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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   ٢٠٠٩/۴/٢٠: نېټه                                                                                               ميشيلی ټن: راپور تره 
  نثار احمد صمد: ژباړن 

  )امريکا ( آرمی ټايمز : منبع 
 

   پوځيانو ځانونه وژلي دي١٣صرف په مارچ کی 
  

   ته ورسېد۵۶و کی د ځان وژونکو پوځيانو شمېر  په درو مياشت٢٠٠٩په دې سره د 
  

 په لومړيو درو مياشتو ٢٠٠٩ پوځيانو په ځان وژلو سره د ١٣مقاماتو د اپريل پر لسمه اعالن وکړ چی په مارچ کی د 
  .  ته ورسېد چی ځانونه يې په خپله وژلي دي ۵۶کی د ټولو هغو پوځيانو شمېر 

 تر اوسه ثابتی سوي نه دي ، خو د دغسی وژنو د اړونده ګرويږنو او تحقيقاتو که څه هم په مارچ کی د ځان وژنو دوسيې
د دې سره سره بيا هم په مارچ کی د ځان وژنو شمېر تر .  سلنه  يې عمومأ دا ثابتوی چی هغه ځان وژني دي ٩٠څخه 

 د مارچ پر څلورمه يوه  پوځيانو ځانونه وژلي وو ، خو مقاماتو٢۴يوازی په جنوری کی . مخکنيو دوو مياشتو لږ دی 
 ٢٣د متباقی . دوسيه ځکه د ځان وژنو له جملې نه ايسته کړه چی هغه عسکر د ځان وژلو پر مهال پوځ پری يښی و 

  . يې ال تر اوسه په جريان کی دي ٩ يې ځان وژني ثابتی سوي حال دا چی پاته ١۴دوسيو څخه 
دا چی پوځ د .  پوځيانو وژني تر ګرويږنی الندی دي ١٠پاته  پوځيانو ځانونه وژلي دي حال دا چی د ٨په فبرورۍ کی 

  .فبرورۍ د تعداد  راپور ورکړی  دی ، نو دوې نوری قضيې هم د ځان وژنو په تحقيقاتو کی شاملی سوي دي 
  

 يې په اثبات رسېدلي دي ٢٢ ځان وژنو کی چی د جنورۍ د لومړۍ نېټې څخه يې راپور ورکول سوی ، ۵۶په ټولو هغو 
  . يې ال تر ګرويږنو الندی دي ٣۴ل دا چی ، حا

 شکمنو ځان وژنو څخه ټول يې ١٣د پوځ څخه د هغو لومړنيو معلوماتو پر اساس چی تر السه سوي ، په مارچ کی د 
  .نارينه پوځيان دي 

  
نی پوځ د لوی درستيز مرستيال جنرال پيټر چيارلی ته دنده سپارلې چی د ځان وژنو د مخنيوی هڅی وکړی ، د روز

نوی الری چاری جوړی کړی ، او د دې لپاره چی د هغو ځان وژنو اعمال پای ته ورسوی چی په تيرو څلورو کالو کی 
  . خورا زياتی سوي ، بايد لنډ مهاله کورسونه او تعليمی مواد تر الس الندس ونيسی 

ه د پوځيانو د دې ځان وژنو د  پوځيانو د ځان وژنو راپور ورکول سوی   چی هغ١۴٣ کی د ٢٠٠٨تر کومه ځايه چی په 
ډيرښت څلورم کال و ، نو مشرانو د دې اعمالو علتونه هماغه د ګومارنو او هم د خصوصی روابطو له درکه فشارونه 

  .بللي دي 
د هغو . خو چيارلی دا هم وويل چی د ځان وژنو د دې پرله پسې ډيرښت اصلی علت تر اوسه ښه ترا څرګند نه دی 

حالت نه درلود ، بله درېيمه ) توظيف کولو (  کی يې ځانونه وژلي  ، د ګومارنی ٢٠٠٨درېيمی برخی چی په پوځيانو 
برخه يې هم هغه کسان وو چی تر سمندرونو آخوا ته ګومارل سوی وو ، حال دا چی متباقی يې هغه کسان وو چی 

  . کی اوسېدل مخکی به همالته ګومارل سوي وو خو د ځان وژنی پر مهال به په هېواد 
 کی د هغو پوځيانو د ځان وژنو سلنه چی څو واره به ګومارل سوي وو ، د هغو پوځيانو د ٢٠٠٨له دې نه عالوه ، په  

 کال د ځان وژلو پوځيانو له ٢٠٠٨ځان وژنو د تعداد څخه لږ وه چی صرف يو ځل به ګومارل سوي وو او هم دا چی د 
  . تداوۍ لپاره روغتونونو او کلينيکونو ته مراجعې هم کړي وې  سلنی يې د دماغی ناروغيو د۵٠جملې نه 

 يې ودونه کړی وو ، ټوله ٨۵ يې هم په جبهو کی خاصی دندی لرلې ، ۴١ يې عسکر وو ، ١٢٨ نفرو څخه  ١۴٣د 
  . يې هم سپين پوستی وو ١١٠نرينه  او  

  
ان وژنو پر مخنيوی د تمرکز پر ځای زموږ د د پوځ منشور د ځ« چيارلی د اپريل د لسمی نېټې په راپور کی وويل چی 

که موږ دغه لومړنی . عسکرو او د هغوی د کورنيو د جسمانی ، دماغی او روحياتی روغتيا پر سمون باندی ډير وی 
  » . کار  وکړو نو دوهم به خپله رامنځته سی 

 لويو پوځی ٨په دې لړ کی يې د ورځنی سفر وکړ چی  ) ٨( چيارلی په دې وروستيو کی د ځان وژنو د مخنيوی لپاره 
چيارلی د خپل سفر او هم د خپرونو سره د خبرو اترو په ترڅ کی د دماغی روغتيا ساتنی . تأسيساتو څخه کتنه هم وکړه 

هر پوځی که عسکر دی يا افسر او په هره رتبه چی وی « ده وويل چی .اړونده بدنامۍ پر ختمولو باندی ډير ټينګار وکړ 
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د بدنامۍ يا شرم څخه پرته د دغسی کومکونو غوښتنه زموږ په . موريت پر مهال مرستو ته اړتيا لری د خپل پوځی ما
  ». پوځی ټولنه کی دوهمی خصلت دی او دا بايد زموږ د کلتور يوه برخه سی 

  
. وو  يې هم مجرد ٧ ځان وژلو کسانو څخه ټول يې نرينه وو ، شپږو يې ودونه کړی وو ، او ١٣د مارچ د مياشتی د 

 يې درې ځله ګومارل ٢. درو يې هغه مهال ځانونه ووژل چی د وظيفې د اجرأ په حال کی وو ، دوه يې هم افسران وو 
  پای.  يې هيڅ نه وو ګومارل سوي ٢ يې هم يو ځل ګومارل سوي وو  او بااالخره ۶  يې دوه ځله او ٣سوي وو ، 


