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 ۱۳/۰۵/۲۰۱۷       لیکوال: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ 
 

 د نړۍ پوځي ستراتیجي
 ؟ بایلو هوږ افغانستان طالبانو تم

 
ل فورس خبرې ویبپاڼهش: سپېچینهسر  

: سراج الحق ببرک زی ځدراڼژباړن  

 
 

د جنګ وسمهال کال څخه را په دېخوا  ۲۰۰۱له   په افغانستان کې طالبانو خپل خونړي پسرلني عملیات اعالن کړل.

بریدونو تمه کیږي.  جمياته و. په کابل کې د نویهشوي ده لوړ هډیر هځښتکچه شدد د  ګړندیتوب او جګړو  

؟ ته ورځي الس طالبانود  بېرته آیا افغانستان  

ونکي بېالنسدردو خیرر کال تېد ت  

 يوژلماشومان  ۹۰۰ اټکل تېر کال رپوټ پر بنسټ تازه دردوونکي هیود  اړه د ملګرو ملتونو په حاالتود افغانستان 

. جنګ کچ ته رسیدلي دهخپل ورستي وسمهال و تاوتریخوالي کچه د طالبانو د جنګ جګړد پخوا په پرتله . شوي دي

ورځ  پر دولتي تاسیساتو بریدونهکابل کې  ړورې کیږي. په کندهار اوورځ تر بلي ز ساالرې ملیشې او د طالبانو ډلې

ي:تر سره کویې  ځواک ښودنې لپاره خپلد  اودي  راوونکياپ دوی ځینې بریدونه لمسونکي، دیږي.زیات تر بلي  

  ٬٬! هیواد زموږ دی دا !کیدلي ن نشي پاتي او مطمئ ډادمن په افغانستان کېتاسې هیڅکله  ٬٬ویبپاڼه لیکي:

خونړۍ پسرلی په افغانستان کې  

ژمي په سختو سړو یواد د ه دې د واقعیت دی. په ریښتینه مانا یو دا یو متل او د جګړو موسوم دی.په افغانستان پسرلی 

سږ . يلونوې عملیات پیسره  په پیل کې او یا د هوا له تودیدو دوی د پسرلي شاتګ کوي. معموالا طالبان  کې میاشتو

وي.ول یو ډیر ستونزمن او خونړۍ کال په ځانګړي ډکې  په افغانستانبه کال   

 تیار او چمتودې ته شوي او منظم شوي دي او دوی  یر ځواکمنځښت ډ وختههر بل  وسمهال طالبان دپه پرتلیزه توګه 

.خپره کړيته ټول هیواد بیا جګړه  دي، چې شوي  

لسیزو جګړېافغانستان د څو د   

د  .نځلس کاله دوام وکړپې ایسار دی. اوسنۍ جګړېکې  جګړو په جګړو او کورنیو لسیزو راهیسې افغانستان د

په  امنیتد  او په راوستو د سولۍپه دې هیواد کې لږ تر لږه د دې لپاره پیل شوه، چې  دولتونو جګړه الوولویدیځ

پوځې اشغال د د شوروي اتحاد  هکال ۱۹۷۹دغه هیواد د  وګهپه ریښتنې ت .کړيواو همکاري ټینګښت کې مرسته 
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ایله کې په په ده. او کورنۍ جګړه روان ت کاله جګړهلویښنږدې څپه دې هیواد کې بوخت دی. راهیسې په جګړه کې 

د لپاره ان کې د اشغالګرو په افغانست .کړل شول ناکام مات او زبرځواکونه روسیه او د امریکا متحده ایاالتستر دوه 

څو  هڅه وکړه، تاریخ کې ځینو زبرځواکونو لرغوني هیواد په اوږده. د دې شتهنهیڅ څه ګټلو لپاره  دیا  السته راوړنو

شول . هت او ناکامدوی ټول ماخو  دا هیواد الندې کړي،  

 

؟ سره مخامخ یوله ګواښ  یوې نوې ماتې دکې په افغانستان موږ آیا   

په ښایي  تجربه کړو. بیا ماتې او وش ک سره مخامخیچې موږ په افغانستان کې له دې برخل ،د دې ډیر احتمال شته

چې پوه شي، هم په دې  دې ته پام شي او دولتونو الوولویدیځد کله چې .تجربه کړویا دوه کلونو کې نکو یوه راتلو همدې

. یالیتوب هیڅ چانس نشتهد بر لري او په ریښتني مانا ونهلګښت ړلوډیر جنګې ماموریت  د افغانستان  

 د دې پرمختګونودي. په ځانګړي ټوګه ورو ورو روان په پڅ او ډیر  ،هکچه خورا لږ ، خو پهشتهپرمختګونه دلته 

لږ  د قومي ، په هیواد کې د ملي ګټو اړوندروحیه هجګړییزیز ځواک او یجګړ د طالبانو نوېلکه  ،خنډونهپراته  مخته

ژر  ائتالفونو ددلته  او یدلک دړې وړې وک یاټوک ټ اراده ولسافغان د  ،قاچاق کښت او توکو رهکیو لیوالتیاوې، د مخد

.دي بدلون موندلژر   

پاکستان ټوکمار  لرونکی د بدې سابقې او ناوړې مخینې  

مالتړي د طالبانو پاکستان حل نشي.  هیڅ مهالطالبانو ستونزه به  دوي. ل ښکېکې چې پاکستان په لوبه  تر هغه مهاله

ستان استخباراتي اداره اې د پاک .برابروي ایونهپټنځخوندې د شاتګ  لپاره د طالبانواو رول لوبوي د ساتنې ځواک او 

له ده.ښکېنیغ په نیغه ورسره اړیکې لري او کچه  لوړه په ډیره پراخه یس اې د طالبانو سرها  

پوځې ښارګوټې کې خوندې پټ نه وه. تر اوسه ته نږدې په یوه ګټې اسالم آباد  بې موخې او بېکلونه کلونه  بن الدن

 پټ کړيپه نا رسمې توګه خپله ځان پبن الدن  برعکسیا  او پوهیدو چې اې ایس اې خبر ،نلريشتون  هیڅ کره شواهد

  .ښه نه وهپوهیږي، چې دا کومه تصادفي پېتوګه  په ډاډمنهونه او استخباراتي ادارې په دې ښه او حکومتول ټوه. خو د لویدیځ 

طالبانو  په ترڅ کې دیاتو لژغورلو عم وپټد اې ایس اې  یانو د برید پر مهالکې د امریکاکال  ۲۰۰۱ سربیره پر دې په

دښمن ته یې ماتې ورکړي چې  ،انګیرلداسې . امریکایانو بهر راویستل هله هیواد مشرانمخکښ  رخه او د دویستره ب

.لوناست په انتظار کې لبانو په سرحدې سیمو کې د یو بل نوې چانس طا په ریښتنې ماناده.   

  

  ه تاوتریخوالیلوړه کچ کال راهیسې وسمهال په ۲۰۰۱د 

 چې له څنګه. الس ورشيپه دا ستر چانس په ترڅ کې عملیاتو پوځې  اوړي یاپسرلني دې  دطالبانو ته کیداې شي 

 سترو د دې هیواد په مرکزيحملې او خونړي بریدونه  لوې څو واري څوکلونو راهیسې  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۵د  طالبانو

ر سره کړي دي. ښارونو کې ت  
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ه لوړ هډیرڅښته په افغانستان کې د احصائیو پر بنسټ د جګړیزو تاوتریخوالي کچه کال څخه را په دیخوا  ۲۰۰۱د 

او پرله په دوامداره  کچه کې د مرګ ژوبلېد افغان وسله وال پوځ او د پولیسو په لیکو  سره د دې بریدونو. شوي ده

.لوړیږي پسې توګه  

بې چې دا  کیږي،غږونه راپورته شوي او  سيدالپاره ځل  لومړۍ د و کېونیي هیواداروپا د امریکا په متحده ایاالتو او

او راووځئ . په سر شئ څخه السهیواد او د دغي  وسپماوئ ځایه لګښتونه  

 

 

بمبارۍ سترېسیمو  لویو خونړي کمپاینونه او پر  

 د نکي سیمې دي.ونه نیوعمالا غیر قابل نفوذ، په الس نه راتلونکي او  افغانستان سرحدي سیمې د يد پاکستان په لور

.شوي او نه سم روزل شوي دي سیمو ته نه سم سمبالستوغي پیچمو دې  جګړو لپاره لویدیځ پوځونه د اوږد مهالو  

د افغانستان په  پریکړه خونړۍ اینيکمپ داسي یوه په سیاسي توګهبه هیڅ یو حکومت و نوهیواد ویره پردې د لویدیځسرب

. ایکړ نشي تصویبپه خپلو ولسې جرګو کې  لپاره غرونو کې د اوږدو کلونو  

د طالبان  ځکه .دي پریوتلي بې اغېزېپر دغو سیمو باندې پر لوی کچ بمباري کلونو پورې  ۲۰۰۳څخه تر  ۲۰۰۱له 

بریده پورې د دې تکتیک په . تر یوه ټاکلي پټوي په کې ځانونه ته شاتګ کوي اوسمڅو  اخلې او رتونلونو له سیستمه کا

  .دي ېبې اغېزې پریوتل وړاندې د بې دوه پنځوس ډوله الوتکو سترې بمباري هم

بانکي حسابونه جارياو  طالبانو خپلسري بې ادارې مالي منابع د  

 ن،، پاکستاستان. دا پیسې د سعودي عرببهیږيروځښتې ډیرې  پیسې ته یا بانکي حسابونو وا مالي خزانوطالبانو د 

مرسته او  سرهد طالبانو له جګړې  په وړاندې د کفارو او لویدیځو دولتونو څو راځي. څخه دولتونوله ایران او د خلیچ 

 له سیستمو دا قاچاقي پیسېزمن کانکریټي سیسټم شتون لري. د اغ ډیرد مرستو یو سره  په ریښتیاي. همکاري وکړ

په م کې نغدې پیسې کارول کیږي، چې په دغه سیست دا .دلي دیپاکستان سرحدي سیمو پوري غځی تر هختیځ يمنځن

 خلکو، عامود کې  دې کانکریټي سیسټم پهپیسې د جګړې  مخه نیول کیږي. نغدو پیسو جریان د دېسره  ډیره سختي

السونو پورې په جیبنو کې تر طالبانو  په کږو وږو الرو حاجیانو په مرسته او ان د ېالر د کورنۍ چینلونو لهخپلوانو، 

اصآلا  وابقاو س رسیدونهپیسو شواهد، ثبوت،  . د دغو روانونه وینيرسول کیږي. مډرن بانکونه اصالا دغه پیسې 

مخه ونیسې. د لږدولوپیسو  نغدو ، چې د دغونشي کوالي څارګره اداره یاشتون نلري. د نړۍ هیڅ هیواد او   

افغانستان دودیزه ستونزې د  

د هیواد   حکومتدا دی. ه د ټولو افغانانو حکومت نبیا هم سره  وسختی په ډیره حکومت عورسمې او مشر د افغانستان

یږي. په دغه سیمو کې طالبان آزاد رولټسترو کورنیو او طالبانو له لوري کن د قبیلو،سلنه  ۳۵کنټرلوي.پاتي سلنه   ۶۵

خپل اسالمي بریدونه  څخه لټه کې دي. دوی له دې ځایونو کورنیو سره د ائتالفونو پهمخورو او د ستر واکمنو  ګرځي

ل ښکېمخدره توکو قاچاق او سوداګري کې د  چاق،قا سلوود دوی ره کوي. او پر ښارونو او سترو مرکزنو باندې تر س

  .ويیوې مودې لپاره پټ بیا شاتګ کوي او ځانونه ددوی ، له ګواښ سره مخامخ شي کله چېدي. 
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تکتیکونه  ځانګړي د طالبانو  

بریدونه  هټول ترهګریز دوی خپلمخامخ جګړه کوي. کله د ایساف له ځواکونو سره  سره یا کله نا ټر ندرطالبان په ډی

دوی افغان امنیتي ځواکونه  .متمرکز او محدود کړي ديښارونو کې د افغان امنیتي سرتیرو باندې  سیمو او کلیوالي پر

د ره لري. دوی هڅه کوي د لویدیځ پوځیان چې دوی د نړۍ ټول وخت له ځانه س ،پوهیږيهم  پردې طالبان وژني.

په کتو سره له خپلو  حاالتو ته اقلیمياو  حاالتو ځمکنيدوی د  وغورځوي.پښو ستنې چوغولو تکتیک له الرې له 

سره شاتګ هم کوي . بریدونو زوترهګری  

دوی په دې  .ګریزو بریدونو له امله تورنويد طالبانو تره نړیوال ځواکونه، چې دوی افغانان شمیر لږ نه دیهغو  د

دې ته چمتو  . له دې امله دویاو امنیت ناشوني دي له، سوولريلویدیځ ځواکونه په هیواد کې شتون  ي، څو دبارو د

سیمه ییز افغان د ایساف ځواکونه د په افغانستان کې . له طالبانو سره مرسته کويتله د ایساف ځواکونو په پر ،شوي

. تر سره کوي وسله والو ښوونه او روزنه  

ور احساسات خپل لوري ته  د خلکوهڅه کوي، څو طالبان په سترو ښارونو کې د خپلو هر یوه ترهګریز برید سره 

.ويد لویدیځ پوځونه له پښو وغورځ کاږه کاندي. او هممهاله  

مخکې بې خونده ترخي پوښتنې تر وتلو   

: په دې هیواد ته شي خپل پوځیان وباسي، یو څو بې خونده ترخې پوښتنې به رامنځله افغانستانه که د لویدیځ دولتونه 

، کارګرانو، ووانژباړونکو، مرستیال ځواک شي ؟و سره څه رنګه چلند زرو افغان توکمو همکارانو کې به له لسګونو

یستلو خونړي خلکو د غچ اخ طالبان به پر دغو شي.څه ورپیښ به ملي پولسو، او ملي اردو پرسونل ته  ،سوداګروملي 

د دغو خلکو ساتنه وکړي؟  څو مره شرافت لرې،ولویدیځ دولتونه د د ایکمپاینونه پیل کړي. آ  

؟ يه ناکامي وزغمنللس کنځډول به سړی دا پې څه په  

 ،خلک ووژل شولځښت ډیر  افغانستان کېپه  ؟:ه ناکامي ومنيلس کلندا پېنځ نګهڅبه  سړی چې ،یوه بله پوښتنه دا ده

  .نو لګښتونه وشولوپه میلیارد

ریښتني توګه په پوځي  پهدوی که څه هم  ؟لي دهلدا جګړه بای ، چې دویمني دا څنګه ه سیاسي او پوځې ټلواله بهنړیوال

. ډګر کې برالسي بریښې  

 وزغمي یاوګه ډالرو لګښتونو سره په سیاسي تنو ولیاردیداسي یوه ماتي له م نولسو کلوپینځڅنګه به سړی ورسته له 

؟ څه ترالسه کیږيپه پای کې .او باال اخره ومني  

د ترهګرو په ځاله بدل شي. کال څخه مخکې په څېر ۲۰۰۱به بیا د  افغانستان .ته پریږدو خپل برخلیککله چې موږ دغه هیواد   

؟البانط باید په هره بیه  

لګښتونو سره مل  له کلونو وپېنځلسنور د په ډاډ منه توګه به  نو اوسني ستراتیجيوو هیوادد لویدیځکې  افغانستان په

 مجاهدینوافغان مخکې  . له دېنشي ورکول کیدای اتېم باندېپه اوسنیو توکو  طالبانو ته. په پوځي ډګر کې وي

؟ ول چلند وکړيبل ډ د لویدیځ ځواکونو سرهطالبان ولې . ورکړي ده ېماتشورویانو ته   
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

له اختالفاتو  جګړو یا منځيد خپلر اوسه کومه پایله نه ده درلودلي. یا طالبانو ت و طالبانو سره خبرې اترېمنځالر له

دا خبرې اترې وشوې. او یا د چا سره  ،نه پوهیږياصالا سړی چې  په پایله کې دا راوځي، وژنې. ې یو بل سرهالر

او خبرې اترې د دغي روغه جوړه  جوړ جاړې،. برالسي کیږي بنسټپال طالبانجګړیز  هسختدریځچې په طالبانو کې 

 سیمې په لمن کې نشته .

؟ يدلته پاتي ش څه شېبه ورسته لسو کلو نځله پې  

کړي او پښې سپکې خپلي  ه افغانستانه لغلي او ارامه توګه همدې ډول په  پهورو وروښایي په پاي کې لویدیځ دولتونه 

. ال نوره بیړنې ښکاري دغه سیمې جګړه ییزي سیمې شته،ودې نورې ت ډیرې ه په نړۍ کې. ځکووځي  

 د نوي سترطالبان  . وسمهالنه اسانه کويوضعیت فغانستان عمومي اړتیاوې د ا و قطبیتوبد ناتو په اړه بحثونه او د ی

چې د دوی بیرغ ډیر ژر  ،د دې ډیر احتمال شته روان دی.پر لور  د پرمختګ او پوځي ځواک سره بیرته راروان دي

پر کابل ورپیږي .یو ځلې بیا   

. شول څه ترالسهچارو  الروله ګټلو  د زړونو اکو او نهچارو پوځينه  په افغانستان کې په ریښتیني مانا  

چې  ،مړنې او ورستني ځواک نه وېلویدیځوال وسله وال ځواک به لوتاریخ کې اوسني د افغانستان په اوږده لرغوني 

.وځي رینهه افغانستان کې ماتې خورې او تېپ  

  پای
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