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  له پيشرو خپرونې څخه  

٣٠.٠٨.٠٩  
 

  د اوباما دوه مخي توب
  

نستان په د امريکا د متحدو ايالتونو نوي ولسمشر باراک اوباما خپل واک ته له رسيدو سره سم اعالن وکړ چې د افغا

د ھغه له ټاکل کيدو څخه مياشتې تيرې . ستراتيژۍ کې به بدلون راولي او د جورج بوش پاليسۍ ته به د پای ټکی ږدي

شوې خو د افغانستان خلکو د ھغه په ستراتيژۍ کې نه کوم بدلون وليد او نه کومه نوې خبره، بلکې د جورج بوش د پښې 

کې يې شل زره تازه دم سرتيري افغانستان ته راواستول چې په ترڅ کې يې د پر منډ يې پښه کيښوده او په لومړي ګام 

امريکايی او نورو بھرنيو سرتيرو په الس د افغان وګړو مرګ ژوبله په کراتو زياته شوه، د خلکو ځورول او شکنجه 

ه د افغانانو د وژنې او د دې لپاره چې د امريکا متحد ايالتون. کول سيوا شول او ناامني د کابل تر دروازو راورسيده

ناامنۍ له مسووليت څخه ځان خالص کړي، د اوباما په راتګ سره يې ھر څه د افغانستان پر دولت او په ځانګړي توګه 

پر ولسمشر کرزي ورچپه کړل او اعالن يې وکړ چې له ولسمشر کرزي څخه ستړی شوی او پر ځای يې بايد بل څوک 

تر منځ اړيکې خړې پړې شوې او کرزي آن اعالن وکړ چې که د افغانانو ټول په دې توګه د دواړو اړخونو . راشي

وژنه بنده نشي، ھغه به د بھرنيو سرتيرو د برخليک په اړه لويه جرګه راوغواړي څو د ھغوی د شتون په ھکله پريکړه 

  . بيرته ګرمې وساتلېد کرزي په دې اعالن سره امريکاييانو شاتګ وکړ او خپلې اړيکې يې له افغاني اړخ سره. وکړي

ھغه مھال چې کرزي په رسمي ډول اعالن وکړ چې د ولسمشرۍ په روانو ټولټاکنو کې به ھغه ھم يو نوماند وي او کله 

چې دوستم له ھغه څخه خپل مالتړ اعالن کړ او بيا کرزي ھغه بيرته پر خپلې دندې وګومارو، د امريکا ولسمشر باراک 

 کال کې د طالب بنديانو د ټول وژنې پيښه راپورته کړه او دوستم يې ګرم وباله او خپلې ٢٠٠١اوباما په ناڅاپي ډول په 

دا په داسې حال کې ده چې د طالب جنګياليو د ټول وژنې پر . امنيتي څانګې ته يې دستور ورکړ چې دغه پيښه وڅيړي

مګر اوباما ھيڅکله د ھغوی خبره نه مھال امريکايی سرتيرو او د امريکا د استخباراتي ادارې چارواکو حضور درلود، 

اوباما په دې خبره په ښه ډول پوھيږي چې دوستم په ټولټاکنو کې له کرزي څخه خپل . کوي او يوازې د دوستم نوم اخلي

ي، او د دې لپاره مالتړ اعالن کړی او د دوستم د پلويانو رايې د کرزي د بياګټلو په برخه کې ډير مھم رول لوبوالی ش

چې کرزی د ھغه د پلويانو له مالتړ څخه بې برخې کړی او په ورته وخت کې ھغه په خپله د خلکو په ذھنونو کي 

  . طالبانو د ټول وژنې د پيښې امر ورکوی وځپي، ځکه د دوستم په الس د 

 رحمانه ډول په کانټينرونو کې  کې د طالبانو له تسليميدو وروسته ھغوی په بې٢٠٠١په دې کې ھيڅ شک نشته چې په 

اچول شوي او وژل شوي، خو آيا په تيرو درې لسيزو کې يوازې طالبان وژل شوي او يوازې دوستم جنايت کړی؟ د 
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دغې پيښې د څيړلو په اړه اوباما ځکه له دوه مخي توب څخه کار اخلي چې په افغانستان کې يوازې دوستم نه دی چې په 

د بشر د حقونو لسګونو ټولنو تر اوسه لسګونه سندونه خپاره کړي چې . لکو په وژلو تورن دیټول وژنې او د بې ګناه خ

د طالبانو رھبران او د خلق او پرچم مشران  په ترڅ کې يې د شمال ټلوالې زياتره چارواکي، د جھادي تنظيمونو مشران، 

زموږ . حاکمه او له واکمنۍ څخه راښکته شيګرم بللي او له نړيوالې ټولنې څخه يې غوښتنه کړې چې دغه کسان بايد م

. ھيوادوال شاھد دي چې ھمدا امريکا او نور لويديځ ھيوادونه وو چې په جنګي جنايتونو تورن کسان يې واک ته ورسول

کله چې امريکا دوی ته اړتيا درلوده، ھغوی يې په کار ګومارلي وو، لکه څرنګه چې دوی په خپله اعتراف کوي چې 

آی اې لخوا په کار ګومارل شوی و، خو نن د دې لپاره چې په خپلې ستراتيژۍ کې بدلون وښيي، يوازې د دوستم د سي 

. دوستم د جنايتونو د څيړنو امر ورکوي، نه د ټولو جنايتکارانو، ځکه دوی ال تر اوسه پخوانيو جنايتکارانو ته اړتيا لري

 لپاره دومره کار او کمپاين وکړ چې په خپل ھيواد کې به يې د دوی په تيرو دوه درې اونيو کې يې د يوه نامتو جنګساالر

ځان لپاره دومره کار کړی نه وي، خو ويې ليدل چې که ھر څومره ورته کار وکړي او ھر څومره ورته تبليغات 

  .ذھنونو څخه ويستلی نشي  وکړي، د ھغه د جنګساالرۍ تير تاريخ د خلکو له 

 خو نه د بھرنيانو لخوا چې په خپله ھره ورځ د سلګونو بې ګناه افغانانو وينې تويوي د جنايتونو څيړنه يو مثبت کار دی،

ھغه څوک چې په خپله جنايتکار دی، حق نه لري چې بل ته ګوته اوږده . او وروسته يوازې په يوې بخښنې بسنه کوي

 چې يوازې د دوستم نوم اخلي او نه د اوباما د څيړنو په ھکله ھمدا بس. کړي او يا د بل د جنايت د څيړلو دستور ورکړي

د نورو، او له دې نه په ښه توګه څرګنديږي چې د اوباما او د ھغه د ادارې په وړاندې په افغانستان کې د جنګي جنايتونو 

د نه اړتيا په صورت کې د جنايتکار محاکمه او د اړتيا په وخت کې د ھغه په څنګ کې نيول او : څيړل څه معنا لري
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