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 10/10/2015        مرکز څېړنو ییزو  سیمه او ستراتېژیکو د

 

 

 اړخونه نوي جګړې افغان د او سقوط کندز د

 

کلونه پوره شول؛ خو له امنیتي پلوه د هېواد وضعیت تر  ۱۴په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د حضور 
کلونو کې په لومړي ځل، د هېواد د مهمو والیتونو له جملې څخه کندز والیت د  ۱۴دې ځایه راورسېد، چې په تېرو 

 ه ورغی. طالبانو ولکې ت
ییزو او نړیوالو رسنیو کې په پراخه کچه خپور او د یوه جدي ګواښ په توګه مطرح شو.  دا مهم خبر په داخلي، سیمه

د سیمې یو شمېر هېوادونه د کندز سقوط، په شمال کې روانې ناامنۍ او په افغانستان کې د طالبانو نوي پرمختګونه 
تاوده غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او داسې ښکاري، چې امریکا په ډېر دقت سره څاري. دې پېښې د نړیوالو 

 به هم په افغانستان کې په خپله روانه جګړه او خپلو وروستیو دریځونو بیاکتنه وکړي. 
دغه راز د کندز ښار له سقوط وروسته، د دغه والیت د بېرته نیولو په هلو ځلو کې د امریکایي ځواکونو له خوا د 

ترانو پر روغتون بمباري او درنه مرګ ژوبله هم هغه پېښه وه، چې په هېواد کې دننه او بهر یې توند پولې ډاک بې
 غبرګونونه له ځان سره درلودل.

وسي په ډاګه کړه او شاید له دې  په امنیتی ډګر کې د کندز سقوط تر ډېره د ملي وحدت حکومت ناتواني او بې
ې په شمال کې د کندز سقوط او روانو ناامنیو له کبله د ځینو هېوادونو وروسته جګړه نور هم زور واخلي. ترڅنګ ی

 اندېښنې له دې کبله هم وپارېدلې، چې هسې نه د افغانستان ناامنۍ دغو هېوادونو ته پراخې شي. 
 

 د طالبانو د جنګي ستراتيژۍ بدلون
پیل کې ګومان کېده، چې طالبان به ډېر ژر د کندز ښار پرېږدي او یا به د امنیتي ځواکونو له خوا د کندز د سقوط په 

په شا وتمبول شي؛ خو د اټکل خالف طالبان له کندزه په شا نه شول، بلکې مخامخ جګړې ته یې دوام ورکړ. که څه 
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؛ خو ترڅنګ یې طالبان بیا په کندز کې د خپل 1هم افغان چارواکي له کندزه د طالبانو د په شا کولو خبره کوي
 او الهم پر کندز بشپړ تسلط، یوه لوري ته هم نه شي منسوبېدلی.  2واکمن حضور ادعا کوي

 څرګند اړخونه لري:د کندز سقوط د طالبانو د نوې جنګي ستراتیژۍ پېالمه بلل کېدای شي، چې دوه 
 ؛دا چې د طالبانو جګړه تر لویو ښارونو پورې پراخه شي لومړی:

 طالبان غواړي په نیول شویو سیمو کې خپلې پښې ټینګې کړي. دويم:
طالبانو به د کندز له سقوط څخه وړاندې په لویو ښارونو کې یوازې چاودنې کولې او یا به یې هلته په وسلو سمبال 

ییز برید و، نه دا چې  ییزو بریدونو لپاره استولې. د دغو ډلو موخه به یوازې پر یوه سیمه ډله لهڅو کسیزې ډلې د ډ
هغه سیمه ونیسي او خپل تسلط پکې ټینګ کړي؛ خو د کندز له پېښې وروسته داسې ښکاري، چې طالبان به په 

د خپل تسلط ټینګولو هڅه هم ښاري سیمو کې هم نه یوازې دا چې جګړه پیل کړي، بلکې پر نیول شویو سیمو به 
 کوي. 

 
 کندز ولې سقوط وکړ؟

مه د کندز د ګورتپې سیمه ونیوله، چې تقریباً له ۲۴کال د اپرېل په  ۲۰۱۵طالبانو د کندز ښار له سقوط وړاندې د 
یې د جوالی په میاشت کې د پورې کلي لري او د کندز ښار ته نږدې پرته سیمه ده. وروسته  ۵۰څخه تر  ۴۰

ی زال ولسوالۍ هم ونیولې. بله خوا افغان امنیتي ځواکونو د ګورتپې سیمه له طالبانو څخه پاکه نه  چاردرې او قلعه
کړه، بلکې یوازې یې د ګورتپې پر سړک یوه پوسته جوړه کړه، ترڅو د طالبانو په الره کې خنډ شي. همدا راز 

او وروسته یې  3آباد او امام صاحب ولسوالیو کې هم خپلې پښې ټینګې کړې رې په خانطالبانو د اګست تر میاشتې پو
 د سپټمبر میاشتې په وروستیو کې د کندز پر ښار بریدونه پیل کړل. 

مه وویل، چې طالبانو د اختر په ورځ په کندز ۱۴د کندز والیت یوه اوسیدونکي د امریکا غږ راډیو ته د میزان په 
. که 4پر ښار د بریدونو په اړه پاڼې ووېشلې او له جوماتونو څخه یې د بریدونو اعالنونه وکړل والیت کې د کندز

څه هم موږ ته ال په دې تړاو د طالبانو لیکلې پاڼې نه دي رسېدلې؛ خو ښایي د افغانستان د ملي امنیت دا ادعا به هم 
 بریدونو څخه خبر وو. ییزو  له همدې ځایه وي، چې دوی د کندز پر ښار د طالبانو له ډله

د دې ترڅنګ د کندز ښار په سقوط او په بشپړه توګه د کندز ښار په بېرته نیولو کې د افغان ځواکونو ناکامي له دې 
کبله هم روښانه ده، چې امنیتي ځواکونو په خپل منځ کې سمه همغږي نه درلوده او له ځایي خلکو سره یې چلند هم 

 دز د خلکو استازي هم په دې اند دي، چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه وه.سم نه وو. په پارلمان کې د کن
د کندز ښار په سقوط کې له ځایي خلکو سره د اربکي ملېشو بد چلند، مافیایي کړۍ او له نظامي پلوه د طالبانو 

د کندز په سقوط کې د  ځواکمنتیا هم نور الملونه دي. په دې تړاو د کندز د پخواني والي محمد عمر ساپي په اند،
والو الس درلود. نوموړی وایي، چې ده د دغو کسانو لېست مرکزي  یي توکو قاچاقبرانو او نامسؤولو وسله نشه

                                                           

1
 والو طالبانو څخه پاکې کړې، پرلیکه بڼه: له وسله وګورئ؛ آزادي راډیو، افغان سرتېرو د کندز ښار زیاتې سیمې 

id=27292402http://pa.azadiradio.org/archive/local/20151007/1092/2120.html?  

2
 کندز ښار او ولسوالیو په اړه تازه معلومات، پرلیکه بڼه: وګورئ؛ د طالبانو رسمي وېبپاڼه، د 

http://alemara1.org/?p=30487  

3
 د زیاتو معلوماتو لپاره ولولئ: 

-post-the-of-strength-the-about-us-tell-it-does-what-kunduz-of-fall-analysts.org/the-https://www.afghanistan

taleban-omar/  

4
 مه.۱۴بجې، د ملي تلویزیون پر څپو، د میزان  د ماښام اووه امریکا غږ تلویزون، خبرونه، د کابل پر وخت 
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والو  حکومت ته استولی و؛ خو په ځواب کې ورته وویل شول، چې یوازې طالب ته مخه کړه او پر نا مسؤولو وسله
 . 5کار مه لره

 
 په کندز کې روان ناورين

په کندز کې له تېرو دوو اوونیو راهیسې د سیمې پر خلکو ناورین روان دی. په دې لړ کې د امریکایي ځواکونو په 
کسان ووژل شول او لسګونه نور  ۲۲پولې ډاکټرانو روغتون په نښه شو، چې له کبله یې تقریباً  بمبارۍ کې د بې

 ټپیان شول. 
پولې ډاکټرانو په یوه روغتون د شپې  مه نېټه په کندز کې د بې۳په  کال د اکتوبر ۲۰۱۵امریکایي هوایي ځواکونو د 

پولو ډاکټرانو د سازمان په وینا، د جګړې دواړو لوریو ته یې د دغه  له خوا داسې مهال بمباري وکړه، چې د بې
لنې روغتون په تړاو معلومات ورکړي وو. له بلې خوا په جګړه کې روغتیایي مرکزونه او د زخمیانو د د درم

ځایونه په قصدي توګه په نښه کول، د جنیوا د کنوانسیون او د نړیوال قانون د مقرراتو خالف دي. له همدې کبله د 
پولې ډاکټرانو سازمان وایي، چې په کندز ښار کې پر روغتون د امریکایي ځواکونو له خوا هوایي برید، د جنیوا  بې

 . 6پر کنوانسیون برید دی
چې امریکایي ځواکونو دا بمباري د افغان امنیتي ځواکونو په خوښه کړې ده؛ ځکه د افغان په دې اړه ویل کېږي، 

. دا برید په نړیواله کچه وغندل شو او د امریکا ولسمشر هم 7چارواکو په وینا طالبان نوموړي روغتون ته ننوتي وو
 د یادې پېښې له کبله بښنه وغوښته. 

بله، کندز ښاریان د خوراکي توکو له کموالي، د برېښنا او روغتیایي خدماتو همدا راز د تېرو دوو اوونیو جګړې له ک
له نشتون، د ړندو بمباریو له وېرې او د وژل کېدو له اندېښنو سره مخ دي. د همدې روان ناورین له کبله یو شمېر 

 .8زره تنه ښیي ۶مېره کندزیان ګاونډیو والیتونو ته اوښتي، چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یې تر اوسه ش
د کندز له سقوط وروسته په دغه والیت کې د طالب جنګیالیو له خوا د عامه شتمنیو د لوټولو او نورو ورانکاریو په 
اړه هم د یو شمېر رسنیو له خوا راپورونه نشر شول. که څه هم طالبانو دا راپورونه د مقابل لوري تبلیغات وبلل او 

د کندز استازو هم د طالبانو له خوا د لوټماریو راپورونه آوازې وبللې؛ خو یو شمېر  ترڅنګ یې په ولسي جرګه کې
شنونکي په دې اند دي، چې په دغه والیت کې له ګډوډۍ څخه په استفادې سره، هلته د ځینې ډلو له خوا د هر ډول 

 ناوړه کړنو شونتیا موجوده وه.
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