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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

دراڼ :ژباړن  م٠٨/٠٩/٢٠٠٩                               سراج الحق ببرک زی 
خه ژباړه   آ شپيګلد    ن لين 
  

  د افغانستان جګړه
  ناورین ، یوه جدې پېښه، یو ستروه لویه تيروتنهی

انکروهوایې برید دالمان دفاع وزیر یې دفاع  ته وتمبوه   دتيلو پر 
  

وتنيونود المان  پوځ   له هغه ورسته  په ن خه   يواله کچه  د و  الندې راغي کله چې دوی په افغانستان   کې د نا
ه تنه وک   دفاع وزير  يون ،اپوزسيون. کې هم  سختو نيوکو شکل اخيستي دید المان  په دننه . هوايې بريد غو

ه کې چې ډير  ې پې رم  بوليپه دغه خون ړي وژل د کندوز په پېښهکه .  خلک په کې وژل شوي دي    کې عام و
     .شوي

   ..کندوز برلين 
ان پر وړاندي  هغه مهال ودرول ، کله چې په هواي ري  د خپل   و مل ونه کسان دالمان پوځ نا ې بريد کې لس

اغلې برنارد کوچنر دغه هوایې برید یوه لویه تېروتنه وبلله. ووژل شول په افغانستان .  د فرانسې د بهرنيوچارو وزیر
و ل هم دپېښې سيمې ته ورغې  اوکې د نا واکونو عمومي قومندان  سَنلي مک کرس  او دپېښې له قربانيانو امریکایی 
پيان شوي دي، ده هم ومنل چې سره وکتل   .دې پېښه کې ملکيان  

ل په کندوز کې   ډليزو دة زیاته کړه چې  دا پېښه . س ته  د یوې  جدې پېښې  خبر ورکړرسنيو کانفران مک کرس
ه  یوآ لپاره یوه  ږزمو يې چې   موږ د افغانانو د ژوند دساتلو جو و باید و ما ته دا ډیره مهمه ده  چې . زموینه ده، نا

   .  دیوقوماندان په حيث ماته دافغانانو ساتلو او ژغورنی نه بل هي شی مهم نه دی . ثابته کړوموږ دا په ریښتيا کې هم 
ل دشنبه په ورځ  د کندوز هغه تل چې خپله مک کرس  سيمې  ته ورغې چې  هوایې برید پرې شوي وو،  ده  غو

پيانو درملنه کيده خه هم ليدنه وکړه چې په هغه کې د  وري  ورسره یې له یو  سيمه یزه روغتون  هغه د دې . پېښه و
ېدلی وو پي ماشوم سره هم خبرې وکړې چې سخت سو ول حاالت  و. پېښې له یوه لس کلن  يړل هغه کله چې دة  

انکرونو پيان شوي او ده ليدلي دي  ته ثابته شوه چې د بمباري شویو  ای کې  شمېرملکيان هم  جنرال مک . په 
ل  ونه ویل چې ملکيان په دغه پېښه کې وژل شوي دي   .کرس

پانې ،  ته  وویل،  چې هېچ  ل  بيا ، بيلد ور ناه ملکيان  د المان د فاع وزیر فرانس یوزف یون سره له دې یو  بې 
ې کوم مالومات چې ماته تر اوسه رسيدلې دي  د امریکایې دیوې جي الوتکې برید په ترڅ ک .ه دي وژل شوين

ې   طالب ترهګر وژل شوي دي نې عملياتو په ترڅ کې زموږ  سرتيرو باندې  بيا برید  تر سره . یوا ورسته بيا د پل
يدلې وسلې زموږ  الس ته راغل  .ي شواو هلته  سو

  دومره ډیر د  سون  توکې د ترهګرو په الس کې 
لویزیون کې وویلیون د  انکرونه چې طالبانو تښتولي وو، په سيمه کې د المان په دولتي  ، د تېلو دغه دوه 
واښ وه، که  طالبانو ته. انو یوه نژدې مرکز ته لوى گواښ وجرمنى انکر  له همدی امله موږ ته یو ثابت   دغه دوه 
واښ  په مانا وه  دا.  س ورغلې ویپه ال   .زموږ سرتيرو ته د یو لوی 

اغلی کيرش  هم لنګه وکړهدیون نه  دالمان پوځ لوی  دومره ډیر دسون توکې د ترهګرو په الس کې  یوه . درستيز 
  .خطرناکې وسلې  ده ، له همدی امله قوماندان مجبور وه چې عمليات وکړي 

و سرمشر وک د یون له بيړنې ویناپه افغانستان کې د نا خه خوشخاله نه ديیزې  له خوا ویل کيده چې هېچ  د .   
خه مخکې کله  چې سړی  داسي ویناوي  اوري حيران شي  يړلو  د دفاع وزارت په وینا د جمعه په ورځ . پېښې  له 

خه د هوایې ب و  تنه  هغه مهال وکړهد المان  وسلوال پوځ   له نا انکر چې طالبانکله . رید مرسته غو و د تيلو  دوه 
و  پر د المانې س. وتښتول ې برید مخه ډب کړيتر  انمر د امریکایې جي الوتکې دغه هوایې برید . رتيرو د 

ې . ترسره کړو وولې، .    مخالفين وژل شوي دي۵٧د  المانې پوځ  په وینا یوا نو  د کندوز والي زیاتوي تر اوسه پل
  .  ميړه  په کې مخاليفن تثبيت شوی دي ٣٠وژل شوي چې   ميړه  ٧٢چې په برید کې 

کاره کړي ده  ينې    اروپایې ملګرو  ډیره خوا
اغلې  فرانکو او د لوکزامبورګ بهرنيو . ایې هيوادنوهم سختو نيوکي کړي دينور اروپ د ایتاليا بهرنيوچارو وزیر

ده سره وویل ، دغه عمل  ته هې اجاز جان اصلبورن زیاته . ه نه وه چې ترسره شي چارو وزیر جان اصلبورن په 
نګه په اسانه او زر پ يوي،  زه نه پوهيزمه  چې  ول کي ه هم یوبې کناه ملکې  .ر خلکو  باندې بمونه غور که 

د هسپانيه لومړې وزیر . هو دا یو عمل  وه چې هې اجازه نه وه چې ترسره شي . سړی د قربانيانو په من  کې وي 
پتيرو وویل ، د غه برید په هې ډول  د منلو وړ  نه  دي  اغلې جو لوی   .ز غودرسګویز   



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ن جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغا
 .عد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود را بخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

اړیکو کميشنرې بينيتا فيرورو والدنر د کندوز  پېښه یو ستر ناورین  و بللو او د هغې په  د اروپایي اتحادیې د بهرنيو
تنه وکړه    .هکله یې د فوري تحقيقاتو غو

نې پيل کوي ، د پېښې په اړه د پودسدم  خه پل ارنوالې د پېښې په اړه  له  مسوول  المانې قوماندان  ار  لویه   
ارنوال  هينرش یونکر وویلمسوو دلته احتماأل د  قتل جرم  ترسره شوي  دی چې  په هکله  یو ابتدایې شک . ل لوی 

  .  موجود دی 
وند سياستوال هوف وایېد ایف  ې هلته په صور نه شم کولې چې د هوایې برید په اړه پریکزه هې ت ،دې پې  ړه یوا

  . موږ مجبور یو سياسي مسووليت دلته په المان کې هم ونوموو. سيمه کې شوی وي
ړو وژنه هې د منلو وړ نه ده٩٠ افغان ولسمشر حامد کرزي  وویل،  نژدی  .  کسان وژل شوي دي،  چې د ولسي و

ناه ملکيانو وژل کيدو خبر ١۵٠  تر د عمر خيل کلې قومي  مشرانو  تازه ۶٠یو خبریال په سيمه کې . ور کړ بې 
نلي دي    .قبرونه 

  د هيواد په دننه کې د سختو نيوکو لړې دوام لري 
ن کې وویل د ترهګرو پر  ې پلتنې  په  د المان بهرنيو چارو وزیر فرانک والتر اشتاینمایر د پېښې په اړه د  ر

ناهوړاندی  پریکنده  ولې هغه چارې ترسره شي چې په کې د بې  خه عمل  باید وشي او ورسره   ملکيانو له قربانيو 
وند سياستوال د المان  افغانستان  عملياتو  په اړه د. ډده وشي تنه وکړهد ایف دې پې  .  یوې معقولې مناظرې  غو

يزي وویل ، د مل. ه دهکه چې یوه جګړه روان اغلې  وند مشر  و د کين  کيانو وژنه د المان پوځ  په امر  د نا
  . هوایې بریدپه ترڅ کې  په هې ډول حقوقې دفاع ترې نه شي  کيداي 

و تړن په نامه بښنه  ول نا خه  د  تل،  د افغانانو  خه  وغو وند مشر تریتين  د  ميرمن چانصلر  ميرکل  د شنو 
خه په نوې استرتيزې د ومت ې وایې ،  د ميرمن  ميرکل حکدې په  نيوکه ک. وغواړئ   د امریکې متحده ایاالتو 

نګه  کوي  تنه  تنه کړي وه ، دا حکومت  به بيا د بمباریو  غو   . ملکيانو ساتنه  غو
ول پښتنې دالمان پوځ په اړه  ترسره شوي ده، ډیر  جرمنيان  په هندوکش کې د دایمې  يتوتد یوانست  له خوا یوه  

ه کې د ٢۶ په سلو کې د فوري وتلو پلوې کوي  او ۴۵. پاتې کيدو مخالف دي   په سلو کې د یوه یا دوه کلونو په من
تنه وکړه    .  وتلو غو

تنه وکړه    د المان  پخوانې چانصلر  شخویدر د وتلو ستراتيژې غو
خه د شنبې  په ورځ  د المان پر پ ونې هوایې برید  و مر ې برید یوه ورځ ورسته د نا انمر  .ترسره شووځ بيا یو 

ه پيان  شولپه دغه برید کې پن ه کيلومتر.  سرتيري  او یو ژباړن  د . ه د کندوز شمال خوا ته  ترسره شودغه برید پن
دې سرتيرې ووژل  شو ر ال افغانستان په سویل کې یو پول پيان شول، کله چې د دوی مو ه نور  ندې یو بم او پن

  .يد شوارت له خوا هم تاېدغه خبر په وارسا کې د دفاع وز. وچاودید
ه کالونو  کې باید  دالمان پخوانې چانصلر  شخویدر وویل ، په افغانستان کې  د المان ماموریت  په راتلونکې پن

ي. خالص شي واکونو ماموریت باید ورو ورو  پای ته ورسي اغلې  کرزې ته  . د نړیوالې سوله ساتو  سړی باید 
ه ووایې چې  ته مجيور یې  ېپه راتلونکې پنپه ډا تاسو نوره نه شوکولې چې په . ه کلونو کې په خپلو پښو ودریې

  . نورو باندې حساب وکړي 
ولنې  خپل سرتيرې له٢٠١۵په  خه وباسي کال کې  بایدد نړیوالې  شخویدر زیاته کړه موږ  ته د وتلو یو .  افغانستان 

  .تاریخ  په کار دی 
اغلې   ه کې دی چې  دافغانستان فرانک واد بهرنيوچارو وزیر  لتر اشتاینمایر په تيره اون کې وویل ، دی په دې ل

واکونو لپاره   د وتلو  یوموثق پالن  طرحه کړي  دا طرحه به دلسګونو کالونو لپاره نه . خه  د نړیوالو سوله ساتو 
 .وي

  
 پای

  
  


