
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       ابراهيم نعيمي :ليکوال    ٠١-٠٦-٢٠١١  ني
 

  بل کټ ترنيمې شپې دی رښتياهم د
 

ه لوستل داسې يوه ليکنه مې ترسترګوشوه چې د يړنې ته يې  حاالتو اود روانو و تيروياد نن مې يوه ډنمارکي ورځپا
ولم   . وه

ې په ياد د دهيوادوالو ولې پي کري زموږګران مرګونې ل پخواني شوروي اتحاد کله چې د. پاته دي روان کړکيچ 
ه کوله چې د ورانيو او وژنو د. دننه شوي ته را هيواد ارګرې ادارې ه ې ځای  راتلونکی لپاره د برسيره يې  پ

ه کې شي پيداکولو اکلی مودې تر د. په ل دی غرنۍ  سرته راغی چې د )عقل(ورانيو وروسته يې سد  او وژنو يوې 
چې دوی  فشارهم دومره ډيرشوو يکاامر او نوهيوادو لويديزو د. ايل کول ناشونۍ چاره ده خلکو ميړنو او هيواد

 د په درشل کې اړشوه چې زموږ يل وهلو د وو هغه مړستون ته چې خپله يې جوړکړیخپله هم. نورتاب نه درلودی
خه په مړو ي چې ځينو پخوانيو. خه پريوتل اموسيند د سترګو وياړلي هيواد  شمالي  د په هغه وخت کې مې يادي

خه کول، کله چې د په حيرانتيا سيمواشنايانو ولې اسلحې د پوښتنه را اربکيانوته  مسعود روسانو فوځيان وزی، 
ه ډرامه دهورکوي، د دهغه وخت . سرپه ښورولو به مې ځان تری خالص کړی خدای شته زه هم نه پوهيدم د. ا

دولت له لوری اواتل  جنرال نبي عظيمي په مشری د خاله زوی او دبهرنيوچارود وزير عبدالوکيل دببرک کارمل د
ه پي شول  داستاد رباني دنورتفصيل ته اړتيانه وينم چې . ترسره کړهاحمدشاه مسعود . واک په دوران کې 

 .هيوادوال پوره خبرتيالري
ه بايد ه يې دخپل جوړشوی پالن له  زموږهيواد امريکا هيوادونواو چې لويديزو باورولرو يو هيرنه و، بلکې هر

اپې او. مخې مخته وړله مبر ياجوړه شوی د نا ه راغله سپ تلوهيوادونو ولو. پي تيدلي امريکا او لويديزو غ  ت
ينوله د بيا) مجاهدين(پخواني اشنايان ه ګلونه وکرل. واک پرګدۍ ک   . تاسی وينی چې په تيرولسوکلونوکې يې 

 د نسخې ته ور ودانګل او پخواني شوروي اتحاد کټ مټ د چارواکو لوړپوړو امريکا ځينو وموده مخکی د
ت لپاره رامخته کړي د اذهانو د عامه خلکو بيلوالي انګازې د افغانستان د نوسره مخامخ  غبرګونو د کلکوولې . ازماي

تنو پاکستان په جوړولوکې د او انګريززړې نسخې ته ورګرځې چې دهند لويديزهيوادونه بياهم د. شول په زړه کې  پ
کرښه دومره ظالمانه وه چې ديوه ورور  يوه دوست په قول دا د زما. تيره کړه) ډيورن( چړې په ډول يوه کرښه  د

تۍ رورکرښې يوه لورې ته پاته شوهغه بل و د کور افغانانولپاره په کار  د ازموينه بيا دا. په پاکستان پوری ون
ي   :ژباړنې ته برخو ځينواړوندو  د٢١٫٥٫٢٠١١.Poiliken lørdag dپاملرنه وکړی د . لوي
دوی په ولکه کې  دافغانستان لويديزې برخې د سره سوله وکړی او طالبانو امريکا ولسمشراړدی چې د اوباما د
 .رنۍ جګړه به دوام مومېورانونکې کو که نه نو. ورکړي

افغانستان په  د په اند هيوادو لويديزو د. يوې برخې ژباړنه يې کوم تردی سرليک الندې اوږده ليکنه شوی ده چې د
ماليې ډيرې پيسې ولګيدلې  ډنمارکي ولس د د ساتنې لپاره زيات ډنمارکي سرتيری قرباني او د ځانګړې ډول دهلمند
کارپوه  افغانستان په چاروکې د د وتلی ژورناليست او نړۍ د  کې دافغانستان په روانه کشاله نوښه داده چې د

په  مذاکرې ميزته ناسته او طالبانوسره د سولې الره د يوازنۍ نيمه د هغه په اند د. پاکستاني خبروته غوږشو احمدرشيد
 د. وينې توی شوی ولې کومه ځانګړې ښه پايله نه لري بهرنيانو په هلمندکې ډيرکلونه د. ورته قايليدل دي امتياز

 . خبرولپاره ځان تيارکړي سولې د د لويديز هيوادونه بايد په اند احمدرشيد
پالو احمدرشيد وروستې ديرش کلونه په افغانستان کې د هم په غيری رسمي  جګړه تعقيب کړی ده او پرمخت او بنس

 او عملياتو د فوځيانو زياتو خپل وروستيو د په وړی کې چې بارک اوباما. وردیحکومت مشا د امريکا ډول د
ونو وايي چې  احمدرشيد. خبرولپاره تياردي سره د سولې د طالبانو په ډاګه کړی چې د دا ارزونه کوي، بايد کوښ
وامريکايان وکوالی شی د دوی مالتړ دفترجوړول په قطرکې د طالبانو د اومنی چې د د بايد امريکا  ورسره دی تر
ن پوست د د وختونوکې امريکايانو په ورستيو. سولې خبري پيل کړي سره د استازو دوی د  خبرتياله مخې د واشنګ
پرانيستلولپاره په خبروکې  دفتر طالبانود ترکيه هم د. المان کې خبري کړي دي سره په قطراو ځينو چارواکو د طالبانو
ي   .يادي

ی که د کل کي و سولې خبری بريالۍ نه شی، د داسې ا کې به کورنۍ ) زکال٢٠١۴(روسته په و تروتلو فوځو د نا
ته شي  دبهرنيو. په افغانستان کې پرجوړشوی فوځ حکومت په بشپړه توګه واک نه لري. خونړۍ جګړې رامن

وتلوسره سم هغه امکانات چې  د فوځونو بهرنيو د. وتلوسره سم به اقتصادي حالت دورانۍ سره مخامخ شي د فوځونو
ه ځ همدا سولې خبری چې په وړه کچه جريان  احمدرشيد په اند اوسنۍ د د. ياوس خلک ورته الس رسی لری له من

 وژنې د په اند احمدرشيد د. ازمينې برابرې شي سره همد کړيو لری کيدای شی په راتلونکی کې د طالبانو د لوړو



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

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

و د پالن رښتياوی بايد خبرو سولې د سره د طالبانو که د. درول شي خه و دواړو لورو طالبانود  فوځيان د نا
کل کړی وچې د. مشرانووژنې ودروي وا ولو) ٣٠٠٠٠ ـ ٢۵٠٠٠(دری کاله مخکی نا  طالب جنګيالي شته ولې تر

ي چې پورته شميرې بدلون نه دی موندلي وروسته همدا وژنو کل کي  .اوس ا
کرزی  ولې د. برخوکې ومني ځکه شاته تلل شونۍ نه دی نورو او طالبان لس کلن پرمختګونه په روغتيايې، زده کړو

 طالبانو  هلمندکې د او په واليتونوکې په ځانګړې ډول په کندهار کې مرکزيت کمزوری کړي اوحکومت هم په اداره 
 .واکمنې ومني

 سره ژوندوکړي؟ عصري پرمختګونو  طالبان کوالی شی چې د:پوښتنه
ته  احمدرشيد: ځواب نۍ طبقه په ښارونوکې من ته شوی دی، من ولنه کې زيات بدلونونه رامن وايي چې په افغاني 

ي پرمختګونه ترستر  په افغانستان کې ډير.راغلی ده   .طالبان اړدی چې دنجونوزده کړې ومني. ګوکي
باندي کليوالي مذهبي ډلې وی  د ترښارونو داسې اشاره کوي چې ترجګړونه مخکې هم ښاري عصري او احمدرشيد

ه يې ژوندکاوه ته شي. چې په ګ  .هيله ده چې بياهم هغه حالت رامن
 او. لپاره په زياته پيمانه الره هواره کړی ده ځکه طالبان کمزورې شوی دي خبرو  دسولې داوسامابن الدن مړينې د

ارګره اداره کې د فوځ اړايستل شوی دی چې د. فوځ لپاره درده ونکې وه پاکستان د دغه موضوع د  پاکستان په 
 .مالتړي نورهم قوی کړی طالبانو
ي چې جګړه ده ولې تاسو) ٣٠( په افغانستان کې :پوښتنه   سولې يوشکل به شونۍ شي؟ فکرکوی چې د کاله کي
ی چې زه د: ځواب ارم که زه باوری نه وای چې په اخر کنج کې دسولې  افغانستان حاالت د ديرش کاله کي نژدي نه 

خه پخواالس اخيستۍ د ما روښنايې شته نو سولې لپاره په يوه  بياهم د که سلګونه کنجونه تاريک وی نو. موضوع 
 .کنج کې روښنايې پاته ده

که اوس . سرتيری مومړه شوه) ۴٠(ميليارده کرونه موولګول او) ۶(خپل نظره پوښتنه کوي چې  ډنمارکيان د: ښتنهپو
 به اړخ سره ولګوي؟ بياهم طالبان واک ته راشي دا

ې نه وه نورکوچنيوهيوادونو ډنمارک او د: ځواب اروپايې هيوادونه ډيره اغيزه  زماهيله داوه چې لويديز. لپاره بی ګ
 عراق جګړې ته زياته پاملرنه واړوله په هغه شيبوکې اروپايي هيوادونوته په کار هغه وخت کې چې بوش دپه . ولري
  .ولې تاسوپه درست ډول په دغه پالن کې سوچ کړی نه وو. چې زياته انرژی په دی الره کې ولګوي وو
کلونه دی چې لويديز د دا کل امريکايان يې هيوادونه او پاکستاني احمدرشيد ا  يو ولس ته د  يوځل بيا زموږپه قوی ا

هم دامريکاغيری رسمي  ياجوړی شوی دسيسی په ډول وړاندي کوی ځکه ويل شوی دی چې احمدرشيد او وړانديز
  .مشاوردی

ی ولې د ې په ورته ډول نه تکراري وکې نه په زيګزاګ ډول بلکې  يوپخوانی عالم ويل چې پي افغانستان په روانو پي
ي ته کي ځانه کوم نوی ابتکارنه  امريکايانو لپاره نمونې دي، د تجربې د انې شوروي اتحاددپخو. په ورته ډول رامن

  . ډالره معاشونه ترالسه کوي حل لپاره په ميلينونو د مسايلو دی چې بې شميره پاليسی جوړونکي د نړيوالو لری سره د
ير) امريکايان(دوی  ورې خپرې کړي افغانستان د وموده مخکی د هم دروسانوپه  افغان ولس  دچې . تجزيي ډن

کلوي، ولې د ي ولس د نبض وا ځل يې بله پلمه رامخته کړه  دا. کلک غبرګون سره په نړيواله کچه مخامخ شوه يومو
 زيانونه بې ځايه په سيندکې الهوشي، ولې د مالي تلفات او دی چې نه غواړی چې ورکړه شوی ځانی او چې سره د
و دخپل ولس د په خاطراو افغانانو ی تر په ځانګړې ډول دهلمند نوترسهيلې واليتو په خاطر ګ  د و ترواکمنۍ تيري
پاکستان ـ افغانستان اوهم هندوستان ـ  زړه پاليسي ده چې د انګريز د. سره د سولې راتلو الره پرانيستله شي طالبانو

ودل چې هروخت د پاکستان ترمين يې په خپله سری ويش باندي هميشنۍ دښمني خوارو په  لنګې غوا ولسونو ته پري
ه ورنه ه مهم ښکاري ته يوازی خپلي ستراتيژيکو) بيګانه فوځونو(دوی .  اخليډول ګ په . موخوته رسيدل تربل هر

ه کې ولولئ) ٨٠(کتاب په ) تاريخي لويدنه(ښاغلی شاه محمود حصين  د دی اړوند  :مه پا
 ه له دې چې ده ډيرو پرتځک .دافغان روښانفکرانو تيروتنه پر افغانستان باندي له پوځي يرغل مخکې په غوړيدو وه« 

الس پر ځای  د .دوی ژغورنې ته را اوږد شي خپل تاريخ جوړښت ته وګوري دا فکر کاوه چې يو بهرنی الس بايد د
کرې په يوه ساده پلمه د  د تيروتي روښانفکر .خپلو سيمه ييزو ستراتيژيو له پاره را پريوتې درنې وژونکې پردۍ ل

ه د له او تو دموکراسۍ ، غه  هم داسې  يرغلګرو. دې نارې سورې ېې پورته کړې سولي او پرمخت هيله وګ
ه هم  په همدې خاطر رن شوه افغانستان د د .وښوده چې دهمدې هيلو راوړونکي دي  د .سياست او سياسي دستګاه ب

پاليتنظيمونومشران ول په يوه شپه دموکراتان او د د او ،، جګړه ماران، تندرو، من پال  دموکراسۍ  دريمې ليکې بنس
وريزه رسنۍ او خپرونې همدې لوري ته وګمارل شوېله .پلويان شول يزه او ان د بن کنفرانس  . شميره وتي غ

ه کې  ځينوته دا  هيلې هم ورکړې چې پخوانی شاه او د هغه د شاهانه دموکراسۍ خوندونه به د تيرو تکنو کراتانو په ب
  ».بياراژوندي شي

وخت  وچې پردي هي يړنې پربنسټ دی پايلې ته رسي و ولس سره بيله خپلو او هيواد د زموږدپورته  مرسته نه  ګ
ولې هغه وعدې چې غوړيدلی افغانستان به جوړوي، د وحقوق به په لوړه کچه خوندی کوی، د کوی  افغان  ښ



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

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

 په دغه بهيرکې د يوازې په دی اړه لري چې ايا. نوری ډيري وعدې پراخې زمينې برابروی او زده کړو به دبچيانوته 
ې هم زموږ وکې شته اوپ هيواد د دوی ګ  که يا؟ ه ګ

افغانستان په  روښانه شي چې افغان ولس بيله توکمنی ـ ژبنې توپيرونه خپل ګران هيواد وروستۍ خبرې په ډول بايد د
يتوب ساتلی او شيبوکې په يووالې او سختو دی ته  ، ويشلواودبيلوالی. ه يې ورنه دفاع کړی دهدخپلوسرونه په بي يومو
وله لوری نوی او د او وپرد دښمنی نه ډ کې هيلې د ورته د اپې نه دي دوی د الس پو  ولسونو دهيواد زموږ. نا
 .خه بريالی راوتی دی داډول ازموينو وځله د

افغاني مورشيدي رودلې وی بيله توپيره چې کي اړخه، ښی اړخه، دموکرات،  زه باورلرم چې هرهغه وګړۍ چې د
 ښکارنه شي چې په کورکې کورګي ورته فريب داسې نوی چل او بل هرنوم درلوونکی به د د يا مجاهد، طالب او

قومونوويشي چې بل نه جبرانيدونکی  او امنيت تأمينوو نو افغانستان پرواليتونو په دی پلمه چې سوله او. جوړشي
کول شوی ولس ته راوړی ډول ډول نارواخوبونه ويني ولې  بيليدو په شميرکسان شته دی چې د ګوتو د. ناورين زموږ

ناکامی کندی ته  په مرسته به دابديت د) ج(دښمن ناپاکه هيله ده چې دخدای  دايوازی دولس او پرګنوهيله نه ده  د دا
 . يل وهل شي
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