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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٢/٠٥/٢٠١٠                               فرقاني عبدالرحمن  : ليکنه
 

   ..يرغل ېباند پرکندهار
  
 ؟ ولډشن ېپروس د ېمصالح د دولت د سره مخالفينو له که او ؟ ولړجو ېډا ېاستراتيژيک د ېک ځلويدي په افغانستان د
  ؟ هړدوا دا که او
 ېباند مارجه پر يوازي لپاره ليدوړجو د ېډا ېاستراتيژيک د امريکا د ېک ځديلوي په دافغانستان ېچ ده ندهر خو دا

 ېپريو ونيسي ېالند ېارن تر سيمه وله شي وکولي چه لپاره ېډا نظامي ېداس ېيو د بلکه ،نکوي کفايت مسلطيدل
 د لپاره ېموخ ېد د ېک ام يلوم په يړغوا امريکا کبله ېلد نو يکي ليدل تياړا ته واکمن ېباند ېسيم ېپراخ

 په عمليات ېباند کندهار لوي پر کبله ېلد راولي ېالند رولکن کامل خپل تر سيمه پراخه يوه ېک ځلويدي په افغانستان
 ۍمشر په کرزي یاغل د ېي دولت دافغانستان ېچ پروسه ېمصالح د هغه به ېک ام دوهم په او. يکي اچول الره
 يني داوروپا او دولت افغانستان د که.  يک هډشن واچوي الره په يړغوا توافق په ونودولت اوروپايي ني د ناتو د او

 ېک افغانستان په ېچ يړغوا شوي کيل ېک رداب په افغانستان د اساس په ېتنغو د امريکا د ېچ دولتونه
 شي کاميابه پروسه دا يړغوا نه ېچ کوي داللت ېپد تصرفات امريکا د خو شي هواري ېالر له ېمصالح د ېستونز

  . کوي پورته امونه هکله په يدلوډشن د ېي که نو
 دامريکا او شو داير وندړا ېکشال د افغانستان د یلور له هيوادونو وغ د پيمان د ناتو د ېچ ېک کنفرانس په دلندن

 پروسه ېمصالح د یلور له دولت د افغانستان د و تر وشوه هپريک دا ک نه و ونډ يپک اوباما يسئر جمهور
 ناتو د. يک تعقيب سره مخالفينو له دولت د پروسه دا ېچ شي ورک واک ته دولت دافغانستان او ،شي تقويه او يدئتا
 خپل يړغوا ېچ هيوادونه هغه تيره په وژغوري ان نه کيچک له افغانستان د يړغوا هيوادونه شمير  پيمان د

 اساس په یلور ليد ېد د ،وي کيل ېک وج په لپاره مصلحتونو د امريکا د ېچ ېد د ايپر يک  يړپياو اقتصاد
  .دي هيوادونه حمايتکونکي ېپروس د ېمصالح د هيوادونه دا
 دا ،وک اعالن يرغل نظامي د باندي مارجه پر واکونوميشتو  امريکا د ېک افغانستان په  سم سره ېپريک د لندن د
 دولت د ۍمشر په کرزي اغلي د دولت افغانستان د ېلد سره خو ،و ځدري مخالف یلوم وندړا ېپروس د ېمصالح د
 د دولت افغانستان د ،واخيستل امونه عملي ېي هکله ېپد او واچوله الره په پروسه ېمصالح د سره مخالفينو له

 ذريعه په پاکستان یرمل استراتيژيک خپل د امريکا خو ،ېواچول الره په ېخبر يپ سره مشرانو يني له طالبانو
 ېمصالح د حرکت دغه ،ېو اچولي الره په ېخبر ورسره وندړا ېمصالح د دولت دافغانستان ېچ ونيول خلک هغه

 اغلياود ک یکمزور هکله خبروپه د ېاندړو په مخالفينو د ېي اعتماد دولت د دافغانستان او هک زيانمنه پروسه
  .ک راپيدا  کيچک بيا ل يو يي ځمن تر ېادار يسياس د امريکا اود ېادار سياسي د کرزي

 له ېستونز ېخپل به اداره ېنو دامريکا چه وو دا شعار کمپاين د ېدور انتخاباتي د اوباما د چه دي ياد په ولو ږمو د
 بوش جورج د ېچ کومه خپلوي به الره مخالفه ېالرت ېيزج ېهغ د هواروي ېالر له خبرو د سره ين اسالمي

 په شعار ېهمد د. وه ېک مخ سطحه په ۍن اسالمي د سره ستونزو شمير  له ېي امريکا او وه ېک خپله ېرادا
 و تر هوک رايه ته اوباما وو ېشو ريوان الس سره ستونزو ولنيزو او اقتصادي له ېچ ولس امريکا د ېک پايله
 ېکشال ېالر له خبرو د سره ۍن اسالمي د ېچ ارهلپ ېموخ ېد د ېک پيل په. يورک نجات  نه حالت ستونزمن ېلد
 يسئر جمهور ېواک ېچ شول تمه په حکومتونه او ولسونه ۍن اسالمي د او ېشو ودلکي ۍاستراتيژ شي حل

 استازي خاص ته سيمو کيچنوک ،يک ېهوار ېستونز ېشو ېړروال ېول نه ېالر ېآميز مسآلمت د به اوباما
  .شي ېپل ېک سيمو کيچنوک په ېکو ارين بنياد په خبرو د ېچ ۍاتيژاستر ېنو و تر شول اکلو
 له اوباما يسئر جمهور نوي د امريکا د دولت دافغانستان او هيوادونو يغ ېک پيمان په ناتو د او کنفرانس دلندن که

 ديموکرات د امريکا د همدا آيا ؟کوي مخالفت ېالرت ېد د امريکا ولي بيا نو ،يک هپريک سم سره ېالرت شعاراو
 دا ؟هواروي ېالر له خبرو د ېکشال به ېک افغانستان هتو ېان په او ۍن اسالمي په ېچ نوه پاليسي يسئر
 الره مغايره په وندړا ېالرت او وعدو خپلو د حکومت یاوسن امريکا د ېچ يکي که هکله په امريکا د ېتنپو

 ېاندړو هرچا له يکي سازي زمينه ېمصالح د ېک افغانستان په هتو صهخا په او ۍن اسالمي په که ،کوي حرکت
 کچه په ۍن د پرته نه افغانستان له ،اخلي امونه ېک رډ عملي په هکله په ولډشن د ېپروس ېهغ د دولت امريکا د
 يپک مهت خبرو د هنا ه ېچ کوم جريانونه هغه ېچ ېد تر آن نشو و رازپرمخت هي هم ېک وشخ نورو په

   ...شول هم هم کيدله
 په ،ېد پ خدمت په يهوديت د ېاندړو ه هر تر حکومت امريکا د: وايي ېک واب په تنوپو ېد د کتونکي دير
 د کچه يوالهن په او ،کيچونوخورولک هغه د هتو منظمه اوپه کول پيدا کيچونهک ولنيز هتو منظمه په ېک ۍن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 ېيوالن راتلونکي د کچه يوالهن په ،لړو همن له مذهب د ذريعه په ماديت د ،ولړجو او لخپرو نظام يهودي يوالن
 يهوديت د باندي سيستم يوالن په او ،ولړجو دولت د يلئاسرا لوي د ېک ځختي ېنمن په ،ترتيبول رډ ېج

 يهودي د امريکا او کوي حرکت سم هسر پالن له يهوديت د کبله ېلد نو ،ده موخه بنيادي حکومت د امريکا د حاکميدل
 باسي زيار نو ،شي ته ځمن را استقرار او ثبات امن ېک ۍن اسالمي په ېچ زغملي نشي کلههي دا سرپرست په نظام
  . وي ېروان ېشخ ېک ټو ټو په ۍن اسالمي د و تر
 لپاره ونوډشن د ېپروس د ېصالحم د دولت د ېک ام يلوم په يرغل نظامي او حمله ېباند کندهار پر ايه ېلد

 د ېي سره مخالفينو د او انديزکويړو خبرو د ته خلکو کندهار د کرزي اغلي ېچ يکي سره تر ېک وخت پداسي
 د ېچ يکي سره تر لپاره ېواکمن د ېباند سيستم يوالن په يرغل دا ېک ام دوهم په او. کوي ارين پروسه په خبرو

 ېارن ېخپل تر سيمه شي وکولي ېالر ېلد و تر ،دي ولړجو ېډا ېاستراتيژيک د امريکا د ېک ځلويدي په افغانستان
 تر لپاره ېموخ ) پاخته دو و تير يک (وايي ېک دري په ېچ لکه حمله باندي کندهار پر ايه ېلد نو. وساتي ېالند
  . ييک سره
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