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واحد فقیري

د غزني له حملې څخه پنځه د عبرت درسونه
پروفسور جېسن الیل د متحده ایاالتو په ټاپ پوهنتون ،ایل ،کي د سیاسي علوم استاد دئ .د پروفسور جېسن لیکني د
جنګ او تشدد پر ډینامیزم باندي راڅرخي ،او پدې برخه کی تخصص لري.
متن:
ښاغلی جېسن د اګسټ پر  ۱۹مه د واشنګټن پوسټ په معتبره ورځپانه کي لیکي :غزني یو ستراتیژیک والیت دئ،
او د طالبانو لخوا د غزني نیول د امریکا ستراتیژي تر سوال الندي کوي .د غزني سقوط په عین زمان کي د افغان
حکومت بې کفایتي هم برمال کوي .غزني د افغان د جنګ یوه نمونه او بېلګه ده ،او د افغان جګړې کامل بن بست
راته ښیي .غزني ډیر ژر سقوط وکړ ،او طالبان پدې وتوانېدل چي حکومتي ودانۍ او مرکزي محبس ونیسي ،او
دفاعي پوستې لوټ کړي .د غزني په جګړې کي پنځه د عبرت درسونه نغښتي دي.
لومړی ،د طالبانو لپاره جنګ او په عین حال کي خبري کول یوه معنی لري ،او یو بل مکمله وي .طالبان جنګ
کول د مذاکراتو یو بل اساسي او متمم اړخ ګڼي .څه چي د طالبانو لپاره اهمیت لري ،د غزني غوندي ښارونو نیول
او ساتل نه دي ،بلکي پر افغان حکومت باندي ماتونکی فشار اچول دي .د غزني او نورو ځایونو نیول د طالبانو
تپاند توب او مقاومت ښیي ،او په عین زمان کي د افغانانو په ساتلو کي د افغان حکومت بې چاره ګي ښیي .بلخوا،
طالبان په عین حال کي غواړي چي د داعش سره ډغري وهي ،او نه غواړي چي داعش ته کوم امتیاز ورکړي .پر
غزني باندي د طالبانو حملې داعش ته دا پیغام لري چي طالبان قوي دي ،او ناراضي طالبان باید داعش ته ور وا نه
وړي .په داسي حال کي چي طالبان به د امریکا سره خبري کوي ،د طالبانو او داعش تر منیځ جنګونه به شدت پیدا
کړي.
دوهم ،د افغان امنیتي قواووي پر خپلو پښو باندي د درېدلو لپاره هډو بېخي چمتو نه دي .که څه هم امریکا د افغان
امنیتي ځواکونو سره زیاتي مالي مرستي کوي ،خو هغوی ال اوس هم زیات وخت ته ضرورت لري .د افغان
کومندو قطعاتو شهرت ښه دئ ،خو نه ماتیدونکي یا شکست ناپذیر نه دي .د غزني په جنګ کي طالبانو د افغان
کومندو عسکرو یو یونیټ کامالً پوپنا کړ .افغان کلیوالو د همدې قطعې پاتي سوي فراري عسکر پر خرو باندي
رابار کړي ول ،او نجات ئې ورکړ.
په عین وخت کي ،د افغان اردو د امریکا د فوج کاپي ده ،او د چریکي جنګونو په مقابل کي چندان وړتیا نه لري .د
افغان د اردو جنګي روحیه کمزورې ده .فرار پکښې زیات دئ ،او فساد نخرې پکښې کوي .همدا رنګه ،د افغان
ملي پولیس د ملي اردو بده کاپي ده .هغوی مدام د طالبانو سره معاملې کوي .د جنګ په جریان کي خپلي پوستې
خوشي کوي .په غزني کي دا دواړه کارونه وسول.
په مقابل کي ،طالبانو تهاجمي حالت غوره کړی دئ ،او ښایي د پاکستان او روسیې مرسته ور سره وي .طالبان ښه
مسلح دي ،او په تاکتیکي لحاظ تر پخوا ډیر زرنګ سوي دي .که څه هم په غزني کي د طالبانو پاخه او پخواني
قومندانان له همدې حملې څخه فقط درې هفتې مخکي په یوې بمباري کي ووژل سول ،خو هغوی بیا هم پر ښار
باندي حمله وکړه .طالبان کوالی سي چي په عین زمان کي په څو جبهو کي جنګ وکړي ،او افغان فوج تیت او
پرک کړي.
درېیم ،د افغان حکومت د حیثیت ،آبرو ،او اعتبار څرګند پرابلم لري .د غزني په شان حملې د افغان حکومت
کفایت او سیاسي بصیرت تر سوال الندي کوي .د غزني د جنګ په جریان کي ،افغان چارواکو مدام کوښښ کاوه
چي روان تهدید بې اهمیته وښیي ،او د خپل قابلیت په باب مبالغه وکړي .دغه راز ،په افغانستان کي امریکائي
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قواوو هم هڅه کوله چي د طالبانو ادعاګاني بابېزه وګڼي ،حال دا چي طالبانو په سوشل میډیا کي د غزني د ښار په
مینځ کي د خپلو جنګیالیو ویډیوګاني خپرولې .دا حیرانونکې خبره نه ده ،ځکه چي همدا کار د کندوز او فراه په
سقوط هم وسو .که چیري همدا حملې دوام وکړي ،د اشرف غني د حکومت د حیثیت او اعتبار د پوره ختمېدو لپاره
فقط څو شېبې پاتي دي.
څلورم ،که څه هم طالبان ښارونه نه سي ساتالی ،خو دا خبره مهمه نه ده .په افغانستان کي د ټرمپ نوې
ستراتیژي دا ده چي ښاري سیمي وساتي ،او کلیوالي منطقې طالبانو ته خوشي کړي .دا نوې دفاعي ستراتیژي
طالبانو ته پراخي سیمي ایله کوي ،او په عین زمان کي طالبانو ته سیاسي ابتکار هم په الس ورکوي ،ځکه طالبان
به پر پراخو منطقو باندي حاکمیت کوي .کله چي طالبان یوه سیمه ونیسي ،هغوی سمدستي هلته موازي حکومت
ایجاد کړي .پدې وروستیو  ۱۸میاشتو کي طالبانو پر غزني باندي محاصره راتنګوله ،او د ښار اقتصاد او ګاریزون
ئې خپه کړی وو .حتی که چیري طالبان پدې و نه توانېږي چي ښاري سیمي فتح کړي ،متحده ایاالت به مجبوره
وي چي د طالبانو د څپانده سیالب په مقابل کي کوچینۍ ښاري جزیرې په مشکل دفاع کړي.
پنځم ،هوایي قوه نه سحرګره اغېزه لري ،او نه هم مشکل کشا ده .د متحدایاالتو د ستراتیژي محوري قوه بمباري
ده .مګر غزني د دې ستراتیژي محدودیتونه او کمزورۍ افشا کړې .هوایي قوې نه د طالبانو د راغونډېدو مخه
ونیوله ،او نه ئې هم د نظامي پوستو د سقوط مخنیوی وکړ .په داسي حال کي چي جنګ په زیاتېدونکې توګه ښاري
کېږي  ،بمباري به ملکي تلفات ال ډیر کړي .په غزني کي په یوې بمبارۍ کي لږ تر لږه  ۱۶تنه ملکي کسان ووژل
سول .هوایي قوه کوالی سي چي د مذاکراتو لپاره وخت او فضا راایجاد کړي ،خو د ځان سره ملکي تلفات هم لري
چي ښایي د تشدد او ولسي قهر نوي څپې راوپاروي.
په پای کي ،په د اسي حال کي چي د طالبانو سره مذاکرات روان دي ،په افغانستان کي به تشدد او مرګ ژوبله کمه
موقتي اوربند مراعات کړي ،خو هغوی به کوښښ کوي چي تر هغه وخت پوري تاکتیکي
نه سي .ښایي طالبان ٔ
موفقیتونه تر السه کړي ،تر څو د هغوی سیاسي غوښتني ومنل سي .په عین زمان کي جنګ او مذاکرات ښایي
باالخره یوې سیاسي روغي جوړي ته ورسېږي ،خو دې سیاسي موافقې د رسېدو الره به اوږده او خونړۍ وي.
پای
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