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 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

  

 ۲۰۱۶/۰۵/۱۲ فیضي اېمل

 ژباړه: زمریالی اباسین

 د اشرف غني د جګړې ستراتیژي به ناکامه شي

 سرچینه: الجزیره )انګلیسي

 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/ashraf-ghani-war-strategy-fail-

160503071038798.html  

د هغو ډېرېدونکو ترهګریزو ګواښونو په اړه چې له پاکستانه سرچینه اخلي، له غوسې ډکو څرګندونو سره هممهاله 

 .ولسمشر اشرف غني په هېواد کې د جګړې او سولې په اړه خپل درېځ سخت کړی دی

ي ډول ځواک وکاروي د ولسمشر له الرښوونې سره سم افغان ځواکونو ته امر شوی چې د طالبانو پر وړاندې په بېسار

خو د جګړې د کړنالرې په اړه غني ته د ناسمې مشورې له امله افغان ځواکونه په هغې بهرنۍ جګړې کې ښکېلوي چې 

 .له جنګېدونکو ترهګرو ډېر د افغانانو لپاره د یو وېروونکي دښمن حیثیت لري

چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او له په افغانستان کې د هغو دښمنانو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته شدت ورکول 

 .هماغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي او خپل مرګ ورته شهادت ښکاري، د ستونزې حل نه دی

دغه ډول ګام په خپله یوه ستونزه جوړه شوې ده؛ اړینه ده چې ولسمشر غني له واشنګټن سره په پاکستان کې د طالبانو او 

نو د له منځه وړو په اړه خبرې وکړي چې له یوې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان حقاني شبکې د هغو خوندي پټنځایو

 .امنیت ګواښي. پاکستان باید په دغه هېواد کې د اوسېدونکو طالب مشرانو ستونزه یوې خوا ته کړي او یا یې ونیسي

 پر ځان تپل شوې بهرنۍ جګړه

پل ټول توان څخه په استفادې یې د امریکایانو هغې پوځې له هغه مهاله چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، له خ

 .تګالرې ته افغاني رنګ ورکړی چې واشنګټن یې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه بولي او پای یې ال هم ناڅرګند دی

ډېر  ۴۰،۰۰۰میاشتو کې د هېواد په بېالبېلو برخو کې تر  ۱۳د غني د څرګندونو له مخې، افغان امنیتي ځواکونو په تېرو 

 .ډېر قاطع یا پرېکنده عملیات ترسره کړي دي ۱۶،۰۰۰پوځي عملیات او تر 

قاطع عملیات  ۴۰محاربوي عملیات او  ۱۰۰دغو څرګندونو ته په پام، ویلی شو چې هره ورځ د افغانستان په خاوره کې 

 .ترسره شوي دي

افغان بندیان له کوم  ۴،۰۰۰ې کابو م کال راهیسې بیا تر اوسه جګړه پراخه شوې ده چې د رپوټونو له مخ۲۰۱۵له 

 .قانوني پړاو پرته په بګرام کې شپې ورځې تېروي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو اندېښنې یې هم راپارولې دي

غني تېر کال یو فرمان صادر کړ چې د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو له مخې، له قانوني پړاوونو او محاکمو پرته په 

یتونو کې د الس درلودو په تور د نیول شوو کسانو د زنداني کولو جواز ورکوي او له قانون څخه د ترهګریزو فعال

 .معافیت کړنه ده

د غني تر مشرۍ الندې د ملي یووالي په حکومت کې امریکایان په خالص الس د بې پیلوټه الوتکو له بمباریو نیولې بیا 

 .ول پوځې عملیاتو ترسره کويد کورونو تر تالشیو پورې په افغانستان کې هر ډ

 د امریکا طرحې
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خو په هېواد کې د امریکا له خوا د دغو جوړو شوو طرحو عملي کېدو هم له غني سره د خرابېدونکي امنیتي وضعیت په 

ښه کېدو کې مرسته ونه کړه، بلکې پایله یې سرچپه وه؛ افغانان له هغو کړاوونو او تاوتریخوالو سره مخ شوي چې تر 

 .ې یې ساری نه ودې مخک

م کال په لومړیو درېیو ۲۰۱۶په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر )یوناما( د شمېرو له مخې، د روان 

کسانو ته رسېدلی چې په هغه کې  ۲۰،۰۰۰میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله د تلفاتو شمېر کابو 

کسان ښودل شوی دی چې په  ۳۵،۰۰۰م کال کې د تلفاتو شمېر ۲۰۱۵کې په ملکي کسان دي. په ورته وخت  ۱۱،۰۰۰

 .تېره یوه لسیزه کې د تلفاتو تر ټولو لوړه کچه ده

مه نېټه د ملي شورا دواړو جرګو ته په سمبولیکه وینا کې د پېښور او کوېټې ښارونو ته ۲۵ولسمشر غني د اپرېل په 

منان افغانستان ته ترهګر رالېږي چې د خلکو وینه تویه کړي او له ګوته ونیوله او وې ویل چې له دغو ځایونو دښ

 .کړاوونو سره یې مخ کړي

د افغانستان د دښمنانو په توګه یاد کړل، خو د هغه چا نومونه یې یاد نه  "یو شمېر طالبان"که څه هم غني حقاني شبکه او 

)له هغه وروسته چې ولسمشر شوی دی( له  کړل چې پر پاکستان یې ساتي او روزنه ورکوي. هغه په عام محضر کې

اسالم اباد څخه وغوښتل چې په پاکستان کې دننه د طالبانو د مرکزونو او هستوګنځایونو د له منځه وړو په موخه عملیات 

 .وکړي؛ دغه غوښتنه نوې نه وه

نړي بریدونه وشول، غني د تېر کال په اګسټ میاشت او د روان کال په پیل کې، له هغه وروسته چې په کابل کې څو خو

ورته غوښتنې درلودې؛ له پاکستانه یې وغوښتل چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه حاضروي، بلکې 

د پاکستان تر ولکې الندې سیمو کې دې د هغوی پټنځایونه له منځه یوسي، خو ستونزه دا ده چې غني غواړي په 

 .بکې پر وړاندې پوځي ګامونه پورته کړيافغانستان کې د طالبانو او حقاني ش

غني او د هغه ستراتیژیک متحد واشنګټن څنګه په افغانستان کې یو اغېزناک پوځي کمپاین کولی شي؟ په داسې حال کې 

چې د ترهګرو اصلي ځالې په پاکستان کې او له هماغه هېواده په افغانستان کې ترهګریز بریدونه تنظیموي. ځواب خورا 

 .دی: په افغانستان کې د دښمن د له منځه وړو هر ډول پوځي عملیات او هڅې به هېڅ راز اغېز ونه لريساده 

 جګړه به دوام ولري

 د سره ابعادو سیاسي د ترهګرۍ د کې سیمه په او راوستلو په فشار رښتیني د د پوځ پر پاکستان د که دویمه پوښتنه دا ده

 طالبانو او شبکې حقاني ،«افزارو ستراتیژیکو» خپلو له پاکستان به ولې نو ولري، دوام میلي بې امریکا د اړه په مقابلې

جګړه به هرو مرو دوام کوي؛ په رسمي ډول د جګړې اعالم د پخوا خبرې دي، له همدې امله ده چې لکه  واخلي؟ الس

غني یې هم په تېر کې یادونه کړې، پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعالم شوې جګړه کې ښکېل دی، هغه ډول چې 

او پاکستان ته دغه  "ارزانه خلک اسانه پلورل کېږي" :په دې نا اعالم شوې جګړه کې لکه رودیار کپلنګ چې ویلي دي

لپاره د خپلې بهرنۍ تګالرې د عملي کولو لپاره یوه ارزانه خلک کم نه دي؛ حقاني شبکه او طالبان د پاکستان د پوځ 

 .ارزانه او په اسانۍ سره د ترالسه کېدو وړ وسیله ده

د غني او د پاکستان د پوځي مشرتابه تر منځ اتلس میاشتنیو تودو اړیکو دا ثابته کړه چې دغه اړیکې یو اړخیزې دي؛ 

غني خپله ټوله انرژي د پاکستان د زړه په " :ېژن لیکليلکه هغه ډول په کابل کې مېشت یو بهرني ژورنالېست فرډ ب

ترالسه کولو کې ولګوله او پاکستان داسې یو هېواد دی چې په افغانستان او لوېدیځ کې د طالبانو د اساسي مالتړ کوونکي 

یپلوماتیکي په توګه پېژندل کېږي. ولسمشر نه یواځې چې د غلطو الرښوونو له امله هېڅ هم ترالسه نه کړل، بلکې له ډ

پلوه یې هغه ارزښتناکې میاشتې هم ضایعه کړې چې طالبان په کې پیاوړي شول او پر مهال یې زرګونه افغانان ووژل 

 ".شول

مې له وینا وروسته یو ځل بیا د سولې په پروسه کې د ۲۵د پاکستان لومړي وزیر نوازشریف د ولسمشر د اپرېل د 

کابل ته د یوه پالوي په الس پخواني ولسمشر حامد کرزي ته یو بلنلیک را همکارۍ لپاره شین څراغ ورکړی دی. هغه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 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

 

استولی، خو افغانان پر دې باور دي چې د پاکستان پوځي کړۍ ملکي حکومت ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له 

رکړي او تل کابل خپلواکې کړنالرې سره پر مخ والړ شي؛ د پاکستان پوځ هوډ لري چې افغانستان ته سخت ګوزارونه و

 .خپلو اهدافو ته د رسېدو په الر کې ووېروي

افغانستان د بهرنیانو له خوا په هغې تپل شوې جګړه کې را ایسار دی چې هر څومره یې پر ضد مبارزه کوي، نور هم 

ګړې په کې ښکېل کېږي، له همدې امله باید غني ټولې هغه ورانکارې کړۍ چې تش په نوم د ترهګرۍ پر وړاندې د ج

 .په موخه جوړې شوې، له منځه یوسي

لکه هغه ډول چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د یوې اعالمیې په ترڅ کې په څرګند ډول د ملي یووالي حکومت ته 

ویلي، غني باید ټولې سرچینې د بهرنیو کړیو په الس د روانې جګړې پر لور رهبري کړي. که داسې ونه شي نو روانه 

 .به یواځې افغانستان نور هم د یوې نه پای ته رسېدونکې جګړې پر لور ټېل وهي کرکه او تاوتریخوالی
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