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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کله موږ سره اړي په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١٠ ،ی فرور٨                    نظام                                                                                      ی موسیمالل
 

 ی خارجی قواۀ آماج حمالت گستردهلمند،
   دارنداجي احتیدي جدۀ افغانستان به لغت ناممردم

  
 حت عنوانــغانستان  تــ دولت افني مخالفهي بر علی پاك آاراتي عملید آه بزود ناتو در افغانستان اعالم نموی نظامیقوا
 در  از آغاز جنگقتي آه در حقادي با شدت زی مارجه و نادعلی در شهر هاقًاي هلمند و دقتيدر وال»  مشترك اتيعمل« 
 از ساآنان لي صد ها فامیاقدام كي نيبا اعالم چن. گرددي آغاز مت، فارس تا بحال در نوع خود سابقه نداشته اسجيخل

 ی آه مقامات حكومتشوديگرچه گفته م.  منطقه را ترك نموده اند اجبارًاشان،ي هاليمنطقه با ترس ووحشت از تلفات فام
 آه منظور ستي نمعلوم ی نفر را فراهم نموده اند، ول٣٠٠٠ پناه دادن یبرا» !؟«باتيدر لشكر گاه ادعا دارند آه ترت

 غذا و مه،ي هوتل، خاي آوارگان آن مناطق در نظر گرفته اند ی را برایني صرف ساحه و زمايه است؟ آ چباتي ترتنياز
 از اهالی هلمند ترک خانه و کاشانه ١٠٠٠٠٠در حدود  راپور های اخير مشعر استکه را؟ یگري دی ضروراجيحتيما

  .  ش باقی مانده اند خوياه های محقرزل و سر پنا، اجبارًا در من همنموده و بيشتر اهالی آن سرزمين بال زده
  ۀ آه اصل نقششودي گفته مكنند،ي دران شرآت م فعال در جنوب افغانستانیسي از عساآر انگل۴٠٠٠  کهاتي عملنيدر

 در ی افغان و اردوسي پلی نموده است و قوای طراح برای اولين باری افغانستان و مقامات افغانی اردوحمالت رااين 
پناگاه   ازني آردن مخالفروني آه بیبي به ترت برای آن عمًال متصور نيست، که جبهه ایك خواهند نمود اشترايک جنگی

  سي افغان و آمك پلیدو توسط ارايها گو
    .رديگيافغانستان صورت م

 چند سال ني آه دريی تلخ و آشكاراتجارب
 آورو حمالت ی از بمباردمان هارياخ

ندهار،  قاتي دفاع والیگسترده بر مردم ب
 در دست است،  و فراهارزگان و هلمند

ی بجا  های و زخمعيگذشته از تلفات وس
 یراني ول،ي صد ها فامۀلي وسی بماندۀ

  کهوهيسرپناها، آشتزار ها و باغات م
 ، باقی ماندۀدهي گرد وارددران مناطق

 رهسپار مناطق ی با دست خالی آنجالاها
 نيا. نديد منجمله شهر آابل گردريسردس

 سال هاست که از همان آغاز  شدگاناجيب
 ۀ در منطق اآثرًاحمالت بر آن مناطق،

 با تشکيل يک ساحۀ »قمبر« یچهار راه
رما، س آه از شدت ندينماي می را سپراهي روزگار سی در حالی محقركي پالستی هامهي شهر در خی غربۀ در گوشوسيع
  !نديگويشانه ترك م خراب را خامویاي دنني انيشان در آنار والد گرسنۀ اطفال

ن مناطق به آ گوناگون ازی گارد های و بادیمتي قی محترم آن با لند آروزر های افغانستان آه اعضایحكومت و شورا
 و بهبود وضع رقتبار آن  شدگانجاي به حالت زار و فقر مفرط آن بیچگاهي هرگز و هند،ينمايت تردد مساچپ و ر
 ی قحطاي و لي سالت منحوس ثور در حینستان آه قبل از آودتااغفا اشتيه م سراستير. دارندي روا نمی ترحمهموطنان
 هم لي آن تشك امروزد،يگردي میفوي ووظی انسانۀر خدمات ارزنددآه داشت مص ای ی زمستان با همان توانیو سرما
  را احراز نموده است»  مضمن تيعدم مسئول « تي صرف خاصن،ي مسئولهيمانند بق

  
» !؟« به منظور تفاهم و صلحی جهانۀ و جامعی فراوان از جانب حكومت حامد آرزتي و هوتيا ها لندن آه بآانفرانس

 بهبود اوضاع ی برا راکه آنچهی را در پالن و آجندایادي، سواالت زی برگزار شد سال جاری جنور٢٨ خيبا طالبان بتار
 بيشتر شباهت دارد تا يک »سرمگسك« ۀ ان به آن به افسی آه پاسخ دهسازدي مطرح مرد،يگي افغانستان در بر مرانيو

 د،ينماي جلب نظر مشتري آه در آانفرانس لندن بی اساسۀدو نكت. جلسۀ روشن برای ايجاد صلح و امنيت برای افغانستان
 شتري هرچه بيۀ تربی گري و حصه گرفتن آنان در امور دولت افغانستان است و د»یافغان« پالن صلح با طالبانيکی 

البته آه . رنديگي فراوان قرار می پالن ها بذات خود مورد سوال هاني ایآه هردو. باشدي افغان می ملی و اردوسيپل



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ يو خپله ليکنه له رالي

 مدت ني در ملیشتري بی اردوتي ترب ايجلد شرايط ناقص برای در قسمتشي سال متوجه اشتباه خو٨ و ناتو بعد از كايامر
 .گشته اند

 دولت افغانستان هم درجه ني مخالفۀ  مختلفی هایگوري قسمت آتنيدر و شودي صلح با طالبان برداشته می اگر قدم هاحال
 حمالت ناتو بر  جديداتي مخالف دولت را در عملايطالب و» !«آدام نوع» آه از باور به دور است«   است،دهي گردیبند

 ی و شدت آن باتي عملني اباتي آه ناتو اعالم نموده است آه ترتی در صورتبرند؟ي منيهلمند هدف قرار داده و از ب
 آه جا و مكان ی ايیالي گری چگونه به گروپ هااتي عملنچني پس هدف و آماج شد،ابي بزرگ ماري بسده و وبسابقه 
 ني ادفاعي  بی اماآن، مزارع و باغات اهال در پايان اين پالن آتش افروز و مخرب،نًايقي. گرددي مادهي ندارند، پیمستقر
 به كجاي نبوده، سري مشاني آه امكان فرار برای آنان جانی تلفاتیبمباردمان ها در پهلو بي با آس بيشتر از گذشتهمناطق
  !شوندي مدهيآتش آش

 
 و باشندي می المللني بی و قوای دولت آرزی هایري گمي گوناگون در تصمراتي افغانستان آه شاهد و ناظر تغمردمنتيجتًا 

 یري جلوگت،ي امنني را در تامی آارخواهندي نم دولتیات  بزرگ آه در صدر مقامی آنانی و روز بدتررانيبا اوضاع و
  در ببرند،شي آاران، از پاتي و جناني و مجازات مجرمترده گسیساد ادار و اصالح ف بر زنان و اطفال، محواتياز جنا

 صيس چطور تشخ پد،يپردازياگر با طالبان به مصالحه م.  به ستوه آمده اندی همه چپه و راسته بازنيباور و شناخت از
 ني ایگ جنني هلمند، ماشی گوردن برون صدر اعظم انگلستان، با حمالت دهشتناك و مخرب بر اهال نظر آه بهديدهيم

 آه نجاستيهم!  گردند؟ی به صلح راضدي طالب را آه با شما شاگري دع نه آن نوديدهينوع طالب  را هدف و آماج قرار م
 كي و از دينماي مشاهده م آن هر روز گوناگونضي ضد و نقیمان را با جلوه هاملت افغان آه فقط اوضاع و احول نابسا

 داديرو  حاالت وحي و توضري تفسۀام لغت نكي به نيقي به گردد،ي می مواجهگري د مرحلۀ و شكست بهی سرساممرحلۀ
شت و سرنی بربازگو و پاسخ آه بتواند ۀ لغت نامكيب......باشدي مازمندي نگردد،ي ملي آه برآنان به عنف و جبر تحميیها
   ! گرديده و ير سرگردانی های آنان پايان دهدگانهي قدرتمندان ازخود و ب پنجۀ آنان دراهيس
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 

   
  


