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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

    ۱۱/۴۰/۲۴۱۲                   مجیب الرحمن ساپی

 یځانګړي عملیات او ننګون
او امریکا له افغانستان  یشو یرا تود یژیکو همکاریو د تړون السلیک کولو خبریله امریکا سره د سترات یله کله، چ

د افغان دولت له لوري د دغه تړون السلیک لپاره دوه اساسي شرطونه  یدو غوښتنه کړیڅخه د دغه تړون د السلیک ک

د بهرنیو ځواکونو تر کنټرول  یافغان ځواکونو ته د هغو زندانونو د چارو سپارل وو، چ یلومړی ی ؛وو یشو یوړاند

 دل وو.یهم د ځانګړو عملیاتو افغاني ک یوو او دویم هغه ی یالند

و نه په ځانګړي توګه افغان ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو سپارل  یامریکا هڅه کوله، څو دغه غوښتن یپه لومړیو ک

 ږدي:ی؛ خو د الدنیو الملو له امله اړه شوه، څو د افغان دولت  غوښتنو ته غاړه کمني

 یتر سره شي. د د یټولټاکن یر ژر به ولسمشریزیدي او ډ یروان ید ولسمشرۍ لپاره ایالتي ټاکن یپه امریکا ک .1

لپاره د امریکا د  دلی اوسي، څو د دویم ځلیاوباما د امریکایانو مالتړ تر السه کړی وي او توان یلپاره، چ

 .ده ید افغانستان جګړه دوی ګټل یشي او امریکایانو ته ظاهراً په ډاګه کړي، چ یولسمشر په توګه پات

ژیک تړون السلیک کولو لپاره یو اساسي شرط افغان ځواکونو ته د شپنیو ید افغان دولت له لوري د سترات .2

 یافغان دولت سره د دغه تړون السلیک کولو پر وړاندامریکا له  یلپاره، چ یعملیاتو د چارو سپارل و. د د

 .یوسپار ید ځانګړو عملیاتو چار یله منځه وړي وي، افغان ځواکونو ته ی یستونز یپرت

وادونو ید ناټو تړون غړو ه ید افغانستان په اړه د امریکا په شیکاګو ښار ک ید غبرګولي )جوزا( په میاشت ک .3

ږدي کال څخه وروسته د افغان یز ۲۴۱۰امریکا هڅه کوي، څو له  یتناس یږي او په دغیناسته تر سره ک

د افغان دولت او  ید شیکاګو په ناسته ک یلپاره، چ یځواکونو لګښت د ناټو نور غړي هم پر غاړي واخلي؛ د د

ږي یخپلو موخو ته ورس یک یناست یشتون و نه لري او امریکا وکوالی شي په دغ یامریکا ترمنځ ستونز

 د ځانګړو عملیاتو د چارو سپارلو هوکړه لیک السلیک کړ. یکونو ته یافغان ځوا

آیا دغه ځواکونه به  یاساسي پوښتنه دا ده، چ یدو پر وړاندید افغان ځواکونو له لوري د ځانګړو عملیاتو تر سره ک

 له لوري عملیات تر سره کړي؟ یوکوالی شي، څو په سمه توګه د شپ

په مثبته توګه  یشپني عملیات د یجوګه نه دي، چ یاوس مهال افغان ځواکونه د د یچباور دي،  یری کارپوهان په دیډ

د  یافغان ځواکونه په سمه توګه روزل شوي نه دي او هغه امکانات، چ یتر سره کړي. دغه کارپوهان استدالل کوي، چ

ملي دفاع وزارت چارواکي  مهاله افغان ځواکونو ته نه دي ورکړل شوي. خو د یدي تر د یبهرنیو ځواکونو په الس ک

افغان ځواکه په بشپړه توګه چمتو دي، څو دغه عملیات تر سره کړي. د یاد شوي وزارت چارواکي ادعا  یبیا وایي، چ

ره بریده یخوا افغان ځواکونه په خپلواکه توګه ځانګړي عملیات تر سره کوي او تر ډیر یوه کال څخه را په دیکوي، د ت

 و.دغه عملیات بریالي هم و

د بهرنیو ځواکونو لوی قوماندان جنرال جان  یبل لور ته بیا د ملي دفاع وزیر ښاغلي عبدالرحیم وردک او په افغانستان ک

 راغلي دي: یک یماد یآلن ترمنځ افغان ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو سپارلو د هوکړه لیک په اووم

 کولو رامنځته د ځواکونو افغان ځانګړو مجهزو او یتلپات د او مالتړ په کولو افغاني عملیاتو ځانګړو د توګه بشپړه ))په

 :ورکړي دوام ته مرستو خپلو به یک مواردو یالند په یچ کوي ژمنه دا ایالت متحده د موخه په

 د ډلګیو ددغو لپاره اخیستلو د رهبري د عملیاتو ځانګړو د او زیاتول ډلګیو د یقطع عملیاتي افغان یځانګړ د( الف

 لوړول؛ ظرفیتونو

 عناصرو حمایوي افغان اصلي د مالتړ د او ځواکونو ضربتي د یقطع عملیاتي افغان یځانګړ د کچه په بلوکونو د( ب

 شي؛ راکمه سره دویریت په وخت د رهیشم ځواکونو ضربتي امریکایي  د توګه ید په یچ پراختیا

 و برابرول؛ مالتړ تخنیکي د یک بهیر په نیوني موقت د سم، سره غوښتني د چارواکو افغان د( ج

 ((.پرمختیا بشپړه وړتیا د ځواکونو افغان د لپاره کولو ترسره د عملیاتو یدغس د( د



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

مهاله افغان ځواکونه په بشپړه توګه چمتو نه  یتر د یږي، چیجزیاتو ته ځیر شو، نو لیدل ک یماد یشو ید یا یریکه چ

 ته اړتیا لري. یمرست یریځواکونو ډدي، څو دغه عملیات تر سره کړي او اوس هم د بهرنیو 

 راغلي دي: یک یماد یهمدا راز د دغه هوکړه لیک په اتم

 او عملیاتو یددغس او وکړي مالتړ بنسټونو افغان اړوندو او عملیاتو یددغس یچ ږيیک تمه څخه ایاالتو متحده ))د

 .وکړي مالتړ الزم او اړخیز هر  لپاره بریالیتوب د بنسټونو افغان اړوندو

 توګه ید په یچ سپارل شننو او معلوماتو د ته یقطع یځانګړ عملیاتي افغان یک مالتړ دغه په رهیسرب مواردو نورو پر

 د مالتړ، توپچي د مالتړ، الوتکو او  هلیکوپټرو د راز دغه او کړي پیدا وړتیا بشپړه یک تثبیت په اهدافو د  ځواک دغه

 ((.راځي هم  امنیت او ږدولیل ټپیانو

افغان ځواکونه په بشپړه توګه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال نه  یبیا هم دغو موادو ته په کتو سره ویالی شو، چ

ناټو په ځانګړي توګه امریکا نه دي غوښتي، څو افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو  یرو لسو کلونو په اوږدو کیدي او د ت

 او تجهیزاتو سمبال کړي. 

د )) یراغلي دي، چ یخبرپاڼه ک یشو یټه په خپریپه یوویشتمه ن یمشرۍ ماڼۍ څخه د وري )حمل( میاشتها خوا له ولس

پرون د  ید هغه تفاهم لیک په باب چ یپه غونډه ک یافغانستان د اسالمي جمهوریت جمهوررئیس حامدکرزي، نن دکابین

فغانستان د اسالمي جمهوریت او د امریکا د متحده د ځانګړو عملیاتو د افغاني کولو په باب د ا یافغانستان په خاوره ک

دو سره د افغانستان ملي واکمني تثبیته شوه او دغه واک د یکار په ترسره ک یایاالتو ترمنځ الس لیک شو، وویل اوس د د

ان د خلکو د د افغانست یدنده ده چ افغانستان دولت ترالسه کړ نو د افغانستان د حکومت او د دولت د ټولو ادارو او ارکانو

 ((د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین حکم کوي، وساتي. یکورونو عزت او د سر او مال مصوونیت لکه څنګه چ

د، څو دغه یهڅو څخه وروسته و توان یافغان حکومت له څو کلونو او پرله پس یهمدا راز راغلي دي، چ یپه خبر پاڼه ک

 هوکړه لیک السلیک کړي.

د  یزموږ حکومت باید دا ثابته کړي چ یټینګار وکړ چ یباند یجمهوررئیس د خپلو خبرو په دوام په د))خبر پاڼه کاږي 

 ((افغانستان د خلکو د ګټو، مصوونیت او ژوندانه ساتونکی دی.

سپارل شوي دي، نو دغو ځواکونو ته ښایي، څو په شپنیو  یافغان ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو چار ید اوس لپاره، چ

ګناه او ملکي افغانان د  یر په څیر یو ځل بیا بید ت ینږدي، چ یڅخه کار واخلي او پر یپاملرن یریله ډ یلیاتو کعم

رو یعزته شي او دو سله والو مخالفانو تر نامه زموږ د سپین ږ یووژل شي، افغان کورنۍ ب یشپنیو عملیاتو په پایله ک

او  یړي توګه امریکا هم باید د افغان ځانګړو ځواکونو په روزنشي. همدا راز نړۍوال ځواکونه په ځانګ یتوی یوین

 جدي پاملرنه وکړي.  یسمبالښت ک

افغان ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو سپارلو ته د شک په سترګه ګوري؛ خو باید وویل شي،  یکړۍ او ډل یکه څه هم ځین

 .دغه سپارنه د ملي حاکمیت د تثبیت راتلونکي پر لور مثبت ګام دی یچ

 

 پای

 
 


