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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۱1۲/۱۰/1۱          سمیع الدین افغاني
 

 زرګري جنګ که ریښتنی اختالف؟
 ی(واشنګټن او حامد کرز)

  !درنو هیواد والو
شتون زموږ په هیواد افغانستان کې هغه متحده ایاالتو او ناټو غړو هیوادنو د یوې لسیزې څخه زیات  د امریکا د
ه پ خپلو ستراتیژیکو موخو د پلي کیدو کوم چې د امریکا متحده ایاالتو او د ناتو غړو هیوادونو د ،ریخ دیغمزپلی تا  

 جګړې میدان ګرزولی او د جناب ح. کرزي اداره او عمالً نور ذیدخله کړیو په هیواد کې دننه د زموږ هیواد د هکله
 .شوي دي یرو اللي ممد او همکارپاتدغو کړنال

 

 ح. کرزی قدرت ته ورسول شو نو په نړیواله کچه افغانستان ته د مرستې او د ښاغلی کله چې د بن په کنفرانس کې
په نړۍ واله کچه ور  کرزي د حاکمیت د استحکام په مقلد په ملیاردو مادي او معنوي مرستې جاري وساتل شوې او

 .څخه مالتړ و شو
 

یرمه شوې دا هغه واقعتونه زوکارول شوې اویا په کومو شخلي پانګو کې  چې دا مرستې څنګه او په کومو موخودا 
 .دي چې زموږ هیوادوال پرې پوره خبر دي او یادونه به یې پدې لنډ بحث کې ضروري نه وي

 

افغانستان د خلکوپه نامه مرسته او یا  دالر او پوند چې د هر ،وروستې محاسبې او ارقام دا په جوته توګه ښکاره کوي
په افغانستان کې ملرف شوي او باقی یا بیرته د افغاني  ییسلنه  .2نه تر  1۱قرض ورکړل شوای دی یواځې 

 .ونو او بانکونو ته انتقال شوي ديمسؤولینو او په عمده ډول د هغوئ بهرني همکاران جیب
 

نونه توګه په ناقا تیل وارداتی کمپنی او په سلهاو غیر شفاف او دکابل بانک،  امریکایی شخلی کمپنی )سوپریم(، د
 .ديورکړل شوي قراردادونه هغه بیلګې دي چې اوسه پورې افشاء او هیوادوال پرې خبر 

 

پدې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایاالتو او د هغو د متحدینو د سیاستونو د پلي کونکو او نږدې 
پام وړ ده کوم چې د خپل حاکمیت په  ح کرزي د ادارې په اړه یادونه د ښاغلیمرستندویو اورګانونو څخه لمړي د 
رو د عملي کیدو په مقلد زموږ هیواد د جګړې ډګر وګرزاوه دې کړنال ځواک د ټوله موده کې یې په پوره توانمندۍ او

 .و بې ځای کیدو المل اوسبب شوې دهد میلنونو افغانانو د مرګ ژوبلې ا او
 

په مقابل کې  ده چې د ح. کرزي اداره د خپل د قدرت په ورستیو کې د یو داسې جهاني قدرتونو اساسي پوښتنه دا
 قله اراده وي یا که مللحتي او یا د عوامو په الطالح زر ګري جنګ؟متضاده موضع ګیري به د هغه خپله مست

 

  :راځئ چې په لمړي سر کې پدې اړه د نړۍ میدیا او اطالعاتي رسنیو ته یوه لنډه کتنه وکړو
په دې ورستیو کې د با اعتباره نړیوالو رسنیو د دریځنو په اړه په زړه پورې مطالب تر سترګو کیږي چې یو څو 

 :اساسي ټکو ته یې د درنو لوستونکو پام را اړوم 
  :ع وزیرانو غونډې ته په اشارې لیکیوال ستریټ ژورنال په بروکسل کې د ناټو د دفا

او پنجشنبې په ورځو په خپله غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان امنیتي دفاع وزیرانو د چهارشنبې د د ناټو 
 .موافقه السلیک نه کړه نو دوی هم تیار دي چې له دې هیواده خپل ټول پوځیان وباسي

 

 :د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ناټو سرمنشي په زغرده وویل
 .وروسته په افغانستان کې نه وي 2۱1۲که امنیتي تړون نه وي د ناټو پوځیان به هم له 

  :پوښتنه
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یا د ناتو دفاع وزیرانو د خپلو هیوادونو د سیاستو او ګټو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه کړې او که دواشنګټن سره آ
یک تړون نه السلیک یاد هیوادونه دې فیللې یس حامد کرزي د ستراتیژئد افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهور ر

  ته اړ باستلي دي؟
  کرزي سره؟ حامدړون او همکاري کوي یا که د جناب خلکو او دولت سره ت آیا یاد هیوادونه د افغانستان د

 

الس انجلس ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې افغانستان نه د ټولو پوځیانو د ایستلو خبرداری جدي بللی او ویلي یې دي 
چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو هیله څرګنده 

احتمال  دی کې له افغانستان څخه خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو کړه چې د دې تړون پالن جوړوونکي به د سږکال په پا
  .«ځانونه تیار کړيلپاره 

 

که د ناټو تر سرپرستي الندې د امریکا او د هغو د متحدینو د یوې لسیزې څخه زیات شتون په افغانستان کې د ناکام 
 کې د ډیرو نیمګړتیاوو سره مخ وه چئ دده چې دوئ په افغانستان  ، اساسي خبره داشوځیرته  سیاست بنسټیز عواملو

 .هغو د جملې څخه الندې فکټورونه یې د یادولو وړ دي
 

 :لمړی د اکماالتو په برخه کې
له کې ذیدخله هیوادونو دمسلحو قواو اکماالت په ډیره لوړه بیه تمامیدل هغه او د افغانستان په مس   امریکامتحده ایاالتو د

ه ته پاملرنه شوای وای پ زملارفو د افغاني مسلحو قوتونو اکمال او روزنه او تجهیاساسي ستونزه ده که چیرې پدې 
  .ن وریانت وایيئکم مالي لګښت کیداې شول چې د تروریزم سره به په الطالح د مبارزې موثره او مطم

 

 :دویم د یو شمیر هیوادونو دوه مخې سیاستونه 
څخه کومې مالي مرستې تر السه کړل  متحده ایاالتو د امریکا د ترروریزم سره د مبارزې تر نامه هغه هیوادونو چئ

ه شوه نگټه پورته د تروریزم د له مینځه وړلو په موخه ترې  یوازینه  مرستیاو یا یې تر السه کوی په حقیقت کې دا 
یې  لونه، مسلح کیدو او استعمال په موخه ملرف ته رسیدلي او یا رسیږي چې ژوندی مثابلکه د تروریزم د حمایې

په هغه وخت کې د جنرال حمید ګل تر مشري د ای اس ای د ادارې نژدې اړیکې د القاعده او نورو ترروریستې ډلو 
ن هستوګن ځای په ایبټ اباد کې هغه ژوندي او انکار نه کیدونکی ئمشر بن الدن مطم سره او همدا رنګه د القاعدې د

دونیا په هر ګوټ کې چې کوم تروریستي عمل ترسره  مدارنګه دواقعتونه دی چې دنیا وال پرې پوره خبر دي او ه
 .همدې هیواد څخه سر چینه اخیستې ده یې د شوی او یا تر سره کیږي اللي ریشه اومنشا  

  
متحده ایاالتو او ناتو غړو هیوادنو پورتنیو او ډیرو نورو الملونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې په  د د امریکا

  .د افغانستان څخه وباسي سرتیریترتیب او خپل ویش افغانستان کې خپل میشت مسلحو قوتونو د خروج مهال 
 

دی چې د افغان  ریانت، ممکن عملی کار دامتحده ایاالتو او ناتو غړو هیوادنو ته مناسب او ښه و د اوس د امریکا
، هغوئ په نظامي الزمو اسلحو او تجهیزاتو سمبال او د هغوئ روزنې ته لحو قوتونو سره الزمه مرسته وکړيمس

متناسبه پاملرنه وکړي ځکه چې د افغانستان مسلح قووتونه اوس دا توانمندی لري چې د خپلې خاورې او سرحداتو نه 
ړي او په منطقه کې به دیوی قوي او مجربې افغاني اردو په موجودیت کې په افغانستان او منطقه په میړانه دفاع وک

  .شي مینکې سوله او ثبات تا  
 

په مخه بیا یي په ظاهره کې لفظي جنګ او په حقیقت  ه ییکومه موضع ګیرۍ چې نن سبا د جناب ح. کِرزي ادار نو
  .ادارې په موجودیت کې تر سره کیږيکې هغه سنجول شوي تګالري ته ورته دی کوم چې د کرزی د 
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