
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، والي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پاز: يادونه

۴۲/۰۲//۲/۴، ويرجینیا                               احسان اهلل مايار                                                      

تواشنگتن پس: منبع  
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آفتاااار گااار  . بساااینه زهياااده و منتنااار هساااتند در کااارد زاااارزار ۰مبااار طالااار در يااات یاااد متاااری شااااهراه ن مباااارزين

عبااااور کاااااروان  و جنگجويااااان طالاااار  بااااا تاااا نی   اااا  بااااه راه   نیمااااز روز بیايااااای باااارا زمسااااتان را از بااااین باااارده 

 .امريکائی باالی شاهراه هستند

وان آهسااته بااه  سااه ماياار دورتاار دگاارمن روباار  هااورنی بااا عساااکرد باااالی مااوتر زره دار زااود جااا گرفتااه و کااار           

 اااادر زاااودرا بااااالی منتیاااه مااای گساااترد،     کااااروان بااااد از آنکاااه آفتاااار  ااارور میکناااد و ساااايه هاااا      . تااادراه مااای اف

يکاای باااد  میکننااد،  بناادر  حملااه   ن شااده زياارا  ااوای طالبااان در اياان و اات روز      تایاای حرکاات عماادآ اياان زمااان و اات    

 .دنديگری به راه می افت

ماااا هااار جاااا کاااه زواساااته  " و " ماااا اردوی امريکاااا هساااتی :" مااای گوياااد روبااار  هاااورنی فکااار میکناااد و  ااا   ااا  کناااان 

ه بااین کلباا   نااد بايااد از ياات جاااد  زامااه     نموایاالت ک  ۰ باار ازآنکااه بااه شاااهراه نمباار      وساااير نیلیااه   ". ماای روياا    باشاای 

در زيااار يکااای از  ن اطالبااابااای زبااار ازآن  کاااه   ولااای دگااارمن اردوی امريکاااا  . دناااهاااای م یااار يااات  رياااه عباااور نماي  

پوناااد ماااواد منفلیاااه را جاااا بجاااا نماااوده و زاااود       //در باااین يااات ب اااکز زرد پ ساااتیکی     شااااهراهگااا ر  پلچکهاااای آر

ايااان باااا يکااای از جناااگ کنناااده هاااای طالااار دکماااز را ف اااار مااای دهاااد و    ل ناااز بااااد  .شاااان در م لااای پنهاااان شاااده اناااد 

اک سااانگ و زااا  شاااده انفااا ر مهیبااای   کاااه منجااار باااه  جرياااان بااارر را در سااای  مسااای باااه حرکااات  مااای آورد    حرکااات 
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امريکاااائی باااا ماااوتر حامااار شاااان روی تزاااادا ل ناااز  بااار از    عسااااکر . شااااهراه را یااادها فااات بهاااوا بااااال مااای کناااد  

سرن اااینان ماااوتر ازیااار  کاااه  لیااات ف اااار انفجاااار ب ااادی شاااديد باااوده   پلچااات عباااور نماااوده زناااده ماناااده اناااد   انفجاااار از

 .اه به کنار جوی می لغهدباز مانده و موتر شان از مسیر شاهرحرکت از ما  و مبهو  مانده و  کاروان 

 مخفف بمر سازت دست طالبان، عسکر امريکائی! آی ای دی

 يکی ازآنها اس  تفنگدار را یدا می زند، اما وی. یدا میکند

 با یدای جرنگس شديد انفجار در گود یدای همرز  زودرا

 انفجار بمر يت گودال عمیق. نمی شنود، لیت وی زنده هست

 هراه حفر میکند و راه را روی بیش از يت متر در روی شا

 که توسط امريکائی ۰شاهراه نمبر . ترافیت مسدود می گرداند

 

 روی ی تااارمی  اساسااای گرديااادهملیاااون دالااار بااارای عباااور و مااارور ترافیااات وساااائط جنگااا   /۲۳هاااا باااا ههيناااه کاااردن  

باااومی شاااان باااا وجوديکاااه  اااوای باااا ی طالباااان از منااااطق  . می اااود دياااده مانناااد جناااگلکاااه هاااای  یچااات آن اسااافالت 

شااهر کاباار با بااا    ( کیلااومتر /۰ حاادود ) مااايلی  //در  ، امااا بااا  اياان حملااه  وجااود زااودرا      انااد بیاارون ک اایده شااده  

سااار را تاااا  دگااارمن هاااورنی کاااه انااادا  زاااودرا باااا ترينناااگ مانناااد يااات سااا ورتمن نگااااه میکناااد، موهاااای      .مااای رساااانند

نفاااار عسااااکر   //۰وی کااااه در رآ  . بااااا  هاااار یاااا نه را از نناااار ماااای گ رانااااد      نهدياااات پوساااات ساااار تراشاااایده،   

 .اردارد در حالت دفاعی  رار گرفته است ر

 

  

 

 

 

ديااااده می ااااود کاااه ازآن منتیااااه باااااد عبااااور از دره  (  ااات وردگ ) مرکاااه  وماناااادانی در کنااااار  ااا  نی ااااز سااااتااليت  

هناااوز ناااه  نااادان دوردهیاااانی   در فایااالزدگاااروال هاااورنی متوجاااه می اااود کاااه  . ویااار می اااود ۰زاااوا  باااه شااااهراه  

دگاارمن نااهد وی رفتااه و توسااط ترجمااان از    . کااار زااود م ااغول اساات و ایاا  ع  ااز بااه اطااراا زااود ناادارد       بااههاا  

وی می رساااد کاااه  ااارا از وجاااود اشخایااایکه در اينجاااا مزاااروا زرابکااااری باااوده اناااد باااه  اااوای امنیتااای پاااولیس              

جااا وجااود دارنااد،   طالبااان هاار  " : راماای زااودرا از دساات بدهااد بجااوابش گفاات کااه     وی باادون آنکااه آ  ای؟ احااوال نااداده 

مااان کسااای را ساااراه نااادار  کاااه باااه وی اعتمااااد کااان   ااارا زاااودرا باااا جنجاااال ساااردو ار         . حتااای در دساااتگاه امنیتااای  

و دگااارمن امريکاااائی باااا ف اااردن  باااین دو نفااار، دهیانیکاااه ناااه سااار عايلاااه دارد   مختزااار  بت یاااايااان بااااد از . "نمااااي 

 . می يابدزاتمه يدار شان با همديگر د" کسی یدمه ديده ؟" دهیان افغان ازیر دست همديگر و با سوال
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 ه پااادرد وهیفاااه اساااتخدا  جواناااان را دگااارمن هاااورنی در شاااهرک لبناااان، ايالااات پنسااالوانیا ن اااو ونماااا نماااوده، م لیکااا    

حرفاااز عساااکری  و  يااات سااارباز بتماااا  مانااای امريکاااائی     هاااورنی . باااه شاااابز احتیاااام اردوی امريکاااا باهاااده داشااات    

 .زندگی وی است

  یک شاهراه حیاتی 

اشاااتن هااار منتیاااه کاااه در ساااال آيناااده، بااااد از زااارو  عسااااکر امريکاااائی از آنجاااا بدسااات  اااوای طالباااان مااای افتاااد   واگ 

کريکه در ساااال اعسااا ////۳رئااایس جمهاااور اوباماااا تزااامی  گرفتاااه تاااا ازیااار سااا تمبر امساااال . وی را زجااار مااای دهاااد

 ئااای را در ت اااکیر نناااامی  کاااه ايااان عملیاااه ز   ه شاااونددانیاااباااه افغانساااتان ارساااال گردياااده، باااه امريکاااا بازگرد   ۲//۲

 . آوردزواهد بوجود منتیه 

را بااا در نناار داشاات کاااهش   ااون مااد       هااا  مااا مکلااف هسااتی  تااا اولوياات    : " زبرنگااار گفاات  وی ضاامن یاا بت بااه  

حضاااور داشاااته باشااای    بايسااات  اماااا م اااکر مااان در آن اسااات مناطییکاااه در آنجاااا      : " اضاااافه کااارد  و ".بگیاااري  ننااار 

 ".کمتر و نه بی تر است 

 ۰//۲تنهاااا در ساااال  . کمتااار از ضااارور  اسااات   ۰  تااااداد پاساااداران امريکاااائی بااارای حفاهااات شااااهراه     طورعماااو

عااااراده تااااانکر مااااواد سااااوزت ناااااتو را در همااااین منتیااااه بااااه اتااااش    /۰متمااااردين طالاااار در ياااات روز ماااااه آگساااات 

 .ک یدند

ه ديگااار  یااار شاااد  يااات سااارک دولیناااز رفااات و آماااد   . آنیااادر مهااا  باااه ننااار نمااای زاااورد     ۰باااا نگااااه سااات ی شااااهراه   

شاهراهیسااات کاااه کابااار در آن حااااک  اسااات و ضاااایف  ک اااوريکه يااات نناااا  رشاااوه زاااور اماااا بااارای . متااااعی نیسااات

راه عباااور و مااارور باااا ايااان دوشاااهر و حفاهااات آن بااارای . را بااا دوماااین شاااهر باااهرگ افغانساااتان،  نااادهار مااای پیونااادد 

بااااه افغانسااااتان وارد  ۲//۲سااااال  ازايناااارو زمانیکااااه  ااااوای تااااازه د  امريکااااائی در  . افغانسااااتان اهمیاااات حیاااااتی دارد 

داد تاااا امنیااات منتیاااه  هنفاااراز آنهاااارا  باااه ايااان منتیاااه تایاااین  و وهیفااا ///۳،  ومانااادان عماااومی  اااوای امريکاااا ندشاااد

 .را و حفاهت شاهراه را تآمین نمايند

 وماناااد  زاااود  ت ااات ۰راه بمنناااور حفاهااات شااااه نااای   اااوای تایاااین شاااده را  تااااداد اماااروز دگااارمن هاااورنی کمتااار از  

، آماااار هااااورنی ، دگااااروال  (  اااات وردگ) میلاااای شاااااهراه   ۰۱در مرکااااه فرماناااادهی،   در ماااا اکرا  ننااااامی  .دارد

يااات : " ؟ هاااورنی جاااوار داد "تااااداد متماااردين طالااار در سااااحه  ناااد نفااار اسااات    " ماااارک لناااد  از وی ساااوال کااارد  

مااان نمیااادان  . دن زساااته شاااده ا مااان ازايااان طااارز جاااوار دا" حتی گفاااتاماااارک لناااد  باااا ناااار دگاااروال"!. تااااداد زيااااد

 ". ه مانی دارد" زياد"  که

نااد نکفرمااان هااورنی افغانسااتان را تاارک می   در طااول ياات سااال تاااداد عساااکر ت اات      گفاات کااه  روال مااارک لنااد   دگاا

نمیااادان  کاااه باااد عاااود  ماااا در اياان مرکاااه فرمانااادهی   . و امنیاات منتیاااه بااه  اااوای نناااامی افغانسااتان تالاااق مااای گیاارد    

 .؟ ه رخ زواهد داد

طالبااااان و عساااااکر اردوی افغانسااااتان بن ااااوی تفاااااه    د بااااینزمانیکااااه  ااااوای مااااا منتیااااه را تاااارک کناااا ماااان ماتیااااد  " 

 .دادرا  شهورنی جواب." بوجود زواهد آمد

 رم آسیب دیده غرو
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روز بااااد از وا ااااز ناااا هنجاااار يکاااه یااادمز باااه عسااااکر امريکاااائی وارد نکااارد باااارديگر متماااردين طالااار ساااینه       ساااه

)  نااااتو را باااا آت اااباری  ضاااربز راکااات   رساااانده و دو عاااراده تاااانکر ماااواد ساااوزت   ۰ت شااااهراه ک اااان زاااودرا نهديااا 

ايااان حملاااه در میابااار پوساااتز ت ااات فرمانااادهی    (. عکاااس اول در شاااروو  راپاااور . )باااه آتاااش ک اااانیدند ( ۷آر پااای جااای 

ت اااباری از عیااار دياااوار سااانگر بااااالی با یاااان طالااار آ   تفنگااادار امريکاااائی . دگااارمن هاااورنی یاااور  گرفتاااه اسااات  

حینیکاااه ک تاااان کاااا ،  ومانااادان گااارو  باااا اشاااخا  ت ااات  . نماااوده، لیااات آنهاااا بیرياااه رسااایده و از ننااار  ايااار شااادند 

. فرمااانش بااه  ريااه موایاالت کردنااد ن ااانز با یااان طالاار وجااود نداشااته و کساای هاا  اطاا و نداشاات کااه کجااا هسااتند               

دوکااااان هااااا ماالمااااال از . کردناااادرا عبااااور  جاااااد  بااااازار کو اااات  ،گ اااات از  ريااااهک تااااان کااااا  بااااا گااااروپش در باز

تولیااادا  مختلاااف امريکاااائی کاااه باسااااکر امريکاااائی تهیاااه شاااده م اااتريهای زاااودرا جااا ر میکناااد و کسااای ساااوال نمااای     

هاااای بااااالی جااااده رباااوده شاااده، بکااادا  وسااایله بدساااتر  ماااالکین دوکاااان رسااایده         کناااد  اماااوال وارداتااای کاااه از موتر   

 .است

اتو را  باااه آتاااش ک ااایده اناااد باااه ماااواد آن ع  اااه نداشاااتند بلکاااه       متمردينیکاااه موترهاااای ترانسااا ور  ماااواد ساااوزت نااا    

را کاااه در میابااار  پايگااااه نناااامی شاااان  ااارار      ۰میخواساااتند باااه امريکائیهاااا بفهمانناااد کاااه آنهاااا  اااادر نیساااتند شااااهراه       

 .دارد ت ت کنترول زود بیآورند

مرا بااات  ۰از شااااهراه ايااان وهیفاااز مااان اسااات کاااه   . " ک تاااان کاااا  باااا تلخااای اههاااار داشااات  "  ااارور  آسااایر دياااده  " 

 ".نماي  و آنرا مزون نماي 

دگاارمن هااورنی در   . باااال می ااد  کااه از مايلهااا فایااله ديااده می ااد،     ساااعت متااواتر شاااله هااای آتااش       ۳۰از تااانکر هااا  

 .مرکه  رارگاه به ک تان کا  هدايت داد که تانکر ها را بهودی از ديد مرد  و جاده دور کند

وی اضاااافه .    هااار روز ازیااار نمااود  ، اشاااره باااه حماا   "ساایار متماااتن اساات  دشااامن ب: " هااورنی باااد تااار گفاات کااه     

آنهااا از دسااتگیری شااان و يااا ک ااتن شااان تاار  ندارنااد، مااا سااای ماای کناای  کااه بی ااتر تاار  را در  هاان             : " کاارد کااه 

  ." شان زلق نمائی  و در عین حال اعتماد مرد  عا  را بدست آوري 

    وماندان افغان

 .در وجااااود دگاااارمن م مااااد علاااا   متمرکااااه اساااات  ۰شاااااهراه  بمننااااور حفاااا هااااورنی  دگاااارمنبهتاااارين مرجااااع امیااااد 

از مااااه هاااا باااا يااان طااارا    . دگااارمن م ماااد علااا   ومانااادان عسااااکر افغاااان در واليااات وردگ اجااارای وهیفاااه مینماياااد      

کاااه عسااااکر ت ااات فرماااان وی باااا گااارو  امريکاااائی م اااترک     نی از دگااارمن م ماااد علااا  تیاضاااا نماااوده  دگااارمن هاااور

ر در مناااااطق نساااابت  مزااااون وهیفااااه د، امااااا وی عساااااکر زااااودرا بی ااااتنرا متاهااااد شااااو ۰شاااااهراه  وهیفااااز نگهداشاااات

 .دندر مناطق زترناکتر همراهی نمايرا د تا اينکه با عساکر امريکائی میده

و  ريااااه هااااای  ۰وعااااده  داد تااااا پاااا ن م ااااترک پهااااره داری شاااااهراه   بااااا زره در ماااااه مااااار  دگاااارمن م مااااد علاااا    

 .رنی تهیه نمايدنهديت آنرا به دگرمن هو

نتین باااه کاااا انی، دگااارمن م ماااد علااا  را باااا تاااورن ت ااات فرماااانش     دگااارمن هاااورنی امريکاااائی،  ومانااادان طااارا افغااا   

بااا موهاااای   سااال عماار دارد   /۱دگاارمن علاا  کااه در حاادود     . نااوروز، دعااو  کااارد   امريکااائی باارای تجلیاار سااال نااو،     

علیاااز با یاااان جنگیاااده و ن اااانز جاااوال   مااااد وبااارنن و شاااانه هاااای زمیاااده کاااه در جاااوانی در پهلاااوی  اااوای شاااوروی      

دعاااو  دگااارمن هاااورنی باااه افغانهاااا بمنناااور      . زاااود دارد در وهیفاااز زاااود وارد اسااات  مانناااد کاااارتو  را در ساااینه   

  .همبستگی  وای امريکائی با افغانی ترتیر گرديده بود



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

  ۰شااااهراه در  رياااه جاااا  اطاااراا   دو روز بااااد ازايااان گااارده  آئااای دگااارمن م ماااد علااا  پااا ن پهاااره داری م اااترک    

ايااان پروساااه برايماااا اهمیااات  : " دگااارمن علااا  بهمکااااران زاااود اههاااار داشااات کاااه  . را باااه دگااارمن هاااورنی تسااالی  کااارد 

 ."دارد، ما بايد عساکر زودرا از زوار آرا  اطراا شاهراه بیدار نمائی 

وساایلز ياات هفتااه ساا ری ن ااده بااود کااه بااارديگر عساااکر ماا دون  دگاارمن هااورنی سااه نفاار را در نهدياات شاااهراه بال            

در آن منتیاااه کااااری نداشاااتند و باااا حرکاااا   یااار عاااادی شاااان      آنهاااا طباااق ماماااول مااارد  عاااا     . کمااار  وياااديو ديدناااد  

حینیکاااه ماااوتر پهاااره دار امريکاااائی در سااااحه موایااالت کااارد ا اااری ازآنهاااا پیااادا نماااود و  . ماااورد اشاااتباه  ااارار گرفتناااد

مااارد  هااار يااات مختزااار جاااوار مااای دادناااد  در ا ااار پااار  و پاااال از . ناااده بودناپدياااد شاااد ۰در  رياااه نهديااات شااااهراه 

: دگاارمن هااورنی از نفاار ماهااف سااوال کاارد کااه  اای شاادند؟ ک تااان کااا  بجااوابش گفاات            ".مااا کساای را ندياادي   : "کااه

 .فرار کردند

دگااار مااان هاااورنی بارهاااا تیاضاااا نماااوده تاااا عسااااکر بی اااتر امريکاااائی را از شااامال افغانساااتان، کاااه در آنجاااا بزاااور      

 . زت . انتیال دهند، لیکن تا حال موفق بدريافت جوابی ن ده است  نسبی آرامی است، به اين منتیه

 در همین راپور اين: تبزر  مختزر در ازیر

 عکس درواز  درآمد زانز يت وردگی گرفته

 شده که می بینی  با وجود سرازيری ملیاردها 

 دالر، بیش از سی و  ند سال ک ت و زون که

 در تاريخ ماایر ر تبار ترازاين اوضاو  را

 جهان تمثیر کرده نمی تواند، ملت افغان، 

 جاماز اییر افغانی هنوز مانند یدها سال

 کیلااومتر فایااله از شااهر کاباار فایااله دارد،     /۰اه هااای ماننااد اياان عکااس کااه کمتاار از      باار در مغاااره هااا و يااا ساارپن    

 فاعتبرو يا اولی االبزار. شر و روز در تر  وبی  زندگی می کنند

 


