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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

ند ر  ١٢/٨/٢٠١٠                                                                                                                   پاينده 
 ايمل خان فيضی: ايديت

  

   ؟ تور که سپين:ملګري ملتونه
  

ري ملتونه اوس هم فکر کوي چې که خپله سپينه جامه پر تورو اعمالو ولې  مل ۍ او په تېره بيا، دا د  وغوړوي ن
ۍ  ېدلي او پاخه شوي افغانان غولودن ېدلي، خو اوس افغانان د خو  ،  شيلی بېرحمه سياست په تنور کې سو

تونه پېژني نومونو ترشا،  .ماهيتونه او جوړ
  

يوال سياسته بېخبره عا چېسمدستي وروسته له دې ۍ او آن د امريکې ويده او له ن وله ن م خلک په افغانستان کې د  
سوی زړه خپل  په اړه   همدغه  ناورين دلته ملګري ملتونه دعام وژنې او ړندو بمباريو پر ضد غ پورته کوي، 

ندوي يي٣١دُملکي تلفاتو د ډېرېدو کچه تر  اور تيا وايي چې يوازې .   په سلو کې  ملګري ملتونه  به  هرو مرو ر
و مياشتو کې شاوخوا  ه او ٢٠٠په  شپ پيان او معيوب شوي۴٠٠ ماشومان م ددغې    دی، ډير دردونکی.   نور 

وک کېد  الملينفاجعې  .ونکي پېژني ملګري ملتونه هم  ددې ستر جنايت  ترسره ک. ......ی شيالوک دي؟ نور 
ي تر سره  په سلوکې  طالبانو او د دولت  مخالفينو٧۶وژنې  ملګري ملتونه وايي دغه  ي چې اوس ، هغه چا ک ک
ۍ يې مني- يهر ډول تور پرې ولګو   .  ن

يطالبانو  ظلم او په بېرحم وژنې، د په دې کې شک نشته چې د ۍ په بېلګو کې را  په تېره بيا . يوويشتمې پې
ېر د سر په  پرې کولو پيل وک د طالبانو په الس د سرونو .  وروسته له دې چې  طالبانو دعراقي يرغمل نېونکو په 

ید پر کان ورک ۍ ته  د جاسوس په تور طالبانو د ډېرو کورنيو بېګناه نفقه برابرونکي .   دیې کولو فلمونو ن
د طالبانو د دغه قتال  پر ضد  آن ددوی په خپلو ليکو کې . دي او دُملکي خلکو په  وينو يې السونه سره ديوژلي 

ونه کوي ي او له داسې اوامرو سرغ کاره ده چې طالبان د خلکو د کرکې له دغه کارونو س. خلک درې وړ ره 
وک يې ن ي او  ويه خر    .و

يوالو مسالو کې ډير ضروری دی تيا ويل او دقت  هغه هم په ن  رپوټ  د ماشومانو د مرګ ګرو ملتونو ملد .ر
انستان د اشغال په د افغ.   بولي  بريدونه )ب(  ، بمي چاودنې )الف( نو له خواالمل د طالبانو يا ددولت د مخالفي ژوبلې

و کې داسې اکونکو ور يوال اغېزداسې حساسو او برخليک  ونه  ډېر ملي او ن  خو زه فکر نه ، درلودلی شي رپو
ونو توصيه کونکيه کوم  هغه اغېز ون ته چې دداسې رپو ند شي  ورته  او يا غبر ر    . په تمه دي،

  
وک په ډېرې آسان منلپر طالبانو ډېر نور تورونه    چې په دې کار کې ینه دکه  خو دا تور  د منلو وړ ی شيهر

هسياالن يې تر دوی ډير  و په ډېرو ساد.  ديتک    . ه  بېلګو کې به يې سره پرتله ک
ې يو تکتيک  دطالبا : الف خول دنو د جګ ي او . ید بمونو  من سره نه مخامخ کې خولو کې دوی له د  د بمونو په 
ي همډزې ک د غاړې بم  ، نه تبادله کې اډوخو کله کله همدغه د س ي پر ُملکي      . چاودې

لور ماشومان هم ونه  رانو کې  لورو مو ر سورل وشمېرئ، تاسې به په   ئ او د هر مو ک ودرې يوه ورځ پر س
ای بيايي.  الی شئموند وک هر  ي او نه يې  او  و کلي، په هماغو خپلوافغان ماشومان معموآل  نه ډېر هرې خواته 
و يبان ودر ته  ودره بل  ي . کې له  يوه کوره بل کور او له يوه  ون ای کوم دی؟  ولېدو  د افغان ماشومانو د را

ګ ولېدنې يا جر د کلي په .  دې او ودونهکوژ ، کورن ميلمستياوې،چې اصآل په ډېرو سيمو کې نشته، سيمه ييزې را
و کې به  لس ماشومان هم په مخه در نشي خو ول کلي  او  د کوژدې کو کوچنيان را په لسګونوواده په مراسمو کې د 

ي ای چېرې ؤ؟  وژل يوه سيالي و که د ماشومانو ډېر.ولې ه  بې  ی، نو د کوژدې او واده له مراسمو پرته به  بل 
لې واکونو دغه سيالي  نیوازې .   دهشکه چې ايتالفې   د عزیز آباد دماشوم وژنې سيالي به  طالبان  له د شين

خه په  شلو چاودنو کې هم  واکونو  لی وایتالفي  ان .نه شي  کال د فبروريکې واليت   په ارز ياشتې  د مد س
واکونو د برالسيو بله بېلګه ده چې طالبان يې سيالي نه شي ٣٣ه او ماشوم وژنه چې   تنو ته رسېدل، د ايتالفی 

   .کولی
  
خه پر  :ب و وي خو بيا هم  له ُملکي سيمو او کليو او بان واښ پې ي چې سيمې ته   سربېره پر دې چې طالبان پوهې

واکونو بريد کوي ه کاروي چې دا پخپله ُملکي . ايتالفي  ای  او مورچل په  تو ن طالبان کلي او  مېشتې سيمې د پ
ايي دکلي له .  وژنې ته پلمه برابروي واکونو ته  وانه ړولطالبان   یمورچله  په استفادې هې ډول تلفات ايتالفی 

و ا،شي رم  او  .و ماشومانو ژوند په خطر کې اچوي خو په دې کار د سلګونو بېګناه  طالبان په دغه کار کې 
ي ستراتيژی نه لري، . مسول دي ه کوي، کوم منظم پوځ نه لري، روزنه یې نه ده ليدلې، پو د دوی چریکي ج

واکونو په وینا ناحقه  او د افغانستان د ویجاړۍ لپاره  ر دي او د ایتالفي  بشري حقونو ددفاع ادعا نه کوي، تره



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ي ې ه يز  سرب.جن ولو، ددوی په  جګ ه ده او ېره پردې  و او ماشومانو د وژل کېدو شونتيا ل  تکتيک کې د 
ي ول کې ر   .مستقيمآ هدف نه 

ولو پرمختللو ۍ د تر ي تجهيزاتو سره وسايلود ن کنالوژۍ او پو واکونو  ،  ي تکتيک بايد پر د ايتالفي  داسې پو
ونو والړ  وی چې له سره  زموږ د تمې برخالف  يې د ُملکي خلکو د وژنې شونتيا په کې نه وی، خو تکتيکبنس

ي  بريتانيوي خبريال کي د youtube.comکه تاسو په . ډېرُملکي وژونکی دی او په ساده او آسانه وسايلو تر سره کې
Ross Kemp  ه ۍ کر ۍ په لوم يانو سره  په هلمند کې د جګ ورئ چې د له بريتانيوي پو   هغه مستند فلمونه و

يي ۍ تګالره     . کې اخستي په آسانه ژبه تاسو ته د اوسن جګ
ايونه يدطالبانو د نفوذ او يا  موقت ي شتون  ه کې رانو په ملتيا . او کلي دهوا له الرې په ن انکونو او مو   پلی پوځ د 

ا و  ن وي.  رسويند سيمې تر ه وايي چې طالبان  ډز کولو ته وه . په  الوډسپيکرونو کې سپکې سپورې او هغه 
ه کوي ايونه په ن ي دوی يې  کونه وک کليز ډول  . کله چې طالبان   وروسته له  دې چې جاج يې واخست او په ا

ايي د واک غ پوه شول چې  وله سيمه محاصره کوي او پر هوايي  و کسه طالبان وي،  ې کې  ن  کلي په هغې 
کليزه . کوي ه ماره ډله  له کلي . پته ورته واييهماغه ا ايي جګ  وتلې ال دمخه کله ژر او کله هم ډېر وروسته چې 

ي، خپل مسوليت رفع کوي او  ونکې الوتکه را رسي ي کيل٢٠٠٠ يا ١٠٠٠وي، بم غور وي او  . ويي بم غور
و په خوراک او بيالبيلو مخکې له دې چې آسمان  ته پورته شوې دوړې ورکې شي ي، ستومانه او د دريو ور  ست

او ته  يان خپلو قرار يتوکو سمبال پو ومره به يې وژلي وي چې په د طالبانو د ډزو له مخې ا. ستنې کل وهي چې 
ای نشته   . هغه کې ُملکي شميرو ته 

ي د خاورو له انبارونودد  راباسي، ايتالفي خهغه ډول عملياتو پر سبا، په داسې حال کې چې خلک دخپلواوالدونو م
ې په خکونه وا د . نکار کويد ُملکي خلکو له وژلو په کلکه ارولو د  شمير طالبانو دوژلو ادعا کوي او پ دخبرپا

واکونو هلمند واليت  سنګين ولسوال کې  ډيرو کسانو وژنه يې تازه بېلګه ده چې ډير ۵٠ د ترپه بريد کې، د ايتالفي 
ې اوماشومان وو   .يې 

  
 فيصده وژنې د طالبانو له خوا ترسره ٧۶وک دا ومني چې دکوچنيانو  له ارزولو وروسته به )ب( او )الف( د 

ېر .شوي ي او دا ډول بش ملګري ملتونه دې د پخوا په  ونه خپلو فعاليتونو ته دوام  ورک ردوستانه  خو بې تعادله رپو
ي تونه   د نومونو ترشا،افغاناناوس . دې  د حساسو شرايطوله په پام کې نيولو سره خپاره ک ماهيتونه او جوړ

 . پېژني
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