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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

   ۲۲۰۲۱۰۲۱۰۲          اجمل عالم زی
 

 نو ګرم څوک دي؟
 

یو ځلېې   تلویزیوني شبکي سره په خپله وروستۍ مرکه کې( سي بي ایس)له د امریکا د متحدو ایالتونو کرزی  ولسمشر
ي کېرز  ولسمشېر  .هد ناسمو تګالرو له املېه اودده شېو    نړیوال ایتالف د چې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي، بیا

وسېله والېو او تررګریېزو  لېو د پراختیېا او       کېې د سېیمه   پېه افغانسېتان او   کېې  لسو کلونو په تیرو په خپله دغه مرکه کې
نړیېېوال ایېېتالف د افغانېېانو غووېېت و او   نومېېوړی زیېېاتوي. ایېېتالف اچېېوي الپیاوړتیېېا پېېړه د امریکېېا پېېه مشېېر  پېېر نړیېېو  

پېه اداره کېې پېرا      رېم م لېې، چېې د ده    ځېل بیېا   مرکېه کېې یېو     ه دکرزی پ ولسمشر. ته غود نه دی ایښي وړاندیزونو
نوموړی وایي دغېه فسېاد پېه لېوی  ا د افغانسېتان د      . دغه فساد پړه یي رم پرنړیوالو اچولې ده خو د شته،اداری فساد 
قېرار   تې دغووت و برعکس خپلې مرسې  د دوی د وکمزوره کولو لپاره له بهره سرچی ه اخیستې او نړیوال دولتي ادارو د

ولسمشر کرزي څو ورځېې وړانېد  پېه کابېل کېې د یېوه خبېري ک  ېرانس          .دادیانو او نا دولتي ادارو له  ري لګولي دي
ولسمشېرکرزی پېه داسېې  ېال کېې دا تېازه       . پر مهال رم پر نړیوالو او په ځانګړ  توګه امریکا ورتېه نیېوکې کېړ  و    

فېېاو وزیېېر لیېېون پ یتېېا د ولسمشېېرکرزي د تیېېر  اوونېېۍ د ورتېېه  ایېېالتونو د د څرګ ېېدونې کېېړي، چېېې د امریکېېا د متحېېدو
افغېان  کومېب بایېد پېر بهرنیېو د بېې ځایېه        ))لیېون پ یتېا ویلېي و،    . څرګ دونو پر وړانېد   یېر کلېب غبرګېون وېودل  و     

 ((.نیوکو او د رغوی د تورونولو پر ځای په افغانستان کې د دوی د قربانیو او لګښتونو درناوی او م  ه وکړي
یدیځ بیا په افغانستان کې پرا  اداري فساد، د وې  کومتوالۍ او په افغان  کومېب کېې د د  فرفیېب نشېتوال ، چېې      لو

، د چېې نېه یېې د  اخیسېتې     کلونو کې یې د نړیوالي ټول   له پراخو امکاناتو څخه سېالمه ګهېه اخیسېتې وای    ۰۰په تیرو 
 .بولي و څخهاصلي عوامل له افغانستان د کړکیچ د اوددیدو

سیاسي ش ونکي وایېي، پېه داسېې  ېال کېې چېې راتلېونکې میاشېب پېه امریکېا کېې د ولسمشېر  ټېاک ې ترسېره کیې ي او                
وروسېتۍ څرګ ېدونې او    يولسمشر کرز مګړ  د دغو ټاک و لپاره ټاک یز  مبارز  وه په شور او زود روانې دي، دد

 چېې پېه اوسې ي  سېاا وخېب کېې یېې جمهېوري         ي،لېر  نېا ما د ولسمشر اوباما پېر سیاسېتونو د رغېه سېختې نیېوکې د د      
واش ګهن په سپی ه ماڼې کې د جورج بوش پر مهال، چې جمهوري غووېتونک  ولسمشېر   . يین کړی واخوارانو ته کمپ

و، له کابل سره  یر وه اړیکي پالل او ویل کیدل، چې دواړو ولسمشرانو رره ورځ د ټلی ون پر لیکېه د چېارو د سېمون    
بارک اوباما له رسیدو سره سم د کابل او واش ګهن ترم ځ خو واک ته د دیموکرات . خبر  کولېاو پرمختګونو په اړه 

  . دغه اړیکي ساړه شول او واش ګهن پر کابل د خپلو نیوکو او فشارونو لړ  توده شوه، چې تر اوسه رم روانه ده
او اوا  ،ده پېای تېه رسېیدو   پېه   دوره چېې ولسمشېر کېرزي    ي،د بېاور   د په ورته وخب کې یو شمیر کارپوران بیېا پېر  

 .يپړه پر امریکا ور واچوتیروت و خپلو  چې دکوي،  رڅه
ورځ افغانسېتان تېه د امریکېا پېه مشېر  د نړیېوال ایېتالف د راتېک یېوولس کالېه پېوره               یکشې بې پېر  د تیرپه رره توګه 

بهرنیېو ځواکونېو،   افغېان او   د پېه روانېه جګېړه کېې د    په دی موده کې په افغانستان او سیمه کې د تررګېر  پر ې  . شول
ملکي وګړو او وسله والو جګړه مارو په ګډون شاوخوا دیرش زره انسېانان ولل شېوي پېه لسېګونه میلیېارده  الرلګېول       

 . دي، خو د افغانستان کړکیچ   رم دوام لري شوي
دولسېم کېال    وېار کېې دی،    سره په یېوه ناټو  ه بروکسل کې له ېد نړیوالو بحرانونو  لې، چې مرکز یې د بلجیم په پالزم

پېه  ته د افغانستان د جګړ  د غځیدو او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش د ران د  کیېدو پېه اړه   
، چېې د امریکېا د متحېدو ایېالتونو     د افغانستان  کومېب  .موجود دی  رم واقعي خطر »ویلي، پورټ یوه تازه څیړنیز ر

  «.وروسته نسکور شي وتلو و پوځونو ترد بهرنیکال کې  ۲۲۰۲وایي په  ، له مالتړ څخه برخمن دی
دغېه شېپ ایتا مخیېز رپېوټ     په خپېل   «کانداا راندو»د نړیوالو بحرانونو په  له کې د افغانستان د برخې ستر ش وونک  

ي کېه  ړه واخلې غېا  واکونېو مشېري پېر   ام یتېي   د چېې  چمتېو، تېه نېه دی     د پېوځ پېولیس او ملېي   افغېان ملېي   » :کې زیاتوي
، نېو دا بېه بلېه سېتره     ازاد او عاد نېه ټېاک و تېه  ره رېواره کېړي      کېې کېال   ۲۲۰۲افغان  کومېب ونېه تېوانی ي، چېې پېه      

  «.ستونزه وي او وایي افغانستان له ویجاړونکي سیاسي راتلونکې سره مخامخ شي
خبېري سېرچی ې اسوشېیتډ پېرا رېم د       په رمد  توګه په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب دفتر او معتبېر  امریکېایي  

افغانستان د نویمې لسیز  په کورنیو جګړو کې د وکیلو ت ظیمونو له یو شمیر پخوانیو قومانېدانانو او چېارواکو سېره د    
مرکو پر ب سې  لیکلېي، کېه تېر دوه زره څوارلسېم کېال مخکېې پېه افغانسېتان کېې د سېولې رڅېې د خبېرو اتېرو لېه  ر                 



  

 

 

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

کېه څېه رېم افغېان دولېب او پېه سېر کېې         .  نستان وایي یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې وکیل شيبریالۍ نه شي، نو افغا
د . خلېب روېتیا رېم اندنښېمن دي    پخپله ولسمشر کرزی دا د افغانستان په اړه د لویېدیځ د م  ېي تبلیغېاتو لېړ  بېولي، خېو       

 افغانستان
غېې روانېې جګېړ  لېه  ر  افغانېان وویېروي        کومب وایي، لویدیځ او په ځانګړ  توګه واش ګهن رڅه کوي، چې د د

 .او په ام یتي تړون کې خپلې غووت ې پر  وم ي
خو ش ونکي وایي، د افغانستان د راتلونکې په اړه دغه اندنښ ې باید دومره بابیز  رم ونه ګڼل شي او رر  ول ا تمېالي  

غانسېتان اوسې ۍ ادار  د نړیېوالې ټېول ې     دوی وایي، د اف.  ا تو ته باید د  ل  ر  چار  سر له اوا څخه ولهول شي
له پرا  او رر اړخیز  ضور سره سره تر د  دمه داسې کېوم د پېاو وړ ګامونېه نېه دي اوچېب کېړي، چېې خلکېو تېه د          

دوی وایي، دا اندنښ ې تر یوه ځایېه سېمې رېم دي، چېې وېایي د نړیوالېو ځواکونېو تېر         . راتلونکې په اړه ریلې ور وبښي
فساد، وې  کومتوالۍ، د سولې د بهیر، ټاک و او رمدا راز نشه یي توکو ستونز ، چې دا ټول د وتلو وروسته د اداري 

 . ې مسلې دي، تر د  نور  رم پراخې شينکوتان د راتلونکې لپاره برخلیب ټاکافغانس
افغېان  او د اوسې ي   مېخ پېه پېای تېه رسېیدو دی     نړیوالې ټېول ې ماموریېب    دپه افغانستان کې کال کې  ۲۲۰۲اوا چې په 

بېدبختیو او ناکېامیو پېړه    دواړه خواو  پېه افغانسېتان کېې د روانېو      ته رسی ي، یپاکال کې  ۲۲۰۲ کومب دوره رم په 
او دوړاه  دی مو ېېوو کېېې دواړه خېېواوي ګرمېېې دي    افغېېان کارپورېېان پېېه دی بېېاور دی چېېې پېېه      . یېېو پېېر بېېل اچېېوي   

کېړي او لېه راتلونکېو ن ګونېو سېره د م ېابلې لپېاره خپېل         ور ځېوا  تیروت ېو  تیېرو  د خپلو خپلو ولسونو ته باید  کومتونه 
د دواړو ریوادونېو ولسېونه رېم لېه دغېې پېړ  څخېه پېاک نېه دي، ځکېه           . قانع کوونکي پالنونه او تګالر  رووانه کېړي 

 . دغه دواړه ادار  د رمدوی په رایه د واک تر ګد  رسیدلي دي
نېېه  د  کومتېېوالې ېوېې ی د وددیېېدو، ادرای فسېېاد، دجګېېړ د افغانسېېتان د لېېوری رېېراوا پېېه داسېې  یېېو  الېېب کېېې چېېې   

و نورو ستونزو پړه پریوبل اچوي، اوا د افغانستان د مېدني ټېول ې، مېدني ب سېهونو، او پېه ټولېه کېې د         یرد شتوالي او 
اوا یېواز  افغېان ولېس کېول  شېي، چېې پېه راتلونکېو ټېاک و          . افغان ولس دنده ده، چې په د  اړه پخپله پریکړه وکړي

له نړیېوالې ټېول ې سېره    دغه اداره داسې مشر او کارنده اداره وټاکي، چې دوی له روانو ناخوالو څخه وباسي او  کې یو
راتلېونکې پېر لېور     ه او مېالومې رووېان   یېو  افغان ولېس د یوه رووانه او وا یح چوکاټ کې د رمکاریو او رمغ یو په 

تېر  سېه شېو   سېته راوړنېې مېو بیرتېه لېه  سېه          وی و  و پهانای مکړه دا د لسګونو زره انسانرسې نه، چې خد. بوځي
  .ووځي، او افغانستان یو ځل بیا د تبارۍ او فالکب پر لور روان شي

  
 

 


