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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ابراهيم نعيمی: ژباړن  ٠١-٠٣-٢٠١١  ني
 
  

Politiken onsdag d.٩٫٢٫٢٠١١  
  

ه کی دافغانستان دراتلونکی په اړونددناټودهغه استازی چی په افغانستان کی  پا  په پورته ور
دبيارغونی اوټولنيزوچارومسول دی، زماپاملرنه دنومو ړی بيان اومرکی جلب کړه ، کوم چی په دی 

 . ووورستيووختونوکی ډنمارک ته راغلی
  

 :ولولی دی مرکی په اړوند رانولوستونکود

  افغانانوغوښتنی د وايی چی موږ  دناټومشروي
   درک کړیويل نه و په درست ډ

  
ی غواړی مګرداسی  موږفکرکاوه چی افغانان سړکونه او:  وايیMark Sedwillواکمن  په افغانستان کی دناټو ښوون

  . ینه ده، په حقيقت کی افغانان دمسلکی پوليسوغوښتنه کو
زړه  افغانانو بيارغونی لپاره لګولی دی ولی بيايی هم د افغانستان د په اوږدوکی ميلياردونه د دکلو لويديزوهيوادونو

که موږ ه شی ته اړتيالری ونه پوهيدو يی پالس نه دی راوړی   .چی افغانان 
Mark Sedwillوکی ډنمارک ته راغل مشرپه دی ورستيو بيارغونی فعاليتونو او دټولنيزو  دناټو ی وو، پورته بيان ور
ی يی وکړی چی د  .ډيری پاملرنی وړبلل کي

و مراجعی په وخت کی د د افغانانو د نوموړی داسی نظرلری چی موږ  بهرنيانو روغتيايی مرکزوته داسی وپوهي
يوته اړتيالری چی افغانان سړکونو  .اوښوون

ه غواړی له دی نه وروسته خلکوته غوږ بايد عبرت واخيستی او اوس موږ  نو غلطه پوښتنه وکړو ږکه مو. شوچی 
واب ترالسه کوو  .ضروربه غلط 

Mark Sedwill واب کی وايی چی سړکانو:  وايی ه ته اړتيالری نودی په   او کله چی افغانان وپوښتل شی چی 
يوته اړتيالرو يړو. ښوون ه ورسره و نی نوری اساسی  نو کله چی موضوع په ژوره تو نده شی چی افغانان  ر

ه مسلکی پوليس، سالمه قضايی قوه چی دباوراړتياوی لری چی دبيل و ګی په تو دوی په  وړوی، يادوالی شو، تر
 .وکړای شی مصُون چاپيريال کی ژوند
ی عملياتو نوموړی وايی چی دخلکو وت نيونه داده چی دامريکی ستراتيژيکی موخی په لويه کچی فو ته  زياته 

که د ی انګړی شوی دی په داسی حال کی چی داسی نه ده  ای دبيارغونی چاری هم پرمخ بيول   موخوفو سره يو
ی   .کي
ی چاروKai Eideپخوانی مشراستازی  ملل متحد د :پوښتنه   هم وايی چی په افغانستان کی ټول فعاليتونه دفو

ی، تاسو غی ياست؟ ترسيوری الندی پرمخ بيول کي  ددی نظره هم
ه ه وايی چی روان جريان بايد دناټومشر :واب ه دملل متحدداسی تعبيرنه شی که  يزه تو استازی  د م زه په بنس

غی يم ه کړی ده چی امنيتی  په کراتو موږ. په اجرأکی تعادل په نظرکی ونيسو دندو د بايد موږ. دخبروسره هم په ډا
ه سره يوثابت او ی  نو. ارام افغانستان جوړوالی شی پرمخت او سياسی تالښونه په  موړی عالوه کوی چی فو

ته کوالی شی بيله داعمليات هغه وسيله ده چی  ډول اړينی چاری ټاکل شوی موخی ته رسيدنه ډيره  يوپالتفورم رامن
 کاله په روانه اوږده جګړه کی هغه چاری چی ورسره السو) ٩(تيرنهه  نو زه دامنم چی غربی هيوادو. ستونزمنه ده

 .ريوان وو، په بشپړه پاملرنه ترسره کړی ندی
وته کوی چی دولسم داهم را دناټومشر ی  پديخوا کال را) ز٢٠٠٩(ټاکنی وروسته د  د مابارک اوبا شرپه  ډيری ه

ی ستراتيژی دملکی موخو غی کړی شوی دی چی فو  .سره هم
انګړی ډول په  ښه شوی دی، زه به دا داحالت ډير ی موخوته ) زکال٢٠١٠(ومنم چی په  کی زياته پاملرنه فو

ی سترا شويده ولی زه په اطمينان بايد  درسته الر موږ. تيژی ترمن تعادل دپامه نه غورزوووايم چی دملکی او فو
وت نيونی الندی دی چی  د. ډيره کړو ی چاری توانايی بايددد خپله کړی ده، ولی موږ بيارغونی چاری دغومره تر

ی چاری دی   .فو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه بايد غوښتنی په سطحی  ددی اوږدی جګړی په نهوکلونوکی واقعی ستونزی او هيوادونو چی لويديزو ومنو ولی يو
 . ری کړی دیډول تي

ه نه وه اخيستی په مقابل کی دخپلوامکاناتو دستونزو دوکلونونه مخکی موږ ترورستيو ه   موږد. خه په ښه تو
سيموکی  سهيل لويديزو دافغانستان په جنوبی او عملياتو ژورتيا ته مو دوی د د دښمن موخوته په سطحی نظرکتل او

 .بشپړه پاملرنه نه ده کړی
مسوليت وسپارل شو، په پراخه پيمانه می  دملکی فعاليتونو ناټو نوری په مياشت کی د کله چی نوموړی ته تيرکال د ج

 .هواری لپاره قدمونه اوچت کړه د ستونزو دلويو
  

نونه ډکوحاالتو او په خطرناکو نوموړی وايی چی موږ ناکامی سره  ددی خطره وه چی د درلودی او کی قرار داندي
يزی ستو موږ. مخامخ شو خپل  موږ پوهه بشپړه نه وه او وی چی زموږ نزی داډيری ستونزی درلودی ولی بنس

ی، ملکی او غی کړی نه وو امکانات دفو  .مالی ستراتيژی سره هم
Mark Sedwill ی فعاليتو په هلمند) زکال٢٠١٠( وايی چی ون  ډنمارکی سرتيرو چی د پراخوالی وو کی دفو په 

خه و) ٣٠٠٠(دسرتيروشميره د  اوسه دپروسی پيل دی او رسره ددی چی ت. تنوته جګه شوه) ٣٠٠٠٠(تنو
 .برياليتوبونه مطمين نه دی

واکونه ور موخه داده چی دافغانانو اوس زموږ ی  کی ددی توان پيداکړی چی امنيتی ) زکال٢٠١۴(وزوچی په  فو
 .مسوليت پرغاړه واخلی

واکونوته د په دی ورستيو: پوښتنه ی  ی توده موضوع ده ولی ايا وختوکی دمسوليت سپارنه افغانی فو وسنی ا ور
ی  خبرو او نه لری چی غربيان خپل السونه پريولی او يوازی په ښه جمالتو دغه پروسه ددی مانا خه پ ر دډ

  سپکوی؟
ی، که موږ) ٢٠١۴(دمسوليت سپارل تر: واب ی د کال نه مخکی نه بشپړي خه سپکی هم کړوولی  پ افغانستان 
ه نه ویوداپر  . سه به په بيړه اومن

ه دحا نده کړم چی هر ر کی ) ٢٠١۴(به مسوليت افغانی لوری ته په  ولری موږ په انکشاف پوری تړا التوبايد
واکونو وسپارو ان کی ولری اخيستلو دی مسوليت د د بايد ولی افغانی  کی ) زکال٢٠١۴(ولی په . توان په 

 .موږمسوليت په يوتشه کی نه سپارو
 ی لروچی په دی لړکی دتجهيزاتوستراتيژ اوږدی مودی دهمکاريو افغانستان سره د د په ښکاره ووايم چی موږ بايد
ه ورنه  او تجهيز د واکونو وروسته به افغان لوری دخپلو) زکال٢٠١۴(چی تر به جوړکړو يوفون پرمخت لپاره 
 .اخلی
ی چی دامنيت او دمرستندوی هيوادونو: پوښتنه  کلونو) ۴٠(پرمخت په برخه کی به تر خه داسی اوريدل کي

غی ياست؟ د وی اياتاسووروسته افغانستان دبنګله ديش په کچه    دغه ارزونی سره هم
  

 سره په راتلونکی کی پرتله نه کړوولی په اساس کی دا نوروهيوادو چی افغانستان د احتياط وکړو بايد موږ: واب
لوږه په ډيره لوړه  مړينه او نالوستی، دماشومانو. دريم غريب هيوادودی رښتياده چی افغانستان په نړی کی دوهم اويا

نيوکچه کی قرارلری چی ټوله يادی شوی ستونزی به په راتلونکی کال . ډيره اغيزه ښندی چارو  دافغانستان پرور
 کلونه په راتلونکی کی دپرمخت لپاره مرستوته اړتيالری چی موږ ډير که افغانستان ډير نو کی ليری نه کړای شو

 .لړی ته دوام  ورکړو مرستو به د
  پای
  
 

  


