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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

  م٠٦/٠٥/٢٠١٠                            .قريب  الرحمن سعيد
 د افغانستان د سياسې امور و شنونکې  او ليکوال

 
 

  د ښاغلي  حامد کرزي له پاره يو چلينج: دقندهارعمليات
 

ل  د قندهار د ير  دا   نظامي او عملياتو له پاره  امريکايي  نظامي دهلمند دنادعلی د ولسوال د مارجې  دسيمي  په 
خه   شبکو ډير ستر تبليغتبليغاتي   وواکونو   ی  او دا  عمليات  يا په اصطالح د ازادۍ  غوښتونکو       ات  پيل ک

ي شتون  يوه ډيره مهمه  اجندا  دقندهار  پاکول  )    ترورستان  بولې، په خپل هيواد کې چې امريکايان يي(  دخپل فو
ونه  زبولي  او د بري له پاره يی  دادی ير  په لس مختلف ره  تر خولې  په وسله سنبال     لکه دتيرو عملياتو په 

وي ونه  را غون   . المليتي فو
ی ته   دا په داسې حال کې  چې  نژدې يوه مياشت مخته  ولسمشر کرزي  هملته په قندهار کې دولسې خلکو يوې غون

ن ناست وهغه  وخت   ل يي  تر  واکونو سر قومندان  مک کرس  د وينا کولو  ،چې  په افغانستان  کې  د امريکايي 
ې چې د خلکو د خوښې پر یپه وخت کې  وويل  چې  هيچا ته به اجازه ور نک    .ته  دلته  نظامي  عمليات پيل ک

واکونو   کرزي  دسيمي د سپين ږيرو اومشرانو د مخالفو آندونو د اوريدو  وروسته ښاغلي    مشر دد امريکايي  
وک ته په کتلو  سجنرال  مک  کرستل    لورې   ؟  په داسې حال  شته  چې  دا خبري  درته و ژباړیره وويل  چې  

ې کې  چې  ه نقطه په نقطه  ژباړل  او هغه يي پرې  خبراوه نه  يوا ، بلکه د هغوې  دهغه  ژباړن ورته دا هر 
يويي فلمونه هم جوړولنظامي  راپورچي   .انو يي  وي

ن  هغهددې  نې تر   د جن  د مخه  دنظامي عملياتو دکيدو  په  په قندهار  کې کايانو چې  امري او ريسرچ   پل
تونو په واسطه خاطر ې و  ت د ډيرو سترو ل يزه کهم ر سره ک نو کې  دپوښتنونکو په وې  چې  را ډا   په دې پل

ی  چې د نظامي ٩۴واب کې   واکونو دعملياتو سخت مخالف  دي سلمه  خلکو  رايه  ورک ن    ٧۵ يی  ، او تر 
ې  چې  هغوې  د بيروني  اشغال پر خالف   خپل ورونه  ) طالبان (کسان غورزن را والړ  شوی دسلمه  رايه  ورک

  ....ي 
ونی  تصفيوی ې   عملياتو تر نامه الندي د هغه  سيمي نژد نظاميدهلمند دواليت دمارجې په ولسوال باندي  د مر

ل شول ي ، د لوږې او تندی  سره مخ  شولرور  شول، تيولک  کسان  بې کوره  ک يی  دمختلفو ، کوچنيان او ښ
و دښتو  کې پراته  کېپه بيدياناروغتياو له کبله  خه و کوچيدل  او ،  په لو ۍ  منامه(د ورکو  ددې  فاني ن    (

ونو کسان  ددې  وحشت اوشهيدانو په نوم   ه وال   په لس کرو په السو  له من ، هيچا يي هم پوښتنه و ړلترور  د ل
ې  دهيواد دمشرتابه  د هيئت  مشر  يوه  کوچن  نجل  چې د نهو شهيدانو  وارثه  وه په غي کې   نه   شوه کولې  يوا

ې ي ک ونو ته يي . و نيوله  او دهغې د  ړندو او بې وزله اوښکو سره يي  خپلې اوښکې هم ور او بيروني  فو
ی تر سره عمليات  دا ډول  نظامي  خپل سر  وک  چې نور  پهواښ   . نه ک

واک امريکايی  واکونو د مارجې  د زبر خه  عملياتو نظامي  اودهغوې د قوماندي الندې د ايساف      دپيالمې 
خه يي د دې  عملياتو د  ی و  او ان د امريکايي ولسمشر  اوباما   نزدې  يوه مياشت  مخته پراخه تبليغات  پيل ک

ي امريکايی.  اضافي عسکر  راغوښتي و)  ٣٠٠٠٠(   له پارهبري   عمليات نظامي دا يي   جنراالنو ولسمشر  او فو
ونو له  پد ا ه  او د امريکا  ولس ته يی مريکايي  فو ا    ډير مهم   دا  عمليات   د ډاډ ورکولو په خاطراره يو  چلنج  

کرکش  وروسته  معلومه شوه  چې  هلته   د ډيرو زياتو تبليغاتو  او .  ارزول هلته په مارجه کې  د وحشت  د ل
واک  نه و  چې  د امريکايانو ددې  ي و پهداسې کوم     . سله  سنبال  عسکرو مقابله وک

يا دې بې برخي   چې د امريکا د ولس  دم، په حقيقت کې  په هيواد کې ميشتو  امريکايی جنراالنو خه  ل الت  
ي ن  يی  يو کي وي   اوتر  ر ، غوښتل دامريکا د ولس  توجه د افغانستان  خرابې  امنيتي  وضعې  ته  را و

ی ريوان دی  قانع ک   او  د افغانستان  شمير هغه اروپايي هيوادونه  چې  همدا  اوس  د خپلو  ولسونو سره   الس  و
کيچنه دومره وضع ورته   ي   چې دک ور ک ونو وندو حکومتونوړلو  ا خپاو خرابه  ان خه د فو خه د افغانستان    

ه اوس  الس واخليد بيرته را ويستلو د غوښتنې خه  ل تر ل  اما دهيواد  اوسن  امنيتي  وضعه، اوهره  ورځ دبې . 
ۍ، چې  په دومره ه وړلو  ل واکونو  د  له من رو   ن  يی د بيرونې  نيواک واکمنه  ناه انسانانو  وژل  او تر    

ه روانه  ده ي  جنراالنو  تو يزه کوې   چې  دوې  درواغ  واي  او پخپله دهغوې  خپرونې  په  خپلو  فو ،  پخپله  ډا
وي   .باندی د  درواغو  ويلو تور ل

واکونو  قندهار دنظامي  عملياتو پيالمهد ه وړلد، په هغه  واليت کې د نظامي  مخالفو   بلکه د  و له پاره  نه له من
و  يو قدم   د يوې  الرې د  پيدا کيدو په  خاطر له  پاره  او هم دخپل ولس  د قناعت  له پاره نو د مصروفيت  خپلو فو



 
 

 
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

 

واکونو  شتون په امريکا کې  د امريکايي  ولس  له  اړخه  که همدا اوس  دادې  .  دي  او په ،د امريکا د نظامی  
ندې ر ل بيا تر قوي ،  نظامي  سترا تيژۍ  نشتوالېدې  اړوند د يوې     . پوښتنې الندې  راوستې دې  يو

ي او خپروندويه  رسن  اوس د امريکا  سترې  ور ه  نشروی  او داوبا ما پا د امريکا د ولس  دا خبره په  غبر
يجي  را واکونو د را ويستلو له پاره د ايکزټ  س خه غواړی  چې  د خپلو  را پيدا )  The Way Out(دحکومت  

ي  ايمز  اخبار  همدا  خب. ک لې  او  دمې  په دريمه  يي ليکلي  د نيورياک  ي  دامريکا ولسمشر  چې  دي  چې ره  
ه چې د هغې  له مخې  يي  د  )٨۵٠٠٠ (تير کال د دسمبر په مياشت کې يي  داسې  قانع  کونکې  ستراتيژي جوړه ک

ددې  .   تازه  عسکر ور واستول په وسله سنبال   نور)زره٣٠٠٠٠( ت  له پاره  عسکرو  د مال امريکاييشته
ي  او دد ي ياليو پر خالف جن خه يی موخې داوې  چې  دوې  به دازادۍ  د جن لو   خه به وې عسکرو د ورلي  

و دامريکايي  واکونو د وتلو  نه يوه  کوچن ډله  د افغانستان د ملي اردو  په روزنه  کې برخه اخلي  تر و د  او نا
اې شي  ه دفاع وک يزه شوې .....وروسته دخپل هيواد  نه  په ښه تو   چې د اوباما دا  اخبار  مخته کاږي چې  ډا

  .له ناکام سره مخ دهاوس   يې جوړوله  پاليسې  چې دهغه د ستراتيژۍ  مهمه او مرکزی  برخه 
ې  چې دامريکايي  ولسمشر  اوب یاما اودهغه د نظامي  جنراالنو ترداسې بري ،  من  باور  ورځ  په  ورځ  کمي

ون  مشرانو دغه اضافی  عسکر را غوښتی وول  هغوې   هم د خپلو اسالفو په  ه له پاره  چې د  پنتا که دهغه 
ی او يا د افغانستان  د  ياليو  روحيه  را کمزوري  ک  ازادی غوښتونکي ير  په دې و نه  توانيدل  چې د ازادۍ دجن

ي   . ولس  د ازادۍ  روحيه  ورماته ک
ن  نور هغه  ه او هاند کاوه  چې  دخپلو ولسونو د قناعت  تر  و  هيوادونو دا ه و  غ تير کال امريکا او هم دنا

واکونو د اس خه  را وکاږي   دنورو  ال زياتو   واکونه د  افغانستان  تولو  هيوادونه  چې  غوښتل يي خپل  عسکری 
ماري   خو د افغانستان اوسن  امنيتي  وضع يزه کوي   چې نه خو د امريکايانو  اضافي فوځ  هله پاره  را و   دا ډا

و  هيوادونو   و دغ ي او نه   د نا  ولې نورې هم  ورکلکې ک په دې وتوانيد  چې  د هيواد په اشغال کې خپلې  من
رو خه  مخنيوی وکوالې شی دمرعسکر  په دې و توانيدل   چې  دخپلو مل دادې  دهمدې  نظامي . ګ  ژوبلې  

وندونو ددغه  هيواد  مشرهخوزښتونو  پايلې دي  چې د المان  مهمو اخبارون  په افغانستان   کې  د ،  ، مرکلو او 
ونو په شتون  او هونو دخوزښتونو پدخپلو فو الماني فو   . ه اړه  په درواغو متهمه ک

يو  له اړخه  د بلې خوا د و  وسله والو ک واکونو  او  هم د هغوې  د الس  پو و  ې د قندهار امريکايي  پ  نه يوا
تلو  قوماندانانو   ترورول    ول هيواد کې  زمون دقومي  مشرانو او غ ه دوام  لریبلکه په  .    په ډيره  وحشيانه تو

ر دې  چې  د امريکايانو د يرغل  نه وروسته  تر اوسه  پورې   قومي مش)وم۴٠٠ (په قندهار کې د شميرو له مخې دا 
ونو  ....،  بدخشان   او ، مزار، تخار، بغالن په قندوز. يوه نوم اوبل نوم  ترور  شوی ديپه  کې تر اوسه  پورې په لس

ه  ۍ  ال  روانه دهمجاهد  مشران  له  من ن  يي  د امريکا.   تللې  او دا  ل واکونو   له اړخه  د افغانستان يي  تر 
ی   د عام ولس  ده  چې  دخپلو اړوند  کسانو پر خالف  يي هم شپيني  پراخه عمليات  پيل ک   پر خالف  خو  ال پري

ۍ   يي د ولس و  ته هم  رسيدلې  دهچې  ل ې  غ   .ي  جر
ار  او دهغوې  دونو  اشغال  او استعم، د ازادو  اسالمي هيواامريکايانو دغه  بې دريغه السوهنو، خپل سريو د 

اې  چې د خپل هيواد استثماري پاليسيو  ې او امريکايان ددې پر  ې ک و   حوصلې را تن ۍ  د  ازادو  و د ازدې ن
ی وي دادې  جن  او بمباري   يي  پخپله  خپل ولس ته  ډال  دامنيت  دخوندي ساتلو  له پاره  يي کوم  قدم  پورته ک

ه اي دښار نيويارک د . ک واهي ورکوی  چې  مز سکوير کې   د چاوديدونکو توکو  خه ډک  مو کشفيدل  ددې    
ي  ن     . و  امريکا ته هم  ور  رسيدلې  دیدا  جن  که  امريکايان  يي  ژر  تر ژره  مخنيوی  و نه ک

و    په  لمن   (Ghost war) وادونه ددېې خپل هيته په کار دي   چې  پخوا له دې  چې  ددوهيوادونو امريکايانو  او نا
ر نه  د  راوتلو په فکر کې شي، د جن د کې  را و نغاړي او دا  کار هله شونې دې  چې د افغانستان  ازادي او . ډ

الره  جوړ ې  ت ان اې  يو  یاستقالل  له پاره  د مخالفينو سره يو  ه يی پلې ک ن ی  او بې له    .ه ک
 د امريکايي  ښاغلې کرزې  له پاره هم  يو چلنج وی   چې  په قندهار  کې  د نظامي  عملياتو د پيالمې نهدا  به د

يزه شي   چې واکونو مخه  ونيسې  ايا ددې توان به  ولري او که ، دا  به  هغه ته امريکا ته دسفر  په  وخت کې  ډا
خه خپل ولس  وژ غوري  نو بيا  خو به يي دا اوسنې  ؟ که  چيرې هغه و نه توانيد  چې  ددې  سترې  تباهنه   

ي  ر    .شعارونه هم  هسې   او بې  باوره  و 
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