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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

 ١٠-٠٦-٢٠١١                                سالم خان 
 

   مليونه ډالره لگښت لري٣٠٠د افغانستان جگړه د ورځي 
 

 مليارده ډالره په پام کي ٣٧٠٠ کال لپاره خپله عمومي بودجه ٢٠١٢د امريکا د متحده اياالتو ولسمشر بارک اوبما د 
يت سي او :  دندي سرته ورسويې سره هغه غواړي چي دوېپه دغه بودج ، دهنيولې يو دا چي بودجوي کسر بايد را

له بلي خوا په نړوياله کچه د امريکا د متحده اياالتو رقابتي ظرفيت لوړکړي،په همدې وجه په ډيرو برخو کي 
ووني او روزني، پوهي او تخنيک  او مواصالتي برخو کي بودجوي کموالی په پام کي نيول سوی دي، خو بالمقابل د 

ده وينا کي وويل تنه سوې ده ،اوباما په يوه ل ما د لوړي په مراسمو کي ژمنه وکړه چي د « :د زياتي پانکي اچوني غو
دغه بودجه چي ما نن وړاندي کړه، د دې ژمني د پوري . خپل رياست تر پايه پوري به بودجوي کسر نيمايي ته رسوم

 «.کي به موږ ددې توان ولرو چي خپل مصارف به د خپلو عايداتو له الري تمويلو کال ٢٠٥٠په . کيدو معني لري
خه د امريکايي سرتيرو وتل به د ولسمشر بارک اوباما د حکومت د   کال دفاعي بودجي کي کموالي ٢٠١٢له عراق 

ړه ال تراوسه د متحده اياالتو لپاره د ورځي تر  ي  مليون٣٠٠رامن ته کړي، خو د افغانستان ج و ډالرو پوري رسي
ښت د  ړو ل  مالي کال لپاره ٢٠١٢،د متحده اياالتو د دفاع وزارت په پيشنهادي بودجه کي د عراق او افغانستان د ج

ي سوی، دا د تير مالي کال په پرتله ١١٧تر   مليارد ډالره کمه ده ،په عراق کي د متحده ٤١٫٥ مليارد ډالرو پوري را
تر نامه الندي د پاتي » نوي سپيده داغ عملياتو«دود سوی دی، په نوي بودجه کي يوازي د اياالتو  پوځي مشغوليت مح

ړي سوي دي١٠٫٦ زرو سرتيرو لپاره ٥٠ دغه سر تيري هم  د روان ميالدي کال تر پايه بايد له .  مليارد ډالر ځان
خه وايستل سي،د افغانستان د ماموريت لپاره په نوي بودجه کي  تل سوي دي مليا١٠٧٫٣عراق  دا د . رد ډالرغو

تل سوي بودجه په پرتله نسبتا ل ده تل سوي ؤ ،د ١١٣٫٥په تير مالي کال کي  .  تيري غو  مليارد ډالره غو
ه شمير  ي چي  انه کي ه نه رو خه دا په سمه تو تل سوي بودجې له کموالي  ړي لپاره د غو افغاستان د ج

ک خه س و په بودجه کي سپما رامن ته شي ،بارک اوباما تير امريکايي عسکر به له افغانستان  ال وايستل سي تر
  زرو سرتيرو په ايستلو پيل وکړي٩٧ کال په جوالی کي به د خپلو اوس موجودو  کابو ٢٠١١کال ژمنه وکړه چي د 

يتس وويل چي د هغه وزارت  په پام تصميم ونيو چي د وضعيت او شرايطو «د متحده اياالتو د دفاع وزير رابرت 
ه شمير سرتيري به د » کي نيولو سره دفاعي بودجه طرحه کړي ځکه ال تراوسه پوري سخته ده چي وويل شي 

خه وروسته په وتلو پيل وکړي،دا چي په افغانستان کي د امريکايي سرتيرو په شمير کي تر   ٢٠١٢جوالی د مياشتي 
 تر پايه پوري به ٢٠١٢د «. هغه وويل.  انکار ونه کړکال پوري کموالي راځي د متحده اياالتو د دفاع وزيرهم تري

ړو لپاره په بودجه کي ٩٨موږ په افغانستان کي   مليارد ډالر ٩٧٫٢ زره سرتيري ونه لرو ،د افغانستان او عراق د ج
ي عملياتو او  ي  مليارد ډالر د هغو بمونو سره د مقابلي لپاره ځانکړي سوي، چي ياغيان يي په کورونو ک١٠٫١د جن

خوي دغي وسلي په افغانستان کي د ناتو تر مشري الندي ځواکونو ته سخت . جوړوي او پر سړکونو او الرو کي يې 
 .ځاني تاوانونه اړولی دی

يولس ، نهه مليارد ډالره د وسلو او پوځي تجهيزاتو د ترميم او يا د ورک سوو وسايلو او يا ويجاړ سوو وسايلو او  
نستان د ملي امنيتي ځواکونو د روزلو او په پوځي وسايلو د هغوی د سمبالو لپاره ځانکړي  مليارد ډالره د افغا١٢٫٨

ول هيواد کي امنيتي مسووليت ٢٠١٤سوي دي ،په پام کي ده چي د افغانستان امنيتي ځواکونه د   کال تر پايه پوري په 
و غواړي چي د  خه تر السه کړي ،متحده اياالت او نا روان ميالدي کال د اکتوبر تر مياشتي له نړيوالو ځواکونو 

  زرو ته ورسوي١٣٤ زرو او د ملي پوليسو شمير ١٧٢پوري د افغانستان د ملي پوځ شمير 
ې د يوه راپور له مخې امريکا په افغانستان کې نژدې يو لک پوځيان لري او په هر عسکر د  ن پوس ورځپا د واشن

وي خو په روان عيسوي  ښتونه کال يومليون ډالره ل  مليارد ډالرو ١١٣کال کې به په افغانستان کې د امريکا پوځي ل
ښتونو زياتېدا به د ولسمشر بارک اوباما حکومت مجبوره  ې له مخې په افغانستان کې د ل ي ،د دې ورځپا ته ورسې

اکل شوې ده چې له راتلونکې جوالی مياش تې له کړي چې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر کم کاندي ،
ومره امريکايي  افغانستانه د امريکايي ځواکونو د ايستلو لړۍ پيل شي خو تراوسه پوري پرېکړه نه ده شوې چې 

 .پوځيان به په لومړي پړاو کې ووځي
ه به د  ي کابينې غون ې له مخې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو په اړه د اوباما د جن ن پوس ورځپا د واشن

ن له ) سيچيوېشن روم(ه سپينې ما پ ون جوړه شي باي ن او نورو چارواکو په  کې د مرستيال ولسمشر جوباي
لو مخالف و دی باورمن دی چې په افغانستان کې د .هماغه پيله افغانستان ته د زيات شمېر امريکايي پوځيانو د لې

ن پخوا وي ي ،باي ړه په ل شمېر ځواکونو هم پرمخ بېول کې لي و چې که شاوخوا شل زره خاص تروريزم ضد ج
ويي عملياتو کې ځپلی شي رو مرکزونه په کومان  .امريکايي پوځيان په افغانستان کې وي د تره



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ښتونه   کال په افغانستان کې د امريکا ل ي ، امريکايي چارواکي ١١٣په داسي حال کې چې س  مليارد ډالرو ته رسې
الرو ته کم کړي ،د اوباما اکثره ملکي سالکاران وايي چې بايد په  ملبارد ډ١٠٧غواړي چې راتلونکی کال يې 

ښتونو مخالف . افغانستان کې پوځي بودجه کمه شي ړې د زياتو ل د اوباما ملکي  سالکاران، چې د افغانستان د ج
دجې ته  ع کال په افغانستان کې د ځواکونو د زياتولو پالن بې له دې چې زياتې بو٢٠٠٩دي، استدالل کوي چې په 

ن پوس د راپور له مخې د امريکا هم پوځي او هم ملکي  اړتيا ولري مخکې اعالن شويو هدفونو ته ورسېد ،د واشن
ړې ډېر زيات دي، په دې ډول چې په افغانستان  ښتونه د عراق ترج ړې ل چارواکي باوري دي چې د افغانستان د ج

ې ړې د مصرفونو د زياتېدو لوی علت د کې پر هر امريکايي عسکر د کال يو مليون ډالره ل ي ،د افغانستان د ج
ړې جبهې ته د تېلو او نورو وسايلو په رسېدو کې ستونزې دي، ځکه چې دا مواد بايد د الرويو په وسيله داسي  ج

 هيواد ته ورسول شي چې سمندر ته هي الر نه لري
ښت هم تر   کال کې ٢٠١٢کل شوی دی ،د امريکا دفاع وزارت په  مليارد ډالره زيات ا٢٨د افغانستان د ملي اردو ل

تنه کړې ٨٠٠ مليارده او ١٢د افغانستان د ملي اردو لپاره د  په دې پيسو به د افغانستان د ملي .  کليون ډالرو غو
ې د راپور په دوام کې  ن پوس ورځپا ي ،د واشن ي او همداراز به وسلې ورته رانيول کې اردو ځواکونه روزل کې

 مليارده او سل ٣ل شوي چې د امريکا متحدو ايالتونو تېر کال په هلمند کې د پوځي او ملکي بيارغونې په چارو وي
ول ،د افغانستان د امنيتي ځواکونو کالنی مصرف له  ي حال دا ٨ تر ۶مليون ډالره ول کل کې  مليارد ډالرو پوري ا

وله بودجه کابو يونيم مليارد ډالره ک يچې د افغانستان    .ې
دافغانستان لپاره دامريکا نوي پيشنهادي سفير ويلى دى چې تروريستان بايد بيرته افغانستان ته ستانه شي  راين کراکر 
رس غړو ته يې ويلي دي چې بايد  ه پيشنهاد شوي ددغه هيواد دکان چې دافغانستان لپاره دامريکا دنوى سفير په تو

ده په پاکستان کې داسامه بن الدن وژنه يو مهم اقدام وباله او .  ونيول شي افغانستان ته د تروريستانو دراستنيدو مخه
ار يې وکړ چې دتروريستانو پرخالف دمبارزي لپاره بايد زيات کارونه ترسره شي  يتس . ين کرارکر درابرت 

ي و ١٩٨٩موږ بايد د خبرو ته هم اشاره وکړه چې ويلي و ،  و  کال تيروتنه چې افغانستان مو هير ک ، تکرار نه ک
دغه امريکايي ديپلومات .  کال تيروتنه د بدو شرايطو سبب شو او موږ هغه بيا نشو تکرارولي ١٩٨٩ده وويل چې د . 

اکنې په خاطر ددغه هيواد د سنا مجلس تاييد ته اړتيا لري ،دافغانستان  ه دخپلې  په افغانستان کې دسفير په تو
ام داسالمي جمهوريت جمهوررييس حامدکرزي  او دامريکا دمتحده اياالتو جمهور رييس بارک اوباما دچهار شنبی ما

انو ، ددواړو هيوادونو ترمن داړيکو او دسيمې دحاالتو په باب خبرې  د ويديوکنفرانس له الرې دبيالبيلو موضوع
و د اسامه بن الدن له دويديو کنفرانس په بهير کې دواړو جمهورو رييسانو دسيمه ئيزو مسئلو ، دسولې دبهير ا. وکړې 

ته شوي حالت سره د هغه داړيکي ، دافغانستان او امريکا ترمن دستراتيژيکي همکاريو ،  وژل کيدو وروسته له رامن
دونې دبهير او د اقتصادي مسئلو په تيره بيا دکابل بانک دموضوع په باب  افغان امنيتي ځواکونو ته د مسووليتونو د لي

تحده اياالتو جمهور رييس بارک اوباما په دغه ويديو کنفرانس کې د هلمند په واليت کې د دامريکا دم. خبرې وکړې 
ان  ړو د وژل کيدو له امله د خپلې خواخوږي او خپ امريکايي ځواکونو دوروستيو عملياتو په بهير کې د ملکي و

ند کړل  ر ندونو له امله مننه په مقابل کې حامدکرزي دده د خواخ. مراتب دافغانستان جمهور رييس ته  ر وږي د
ړو دسردزيان په اړوند دافغانستان د حکومت او خلکو  وکړه او دنړيوالو ځواکونو دعملياتو په بهير کې يې دملکي و

ه کړ افغانستان دې ته اړتيا لري : دغه راز دافغانستان داسالمي جمهوريت جمهور رييس وويل . دري يو ځل بيا په ډا
ولنه کې د اوسنيو واقعيتونو له مخې نه دى او زياتره په نړيوالو مرستو چې له اوسني اقتصادي خه چې په   حالت 

والړ دى په خپلو کورنيو زيرمو باندې په تکيې سره ديوهغه اقتصاد په لور چې دافغانستان داقتصادي ژوند دوام په 
ام واخلي  خه دامريکا دهيواد جمهور رييس په دې باب دافغانستان په ح. کې نغښت دى،  کومت کې د خبرو له پيل 

دويديو کنفرانس په پاى کې پريکړه وشوه چې په راتلونکي کې هم د دواړو . جمهور رييس ته معلومات ورکړل 
 .هيوادونو دجمهورو رييسانو ترمن دغه شان خبري دوام ومومي

 
 پای

  
 

  


