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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 ۵۶1۵/.۶۰/ 1۵            سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

 

 جګړه ییز ماموریت
 „شویو پرمختګونو خوندي ساتنه وکړ موږ مجبور یو په افغانستان کې د„

 

ځانګړي استازی ډانیل فلیدمن سره د المان د د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې متحدو ایاالتو 

 ډیولټ ورځپاڼې او ویبپانې د بهرنیو چارو خبلایر ډانیل دیالن بوه میر  مرکه
 

اما موږ باید د طالبانو پوځې بریدونو څخه ورسته د لویدیځ پوځونو د . د طالبانو چټکو او شدیدو بریدونو تمه کیده
 :افغانستان لپاره دامریکې متحدو ایاالتو ځانګړي استازی ډانیل فلیدمن وویل د . وتلو پالن ته له سره کتنه وکړو

افغانستان کې له څه باندې دیارلسو کالونو راهیسې د نړیوال ایتالف ځواکونه په جګړه کې بوخت دي او هممهاله 
ونکې ښه اقتصاد ورسره هڅه کیږي، د هندوکوښ په لمنو کې یوه دهضمولو فعاله ولسواکي او یو ژوندی پاتي کید

 .ورغوول شي
سره د دې چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې نه وو مات شوي، د ناټو په مشري د ایساف ماموریت د تیر کال په 

 .او ډیر بهرني پوځونه له افغانستانه ووتل. پای کې پای ته ورسید
په افغانستان کې . بریدونه پیل کړل طالبانو په تیرو څو اونیو کې د افغان وسله وال پوځ په وړاندې شدیداو درانه

تر څو د طالبانو بریدونه . پاتي شویو نړیوال وسله وال پوځونه مجبور شول، چې د افغان سرتیرو سره مرسته وکړي
دی زیاتوي، دې پورې . داخبره هم د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازی ډانیل فلیدمن وکړه. شندکړل شي

 .او په څه ډول د هندوکوښ څخه د پوځونو د وتلو لړي په مخ بیول کیږي اړه لري، چې څنګه
 

ښاغلي سفیر فلیدمن، آیا دا خبره سمه ده، له کله نه چې د ایساف نړیوال ماموریت پای ته : د ډیولټ خبلایر پوښتنه
 ه لږ اهمیت لري؟ رسیدلي او په منځي ختیځ کې نوي کړکیچ په راوالړیدو دی، داسي ښکاري افغانستان نور تاسو ت

طبیعی ده چې دا خبره سمه نه ده، افغانستان زموږ د ستراتیژیکو موخو لپاره او د نړی امنیت : د ډانیل فلیدمن ځواب
زموږ او تاسو هیوادونو ځښت ډیر مالي مصارف د دغې سیمې د ثبات او . او ثبات لپاره بې حده ځښت ډیر مهم دی

موږ ځښت ډیر فوق العا ده پرمختګونه . رتیرو خپل ژوند دلته قرباني کړي دیزموږ ډیرو س. امنیت لپاره لګولي دي
 . د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا  لوړول، ښوالي او د ټولنیزو چارو د بیا رغونې په برخه کې ترالسه کړي دي

دخیل او فعال له همدې امله موږ باید په افغانستان کې . اجازه نشته، چې دا شوي پرمختګونه لمنځه  والړل شي
افغانستان د راتلونکې  په دغه بهیر کې زموږ سره د المان هیواد مهم رول لوبوي او همداشان المان د. واوسو

 .برخلیک په اړه، د امنیت، ثبات او پرمختګ په الره کې کلیدي رول لوبوي
 

همداوس خو داسي مالومیږي، د هغو سیمو مسوولیت چې المان په غاړه درلود، په هغه : د ډیولټ خبلایر پوښتنه
په کندز کې طالبان په دې وتوانیدل، چې اټکل . سیموکې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول ډیر خراب شوي دی

 . ورسول کندز ښار شاوخواسیمو ته ځانونه سرتیرې د جګړي ډګرته ولیږي، دوی د کندز والیت مرکز او د 3۶۶۶
چې سږ کال به یو ډیر ستونزمن کال وي، طالبان ډیر دلیلونه لري،  موږ تل په دې باور وو،: د ډانیل فلیدمن ځواب

چې دوی ولې اوس د ملي یووالي حکومت او د افغان ځواکونو وړتیا په داسي یو تازک حالت کې ازمویي، چې 
 .یت ترالسه کړي دیدوی تازه د ایساف ځواکونو څخه د امنیتي وضعیت مسوول

طالبان نشي کولي د بې . افغان وسله وال ځواکونو تر اوسه د طالبانو ټول وسله وال بریدونه په شاتمبوالي دي
چې موږ د افغانانو د ژوندانه په چاروکې مثبت بدلون  ساري پرمختګونو اسانتیاووې او سهولتونه مخه کوم،

 .رامنځته کړي، ونیسي
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کال څخه د مخه کله، چې د نړیوالو ځواکونه افغانستان ته ننوتل، یو میلیون د ښوونځي ماشومان شتون  ۵۶۶1د 
 ۰۶نن د اتوو نه تر نهه میلیونو ماشومان ښوونځي ته ځې، په دغه شمیره کې. دا زده کونکي ټول هلکان وو.درلود

لواو اړتیاوو کې شل سلنه زیاتوالی راغلي په اوسط ډول د ښځو د ژوندانه په چارو،هی. سلنه زده کونکي نجلي دي
یواځې په دې نوي حکومت کې څلور ښځینه وزیري شتون لري او موږ د هیواد په پرمختګ کې او بنسټیزو ی     د

په دې ورستیو دیارلسو کالونو کې دومره کیلومتره سړکونه . چارو کې تر ډیره حده پوري ښوالي راوستي دی
سلنه افغان وګړي  ۰۶نن. څخه مخکې د افغانستان په تاریخ کې نه وه رغول شويکال  ۵۶۶1چې د  ورغول شول،

ټولو شیانو ساتنه باید  د دې. ګرځنده ټیلفون په الس کې لري او د ډلیزو رسنیو یو ژوندي چاپیلایر رامنځ ته شوي دی
و دفاع وکړاې شي، تر څو افغان دولت د دې جوګه شي، چې په یواځیتوب سره د دغو شیانو ساتنه ا .موږ وکړو

 . نړیواله ټولنه به له افغانستان سره په دغه الرکې یو کلیدي رول لوبوي
 

 بیا رغوني کال څخه تر اوسه د افغانستان د ۵۶۶1د امریکایي خبري رسنیوپه حواله د : خبلایر پوښتنهد ډیولټ 
ه تلفاتو له امله د افغان سرتیرو شمیر خپل ه کې د افغان سرتیرو تېښته او د درانافغان وسله وال پوځ په شمیر لپاره د

رهبري کړي  پوځ د دې جوګه دی، دا جګړه یواځېآیا په ریښتیا د افغان وسله وال . ورستي کچه ته راټیټ شوی دی
 او خپل مسوولیت پرمخ بوځې؟ 

ې اړه کار روان په د د نړیوالو ځواکونو د وتل څخه ورسته پوځې پوښښ یو جدي پرابلم دی،: د ډانیل فلیدمن ځواب
مشري  چې اوس جګړو د دوی تر قوماندې اود افغان وسله وال ځواک د تلفاتو شمیرې ته په کتو سره، څنګه . دي

دقیقاً له همدې امله د افغانستان نړیوال ملګري . الندې ترسره کیږي، دغه حالت له ګواښ سره مخامخ شوي دی
وځونه افغان سرتیروته په خپلو محاربوي چارو کې ښوونه، مجبور دي، د هندوکوښ په لمنو کې پاتي کیدونکې پ

همدغه غوښتنه ولسمشر غني د مارچ په میاشت کې له واشنګټن څخه د رسمې . روزنه او سال مشورې ورکړي
اصالً په اول . کې د انعطاف پزیري غوښتنه ومنله لیدني پرمهال وکړه، له همدې امله ولسمشر اوباما د وتلو په پالن

اوس باید دغه . پاتي شوي واې ۵۵۶۶سرتیرو څخه ۰۰۶۶د دې کال تر پایه په افغانستان کې د  داسي وو، کې پالن
. شمیر سرتیري د طالبانو د اوړی عملیاتو تر پایه د اوکتوبر یا نوامبر میاشتي تر پایه باید دلته پاتي او وساتل کیږي

کال پوري د امریکې متحدو ایاالتو پوځي حضور په افغانستان کې ورو ورو  ۵۶1۰زموږ د پالن سره سم تر 
دا ماموریت به په کابل کې د امریکا د سفارت . بدلیږي او خپل ماموریت یو امنیتي مرسته کوونکې ماموریت ته را تیټوي

ور سفارتونو په پرتله جوت د دې ماموریت په وجهه به زموږ دا سفارت د امریکې متحدو ایاالتو د ن.لخوا رهبري کیږي 
 وشي، تر څو دوی د طالبانو د اوړياوس  خبره دا سی ده، چې د افغان وسله وال ځواکونو سره باید مرسته . توپیر ولري

موږ به د افغانستان حاالت بیا  .کله چې د اوړي جګړې موسم تیر شي عملیاتو په وړاندې په بریالیتوب سره دفاع وکړي،
کال څخه  ۵۶1۰اړتیاووې به وپیژندل شي او په دې اړه به فکر وکړو، چې په څه ډول د . جزیه کووله سره تحلیل او ت

 .و څخه ورسته به څه ډول چلند کیږيورسته د خپلو پوځونو وتلل کړندې کړو او د وتل
 

 ؟ کې راوستل کیږي او بدلون به پهچې د وتلو پالن به بیا له سره اصالح  دا په دې مانا ده، :خبلایر پوښتنه د ډیولټ
د پالن له مخي خپل پوځې حضور  دا به موږ وګورو، لکه څنګه چې وویل شول، موږ  باید: د ډانیل فلیدمن ځواب

دا . کچي راټیټولو ته ورسیږو او ورسره په کابل د امریکې په سفارت کې د پوځې همکاریو یو دفتر به پرانیستل شي
 .دې بهیر په اړه ورستي پریکړه النه ده شويموضوع څیړنه او د باید هم ووایم، چې د 

  غانستان کې څه ډول مرسته کولي شيموږ دې ته هم ګور، چې زموږ نور ملګري هیوادونه په اف
په دې ډله کې یو د المان هیواد راځې، نوموړي هیواد د افغانستان په امنیت، ثبات او ټولنیز پرمختګ کې ځښت ډیر 

 .کار کړي دی 
 

 ؟ . المان باید خپلي مرستي او همکاري په افغانستان کې بیا له سره تقویه کړي:  پوښتنهد ډیولټ خبلایر
المان ټکان نه خوړونکي ملګرتوب ته په درنه سترګه ګورو، د موږ د موږ په افغانستان کې د : د ډانیل فلیدمن ځواب

کومک او همکاري  په افغانستان کېهمداسي لکه موږ پوهې او اټکلونو سره سم د المان فدرالي جمهوریت حکومت 
په المان کې چارواکې . هیلمن یو د وتلو پالن په پلې کولو کې المان له هم ځانه انعطاف پزیري وښایې. ته تیار دی

مهمه نه ده چې سیاسي،پوځې حاالت په . کال څخه ورسته په پالنونو باندې له سره فکر وکړي ۵۶1۰هم غواړي، د 
 .رمي او وده کوي، زه د المان له فدرالي حکومت څخه مننه کومته دو څه ډول کومې خوا
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طالبانو سره د آیا دا سمه ده، چې یو څه دهیله کیدونکې لوري ته ورخوځیږي، هغه څه د : ډیولټ خبلایر پوښتنهد 
 ؟سولې خبرې اترې دي
ت کوونکو سره د سولې ښاغلي ولسمشر غني په خورا هوښیاري سره هڅه کوي، د مقاوم: د ډانیل فلیدمن ځواب

ولسمشر د خپلي لوړې په مراسمو کې د دې .خبرې اترې او پخالینه د افغانستان څخه د افغانانو په مشري تر سره شي 
  ستان څخه د مرستي غوښتنه هم وکړهډول خبرو اترو غوښتنه وکړه او ده په دې برخه کې له خپل ګاوندي هیواد پاک

ه لري، آیا دوی به د خبرو اترو میز ته کیني، په هر حال کې موږ د دې ډول اما ورستي خبره طالبانو پوري اړ
د خبرو اترو بهیر باید د افغان .سولې او پخالینې بهیر باید د افغانانو په مشري کې تر سره شي  د. خبرو اترو پلوي کوو
ې او جوړجاړی ته سره رسیدل په یو ګډ حکومت کې سال مشور رمنځ د یو ګډ راتلونکي په اړه اوحکومت او طالبانو ت

 .امخ او رسمې خبرې اترې نه دي کړيد امریکا متحده ایاالت له دریو کالونو څخه د طالبانو سره مخ. دي
 

 .طالبانو خو په تیر وختونو کې د افغان حکومت سره خبرې اترې رد کړي دي : د ډیولټ خبلایر پوښتنه 
االت سره تیر حکومت مخامخ وو،د نوي افغان مشرتابه سره باید هر ډول چې وو، له دې ح:  د ډانیل فلیدمن ځواب

بحث داسي روان دی، چې د سولې خبرې  موږ فکر کوو، چې لږ تر لږه د طالبان ترمنځ یو. بل ډول چلند وشي
په دې اړه ځینې مثبتي اعالمې هم شته، زه نه غواړم په دې اړه او هم په دې ورستیو کې په قطر . اترې باید پیل شي

چیرې چې د طالبانو استازي د افغانستان د سولې . کې د نارسمې خبرواترو په اړه، له ځانه نور تفسیر ورډیر کړم
ښایې . عالې شورا له جګپوړو چارواکو سره د سیاسي شخصي افرادو په څیر په خبرواترو کې برخه اخیستلي ده

ه دې امله تراوسه په امنیتي وضعیت او حاالتو کې اما ل. داسي ناستي د رسمې خبرواترو لپاره ښه چپلایر برابرکړي
 .د ښه والي څرک نه دی راڅرګند شوي

 

غانستان د کیدای شي د ایران سره په اټومې شخړه کې د یو جوړ جاړي څخه ورسته د اف :د ډیولټ خبلایر پوښتنه
 ؟ سولې شرایط نوره ښه شي

چې په ریښتیا سره به د اټومي کړکیچ په اړه یو تړون  تر اوسه هیڅ څوک نه پوهیږي،: د ډانیل فلیدمن ځواب
اما پرته له دې د امریکې متحده ایاالت او ایران . په دې برخه کې ال ځښت ډیر کار پاتي دی. رامنځته شي او که نه

لکه د مخدره توکو کښت او د مخدره توکو قاچاق په  ،نورې ګډي ګټې او لیوالتیاووې لريپه افغانستان کې ځینې 
 .او د سیمې د ثبات د ښه والي په اړهګډه مبارزه، د افغان کډوالو حالت ضد

غړي  هیوادو تازو او د نړیوال کڼتک ګروپ دغړوو اسالتو په شان د ډیپلوماټیکو ځانګړایران لکه د امریکا متحده ایا
 .یواد یې مشري کويدغه ځانګړي کاري ډله د المان هیواد په نوښت رامنځته شوي اوتر اوسه د المان ه .هیواد دي

داسي نښې نشانې شته، چې د داعش اسالمې ترهګره ډله په افغانستان او پاکستان کې په : د ډیولټ خبلایر پوښتنه
دوکوښ کې نوې ګواښ رامنځ دا په دې مانا ده چې بیا په هن.فعالیت پیل کړي دی او په جلب جذب باندې بوخته ده 

 ؟ ته کیږي
سمدالسه موږ هڅه کوو، چې . لکه افغانان او پاکستانیان په ډیر دقت سره حاالت څارو موږ:  د ډانیل فلیدمن ځواب

تر اوسه نه ده مالومه، چې آیا د داعش سره د ځینو .تر څو موږ یو دقیق سنجش وشو کړي .ډیر مالومات راټول کړو
ځې د موقع څخه  په ګټه اورپکو پیوستون په ریښتنې ټوګه یو ستراتیژیک نوي بدلون دی او یا دغه جنګیالي یوا

 .اخیستلو سره ارتجاعي زیګنالونه لیږي
 

 پای
 


