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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 
  3112 /11 /13 

 

                زما وطن
 

 له پسرلي وروسته به د عملیاتو مشري افغانان کوي
 

ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر اوباما سره سال شول چې په افغانستان کې به له راتلونکي پسرلي نه د ټولو جګړه 
دواړه سره  ": په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته ولسمشر اوباما وويل . يیزو عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي

نن موږ سال شو چې  . سال شوي چې ناټو به له راتلونکي پسرلي نه له افغان ځواکونو سره د مرستنديه رول ولري
ن وکړ په افغان امنیتي ځواکونه به لکه څرنګه چې ولسمشر کرزي د امنیتي مسؤولیتونو د لېږد د وروستي پړاو اعال

که  .راتلونکي پسرلي کې د عملیاتو مشري په غاړه واخلي او ايتالفي ځواکونه به د هغوی د مالتړي رول ولري
اړتیا پیښه شي زموږ ځواکونه به هم له افغان هغو سره اوږه په اوږه جنګېږي خو اجازه راکړه په روښانه ټکو کې 

د افغان ځواکونو د روزنې، له  نه يو جال ماموريت ولري، يې ووايم چې له راتلوونکي پسرلي نه به زموږ ځواکو
   " .هغوی سره د مرستې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموريت

 

ولسمشر اوباما زياته کړه چې دا به يوه تاريخي ګړۍ وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه يیزو عملیاتو مشري 
  .ف ولريهدوروسته به امريکايي ځواکونه دوه یالدي کال م 311۲د هغه په ژبه له . افغان ځواکونه په غاړه واخلي

  :د ادیچخ 
 . دا چې افغان ځواکونه وروزو، مرسته ورسره وکړو او مشورې ورکړو چې خپل امنیت په خپله وساتي - اول

 . الړ شو دا چې موږ وکوالی شي د القاعده د پاتي شونو او مالتړو پیسې چې کېدای شي زموږ هېواد وګواښي -دويم 
 ".خو دا به محدود عملیات وي هغسې به نه وي چې په تېرو لسکونو کلونو کې موږ ترسره کول

 

دغه راز دواړو مشرانو په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو د پاتي کېدو په اړه هم خبرې وکړې خوڅه نه دي  
وروسته پاتې کېږي نو شمېره به يې  میالدي کال 311۲ويل شوي چې که امريکايي ځواکونه په افغانستان کې له 

 څومره وي؟ 
 

تر دې وړاندې د شیکاګو په غونډه کې موافقه شوې وه چې په ټول افغانستان کې به د امنیتي چارو واګي تر 
راتلونکي دوبي پورې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي خو اوس د نوې موافقې له مخې دا چاره په راتلونکي پسرلي 

 .دې سره له افغانستانه د امريکايي ځواکونو د ژر وتلو احتمال هم ډېر شوی دی له . کې ترسره کېږي
 

 . ولسمشر کرزي په خپل خبرو کې وويل دا په دې مانا ده چې امريکايي ځواکونه به د افغانستان له کلیو راووځي
موږ د "  :افقې خبره وکړهدغه راز هغه په قطر کې طالبانو ته د سولې د خبرو په لپاره د دفتر پر پرانستل کیدو د مو

له دغه دفتر نه به طالبان نېغ په نېغه د افغانستان د سولې . قطر دوحه کې طالبانو ته د دفتر پر پرانستلو سره سال شو
د عالي شورا له استازو سره په خبرو کې ښکېل وي موږ به په دې خبرو کې د پاکستان په ګډون د سیمې د 

ه امريکا او خپلو نورو متحدينو سره به خپل ټول وس وکړو چې څومره ژر چې هیوادونو مرسته هم وغواړو او ل
 ." کیدای شي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي

 

 د افغان حکومت سره کولو په اړه  موکراټیکو ټاکنو د تريزادو، عادالنه او ډآکال کې د  311۲ولسمشر کرزي په  
کړه وکړه چې خپلواک افغان بنسټونه به له مشروع موسساتو سره په طرحه وړاندې کړه او دواړو مشرانو پري

مه نېټه د افغانستان د ټاکنو د  ۵کال د اپريل په  311۲ولسشمر اوباما د  . همکاۍ او تفاهم د ټاکنو تیارۍ ونیسي
يې وکړ  خپلواک کمیسیون له خوا د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کیدنې هرکلی وکړ او ټینګار

چې د امريکا د متحده ايالتونو رول په دې ټاکنو کې له هېڅ يو ځانګړي نوماند څخه مالتړ نه بلکې د عادالنه او رڼو 
  «.ټاکنو له ترسره کیدو څخه مالتړ وي
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