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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه           سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٢٠-١٢-٢٠١٠  ني
                

 رغول شوې ستراتيژي او سپين سترګی پنجاب
 

ه دې ستراتيژۍ . ژمنې سره سم د امريکي ولسمشر اوباما افغانستان لپاره د امريکې بيا رغېدلې ستراتيژي اعالن ک
و او هر شناند د خپل ليدلوري هر هېو. باندې د افغانانو او بهرنيانو خبرې او تبصرې روانې دي وګ ان اد د خپلو 

ي او ارزوي ې ودلو او په ګوته کولو يا د . خه دا ستراتيژي  البته ستراتيژي يوازې د الرو، ګودرونو او وسيلو د 
ه هم ول و د حل لپاره د الزمو تدبيرونو او اقداماتو  ونو او ستون و ساده بيان نه دي بلکې د نن ونو اوستون .  ده نن

ه نلري و بيان ګ ای اقدامات ونشي يوازې د ستون   .   که وړ او پر
ي  ه ده ، خو امريکا اوس هغه مسير ته برابره شوې « په دې ستراتيژي کې ويل کي ه ال هم يوه غو د افغانستان ج
ي وډولو. چې خپلې موخې ته ورسي ې وه، د ګ  لپاره د پاموړ امريکا اوس د القاعدې چې پر هغه هېواد يي حمله ک

ی  واک په کمېدو دی. پرمخت ک ه کې پرمخت شوی او د طالبانو او القاعده    » .په ج
ينو سيمو کې  په بيا کتنه کې ويل شوي چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د طالبانود پرمخت مخه نيول شوې او په 

ی صفيه شوي سيمې ال هم خطر سره مخ دي يانې خو په عين حال کې ويل شوي چې له طالبانو ت .طالبانو شات ک
ي ته نشي ممکن بيا د دولت د مخالفانو السته ولوې   .که ساتنې ته يې پام ونشي او سمه دولتي اداره پکې رامن

رګندونو کې ويلي الو او پاکستان دې « : د پنجاب په اړه اوباما خپلو  رو د خوندي  خپله خاوره کې د تره
ايونو د ويجاړۍ  يپناه ه تېزه ک ده وويل چې د پاکستان له لوري شوی پرمخت په کافي . لپاره د هغوی پرضد ج
ک نه دی و په . اندازه چ نوموړي په عين حال کې د قبايلي سيمو په شمول د پاکستان په خاوره کې د سخت دري

لو هرکلی وک او ويې ويل ک نه وو، : وړاندې د پاکستان د هلو ونه پوره چ نو موږ پر پاکستاني مشرانو دا پرمخت
ه يوسي ايونه له من رو پناه   »فشار راوړو چې خپله خاوره کې د تره

و، چې په اکثرو موار« :ده همداراز وويل و ته توجه وک دو کې په موږ ته پکار ده چې د تروريزم ري
  ».افغانستان کې نشته

و عمومي منشي اندرس فوګ . د پاموړ ديغبرګونونه هم د امريکا پر ستراتيژۍ د دغه هيواد د متحدانو   د نا
اوس موږ بايد ترالسه  .زموږ ستراتيژي مناسبه ده او موږ د هغې د اجرا لپاره ضروري منابع لرو« : راسموسن وويل

و و چې هغه بېرته له السه ورنه ک ې وساتو او دا يقيني ک ين ي برياوې  دا يو ستونزمن کار دی، خو زموږ . ک
  ».اراده کلکه ده

واکونه د « :راسموسن همداراز وويل  کال تر پايه ٢٠١۴موږ په تدريجي ډول داسي شرايط برابروو چې افغان 
واکونه يوازې مالت کوونکی رول  يوال  ول هيواد د امنيتي چارو مسووليت په غاړه واخلي او ن پوري د خپل 

  ».ولري
ي وزير ډيوي کامرون بيا خپل غبرګون کې  کال ته ٢٠١١د ولسمشراوباما په شان ، موږ هم «  : ويليد بريتانيا لوم

ي او تلپاتې وي و چې بېرته له السه و نه و   » .د داسي کال په سترګه ګورو چې بايد داسي پرمخت پکې وک
رګندونه کې کاږي  ې مشر سناتور جان کيري خپله  ان موږ ته پکار « د امريکا د مشرانو جرګې د بهرنيو اړيکو د 

و سترګو وګورو او ريالستيک واوسوده چې  ونو ته په ر زموږ ستراتيژي . په افغانستان او پاکستان کې خپلو پرمخت
ته کول نه  دولت رامن وله مانا د يوه بشپ او منابع بايد زموږ له هدفونو او اصلي ماموريت سره، سر وخوري چې په 

ای شيدي بلکې هدف يې دا دی چې القاعده ماته شي او د امريکا پر   ». متحدو ايالتونو بيا حمله ونه ک
  .د پوځ په الس کې دی وايي د وزيرستان د عملياتو واک د پاکستانپه پاکستان کې د امريکا سفير کامرون مانتر 

ه د امريکا لوی درستيز اډميرل مايک مولن، يوه ورځ وروسته له دې چې ولسمشربارک اوباما د افغانستان د  همدارن
ې بيا کتل  ي، کابل کې خبرياالنو ته وويل ج ه خپره ک زه فکر کوم دا ډېره ممکنه ده چې د پاکستان پوځ «شوې ب

ايونه په پاکستان کې » .به هدف الس ته راوړي ن رو اډې او پ ه نوموړی خپلو خبرو کې زياتوي چې د تره همدارن
 .دي

  
رګندونې کولې، په کابل کې د امريکا سفير ايکن بيري هم چې له لوی درستيز مولن  ه کې  سره  يي په خبري غون

ايونو موجوديت دلته په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو چاره « :وويل پاکستان کې د طالبانو د پناه
 ».سختوي

  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی او  رګندونه نه دی ک بلخوا د افغانستان دولت په رسمي توګه په دغه رغول شوې ستراتيژۍ باندې د پاموړ 
ي ډګرکې  ناکامه وه « لي چې طالبانو وي ي دا چې په پو د افغانستان لپاره د اوباما اعالن شوې ستراتيژي نه يوا

  بلکې  په ملکي او اداري برخو کې يې هم هي  السته راوړنه نه درلوده  او
 
ول پروګرامونه ل   ه شکست دغې ستراتيژۍ له اعالنه را په دې خوا ترنن پوري افغانستان  کې د امريکايانو 

  ».سره مخ دي   اوفضيحت 
د افغانستان او پنجاب لپاره د امريکا په رغول شوي ستراتيژۍ کې د افغانانو او افغان دولت دا يوه خبره چې د 
انه  ه شي د پخوا په نسبت رو رو روزنغالي او اډې د پاکستان په خاوره کې دننه شتون لري او بايد هلته په ن تره

رګنده په ګوته شوي او خپل نورو ستون. بيان شوی  ل  په  ونو ته هم اشاره شوې چې د پخوا برعکس دا  و او نن
و چې د هغو د حل لپاره . ای کې د پاموړ دي ونو تش  بيان او تفسير په درد نه خوري تر  و او نن خو د ستون

  . اکلي او غوڅ اقدامونه ترسره  نشي
رنو سره سم س کال په افغانستان کې اتلس زره وسله والې حملې شوي، د امريکا د دفاع وزارت يا پينتاګون له شمې

ولتال لس زره شپ سوه وسله وال بريدونه شوي وو   .حال دا چې تېر کال 
ونو او السي بمونو کار اخيستل شوی دی  .د پينتاګون له مالوماتو سره سم په دغو بريدونو کې له اتومات وسلو، راک

ول د بدلولو لپاره په دې کال کې دېرش زره دا حملې په داسي حال کې  ې د ان شوي چې امريکا د افغانستان د ج
يي چې د حاالتو په بدلولو کې بريالي شوي نه دي ل خو عمًال د دوی احصاييه    .نور عسکر افغانستان ته راولې

ی وو ولو خون واکونو لپاره افغانستان تر  يوالو  کال په تېرو نهو کلونو کې د ن  په همدې کال کې طالبانو د اوو .س
ه  ترل و سرتيري او افسران چې ل   . تنه يي امريکايان دي وژلي دي ۴٨٠سوو تنو په شاوخوا کې د نا

بلخوا لوېدي کارپوهان وايي چې د ستراتيژۍ په بيا کتنه کې ډېر پام وروستيو دوو مياشتو ته شوی چې امريکايي 
واکونو سره په هلمند او په تېره بيا کندهار کې ډېرې سيمې له طالبانو تصفيه واکونو له افغان او خپلو نورو متحد و 

ې له طالبانو پاکې شوي سيمې د طالبانو د بيا . د ستراتيژۍ پر بيا کتنه هم په همدې دوو مياشتو کې غور شوی.ک
ته شوی   . رات له خطر سره مخ دي او په دې سيمو کې افغان دولتي واک نه دی رامن

ي خو په شمالي وزيرستان يا د  پاکستان پوځ په جنوبي وزيرستان کې، چې د پاکستاني طالبانو مرکز وو، عمليات ک
  .کې چې د افغان طالبانو مرکز دی، عمليات نه کوي

  
ل  ه پنجاب به وغواړي په نا مستقيمه توګه او يا د طالبانو په ژبه نوموړی ستراتيژي چې د تېر په خالف دا  همدارن

رو اډو شتون او په دې اړه د پاکستان سستو او نازړه اقداماتو ته اشاره شوې، بابېزه پکې پ ه پاکستان کې د تره
ولنو په اند پاکستان کې د  تيا هم د يوشمېر افغان سياستوالو، شناندو او يو شمېر مرستاندويه  لوي خو که ري و

رو اډو، افغانستان کې د اداري فساد او د افغان کمزورې  ادارې ته وړ پاملرنه ونشي، د ستراتيژۍ مثبت اړخونه تره
ي ای د بل لوی ناورين په لور پرمختيا وک ه کېدو پر   . به هم تر اغيز الندې راشي او حاالت به د 

ولنې په لندن کې وويل » چتم هوس « تېره پنجشنبه د  نيزې  افغانستان کې د بې عدالت شتون دې هېواد کې د : ي
ی» ستراتيژيک « خوالي المل شوې او يو لوی اوسني تاوتري ته ک ددوی د رپوټ له مخې افغان . خطر يي رامن

ولنه ددې بې عدالت المل ده يواله  ولنه خپل رپوټ کې يو شمېر السوندونه وړاندې کوي چې هغوی . دولت او ن دا 
مکې نيسي،  ه يو شمېر زورواکان په بې انصاف سره د نورو  ن ي  رګندي ن کې  خپل قبايلې او ګوندې رقيبان 

ي   . ته کوي او بنديانوي يي او افغانان اړباسي چې الې ګولې ته مخه وک
ېدو او د  ري اډو ړن اوس ددې وخت رسيدالی چې د افغانستان بحران د سيمه ي المل يانې په پاکستان کې د تره

ر دننه المل اداري فساد ورک او روغه اداره په د بحران په کو. پنجاب د سپين سترګ په وړاندې غوڅ اقدامات وشي
ي لو ته وسپارل شي.کار ولوي ي مجرمين او د انساني حقوقو غاصبان د قانون من  .  جن

  
  پای
  

********  
ونه    :اخ

ې  پا   ــ بېال بېلې بري
    
  
  

 
  


