
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ن                                هاريفقيری واحد     م١٥/٠٣/٢٠٠٩، واشنگ
   

  

 ېد افغانستان په باب د امریکا نوي اندېښن
  

اغلي اوباما اداره د افغانستان  ي چي د   ولو پاليسيو تجدید نظر او غور و مياشتي کې په اړه  د متحده ایاالتو پر 
ه کلن او عراق ته دوه کلن پروگرام لري.  کوي په بل . د امریکایي ازادو مطبوعاتو په حواله اوباما  افغانستان ته پن

خه په پن و کالو کي را عبارت، د اوباما حکومت غواړي چي له عراقه خپل عسکر په دوو کالو کي او له افغانستان 
ينگار نه کوي، .  وباسي بلخوا، د اوباما اداره د بوش پر خالف نور په افغانستان کي د دیموکراس په راستولو باندي 

بلکي هغوى اوس  د طالبانو او نور مخالفانو سره خبري کول، پښتني اقوام مسلح کول، اربکيان جوړول، یو ډول 
ينگول، او د افغا   . نستان په اوسن سياسي مشري کي د بدلون په باب خبري او ژمني کوينسبي ثبات او امنيت 

  
ه او ضروري گامونه دي، مگر د هېواد ستونزي هر اړخيز بدلون، اصالح، او سمدستي جدي اقداماتو  ول  البته دا 

ایمز سره په مصاحبه کي ویلي وو  چي امریکا په افغانستا. ته  اړتيا لري ن کي جنگ نه سي اغلي اوباما د نيویارک 
رشيپ، او  ل بيا یې د کابل حکومت په اداري فساد، کمزوري لي الى؛ هغه د طالبانو سره مذاکره منلې وه، او یو  گ

ى دى   . عامي  بې کفایت متهم ک
  

خه د امریکایي عسکرو له راایستلو سره د عام   په عين حال کي،  دننه په امریکا کي د عراق او  افغانستان 
خه ژر تر ژره  .  انو مطلق اکثریت موافق ديامریکای امریکایان غواړي چي لدې دوو اوږدو او جنجالي جنگونو 

هغوى د خپل اقتصاد او راتلونکې په باب اندېښمن . امریکایان دننه پخپل وطن کي د پيسو لگول غواړي.  خالص سي
  .دي

  
د .   فيصده طالبان د سولي منلو ته راجلب سي٧٠ریب د مطبوعاتو په حواله، د اوباما اداره باور لري چي کېداى سي ق

ده کي وویل و په غو ن، په برسلز کي د نآ  فيصده طالبان ٥یوازي : متحده ایاالتو د جمهورریس مرسيتال، جو بای
ي مات او س سي مبه او د سولي مخالف دي، او باید پو کني دي، مانا ٢٥باقي پاتي نور .  سر  فيصده دوه زړه او 

ي چي د طالبانو سره پاتي سي او که سوله ومنيدا  ایمز مارچ .  ( چي نه پوهې    )٢٠٠٩، ١٣نيویارک 
  

خه د وتلو پر الرو چارو باندي غور کوي و د افغانستان  و اتحاد په ډاگه وایي چي .  داسي برېښي چي امریکا او نا نا
ل بيا د  اله بدل نه سيپه افغانستان کي یې هدف باید دا وي چي هغه هېواد یو  روریزم په  د متحده . القاعدې او 

س هم  همدا راز خبري کوي هغه بيابيا ویلي دي چي په افغانستان کي باید واقعي او .  ایاالتو د دفاع وزیر، رابرټ گې
يک اهداف ولرو هغوى  باور لري چي په . دوي د  افغانستان اوسني شرایط خطرناکه، پېچلي، او سخت بولي. ریاليس

او لريا   . فغانستان کي حاالت د پاکستان له شرایطو سره نېغ په نېغه ت
  

وک به د سولي خبري مخته  رنگه به متحده ایاالت د طالبانو سره خبري کوي؟   ي چي  اوس دا سوال مطرح کې
د : یيبایي؟  ایا کېداى سي چي د اوسني بې اعتباره حکومت په شتون کي موثري خبري وسي؟ امریکایي مطبوعات وا

. کابل حکومت، مالعمر، حکمتيار، او نورو مخالفانو تر مين د سولي خبري اتري له ډېر وخت راهيسي رواني دي
و مياشتي مخکي د دواړو  خواوو استازو په سعودي عربستان کي د هغه هېواد د مشرانو په کوربتوب  د  هو، فقط 

  .   سولسولي د خبرو په غرض راغون سوي وه، خو هي ترې بود نه
  

هلته په سلهاوو نوري محلي، قومي، د . بله خبره دا ده چي په افغانستان کي یوازي طالبان او حکمتيار مخالفان ندي
مطلب مي دا دى چي یوازي د طالبانو سره خبري کول د .  مخدره موادو مافيا، او مسلح غله او داړماران سته

ي حل ته اړتيا لري. افغانستان نظامي او سياسي بحران نه سي حلوالى   .  افغانستان یو هراړخيز سياسي او پو
  

د کابل حکومت او متحده ایاالت غواړي چي طالبان پر مکتبونو، د مرستندویو موسسو  پرکارکونکو، او نورو 
خه د کورونو د  ي؛ او طالبان په مقابل کي له حکومت او بين المللي قواوو  حکومتي ودانيو باندي حملې بندي ک

خه د خپلو بندیانو  ازادول، او تر سولي  تال يو او د خلکو د توقيفولو بندول، د بگرام، گوانتانامو، او نورو محبسونو 
ان او مال امنيت او سالمتي غواړي خه باید تسليم جوړ نه سي.  را وروسته د خپل  .  مانا داچي له روغي جوړي 
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ي، خو تسليم د غالب او مغلوب تر مين رابطې ته سياسي روغه جوړه د متقابل احترام په فضا کي ورو و ينگې رو  
  .  وایي

  
لو کي، د طالبانو له طرفه  مال بردار د سولي مذاکراتو مسول کس نومول سوى دى ویل .   پدې دپلوماتيکي هلو 

ي چي حکمتيار کرزي ته د دوست او پخالیني دوه پاسته  ليکونه استولي دي اغلى . کې بهير د حکمتيار زوم 
خه ازاد سو و کالو  بند    .  وروسته له شپ

  
اغلي اوباما د راتگ سره سم د متحده ایاالتو په دری کي د پام وړ بدلون راغلى دى د پښتني .  داسي برېښي چي د 

د اربکيانو او قومي مليشاوو د جوړولو مسله تر ډېره حده منل سوې . اقوامو سره د روغي جوړي مسله هم گرمه ده
و کلونو کي د پښتنو سره  بد او ناوړه چال .  ي دهپاليس په عين زمان کي، د اوباما اداره  ضمنامنلې ده چي پدې تېرو 

  .همدا، د افغانستان د ننني وضعي درست او واقعي تحليل دي.  چلند سوى دى
  

د متحده ایاالتو .   لپاره  زیات او قوي پلویان پيدا سویديبل پلو، په امریکایي مطبوعاتو کي د افغانستان سيمه ایز حل 
ن پوس کي  ليکي٢٩پخوانى محافظه کاره خارجه وزیر، هنري کيسنجر د فبروري پر  کله :  په واشنگ افغانستان هي

کاري.  قوي مرکزي حکومت نه الره ه مبالغه  ى  افغانانو ته یو ملت ویل هم   افغانان له ډېر وخت. حتى دم گ
ت کوي چي د افغانستان .  راهيسي د ملي او سياسي هویت په بحران اخته دي اغلي هنري کيسنجر سپار نو بنا 

د هغه په نظر، مرکزي .  روان سياسي بحران د فيصله کول  لپاره دي په والیاتو کي  سيمه ایز مشران تقویه سي
و ئ چي سيمه ایز تجویز تجربه ک ، را غه په نظر، په  افغانستان کي تل د ضعيفو د ه.  حکومت کار ور نه ک

  .  مرکزي حکومتونو نسخه کاميابه سوې ده
  

باید ووایم چي له بده مرغه په افغانستان کي پدې تېرو اتو کلونو کي همدا سيمه ایزه پاليسي عملي سویدي او نتيجه یې 
ل، او په د بوش ادارې د افغانستان په گوټ گوټ کي خپل د.  اوسن رسوایي او ماتې ده ماران تقویه ک ي ج  خو

ولتوب ال پراخ او غښتلى سو نن سبا، په افغانستان .  نتيجه کي د مرکز او والیاتو تر مين اوسنى تاوتریخوالى او نا ان
کي  هر امریکایي، جرمنى، فرانسوى، انگریزى، او نور خارجي غ غ قومندانان او جنراالن  د یوه  یا دوو محلي 

ى دى.   سره پ تار لريجنگساالرانو د بوش ادارې  دې . همدې نامشروع  اړیکو د کابل مرکزي حکومت سنف ک
ل بيا، همدا سيمه ایزه  .  بدي  پاليس او د کابل حکومت ذاتي بې کفاتي افغانستان د تباه کندي ته ور نژدې ک یو 

د افغانستان د نجات او . ياسي اشتباه دهازمویل سوې تجربه په نوي نامه او رنگ  ازمویل سپېره ساده گي او س
ه او مطمينه الره قوي، پاک، او موثر حکومت دى   .  خالصون یوازن لن

  
اغلي سيد طيب جواد هغه ١٢بلخوا، د مارچ پر  پانې په متحده ایاالتو کي د افغانستان د سيفر  ن پوس ور  د واشنگ

ي دي چي هغه د هارورډ په پوهنتون کي  ي وېتبصرې خپرې ک هغه خل چي عقيده : " اغلى جواد وایي.  ک
کله د کاميا ب لپاره پوره  ل کېداى، باید پدې پوه سي چي هغوى هي لري  چي په افغانستان کي  جنگ نه سي گ

ى که چيري فرض کوو چي افغانان د سولي، پلورليزم، او د بشر د حقوقو مستحق او جوگه ندي، .  کو هم  نوو ک
ه. ه غلط او نژادي رنگ او خوند لريدا نظر له سر خه خبري :  هغه زیاته ک د طالبانو سره باید د قوت له دری 

ایمز د اخبار ."  وسي اغلي جواد د جمهورریس اوباما هغه مرکې ته اشاره کوله چي د نيویارک  کاري چي  داسي 
ې وه او پکي ویلي یې وه چي متحده ایاالت د اصالح سویو طالبا نو سره د خبرو اترو پر الرو چارو باندي سره یې ک

خه سخت گيلمن وي.  غور کوي رگندېدل چي د اوباما د ادارې له مامورینو  خه  اغلي جواد له خبرو    .د 
  

ن او ناکام په ارتباط هم مالمته  ولنه د افغاني پوليسو او اردو د جوړولو په کارونو کي د  اغلي جواد بين المللي 
ي، اکثره پروژې د منابع او پيسو د نشته والي له امله په : یلهغه وو. وبلله افغان دولت ته پيسې او منابع نه ورکول کې

  .  په والړي دي
  

يني نور یې بابېزه دي اى او  يني انتقادونه پر  اغلي جواد  م چي د   ى، د کرزي د حکومت .  باید اضافه ک لم
کله مسوليت نه مني ول عالي رتبه مامورین همدا شان خبري کوي. لوى عيب دا دى چي هي هغوى د .  ددې حکومت 

ه پر امریکایانو او خارجيانو باندي اچوي وله پ ۍ کښېني. افغانستان د اوسنيو ناخوالو  .  خپله کرار د خير پر غون
يي، او بهرنيان کوربه انونه  مېلمانه   مرض بدل د کرزي په حکومت کي د مسوليت نه منل په یو ساري. هغوى  

و کي د کابل حکومت استازو  همدا خبري نه کولې؟ ولي یې پر بين .   سوى دى یو ور بله خبره دا ده چي ولي په لم
رگند انتقاد نه کاوه؟  ولي یې افغان ولس  له جریانه نه خبراوه؟  بلکي هله یې یوازي د بين المللي  ولني باندي  المللي 

  .او غ غ صفتونه کولولني او په سر کي د امریکا غوړ 
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و کاله پخوا د مجاهدینو او طالبانو په تور دوران کي یو نر کار وکى، او هغه د  اغلي جواد  "  اميد" په هر صورت، 

اغلي جواد د اميد اداره او پاليسي په سيمه ایزو او قومي تبعيض او ..  اخبار سره قلمي همکاري ختمول وه هلته، 
ه اغلي جواد فيصله درسته وه، خو اوس هغه د یوه فاسد رژیم سره پوره اته کاله اوږه په هله .  حساسيت تورنه ک د 

ه .  اوږه دوږخ ته کوندې وچولولې ه گ ایي   په اخرو شېبو کي، پر خپل الال او  ولينعمت باندي یو په یو  انتقاد به 
رش سي.  و نلري ي د ا.  خبره دا ده چي د کابل اوسنى رژیم باید سربسته  فغانستان راتلونکې اداره باید کو وک

ه مامورین وساتي و محدود  او د گوتو په شمار  دغه راز، نوى حکومت .  چي د کرزي په حکومت کي  یو 
که  ي،  مجبوره دى چي د وزارت خارجې د حيثيت د اعاده کولو په مقصد پدې وزارت کي  پوره  تصفيه کاري وک

و خلکو په جمله کي .  تو په مرکز بدل سوى دىدا وزارت د افغان ضد د تمایال و محدودو  البته، پدې وزارت کي د 
اغلى جواد دى   .  والسالم.  یو هم  

  
  
 
 
 


