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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۱/۰۱/۱۱۰۰                    عبدالحسیب حکیم

 

 افغانستان د زبر ځواکونو شطرنج
 

 ورځپاڼې سره (derStandard.at) آت .شتاندردد مرکه « Ulrich Ladurner » نرراولریش الدود 

د میران ښار دتیرول په جنوب کې زیږیدلی دئ. ده په سیاسی  ۰۶۹۱په کال  « Ulrich Ladurner» نرراولریش الدو

 کړه کړې ده. ه د إنسبروک په ښار کې زد د اتریش علومو او لرغونپوهنه کې

" اونیزې ته د عراق، Die Zeit„خبریال په توګه د دیڅایت  يکال څخه راپدیخوا دبهرن ۰۶۶۶نر د راولریش الدو

 رکوي.افغانستان او پاکستان څخه رپوټونه و

شو. دی د هامبورګ په  چاپتر عنوان الندې « سفر په کابل کې یوه شپه، تیر ناآشنا» دده یو کتاب کې   ۱۱۰۱په کال 

 ښار کې ژوند کوي.

ورځپاڼې سره د افغانستان په راتلونکي او (derStandard.at) شتاندرد آتپه خپله یوه مرکه کې د  نرراولریش الدوخبریال 

ورځپاڼه په  (derStandard.at) آت .شتاندرددمتحدینو د برید او په دې هیواد  کې د  پرمختګونو په هکله  خبرې کړي. د 

 کې فعالیت لري. ستاسې پاملرنه دې مرکې ته راړوم! په برخې (VIDC)د ډیالوګ او ګډې همکاری  نړیوالې کچې

کې له منځه ویسي. آیا   تان برید وکړ ترڅو ترهګري په ریښېلس کاله مخکې امریکایي ځواکونو په افغانس آت : .شتاندرد

 افغانستان  په حاضر محال کې خپل ځای یانی د ترهګری ټینګ مرکز یو بل هیواد لکه پاکستان ته له السه ورکړی؟

مه الندې پر افغانستان برید وکړ او هغه هم د القاعدې له د امریکې متحده ایالتو د یوه خاص مأموریت تر نا الدورنر: 

د سپټمبر د یوولسم برید  په ځواب کې ؤ، چې دوی تر یوه حده هم وتوانیدل چې  ۱۱۱۰منځه وړل ؤ. دا برید د  کال 

. القاعده په افغانستان کې وځپي. مونږ کوالی شو ووایو چې دې جګړې د پام وړ اغیزې په پاکستان باندې کړي دي

خلک دترهګریو  په  زرګونو پداسې حال کې چې د القاعدې شتون په افغانستان کې ناچیزه دئ، خو په پاکستان کې

 بریدونو قربانی شوي دي.

 ستاسو په آند افغانستان د لسو کلونو مخکې په پرتله ډاډمند شوی دئ؟ آت : .شتاندرد

و لسیزو راپدیخوا د زبر ځواکونو شطرنج ګرځیدالی دئ. ددې پوښتنې ځواب آسانه ندئ، ځکه افغانستان له څ الدورنر:

 روانه کلونو څخه راپدیخوا په دې هیواد کې جګړه ۰۶۹۶/  ۰۶۹۱دا هغه فاجعه ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دئ. له 

ثبات حاکم ؤ، خو  اره په دې هیواد کې یو پراخده. سره له دې چې له دیرشمې لسیزی نه وروسته د یوې اوږدې مودې دپ

چې دا ناخوالې افغانانو   نن خلک دا هیواد د تروریزم، مخدره توکو او جګړې له مخې پیژني، خو زه باید دا څرګنده کړم

 ته له بهر څخه راغلي دي، نه له دننه.

واد برید ولې افغانستان له څو لسیزو راپدیخوا یو مهم نقش لوبوي تر څو چې زبرځواکونه په دې هی آت : .شتاندرد

 وکړي، تاسو فکر نکوی چې د دې المل به هغه طبیعي زیرمې وي چې په هندوکش کې پرتې دي؟

که په طبیعی زیرمو چې استخراج یي د امکاناتو د نشتوالي له کبله یو دروند کار دئ، سترګې پټې کړو، نو بیا  دورنر:ال

 د اقتصادي ګټو په موخه دا هیواد هیڅ کوم ارزښت نلري. 

تان یو کالسیکه بیلګه دهغو هیوادونو دپاره ده چې د خپل ځان څخه د دفاع توان په کې نشته. دغه نیمګړتیا یو افغانس

کړکیچ د پاکستان او هند ترمنځ پر سر ځواکونه په دې هیواد باندې یرغل کوي. دکشمیر  يبنیادی المل دئ، چې بهرن

 ن کې صورت مومي.اافغانست شخړه ، همداراز  دامریکی او ایران تر منځ منازعه هم په

په کومو سترګو ګوري، د  ته  د بهرني ځواکونو محبوبیت په افغانستان کې څنګه دئ، افغانان دوی آت : .شتاندرد

 نیواکګرو  یا د ژغورونکو په سترګو؟

و، خو د ځواکونو له بریدونو څخه وروسته افغانان د طالبانو د رژیم د نسکوریدو څخه خوشاله و د بهرنیو الدورنر:

متحدینو غفلت په دې کې ؤ، چې دوی له هغو شخصی ټوپکساالرانو څخه وسله وانخیسته، چې له اتیایمې لسیزې 

و باور له السه ورکړ. ټراپدیخوا د قدرت خاوندان دي، نو همدا وجه وه چې خلکو د وخت په تیریدو سره نور په نا

لبانو له نسکوریدو څخه وروسته د یوه نوي پسرلي شاهدان وو، خو ګټه ختمه شوه. افغانان د طاپه خالصه لوبه د طالبانو 

 شل کاله زورولي، بیاهم د دولت مشري کوي. دا ددې مأموریت ستره خطا وه. یي اوس ګوري چې هغه کسانو چې دوی

 ولې ټوپکساالران خلع سالح نشول؟ آت : .شتاندرد

امریکایانو د القاعدې سره په جګړې کې دغو کسانو ته ضرورت درلود، خو زه وایم چې دا شان خلکو سره په  الدورنر:

ت به هیڅکله له دې تناقضه ځان ونه ژغوري. کوښښ شوی چې له کراسی په هیله ناشونې ده. متحده ایاالوګډه کار د ډیم

افاتو کې غرق،  د قانون پروا نلري او چې په کثسانو سره په ګډه کار وشي کې له داسې ک ه په جګړېترهګری سر

 ډیموکراسي هم ورته کوم ارزښت نلري.



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 اوسمهال د حامد کرزي حکومت تر کومه حده با ثباته بولئ؟ آت : .شتاندرد

د غرب له مرستې څخه ماسوا به دا محاله وي چه دا حکومت په خپلو پښو ودریږي.  داسې ګمان کیږي چې  الدورنر:

له افغانستان څخه ووځي او مخکې له دې کې  ۱۱۰۲دې فکر کې دې، مخکې له دې چې بهرنیان په کال  ډیري خلک په

چې ګډوډي پیل شي، دوی به  څنګه و توانیږي چې وروستی غوړه مړی یانی وروستی ډیرې پیسې چې د دولت خزانې 

 ته راپمپ شي، خپله کړي.

 په کوم حد کې دئ؟ اداری فساد په افغانستان کې څنګه اوآت :  .شتاندرد

اداری فساد په ټولو برخو کې لیدل کیږي، له یوه کوچني پولیس څخه نیولې تر دولتی چارواکو ټول په فساد کې  الدورنر:

راګیر دي. کله چې د دولت له یوه استازي سره لمړی تماس هم نیسې، نو د پسیو ورکولو ته ضرورت شته، همدا وجه ده 

طالبانو د حکومت په وخت کې نسبتاٌ روښانه  و له خوا د خپل مال دغال احساس کوي. دچې خلک تل د دولت د مأمورین

قوانین وو او امنیت هم په نسبی توګه ښه ؤ، خو نن یوه ګډوډي حاکمه ده، هیڅوګ نه پوهیږي چې کوم قوانین د تطبیق 

 ترجیح ورکوي.ګډوډی ته  حاکمې  وړ دي، خالصه دا چې خلک د طالبانو د وخت استبداد ته نسبت دې

 د بشري مرستو تنظیم څنګه دئ؟ آت : .شتاندرد

دا سیمې تر سیمې پورې توپیر لري، په جنوبي سیمو کې جګړه روانه ده، نورې سیمې نسبتاٌ آرامه دي. هرات  الدورنر:

ښارونو څخه شمیرل کیږي، خو کله چې په موټر کې څو ساعته له  تللومخپر دکې په غرب او مزار شریف هم په شمال 

طی او وچکالی ی ثباتی احساس کیږي. همداراز د قحخرابیږي او د ب ې امنیتد سیمه لیرې شې، نو بیا دغو ښارونو څخ

ا هیواد دئ. سربیره ددې د الس او ګریوانهم رارسیږي، کومو سره چې دا هیواد له دیرشو کلونو راپدیخوا  اپورونهر

 ۶۱۱۱۱۱شمیره له  دې ښار د اوسیدونکو  ستیو کلونو کې دودکډوالو له ستونزو سره هم مخامخ دئ، په کابل کې په ور

ملیونو ته اوچته شوې ده، دهمدې وجې څخه د څښلو د اوبو او د خوراکي توکو چمتوکول یو دروند کار دئ،  ۲،۴څخه 

لکه د دي، سره له دې هم دا کړکیچ له نورو سیمو له کړکیچونو سره  ځکه تدارکاتی الری د جګړې له کبله خرابې شوې

 د مقایسې وړ ندئ.سومالیی د کړکیچ سره 

 دښځو په وضعیت کې د لسو کلونو په پرتله څه تغیرات راغلي؟ شتاندرد آت :

آسان کار ندئ،  و سره خبرې کول کومځواب آسانه ندئ، ځکه چې په افغانستان کې له ښدې پوښتنې ته ځ آت : .شتاندرد

خو زه ډاډمن یم چې ښځې دطالبانو د راتګ څخه ویریږي، سره له دې چې په طالبانو کې هم ځینې معتدل کسان شته چې 

ښوونځي ته  د نجونو د تلو مخالف ندي. بوش ددې دپاره چې خپل برید ته یو مشروعیت ورکړي، نو دپلمو په لټه کې ؤ 

کال څخه مخکې هم ځینو غیر دولتی جوړښتونو د  ۱۱۱۰له. د م دبرید یو دلیل وبافغانستان کې هاو ده  دښځو حالت په ا

 څومرهپه برخه کې السته راوړنې درلودې، خو پوښتنه دلته ده چې دبهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته  به دحقونو ښځو 

 په افغانستان کې پاتې شي؟ غیر دولتی جوړښتونه

 تو بیالنس په افغانستان کې وروسته له لس کلنې جګړې نه څنګه دئ؟د ناټو او متحده ایاالآت :   .شتاندرد

کوم امکانات چې د ناټو او متحده ایاالتو په اختیار کې وو، سړی کوالی شي په زغرنده ووایي، چې نتیجه د  الدورنر:

ړه ده ، چې دلته د بلع قناعت وړ نده. دلته خورا ډیرې پیسې او د ډیرو انسانانو ژوند تباه شو. افغانستان هغه توره سو

یاردونو ډالر ولګول او په دې تورې کیدو خطر ډیر احساسیږي. شورویانو دا تجربه دلته و آزمویله، امریکایانو دلته په مل

 کې یي ډیر سرتیري له السه ورکړل. سوړې

خوا روان  افغانستان په کومېهغه حالت کې به کې ووځي، نو په  ۱۱۰۲که ناټو په بشپړه توګه په کال  آت : .شتاندرد

 شي؟

بیا د به د تیارو او ویرونکو سناریوګانو احتمال ډیر دئ. دلته څو احتماله شته ، لمړی دا چې د طالبانو حکومت  الدورنر:

قدرت واګي په الس کې واخلي، دوهم احتمال دا دئ چې لکه نویمي لسیزې به خپلمنځی جګړې بیا پیل شي. دریم دا چې 

په جوړولو به کورنۍ جګړه په یوه ټیټه سطحه کې ادامه ومومي. خالصه دا چې د مثبتې سناریو انتظار نه  د پوځي اډو

 لیدل کیږي.

 failed„خوړلي دولت  انستان په راتلونکو کلونو کې دیو ماتستاسو په آند څومره احتمال شته چې افغ :آت .شتاندرد 

state"   حاکمیت توان ونلري؟په لور والړ شي، یانی چیرې چې دولت د 

ددې سناریو احتمال ډیر قوی دئ، خو له ټولو مهمه پوښتنه به دا وي چې د غرب د ځواکونو د وتلو څخه  الدورنر:

 وروسته به غربی نړۍ کوم خطر سره مخامخ وي که نه؟

ه نسبتاٌ دوستانه په پای کې به د غرب تګالره دا وي چې په افغانستان کې یو دولت منځ ته راولي چې له غربي نړی سر

 غواړي چې وضعیت تر یوه حده با ثباته وساتي. په مرسته اړیکې ولري او همداراز د پوځي حضور 

 

 پای

 

 


