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  5از  1 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. ھ ھمکاری دعوت می نمایدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ ب
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

  زکال٢٠٠٩، ٢۶رحمت آریا                                                                    اگست : ژباړه 

ایمز   سرچېنھ  : نیویارک 

واکي د نیشھ توکو پھ قاچاق کې تورن افغان لوړ پوړي چار
ې  منھ ک  امریکا اندې

2 او مارک الندلر1جېمز رایزن: لېکوال   

ھ    زکال٢٠٠٩ ، ٢۶اگست د : د خپرېدو نې

ن  کي کې خبرو اترو دشنگتن د واد بوش د ادارې پرمھال : واشنگ ولو پھ من د نېشھ یې :  وه چې داوده ناندرۍ ــَ تتر 
یکلوالي  دفاع وزیرپیاوړيتوکو پھ قاچاق کې د افغانستان د  ؟ د شيډول چلند و ھدې سره " اسنادو" السوندونو لھ  د 

ېدلي ھیواد پھ پرمخ بېوفھیم چې لھ کې ویلواب پھ   بھ رسمي چارواکویرـَپھغھ  خو .  کې مرستھ وشينھ سره دې د رب
واب پھ پای کې ان سره ھم  دا دغھ  تي لھ  ل  شچارې نورې الرې د ھوارۍ : درلودل چې نغ    . يدې و پل

ي چې پـَرونیونن   نلیدل کی ی تھمخې نوې ادارې د ولسمشرۍ ود  اندی ل بیا پخوانی دروند پی ی دی یو  ؛ دغھ  ای
ې وک تھ ، پی    .اکنھ ده فھیمقسیم پخوانی وزیر مارشال محمد د د دفاع ، د افغانستان د مرستیال ولسمشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکنو د د ولسمشرۍ يافغان ولسمشر حامد کرز وکېد ولسمشرۍ کې پھ کمپاین   ې را ب وھلي دي   بیا دد  لو لپاره م  گ
اناو ي داسې  د شطرنج د لوبې یو شمیر  یې تر  ولې ک  د د غوره شویو دانو لھ الرې بھچې دده پھ انگیرنې دانې را

                                            
1 JAMES RISEN 
2 MARK LANDLER 

Tyler Hicks/The New York Times 

اکنو کې   خواتھ ولسمشر حامد کرزی ، کی خواتھ د کرزي غوره شوی : د ولسمشرۍ پھ 
فھیمقسیم مرستیال ولسمشر محمد   
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ھ شمیره  یوهـیوئرا ي غ هرا خپلھ ک  ماران ، ادارې مفسدین او د پانگھ ؛ د شطرنج دغھ دانې پھ جنگي جنایاتو تورن جگ
وونکي نیشھ یي توکو قاچاق وړونکي دي ولو پیاوړې او اغیزمنھ دانھ کرزي تھ  دغو دانو کې پھد شطرنج  خو. زی تر 

ه ولوبوي حال دا چې دیمارشال فھیم  اکنھ کې ون ت لوری بھ د کرزي پھ بیا   ؛ کرزي انگیرلې چې د فھیم د خو
ولو  او پھ افغانستان کې امریکا تھ تر  ې سرهاو د نیشھ یي توکو لھ فساد روان اداري لھ لوی ک رنگوالی رب  د چلند 

       . دی

سپینې روډھان کلنتن  یوه بیلگھ د امریکا د بھرنیو چارو د وزیرې  ھیلیري دباوکیچ او  کد امریکا او کرزي ترمن د
لھ مارشال فھیم سره د کرزي دریدنھ د ، وینا   پھ ېي چارواک لوړ پوړ؛ د امریکا د ولسمشرۍ د ادارې ددغېخبرې دي 

ندي کلک ورانوونکی گوزار تھ داړیکو ترمن  امریکا او نورو ھیوادونو -کرزي     . مانا 
  

رنگوالی لھ مارشال فھیم سره د الس  اغلي کرزي سره دبھاو گریوان کیدنې   اللھاندو اړیکو د پیچلتیا د  امریکا د لھ 
ی ال نورسمبالنې پ ي  وری اکنو د پایلو یوه.دروند ک اغلرگندوي برخھ  اعالن شوې د ولسمشرۍ د   د ي کرزي چې 

ليـیې ئخپلو نورو سیاالنو پھ پرتلھ ډیرې را اکنو کې د درغلیو تورگ ی و دي خو پھ  نھ پر کرزي د ډاډ کولو د ستونزو پی
  . مخامخ ويورسره  بھاو کېواکمن پھ دویم پد چې ال نور ھم درنَدوي 

 
ایي د امریکا دولت د یو د امریکا د ولسمشرۍ د اداری  یني  چارواکی وایي کھ مارشال فھیم بیا د واک پر گدۍ ک

ي لکھ د سفري ویزې بندیز  تھ ک  دغھ ډول بندیزونھ ډیري وختونھ د –نوموړي پر وړاندې یو شمیر بندیزونھ را من
ي چې د فساد پھ تورونو کک وي ھغو بھرنیو چارواکو پر وړاندې ه ينوموړي چارواک – پلي کی  پھ احتیاط زیاتھ ک

یو کې نھ ده راپورتھ شوي   . چې دغھ خبره ال تراوسھ د سپیني ما د کورنیو خبرو اترو پھ ک
 

دای کی:  چارواکي پھ دې شرط دغھ خبرې کولې چې نوم یې وانھ خیستل شي او زیاتوي یاد شويد ولسمشرۍ د ادارې 
ي لکھ د مارشال  لي او درانده گامونھ اوچت ک ول ، خو پھ پھ شي امریکا نور کو ې لو پانگو او شتمنیو پسې پ

ایي  کیلتیا او د کرزي لھ دولت سره د اړیکو اھیمت تھ پھ کتنې ددغھ ډول گام اوچتول  افغانستان کې د امریکا ژورې 
ھ   . ډک گام وي لھ گوا

 
 د ولسمشر اوباما .ان رسمي چارواکی نھ دی چې لھ دغسې حساب او کتاب سره مخامخ دیمارشال فھیم یوازینی افغ

نو امرورک ، ور ه مار عبدالرشید دوستم پھ اړه د پل ز ٢٠٠١ دوستم تور لگول شوی چې د  رپان کال پھ دوبي د جگ
و پھ پیل کې یې پھ زرگونو طالب بندیان وژلي دي ــو . کال د جگ تنې د کــَ پھ دې : غوږونو تل تھ رسیدلي دي دغھ غو

ه چې ھیواد تھ راستون شي  ل شوي جنرال دوستم تھ بیا اجازه ورک اغلي کرزي ش ل، کرزيورستیو کې   بیا  بو 
ې دری  د ي ددولتدوستم تھ ر وھلی دیاوورک ر وھنې پھ بدل کې د ولسمشرۍ پھ  ،جنرال.  ژمنو   د کرزي ددغھ 

ې چې ډیرې را و کې ژمنھ ک يـئاک  . یې بھ ورتھ وگ

 

 

  

 

 

 

 

  
لگول شوي کیلتیا د  مارشال فھیم پھ قاچاق کې پر نیشھ یي توکو دپھ امریکا کې افغان سفیر سید طیب جواد وویل 

  . تورونھ دي" لھ سیاسي اړخھ را پاَرول شوي " نھ وتور

Oliver Mattys for New York 

ه مار  دوستمرشید د زرگونو افغانانو پھ وژنو تورن جگ  

پھ واشنگتن افغان سفیر سید طیب 
 جواد
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واب کې وویل مخد ولسمشر اوباما د  کېد افغان مرستیال ولسمشر پھ غوره کېدنھ، اغلي جواد   " مارشال  :الفت پھ 

تھ کولو کېپھ افغانستان کې د   چې بھرنیو ھیوادونو لپارهدی  د، نھلوبولو لپاره غوره شوی  ېون د ملي یو والي پھ رامن
  . " يتر السھ کتھ د سفر وړتیا 

 
یو کېد بوش ادارې ه مارو لھ ډډه لگولو پرتھ بلھ چ پھ ھاغھ لوم ه  احساس کاوه چې پر جگ اره نھ لري ، ھغھ جگ

ه مارو د کرزي د واکمني پھ پیر او لھ ھغھ مخکې او فساد مارچې ډیري یې پھ وحشت  کې کک دي ؛ ډیریو جگ
  . رژیمونو کې د واک گدۍ پھ الس کې درلودلې

 
ولو پر افغانستان ز کال کې کلھ چې امریکا ٢٠٠١پھ  د ھغھ وخت [  ، مارشال فھیم لھ ننوتپھ موخھد طالبانو در راپر

ی وو] جنرال واکونو کلک مالت لوالې د یوه بولندوی پھ توگھ د امریکایي    . د شمالي 
 

دې ملگری وو او لھ سي  د امریکا د ولسمشرۍ د ادارو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو پھ وینا فھیم د سي آي اې ډیر نی
ل خھ یې پھ میلیونونو ډالره تر السھ ک اغل. آی اې   د افغانستان د لن مھالي دولت مشري پھ غاړه يرز کيکلھ چې 

  .  وزیر پھ توگھ وگومارهي چارو دواخیستلھ ، جنرال فھیم یې د دفاع
 

نھ کې ] د گالبو د ب ]  [ 3روز گارډن[ د  ز کال پھ پیل کې٢٠٠٢د ولسمشر بوش  د سپېنې ما چې  یکرزچې پھ لمان
ي امریکا بھ د افغانستان: وویل د سترگو تور بلل کېده واک پھ جوړونھ او روزنھ کې مرستھ وک دا پھ .  د وسلھ وال 

يرامانا وه چې د جنرال فھیم لمنې او د ھغھ وزدې ھغھ مھال کې پھ  ا    . ت تھ بھ پھ میلیونونو ډالره ور و 
  

ل لپاره د سي آی اې گزارشونوسپینې ما رسمي چارواک دکلھ چې خو  ي  یو د خپلو کورنیو کد  نو ھ ولیدل د لوم
رگندونو پھ ل کې بھ یې ویل چېخبرو اترو  ارگرواو   د بوش ادارې تھ ز کال کې٢٠٠٢ مأمورینو پھ  د سي آی اې 

ل  ینگاربې شمیره گزارشونھ او السوندونھ وړاندې ک کاوه چې مارشال فھیم پھ افغانستان کې د نیشھ یي ؛ گزارشونو 
ک وونکې سوداگرۍ کې     .یل دیتوکو د قاچاق پھ پانگھ زی

 
رگندوي  پر افغانستان د امریکا لھ یرغل مخکې د نیشھ توکو د قاچاق ان مارشال فھیم چې د سي آی اې گزارشونھ 

وونک.درلودهسابقھ  ولو غوږ بو  ھغھ تورونھ ول چې مارشال فھیم د خپلې واکمن يوړن او بوږي پھ گزارشونو کې تر 
 وزیر پھ توگھ و گومارل شو بیا ھم د نیشھ یي توکو پھ قاچاق کې  چارو ديچې د ھیواد ددفاعلھ ھغھ پرمھال او وروستھ 

گزارش وایي چې فھیم اوس پھ شوروي کې جوړه شوې کارگو الوتکھ پھ الس . کیل وو او قاچاقبرۍ تھ یې دوام ورکاوه
خھ الوزي او د روسیې لھ الري ھیرو قي ډول تیروي ، فھیم لھ دې ـین پھ قاچائکې لري چې د ھیواد لھ شمالي برخو 

ولوي ، ھغوامریکایي چارواکو چې د سي آی اې دغھ گزارش لوستلی وایی  ددفاع پھ وزارت الرې بې شمیره پیسې را
  .کې محرم کسان ھم پھ دغھ قاچاق کې الس لري

 
ل  ، امریکایي نوموړي گزارش    . پارولې پھ لوړه کچھ ناندرۍ را و، دغو گزارشونورسمي چارواکي ھک پک ک

 
وک د ھغھ وخت مشره          د امریکا د  4]لیوریتھیالري من [ میرمن ، د امریکا د ملي امنیت پھ اداره کې د افغانستان د 

ل شوی وو                ار ورک ې اخط ې پک ي چ اد راول ھ ی ۍ پ یویي کنفرانس د خبرو اترو ل بھرنیو چارو د وزارت د یوه پ وی
ایي غیر قانوني ويافغانستان تھ د مارشال فھیم لھ الرې د پو ه    . ی مرستو ورک

 
کیل وي نو لھ ھغھ سره مرستھ : " وویل ] لیوریت[ میرمن  ینگار وک کھ فھیم د نیشھ یي توکو پھ قاچاق کې  ھغوی 

وي  ی ؛ قانوني ستونزې را زی ه منع ک ي مرستو ورک توکو پھ  نیشھ چې دد امریکا قانون ھغو کسانو تھ د پو
  . " دل شوي قاچاقچیان وي پیژنسوداگرۍ کې

 

                                            
3 White House Rose Garden 

نې بنس دغد  ود  کې زکال پھ پیل١٩١٣د لھ پلوه د امریکا د ولسمشر وډرو ویلسون ماندینې الن لویس اکسون ویلسن  ې  لمان ی لھ . ل شوک
ونکي او د امریکا د سیاست پلي کوونکي کلھ نا کلھ د ھغوی د خوشالھ ساتلو  او ستایلو ھغھ مھالھ وروستھ امریکایي ولسمشران د سپورتي لوبو گ

.  را بوليپھ پلمې لپاره دغھ ب تھ د لیدنې   
4 Hillary Mann Leverett 
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د ملي امنیت د شوری باخبرو رسمي چارواکو دغھ خبره د ھغھ وخت د ملي امنیت د شوری : میرمن لیوریت وایي 
یفن ج[ مرستیال  او تر الس الندې ونیول. تھ ورسولھ ] 5ھادلي. س اغلي ھاډلي سره د خبرو اترو بل پ اغلي لھ   شو ، 

اغلي ھ  او پھ خپلھ] 6مک لفلین . جان اي[ د ھغھ و خت د سي آې اې د مرستیال ھاډلي امر وک چې  ون اډليد   پھ گ
ھ د ولسمشرۍ د ادارې د رسمي چارواکودې  و پھ لھ من  اړوند پراخې خبرې  دېیوه کوشن واکمنھ ډلھ جوړه شي تر 

    .  نیول شيواترې تر الس الندې 
 

نگ   دوزارت  کې د افغانستان د دفاع دپھ قاچاق   نیشھ یي توکود  ھم سفارت کې دننھابل مېشتيکپھ د امریکا ددې تر
کیلتیا لوړ پوړو چارواکو نې راوپارتورونو او لھ ھغوی سره د چلند پھ اړوند د  د   ، د سفارت چارواکي پھ دې لېواندی

بودیجھ د مرستې سپیناوي لپاره وگوري یا دې لھ سپناوي پرتھ  د پھ دې اړوندفکر کې ول آیا لھ مارشال فھیم سره 
ي   . ورک

 
ن او کابل کې پھ   دې چې د نیشھ یي توکو پھ قاچاق کې د فھیم پر وړاندې پاخھ او د ویل لھ و امریکایي چارواکواشنگ

ي چې لھ ھغھ سره  ون مات شيدې زباد وړ السوندونھ نشتھ لھ دې املھ ددې اړتیا نھ لیدل کی پھ پای کې د بوش د . ت
ل چې د چارواکو پ ھ وک امریکایي روزونکي بھ نیغ پھ نیغھ لھ : ھ وینا د ھوارۍ یوازین الره وه ادارې چارواکو ھغھ 

ي   . فھیم سره معاملھ نھ کوي ، د ھغھ پھ بدل کې بھ د مارشال فھیم تر الس الندې کسانو سره معاملھ وک
 

هگومان کاوه چې پھ دې ډول بھ د بوش د ادارې چارواکو  یوه الره ند  د قانون پھ اډانھ کې د چل ھغوی تھ ل تر ل
  . پرانسیتل شي

  
لھ لوړپوړو امریکایي  وایي پھ پای کې پھ زباد ورسیدلھ چې مارشال فھیم ي اوس امریکایي رسمي چارواک-افغان خو 

[  تورنجنرال  ،7 دانال رامزفیل د امریکا ددفاعي چارو وزیر لکھ ؛ تھ دوام ورکنو کتویدنرلھ پسې لپچارواکو سره 
ي مرستو د رسولو لوړپوړی  ] 8ایکنبري. و ډبلی. کارل  واک تھ د پو چې پھ ھغھ پیر کې د افغانستان نوي وسلوال 

ي چارواکی وو   . امریکایي پو
 

نا لیک پھ ترڅ کې وویل   پھ ھغھ :جنرال ایکنبري چې اوس پھ افغانستان کې د امریکا سفیر دی ، س کال د یوه بری
خھ خبر نھ وو او نھ ده تھ مھال کې دی د فھیم پھ اړه پھ سپین  ول چې لھ چا ویليې ما کې د روانو خبرو اترو لھ ل 

  . فھیم سره دې نھ گوري
  

ې کې :   وایيدغو حقایقو تھ پھ کتنې د ولسمشرۍ د ادارې اوسني او پخواني چارواکي زموږ پھ باور د افغانستان پھ جگ
یزه ستراتیژیکھ تیروتنھ  ولو بنس ه مارو او د تر   ، دغو ول ولسترگې پد امریکا نیشھ یي توکو د قاچاقچیانو پھ اړه جگ

ې وروستھ پھ افغانستان کې  تھ شوې ھلکسانو د سپتامبرد یولسمې لھ پی هخھ تشې سیاسي  رامن ھ پورتھ ک . ناوړه گ
ه ماراند امریکا د مالت تر شا  رساوه چې و دغې تیر وتنې ولس تھ دا پیغام  والړ دي ، د کرزي دولت  مفسد ترینھ جگ

توني واکمني پھ الس کې لري او نھ د ډاډ وړ دی  تونې الر  تھ د رسیدلوواکمن ؛نھ ر لھ نیشھ یي توکو پھ ھیواد کې  ر
   .ید اقتصاد وکېدلیخھ را 

 
واب کې،پھ خپلې تیروتنې پوه شوه  ز کال پھ پای کې٢٠٠٣د د بوش اداره چارواکي وایی ،  بوش  د  ددغې تیروتنې پھ 

ه مار" ادارې یوه ستراتیژي تر السھ الندې ونیولھ چې  یو ددغې ستراتیژۍ پر بنس ؛ یې بللھ  " 9و ستراتیژياند جگ
خھ  ه ماران لھ واکمن  ل شووشمیر کیلیدي جگ  زکال پورې د دفاع د وزیر پھ توگھ ٢٠٠۴مارشال فھیم تر . ل ش

اکنو کې اغلي کرزي، پاتې شو ې مودې لپاره  مارشال فھیم پھ ھماغھ کال کې د ولسمشرۍ پھ  خپل د د یوې لن
ې وو خو پھ توگھ مرستیال ولسمشر  خھخلھ یې ډیر ژر غوره ک نگ     .  لیرې کپل 

 

                                            
5 Stephen J. Hadley  
6 John E. McLaughlin 
7 Donald H. Rumsfeld  
8 Lt. Gen. Karl W.  Eikenberry  
9 “warlord strategy” 
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ورتھ بھ  پھ د ولسمشر اوباما امریکایي دود پر بنس دغھ ان
ون ھ وي  و پالیس جوړونک د د سپینې ماگ د چینایي ؟ واب 

ې مو پا تیا دا ده ور ھ ده ؟ ر ور لھ خپرولو  خھ ددغسې ان
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