
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-ghanaf@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٤-٠٦-٢٠١١                               سالم خان   
 

  دعسکرو دايستلو له اعالن وروسته دامريکا دولسمشر لومړی مرکه
  
ه ډول . تاسو له افغانستانه د امريکايي سرتيرو د وتلو بهير اعالن کړ: پوښتنه  افغانان به دا بهير 

  وارزوي؟
ندوي چې موږ يونيم کال وړاندی پيل زه فکر کو: ځواب ر م دا د سرتيرو د شميرې د ډيرولو بريا 

ندوی ر  کال کې ما اعالن وکړ چې ٢٠٠٩په . کړ، دغه راز دا د انتقال د بهير په اړه زموږ جديدت 
ند وه ر و، او پدې لړ کې زموږ اهداف ډير  . موږ به ديرش زره اضافي سرتيري افغانستان ته ولي

موږ دغه راز غوښتل . ل چې د طالبانو هغه نفوذ وځپو چې د افغانستان په ځينو سيمو کي مخ په ودې ووموږ غوښت
ولو ظرفيت وموندي ين و افغانان د خپل هيواد د امنيت  موږ پدې موده کي ډير .  چې افغان ځواکونه ورزوو تر 

ونه کړي دي او موږ  ې موږ.  زره اضافي افغان سرتيري روزلي دي١٠٠پرمخت  په کندهار او هلمند واليتونو کي 
و خلک د امن احساس وکړي اوس موږ غواړو چې د روان کال تر پايه . سيمې د طالبانو له واکه راايستلي دي تر 

ه به موږ پخوانی شميره کې – زره نور تر راتلونکي دوبي پورې راوباسو ٢٣لس زره سرتيري راوباسو او   پدی تو
ان ځواکونو له ودې سره سم به موږ د انتقال بهير ته پدې هدف دوام ورکړو  چې دغه بهير په د افغ. پوځي شتون ولرو

ه وکړو  د افغانستان له خلکو او دولت سره پياوړی ٢٠١۴خو تر .  کال کې بشپړ شي٢٠١۴  وروسته به هم موږ ه
ي موخو ته هيله ولرو چې له موږ به عين پوځي شتون ونلرو، خو موږ به هغو اقتصادي او پرمختياي. اړيکې وساتو

ده ورباندي کار کوو  افغانانو سره به په 
ه ډاډ ورکوی چې : پوښتنه  ې په ډول، تاسو  ه ډول اغيزه ولري؟ د بيل و پر متحدينو  ستاسو له انده، دا کار به د نا

و متحدين به هم د وتلو بيړه ونکړي    يا تر موږ وړاندې له افغانستانه ووځي؟–د نا
و متحدينو سره ژورې مشورې لرلې:ځواپ  و له عمومي .  له دی پريکړې وړاندې موږ له خپلو نا ما دا موضوع د نا

ول پدې پوهيدلي دي موږ د سرتيرو شميره اوچته . منشي او د نورو مهمو شريکو هيوادونو سره مطرح کړه او دوي 
وو، خو زموږ اساسي  ي لونکي کال وروسته افغانستان کې پاته شي او  زره سرتيري به آن له رات۶٨کړه او اوس يي 

ه وي ت جو ه ترسره کړو چې افغان ځواکونه د خپل هيواد د امنيتي اړتياوو د سمبال  .موږ به د انتقال بهير پداسې تو
ه بشپړ کړ؟.  ښه نو تاسو اوس خپله پريکړه په سيمه کې د حاالتو سره سمه کړې ده:پوښتنه  ن  تاسو دغه بهير 
وه، او له افغان حکومت سره هم ئ ا له جنرال پتريس او په سيمه کې له نورو قومندانو سره د خبرواترو لړد: ځواب 

ته شي، افغانانو ته دا پوهاوی ورکړو چې موږ . مشوره وشوه ول رامن دلته يوه اساسي موضوع دا ده چې سم ان
و  ومره چې د افغانانو مسووليت شتون داسي يو خپلواک افغانستان غواړو چې خوندي وي، او موږ پدې پوهي هر

ولو ته به ښه وي کې نه ترسره کوو چې افغانان . ولري نورو  خو موږ بايد دا ډاډ هم ورکړو چې چاری داسي په چ
ته کوي او د . يواربيا ځانونه يوازي احساس کړي ول رامن زه فکر کوم هغه شميره چې موږ غوره کړې ده سم ان

دا هم بايد . هير سره سمون لري او موږ ته به بيا هم له افغانانو سره د شراکت فرصت راکړيانتقال له يوه تدريجي ب
ړه کې ښکيل دي، افغانان خپل هيواد، آزادۍ او عزت  ي، دوې هم په ج هير نکړو چې افغانان هم هره ورځ وژل کي

ه چې موږ يې ډاډ ورکوو دا دې چې موږ به پدې بهير کي يو ښه . لپاره مري شريک پاتي شو، خو دا پيغام هغه 
 .”دا ستاسو هيواد دې، او بالخره تاسو يي مسووليت لری“افغانانو ته ورکوو چې 

و کلکي نيوکې کوي: پوښتنه  آيا تاسو د . تاسو د افغان دولت يادونه وکړه، ولسمشر حامد کرزی پر متحدو اياالتو او نا
ه ډول متحد ا  رزوۍ؟هغه پر ويناوو خواښيني ياست، او هغه 

ې لري چې موږ يې لرو : ځواب  او هغه يو –په عمومي ډول، زه فکر کوم ولسمشر کرزی هغه ستراتيژيکې 
ه متحدو اياالتو  ړې تو ولنې او په ځان اکي او نړيوالې  خپلواک او خوندی افغان دولت دې چی خپل سرنوشت پخپله 

وري چی له افغانانو سر و و ري په ستر . ه د هغوې د هيلو په السته راوړلو کې مرسته کويته د يوه پياوړي مل
ي ته کي نده ده چې په يوه سخت چاپيريال کې چې  بهرني ځواکونه په يوه هيواد کې شتون ولري تشنج رامن . ر

ته کوي خو په عمومي ډول د ولسمشر کرزي هدف دا  دا حقيقت لري چې کله ناکله تکتيکونه په سيمه کې تشنج رامن
رو لپاره يو خوندي ځاې نه وي او بايد د افغانستان د اساسی قانون رعايت وشيدې چې افغ زما له انده . انستان د تره

و سره پوره سمون لري  .د ولسمشر کرزي دا تعهدات د امريکا له 
ړې: پوښتنه  ې په اروپا کې د ج ه چې تاسو پوهي ن يدو او لکه  و متحدينو په هکله وغ  په اړه موږ د اروپايي او نا

ته شوې ده ه کوۍ؟. يو ډول نارضايتي رامن  تاسو  دغه ډول نارضايتي دلته په امريکا کې احساسوی او په اړه يې 
ړې وروسته د السه وتلو انسانانو او پيسو له کبله به : ځواب  هي شک نشته چې په افغانستان کې تر لسو کالو ج



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  وليپه درښت تاسو همکارۍ ته رابافغان 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

ته نه شي ه د انتقال بهير ته ورننوځو، د ښه خبر دا د.  خلکو کې نارضايتي رامن ی چې موږ له يوه ځواکمن دري
ونه مو کړي دي او افغان ځواکونه مو  سرتيرو د شميرې د زياتولو له کبله مو د طالبانو نفوذ ځپلې دې او  پرمخت

دا زه فکر کوم چې د امريکا خلک او له هغو متحدينو سره چې موږ خبرې ورسره کوو غواړي چې موږ . روزلي دي
موږ دا کار په . دنده بشپړه کړو، اوموږ افغانانو ته يو داسې خوندي هيواد وروسپارو چې دوي يې ساتنه وکړاې شي

همکاری ترسره کوو او پدې لړ کې د افغانستان قوانينو او ملي ځواکونو ته درناوی کوو، خو موږ هغه اهداف نه 
ونې کړي دي ې کې مو سترې پان دو چې پک  .پري

دي؟:پوښتنه  واکي امريکا دوۍ بيا يواځي پري يري چې    آيا تاسو فکر نه کوی چې ځيني افغانان به داسې وان
و او .  زه داسې فکر نه کوم:ځواب  ي  ٢٣هدف مي دا چی موږ د کال تر پايه د لسو زرو سرتيرو د ايستلو په اړه غ

ولرو او هلته نور متحد ځواکونه هم شتون  زره سرتيري هلته ۶٨زره نور به راتلونکي دوبی راووځي، خو موږ به 
 خو دا د دي مفهوم ورکوي چې افغانان په کراره ډير –ځکه خو موږ به افغانستان کې بيا هم شتون ولرو . لري

 .مسووليتونه اخلي
ي: پوښتنه کی کارول کي ی نن سبا افغانستان کې د پخالينې  ه ډول تعريفو. لکه چې تاسو پوهي و ، ائتاسو پخالينه 

ه د طالبانو د ځينو عناصرو سره د خبرواترو مالتړ کوي؟ ترل ه ده، آيا دا بهير ل ه   پدې بهير کي د متحدواياالتو ون
و په سيمه کې رښتوني سوله :ځواب ه چې موږ په وارو ويلي دا دي چې يو سياسي جوړجاړی بايد وشي تر   هغه 

ته شی ند يوخو د دې سياسي جوړجاړي شرايط مهم دي، . رامن ر موږ به افغانان . او موږ پخپلو معيارونو کې ډير 
وو، او پخپله به له هر  هغه چا سره خبری وکړو چې له القاعدی سره خپلې اړيکې وشلوي، د افغانستان اساسی  وه

لو لپاره کار وانخلي خه د سياسي واک  که دوې دغه شرايط پرځاې کړي، . قانون ته درناوی وکړي او د زورياتي 
ړې ته د ٣٠نو زه د دې امکان ډير وينم چې افغانانو ته فرصت برابر شي چې د سياسې جوړجاړی له الرې   کلنې ج

دي ي کې ک و مالتړ وکړي. پاې  دا پدې مانا ده . خو دا هم ډيره مهمه ده چې زموږ پوځي ه د دغو سياسي ه
ي چې دوي نشي کولی تر موږ ډي ي چې موږ چې طالبان او نور پدې وپوهي ر مقاومت وکړي، او دوې پدې وپوهي

و دوې د خبرو ميز ته پداسې حال کي راوباسو چې د افغانستان د  به پر دوې خپلو فشارونو ته دوام ورکړو تر 
 .اساسي قانون د درناوي روحيه ولري

ي: پوښتنه   د وتلو بهير پيل کوو، آيا اوس چې موږ له افغانستان. د افغانستان په اړه خبری کول بيله پاکستانه نه کي
 تمرکز پاکستان ته اوړي؟

موږ بايد افغانستان او پاکستان ته د يوې . زه فکر کوم چې تمرکز پاکستان ته له دوو کالو راهيسې اوښتې دې: ځواب 
ورو ه و سرحدي سيمه کې افراطي ډلو واک ترالسه کړې او په هغه ځاې کي القاعدې ته پناه . ې ستونزۍ په تو

ولې نړۍ بريدونه وکړيور موږ له پاکستان سره د اړيکو پياوړې کول غوښتلي . کوي چې پرافغانستان، پاکستان او 
ه پاکستان له موږ سره د استخباراتو په . دي ته کړی دی خو په عمومي تو نده ده چې دې کار تشنج هم رامن ر

موږ فکر کوو چې هي بل هيواد تر پاکستان . ړيدهچارو او پاکستان کې پر مهمو اهدافو په بريد کولو کې همکاري ک
رو ډير ندې اغيزمن شوی ه هم ده. له تره موږ فکر کوو چې پاکستان د . ځکه خو دا همکاري د پاکستان په 

ې حق لري م چې ولسمشر کرزي اسالم آباد د خپل سفر په ترڅ کې موافقه . پخالينې په لړ کې د مشروع ون زه پوهي
ته کړي چې دغه بهير په کړيده چې افغان ستان او پآکستان، د متحدو اياالتو سره يوځاې، داسي يوه اساسي ډله رامن

ه پرمخ بوځي رو د شتون له . سمه تو پاکستان نه يوازې چې مسووليت لري بلکه زه فکر کوم پخپله خاروه کې د تره
 .ختمولو سره هم ژوره عالقه لري

نده خبره ده چې د ام: پوښتنه  ر تن تر . ريکا او پاکستان ترمن اړيکې سړې شوي ديخو  تاسو د اسالم آباد او واشن
ه پالن لر  ؟ئمن د خرابيدونکو اړيکو د بيارغولو لپاره 

ه چې ترسره شوي دا دي چې د وخت په تيريدو سره زموږ په اړيکو کې صداقت ډير : ځواب  زه فکر کوم هغه 
نده ده چې د اسامه بن الدن د وژلو عملياتو اضافي تشنج . ريځيني ښکاره توپيرونه هم شتون ل. شوې دې ر

ه کړ نو د عمل سپماوی به ونکړو ه ويلي چې که موږ هر وخت اسامه په ن ته کړ، خو ما تل پاکستان ته په ډا . رامن
واښونو  په اړه سم پوهاوی ولري، نو ته کيدونکو  خه د رامن  هي داسې موږ فکر کوو چې که پاکستان له افراطيت 

تي دي-دليل به نه وي چې موږ  کار ونشو کړای  ې سره ن  . د امريکا، پاکستان او افغانستان امنيتي 
ه نوره هم ډيره کړي؟ئ آيا تاسو فکر کو: پوښتنه  رۍ سره مبارزه کې خپله ون  چې پاکستان بايد له تره
رۍ ته د داسې يوې ستو:  ځواب  و کتلي چې د نورو پوری اړه لري، زه فکر کوم چی پاکستان تل تره نزی په ستر

ي ه چې موږ پاکستان ته وړانديز کړې دا دې چې . او يا د طالبانو عناصرو ته په افغانستان کی د نفوذ و سيله  هغه 
واښوي ري تر هر بل هيواد ډير پاکستان  يو او متحدو اياالتو تر . تره اون دغه کار د پاکستان او نورو هيوادونو، 

 خو که له افغان دولت سره مستقيمه اړيکې ولري نو دا په ډير ښه وي، او هي دليل –ن پر اړيکو ناسمه اغيزه کوي م
ري او شريک په . نشته چې طالبان د افغانستان په خالف وکارول شي د دې پرځاې بايد دوی افغان دولت ته د يوه مل

وري چې  کار ورسره وکړي ه و  .ستر
رځو، آيا تاسو فکر کوبيرته: پوښتنه  ه ډيره کړي؟ ځکه د دفاع ئ  افغانستان ته را چې اروپايي متحدين بايد خپله ون



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  وليپه درښت تاسو همکارۍ ته رابافغان 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 يو لړ نيوکې کړي دي يتس پدې وروستيو کې پر اروپايانو او نا ه هم کولې شي که . وزير رابرت  آيا دوې نور 
 بايد يي وکړي؟

که تاسو د بريتانيايې .  متحدينو قربان ډيرې سترې ديزه فکر کوم په افغانستان کې زموږ د اروپايي: ځواب 
ور ولو ډيرې قربانې . ، دا ډيرې لوړې ديئځواکونو د مرک ژوبلې شميرو ته و يانو  فرانسويانو، ايتالياويانو، هالن

و اروپايي دولتونو ته نظر واچو. ورکړي دي و مرکزي او ختي  د دوې شميرې هم اوچتې دي او تر خپلئ که تاسو 
ه اخيستې ده ه چې مو ترسره کړي وياړو. وس يې ډيره ون ه چې زه فکر کوم رښتيا ده دا . موږ پر هغه  اوس هغه 

ې پوښتنه ده و د بدليدونکې ون ول د پوځي بودجو له فشارونو سره مخامخ يو. دي چې د نا زه فکر کوم چې د . موږ 
ی  يدلی دیدفاع وزير په افغانستان کی د اروپايي هيوادنو د ون ه ځواکمنه او دوامداره ده ئ د دو. په هکله ل غ ون

ي چې آيا اروپا  ته کي خو کله چې موږ د راتلونکو عملياتوو او راتلونکي ظرفيت په هکله خبرې کوو دا پوښتنه رامن
و په عملياتو کې پوره شريکه پاتي شي؟  به زموږ سره د نا

ت تاسو د پوځي بودجې يادونه وکړه، ا: پوښتنه   ړی ل و زه ډاډه يم چې د ځواکونو په ايستلو کې يوه مالحظه د ج
ه کولې شي . کيداې شي الرې سيوری اچوي چې امريکا  اوسن بودجوي کړکيچ تر کومه بريده ستاسو پر بهرن ت

ه نشط کولې؟  او 
الر. حقيقت دا دی چی دا مالحظات پر بودجوي محاسباتو ندي ترسره شوي: ځواب   ١٨ې شوي چې ما دا پرهغې ت

الره پلي شي ما د امريکا خلکو ته يوه ژمنه کړې وه چې د . مياشتي وړاندی اعالن کړې وه، او ماغوښتل چی دا ت
ه لمړ.  مياشتو لپاره زياته شي٢۴-١٨سرتيرو شميره به  ه والړه ئ تر هر دا محاسبه د ستراتيژيک پوهاوي پر بنس

باته افغانستان لپاره زموږ په وړاندې يواځني الره دا ده چې افغانان بايد ده، داسي چې په اوږده مهال کې د يوه باث
مارو زمې وکړو او د دوی پر سړکونه پوليس و بالخره . ظرفيت ولري او دا چې موږ نشو کولې د دوی پر کلو 

يو ډير ستر مالي هغه حقيقت چې په اړه يې هي شک نشته دا دې چې متحده اياالتو . افغانان بايد دا چارې ترسره کړي
ړی هم ړی بلکه د عراق د ج ی پر اوږو اخيستی، نه يوازې د افغانستان د ج په افغانستان کې د سرتيرو د . پي

ولو په هکله يو استدالل چې ما د امريکا د خلکو سره کارولې دا دې چې زموږ ځواک او قدرت تل زموږ  ي شميرې د 
الره ده. د قدرت په کارولو کې موږ بايد سم قضاوت وکړو. پر اقتصادي پياوړتيا او سوکال والړ دې دا . دا يوه ښه ت

  .او اتفاقا دا زموږ د بودجی لپاره هم ښه ده. زموږ د ملي امنيت لپاره ښه ده
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