هغه ه
  .دا ورستي   ډله انزوا  ته کړي . کړي 

يني الره  برې  ته  وي    ایې دا  یوا   .  
  

 پای
 


