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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  
  

 ۸۲/1۸/۸۱1۲          خوشحال آصفي
 

 ؟نه شو وړسولې  جنګژمی سوړ شو خو 
 

په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت وایې په روان کال کې د داعش ترهګرې ډلې په ګډون ټول وسله وال 
مخالفین سخت ځپل شوي او اوس یې پر ضد د هیواد په بیالبیلو والیتونو کې پوځي عملیات روان دي؛ د مشرانو 

کوي او وایې اوس هم اتلس والیتونه کالبند دي او په پنځو نورو کې جګړه روانه ده. جرګې غړي په حکومت نیوکه 
د افغانستان کې په ختیځ ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو پراخیدل، د وسله والو مخالفینو لخوا د یو شمیر والیتونو 

ې ور هغه اندېښنې دي چې د تیرې سکالبندي، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت او یو شمیر ن
شنبې په ورځ مشرانو جرګې غړو د امنیتي ځواکونو په استجوابیه غونډه کې څرګندې کړې. په یاده غونډه کې د 
مشرانو جرګې غړو په امنیتي چارواکو نیوکه وکړه چې د داعش په ګډون د وسله والو مخالفینو په ځپلو کې پاتې 

 راغلي دي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس په افغانستان کې د امریکایي ده چې څو ورځې وړاندې  دا په داسې حال کې

قواوو ویاند جنرال جان کلیفلینډ په حواله ویلي و چې، کال وړاندې ښاغلي کلیفلینډ اټکل کړی و چې په افغانستان کې 
ال دي خو د ده په وینا روان میالدي کال له یو نیم زرو نیولی تر درې زرو پورې د داعش ترهګرې ډلې جنګیالي فع

دغه شمېر زرو تنو ته راکم شوی دی. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې دامریکا په مشرۍ د تروریزم ضد عملیاتو 
دي. د سرچینې په باور په مهم غړي وژل شوي چې د دوی یو امیر حافظ سعید هم په کې شامل  1۸کې د داعش ډلې 
پوځي عملیاتو  ۰۵۱. د کلیفلینډ په وینا د امریکا په د القاعده شبکې ته هم درانه ګوزارونه ورکړل شوي ديدغو عملیاتو کې 

 دي یا وژل شوي او یا هم نیول شويجنګیالي  ۸۱۱کې د القاعده شبکې شاوخوا 
افغان او  کال کې دد افغان حکومت او امریکایې ځواکونو پورته نظریاتو ته په کتو پوښتنه دا پید کیږي چې په روان 

سره چې د ترهګرو د ځپلو ادعا کوي؛ ولې په ژمې کې جګړه سړه نه  –امریکایي ځواکونو د پراخو عملیاتو سره 
آیا وسله وال مخالفین د پخوا په پرتله سږ کال ډیر منسجم شوي که د کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو د عملیاتو  شوه؟

 شیوه نیمګړې ده؟
 

 .دلیلونه لريبیالبیل 
 

د حکومتي مشرانو خپلمنځي ناندرۍ او د هیواد ملي مسایل هیرول، په غیر مسلکي توګه د جګړې رهبري کول، د 
په دنده کې ناغیړي او د جګړې ناسالمه امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم تجربه او بې تجربه اشخاصو شتون، 

زیات کړی دی. معموالً تیر کلونه به د ژمي په رارسیدو  ستراتیژي؛ هغه څه دي چې په لوی الس یې د جګړې دوام
په افغانستان کې جنګونه کمیدل او ولس به یوه اندازه د ارامتیا ساه اخیستله، خو دا چې سږ د ژمي په رارسیدو سره 

 سره بیا هم جګړه ګرمه ده؛ دلیلونه یې همدا کیدای شي چې پورته ورته یادونه وشوه. –
ځواکونو د جګړې په تاکتیک کې ده، افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره په  محافظتي چوکاټ وي او  بله ستونزه د امنیتي

تهاجمي حالت نه غوره کوي. دوی یواځې د دې لپاره منتظر وي چې له وسله والو مخالفانو یواځې مخنیوي وکړي. 
بشپړه توګه له پښو وغورځولی شي په داسې حال کې چې د جګړې د ریښو د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده څو دښمن په 

او دښمن هغه وخت له پښو غورځیږي کله چې یې پر وړاندې تهاجمي حالت غوره شي، په هر ځای کې چې یي درک 
 لګیږي پر ضد یې چاڼیز عملیات ترسره شي.

ند کوي. چلبله ستونزه د امنیتي ځواکونو سیاسي کیدل دي. له بده مرغه زمونږ امنیتي ځواکونه له ولس سره سیاسي 
په ټیټه کچه امنیتي ځواکونو کې مو دا ستونزه شتون نه لري خو د دوی رهبري سیاسې شوې ده او هغه ډول چې یو 
ملي ساتونکی یې باید ترسره کړي؛ د خپل رهبر لخوا نه پریښودل کیږي او یا هم غیر مسلکي رهبري کیږي. حکومت 

ت باید تهاجمي حال لري. داسې ستراتیژي چې د اړتیا پر مهالته په کار ده چې د جګړې لپاره ځانګړې ستراتیژي و
 غوره کړي او په عادي حالت کې د خاورې او ولس څخه د دفاع حالت.
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