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 ان، عراق او لیبیا کې د ناټو جګړېپه افغانست

 
 (دوهم ټوک)

 
 الرس هیلسکوو او یعقوب سوینسن لیکواالن:

 زکال ۶۱۰۲ژباړن: محمد ابراهیم نعیمي   
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 لیبیا کې د ناټو جګړېان، عراق او په افغانست د کتاب نوم: 

 الرس هیلسکوو او یعقوب سوینسن لیکونکي:

 زکال ۶۱۰۶ډنمارک   د چاپ ځای: 

 ډنمارکي د کتاب اصلي ژبه: 

 محمدابراهیم نعیمي  ژباړن: 

 زکال ۶۱۰۲نیټه  پښتو ته ژباړل شوي: 

 کابل ـ افغانستان  د چاپ ځای: 

   دچاپ خونه:

   شمیره:

 ګل یالله اغابسم  د کتاب ډیزاین کوونکي: 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د منځپانګو لښتيال
 ح .................................................................... خبري وڅ نړژبا د

 ۰ ................................................................................... ۍپرکڅ نهم

 ۰ .................................................................. الر ته یلور جنوب د
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 ۰۴۱ .........................................................................ۍپرکڅ ارلسمید
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 ان له ذهنه وباسم جانان له ذهنه وباسم ځ

 وان له ذهنه وباسمځنگه د پتیال غوندی یو څ

 

 دا کتاب د ټولو شهیدانو خو په ځانګړی توګه د شهید عبدالقدیم پتیال روح ته ډالۍ کیږي. 

زکال دمازدیګر لخوا د کندهار د پوهنتون د ۶۱۰۴/  ۰۰/  ۶ شهید عبدالقدیم پتیال د 

زده کړو په کوټه کې ناست و، چې په ناځوانمردانه توګه د دښمن د څو ډزو په واسطه 

یې د شهادت مقام خپل کړي. شهید پتیال د اخالقو او په دولتي کار کې د پرهیزګاري 

په ټول ژوند کې یو ځل د  داسې نمونه وه چې د خلکو په زړونو کې ځای درلودي. ما

زکال کې ولیدي. د نوموړۍ عالي انساني  ۶۱۰۱څو محدودو ساعتونو له پاره په 

شخصیت دومره تر اغیزې الندې راوستلم چې په ګومان مې د کلنو دوستي مو درلودل. 

شهید پتیال د نورو دولتي چارواکو په څیر شتمنې او بنګلې نه درلودي حتي د خپلو 

اره یې یو کور هم نه درلودي. کورنۍ او یاران یې په خپل شهادت باندې ماشومانو له پ

 داسې غمجن کړل چې هیریدل یې ناشونې دي. په پای کې د ټولو شهیدانو روح د دوعا السونه پورته کوم. امین
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 خبري وڅ نړژبا د

 

 .مړک چاپ ېک وکوټ( ۶) په کتاب ېچ شوم ړا نو ېدرلود ڼېپا ېرډی کتاب ېچ ا د

 ېپور ېپرکڅ اتم تر خهڅ ېپرکڅ ړیلوم د: وکټ ړیلوم

 ېپور ېپرکڅ سمړشپا تر خهڅ ېپرکڅ نهم د: وکټ دوهم

 وکټ يړلوم په معلومات نړیا نور او ظیتنق نیحص محمد شاه اغليښ د مقدمه، کواالنویل د نظر، ېباند کتاب پر 

 معلوماتو نوړیاړل وی د وکټ دوهم ېسمدالس نو شي نه اتیز حجم وکټ دوهم د ېچ پاره له ېد د. دي شوي یاځ ېک

 میمحمدابره درناوي په. يیږلیپ ېپرکڅ نهم پهظ وروسته خهڅ
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 نهم څپرکۍ

  د جنوب لوری ته الر
 ( پوری۶۱۰۶ـ  ۶۱۱۰د )

کوي چې کوالی شي د اروزګان او یا نیمروز والیت امنیتي مسولیت پر زکال پسرلی: ناټو د ډنمارک څخه پوښتنه  ۶۱۱۲د 

 غاړه واخلي؟ د ډنمارک د دفاع وزارت دواړه وړاندیزونه رده وي ځکه پورته وظایف ستونزمن او سخت ګڼي.

دفاع  د نیټه: د دفاع وزیر، سیون ګیده د وروستۍ ځل له پاره ډنمارکي سرتیري په فیض اباد کې مالقات کړل. ۰۲د اګست 

 مارکي سرتیري هلمند ته ولیږل شي.وزیر په کابل کې د مقاماتو سره بحثونه وکړه چې ډن

زکال منی: د ډنمارک د بهرنیو چارو په زارت کې ارزونه وشوه چې د ډنمارک پوځونه د ارام والیت، دایکنډی  ۶۱۱۲د 

 ول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي.ټ

رکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن زکال د نوامبر میاشت: ډنما ۶۱۱۲د 
۰
. هپه کندهار کې د قوماندې په مرکز کې دنده درلود 

 .نوموړي دوه ځله د هلمند والیت د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالی ته پرواز وکړي

 زکال د فبوري دوهمه نیټه: د ډنمارک پارلمان پریکړه وکړه چې ډنمارکي سرتیري د هلمند والیت ته ولیږي. ۶۱۱۲د 

پر سر او د مرمیو ضد واسکټ واغوستي او د مختلفو هیوادونو د  اوسپني خولۍنمارکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن د ډ

سرتیرو او افسرانو سره په الوتکه کې کښیناست. نوموړي جګړن ولیدل چې ډنمارکي الوتکه د غرونو پر سرونو د کابل څخه 

ته نژدي کیدل. کله چې الوتکه کندهار ته نژدي کیدل، یو ځل یي ارتفاع لوړه کړه او  شوه او د افغانستان د جنوب والیتتیره 

خه تولیدوي چې توغندي ورپسی ځي، لږ وفشنګان یي فیر کړه چې د احتمالي توغندیو مخه ونیسي. دغه فشنګان دومره تود

 .ه شوهوروسته د کندهار په هوایي ډګر کې را کوز

ا اوس د .زونو له پاره یوازني هوایي ډګر وي ډګر د افغانستان په جنوب کې د ملکي پرواد جګړې نه مخکې د کندهار هوای

فو ر په مختل. دا ټول وسایل د هوایي ډګوغوندي وهوایي ډګر د خوب له پاره د خیمو، کانتین، او د کانتینرونو وړوکۍ ښار 

 کونجونو کې ښکاریدل.

څخه ولیدل چې هوایي ډګر د اغزي لرونکي سیم په واسطه احاطه شوي ډنمارکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن د لیري واټن 

چې بندیان ور په کښې ساتل کیدل. د شپې له خوا د لیري پرتو غرو څخه د انفجارونو اوازونه ارویدل  ان هم ودي. دلته زند

 کیدل. جنګي او څرخي الوتکې پورته او کښته کیدلي.

 وچ وکړي چې دا جګړه ده.وروسته مې س

زکال د سپټمبر پیښه وشوه،  ۶۱۱۰. کله چې په له مخکې څخه جګړې ته تیار شوی و ډنمارکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن

نوموړي د یو ځانګړي ګروپ پوځیانو مشر وټاکل شو او دا هم ورته وویل شول چې کیدای شي د القاعده او طالبانو پر ضد 

چې د ډنمارک ځانګړي پوځونه  يکې یي مایوسوونکي خبر واوریدزکال د کریسمس څه مخ ۶۱۱۰جګړې ته ولیږل شي. د 

 جګړې ته نه ځي.

اوس دغه ځوان افسر د ډنمارک د بانهالم 
۶
ګړو پوځیانو مشري د افغانستان په ند ځا )ژ:بانهالم د ډنمارک یوه جزیره ده.( 

 خاوره کې پر غاړه لري.

د مخکښانو په نوم یادیدل، مشر وټاکل شو. دا لومړي  ډنمارکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن د لومړې پوځي واحد چې

نوموړی د جګړې له پاره ښه تیاری ونیوی.  .یت ته ولیږول شوود هلمند وال ګړې له پارهډنمارکي پوځي واحد وو چې د ج

اتونه معلومد دفاع وزارت د څارګرې ادارې رپوټونه یي ځو ځله ولوستل او د افغانستان د جنوبې سیمو په اړوند یي ټول هغه 

، په ژوره توګه ولوستل. خو کله چې کندهار ته ورسیدي بیا هم په حیرت کې ډوب شو. )ژ: لچې السرسۍ یي ورته درلود

زکال کې د جګړې څخه پاته شوو، مایوس شو. نوموړي تلوسه درلوده چې ژر جګړې ته  ۶۱۱۰کله چې دغه جګړن په 

                                                           
Major Lars Ulslev Johannsen - ۰ 

Bornholm  - ۶ 



۶ 
 

ړه مارو قوتونو هم ل کیږي. د افغانانو تاب د نړۍ ډیرو زبردستو جګوالړ شي. د نوموړي په آند په جګړې کې حلوا ویش

 راوړی نه دي.(

د سرتیرو، وسلو، الوتکو او څرخې الوتکو لوی  وایي چې هره ورځ زموږ پر شاوخوا درنې پیښې کیدلي.نوموړی اوس 

نو فکر کولو، هغسي نه خوځښت نوموړی جګړن وپوهوي چې دا جګړه هغه ډول چې په ډنمارک کې نوموړی خپله او مشرا

د ناټو پوځیانو د افغانستان په دوهم لوي ښار کې په ډیر احتیاط ژوند کولو. افغانان وایي چې د افغانستان کنترول هغه  ده.

 وخت ممکن دي چې سړي کندهار تر کنترول الندې راولي.

لوی مسجد شته او هلته د مسجد څنګ ته د د هوایي ډګر څخه څو کیلومتر لیري د ښار په زړه کې د جمعي د لمانځه له پاره 

د خرقي مبارکې د زیارت زکال مال محمد عمر  ۰۹۹۴په . محمد )ص( چپنه هم ساتل کیږي. )ژ: موخه یي خرقه مبارکه ده.(

د مال عمر  کړي. او په افغانستان کې اسالمي امارت اعالنالمومنین( ځان د مسلمانانو د لوی مشر )امر په انګړ کې خپل

کیدل د خلکو په مینځ کې ډیر لږ شوی دی چې یو ځل یي په دغه مهمه پیښه کې ځان ښکاره کړي. د ډنمارکي جګړن  ښکاره

. پوځیان سهار له وخته د غرنیو لووګړي سرتیرو په اهسته ډول حرکت کپر شاوخوا د استرالیا، امریکا او انګلیستان ځان

ل او کونکي وه چې د غرمي له خوا به مې پوځیان هوسا او ارام ولید خو خوشاله عملیاتو څخه ستړي او اللهانده راګرځیدل.

په  .ودي چې استوګنه یي ور په کښې کول. ځانګړو پوځیانو په لوی کمپ کې بیل ځای درلوو د نوی دندې له پاره به تیار

ا هوایي ځواک هم په یوه کمپ کې د امریکا، ځانګړو هوایي ځواکونو، انګریزي  پوځیانو هم بیل ځایونه درلودل. د استرالی

 السوهنه ونه کړي.په چارو کې باید  وچې سړي د نور هو. ډنمارکي جګړن فکر کاتوګنه کولکوچنی برخه کې اس

نو ځکه څلور ورځي باید په کندهار کې وای. د ډنمارک د دفاع  مشرتابه کې و ډنمارکي جګړن الرس اولسلیو یوهنسن په

د هلمند په والیت کې د ډنمارکي  .ادارې کارکوونکي هم په کمپ کې وو وزارت، د انجنیري پوځي واحد او د څار ګرې

پوځیانو راتلونکي مشر، ډګرمن بیارنه میولر 
۳
پوځي واحد د  هم په کمپ کې اوسیدي. په حقیقت کې بیارنه میولر د کوچني 

. نوموړي مخکې داسې په سوله ایزه چاپیریال کې میشت ويچې د فیض اباد  وب له پاره په نظر کې نیول شوی ومشرت

. اوس د ډګرمن دندې د ریښې څخه بدلون وموندي. د عملیاتو د قوماندې مرکز د مې ته چې جګړه وی، لیږل شوی نه وسی

 مارکي پوځ مشر وټاکي.پورته کمبودی سره سره نوموړي ډګرمن د ډن

، معلوماتونه یي د امریکایي، انګریزي او د نورو هیوادونو د پوځي کارپوهانو افسرانو په غونډو کې برخه اخیستل ډنمارکي

ډګرمن بیارنه میولر په جنوب کې د ایساف د مشرانو سره غونډې وکړي خو الرس اوسلیب یوهنسن د  سره تبادله کول.

سره اړیکې ټینګې او د څرخي الوتکې په واسطه یې پر هلمند الوتنه وکړه. ډنمارکیانو ډیر وخت د  څارګرو ادارو د مسولینو

ورځي یو د بل سره نه لیدل. په معمولي توګه ډنمارکیانو د ماښام د ډوډۍ خوړولو پر وخت په خیمه کې یا سهار په کمپ کې 

 هسن د هغو معلوماتو سره پرتله کولي د الرس اوسلیب یوهندغه معلوماتونه ی .ر وخت معلوماتونه سره تبادله کولد منډو پ

( ۰۶۱کوم چې نوموړي څو ځله هلمند ته الوتنه کړي وه. د ایساف د پالن پر بنسټ د ډنمارک د مخکښانو د پوځي واحد )

 سرتیري

ستان کې د ډنمارک په  افغان د فبوري او یا د مارچ په میاشت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوی واي. لزکا ۶۱۱۲باید د 

پوځي مشرتابه باید خپل پوځي سیستم ته وروستې معلوماتونه سپارلي واي تر څو د ډنمارک د دفاع او بهرنیو چارو وزارت 

په ګډه د ډنمارک پارلمان ته وړاندیز کړي وای چې د ډنمارک پوځونه په عملي توګه په هلمند کې په جګړه ایزو عملیاتو کې 

 ، الوتنه وکړه.راتلونکي ځای یي و یب یوهنسن دوه ځله په څلورو ورځو کې هلمند ته چې د کارالرس اوسل برخه اخلي.

الرس اوسلیب یوهنسن په امریکایي څرخي الوتکه کې نصواري رنګه دښتونو ته په ځیر کتل. د الوتکې د خالصي برخې 

تر څو د غرو د څوکو څخه د والیت سهیلي برخو ته  وهر شکمن شي له پاره تیاري کړي و څخه سرتیرو ماشینګړي د

یر ډ ، تر نظر تیر کړل.ي کانال چې په مځکو کې تیر شوی ووورسیدي. نوموړي شنه کښتونه، د هلمند رود او د اوبو لو

 ي د خوځښت له پاره سخته ښکاریده.ریګ یي ولیدل او مځکه ی

له چې ک ي به ځانونه پټوي؟ دښمن به چیري ځانونه پټوي؟جګړن سوچ وکړي چې سرتیري به چیري ځای پر ځای کړم؟ چیر

نوموړي د هلمند رود او کانال )ژ: د بغراکانال( ولیدل چې په درختو او شنو بوټو پټ دي نو اړینه یي وګڼل چې سرتیري باید 

سوچ کې هم  دوه ډوله شني او د مځکي همرنګه نصواري جامې ولري. الرس اوسلیب یوهنسن له یوه پلوه خوښ خو ډیر په

 ولویدي چې ډنمارکي سرتیري د لومړي ځل له پاره په دغه ډول جګړه کې برخه اخلي.

الرس اوسلیب یوهنسن په ژور سوچ کې ډوب شو چې دا جګړه به دی ته ورته وي چې د ریګو په سمندر کې جنګیږو. 

ځکه ډنمارکي سرتیرو په داسې  ډنمارکي جګړن سوچ وکړئ چې پراخې دښتې او تپې به د سرتیرو له پاره یو چلنج وي

                                                           
Bjarne Møller - ۳ 
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 چې ډنمارکي پوځیان به په پردي چاپیریال و خو بیا هم مطمین ودي چې د پټیدو امکانات یي زیات وځایونو کې تمرینات کړي 

نوموړی فکر وکړي چې دا به نوی پوځي دوکتورین وي چې زه ورسره مخامخ یم او په زړه پوری  کې هم ښه جګړه وکړي.

 به وي.

لیب یوهنسن ناڅاپه په فضاء کې دودونه تر سترګو شول دا دودونه پر هغه لوی قیر شوی سړک باندې ښکاریدل الرس اوس

چې افغانستان د نورو هیوادونو سره نښلوي. دا لویه الر یوې تورې کرښې ته ورته ده چې په دښتونو او ریګونو کې تیریږي. 

ې د څرخي الوتکې په واسطه بمبارد شو چې په ترځ کې یوي الری چ له الری واوریدل چې دا یو کمین ونوموړي د مخابري 

موټر اور واخیست. د الرس اوسلیب یوهنسن سوچونه نور هم په واقعیت بدل شول چې په رښتیا ډنمارکي پوځیان د نوي 

 ماډل جګړې سره مخامخ دي.

 ۶۱۱۲اشنا نه وه. دوي د  تان جنوب سیمه ناپه کوپنهاګن کې د یوې ډلې لوړپوړو افسرانو او ملکي مشرانو له پاره د افغانس

کونه د جګړې دریم پړاو ته و د ګډون په تړاو پر پالن کار کولو، ځکه چې ناټو ځوانزکال د پسرلي څخه د ډنمارکي پوځیا

 ننوتل.

واکونو ځ ، د ایسافره په بشپړ امن په فیض اباد کې ووتر لومړی پړاو وروسته کوم چې ډنمارکي پوځیان د الماني سرتیرو س

ف ځواکونه ادوهم پړاو هم د هیواد په لویدیزو برخو کې په پرتلیزه توګه په سوله او امن کې تیر کړي. په دریم پړاو کې د ایس

چې د هیواد جنوبي برخو ته خوځښت وکړي تر څو د حامد کرزي د حکومت نفوذ ته په کنزوریټیوو)د پخوانیو دودونو  واړ و

د پوځ مشر یسپر هیسلیو پوهیدي چې نوی دنده د هغو دندو سره چې  ې پراختیا ورکړي.ټینګ مالتړي( پښتني سیمو ک

 ډنمارکي پوځیانو په فیض اباد او کابل کې اجرأ کړي، توپیر لري.

سیو یسپر هیل .وسخت وي لکه په عراق کې چې سخت و چې د افغانستان په جنوب کې عملیات به دومره لوونوموړي اټکل ک

شک نه درلودي چې پوځ به د راتلونکو عملیاتو د پاره تیاري ونه لري. په رښتیا سره یوه اګاهانه سیاسي پریکړه نه وه چې 

سیمو ته واستوي. هغه ګوندونه چې د افغانستان د عملیاتو په تړاو یي پریکړې  (ډنمارکي پوځیان د طالبانو د زړه )مرکزي

پوځ هر وخت هڅه کوي چې د سیاستوالو   .ویو هم په دی اړوند څه لیکلي نه واو رسن نه وو د حاالتو څخه خبرکولي، 

  پریکړې په ښه وجه تر سره کړي.

د ناټو  یري ډنمارک: که چکې په لنډه توګه داسې لیکل شوي و )جنتري( د ډنمارکي پوځ مشر، یسپر هیلسیو په کال هینداره

پیل کوي، ګډون کوي نو باید د ډنمارک سرتیري  زکال د هیواد په جنوب کې ۶۱۱۲په تو عملیاتو کې چې ناټو سره په دغو سخ

په همدي خاطر اړینه  زکال په وړي کې پوځي تیاري ونیسي، چې پرته له دي څخه سرتیري اماده کیدالی نه شي. ۶۱۱۲د 

 یدالی شي وروسته وشي.سي پریکړې کزکال په مني کې پالن تیار کړي. سیا ۶۱۱۲ده چې د دفاع وزارت مشرتابه د 

درلودل: افغانستان په راتلونکي کې هیڅکله د ترهګرو یې  د عملیاتو زړه ته ننوتل، دوه علتونهد افغانستان  یاندا چې ډنمارک

 د باندې بدل شي.له پار د امن سیمه نه شي او افغانستان باید د ډموکراسۍ او د بشر حقوقو ته درناوی هیوا

 د درلودي: دا چې ډنمارک د نړیوالو النجو په حل کې وځلیږي او په ناټو کې ډیره اغیزه ولري. د دفاع وزارت خپلې موخې

حکومت او پوځ نهایي موخه دا وه چې ډنمارک  د اتیایمو کلنو په څیر په نړیوالو کړکیچونو کې د انزوا څخه وباسي چې و 

 .راشي هموخې ته د رسیدلو له پاره بریالیتوبونه الست

امریکي  نځ دتر می کې دغه بریالیتوب احساس کړي. په رسمي توګه هیڅ پریکړه د هیوادونود پوځ مشر یسپر هیلسیو په ناټو 

 قې پرته نه کیږي. خو په عمل کې امریکا پرته د سیال څخه د ناټو مشري درلودل.د مواف

په ناټو کې استازي وم، نه مي یادیږي چې د یسپر هیلسیو وایي چې په ټوله هغه موده کې چې زه د ډنمارکي پوځ مشر او 

ناټو مشر زما  د مالقات غوښتنه رد کړي وي. ډیري وخت به خصوصي خبري د غونډې تر پیل مخکي او یا وروسته کیدلي. 

دا  .ایهکه به ما وغوښتل چې د ناټو د مشر څخه د خبرو له پاره وخت وغواړم، زما غوښتنې ته یي هر وخت مثبت ځواب و

 ره وه چې د ډنمارک د پوځ مشر ته ځانګړی درناوی کیدي.نوی خب

کله چې یسپر هیلسیو د ډنمارک ګډون د هلمند په عملیاتو کې د خپل نارویجي همکار سره په پټه د ناټو په غونډه او د غونډې 

مال د افغانستان په ش . که څه هم د سویډن او فنلینډ پوځیانوهورو هیوادو استازو حسادت ښکاره کاڅخه بهر خبري کولي، د نو

خو د نوموړو دوو هیوادونو د پوځ مشرانو خوب هم نه لیدي چې د ایساف د عملیاتو په دریم پړاو کې  يکې شتون درلود

 .ویلسنکي له پاره سیاسي مرګ وبرخه واخلي. دغه پروژه د ستهکلم او ه
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د ناروي د پوځ مشر، سویری دینیسن 
4
د دریم پړاو په اړوند بحث وکړي. نارویجانو سیو سره د جګړې لڅو ځله د یسپر هی 

ې سیو وایي چلغوښتل چې د هلمند په عملیاتو کې ګډون وکړي، نوموړو د خپل دفاع وزیر سره خبري کړي وي. یسپر هی

نوموړي کتل چې په تفریحګانو کې څوک د پوځي کمیټې سره خبري کوي. په ناروي کې حکومت بدل شو، د حکومت واګی 

 راټانو او د سوسیالیستانو کیڼ اړخې ګوندونو تر السه کړي نو ځکه د ناروي پوځ هلمند ته نه والړي.د سوسیال ډموک

د ډنمارکیانو کار د پخوا څخه جریان درلودي: د ګالف په جګړه، بالکان، هوایي بریدونه پر سربیانو، ځانګړي پوځیان و 

 په یادو شوو ټولو جګړو کې ډنمارک ګډون درلودي. افغانستان ته او وروستۍ د عراق اشغال یادوالی شوو.

چې په پوځ کې بدلون راولي. نو ځکه ډنمارکي پوځ  ید بحرانانو په جریان کې د ډنمارکي پوځ ځوانو افسرانو وکوالی شوا

 کېد زده کړو او وسایطو له لحاظه مجهز او تکړه شوو، کوالی یي شواي چې په ښه توګه په خطرناکو نړیوالو عملیاتو 

زکال په پسرلي کې د پوځ د بدلون نوښتګرو ځوانو افسرانو د ډنمارکي پوځ لوړ مقامونه اشغال کړل  ۶۱۱۲د  برخه واخلي.

نو ځکه د افغانستان جنوب ته په عملیاتو کې ګډون دوهمه لوبه شوه. ډنمارکي پوځیان باید لومړنۍ سرتیري وي چې دغې 

رستیال، د یسپر هیلسیو م چې دغه عملیات پیاده سرتیرو ته اړتیا لري. وري وبایسپر هیلسیو  خطرناکې سیمې ته والړ شي.

تیم سلوت یونسن 
5
 سلوت . تیمفسرانو د قوي اجراتی کسانو څخه ووهم عیني نظر درلودي، نوموړي هم د نوښتګرو ځوانو ا 

ه چې ډنمارکي پوځ ارزښت لوړیږي چې د ډنمارکي پوځ ګډون د افغانستان د جنوب په عملیاتو کې یوه الر د هوهم دا فکر کا

 لنو په جریان کې السته راوړی دي.کوم چې د ک

. حکومت او د حکومت لوړپوړو چارواکو عالقه درلوده چې ډنمارک تر يد دفاع وزارت هم د موضوع په ارزونه پیل وکړ

و نظرونه راټول کړي ممکنې کچې مخکښ وي. د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر اوس د حکومتي مشران

موږ د دندې څخه  موږ ته ډیره مهمه وه چې د ناټو له لوري راکړل شوی دنده په ښه توګه تر سره کړو.» او داسې بیان کوي:

 «تیښته نه کوله.

زکال د  ۶۱۱۲د  ګنده شوی وه چې د جګړې دریم پړاوستونزه دا وه چې انتخاب په درست وخت کې شوی واي. داسې څر

 ،یوګوسالویا په کوسوو کې مصروف وو په دغه وخت کې ډنمارکي پوځیان د پخواني  .پیل کې شروع شوی کیږيرلي په پس

 نو ځکه ستونزمنه وه چې د افغانستان په جنوب کې لویو جنګي عملیاتو ته ورسیږي. 

چني ر لګښت لري. کواساسي ستونزه اقتصاد او د سړیو کمښت وو. وروسته د دفاع وزارت وپوهیدي چې د پوځونو تیتول ډی

عملیاتونه د نړۍ په مختلفو برخو کې د اکماالتو په وجه ډیر ګران تمامیږي او هم ځانګړو کارپوهانو، ډاکټرانو، میخانیکانو 

او د انجنیري برخې سرتیرو ته اړتیا لري. په همدي خاطر د دفاع وزارت مشرتابه غواړي چې زیاتره پاملرنه لویو عملیاتو 

ل لوی عملیات د سیالي پر دندو هم ډیره اغیزه ښندي او دا امکانات هم ډیره وي چې د نړیوالو د پاملرني وړ دا ډو ته وکړي.

 ګرځي. تر ټولو ښه دا وه چې پوځونه د غونډ په کمیت ولیږل شي.و

ږل یدل، لی( تنو ته رس۲۱۱یو غونډ پوځیان چې شمیره یي ) زکال په پسرلي کې ۶۱۱۲د  د پخوانۍ یوګوسالویا په کوسوو کې

( ۰۱۱۱ته )په عراق کې د استول شوي غونډ شمیره یو څه ډیره وه. یاني په ټولیزه توګه دغو دوو هیوادونو خو  شوی وو

( سرتیري د افغانستان څخه او څو تنه سرتیري د نړۍ د نورو برخو ۶۱۱. په همدي توګه تقریباً )تنه سرتیري لیږل شوی وو

ک چې ډنمار ودالی شوای. په کاغذو کې لیکلي ووپوځیانو زموږ لوړترین قابلیت ښڅخه ورسره یو ځای شول. دي شمیري 

( سرتیري ولیږي، خو دا یو عیني واقعیت نشو کیدالی کله چې یو غونډ د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای ۶۱۱۱به )

 شوی وای.

د پوځ په عملیاتي مرکز کې ډګرمن هینریک سومر 
6
 .عمل د اړیکو مسول وتراتیژی او د نړیوالو عملیاتو د س 

ډګرمن هینریک پوهیدي چې سرتیري څه کوالی شي او کله نور مخته تلالی نه شي. د دریم غونډ ځای پر ځای کول د ډګرمن 

 بریالیتوب السته نه راتلي. ومره ستونزمنه وه لکه په عراق کې چېپه نظر دغ

 خو د دریم غونډ ځای پر ځای کول موږ د خاورو سره برابروي. وډګرمن هینریک وویل چې دوه غونډه ښه تنظیموالی شو

                                                           
Sverre Dinesen - 4 

Tim Sloth Jørgensen - 5 
Henrik Sommer - 6 
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د اوپراتیفي کوماندو مشر، جنرال پاول کیاسکوو  د ډنمارک
۰
ړانداي پوځ ستونزې د دفاغ وزارت د قوماندی مرکز ته ود  

ګه وویل ه ټین. جنرال پاول کیاسکوو پکې د ازاد بحث له پاره وړاندې کړل. یسپر هیلسیو موضوع تر پریکړې څخه مخکړې

چې یو برخه سرتیري د جګړې څخه یوې اساسې تفریح ته اړتیا لري، مخکي تر دي چې سیاستوال یوه لویه برخه سرتیري 

 قوي جګړې ته لکه افغانستان ولیږي.

ی ړد یسپرهیلسیو، تیم سلوت یونسن او جنرال پاول کیاسکوو تر مینځه دري نفري غونډه جوړه شوه چې د امکاناتو ارزونه وک

ي موږ د پوځي او اقتصاد» بیانويډول  او د پوځ د اندیښنو په تړاو تفاهم شتون درلودي. دا کیسه اوس تیم سلوت یونسن دا

ور غونډ په درلودلو حضیوه کوالی چې په عیني وخت کې په کوسوو، افغانستان او عراق کې د یوه  ایموانعو په لحاظ نه شو

افغانستان د جنوب له  . نو موږ به دشپږ میاشتي استراحت ورکړوووزو او پوځ ته  ولرو. هیله دا وه چې موږ د عراق څخه

 . موږ دغه هیله د دفاع وزیر ته وویل او هغه په پرنسیپ کې وپوهیدي.ووپاره تیار ش

ر ال. د دفاع وزارت باید د حل یوه ریح غوښتلو د اړتیا څخه خبر نه ووصدراعظم اندریس فوک غاسموسن د پوځ د جنګي تف

ر د حل الر پیدا شوی واي ت پیدا کړی واي چې د هلمند په عملیاتو کې برخه واخلي پرته له دي څخه چې په پیل کې یو خیالی

و موده ؟ څو د جګړې له پاره لیوالتیا درلودلدا پوښتنه هم مهمه وه چې ډنمارکیان بشپړ پوځي غونډ برخه اخیستي واي. څو یو

 رنې جګړې مالتړ وکړي؟ډنمارکي ولس غوښتل چې د دغې د

تر څو د ولس پراخ مالتړ د جګړې د پراخوالي په تړاو په افغانستان کې تر السه کړو، نو هله هیله  وکه چیری بریالي شو

لرو چې په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو تر مینځ همږغي رامینځته شي. د عراق په جګړه کې د سیاسي ګوندونو د همږغي 

 یزه وښندله.نه شتون ډیره منفی اغ

چې د ډنمارکي پوځ مشر هڅه کوله چې د افغانستان د جګړې په تړاو د سیاسي ګوندونو ترمینځ پراخ تفاهم  لت وهمدغه ع

چې د سوسیال ډموکراټانو مالتړ تر السه کړو نو کیدالی شي چې د سوسیال ډموکراټانو د  وکه بریالي شورامینځته شي.

 ټ پوه شي چې دا یوه ښه نظریه ده.یکه ټافبهرنیو چارو پخواني وزیر، موګنس لو

سیاستوالو د افغانستان په تړاو په عادي ډول د پوهولو له پاره بحثونه پیل کړل. د نړیوال ترهګری سره باید مبارزه وشئ خو 

وقو تر حق د طالبانو د واکمنۍ په نسکورولو د ښځو دپه ټولیزه توګه انساني خیالونه او موخې هم د ګواښونو سره مخامخ دي. 

پښو الندې کول، د کابل په غازي ستدیوم کې د انسانانو چار ماري کول، د موزیک، فلم کتل او د تلویزین نندارې منع کول  

ړه( ده یانې )ژ: عادالنه جګ« ښه جګړه»د پوځیانو له نظره د افغانستان جګړه بیا د افغانانو له پاره په یو واقعیت نه بدلیږي. 

 د جګړې د پیلولو دالیل نادرست وه، خرابه جګړه )ژ: غیري عادالنه جګړه( وه. خو د عراق جګړه چې

د ډنمارک د پوځ د قوماندې په مرکز کې د روانو جدي بحثونو په مینځ کې ناڅاپي کالسیک وړاندیزونه وشول چې ډنمارک 

 ۰۲په پیاده جګړه کې برخه نه اخلي. د پخوا په څیر اف ـ 
8
په دغه ډول د پوځ مشرتابه،  ه پاره ولیږي.الوتکې باید د عملیاتو ل 

او هوایي ځواکونو تر یوې کچې د پوځ اعتبار ساتالی  هلږیدل هپوځ ته د ستړیا څخه نجات ورکولو. د انساني تلفاتو کچه ډیر

 ته هم ښودالی شوای.شوای. په دغه ډول پوځ خپل شتون نړیوالو 

هوایي  هوایي ځواکونو د اوږدې مودې ستراتیژیکې موخې درلودي.له. و د پیاده پوځ په عوض دنده غوښتهوایي ځواکون

ا د جنګي الوتکو پر رانیولو یو میلیارد کرونه ولګوالي شي.جټ ځواکونو عالقه درلوده چې داسې دالیل راټول کړي چې د 

 دغه وړاندیز د دفاع وزارت له لوری و نه منل شو. ښه وه چې وسایل استعمال شي. هډیر

مشر، یسپر هیلسیو د پوځ پخواني 
۹
سړی کوالی شي چې انساني تمدن د هوا څخه وران کړي او د جنګي کښتیو » وویل:  

 «په واسطه د نړۍ سمندرونه قبضه کړي خو جګړه پر مځکه په پیاده پوځونو ګټل کیږي. خو همدا شان هم وشول.

سره سره د نوي جګړې له پاره د پالن پر  د عملي ستونزو د شتون، د ستړي پوځ او د خلکو د مالتړ په اړوند د اندیښنو

جوړولو کار پیل شو. د دفاع وزیر، سیون ګیده 
۰۱
او د دفاع وزارت مشر سکرتر، اندیرس ټرولبورګ  

۰۰
د پیاده پوځ د  

 و کوالی چې پوځ پر ارامه پریږدو.ستړیا په اندیښنو پوهیدل خو دوي جوته کړه چې د سیاسي دالیلو پر بنسټ نه ش

                                                           
KiæskouPoul  - ۰ 

16-F - 8 
Jesper Helsø - ۹ 
Søren Gade - ۰۱ 

Anders Troldborg - ۰۰ 
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کله چې »چې همدغه خط په الندې ډول تعقیبیږي:  وومت له لوري خبر ورکړل شوکو تیم سلوت یونسن ته د حیسپر هیلسیو ا

ایساف ځواکونه د افغانستان جنوب ته والړ شي، ډنمارکي سرتیري به د پیاده پوځونو په مخ کې قرار لري. د دفاع وزیر او 

اتي عملید وزارت مشر سکرتر پریکړه وکړه چې د ځینو سرتیرو د خدمت موده به لنډه وي خو دا وړاندیز د پوځ د قوماندې د 

له پاره ډیر لنډ  مرکز د مشرتابه لخوا رد شوو. همدا شیبه د پوځیانو د خدمت موده شپږ میاشتي ده چې د سیمې د پیژندلو

 «وخت ګڼل کیږي.

د پوځ د قوماندي مشرتابه باید حکومت ته وړاندیز وکړي چې ډنمارک  »د پورته وړاندیز په تړاو الندې موافقې ته ورسیدل:

( تنه ۰۶۱وړاندیز وکړي چې یوه ډله پوځیان چې شمیر یي ) وتان ته پوره غونډ ونه لیږي. په بدل کې ډنمارکیانباید و افغانس

وي او ځینې کومکي دندې به هم په اضافي توګه ترسره کړي، افغانستان ته ولیږي. ډنمارکي پوځیان به د کوسوو او عراق 

اړتیا په وخت کې یوه ضربتي قوه وي چې د مالتړو هیوادونو د پاملرنې په شانې مستقالنه عملیات نه کوي خو ډنمارکیان به د 

 ورل شي، کوم چې پاول کیارسکوو اندیښنهپه دغه ډول به د پوځ اساسي قوتونه د اضافي ستړیا څخه وژغ «وړ وګرځي.

و کې ډنمارکیانو برخه د دغه پالن عملي کول به دا مانا و نه لري چې د ایساف د ځواکونو د دریم پړاو په عملیات .هدرلود

د پوځ مشر، یسپر هیلسیو د دفاع وزارت مشر سکرتر، اندیرس ټرولبورګ سره وعده کړی وه چې د مخکښانو   اخیستي نه ده.

پوځي واحد به د افغانستان په جنوب کې د دریم پړاو جګړې له پاره یوازي په پیل کې هلته وي. موخه دا وه چې ډنمارک په 

کې د مخکښانو پوځي واحد د افغانستان جنوب ته لیږي. تر دي وروسته ډنمارک دغه ډول سرتیري نه  ( میاشتو۰8لومړیو )

درلودل چې جګړې ته یي ولیږي ځکه دوي تر هغه وخت پوري بیا جګړې ته نه لیږل کیدل تر څو یو کال یي تفریح کړی 

په بدل کې د پوځ  ري کاله تفریح وکړي.نه واي. ټول سرتیري باید د امکان په صورت کې د دوو جګړو په مینځ کې د

زکال په دوبي کې ووزي او هغه سرتیري چې باید عراق ته لیږل شوی  ۶۱۱۰مشرتابه پالن درلودي چې د عراق څخه د 

 وای، هغه به افغانستان ته ولیږي.

ې وباسي. په عراق کچې ډنمارکي سرتیري په بیړه د عراق څخه زکال په پسرلي کې یوه خطرناکه سیاسي لوبه وه  ۶۱۱۲د 

و پایله یي ا نسټونو او دالیلو د ټکر احتمال ووجګړه ورځ تر بلي زیاتیدل. د ډنمارکي ګوندونو تر مینځ د جګړې د پیل پر ب

چې د شپږو میاشتو په جریان  و، ځکه: څنګه وکړای شون له پاره د معادلي حل ستونزمن ونه ښکاری ده. د تیم سلوت یونس

چې د یوی خوا مو خپل ملګري خطا ایستلي نه وي او د بلی خوا داسې ښکاره نه شوو چې لکۍ مو  کې د عراق څخه ووزو

 کوناټو کې پټه کړه او وتښتیدلو؟ په

د پیل څخه څرګنده وه چې ډنمارک ته ناممکنه ده چې په یوازي توګه د افغانستان په جنوب کې وي. د عراق د جګړې په 

پوځیان د مالتړو په توګه ولري. د پوځ مشرتابه پرته د تشویش څخه غوښتل چې د مالتړي څیر باید ډنمارک د یو قوي هیواد 

ان ډیر ښه دي. د امریکایانو د پوځ زیاته شمیره او د لوړي تکنالوژی درلودل هلمند کې تر امریکایانو، انګلیس هیواد په توګه په

نزمن کړی دي. د ډنمارک پوځیانو له پاره په ټولو برخو کې په پیاده جګړه کې د ډنمارکیانو سره ګډ کار د همیش له پاره ستو

ستونزمنه ده چې د امریکایانو د غوښتنو مطابق په جګړه کې برخه واخلي. کله چې جګړه پیل شي، ډنمارکیان په تصمیم کې 

و د امریکایان هیڅ رول درلودالی نه شي. ډنمارکي پوځ د انګریزي پوځ سره ډیر ورته والی لري او د انګریزي پوځ شمیره

د بل لوري د ډنمارکي او انګریزي پوځونو جګړه ایزه وسایل، کلتوري برخه او د جګړې په  په پرتله دومره زیاته هم نه ده.

ه پاړوند فکر کول ډیر ورته والي لري. تر ټولو مهمه دا وه چې په جنوبي عراق کې د ډنمارکي او انګریزي پوځونو ګډ کار 

یوه بریالي  په پای کې د انګریزانو تر څنګ وستۍ قدمې یاني دلګۍ پوري هم په بریالیتوب مخته تلي.تر ورتاکتیکي برخو کې 

سیاسي لوبه وه. که سیاسي چاپیریال اماده شوی وای چې ډنمارکیان د عراق څخه ووزي، د انګریزانو غبرګون به ډیر مالیم 

 کې ګډه برخه اخلي.  ، هلمندنګ د افغانستان په جګړهواي، که انګریزان پوهیدلي وای چې ډنمارکي پوځیان زموږ تر څ

مهمه دا وه چې د افغانستان په جنوب کې دندې واقعي بڼه درلوده چې د انګریزي پوځ سره یي په ګډه د ډنمارکیانو د پاره 

و وشوه خزکال په پسرلي کې د ډنمارکیانو څخه د اروزګان والیت د مسولیت اخیستلو پوښتنه  ۶۱۱۲د  مسولیت واخیستي.

لبان په اروزګان کې ډیر او هم اټکل کیدي چې طا ځکه د اروزګان والیت ډیر پراخه ووډنمارکي پوځي مشرتابه هغه رد کړه 

غښتلي دي خو په وروسته کې د اروزګان مسولیت هالنډ واخیستي. ډنمارکیانو د دومره لوی دندې د اجراً کولو ظرفیت نه 

وړی کې چې پالن جوړی دي، ډنمارکي او انګریزي افسرانو په ترتیب سره کوپنهاګن زکال په پسرلی او  ۶۱۱۲درلودي. د 

د ډنمارک پوځي اتشه په لندن کې، نیلس ک اولسن  او لندن ته څو ځلې سفرونه وکړل.
۰۶
د انګلیستان د دفاع وزارت سره  

تر ډیرو بحثونو وروسته په اهسته توګه راضي شو. د انګلیستان صدراعظم، توني بلیر 
۰۳
چې د انګریزي  لووکوښښ ک 

یر ډ پوځیانو د وتلو له پاره د عراق څخه د قناعت وړ یوه الره پیدا کړي، ځکه توني بلیر په انګلیستان کې د ډنمارک په پرتله

                                                           
Niels K. Olsen - ۰۶ 

Tony Blair - ۰۳ 
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کې  ۰۱. په ډاون سټریټ خپل محبوبیت د السه ورکړي و
۰4
 ۶۱۱۴حتی په ( لیستان د صدراعظم رسمي استوګنځي)د انګ 

ړه کې ستان په جګد افغان .خیالي پالتفورم ولريښه به یو  د جګړې پیلچې د افغانستان  يجریان درلودزکال کې بحثونو 

چې زیات پوځیان ولیږي او د امریکا سره خپل مالتړ په کلکه تایید کړي، په همدغه وخت کې به په اهسته  توني بلیر تیارو

زکال د جون په میاشت  ۶۱۱۴و د سرانو په غونډه کې چې د د ناټو هیواد ډول د عراق د خرابې جګړې څخه پوځیان وباسي.

کې په استانبول کې جوړه شوه، په همدغه دلیل توني بلیر اعالن کړل، تیار دي چې مرکزي قرارګاه او مشر جنرال د ایساف 

د ناټو په  توني بلیر زکال پیل کیږي. ۶۱۱۲په واک کې ورکړي کله چې د جګړې دریم پړاو د افغانستان په جنوب کې په 

غونډه کې وعده ور نه کړه چې څومره پوځیان به ولیږي خو د انګلیستان ددفاع وزارت د سرتیرو د لیږولو له پاره تیاری 

. نو پالن جوړونه ډیره مخته تللي وزکال په پسرلي کې راښکاره شو چې د انګریزا ۶۱۱۲ډنمارک هم د  نیول پیل کړل.

ستان په پالن کې یو ځای پیدا کړي، خو نه یي غوښتل چې پوښتنه وکړي چې انګریزان ډنمارکیانو یوازي غوښتل چې د انګلی

ولي هلمند انتخابوي او یا انګریزان څومره سرتیري د دندې د اجرأکولو له پاره لیږي. ډیره ستونزمنه وه چې سړی یي په 

 انګلیستان د پوځي طاقت په لحاظ تر امریکا دلیل وپوهیږي چې ولې انګریزانو د کندهار پر ځای د هلمند والیت انتخاب کړي.

په دوهمه درجه کې قرار درلودي نو طبعي خبره وه چې انګریزانو باید د قندهار امنیتي مسولیت پر غاړه اخیستی وای خو د 

 یان یي د عراق په جګړه کې ښکیلانګریز جنراالنو د کندهار د مسولیت پر غاړه اخیستل په داسې حال کې چې ال ډیر پوځ

، ناشوني چاره ګڼله. انګریزانو د خپل انتخاب په اړوند په رسمي توګه دالیل وړاندې کړل چې د هلمند والیت د کوکنارو وو

ه توني بلیر وروست د کر کښت مرکز دي، او د انګریزانو اصلي موخه داده چې د نشه ای توکو سره په کلکه مبارزه وکړي.

قاچاق کیږي چې زموږ د ځوانانو ژوند ته ګواښ دی، نو ځکه د هلمند امنیتي وویل چې د هلمند څخه هیروین اروپاه ته 

 .ومسولیت موږ پر غاړه اخلو

د لندن په سهیل لویدیز کې د نورت وډ 
۰5
په سیمه کې د انګلیستان د دفاع وزارت مرکز  

۰6
پریکړه وکړه چې د انګلیسي  

 ۰۲( سرتیري د ایر اسه لوټ بریګاده ۳۱۱۱پوځ )
۰۰
د ناټو د دندو د پاره چې  ځای شي. دا هغه پوځي واحد وی پر کې ځا 

یر د ا .د ناټو د دندو له پاره تیار وو الرس اولسلیو یو هنسن د مخکښانو پوځي واحدډنمارک د په همدي ډول د  تیار شوی وو

الی شواي. لویه ګټه یو بل امتیاز هم درلودي چې د هوا څخه د چورلکي یا پراشوټ په واسطه پیاده کید ۰۲اسه لوټ بریګاده 

یي دا وه چې انګریزي پوځیانو لویه ساحه د لږو سرتیرو په واسطه کنترولوالی شواي. بله خبره دا وه چې د انګریز پوځ 

. د دغو پوځیانو کوچنیو ګروپونو د عراق په څخه بیا منظمي جګړې ته تللي نه ووزکال میهني جګړې  ۰۹8۶دغه واحد د 

 د انګریزي پوځ د کړی.نه وه و د پراشوټ پوځي واحد په ټولیزه توګه په جګړه کې ګډون جګړې کې برخه اخیستي وه خ

پالن جوړونکو اساسي ستونزه دا وه چې د هلمند د حاالتو څخه پوره خبر نه وه. انګریزان د پیل څخه د معلوماتو په تړاو 

چې موخه یي یوازي د القاعده  ونه میشت ووامریکایي ځانګړي ځواک (۶۱۱ـ  ۰۱۱معیوب ګڼل کیدل ځکه په لښکرګاه کې د )

وروسته د امریکا د  .کې د سټالیت څخه کار اخیستي نه وواو د طالبانو د خوځښتونو په باره  پلویانو د مینځه وړل وو  د

څارګري ادارې لوړپوړو، پاکستاني ژورنالیست، احمد رشید ته اعتراف وکړي چې د سیمې څخه د معلوماتو نه درلودلو په 

  «دا دومره لویه غلطي وه چې د دغې غلطي په وجه د ناټو ځواکونو ډیره لویه بیه ورکړه.»جه د غبرګونو سره مخامخ شوو:و

چې وضعیت ر ځای شول، د دوي معلومات داسې وو زکال په وړی کې هلته ځای پ ۶۱۱۲د انګریزانو ځانګړي ځواکونه د 

 کې ځای پر ځای شول،( سرتیري په هلمند ۳۱۱۱انګریزانو او ډنمارکیانو )ارام دي او دغه ارامتیا به دوام وکړي. کله چې د 

ګومان وکړي چې د دغومره پوځ ځای پر ځای کول به د نشه ای توکو کار و باریان، د قومي خپل منځي ستونزو  پوځیانو

 زارت جدي و نه ګڼي.مشران او طالبان په خوځښت راولي. خو دغه اخطار د انګلیستان حکومت او د انګلیسانو د دفاع و

انګریزی جنرال ګورډوون میسینجر 
۰8
په سیمه کې د زري دار لنډ کروزر موټر په واسطه و ګرځیدي چې د کومې ځانګړې  

د تهدید لوړه  . د جنرال ګورډون ارزونه داسې وه چې په هلمند کې دنده تر کنترول الندې ده.ه شوستونزې سره مخامخ ن

دغه امیدونو د  قابو شي. ریان کې بهد څو محدودو کلونو په جپه ډول وي چې په عراق کې د بصرې  ترینه درجه به 

انګلیستان د وخت د دفاع وزیر، جان رایډ 
۰۹
وهڅولو چې په کابل کې خبریاالنو ته ووایي چې په هلمند کې به بشپړ  

ې دنده مخته وړو چې خلک، د دوي اقتصاد او موږ د افغانستان په جنوب ک»بریالیتوبونه زموږ نصیب شي. نوموړي وویل 

 « که دري کاله وروسته خپل هیواد ته ستون شو او یو ډز هم نه وي. وډموکراسۍ یي وساتو. موږ به ډیر خوشاله شو

                                                           
Downing Street 10 - ۰4 

Northwood - ۰5 
PJHQ - ۰6 

16.ssault  Air ABrigaden - ۰۰ 
Gordon Messenger - ۰8 

John Reid - ۰۹ 
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وروسته د ډنمارکي او انګریزي پوځیانو مشر انګلیسي جنرال اندریو مکی 
۶۱
نوموړي اوس په نیغه د ډنمارکي  .وټاکل شو 

په تړلو سترګو والړو او دبریالیتوب ناري مو پیل ته موږ   هلمند »زي پوځیانو د اماده ګی ارزونه وړاندې کوي:او انګری

 «ې دغه ارزونه یوه لویه غلطي ده.په پیچلي حالت پوهیدل، ویل یي چ و هغه کسانو چې د مخالفینو د جګړوکړي. ټول

الندې راولي. د پالن جوړولو پروسه د غوښتنې او باور پر مفکورې ه تر نیوکو ی جنرال د پالن جوړولو ټوله پروسنوموړ

جنرال مکې یوازې دا ډول ارزونه  «کیدلو سره سمالسي کیدالی شي. پیدا چې د ستونزو حل د را»داسې جوړه شوي وه:

کړی نه ده. ډګروال سټوارټ ټوټال 
۶۰
چې د ټایمز راشوټي پوځیانو لومړی قوماندان وپه هلمند کې د پ 

۶۶
ځپاڼې  سره په ور 

موږ په هلمند کې د قومي خوځښت او زور په اړوند معلومات نه درلودي. موږ د نشه ای توکو په اغیز »مرکه کې وایي: 

 ،د نوموړی امر« باندې نه پوهیدلو. موږ هیڅ معلومات نه درلودي او په دی هم نه پوهیدلو چې د چا سره خبري وکړو؟

رلجنرال اید بوټ
۶۳
( سرتیري د ورسپارل شوي دندې د ۳۱۱۱ي مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې  )هڅه وکړه چې پوځ 

ما کڼو غوږو ته خبري وکړي، د خلکو » . نوموړی اضافه کوي: د بوټلر ږغ بیخی وا نه وریدل شو اجرأ د پاره کافي نه دي.

دي چې وپوهیږي، موږ . هیچا د ژور سوچ وهلو له پاره سم وخت نه درلولنه انرژي په عراق کې مصرف شوی و( س۹۱)

اندریو مکی د دفاع څه کوو او کوم څه ته ور روان یو؟ د هلمند د دندې تر اجرأ وروسته دواړو، جنرال بوټلر او جنرال 

زکال یو رپوټ دا جوته کوي چې د دواړو جنراالنو د نیوکو ۶۱۱۹وزارت پریښودي. د انګلیستان د پارلمان د دفاعي کمیټي د 

ي پوځ عملیات د مشرتابه په کچه د غیري حقیقي پالن د جوړولو په خاطر په اهسته ډول د خرابیدو د انګریز»مالتړ کوي:

  ساسياتنظیم شوی. د پورته کمیټې په نظر نه وي الر طی کول. د مختتلفو وزیرانو تر مینځ د موضوع په تړاو اړیکې درست 

نوموړی وایي چې « ه.نه کړمعلومه په څرګنده توګه د پوځیانو دنده  غلطي دا وه چې د دفاع وزارت د هلمند په عملیاتو کې

نور څه باید سړي د عملیاتو  .ی وهه شو( سلنه اټکلونو باندې جوړ۴۱) ( سلنه واقعي معلوماتو او۰۱د پوځ پالن جوړونه پر )

  .يشوی ستراتیژي شتون نه درلود وای. نو ځکه یو دقیق پالن او جوړېپه جریان کې پیدا کړی 

زکال د اګست په میاشت کې یوه ګډوډه او شکمنه غونډه د ویکټوریا ۶۱۱۲د 
۶4
د سړک په یوه زیرخانه کې چې د لندن په  

مرکز کې قرار درلودي، جوړه شوه. په کوټه کې ایرکانډیشن نه و، د رطوبت بوي پورته کیدي. په غونډه کې د پوهنتونونو 

په غونډه  ، راغونډ شول.( تنه وو۳۲ارو لوړ پوړي چې ټوله )یر د بهرنیو چاستادان، پوځیان، څو بهرنیان او یو زیات شم

چې د هلمند والیت د کلتوري موضوعاتو په تړاو یي ژور معلومات درلودل او  لویه برخه هغه کسان راټول شوی وو کې

. ډانیل ونډه کې حاضر وغوښتل یي چې دغه معلومات او پوه نورو اړوندو وزارتونو ته انتقال کړي. یو ډنمارکي هم په غ

کورسکي 
۶5
زارتونو و په د بهرنیو چارو او د انکشافي چارو . نوموړي د انګلیستانانګلیستان کې وتر زده کړو وروسته په  

کې دنده اجرأ کړي وه او عملي تجربې یې په کابل او بصره کې د دندې پر وخت السته راوړي وي. نو طبعي خبره وه چې 

وني بلیر ت ، چې په مستقیمه توګه یي د انګلیسان د صدراعظم،څانګې د مرستیال په توګه مقرر شو نوموړي د نوي ارتباطي

 .لوودفتر ته معلومات ورک

، ځکه دوي زکال په وړي کې ملکي ادارو هم تالښ وکړي چې د پوځیانو سره د پالن په جوړولو کې ګډون ولري ۶۱۱۲د 

په زیرخانه کې غونډه د ډانیل کوریکس د ګروپ له پاره ډیره مهمه وه. دوي باید دغې یوې  .یو کال مخکې پیل کړی و

پوښتنې ته ځواب موندلي واي: هلمند څه ډول یو ځای دي؟ سره ددي چې د کمپیوتر څخه دري فایلونه د هملمند په تړاو راټول 

 یدل. ډیر مهم سندپه کښې ځوابونه نه موندل کشوي معلوماتونه نوموړي ګروپ ته وسپارل شول، خو ډیرو پوښتنو ته ور 

زني ډنمارکي په ډیره ، د هلمند د جغرافیایي موقعیت په اړوند معلومات موندل کیدي. انګریزان او یواچې دیرش پاڼې وو

یدلي س. په عراق کې د مشکالتو زیاتیدلو معلومات لندن ته را رد مرکز په لویدیز کې ډیر هیجان وکار پیل کړي.  انرژي سره

داسې ښکاریده چې په جنجالي هیوادونو کې په کورنیو او بهرنیو ستونزو او دنړیوالې ترهګرې پر ضد باندې بری ته  نه وه.

رې شول. د دایرسیدالی شوو. په زیرخانه کې داسې ښکاریده چې لمر پر لویدو دي چې د کوټې په مینځ کې یوه دایره رسم 

د غونډې ګډون کوونکو باید د دایرې په مینځ کې هغه «. ي جوړښت او ټولنیز حالتاقتصاد، سیاس: »په مینځ کې لیکلي و

نو ملکي  حال کې چې ټولو لستوڼې بډ وهلي وومطلب موندلي واي چې دوي یي په اړوند زیات معلومات درلودي. په داسې 

خپل  ګروپونه نورو کوټو ته سره والړل اوکارپوهانو، افسرانو ځوانو ډیپلوماټانو د یو او بل تر مینځ ګروپونه سره پیدا کړل. 

هغه کسان سره راغونډ شول د دي چارې مثبته پایله دا شوه چې  معلوماتونه یي د هلمند په تړاو د یو او بل سره شریک کړل.

                                                           
Andrew Mackay - ۶۱ 

Stuart Tootal - ۶۰ 
Times The - ۶۶ 

Ed Butler - ۶۳ 
Victoria Street - ۶4 
Daniel Korskis - ۶5 
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ډې . د ټولو احساس د غونچې تر یوې کچې یي د هلمند په تړاو معلومات درلودي. منفي پایله یي دا وه چې ستونزې بیان شوي

چې زیات شمیرې ستونزې شتون لري او حاالت ډیر پیچلې دي. کیدالی شي چې ډیرې نورې ستونزې هم وموندل  څخه دا وو

په ژوره توګه د حاالتو جاج اخیستل هیڅ وخت په بشپړه توګه د نورو د منلو وړتیا ونه  . يشي خو ځواب یي شتون نه درلود

زیرخانې په ستونزو سره مخامخ کیږي. د   ې زموږ عملیات به د کومو جديهیڅوک نه پوهیدي چپه ټولیزه توګه موندله. 

چې د واک د جوړښت او د قبیلوي سیستم په تړاو یي معلومات درلودي خو ډیر لږ کسان په هلمند  وغونډه کې داسې کسان و

په  .وو یړه توګه وران شوپه بشپ سیستمې زوړ چپه داسې حال کې  کې د دقیقو ستونزو او واقعیتونو په یوه برخه پوهیدل

سیاسي ستونزې د حکومت په ښه په هلمند کې به دغه هیجاني غونډه کې بیا هم د ملکي ادارو پالن جوړونکو فکر کولو چې 

احساس او د اړوندو لوړپوړو چارواکو په زده کړو حل شي. یوه نظریه چې وروسته ډانیل کورسکي او د ډلې مشر غیري 

 یوه غلطي دا وه چې ډانیل  ونه وګڼل دا وه چې واک په څه ډول د افغانستان په جنوب کې چلیږي؟واقعي او د پوهیدلو وړ 

کورسکي او د ګروپ مشر، مارک ایتیرینګټون 
۶6
چې  يچې د ملکي ادارو عملیات یي پالنګذاري کول، جرأت یي ونه کړ 

ي داري ورکړي. االرم ږغیدلمکنه ستونزو خبرد پوځي پالن جوړولو په تړاو په دولتي سیستم کې لوړ پوړو چارواکو ته د م

رانو چې مشل یووروسته د ټایمز ورځپاڼې ته وځکه وزیرانو غوښتل چې پوځونه هلمند ته والړ شي. مارک ایتیرینګټون  و

 .وو د اوریدلو له پاره تیار ونه غوښتل چې خراب خبر واوري، دوي یوازې د ښو خبرون

وښتل پوځیانو غ .يهم داسې نظر درلودي چې د تلوار له پاره نورو دالیلو شتون درلودمارک ایتیرینګټون او ډانیل کورسکي 

ډانیل کورسکي وایي چې زه په دی خیال کې شوم چې د هلمند په  چې د عراق په جنوب کې د ستونزو څخه خالص شي.

ډیرو خبرتیاو سره سره د د  زرموټر کې ناست یم چې د موټر پر سره به ماشیندار نصب وي.کرو دښتونو کې به په لنډ

موږ پوهیږو چې موږ د کوم خبر د اورولو له پاره » کورسکي او ایتیرینګټون له پاره د پاسه څخه داسې امر واورول شوو: 

اړتیا لرو، دا خبر د هغو زړو سیاستوالو له لوري کیدي چې په چوکۍ کې ناست وه او د دښمن سره یي د جګړې کولو تجربې 

د ماتې له پاره اساسي موضوع د پوځ او ملکي ادارو تر مینځ ګډ کار اړین دي. د مخالف سره هیڅوخت د دښمن  «درلودي.

جګړه نه بریالی کیږي تر څو د خلکو له پاره د جذب الر پیدا نه شي. په اساس کې د دښمن سره جګړه باید د سیاسي حل 

زې په پوځي برخه کې بلکې په سیاسي چاپیریال کې هم الره ولري، یاني دا چې دښمن د خلکو مالتړ د السه ورکړي، نه یوا

د چین د  زکال د مالیزیا په جګړه کې السته راوړه کوم چې ۰۹۲۱دغه تجربه انګریزانو د  ناکامه او یوازې پاته شي.

ولې امریکایانو د ویټنام په جګړه کې د غیري محبوب، په ادارې فساد کې  .امپراطوري د ماهو مالتړ مخالفین یي مات کړل

. لویدیزو هیوادونو وروسته دغه تجربې د بالکان په جګړې تجربې د جنوبي ویټنام څخه درلودېډوب او غیري موثر حکومت 

نه  ي کارونو کې السوهنه. ډنمارک په ملکاو ملکي ادارې ګډ کار ډیر اړین ووکې السته راوړي خو په عراق کې د پوځ 

زکال کې دغه موضوع د ناټو په  ۶۱۱۴په د لومړی ځل له پاره ې پوځ او ملکي ادارې ګډ کار وکړي. کوله. دغه ګډ فکر چ

د  په یو لوي کنفرانس کې ښارپه کوپنهاګن  یانو دډنمارکد جدي طرحه شوه. دفاعي چارو کې پر موافقې باندې  غونډه کې د

خو تر کنفرانس وروسته هیڅ پرمختګ ونه  الي باندې بحث کیدي، برخه واخیستلد ګډ کار پر څرنګوپوځ او ملکي ادارو 

چې ډنمارکیانو ته  فاع وزارتونو داسې رول ونه لوبولوپه وخت کې د بهرنیو چارو او د د ود هلمند له پاره د تیاریو شوو.

ي ، تالښ ینیو چارو کارکوونکي په لندن کې وود بهرکله چې  دملکي چارو د پیاده کولو له پاره د مشرتوب رول ورکړي.

ونه کړی چې په غیري رسمي توګه د دانیل کروسکي سره اړیکې ونیسي او ځانونه د دانیل کروسکي  او مارک ایتیرینګټون 

ولسن اپه لندن کې دانیل کروسکي دوه ځله د ډنمارک د پوځي اتشي، نیلس  .پوهوي چې ولې انګریزانو بیړه کولپه اندیښو و

 .مسایلو کې دخیل وو د ښو دالیلو له مخی په پوځيسره خبري کړی وي. کروسکي وایي چې نیلس اولسن 

( بجي د ډنمارک د دفاع وزیر، سوین ګیده د المان په یوه ترانسپورتي ۲( نیټه د سهار پر )۰۲زکال د اګست په ) ۶۱۱۲د 

الوتکه کې د ازبکستان څخه د افغانستان پر لوری الوتنه وکړه. د امنیتي دالیلو له مخی د دفاع وزیر ډنمارکي الوتکه چې د 

اع د وزیر د دف کوالی ، پریښودل.نه شواي رلودل اود افغانستان په فضاء کې الوتنه راکټ په مقابل کې محافظتي وسایل نه د

د سفر موخه په رسمي ډول د نوبت له مخی د ډنمارکي پوځیانو لیدنه وه. سیون ګیده همیشه په کال کې دوه ځله د هغو 

 ، د عادت له مخې لیدنه ورڅخه کول.فعالیتونو بوخت وو  ډنمارکي پوځیانو څخه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په جګړه ایزو

چې ځای پر ځای شوي دي، د دفاع د وزیر د لیدلو تجربه ولري او رسنیو هم په همیشني سرتیري باید په هغو ځایونو کې  ټول

خو دا ځل د پخوا په ډول د سرتیرو عادي لیدنه نه وه. شپږ میاشتي مخکی د ډنمارک  ډول د وزیر د سفرونو راپورونه خپرول.

رلمان پریکړه کړي وه چې ډنمارکي سرتیري باید د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای شي نو ځکه د دفاع وزیر د پوځ پا

 اع وزیر باید د افغانستان د دفاع اود پوځیانو د ځای پر ځای کولو په تړاو د دف .تولو په تیاری باندې سخت مصروف ود اس

ابل او د ایساف د مشرانو سره لیدلي واي. په فیض اباد کې د ډنمارکي سرتیرو بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو سره په ک

سره د ډنمارک د دفاع وزیر نورمال لیدنه باید تیره شوی وای، وروسته یي نور کارونه کول. د ازبکستان څخه ډنمارکي هیت 

ه هیت په ډنمارکي الوتکه کې د په شمال کې مرکزي ښار، مزاری شریف ته الوتنه وکړه. وروسته د دفاع وزیر او ورسر
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خه جوړ څ . د الوتکې سیټونه یوازې د لیلون ټوکرفیض اباد په ښار کې د جرمني او ډنمارکي پوځونو کمپ ته الوتنه وکړه

: د ونه درلودي. په الوتکه کې د معمول څخه خالف ډیر لوړ پوړي ناست و وتکې د چوکیو سره یي ورته والیچې د ال

ډیرس ټرولډبورګ انډیپارتمنت مشر، 
۶۰
، د دفاع وزارت د دوو څانګو مشران، د بهرنیو چارو د وزارت د یوې څانګې  

 مشر، د وزارت حقوقي مشر او د دفاع وزارت د څارګرې ادارې مشر، یورن اولسین
۶8
ن . په همدې توګه د پولیټیکشامل وو 

په فیض اباد کې د دفاع وزیر د سرتیرو سالمتي وغوښتل. وروسته وزیر ته د امنیت  .یو ژورنالیست هم ورسره ملګری وو

. په همدی توګه یي هغه ځایونه وزیرته وښودل چې ډنمارکیانو شو او د ډنمارکي سرتیرو د چارو په تړاو معلومات ورکړل

یوې  . وروسته دوشو یر ته وښودلمرستې ورسره کړی د بیلګې په توګه یوه ښوونځي او د اوبو رسولو کانالیزیسیون وز

بریالی پروژې څخه لیدنه وکړه. تر دغې ستړې ورځي وروسته د کابل پر لورې الوتنه وکړه. په کابل کې سیون ګیده د 

د ایساف په مرکزي دفتر کې د دفاع  ، وکتل.ردک چې د حامد کرزي د ګروپ سړی وافغانستان د دفاع وزیر، عبدالرحیم و

 نونه د نژدي څخه ولوستل او د ډیرو کلیدو مشرانو سره یي وکتل.وزیر د عملیاتو پال

( نیټه ډنمارکي هیت د ازبکستان په هوایي ډګر و ډنمارک ته په الره کې د پولیټکن د ورځپاڼې د ۰۹د اګست د میاشتي پر )

ړه، زیاتولو خبره یاده ک ژورنالیست سره مرکه وکړه چې د ورځپانې پر مخ خپره شوه. د دفاع وزیر په مرکه کې د سرتیرو د

سیون ګیده وویل: موږ به په افغانستان کې اوږده موده پاته شوو او  .( سرتیري په افغانستان کې وو۰۲۲) ځکه اوس یوازې

زما نظر دادي چې په اوږده موده کې به هڅه وکړو چې د افغانستان په مسایلو کې ګډون ولرو. د دفاع وزیر تأکید وکړي چې 

 ( سرتیري په نړیوالو دندو کې مصروف دي.۰۰۲۱د نورو سرتیرو د استولو ظرفیت نه لري ځکه زموږ )اوس زموږ پوځ 

په همدي خاطر افغانستان د نورو سرتیرو لیږل غواړي چې موږ خپل سرتیري په نورو بهرنیو هیوادونو کې لږ کړو. نوموړی 

دا به د ناټو له پاره یوه خطرناکه خبره وي چې په  د لږولو لوی چانس په کوسوو کې دي. وړاندوینه وکړه چې د سرتیرو

افغانستان کې بیا رغونه و نه شي او ثبات را نه وستالی شو. داسې حالت د ترهګرو سره مرسته کوالی شي. سیون ګیده 

چې د افغانستان د مسایلو حل به پیسي او ډیر وخت وغواړي. د دفاع وزیر څرګنده نه کړه چې سرتیري  يخبرداري ورکړ

به د افغانستان خطرناکې جنوبي سیمې ته ولیږل شي. البته دا څرګندوني هغه وخت کولي چې سرتیري په جدي توګه د عراق 

چې د عامو خلکو تر مینځ د سرتیرو د ځای پر ځای کیدو بحث  زکال د اګست په میاشت کې وختي و ۶۱۱۲څخه ووزي. د 

د کوسوو په اړوند د دفاع د وزیر  ګڼل شوی وای. اعتراف غلطي دشوی واي. کیدالی شوای چې عراق ته د سرتیرو لیږل 

لوماتیکی ستونزې را والړی کړی. کله چې پولیټکن اړوند خبر په ورځپاڼه کې ونو د پوخ مشرانو ته په بالکان کې دیپدڅرګن

خه څ وزیر د پالن خپور کړي، د رویټر خبري سرویس د پوځ د مشرتابه څخه په بالکان کې وپوښتل چې ایا تاسو د دفاع د

دفاع د وزیر غوښتنه وي. په حکومت کې د موضوع  و کوم معلومات نه لرو، دا به د؟ موږ هیڅکله په دی تړاخبرتیا درلودل

چې د راتلونکو ټاکنو له پاره د عراق څخه د پوځیانو  ه شک شتون نه درلودي. دوي تیار وود جهت ورکولو په تړاو کوم

چې د عراق د جګړې څخه  ارو وزیر، پیر ستي میولر لګیاه ووځانګړی توګه د بهرنیو چ ایستل د بحث موضوع کړي. په

چې بیا هم ډنمارکي پوځیان باید په جنګي جبهه کې وي. په همدغه دلیل د سرتیرو  کي پوځیان وباسي. ولې خو شک نه وډنمار

 .غانستان په جنوب کې پر ځای کار ووډیرول د اف

زکال  ۶۱۱۲د امریکا پوځي اتشه د :» هورس اولسلیو په حیرت کې وا نه چاجګړن ال ،پې خبريد امریکا د پوځي اتشه ناڅا

د ډنمارک یوه جزیره ده( ژ:په منی کې د مخکښانو د واحد پوځیان په بانهلم )
۶۹
کې وکتل او داسې ور ته وویل: که دغه  

ځي اتشه پو« تابوتونه د ځانونو سره یوسۍ.ستاسو درنې وسلې وي نوتاسې راته لیونیان ښکاري، اړینه یي بولم چې ډیر 

( ملي ۲،۲۲شوک وخوړي چې ډنمارکي پوځیان یي ولیدل چې درنې ماشینګړې هلمند ته نه وړي. د ډنمارکیانو درنې وسلې )

، چې پر موټر محکم و نه تړل شيوې سپکې وسلې  باید نصب نه شي. د دایم له پاره متره ماشینګړې وي چې پر موټر باندې

د ډزو په وخت کې نښان ویشتل دقیق نه وي. نوموړی ورته وویل چې دا وسله د نښان ویشتلو له پاره په هیڅ ډول مساعده 

قیقت په حنوموړی وویل چې سپکې وسلې طالبانو ته موقع ورکوي چې نژدي راشي او خپل راکټونه وکاروي. او دقیقه نه ده. 

( ملي متري ۰،۲لسلیو یوهنسن د مخکښانو پوځي واحد ته چې د ناټو سره په بیړنیو حاالتو کې مرسته کوله، )کې د الرس او

هالم مانا دا چې د بان ماشینګړي ورکول شوي وي چې پر موټر مونتاژ کیدالی شواي او د نښان ویشتولو واټن یي هم زیات وو.

انو د همدغو وسلو سره د ناټو د ځواکونو سره په ګډو تمریناتو پوځیانو ته ډیرې ښې وسلې ورکول شوي وي چې دغو پوځی

کې برخه اخیستي وه. ډنمارکیانو په ډیره ښه توګه د هسپانیا دفورټوینټورا د جزیرې 
۳۱
دښتونو او غرونو کې تمرین کړی  په 

موضوع هم جدي مطرح نه . کله چې ډنمارکي پوځیانو ډیره موده درنې وسلې استعمال نه کړي او د افغانستان د لیږدولو وو
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وه، نو پوځیانو پورته درنې موډرنې وسلې دوباره تحویل کړي. مانا دا وه چې د موډرنو دوربینونو، د شپې د وسایلو، درنو 

سلیو یوهنسن له پاره ډیره د الرس اول ماشینګړو او ځانګړو موټري وسایلو سره نوموړي پوځي واحد مخه ښه کړی وه.

وي چې د اړتیا په وخت کې کار  پرتې لې د موټري وسایلو څخه خالصي شوي وي او په ګدام کېوه چې درنې وس دردونکې

ورڅخه واخیستل شي. کله چې د امریکا اتشه د پوځي واحد څخه لیدنه وکړه، نو الرس اولسلیو یوهنسن پریکړه وکړه چې 

یل . الرس اولسلیو یوهنسن د ځان سره وودرنې وسلې په خپله موقع برابري کړي چې سرتیري په وسلو باندې ټریننګ وکړي

کله چې څو اونۍ  چې زه باید په یاد ولرم چې د دغو درنو وسلو السته راوړل زموږ له پاره د ژوند او مرګ ارزښت لري.

وروسته د عملیاتو د قوماندي په مرکز، کاروف 
۳۰
شو چې الرس اولسلیو یوهنسن په نیغه تصمیم  کې غونډه وه، چانس برابر 

. وع شو، راجيد نوموړي وړاندیز څو مشاورینو ته چې په غونډه کې ګډون درلود کو افسرانو ته خپل غوښتنه بیان کړي.نیون

الرس سوچ وکړي چې مشاورین خو په جګړه کې نه وی، دوي ولې پر جګړه ایزو وسایلو د پریکړې واک لري. په غونډه 

. الرس اړ شوو چې په نیغه د دوي په مینځ کې ډیر ځوان و رسچې ال ي( افسرانو او څو مشاورینو ګډون درلود۳۱کې )

ووایي که تاسو موږ ته درنې ماشینګړې د هغو وسایطو سره را نه کړي چې ماشینګړې ور باندې نصب شي نوزه اړ یم چې 

ر یهلته خپله داسې یو کار وکړم چې همدغه سپکې ماشینګړې پر موټرې وسایطو نصب کړم. ماته زما د سرتیرو ژوند ډ

د غونډې حالت جدي بڼه ونیوله، مشاورین والړ شول او په تنده لهجه یي وویل ته باید دا کار ونه کړي او  ارزښت لري.

غونډه یي پریښودل. د الرس هڅو ګټه وکړه. د ډنمارکي پوځي فرقي مشر، کنود بارټیلس 
۳۶
د الرس د وړاندیز څخه مالتړ  

. پایله دا شوه چې پوځیانو ، ویي ویل چې دا ولي ستونزه دهافسران چې په موضوع ښه خبر نه وو د جنګي ښوونځيوکړي. 

ته درنې وسلې ورکړه شوي. نوي وسلې تر پخوانیو وسلو چې سرتیرو پر موټرونو نصب کړي وي، قوي او د لیري واټن 

 ویشتونکي وي.

دفاعي چارو کې د هغو افسرانو له پاره چې په جګړه کې وي د د پوځ مشر، یسپر هیلسیو پوهیدي چې د مشاورینو شتون په 

 بڼه واخلي نو اړ وي. د پوځ مشر پریکړه کړي وه که په غونډو کې ستونزې جدي خنډ جوړهکړو په مخ کې ه وسایطو او زد

ای ن د کار ځیوهنس د الرس اولسلیو .اړین ووخو  ې او کړکیچ د تأثر وړنوګه میز په سوک ووهي. اندیښدي چې په پوځي ت

چې د کار ځای داسې بڼه لري چې هر څوک د خپل موقف په سوچ کې وي. الرس  ډیر نامناسب و. نوموړی فکر کولو

چې د خپل پوځي واحد سره د هلمند څخه راوګرځي، پوځ به پریږدي. د ستونزو سره  لوواولسلیو یوهنسن د ځان سره سوچ ک

درلودي. سره د دي چې دغه پوځي واحد بانهالم په نوم یادیدي، خو سرتیري  سره د پوځ په قرارګاه کې د خوښي احساس شتون

وموړي . نته د تیاري په لوړه درجه قایل وو . د پوځ مشر، یسپر هیلسیو دغه پوځي واحدد ډنمارک د مختلفو سیمو څخه وویي 

ته د  مخکښانو دغه پوځي واحد د بانهالم د ویل چې د بانهالم پوځي واحد د دندې پر وخت په لومړی قدم کې والړ وي.

، ځکه هر لوړپوړي جنرال یا لوړ پوړی میلمه به چې د دوي د کتلو د پاره راغي، پرته د ناراضیانو نوم ورکول شوی وو

 چې په ارامه یي خپلې ټولې نیوکې ټول افسران او میخانیکان داسې وو د پوځي واحد ډار څخه یي خپل نظریات ورته بیانول.

ځکه  ي نولرس اولسلیو یوهنسن په نظر د سرتیرو دا ډول کړنې د واک پر سر په شخړه کې ستونزې ډیره وبیانولي. د ال

نوموړي خپله ستراتیژې سرتیرو ته داسې بیان کړل: دا درسته ده چې شکایت وکړی تر څو حاالت مو ښه شي. مګر تاسي 

 اضي اوسئ.اجازه لري چې دري شکایتونه وکړي او دري داسې ټکي وی چې ورڅخه ر

او وروسته منفي ټکي بیان  د مثبتکه غواړي د کومې موضوع په تړاو نظر څرګند کړي نو ډیره مهمه ده چې په پیل کې 

الرس اولسلیو یوهنسن هڅه کوله چې پرسونل ته د وسایطو او موادو د کمبود په تړاو خپلې اندیښنې بیان نه کړي.  کړي.

چې هر څه ښه مخته روان دي. خو بیا هم د شپې له خوا الرس ته اندیښنې پیدا عالوه له دی څخه نوموړی باور درلودي 

و اکیدلي، د دي له پاره چې پام یي بل لوری ته وګرځي ، بهرته به ووتي او منډې وهلي. ستونزده دا وه چې د هلمند په تړ

دي او د بل لوری د پوځ څارګرې . الرس پوهیدي چې د څارګرې ادرې معلومات کافي نه کافي معلوماتو ته السرسی نه وو

. په عوض الرس یو ځوان څیړونکي، پیټر ترولسن نه درلوده ځکه په عراق کې بوخت وهادارې وخت او سړی 
۳۳
د پوځي  

چې د څیړنې له پاره یي په افغانستان کې  وموړی د دفاع وزارت یوازنی سړی ون م ته راوغوښتئ.لاکاډمي څخه بانها

 په دغه ترتیب سره پوځي واحد د هلمند په تړاو غیري رسمي سطحي معلومات تر السه کړل. پرمختګونه څارل.

د دفاع وزارت د قوماندې مرکز ډیره اندیښنه درلوده که د هلمند د خطرناکه عملیاتو په تړاو د تیاري خبر د پارلمان تر 

ه رسوایي به د حکومت او پوځ تر مینځ یوه دغ پریکړې مخکې رسنیوته ووزي نو ټول عملیات به د خاور سره برابر کړي.

 د د عراق د جګړې سیاسي ننداره وي که څرګنده شي چې ډنمارکي پوځیان تر شپږو میاشتو وروسته د عراق څخه وزي.

ې نو په مقابل کاو د جګړې د جهت تبدیلول د عراق څخه و افغانستان ته د مخالفو ګوندو پیل دالیل ډیره حساسه موضوع و
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۰۶ 
 

یسپر هیلسیو د رسنیو دغه پوښتنه رد کړه. کله چې د یسپر څخه د پوځ احتمالی ګډون د افغانستان په  ي.ه ګڼل کیداعتراف ن

ر د یسپ« پوځ هر وخت پر مختلفو پالنونو کار کوي.»جګړه کې پوښتنه وشوه، نوموړي داسې یو ګډوډ ځواب ورکړي: 

ارک بشپړ ګډون د افغانستان په جګړه کې د دی مانا لري ځواب د دی باعث شوو چې ژورنالیستان ونه پوهیږي چې د ډنم

 څخه تر عادي د بانهالم پوځیانو د دي قابلیت درلودي چې د جنرال چې د عراق څخه ډنمارکي پوځیان په بشپړه توګه وزي.

او وب په تړفغانستان د جنانژدي وي. باید ډنمارکي پوځونه حتماً هلمند ته والړ شي؟ سره د دي چې د  سرتیري پوري ډیر

ه پ چې اړینه نه ده چې سړی د هلمند په تړاو متخصص وي چې ستونزې وپیژني. واییخو بیا یي هم دلیل  ه شتهمعلومات ن

ند وله په خپله د دی څرګهلمند کې د نشه ای توکو پریمانه کر و کښت او د پاکسان د بلوچستان د نا ارامه ایالت سره اوږده پ

ګریزانو نا .ه استازیتوب پر موضوع پریکړه کولپه حقیقت کې انګریزانو د ډنمارک پ چې دنده د ستونزو ډکه ده. سیګنال و

زکال په مني کې نور امکانات ۶۱۱۲غوښتل چې هلمند ته والړ شي، د ډنمارک حکومت او پوځ دوي تعقیبول. که څه هم د 

ښه به وي چې د هلمند په بدل کې د دایکندی والیت چې غرنۍ  د بهرنیو چارو په وزارت کې ډیرو اشاره وکړه چې .هم وو

سیمه ده ، څیړنه یي وکړو او مسولیت یي واخلو. د دایکندي والیت د هزارګانو)شیعه( مسلمانانو سیمه ده چې د طالبانو سره 

مه په یوه ارامه سی ي.چې د دایکندی والیت تر هلمند لږ خطرناکه ګڼل کید ي ښې اړیکې نه لري. همدغه دلیل وچې پښتانه د

کې کیدای شي چې د عامو وګړو د پاره هم ډیر کار وکړالی شوو. په فیض اباد کې د ډنمارکیانو کارونه د عراق د جګړې 

تر سیوري الندې پټ شول. د بهرنیو چارو په وزارت کې د انکشافي کارونو مسولینو بیا هم اندیښنه درلوده چې د ډنمارکیانو 

لمند او یا بل د خطره ډک والیت کې هم د فیض اباد په شان تر سیوري الندې راشي. د دایکندی موضوع د فعالیتونه به په ه

هیڅ یو سیاستوال چې وروسته یي د ډنمارکي پوځیانو شتون د افغانستان په جنوب کې تصویب  پام څخه وغورځول شول.

په مغزو کې ځای ونیوي. سیاستوالو هیڅ وخت د ناټو د کړي، پر احتمالي الټرناټیف بحث ونه کړي. دغه نظریه د سیاستوالو 

ستونزمنه وه چې په کافي اندازه د ناټو  هیلسیو مکررو وړاندیزونو ته غوږ ونه نیوي.مرکزي قوماندې د مرکز څخه د یسپر 

ا واد نه پیدهیوادونه وموندل شي چې د افغانستان د جنوب لوري ته زړه ښه کړي. د ایساف د پالن جوړولو پر وخت داسې هی

خو د  وز په تړاو ډیر لږ ووسره د دي چې د ډنمارک معلومات د نیمر کیدي چې د نیمروز والیت مسولیت پر غاړه واخلي.

 ران سره په دوو لورو کې ډیره نژدېروز والیت د ای. د نیمیت مسولیت اخیستنه رد کړپوځ مشر په پیل کې د یاد شوی وال

نشه  د هلمند څخه ډیر زیات چستان د ایالت سره چې بی کنتروله ایالت دي، هم ګډه پوله لري.پولې لري او هم د پاکستان د بلو

تر  .ز په څرګنده د ستونزو ډک والیت ووای توکې نیمرو او وروسته د ایران د الري اروپا ته په قاچاق وړل کیږي. نیمرو

خپله واخلي. امریکا، برتانیه او ډنمارک په خپله څلورو کالو وروسته امریکایانو انرژي پیدا کړه چې د نیمروز مسولیت 

خوښه د افغانستان جنوب واخیستي. کاناډا چې د عراق په جګړه کې برخه اخیستي نه وه، د دي له پاره چې د بوش سره 

تله راړیکې نورمال حالت ته راولي نو د افغانستان په جګړه کې لوی مسولیت پر غاړه واخیستي. سره د دي چې د حاالتو په پ

( تنه لږ ښکاریدل خو بیا یي هم په کندهار کې د ایساف مشرتوب پر غاړه واخیستي خو هیره دي نه ۶۲۱۱د کاناډا ځواکونه )

هالند  .هیواد د افغانستان په جنوب کې وو هالنډ د ناټو وروستي لوی. ځواکونه هم په کندهار کې میشت وو وي چې امریکایي

چې د اروزګان مسولیت پر غاړه واخلي ځکه د اروزګان  تر ډیرو بحثونو وروسته تیار نه وستونزه درلوده، په کور دننه کې 

( سرتیرو ۰۴۱۱د مني به موسم کې د امریکا تر ډیر فشار وروسته هالند تیار شو چې د ) والیت د مال عمر کور ګڼل کیدي.

او د استرالیا پوځونه هم ورسره په درلودلو سره د اروزګان په والیت کې د ایساف مشرتوب ته غاړه کښیږدي خو امریکایان 

د عوامو په اطالع ورسولو. تقریباً تر یو کال  ( نیټه ایساف د عملیاتو پالن په جنوب کې8زکال د ډسمبر پر ) ۶۱۱8د  .وو

 او عوام په موضوع خبر شول. توالوروسته چې ډنمارکي پوځ د هلمند د تللو له پاره تیاري نیوي، نو سیاس

بهر ته د ډنمارکي سرتیرو لیږل همیشه د بهرنیو چارو د وزارت کاری ساحه ده، سره د دي چې د دفاع وزارت او پوځ ټول 

د پریکړې وړاندیز ه پر غاړه لري.عملي کارون
۳4
، وروسته د بهرنیو چارو ود دوو وزارتونو تر مینځ په ایمیل کې تبادله شو 

کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ارزونې له مخې په ( نیټه وړاندیز و۰۶نوري په )زکال ج ۶۱۱۲وزیر، پیر ستي میولر د 

ه د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دفاع وزارت داسې هڅې کړي هلمند کې د ډنمارکي پوځ د ځای پر ځای کولو په تړاو، ن

ولې د وړاندې شوي پریکړې  دي چې پارلمان فکر وکړي چې هلمند ته د سرتیرو لیږل په پارک کې چکر وهلو ته ورته دي.

ه وه چې د چې د هلمند خطر د عراق په څیر بیان شوی وي، دا هم جوته شوی ن لکې داسې نه تر سترګو کیدپه هیڅ ځای 

هلمند د پخواني والي، مالشیرمحمد اخند تر لیري کیدو وروسته طالبان په هلمند کې غښتلي شوی دي. د هلمند د حاالتو په 

تړاو پر دغه ډراماتیک پرمختګ په پارلمان کې هیڅ بحث ونه شو او چا دا پوښتنه هم ونه کړه چې دغه بدلون به د ډنمارکي 

مینځته راوړي. د دفاع وزارت څارګرې ادارې د راتلونکو خطرونو په اړوند ډیره ډیپلوماټیکه پوځ له پاره کومه راتلونکي 

ترهګریز بریدونه او د ترهګرو له لوري تهدیدونه  په ټول افغانستان کې زیات شوی دي، د ترهګریزو »ژبه و کارول: 

ې کیدالی شي ډنمارکي پوځیان په جګړه کې د پریکړې په متن کې یادونه شوی وه چ «بریدونو کچه په هلمند کې ډیره ده.

ښکیل شي چې د خطر کچه یي د افغانستان ترشمالي سیمو زیاته ده. پارلمان ته د حکومت او پوځ هغه پالن چې هلمند ته به 

 نه ووکراره کراره نور پوځیان هم ولیږول شي کله چې ډنمارکي پوځیان د عراق څخه په بشپړه توګه ووزي، معلومات 
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چې په ټولیزه توګه به د ډنمارک مرسته په هلمند کې د جګړې په دریم  د پریګړې په متن کې لیکل شوی و شوی.ورکړی 

یاست س  یسپر هیلسیو وایي چې نه وه چې دغه مرسته به یوازې پیل وي. ( تنه سرتیري وي خو دا یادونه شوی۶۹۱کې ) پړاو

چې د اړتیا په وخت  مات ور نه کړل شوو. پالن داسې ومدارانو نه غوښتل او یا هم د سرتیرو د بشپړ شمیر په اړوند معلو

( نیټه ۰۹زکال د جنوري په ) ۶۱۱۲د  ل یي د درولو غوښتنه وکړي.اکې به سرتیري تر هغه وخت زیاتیږي چې سیاستو

پریکړه 
۳5
د ښۍ لیبرال ګوند یو لوړ پوړې،  ی ځل غور الندې ونیول شول.بی څلور شپیته، پارلمان تر لومړ 

۳6
ټرولس  

ډنمارکیانو موخه داده چې په ډموکراټیکه توګه د اتنخابي  زموږ» پټ نه کړي، داسې یې وویل:لونډ پاولسن خیالي پالن 

اریکو د منځنیو پیړیو د تولسمشر، حامد کرزي سره مرسته وکړو چې ډموکراټ او باثباته افغانستان رامینځته کړي چې نور 

په ځانګړي تو ګه د سوسیالیست ګوند څخه، هولګر نیلسن  «طالبانو او د القاعده د ترهګریزې ډلې تر واک الندې نه وي.
۳۰
 

او د یو موټي لست څخه، فرانک این 
۳8
 د مباحثي جریان پیل کړي. 

پر ځای کول په کابل او وروسته د افغانستان  فرانک این وویل: سړی باید په ژوره توګه ارزونه وکړي چې د سرتیرو ځای

مختلفو برخو ته د سرتیرو لیږل د دي قابلیت لري چې په هیواد کې ثبات رامینځته کړي، ایا مناسب پرمختګ ممکن دي که 

ې پرته د دي چ هیڅوخت په پارلمان کې روان بحثونه ژور نه شول« یوازې د پوځ په استعمال سره مقاومتونه رامینځته کوو؟

 ۲۳ضد و نقیضه پریکړه د بی 
۳۹
 ځکه رنیو چارو په سیاست کې مهم ټکی وپورته پریکړه د ډنمارک د به مینځته راوړي. 

مند . د ډنمارکي پوځیانو پر استولو و هلکې د پریکړې نوی والي ته اړتیا ود ډنمارک د پوځیانو د پاته کیدلو له پاره په عراق 

خو په عراق کې د ډنمارکي پوځیانو پاته کیدل یانې د پریکړې نوی والی باندې پنځه  ووشو اعت بحثپارلمان کې یو س ته په

پریکړې په تړاو چې پارلمان لومړی او دوهم ځل بحث کولو، په مینځ کې د افغانستان ولسمشر  ۲۴ساعته بحث وشوو. د بی 

وي د لندن د هغه لوي نړیوال کنفرانس څخه چې د کرزي او د بهرنیو چارو وزیر یي ډنمارک ته په رسمي سفر راغلل. د

، و کورته پر الري، ډنمارک ته راغلل. هغه بیړنې متحد تر مشرتابه الندې جوړ شوی ووافغانستان د پرمختګ په تړاو د ملل 

 او د بیا زکال د طالبانو تر ماتولو وروسته شوی وه، لغوه شوه. لویدیز هیوادونه باید د پوځ په زور ۶۱۱۰پریکړه چې په 

خو حامد کرزي  رغونې مرستې په لوړه کچه زیاتي کړي تر څو حامد کرزي وکوالی شي پر ټول هیواد واک ټینګ کړي.

کراټییزه ی شي. د ډمواباید د پوځي او د میلیاردو ډالرو مرستو په بدل کې لویدیزو هیوادونو ته د حاالتو د ښه کیدلو اثبات وکړ

دلي سیستم باید په ښه ډول اجرأت وکړای شي، اداري سیستم باید دومره فعال شي چې ادارې کولو پروسه باید دوام وکړئ، ع

ي. په کړ انټيفساد له مینځه یوسي. برسیره پر دي باید د افغانستان ولسمشر د بشر د حقوقو او د ښځو د حقونود رعایت ګر

 دي له پاره نه دي چې القاعده په نښه کړي او د نويپریکړه کې تأکید وشو چې د لویدیز شتون نور په افغانستان کې یوازې د 

 نړیوالې ترهګري مخ ډب کړي.

پریکړې په تړاو چې په پارلمان کې د دوهم ځل له پاره بحث کیدي، یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر حامد  ۲۴د بی 

مرسته کوي. د ډنمارک د بهرنیو کرزي د ډنمارک د صدراعظم څخه مننه وکړه چې ډنمارک د نوي افغانستان په جوړولو کې 

چارو وزیر، پیر ستي میولر، د کیڼ لیبرال ګوند او د سوسیال ډموکراټانو مشرانو د ولسمشر حامد کرزي د منني پیغام څخه 

( پوښتنې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارت ۹۲ګټه پورته کړه چې پریکړه په پارلمان کې تایید شي. د بحث په جریان کې )

( پوښتنې د ژورې پاملرنې ۴۱پنځه کاله روسته چې ډنمارک پریکړه وکړه چې پوځونه افغانستان ته ولیږي، ) .څخه وشولي

د حکومت ځواب څرګنایا حکومت وړاندوینه کړی ده چې څو تنه سرتیري به مړه او ټپیان شي؟ خو د پوځ او »وړ وګرځیدلي:

تریننګ او زده کړې ورکړه شوی دي چې د دا ډول ځیانو ته داسې ارزونه شوی نه ده خو ډنمارکي پو.« او روښانه نه وو

 که د دفاع په وزارت کې مسولینو د جادوګري افغانستان د امنیتي حاالتو په نظر کې نیولو سره پوځي عملیات تر سره کړي.

ځو رو چې د پنموږ انتظار ل»نو داسې ځواب به یي ورکړي واي: ي چې د راتلونکې وړاندوینه وکړياد کریستال کاسه درلود

( سرتیري ووژل شي او همدومره سرتیري به سخت ټپیان شي. د ټپیانو زیاته شمیره به د همیش ۴۱کالو په جریان کې به )

وب شي. په نهایت پرته له دې څخه چې د همیش له پاره معی به داسې ټپیان شي( تنه ۰۱۱۱له پاره معیوب شي. او تقریباً )

ي چې د همدغو سرتیرو څخه د یو شمیر په روحي ناروغیو اخته شه ( سلنه ب۰۲او  ۲شوو سرتیرو څخه ) کې د ټولو استول

)پ ـ ټ ـ اس ـ ډ( به روحي ناروغې 
4۱
چې د جګړو، زلزلې او سیالبونه دا هغه روحي ناروغې ده  ژ:) ي.وکړته انکشاف  

ړو څخه دا روحي ناروغې ډیر منفي ځانګړی ډول د جګد انسانانو پر روح باندې خرابه اغیزه ښندې. په  د پیښیدو په وجه
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پرمختګ کوي، ناروغ ډارونکي خوبونه وینې، بی خوبه وي، همیش ډار لري، د بدن لویه برخه یي پرته د کوم دلیل څخه 

 .دردونه لري، پرځان باور د السه ورکوي، د جګ ږغ، ډزو او غالمغال په وخت کې ډیر ناارامه وي...(

و د ډنمارک د خلک ستونزو څخه خبر واي، په څه ډل به یي د سرتیرو د لیږلو سره موافقه ګړي واي؟ غومروسیاستوال د دکه 

ګوند د بهرنیو اړیکو مشر، سیون یسپیرسن 
4۰
ت ټاچړ یرزکال د انګلیستان صدراعظمي، مارګ ۰۹8۶وویل: په  

4۶
چې پر  

 ات ولرو. نو ځکه باید دا ومنو چې جګړه انساني تلفات( تنه سرتیري تلف8۱۱وویل چې کیدالی شي تر ) ارجنټاین برید کولو

په هغه وخت کې موږ  سیون یسپیرسن وایي که ما راتلونکي لیدالی نه پوهیږم چې څه ډول رایه به مې ورکړي واي. .لري

چې زموږ پریکړه د ډنمارک ګډون په جګړه کې تاییدوي. د سوسیال ډموکراټانو د هغه وخت مشر، موګنس  لووفکر نه ک

 لویکه ټافټ په هغه وخت کې داسې یو احساس درلودي چې د افغانستان جګړه به هم د عراق د جګړې په څیر خطرناکه وي.

نو زیاته پاملرنه د عراق لوري ته وه. یوازنۍ سوسیال مګر د نوموړي اټکل تر هلمند پوري ونه رسیدي. د سوسیال ډموکراټا

ډموکراټ، سوین اوکن 
4۳
ور ډنمارک به ن»چې د ګوند په دننه بحثونو کې د سرتیرو لیږل په الندې توګه خطرناکه وبلل: و 

پل چې د خ سوسیال ډموکراټانو پخوانۍ مشر و )سوین اوکن د« هم تر هغه چې موږ فکر کړی دی په جګړو کې ښکیل شي.

وروسته د سرطان په ناروغۍ مړ چې  ه شو. د کډوالو سره ډیر مهربان وکیڼ اړخې دریځ په خاطر هیڅوخت صدراعظم ن

هغه مقالې ته اشاره وکړه چې په جنوب کې وسله وال  و.( سوین اوکن د خپلې ادعا د اثبات له پاره د نړیوالو رسنیوشو

ني په ، یاهپریښودلکې وین اوکن خپله ژوره اندیښنه د ګوند په هغه کوټه . خو سد اور د سکروټو سره پرتله کړی وو مخالفین

په سوسیالیست ګوند او یو موټي لست کې د سرتیرو د لیږلو مخالفینو اندیښنه دا وه چې د  .عمومي بحثونو کې ذکر نه کړه

و د القاعدې د مشرانو د وژلو یا نیولډنمارکیانو مرسته د ایساف تر بیرغ الندې به د امریکایانو د هغه پروګرام برخه شي چې 

همداسې شوه.( ایساف د ملل متحد د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ دنده درلوده چې د افغان حکومت  )ژ: په تالښ کې دي.

. خو يحاکمیت باوري او سرتاسری کړي. برسیره پر دغه د ایساف د دندو د اجرأ کولو د پاره څرګندو قوانینو شتون درلود

یکایانو عملیات د امر
44
ه برخه د امریکا ځانګړي پوځیان ، د امریکایي پوځیانو زیاتیوالې ټولنې تر څارنې الندې نه وود نړ 

ړه کې ک. په پریړو چارواکو په ستونزو باندی خبرتیا درلودلوپچې دوي د تر شاه کیدلو کلتور نه درلودي. د حکومت لوړ وو

چې د افغانستان په جنوب کې د ټولو عملیاتو مشرتوب باید ایساف وکړي کله چې ټول قوتونه  په څرګنده توګه لیکل شوی و

ږ مو» نوموړي وویل:  .ضي نه وځای پر ځای شي. خو بیا هم د سوسیالیست ګوند مشر، هولګر نیلسن د پریکړې څخه را

یوه برخه شوو. په افغانستان کې اوس په  باید په نیغه د ترهګرو پر ضد جګړې ته ووزو، موږ به د امریکایانو د عملیاتو

بشپړه توګه نوي حالت رامینځته شوی دي چې همدا اوس موږ پریکړه ورباندې کوو. خو په پرنسیپ کې موږ په پارلمان کې 

 «پر دغه نوي حالت هیڅ بحث هم و نه کړي.

ا له . د بهرنیو چارو وزیر د بحث د ارامتید بهرنیو چارو وزیر د کیڼ اړخه ګوندونو اندیښنې په بشپړه توګه بی اساسه وګڼلي

موږ د امریکایانو د عملیاتو یوه برخه نه یوو. دا دناټو عملیات دي چې د ملل متحد تر بیرغ الندې تر سره »پاره وویل: 

نشه  د: په حقیقت کې زموږ ګډون بیا رغونه او بشري مرستې دي نو په طبعي ډول باید او داسې ادامه یي ورکړل «کیږي.

خووروسته څرګنده شوه چې ډنمارکیان د ملل متحد د « ای توکو د قاچاق وړونکوو، جګړه مارو او طالبانو څخه یې وساتو.

پریکړې پر بنسټ د امریکایي عملیاتو څخه بیل نه شول. د پارلمان د غونډې په پایله کې د ډنمارک سوسیالیست ګوند او یو 

د پورته دوو ګوندونو د ارزونې له مخې خطر ډیر زیات وه چې  رایې ورکړي.موټي لست د سرتیرو لیږل و هلمند ته منفي 

ډنمارکي پوځونه د امریکایانو تر سیوري الندې د نشه ای توکو سره په جګړه کې ورګډ شي. نو ځکه یي منفي رایه ورکړه. 

اعاده کولو له پاره تالښونه نه وه چې د پورته ګوندونو په نظر دا جګړه وه، البته د ډموکراسۍ د پراختیا او د ښځو د حقوقو د 

دغو ګوندونو ته د انتظار څخه لیري یو معلومات السته ورغي: ډنمارکي ورځپاڼې، یولند  مثبت رایه ورکول شوي واي.

پوست 
45
( نیټه د )ژ: محمد ص( کاریکاتورونه رسم کړل. دهمدغو رسمونو په وجه ۳۱زکال د سپټمبر پر ) ۶۱۱۲د  

وادونو سره چې د د جنوري میاشتي په جریان کې د اسالمي نړۍ هیوادونو، آن هغو مسلمانو هی زکال ۶۱۱۲ډنمارک د 

، په النجه واوښت. ډنمارک اندیښنه درلوده چې ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو وزیر چې ډنمارک ډنمارک دوستان وو

کیانو په مخ کې د رسنیو او د بیان ازادي د ته راغلی دي، پر موضوع به نیوکه وکړي. خو ولسشمر حامد کرزي د ډنمار

د ډنمارک سوسیالیست ګوند او یو موټي لست ډیره هڅه وکړه چې د ډنمارکي پوځیانو د لیږلو پر موضوع د  تفاهم وړ وګڼل.

پورته دوو ګوندونو د دفاع وزارت د څارګرې ادارې څخه غوښتنه وکړه  پارلمان بحث د پورته النجې په خاطر وځنډوي.

په افغانستان کې د امنیتي وضعیت نوي جاج واخیستل شي خو د دوي غوښتنه رد شوه. د فبوري په دوهمه نیټه پریکړه چې 
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 ۲۴وشوه. د بی 
46
کراټانو او کیڼ راډیکال تایید پریکړه لیک د حکومتي ګوندونو، د ډنمارک د خلکو ګوند، سوسیال ډمو 

 .کړ

کړه. ټوله پاملرنه پورته کاریکاتورونو ته وه. تر پریکړې څو ساعته وروسته  د هلمند په تړاو بحثونو پر ورځپاڼو اغیزه ونه

چې ډنمارکي سرتیري باید هلمند ته ولیږل شي، د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د العربیه تلویزیون سره په 

م وکړي، په اعتراضونو کې په منځني ختیځ کې ناارامیو دوا مرکه کې هڅه وکړه چې د رسمونو په باب توضیحات ورکړي.

 د ډنمارک ضد روحیه غښتلي شوه چې وژنې، د ډنمارک د سفارت سوځیدنه او په یو شمیر هیوادونو کې د ډنمارک پر

. هلمند د پاملرنې څخه لویدلي وه ولې رسمونو په راتلونکو میاشتو کې د ډنمارکي تجارتي توکو بایکاټ ور سره مل وو

 اید ولیږل شي، اغیزه وکړه.سرتیرو پر تیاري نیولو چې ب
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 لسم څپرکۍ

 په ډیرو جبهو کې جګړه
 زکال پورې ۶۱۰۶ـ  ۶۱۱۰د 

د ډي اف ډی اس زکال:  ۶۱۱۲اپریل 
4۰
( کانتینرونه د پوځي وسایلو بار د ۴۱۱د ډنمارکي کښتیو د شرکت په واسطه ) 

 کراچي بندر ته ورسیدل.

زکال اپریل ـ مي میاشتي: کانتینرونه په بیال بیل ډول د موټرونو په واسطه د سپین بولدک د بندر د الرې څخه د  ۶۱۱۲د 

ن کمپ په هلمند کې د باسټیوکندهار پر الر 
48
 ته رسول کیدل. 

 زکال د می د میاشتي لسمه نیټه: ډنمارکي پوځیان باسټیون کمپ ته ورسیدل. ۶۱۱۲د 

والي او حکومت د فشار په واسطه انګریزي پوځیان د هلمند والیت ټولو  (نیټې: د هلمند د۶8ـ  ۶۲ي )زکال د م ۶۱۱۲د 

ولسوالیو ته تیت شول. د پوځیانو کوچني ګروپونه د هلمند شمال، کجګي، سنګین، نوزاد او موسی قلعه او جنوب، ګرمسیر 

 ته ولیږدول شول.

خکښانو پوځي واحد باید په موسی قلعه کې د انګریزي پوځیانو ځای نیولي ( نیټه: د ډنمارک د م۶۰زکال د جوالی) ۶۱۱۲د 

 ( نیټه موسی قلعه ته ورسیدل.۶۲وای نو ځکه ډنمارکي سرتیري د جوالی پر)

 ( نیټه: د موسی قلعه مسجد په سهوه سره د بمبارد په پایله کې وران شو.۶8زکال د جوالی ) ۶۱۱۲د 

رکي پوځي، مورټن میتیسین ( نیټه: ډنما۶زکال د اګست ) ۶۱۱۲د 
4۹
 په سر کې وویشتل شو. 

 ( نیټه: دوباره انګریزي پوځیانو په موسی قلعه کې د ډنمارکي سرتیرو ځای ونیوي.۶۴زکال د اګست ) ۶۱۱۲د 

 ( نیټې: د ډنمارک د دفاع وزیر، سیون ګیده په بیړنې سفر د باسټیون کمپ لیدلو ته ورغي.۲ـ  ۴زکال د سپټمبر ) ۶۱۱۲د 

( نیټې: هیله ټور نینګ سمیټ ۶۳ـ  ۶۰زکال د نومبر ) ۱۲۶۱د 
5۱
زکال( ، پیا کیرسګورد  ۶۱۰۴)اوسنۍ صدراعظمه  

5۰
 

)د ډنمارک د خلکو د ګوند مشره چې د کډوالو سره سخت مخالفت لري( د نورو سیاستوالو سره د کمپ بوسټین، کندهار او 

  کابل څخه لیدنه وکړه.

ې زي قومانداني څخه داسد ډنمارک د مرک باید پوځیان یا د کښتۍ کارکوونکي ونه ګرځي.د پاکستان د کراچي په بندر کې 

ي قډنمارکي پوځي پرسونل باید د ترانسپورتي کښتۍ ډی اف ډی اس څخه کښته نه شي دا ځکه چې د حقو: »امر شوی و

 .«لحاظه دوي پر پردی خاوره کې وو

زکال د اپریل په میاشت کې لویه پوښتنه دا وه چې د ډنمارکیانو  ۶۱۱۲د محمد )ص( د انځورونو د چاپولو څخه وروسته د 

 ه ډول ډنمارکي سرتیرو ته ورسیږي.پوځي وسایل په مطمین

ا زړه د پاکستان حکومت زړه ن یوه میاشت وروسته د الوتکو په واسطه د افغانستان جنوب ته انتقال کیدل.ډنمارکي سرتیري 

 دومنل چې کیدالی شي ډنمارکي پوځي وسایل په ترانزیټي ډول د پاکستان څخه تیر شي. دا چې د پاکستان حکومت د محم

نو په هیڅ ډول یي اجازه نه ورکول چې د ډنمارکي پوځیانو قدم د پاکستان په خاوره  )ص( پر انځورونو سخت په غوسه وو

شبختانه زموږ کښتۍ دومره لویه وه چې کیدالی شوای، الري موټرې داخل ته ورننوزي او په داخل کې کښیښودل شي. خو

کې کانتینرونه بار کړي. پاکستاني الري موټر چې ډول ډول رنګ شوي، ځنګولي او واړه نمایشي ځیځیرونه په ځړیدل، 

 د ډنمارک څخه بار شي، په قصدي ډول ځینې څنډېدننه کیدل او کانتینرونه یې بارول. مخکې له دي چې کانتینرونه ته ۍ تکښ

ن پال قات او ماتي شوي او هم سپري پر وپاشل شوه چې زاړه معلوم شي. د کښتۍ څخه ټول ډنمارکي بیرغونه لیري شول.
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 ېمالونه په اصل کې د کوم هیواد څخه راغلي دي. کانتینرونه د پاکستان په خاوره ک اچې هیڅوک باید پوه نه شي چې د دا و

 او د بل لوري د محمد)ص( د الف وو( کیلومتره تیریدل، له یوې خوا څخه خلک په افغانستان کې د جګړې سره مخ۰۱۱)

د وسایطو  .ولو په هلمند کې د باسټیون کمپ ووروستۍ موخه د کانتینرونو د کښته ک .انځورونو پر کښلو سخت په غوصه وو

یک سومر او لوجیستیکي توکو د استولو مسول ډګروال هینر
5۶
زکال د  ۶۱۱۲خو ډنمارک هیڅکله داتجربه نه درلوده. د  و 

جون په میاشت کې باید الرس اولسلیو یوهنسن 
5۳
( تنه میخانیکان، ۰۰۱( د مخکښانو پوځي واحد سرتیري او )۰۶۱) 

چې د یوه سرتیرې وسلې، مرمۍ، روغتیایي توکې  پاره تیار کړي واي. قانون داسې و، ادارې پوځیان د استولو له کارپوهان

اشتي هلته یډنمارکي پوځیان باید کافي وسایل د ځانه سره ولري او دوي به څلور م د یوي میاشتي له پاره یو کانتینر کیدي.

 (۴۱۱پاته شي نو ځکه )

ي خو د باسټیون کمپ مخې ته یو چې وسایل د الوتکو په واسطه ولیږ یو بل دا امکان و .بار وو وکانتینرونه یې په وسایل

( میلیونه کرونه اضافي لګښت ته ۰۱۱وړوکۍ د شګلنو ډبرو هوایې ډګر شتون درلودي. الوتکو په واسطه د وسایلو لیږلو، )

چې وسایل د سمندرد الرې د کراچي بندر  لوده. دومره ډیري پیسي د منظمو الوتونو له پاره نه وي. همدغه دلیل واړتیا در

ل شول او د هغه ځای څخه د سپین بولدک د الری کندهار ته انتقال کیدل. دغه الرې ډنمارکیانو ته ډیر سرخوږی ته ولیږدو

، دلته رلوديخپل مرکز د ورکړی. د پاکستان لوری ته د پښتنو په سرحد کې )ژ: فکر کوم د چمن ښار یي موخه ده.( طالبانو

ا د وړ وسلې او نور ضروریات یي بشپړ کول او نوي کسان یي جذبول.، د اړتیا هوټرینینګ یي کا، طالبانو استراحت کولو

 چې طالبانو کوالی شواي د وسایلو پر قطارونو بریدونه وکړي. هغه ځای و

د ډی اف ډی اس د ګډ کار کولو پارتنرانو هڅه کول چې محلي ترانسپورتي شرکت ومومي. د ډنمارک د بهرنیو چارووزارت 

ن پر غاړه درلودي. دا اسانه چارې نه وي. د پاکستان بیروکراسی شهرت لري خو)ژ: د اسالم د وسایلو د ګمرکې چارو سمو

و د بمونچې سخت چلند وکړي. د پاکستان سفارت څو اونۍ د  نور هم پاکستانې چارواکې هڅولې وود پیغمبر( انځورونو 

په همدغه خاطر اړتیا وه چې د  .ر تړلی واتو او الریونونو په خاطتهدید او خطر او هم د انځورونو د رسمولو د اعتراض

د اپریل په نیمایې کې د پاکستاني مقاماتو   وسایطو د انتقال په خاطر د پاکستاني مقاماتو سره د کوپنهاګن څخه خبري وشي.

د  . په دغه وخت کې کښتۍچې ډنمارکي پوځیان باید د پاکستان په خاور کې قدم کښینږدي له لورې منفي ځواب راورسیدي

ریو تاني ال، تر څو مطمین شي چې د کښتۍ څخه د پاکسهینریک سومر تالښ کولوډګروال چې بندر ته نژدي شوی وه. اکر

سول نفر حق درلودي چې د لږ وخت له پاره د کښتۍ څخه پیاده مد کښتۍ د دریدلو په وخت کې  .په واسطه وسایط باریږي

ترانسپورت په جریان کې د ټولو خطرونو په اړوند په ژوره توګه  شي. ډګروال هینریک سومر پریکړه وکړه چې د وسایلو د

او موږ په دغه شیبه کې بل  خپل مشران خبر نه کړي. نوموړي اوس وایي چې په دغه ډول د ډیرو پوښتنو څخه خالص شوم

درلودل. د  ( ورځو د ترانسپورت په موده کې د پوځ مشرانو یوازې ښه امیدونه۰۴څه کوالی هم نه شول. د وسایطو د )

انو د سږمو سره تیری دي، بله هیڅ الر نه وه. په طبعي ډول موږ د هرې خطرې د پیښیدو انتظار لبقطار د طا ووسایط

ډګروال وایي چې موږ موټروانانو ته  درلودي. د وسایطو قطار د کراچې څخه یوې یوې الرې په بیل ډول حرکت وکړي.

ډګروال ځان ته  کت وکړي او هیڅ چا ته د رسیدو دقیق وخت مه وایاست.وویل چې تاسو د خپلو کورنیو د غړو سره حر

 کړی که کوم خطر پیښ شي نو د یوې الری وسایل به د السه ورکړو.نه دي چې موټرانو په قطار حرکت  هوتسلیت ورکا

وخت د خو هیڅ خطر پیښ نه شو، یوازې پر یوې الری ډزي وشوي خو وسایل یي ضایع نه شول. ټول وسایل پر خپل 

خت و لو سره الوتنه وکړه. تر الوتنې لږباسټیون کمپ ته ورسیدل، وروسته سرتیري د ځانګړو مهمو پوځي وسایلو او وس

ځي یستان کې پوسرتیرو سره چې په ګډه یي باید عملیات کړي وای، په انګل مخکې د ډګروال پوځي واحد د هغو انګریزي 

چنې اندیښې د راتلونکو عملیاتو په تړاو لیري شوي. انګریزي پوځیانو، ډنمارکي . ترتمریناتو وروسته کوتمرینات تر سره کړل

( سرتیرو څخه دري تنه غیري محارب شوی ۰۱۱داسې عملیات کړي دی چې په میاشت کې د )سرتیري خبر کړل چې موږ 

ړو. ډګروال الرس په دی او یا وژل شوی دي. دا یوه تیوري ده مګر دا تیوري باید وکارول شي چې ټوله ژوره پاملرنه وک

 تړاو شک نه درلود.

ډوډ مند کې ګانګریزانو جګړه ایزه پالن په هل کله چې ډنمارکیانو د منظمي جګړې له پاره تیاري نیوي، په دغه وخت کې د

چې د ایساف نوي قومندان، جنرال ډیویډ ریچارډس )انګلیسي(  الن په جوړولو کې اساسي ټکی دا ود پ .وو
54
داسې طرح  

چې ټول قوتونه په هلمند کې ځای پر ځای کړي. باید پوځیان د هلمند په مختلفو سیمو کې تیت نه شي، پرته له دي د  درلودل

کاري پالن له پاره د سر خوږ جوړوي: لږ سرتیري، ډیرې دندې په پراخه سیمه کې ستونزه ده. بله ستونزه داده کله چې 

ې وي، د غذایي موادو او مرمیو رسول یي ګران کار دي. انګریزانو ویل چې د پوځونو پوځیان په مختلفو وړو کمپونو ک
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( ۶۹۱( انګریزي سرتیري او )۳۱۱۱وروستۍ پوځي ستراتیژي داسې جوړه شوه چې ) تیتول په حقیقت کې جګړه نه ده.

ان په یستان او ډنمارک ډیر پوځیځکه د انګل کې وي. تقریباً نور سرتیري نه وو ډنمارکي سرتیري به په هلمند )ژ:لښکرګاه(

عراق کې پاته وه. د انګلیستان د دفاع وزیر، جان رایډ د خپل پوځي مشرانو څخه داسې لیکلي سند وغوښتي، که د عراق 

څخه د سرتیرو وتل وځنډول شي، بیا هم په هلمند کې د پوځي عملیاتو تر سره کول ممکن دي. وروسته پریکړه وشوه چې 

کي سرتیري باید زیاته پاملرنه د لښکرګاه، باستیون کمپ او اقتصادي مرکز، ګرشک د امنیت ساتلو ته انګریزي او ډنمار

( کیلو متر مربع په ساحه کې اوسیدل. په راتلونکي کې باید د جنوب سیمه ۰۱۱د هلمند لویه برخه خلک تقریباً د ) وکړي.

ې انګریزي او ډنمارکي پوځونه په لوړه کچه د ولسونو د پورته پوځي ستراتیژي موخه دا وه چ کندهار سره ونښلول شي.

امنیت خوندی کړي، د حامد کرزي د حکومت استازو ته امنیتي امکانات برابر کړي چې په سیمه کې عدالت تأمین او د 

 چې د هلمند تأمین شي، نو هلمندیان به وغواړيمهمو سیمو کې امنیت  کله چې په دغو حکومت واک ته پراخوالی ورکړي.

د انګریزانو له پاره دغه ستراتیژي د  په نورو برخو کې هم امنیت ور تأمین کړو، په دغه ډول به د ولس زړونه خپل کړو.

امیدونو ډکه وه. د دوي په آند په مرکزونو کې به پرمختګ راشي، وروسته به اهسته اهسته ټول هلمند ته وغځیږي. ستونزه 

زکال په وړی کې ډنمارکي او انګلیسي  ۶۱۱۲شول. څو میاشتي وروسته د  دا وه چې دغه ستراتیژي هیڅ وخت عملي نه

( مختلفو ولسوالیو ته تیت شول. دا هغه پیښه وه چې انګریزي پوځیانو یي عملي کول نه غوښتل: لږ شمیر سرتیري ۰پوځونه )

لویه غلطي د دي باعث شول  پراخو سیمو ته ولیږل شول چې پوځیانو د خپلو ځانونو څخه هم دفاع هم نه شوای کوالی. دغه

 يرتیرو د وژنو سبب هم شول. ستراتیژچې وروسته څلور کلونه یي د پرمختګ مخ ډب کړي، د ډنمارکي او انګریزي س

 دانګریزانو جوړه کړه، ډنمارکیانو د کوچني ورور په صفت د ستراتیژي په جوړولو کې برخه نه درلوده. مهمو اشخاصو 

  چې ولې د ستراتیژي څخه سرغړونه کیږي. کولوزکال په وړی کې جنجال  ۶۱۱۲

مد چې د مال شیرمح ښتلي شول، چې یو دلیل یې هم دا وواقعیت داسې بدلون وکړی چې طالبان د څو میاشتو په جریان کې غ

ورته پای توکو جنجالونه هم را اخندزاده د مالتړو سره یې الس ورکړي. په همدغه وخت کې د پخوانیو متنفذینو تر مینځ د نشه

. په همدغه وجه امنیتي حاالت د پولیسو له پاره په څلورو مهمو ښارونو، سنګین، موسی قلعه، نوزاد او کجکي کې ډیر شول

خراب شول. د ګرمسیر امنیتي وضع هم ډیره خرابه وه. یوازې د دوو غټو ښارونو، لښکرګاه او ګرشک په مرکزونو کې د 

 نرال ډیوډ د ستراتیژي د مغز حیثیت درلودي.د ج و دو ښارونولودي.دغدولت امنیتي چارواکو تر یوې کچې واک در

نوی والی، داود چې په هلمند کې قومي واک نه درلودی، نه یي غوښتل چې په نورو ولسوالیو کې د قدرت واګي د السه 

برو او عزت ورکړي.ولسمشر حامدکرزي هم په دغه ډول نظر درلودي. ټول تالښ باید شوی وای چې د کابل د حکومت ا

ساتل شوی واي. والي او حامد کرزي د انګریزانو پر مشرتابه فشار راوړي چې په نورو ناارامو ولسوالیو کې هم د حکومت 

ې پر چ وشتون حتمي کړي. په عیني وخت کې د انګریزي پوځیانو د مشرانو تر مینځ د واک پر سر کړکیچ راپورته شو

پوځي واحد، پراشوتي  انګریزي پوځیانو مهمد  ډنمارکي پوځیانو یې ډیره اغیزه وښندل.
55
، چې ووپه هلمند کې سرتیري  

مشر یې جنرال اید بوټلر 
56
چې د ټولو انګلیسي پوځیانو مشرتوب یې په غاړه  لومتره لیري په کابل کې استوګن و( کی۲۱۱) 

جنرال بوټلر مخکې د ځانګړو انګلیسي پوځیانو  درلودي.
5۰
. جنرال بوټلر په ډیرو برخو مشر و، نوموړي کاري شخصیت و 

، که څه هم نوموړی جنرال د خپل ستراتیژیک او سیاسي قابلیت له پلوه ډیر مشر، جنرال ډیویډ سره مخالف وکې د ایساف د 

ر دي ه پوک نهایي پریکړه کوي؟ برسیرړښت کې ستونزې رامینځته کړی وي. څشهرت درلودي. دغه اختالف د پوځ په جو

دا چې د ایساف په مرکزي دفتر کابل کې په دقیقه توګه څه پیښ  .ال په شخصي توګه هم سره جوړ نه وودغه دوه الیق جنر

دس جنرال ډیویډ ریچار شول، څرګند نه شول خو جنرال اید بوټلر د خپلو پوځیانو مشرتوب په هلمند کې پر غاړه واخیستي.

جنرال »کړي. د ایساف یو ملکي لوړپوړي چارواکي په لښکرګاه کې دغې پیښې ته د  یي د هغه د ستراتیژي سره یو څنګ ته

نوم ورکړي. په هلمند کې د بوټلر وروسته جنرال اندریو مکي « بوټلر یوه منظمه کودتاه
58
وړولو په وخت کې د د پالن ج 

 قوماندي ورکولو پر ګډوډ حال خبرداری ور کړي. 

دو نسخه وه. جنرال اندریو ومانده د اساسي قواو څخه بیله وه چې دا د ناوړه حالت د پیښیاو ق قومانده او کنترول قوی نه وو

مثبته پایله ونه لري. ارګانیزیشن د موخې ما هغه وخت وویل چې دغه همږغي او کمپرمایز به هیڅ وخت »اوس وایي:  مکي

خاموشه اوسم، وروسته څرګنده شوه چې دا یوه د السته راوړلو له پاره د ناروغ بڼه لري. زما څخه غوښتنه وشوه چې باید 
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 .پوځیانو د اختالف نژدي نندارچي وښه خبرتیا وه. د ایساف د کابل په مرکزي دفتر کې یو ډنمارکی پوځي د انګریزانو د 

 پورته ډنمارکي سرچینه په دی اړوند داسې وایي: 

، غوښتل یي چې بهر ووزي او جګړه وځي وټلر چې د اس ای اس پخواني پشخصاً زه داسې فکر کوم چې جنرال بو» 

درلودل. بوټلر څو ځله جنرال ډیوډ ریچاردس ته وویل چې دندې به هم وکړي. نوموړي ځیني کسان په خپل پوځي واحد کې 

ډنمارکي پوځي  «خو بوټلر ریچاردس دا هم ویل چې دی به د ناټو جنرال وي خو زه د انګریزي پوځ جنرال یم. سره وویشي

ه دښمن ک ر الس الندې پوځیان داسې روزلي وو. بوټلر خپل تکله شخ خو قانوني کله شخه پوځي ووایي چې جنرال بوټلر یو 

. په لندن کې د کینګس کالیج  وموږ ته را نه شي موږ باید ورپسي والړ شو
5۹
پروفیسور تیو فاریل  

6۱
د انګریزي پوځ پټو  

. د هغه په نظر د ډنمارکي پوځي خبري رښتیا دي. جنرال بوټلر د هلمند شمال، سنګین، موسی اسنادو ته الره پیدا کړی وه

و ځکه موږ د دغومر دا ډیر غلط عملیات وو»فاریل وایي.پروفیسور تیو قلعه، کجکي، نوزاد او جنوب، ګرمسیر ته والړي. 

ته پیدا کړي چې باید د هغه ستراتیژي له مخې وروسته داسې یو دلیل ور لویو عملیاتو له پاره کافي سرتیري نه درلودل.

پرمختګ وکړو چې په ټولو ولسوالیو کې نفوذ ولرو نه هغه پخواني ستراتیژي چې په درو سیمو )په مثلثي شکل( کې واک 

 شتون ولري.

ر درلودي کنو نوموړی څه ف وای اوس پرفیسور تیو نه پوهیږي چې که بوټلر پوځونه تیت کړي خو دا یوه بیړنۍ پریکړه وه.

او هغه به ورک شي. )ژ:  وچې موږ په طالبانو پسي ورشو وټلر وایې، ما هیڅوخت فکر نه کولوچې طالبان به څه وکړي؟ ب

دا انګریزي جنرال یو ماشوم ته پاتیږي. څنګه د جنرال بوټلر عقل دا منل چې د موډرن پوځ سره لڅي پښې طالبان مخامخ 

وروسته جنرال بوټلرداسې  زده کړی.(نه وه نرال د ګوریالیې جګړې الفبا هم جګړه وکړي؟ داسې ښکاري چې نوموړي ج

ځکه د افغان حکومت غوښتنه باید په بیړه عملي شوی وای،  ما کافي سرتیري نه درلودل، خو بله چاره نه وه » توضیح کړل:

ت ټوټال د بوټلر یو افسر، سټوار« مخکې له دي څخه چې طالبان دغه سیمې تر ولکې الندې راولي.
6۰
د خپل مشر څخه د  

ي، نو ځکه دا خو دی به د ستونزو سره مخامخ کید دا مهمه نه وه چې بولټر څه کول ټایمز په ورځپاڼه کې داسې دفاع کوي:

چې د انګریزي  لمند والي، داود وروسته دا رد کړلباید سړی په یاد ولري مخکې تر دي چې ټوله مالمتي پر هغه شي. د ه

. نوموړی اضافه کړل چې موږ ګډه پریکړه وکړه چې  د د جنګي خوځښت واک د نوموړی سره وواو ډنمارکي پوځیانو 

انګریزي او ډنمارکي  ۳۶۱۱دریو سیمو )مثلث( ستراتیژي څخه ډه ډه وکړو. داود دا هم وویل، کله چې پریکړه وشوه چې باید 

موږ افغانانو فکر نه  جریان کې ځای پر ځای شي، دا به ټوله جنګي سرتیري وي. زکال په ۶۱۱۲سرتیري په هلمند کې د 

سرتیرو په مینځ کې به مرسته کوونکي پرسونل لکه کارپوهان، کسبکاران او د لوژستیک ډله هم شامله  ۳۶۱۱چې د  کولو

سرتیرو شتون  ۶۱۱۱وو، فقط  کله چې جنرال بوټلر د وړی په پیل په هلمند کې د پوځیانو مشرتابه ته اړ ایستل ش وي.

په لندن کې  .ري وو( تنه ډنمارکي جنګي سرتی۰۶۱، د دې ډلې څخه )( تنه یې جنګې سرتیري وو8۱۱ـ ۰۱۱)چې  يدرلود

هم لوړپوړي چارواکي نه پوهیدل چې ولې د پوځیانو غوښینه برخه جنګي سرتیري نه دي. کله چې واقعیتونه په لندن کې 

ه هغ«. زه ټول مسولیت منم.»ته څرګند شول، په ناڅاپي ډول یي د ټایمز ورځپاڼې ته وویل:مرکزي لوړ پوړی چارواکی 

چې حاالت د  ډنمارک کې مشرانو ته خبر ورکړي وو، څو ځله په دفتر کې کار کولو ډنمارکي پوځي د ایساف په مرکزي

ه چې پراشوټي سرتیري په هلمند کې د د جنرال بوټلر پریکړه او د افغان حکومت غوښتن منلو نه دي. ولې هیڅ و نه شوه.

دغو پنځو ولسوالیو له پاره امنیت ونیسي، ډیر ژر څرګنده شوه چې دا پریکړه مرګونې او ناکامه وه. په همدغه وخت کې 

لو انګریزي ملګرو سره یو ځای په هلمند کې تیت شول. د ټیون کمپ کې تریننګ وکړي او د خپډنمارکي سرتیرو په باس

( ځله تر برید الندې راغلل خو هر ځل به یې ۴۴( ورځو په جریان کې )۶۲پراشوټي سرتیري د ) ۰۱۱کې  سنګین په کمپ

اغلل. ( ځله تر برید الندې ر۶8اونیو په جریان کې ) وطالبان په شاه وتمبول. په نوزاد کې د جنرال بوټلر نیپالي سرتیري د دو

( ځله د طالبانو تر برید ۳۱افغاني سرتیري په لسو ورځو کې )( ۶۴( انګریزي او )8چې ) په کجکي کې هم حالت خراب و

زکال ګرمسیر دري ځله د طالبانو تر ولکې الندې راغي چې هر ځل به دوباره انګریزي سرتیرو  ۶۱۱۲الندې راغلل. په 

 لیري پرته وه.( کیلومتره ۰۱چې د باسټیون د کمپ څخه ) مهمه سیمه د موسی قلعه پرمختګ و ونیوي. د ډنمارکیانو له پاره

 د رابیلد موسي قلعه سیمه هم یوه اوږده تراډه وه چې بزګران د موادو د رانیولو له پاره بازار ته راتلل. ښار د هلمند د رود 

ر، ک او رود د شنو کښتتونو په مینځ کې پروت دي، کوم چې بزګران مځکې کري. د تریاکو شوی کانال پرغاړه پروت دي

 چې د سی قلعه د مختلفو قومونو مر کز ووموکښت او تولید د اقتصاد مهمه سرچینه، د جرمونو او خشونت مهمه وسیله وه.

زکال  ۶۱۱۲لیري شوي والي مال شیرمحمد اخندزاده د قوم لویه برخه هلته استوګن دي. کله چې مال شیرمحمد اخندزاده په 

 ې. په حقیقت کولشمالتړي لږ  نه وویشل شول چې د دولت او پولیسوقلعه قومو د والیت د مقام څخه لیري شو نو د موسی
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یوه سیمه نه  ( اوسیدونکو په درلودلو سره داسې۳۱۱۱۱د موسي قلعه ښار د تقریباً ) .موسی قلعه په یو پوځي مرکز بدل شو

 وه چې موږ ته ښه راغالست ووایې.

ه خوښه انتخاب کړي خو ډنمارکي پوځیانو د جنرال بوټلر په یوه غوښتنه موسي قلعه داسې سیمه نه وه چې پوځیان یې په خپل

بند تلل چې د طالبانو لخوا کال پرته د کوچنی شکایت څخه هلته والړل. ډنمارکي پوځیان د انګریزانو د کوچني واحد په عوض

لته تللې ه ولیسو د مرستې کولو تهپ دد دو ورځو له پاره . د انګریزانو د مخکښه پوځیانو کوچني دلګي په موسي قلعه کې وو

 چې سیمه وساتي خه وتالی نه شوای او هم دوي اړ ووخو د طالبانو د بریدو په پایله کې انګریزي پوځیان د ولسوالی څ .وو

 . د دوو ورځو په بدل کې شپږ اونۍ هلته پاته شول. د انګریزي پوځیانوې راتللدپرته له دي موسی قلعه د طالبانو تر ولکې الن

اکماالت نه کیدل او سرتیرو هم نه شوای کوالی چې په دوامداره توګه په اونیو اونیو جګړه وکړي. خو دا دنده د ډنمارکي 

. په حقیقت کې د له نه درلوده او ښه مجهز هم نه ووسرتیرو له پاره هم ستونزمنه وه. انګریزي مخکښه دلګي درنه وس

 .وو ختلګدغو پوځیانو دنده کشف او پر مانګریزانو د 

ه اچوالی. که چیرې پوځ پنه شواي ډنمارکي پوځیانو د موسی قلعه د ښار په دننه کې هم خپل د لوړ کیفیت مهارتونه په کار 

ی درد دوا کوالیوه وړه سیمه کې د طالبانو د دوامداره څار الندې کال بند وي نو بیړنې، ناببره او ازاد جګړه ایز خوځښتونه 

( اونیو د باسټیون په کمپ کې 8ـ  ۲. ډنمارکیان د )ورکړل شوی دندې څخه ناامیده نه وونه شي. بیا هم ډنمارکي پوځیان د 

انتظار وژغوري. دغه   انتظار ویوست کوم چې کوالی یي شوای پوځیان د سړک پر غاړه بمونو څخه ته هغو تجهیزاتو

او څو ځله بیرق نیم ځوړند شو ځکه انګریزانو  په اونیو کال بند وودوي انګریزي ملګري  چې د ډنمارکیانو ته دردوونکي وو

ی قلعه څخه ډیر په همدغه وخت کې د موس .ام چاپیریال کې په ټریننګ بوخت ووتلفات لیدل خو ډنمارکي پوځیان په ار

ه ځکه طالبانو د شپې په دوربینانو سره هدفون راتلل. د طالبانو بریدونه همیشه د شپي له خوا تر سره کیدل، ډارونکي خبرونه

ي چې ډنمارکي سرتیر ري د انګریزي دلګۍ څلور برابره وو، نو ځکه امید وبله خبره دا وه چې ډنمارکي سرتی ښه ویشتل.

ي او شکله چې دا چاره تر سره شي نو به په ښار کې ګزمې وګرځي، د خلکو باور به پیدا  به طالبان په شاه تللو ته اړ باسي.

چې دغه دنده به ډارونکي وي.  لسلیو یو هنسن داسې ګومان نه کولود حکومت واک به پراخ شي. خو په ټولیزه توګه الس او

نورو ډیره اندیښنه درلوده. په ځانګړی توکه د ډنمارکي پوځونو د ورتللو په جریان کې دغه ښار ته او په کمپ کې ځای پر 

ر حرکت یوه ورځ مخکې د عملیاتي قوماندې د مرکز مشر، پاول کیاسکوو هلمند ته ت ځای کیدل، اندیښنې ډیرې پارولي.

راغي. نوموړي ارزونه وکړه چې ډنمارکي پوځونه به بل رنګه رول ولوبوي کله چې د انګریزانو ستراتیژي بدله شوه او 

عده وکړه ډګرمن بیانه میلور سره وکیاسکوو د  ه ولسوالیو کې رپیدلی وساتي. پاولپریکړه یې وکړه چې د افغانستان بیرغ پ

چې د اړتیا په وخت کې باید ډنمارکیانو ته هوایې مرستې په هروخت کې ورسیږي او دا وعده باید مخکي د ډنمارکي پوځیانو 

که ډنمارکیانو ته ګرانټي ور نه کړل شي نو ډنمارکي سرتیري به بیرته د باسټیون په کمپ کې پاته شي.  تر حرکت تایید شي.

اف د هوایې ځواک د بشپړې مرستو وعده وکړه. پاول کیاسکو ډنمارک ته والړي خو بیرته یې خپل رخصتي وځنډول ایس

ځکه نوموړي باور درلودي چې ډنمارکي سرتیرې به د دندې د عهدې څخه ووزي خو جګړه به حتماً کیږي. په داسې حالت 

، د الرې څخه یي د دفاع وزارت اول چې ډنمارک ته را روان وپ کې د عملیاتي قوماندې د مرکز مشر باید په بهر کې نه وي.

نښان ویشتونکي سرتیري چې په مجهزو ماهر یو ګروپ   د قوماندې مرکز ته ټلیفون وکړي او اجازه یې تر السه کړه چې

ه د سیاستوالو هلمند تچې وسلو سمبال دي، هلمند ته ولیږل شي. ډنمارکي مخکښو پوځیانو داسې کار پوهان نه درلودل. کله 

وند ولیږل شي که د ډنمارکیانو ژاضافه کار پوهان ، چې کیدای شي ریکړه کوله، په متن کې ځای شوي وود استولو پ پوځیانو

د دغه استثنایي حالت څخه کار واخیستل شو مخکې له دي څخه چې ډنمارکي پوځیان د موسی قلعه ته ګواښ شتون ولري. 

ې چ سن له پاره یو کوچنی بریالیتوب و. نوموړي خپل په لست کې لیکلي وهم د الرس یوهن دغه پر لوری حرکت وکړي.

، خو اړ ایستل شو چې باید خپله غوښتنه دقیقه کړي. په ځیانو سره په هلمند کې ويباید ماهر نښان ویشتونکي د ډنمارکي پو

نه مونتاژ شوي وسله ولري، غواړي. اوس نو همدي خاطر نوموړی هغه نښان ویشتونکي چې د موټرانو پر سرونو باندې در

دا چې دښمن په لیري واټن کې ویشتالی شوای، سرتیرو  ونښان ویشتونکو ان ویشتونکي ور ته منظور شول. دغوډیر الیق نښ

ته یي هم مشوره ورکوالی شواي چې څنګه ځانونه وساتي. همدغو کار پوهانو کوالی شواي هغه ودانۍ او ځایونه چې د 

لږ څه زیات وخت تیر شوو چې ښکاري پوځیان موسی قلعه ته امینځته کوالی شي، وټاکي. لورې زیات خطر ر دښمن له

( نیټه د ۶۰د جوالی د میاشتي پر )  او ډیر یې ټپیان شول. ې ډنمارکیان تر ډیر فشار الندې ووپه دغه لنډه موده ک ورسیدل.

د الرس اوسلیو یوهنسن او ورسره  شمال پر لوری وخوځیدي.( موټرو او الریو کې د ۴۱ډنمارکي سرتیرو کاروان په )

پوځیانو سره لوموړی مقاومت د الرې په اوږدو کې په دښتو کې رامینځته شوو. د پوځیانو قطار د طالبانو د موتر سیکلونو 

. و نه کړه د سپورو لخوا ترتعقیب الندې راغي. سره د دي چې ډنمارکي پوځیانو د خبرداري ډزې وکړې خو کومه ګټه یې

برسیره پر دي ډنمارکي پوځیانو و موسی قلعه ته پر الرې دري ځایه د الري پر سر د بمونو سره مخامخ شول خو خوشبختانه 

کله چې ډنمارکي  چې پر وسایطو باندې انفجار وکړي. اتحاد د وخت څخه پاته وو تلفات یې نه درلودل دا بمونه د شوروي

واټن څخه افغانستان ته رالیږل کیدل، د دفاع وزارت او د عملیاتو د مرکزي قوماندي  ( کیلومتره لیري۲۱۱۱سرتیري د )

ټول پوهیدل، کله چې ډنمارکي سرتیري د شنه زون څخه ووزي او د موسی  مشرانو د زړو ماینونو څخه اندیښنه درلوده.

و ډکې دي. کله چې په موسی وي چې د خطرونکې قلعه پر لوري حرکت وکړي، وروسته به په تنګو کوڅو کې په حرکت 
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اتو د د  مرکزي عملی قلعه کې هغې قلعه ته ورسیږي چې امنیت یي ټینګ شوی دي نو بیا څرګنده نه ده چې څه به پیښیږي.

ولو او ډیره اندیښنه یې درلوده. تیم ونسن د هر ډول پیښې امکان نه ردقوماندې مرکز مشرانو، یسپر هیلسیو او تیم سلوت ی

موږ د احتمالي موانعو په تړاو سوچ کولو. موږ د انګریزي پوځیانو څخه وپوښتل چې هلته کوم احتیاطي »یې:سلوت یونسن وا

« .؟ زموږ پوځیان ډیر را څخه لیري ووپوځیان شتون لري چې د احتمالي پیښو په وخت کې ډنمارکیانو ته مرسته ورکړي

له چې پاته شي. ک کې د څلورو څخه تر اته اونیوچې ډنمارکي پوځیان باید په موسی قلعه  الرس اولسلیو ته خبر ورکړل شو

ډنمارکي مشرانو غوښتل  ، د مرکزي عملیاتو د قوماندې د مرکزپر لوری په حرکت کې ووقلعه ډنمارکي پوځیان د موسي 

وسی قلعه کې پاته کیږي، کله به د دوي چې په دقیقه توګه دوي ته معلومات ورکړل شي چې ډنمارکي پوځیان څو موده په م

ډنمارکي مشرانو دا هم غوښتل چې په څرګنده توګه ورته وویل شي چې  عوضي سرتیري ورځي او دا به د چا پوځونه وي؟

د ټپیانو انتقال به څه ډول وي او اکماالت به څنګه کیږي؟ پوښتتنې د مرکزي قوماندې پر میز راټولي شوي خو ځواب ورکول 

تلل او موسی  چې موږ سرتیري داسې دوامداره جګړې ته دا لومړی ځل و» سلوت یونسن وایې:ه چاره نه وه. تیم یې اسان

( نیټه موسی قلعه ته ورسیدل. وروسته پنځه ورځو ۶۲زکال د جوالی پر ) ۶۱۱۲ډنمارکي پوځیان د .« قلعه داسې یو ځای و

سن یوهن د الرس اوسلیو وت یونسن په افراطي توګه خوشبینه وه.وښودل چې الرس اوسلیو یوهنسن، پاول کیاسکوو او تیم سل

چې چې الر یې داسې تعقیبوالی شوای چې پر پرده باندې لیدل چې د پوځیانو موټران مخ  موټر په یو داسې سیستم مجهز و

ط ځکه یې وسایو ن کې د بریدونو د خطر سره مخامخ وو پر وړاندې په خوځښت کې دي. ښکاره خبره ده چې پوځیان په دښت

 چې دفاع وکړای شي. داسې تنظیم کړی وو

یو دروند هیبتناکه ږغ پورته شو یاني د ولسوالی په مرکز کې په نژدی واټن مورټر 
6۶
)یو ډول وسله ده( فیر وشو چې د  

طالبانو  ټر درتنو ډنمارکي سرتیرو د پاره هغه خبرتیا وه چې د دوي له پاره په موسی قلعه کې څه پیښې انتظار لري. مو ۰۶۱

، کله شي و یا دوه کیلومترو په واټن پټهدغه وسله کیدالی شي چې د کورونو د دیوالونو شاه ته د ی ډیره خطرناکه وسله ده.

چې فیر شي، کیدالی شي هغه سرتیري چې د کمپ په غولي )ډګر( کې دي، وویشتل شي پرته له دې څخه چې د وسلې 

لږ شیبه وروسته یو هیبتناکه ږغ پورته کیږي. بمب د  ابیه برید ورباندې وکړي.موقعیت مشخص کړي او دوباره موثره ځو

( نیټه چې دوي ورځي تیری ۶8. د جوالی پر )ل ږغ واوریدل شوکمپ پر هغه بله څنډه انفالق وکړي، یو ږغ او ور پسې ب

نوزي. د ډنمارکي پوځیانو سره ، بریالي شول چې د ولسوالی مرکز ته نا د ډنمارکي پوځیانو دریم تالښ ووشوی وي، چې د

( تنه انګریزي سرتیرو، افغان پولیسو او هغه څلور ۳۱ولسوالي ته د ننوتلو په جریان کې الندې پوځیانو مرسته وکړه: )

د مورتر بریدونه جدي ستونزه وه. د  .سی قلعه ته راغلي وو( ورځي مخکی په چورلکه کې مو۰۰ډنمارکیان چې یولس)

د مورتر بمب به نښان وولي ځکه خټینو کورونو زموږ درسته ساتنه کوالی نه شواي. یا باید د مورټر وخت خبره وه چې کوم 

د بریدونو د فیریدلو ځای ړنګ شي او یا باید هغه د څار نفر چې نښان ویشتونکي ته الرښوونه کوي چې زموږ کمپ ته 

 ۰د امریکایانو یوه بم ویشتونکي ب ـ  نژدې شي، له مینځه یووړل شي.
6۳
الوتکه را روانه وه چې زموږ سره مرسته وکړي  

یا د الرښود نفر موقعیت تشخیص کړي. د مورتر ویشتونکي تر  نو ډیره هڅه کول چې د ویشتونکي اوخو زموږ پهره دارو

مورتر ږغ دومره رانژدي شو چې  هغه وخت فیرونو ته دوام ورکړي چې د بم غورځونکي الوتکې ږغ ډیر رانژدي شو. د

ډنمارکیان باوری شول چې فیرونه د ګڼو کورونو څخه د شمال برخې ته کیږي. الرس اولسلیو یوهنسن په خپل کتاب )ډنمارکي 

پړانګان( 
64
کي لاجازه ور نه کړه ځکه د ډیرو م د مورتار پر موقعیت باندېمې  ته کې لیکي:  د بم ویشتونکي الوتکي بمبار 

دي د الوتکې څخه بم وغورځول شي ته نژ  الرس اولسلیو یوهنسن پریکړه وکړه چې دوي .خلکو د وژلو احتمال ووبیګناو 

نو د کورونو څخه لیري تر څو طالبان ډار شي او ملکي تلفات رامینځته نه شي. امریکایي الوتکې ته د کمپ څخه چې د استوګ

ډنمارکي سرتیري چې د الوتکې ته یې د نښان ویشتلو الرښوونه  .( متره لیري کوارډینات ورکړل شو۴۱۱د شمال ولوري )

ځول ر، سرتیرو په مځکه ځانونه وغوناڅاپه یو هیبتناکه ږغ پورته شو کول، ږغ یې وکړ چې بمب د فیرولو په حالت کې دي.

 ېمب ټوټې ډیربد اکه اواز، د فشار امواج، دوړي او خاوري او ند بمب هیبت یښه شوی ده.او باوري شوه چې کومه غلطي پ

چې د هدف  . الرس باوري شوږغ یې ډیر لوړ ود دوړو ډکه، د انسانانو بدنونه سره کښیکښل شول او  د کمپ هوا. قوي وې

. الرس په دوړو او خاورو کې هڅه کمپ یې په بشپړ ډول ویجاړه کړی ديسوچ وکړي چې ویشتل غلط شوی دي. نوموړی 

یو متر اضافه لیري نه ښکاری ده. بل کوچني ږغ نژدي واوریدل شو چې د کوټو نازک وکړه چې د وتلو الر پیدا کړي خو تر 

ګی سرتیري تر اوسپنیز چت د الرس په مغزو کې سوچونه پیل شول چې دوهمه دل اوسپنیزه چت پر مځکه رانسکور شوو.

ډیر هسته تیریدي او  وخت ، نو ټول تر چت الندې شول؟ خو هڅه یې وکړه چې د حاالتو څخه ځان خبر کړي.الندې وو

لږ وروسته  دوړي د لږیدو په حالت کې وي چې سرتیرو د مخابرې د الری معلومات راکړي چې څوک ژوبل شوی نه دي.

کې مسجد د کمپ په هغه بله څنډه  چې وران شوی دي. مسجد و چت د اوسیدونکو الرس ته معلومه شوه چې اوسپنیزه نازک

                                                           
arcing -known as (mortar) bombs at low velocities, short ranges, and high projectilesis a weapon that fires explosive  mortarA  - 6۶

 ballistic trajectories 
B 1 - 6۳ 

De danske tigre - 64 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_%28projectile%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Trajectory_of_a_projectile
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 ،یاري وکړه. په مسجد کې څوک نه وو بیا هم د ډنمارکي سرتیرو سره بخت .یشتلی وې الوتکې په دقیقه توګه وچ پروت و

سړی کوالی شي ووایې چې یوه کوچنی غلطی وه خو د کلي د  ځاني تلفات یې نه درلودل خو بله ستونزه یې رامینځته کړه.

ی کړل چې دري ستونزې رامینځته کیدالمسجد ورانول د تخنیکي غلطي په وجه لویه ستونزه وه. د ډنمارکیانو ژباړونکو بیان 

  شي:

 من پولیس به څه ډول غبرګون وښیې؟ـ په اسالم باندې عقیده 

 ګټه پورته کړي؟ ـ طالبان به د دغې غلطی څخه په څه ډول د خپل پروپاګند له پاره

ډنمارک هغه هیواد دي ـ که چیری د ښار اوسیدونکي خبر شي چې مسجد د ډنمارکي پوځیانو په واسطه وران شوی دي او 

 کړی وه، څه ډول غبرګون به وښیې؟ چې د محمد)ص( انځورونه یې خپاره

س اوسلیو یوهنسن پریکړه وکړه چې موضوع به د ښار د سپین ږیرو جرګې ته بیان کړي. نوموړی فکر وکړی کله چې الر

بمباری یوه ورځ وروسته د ښار سپین د سپین ږیرو شورا جوړه شي پرته له ځنډه د غلطي مسولیت منم. د دغه بد نصیبه 

چې پریکړه یي ونکړای شوای چې سپین ږیري تالښي  یوهنسن دومره الس او پښه وږیري کمپ ته راغلل. الرس اوسلیو 

 خو الرس نور څه ونه کړل. ا کمپ ته راداخل شول. خطر زیات وشي که یا؟ خلک پرته د خبرتی

ته مشر یي، خلک باید : په یاد ولره چې نو ته غوږ شم، ژباړن داسې ویلي ووالرس د ځان سره وویل چې باید د ژباړن الرښ

( ۰۲خلک د کمپ په مینځ کې پر کمبله کښیناستل. مخامخ ) وپوهیږي چې ته مشر یې او دلته هره پریکړه په تا اړه لري.

ه خو الرس نفر شت وې د طالبانرې مسولین پوهیدل چې په راغلو خلکو کابانفوذه سپین ږیري کښیناستل. د پوځ د څارګرې اد

د نوموړی شاه ته د ښار لس ځوانان  خو الرس توپانچه درلوده. د امنیت له پاره هیڅوک ونه درول د غونډې په جریان کې

کښیناستل. دا ناممکنه وه چې سړي وپوهیږي چې د خلکو او ځوانانو سره وسلې شته که یا؟ الرس فکر وکړی چې باید زما 

ه تنده خلکو پ غلطي پیښه شوه. وسلیو یوهنسن خلکو ته وویل چې لویهلو له پاره یو څوک والړ وای. الرس اشاه د امنیت سات

لهجه ورته وویل، غلطي!!! د خلکو لهجه تنده شوه او د السو په حرکاتو یې په ټینګار خبري کولي. الرس اوسلیو یوهنسن 

تړاو به څیړنې وشي چې ولې داسې پیښه رامینځته شوه؟ نوموړی خلکو ته وویل زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د موضوع په 

ورته وویل چې ډنمارکیان هیڅ وخت نه غواړي چې خپل کمپ ته دومره نژدي بمباری وکړي. الرس اوسلیو یوهنسن وعده 

وستې ور وځیان( ورکړو.ورکړه چې د سیمي د کارګرانو په واسطه به بیرته مسجد جوړ کړو او لګښت به یې موږ)ډنمارکي پ

ه نقشه پ په کندهار کې د مشرتابه سره شریکي کړی وي. په پیل کې د ایساف پوځي مشرانو ټینګار وکړي چېخبري الرس 

نو ځکه باید تاوان یې ور نه کړل شي. خو دغه بیروکراټیک دلیل ژر خاموشه شو او الرس ته  کې مسجد نښاني شوی نه و

ورکړي. الرس اوسلیو یوهنسن په غونډه کې نور مسایل هم طرحه کړه. تاسو  یې اجازه ورکړه چې د مسجد د جوړولو تاوان

، چا ونه ویل چې کلینیک په ښار کې نورې څه اړتیاوي لري؟ خلکو په ارام اواز ورته وویل چې موږ به سبا فکر وکړو. هیڅ

نو ځکه د ډنمارکیانو مرستو ته  باور چاپیریال مینځته راغلی نه وښوونځي او یا بریښنا غواړو، ځکه چې تر اوسه پوري د 

سپین ږیرو ورته وویل چې ستاسي ډنمارکیانو په راتلو سره جګړه توده شوی ده، زموږ د ښار څخه   یې اړتیا نه درلوده.

ووزئ. د سپین ږیرو په شکایتونو کې د افغانستان د شخړې اساسي ټکي لیدل کیدل. خلکو امنیت غوښتي خو د ایساف د 

کې شک درلودي چې په افغانستان کې امنیت تأمین کړای شي. د الرس اوسلیو یوهنسن لنډه تشریح دا وه ځواکونو په شتون 

چې د ډنمارک پارلمان پریکړه کړی ده چې ډنمارکي پوځیان باید هلمند ته والړ شي. ډنمارکیان ځکه افغانستان ته راغلي دي 

کې پرمختګ وشي. الرس اوسلیو یوهنسن خلکو ته وویل  چې د افغانستان ولسمشر، حامدکرزي وغوښتل چې په افغانستان

چې زموږ پوځیان په هیڅ صورت د افغانستان څخه تر هغه وخت پورې نه وزې، تر څو چې د خپل حکومت له لوري امر 

په ځواب کې خلکو ورته وویل  ورته ونه شي. نوموړی عالوه کړه چې فیرونه ځکه وشول چې طالبانو پر موږ برید وکړي.

ر هغه وخت پورې به موږ پر تاسې بریدونه کوو، تر څو چې تاسې دلته شتون ولري. د سپین ږیرو غونډه پای ته چې ت

ورسیدل خو الرس اوسلیو یوهنسن وعده ورکړه چې تر خپل توان پورې به کوښښ وکړي چې په سیمه کې سوله تأمین شي، 

. دغه غونډه سره برابر ودل چې د ډنمارک د یو والیت ( سرتیري په دومره لوی ښار کې درلو۶۱۱سره د دي چې نوموړي )

 ۍ غونډه وه چې په موسی قلعه کې د خلکو سره جوړه کړه.تد ډنمارکیانو وروس

( نیټه ډنمارکي پوځیانو یوه اونۍ په موسی قلعه کې تیره کړی وه چې هره ورځ د طالبانو تر ۶زکال د اګست پر ) ۶۱۱۲د 

 توګه لومړی یې راکټ فیرولو،مولي په مع برید الندې راتلل.

. طالبانو پرته د ټاکلي پالن څخه ناڅاپي ډزې پیلولي او د نښان په ویشتولو کې ښه نه يډزو دوام وکړ انووروسته به د توپک

ـ شپږه ډزې مسلسل وشوي، د یوي پوستې څخه  هوه. ولې دا ورځ بل ډول وه. کله چې په لنډ وخت کې په ضربه ای ډول پنځ
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ډیک! ږغ وشو، می
65
)ژ: د ناز نوم دي(. مورټن میتیاسن  

66
وویشتل شو او حالت یې ډیر خراب دي. د قوماندې د  پر سر 

د مرستې له پاره باید لومړی هغه کسان چې د  مرکزي پوستي څخه الرس یوهنسن د ټپي شوي افسر ویني لیدالی شواي.

ینه پورته په چارغاوک ورشي. وروسته دوي باید د ټپونو د پاکولو سره کومک کوالی شي، هلته د کال په دننه کې پر ز

پوستې د سرتیرو د ډزو په واسطه حمایه او بلې زینې ته په چارغاوک ورپورته شي او په پروت سره ټپي ته ځان ورسوي. 

په کمپل کې وپیچي. وروسته لږ کش کړل شو او هغه موټر سایکل ته چې د  سرتیريدوي بریالي شول چې ټپي شوي 

و وکړل تر څ کې ډاکټر ټوله هغه څه چې ممکنه وو. په کوچني کلینیک کار ورڅخه اخیستل کیدي، پورته شو امبوالنس

. په دغه یوه ساعت کې الرس یوهنسن څو ځله د قوماندې د مرکز وسته د چورلکي په واسطه ولیږل شوژوندی پاته شي ور

وغتون رد باسټیون کمپ او یا د کندهار پوځي  سرتیري سره اړیکه ټینګه کړه تر څو هر څه ژر چورلکه راولیږي، څو ټپي

 دیو ټپي سرتیري یا افسر باید تر نیم ساعت زیات انتظار و نه باسي چې د چورلکې پواسطه انتقال شي. وخت  ته انتقال شي.

پاره هم د  چې د ژوندي پاته کیدلو چانس یي ډیریدي. د نورو سرتیرو د جنګي مورال له نوموړي له پاره ځکه ډیر اړین و

ه سرتیري بټپي وعده شوی وخت مراعات کول ډیر ارزښت درلودي. خو په هلمند کې څو ساعتونه تیریدل تر څو انګریزي 

چې چورلکه به د  ره کړي. موسی قلعه خطرناکه ځای وچې طالبانه یي رانسکو د چورلکو کمښت او خطر وو انتقال شول.

س یوهنس . الرتیري د روغتیایې حالت پوښتنه کولدومداره د ټپي سر  رتابهورځي په رڼا کې کښینستل. په کندهار کې مش

پوهیدي چې د کندهار پوځي مشرتابه ارزونه کوله چې ټپي سرتیري ته نجات ورکړي که یا؟ که ټپي سرتیري د ژوندي پاته 

مرستي پر رسولو باندې  کیدو چانس ونه لري نو باید د چورلکي او پرسونل ته یې خطر قبول نه شي. ولې ډنمارکیانو د

الرس یوهنسن د سټالیټ ټلیفون د الري په کندهار کې د ډنمارکي پوځیانو استازي، کالوس بیلینسټین  ټینګار کولو.
6۰
سره  

خبري وکړي او دا چې څه کیږي، معلومات یې ورڅخه وغوښتي. الرس یوهنسن دومداره فشار اچوي چې چورلکه ولیږل 

یشتل شوی دی او ژوندي دي نو ځکه د هغه انتقال باید تر ټولو څخه مخکي وشي. تاسي شي. زموږ سرتیري په سر کې و

یوهنسن د سټالیټ ټلیفون له الري په ټینګار کولي خو متوجه شو چې  سباید وعده شوی وخت مراعات کړي. دا خبري الر

ه ه خو بیا هم د ټپي حالت بدلون نه وباید غالمغال ونه کړي ځکه بی ګټې کار دي. الرس یوهنسن څو ځله تر کلینیک منډه کړ

په کندهار کې د پوځ مشرتابه ډار درلودي چې کیدالی شي چورلکه د کښینستلو او  .ژوندي و خو حالت یې کړکیچن وکړي، 

جګیدلو په وخت کې په راکټ وویشتل شي. انګریزانو پوښتنه وکړه چې کیدالی شي ټپي د کمپ څخه لیري دښت ته انتقال 

د شوه ځکه د ټپي حالت ډیر خراب و او کمپ تر رلکې د کښینستلو له پاره مساعد شرایط وي؟ دا غوښتنه رکړي چې د چو

چې د دي چارې له پاره پالن جوړ شوی وای. چورلکه کیدالی شي په ښار، یا کمپ او یا  برید الندې و. دومره وخت نه و

یان کې یوه ښه پیښه وشوه. د امریکایانو یوه توره سل متره لیري د کمپ د دروازې څخه کښیني. د همدغه خبرو په جر

چورلکه 
68
چې د دوو اپچ 

6۹
د پنځلسو دقیقو په جریان کې موسی قلعه ته راورسیدل او پیلوټ کو له خوا بدرګه کیدل، لچور  

وځیان پپه کمپ کې الوتکه نه کښینول. الوتکه څو متره لیري د کمپ د دیوال څخه کښینستل. مخکې له دي څخه چې ډنمارکي 

د چورلکې د کښینستلو امنیت ته سرتیري ور ولیږي، چورلکه کښینستل. پیلوټ چیغې کړي چې تاسو یو ټپي لري؟ پیلوټ د 

کړي پرته له دي چې د امنیت سرتیرو ته انتظار وباسي. ډیر ژر مو ټپي سرتیري  کټر سره یوځای د کمپ پر لوري منډېیو ډا

 . نوموړي سرتیري ته اطمینانتیري الس تر چورلکې پورې نیولي وسن د ټپي سرد انتقال له پاره تیار کړي. الرس یون

کله چې الرس یوهنسن د سرتیري الس خوشي کړي د  چې هر څه به ښه شي، ته اوس د ښه عالج له پاره رسیږي. لووورک

ندي ي سرتیري ژوټپمورټن  چې ټپي سرتیري به ژوندی پاته شي. څخه یې واروریدل چې موږ باور لرو یو لوړ پوځي مشر

، ځانګړی دلیل یي درلودي. د طالبانو د مخابروي ن په نښان ویشتولو کې ماهر شوی ووپاته شو خو معیوب دي. دا چې طالبا

نوی  .اره نور سړی رالیږل شوی ووخبرو دا ارویدولو څخه موږ ته پته ولګیده چې طالبانو ته د پاکستان څخه د مرستې له پ

 سیمه ایزو طالبانو سره جګړه کړی وه ځکه موږ یوه اونۍ د نو په نښان ویشتلو کې ډیر ماهر ووطالباطالبان تر سیمه ایزو 

  ویشتالی.نه شوای چې نښان یي 

 وروسته دومرهخو  یر ښه ووړي ډ زکال د اګست د میاشتی په پیل په ډنمارک کې د هوا په تړاو زیاته اندیښنه وه. ۶۱۱۲د 

 .چې هر څه یې ډوب کړلدل بارانونه په ډنمارک کې واوری

ا پوټکی د شنو شیانو راپید ډنمارکیانو د سمندر په ډیرو ځایونو کې د المبو څخه ډه ډه کول ځکه چې د اوبو پر مخ ډیر ډبل

 هخوځنده روغتون د موسی قلعه ل د پوځ مشر، یسپر هیلسیو او د دفاع وزیر، سیون ګیده نورې اندیښنې درلودي. .شوی وو

. تر یوې اونۍ وروسته د طالبانو ورځنیو بریدونو دا جوته کوله چې دا جګړه ژر پای ته نه عادي توګه فعال وپاره په غیری 
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. یسپر متوجه شو چې د انګریزانو تیوري چې ماشومانو ته به شیریني ویشي،  مخامخ جګړه وه او د کمین نیول وو رسیږي.

ې اونۍ ک په لومړی .ګړندې پرمختګ ته  ګوته په غاښ وو چنټول د حاالتو کړکیکې نه عملي کیږي. د دفاع په وزارت 

چې دا یو لیږدونکي پړاو دي. کله چې ډنمارکي پوځیان ځای پر ځای شی او طالبانو ته د خپل  لوولوړپوړو پوځیانو فکر ک

جدیت څخه خبرتیا ورکړي، حتماً به طالبان پر شاه شي. خو یوه اونۍ وروسته د بریدونو د ډیروالي کچې نور څه راته بیانول. 

د ډنمارک د عملیاتو د مرکز قوماندان جنرال هینریک ریوربو ډم 
۰۱
ته دنده ورکړه شوه چې د انګریزانو پر پوځي مرکز  

ډول کیږي. ځواب  فشار راوړي چې څه وخت د ډنمارکیانو په عوض نور سرتیري موسی قلعه ته ځي او اکماالت یي په څه

لعه د ق. د انګریزانو پوځي مشران د افغانستان په جنوب او انګلیستان کې هم د ډنمارکیانو په ډول د موسی قانع کونکي نه و

لعه ته ورسیدل، حاالت ډیر کله چې ډنمارکیان موسی ق .په حیرت کې ووچې نور هم مقاومت ډیریدي، حاالتو پر بدلون 

. زموږ ډنمارکیانو او د انګریزانو څارګرو ن به طالبان وډار کړي، یو خیال و. هرډول اټکل چې د ډنمارکیانو پوځیاخراب وو

دري اونۍ یا تر هغه ډیر وخت باید کې ل کوالی نه شواي. موږ ډنمارکیان په موسی قلعه ادارو هم د حاالتو په باب بشپړ اټک

. )ژ: د ډنمارکیانو دومداره په جګړه کې ووپاته شوی واي که موږ هغه دنده مخته بیوالی چې موږ ته راکړل شوی وه خو موږ 

ما نوموړی وایې: ز د بدلون په تړاو اقرار وکړي. اصلي دنده بیا رغونه وه.( یسپر هیلسیو وایي چې انګریزانو هم د حاالتو

 .وستونزو سره مخامخ یو ګډو دو او یادیږي چې په کوپنهاګن او لندن کې ګډه ژبه دا وه چې موږ اوس په موسی قلعه کې یو

ي مشر وځ، هڅه یي کول چې ژوندی پاته شي. ستونزه دا وه چې اید بوټلر د انګریزانو پدا پوځیان چې په موسی قلعه کې وو

دومره سرتیري نه درلودل چې د ډنمارکي پوځیانو په بدل کې موسی قلعه ته ولیږي. په موسی قلعه کې ډنمارکي پوځیان باید 

( سرتیري د رویال ایرش د ګارډ ۲۱په الندې مرسته راضي شي. )
۰۰
ي سرتیري چې د راتلو څخه او د ډنمارکیانو ښکار 

( سلنه ډیره شوه خو د ۲۱سره د دي چې د الرنس یوهنسن د سرتیرو شمیره د کومکي سرتیرو په ګډون ) .په حال کې وو

. کله چې پوځیانو د خرابو شرایطو له پاره تیاري نیوي، یوه غیري منتظره پیښه وشوه. يطالبانو بریدونو همهغسي دوام درلود

ړې سره ټکر وکړو. یوه ورځ د دفاع وزارت د ستراتیژی او پالن هغه دا چې ډنمارکیانو سوله ایزو دندو د هلمند د سختي جګ

جوړولو مشر پوځي، تیم سلوت یونسن په یوه غونډه کې په مودبانه ډول یاد کړه چې زموږ سرتیري په دښتو کې د یخ څخه 

شه د سپورت په لرزیږي. په دغه شیبه کې د بحري قواو مرستیال ادمیرال انفالق وکړي او په تنده لهجه یې وویل: والړ 

اړوند توکې رانیسه په الوتکه کې افغانستان ته ولیږه، چې بیا دی شکایت وا نه ورم. جنرال مغازو کې دستکښې او د خوب 

هینریک ریوربو ډم پر انګریزانو فشار راوړي چې باید د ډنمارکي سرتیرو په بدل کې انګریزي پوځیان موسی قلعه ته 

د انګریزانو د دغه کمزوري حالت څخه په ګټه اخیستنه کوالی شوای چې سیاسي لوبه خپل  ولیږي. سره د دي چې ډنمارکیانو

رسنیو د ورځنیو جګړو په اړوند  په ګټه پای ته ورسوی خو د ډنمارک حکومت نه غوښتل په دغه لویه لوبه کې ګډون وکړي.

حدود اکثریت سرتیري د عراق جګړې ته دا چې حکومت په مد دفاع وزیر سیون ګیده مهمه موخه دا وه: لیکنې پیل کړي. 

، نو حکومت باید هڅه کړي وای چې د افغانستان د يولیږل، خو د افغانستان د جګړې له پاره لوی اکثریت شتون درلود

سیون ګیده د اکثریت د مالتړ په ارزښت پوهیدي. دا سیاسی خطرناکه لوبه وه  جګړې د اکثریت مالتړ د السه ور نه کړي.

ډول د ډنمارکي سرتیرو د ژوند په تړاو بحثونو جریان درلودي. دغه بحثونه د حکومت سیاسي بنسټ د  چې په ورځني

ې چې ورځنی اجندا ته ی مارکي سرتیرو د وژل کیدو موضوع وبریالیتوب او ناکامي په اړوند ورانوي. یوه لویه ستونزه د ډن

ې ولې پوځ د سیاسي موخو د لوبو له پاره استعمالیږي. همدا ډول په پوځ کې یو مقاومت رامینځته شوو چ بدلون ورکړي.

پوځ په طبعي ډول د سیاسي پریکړو د الرښود مطابق دندې سرته رسوي خو د عراق په جګړه کې ګډون د پارلمان د کوچنې 

ه خپل تړي پډیره کي پریکړه یو استثنایي چاره وه. د دفاع د وزیر سیون ګیده مهمه وسله دا وه چې د افغانستان د جګړې مال

سوینډ ایج ینسبیوپراخه حوصله او د زړه د راز په ویلو سره وساتي. سیون ګیده د پخواني دفاع وزیر، 
۰۶

په پرتله د سیاسي   

. مګر پټ رازونه چې په موسی قلعه کې ډنمارکي پوځیان يکارپوهانو په نظر د پارلمان د سیاسیونو سره ښه ملګرتوب درلود

 ل.ګریوان دي، نه رسوا کو ره الس اود سختو شرایطو س

( نیټه یولنډ پوسټن ۳زکال د اګست پر ) ۶۱۱۲سیون ګیده د 
۰۳
: دا یوه ډیره خطرناکه ته د سرتیرو په اړوند داسې وویل 

د ورکړل شوي دندې د پاره ښه روزل شوی دي. په او موږ د نورو بریدونو په انتظار کې یوو. ولې زموږ سرتیري  سیمه ده

وزیر د پولیټیکن د ورځپاڼې سره په مرکه کې ټینګار وکړی چې سیاستوالو ته چې سرتیري هلمند ته همهغه ورځ د دفاع 

موږ خپل ډار تایید کړي، خو پر ما د دفاع د وزیر په توګه او د پارلمان پر :»ات ورکړل شوی ووولیږل شي، بشپړ معلوم

 «چې د تهدید خطر زیات دي. وو چې د پریکړې په وخت کې مو ویلیغړو باید خراب تاثیر ځکه ونه کړي 

                                                           
Henrik Rørboe Dam - ۰۱ 

Royal Irish Guards - ۰۰ 
Svend Aage Jensby - ۰۶ 

posten -Jyllands  - ۰۳ 



۶5 
 

. مهمه دا وه چې د سوسیال ډموکراټانو د دفاعي کمیسون مشر، ال تر اوسه تر تهدید الندې نه و د هلمند د جګړې څخه مالتړ

پیرکولوند 
۰4
. د پولیټکن د ورځپاڼې سره د دفاع وزیر وویل چې زما په اند د موسی هم د ډنمارکي پوځ څخه مالتړ کولو بیا 

ستونزې لنډ مهاله دي. د افغانستان په جنوب کې طالبانو ته اجازه ورکړه شوی وه چې پرته د مزاحمت څخه ژوند وکړي. قلعه 

چې د بهرنیو پوځونو په شتون کې د خپل پایښت اوشتون له پاره تیاري ونیسي. سړی  غه حالت طالبانو ته موقع ورکړی ود

زغم ازمویه. په دغه وخت کې چې د دفاع وزیر په مرکه کې د حاالتو د یې ردوالی نه شي چې طالبانو د ناټو د پوځونو 

( نیټه د غرمي په ۰د اګست په ) ارامتیا په تړاو خبري کولي، په همدغه وخت کې د دفاعي چارو د کمسیون بیړنۍ غونډه

د ګډون والو ناری نۍ غونډې د معمول له مخې د خوښیو غونډې وي. په سهارنۍ غونډو کې به ښه ار. سهشوه راوبلل وخت

. کله کله به د دفاع وزیر د غرمي په ډوډۍ کې لوړو پوړو چارواکو ته د پارلمان په کانتین کې له پاره برابر شوی وو

 معلوماتونه ورکول.

غونډه کې  جلسه دایره شوه. پهکې ( نیټه په غونډه کې یوازې قهوه وه او د دفاع د وزارت د غونډو په تاالر ۰د اګست په )

ې لسو د وزیر په څنګ کو شمیر لوړ پوړو لخوا چې یسپر هی. د دفاع وزیر، سیون ګیده د پوځ د یشي غیری عادی نه و هیڅ

لوی درستیز، یسپر هیلسیو باید شخصاً حاضرینو ته په موسی قلعه کې د سختې جګړې معلومات  ، بدرګه کیدي.روان وو

ت لوړ پوړو استازو ورکړی واي. نوموړي ویډیویې کلیپونه، انځورونه او نقشه د ځان سره درلودل. د بهرنیو چارو د وزار

عي چارو مسول، هولګر نیلسن فوراً احساس کړه . د سوسیایست ګوند د دفاهم ګډون کړی وو. په غونډه کې سیاستوال لږ وو

چې موضوع جدي ده. نوموړي سوچ وکړی چې د دفاع د وزیر سره په غونډه کې هروخت خوشالي وه خو نن موضوع بل 

. هولګر نیلسن وایې چې جدیت وارخطا نه ښکاریده خو ډیر جدي و چا ځانګړی تبصره ونه کړه. یسپر هیلسیو ډول ده. هیڅ

 .یر زیات دي چې موږ یې اټکل کړی وو. په موسی قلعه کې مقاومت تر هغه ډه څرګند ووپه خبرو کې د ورای د پوځ د مشر

ل کیدل چې په غیري مصونه چاپیریال کې سرتیري په خیمه کې پراته دي، دکله چې د ډنمارکي سرتیرو انځورونو ښو

چې  لوونسن د موسی قلعه پر لوري حرکت کرس یوهکله چې ال سیاستوال د چوکیو څخه ورپورته او انځورونه ته ځیر شول.

د هغه سرتیرو سره د مرستې له پاره ورشي، چې په سیمه کې بند پاته دي د غونډې پر ګډون کوونکو ډیره اغیزه وکړه. کیڼ 

راډیکال د دفاعي چارو د کمسیون مشر، هیلویګ پیټرسن 
۰5
ي ه چې ګډون کوونکپه یاد راوړي چې دا یوه ځانګړې غونډه و 

لوړ پوړو افسرانو په ډنمارکي سرتیرو ویاړ کولو چې په دومره سختو شرایطو کې د ورکړل شوو دندو  .پر ګوتو ناست وو

د کړه چې موږ دوام ید عهدې څخه وتالی شي خو د دوي په تړاو ډیر اندیښمن هم شول. سره د دي چې د پوځ مشرانو تای

طرناکو پوستو کې ځای پر ځای شي خو پوځي مشرانو و نه کوالی شوای ورکوو او انګریزان به ژر په موسی قلعه کې په خ

چې د غونډې برخوالو ته د ارامتیا احساس ورکړي. په غونډه کې سیاستوال وپوهیدل چې د پوځ مشران اوس هم امید لري 

ول دندې پر غاړه چې په موسی قلعه کې د ډنمارکي سرتیرو ځای پر ځای کول به لنډ مهاله وي. کله چې ایساف په درست ډ

 ه عملیاتو بدله او خطر به نه وي.واخلي نور به د ډنمارکي پوځیانو دنده د سولې پ

موږ ته معلومات راکړل شوو، پوه شولو چې کې د سوسیالیست ګوند څخه هولګر نیلسن وویل: کله چې د اګست په میاشت  

پریکړه  (۲۴ب ـ )په پارلمان کې د  میاشتي مخکېشپږ ډنمارکي سرتیري په نیغه په جګړه کې ښکیل دي، خو کله چې موږ

 ځکه ډیرو ر هیلسیو د غونډې څخه ډیر راضي و، موږ اټکل نه وه کړي چې سرتیري به په جګړه بوختیږي. یسپ وکړه

چې په حاالتو زیات وپوهیږي ځکه چې رسنیو او خلکو ته درست  یه. د سیاستوالو له پاره اړتیا وپوښتنو ته یې ځواب ووا

وویالی شي. د پوځ مشر متوجه شو چې د غونډې برخوال د ډنمارکي سرتیرو خطرناک حاالت ته په موسی قلعه کې  ځواب

 د پوځ مشر د غونډې ځکه راضي شو ژوره پاملرنه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې ډنمارکي سرتیري جوړ او سالم واوسي.

د غلطي په پیداکولو پسي نه ګرځي خو یوی موضوع ډیر  چې د سیاستوالو د خبرو څخه ورته معلومه شوه چې دوي یوازې

څخه هم ورماو لیدل چې ډیرو سیاستوالو عالقه ښکاره کړه او په غونډه کې برخه واخیستل او دغسي انتظار : » يمایوسه کړ

 «چې سرتیري ستونزو او جګړې ته ولیږل. کیدي. همدغه سیاستوال وو

 یونسن( تنو نورو ښکاري سرتیرو سره اریک ۹د )
۰6
راورسیدل.  کیدو څو ورځي وروسته موسی قلعه تهد مورټن تر ټپي  

رغلو سرتیرو دنده دا وه چې امنیتي حالت ښه کړي او خپلو ملګرو ته مورال ورکړي. د دغو ښکاري سرتیرو راتلل ود نوو 

ي څخه دوي ورځي د کمپ پخوانیو سرتیرو ته نوي امید او مورال ورکړي. د پورته یادي شوي اضطراري پوځي غونډ

وروسته د موسي قلعه څخه یو عجیب معلومات راورسیدي: ډنمارکي سرتیري د کمپ څخه په سل متري کې د وچو خاشو په 

مینځ کې یو روښنایې ولیدل چې کوم شي د لمر د وړانګو سره په تماس ځلیږي. سرتیري په دوربین کې ورته وکتل او ویې 

اڅخه ر یونسن رغاوک کمپ ته رانژدي کیږي او غواړې د تیري پیښې په ډول بیا هم لیدل چې یو طالب وسله په الس په چا

                                                           
Per Kaalund - ۰4 

Helveg petersen - ۰5 
Erik Jørgensen - ۰6 
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یي  ې طالبچ ایرک یونسن سل په سل کې باوري و ووژني. ډنمارکي سرتیري په بیړه ډز ورباندې وکړي او هغه یې وواژه.

بل  او یو ې ټپیان کړي ووسرتیري یې په سر ک چې ډنمارکي سرتیري، مورټن او یو انګریزي وویشتي. دا هغه طالب و

ډنمارکي سرتیري په معجزه ډول ورڅخه خالص شو ځکه ګولۍ یې په اوسپنیزه خولی کې ومښتل. ایرک یونسن پراخې 

 د لوړ پوړو .ډیرو ځانګړو دندو ته لیږل شوی وو تجربې درلودي. نوموړي مخکې په عراق کې

 هنوموړي د طالبانو نښان ویشتونکي ت .ه شوی وپه توګه هم پات چارواکو او د بهرنیو چارو د وزارت د استازو د باډي ګارډ

ایرک یوهنسن اوس  چې کیدای شي دغه طالب ډیر نژدي راځي او ورسته ډزې کوي. لوو. ایرک اټکل کپه حیرت پاته و

ای ځ وایي: موږ د مسلکي نښان ویشتونکو په توګه لومړي فکرکولو چې په څومره واټن کې لیري ځای پر ځای شوو؟ کوم

اوسوو؟ ایرک یوهنسن په المان کې د دوو اونیو له وکو چې نښان وویشتل شي؟  نور څه وکړو چې ښه نښان ویشتونکي اوټ

و چې د البورګ هوایې ډګر ځان ورسوي. نښان ویشتونکو چې دفعتاً خبر ورکړل ش ص کړی وپاره د نښان ویشتلو کورس خال

سرتیرو دوي ـ دري ورځي په خپلو وسلو تمرین وکړي وروسته د ترکیې، کابل، کندهار له الرې هلمند ته ورسیدل. دوي د 

عه لراتګ و موسی ق راغلل.موسی قلعه ته یوي دلګي انګریزي سرتیرو او د یو ګروپ بم غورځونکو سرتیرو سره یو ځای 

ته ډراماتیک وه. ایرک یوهنسن د خپلو ملګرو سره په سرلوڅي موټر کې چې محافظتي چت یي نه درلودي، ناست وه. د 

یوې نښتې څخه وروسته انګریزي مرسته کوونکو سرتیرو الر پرانیستل او د رود څخه تیر شول. بیا طالبانو په ډزو پیل 

خو کیدالی شوای کومه مرمۍ  م طالبان په لیري واټن کې ناست ووهوکړي، مرمي د سرتیرو د سرو څخه تیریدلي. که څه 

ګړو توپکانو په واسطه په لیري واټن کې نښان ویشتالی شي مختلف نهغه سرتیري چې د ځا یې په سرتیرو لګیدلي واي.

او د ملګرو  د ایرک یوهنسن نومونه لري. خو په موسی قلعه کې د سرتیرو اساسي دنده دا نه وه چې پر دښمن ډزي وکړي.

تخصص دا وو چې ساحه وڅیړي او معلومات تر السه کړي چې د کومو ځایونو څخه دښمن ډزي کوالی شي، د دي پر ځای 

چې د موسی قلعه په  چې دوي خپل مهارت په نښان ویشتلو کې په کار واچوي. دوي باید د ډنمارکي او نورو سرتیرو سره

ه وساتي. دغو کارپوهانو هغه ځایونه باید ځانګړي کړي واي چې دښمن د ، مرسته وکړي چې څنګه ځانونکمپ کې بند وو

هغه ځایونو څخه پر ډنمارکي سرتیرو ډزي کوي. څو ورځي وروسته کمپ داسې جوړ شوو چې طالبانو ډنمارکیان ویشتالی 

ې روښنایې شاه ته ی ټول کمپ وکتل شو تر څو داسې پوسته نه وي چې نه شوای. سرتیرو په دیوالونو کې تیرکښان جوړ کړل.

وي، ځکه طالبان د روښنایې څخه په ګټه اخیستنه ډنمارکي سرتیري وینې او ډزې ورباندې کوي. ښکاري پوځیانو هم د 

خطرناکو پوستو مسولیت پر غاړه واخیستي او د شپې له خوایې د کمپ نه بهر په لنډ واټن ګزمي کولي، او هغه ونې یې له 

کښې پټیدل. ښکاري پوځیانو په یوه کور کې د یوې موډرنې ماشینګړې د نصب کولو ځای  مینځه وړلې چې طالبان ور په

پیدا کړي چې د ډزو په وخت کې ډنمارکي سرتیرو د خولې څخه د اور لمبې لیدالی نه شوای. د طالبانو یو شمیر احتمالي 

، منفجر او وران کړل. د ښکاري ي ووټول هغه کورونه چې کمپ ته نژدښکاري پوځونو  پټن ځایونه له مینځه یووړل شول.

پوځیانو د راتګ مهمه اغیزه دا وه چې د سرتیرو مورال یې ډیر لوړ کړي. په همدي ډول طالبان هم د افغاني پولیسو د الرې 

خبر شول چې ډنمارکي ځانګړې کارپوه سرتیري راغلي دي. نو ځکه طالبانو تر یوې کچې د نوو راغلو پوځیانو په درناوي 

 شاته کړه. ځانونه

قریباً ت د لومړي ځل له پاره د افغانستان په جنوب، موسی قلعه کې ډنمارکي سرتیرو د افغان پولیسو سره په ګډه کار پیل کړي.

ي انظباط او ، ډیري خرابې وسلې یې درلودي او پوځورنیو چارو په وزارت پوري تړلي وو( افغان پولیس چې د ک۲۱)

د پولیسو امر یې د کوکو په نوم  چې د ډنمارکي سرتیرو ته د مرګ خطر پیښ کړي. احتمال وډسپلین یې هم خراب و، ډیر 

. زموږ د څارګرې ادارې د معلوماتو له مخې دغه تنومند، جګ چې لویه مجاهدینو قوماندان و یاداوه چې د جهاد دوخت د

ارکي او انګریزي سرتیرو له خوا د پولیسو توره ږیره یې درلوده، کوکو مخکې د طالبانو سره نژدې اړیکې درلودي. د ډنم

س یټلیفونونه اوریدل کیدل، څرګنده شوه چې یو شمیر پولیس د طالبانو سره اړیکې لري. دا موږ ته څرګنده نه وه چې دغه پول

ل یالرس یوهنسن د پ ، ځکه د دوي کورنۍ په ښار کې اوسیدلې.په رښتیا د دښمن په لیکو کې وو او که تر فشار الندې وو

 څخه پریکړه وکړه چې یوازې ډنمارکي او انګریزي سرتیري اجازه لري چې د کمپ د قوماندې مرکز ته راشي. ډیر خطر

ډنمارکي پوځي پولیسو د ټولو افغان پولیسو انځورونه  چې د پولیسو په واسطه طالبانو ته مهم معلوماتونه ورکړل شي. و

واخیستل او راجستر یې کړل تر څو کمپ ته د ننوتلو پر وخت وپیژندل شي، تر څو نور بیګانه کسان داخل نه شي. یوه ورځ 

 قچې دغه کس طالب دي. کوکو وویل چې موږ تحقی ي چې نوموړی باوری وکوکو او څو پولیس راغلل یو نفر یې راوست

ورڅخه کوو او وروسته یې په دار ځړوو. الرس یوهنسن ورسره همږغی نه شو، او نیول شوی نفر یې په کمپ کې بندی 

ې ی چې افغاني او نړیوال قوانین وډنمارکي جګړن  اکړی. سره د دي چې ډنمارکیانو پر افغان پولیسو امر نه درلودي خو د

نانو وه. هر پنجشنبه مخکې د جمعي د ورځي تر رخصتي به ځوان پولیسو . لویه ستونزه د نیمچه ځواوای يباید مراعات کړ

څخه هم نیمچه ځوانان راوستل. په  او نوي جامې به یې واغوستلي. کوکو د ښاروکړی پریولل، اریش به یي  نهښه ځانو

و درلوده، په ورځو ا هغو پولیسو چې په امنیتي پوستو کې دنده افغانستان کې د هلکانو رقصول او یا بچه بازي رواج ده.

( کلنو پورې وه، ارایش ورکاوه یانې ۰۶ـ  ۰۱اونیو د خپلې کورنۍ څخه لیري وه نو ځکه وړو هلکانو چې عمرونه یې د )

سترګې ورتورولي او السونه یې په نکریزو ورسره کوله. سره د دي چې ډنمارکي پوځیان پوهیدل چې د دغو هلکانو سره 

 یوهنسنالرس  پوځیانو مشرتابه پریکړه وکړه چې د دوي په کار کې السوهنه و نه کړي. لواطت هم کیږي خو د ډنمارکي
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ښکاري پوځیان او انګریزي   ې او هم مو نه غوښتل بدلون راولوو. کله چېپه دغه رواج کنه شوای کوالی وایې چې موږ 

ه چې د کمپ څخه په لیري واټن ګزمه کومکي سرتیري ځای پر ځای شول پر کمپ باندې فشار لږ شو. خو بیا هم ستونزمنه و

وکړای شوو. عادي وګړو هم موږ ته مراجعه نه کوله نو د ګزمې کولو یوازنۍ موخه دا وه چې د کمپ امنیت ښه وساتل شي. 

زیات کړي. موسی قلعه  يچې امنیتي ساحه پراخه او د کابل د حکومت له پاره مالتړ مارکیان په داسې یو حالت کې نه ووډن

په یو مرکز بدله شوی وه. په هلمند کې یو بل انګریزي جنرال د منی په موسم کې باید د جنرال اید بوټلر ځای نیولی د جګړې 

ته ونه  بریالیتوبهلمند په ټولو سیمو کې ورپیږي، جنرال بوټلر ومنل چې د افغان حکومت هغه غوښتنه چې بیرغ یې د وای. 

ه ټولو سیمو کې د ژوندي پاته کیدو په خاطر جګړه مخته بیوله. جنرال بوټلر رسیدله. د نوموړی جنرال پوځیانو د هلمند پ

چې خپل سرتیري د محلي سیمو  کې ډنمارکیانو ډیر فشار اچولي وو غوښتل چې ستراتیژي بدله کړي، خو په عیني وخت

یدي. انګریزانو زکال د اګست په نیمایې کې ښه خبر راورس ۶۱۱۲د  څخه چې یوازې ځان ژغوري، ژر تر ژره وباسي.

ریکړې دغې پ پریکړه وکړه چې ټول هغه پوځیان چې په ولسوالیو کې په میاشتو میاشتو بند پاته دي، باید راویستل شي.

ډنمارکیانو ته موقع په الس ورکړه چې خپل سرتیري د موسی قلعه څخه راوباسي او په هغو پوځي دندو مصروف شي چې 

( نیټه ۰۴عملیاتو ته )ماریب عملیات( نوم ورکړل شو او سرتیري باید د اګست پر )وتلو د دوي له پاره ښه وي. د پوځیانو د 

د پوځیانو ایستل په دوه ډوله تعبیریدالی شي. کیدای  د ستونزو څخه راویستل شي. په کمپ کې خوشالي اوامیدونه خپاره شوه.

ا چې اړین پوځي تاکتیک و ګڼل شي چې د شي چې د ایساف او د کرزي د حکومت په شاه کیدلو نوم ورکړل شي او یا د

اله لو. دوي خوشوانو سرتیرو په دی تړاو سوچ نه کمحدودو پوځیانو قوت په مهمو ځایونو کې استعمالیږي. ډنمارکي مخکښ

ی د ( نیټې څو ورځي مخک۰۴نه کړی. د اګست تر ) خو خوشالي ډیر دوام و چې خپلې پخوانۍ دندې ته راوګرځي. وو

مګر ولسمشر حامد کرزي بیا هم نه غوښتل چې ولسوالي د سیاسي او مورال له پلوه طالبانو  .پالن وځنډیدیسرتیرو دوتلو 

یدونو د طالبانو تر بر ډنمارکي سرتیرو راتلونکي پنځه ورځيپه کمپ کې د سرتیرو مزاج ډیر خراب شوو ځکه  ته پریږدي.

مپ په کوچني ک. ډنمارکي سرتیري ډیر ستړي شوي وو رس یوهنسن سرتیريپه موسی قلعه کې د جګړن ال الندې راغلل.

سرتیري د فزیکي لحاظه فعال نه  ،ولسوالیو د زندان حیثیت درلودي. او د دومداره جګړې څخه هم ستړي ووکې ستومانه وه 

ه. و . ځو ځله چینایي راکټونه په کمپ کې ولویدل کوم چې سرتیري په غیري مصونه خیمو کې بیدهوو او ټریننګ هم نه وو

ارک مهر ځل سرتیرو پرته د ډار څخه نجات پیدا کړي. ډیر سرتیري سطحي ټپیان شول خو هیڅوک جدي ټپي نه شو. په ډن

ت پر د اګس چې د ډنمارکي سرتیرو پر ځای موسی قلعه ته انګریزي پوځیان واستول شي. کې د پوځ مشرانو فشار واچولو

وه چې په هلمند کې د نړیوالو پوځي ځواکونو لویه برخه باید دغه دنده پر شوه. پریکړه وش نیټه باالخره غوښتنه ومنل( ۶۴)

غاړه واخلي نو ځکه د انګریزانو د رویال ګارډ 
۰۰
ي پوځیانو ډیر پوځیان باید په موسی قلعه کې ځای پر ځای شي. د ډنمارک 

تیري په دغه وخت کې هغه سر چې نور احتیاطي سرتیري باید د وتلو په عملیاتو کې مرسته وکړي. د وتلو عملیات داسې شول

 په نورو دندو کې بوخت 

 د دوي دنده دا وه چې دفاع وکړي. نه ساتل شي. سرتیري په مخلتلفو ځایونو کې ځای پر ځای شول،  و

نزو څخه خالص شول. ورځپانو د ډنمارکي سرتیرو د دغه اوازه په ټول هلمند کې خپره شوه چې ډنمارکي سرتیري د ستو

وه ی حیرت کې نه شي چې په هلمند کې څه تیریدل.په سختو شیبو په تړاو لیکنې خپرې کړي. ستونزمنه نه وه چې څوک 

ورځ مخکی چې ډنمارکي سرتیري د موسی قلعه څخه راووزي، ډنمارکي ورځپاڼې، انفرمیشن د موسی قلعه د سختو شرایطو 

د افسرانو د اتحادیې مرستیال، ستین میدسن  وند لیکنه خپره کړه.په اړ
۰8
» چې د موضوع په تړاو څه ووایې:  تیار و 

امیدي په چاپیریال کې راښکیل دي. د طالبانو بریدونه دومره زیات او درانه دي چې ډنمارکي سرتیري  ډنمارکي سرتیري د نا

مدغه ورځ د دفاع زیر، سیون ګیده په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په ه« د ژوندي پاته کیدلو له پاره تالښونه کوي.

کمپ . نوموړي وویل چې د ډنمارکي پوځیانو اساسې دنده دا شوی وه چې یوازې شرایط په موسی قلعه کې ډیر سخت وو

 د ره ده.چې ډنمارکي پوځیان به ګزمې کوي په اوسنیو شرایطو کې ډیر ستونزمنه چا وساتي. هغه چې موږ فکر کړي وو

پوځ لوړپوړي چارواکي پوهیدل چې د موسي قلعه څخه تر وتلو وروسته به د سختو غبرګونونو سره مخامخ شوو. رسنیو 

 کیدل د پیل څخه سیاسي او د میډیا. د هلمند په جګړه کې ښکیل هره اونۍ د نیوکو کیسې درلودي

ارزښتناکه سیاسي مالتړ د افغانستان څخه د خطر سره  حساسیتونه درلودل. د دفاع وزارت او حکومت ډاریدي چې د پارلمان

 دد سوسیال ډموکراټانو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر، موګنس لویکه ټافټ اندیښنه د پوځي قوت  مخامخ کیدونکي دي.

او کیدالی شی ستونزې رامینځته کړي. حکومت پوهیدي چې د سوسیال ډموکراټانو پخواني  استعمال په تړاو رښیتا را ووتل

او وروسته د لنډې مودې له پار د ګوند د مشر په  وړي یو وخت د بهرنیو چارو وزیر ومشر، موګنس لویکه ټافټ )ژ: نوم

سوسیال ډموکراټانو نوې مشره، هیله ټورنینګ توګه هم وټاکل شو.( د ګوند په دننه کې د ستونزو سره الس او ګریوان دي او د 
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سمیت 
۰۹
د افغانستان د جګړې په تړاو د پوځ استعمال ته ډیر مایله ده. خو د حکومت او اپوزیشن تر مینځ د عراق په جګړه  

 .وه هد موګنس لویکه ټافټ له پاره موسی قلعه یوه خرابه خاطر .افغانستان په اړوند شرایط بیل وو کې همږغې نه وه ولې د

سیمو ډیر لږ  ومت پر دغو. مرکزي حکرګنده شوه چې دا څه ډول عملیات وو چې موږ ور په کښې ښکیل ووموږ ته څ

کنترول درلودي. موګنس لویکه ټافت وویل چې افغانستان داسې یو هیواد دي چې هیڅ الس په وهل شوی نه دي، موږ په نیغه 

د وینا له مخې سوسیال ډموکراټان د ورکړل شوي وعدې څخه نه پر شاه د جګړې ډګر ته ور ننوتلو. د موګنس لویکه ټافت 

کیږي که څه هم د موسی قلعه په حالت باندې حیران شول. د دفاع وزارت او پوځ له پاره لومړی ستونزه دا وه چې د انفرمیشن 

اډیو ژورنالیست، یون مارک ر. د ډنپر شاه تللي ديد موسی قلعه څخه  و ډنمارک راډیو په قول ډنمارکي پوځیانورځپاڼې ا

ډرګستال 
8۱
د عملیاتي مرکز ډګروال  په دوامداره توګه اعالنول چې ډنمارکي پوځیان باید د موسی قلعه څخه پر شاه شي. 

هینریک سامر
8۰

که دښمن  يد ژورنالیست، یون ډرګستال څرګندونې د ډنمارکي سرتیرو له پاره ډیر خطرناکه  وګڼل  

ګروال دالیل ومنل خو دا چې د ډنمارکي پوځیانو وسی قلعه څخه وزي. ژورنالیست د ډان د موپوهیږي چې ډنمارکي پوځی

 .نه شي، د ډګروال سره همږغی نه و څخه بل نوم ورکول کیدالی د په شاه تللووتل پرته 

 ا د پالن له مخي د سرتیرو بدلول؟د پوځیانو پر شاه کیدل او ی

ر ډګروال وویل: ت د سرتیرو وتل ډیر اهمیت درلودي خو د پوځ له پاره د پرشاه کیدلو کلمه دردناکه وه. ته عادي ډنمارکیانو

چې ګواکې موږ د موسی قلعه څخه تیښتیدلي یوو ځکه موږ فشار  زیاته پاملرنه هغه کیسې ته واړولما ه وروسته موسی قلع

کې جګړه جریان لري، دا په دی معنا لکه په ډنمارک کې چې  زغمالی نه شوو. موږ یې باید په یاد ولرو چې په افغانستان

جنرال  د چې سرتیري په تیښتې تورن کیږي. مر، پاول کیاسکوو په قهر وهم جګړه وي. موږ تقریباً جګړه وبایلله. د ډګروال ا

له  ي سرتیرو وتل د پالنکپه نظر دا بی عدالتي وه. دجنرال په آند دا خبري پرته د څیړنې او واقعیتونو څخه کیږي. د ډنمار

د ، هغه وخت چې ډنمارکي سرتیري د موسی قلعه پر لوری خوځیدل د ژر رایستلو بحثونو جریان درلودي. مخی وشول

عملیاتو د قوماندي مرکز ژورنالیستانو ته وړاندیز وکړي چې دوي کوالی شي د ایساف عملیاتي پالن وګوري. په هغه وخت 

ډنمارکیان د موسی قلعه څخه تښتیدلي نه  سرتیري به د لنډ وخت له پار موسی قلعه ته ځي.کې وعده داسې وه چې ډنمارکي 

او انګریزي سرتیري د دوي  زانو پوځي مشرتابه ورڅخه غوښتي ووکوم چې د انګری هغه څه وکړلدي. ډنمارکیانو دقیق 

ف د عملیاتي پروګرام څخه چې هینریک او دغه واقعیت د ایسا خو واقعیت نور هم پیچلی و پر ځای موسی قلعه ته والړل.

 کړی وو چې ډنمارکي پوځیانو څو اونۍ تالښ رګندیدي. عام ډنمارکیان خبر نه ووسمر د میډیا په واک کې ورکړی، نه څ

 چې د دوي پر ځای انګریزي

 ۶۱۰۱د  ي.ه وسرتیري موسی قلعه ته راشي خو ولسمشر حامد کرزي ایساف اړ ایستي چې سرتیري باید په ولسوالیو کې پات

زکال د ډسمبر په میاشت کې د ویکي لیکس د اسنادو څخه څرګنده شوه چې ډنمارکي او انګریزي پوځونو په موسی قلعه کې 

 ( بمبارونه وشول چې په دغو بمبارونو کې الوتکو8۱د الوتکو مرسته په لوړه کچه غوښتي وه. په ښار او نژدي سیمو کې )

یرو سلو کلونو کې . مګر د جګړې دغه خطرناکه حالت چې ډنمارکي پوځیانو په تووشل ټنه انفالقي مواد مصرف کړی 

 د ډنمارکي، په هر قیمت چې کیږي باید د دوي د ناکامی په مانا تعبیر نه شي. سره د دي چې ستونزه تجربه کړی نه وو

ې د حامد کرزي او د هغه د والي، ، غلطي د انګریزانو په ستراتیژي کې وه چاپوهي او د مورال کښته والي نه ووسرتیرو ن

 تیت کړل. ایله کې د ایساف لږ ځواکونهمال شیر محمد اخندزاده د فشار په پ

د پوځیانو د خوابدي سره سره رسنیو د نیوکو ډکې تبصرې خپرولې. د پوځیانو د مرکزي اتحادیې مشر، فین بوسه 
8۶
د  

ډنمارکي ورځپاڼې )بیرلیګسکه ټیدنه( 
8۳
خپرونې مخامخ جګړه وبلله. نوموړی وایې چې دا دسرتیرو دنده نه وه. موږ د  

دغه بیان تر نیوکو الندې ونیول شوو. د پوځیانو یو غړی دعملیاتو د . وو اظه تیار نهد بشپړولو له لح وسرتیرو او مواد

مرکزي قوماندی پر ویبپاڼه لیکنه وکړه. دغه سرتیري، مشر سرجنت ب.ټامسن 
84
او د پوځیانو  قلعه څخه راوتلي ود موسی  

مانا نه  پهد اتحادیې پر بیان باندې ډیر مایوسه شو. نوموړی سرجنت وویل چې د پوځیانو د اتحادیې بیان زموږ سره د مالتړ 

چې د دغه ډول اتحادیې غړیتوب وساتي او که نه؟ دوي موږ دندې ته لیږي خو مالتړ نه راڅخه  دي. نوموړی ارزونه کول

. په ډنمارکي ورځپانه، یولنډ پوستن کې د اګست په مال وتړل هپوځیانو د دفاع له پار ه ورځ وروسته هینریک سمر دیو کوي.

                                                           
Helle Thorning Schmidt - ۰۹ 

Jærgen Dragsdahl - 8۱ 
Herik Sommer - 8۰ 

Finn Busse - 8۶ 
Berligske Tidende - 8۳ 

B. Thomsen - 84 



۶۹ 
 

نوموړی ډګروال وویل چې ډنمارکی  ( نیټه یې ولیکل چې ډنمارکي پوځیان په هیڅ صورت د طالبانو څخه نه ډاریدل.۶۲)

وژنه ډګروال عالوه کړه چې د دښمن  هلمند ته تللي دي، وژلي دي.( تنه طالبان د هغه وخت څخه چې ۰۱ـ  ۲۱پوځیانو د )

. د دفاع وزارت او د عملیاتو د مرکزي قوماندي مشرتابه د ډګروال د بیان څخه خوښ نه شول زموږ یوازنۍ بریالیتوب نه وو

 خه ګوته په غاښ ونیول.چې نوموړی د جګړې موخه د طالبانو وژنه را په ګوته کړه. موګنس لویکه ټافټ د ډګروال د بیان څ

، کله چې پر موږ برید وشي د ځان څخه دفاع وموږ افغانستان ته د جګړې د پاره تللي نه یو» موګنس لویکه ټافټ وویل: 

کوو. لویکه ټافټ د یولنډ پوست ورځپانې ته وویل چې د ډګروال هینریک بیان د )یو پوځي قهر او د برید له پاره د چمتووالي 

د کیڼ راډیکال د بهرنیو چارو پخواني وزیر، مورتن هیلوی پیټرسن د پولیټکن ورځپاڼې ته  د ډګروال بیان د « په مانا دي(.

په کور دننه کې د ډګروال هینریک پر بیان چې څومره طالبان یې وژلې دي، قهر زیات شوو، که څه  نارینه غرور وګاڼه.

. د دفاع وزیر، سیون ( طالبانو د وژلو ادعا وکړل۶۲د ) ه یې( طالبانو د وژلو او وروست۰۶هم د دفاع وزارت لومړی د )

چارو کمیسون ته په یوه غونډه کې په نوي ډول معلومات ورکړي. دا چې د وړی روخصتي  ي( د دفاع۶۹ګیده د اګست پر )

ي معلومات چې د دفاع وزیر نو ه وه نو غونډې ته ټول حاضر شوی ووپای ته رسیدلي وه او د موسی قلعه موضوع ډیره ګرم

سره د دي چې تازه کوم څه غونډې ته وړاندې نه شول خو سوسیال ډموکراټانو په افغانستان کې د جګړې څخه مالتړ  واوري.

ته دوام ورکړی. د وژل شوو طالبانو په باب بحثونه وشول. اوس ډګروال هینریک وایې چې ما د وژل شوو طالبانو د احتمالي 

هیوادونه د مړو د ارقامو د ویلو څخه ډیر څه السته راوړي. خو موږ دا  نور تعداد په ویلو سره ستونزه جوړه کړی نه ده.

ووزو او ورته  کار کړی نه دي. په هغه وخت کې موږ پر موضوع ډیر بحث وکړي او پریکړه مو وکړه چې خلکو ته را

او وروستۍ ځل دي ووایو چې موږ دغه ډول خلک ووژل. دا د جګړې یوه برخه ده. دا کومه پټه خبره نه وه. خو دا لومړی 

شوي شمیرې څخه زیات چې د ډنمارک پوځیان د دښمن د تلفاتو شمیره اعالنوي. د طالبانو تلفات په قوی احتمال د ورکړل 

. ټول ښکیل افسران او سرتیري د تلفاتو په تړاو پر ښار درنو بمباریو ته اشاره کوي. دا یو حساسه موضوع ده دوی نه وو

( تنه ۶۲ګر دوي وایې چې د دښمن د تلفاتو شمیر د دفاع د وزارت د ورکړل شوي شمیرې )غواړي چې خپل نوم وښیې. م

( تنو پوری وي. د هلمند جګړه د ورځپانو د ۶۱۱ـ  ۰۱۱څخه څو برابره زیات دي، اټکل کیږي چې د تلفاتو شمیره د )

سیبیستن میرنیلد  ،احتیاطي پوځي سرمقالو څخه لیری نه شوه.
85
د ته را وغوښتل شو، نوموړی د هلمند په بیړنې توګه هلمن 

د عملیاتو په تړاو ځان مصون نه احساسولو. کله چې نوموړی ډنمارک ته راوګرځیدي، د پولیټیکن ورځپاڼې ته یې وویل چې 

د د السه ن. ایا د ژوناخبري او ډار تر زغم وتلی وو»ل: . نوموړی ووید دندې له پاره ښه تیار شوی نه ووډنمارکي پوځیان 

 وروستنۍ ژوند معیوب وول د داسې یو موضوع له پاره چې په ما هیڅ اړه ونه لري، د دي ارزښت لري؟ یا دا چې ورک

یو اندیښمن او وارخطا سرتیري کوالی شي چې غیري منتظره بدبختي رامینځته کړي. خو په سلګونو کورنۍ چې « ؟اوسم

ځي وروسته کیپتان مایکل هوفمین دوي ور سرتیري یې جګړې ته لیږلی دي، څنګه غبرګون به وښیې؟
86
د افسرانو د  

اتحادیې په مجله کې د بحث له پاره  موضوع ولیکل. نوموړی خبرداری ورکړي چې په هلمند کې د ډنمارکي سرتیرو وسایطو 

ه ( نیټه د دفاع وزیر سیون ګیده هلمند ت۴د سپټمبر پر ) .رلودي. د دوي وسایط دوهمه درجه وودرست محافظتي چتر نه د

چې د دفاع وزیر د لویو موزو  یر اړ شو چې سفر وکړي. پالن دا وسفر وکړي. د سیاسي او رسنیو د فشار په پایله کې وز

سره په دښتنو کې د سرتیرو د مالتړ په خاطر وخوځیږي. د دفاع وزیر د نارینه په حیث چې خپله هلته والړي د سرتیرو د 

بیرلینګس ټیدنه د ورځپاڼې په پوځي چارو کې یو باتجربه ژورنالیست  کریستین  د وزیر سره د مالتړ په خاطر لیڅي راوغړي.

بریونډوم 
8۰
 ۶او د ټی وی ـ  

88
یې د بروکسل او کوپنهاګن . برینډوم او ملګرو ورسره ملګري وود تلویزیون یو ګروپ  

رلیک س طالبانو په نیولو لګیاه دي( ترڅخه د بیرلینګس ټیدنه په لومړی پاڼه کې د )ډنمارکي سرتیري په لومړی لیکه کې د 

په لیکنه کې بیان کړل چې څنګه الرس یوهنسن د ډنمارک د مخکښانو سرتیري د طالبانو پر ضد په  الندې لیکنه خپره کړه.

جګړه کې ګومارلي دي. په بله ورځ یي د بریلینګس ټیدنه له لوری د دفاع د وزیر سره لنډه مرکه وکړه چې هغه داسې 

ر ما ډیر بده اغیزه ښندي چې زموږ خلک ووایې چې ډنمارکي پوځیان د ورکړل شوي دندې د عهدې څخه وتالی پ» وویل:

 «نه شي او یا وایې چې غلط جنګي وسایل لري. دا خبره درسته نه ده که د سرتیرو څخه پوښتنه وشي، دوي راضي دي.

عقوب وینتر مخکی چې د دفاع وزیر هلمند ته والړ شي، هغه یو ځانګړی مشاور، ی
8۹
درلودي. دوي د سفر په جریان کې  

یوه اوږده لیکنه وکړه او تر راتګ وروسته یې د وزیر د مرکې سره یوځای په بیرلینګس ټیدنه ورځپاڼه کې خپره کړه. په 

 چې د موسی قلعه تر پیښې وروسته یې د ډنمارکي پوځ شوی وولو او تبصره کوونکو سخت برید لیکنه کې پر هغو سیاستوا

چې ټوله دغه تبصرې د سوء تفاهم، د ناخبري او د  تونو باندې په هلمند کې نیوکې کړې وي. نوموړی لیکلي وګډون او فعالی

د سرتیرو د خواخوږی نه درلودل او په پوځي ستراتیژي نه پوهیدلو باندې داللت کوي.  بی حوصله ګی څخه سرچینه اخلي.

                                                           
Sebastian Mernild - 85 
Michael Hoffmann - 86 
Christian Brøndum - 8۰ 

TV2 - 88 
Jacob Winther - 8۹ 



۳۱ 
 

 اره ډیرې خطرناکې دي، اوله پ ود سرتیرو او په ټولیزه توګه د روانو عملیات د دفاع وزیر عالوه کړه چې دا ډول څرګندونې

 اور پر ډنمارک باندې زیانمن کوي.د نورو هیوادونو ب هم

دوشنبې »نوموړي عالوه کړه چې د نیوکو دغه حالت د دوي په مینځ کې څه ګټه رسوالی شي؟ د ډنمارک صدراعظم د 

هر ځل چې »کړي او عالوه یې کړه: و ونې( نیټه په ورته ډول څرګند۰۰پټمبر پر )سهار( په نوم اونیزه خپرونه کې د س

ناکه دي. ځکه ترهګرو ته مورال او قوت بخښي او داسې اټکل کوي که یوڅه نور فشار هم رڅوک د نس درد پیدا کړی، خط

( نیټه د افغانستان د سفر څخه ۲سپټمبر پر )د وارد کړي، موږ به د افغانستان څخه وتلو ته اړ باسي. کله چې د دفاع وزیر 

صحرایې یونیفورم کې د ډنمارک د دوهم تلویزوني چینل د سهارنۍ په خپرونه کې هوایې ډګر ته راورسیدي، سمدالسه په 

او دا یې هم وویل، ولې موږ غواړو په افغانستان کې  و د زیاتو هلو ځلو یادونه یي وکړلراښکاره شو. د ډنمارکي پوځیان

ورهم پاته شوو؟ کله چې د دفاع وزیر د پولیټیکن د ورځپاڼې د خبریال، سبیستین میرنیلد سره مرکه پای ته ورسیدل، د ن

سوسیال ډموکراټانو د دفاع کمسیون مشر، پیر کاولوند 
۹۱
د غونډې غوښتنه وکړه. په همهغه ورځ چې د دفاع وزیر د هلمند  

ودي. ، غونډې ته ور وښهغه لیک چې د ځان سره یې راوړی وفاع وزیر څخه راغي، غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د د

کوم چې انتقاد کوونکي، سبیستین میرنیلد هلته خپل دعسکري دوره تیره کړی وه. لیک د مشر  لیک د هغه پوځي واحد لخوا و

 له مو بدخونده شي،هرځل چې موږ یوه لیکنه لولو او خو»، لنډیز یې ولولئ: ټ هینریک ینسن لخوا السلیک شوی وسرجن

ر زموږ پ نور یې پټوالی نه شوو. موږ نه شوی کوالی چې پر کوچنیو درواغو سترګې پټي کړو. موږ نور زغم نه لرو چې

نو ، د سوسیال ډموکراټاکله چې لیک ولوستل شو« ي نه شوو.شتون ولري. موږ به نور چوپ پات هڅو او بریو باندې شکونه

یر کاولوند خپلې نیوکې واخیستلي او د دفاع وزیر پر بیان یې رضایت څرګند کړي. وروسته د دفاعي چارو د کمسیون مشر، پ

 ونه شوي. ، نیوکېلخوا د سرتیرو لیږل تصویب شوی وو بیا د ګوندونو له لوري د افغانستان پر معضله  چې د ډیرو ګوندونو

 ورځپانې سره خپل نظر د بحث له پاره داسې څرګندتر یوې میاشتي وروسته د دفاع وزیر مشاور، یعقوب وینتر د انفرمیشن د 

دا د دوي دنده ده او د ډموکراسۍ یو زرین  ولس په اطالع ورسوي. باید سیاستوال خپل بحثونه د عام په ټولیزه توګه»کړي: 

یعقوب وینتر  «اصل دي. خو ځانګړي حاالت پیښیدالی شي چې د سرتیرو امنیت ته ګواښ وي او هغوي کمزوري کړي.

 يډنمارکي پوځیانو ته درانه تمامیږسی قلعه د بیلګې په توګه یاده کړه. خبره دا ده که طالبان پوه شي چې د دوي بریدونه مو

 ي. نو حتماً خپل بریدونو ته زور ورکړي وځیانو څخه سیاسي مالتړ لړزانده داو د پ

 کراټیک بحث تر فشار الندې راولي.زکال په ډیرو خرابو دالیلو کوښښ وکړي چې ډیمو ۶۱۱۲موګنس لویکه ټافټ په 

د  کې او ویې ویل چې دوي هروخت په بحثونو ته موضوع محول کړل نوموړي د جګړې مخکښانو، امریکا او انګریزانو

چې پر کومه موضوع د  زما په نظر باید کوم سرحد شتون ونه لرينوموړی عالوه کړه: جګړې پر حقانیت خبري کوي. 

عامو خلکو په حضور کې بحث کیږي، البته تر هغه کچې چې داسې معلوماتونه رسوا نه شي چې د دښمن سره مرسته 

. د حکومت کو ډک بحثونه د ډیرو کلونو له پاره ودرويد نیواوس نوموړی دا منی چې حکومت بریالی شو چې  «وکړي.

 پلمه د سرتیرو د امنیت په تړاو وچلیدل.

. خو موږ څو ځله هڅه وکړه چې ووایو، د سرتیرو انتقادول زموږ موخه نه ده. څه چې همدا یې موخه وه»نوموړی وایې: 

 «موږ نیوکه ورباندې درلودل، سیاسي چارې وې.

زکال د اکتوبر په  ۶۱۱۲په  په موسی قلعه کې دوباره انګریزي سرتیري ځای پر ځای شول چې د ښار څخه دفاع وکړي.

ر پوځیان به د ښا»کې جنرال ډیویډ ریچاردس بریالی شو چې د سپین ږیرو د شورا سره یو تړون السلیک کړي: میاشت 

 «څخه ووزي که د سیمې خلک په خپله د ښار امنیت ټینګ کړي او پرینږدي چې طالبان ښار تر خپلي ولکې الندې راولي.

نمارکي که کوم ډکومه اغیزه نه درلودل. د دفاع وزارت پوهیدي د سرتیرو اییستل او یا د سولې تړون د ډنمارک په بحثونو کې 

 په همدغه علت د دفاع وزارت سرتیري ووژل شي یا بل ډراماټیک څه پیښ شي نو حتماً به بیا سیاسي بحران رامینځته شي.

اید په سیاستوال هم ب د ګوندونو مشران راوبلل چې د سرتیرو څخه لیدنه وکړي. دا بلنه یوازې ژورنالیستانو ته نه وه، بلکې

د ښۍ لیبرال ګوند )حکومتي ګوند( ، ګیټه لیله لوند بیچ خپلو سترګو د سرتیرو دندې وویني.
۹۰

چې د بهرنۍ چارو د شورا   

مشر وه، سیون ګیده د خپل ګوند دغه مشرې ته وویل چې د سیاسي مشرانو د سفر او لیدنې ترتیبات ونیسي. د رسنیو څخه په 

زکال د  ۶۱۱۲. د ګوندونو مشران باید په ارامۍ سره د سرتیرو حال وویني او ارزونه یې وکړي. د نه ووڅوک سفر کې 

( بجي ، سیاسي مشران او نور لوړپوړی چارواکي د کوپنهاګن په )کیستروف( نړیوال 8( نیټه د سهار پر )۶۱نومبر پر )

ډولی واي خو تر ټولو مهمه وه چې د سوسیال د عادت له مخې باید ډیرو مشرانو دغه سفر ځنهوایې ډګر کې حاضر شي. 

ډموکراټانو مشره، تورنینګ سمیټ )اوسنۍ صدراعظمه( او د ډنمارک د خلکو د ګوند مشره، پیا کیس ګورد د سفر له پاره 

 تعالمه کښیښودلي وه. دا هغه وخدغو دواړو ګوندونو هر یو ګوند په خپلو دالیلو د هلمند عملیاتو ته د پوښتنې  تیارې وې.

                                                           
Per Kaalund - ۹۱ 

Gitte Lillelund Bech - ۹۰ 



۳۰ 
 

چې جګړه په موسی قلعه کې ډیره توده وه. بله مهمه موضوع دا وه چې د پورته دوو ګوندونو مشران هیڅ وخت د استول  و

د ازادي په  د ښځو شوو سرتیرو سره لیدنه کړی نه وه. د حکومت له پاره ښه دا وه چې د اتو مشرانو څخه پنځه ښځې وې.

سمیت او پیا کیسګورد  ې له پاره سیاسي مالتړ دوام مومي. د هیله ترنینګچې د افغانستان د جګړ خاطر هم موږ باوري وو

لونه ډیوب کیا  ،ښځو هم د کیڼ راډیکال ګوند څخه سربیره  دغو
۹۶

د ښۍ لیبرال ګوند څخه ګیټالیله لوند،  د ځان   

ساتو)کنسرویټیو ګوند( څخه  پیا کریسمس میولر
۹۳
و د ګوند څخه االن نارینوو څخه ځان ساتپه سفر کې ګډون وکړي. د   

نیبوهر 
۹4
د ښۍ لیبرال ګوند څخه ینس هالډ میدسن  

۹5
د خلکو  .ټانو څخه پیر کاولوند د سفرغړي وواو د سوسیال ډموکرا 

. کله ر وخوب په څی هسفر د یو ناوړ د سوسیالیست او د یو موټي ګوندونو څخه په سفر کې کوم استازی برخه وا نه خیستله.

ې لخوا کوز شول، نو ډنمارکي الوتکې ته منتظر پاته شوه ځکه الوتکې تخنیکي ستونزې درلودي. وبی کې د شپچې هیت په د

ټل کې ځای پر ځای شول خو د دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانو د ستونزې د حل له پاره هڅې ود هیت غړي په یو لوکس ه

تکې د راکټ په مقابل محافظتي سیستم درلودالی. پیل کړي. دوي کوالی نه شوای چې هر ډول الوتکه کرایه کړي ځکه باید الو

د شپې په اوږدو کې بریالي شول چې د متحده اماراتو یوه الوتکه قرض کړي تر څو هیت افغانستان ته ورسوي. د باسټیون د 

 . د هیت ښځینه غړو د لومړی ځل لهنارینه او ښځې په جال خیمو کې وه کمپ د خوب په خیمه کې هیت ځای پر ځای شول.

زرې واسکټ، د تشناب چپنه او د تشناب اټول او نورو وسایلو سره روانې پاره وازمویل چې تشناب ته د اوسپنیزي خولۍ، 

د هیت نورو غړو وویل چې تورنینګ سمیټ  او پیا کیس  استوالې ډیرې تر اغیزې الندې راغلی وي.یوي. دوې مخکښې س

. د هیت غړو ته د زري واسکټ د اغوستلو کمپ فعالیتونو ته ګوته په غاښ وو او د د، احساس تر اغیزې الندې راغلي ووګور

په صورت کې اجازه ورکړل شوه چې یو لنډ چکر د موټر په واسطه په هغه سیمه کې ووهي چې په میاشتو د دښمن د 

ی کله لمونه یې ډک کړیستل او ویډیویې ففعالیتونو څرک لیدل شوی نه دي. سیاستوالو د پراخو دښتونو څخه انځورونه واخ

، د هیت غړو ته اجازه ورکړل شوه چې په دښته کې لږ پر پښو وګرځي. د سرتیرو په مینځ چې موټر د تګ په حال کې و

یدي. نه کد سیاستوالو تر مینځ د ستراتیژی او پوځي حالت په باب بحث  د سوسیال ډموکراټانو نوی مشر وه. هکې مشهور

د اړیکو په تړاو بحثونه کول. د دوي تر مینځ د ملکې مرستو په تړاو هم بحثونه وشول چې د کورنیو  دوي ټولو د سرتیرو

 ویلد عملیاتو د قوماندې مرکز په خپله ویبپاڼه کې د سیاستوالو سفر و افغانستان ولې تر اوسه پورې پیل شوی نه دي. 

، پوځي چارواکو د انځورونو راورسیدي نمارک ( بجي ډ۶۳نیټه د شپي پر )( ۶۳کله چې هیت د نومبر په ) وګڼي. توببریالی

د ډنمارک دوهم تلویزیوني چینل  او ویډیوګانو څخه منظم کلکسیون جوړ کړي او د رسنیو په واک کې ورکړي.
۹6
د تیر  

هیله  ځل په ډول وغوښتل چې په سهارنۍ خپرونه کې د دفاع د وزیر سره مرکه وکړي، خو هغه ښه وبلله چې مرکه د

او پیا کیاسګورد سره وشي. کله چې پورته دوې دګوندونو مشرانې د تلویزیون په ستډیو کې د مرکې له پاره  تورنینګ سمیت

 .ونو او زري واسکټونه یې اغوستي ووکښینستلي، د دوي شاته هغه ویډیو ګانې چاالنه وي چې دوي اوسپنیزي خولی پر سر

شهامت او د دغه عملیاتو د ارزښت په اړوند خبري وکړي  ( دقیقي وخت ونیوي. دواړو په مرکه کې د سرتیرو د۰مرکې )

د مرکې په پیل کې تلویزیوني چینل د هیله تورنینګ سمیت یوه لنډه  او جوته یې کړه چې موږ د سفر څخه ډیر شیان زده کړه.

وټر په کې د م په ویډیو کې ښودل کیږي چې د ګوند مشره په دښت ویډیو چې د پوځ د رسنیو په مرکز کې ناسته ده، وښودل.

پیا کیاسګورد د یو سرتیري کیسه کوي چې خپل میرمن  واسطه ګرځي او وروسته د یو سرتیري او افسر سره خبري کوي.

وال افغانان کډ نوپه میلیونو» او کورنۍ یې ډیر یادیږي. پیا کیاسګورد هغه کسانو ته چې د دې ګوند ته وټونه ورکوي وویل: 

 ر دد دفاع وزی« بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي نو ځکه د افغاني کډوالو له پاره په ډنمارک کې شرایط  بدلون کوي.

که ځ رنینګ سمیت د سفر څخه ډیر راضي و. په ځانګړی توګه د دفاع وزارت د هیله توسیاستوالو د سفر څخه ډیر راضي و

چې د  څخه ډیر خوښ وو. تر ټولو ښه خبر دا و ېسرتیري د نوموړ سره راوړی وي.تجربې د ځان  ې ښېنوموړې ډیر

( ۶۱ګوندونو دغو دواړو مشرانو وویل چې د هلمند عملیات به دوامداره وي. پیا کیسګورد وویل چې کیدالی شي دا جګړه )

ې وویل کیدالی شي دا عملیات کاله وغواړي خو هیله تورنینګ سمیت د مرکې په وخت کې ډیر احتیاط کاوه نو ځکه نوموړ

( کلونو وخت ته اړتیا ولري. دواړې مشرانې د لوړې بیې ورکولو ته تیارې وي. د دفاع وزارت مشاور داسې ۰۱ـ  ۲د )

وند د د سوسیالیست ګ .فغانستان په جنوب کې ګرانټي ووانګیرل چې د دواړو مشرانو خبري د سرتیرو د عملیاتو د پاره د ا

د وینا له مخې دغه سفر د نوی صدراعظمې، هیله تورنینګ سمیت له پاره ډیر ارزښتناکه وه. نوموړی  مشر، هولګر نیلسن

. د هیله تورنینګ له پاره سوسیال ډموکراټان چوپ وو وایي د دفاع وزارت ډیر ښه سرمایه ګذاري وکړه ځکه د ډیرې مودې

اره د سوسیال ډموکراټانو د تایید وړ وګرځول. هولګر سمیت مرکه په تلویزیون کې د افغانستان جګړه د اوږدې مودې له پ

نیلسن ارزونه کوي چې په ډنمارک کې د جګړې په باب بحثونه د نورو ناټو هیوادونو سره ډیر توپیر درلودي ځکه په نورو 

                                                           
Lone Dybkjær - ۹۶ 

Pia ChristmasMøller - ۹۳ 
Allan Niebuhr - ۹4 

Jens Hald Madsen - ۹5 
TV 2 - ۹6 



۳۶ 
 

ایې وي وهیوادونو کې پر جګړې ډیرې نیوکې کیدلي. د سوسیال ډموکراټانو لوړ پوړو چارواکو هم ورته ارزونه کړی ده. د

چې د عراق جګړه تر ډیرو نیوکو الندې وه نو ځکه د هلمند څخه پاملرنه بل لوری ته اوښتي وه. هیله تورنینګ سمیت او پیا 

کیسګورد نه غوښتل چې د دغه کتاب له پاره زموږ سره مرکه وکړي. د ډنمارکي هیت د سفر څخه دوي میاشتي وروسته د 

 ۶۱۱۰موسی قلعه په تړاو مات شوو. د طالبانو ویاند وویل چې د ایساف ځواکونو د  او انګریزانو د سولې تړون د طالبانو

ده چې بهرنیانو پریکړه تر پښو الندې  زکال د جنوري په میاشت سخت بمبارد وکړي چې ډیر جګړه مار یې ووژل. مانا دا

د فبوري د میاشتې په پیل کې جنرال دان مکنیل  کړه.
۹۰
مشرتوب په غاړه واخیست. نوموړی په افغانستان کې د پوځونو  

غوښتل چې د طالبانو بریالیتوب په موسی قلعه کې وویني. د ښار خلک یې تښتي ته اړ کړل، د سپین ږیرو د شورا غړي یې 

د ښار په مینځ کې په برقي پایو )ستنو( وځړول. د ایساف نوي مشر ژر د بم دان مکنیل نوم تر السه کړي. د موسی قلعه د 

، څو ورځي وروسته په هوایې بمباریو کې ووژل شو. امریکایې جنرال د مال غفور کوم چې ښار یې نیولی و ر،طالبانو مش

نوموړی تر مخکنی قوماندان قوي ښکاریدي. د مالتړو هیوادونو پوځیان د  زور ستراتیژي د مخالفانو په مقابل کې وکارول.

ریکا  دسرتیرو د زیاتې شمیرې څخه مننه کوو. جنرال دان مکنیل یوه کال په جریان کې تر دوه برابره زیات شول، خو د ام

امریکایې سرتیري د ازادی  8۱۱۱د ایساف سرتیري او ورسره  ۳۳۱۱۱تقریباً 
۹8
د عملیاتو له پاره په واک کې درلودل. د  

 و د ایسافزکال په پسرلي کې نوموړی جنرال د نوی عملیاتو اعالن وکړي. بیا هم لس میاشتي تیري شوی تر څ ۶۱۱۰

 ځواکونو او د کابل حکومت پر موسي قلعه واک پیدا کړي.

  

                                                           
Dan McNeill - ۹۰ 

Enduring FreedomOpreation  - ۹8 



۳۳ 
 

 یولسم څپرکۍ

 

 زکلونه ۱۱۲۱ـ  ۱۱۲۲د 
رتیرو تر ساتنې زکال پسرلی: د دفاع وزارت څارګرې ادرې په ګرشک کې یو اجنټ درلودي چې د ښکاري س ۶۱۱۲د 

 . دغه اجنټ باید د سیمې معلوماتونه راټول کړی وای.الندې و

 ( ملکي وګړي ووژل.۹زکال د اکټوبر میاشت: انګریزي سرتیرو په غلطي سره و کندهار ته نژدي ) ۶۱۱۲د 

ډنمارک غیري رسمي ګرانټي واخیستل چې د ډنمارکي پوځونو یو جنګي دلګۍ به د هلمند مرکزي  زکال پسرلی: ۶۱۱۰د 

 برخه و ګرشک ته نژدي کنترولوي.

( سرتیري په ځانګړی توګه ګرشک ته ولیږل ۲۴۱پارلمان تایید کړه چې )زکال د جون لومړی نیټه: د ډنمارک  ۶۱۱۰د 

 شي.

زکال د اګست په میاشت کې: د ډنمارک اساسي پوځیان کمپ پریس  ۶۱۱۰د 
۹۹
 ورسیدل. ډګروال کیم کریستنسن  ته را 

۰۱۱
 او جګړن اندریس سټورروډ

۰۱۰
 د ریګستان څخه لیدنه وکړه. 

 له پاره ډنمارکي سرتیري د زنبولي په کلی کې په جګړه کې ښکیل شول.: د لومړی ځل  ۶۰زکال د سپټمبر  ۶۱۱۰د 

 : دوه ډنمارکیان هغه وخت مړه شوه چې د انګریزانو راکټ د دوي په موقعیت ولګیدي. ۶۲زکال دسپټمبر  ۶۱۱۰د 

 پي او یوه ورځ: جګړن اندیرس سټورروډ د شمال خواته په ریګیستان کې د بمب په یوه پارچه ټ ۰۲زکال د اکټوبر  ۶۱۱۰د 

 وروسته مړ شو.

دوه ډنمارکیان د انګریزانو د ګیبرالټار  : ۶۹زکال د نومبر ۶۱۱۰د 
۰۱۶
 د پوځي مرکز سره په سخته جګړه کې ووژل شول. 

: د ارماډیلو  ۶زکال د فبوري  ۶۱۱8د 
۰۱۳

 .کز د ګیبرالټار څخه پورته واقع وپوځي مرکز پرانیستل شوو. دغه پوځي مر  

 مرکزونو د جوړیدو موخه دا وه چې د طالبانو خوځښت د شمال د لوری څخه بند کړي.د دغو پوځي 

 

د ښکاري پوځیانو جامي افغانانو ته ورته وي. کمیس، لنګوټه او پراخ پرتوګ کوم چې سرتیرو کوالی شوای تر دغو جامو 

 د دباندي څخه د الندې زري اوسپنیز جاکټ او وسلې پټې کړي.

کس ونه او ګیربخو په الندې برخه کې ماشین، ټیرچې په افغانستان کې د خلکو ډیر خوښ دي.  ن وودوي دوه ټویوټا موټرا

. د موټرانو د حرکت فشار کومه ستونزه نه وه چې یو کوچنی دلګۍ ښکاري سرتیرو خپل اجنټ په ډیر قوي جوړ شوی و

مستعار نوم )ایریک( 
۰۱4
چې د پوځ په څارګرې ادرې  

۰۱5
 ۶۱۱۲دغه عملیات د  .هوپه هلمند کې ګرځا یې اړه درلوده، 

د دفاع وزارت د عملیاتو د مرکز او د پوځ د څارګرې ادارې څخه د  . ډیره کوچنی کړۍلی کې تر سره شولزکال په پسر

، ځکه لږ وخت وروسته ډنمارکي پوځونو په ه پروګرام کې شامل ووګرشک د سیمې څخه د معلوماتو د راټولو د ارزولو پ

مال ه نوردعملیاتو د مرکز او د پوځ د څارګرې ادارې تر مینځ ګډ کار د اړتیا په خاطرکیدي. پ کې عملیات کول.دغه سیمه 

د مخکښانو  د راز د پټولو په خاطر د عملیاتو د مرکز او یا د دفاع وزارت تر امر الندې وي. ډول د مخکښانو پوځي دلګۍ

 چې په نیغه ددفاع د وزیر او د ځ په څارګرې ادارې پورې وتړل شولوتنه او څارنه یې کوله، د پدلګۍ چې د اجنټانو سا

د سرچینو د معلوماتو له مخې په لنډ مهاله توګه د پوځ د عملیاتو د قوماندې مرکز د دغه  .اړوند ډیپارتمنت تر امر الندې وي

                                                           
Camp Price - ۹۹ 
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که د پارلمان کوم غړي  .او مسولیت یې ور په غاړه وي مسولیت څخه خالص شو چې پټو معلوماتونو ته السرسۍ ولري

وغواړي چې د دغو پټو عملیاتو په تړاو معلومات وغواړي، د دفاع وزیر او څارګره اداره د معلوماتو ورکولو څخه د ډنمارک 

یوازې د پارلمان امنیتي کمسیون او هغه سیاستوال  د امنیت او د عملیاتو د رازونو د بربنډ نه کولو په خاطر ډه ډه کوالی شي.

دا په نظر کې نیول شوی نه وه  ر د کمسیون غړي دي، په پرنسیپ کې کوالی شي د دغو معلوماتو څخه خبر شي.چې د څا

چې د ډنمارک د مخکښه سرتیرو دلګۍ به دا ډول دنده په ګرشک کې اجرأ کوي. د ډنمارکیانو جامې ډیرې ښې نه وي خو 

ټونو پورې تړاو درلودي. سره د دي چې دوي لوی ږیرې وا اریکې او د څراغونو په نه شتون پهسل په سل کې د شپې په ت

، سترګو او د پښتو په ژبه ګډوډې خبري کول د دي باعث کیدل چې وپیژندل شي که په جوړښتدرلودې خو د وجود د 

( ۲۱نګ ته نقد )که چیري خبره رسوایې ته شوی وای، د موټروان څ تصادفي توګه د محلي خلکو  له خوا درول شوی واي.

سره د  چې رشوت ورکړي، مخکي له دی څخه چې د مخکښه دلګۍ سرتیري د وسلې څخه کار واخلي. نوټ پروت و ډالری

دي چې ډنمارکیانو په هغو سیمو کې عملیات کول چې د افغاني امنیتي ځواکونو تر واک الندې وي، خو بیا هم د خطر کچه 

تو کې شریک کړی نه واي. دا ځکه چې کیدالی شوای چې معلوماتونه لوړه وه. ډنمارکیانو باید افغاني مقامات په خپلو پټو عملیا

 داسې هم پیښیدالیکې غلطو کسانو ته رسیدلي واي چې زموږ افغاني اجنټانو ته د مرګ خطر پیښیدي. په خرابو حاالتو 

افغانستان په جنوب شوای چې زموږ افغاني اجنټان او د دوي ساتونکي د طالبانو او یا د هغوي د مالتړو د کمین سره چې د 

که ناڅاپې پیښه شوی وای د تیښتې الر سنجول شوی وه. موټرانو په دوامداره توګه   کې ډیر واک درلودي، مخامخ شوی واي.

 .ي ځایونه خراب شوی ووړیو د بل سره مخابراتي اړیکې درلودي خو د موټرانو د پیژندلو له پاره په څراغونو کې ځانګ

في بسته پرته وه چې په بسته کې اضا یوه تر چوکیو الندې د تیښتې یوه و السي بمونه درلودل.دوي ماشینګړي، توپانچې ا

پاته کیدلو له پاره وه که  يسرتیرو د ژوندد دا  مرمۍ، سټالیټ ټلیفون، پیسي او ضروري غذا ور په کښې ځای شوی وه.

ې د مخکښانو سرتیرو په مینځ کې ټوماس دوي اړشوي وای چې د موټر څخه کښته او خپل ځان خپله وساتي. په ګرشک ک

راتساک 
۰۱6
زکال هغه کتاب چې ډیر وپلورل شو، د ) مخکښان د ځانګړو سرتیرو سره  ۶۱۱۹هم شتون درلودي چې په  

یو ځای په جګړه کې( 
۰۱۰
په کتاب کې د اجنټ ایرک سره د عملیاتو په تړاو معلومات وړاندې شوی دي. . په نوم خپور شو 

ا معلومات نه شته چې دا عملیات د افغانستان په کومه سیمه کې وه. د مخکښانو سرتیرو یو ځای کول د په دغه څپرکې کې د

څارګرې ادارې سره هم بیان شوی نه دي. په کتاب کې د اجنټ ملیت ته هم اشاره نه ده شوی او دا هم ویل شوی نه دي چې 

اجنټ د پوځ د د دفاع وزارت د مرکزي سرچینو د خبر له مخي  د راټول شوو معلوماتونو څخه چیري ګټه اخیستل کیدل.

، چې د نوموړي د کار موخه د ګرشک په سیمه کې دا وه چې په هغه سیمو کې معلومات راغونډ څارګرې ادارې څخه و

هغه  ایرک او د  زکال په جریان کې اجنټ ۶۱۱۲د امنیتي مسولیت ډنمارکي پوځیانو ته سپارل کیږي. یې کړي چې وروسته 

د معلوماتونو سره  ادارې چې په هلمند کې ډیر فعال ووملګرو معلوماتونه راټول کړل چې وروسته د انګریزانو د څارګرې 

 کله چې د جګړن الرس .یو اساس شو ه د ګرشک په سیمه کېیو ځای شول چې د ډنمارکیانو د جګړه ایزو فعالیتونو له پار

ست په میاشت کې د موسی قلعه څخه ووتل، نو په ټولیزه توګه د ډنمارکیانو زکال د اګ ۶۱۱۲اوسلیو یوهنسن سرتیري د 

عملیات په هلمند کې ارام شول. په اکټوبر کې د الرس د سرتیرو په عوض د مخکښانو د پوځي واحد بله ډله په هلمند کې 

بره و براد کمپ تر ساتلو څ قلعه میشت شول. د هغوي د ټریننګ او وسلو سره برابره دنده ورته وسپارل شوه چې د موسي

 ښه دنده وه.

سرتیري د یو ګرځنده ډلې په توګه په هلمند کې مختلفو جګړو ته ولیږل شول. انګریزي سرتیرو ته هم څو ځله مالتړي 

په  زکال ۶۱۱۰پوځونه ولیږل شول. د یوه کال څخه په کمه موده په هلمند کې د لویدیزو سرتیري دوه برابره شوه یانی  د 

( تنو څخه اضافه وه. د ډنمارکیانو د مخکښانو دریمې ډلې ته هم ۰۱۱۱کې په هلمند کې د بهرنیو سرتیرو شمیره تر )پسرلي 

( نیټه سرتیرو د هلمند په شمال کې څلور شکمن ۶زکال د جوالی پر ) ۶۱۱۰د  .د ټریننګ برابره دنده وسپارل شوه د دوي

شکمن افغانان د چورلکې په واسطه د باسټیون کمپ ته انتقال شول، چې  کسان ونیول. عملیات دیر ډراماتیک نه وه.دا څلور

تر لومړنیو څیړونو وروسته د انګریزانو په جیلخانه کې واچول شول او وروسته دوي کیدالی شوای د افغانانو بندیخانې ته 

ستي. لو مسولیت پر غاړه اخیچې ډنمارکي سرتیرو په افغانستان کې د شکمنو کسانو د بندي کو و ځل وسپارل شي. دا لومړی

زکال د جنوري  ۶۱۱۶( زکال د جنوري د میاشتي )ژ: زما په اند دا نیټه غلطه ده کیدالی شي د ۶۱۱۰د جګړې د پیل )

لومړی نیټه وي( څخه چې ډنمارکي ځانګړي پوځونه  جګړې ته ورننوتل، د بندیانو ساتل او څیړنې ورڅخه کول ډنمارکیانو 

دیان نورو چې بن نه درلودي نو اړ ووا کړي. ډنمارکیانو د بندیانو د ساتلو او پوښتنو کولو ظرفیت ته ځانګړې ستونزې پید

بهرنیو ځواکونو او یا افغان حکومت ته تسلیم کړي. د دفاع وزیر، سیون ګیده د عراق څخه په زده کړه د بندیانو په تړاو د 

 ه څخه وروسته یو یاداشت ولیکل شود جون د لومړی نیټ زکال ۶۱۱۲د  افغانستان د حکومت سره یو تړون السلیک کړي.

. افغانانو باید دوه شیان جدی رعایت کړی واي: ن افغاني مقاماتو ته تسلیم کړی وایچې  ډنمارکي پوځیانو په څه ډول بندیا
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ي چې وکوالی شوروسته بندیانو ته باید د مرګ سزا ور نه کړل شي او ډنمارکیان په مختلفو وختونو کې په ناخبره توګه 

 بندیان د افغانانو په زندانو کې وکتالی شي.

برسیره پر دي په افغانستان کې د بشر د حقوقو او د سره صلیب نړیوال سازمانونه د بندیانو د لیدلو حق ودرلودالی شي. کله 

موږ د پاره دغه مسایل ې ولې زدا هم ورته وویل چچې د دفاع وزیر افغانانو ته خپل غوښتنې بیان کړي، په څرګند ډول یي 

د  «موږ په طبعي ډول د سوله ساتو ځواکونو په توګه په نورو هیوادونو کې تجربې السته راوړي دي.» ارزښت لري:ډیر 

پورته پریکړې پر اساس څلور افغانان بندیان شوی دي چې د لومړنیو تحقیقاتو وروسته د باسټیون په کمپ کې د انګریزانو 

 عملیاتو د قوماندی د مرکز د معلوماتو له مخی دغه کسان تر تحقیقاتو وروسته خوشي شوی دي.سره بندیان شوی دي. د 

ن هر وخت یو پال .اوچتولو له پاره په تیاری بوخت ووپه ډنمارک کې د دفاع وزارت د عملیاتو د مرکز قوماندانی د بل قدم د 

پر هیلسیو غوښتنه درلوده چې ډنمارک یو مسقل کنډک شتون درلودي چې هلمند ته نور سرتیري ولیږل شي. لوی درستیز، یس

په افغانستان کې ډنمارکي سرتیري یو ځای سره راټول کړي سپما وکړي نو ځکه ولري. د پوځ مشرتابه پالن درلودي چې 

رتیري ساو نور یې په کوچنیو ګروپونه مختلفو ځایونو ته تیت نه کړي. په هلمند کې د ډنمارک د اساسي پوځ برسیره ډنمارکي 

د ترانسپورټ ټوله لګښتونه کمیږي که سرتیري په څو محدودو . ان، کابل او کندهار کې هم میشت ووپه فیض اباد، چخچر

دا مهمه نه ده چې څومره لږ سرتیري یو  ونزه هم حل کیږي.تځایونو کې ځای پر ځای وي. د ځانکړو کارپوهانو د کمښت س

د مخابري ګروپ او د ناروغانو )ټپیانو( د درملنې او لومړنیو مرستو له پاره  ځای ته ولیږل شي، خو بیا هم میخانیکانو،

ه هلمند پ خو د سرتیرو د راټولولو علت سیاسي او پوځي اصلي دالیل دي. که چیری ډنمارک یو وخت پرسونل ته اړتیا شته.

سیمې مسولیت ور په غاړه وي لکه  جوړ کړي، او د یوېپوځي کنډک، غونډ او یا جګړایزه فعالیتونو له پاره یو ګروپ  کې

کې، نو پوځي مشران به په مسقالنه توګه د اجرأتو ښه قوت ولري. دا اړتیا به هم لیری شي چې د  په عراق او کوسوو

 کله چې انګریزانو تر الس الندې یوه څانګه واوسو. ډنمارکیان هم غواړي چې په مرکزي قرارګاه کې پوځي مشران ولري.

 ېایساف په مرکزي قرارګاه کې د جګړې د عمومي معلوماتو په غونډه کې ګډون وکړی، په ډیرو نقشو ک تیم سلوت ینسن د

چې د انګریزانو او یا جرمنانو تر  پوځي واحدونه واړه وو او په مختلفو ځایونو کې تیت وو . د ډنمارکد ډنمارک بیرغ نه و

ې د نو ځکه په نقشه ک توانیا د پوځ تر مشرتابه الندې وولی مشرتابه الندې جګړه کوله. په چخچران کې ډنمارکي پوځیان د

په  چې د دوي بیرغونه ن په شمال کې په ارامه سیمه کې وود ناروي او سویډن پوځیان د افغانستا لیتوانیا بیرغ ښکاریدي.

څرګند  وږ شتون بهنقشه کې ښکاریدل. یو لوی جګړه ایزه ګروپ تر وړو ګروپونو ډیر اغیزناکه دي. تیم ینسن وایي چې زم

 شي.

چې د ډنمارکیانو د فعالیتونو څرنګوالی په افغانستان کې وښیې خو دغه وړاندیزونو سیاسي  نور وړاندیزونه او پالنونه وو

زکال د البورک ښکاري پوځیانو ته اعالن شول چې تاسو نه شي کوالی چې پر عراق  ۶۱۱۳کله چې په  حسیاسیتونه پارول.

 یو کال وروسته دغه ځ کې اندیښنې راوپارول شوي.د دغه پوځي واحد په مینونو کې برخه واخلي، باندې په لومړی برید

میلیونه کرونه اضافه  ۳۴۴پوځي واحد ته څو میلیونه کرونه اضافه بودجه منظور شي. د پنځو کلونو په جریان کې باید 

، زده کړې یې ښې شي، نوي وسلې او نوي سرمایه ګذاري وشي چې د ډنمارک ځانګړي پوځونو ته اضافه نفر ورکول شي

چې ښکاري او د شنا پوځونه پراخ او د لوړ قابلیت درلودونکي شي چې د مستقل پوځي  پالن و موټران ورته رانیول شي.

واحد په توګه د ډنمارک په استازیتوب په نړیوالو لویو عملیاتو کې برخه واخیستالی شي. دغه پریکړه پرته د اندیښنې په 

وو کال پوري د دغو د ۶۱۱۲کال څخه تر ز ۶۱۱۳بیا هم د  ه توګه د ډنمارکي ځانګړو پوځیانو د پرمختګ له پاره وه.څرګند

خو بیا هم څرګنده وه چې د دغو دوو پوځي ډلو  د ځانګړو پوځیانو کارونه مخفي وو پوځي ډلو پر شاوخوا څه پیښ نه شول.

ړپوړو ډیپلوماتانو او لوپه بدل کې د دي دوو پوځي ډلو څخه د خیستل شوو. څخه د یوې اغیزناکې پوځي ډلې په توګه کار وانه 

ګۍ لکی دي. په بغداد کې څو کلونه یو دچارواکو د سفرونو په وخت کې بغداد او افغانستان ته د باډیګارډانو کار اخیستل 

د هغو . یوه بله ډله د ځانګړو پوځیانو واکو د امنیت له پاره موظف شوی ووډنمارکي پوځیان د سفارت او لوړپوړو چار

مګر پوځي مشرتابه او د ځانګړو سرتیرو ډلې چې عراقي افسرانو ته یې زده کړې ورکولي.  ډنمارکي پوځیانو ساتنه کول

غوښتل چې دوي د یوې مجموعې په توګه د یو پوځي قوت په ډول ولیږل شي تر څو خپل نوی زور وازمایې. کله چې 

زکال د افغانستان څخه راستون شول، ډیرې هڅې وکړي چې د مجموعي پوځي قوت په توګه  ۶۱۱۶ ځانګړی پوځیان په

ولیږل شي. د ښکاري پوځیانو قوماندان، هینریک فریس 
۰۱8
او د هغه مرستیال، الرس روبل  

۰۱۹
نه غوښتل چې د پوځ  

وي د د ه اهسته ډول له مینځه والړ شي.قابلیت او نړیوال باور د پوځیانو د دندو د اجرأ کولو په تړاو په افغانستان کې پ

 د پوځ د قوماندې مرکز نظر دا وو غوښتنې او وړاندیزونه د پوځ د مشرتابه د پوهیدلو وړ وګرځیدلي خو نور څه ونه شوه.

 ۰۹۹۹. په ونه رسیدل. دا کوم نوی نظر نه و چې پوځ ته د ټولې پانګې اچونې څخه په کافی اندازه دوو ویشل شوو ډلو ته څه

                                                           
Henrik Friis - ۰۱8  

Lars Robl - ۰۱۹ 



۳6 
 

ته زکال دغه ډول وړاندیز وشوو خو د پوځ او د بحري قوتونو د مقاومت سره مخامخ شول. د بحري قواو د قوماندې مرکز 

زکال  ۶۱۱۲کله چې په  شول. د میز په جعبه کې وساتللوی درستیز ډیر غصه ناکه لیک ولیکل شوو خو موضوع د د پوځ 

ده ورته وسپارل شوه چې یو ځل بیا د ځانګړو پوځیانو د تنظیم الرس روبل د پوځ د قوماندې مرکز ته راوستل شو، دن

اتوتر نوم الندې سره وکړي چې ډلې نژدي کار د ځانګړو عملی کړه وشوه چې په پیل کې دی دغه دوېموضوع وڅیړي. پری

ته چې وروس دا ډول جوړښت په ډیرو کوچنیو هیوادونو کې ازمویل شوی دي به یې د پوځ په پورته مشرانو اړه ولري. مشري

د مختلفو پوځي ډلو و یوځایوالي ته پرمختګ کوي. د دغې نظریې فلسفي اړخ دادي چې په موډرنو جګړو کې ځانګړي پوځي 

اندانانو مډلې د یوې مجمومې ځانګړي وسایل دي چې باید د دفاع وزارت تر امر الندې وي نه دا چې مشرتوب یې د وړو قو

ټولنه د یو نړیدلې او ګډوډ هیواد  یره اړتیا ده چې نړیوالهتکړه سرتیري هغه وخت ډ برسیره پر دی دا ډول په الس کې وي.

الرس  سره پوځي مرستې کوي. خو دا ځل هم وړاندیز د ډیر مقاومت سره مخامخ شو چې د هیریدلو بکس ته وسپارل شو.

ښکاریده چې هیڅ شی باید بدلون و . داسې رلودي، هر ډول دالیل بی ارزښته ووروبل وایې: دغه ډول احساس چې شتون د

 نه کړي. نو ځکه الرس روبل ته نوی دنده ورکړه شوه.

د ې کزکال د اکټوبر د میاشتي په نیمایې کې د انګریزانو ځانګړي سرتیري د کندهار والیت په یوه لیري ولسوالي  ۶۱۱۲د 

جوړولو یو کارپوه طالب ونیسي او یا یې  چې یوه کلي ته ننوزي او د بمب و. دوي ته ویل شوی ووشپي لخوا پټ پراته و

نده اسرتیرو ته خبر ورکړي چې څو ناپیژ د یوې چورلکې څخه چې د خټینو کورونو پر شاوخوا راڅرخیدل، انګریزي ووژني.

کسان ستاسو پر لوری در روان دي. د انګریزي سرتیرو قوماندان یوه بیړنۍ پریکړه وکړه. قوماندان امر وکړی چې پر دغه 

وکړي. د چورلکې د قوي ډزو څخه د کورونو چتونه والوتل، ریګ او ډبري د  یو چې په قوی باور تیښتي، ډزي پرکسان

، صبر، صبر، صبر! ښځئ او هچورلکې د قوي باد په واسطه هر لوری ته تیت شوې او ناڅاپه د چورلکې څخه ږغونه وشو

، سره د دي چې څه ویني ځکه قوي دوربین ورسره و واړه ماشومان دي. په پیل کې د چورلکي مسول شک نه درلودي چې

چې ملکي وګړي سیمه څو ساعته مخکې تر برید څخه تر قوي څار الندې وه. خو بیا هم د ایساف ځواکونه متوجه نه شول 

شتون لري. د یو بمب جوړونکي طالب کارپوه د نیولو څخه یوه غمیزه رامینځته شوه. )ژ: که پوځیان وحشي نه وي، هرڅوک 

چې د دوي لوري ته را روان وي، کیدالی شي د دریدلو امر ورته وکړي. که بیا هم ونه دریږي نو کیدالی شي، ډزي ورباندې 

وکړي. په نیمه شپه کې پر کورونو بمبار چې چتونه یې والوزي، یو احمق هم پوهیږي چې په کورونو کې ښځې او ماشومان 

خو مځکنیو عملیاتو دوام وکړي. انګریزي پوځونه یو کور ته  کوي او بس.(شته. بله هره پلمه یوازې د وحشت ښکارندویې 

ننوتل او په پلټنو یې پیل وکړي. په دغه لوي کور کې پوځیانو ولیدل چې یو سپین ږیري سړی ځان په دیوال پوری ټینګ 

کوم چې د  سدونه پراته وهمځکه د دریو ښځو ج نیولی دي او دوه زلمیان )واړه ځوانان( یي په سینه پوري مښلولي دي. پر

. یو سرتیري پر سپین ږیري او دوو هلکانو باندې څارنه کوله او نورو سرتیرو تالښي ته ې په ډزو وژل شوې وېچورلک

، خو دا ناممکنه وه چې سړی السونه تر بړستن الندې پټ کړی وو ناڅاپه یو ځوان راپورته شو. نوموړی دوام ورکړي.

الندې وسله پټه کړی ده که یا؟ په یوه شیبه کې انګریزي سرتیري ډزي ورباندې وکړي او وپوهیږي چې ځوان تر بړستن 

. )ژ: د دغه جملو د ژباړولو په وخت کې مې سترګې علومه شوه چې دغه ځوان بی وسلې وځوان یې دري ځایه وویشتي خو م

اغي چې نامعلوم شمیر خلک د کور پر د چورلکې څخه بیا خبر ر لندې شوي او د انګریزانو وحشت ته ګوته په غاښ شوم.(

، نو باید بیرته خپل مرکز ته ګرځیدلي رلکې تیل د خالصیدو په حالت کې ولوري در روان دي. په همدغه وخت کې د چو

واي. انګریزي سرتیرو په بیړه د کور تالښي پای ته ورسول، پرته د دي چې بمب جوړونکي کارپوه طالب پیدا او یا یې 

دونکي ډیر بحثونه ورباندې کیدل. د کلي اوسی رسنیو د عملیاتو په تړاو څه خپاره نه کړه خو په افغانستان کې برتانوي ووژني.

د ډنمارکي کې والي ته ورغلل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د موضوع په تړاو باید ژورې څیړنې وشي. په هغه وخت 

ګډه تالښونه او هڅې وکړي چې په راتلونکي کې داسې تراژیدې پوځونو مرستیال، الرس روبل د کاناډایي پوځیانو سره په 

پیښه رامینځته نه شي. څو کلونه وروسته د ډنمارک د پوځ د قوماندې مرکز، الرس روبل د ناټو پوځونو سره بیا افغانستان 

 ته واستول شو. نوموړي یو ځای د انګریزي پوځیانو سره د

افغانستان په جنوب کې د ځانګړو عملیاتو 
۰۰۱
 د اسنادو له مخی او د الرس .اره موظف شود پالن جوړولو او تنظیمولو له پ 

د خبرو څخه چې د انګریزي پوځیانو سره کړی وي، څرګندیږي چې عملیات باید د قوانیو او مقرراتو له مخی وشي.  روبل

ژل شي. کله چې د نوموړی چې یا ونیول شي او که اړتیا وي، وو په لست کې شامل و د طالبانو د بمب جوړولو کار پوه

اوخوا کې ملکي وګړي شتون باید هڅه وکړی، چې په ش نو د څار دلګۍ ته دنده وسپارل شوه،طالب استوګنخي مشخص شو، 

ه کوالی چې موږ څ يونه لري چې زیان ورته ورسیږي. الرس روبل وایي چې په دغه تړاو څرګندو مقرراتو شتون درلود

 او څه باید و نه کړو. وشو

په  )ونیسه او یا یې ووژنه(  عملیاتو ځانګړوچې د دغه ډول  دولس څومادېي لست راکړی ووته مشر حامد کرزي موږ ولس

په ځانګړو حاالتو کې د ځینو پیښو په تړاو باید د ولسمشر تایید واخیستل  د ایساف ځواکونه باید هغه عملي کړي. کې وخت
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وه ارپد الرس روبل په قول دغه ک تړاو هم  ولسمشر ته معلومات ورکول کیدي.شي، او همدا ډول د ځینو ځانګړو عملیاتو په 

 .خې په توګه تایید اخیستل شوی واو د یوې مو طالب د کندهار اوسیدونکي و

. ( تنه ښودل۹لکو دا شمیره نهه )ژیدي په تړاو د څلورو ملکي وګړو د مرګ خبر ورکړي خو د سیمې خاانګریزانو د تر

وه چې د کور په دننه کې اوسیدونکي کسان د کشف له خوا لیدل شوی نه وو. په کندهار کې د الوتکي  مرکزي ستونزه دا

. د وسایلو د کمښت په وجه څارونکو و نه کوالی شوای چې لو او د بی پیلوټه الوتکو کمښت ووڅخه د بریښنایې کشفي وسای

کله  کمښت په اسنادو کې ذکر شوی نه وو ې د وسایلو( ساعته څارنه وکړي. دوهمه لویه غلطی دا وه چ۶۴د ودانۍ څخه )

 او وروستۍ خبره داده چې د الوتکي او چې الرس روبل، د نوموړی پوځي همکارانو او لوړپوړو چارواکو عملیات تاییدول.

اي خو و، مخابروي اړیکو تخنیکي ستونزه پیدا کړی وه. څیړنې باید په ژوره توګه شوی د پوځیانو تر مینځ چې پر مځکه وو

 ، بیان یې واوري.ووالرس روبل اړتیا درلودل چې د څیړونو تر پای ته رسیدو مخکی باید هغه کسان چې برید پر شوي 

چې د ژوندې پاته کیدلو له پاره الره ولټوي. دا سیمه داسې یو ځای نه وه چې د ایساف سرتیري ازادانه  دا هغه موضوع و

او هغه دوه واړه زلمیان کندهار ته نژدي په یو روغتون کې بستري سپین ږیري روبل ته څرګنده شوه چې وګرځیدالی شي. 

 نچې د ناروغې په کټ کې د برید ناتار بیا ، کریم نومیدي چې د خوځیدلو نه و خو نوموړی اړ وسپین ږیري سړی  دي.

وای چې کریم په روغتون  ، باید یو منظم پالن ورته جوړ شوی وای. الرس باید باوریکړي. دا یو ډیر خطرناکه حالت و

روبل وایې چې د روغتون چې الرس د روغتون د مشر سره خبري وکړي. الرس  ه شي. د دی چارې له پاره اړتیا وکې پات

او غواړو نوموړی د موضوع څخه خبر کړو. مخکې له دی چې الرس حرکت وکړي،  وچې موږ راغلي یو مشر خبر و

. زه نه پوهیږم چې پر چا باور وکړم، احتماالً باید پر ټپي شوو ولې سیمې ته والړ شوموږ باید د ښار ب» سوچ ورته پیدا شو. 

طالبانو چې په روغتون کې دي، باور وکړم. دا هغه ښه تجربه نه وه چې زه باید ور سره مخامخ شم. د کریم غبرګون به څه 

 کې د کښته کولو په ځای کې کاناډایان دڅو ورځي وروسته الرس روبل د چورلکې په واسطه پرواز وکړي او د الوت «وي؟

. دوي پر یوه لویه الر د موټر په ذریعه والړل تر څو روغتون ته ورسیدل. الرس روبل نوموړې د ساتنې له پاره منتظر وو

ي راتنې له پاره سرتیاو یو باوری ژباړن د یو افغان بزګر د لیدلو له پاره ورغلل. د روغتون بهر او د روغتون پر الرو د س

یو سپین ږیری دهقان پرت و چې زوی یې ورته  . الرس یوه پټه وسله د ځان سره درلوده. د روغتون په کټ کېتیار والړ وو

و خبري خ ا ډول پر الس او پښه ویشتل شوی وواو همد م د سینې پر شاوخوا بنداژ تړلي و. کریناست و خو په پښه کې ټپي و

الرس د دود مطابق ښه ارام  ره مهمه وه چې ډنمارکي د افغان ځوان عیادت وکړي.د افغانانو له پاره دا ډی کوالی شوای.

کښینستي او د ټپي له پاره یې یوه وړه ډالۍ راوړی وه. بیا هم چاپیریال داسې نه وه چې ما یې انتظار ایستی. زه د داسې 

څنګه غبرګون وښیوو. طبعی ده ارامي منتظر نه وم چې ورسره مخامخ شوم. فکر وکړی چې موږ به په داسې حالت کې 

خو هیڅ ډول قهر او غضب یې د ایساف د سرتیرو په وړاندې و نه ښودي.  موړی احساس تر سخت تاثیر الندې وچې د نو

ون څخه غبرګ د درد )ژ: ډنمارکیان د افغانانو احساسات درک کوالی نه شی. هغه سپین ږیری د افغاني غیرت په وجه د ټپنو

ره د س. د روژې میاشت و. کریم د خپلې کورنۍ توګه د نورومعلوماتو سره برابر وویم بیان په بشپړه ښودلی نه دی.( د کر

 او وروسته د خوب کولو له پاره بسترو ته تللي یدلي ویشلمې( د ډوډۍ خوړولو له پاره را پاڅشپې پر دوی ـ دري بجي )ژ: پ

ي مې وویشتل شو او زه بیرته سرای ته ره بهر ته ځغلي. زوسپه دغه وخت کې بمبارد پیل کیږي.  کریم د خپلو زامنو  .وو

، پر هغه مې بړستن واچاوه چې .زما بل زوی پر اوږه ویشتل شوی وننوتلم چې د خپلې میرمنې او دوو لوڼو مړي مې ولیدل

یزي سرتیرو انګر .تود شي. زه د دوو نورو زلمیانو سره دیوال ته نژدي کښینستلم. په یو وخت کې انګریزان کوټې ته راننوتل

سپین ږیری اړ ایستي چې ځان ونه ښوروي نو ځکه سپین ږیري سړی هیڅ کوالی نه شواي، کله چې ځوان سړی د بړستن 

کې  روکریم نه منل چې د طالب دبمونو کارپوه او یا نور طالبان د دوي په ک څخه پورته شو په لنډ واټن کې ډز پر وکړي.

چې موږ طالبان پټ کړی نه دي. او موږ د طالبانو سره هیڅ کار نه لرو. که موږ  سپین ږیري کریم ورته ویلي و پټ دي.

چې طالبان به په دغه کور وسله درلوداي نو اوس به مو د ځانونو څخه دفاع کړی واي. الرس روبل اوس هم شک نه لري 

تمي نه ده چې کریم او د دوي کورنۍ به د طالبانو سره مرسته خو زموږ څخه وتښتیدل. ولې روبل باور لري چې ح کې نه وو

دا نورماله خبره ده چې طالبان د کلي اوسیدونکي اړ باسي چې د اوسیدلو او پټولو ځای ورکړي. الرس روبل د  کړی وي.

ته تاوان کریم  کریم څخه پوښتنه وکړه چې بل څه غواړي؟ کریم ورته وویل چې زه عدالت  او د حکومت مرسته غواړم.

ورکړل شو خو د کورنۍ ډیر غړي د السه ورکړه. د ملکي تلفاتو د دقیقې شمیرې اټکل ستونزمن کار دي خو کریم وویل چې 

دغه معلوماتونه د الوتکو پرسونل د واقعیتونو د درو کلنو په جریان کې یو سړی، یو ماشوم او دوې ښځې هم وژل شوی دي. 

 بانو د بمب جوړولو کارپوه وروسته د پاکستان د سرحد څخه د تیریدو په حال کې ووژل شو.د پیدا کولو له پاره کارول. د طال

، په بدل کې د سیمه ایزو طالبانو سره الب مشرانو د پیداکولو له پاره ووزکال په جریان کې د ناټو عملیات چې د ط ۶۱۱۲د 

ندې مرکز فلج کړي. دویکی لیکس د معلوماتو پر اساس چې د طالبانو د قوما ړې ستراتیژي بدله شوه. تالښ دا وود ناټو د جګ

مي د عملیاتو ناکا په کندهار کې د ملکي وګړو وژل او .په زرګونو طالبان ووژل او یا بندیان شولد عملیاتو په جریان کې 

لفات ې ملکي ت. د امریکایانو ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په جریان کې په ځانګړی ډول د شپې په عملیاتو کلومړی ځل نه و

 د افغانانو په نظر درلودل. هر ځل به چې غلطي پیښه شوه، ځانګړي ځواکونه او د ایساف پوځیان به تر فشار الدې راغلل.

 .وه د بهرني پوځونو د شپي عملیات وغټه ستونز
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لویه  ځیانو ننوتل همستونزه یوازې د ملکي تلفاتو موضوع نه وه. د شپي لخوا بی خبره د افغانانو کورونو ته د بهرنیو پو

ښځو او پیغلو لوڼو امکان نه درلودي چې ګوښه شوی وای، په دغه صورت اسالمي او د پښتونوالۍ قوانین تر  ستونزه وه.

 پښو الندې کیدل.

زکال په منی کې بیا د ډنمارکي ښکاري او د شنا پوځیانو ته امکان پیدا شوو چې د یو واحد پوځي قوت په توګه  ۶۱۱۲د 

د ښکاري ې پور: د افغانستان په جنوب کې تر سلو تنو ډنمارکي سرتیرو پالن ډیر څرګند خو غیري نورمال و وکړي.فعالیت 

او شنا پوځونو څخه باید د ایساف په پټو عملیاتو کې ګډون وکړي. دغه ناببرې جګړې ناټو حیران کړل. په دغه جګړه کې 

ن ځکه باید ور سره وای چې د ایساف ځواکونو تر کنترول الندې سیمې . ډنمارکیارستو)ریزرفي پوځونو(  ته اړتیا وبیړنۍ م

کایانو د امری ډنمارکیانو باید پراخه کړی واي. خو نورې دندې هم وې د بیلګې په توګه د طالبانو د مشرانو پیداکول او نیول.

 ۳۰۳د ځانګړو پوځونو ټاسک فورس 
۰۰۰
، یا د انګریزانو د ساس  

۰۰۶
او اس بی اس  

۰۰۳
ه په ټاسک فورس د ډلو سر 

۴۶ 
۰۰4
ډنمارک حګومت او پارلمان ډنمارکي پوځیانو ته د ډیرو شیانو اجازه ورکړه خو ځني  کې ګډ کار کړی وای. د 

زکال د نومبر په میاشت کې خپل سرتیري په کندهار کې مالقات  ۶۱۱۲کله چې ډنمارکي جنرال د   حالتونه یې استثنایې کړل.

یاسکوو ته د پالن څخه خبر ورکړي. پاول کیاسکوو سوچ وکړی چې دا پوځي اړتیا ده. کړل، الرس روبل خپل مشر، پاول ک

د ښکاري پوځیانو د پاره هم ښه وي. په به د ایساف مشر موږ غواړي. دا به موږ ته په نړیواله کچه مثبته نمره راکړي او دا 

په پالن کې ډیرې غلطي او حساس ټکو  .وشو پیل کې الرس روبل ولیدل چې پالن د لوړو پوړو پوځیانو له خوا ښه استقبال

شتون درلودي، چې باید د دفاع وزارت او سیاستوالو ورته د حل الر پیدا کړی واي. کله چې ایساف د طالبانو د مشرانو په 

لي ( ټکي عم۰۶( ټکي تعقیب کړي. سره د دي چې په پرنسیپ کې )۰۶) لټه کې وې، باید ځانګړي پوځونه د حامد کرزي

خو حامد کرزي کله کله ویل چې عملي شوی نه دي. کیدای شي چې موخه د کرزي کورنۍ او یا قوم ته نژدي وه  شوی وو

ه کې په وروستۍ شیبعېملیات یې چې  ایانو او انګریزانو د قهر سبب شولیا کیدالی شي د نورو دالیلو له مخې وي. د امریک

 شخص ونیوي وروسته یې د افغان حکومت ته تسلیم کړي. څو متوقف کړل. کله چې سرتیرو د طالبانو یو ارزښت لرونکي

دلیل یې  .، بله ورځ به ازاد شوی وبه بندی افغان حکومت ته تسلیم شوچې نن  دي يځله )تر یوه ځل اضافه( داسې پیښې شو

ونزې د حل له امریکایانو او انګریزانو د ست رشوت ورکول او یا دا چې د لوړو مقاماتو سره به یې نژدی اړیکې درلودي.

ته وروس پاره یوه ثابته الر غوره کړی وه. په ډیرو حاالتو کې به دوي پرته د اجازې څخه موخه )نیول شوی بندی( مړ کړي.

چې ژوندی یې ونیسو.)ژ: څومره د تاسف ځای دي چې په  کې پیښه شوه او د دي امکان نه و چې په جګړه به یې دلیل دا و

وږ اګاهانه نیول شوی کسان وژل او پلمه مو دا وه چې په جګړه کې ووژل شو. دوي د یو ډیره بیشرمی اعتراف کوي چې م

ي وخت کې ځانونه خو په عین انسان وژنه پرته د یوې محکمې فقط د چارواکو د فساد وجه بولي چې طالبان خوشي نه شي

نیولو امکان یي نه وای او یا که د بندی کولو ه د چ کیدل هاستفاده هلتد وژلو د امر څخه  .(نینو ته ژمن ګڼينړیوالو بشري قوا

څخه یې د تیښتې امکان وای. په داسې حاالتو کې ځانګړو پوځونو د حل سخته الر ټاکل نو د پیل څخه به یې د بم غورځونکو 

 زکال په ژمی په کابل کې ناست ډنمارکي مشرو پوځیانو د لوی ۶۱۱۲د  وسله لرونکو چورلکو څخه کار واخیستي.او یا 

 و په تړاو یوه رسمي غوښتنه وکړه.درستیز، یسپر هیلسیو څخه  د ځانګړو پوځیان

نوموړي پر ځانګړو پوځیانو د زیات لګښت په تړاو سوچ وکړي. نوموړی دا سوچ هم وکړی چې کله ناکله اړتیا شته چې 

د السه ورکاوه او سخته وه دغه پوځونه ټول واستول شي. یسپر اوس وایې که موږ دوي لیږلي نه واي، نوموړو خپل قوت 

چې چې په یوه ځل ډیرسرتیري )د مخکښانو او شنا ډلې( ولیږل  پوځي دالیل هم وو چې بیا مو نوی نفر را ټول کړي واي.

او  ي ووسرتیرشي. په هر ډول چې وی پوځ کوالی نه شي چې تر شپږ میاشتو هلته پاته شي. لږ شمیر تربیه شوی ځانګړي 

اید ډیرو سرتیرو ته د عملیاتو دنده ور کړل شي. یوازې د شپږو میاشتو له پاره د سرتیرو استول د پوځ په یو ټاکلي وخت نه ب

 .وم چې ډنمارک د هوکي ورته ویلي وو، برابره نه وود عمومي غوښتنې سره چې پر نړیوالو دندو باندې ټینګار وکړی، ک

نې ته مثبت ځواب ویالی وای، خو یسپر هیلسیو وویل چې سره د دي هم د دفاع وزارت باید په کابل کې د جنراالنو غوښت

 حتمي نه ده چې ډنمارکی سرتیري باید د ایساف په عملیاتو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو له پاره په نیغه ګډون وکړي.

او شنا  چې د حکومت لوړپوړو چارواکو د ارزونې له مخې د مخکښانو رتیري ونه لیږل شول. علت یي دا وهیڅوخت دغه س

یسپر هیلسیو شخصي  د ډلو د سرتیرو یوځای لیږل حساسه سیاسي موضوع ده. سوسیال ډموکراټان منفي ځواب راکوي.

ارزونه دا وه چې دی کوالی شي چې د یو کوچني ډیره کې په پریکړه  سره سرتیري د افغانستان سوله ایزو سیمو یانی شمال 

. خو د پارلمان په کوچني البحري کښتۍ په لیږلو سره کړی و کې عراق د یوې تحت زکال ۶۱۱۳ته ولیږي، همدا کاریې په 

 اکثریت د سرتیرو لیږل جګړې ته ستونزمنه چاره وه ځکه په هلمند کې جګړه ده.
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د پالن جوړونکو پاملرنه همیشه دی ته وه چې د ډنمارکي پالن یو ځل بیا د دفاع وزارت د میزونو په جعبو کې پاته شو. 

دا په یو شرط ( تنو زیات پوځیان ودرلودالی شي، جوړه کړي. ۲۱۱انو څخه یو مستقل او خود کفاء جنګي ډله چې تر )پوځی

. لویه پوښتنه دا وه چې په زکال په مني کې تیاریدل ۶۱۱۰ه د پارلمان تایید کړی وای نو ب چې د ډنمارک  یکیدالی شوا

ه د اقتصاد موضوع ډیره اغیزه درلوده. په هلمند کې د عملیاتو له پاره هلمند کې کومه سیمه د ډنمارکیانومسولیت شي؟ دلت

دا سیمه  درې مهمې سیمې وي: د والیت شمالي، منځنۍ او جنوبي سیمې. شمالې سیمې د ډنمارکیانو له پاره ناممکنه وي.

. د هلمند جنوبې د د قوم څخه وولی مال شیرمحمد اخنغرنی وه او خلک یي یا د طالبانو مالتړي او یا هم د هلمند د پخواني وا

سیمې د ډنمارکیانو له پاره ښې وي، پوځیان به تالښ وکړي چې د وسلو، مرمیو او نشه ای توکو د وړلو او راوړلو ټرافیک 

ې جوړ کد افغانستان او پاکستان د سرحدونو تر مینځ بند کړي. همدارنګه ډنمارکیان به خپل مرکز)بیس( د ګرمسیر په ښار 

( ساعتو د موټر الره د لوژیستیکو اکماالتو ۳۱ـ  ۶۴زې د ګرمسیر څخه د ایساف تر بیس، کمپ باسټیون پورې د )کړي. یوا

)ژ: فکر کوم چې د الري واټن ډیر زیات ویل شویدي ځکه د ګرمسیر څخه دومره زیاته الر نه ده.(  له پاره لویه اندیښنه وه.

ي او بیا هم ډیره الریې ( کیلومتره واټن درلود۳۱ـ ۶۱ن څخه )چې د ګرشک تجارتي ښار چې د کمپ باستیو شک نه و

. امریکایانو او انګریزانو هغه ودانۍ دوباره د ګرشک څخه بهر کمپ پریس واقع و، د ټولو د خوښولو سیمه وه. اسفالټ و

دغه کمپ د  ( کاله مخکې شورویانو د خپلو پوځیانو د عمومي مرکز په توګه ګټه ور څخه اخیستي وه.۶۱ورغولي چې )

لسوالي د اقتصاد او تجارت مرکز و. ډنمارکي جنګي ګروپ پوځیانود پاره یو خیالی ودانۍ وه. برسیره پر دي د ګرشک و

ه اوسیدل چې . په سیمه کې خلک نژدي سرتان په جنوب کې پرلویه الرپروت وچې د افغانس دغه ښار تجارتي مرکز و

سرلي کې ډنمارکي پزکال په  ۶۱۱۰د  .وو و د نظامي او ملکي هیلو سره برابر. دا ښار د ډنمارکیانالسرسی ورته اسانه وو

استازي وکوالی شوای چې د انګریزانو موافقه تر السه کړي. ډنمارک په رسمي توګه د هلمند د منځنۍ برخې د امنیت 

. په حقیت دښتونه وو چې ځمکې اوه د ګرشک جنوبي برخه پراخه سیمه و مسولیت پر غاړه درلودي. سیمه ډیره لویه وه.

کې باید د ډنمارکي پوځیانو ژوره پاملرنه د ګرشک ښار او د هلمند د سیند پرغاړه د شنو کښتونو ځمکو او بیا تر سنګین 

( کیلومتري کې د والیت مرکز، لښکرګاه ۳۱د جنوب لوری ته په ) پوری )سنګین د انګریزانو د مسولیت سیمه وه( کړی واي.

د هلمند زړه د ګرشک د سیمې مسولیت واخیستي. دا هغه سیمه وه چې یو کال مخکې ډیویډ ریچاردس  واقع ده. ډنمارکیانو

اوس نو اړینه وه چې پریکړه د پارلمان د ډیرکي لخوا  پریکړه وکړه چې د ګرشک سیمه دناټو پوځیانو اساسي سیمه وټاکي.

ي دندو د ترسره کولو په خاطر د ایساف سره مرسته امنیت ې د ډنمارک پوځیان باید د نویپریکړه چ ۰۲۰ومنل شي. د ب ـ 

. دا هغه ورځ وه چې د ډنمارک ه په پارلمان کې بحث ورباندې وشو( نیټ۰۲زکال د می پر ) ۶۱۱۰وکړي، لومړی ځل په 

حکومت پارلمان ته وړاندیز وکړي چې باید د ډنمارک پوځونه د عراق څخه تر شپږو میاشتو وروسته ووځي. دوه کاله تیر 

ډنمارکي  زکال کې غونډه وکړه او خپلې غوښتنې داسې بیان کړي: ۶۱۱۲په  چې د ډنمارک د پوځیانو مشرتابه ی وووش

ووزي. د شپږو میاشتو تالښونو او هڅو څخه وروسته باید د  پوځیان باید د سختي او غیري اړینې ناخوښې جګړې څخه را

 د ډنمارک پوځیان باید په هلمند کې د ناټود یت کې ځای پر ځای شي.ډنمارک پوځیان په بدل کې د افغانستان په یوه سخت وال

 دپه دی مانا چې د پارلمان « ښه جګړه وي»مګر دا ځل به  جګړه کې ګډون وکړي.خطرناکه پاتي شونو سرتیرو سره په 

ودلي واي چې د دوي د ډنمارک پوځیانو باید ډنمارکیانو او د ناټو مالتړو هیوادونو ته ښ ي.سره دروډیرکي سیاسي مالتړ 

په همدي ډول صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن باید د مشر په توګه د خپل مخکښ رول څخه  پوځ د څه شي وړتیا لري.

خوند اخیستي وای چې د امریکا د ډیر باور وړتیا لري او نژدي دوست یې دي. څو میاشتي وروسته د دفاع وزیر، سیون ګیده 

خه پوځیان وباسي او د افغانستان په موضوع کې پوځیان په ژوره توګه ورګډ کړي. د خپل پالن جوړ کړي چې د عراق څ

ړل ک څخه سرتیري وباسي، ممکنه به وي چې د تیښتې نوم ورپوځ لوی مشر، تیم سلوت ډیره اندیښنه درلوده که د عراق 

ي، یاشتي رخصتي ورکړه شپږ مشي؟ اوس د نوموړي او دفاع وزارت ټولې غوښتنې تر سره شوي خو یوه هیله یې چې پوځ ت

ـ  د ب . دوي ځکه استراحت غوښتي چې پوځ د عراق په سخته جګړه کې روحي او فزیکي ستړیا زغملي وه.تر سره نه شو

دا ځل په وړاندیزونو کې د خبرداری ډیر ټکي  پریکړه د وروستۍ ځل له پاره دپارلمان د بحث له پاره وړاندې شوه. ۰۲۰

االت د افغانستان په جنوب او ختیزو سیمو کې ډیر خطرناک دي، طالبان د جګړې په بهیر کې ډیر امنیتي ح» لیدل کیدل: 

زکال  ۶۱۱۰د پوځ څارګرې ادارې پارلمان ته ولیکل: ډیر امکان لري چې د طالبانو او ترهګرو بریدونه د « برالسي دي...

. او د موسي قلعه د بیلګې یادونه هم شوی ووزکال د وړي په موسم کې چې  ۶۱۱۲په پسرلي کې دومره زیات شي لکه د 

 تیکوم چې په وال ډنمارکي سرتیري د جنازې مراسم و ، د یوپارلمان د هلمند په تړاو بحث کولووه. یوه ورځ مخکی چې 

و د لومړی بریدمن ا. ون کړی وواو یسپر هیلسیو په مراسمو کې ګډ د دفاع وزیر، سیون ګیده، تیم سلوت .کې وژل شوی و

، سټین ریون سیونسن ( کلن۶۴)و وسلو ویشتونکی درن
۰۰5
عملیاتو د هلمند د شنه زون په سیمه، د سیند په اوږدوالي کې د  

، څو ورځي وروسته د کوپنهاګن مرکزي روغتون ته را انتقال د نوموړي ټپونه ډیر ژور وو .په جریان کې ویشتل شوی و

( نیټه مړ شو. په ډیر خراب وخت کې پیښه وشوه. په ۶می په ) . نوموړی دوغتیایې حالت یې د قناعت وړ نه وشو خو ر

شپږمیاشتی مخکې په موسی قلعه کې وضع ډیر خرابه وه،  هلمند کې د عملیاتو څخه پارلمان د مالتړ موضوع اندیښمنه شوه.

ړي. دلون ور نه کخو د ډنمارک سیاستوالو پالیسي ته ب د دفاع وزیر اړ شو چې د سختو ګذارونو ورکولو عملیات پیل کړي.

                                                           
Steen Rønn Sørensen - ۰۰5 
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اطراتو لو خدا څرګنده وه چې د سوسیال ډموکراټانو مشرې، هیله تورنینګ سمیت د سوسیال ډموکراټانو په استازیتوب د خپ

زکال د منی په موسم کې په  ۶۱۱۲: کله چې زه د بهرنیو چارو د اړیکو د کمسیون سره یوځای په په کتابچه کې لیکلي و

زه پوهیږم چې د سرتیرو د ژوند . » سیونسن د سرتیرو د میړاني اتل و ولیدل او سټین ریونه هلمند کې وم، حاالت مې خپله

شرایط ډیر ستونزمن دي او دندې ستري دي. خو دومره پوهیږم چې که د دغو دندو د عهدو څخه څوک وتالی شي دا به د 

. د پریکړې په تړاو د پخوا په څیر ګوند دغه بیان د ډیر ارزښت وړ و د حکومت د مخالف لوی« ډنمارک سرتیري وي.

 و سرتیرو د لیږلو سره همږغېبحثونو دوام وکړي، یوازې سوسیالیست او یو موټي ګوندونو مخالفې رایې ورکړي او د نور

د یو هیواد څخه ناخوښه انځور دا دي چې » د سوسیالیست ګوند لوړپوړي، هولګر نیلسن حاالت داسې وارزول:  .نه وو

هیڅ شي باندې حاکمیت نه لري او په ټولو برخو کې پراخ ادارې فساد شتون لري. یو هیواد چې طالبان  مرکزي حکومت پر

یې یوازنۍ ستونزه نه ده خو محلي جګړه مار، د نشه ای توکو کار و باریان، په فساد ککړ سیاستوال او په فساد ککړ دولتي 

د مشرانو خبرداري ورکړي چې ډنمارکي جنګي پوځیان د سوسیالیست ګون« لوړپوړي چارواکي یې هم غټې ستونزې دي.

هلته ځي او کیدالی شي چې د ځینو سیاستوالو سره د طالبانو پر ضد مرسته وکړي، چې همدغه سیاستوال د طالبانو په ډول 

په فساد ککړ او مجرمین دي. هیڅوک نه پوهیږي چې د مجرمینو تر مینځ توپیر وکړي او څرګنده کړي چې څوک، څوک 

ره س ر بیا هم غوښتل چې کیڼ اړخه ګوندونه په بشپړ باور د نورو سرتیرو د لیږلود بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میول ؟دي

همږغې شي.نوموړي په ټینګار وویل چې په ملکي برخه کې به کارونه ډیر پرمختګ وکړي او هلمند ته به د دغو کارو د 

نستان کې کارکول اسانه نه دي، دندې درنې او سختي دي خو زه فکر پاره ښې پیسې ورکړل شي. موږ پوهیږو چې په افغا

کوم چې موږ یې د اجرأ کولو وړتیا لرو. نوموړی عالوه کوي چې زما په آند پوځ د دندې د اجرأ له پاره تیار دي. د سوسیال 

ډموکراټانو لوړپوړی، پیر کاولوند 
۰۰6
په ټینګار سره خپل د ګوند په استازیتوب د حکومت د وړاندیز څخه مالتړ اعالن  

کړي. پیرکاولوند د کیڼ اړخې ګوندونو تر لفظي برید الندې راغلي خو هغه په ټینګار سره د حکومت مالتړ ته دوام ورکړي 

د  راف نوم یاد نه شو. ولېتکې د عاو تاکید یې وکړي چې په لیري راتلونکي کې خیالي موخو ته رسیدالی شوو. په بحث 

رسته وه چې ، دا رول په لویه کچه د سوسیال ډموکراټانو سره غټه ممارکي پوځیانو وتل غټ رول ولوبولوعراق څخه د ډن

: که چیري د عراق څخه د سرتیرو تر وتلو وروسته، سوسیال ډموکراټانو په افغانستان کې جګړې په سختو شرایطو کې وو

ویالی وای چې په حقیقت کې د ملل متحد په بشپړ مالتړ پیل شوې وه، نو په دی مانا به وای چې د سوسیال ته د رد ځواب 

ډموکراټانو سیاست د اتیایمو کلوونو په څیر پر شاه تګ کړي دي. اندریس فوک عاسموسن په بشپړه توګه د موضوع په 

تړ کوي. د سوسیال ډموکراټانو پخوانی د بهرنیو چارو حساسیت پوهیدي او باور یې درلودي چې سوسیال ډموکراټان یې مال

نوموړی عالوه کوي چې موږ تقریباً اړ ایستل شوو چې په دغه قانوني جګړه  وزیر، موګنس لویکه ټافټ بیا هم ناخوښه وه.

 کې برخه واخلو.

ډګروال کیم کریستنسن 
۰۰۰
ګروپ ډنمارکي  چې د څلورم ( کلن و۴۶ازې )دغه سیاسي لوبه خوښه نه شوه. نوموړی یو 

چې عراق ته  لووشي. ډګروال کیم کریستنسن فکر ک سرتیرو مشر وټاکل شو، چې باید هلمند ته د اګست په میاشت کې والړ

زکال په منی کې د نوموړې دنده په هلمند کې  ۶۱۱۲به ولیږل شي، نوموړي مخکې په بالکان کې دنده اجرأ کړی وه. خو د 

دي چې نوموړی ډګروال  په هلمند کې د هغې دندې له پاره چې د لومړی ځل له پاره لواکل شوه. یسپر هیلسیو نظر دروټ

نوموړي د شاهي ګارډ  ډنمارکي پوځیان د خپل مسولست د سیمې امنیت په مسقالنه ډول په غاړه اخلي، مناسب پوځي دي.

ښو په یاحت درلوونکي، خندان او د پپوځیان د نژدي څخه پیژندل. کیم کریستنسن د فزیکي فورم په لحاظ تکړه، د ژبې د فص

. د بالکان د جګړې د نورو پوځیانو په ډول کیم ر نوموړي یو ټیپیک پوځي مشر نه و. مګوړاندوینه کې ماهر پوځي و

واک  دخو  هویان یي کاې راتللي او د ستونزو بنارینه او ښځکریستنسن هم د ډیرو بدو حاالتو د معلوماتو تجربه درلوده. 

، چې د کروشیا ارکي او لیتوانیایې سرتیرو مشر و( ډنم۰۲۱. کیم کریستنسن د ملل متحد تر بیرغ الندې د )مه وهپل نشتوالي

کریجیننکلیوه 
۰۰8
ه داسې پ ریستنسن او سرتیر یي غیري فعال ووکیم ک. شت ووی، میمه کې چې د سربیانو په واک کې وس 

چې دوي د ملل متحد تر بیرغ الندې  بریدونه کول. علت یې دا وړو سخت حال کې چې سربیانو او کروشیایانو پر ملکي وګ

ې سرتیري چ درلوده خو کیم کریستنسن تالښ کولودغو پیښو پر ډنمارکیانو ژوره اغیزه  یوازې د ځانونو د دفاع واک درلودي.

رلودي. د بالکان پریږدي چې د پیښو په تړاو ازادي خبري سره وکړي. نوموړی خپل د احساس د څرګندولو څخه ډار نه د

د  کوم چې پیښې هیڅ وخت د کیم کریستنسن څخه نه هیریدلي. نوموړی شهرت درلودي چې په لوړه کچه خپل احساس مني

. په شخصي ډول دغه پیښو دري کاله وخت د کیم کریستنسن څخه وغوښتي چې د نژدي ملګرو سرتیرو ورځنی واقعیت وو

ځای پرځای کړي. د کیم کریستنسن په پوځي ژوند کې دغه پیښې د یو طوفان  په مرسته هغه د خپل احساس په یوه برخه کې

اوس موضوع د  غوندې وي چې هیڅکله بیا داسې دندې ته اړ نه شي چې د مجبوریت له مخې غیري فعال رول ولري.

                                                           
Per Kaalund - ۰۰6 
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ي ړوند و ډنمارک. نوموړي په څرګنده توګه په بشپړ صداقت د هغو خطرونو د پیښیدو د احتمال په اجګړې او زیات تالښ و

سرتیرو ته د هلمند په سیمه کې وړاندوینه درلوده. لومړی بریدمن سټین ریون سیونسن د ډنمارک په مرکزي روغتون کې 

مړ شو، کیم کریستنسن خپل سرتیري راټول کړل او تر لیږولو مخکی سخت تمرینونه وکړل. کیم کریستنسن  اوپوځیان یی د 

( بجي د خپل مړی همکار د درناوي په خاطر راټول شول. وروسته ۰۶:۴۲ورځي پر ) ( نیټه د پنجشنبي ورځ د۳می په )

چې د نوموړی پوځي مرګ به سرتیري وهڅوي چې ټریینګ  لوودوام ورکړي. کیم کریستنسن فکر کپوځیانو خپل تمرین ته 

له لیری وځغلو تر څو اوس موږ پوهیدلو چې د خپل ملګری سرتیري څخه یو څه فاص څخه په لوړه کچه ګټه پورته کړي.

نوموړی سوچ وکړی هر څومره چې موږ په بیړه وځغلو د ژوندي پاته کیدو چانس مو  دغه عملیات څو ځله تمرین کړو.

زیات دي. کیم کریستنسن د فبوري په میاشت کې پوه شو چې دی لومړی کس دي چې د ډنمارکي پوځ د مشرتوب مسولیت 

م . دا د ډنمارکیانو څلوروچې سرتیري یې په کومه سیمه کې ځای پر ځای کیږي نه ومند کې ولري. خو نوموړی خبر په هلبه 

تیري د سر ډنمارکيچې دا ډنمارکیانو له پاره مناسبه ده چې  ستول کیدي. کیم کریستنسن باوری وچې هلمند ته ا ګروپ وو

ډنمارکي سرتیرو ته یو تجربه ده چې پوه شی چې د خلکو له پاره د دوي شتون ارزښت  استوګنی په سیمه کې عملیات وکړي.

شوای د ګرشک په باره کې ډنمارکیانو ته یی لري. کیم کریستنسن او د نوموړی مرستیال دا امکانات ولیدل چې کوالی 

 نازیږي.ډنمارکیان به زموږ د سرتیرو په پرمختګ او د خلکو سره په مرسته و معلومات ورکړي.

نوموړی باید یو څه ژور نفس وکاږي. نوموړی د ځان څخه وپوښتل چې په ډنمارک چې  کریستنسن فوراً احساس کړل کیم

زکال د اګست په میاشت کې کیم کریستنسن د  ۶۱۱۰. د وکې به لږ تر لږه څوک وپوهیږي چې موږ د څه په کولو لګیاه یو

د اپریشن بیس رانګریزانو کمپ فارو
۰۰۹

، راغلي. نوموړي ختیز لوری ته د ګرشک څخه لیري و لومتره د شمالچې لس کی

ت وروسته مسولیت د دوي پر غاړه د خپل قرارګاه د ځینو افسرانو سره په ګډه باید د کمپ حالت ارزولي واي ځکه یوه میاش

ې اوره شوو. په کمپ ک ، حالت یي ډنمارکیانو ته حیرتو جګو خټینو د یوالو چاپیر کړي وو. کمپ چې تقریباً څلور متروو

چې د تشنابونو کار ورڅخه  ځای کې لوي، لوي سوري جوړ شوی وو . د لرګو پر اوږد دهلیز ډولهبریښنا او اوبه نه وي

 هر لوري ریګو تنه وای باید د یو بل څنګ ته ناست وای. د حاجت د رفع کولو له پاره که په یوه ځل څاخیستل کیدي او 

داسې ښکاریدل چې په واوره  لوورسیدي. کله چې به سړی حرکت ک ( سانتی مترو ته۳۱ډوالي )ریګو پن . د پرتوپراته وو

ان شي، د تعجب وړ دي. اساسۍ په جزیاتو بی . کهوری کې ډیره درنه احساسیدللکې تګ کیږي. تودوخه د ودانۍ په هر 

چې ټوله سیمه ورڅخه  یې ښه رنګ شوی وه او د لرګو چت یې درلودي. ودانۍ پر لوړه څوکه موقعیت درلودي ودانۍ

یرغونه چې شینه ب برخه د شهیدانو قبرونه وو، پر بله د لوړې نقطې څخه کیم کریستنسن شین زون لیدالی شوای ه.ښکارید

ښتونه په چې ک تونو په مینځ واړه د اوبو لښتې وواریدل. دکښورباندې رپیدل. د جوارو تقریباً دري متره جګ کښتونه هم ښک

. په لیري واټن کې د سیند څنګ ختیز لورته پلن ګڼ کښتونه د دښمن له پاره ښه پټن ځایونه وو خړوبیدل. په کښتونو کې

نوبي برخې ج شوای. . تقریباً شنه سیمه د درو کیلومترو په واټن اټکل کیدایګران کار وو یې ښکاریدل چې د واټن اټکل کول

 .ترو په واټن د رحیم کلی پروت وم ۳۱۱ته د 

ځ د کورنیو تر مین توده هوا کې درلودي. دا چې په دغه ګرمه دروازي شینې او ابيکورونو لوی دیوالونه او جګي اوسپنیزې 

رو زي سرتیه لیدل. د انګری، نور مو هیڅ ند پوهیدو د پاره یوازې اټکلونه وود کورونو د دیوالو تر شاه څه تیریدل، زموږ 

مړه، ( تنه پاته وو. نهه تنه ۲۱ـ  ۴۱) چې دغه کمپ یې ساتي. اوس سرتیري وو ۰۶۱کیسې ډارونکي وي. په اپریل کې 

، نه یې غوښتل چې بیرته د تیري چې د روخصتی له پاره تللي ووا( تنه ټپیان او نور ناروغه وه. یوه لویه برخه سر۰)

نمارکي چې ډ یر وودومره ډ کثافت .سرتیري ناتوانه، ډنګر او ستړي وو. پوځي ډسپلین ښه نه و انګلیستان څخه راوګرځي.

( نیټه باسټون کمپ ته راوګرځیدي، دا ځل د پوځي ډلې ۶۱پوځیانو یي بوی احساسولو. کله چې کیم کریستنس د اګست پر )

که چې دغه پوځي ډله د ګارډ امر، اندری سټوروډس غوښتل چې والړ شي هغه کمپ او شنه سیمه تر نظر تیره کړي. دا ځ

رلوده. دوي باید هلته اوسیدلي وای او دنده یې اجرأ کړی وای. تر یوې کچې یې ړی افسر پورې اړه دواو په نوم نفر وو

په کمپ کې هوا  اندریس سټوروډ او سرتیرو یې  د انګریزانو سره په ګډه د ګزمې امکانات وموندل. ګزمې هم کړی وای.

کانال او نور د اوبو  وا وه.وچه او سوځوونکي تودوخه وه. د جوارو د کښتونو د اړخونو سره مرطوبه او خپه کوونکي ه

او اوبه یې څرخندوکې وې. انګریزانو اندریس سټوروډ ته معلومات ورکړي چې د جبهې لومړی کرښه په څه  لښتې ژور وو

یو ډنمارکي پوځي رحیم کلی ته د سپین  متري کې د جوارو د کښت بلې خواته جوړه شوه. ۶۲۱ډول د طالبانو سره د کمپ په 

چې د طالبانو د راکټونو د برید  یزانو د کلی سپین ږیري راغوښتی ووګډون له پاره والړي ځکه انګر ږیرو په شورا کې د

یو ډنمارکي  ، دوهم په داخل کې ولګیدي اواول راکټ د کمپ د دیوال څخه دباندې ولګیدي په اړوند خبري ورسره وکړي.

موږ چې  ، سرتیرو د پیښې کیسه ورته وکړهته راغلی روډ بیرته د باسټیون کمپچې اندریس سټو  کړي. کلهیې سرتیري ټپي 

ته د ویټنام د جګړې د فلمونو په څیر ښکاریدل.د سرتیرو غبرګون د باوری او ژورو اندیښنو سره مل وو خو په عینی وخت 
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یات لوروډ پوهیدي چې دا عممخکی له دي څخه چې عملیات پیل شي. اندریس سټ عالقه درلودلیې کې د بالمثل غبرګون سره 

 باید جګړه ایزه وي.

اندریس سټوروډ سوچ وکړی چې زموږ سرتیري لوړې زده کړې لري او ښه ټریننګ یې کړي دي خو په داسې یوه جګړه 

 کې راښکیل دي چې د نړۍ خرابترینه او سخترینه سیمه ده.

 ۶۱۱۰کیم کریستنسن د کله چې  ورم ګروپ پوځیان ورته موظف شوی وو، په دریم پړاو کې وودغه ډول جګړه کوم چې څل

( میاشتو په جریان کې دري انګریزي پوځي مشرانو په درو ډولونو هڅه کړي وه ۰۲زکال په وړي کې هلمند ته راغلی. د )

( سرتیرو په درلودلو د ۳۱۱چې د وسلوالو سره جګړه وکړی او د والیت حالت نورمال کړي. هر ځل ډنمارکي پوځیانو د )

ه ځانونه عیارول پرته له دي چې د ستراتیژي په جوړولو کې پر انګریزانو کومه اغیزه ټاکل شوي جنګی ستراتیژي سر

د انګلیستان یو پیژندل شوي څیړونکي، پرفیسور تیو فاریل د لندن د ګینګ کالج  ولري.
۰۶۱
څخه د جګړې انځور په الندې  

کوم چې د نوموړی ګروپ د پوځي قابلیت او زده کړو  وپ خپله جنګي ستراتیژي پیاده کولډول ترسیم کړی دي: هر نوي ګر

لومړی پوځي ګروپ د انګریزي پراشوټي سرتیرو  زیږنده وه پرته له دی چې د هلمند د حاالتو واقعیتونه په نظر کې ونیسي.

اکوزول. کې ر چې د هوا څخه یې په ټاکلي ځای ګي قابلیت څخه دا ډول ګټه اخیستلیو ډله وه. اید بوټلر د نوموړو پوځیانو جن

تالښونه کول.  دوهمه انګریزي یې او د ژوندي پاته کیدلو له پاره به  وه چې پوځیان به په کمپ کې بند ووخو پایله به دا 

پوځي ډله چې د رویال 
۰۶۰

ګروپ  څخه وه. د دغه ډلې مشر برید جنرال جیري ټامس   
۰۶۶

 . و  

ي ډلې ته یو ځای د ډنمارک دغېځای کې بند پاته نه شي.  یو ټاکلينوموړی کوښښ وکړي چې د تیري پوځي ډلې په ډول په 

دغه نوی ګروپ غوښتل جګړه په  پوځیانو سره دنده وسپارل شول چې د نوزاد او موسی قلعه ولسوالیو امنیت خوندي کړي.

ه ړیري ټامس داسې نظر درلودي چې په هغو سیمو کې د طالبانو پر ضد جګړه باید پیل شي چې جګج دښتونو کې وکړي. 

. دغه ستراتیژي د ډنمارکي مخکښانو سرتیرو د ګړه نه وه بلکې د امنیت ټینګول ووملکي وګړي ډار نه  کړي. موخه ج

راتلونکي ډلې له پاره مناسبه وه خو د جیري ټامس په وینا طالبانو هروخت زموږ انګریزي پوځیان د ناڅاپې پیښو سره مخامخ 

( ځلو ته جګه شوه. په دښتونو کې جګړه 8۶۰( ځله څخه )۲۳۰یدونو کچه د )کول. د جیري ټامس تر مشرتابه الندې د بر

چې پایله یې د لښکرګاه او ګرشک د خلکو د  وځیان همیشه د خوځښت په حال کې وو)کمین نیول( دومره ډیر شوه چې پ

 ۶۱۱۰ځونو نوي ډله د د انګریزانو د پوامنیت په خرابولو تمامه شوه. کله چې د ډنمارکیانو جنګي ډله ګرشک ته راغلل، 

 میریزکال څخه همدلته مصروفه وه. د انګریزانو د پوځونو دغه نوی ډله د برید جنرال جان لور
۰۶۳
تر مشري الندې د  

، زری داره وسایل یې درلودل، دوي راکټونه او د لیري واټن و په پرتله په درنو وسلو سمبال وومخکنیو انګریزي پوځیان

د جان لوریمیر پوځي ډله د درنو تخنیکي جګړه ایزو فعالیتونو له پاره وه چې  کې درلودل.ویشتونکي وسایل هم په واک 

نوموړی همدغه وسایل استعمالول. د نوموړي پوځونو څلور ځله ډیر سخت عملیات د هلمند د سیند په اوږدو کې چې ډیر 

کیم  د خلک پر امنیت باندې باوري کړي.خلک اوسیږي، تر سره کړه. انګریزانو هڅه وکړه چې طالبان پر شاه کړي تر څو 

پوځي ډله د  نتي واي. د کیم کریستنسکریستنسن پوځي ډلې باید د جان لوریمیر په پنځم او وروستی عملیاتو کې ونډه اخیس

چې درني وسلې، زري وسایط یي په واک کې درلودل. د ډنمارک پوځي ډله د جان لوریمیر تر  شاهي ګارد سرتیري وو

 د جان لوریمیر، د نوموړی مشر پوځیان یرو ډیره د نوموړی جنرال د ستراتیژي د پیاده کولو له پاره مناسبه وه.انګریزي سرت

او کیم کریستنسن په ګډه غونډه کې ډنمارکي څلورم واحد ته د ګرشک جنوبي برخې د امنیتي د سیمې پراخوالی دنده وسپارل 

بیره، د ډنمارکیانو په شمیر انګریزي سرتیري او یو کوچنی ګروپ افغاني شوه.  کیم کریستنسن ته د ډنمارکي څلورم واحد سر

( کیلومتره لیري وو. ۶۱چې تقریباً )جنګي ګروپ باید ګرشک شمال برخې ته لیږل شوی واي  سرتیري هم ورکړل شول.

لوری ته  کې د جنوب چې باید انګریزي سرتیري د سنګین سیمه تر کنترول الندې راولي او په راتلونکي لیري پالن داسې و

ه ک کړي او د سیمو د ولسونو له پاره سوله او ثبات ټینګ کړي. دغه دوې سیمې د طالبانو څخه پاکې پوځونه وغځوي تر څو

کرګاه څخه د ګرشک او وروسته د سنګین پر لور پراخه شي دا به اساسي موخې ته د رسیدلو له پاره لویه د امنیت سیمه د لښ

ډیویډ ریچاردس په وخت کې بیان کړي وي. او په پایله  خبري د ایساف د ځواکونو قوماندان، جنرال السته راوړنه وي. دا

اف په همدي توګه به ایس کې به د هلمند هغه سیمې چې ډیر وګړي استوګنه په کښې کوي د کندهار د والیت سره پیوند شي.

د سنګین شمالي لوری ( کلونو کې ۰۹۲۱ریکایانو په )ټولو سیمو ته د بریښنا مزي وغځوي او د کجکي د بند بریښنا چې ام

والی شواي. ته بریښنا ورک او یوازې نژدې سیمو بریښنا توربینونه درست فعال نه وو، بشپړه ګټه پورته شي. دته جوړ کړی و

رسیږي و چې نوي توربین جوړ شي چې زیاته بریښنا تولید کړي. د دي چارې په سرته رسولو به خلکو ته په اثبات پالن و

د  کله چې چې د ناټو پوځونه او د کابل حکومت د خلکو د ګټو ساتونکي دي او د دوي د ارامي او هوسایي له پاره کار کوي.
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کیم کریستنسن سرتیرو د ګرشک سیمې تر کنترول الندې راوستلي نو باید نوی توربین او اړین مواد د کجکي بند ته انتقال 

په همدی توګه به پوځي عملیات د ګرشک  انو او د الري د غلو د بریدونو څخه په امان وي.شي او دغه ترانسپورت به د طالب

په سیمو کې امنیت ټینګ کړي، د ګرشک سیمه د ډنمارکي پوځیانو د مسولیت برخه وه. ټولو عملیاتو ته افغاني نومونه ورکول 

دیزو. پلک وهل کیدل د دي له پاره چې  وښودل شي، دا کار د افغان حکومت دي نه د لوی
۰۶4
)ژ: زه نه پوهیږم چې دا د  

د پښتو ژبه د دوو افغاني ژبو څخه یو  وایې. پښتو کوم لغات دي.( په پښتو کې ورته داسې برید چې د چکش په ډول وي،

د جان لوریمیرس   اساسي ژبه ده.
۰۶5
کریستنسن  کیم .وکریستنسن د فکرونو سره برابره و د کیمنظر في خشنه جګړه ایزه فلس 

 یاچې د اړتچې د پیښو په وړاندې غیري فعال وي، نوموړی ځوان پوځیانو ته ورزده کړه   کان په جګړه کې اړ شوی ود بال

 د افسرانو په ښوونځي کېاو یا پالن شوی جګړې په وخت کې باید خشن او بریدکوونکي وي. کله چې کیم کریستنسن 

. نوموړی تأکید کاوه: که غواړي جګړه وګټي، نو یوه الره شته لووکافسرانو ته یې همدا ډول تدریس ، راتلونکو ښوونکي و

هغه دا چې باید برید وکړي. برید کول اهسته او په احتیاط سره کیدالی نه شي. کله چې سرتیرو ته د مخکي تلو قومانده 

کړې بدلون نه ریچې پ ( داسې ورځ و۰۰زکال د سپټمبر ) ۶۱۱۰ باید خپل ټوله قوت استعمال کړي. دورکول کیږي، نو 

ډنمارکي پوځیان په نوی عصر کې د لومړی ځل له پاره بریدکوونکي جګړې ته واستول شول. کیم کریستنسن باید خپل  .کولو

ک د د ډنمار. نظر د بریالي برید کیلي ګڼل کیدل ټوله پاملرنه د برید کولو قوت او شدت  ته اړولي واي چې د نوموړي په

هلمند د رود په اوږدو کې د ګرشک څخه څو کلیومتره لیری شمال ختیز لور ته ښه پوځي سرتیرو څلورم ګروپ باید د 

مانوره اجرأ کړی واي. د زري وسایطو بریدونه به طالبان پر شاه کیدو ته اړ باسي چې د انګریزانو له پاره زمینه برابره شي 

لبان د ډنمارکي او انګریزي سرتیرو په مینځ کې په دغه ډول به طا چې په ناڅاپې ډول د دښت څخه پر طالبانو برید وکړي.

 ن زون ساحه ټینګه او پراخه شي. کیم کرسیتنسن او اندریس ستوروډ نه غوښتل چې انګریزانویراګیر شي. په دغه ډول د ش

چې شوی وای څو اونۍ وروسته ډنمارکیانو په رسمي توګه د هلمند د مرکزي برخو مسولیت څه هر  ه ورکړي.داسانه دن ته

 پر غاړه اخیستي.

د لومړی د زري وسایطو دریمه دلګۍ د جوارو د کښتونو او کورونو څخه په یو واټن پر لوړه برخه ځای پر ځای شوه چې 

خو دا ډیره مهمه نقطه وه. د  پټولو د ځای پیدا کول ستونزمن و دلګۍ په مینځ کې بریدونه وکړي. د تپې پر سر د او دوهمې

و شوای کومکي ډزي وکړي تر څو لومړی او دویمه دلګۍ پرمختګ وکړای شي. لومړی ا تپې څخه دریمې دلګې کوالی

ځان ګوښه کړي او هڅه یې وکړه چې د ورته تپې  ړه بوخت شوه ځکه د طالبانو یوې ډلېدوهمه دلګۍ د طالبانو سره په جګ

نو یو پوځي، جیمي بیګبیرګ د جګړې په لومړی موج کې د ډنمارکیا .څخه مخامخ پر ډنمارکیانو بریدونه تر سره کړي

پیټرسن 
۰۶6
وویشتل شو. نوموړي هڅه کول چې د ډزو له پاره مناسب موقعیت پیدا کړي چې وویشتل شو. مرمۍ یي پر  

هډوکی، ښۍ الس غټه ګوته او وروسته تر زري واسکټ ورتیره شوه او په سینه کې هم وویشتل شو. د سپټمبر د میاشتي 

د د ډنمارک یو سرتیري د ګرشک په سیمه کې د لومړی ځل له پاره جدي ټپی شو. ( بجي وي چې 8:۴۱( د سهار )۰۰)

وکړه خو  هسرتیري څیره سپینه شوه او سینه یې ډیره وپړسیدل. پرستارې مورفین ورکړه چې د درد د کمولو سره یې مرست

څلورو سرتیرو د مرمیو په  . ټپي باید دسیمې څخه ایستل شوی واي. اړتیا وه چېد داخلي خونریزي)ویې تویدنې( خطر و

او طالبانو د راکټ په ګډون هر څه یي چې  د پټیدو ځای نه و ( مترو په واټن ځغلولی وای.۶۱مینځ کې د ټپې کټ تقریباً د )

ي و ساحه لږ شډنمارکي پوځیانو د زري وسایطو او نورو وسلو ډزې زیاتي کړي تر څو د طالبانو د لیدل درلودل، فیر کول.

یالی سرتیري بر ی ځای ته ورسوالی شي.لوکوالی شي د خپل ټپي ملګري کټ د مرمیو په مینځ ټاک سرتیري او ډنمارکي 

( بجي ۰۰:۰8چې ټپي وباسي. نوموړی د چورلکي په واسطه د کمپ باسټیون روغتون ته ورسول شو. د ورځي پر ) شول

اوازه شوه چې د ټپي سرتیري روغتیایي حالت سم دي. جګړې شپږ ساعته دوام وکړي، دا موضوع )سبا موږ بیا برید کوو( 
۰۶۰
سیمې ته ننوتل او څو ځله د طالبانو سره په سخته جګړه په کتاب کې بیان شوی ده. لومړی او دویمه دلګۍ د زنبولي  

او تودوخه دومره زیاته وه چې هر سرتیري په ساعت کې دري لیتره اوبه ضایع  حاالت ډیر خراب وو کې راګیر شول.

 هکوالی. طالبانو بشپړنه شواي کولي. ستونزه دا هم وه چې درانه زري وسایط د جوارو په کښتونو او چمنونو کې حرکت 

نزه . تر ټولو د جوارو کښتونه لویه ستواو خټینو کورونو په مینځ کې پټ ووتیاری نیولي وه چې د جوارو د کښتونو، درختو 

جوارو جګوالي دري مترو ته   وي خو په هلمند کې د وه. په ډنمارک کې د جوارو لوړوالی د انسان د جګوالی سره برابر

کښت څخه  . په بدل کې د جوارو دتر یوه متر زیات لیدل ناممکنه وو چې وود جوارو کښت لوړ دیوال جوړ کړی  رسیږي.

کې لوړ ږغ اوریدل کیدي. طالبانو د جوارو په کښت کې پټیدل او پر ډنمارکیانو یې ډزې د کوچنې خوځښت په صورت 
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ن ریکی لوریتز کولي. څو ځله داسې هم وشول چې ډنمارکیانو خپل دښمنان په نژدی واټن کې سترګو په سترګو ولیدل.
۰۶8
 

د زمبولي جګړه په )سبا موږ بیا برید کوو( کتاب کې داسې بیانوي: زما د جوارو کښت خوښ نه دي، زما د جوارو څخه بد 

راځي، زه به په ژوند کې جوار خوښ نه کړم... ریکی لوریتزن  د یوه کښت مخې ته څو دقیقي وچ ودریدي په داسې حال 

چې د سرتیرو  نه اوریدل. اول ږغ به د مرمی ودومداره توګه یي ډبل ږغواو په  ووکې چې د مرمیو باران ورباندې چاالنه 

. هر ځل به چې د ډز ناڅاپې ومښتولو وچ اواز واوریدل شود مرمۍ د لویدلو یا به د غوږونو څخه به تیر شوو او وروسته 

وتکو او چورلکو د بمبارد د جټ ال ریدل شوو او وروسته به د جوارو کښهاری شوو، سرتیري به د ډار څخه لړزیدل.ږغ واو

نه خې د شاو د سرتیرو د دومداره درنو وسلو ډزو د طالبانو پاملرنه را اړولی وه. د فرصت څخه په ګټه اخیستنه د پالن له م

( بجې دنده سرته ورسیدل او سرتیري د ۰۳:۰۱. د ماپښین پر )او د کینان بیس یي تقویه کولو زون دننه ته پرمختګ کول

واسطه د جګړې د ډګر حخه ویستل ډنمارکي سرتیرو دوه ټپیان درلودل چې د چورلکو په  زون واکمن شول. زنبولي پر شنه

. د یوه سرتیري لږ مال سوځیدلي وه ولې ډیرو سرتیرو د ګولیو سورې د اوږو په برخه کې پر جامو درلودل او یو تن شول

. د پوځ مشرتابه هیڅ وخت د دښمن د تلفاتو شمیره نه وولودي. د طالبانو حال ډیر تاریک پر اوسپنیزه خولی هم سوری در

اعالنول. یو کال مخکې د موسی قلعه د عملیاتو څخه راوروسته د دښمن د تلفاتو د شمیرې اعالن منع شوو. د هر عملیاتو 

سرتیرو چې د  ورکړی واي. دا معلومات ځکه مهم وڅخه وروسته باید ایساف د دښمن د تلفاتو شمیره مقاماتو ته رپوټ 

( نیټې په ۰۰د سپټمبر د ) فعالیت او اغیزه ارزیابي کیدل او هم د دښمن د پوځي قوت په باره کې معلوماتونه تر السه کیدل.

لکه په نورو عملیاتونو کې  ( ټپیان درلودل.۶8( مړي او )۳۱عملیاتو کې د کیم کریستنسن سرتیرو اټکل کولو چې طالبانو )

ځل د ایساف د عملیاتو پایله بریالی وه که بریالیتوب د دښمن د مړو لوړه شمیره او ورانې که خوشبینانه قضاوت وشي هر 

 د خو واقعیتونو وښودل چې هر ځل د طالبانو تلفات او پر شاه کیدل د دی مانا نه درلوده چې طالبانو جګړه بایللی ده. وټاکې.

زکال په  ۶۱۱۰د  چې ژر به په جګړه کې بریالی شوو. پرمختګونو په تړاو هم داسې نه وو پوځ د څارګرې ادارې رپوټ د

ې کچې . طالبانو تر یووځي ځواکونو تر سخت فشار الندې ووپسرلي او وړي کې طالبان په جنوبي والیتونو کې د نړیوالو پ

ان د نویو طالبه. داسې څرګندیږي چې پر ځواکونو تر اوسه هم باوری نه وتلفات درلودل خو د عملیاتو بشپړه اغیزه د طالبانو 

د زمبولي تر عملیاتو وروسته پوځ د ارامی احساس وکړي. دنده  کسانو په جذبولو او د موادو په پیداکولو کې ستونزه نه لري.

پرته له تلفاتو پای ته ورسیده. کیم کریستنسن او د ډنمارکیانو پوځي مشرتابه د کمپ پریس د قوماندې په کوټه کې چې د 

 او په لومړی دنده کې خپل بریالیتوب اعالن کړي. ه شوی وه، راټول شولکانکریټو څخه جوړ شورویانو په وخت کې د

 ي په زنبولي کې پرشواد دوي ډنمارکي پوځي ملګرو څنګه وکوالی  چې وپوهیږي،انګریزي پوځیانو ډیره عالقه درلوده، 

مرمۍ د  ۰۶۱۱۱ او( مرمۍ ۲۱۱۱۱خه )طالبانو برالسی شي. د اتو ساعتو جګړې په جریان کې د درنو موټري وسایطو څ

پونډه د الوتکو بمونه وغورځول  ۰۱۱۱درنو ماشینګړو فیر شولي. برسیره پر دي د الوتکو څخه یو زیات شمیر السي بمونه او 

، د ې خپله د زنبولی په جګړه کې نه ووکه په یوه اونۍ کې دغه مرمۍ مصرف شوی وای، بیا هم هغو کسانو ته چ شول.

مصرف  هر څه چې وو، دغه مرمۍ د یوې ورځي په جریان کې د هلمند د سیند پر غاړه، زنبولي کې به نه واي.پوهیدو وړ 

په  د سیند د دښت له خوا څخه انګریزي پوځیانو. دغو درنو بمباریو منفي پایلي هم درلودي. شوي. خو دا یي یوازې پیل و

کړي. د عملیاتو په جریان کې یو ډنمارکي پوځي، کریستن تر څو طالبان په مینځ کې راګیر  لور عملیات پیل کړی وو

هنسپورټ 
۰۶۹
ولیدل یوه ځوانه ښځه چې ماشوم یي په غیږ کې دی، سرګردانه هر لوري ته ځغلي. ځوانه ښځه د هغې ودانۍ  

تی شونو ا. نوموړې د خپلې کورنۍ په پنو د الوتکي په بمونو وران کړی ووپه نړیدلو دیوالونو کې ګرځیدل کوم چې انګریزا

پسي ګرځیدل. د سیمي د خلکو، ژباړن، دري انګریزي سرتیرو په مرسته ډنمارکي پوځي د ورانې شوې ودانۍ په لوټو او 

ي ماشومان د ځوانې ښځې خسر، خواښې، میړه او در يخاورو کې د درو لویانو او درو ماشومانو مړه جسدونه وموندل. دا مړ

 منو په واسطهځکه سرتیرو پزې وتړلي تر څو دوي یي راویستل. دغه کورنۍ د ب وی والړیدي نو. د مړو څخه ډیر بد بوو

. د انګریزانو د پوځ حقوقي مسول څرګنده نه کړه د زیات فشار په واسطه وژل شوی وو بلکې د بمب ټوټې ټوټې شوی نه وو

دوه حالته اټکل  .وسلوال نه ووولی وو خو د کور غړي )مړه( شوی وه. طالبانو په کور کې ځای نیچې دغه پیښه څنګه 

کیږي: د کور اوسیدونکې به خپل د غریبانه کور د سامانونو د ساتلو له پاره په ودانۍ کې پاته شوی وی. یا کیدالی شي 

ان په معجزه ، طالبنساني سپر کار واخلي. هر څه چې ووطالبانو دوي په جبر په ودانۍ کې ساتلي وي چې د دوي څخه د ا

چې کور په بشپړه توګه وران  زي پوځیانو د الوتکو څخه غوښتي وولویه غلطي شوی وه چې انګری. وتلی وواسا ډول سالم 

زکال کې د ملکي وګړو تلفاتو د افغانانو  ۶۱۱۰د ملکي وګړو تلفات د ډنمارکي پوځیانو په وړاندې لویه ستونزه وه. په  کړي.

تکو د بمباریو پایله وه. دوي میاشتي مخکې د زنبولي شمال ته د قهر او غضب راوپاراوه. ملکي تلفات په لویه کچه د الو

کې  ( عام وکړي ووژل شول. دا پیښه هغه وخت رامینځته شوه چې امریکایې پوځیان په یو کمین۴۲حیدراباد په سیمه کې )

قت او د زیات دولسمشر کرزي د ناټو پر پوځي عملیاتو ډیرې نیوکې وکړي،  نو هوایې مرسته یې راوغوښتله. راګیر شول

د درنو وسلو د نه استعمال غوښتنه یې وکړه. د کور د ورانولو غلطي دومره زیاته د خلکو په خولو کې و نه لویده لکه د 
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حیدر اباد او پر واده باندې د بمبار په پایله کې تراژیدي چې د افغانستان ټولو سیمو ته یي خبرونه ورسیدل. په هر صورت د 

و چې ډنمارکیان د مني په موسم کې دا لومړی ځل و په پایله کې هم د سیمي د وګړو باور زیانمن شوو. کور د وراني د بمبار

ه هغ ځیانو سره په ګډه د سیند په دواړو خواو کې د شمال و لوری ته وخوځیدل.ود جګړې سرتیرو د سلګونو انګریزي پ

برید کولو. کیم کریستنسن او اندریس سټوروډ نه غوښتل  سیمه چې د ډنمارکیانو تر ولکي الندې وه، هره ورځ یې پر طالبانو

څو اونۍ  .هبرخه کې تر فشار الندې راوستلي و یچې خپل بریدکوونکي نوښت پریږدي ځکه ورځنیو بریدونو طالبان په شمال

ډنمارکیانو  ( متره واټن کې د۰۲۱۱( ماښام د سندفورډ د کمپ څخه په )۶۲وروسته د ډنمارکیانو بخت واوښت. د سپټمبر په )

( کلن تور بیان اوله ریسی ۶۶( راکټونه پري ولګیدل او پوسته یې بشپړه ورانه کړه. )۰ـ  ۲یوه پوسته وه چې ناڅاپه د شپې )
۰۳۱
( کلن میکایل کیل سیونسن ۶۴او ) 

۰۳۰
ې رامینځته شوه. په سرتیرو کې وارخطای ووژل شول او دریم سرتیري ټپي شو. 

طالبانو کومه مډرنه وسله استعمال کړه. خو سبا د وسلې ټوټې پیدا شوي نو څرګنده شوه چې د هیدل چې پوځیان هیڅ نه پو

نو غوښتل یې د طالبانو موخې په موډرنو راکټو د سیند په بله غاړه کې وو . انګریزانیزانو د پرمختللو راکټونو برید ووانګر

ریزانو څیړونو وښودل چې انګریزي پوځیانو راکټونه فیر وولي خو په غلطی کې د ډنمارکیانو پوسته په نښه کړی وه. د انګ

کړي دي خو داسې شواهدو شتون نه درلودي چې مسول کسان تر عدلي تعقیب الندې ونیسي. د تراژیدې د پیښې سره سره د 

رو په ګپه جګړه کې دا ډول پیښې کیدونکي دي چې د خپلو مل ډنمارکي او انګریزي پوځیانو تر مینځ اړیکې خرابي نه شوي.

( سلنه لویدیز سرتیري د خپلو ملګرو په ۶۱ـ  ۰۱واسطه وژنې وشي. په افغانستان کې د څیړنو له مخې څرګندیږي چې )

ډنمارکیانو په شنه زون کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. کیم کریستنسن د خپل مشر د  واسطه په سهوه کې وژل کیږي.

د بریدونو ته دوام ورکړی واي: موږ باید پر دښمن دومداره ګذارونه وکړو. ، بایت سره سم چې په ډنمارک کې ویلي وهدای

موږ همیشه باید مخته والړ شوو. موږ ټوله هغه کسان چې د هر لورې څخه برید کوي مات کړو او هر ډول وسله یې له 

و: نو به یو او بل ته ووایمینځه یوسوو. موږ باید تیاري ولرو چې پر موږ هم برید کیدونکي دي. کله چې موږ وویشتل شوو 

 نن موږ غم ته تسلیت ورکوو، خو سبا موږ دوباره برید کوو.

خو په ډنمارک کې بله موضوع رامینځته شوه چې د ورځپاڼو پاملرنه یې د  وجونه په هلمند کې په شدت روان وود جګړې م

  جګړې څخه واړوله.

چې باید درنې وسلې وکارول شي.  یي درلوده، غوښتنه وو سرتیري په موسی قلعه کې راګیر کله چې لومړی ډله ډنمارکي

ډنمارک د سړې جګړې څخه وروسته هم خپل موډرن زري داره موټري وسایط وساتل هغه وسایط چې یو وخت یې د ختیز 

بې نه المان او شوروي اتحاد د برید د شاه تمبولو له پاره درلودل. خو اوس دغه وسلې د ډنمارک د وسلوال پوځ د پاره مناس

درنو موټري وسایطو  دغو واخلي. په نړیوالو کړکیچونو کې کاروي، په اسانی سره کیدالی شوای چې د همدغو وسلو څخه 

و په توګه د بوسنیا په عملیاتو کې کار لزکال د درنو وس ۰۹۹۴هغه وخت ډیر بریالیتوب په نصیب شوو کله چې ملل متحد په 

 پوځي پوستې یي له مینځ یووړي. سربیانو د ملل متحد سویډني بی دفاع سرتیرو تهور څخه واخیستي چې د سربیانو ډیري 

وسایط ډیر لګښت لري ځکه د دوسوه مترو په واټن کې یو لیتر ډیزل مصرفوي. دغه ډیره د سر خوږی جوړ کړی وه. دا 

یس د ډنمارک صدراعظم، اندر .وسایط د ګرځیدلو ښه قابلیت نه لري نو ځکه په راتلونکو عملیاتو کې ښه راتلونکي نه لري

( نیټه د ډنمارکیانو دریم پوځي ګروپ په هلمند کې ولیدي. د پوځي ۰8زکال د مي د میاشتي پر ) ۶۱۱۰فوک غاسموسن د 

ګروپ مشر جان ګریبیرګر 
۰۳۶
هلمند ته راولیږي.  غوښتنه ورڅخه وکړه چې د عملیاتو له پاره درانه زري موټري وسایط 

د  چې غوښتنه ونه منله او دلیل یي دا وپوځ د قوماندي مرکز ته ولیږل. د ډنمارکي پوځ مشرتابه صدراعظم دغه غوښتنه د 

د بل لورې دا یوه ډیره ګرانه د حل الر ده خو برسیره  دغو درنو موټري زري وسایطو استعمال د هلمند له پاره مناسب نه دي.

د برتانوي پوځیانو مشرتابه په هلمند او د برتانیې د دفاع  د زیات تهدید سیګنال ورکوي. کله چېته پر دي د هلمند خلکو 

سره د دي د هولستبرو  د ډنمارک د پوځ د مشرتابه د نظر سره همږغې شوه، نو دا غوښتنه هیره شوه.کې وزارت 
۰۳۳
د  

ه دښتونو پښار د پوځ اړوند غونډ پریکړه وکړه چې څلور همدغه درانه زري موټري وسایط او یو هم د پورته کولو کرین د 

ډول رنګ کړي چې د اړتیا په وخت په لنډه موده کې د الوتکو په واسطه هلمند ته انتقال کړای شي. بیا هم د مي په میاشت 

درنو زري موټري وسایطو د پوځ په دننه کې د بحثونو توده موضوع شول. ډیرو پوځیانو دالیل راوړل چې جان کرینبیرګر 
۰۳4
ډیره سابقه لري او د نوموړي رښتیانۍ غوښتنه وه چې د دغو وسایطو د استعمال په  د همدغو وسایطو د مشر په توګه 

صورت کې به د وسایطو ارزښت ښکاره شي. د وسایطو د زیات لګښت او د زیاتو امنیتي تهدیدونو په خاطر د امکان څخه 

 شي. له مینځه یووړل باید وسایط لیري نه وه چې د راتلونکي کال د بودجې د تصویب په دوران کې به پریکړه وشي چې دغه

                                                           
Thorbjørn Ole Reese - ۰۳۱ 
Mikkel Keil Sørnsen - ۰۳۰ 

Jan Grunberger - ۰۳۶ 
Holstebro - ۰۳۳ 

Jan Grunberger - ۰۳4 
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چې مهم نړیوال پوځي عملیات د پوځ )هوایې ، سمندري او مځکني ځواکونه( په دننه کې د یاد شوو پوځي  دا لومړی ځل نه و

ارګانونو تر مینځ د سیالی بحثونه تاوده کړي. په مقابل کې هوایې ځواکونو وړاندیز وکړي چې موږ به په بدل کې هلمند ته 

 ،سیالي په ډګر کې تر فشار الندې ووجټ الوتکې ولیږو. په ځانګړی توګه هوایي ځواکونه د پوځ په دننه کې د  ۰۲اف ـ 

زکال د اکټوبر په  ۶۱۱۳کله چې د . وو ځکه سیاسي مالتړ ور سره نه وو،  پیسي او د ظرفیت د کمښت سره هم مخامخ

اکونو د هوایي ځو هیڅ نړیوالو عملیاتو ته لیږل شوی نه وي. میاشت کې جنګي الوتکې د افغانستان څخه راوګرځیدلي، بیا

په عملیاتو کې څرګنده شي بدلي شي که په موډرنو ښکاري الوتکو جټ زړي الوتکې به ژر  ۰۲مشرتابه باوري وه چې اف ـ 

( نیټه د ۶8زکال د اګست پر ) ۶۱۱۰چې ډنمارکي پوځ نوو، موډرنو ښکاري الوتکو ته په نړیوالو عملیاتو کې اړتیا لري. د 

ډنمارک د پوځونو د قوماندې د مرکز مشر، پاول کیسکوو 
۰۳5
ته د هلمند څخه زنګ راغي. کیم کریستنسن  

۰۳6
د هلمند د  

دې کړي او دا چې د نوموړي سرتیرو ته د ګرشک په سیمه کې څه انتظار باسي، بیان کړل. په حالتو لنډ رپورټ وړان

ځانګړی توګه د ډیرو انګریزي سرتیرو وژنه او ټپي کیدلو پر پاول کیاسکوو ډیره اغیزه وکړه. نوموړي مشر چې د درنو 

ه وسایط د لیري واټن د ویشتولو له پاره چې دغعمال سابقه درلوده نو ځکه شک یې نه درلودي تزري موټري وسایطو د اس

ډیر مناسب دي. که نوموړی وسایط د سیند په لوړه برخه کې ځای پر ځای شي نو ډیره پراخه سیمه تر کنترول الندې 

راوستالی شي او هم د طالبانو د راکټ ویشتلو موقعیتونه تر اور الندې نیوالی شي چې هره ورځ پر ډنمارکیانو بریدونه 

( کاله مخکی کار اخیستي ۶۱څخه )هغه ارزونه وه چې د شوروي پوځ په همدغه موقعیت کې د خپلو زري وسایطو کوي. دا 

 دغو وسایطو برسیره پر درنو ویشتونو د معلوماتو راټولو وسایل درلودل چې کوالی یي شواي د .وو

 ن کې د پوځ د مشر، یسپر هیلسیو سرهدوي ورځي وروسته پاول کیاسکو په کوپنهاګ ارزښت نه ډک معلوماتونه راټول کړي.

مخامخ کښینستي او د دغو درنو وسایطو د ګټو او زیانونو په اړوند یې بحث وکړي. دا ځل بحث د پوځ پر درنو، قیمتي او 

ډارونکو وسلو کیدي. د پوځ مشر د پاول کیاسکو په دالیلو او د کیم کریستنسن په غوښتنه پوه شو. د پوځ مشر، یسپر هیلسیو 

 ړي. وسایل په دښتي رنګ رنګ شوي وو، اضافه اړتیاوېصاً د همدغو وسایطو د لیدلو له پاره د هولستبرو ښار ته والشخ

وځ د پ د استولو له پاره اماده دي.ته . دغه لیدنې جوته کړه چې وسایط هلمند کانډیشن او نور یي هم تیار شوی وېلکه ایر

 .مشر پاول ته وویل چې ته اوس هیڅ شي نه لیږي

، ځکه دري میاشتي مخکي د یوه لویه جنجالي پریکړه ده او هم د سیاسي پلوه داد پوځ مشر پوهیدي چې د پوځ په دننه کې 

. یسپر هیلسیو فکر وکړي چې د دغو وسایطو د استولو سره مخالفت ښکاره کړی ووانګریزي پوځ مشرانو د همدغو وسایطو 

اضافه کول دي نو باید د سوسیال ډموکراټانو پخواني مشر، موګنس لویکه ټافټ  وي او هم د جنګي قوي ه استول مورال لوړ

نوموړي پوهیدي چې دا پریکړه په  راسره همږغي وي خو انګریزان د دغو وسایطو د وراستولو سره هیڅ عالقه نه لري.

او د نوماندی سیمه یي  د ښار اوسیدونکي، هلته سرتیري و دی خاطر نه کیږي چې د دفاع وزیر سیون ګیده د هولستبرو

جنګي  ۰۲چې اف ـ  لووه دننه کې هوایې ځواکونو تالښ کهمهغه وه. د دي پریکړې له پاره باید ژور فکر وشئ. د پوځ پ

الوتکي هلمند ته واستول شي خو دغه غوښتنه د پوځ مشر یسپر هیلسیو رد کړه. کله چې کیم کریستنسن د ګرشک د خطرناکه 

سکوو ته رپوټ وړاندې کړي، دوي ورځي وروسته ډنمارکي ورځپاڼې، یولند پوسټن په یوه سر مقاله حالت په تړاو، پاول کیا

جان ګرینبیرګر یو ځل بیا خپله هغه غوښتنه  کې ولیکل چې ډنمارکي سرتیري د درنو زري موټري وسایطو غوښتنه لري.

 . پهړي وه په روښانه ټکو تکرار کړله کچې دري میاشتي مخکې یي د ډنمارک د صدراعظم څخه د درنو وسایطو غوښتن

همدغه وخت کې د عملیاتو مرکزي قومانداني یو فورمولیټې وړاندیز د دفاع وزارت د قوماندی مرکز ته د موټري وسایطو د 

 .شو، دا ډول چې هغه ورڅخه غوښتي واستولو په تړاو وړاندې کړي. پاول کیاسکوو د یسپر هیلسیو شنه څراغ ته معطل نه 

 چې پاول کیاسکوو ته ګوت څنډنه وکړي چې په ځکه اړ شوو یسلسیو تر ډیر فشار الندې راغي، ننو له لوري یسپر هد پوځیا

د پوځ د مشر ځکه ډیر خوابدي شو چې د رسنیو په مخکې داسې ښکاریدل چې  راتلونکي کې دغه ډول عمل تکرار نه کړي.

ي ت کې سیاسام وکړي خو د پوځ مشر د معطلی علت په حقیقګواکې نوموړی نه غواړي د سرتیرو د ژوند ساتلو ته ډیر پ

 د تر څو اونیو سخت کار وروسته سوسیال ډموکراټان هم قانع شول چې وسایط هلمند ته ولیږل شي. .مالتړ ته اړتیا درلودل

ټوربیان اوله ریسی 
۰۳۰
او میکل کیل سیونسن  

۰۳8
رنه مړینه د دي باعث ورګرځیدل چې د سرتیرو ساتلوته زیاته پامل 

وشي. د یولند پوستن په ورځپاڼه کې د مړه شوی میکل کیل سیونسن پالر دی ته اشاره وکړه چې په راتلونکي کې باید د 

سرتیرو ډیره ساتنه وشي. برسیره پر دي د درنو موټري وسایطو د لیږلو مالتړو د الیل وړاندې کړل چې دغه وسایل د الوتکو 

 م چې په بدل کېد بمباریو په شان وحشتناکه نه دي، کو

                                                           
Poul Kiærskou - ۰۳5 

Kim Kristensen - ۰۳6 
Thorbjørn Olr Reese - ۰۳۰ 

Mikkel Keil Sørensen - ۰۳8 
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ـ  ۰۶۲خو باید دا هم ومنل شي چې څلور درانه زري موټري وسایط چې د ویشتلو لوړه ترینه کچه یي ) وړاندیز شوی دي.

( الوتکي د بمبارد ځای نه شي ۲۶( کیلومترو په شعاع ده، په هیڅ وچه د جیټ جنګي الوتکو او یا د امریکا د )ب ـ ۰۰۲

د همدغو وسایطو په تړاو چې د بی ګناه ملکي تلفاتو ډیر مخنیوي به وکړي، په بحث کې ډیره ډکولي. د پارلمان په غونډه کې 

اغیزه وکړه. د پخوا په شان سوسیالست ګوند 
۰۳۹
. نور ګوندونه د وړاندیز مالتړي وو او یو موټي ګوند د وړاندیز مخالف او 

مرکز ولې په درو میاشتو کې خپل نظر ته بدلون پورته دوه مخالف ګوندونه حیران شول چې د ډنمارک د پوځي قوماندې 

ورکړي؟ په لندن کې د انګلیستان د پوځ مشرانو خپل نظر ته داسې بدلون ورکړي چې ډنمارک مستقل هیواد دي، هره وسله 

 ونیاد هلستبرو د ښار څخه پوځ چې الزمه ګڼې هغه باید استعمال کړي. لنډه دا چې پریکړه په لوی اکثریت سره تصویب شول.

 پپه ویاړ سره وسایل د کارو
۰4۱
چې د روسیې انتونوف الوتکې په واسطه هلمند ته انتقال شول. د  ډګر ته واستولهوایې  

هیڅ وخت په باور سره څرګنده نه شوه چې د دغو وسایطو استول هلمند ته ګټوره  ( میلیونه کرونه شوو.۰8کرایي لګښت یي )

او هم یي د ډنمارکیانو د مسولیت  وکړای شوایحاالتو کې د ډنمارکي سرتیرو ساتنه یا ناکامه چاره وه؟ دغو وسایطو په ډیرو 

خو دا ناممکنه ده چې ارزونه یي وشي چې د په ساحه کې د انګریزانو او امریکایانو سره په عملیاتو کې ښې مرستې وکړې.

اته شوه چې د درنو موټري وسایطو د . یوه خبره پر ځای پغو وسایطو په استعمال سره منفي ووهلمند د خلکو نظر د همد

شتون سره سره ډنمارکي پوځیانو په دایمي توګه د الوتکو د بمباریو مرسته غوښته. د پوځ په مشرتابه کې ټیم سلوت یونسن 

سرتیري هروخت نوي، »په پیل کې د همدغو وسایطو د استعمال سره مخالفت درلودي. تیم سلوت دا ډول دلیل درلودي: 

انه پوځي توکي د جټ الوتکو او درنو زري وسایطو په څیر غواړي. کله چې دغه درانه وسایط هلمند ته ولیږل قیمتي او در

اوس تیم سلوت  «شي نو ستونزمنه ده چې د سیمې د خلکو پر پروژو او نورو غیري جګړه ایزو چارو سره ګډ کاروشي.

د ډنمارکیانو نوې جګړه ایزه وسلې نه چې طالبانو خو په ځانګړی توګه هغه وخت  نسن وایي چې دغه وسایط ګټور وووی

 ۲الف  ۶( ټنه دروند، پنډ لیوپارد ۲۶،۲پیژندلي. دغه )
۰4۰
زکال په بحثونو کې  ۶۱۱۰موټري وسیله هم ماتیدونکي وه. د  

الی ورانو: دا وسایل دومره ښه جوړ شوی دي چې طالبان یي په ویشتلو طو په باب په الندې توګه همږغې ووید دغو درنو وسا

زکال تر وړی پوري د همدغو وسایطو دري داني په بشپړه توګه د الري پر سر دماینونو په واسط ړنګ  ۶۱۰۰نه شي. خو د 

پر سر په پارلمان کې بحث جریان درلودي هم د انتظار څخه  نولیلودکله چې د پورته وسایطو د  او چلوونکي ووژل شول.

 س سټوروډ،یراندجګړن د پوځي ګروپ مشر،  لیري تراژیدي پیښه وشوه. د سیند فورد
۰4۶
( نیټه د بمب ۰۲د اکټوبر پر ) 

ي . ډنمارکشنه زون څخه د وتلو په حال کې وو طالبانو هغه وخت برید وکړي چې ډنمارکي پوځیان د په یوه ټوټه ټپي شو.

وساتي، په دغه شیبه کې ځانونه څخه چې د مرمیو  تر شاه پټ پټ په خوځښت کې ووپوځیانو د خپلو زري درنو وسایطو 

د  ،تر څو وروستۍ سرتیري را ووزي. ناڅاپه یو راکټ د هغه څنګ ته ولګیدي وروډ پر یوه لوړه والړ وجګړن اندیرس سټ

زیات  نور راکټ یوه ټوټه د هغه د اوسپنیزي خولۍ څخه ووتله چې نوموړی یې سخت ټپي کړی او د موټر په مینځ راپریوت.

و ته نژدي ولګیدل خو پوځیان د دښت و لوری ته په تیښته بریالي شول. جګړن اندیرس سټوروډ د راکټونه ډنمارکي پوځیان

چورلکې په واسطه د سیمې څخه ویستل شو. یوه ورځ وروسته جګړن اندیرس سټوروډ مړ شو. ډنمارکي پوځیانو خپل داسې 

چې په  خاطر ډیر پوځیان تیار شوی وو ب پهمشر د السه ورکړي چې ډیر باور یې ورباندې درلودي. د نوموړي د مشرتو

 هلمند کې دندې ته هوکړه وکړي.

په ډنمارک کې ورته دود نه شته.  په بریتانیا، امریکا او فرانسه کې ډیرې کورنۍ دود لري چې خپل زامن جګړو ته ولیږي.

 .یجي اونیم ډنمارکي ووړی نیم نارو. نومهوې د دود خالف په جګړه کې ګډون کاجګړن اندیرس سټوروډ هغه بیلګه ده چ

 اړیکې درلودي خو عقیده یې درلودل ونست ګوند سره یې نژديماو د ک يپه کیڼ اړخه ایډیالوژي پوري تړاو درلود کورنۍ یې

یري هغه وسایل چې وسلو ته په ماشومتوب کې نوموړی ته د سات چې د هیوادونو ستونزې باید پرته د جګړې څخه حل شي.

لیو سټوروډ  ،د نوموړی مور اجازه نه درلوده.، د استعمال ورته وو
۰4۳
وایي چې زوی به یې په ماشومتوب کې د ساتیري  

د سرتیري د مړینې وروسته یي مور د پولیټکن په  جنګی وسایل نه کارول خو هیله یې دا وه چې مسلکي سرتیري شي.

لکه موږ نور خلک چې د یوې ښې نړۍ  دلنوموړی هم دا ارزو درلو» وویل: ورځپاڼه کې د هغه د انتخاب په اړوند داسې

نوموړی په عراق کې دلګۍ مشر و چې په مخاخ  ل دغه هیله په پوځ کې بشپړه کړي.د جوړولو هیله لرو. خو نوموړي غوښت

 کله چې ړ شوی ونارینه او د کورنۍ پالر ورڅخه جو، ډیر با احتیاطه جګړه کې ګډون کړی و. نوموړی ډیر بدلون کړی و

ځیدي. د ډوډۍ پر میز یي ځای ته بدلون ورکړي، نور به داسې ځای کښیناستي چې شاه یي دیوال او مخ یې د کورته راوګر

نوموړی پوځي د هغه د مرګ تر نیټې پوري لومړی لوړپوړی پوځي دی چې د دوهمي نړیوالې جګړې  «باغچې خواته وي.

                                                           
SF - ۰۳۹ 

Karup - ۰4۱ 
62,5 ton Leopard 2A5 - ۰4۰ 

Anders Storrud - ۰4۶ 
Liv Storrud - ۰4۳ 
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ی میرمن او دوې لوڼې درلودي. د نوموړي لوړ مقام څخه را وروسته د ډنمارکیانو په پوځ کې ژوند د السه ورکوي. نوموړ

( نیټه تر ۶۴زکال د اکټوبر پر ) ۶۱۱۰د هغه د ښخولو په مراسمو کې چې کوپنهاګن ته نژدي په یوه مړستون )قبرستان( د 

لوړ هم  سره شوه، بیان شوو. په مراسمو کې د دفاع وزیر، د پوځ مشراو یو شمیر نورو لوړ پوړو پوځیانو د ناروي څخه

 پوځي مراسمو خاور ته وسپارل شو. . نوموړي په ځانګړو پوړو پوځیانو ګډون کړی وو

کله چې د وژل شوی سرتیري د ښخیدولو مراسم پیل شول په همهغه ورځ دوه کیلومتره لیري د پارلمان په سالون کې 

زکال د نومبر  ۶۱۱۰یي نوی ټاکنې د صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د ویناه کولو ځای ته پورته شو او د پارلمان لپاره 

. جګړې پر په دوو هیوادو کې په جګړه بوخت وو( اعالن کړي. کله چې د ډنمارک خلکو وټونه اچول، سرتیري یې ۰۳پر )

 ټاکنو ځانګړی اغیزه ونه کړه نو ځکه اندریس فوک غاسموسن د ټاکنو څخه بیا هم بریالی ووتي.

د چې د رحیم کلي او سین مازدیګر و .چه ناست ون، یو دوکاندار پر غالیدوکانونه یي درلودلپه یوه کښته ودانۍ کې چې څو 

. د تپي پر سره د مسلمانانو د قبرستان شاه ته د سند فورد په کمپ کې د ډنمارک ه کوچنی بازار کې لمر پر لویدو وتر مینځ پ

ري چې د ډنمارکیانو سرتی د شنو چایو په چښلو مصروف وو دیګربیرغ رپیدي. دوکاندار، رحمت الله د څو افغانانو سره د ماز

ال هم یو عیسوي م تانو سرهستر جبهي بدرګه کول. د ژورنالی ډنمارکي ژورنالیستانلومړی ډله سرتیرو  د الري څخه راغلل.

ستان ه ژورنالی. هیح انتظار مو نه درلودي چې میلمانکې چې کوکنار تازه را شنه شوی وو په داسې حال وپه کلي کې تیرشو

ګنالو څخه ی( متره لیري پرته وه. د راډیویې س۰۲۱۱به هم تر برید الندې راشي. د همدي ځای څخه د طالبانو پوسته )

ښکاریده چې په سیمه کې هیڅ ډول جګړه ایزه خوځښت نه شته. یوه ورځ مخکې طالبانو د لومړی ځل له پاره د دښت په 

د طالبانو پر موقعیت باندې یوه ه جګړه وازمویل. د برید په وخت کې زري ټانک څنډه کې د درنو زري موټري وسایطو سر

برسیره په ماشینګړو هم وویشتل ( ملي متره غټوالي یې درلودي. د طالبانو موقعیت د ټانک د مرمۍ ۰۶۱مرمۍ فیر کړه چې )

رو ماشینګړو د فیرونو په پایله کې چې د ټانک او نو لبان وتښتیدل. ډنمارکیان باوري ووډزې ډیرې موثرې وی او طا .شو

او زموږ په میلمنو پسي د ښار په  لووځکه هلکانو عادي ساتیري کدا ورځ دیره ارمه ښکاریده  .البان وژل شوی ووطنیمایې 

ژورنالیستانو میلمنو ته په باور سره وویل چې ځوانان پوهیږي چې طالبانو کمین نیولي وي،  ،مینځ کې ځغاستل. سرتیرو

چې ډنمارکیانو ته موقع په الس  . دوکاندار رحمت الله تالښ کړي وځکه ځوانان د پیښې د ځای څخه ځانونه لیري کوي

سکیولدهل ورکړي چې د سیمې د خلکو سره نژدیکې اړیکې ودرلودالی شي. کپتان کریستین 
۰44
بیړه وکړه چې د چایو د  

مجلس څخه ګټه واخلي او د دوکاندار سره مرکه وکړي. کله چې دوکاندار به پر غالیچه کښینستي او د چایو پیاله به یې په 

 و اوسا ې د سودا اخیستلو له پاره تللی والس کې وه، د ډنمارکیانو له پاره د تبلیغ لویه سرچینه وه. نوموړي څو ورځي مخک

چې  نوموړی په ګرشک کې ارویدلي و .او نور د اړتیا وړ شیان راوړی وو نوی شیان، غوړي، بوره، چای، خواږه یې

ډنمارکیانو طالبان د رحیم کلی څخه پرشاه کړی دی نو ځکه دوکاندار ته شرایط برابر شوی دي چې کیدای شي دوکان دوباره 

له ور دوکانونه هم کپرانیستي، داسې ښکاریدل چې په بازار کې څو نخالص کړي. د رحیم الله څنګ ته یو بل چا هم دوکان 

. کپتان کریستین سکیولدهل  د رحیم الله څخه پوښتنه وکړه چې تاسې او نور په راتلونکې څه غواړي؟ رحیم ناکله فعال وو

ی ي سرتیري سیمه یوازې پرالله په بیړه وویل: امنیت، نن امنیت او سبا هم امنیت. نوموړي په ټینګار وویل چې باید بهرن

دوکاندار وویل: که تاسې په رحیم کلی کې لنډه موده تیره کړی او بیا دا کلی پریږدي نو طالبان به بیرته کلی ته نږدي. 

د سیمې خلک غواړي  راوګرځي او ټولو هغو کسانو ته چې ستاسو د پوځونو سره یې مرسته کړی، سخته جزا به ورکړي.

ه کلی ل لیږي. داسې څرګنده شوه چې د کلي یوه هلک هم لوست او لیک کوالی نه شواي. د رحیمخپل هلکان ښوونځي ته و

پاره ښوونځي، ښوونکي او د مسجد له پاره یو لوډسپیکر ډیر اړین وو. رحیم الله او د کلی اوسیدونکو په دقیقه توګه تشریح 

 رفع کړي تر څو خلک د ګرشک د حکومت د غړوکړل چې حکومت او د ایساف ځواکونه د خلکو او بزګرو کومې اړتیاوي 

دوي د مرکزي حکومت چې په کابل کې دي، نوم هم نه  ( کیلومتره واټن لري، مالتړ وکړي.۰۱چې د کلی څخه ) سره

اخیستي. دوکاندار ډار درلودي چې ډنمارکیان به په لنډ وخت کې کلي پریږدي او خلک به خپل قسمت ته خوشي کړي. په 

زکال په اکټوبر کې د انګریزانو د  ۶۱۱۰زانو د هلمند له پاره نوي ستراتیژي تر الس الندې نیولي وه. د رښتیا هم انګری

( پوځ مشر، جنرال اندریو مککی ۲۶)
۰45
ې جنرال اندریو مککی په هلمند کې د جګړ د هلمند مسولیت پر غاړه واخیستي. 

 د چې په هلمند کې د جګړې ستراتیژي بدلون کولو. ل وله پاره نوی ستراتیژي معرفي کړل، په دوو کالو کې دا څلورم ځ

ایساف د ځواکونو د عملیاتو مرکزي ټکی به دا وي چې د ملکي وګړو د امنیت په پالن کې یادونه شوی وه چې د  نوموړي

ظر جنرال په نټینګولو او راتلونکې ته باید ډیر پام واړول شي. مانا دا ده چې جګړه او د طالبانو وژنه به لږ وي. د نوموړی 

که د ډیرو طالبانو ټپي کول او وژل د جګړې د پرمختګ او بریالیتوب د اندازه ګیري معیار وي، نو زه دا جګړه)د جګړې د 

نوموړي دوباره د جنرال ډیویډ ریچاردس ستراتیژي ته  په هلمند کې ور  نوم څخه ناوړه ګټه پورته کول( بریالیتوب ګڼم.

زما له پاره د خلکو د پاره امنیت راوستل او پرمختګ دري مرحلې درلودي: »وګرځیدي. جنرال اندریو مککی اوس وایي:

                                                           
Kristian Skyldahl - ۰44 
Andrew Mackay - ۰45 
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الندې  ې امنیت تر کنتروللومړی باید طالبان د سیمې څخه ویستل شي. باید د ایساف پوځیان د افغان پوځ سره په ګډه د سیم

جنرال اندریو مککی خپل ستراتیژي په « ولري او ثبات ټینګ کړي او وروسته د اوږدې مودې د پرمختګ چارې پیل شي.

درو لغاتو کې رالنډه کړه: )چڼل، ساتل او جوړونه(. داسې ستراتیژي نه وه چې یوه سیمه ونیول شي او لږ موده امنیت ونیول 

ي. دا ډول عملیات هیڅ ښه پایله نه لري. ښه به دا وي چې سیمه  په دوامداره توګه وساتل شي. د شي خو بیرته خوشي ش

، کوم چې انګریزانو پالن کړی وه، مخکې له دي څخه زکال په منی کې ناټو دوباره لومړی ستراتیزي ته وګرځیدل ۶۱۱۰

و هغه ستراتیژي عملي نه کړل. جنرال زکال کې والیت ته ننوزي، خو دري ورستني پوځي ګروپون ۶۱۱۲چې دوي په 

اندریو مککی و نه توانیدي چې پر پالک واهیل 
۰46
عملیاتو باندې اغیزه وښندي. د کیم کریستنسن ټیم )ډنمارکیانو( د جنرال  

جان لوریمیر 
۰4۰
 .وه چې د طالبانو تر ولکې الندې وېقومانده تعقیبول. د جنرال جان لوریمیر ډیره پاملرنه هغو سیمو ته  

وموړی عالقه درلودل چې د پوځي قوت په وسیله طالبان د سیمو څخه وشړي او سیمې د پوځ تر کنترول الندې راولي. ن

پالک ویل هغه سیمې چې د ډنمارکیانو  اندیرس سټوورډ د مرستې له پاره جګړن همدغه چاره یي په ګرشک کې تر سره کړه.

 .شین زون ډیر عریض )برداره( نه وو دلته .ت په سیمه کې پرتې وېارکیانو د مسولیبرخه وه، نښاني کړي. دا نقطې د ډنم

په ځانګړی توګه د یوې لوړې نقطې څخه د سیند په لویدیزه برخه کې د لیدلو ساحه ډیره وه او د سیند د یوې برخې څخه تر 

د ګیبرالټار  چې انګریزانو یو وړوکي پوځي مرکز و بلې برخې پوری هر څه لیدل کیدل. د سیند ختیز لوری ته د
۰48
په نوم  

یو مرکز جوړ کړی، بله څنډه به یې تر څار الندې وي. دغه چاره داسې مانا که چیري ډنمارکیان په لوړه برخه کې یادیدي. 

لري چې د سورې خوله ور وتړي )لکه د بوتل سوري چې په کاک وتړل شي(. د اندیرس سټوروډ په آند به طالبان و نه 

کیم کریستنسن او د ډنمارک جنګي ګروپ  ې ته راکښته شي چې د ګرشک امنیت ور خراب کړي.کوالی شی چې د سیند لمن

د یو امریکایي حیوان نوم،  ته د جګړن سټوروډ نظر عملي کړي او د جګړن تر مړینې وروسته یي هم دوام ورکړي.  کمپ

ارماډیلو 
۰4۹
ورکړل شو. باید لومړی د سیند په ختیزه برخه کې د انګریزانو مرکز قوي او جوړ شي. ستونزه داسې حل  

چې په دښت کې پرته وه، ډیره موثره نه وه، هغه پوسته د شنه زون د ګیبرالټار مرکز ته  پوستهشوه چې د انګریزانو هغه 

( سرتیري د ۰۱۰د مخکښانو )نسن جنګي ګروپ بشپړ شوو. د نومبر په میاشت کې د کیم کریستزکال  ۶۱۱۰د  رانقل شوه.

کیم کریستنسن د زري درنو وسایطو د سرتیرو سره یو ځای په ګرشک کې ځای پر ځای شول. خو د مخکښانو د سرتیرو د 

ز ( مخکښانو سرتیرو د ګیبرالټار د مرک۶۹راتلو څخه څو اونۍ وروسته همدغو سرتیرو ته  جنجال پیښ شوو. د نومبر پر )

د تقویه کولو په توګه ګډون وکړي. د مخکښانو دري ګروپه سرتیري د جوارو کښت ته ننوتل کله چې ډزې پیل شوي د سیند 

طالبان بریالی شول چې ګروپونه سره بیل کړي، نو پاته سرتیرو په یو ټاکلی وخت کې  د ختیزې برخې ودانۍ یې پریښودل.

( کلن مارک ویسهالم ۶۶ګړې په جریان کې )د جخپلو ملګرو سرتیرو ته السرسۍ نه درلودي.
۰5۱
په سر کې سخت ټپي  

کیسپر کرامر کلن ( ۶۰شو، ورپسي د ماشینګړو په ډزو کې )
۰5۰
هم په سر کې سخت ټپي شو. مارک ویسهالم مخکې له  

چې د ژغورولو چانس  الت همداسې ودې څخه چې د جکړې دډګر څخه ویستل شي، مړ شو او د کیسپر کرامر روغتیایې ح

ورځو ( ۲۰. د ډنمارکیانو څلورم ګروپ په )کریستنسن دوه سرتیري د السه ورکړلیې نه درلودي. د نومبر په مازدیګر کیم 

 .مند کې یو سرتیري د السه ورکړی وو، په داسې حال کې چې مخکنیو درو ګروپونو په هلکې څلور سرتیري د السه ورکړل

کړی وي، د موډرنې تکنالوژي او  سرتیرو ډیري ښې جنګي مانورې کښانو ګروپد جګړې څخه پرته، د مخد موسی قلعه 

دره کې  هخپلو زده کړو څخه یي ښه ګټه پورته کړی وه. د ډنمارکیانو تلفات په نوي ټیپ جګړه کې چې د هلمند د شنه زون پ

انو او د افي تابوت. کیم کریستنسن پوهیدي چې دا به څومره خطرناکه وي. کیم کریستنسن د اضتر سره کړه، ډیر زیات وو

دې څخه ووتالی شي. نوموړي هڅه هتر څو وکوالی شي د زیاتو مړو د چارو د ع ساتلو د یخچالونو تیاري نیولی وو مړو د

ځوان سرتیري د خطر څخه په بشپړه توګه  څو کړی وه چې سرتیري د وصیت په ډول خپلې وروستۍ غوښتنې ولیکي تر

 خبر شي.

د جګړن اندیرس سټوورډ پالن عملي کړي تر څو سیند ته د طالبانو د ننوتلو مخه ونیسي، نو  ډنمارکیانو تیاري درلودي چې

د ډسمبر په پیل کې انګریزانو، امریکایانو او افغان پوځ وکوالی شوای،  ایساف به په هلمند کې پوځي بریالي تر السه کړي.

چې باید و یی مني چې  یوازنۍ ولسوالي )موسی  وو ي بهرني ځواکونه تر فشار الندېچې موسی قلعه ازاده کړي. لس میاشت

قلعه( په ټول هیواد کې د طالبانو تر ولکې الندې ده. د طالبانو اکماالت د ښار څخه کیدل او هم د تریاکو په مرکز بدله شوی 
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کې د  غانستانموسی قلعه ځانګړی ستونزه وه چې په ټول اف وه، نو د ټول هلمند د تریاکو تجارت په موسی قلعه کې کیدي.

کله چې په هلمند کې د بهرنیو پوځونو مشر، جنرال اندریو مککی ته امر وشو چې  ناټو د کمزوری له پاره سمبول ګڼل کیدي.

موسی قلعه باید بیرته اشغال شي، ډیر اندیښمن شو. په یوه ښار کې خونړی جګړه د ډیرو ملکي تلفاتو سره به یو ځل بیا 

 نوموړی جنرال د ې په هلمند کې نورمال حالت ته بیرته راګرځیدل به ډیر ستونزمن کړي.ګلی کړي چنحاالت دومره تری

ځان سره پریکړه وکړه چې د موسی قلعه د بیا اشغال له پاره به دوو موضوعګانو ته ډیره پاملرنه کوي. لومړی باید افغان 

وهم یتوب په افغان پوځیانو پوري وتړل شي. دپوځیان په عملیاتو کې ګډون راسره وکړي تر څو د خلکو په سترګو کې بریال

باید طالبان تر ناڅاپې برید الندې را نه شي. نو ځکه جنرال اندریو مککی او د هلمند والي څو اونۍ مخکې د عملیاتو خبرداري 

ورکړي. موخه دا وه چې د ښار او کلي اوسیدونکي چانس ولري چې د سیمو څخه ووزي. د عملیاتو د پرمختګ پالن د 

موسی قلعه پر لوري داسې تنظیم شوو چې طالبان هم چانس ولري چې د سیمې څخه ووزي د دي پر ځای چې ووژل شي. 

ي. کړچې د درنې جګړې مخنیوی و ه پریښودهجنرال اندریو مککی ښار کالبند نه کړي. نوموړی د ښار د شاه دروازه خالص

غوښتل چې طالبان یو ځل بیا د هغو کورنیو ځوانان راجلب ځکه جنرال اندریو مککی نه  د عملیاتو شکل ډیر ځانګړی و

د جنرال اندریو مککی محتاطانه کړنو د ډنمارکي سرتیرو له پاره هم غبرګونونه  کړي کوم چې په جګړه کې ووژل شي.

دو ګندرلودل. کله چې ډنمارکیانو د خپلو درنو زري موټري وسایطو د کارولو وړاندیز وکړي، جنرال اندریو مککی په څر

ټکو وړاندیز رد کړي. اوس جنرال اندریو مککی وایي چې ډنمارکیانو ډیر فشار راوړي خو ما ارزونه وکړه چې د درنو 

جنرال  وسایطو رسول موسی قلعه ته اسانه چاره نه ده او د بل لوري د دغو وسایطو شتون د درنې جګړې خبرتیا ورکوي.

ې چ مارکیانو ټینګار هم په دی خاطر ووه پر خپله پریکړه ټینګ شو. د ډناندریو مککی د ډنمارکیانو د ډیر فشار سره سر

. موسی قلعه ته دروند ګذار ور نه کړل شو. د جنرال اندریو مککی ګړې دلچسپي هلمند ته راوړل شوی وودغه وسایط په ځان

 ډیرو تو کې لویه السته راوړنه دد پالن له مخې طالبان وتښتیدل او عام وګړي بیرته خپلو کورونو ته راستون شول. په عملیا

 .وو ل( د تریاکو محلي کښتونه ویجاړ و۳۱طالبانو نیول او تقریباً ) محلي

په هلمند  د کرسمس په وخت کې د وژل شوي جګړن د پالن وروستۍ برخه چې طالبان باید متوقف شي، عملي شوی وای.

( تنه ډنمارکي او انګریزي سرتیري ۰۲۱۱ټیک نه شول. )کې د ډنمارکي پوځیانو د څلورم ګروپ جګړه ایزه عملیات ډاراما

د سیند پر ښۍ لورۍ د غونډې ولوري ته په حرکت پیل وکړي. جګړه و نه شوه. د لویو افغاني کورنیو سره خبري وشوي 

مپ ته چې ک دي. په پیل کې افغانان تیار نه ووچې موږ پریکړه کړی ده چې کمپ  فعال کړو. افغانانو هم بل انتخاب نه درلو

ځای ورکړي خو د پیسو څخه باید مننه وکړو چې هر څه  یې جوړ کړل. د ارماډیلو 
۰5۶
 .عملیاتي مرکز ډیر اغیزناک و 

ډنمارکي جنګي پوځیان په  ګرشک کې دومره ډیر مخته والړه چې انتظار یي نه کیدي او هم هر څه په لنډه موده کې تر سره 

( نیټه اعالن کړل چې طالبانو د ګرشک سیمې ۰8زکال د جنوري په ) ۶۱۱8ف د خوشبینې دومره ډیره وه چې ایسا شوه.

ایا هر څه په  .ا هم په بشپړ باور سره قانع نه وپریښودلي. کیم کریستنسن سوچ کولو چې طالبان وتښتیدل، ورک شول خو بی

شوه خو دا د پرمختګ  یم څخه پاکهبیړه سرته ورسیدل؟ یو څه روښانه وه چې د هلمند د سیند خوړ )وادي( د طالبانو د تنظ

، او یوه پیچلې پروسه وه، ډاریدل. باید څخه چې ثبات او پرمختګ ووګروپ د راتلونکي مرحلې د ارزوني   .لومړی قدم و

. څومره ژر د خوړ حالت تر څارنې الندې نیولي وویوازې جنګي ډلې په دومداره توګه د سیند د  همدغه حالت وساتل شي.

چې د ژوند د خطر  نو له پاره ملکي مشاورین تیار وودې مودې عملیات پیل کیږي؟ ایا د اوږدې مودي د پالپرمختګ د اوږ

کیپتان کریستین سکیولډهل  په قبلولو سره په هلمند کې کار پیل کړي؟
۰5۳
د دغو موضوعاتو له  پاره پیسي نه درلودی، د  

وي کوالی شوای چې وړې ملکي پرژې عملي کړي چې سمدستي  نوموړي کسانو تجربه او پوهه هم په دغه تړاو نه درلوده. د

یي د ډنمارکي پوځیانو د موخو سره مرسته کوالی شواي. د پرمختیایي پروګرام عملي کول او پر محلي دولتي مقاماتو باندې 

ای نه و سره یو ځ. په هلمند کې د ملکي پروژو د پاره کارکول د پوځي عملیاتر پیدا کول د سرتیرو مسولیت نه وود ولس باو

عملي کیدل. د بهرنیو چارو وزارت ته لویه ستونزه دا وه چې درست خلک پیدا کړي تر څو هلمند ته یي ولیږي. د ګرشک 

چې په څه ډول عملي شي؟ کیم کریستنسن د پوځي او ملکي  په ساحه کې د ثبات او بیا رغوني ستراتیژي هم شتون نه درلودي

ي. کیم کریستنسن وایي: ما په رپوټ کې ولیکل باید جدي پاملرنه وشي چې د پوځي پرمختګ چارو ترمینځ په ستونزو پوهید

زکال د فبوري په دوهمه نیټه د  ۶۱۱8څخه ښه ګټه اوچته شي. موږ د پوځیانو په توګه دا چاره تر سره کوالی نه شوو. د 

وس باید ا م ګروپ کور ته د تللو تیاري نیوي.ارماډیلو پوځي کمپ په رسمي توګه پرانیستل شوو. د ډنمارکیانو د پوځ څلور

شي. د دفاع وزارت د معلوماتو په یوه غونډه کې ټولو لومړي درجه پوځي مشرانو  پوځي ګروپ تجربې ټول پوځ ته خپرې د

ته د کیم کریستنسن د شپږ میاشتو د جګړې د تجربو په اړوند معلومات وړاندې کړي. ورکړل شوو معلوماتو پر جنراالنو 

نه  ټولو پوځ له پاره ډیري ګټوري ډیره اغیزه وښندله، هیڅ شک یې نه درلودي چې د کیم کریستنسن جګړه ایزه تجربې به د

 وي. 
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 زکال د مارچ په میاشت کې په یوه پوځي ښوونځي کې سره راټول شول. ۶۱۱8( تنه افسران د ډګرمني په رتبو د ۰۱ـ  ۲۱)

ل. د پوځ مشرتابه غوښتل چې پوځي تجربو په تړاو معلومات وړاندې کړ په غونډه کې کیم کریستنسن د خپلو سرتیرو د

 یږي.دول کږشرایطو ته لیکومو ي، باید پوه وي چې چیري او کې باید په هلمند کې دندې اجرأ کړه راتلونکي مشران چې پ

 . تیاره کوټه کې ډیر اغیزناک و د خښتو لڅو دیوالونو په

چې د ویر موزیک ږغیدي. کیم کریستنسن  کریستنسن په پوځي جامو کې والړ وپه انځورونو او ویډیو کې : ډګروال کیم 

 ، په داسېسته سرتیري په منظمه توګه والړ وو. ورور څلورم ګروپ برید شوی وه انځورونه هم وښودل چې د سرتیرو پهغ

د ډګروال  .چې د همدې موخې له پاره انتظار ووحال کې چې د دوي د ملګري سرتیري تابوت هغه چورلکي ته پورته کیدي 

ریستنسن د جګړن اندیرس د مړینې په تړاو معلومات وړاندې کړي. کله چې کیم ک هکیم کریستنسن وینا ډیره اغیزه وښندل

ډیرو اوریدونکو جګړن اندیرس په شخصي توګه پیژندي. کله چې کیم کریستنسن خپله وینا او د انځورونو په ښودنه پای ته 

 کچکې بدرګهورسول، په سالون کې بشپړه چوپتیا وه. یو څو افسران والړ شول او چکچکې وکړي. نورو افسرانو هم چ

هلمند د تجربو تر اغیزې الندې و.  . نوموړی اوس هم ستومانه وه او دداسې څه تجربه کړی نه و کړي. کیم کریستنسن پخوا

چې ژړا یې په سترګو کې ښکاری ده. د سالون فضاء داسې نه وه چې پر پوځي مسایلو بحث  دا یوازې کیم کریستنسن نه و

ساسات هم تر وچ وکړي چې افسران پریښودل شي چې سوچونه ووهي، د نوموړي احد پوځ مشر پاول کیاسکو س پیل شي.

وامداره برید له پاره چمتو موږ ډنمارکي سرتیري د پیل څخه د د». د پوځ مشر پاول کیاسکوو وویل: اغیزې الندې راغلي وو

ږ د یو ډیر قوي او احساساتو ډک . دا ډول چمتووالي د ډنمارک د پوځ په نوی تاریخ کې ستر بدلون ګڼالی شوو. موکړي وو

او دوي یي وړتیا هم درلودل. دا وینا ډیر  تالښونه په څرګندو ټکو وستایل شويقوي بیان شاهدان یوو چې د سرتیرو هڅې او 

کله چې کیم کریستنسن د « ، د پوهاوي وړ نه وه.له پاره چې د شرایطو څخه لیري وو ښه استقبال شول خو د هغو کسانو

( زکال د مارچ په میاشت ۶۱۱8په دغه ورځ د )، نو د پوځ مشر نور بحثونه وځنډول. پاره د وینا له پار چمتو شو ل لهدویم ځ

خو په هلمند  کې د پوځي ښوونځي څخه هیڅوک نه پوهیدل چې د پوځ څلورم ګروپ ته غیري عادي دنده سپارل شوی وه،

 .کې دا د جګړې پیل و
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 دولسم څپرکۍ

 

 ستومانونکې جګړه
 زکال پورې ۶۱۰۶ـ  ۶۱۰۰د 

( نیټه: دوه ډنمارکي سرتیري د نورو ډیرو سرتیرو سره په ګرشک کې د ځانمرګي برید په ۰۰زکال د مارچ ) ۶۱۱8د 

 واسطه ووژل شول.

 ( نیټه: یو ډنمارکي سرتیري د ارماډیلو کمپ په شمالي برخه کې په ډزو ووژل شو.۰۳زکال د مارچ ) ۶۱۱8د 

، بی او افغان پوځي ځواکونو د اتل په نوم د اف، او ډنمارکي، انګریزي تمه نیټه:زکال د جوالی ا ۶۱۱8د 
۰54

مرکز د 

 د اوسیدلو د ډیرمهم ځای څنګ ته جوړ کړی. طالبانو

( نیټه: ډنمارکي درنه زري موټري وسیله د اتل مرکز ته نژدي په مرسته کوونو عملیاتو کې د ۶۲زکال د جوالی ) ۶۱۱8د 

 ویجاړه شوه.سړک د غاړې په مین 

د غاړې د ( نیټه:  د ډنمارکیانو یوه الري موټر د اتل او د ارماډیلو د مرکزونو تر مینځ د سړک ۶۲زکال د اګست ) ۶۱۱8د 

 .ووژل شولاو ټو مسافرین ور په کښې  مین په واسطه منفجره شوه

 انتقال په پروسه کې ډنمارکیانو ډیر ښه: د کجکي د بریښنا بند نوی توربین انتقال شو. د ( نیټه۶زکال د سپتمبر ) ۶۱۱8د 

( الرې له الرې ۲۰۰رول ولوبوي. طالبان یې تیر ایستل، طالبانو فکر کولو چې انتقاالت به د ډنمارکیانو په ساحه کې د )

 وشي.

لیت سو( نیټه: د اتل مرکز وتړل شو، کله چې افغان ځواکونو پریکړه وکړه چې د ډنمارکیانو د م۰۰زکال د اکټوبر ) ۶۱۱8د 

 د سیمې څخه ووزي.

 .ونو تهدیدونه پیل کړلې بریدیزکال د اکټوبر میاشت: طالبانو په ګرشک کې د جبه ۶۱۱8د 

( نیټه: دوه ډنمارکي سرتیري د کمپ پرایس په جنوبي برخه کې د سړک د غاړې د ماین په واسطه ۴زکال د ډسمبر ) ۶۱۱8د 

 ووژل شول.

ري پوش د اف، او، بی د مرکز او ګرشک تر مینځ د سړک د غاړي د مین په سخت ( نیټه: یو ز۰۹زکال د ډسمبر ) ۶۱۱8د 

 انفجار کې ویجاړ شو او دري ډنمارکي سرتیرو ژوند د السه ورکړي.

سوني کاپیل یعقوبسن 
۰55
 پلنګې پوځي دریشي یي په تن کې و د صحرایي پوځي یونیفورم لستوڼې را وغښتل، رنګا رنګ 

دارانو نو او دوکانخو ماشوما ې د توپک د ماشې څخه نه لیري کولواو په ټینګو ګامونو د ګرشک په بازار کې ګرځیدي. الس ی

مشر سرجنټ د کپتان کریستین ډماهالټ کلن ( ۴۲. دغه )لووته یې تبسم ک
۰56
، دوي د عامو وګړو سره سره ګزمه کول 

کړي. د دغو پروژو د پیاده کولو موخه دا وه چې پر بهرنیو سرتیرو یې باور چې د بیارغونې وړې پرژوې پیاده  مرسته کوله

اوري ، تر څو امنیتي فضاء ببیړه د قوي وسلو سره مخته روان وود ډنمارکي پوځیانو مخې ته انګریزي پوځیان په  زیات شي.

ه کالنو هرنګونه کول چې الر ورته خالصدوي په بازار کې د ډلو ډلو افغانانو په مینځ کې تیریدل، موټرانو او موټرسای کړي.

 لیري کیدل. کله کله به ډنمارکیانشي. سرتیري په اعظمي توګه لس متره سره 

د  څخه د ښار خو بیا هم د ځوابونو ابونه لنډ ووځو ودریدل، د دوکاندارانو څخه به یې د ښار د حالت په اړوند پوښتنې کولي.

ه څخه یاست؟ پوښتن . یو ماشوم په انګلیسي وپوښتله: تاسي د کوم ځایجسس ووماشومان هم مت حالت ارزونه کیدای شوای.

زکال د مارچ په لسمه نیټه د پوځ په بریښنایې پاڼه کې  ۶۱۱8خو بحث پیل شوو. د همدغې ګزمې جریان د  او ځواب لنډ و

 الړد نانوایې مخې ته یو کوچنی ماشوم و «.په تبسم سره په ګرشک کې»خپور شوو چې سرلیک یي 
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بسم . یوه سرتیري تل. ماشوم په تجسس او حیرت والړ واري غټو سترګو یي په ډیره عالقه ګزمه کوونکو ته کتو. په نصو

خوشالي  خوپه ورته تبسم وکړي. بیا هم حیران و ورته وکړي. د سرتیرو د تورو عینکو الندې ماشوم تبسم ولیدي او ماشوم هم

کلمه سرتیرو واوریدل، سرتیرو هم د سالم په ویلو « سالم»خو د ماشوم د  ډیر و کتل. که څه هم ږوږ یې ګزمه کوونکو ته

ماشوم وشرمیدي او ځان یي د پالر تر پټو الندې پټ کړي خو د پټن ځای څخه یې بیا هم تبسم وکړي. د  ځواب ورکړي.

د  .دوکانداران او د دوي ماشومان ووه د ګزمې پر الر زیاتر ماشومانو د کړونو څخه د ښار امنیت ارزول کیدای شوای.

ارامي او امنیت عالمه ماشومان دي. کله چې ماشومان په کوڅو کې ساتیري کوي، د انګریزي او ډنمارکي سرتیرو سره 

 د خپلو نورو ډیرو همکارانو پهکلن ( ۳۳( کلن، کریستن ډمهالټ )۴۲سونی کیپل ) خبري کوي، مانا یي داده چې ارامي ده.

چې  دا د ملکي وګړو د پاره پوځیان وو .وو پرتله مشران
۰5۰

په نوم یادیدل او د ملکي پروژو په پیاده کولو کې مرسته   

کوله. په دغه ګروپ کې د عمر په لحاظ مشرانو سرتیرو ته اړتیا وه، چې ارامش وساتي، د سیمې د خلکو سره په درناوي 

اور چې خلکو ژر ب سوني کیپل یعقوبسن ډیر هوښیار و ړي.چلند وکړی تر څو د خلکو و ژوند ته د ننوتلو امکان پیدا ک

 حرکت وکړي، د خپلې میرمنې سرهته مخکي له دي څخه چې سوني کیپل یعقوبسن افغانستان  ورباندې پیدا کوالی شواي.

بانک ته والړي تر څو د کورنۍ اقتصادي چارې منظمې کړي چې د احتمالي وژلو کیدو په وخت کې کورنۍ ستونزې ونه 

، مخکي تر سفر یي په ښاروالي کې واده وکړي. نوموړي ي متره ځوان و( سانت۰۹۴ري. سره د دي چې کریستن ډمهالټ )ل

زکال په وړي کې واده  ۶۱۱8د خپلې میرمنې سره پالن جوړ کړي چې په کلیسا کې به د افغانستان د راتګ څخه وروسته د 

سهار د وخته دوي دواړه بیا ګزمې ته ووتل. دوي د ګرشک تر وکړي. د ګرشک د بازار تر ګزمې یوه اونۍ وروسته یو 

یو مرکز ته د ورتللو په حال کې وو دوي د ښځو  بازار نه مخکې د کانال پر غاړه د دوکاندارانو سره په خبرو اخته شول.

رزده و ګنډل و. د ښځو په مرکز کې د لیک لوست، د ښخینه کمیسانو او د سر دستماالنچې ډنمارکي پوځیانو نوښت کړي وو

چې د ښځو مرکز یوه ښځینه سرتیره د ځانونو سره بوزي. دغه  غه دوه سرتیري خوشال وود کول تر څو ښځې پیسي وګټي.

ښځینه سرتیره په نورمال ډول په کمپ پرایس کې اوسیدل خو هیله یې درلوده چې ښار په خپلو سترګو وویني. د ډنمارکیانو 

الت تر حااده خلکو ید په بازار کې د موټرانو او بایسکالنو د بیرو بار څخه یې چکي ساتونکي سرتیري تیت شول خو پ

و ورسره ژباړن پر لوري له مخې د چکي ساتونکو څخه تیر شو، دډنمارکي سرتیرو ا. یو سړه د پالن کنترول الندې نه وو

. د لومړي ځل له ډارونکي او سخت وړي. انفجار ډیر ، بمب ته یي انفالق ورکور روان و. کله چې څو قدمه ځیني لیري و

چې شپږ کسان مړه او  پاره پر ډنمارکي سرتیرو ځانمرګی برید وشوو. کله چې دوړی او خاوري لیري شوي، ولیدل شول

( کلن میالن ستربا ۳۲. سونی کیپل ، کریستن ډمهالټ، ژباړن کاظم او د چکي سرتیرو قوماندان، )دري ټپیان وو
۰58
مړه  

رګ کوونکي او یو دوکاندار مړه وه. ښځینه ډنمارکي سرتیره د بمب د فشار په واسطه ټپي شوی وه او هم وه. همدا ډول ځانم

مخکې له دي څخه  ري واسکټ د بمي ټوټو مخه نیولي وویي پر مخ ټپونه درلودل، خو ژوندی وه. د نوموړې سرتیري ز

ه ځان تیري په منډه د عملیاتو د قوماندې کوټې څو کیلومتره لیري په کمپ پرایس کې یو سرت چې په ستوني کې ولګیږي.

. د ګرشک په بازار کې پر ګزمې ځانمرګی برید شوي دی. سرتیري وپوښتل چې تاسو ته اطالع رسیدلی ده؟ موږ رسولی و

)راوین( د ځانمرګي برید ژوندي انځورونه چې د وړي بی بیلوټه اکتشافي الوتکي  ته اطالع رسیدلي نه ده.
۰5۹
په واسطه  

ه پټه . خلک ارام او پحت ښکاریدي خو بیروبار نه وواد انفجار ځاي په وض  ستل کیدل، د کمپیوتر پر پرده ښکاره شوه.اخی

خوله ګرځیدل. د عملیاتو په کوټه کې امیدونه وپاریدل. کیدای شي چې خطرناکه پیښه نه وه. ټلیفون زنګ وواهه، نوکریوال 

سیدي. خبر راور دا شیبه د یوه چیکي، یوه انګریزي او یوه ډنمارکي د ویشتلوپه لوړ ږغ خبري کولي خو هغه یي لیکلي. هم

ړې ټپي نومو ښځینه ټپي سرتیرې د کمپ پرایس روغتون ته انتقال شوه او تر معالجې الندې ونیول شوه. .نور معلومات نه و

 روفجار طاقت راوړي. سرتیانښځینه سرتیري وویل چې کریستن ډمهالټ او سوني کپیل یعقوبسن و نه کوالی شواي چې د 

خپلو کورونو ته په پوځي کمپ کې د وړې او لویې پیښې په تړاو معلومات استول. په نورمال ډول یي خنداورې کیسې کورنیو 

. د دوو ډنمارکي سرتیرو د وژنې جزییات ر ورځي وروسته حاالت غیري عادي وته استولي. خو د ځانمرګي برید څخه څلو

( ۰۰د مارچ ): » رتیرو په خبري لیک کې لیکل شوی وود س .کړل چې په هغه سهار دوي څه ډول وود دوي ملګرو بیان 

( نیټه د دوشنبې سهار موږ پوه ۰۰نیټه د دوشنبې سهار هغه ورځ وه چې موږ به یي د همیش له پاره په یاد وساتو. د مارچ )

پر موږ ټولو ډیره اغیزه وکړه. تر ځانمرګي برید  څنګه بدلون راتالی شي. دغه پیښېکې شولو چې په یوه شیبه په نړۍ 

 وروسته ډنمارکیانو د بازار په ګڼه ګوڼه الرو کې ګزمه پریښودل.

د کریستین ډامهالټ مړي په ځانګړو پوځي مراسمو سره  په داسې حال کې چې د دفاع وزیر، سیون ګیده او د پوځ لوی 

نیټه د فیون  (۶۲، د مارچ په )يدرستیز، یسپر هیلسیو ګډون درلود
۰6۱
. په همدغه ورو ته وسپارل شویره کې خاپه جز 
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ورځ د دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز خبر تر السه کړي چې بیا هم یو سرتیري، اندیرس 
۰6۰
بیان د ارمادیلو د کمپ په  

ادیلو د کمپ شنه زون کې د سړک د غاړې په ماین وژل شوی او یو بل هم ټپي دي.  په ګرشک کې ځانمرګي برید او د ارم

د لومړی  په شنه زون کې د سړک د غاړي ماین وښودل چې طالبانو د جګړې ډول د ډنمارکیانو په مقابل کې بدل شوی دي.

ځل له پار ډنمارکیانو د طالبانو د خوښ کړي وسلو )ځانمرګی او د سړک د غاړي ماینونه( څخه تلفات لیدل. د دغه وسلو 

چې د قوي دښمن سره مخامخ جګړه وکړي. د سړک د غاړې بمونه  هاړتیا یې نه درلود السته راوړل ډیر اسانه چاره وه او

 . دمارکي پوځیانو له پاره ډارونکي وود بل بم د چادولو سوچونه د ډنموثر او هم یې روحي اغیزه پر ډنمارکیانو ډیره وه. 

 ځي ډلې دنده د پخوا په شان د هغې سیمې ساتلډنمارکیانو پنځمه پوځي ډله د فبوري په میاشت کې هلمند ته راغلل. د نوي پو

اوه. او د بریدونو ځواب یي ورک وځي ډلې بریدونه په شاه تمبولي وو.  طالبنو د مخکني پاو په ګرشک کې د امنیت ټینګول و

د اندیرس بیان تر مرګ پنځه ورځي وروسته د جګړې په جریان کې  د ارماډیلو د کمپ په شمالي برخه کې کریستین 

وروش
۰6۶

 وویشتل شو. ډګروال ینس لیون بورګ  
۰6۳
کې څلور  معلومات داسې وړاندې کړي: په دوو اونیو د جګړې 

کله چې ډنمارکي پوځي مشران په هلمند کې سره راټول شول او ډګروال ینس لیون  .رتیري ووژل شول او پنځه ټپیان شولس

مګر  وکړي، په څه ډول به یې تر عهدی ووزو.، که جګړه دغه ډول دوام يبورګ د دوي لوري ته وکتل، سوچ یي وکړ

 اندیښنه نه وه ځکه د نوموړي سرتیرو په بیړه د ډار حالت څخه ځانونه ایستل.

زکال په منی کې د  ۶۱۱۲په ډنمارک کې حکومت د هلمند د عملیاتو څخه د ګوندونو د نه مالتړ موضوع جدي نه وه.مګر د 

په  زکال د مارچ ۶۱۱8و د مالتړ په تړاو اندیښنې را پورته کړي، مګر د موسی قلعه سختو جګړو د ګوندونو د ډیره کی

 میاشت کې هیڅ اندیښنه نه وه.

( ډنمارکي سرتیري ووژل شول. عامو ډنمارکیانو هم د عملیاتو په تړاو ډیرې ۰۰سره د دي چې تر یوه کال په لږ موده کې )

 د د دفاع وزیر .الړ ووه سیاستوال او عام وګړي ټینګ و، هغومرهر څومره چې ډیر سرتیري مړه کیدلنیوکي نه کولي. 

ا د یوه سرتیري د السه ورکول د اضافه تلفاتو په مان»و په احساساتو یوه وینا خپره کړه: ینپولیټکن په ورځپاڼه کې د مهربا

ک غاسموسن صدراعظم، اندریس فو« دي، خو د جګړې د ډګر څخه نه تیښتوو. زموږ د عملیاتو موخې ګډوډې شوی نه دي.

و تر خ وپه خواشینۍ باید ووایم چې په وروستیو اونیو کې موږ تر سختو بریدونو الندې راغلي یو»په ډیر تأثر وویل: 

 «ټولومهمه دا ده چې ولس د خپلو پوځیانو ټینګ مالتړ وکړي.

ي چې افغانستان ته یي سرتیرپه بدل کې د ډنمارک حکومت او ګوندونو د نیوکو تیره څوکه د ناټو هغو غړو هیوادونو ته وه  

استولی نه دی او یا هم هغو هیوادونو ته چې سرتیري لیږلي خو هڅه یې کړي چې پوځیان یي د افغانستان په ارامو سیمو 

صدراعظم وویل چې ما انتظار درلودي چې د ناټو د مشرانو په غونډه  یاني شمالي او لویدیزو برخو کې ځای پرځای کړي.

د اپریل په میاشت کې جوړه شوه، د ډیرو سرتیرو استول به افغانستان ته وعده وشي خو دا چاره تر  زکال ۶۱۱8کې چې د 

د امریکا د پوځ مشر قوماندان، دان مک نیل  سره نه شوه.
۰64

( اضافه سرتیرو غوښتنه وکړه خو یوازې د ۰۱۱۱۱د )  

یسپر هیلسیو او تیم سلوت یونسن ارزونه کوله چې تر السه کړه. د پوځ د قوماندې په مرکز کې، یي ( سرتیرو وعده ۶۱۱۱)

د ډنمارک خلک به څومره تلفات وزغمالی شي. د پوځ مشر وویل چې د ډنمارک خلک ډیر تلفات زغمالی شي که پوه شي 

د پوځ د مشر مرستیال، تیم سلوت یونسن وویل چې هیڅ ډول منطقي  عملیات د یوې ښې موخې د بریالیتوب له پاره کیږي.

د مړو د تابوتونو رالیږل نه متوقف کیدل، کله یو تابوت،  نه شو پیدا کوالی چې کوم وخت ووایو چې اوس نو کافي دي.ځواب 

تیم سلوت یونسن وویل: پس دغه یې اخیري  ( ؟8۹، او که )۰۴، ۰ رسیدل. د تابوتونو سرحد څومره دي؟کله دوه تابوتونه را

 و تنه مړي نو وروستۍ سرحد دي.سرحد دي؟ مګر موږ په رښتیا نه پوهیدلو چې څ

د میډیا ستراتیژي یې د کاري لست په سر کې ځای کړل او ډیر کسان یي مقرر   .فاع وزارت مشرتابه ډیر اندیښمن ود د

کړل. مشرتابه یو دقیق پالن جوړ کړي چې د ډیرې ناوړه پیښې د پیښیدو په صورت کې باید د عامه خلکو د خبرتیا په تړاو 

( ۹۱( راغورځیدنه وه چې هر ځل یي )۰۳۱وښیې. تر ټولو لویه اندیښنه د ترانسپورتي الوتکې )ث ـ  څه ډول غبرګون

ي ره بیړنۍ او ناڅاپسرتیري د رخصتیو له پاره انتقالول. سره د دي چې الوتکه د راکټ ضد وسایلو باندې مجهزه وه، او ډی

امریکایي توغندي چې د هغه چې  د خوښي ځای دا و .و م د پورته کیدلو په وخت کې خطرخو بیا ه ناسته یي کوالی شوای

ر یسپ شوی وي او ډیر شورویان یي په ووژل نور د فعالیت څخه لویدلي وي.وخت د مجاهدینو په واک کې ورکړل  جهاد په

نوموړي په خپل دفتر کې د یوې مشاورې څخه وپوښتل، ایا د وژل شوو سرتیرو له » هیلسیو یو بله لویه اندیښنه درلوده: 

چې هر وژل شوي سرتیري ته یو مدال ورکول کیدي. مګر د ډیرو سرتیرو  دا یو معمول و« نه شته؟پاره په کافي کچه مدالو
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یسپر هیلسیو امر وکړي چې په کافي کچه مدالونه رانیسي او  .ي دوه مدالونه پاته ووخاطر په هلمند کې یوازد وژل کیدو په 

وځي پ په یوه تړلي بکس کې واچوي تر څو په هلمند کې شتون ولري او د سرتیرو د وژل کیدو په وخت کې ورکړل شي.

ه چې یو سرتیري ووژل مشرانو سوچ وکړي چې ایا ممکنه ده د روانې خونړي جګړې څخه څه زده کړه وشي؟ هر ځل ب

و ، کومې وسلې یې درلودي او په کومو وسلپه څه ډول سرتیرو عملیات کولشو او یا به ټپي شو، یو بشپړ رپوت برابریدي. 

په خاطر د ډګروال لیون بورګ د پنځمې ډلې سرتیرو په سیمه  نوړې د ماینوا؟ په ځانګړی توګه د سړک د غلوویشتل شو

ه ، د ډیرې معمولې الرې څخکه به پیاده او یا په موټر کې وو و د ډیر احتیاط څخه کار اخیستيکې ګزمه کول ودرول. سرتیر

و څخه د ویالو او کانال دوي به یې کار اخیستي. سرتیري د دي پر ځای چې پر سړکانو او الرو والړ شي، په کروندو کې تلل.

د وړو تاکتیکونو د پوځ د قوماندې د مرکز په آند  ر شي.، د دي پر ځای چې د پلونو او یا د معمولي الر څخه تیټوپ اچولو

، اړینه وه چې د ډنمارک خلکو او سرتیرو ته کې چې زیات انساني تلفات مو ورکړلزکال  ۶۱۱8. په بدلون کافي نه وو

 نه وي، باید موږ اضافه څه وکړو. ېعملي اجرأت او ښه تدابیر وښودل شي. نور باید کورنۍ په اندیښنو کې ډوب

( نیټه د یکشنبې په ورځ زنګ وواهه. د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میلولر ۰موګنس لویکه ټافټ ټلیفون د اپریل په ) د

غوښتل چې د سوسیال ډموکراټانو د بهرنیو اړیکو د کمسیون مشر په هلمند کې د یوبل جګړه ایز اقدام له پاره اماده کړي. 

واستوي. دا چورلکې به په اسمان کې د سرتیرو سترګې وي او پر مځکه به حکومت غواړي څلور د څار چورلکي هلمند ته 

وروسته د بهرنیو چارو وزیر د ډنمارک د خلکو ګوند او کیڼ اړخه لیبرال ګوند مشرانو ته زنګ  وساتي. د سرتیرو امنیت

د چورلکو استولو او په ټولیزه  وواهه. ټول ګوندونه په هلمند کې د عملیاتو سره د نوو مرستو د جریان څخه خبر کړل شول.

( نفرو پیلوټانو، میخانیکانو او مرستندویه عملي سره پر پریکړې به وروسته د پارلمان تایید واخیستل شي. د ۲۱توګه د )

 ( میلیونه کرونه کیدي.۳۱پورته تجهیزاتو استولو لګښت د څلورو او یا شپږو میاشتو له پاره )

 وستیود ور» ورځپانې ته وویل:  نوکي سر ښوراوه نو موګنس لویکه ټافټ د یولند پوسټکله چې ګوندونو  وړاندیز ته د ه

که ټافټ موګنس لوی« . دا یوه بیړنې غوښتنه وه.انساني تلفاتو په پایله کې د پوځ مشرانو دغه وړاندیز وکړي خواشینونکو

موږ نور » او عالوه یې کړل:  موضوع و د سرتیرو د امنیت ساتلو وویل چې ډیره ستونزمنه وه چې وړاندیز رد کړو ځکه

ی چې چورلکې ب خو نوموړی غلط پوهیدلي و« لیږو. جنګي پرسونل افغانستان ته نه لیږو. موږ بی وسلې د څار الوتکې

وي تر څو د سرتیرو سره د هوا څخه مرسته وکړي. چورلکې شپه او ورځ  باید  ېوسلې دي. چورلکې په ماشینګړو مجهز

ه، پالن جوړونه او د سړک د غاړې ماینونو  د ښخولو څار وکړي. چورلکې باید په بیړه او باوري توګه د دښمن فعالیتون

درنو  شپږ میاشتي مخکې ډنمارک په هلمند کې خپل پوځیان په  ډنمارکي پوځیان او مهم میلمانه تر کمپ پوري انتقال کړي.

ه پ سرتیرو د مرستې له پاره چورلکې هم ولیږل شي. چې د زري موټري وسایطو سمبال کړل په هغه وخت کې هم پالن و

هغه وخت کې ستونزه سیاسي وه ځکه حکومت په یوه ځل د پارلمان څخه د اضافي مرستو غوښتنه کوالی نه شواي. داسې 

 چې کیدالی شوای د افغانستان د ابولي پایله ده. بل دلیل هم دا وبه ښکاره شوی واي چې د چورلکو لیږل د حاالتو د خر

جګړې څخه د ډیره کیو مالتړ ړنګ شوی واي، ځکه هر ځل چې د جګړه ایزو توکو د لیږلو بحث کیږي دا خطر شتون 

لري. خو اوس د موجودو ستونزو سره سره پوځ او حکومت د څلورو چورلکو د استولو غوښتنه وکړه. د پوځ له پاره ډیره 

سته ورکړل شي. بله ستونزه دا هم وه چې د ډنمارکیانو پنځمې مهمه وه چې د جدي اجرأتو سیګنال تر ډیرو مرګ ژوبلو ورو

 کړه وه، خو کومه پوځي مسلکې پریکړه نه وه.یدا سیاسي پر پوځي ډلې هیڅوخت د چورلکو غوښتنه کړی نه وه.

کو لپه پارلمان کې د چورلکو استولو تر پریکړې یوه ورځ مخکې د پولیټکن ورځپاڼې د ورځپاڼې پر مخ  ولیکل چې وړو چور

ډګروال ینس لینبورګ »ته په هلمند کې اړتیا نه شته. 
۰65

د کمپ پرایس څخه تایید کړه چې نوموړي چورلکې غوښتې نه   

د پوځي ښوونځي مشر، « دي. وروسته یې عالوه کړه چې د چورلکو رالیږل بده چاره نه ده او لږ تر لږه روحې اغیزه لري.

ډګروال الرس میولر 
۰66
چې زه داسې پوهیدلي یم چې پوځ دغه چورلکې غوښتې نه دي نو ولې لیږل »په نیغه وویل  

رس د ډګروال ال «تحلیل شوی دي.کیږي؟ نوموړی وویل چې موږ باور لرو چې زموږ چارې په افغانستان کې په دقیقه توګه 

 ه توګه په افغانستانځکه چې نوموړي د پوځي ښوونځي د مشر پ وزیر او د پوځ مشر ډیر خوابدي کړلمیولر خبرو د دفاع 

. کله چې تلفات ارزول چې د هر څه څخه یې معلومات درلودل د ارزونې په جریان کې نژدي سړي ود سرتیرو د تلفاتو  کې

ه د نوموړي دغه بیان پ .لفات و نه ویني هم نوموړي ناست وکیدل چې سرتیري باید د تلفاتو څخه زده کړه وکړي چې نور ت

ګوند لوړ پوړی هولګر نیلسن وهڅاوه چې دغه وړاندیز وکړي: ) د چورلکو د استولو پریکړه باید  پارلمان کې د سوسیالیست

د هولګر نیلسن وړاندیز د  موضوع نوره هم ژوره وڅیړي.(تر هغه وخته پورې وځنډیږي چې د پارلمان دفاعي کمسیون 

، اړ شو چې وړاندیز د زیر چې ډیر قهر شوی وي. د دفاع وسوسیال ډموکراټانو او کیڼ لیبرال ګوند مالتړ هم تر السه کړ

پارلمان غونډې ته د دوهم ځل له پاره ولیږي. د دفاع وزیر وویل چې په ټول درناوي ینس لیونبورګ ، الرس میولر او نور 

ټولو کارپوه افسرانو ته ، خو زما وړاندیز او مشوره د دفاع وزارت د لوړو مشرانو څخه چې د جنراالنو په سویه دي، 
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ستولو موضوع ډیره د چورلکو د ا سرچینه اخیستي وه. ماته د انتظار څخه لیري وه چې زه د ولس په مخ کې ناکامه شم.

د عملیاتو د  دو د استولو وړاندیز. په عادي توګه د استول شوي پوځ سره د اضافه مرستو او یا د نویو مواجنجالي شول

کې د سرتیرو مسولیت لري. ولې پوځ هیڅوخت د چورلکو د استولو قوماندې د مرکز څخه کیږي چې په نیغه په هلمند 

زکال د مارچ په میاشت کې  ۶۱۱8دا ځل د دفاع وزارت د قوماندې مرکز وروسته تر هغه چې د  غوښتنه نه وه کړي.

یسپر  ،د پوځ مشر سرتیرو ته درانه تلفات واوښتل، د چورلکو استولو وړاندیز یي د بیړنۍ موضوع په ډول وړاندې کړي.

مخامخ د ډنمارکي پوځیانو د څلورمې ډلې د مرستیال قوماندان د خولې  لهیلسیو وویل چې ما د هلمند څخه د لیدلو پر محا

څخه دغه غوښتنه واوریدله. د پوځ د عملیاتو د قوماندې مرکز هم د وړاندیز څخه مالتړ وکړي او همدا ډول د څارونکو 

مې ډلې په وروستې رپوټ کې بیان شوی وه. پوځ بیان نه کړل چې د حاالتو د ښه چورلکو غوښتنه د ډنمارکي پوځ د څلور

 کولو له پار د څو وړاندیزونو څخه یوه غوښتنه وه خو د وړاندیزونو په سر کې قرار نه درلودي.

دغه  کله چې د چورلکو د لیږلو موضوع د پارلمان د دوهم ځلې بحث له پاره وځنډیدل، کارپوهانو خبرداري ورکړي چې

چورلکې نه شي کوالی چې ډیر  هوا کې مناسب انتخاب نه دي نو په همدغه دلیلوړې چورلکې د هلمند په توده  او باریکه 

بیا هم دغه خبرداری د سیاستوالو نظر ته بدلون ور نه کړي. د جون پر لسمه نیټه وړاندیز  بار او یا مسافر انتقال کړي.

ته لږ موده وروس تصویب شو. سیاستوالو نه غوښتل چې د چورلکو په نه لیږلو د یوه سرتیري د مړینې مسولیت واخلي.

ز یو دندې ته تبدیل شوو تر څو ونه کوالی ډګروال الرس میولر د نوموړی د غوښتنې پرته د پوځ د قوماندې د عملیاتي مرک

چورلکې هلمند ته ولیږل شوي. خو ټولو چورلکو هغه تخنیکي ستونزې پیدا  شي پرته د خپل امر څخه دا ډول ویناوي وکړي.

کې موتور په دغه توده او باریکه هوا کې نه شوای کوالی چې یوه و. دغه وړداري ورکړی ووکړي کوم چې کارپوهانو خبر

نو اړتیا وه چې چورلکه په ډیره لوړه  ګړی په هوا کې د چورلکې او پر مځکه د سرتیرو د ساتلو له پاره انتقال کړي.ماشین

ارتفاع الوتنه وکړی. په لوړه ارتفاع کې کامرو د دښمن او دوست تر مینځ تشخیص کوالی نه شوو. د چورلکو بله ستونزه د 

 ې نه درلودي.لمنو د ژر انتقال قابلیت یانتقاالتو په برخه کې وه چې د سرتیرو او می

ې موږ کوالی شوو چ» د اکتوبر په میاشت کې د چورلکو قوماندان، ډګرمن سټین اولریک د پولیټکن ورځپاڼې ته وویل: 

کښته د جوارو کښتونه ووینو خو نه پوهیږو چې د جوارو په کښت کې یوه غوا ده یا یو بزګر په کار لګیاه دی او که وسلوال 

خو پر مځکه سرتیرو ته معلومات ورکوو چې یو څه شته. نو بیا دوي د خپلو مقرراتو له مخې کړنه کوي. خو  ب دي.طال

( میلیونه کرونه لګښت یوه ضایعه نه ګڼي خو کیدالی شوای چې ښه کار ورڅخه اخیستل شوی ۳۱نوموړی د چورلکو )

اندې د مرکز څخه د یو رپوټ په طرز کې ټولې ستونزې ( نیټه د دفاع وزارت د قوم۶۳زکال د مارچ په ) ۶۱۱۹د  «وای.

د هوایي ځواک د » یکل شول: پارلماني دفاعي کمسیون ته خبر ورکړل شوو چې ارزونه یې وشي. په رسمي ژبه داسې ول

 خو بیا هم د دفاع وزارت د قوماندې مرکز او د دفاع وزیر، سیون« عملیاتي امکانات محدود کړی دي. نه درلودل قابلیت

خو اوس یسپر هیلسیو وایي چې د دفاع وزارت دقوماندې مرکز ارزونه مستنده « ګیده د چورلکو لیږل مثبت ارزیابي کړل.

( سلنه اټکلونو چې د ګیډې ۲۱( سلنه پوهې او )۴۱نه وه. بیا هم یسپر هیلسیو وایي چې په پوځي ژوند کې پریکړه پر )

 محصول وي، کیږي.

ښت چې ي ک، دوي هڅه کوله چې د بزګرانو د تریاکو غیري قانونشک کې په ګزمه لګیاه ووتیري په ګرکله چې ډنمارکي سر

زکال د اپریل په میاشت کې د تریاکو حاصل ته یوه میاشت پاته  ۶۱۱8د  ، ورته ویجاړ نه کړي.تازه یي ګالن غوړیدلي وو

چې د ډنمارکي سرتیرو ګډون د هلمند په امنیتي حالت کې د  وسن تر تونی بلیر ډیر احتیاط کولواندرسی فوک غاسم وه.

تریاکو په کښت او کر پوري وتړي. ډنمارکیان باید ځانونو ته د تریاکو د کښتونو په ویجاړولو چې ګالن یې غوړیدلي دي، 

  ه وکړي.کښتونو ته زیاته پاملرن ریکواچې د ت ته ویل شوی وونور دښمنان پیدا نه کړي. د ګزمي پر وخت سرتیرو 

( سلنه تریاک په افغانستان کې کرل کیدل. د ملل متحد د احصایي له مخې تقریباً د ۹۲ز کال کې تقریباً د نړۍ ) ۶۱۱۰په 

تریاک د سیند په اوږدو کې کرل کیدل او د سیند څخه څو کانالونه و  نړۍ نیمایي تریاک د هلمند په شنه زون کې تولیدیږي.

مځکې یي د کښت له پاره اماده کړي دي. همدغه دلیل دي چې د تریاکو کښتونه په ریګې کښل شوی دي چې دښتي ته دښت 

د کجکې بند د اوبو د ذخیره کولو لوي مرکز دي چې د هندوکش د غرونو څخه سرچینه اخلي.  مځکو کې ښه حاصل ورکوي.

ز مالتړي شاهي کورنۍ پریکړه وکړه چې د باور وړ نه ده چې د لویدی دوام کوي. والیاوږدپه د هلمند سیند  شمالي برخو ته 

ر ټولو تد اوبو رسولو یو کانال وکاږي تر څو وکوالی شي د کابل څخه بهر په کلیوالي سیمو کې پرمختګونه رامینځته کړي. 

د  .ب د کوچني سیند په نوم ونومول شوللویه او ارزښتناکه پروژه د هلمند او ارغنداب وه چې د هلمند د سیند او د ارغندا

اوبو د سیستم په جوړولو سره یې غوښتل چې د هلمند والیت د افغانستان د غنمو په ګدام بدل کړي. د تمویل پیسې یي د امریکا 

د انکشافي بودجې 
۰6۰
څخه راتللي. د دغه نوښت مفکوره د امریکا د اوبو رسولو د سیستمونود جوړولو د یوې لویې  
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موسیسې، هوورډم 
۰68
له خوا چې د اریزونا 

۰6۹
 ادایواو ن  

۰۰۱
پر سرحد پرته ده او هم د بندونو جوړولو د موسیسې   

تینیسې لخوا چې
۰۰۰
په تخنیکي لحاظ د پروژې ډیره برخه عملي شوه خو په مځکه کې د زیاتي  .کې پرته ده، رامینځته شوه  

تونزه یوه ټولنیزه س مالګې پیدا کیدل ستونزه جوړه کړه. کله چې زیات کوچیان اړ ایستل شول چې دغه مځکې تر السه کړې

کایي د امری .دل، پروژه د ناکامي سره مخامخ شولیې رامینځته کړه. کله چې په اویایمو کلونو کې کمونستان واک ته ورسی

زکال د لومړی ځل له  ۶۱۱۲او د لوړ کالس د کورنیو اوسیدل د هلمند د لښکرګاه پر ښار باندې اغیز ښندلی وه. کله چې په 

 .که څه هم قیر یې له مینځه تللی وولښکرګاه ښار ته ورسیدل، ویي لیدل چې ښار منظم سړکونه لري پاره ډنمارکیان د 

کورونه او د ښار څلور الرې د امریکایانو د هغه وخت د پالنګذاري بیلګې وي چې د امریکایی انجنیرانو او کارکوونکو له 

ودانۍ پاته وي خو ټول د امریکایي کارپوهانو ځانګړتیاوي له  د لښکرګاه ښار سینما درلودل. پاره یې د استوګنې بالکونه وه.

. طبعي ده چې د تریاکو کښت د پروژې د پرمختګ یوه برخه نه وه. په د اوبو رسولو بشپړ سیستم پاته و مینځه تللي وي.

ري ځکه ن تریاک کپرنسیپ کې د تریاکو کښت او د نورو نشه ای توکو استعمال په اسالم کې منع دي. خو بیا هم ډیر بزګرا

حاصل یې ډیر دي نو کوالی شي زیاتي پیسي السته راوړي. کوکنار داسې نبات دي چې زیات زغم لري او کښت یې اسانه 

 ( سلنه السته راوړي۰۱سره د دي چې بزګران د کوکنارو د کښت د حاصل د ارزښت څخه یوازې ) دي خو بیه یې لوړه ده.

( برابره زیاته ده. په هلمند کې ډیر بزګران د مځکې د خاوندانو پوره وړي دي نو ۰۱ـ  ۳)خو بیا یي هم د غنمو په پرتله ګټه 

 دی بڼه لري.اد تریاکو کرل په ناارامو سیمو کې ع ځکه اړ دي چې کوکنار وکري تر څو خپل پور دوباره ورکړالی شي.

بزګرانو ته ورکول کیږي او همدغه کسان  د تریاکو تخم یي د مځکې د خاوند او یا د نشه ای توکو د قاچاق وړونکو له خوا 

په دغه ډول بزګران د تریاکو د  د انتقال بارجامه )کڅوړې( ورته برابره وي کله چې تریاک د کوکنارو څخه وتوږل شي.

تان سد تریاکو د کښت په خاطر د هلمند والیت په افغان پلورلو د خطر څخه چې لوي ښارونو ته به یې انتقالوي، خالصیږي.

ـ  ۰۲د منځني کالس خلک د زوی په واده کې د )په هلمند کې کې ډیر بډای والیت دي. دا غیري عادي خبره نه ده چې 

د تریاکو ارزښت هغه وخت ډیر زیاتیږي چې په هیروینو بدل شي. دا هغه پیسي دی  ( زره امریکایې ډالره لګوي.۶۱۱۱۱

د نشه ای توکو لوي کاروباریان د پیسو یوه برخه په کابل کې پانګه اچونه  چې نه یي بزګران او نه یې هلمندیان لیدالی شي.

کوي. لوی لوي ودانۍ او بالکونه یې جوړ کړی دي چې د اروپا سره پرتله کیدالی شي. د نشه ای توکو لوی قاچاق وړونکو 

ونو، سو زیاته برخه عربي هیوادکړی دي. د همدغو پی پوړیزه ښکلې بنګلې جوړې په کابل کې د پاکستان په ډول دري ـ څلور

 څرګنده نه ده چې طالبان د تریاکو څخه څومره عواید په الس راوړي. امریکا او برتانیا ته د پانګې اچونې په خاطر انتقالیږي.

. يوسله وال مخالفین د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو د اسالم پالو او بنسټپالو ډلو څخه هم ډیري پیسي السته راوړ

د ملل متحد د معلوماتو له مخې طالبان د عوایدو لسمه برخه د زکات او یا هم د مرستې په بڼه تر السه کوي. دغه عواید چې 

( ۶۱۱۲( میلیونه کرونه اټکل کیږي. تر )۲۱۱( زکلونو کې په الس راوړي دي، )۶۱۱۲ـ  ۶۱۱۶مال عمر د مالیې په ډول د )

نو ځکه طالبانو هم  د جګړه ایز ماشین د فعال ساتلو له پاره ډیره مالیه ټوله کړی زکال وروسته د تریاکو کښت زیات شوو 

( زکال کې د کوکنارو حاصل ټول شوو، طالبانو بیا په بریدونو کې زیاتوالی راوستي. د تریاکو د ۶۱۱8کله چې په ) ده.

له چې د طالبان تریاکو شیره )اومه حاصل ټولولو په وخت کې محلي بزګران ډیر بوخت وي چې اومه تریاک راټول کړي. ک

 ښه ګټه پورته کوي. دغو بزګرانوتریاک( ټول شي نو په زرګونو غریب بزګران وزګار شي. د همدغو وزګارو بزګرانو څخه 

 ته د ورځي لس ډالره معاش ورکوي چې د لس ډالري طالبانو په نوم یادیږي.

څو سوه  په عادي توګه او د انتظار څخه لیري یوه مرسته ورکړه شوه.ډنمارکي پوځیانو تر ولکې الندې سیمه ټینګه ساتلي وه 

زکال د پیل څخه د  ۶۱۱8. مګر د نمارکیانو د مسولیت په ساحه کې وومحدود افغاني پوځیان یاني د ملي اردو سرتیري د ډ

ني سرتیري هم سیمې ته ( سرتیري درلودل، سیمې ته راولیږل شول. ناڅاپه نور افغا۲۱۱ملي اردو یو غونډ چې اضافه تر )

( تنو ته ورسیدي. دا مرسته د ډنمارکي پوځیانو د انتظار څخه لیري وه خو ډیر ۰۱۱۱راغلل چې د افغاني سرتیرو شمیر )

. ینس کومکي قوت وو، خو بیا هم ن د ایساف تر قومانده الندې نه ووورباندې خوښ شول. سره د دي چې افغاني پوځیا

مند سیند په اړخ کې یو نوي مرکز د ارماډیلو د لویدیز لورې او لي پوځیانو په مرسته د هلیونبورګ غوښتل چې د افغان

دغه مرکز به نور هم طالبانو ته ستونزمنه کړي چې د سهیل له لورې په شیله کې ګیبرالټار د ختیز برخې ترمینځ جوړ کړي.

.افغانانو غوښتل مخته لورې په زړه پورې نه وو فغانانو د)د سیند پر غاړه( ګرشک ته ننوزي. خو داسې ونه شوه.پالن د ا

والړ شي او یو دایمي مرکز د ارماډیلو په سهیل لوری کې جوړ کړي پرته له دي نه دا به طالبانو ته ډیر نژدي وي. ینس 

رماډیلو ( کیلومتري اوږدوالي کې د ګرشک او ا۰۲همدا شیبه موږ د سیند په )لیونبورګ د پورته پالن سره عالقه نه درلودل. 

 ترمینځ امنیتي ستونزې درلودي خو اوس افغانانو غوښتل چې د سهیل لورې ته نور پنځه کیلومتره امنیتي ساحه پراخه کړي.

وه څو س نو ځکه د دوي پالن یې شنډ کوالی نه شوای. د ډګروال تر قوماندې الندې نه و بله خبره دا وه چې افغان پوځ زموږ
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 .پوځیانو مرسته کوونکي رول ولوبولوې ته وخوځیدل او د لومړي ځل له پاره ډنمارکي افغان سرتیري د سیند سهیل لور

افغاني سرتیري په سیمه کې کور پر کور ګرځیدل خو ډنمارکي سرتیرو د شنه زون د څنډو څخه مرسته ورسره کول. افغان 

پوځي مرکز پرانیستي. خو  زکال د می په میاشت کې د اتل په نوم ۶۱۱8ځواکونو تر څو ورځو پرمختګ وروسته د 

 د افغاني پوځي ځواکونو پرمختګ د یوې لوی بریا ډنمارکیانو بیا هم د افغاني پوځي مرکز د ټینګیدلو په تړاو شک درلودي.

 .په توګه په هلمند کې ونمانځل شو

انو وویل فغاني پوځ مشرد ا ی قید او شرط څخه یو لوي بریالیتوب وګڼل شول.وځ په ویبپاڼه کې دغه بریالیتوب بد افغان پ 

ي، دلیل یې همدا دي چې خلکو زموږ امنیت ساتلو د عهدي څخه وتالی شچې پوځي مرکز یوه ښه بیلګه ده چې افغانان د 

ي ی نو ځکه د پوځي مرکز د لوډسپیکر په مټ پوځي مرکز قوماندان هم یو مال و د اتل افغاني سرتیرو ته تود هرکلي ووایه.

ښ افغان پوځ د راتلو څخه ډیر خو. د پوځ د بریښنایې پاڼې د معلوماتو پر بنسټ محلي خلک د ونځ کولوپنځه وخته اذان او لم

چې اوس یې خپل سرتیري د طالبانو په مقابل امنیت ساتي. په حقیقت کې د اتل پوځي مرکز ډنمارکیانو ته د بریالیتوب په  وو

. دغه سیمه د اسحاقزو د قوم ترولکې الندې وه چې د کلونو وکې پروت بدل کې اندیښنې وزیږولي. مرکز د دښمن په مینځ 

طالبانو د قومونو د خپل منځي اختالفاتو څخه ګټه پورته کړه او د اسحاقزو  په اوږدو کې د نورو قومونوسره دښمني درلودي.

ګواکې  داسې تعبیر شول چې، نو د بارکزو په سیمه کې پرانیستي و د قوم مالتړ یي کاوه. کله چې ډنمارکیانو د ارماډیلو کمپ

ډنمارکیان داسحاقزو د قوم پر ضد د بارکزو د قوم مالتړي دي. د مخکني ډنمارکي ګروپ قوماندان، کیم کریستنسن په وینا 

خو بیا هم د ژور اختالف او د قومونو تر مینځ تریخ حالت  مي جوړښت د پیچلي حالت څخه خبر ووډنمارکي سرتیري د قو

ل. په هر صورت محلي خلکو د اتل کمپ تقویه کړي او ډنمارکي پوځ د افغاني سرتیرو او یو شمیر ډنمارکیان حیران کړ

د اکماالتو او مرستو مسولیت درلودي. په هلمند کې د افغان پوځ  سره چې د افغان پوځ سره ملګري وو انګریزي کارپوهانو

لیون بورګ سره په کمپ کې ناست  ي جنرال د ینسچې د اتل پوځي مرکز لیري پروت دي. کله چې افغان جنرال ښه پوهیدي

، ي، کله چې سړي د سیند غاړې ته ور کښته شي نو د خلکو سره خبري کووپراته یو لیري موږ ډیر» ، داسې ورته وویل:و

 .«مخکې همداسې وو ( کاله۴۱۱، ستاسي په هیواد کې هم )کوم چې په شنه زون کې ژوند کوي

( کیلومتره د ډنمارکیانو څخه لیري ختیزي خواته ۰۶۲یا او رومانیا تر مینځ په کندهار کې چې )د فوټبال دسیالې لوبه د ایټال

لویزیون پر لویه پرده ښکاره کیدله. دکاناډا، انګلیستان، هالنډ او نورو ډیرو هیوادونو پروت دي، د هغوي په کمپ کې د ت

ناڅاپه  یټه وه چې د اروپا د سیالیو لوبو جریان درلودي.( ن۰۳زکال د مي د میاشتي ) ۶۱۱8. د ې ننداره کولسرتیرو د لوب

ر د سرپوزې پر زندان برید شوی دي. د حرکت امر صادر شوو، چورلکې اسمان ته پورته شوي اهاالرم وږغیدي چې د کند

د  ، د کندهارانک چې د انفجاري موادو څخه ډک وو( بجي د تیلو یو ټ۶۰:۶۱او سرتیري د کمپ څخه ووتل. د شپي پر )

لوي زندان په عمومي دروازه کې انفالق وکړي. پهردارانو دومره ولیدل چې څه پیښ شول. د مخ د دروازې ټولې برخې 

( وسلوال طالبان پر موټر سایکلونو سپاره زندان ته ننوتل، هر ژوندي پهردار یي په ۳۱والوتلي. د برید په دوهم پړاو کې )

والونو د راکټونو برید جریان درلودي. یو ځانمرګي د زندان په دننه کې په منډه ډزو وژي. په همزمانه توګه د زندان پر دی

ځان والوزاوه او د شاه په دیوال کې یو سوري جوړ کړي. برید کوونکو وکوالی شواي چې د زندان کلیاني السته راوړي او 

، ي او بندیان یې راویستل. دوی وتښتیدلپه منډه د زندان کوټې خالصي کړ په زندان کې تیت شول. دوي د زندان په دهلیز کې

چې یو شمیر بندیان یې ور په کښې وتښتول. د طالبانو ویاند، قاري یوسف  د میني بوسانو یو قطار جوړ کړي ووطالبانو 

 «زموږ نن بریالیتوب په نصیب شوو، بندیان په بشپړ امنیت کې خپل کورونو ته روان دي.»احمدي نړیوالو رسنیو ته وویل: 

په  .ډیربندیان په تیښته بریالي شوي ووچې نړیوال ځواکونه د زندان غټې دروازې ته ورسیدل، سیمه یې کالبنده کړه خو  کله

. د طالبانو هغه مشران چې د افغانستان په ( طالبان وو۴۱۱د دوي په مینځ کې ). ( بندیان تښتیدلي وو۰۰۱۱زه توګه )ټولی

ره سمون موسم س دغه ډراماتیکه تیښته د جګړو د پیل د .تیدلو بندیانو کې شامل ووهم په تښړه درلوده اجنوب کې تنظیم په غ

دیز سرتیري ی( لو۴۲زکال د جون میاشت یوه ستړی کیدونکي میاشت وه. په ټولیزه توګه )۶۱۱8ي. په افغانستان ې د خور

 شول. )ژ: د شهیدانو کمه ما کار کړی ده.( ( ملکي افغانان شهیدان۰۰۶ووژل شول او هم )

ي یوه ټولیزه ر. په افغانستان کې ناټو تر دغې شیبې پوو د جګړې څخه شپږ کاله تیر شوی ووپه افغانستان کې د ډنمارکیان

 ، ډنمارکیانو هم یو تصویب شوی سیاسي پالن د پوځي او ملکي عملیاتو او فعالیتونو له پاره نه درلودي.ستراتیژي نه درلودل

ستراتیژیک پالن  ( پاڼې۳۹( نیټه )۰8سیون د جون پر ). د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمکړل ډنمارکیانو دغه کمبودي اصالح

( سرتیري د پخوا په پرتله ۰۱۱( ډنمارکي سرتیري په افغانستان کې میشت شي چې )۰۲۱وړاندي کړي. په ټولیزه توګه باید )

لت دوه رې د جوړولو له پاره تر اوسني حاااد . د ملکي پرژو د پرمختګ، د فساد سره د مبارزې او د یوې سالمېزیات وو

( میلیونه کرونه مرسته ورکړل شي. په پالن ۴۱۱په راتلونکي کې باید افغانستان ته په کال کې ) .برابره زیاته پانګونه وشول

ي رتیوې ترانسپو د کې د لنډ وخت له پاره د ځانګړو ځواکونو لیږل او سیار پوځي روغتون هم په نظر کې ونیول شوو.

. په پایله کې باید ډنمارکي پوځیان په اهسته ډول د جګړې د ډګر څخه تر شاه شي احتمال و ل هم یوچورلکو لیږ او الوتکې

، تعلیم او تربیې دندې مخته یوسي. د وخت په تیریدو سره باید افغان پوځیان د جګړه  او زیاتره  افغان پوځیانوته د الرښوونو

چارو وزیر، پیر ستي میولر راضي تر غونډې وروسته د دفاع وزیر سیون ګیده او د بهرنیو  ایزو جبهو خطرونه قبول کړي.
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ال ، ښه استقبخلکو د ګوند سره په ګډه جوړشوی وو. پالن چې د سوسیال ډموکراټانو، کیڼ لیبرال ګوند او د ډنمارک د وو

ال کې دوه ځله اړتیا پیدا شوه چې ډنمارکي شو. ستراتیژي باید د پارلمان له لورې په منی کې تصویب شي. په وروستې ک

پوځیان تقویه شي. لومړی ځل  درانه زري موټري وسایط او دوهم ځل څلور چورلکي ور ولیږل شوي.دواړه ځله باید 

مات  چې د افغانستان د جګړې څخه د ګوندونو مالتړ دواړه ځله خطر وو پریکړې د پارلمان له لوري تصویب شوي واي.

له پاره اړتیا نه وه چې پریکړه وشي نو د سوسیال ډموکراټانو او کیڼ لیبرال ګوند له پاره  د بیړنۍ تقویې شي. کله به چې

ستونزمنه وه چې د ډیره کې )اکثریت( د لیکو څخه ځانونه وباسي. د سوسیال ډموکراټانو مشرې، هیله ټورنینګ سمیت 
۰۰۶
 

چارو  دموږ یوه شیبه هم باید شک ونه لرو چې زموږ پوځي شتون د بیا رغونې » وروستې اندیښنه لیري کړه او داسې وویل:

دغه دوه شیان الس په الس سره مخته ځي، زه راضي یم چې موږ پوځي فعالیتونو ته دوام له پاره شرایط برابروي.د پیل 

دي چې موږ سولې ته رسوالی  ېدومره اړینې ګډې چارې ابره کړو. دا دوورکړو او په عیني وخت کې ملکي مرستې دوه بر

و د چې د امنیتي ستونز ې د پخواني سیاست څخه یي لیري کړنوموړی د سوسیال ډموکراټانو موقعیت داسې وټاکي چ« شي.

ي وروسته یې حل الره یي د پوځ په واسطه نه غوښتل. په همدي خاطر حکومت د موګنس لویکه ټافټ نیوکې چې څو ورځ

دننه کې  ند پهد پولیټکن ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې وکړي، ډیره پاملرنه ورته ونه کړه. د موګنس لویه ټافټ مرکه د ګو

، بلکې نوموړي هڅه کول چې سیاسي لوری بدل کړي چې ډنمارک دوباره د هغه هیواد په څیر شي چې څرګند مخالفت نه و

 د جګړې ځای ونیسي.ح ورکړي. د ډنمارک مرستې او سوله ایزه عملیات باید تر شخړو ډیالوګ او خبرو ته ترجی

( نیټه په واقعیت بدلې شوي. افغان ۶۲زکال د جوالی پر ) ۶۱۱8د ډنمارکیانو اندیښنې د سویل پوځي مرکز )اتل( په تړاو د 

اطالع راکړه چې د طالبانو سره  ( بجي یي۰، چې سهار پر )ي انګریزي پوځیان په ګزمه وتلي ووپوځیان او د دوي مرستندو

انګریزي الوتکې هوا ته پورته شوي او ډنمارکي زري په جګړه کې ښکیل شوي دي. دوي هوایې مرسته وغوښتله نو دوې 

چلول. نوموړي د جګړې  (کلن یسپر ګیلپرټ یوه زري وسیله۶8موټري وسایط د نوموړي سیمې په لور په حرکت راغلل. )

خو د لیدلو وړ زیان وراوښتي له د نوموړي زري وسیله د سړک د غاړي د ماین ښکار شوي وه، . مخکې دري ځسره عادت و

سیمې ته ورسیدل، تر  خو زري موټري وسیله یي ویشتل شوی نه وه. کله چې پر نوموړي د راکټ برید هم شوی و .نه و

قعیت نیولو په وخت کې وسیله د ود م ډزو الندې راغلل نو موټري زري وسیلې هم د مقابلو ډزو له پاره موقعیت ونیوي.

( متره نور هم مخته والړه او وروسته ودریدل. وروسته څیړونو ۶۱۱سړک د غاړې د مین سره برابره شوه. زري وسیله )

. نوموړي ځای پر ځای ووژل شو. دري نور کارکوونکي رټ د چوکۍ پر برابر انفالق کړی ووښودل چې مین د یسپر ګیلپ

ي په وروستۍ وخت کې یوه بله زري موټري وسیله هم  د یو انفالق په پایله کې زیانمنه شوه، دټپیانو د ټپیان شول. د ورځ

ایستولو له پاره د زیاتو سرتیرو مرستې ته اړتیا وه. د دفاع وزارت مشرتابه او حکومت انتظار درلودي که په هلمند کې 

د ډنمارکیانو څلورمې پوځي ډلې د ډګروال کیم  ته وي.حاالت هر څومره ډیر ترینګلي شي نو د عراق حالت ته به ور

ه پاره ډیر ل کریستنسن تر مشرتابه الندې په تعرضي برید پیل وکړي. پنځه ډنمارکي پوځیان ووژل شول، خو د ډنمارکیانو

اتل سیت ډنمارکي پنځم پوځي ګروپ باید تعرضي عملیات کړی نه واي، دنده یې یوازې دفاع او امن .غیري عادي عملیات وو

. ینس لیونبورګ تر مخکني پوځي ګروپ اری ده خو پر دغه حال پاته نه شوپوځي وضعیت د عراق حاالتو ته ورته ښک .وو

پنځم پوځي ګروپ وروستنۍ ( سرتیري ټپیان شول. یسپر ګیلبریټ د ۶۱ډیر سرتیري د السه ورکړل. شپږ سرتیري مړه او )

پوځیان ګڼل نو ځکه یې په ګوریالیې جګړې پیل  ګرد سیمې یو شمیر خلکو ډنمارکیان اشغال چې ووژل شو. سرتیري و

وکړي. مانا دا چې ډنمارکیانو دوست او دښمن نه سره پیژندل. طالبانو کمینونه نیول، پر الرو او سړکونو یې ماینونه ښخول. 

راتلونکي ډلې هم په هلمند کې یو ښه پیل ونه کړي. دغه حالت هم د تعرضي جګړې په ډول خطرناکه وه. د ډنمارکي پوځیانو 

( کلن ۶۹( نیټه )۶۲د افغانانو د اتل پر پوځي مرکز درانه ګذارونه کیدل چې لویه ستونزه یې جوړه کړی وه. د اګست پر )

مشر سرجنټ، هینریک کریستین کریتینسن 
۰۰۳
ایط سد ډنمارکیانو درانه زري و د الري موټر د مسافرینو پر سیټ کښینستي. 

په حرکت شول. الري موټر اکماالت کول، د مرستې  له پاره چې د اتل پوځي مرکز کې و،هم د افغان پوځیانو د مرستې 

کاروان حرکت وکړي. سرجنټ، هینریک کریستین کریتینسن ځان قهرمان کړي خو د نوموړي دغه څلورم ځل عملیاتي 

د موټرد سیټ کیڼه خوا سره قلف د غاړې ماین وچاودیدي.  خوځښت د هغه وروستۍ ځل شو. تر الري موټر الندې د سړک

ۍ خوا موټروان چې په ښ ( کیلوګرامه سرجنټ، هینریک کریستین کریتینسن یي سره کښیښي.۰۰۲او دغه دروند غټ ) شول

ً ، کې ناست و رچ ـ اګست( په زکال د )ما ۶۱۱8په ټول افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په پایله کې د  سالم پاته شو. تقریبا

 ( تنه زیاته وه. ۳۰( بهرني سرتیري ووژل شول. دا شمیره د تیرکال د عیني وخت په پرتله )۰۰۹میاشتو کې )

دیښنې زیاتي ند کابل، لندن او واشنګټن په حکومتي دفترونو کې ا د کندهار د زندان څخه د بندیانو تښتیدل او ځاني تلفاتو وزیات

پرستیژ دغه لویې پروژې په ناڅاپې توګه بڼه بدله کړه. ولسمشر حامد کرزي او نړیوالو  کړي. په هلمند کې د حیثیت او

تر څو په والیتونو کې په دقیق ډول ښه والي رامینځته کړي. او څرګنده کړي  الیتوب له پاره ډیره اړتیا درلودلځواکونو د بری

                                                           
Schmidt -Hele Thorning  - ۰۰۶ 

Henrik Christian Christiansen - ۰۰۳ 
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( ټنه چینایي ۰۱۱ره وي چې )هڅې د دي له لپادا ټولې  چې د طالبانو خونړي جګړې د پرمختګ مخنیوي کوالی نه شي.

یند په ، باید د هلمند د سانګړو زري داره کانتینرونو بار ووتوربین د کجکي بند ته انتقال کړای شي. الري موټران چې په ځ

 یوځای شي چې نوي توربین نصب شي. د توربین ټولې ټوټې سرهاوږدو کې د دښمن په مینځ کې تیر شي او وروسته باید 

( میلیونه افغانانو له ۰،8، په ټولیزه توګه د )وربینانو په ګډون چې ترمیم شوی ووموخه دا وه چې نوي توربین د دوو زړو ت

ولسمشر حامد کرزي او لویدیزومشرانو باور درلودي چې د منظمې  پاره په جنوب ـ ختیزه برخه کې بریښنا تولید کړي.

زکال  ۶۱۱۹ره په سیمه کې الر پرانیزي، د کرزي مالتړی به زیات شي تر څو په بریښنا تولید به  د پرمخګ او ثبات له پا

کې د ولسمشري ټاکنو ښه زمینه برابره شي. د توربین د خطر څخه ډک ترانسپورتي چارې د طالبانو د نفوذ په سیمه کې باید 

نفوذ پیدا کړي واي، مګر نور  هغه وخت تر سره شوی واي چې افغان حکومت او بهرنیانو په سیمه کې بشپړ کنترول او

د دغې دندې تر سره کول ډیره خطرناکه او ډارونکي وه. انګریزي پوځیانو یوازې د کجکي پر بند  انتظار پای ته ورسیدي.

او نژدي سیمو کنترول درلودي. تر بند کښته سیمو کې د سیمي د خلکو سخت مقاومت شتون درلودي. په دغه سیمه کې د 

د ډسمبر په زکال  ۶۱۱۲لي مال شیرمحمد اخند قومیان اوسیدل. کله چې انګریزانو مالشیرمحمد اخند په هلمند د پخواني وا

دغه قوم د طالبانو  .وا کې هیڅ شي د پخوا په ډول نه ووکې د والیت د چوکۍ څخه لیري کړي نو د کجکي په شاوخمیاشت 

 .وا څو برابره زیات شوی وود یې مقاومت کول تر پخسره اړیکې درلودي، په سیمه کې د بهرنیانو سره مخالفت او پر ض

( نیټه د کندهار په هوایې ډګر کې تسلیم شو. کاناډایې سرتیرو د توربین ترانسپورتي موټران په دښت ۶۰توربین د اګست پر )

. تره اوږد ومتي. کاروان څلور کیلوکې تر ټاکلي ځای بدرګه کړل، وروسته انګریزي پوځیانو ته تسلیم او مسولیت یې واخیس

( سرتیرو ګډون درلودي چې امریکایان، انګریزان، ۴۱۱۱. د کاروان په بدرګه کولو کې )( پوځي موټران زیات وو۰۱۱تر )

( کیلومتره ۰۱یي په ساعت کې ) . کاروان په حرکت پیل وکړي چې سرعتنمارکیان او د استرالیا سرتیري ووکاناډایان، ډ

ً )ولووو او چورلکو د فضاء څخه بدرګه ک ( ډنمارکي سرتیرو د ۶۱۱. د حرکت ټاکلي جهت ته بدلون ورکړل شو. تفریبا

ې . ډنمارکیانو د طالبانو د پام اړولو په عملیاتو کپه خط السیر کې څرګند رول ولوبولوطالبانو د تیرایستلو له پاره د کاروان 

( نمبر سړک دي د سهیل پر لور ۲۰۰چې )ګډون وکړي. کجکي ته عادي الر د ګرشک څخه د ریګو او خاورو په مینځ کې 

د کلو په اوږو کې طالبانو د انګریزانو او ډنمارکیانو سره د همدغه  غځیدلي او د هلمند د سیند په ختیزه څنډه کې تیریږي.

د کاروان تر حرکت  سړک د کنترول له پاره جګړې کړي وي، خو یوه لورې هم پر دغه سړک بشپړ کنترول نه درلودي.

( سړک تیروي. په همدغه خاطر ۲۰۰چې بهرني پوځونه یو مهم کاروان پر ) ول شولالبانو ته داسې وبریښوروسته ط

ډنمارکي سرتیرو پر سړک ګزمې  ډیر کړي. طالبانو اټکل وکړي چې پر سړک کوم مهم پیښه جریان لري نو ځکه طالبانو 

او کمینونه یي ونیول. خو بهرني سرتیرو د دغه  همدغه سړک ته ډیر پاملرنه وکړه، د سړک په غاړه کې ماینونه ښخ کړل

سړک په بدل کې بله سخته او د ستونزو ډکه الر د کندهار څخه د دښت په مینځ کې د کاروان د تیریدلو له پاره وټاکل. په 

ل ( نمبر سړک څخه په تیریدلو پی۲۰۰همدغه وخت کې د ډنمارکي سرتیرو یو کاروان چې انګریزانو یې مرسته کوله، د )

وکړي. د طالبانو تیر ایستلو ته تر ممکنې کچې دوام ورکړل شوو. د پنځو ورځو په جریان کې توربین کجکي ته ورسیدي. 

د طالبانو ډیر لږ بریدونه وشوه. یو انګریزي سرتیري کجکي ته نژدي په ترافیکي پیښه کې ټپي شو، خو یو کاناډایي سرتیري 

وروسته انګریزي پوځ  د دوي موټر د سړک د غاړي د ماین سره برابر شو.( سرتیري ټپیان شول کله چې ۰ووژل شو، )

په هلمند کې د انګریزانو مشر جنرال، مارک کارلیټون  ( طالبان ووژل شول.۶۱۱معلومات ورکړي چې په عملیاتو کې تقریباً )

سمیت 
۰۰4
چې طالبانو ونه کوالی شوای چې دغه مهم  تلو پوځي مانوره هغه اصلي دلیل ووویل چې د ډنمارکیانو د تیر ایس 

ان واړوي. جنرال د ټایمز مجلې ته وویل چې د بریالیتوب کیلي د طالبانو د پام اړول وبل لوری ته وه. د یکاروان ته ز

زکال راوروسته په مهمه پوځي دنده کې برخه  ۶۱۱۲د ډنمارکیانو پوځي واحد د »ډنمارکي پوځ د قوماندي مرکز هم وویل: 

یسته او یو لوی بریالیتوب یې په نصیب شوو. د پولیټیکن په ورځپاڼه کې د شپږم ډنمارکي پوځي ګروپ مرستیال قوماندان، واخ

رتیرو لو شوو سبریالیتوب جشن ونیوي او هم یې د وژ د څو ورځي مخکيتر پورتنیو عملیاتو ډګرمن بیانه هایګورد ینسن 

 یادونه ژوندي کړه.

ن وویل: سره د دي چې څو ورځي مخکي موږ سرجنت هینریک کریستین کریستینسن د السه ډګرمن بیانه هایګورد ینس

. . هروخت د تلفاتو ورکول سخت دي، خو دا هم مهمه ده چې مخته والړ شووخو بیا هم دا عملیات یو ښه پیل وورکړي 

 و په هلمند او کندهار کې دډیرې ستونزې په مخکې پرتې وي مخکې له دي څخه چې د کجکي د بریښنا بند فعال شي تر څ

ښمن چې د د انې یو زیات مقدار سمنت په کار وود بند د بیا رغولو له پاره تعمیراتي مواد ی هواره شي. هپرمختګ له پاره الر

په هلمند کې د ډنمارکی پوځیانو امر، جنرال مارک کارلیټون سمیت ډیر خوشبینه نه  د الرو په مینځ کې باید هلته ورسیږي.

. که موږ وروستۍ بریالي پایله وړاندې نه وخت غواړيزیات کجکي ډیره پانګه اچونه او »وویل: ته  انګلیسي رسنیو هوه هغ

و وروسته تر عملیات «کړو نو موږ ته تر شاه یوه ضربه ده. که د کجکي پروژه بریالی نه شي نو افغانان منفي غبرګون ښیې.
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ن د شپږم ګروپ قوماندان، ډګروال کیلډ کریستینس
۰۰5
باید ټولې ویجاړې چارې رغولي وای. تقریباً د ډنمارکیانو ټوله قوه د  

طالبانو د تیر ایستلو په خاطر لګیدلي وه. په دی مانا چې هغه سیمې چې په معمول ډول ډنمارکیانو ګزمه کوله د یوې مودې 

د سیمې د  چې اړ وو موږ» ډګروال کیلډ کریستینسن وویل: .ه. په حقیقت کې کافي سرتیري نه ووله پاره یې ګزمه پریښود

 خو اوس ستونزې پیل شوي.« ون لرو.دوباره ګزمه وکړو. موږ باید طالبانو ته څرګنده کړو چې موږ شتکنترول له پاره 

افغان  چې و خه ووتل. په رسمي توګه دلیل دامسولیت د سیمو څد مني د موسم په پیل کې ټول افغان ځواکونه د ډنمارکیانود 

( تنو څخه ۰۱۱۱ځواکونه باید د راتلونکي کال د تریاکو کر کښت ته ځانونه تیار کړي. په لنډه موده کې افغان سرتیري د )

ون نه درلودي نو ډګروال څخه هم د مرستې اخیستلو امکان شتپوځي اډې لږ شول. د انګلیسانو د مرکزې  ( تنو ته را۰۱۱)

ې د چ نور داسې ځواک نه وو کله چې افغان ځواکونه د سیمې څخه والړل، .ترجیح ورکړل یستینسن مهمو چارو تهکیلډ کر

( نیټه وتړل شو. دا ۰8زکال د اکټوبر پر ) ۶۱۱8اتل د پوځي مرکز څخه دفاع وکړي. په همدي خاطر د اتل پوځي مرکز د 

ه کمپ د سرتیرو د ساتلو او د کمپ د د همدغ  خو تر درو میاشتو وروسته وتړل شو. کمپ یوازې دري میاشتي پرانیستي و

 د ډنمارکینو جګړه ایزه ګروپ اړ شوو چې د اتل اکماالتو دندې د یسپر ګیلبیرټ او هینریک کریستین ژوند ورڅخه واخیست.

اسحاق زیو قوم چې زموږ دښمنان  او ارماډیلو د پوځي کمپونو تر مینځ سیمې پریږدي نو ځکه دغه سیمې دوباره طالبانو او د

، تر ولکې الندې راوستي. د پوځ د قوماندې مرکز د اتل کمپ د تړلو په تړاو رسنیو ته خبر ور نه کړي. خو بیا هم د اتل وو

و د والیت د لیدلکمپ د تړلو موضوع تررسنیو ورسیدل، ځکه چې په همدغه وخت کې یوه ډله ډنمارکي ژورنالیستان د هلمن

ر خو نوموړي د اتل کمپ پ .د اتل کمپ د تړلو اړتیا بیان کړل تنسن په ښکاره. باټال جون او کیلډ کریسله پاره راغلي وو

د اتل کمپ جوړیدل په خپل وخت کې غلطي نه وه خو » جوړیدو نیوکه ونه کړه. نوموړي د پولیټکن ورځپاڼې ته وویل:

ږ باید خپل ټول پام د وروسته الزمه نه ده د داسې یو کمپ پر دوام ټینګار وشي چې دوام یي کوم ارزښت ونه لري. مو

که د ایساف  «ګرشک امنیت ته راوګزوو ځکه چې زموږ مهمه دنده ده او پرمختګ یي مثبت لوري ته په خوځښت کې دي.

پوځیان د سیمې څخه ووزي د خلکو افکار به څنګه وي، موږ د خلکو په غبرګون نه پوهیدلو. ځکه په وروستیو وختونو کې 

 په ګزمه ووتل، ډیري لږ وي. هر ځل چې سرتیري به د اتل کمپ په شاوخوا کې سره م ولسد ډنمارکي پوځیانو اړیکې د عا

سره به مخامخ شول. د څارګرو ادارو د معلوماتو له مخې د افغان او ډنمارکي پوځ تر وتلو وروسته د  د جګړې او بریدونو

ځیانو سره مرسته وکړي د ډنمارکي پوځ له پو بهرني اتل کمپ په سیمو کې ارامي وه. دا چې د سیمې خلکو نه غوښتل چې د

زموږ وتل په ځانګړی توګه د بزګرانو له پاره ګټور ثابت شول ځکه د طالبانو  شینونکي او دښمنانه کړنې ښکاریدي.اپاره خو

 واوښتل. د دښمنانه غبرګون او کسات اخیستلو څخه خالص شول. د ډنمارکیانو پاملرنه بیرته ګرشک ته را

ر ګړې د تیار سې په حال کې پنیان چوپ کسان د موټرانو کیڼ لورې ته پر بام والړ دي. دوي خپلي ماشیشپږ تور لونګوټ

اوږو ایښي دي او د ګرشک پر لویه الر ټرافیک څاري. د دوي څخه یو نفر نژدي دي چې راکټ پورته او فیر یې کړي. د 

ګروپ  انګریزانو د بهرنیو چارو د وزارت د ګارد د امنیتي کمپني، ارمور
۰۰6
، د مخابري مشر چې په درنو وسلو سمبال و 

ت او په دق اواز ارام و« ه په بیړه حرکت کووۍ لورې ته پر چت ښکاري. موږ همدا شیبشپږ کسان ښ» له الري داسې وویل:

چې دري ټویټا لنډ کروزر موټران وو، په ځانګړي توګه جوړ شوي وو، حرکت یي وکړي. د موټرو قطار  یي خبري کولي.

وخت نه وه چې دوباره په اطمینان کمپ پرایس ته راوګرځي. د دغو دري موټرانو دروازي د سمنټو په واسطه  پښیمانې د

( ثانیې مقاومت کوالی شوای ولي د بم په مقابل ۳۱ټینګي شوي وي، هینداري زری وي، هیندارو د یوي مرمی په مقابل کې )

بهرنیو چارو د وزارت نوي مشاوره، انه کترینه ریبنیټ زیسکي  کې بشپړ مقاوت نه درلودي. د مینځ په موټر کې د
۰۰۰
 

او یو عکاس سره په موټر کې ناسته وه، موخه یي دا وه چې د یوې غیرې عادې ښځې  تناسته وه. نوموړي د یو ژورنالیس

میاشت وه. د هغه زکال د اکټوبر  ۶۱۱8د مرکز مشره وه. دا د مالقات ته والړه شي. ګاللۍ شیرزاد په ګرشک کې د ښځو 

دري  ي، شپږ میاشتي تیري شوي وي خو پورتنن او کریستین ډمهالټ یي وژلي وځانمرګي برید څخه چې سوني کپل یعقوبس

دا  .ي چې ډنمارکیانو ګرشک ته راوړي وي. دا ډیره مهمه وه چې رسنۍ یوه داسې بیلګه وویننفره د ښځو مرکز ته روان وو

والو ویل چې ډنمارکیانو نوي حالت رامینځته کړي دي. نو ځکه د انه کترینه ریبنیټ هغه ښځه وه چې سرتیرو او سیاست

زیسکي له پاره د یو ویاړلي سمبول په توګه ارزښتناکه وه، ځکه طالبانو دغه ورځ د زور ازمویلو له پاره ټاکلي وه. د شبنامو 

. یوه ورځ مخکې یو امریکایې سرتیري د سړک چې پر ښار به برید وکړي الري د دښمن له خوا اعالن شوی و او راډیو له

شرایط  .په نژدي واټن ځای پر ځای شوی وود غاړي د ماین په واسطه ووژل شو. ماین د سیند په ختیزه څنډه کې ښار ته 

ډګروال کیلډ . ځي ماشومان کورونو ته لیږل شوی وود ښار د ښوون .دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلی وو، ډیر حساس وو

چې په دا ډول ورځ رسنیو ته اجازه ورکړي چې د ښار څخه لیدنه وکړي. خو د انه کترینه ریبنیټ  ین زړه نازړه وکریست

زیسکي ټلیفون ته زنګ راغي. د ښځو د مرکز مشري ګاللۍ وپوښتل چې تاسو چیري یاست؟ چای تیاري دي. سره  د دي 
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والړې شي خو بیا هم یو ګروپ ښځې غواړي چې د خپلو چې کورونه ته  ي مقاماتو لخوا ښځو ته ویل شوي وچې د امنیت

نو اګروپ امنیتي ډلې یوازي غوښتل چې د ښځو تر مرکز والړ شي، ځکه د ډنمارکی کارونو په باب معلومات درکړي. د ارمور

ته نو بیر له وکړي. د مالقات وخت یو ساعت وچې د برید د پیښیدو په صورت کې مداخ دوي دلګي پوځیان په ښار کې وو

وتل. د مالقات اوږد وخت کوالی شوای چې ځانمرګي بریدکوونکو ته وخت مساعد کړي چې برید پالن  موټران ښار ته را

کله چې موټران د ښځو مرکز ته ننوتل، تودي چای تیاري وي. په ښایسته ګیالسونو کې شني چای اچول شوی وي. د  کړي.

. ګاللۍ شیرزاد بیلي بیلي برخې را ته ، بادام او نور خواږه پراته ووشمشمعمول په ډول د میوي په لوښې کې شنه افغاني ک

ه توښودلي او د پروژو په اړوند یي معلومات راکړي. ګاللۍ شیرزاد لکه د یو نندارتون په ډول انه کترینه ریبنیټ زیسکي 

نه درلودي. په یې ه عمر ( کالو پورت۴۱( کلنه وي خو تر )۲۱چې ) وه. دغه ښځه )ګاللۍ( داسې ښکاریدهمعلومات ورکا

افغانستان کې خلک د خلکو د اټکل څخه لس کاله لږ عمر یادوي. ګاللۍ ښوونکي وه او د کمونستانو په وخت کې په ګرشک 

تدریس کاوه. کله چې مجاهدینو او وروسته طالبانو واک تر السه کړی، ځان یې یوې ګوښې ته پټ کړي وه. طالبانو د ګاللۍ 

اللۍ د حاالتو سره په مبارزه کې خپل ژوند د پرستاري او دایي په ډول سمباالوه. کله چې ډنمارکیان ، نو ګمیړه وژلی وه

ګرشک ته راغلل، پرته د وخت د ضایع کولو څخه ګاللۍ د چانس څخه ګټه پورته کړه. کله چې د مالقات یو ساعت بشپړ 

ږغ وکړي. وروسته خبري ډیري شوي، د امنیټی مشر شو د ارمور امنیتي ګروپ د غونډې کوټې ته راننوت. نوموړی د وتلو 

د خبرو په اړوند غلط فهمي شوي نه وه. وروستۍ یو لوړ ږغ واوریدل شوو چې د وچې میوې لوښۍ پر مځکه نسکور شو 

او امنیتي ګاډ د وارخطایي څخه خپله وسله د تیارسی په حال کې کړه. ګاللۍ وویل چې نوموړې هم تهدید شوی ده. ګاللۍ په 

ړي د نومو چې نن به د لمر لویدل په سترګوو ونه ویني. ویل شوی و مدغه سهار په ګرځنده ږغ لیږد )موبایل ټلیفون( کېه

دوو وارخطا پولیسو لخوا ساتل کیدل ولې نوموړې د ځان ساتلو له پاره خپل نوښت درلودي. د ګاللۍ مشر زوي د خپلې مور 

ساتنه کوله. ګاللۍ په عادي ډول هیڅوخت پرته د بوقرې څخه بهر ته نه وتله. بوقره د طالبانو هغه سمبول دي چې ښځې د 

: ژ»د ګاللۍ د بوقرې د اغوستلو دلیل روښانه وه: وستۍ جمله د بهرنیانو اټکل دي.(ازادیو څخه بی برخې کوې. )ژ: ور

م نه بدلووټوزه  هر وخت خپل ب»لۍ عالوه کړه: ګال« بوقرې نوموړۍ د پیژندلو څخه ساتله چې په ښار کې ونه وژل شي.

ږ د ډنمارک سیاستوالو سوچ مو، یبیان کړ د ښځو حالت  کېکله چې نوموړې په څو جملو  « چې څوک مې ونه پیژنې.

کله چې د موټرانو قطار دوباره د کمپ پرایس ولوري ته حرکت  څه ډول جوړ کړو. چې موږ به نوی افغانستان ،کړیو

  وکړي، د کمپ دروازه دوباره خالصه شوه.

ل ،  ولسواص ووالخو ځینې دوکانونه خ .په ښار کې د ډار چاپیریال مسلط واو د ګرشک  طالبان د پرمختګ په حال کې وو

 او ښاروال د خلکو د مراجعې په صورت کې وړې چارې پرمخ بیولي، لږ تر لږه د دولت اداره د خلکو پر مخ پرانیستي وه.

په هلمند کې د انګریزانو د پوځ پخواني مشر، جان لوریمیر 
۰۰8
، شنه واښه( د ریبلو د طالبانو سره جګړه د چمن)مرغه 

څو ځلې جګړه وکړه چې د ګرشک په دباندې سیمو کې امنیت  واو بیا باید وشي. ډنمارکیان ، ځکه دا جګړه بیاسره پرتله کوي

لنډه خبره دا وه چې کیلد کریستنسن  تر کنترول الندې ولري، خو اړ به شول چې د نورو دندو د اجرأ په خاطر سیمه پریږدي.

ز ته د نورو سرتیرو د غوښتلو له پاره زنګ کافي سرتیري نه درلودل او نوموړي هیڅوخت په ډنمارک کې د عملیاتو مرک

 .دو په سر کې ځای کړي ووځکه ډنمارکیانو د ګرشک امنیت د خپلو دن موړي د ګرشک د حاالتو څخه راضي ونو نه واهه.

 هاوریدلو وخت و نو ځک باراند ، هوا سړه کیدل، ، ځکه ژمي په راتلو وپه اهسته توګه جګړه د اکټوبر په میاشت کې لږ شوه

خو د سرتیرو تلفات هم لږ وه. په دغه حالت کې د ډنمارک پارلمان د  داسې څرګندیدل چې پرمختګ اهسته وځکه خټي وه. م

( نیټه باید په افغانستان کې د نوي پوځي ستراتیژي او سرتیرو په تړاو پریکړه کړي واي. کله چې وړاندیز د ۴نومبر پر )

کمسیون ته ولیږل شو، دا څرګنده وه چې دغه وړاندیز د سیاسي پلوه منلی شوی جون په میاشت کې د پارلمان د بهرنیو چارو 

( تنو پورې ځانګړې پوځیان هلمند ته ولیږل شي او یو شمیر نور کسان چې نوښتونه رامینځته کړي. دغه ۴۱دي چې تر )

 نحثونو کې د پخوا په شاي. په بی وا( تنو ته رسیدلي وای چې افغانستان ته باید لیږل شو۰۲۱شمیره باید په ټولیزه توګه )

نورو ګوندونو وړاندې شوی پوځي ستراتیژي د خو د پارلمان  وو کې سوسیالیت ګوند او یو موټي لست د وړاندیز په مخالفت

ر ځیانو انګریزي مشدا  ځل په بحثونو کې نوي موضوع راپورته شوه. په هلمند کې د ډنمارکی او انګریزي پو تایید وړ وه.

خو نوموړي لومړي لندن ته والړي. نوموړي مشر، جنرال مارک کارلیټن سمیت  ان وکور ته رو
۰۰۹
یکشنبه د اکټوبر پر  

( نیټه د انګریزي ورځپاڼې، سونډی ټایمز ۲)
۰8۱
جنرال  سره مرکه وکړه. دغه مرکه د یو بمب په شان وه چې فیر یي کړه. 

موږ دا جګړه نه شو ګټالی، په حقیقت کې موږ تالښ کوو چې مخالفین دومره وټکوو چې په راتلونکي کې افغان » وویل: 

نوموړي جنرال څرګنده کړه چې څومره پوځیان د هلمند سره  په حقیقت کې «پوځ وکوالی شي د طالبانو سره مقابله وکړي.

ځي ګټونکي نه لري. د افغانستان د جګړې له پاره باید سیاسي حل ولټول شي په جګړه کې دا تجربه لري چې دغه جګړه پو

                                                           
John Lorimer - ۰۰8 

Smith-Mark Carleton - ۰۰۹ 
Sunday Times - ۰8۱ 
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چې د طالبانو د جنبش یوه برخه په حکومت کې ګډون وکړي. د ډنمارک د پارلمان د نوي پوځي ستراتیژي په بحثونو کې د 

سپرسن . د ډنمارک د خلکو د ګوند یو مشر غړي، سیون یوي موضوع شوهجنرال څرګندوني د بحث مهمه ن
۰8۰
په کلکه  

نوموړي »وویل: سیون یسپرسن .ي جنرال تحلیل یي په بشپړه توګه  ردولواو د انګریز لووه د جګړې پر بریالیتوب ټینګار کسر

د پارلمان نورو « په بشپړه توګه غلط تحلیل کوي. زه فکر کوم چې د جنرال خبري ډیرې بی ارزښته دي اوغلطی دي.

د ځان ساتو )کانسرویټوو( او ښۍ لیبرال ګوند نظر همدا شوو  او دالیلو مالتړ ونه کړي. ګوندونو د سیون یسپرسن د خبرو

( نیټه د ډنمارک پارلمان په هلمند کې د ډنمارکي ۹چې باید د افغانستان موضوع ته سیاسي حل ولټول شي. د ډسمبر پر )

ورځي  . تر پریکړې پنځههم ووژل شول نور ډنمارکي سرتیريخو تر پریکړې مخکې دوه  .اتیژي تصویب کړلپوځیانو ستر

 ( کلن یعقوب ګریون ګورډ۶۶مخکي ډنمارکیان په ګرشک کې د طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول. )
۰8۶
د الري د سر  

( کلنه پرستاره، دان ګیوده۹۶په بمب جدي ټپي شو. )
۰8۳
و د سړک د غاړې چې د ټپي سره مرسته وکړي خ ورغله په منډه  

. موږ ته غیري عادي نه وه چې طالبان په یوه سیمه کې څو بمونه ځای پر ځای کوي نو ځکه وچاودیدي ېبل بمب پر پرستار

د لومړی قرباني سره د مرسته کوونکي ژوند ته هم ګواښ وي. په هغو ځایونو کې چې سرتیري د برید پر محال ځانونه 

غه سیمه کې چې د ټپیانو د ایستلو په وخت کې چورلکه په ه ،پټوي، هم د بمونو د پټولو ډیر احتمال وي. دریم احتمال دا دي

د مرستې او ټپیانو د انتقال له پاره راکوزیږي، د بمونو د پټولو امکان وي. د طالبانو د جګړي نوی میتود د دوي له پاره ښې 

ن ګیوده ناوخته تر مرګ شپږ اونۍ مخکې ډا پایلې درلودي. موږ و نه کوالی شوای چې د پورته دوو ټپیانو ژوند وژغورو.

غانس په ډنمارک کې د یو ښار نوم دي( ژ:) ، غانسکورته
۰84
د خپل ماشوم ي. نوموړې ونه کوالی شوای چې لراغ  

تراژیدې د  زیږیدنه ولیدالی شي ولې وروسته یې دوې اونۍ وخت پیدا کړي چې د نوی ماشوم او کورنۍ سره واوسي.

رو ته دا مهمه وه چې وروستۍ دوي میاشتي په امنیت او اطمینان سره ډنمارکي پوځیانو روحي حالت ډیر ورخراب کړي. ډی

( نیټه ګرد او غبار ۰۹د ډسمبر )تیري شي. خو درو نورو سرتیرو هم ونه کوالی شوای چې ژوندي کورونو ته ورسیږي. 

 ارماډیلو د باسټون د کمپ څخه و پرایس، سنفورډ او ، نو ځکه وارزول شول چې د کریسمس د موادو رسولو کاروانو

ته و نه لیږل شي. د کاروان د رسولو او ګزمې کولو په وخت کې پالن جوړ شوی وه چې د برید په صورت کې باید  کمپونو

په دغه ورځ ستونزه دا وه چې د ګرد او غبار په حالت کې  سرتیري د جګړې د ډګر څخه ویستل شي.ټپي په څه ډول 

چورلکې نه شي کوالی چې مرسته وکړي. د ورځي په جریان کې ګرد او غبار لږ شو، نو ځکه قطار لومړی د پرایس کمپ 

و په وخت اتلپر لوري سنډفورډ او وروسته ارماډیلو کمپونو ته حرکت وکړي. دوباره د ګرد او غبار ډیریدلو د قطار د بیرته ر

پرایس کمپ ته رانژدي شوو. د کمپ څخه په پنځه کیلومتري واټن کې کې قطار وځنډاوه خو بیا هم په تیاره دښته کې قطار 

( کیلوګرامه انفجاري ۳۱د یوه زاړه نړیدلي کور څنګ ته د سړک پر غاړه پر یوه موټري وسیله بمب انفالق وکړي چې )

چې پر چینداره وسیلې انفالق وکړي، خو پر  تللي او موډرن و، داسې عیار شوی ودغه بمب ډیر پرمخمواد یې درلودل. 

الري موټر او یا سرویس باندې انفالق نه کولو. ډیره هیبتناکه اغیزه یې وښندله. د چینداره وسیلې الندې او پاسنې برخې 

و مینځ یې په دوږخ بدل کړي. دري ویجاړي او ټوټې یې لیري وغورځول شوي. د وسیلي په مینځ کې مرمیو اور واخیست ا

سرتیري، سیبیستین ال کورهولم  
۰85
، یعقوب موی ینسن  

۰86
، او بینیامین ډاوی ساال راسموسن   

۰8۰
په همدغه ځای مړه  

د اور په مینځ کې ژوندی پاته شو، ټوله وسیله داسې سره کړوپه شوه چې د  معجزه اسا ډول د وسیلي چلونکي په مړه شوه.

رلوده. دغه تراژیدي وښودل چې د موادو رسول نورو کمپونو ته څومره خطرناکه دي. د ډسمبر په دوو یوي اوسپنې بڼه یې د

( سرتیري ۰۳( سرتیري مړه او )۲اونیو کې پنځه ډنمارکیان ووژل شول. د ډنمارکیانو د شپږم ګروپ څخه په ټولیزه توګه )

 ټپیان شول.

( نیټه ۶۱زکال د جنوري په ) ۶۱۱۹چې نوی ولسمشر به د  الن وټاکنې پای ته رسیدلي وي، پ په امریکا کې ولسمشریزي

، بارک اوباما د افغانستان جګړه یوه اړینه جګړه وګڼله. نوموړي د نړۍ د سوپر پوځي قوت د مشر نوی ولسمشر لوړه کوي.

ړی وه رک اوباما وعده ککې باپه توګه  د نړۍ د پوځي دندو د تر سره کولو له پاره تیاری نیول. د ټاکنو د کمپاین په جریان 

جورج بوش په پرتله به په لوړه کچه مشورو ته غوږ ونیسي. خو د دي خبري مانا دا نه وه چې د وسلو سره به مخه  چې د

ه چې افغانستان ته به نور زیات پوځیان ولیږي. نوموړی ویل چې د افغانستان جګړې ته وکړښه وکړي. بارک اوباما وعده 

سترګه کتل شوی نه دي. د امریکایانو پوځیان باید ډیر قوي شي، مخکې له دی څخه چې موږ د د لومړی مهمې دندې په 

                                                           
Søren Espersen - ۰8۰ 

Jacob Grønnegaard - ۰8۶ 
Dan Gyde - ۰8۳ 

Randers - ۰84 
Sebastian La Cour Holm - ۰85 

Jacob Moe Jensen - ۰86 
Benjamin Davi Sala Rasmussen - ۰8۰ 
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پوری نور سرتیري به افغانستان ته ولیږي تر څو جګړه تنو ( ۶۱۱۱۱ویل چې تر )و ستونزې د حل شیبې ته ورسیږو. اوباما

 وګټي.
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 دیارلسم څپرکۍ

 

 د اوباما جګړه
 پوريزکال  ۶۱۰۶ز کال څخه تر  ۶۱۰۰د 

 زکال، فبوري: د لومړی ځل له پاره په ګرشک ک ملکي کارپوهان د پرمختایي پروژو او ثبات له پاره مقرر شول. ۶۱۱۹د 

 ي د بریښنایې پروژي څخه په شاه شول.زکال، مارچ: ایساف د کجک ۶۱۱۹د 

ملرنه د لښکرګاه او ګرشک چې د ګرشک د سهیلي سیمو پر ځای پا وزکال، وړي: ډنمارکي پوځیانو ته هدایت وشو ۶۱۱۹د 

 تر مینځ سیمو ته راواړوي.

زکال، د جون د میاشتي لسمه:  سټانلی مک کریستال  ۶۱۱۹د 
۰88
 د ایساف مشرتوب پر غاړه واخیستي. 

(: د ګرشک په بازار کې دوه ځانمرګي بریدونه او او یو د سړک د غاړي ماین د ۰۶زکال، د جون د میاشتي ) ۶۱۱۹د 

وښودل چې د طالبانو نوي ستراتیژي د ځانمرګو بریدونو او د سړک د غاړي د ماینونو ښخونو دوام  پرایس کمپ سره نژدي

 لري.

(: دوه سرتیري هغه وخت ووژل شول چې د سړک د غاړي ماین یي د ګرشک د ښار ۰۰زکال، د جون د میاشتي ) ۶۱۱۹د 

 څخه بهر پر موټر وچاودیدي.

برالټار د کمپ مسولیت واخیستي. هغه موانع )د اوږده لرګي په واسطه د الري زکال، جون: انګریزي پوځیانو د ګی ۶۱۱۹د 

 و او ګیبرالټار تر مینځ جوړه شوی وه، لیري کړه شوه.لاو یا دروازې بندول( چې د هلمند د سیند پر پل باندې د ارماډی

ه پاره موظف شول خو بریالی نه ( تنه ښکاري پوځیان د سیمه ایزو طالبانو د نیولو ل۲۱زکال، جون ـ جوالی: ) ۶۱۱۹د 

 شول. 

 (: په ولسمشریزو ټاکنو کې پراخې درغلي وشوي.۶۱زکال، د اګست ) ۶۱۱۹د 

 زکال، سپټمبر: د امریکایانو ځانګړو ځواکونو د ګرشک مقتدره سړی، حاجي خان محمد بندي کړي. ۶۱۱۹د 

 زکال، اکټوبر ـ نومبر: د بارکزو سره سختې نوې جګړې. ۶۱۱۹د 

زکال، د نومبر لومړی نیټه: حامد کرزي د ولسمشر په توګه اعالن شو او مخالف کاندید )ژ:عبدالله عبدالله( تر شاه  ۶۱۱۹د 

 شو.

( نیټه: په ډنمارک کې جنرال کنود بارټیلس ۰۲زکال، د نومبر ) ۶۱۱۹د 
۰8۹
 د نوي لوي درستیز په توګه مقرر شو. 

 ( اضافي پوځیان ولیږل.۳۳۱۱۱ه ځانګړي توګه د افغانستان جنوب ته )زکال، د ډسمبر لومړی نیټه: بارک اوباما پ ۶۱۱۹د 

زکال، فبوري: ډنمارکي او انګریزي پوځیانو د ګولډ  ۶۱۱۹د 
۰۹۱
او بهادر 

۰۹۰
 مرکزونه پرانیستل. دا یو تالښ و پوځي  

   چې د هلمند د سیند پر پل باندې موانع ایجاد کړي. 

وسف بایډن . جما په څرګندونو کې مبهم ټکي نه وود اوبا
۰۹۶

زکال د  ۶۱۱۹د امریکا د راتلونکي ولسمشر مرستیال د   

( ورځي پاته وي د پاکستان په پالزمینه اسالم اباد ۰۰( نیټه چې د بارک اوباما د لوړې مراسمو ته )۹جنوري د میاشتي پر )

موخه دا وه چې پاکستان وهڅوي تر  «افغانستان به د اوباما جګړه وي»کې د پاکستان ولسمشر، اصف زردارې ته وویل: 

چې افغانستان ته نور امریکایي سرتیري په داسې  کار وکړي. دا به بی فایدې چاره وهڅو د امریکا سره نور هم زیات ګډ 

                                                           
Stanly McChrystal - ۰88 

Knud Bartels - ۰8۹ 
Gold - ۰۹۱ 

Bahdur - ۰۹۰ 
Joseph Biden - ۰۹۶ 
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حال کې ولیږل شي چې د افغانستان ګاونډي )پاکستان( طالبان او القاعده جنګیالي د خپلو سرحداتو د الرې افغانستان ته د 

بارک اوباما ته وویل چې موږ پرته د پاکستان د مرستې څخه د افغانستان تر  جوسف بایډن ولسمشر نو له پاره لیږي.بریدو

امریکا به په »عهده وتالی نه شوو. وروسته جوسف بایډن د ای اس ای بدنامې ادارې پر لورې ورودانګل او جوته یې کړه: 

د بایډن د نیوکو تر باران « ه اداره، ای اس ای د طالبانو مالتړ وکړي.هیڅ ډول شرایطو دا ونه مني چې د پاکستان څارګر

 که زه د امریکا السپوڅي ساسات لري.وروسته اصف زرداري ورته وویل چې د پاکستان ولس په لویه کچه امریکایې ضد اح

ګنده شوه چې مفت ډیره کرکه راڅخه وکړي خو د نورو مرستو غوښتنه یې ورڅخه وکړه. د خبرو څخه څربه شم نو ولس 

ورډ وډ څه نه شته، شي په شي دي. د جوسف بایډن او اصف زردارې د خبرو انعکاس د باب 
۰۹۳
 په کتاب )د اوباما جګړه( 

۰۹4
په کتاب کې تشریح شوی ده چې د اوباما د ستراتیژي پیاده کول به د افغانستان او پاکستان په اړوند  کې بیان شوی دي. 

کوم ډول فشار پر پاکستان او   افغانستان د جګړې موخه څه ده او څنګه باید بریالی شي؟ څنګه وي. پوښتنه دا وه چې د

د جوسف بایډن او د جمهوري غوښتونکي سناتور، لنډسی ګراهمس  افغانستان وارد شي؟
۰۹5
چې د  بل تم ځای افغانستان و 

ولسمشر حامد کرزي سره خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر څو ځله د امریکایانو نیوکې د اداري فساد په تړاو رد کړی 

چې  شوی و. دا تقربیاً په عادت بدل ر نه کوي هم ورته د منلو وړ نه واو دا چې په فعال ډول د جورج بوش سره ګډ کا وي

ورج بوش د ویډیو غونډې له الري پر حاالتو بحث کولو. د باب وډ ورډ د ( ورځو کې ولسمشر کرزي او ج۰۴په هرو )

ن ښاغلي ولسمشره! باید بدلو» کتاب په حواله په دغه ماښامنۍ کې جوسف بایډن په نیغه بحث کولو او کرزي ته یي وویل: 

دا به د بارک اوباما په  راشئ. راتلونکي ولسمشر به ډیر همکاره وي خو دا چې د بوش په وخت کې مو ټلیفون ورته کولو

ولسمشر کرزي ځواب ورکړي چې وپوهیدلم. لږ وروسته غونډه جدي شوه ځکه امریکایي لورې « وخت کې پای ته رسیږي.

ځکه په کابل کې محاصره ناست یي. جوبایډن ولسمشر « تاسو د کابل والي یاست»نیوکې سختي کړي. جوبایډن ورته وویل: 

ې په جدي شول چ وروسته بحثونه ډیر خپلو نژدي سیاسي مالتړو ته ویشلی دي. چوکۍ یېزي تورن کړي چې د والیانو کر

 لیاتو په پایله کې ډیر ملکي تلفاتتورن کړي، چې د امریکایانو د عم . ولسمشر کرزي د امریکا پوځلفظي شخړه بدل شول

 رامینځته کیږي. د غونډې په پای کې د امریکا سفیر مینځګړیتوب وکړي.

 «زه فکر کوم چې دا ښه بحث دي ځکه د دواړو لورو غوښتنې او ستونزې رابرسیره کوي.»سفیر ورته وویل: د امریکا 

او زه پوهیږم چې زموږ په تړاو د چا سره اندیښنه نه  وموږ غریب افغانان یو» حامد کرزي په ځواب کې ورته وویل: 

ه دا خبر»ل دستمال پر میز وغورزاوه او ویي ویل: کرزي یي پری نښودي چې خبرو ته دوام ورکړي. جوبایډن خپ« شته...

په ارګ کې ماښامنۍ داسې وه چې په ډیپلوماټیک ژوند کې« ستا د شان سره وړ نه وه. ښاغلي ولسمشره!
۰۹6
نه هیریږي.  

یل پ لږ وروسته ماښامنۍ پای ته ورسیده. کله چې میلمانه د امریکا سفارت ته راورسیدل، دحامد کرزي وزیرانو په ټلیفوفونو

 ،دکارد پیل له پاره د خوند څکل و دا پیښه وکړي او د سفیر څخه یي د ولسمشر او جوبایډن د مشاجرې معلومات غوښتي.

 پراخ زغم خاوند نه دي. افغان ولسمشر په مقابل کې د کرزي ته یي څرګنده کړه چې بارک اوباما د جورج بوش په پرتله د

وماندان، جنرال ډیویډ مک کیرنان وروسته جوبایډن د امریکایي پوځ د مشر ق
۰۹۰
سره ولیدل. جوبایډن د جنرال څخه وپوښتل  

د جورج بوش د چې د موثرو بریدونو له پاره څه ته اړتیا لري؟ جنرال ورته وویل چې زه زیاتو سرتیرو ته اړتیا لرم. 

نه وایه. جوبایډن ښتل خو د بوش حکومت زما غوښتنې ته مثبت ځواب وو( نور سرتیري وغ۳۱۱۱۱حکومت څخه مې )

جنرال وپوښتۍ: په افغانستان کې د القاعده حالت څنګه دي؟ جنرال په ځواب کې ورته وویل: موږ په وروسته دوو کلنو کې 

په افغانستان کې عربان لیدلي نه دي. دا خبري د جوبایډن اندیښنه تایید کړه. القاعده په حقیقت کې د پاکستان ستونزه وه او ده. 

 ګړې موخه څه ده؟ ځوابونه مختلفکې جوبایډن د ټولو امریکایي سرتیرو څخه وپوښتل: په افغانستان کې د ج په دغه جریان

ې چ ډیرو سرتیرو ځواب دا وو . د القاعدې د له مینځه وړولو څخه د افغانستان تر بیا رغونې پوري ځوابونه وویل شول.وو

کې چې بارک اوباما غوښتل د افغانستان په جګړه  همدغه دلیل وموخه څرګنده نه وه. موږ نه پوهیږو. د دغه لویې جګړې 

خپله ستراتیژي عملي کړي او هم به د پاکستان رول د افغانستان په جګړه کې عیار کړي. د جوبایډن سفرونه پاکستان او 

ه ده او جګړې موخه څکې د افغانستان ته په سپینه ماڼۍ کې د بحثونو له پاره نوي چاپیریال رامینځته کړي: په افغانستان 

نګه باید د ټاکلي موخې بریالیتوب ته ورسیږو؟ کله چې جوسیف بایډن او سناتور، لینډسی ګراهم د سفر څخه امریکا ته څ

( نیټه یې د بارک اوباما سره وکتل. دوي بارک اوباما ته وویل کله چې موږ د ۰۴زکال د جنوري په ) ۶۱۱۹وګرځیدل، د 

                                                           
Bob Woodwards - ۰۹۳ 

Obamas Wars - ۰۹4 
Lindsey Grahams - ۰۹5 

 

 
David McKiernan - ۰۹۰ 
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د جګړې د موخې په باب پوښتنه کوو، لس مختلف ځوابونه اورو. امریکا د افغانستان په جګړه  تانافغانسخپلو سرتیرو څخه د 

کې د اتومات پیلوټ په څیر دي. اوباما وویل چې موږ نه شو کوالی د اتومات پیلوټ په توګه وچلیږو، خو په ټینګه یي وویل 

یکا نوی ولسمشر، بارک اوباما خپل د ای اف پک ( نیټه د امر۶۰د مارچ پر ) چې زه باید لومړي حاالت قابو کړم.
۰۹8
)دا  

 . د ستراتیژي د جوړولو لهکړلهغه ستراتیژي وه چې د افغانستان او پاکستان له پاره جوړه شوی وه.( ستراتیژي معرفي 

رکړی یي و . ډیرو کسانو په امریکا او مالتړو هیوادونو کې چې ډیري قربانيتنو په میاشتو میاشتو کار کړی وو (8۱پاره )

ه او زموږ نارین ، یوه ساده پوښتنه یې درلوده: زموږ موخه په افغانستان کې څه ده؟ ډیر کلونه دا پوښتنه کیږي چې ولېوي

ښځې هلته جګړه کوي او وژل کیږي؟ بارک اوباما وویل چې خلک د یو درست ځواب د پیداکولو حق لري او عالوه یې کړه: 

وپوهیږي چې موږ یوه څرګنده موخه لرو: موږ باید په پاکستان او افغانستان کې پر القاعده  زماهیله داده چې د امریکا خلک» 

ویدیزو بارک اوباما د ل« او د دوي د بیرته راګرځیدلو، پاکستان او افغانستان ته په راتلونکي کې مخه ونیسو. بریالي شوو

 ه نه د طالبانو سره.هیوادونو د جګړې کولو موخه روښانه کړه چې جګړه د القاعدې سره د

کله چې ډنمارکي سیاسي  په همدغه وخت کې د ډنمارکیانو هڅې د لومړی ځل له پاره په هلمند کې یو ډول ازموینه وه.

، پریکړه شوی وه چې د دغه پالن پایلې یو زکال هلمند پالن تصویب کړي وو ۶۱۱8ګوندونو یو کال مخکې د حکومت د 

 ۶۱۱8ن ته وړاندې شي. ملکي او پوځي کارپوهانو ډیره اندیښنه درلوده چې موخه د کال وروسته وارزول شي او پارلما

کارپوهانو ارزونه وکړه چې د کار پایلې د مختلفو کارپوهانو مرکزي ادارې  زکال له پاره ډیره دقیقه او ځانګړې ده.
۰۹۹
او  

عملي اغیزي او د حاالتو ثبات د جګړې په د بهرنیو چارو وزارت ته یوه اړتیا ده، د دي پر ځای چې د پالن د عملي کولو 

زون کې وارزول شي او ورباندې پوه شي. د ارزونې په لومړی رپوټ کې څرګنده شوه چې ډنمارک په روښانه توګه په 

( نیټه د دغه محرم رپوټ ۰۳زکال د فبوري په ) ۶۱۱۹هلمند کې خپلو موخو ته رسیدلي نه دي. د پولیټکن ورځپاڼې د 

( نوی ماشومان ښوونځیو ۶۱۱۱۱په هلمند کې باید د کال په جریان کې ) امیدي پارولي. کړه. لوستل یي نامحتویات خپاره 

. باید د نجونو شمیره هم په ښوونځیو کې زیاته شي. ( اضافه ماشومانو ښوونځي پیل کړل۲۱۱۱الړ شي. خو یوازې )ته و

شي، خو د معلوماتو له مخې حکومت پر کابل کنترول لري خو بریالي نه شول. امنیتي شرایط د کال په جریان کې باید ښه 

( ولسوالیو او مهمو ښارو څخه نیمایې یي د دولت ۰۳او لویدیز پوځیان د هلمند پر نیمایي برخه ولکه لري. په دی مانا چې د )

دې دي، خلک هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې الن په الس کې دي. د همدغو سیمو او ښارو خلک د حکومت قوانین مني.

د کښت له پاره ورکول شوی واي. ولې باید بزګرو ته د تریاکو د کښت په بدل کې نورمواد  یې په کمزوري ډول مالتړ کوي.

زکال کې د ډنمارکیانو د  ۶۱۱8په همدي ډول په  زکال کې د تریاکو کښت د نور افغانستان په پرتله زیات شوو. ۶۱۱8په 

د همدغه رپوټ د لګښت اعداد د بهرنیو چارو وزارت، د پرمختایي چارو  ورسیدي.جګړې لګښت یو میلیارد کرونو ته 

وزارت او د کورنیو چارو وزارت لخوا بحث ورباندې ونه شوو. موګنس لویکه ټافټ، کیڼ راډیکال او د ځان ساتو 

ت ډیر دا حال»ویل: فټ و)کنسرویټوو( ګوندونو د ډنمارک د شتون او تالښ څخه په هلمند کې مالتړ وکړي. موګنس لویکه ټا

زکال کې د ټول افغانستان امنیتي وضعیت پر شاه تګ وکړي. موږ پر ته د دي چې غاښونه  ۶۱۱8خو په خواشینونکي و 

د کین راډیکال لوړ پوړي غړی، مورټن « کښیکاږو بل څه کوالی نه شوو. موږ د همدغه وضعیت څخه تښته کوالی نه شوو.

هیلویګ پیټرسن 
۶۱۱
ډنمارکیانو په حاالتو کې بدلون راوستلي دي. که ډنمارکی پوځیان هلته نه واي، »ې: نظر درلودي چ 

د ځان ساتو یو لوړ پوړي « دا باید په یاد ولرو، او زه ترجیح ورکوم چې د موخو یوه برخه عملي شي. حالت به څنګه وای؟

 غړی، ټوم بیهینکه
۶۱۰

موږ اړ یو چې زغم ولرو تر څو   .«ازادي بیه ده. څه شي چې دي، هغسي دي دا د»اعالن کړل:  

باوري شوو چې حاالت بیرته پخواني حالت ته نه ګرځي. ولې باید وویل شي چې د غوښتنو او موجودو واقعیتونو تر مینځ 

یو واټن شته. په ایډیال )خیالي غوښتنو( کې ستونزه نه شته،  خو واقعیتونه بیانوي چې خیالونه به ژر په عمل کې پیاده نه 

سوسیال ډموکراټانو د بهرنیو چارو پخواني وزیر، موګنس لویکه ټافټ وویل: هلمند ته د ډنمارکیانو ورتلل د دي باعث  شي. د

وګرځیدل چې ډنمارکي سیاستوال اړ باسي چې یوه ستراتیژي جوړه کړي، لکه بارک اوباما چې په امریکا کې ورته کړنه 

و باندې خبري وکړي. ځیني اعداد په وروستۍ شیبه کې ښه شوه، مخکي وکړه. یوه اونۍ تیره شوه، وروسته حکومت پر پایل

د بهرنیو چارو د وزارت مسولو لوړپوړو چارواکو په تر دي چې رپوټ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمسیون ته وړاندې شي. 

نځیو ته تللي دي زکال په پیل کې د پخوا په پرتله لږ ماشومان ښوو ۶۱۱8وروستۍ شیبه کې رپوټ په الس راوړي چې د 

( زیاتو زده کوونکو تلل ښوونځیو ته د کال په پیل کې ښه ۲۱۱۱کوم چې افغانانو یي شمیره ښوولي ده. په همدغه خاطر د )

 ۶۱۱8پایله ګڼل شوی وه. د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمسیون تر غونډې وروسته 
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و او موږ د ټولو هغو بریدونو ځواب ورکړ ال په افغانستان کې یو سخت کال واڼه. وزیر وویل: سږکزکال یو بریالي کال ونه ګ

 د حاالتو خرابوالی تجربه کړي. کوم چې پر موږ شوی دي. د دفاع وزیر، سیون ګیده عالوه کړه چې: موږ

شمیر افغانانو زیاتي ستونزې یو ډیر  .پسرلي کې د حاالتو څخه راضي نه وزکال په  ۶۱۱۹جګړن حاجي اسمارایې د 

. دري کاله مخکې د لوی الرې د ساتلو وموړي د ښار د شتمنو کسانو څخه و، مګر د تجارت کار نور سم نه ودرلودي. ن

ځانګړي پولیس د حامد کرزي د فرمان له مخې منحل شول. دا موضوع د حاجي اسمارایي له پاره یوه لویه ستونزه وه. د 

ختلفو پوستو کې په مد سړک په اوږدو کې ( سرتیري درلودل چې ۶۱۱د مشر په توګه نوموړی ) سړک د ساتلو د پولیسو

د سړک د ساتلو د پولیسو د کړنو څخه په ټول هیواد کې شکایتونو شتون درلودي. څو ځله د الریو  .ځای پر ځای شوی وو

یستلو څخه چې د سړک د امنیتي پوستو څخه ، ځکه دوي د پولیسو د زیاتو بډو اخاخ اعتراضونه وکړلموټرانو چلوونکو پر

داسې خبري کیدلي چې د ټولو ستونزو سره سره همدغه حالت د طالبانو تر وخت ښه دي. دخلکو  به تیریدل، شکایت درلودي.

فشار حامد کرزي اړ ایستي چې د سړک د ساتلو د پولیسو ګروپ منحل کړي. د انګلیسانو د یو بی پری څیړنیز ګروپ 
۶۱۶
 

ـ  ۶۱۱۱۱۱ه کړه چې فساد او بډي اخیستل د زغم تر کچې زیات شوي دي. د پخوانیو جګړه مارو یو مشر د )هم روښان

( ډالرو پوري د کورنیو چارو وزارت ته بډي ورکړی چې د همدغې لویې الرې امنیت د خپلو وسلوالو کسانو په ۳۱۱۱۱۱

د جګړه مارو نوموړي مشر د بډو ورکولو په بدل  وه.واسطه وساتي، وروسته د نوموړي وسلوال کسان د پولیسو یوه برخه ش

شتي ، د موټر چلونکو څخه د میاه چې په څو پوستو کې تنظیم کړي ووکې انتظار درلودي چې د خپلو وسلوالو کسانو په واسط

ال یې او لومړی ک د ولسمشر فرمان ته اعتناء ونه کړلحاجي اسمارایي  ( ډالرو پورې عواید په الس راوړي.۴۱۱۱۱۱تر )

داسې دوام ورکړي لکه هیڅ چې پیښ شوی نه وي. د نوموړي نفر د پولیسو په یونیفورم کې ګرځیدل او په پوستو کې د 

موټرچلونکو څخه پیسي اخیستلي. انګریزي او ډنمارکي پوځیانو نه غوښتل چې د نوموړي په چارو کې السوهنه وکړي او د 

پولیسو ته د کابل څخه معاش نه ورکول کیدي او د چلوونکو څخه د پیسو  پیسو اخیستل یې متوقف کړي. د حاجي اسمارایي

 راسیدلو مخکي د مابیني کسانو له را اخیستل هم باوري سرچینه نه وه ځکه یو مقدار پیسي تر ګرشک پوري د موټرانو تر

کال په مني کې د ولسمشر ز ۶۱۱8اشونو پوري وتړل شوو. د عخوا اخیستل کیدي. د پیسو اخیستلو مقدار په لوړه کچه په م

ستونزه همدا شان ډیره نه وه ځکه نوموړي د  فرمان اغیزه وښندله او حاجي اسمارایي د پیسو اخیستلو څخه الس پر سر شو.

مشرانو  يهرې اونۍ په امنیتي غونډو کې چې د امنیت
۶۱۳
په غونډو کې  لخوا په ګرشک کې جوړیدلې، برخه اخیستل. 

توب . د غونډو مشرریال کې ښه ګټه ورڅخه پورته کیدلالسه کول چې د پټو مجرمینو په چاپی نوموړي ګټور معلوماتونه تر

. د غونډې ډنمارکي مشر نه شوای کوالی چې د حاجي وپ د مرستیال قوماندان پر غاړه ود ډنمارکیانو د جګړه ایزه ګر

جګړه وه، لومړي باید ډنمارکیان پوهیدلي  ( وسلوال په یوه ځل د دروازې څخه وغورځوي. د دا ډول چارې پایله مخامخ۶۱۱)

زکال په پسرلې کې د امنیتي ګروپ لخوا پر حاجي  ۶۱۱۹واي چې د حاجي او د هغه د وسلوالو سره کومه کړنه وکړي. د 

( ۲۱۰. په لښکرګاه کې د مختلفو پلمو په واسطه مو وکوالی شوای چې د حاجي وسلوال اړ باسو چې د )فشار راوړل شوو

غه ړل. په دت وساتي. د دغه سړک یوه برخه په دښت کې تیره شوی وه او لښکرګاه یې د عمومي قیر سړک سره تالرې امنی

، چې حاجي او د نوموړی وسلوال یي ډیرخفه کړه خو ډنمارکیانو ځکه اندیښنه نه درلوده چې یوه سیمه کې ډیر طالبان وو

ځیانو مشر، ډګروال ینس اوله روسن یونسن موده د حاجي څخه بیغمه شوه. د ډنمارکیانو د اومې ډلې پو
۶۱4
زکال  ۶۱۱۹د  

ته د حاجي . پرماتو سره د اړیکو ټینګولو مسول ود فبوري د میاشتي څخه د ډنمارکیانو په استازیتوب د افغان سیمه ایزو مقا

د ګرشک زکال کې  ۶۱۱۰چې ډنمارکیانو په  د ګډون څخه د امنیتي ګروپ غونډه د ډنمارکیانو له پاره په زړه پوري وه. کله

خولي یې پر سر کول، د ډنمارکیانو د څارګرې  هد سیمې مسولیت واخیستي د دغه لنډې پولیسي جګړن څیره چې پیک دار

د حاجي اسمارایې ستونزه د افغانستان د  ادارې د هغه لست په سر کې ځای درلودي چې په فساد کې برالسۍ ښکاریدي.

چې په میلیاردو ډالرونه افغانستان ته د پرمختیایي پروژو او پوځ له پاره پانګونه وشوه،  حاالتو په پرتله وړه خبره وه. کله

ګرشک او کندهار تر مینځ د وړې امنیتي پوستې، سیمه ایزو واکدارانو او په  د فساد هم په بیساري کچه پرمختګ وکړي.

نو ته یي پوهیدل او پیداکول ستونزمنه چاره وه. په د واکدارانو تر مینځ د ملګرتوب لړۍ ټینګه وه چې موږ ډنمارکیاکابل کې 

ګرشک کې د ډنمارکیانو د څارګرې ادارې عمومي څار د واکمنو اشخاصو پرکړونو، کورنیو اړیکو او د دوي اړیکې د پټو 

ولیت په سپه ګرشک کې د ډنمارکیانو د م له وه.یجنایتکارو شبکو سره د ډنمارکیانو د جګړه ایزه ګروپ له پاره یوه مهمه وس

سیمه کې د لسو مقتدرو کسانو د اړیکو او کړونو تشریح د ډنمارکیانو له پاره ځانګړی دردونکي نه وه. د ښار د پولیسو 

چې د پریکړو توان یي نه درلودي. د قوماندان مرستیال، عبدالرزاق د جنایې چاپیریال  وماندان، فاروق ډیر کمزوري سړی وق

کیدي. دوه وړونه هم په لست  سره ستومانه کوونکي اړیکې درلودې خو نوموړی د جګړې په وخت کې یو فعال همکار ګڼل

په بیله توګه خپل سیمه ایز وسلوال تر  کله چې د ایساف ځواکونه هلمند ته راغلل، حاجي قدوس او مال داود هر یوه .کې وو
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 موږ ته کافي کنترول الندې درلودل. زموږ ارزونه داسې وه چې د دوي ګډ کار کول د مخالفت کولو پر ځای ګټوره چاره وه.

دغه پالیسي په ټول افغانستان وه چې د طالبانو، د نشه ای توکو د قاچاق وړونکو او نورو مخالفو ګروپونو سره وجنګیږو. 

انګریزانو د افغان امنیتي ګروپ ته د  خپل د وسلوالو څخه شخصي امنیتي کمپنی جوړه کړه. . مال داودکې مخته وړل کیدل

( ډالره ورکولي چې د پرایس کمپ امنیت وساتي. په حقیقت کې د همدغو وسلوالو خوله یي ور بنده کړه ۰8۱۱۱میاشتي )

و پر دوي باور نه درلودي نو ځکه هر څه یي خپله کنترولول. دغه افغان چې ځانونه ارام ونیسي. انګریزانو او ډنمارکیان

د دوي   .هیروین او یا چرس استعمال کړی وو امنیتي ځواکونه همیشه د راتلو او تللو په وخت کې نشه ښکاریده، دوی به

ر بل نې او د ریګو کڅوړې یو پي شود لرګو، خاشو ټوټې، د ودانیو پات توګهامنیتي پوسته چې د الری پر سر وه، په نامنظمه 

سره پرتي وي. د ډنمارکیانو یوه لویه اندیښنه لیري شوه چې مال به د چا سره اړیکې نیسي او ګډ کار به ورسره کوي. عیني 

 ومیتود د نوموړي د ورور حاجي قدوس سره وکارول شوو. د حاجي قدوس وسلوالو ته د پولیسو د همکارانو لقب ورکړل شو

بیا هم همدغو وسلوالو ډنمارکیانو ته ستونزې جوړولي ځکه بزګران چې  .پوستې ورکړه شوې جنوب کې څو او د ګرشک په

تن بل د قدرت څښ ښار ته د سودا رانیولو له پاره راتلل، پیسي یې ورڅخه اخیستلي. د سیمه ایزو واکدارانو په ډله کې یو

، چې موږ په خبرو کې اچ کی ام حاجي خان محمد و
۶۱5
. نوموړی د ښورکي لورې ته ډیره مځکه درلوده ادولوپه نوم ی 

چې بزګرانو د هغه په مځکه کې تریاک کرل. ځینې کسانو ویل چې نوموړی د هلمند والیت په کچه د تریاکو لوی قاچاق 

 ېحاجي خان محمد په کابل ښې اړیکې درلودي. کله به چې نوموړي په خپله ښکلې بنګله کې نه وه، په کابل ک وړونکي دي.

یې ژوند کاوه. د حاجي خان محمد بنګله چې د قیر سړک په څنګ کې پرته وه، ډیره ښکلې او لوکسه وه. بیا هم ډنمارکیانو 

هغه شپږ میاشتي پر ارامه پریښودي. دغه چاره زموږ د واقعي سیاست سره په ټکر کې وه. د ډنمارکیانو د شپږمې ډلې مشر، 

چې زه نه پوهیږم د حاجي خان محمد په ناڅاپې ورکیدو سره به د واک په  ویلی وونسن مخکې ژورنالیستانو ته کیلډ کریستی

بالنس کې څه بدلون راشي. د هرې تشې ځای به د نورو بازیګرانو په واسطه ډک شي او یا به خپل منځي جګړې پیل شي 

ینس اوله روسن چې موږ  دغو بازیګرانو په شتون کې کافي وتر څو د نوموړي شتمني او تجارت په الس کې واخلي. د 

یونسن یوازې پری نږدو. د افغان لوړ پوړو چارواکو سره په غونډو کې موږ هیڅکله په ښکاره د حاجي یسمارایي پر ضد 

د یوه کس د قدرت ښودلو د درناوي په خاطر  بریدګره چاره نه تر سره کوله. هیڅوخت د ښکاره ټکر وړاندوینه نه وه شوي.

ونه کي جګړن په تړاو ډیر معلوماتونو په غونډه کې د لنډه ګون و نه ښیوو. د ښار د پوځي مسایلو د ارزموږ اړینه ګڼله چې غبر

ا خو بی . حاجي یسمارایي پوهیدي چې ستونزې لرېد څارګرې ادارې په لست کې شامل والسته راغلل ځکه نوموړي زموږ 

زکال په پسرلې کې د نوموړي پر امنیتي نفرو  ۶۱۱۹د ( لمبر سړک د امنیت ساتلو ته یې دوام ورکاوه، تر څو ۲۱۰هم د )

 زیات فشار واچول شوو، یانې د دندې څخه وغوزول شول.

د ایټالیا صدراعظم، سیلوو بیرلوسکوني 
۶۱6
چې د ټلیفونې خبرو د اوریدلو له پاره په یوه غوږ کې ګوته ونیسي تر څو  اړ و 

.( نیټه د ناټو د جوړولو ۴. او ۳د اپریل د ) موزیک د ګروپ د ساز په شتون کې خبري واوري. پوځي مارش د جرمني د

( کالیزه نمانځل کیدل او د ایټالیا صدراعظم په دوهمه ورځ وینا اوروله نو ځکه یي په ټلیفون کې خبري کولي. د جرمني ۲۱)

صدراعظمه، انجیال میرکل 
۶۱۰
لوسکوني د ناټو د بیرغ د یوې پایې  غیدله خو سیلوو بیرپه قهرجنه لهجه د ایټالیا په تړاو ږ 

د ( متره اوږده پل ۳8۰. نورمشران پر )ټلیفوني خبرو ته یې دوام ورکړی ووڅخه تر بلي تګ او راتګ کاوه او  )ستنې(

 سټراسبورګ
۶۱8
چې د فرانسې په برخه راهینین 

۶۱۹
کې پروت دي. د پل په مینځ کې مشرانو د فرانسې د جمهور ریس،   

نیکوالس سرکوزي 
۶۰۱
کوم چې  ،وول د اروپایانو د ورورګلوي سمب غونډه تر دوهمې نړیوالۍ جګړې وروسته سره ولیدل. 

او  اوند وهم ختحلیل په تړاو د لوړ فسیلوو بیر لوسکوني د نورو د اجرأتو د  د ناټو پوځي پکټ ترجګړې وروسته جوړ شوو.

اسموسن دا ډول کړنه نه خو د ډنمارک د صدراعظم، اندریس فوک غ ينې شهرت درلودهپه هره موضوع کې د السو

ځي مخکې د په دغه ورځ د ډنمارک صدراعظم یو دلیل درلودي چې د حالت څخه راضي واوسي. ځکه دوي ور خوښیدل.

. د اندریس فوک یید عمومي مشر په توګه نوماند شوی اټو چې ته )د ډنمارک صدراعظم( د ن ناټو سفیر ورته ویلي و

 ن کنترول نه لري. حاالت داسې ووغاسموسن په سیاسي ژوند کې دا یوه لویه پیښه وه، لکه پر یخک چې ښویږي او د ځا

 ي خو بله شیبه به ښکاریدل چې چانس یې د السهچې یوه شیبه به فکر کیدي چې د ډنمارک صدراعظم د ناټو مشر کیږ

(  تر چاپولو وروسته د ډنمارک رسم کړی وو انوورکړی دي. د پیغمبر د انځورونو )ژ: د محمد ص انځورونه چې ډنمارکی

رک لویه ستونزه د ترکیې ، نو ځکه د ډنماد السه ورکړي وو ارک صدراعظم په اسالمي نړۍ کې محبوبیتبیرغ او د ډنم
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۰۱ 
 

سره وه. په ترکیه کې ښۍ اړخه ګوند 
۶۰۰
مني چې د اسالم پالو . )دغه ګوند اسالمې ریښې لرې خو دوي دا نه واکمن و 

چې امریکا،  ترکیه داسې وړوکی هیواد نه و . د بل لورېوود نوي عمومي مشر په تړاو همږغې هیوادونه  مالتړ کوي(. نور

او د  لريم په ناټو کې غټ مقاالمان، انګلیستان، فرانسې او ایټالیا پر ځای کښینولی وای. په پوځي لحاظه ترکیه دوهم 

ډنمارک  د او اسالمې نړۍ تر مینځ یي اړیکې ټینګي کړی دي. وپه لحاظ یوازنی هیواد دی چې د لویدیز موقعیت  جغرافیایې

د صدراعظم موقف د ترکیې غړیتوب په اروپایې ټولنه کې هم ستونزه جوړه کړی وه ځکه ډنمارک د ترکیې د غړیتوب سره 

په ډنمارک کې د کردانو تلویزیوني چینل  خالفت درلودي.په اروپایې ټولنه کې م
۶۰۶
ځکه  هم د ترکیې د قهر سبب شوی و 

ټولو  خو په ترکیه کې تر نوروژ:کوم چې په کردي ژبه یې د ترکیې لږکیانو کردانو ) چینل مرکز په کوپنهاګن کې ود دغه 

چې دغه تلویزیوني چینل د پ ک ک  يځایونو کردان زیات دي( ته خپرونې کولي. د ترکیه حکومت باور درلود
۶۰۳
 

دغه ګوند د کردانو د کار د ګوند په نوم یادیږي چې سیاسي او پوځي جوړښت لري. په  ژ:ترهګریز ګوند قوي بازو دي. )

چې اوس په ابدي بند محکوم دي. نوموړی ګوند امریکا او مالتړو لویدیزو  جوړ شوو، مشر یي عبدالله جوالن وزکال  ۰۹۰8

بیا هم اندریس فوک غاسموسن هڅه ونه کړه چې د ترهګرو تلویزیوني  د ترهګري په لست کې ځای کړي دي.(هیوادونو 

چینل بند کړي. صدراعظم د محمد ص د انځورونو د رسمولو د موضوع په ډول د تلویزیوني چینل موضوع هم د بیان په 

ي. ټولې پورته یادي شوي موضوعګانې د ددي ترکیې او ډنمارک اړیکې زیانمني شوازادی پورې تړلي وګڼل نو ځکه د 

سبب شوي چې ترکیه په کلکه د ډنمارک د صدراعظم د نومولو سره د ناټو دغه مهم مقام ته مخالفت وکړي. د دود له مخې 

وس کزینو په لوکسترینه ځای، کورهاد کاري ورځي ماښامنۍ 
۶۰4
کې د مشرانو د پیاده ګښت څخه یوه ورځ مخکې جوړه  

چې د ډنمارک  انتظار لرمپه بشپړ باور زه  میرکل په عامه غونډه کې ویلې وه،لمان صدراعظمې، انجیال شوی وه، د ا

اندریس فوک غاسموسن » صدراعظم د ناټو د عمومي منشي په توګه ووینم. د المان صدراعظمې دا ډول خپل نظر بیان کړي: 

یي کړم چې غړي هیوادونه نوموړی ته د هوکي وټ ورکړي. یو ایډیال نوماند دي، هر هغه څه چې زما په توان کې وي، وبه 

د المان د صدراعظمې دغه قوي مالتړ بیا هم « کله چې فوک غاسموسن د ناټو مشر شي، نوموړي به ډیر قوي مشر وي.

 ړيکترکیه راضي نه کړه. ټوله شپه د اندریس فوک غاسموسن مالتړو مشرانو د ترکیې د ولسمشر، عبدالله ګل سره خبري و

. د سیلوو بیرلوسکوني هغه ټلیفوني خبرو چې نور مشران د رهین پر څنډه ګرځیدل خو خو هغه خپل پر پریکړه ټینګ و

یسیپ تیپ قوي صدراعظم، ربیرلسکوني په ټلیفون کې خبري کولې، ستونزه حل کړه. د سیلوو بیرلوسکوني سره د ترکیه 

اردوګان 
۶۰5
فوک غاسموسن نصیب په انقره کې د ریسیپ تیپ اردوګان په  په ټلفون کې ږغیدي. په حقیقت کې د اندریس 

دا څرګنده نه شوه چې سیلوو بیرلوسکوني د تیپ اردوګان سره پر کومو موضوعاتو خبري وکړي خو  السونو کې وو.

 شنونکي وایي چې سیلوو بیرلوسکوني اردوګان ته د ناټو د مرستیال د څوکۍ وړاندیز وکړي. د مرستیال څوکې د ناټو د

 .ل د ناټو د عمومي منشي په توګه ود دغه وړاندیز بیه د اندریس فوک غاسموسن من جوړیدو څخه راوروسته د ایټالیا وي.

کیه باندې فشار ته دوام ورکړل شو. کله چې د ناټو د غړو کله چې د رهنین پر څنډه رسمي مراسم پای ته ورسیدل، پر تر

( دقیقو له پاره اندریس فوک غاسموسن او د ترکیه ولسمشر ۴۲ارک اوباما د )مرکز ته ورسیدل، ب ېهیوادونو مشران د غونډ

 د چې د اروپا لوي هیوادونه د ترکیې لخوا د ترکیه مشر ته وویل شول سره ګوښه کوټې ته بوتلل. د اوباماعبدالله ګل د ځان 

بازار د هیوادونو اتحادیې ته منفي  ګډ د شمول په تړاو د او دغو هیوادونو غوښتل چې د ترکیېمقاومت څخه ډیر ناراضه دي 

ګل انقرې ته زنګ وواهه چې د ولسمشر عبدالله  وان بحثونه په ټپه ودروي. د ترکیېرایه ورکړي او پر دغه موضوع ر

صدراعظم، تیپ اروګان د موضوع څخه خبر کړي، خو اردوګان بیا هم نه غوښتل چې تسلیم شي. بیا نوي اوازې  ترکیې

د ماپښین لخوا څرګنده شوه چې مشرانو د  خپرې شوي او اندریس فوک غاسموسن د بایلونکي په رول کې راښکاره شو.

ډه پرانیستله او د موضوع د بریالیتوب له پاره یي نوی ګام موضوع بریالیتوب ته دوام ورکوي. د ماپښین لخوا مشرانو بیا غون

ته د بارک اوباما، انجیال میرکیل او نیکوالس سرکوزي لخوا په څرګنده ټکو داسې وویل شول: موږ به  ترکیې اوچت کړي.

 یر مسایل طرحسره ډ د ناټو نوي مشر ونه ټاکو. د ترکیېد مشرانو غونډه تر هغه وخت پوري پای ته ونه رسوو تر څو چې 

تر غونډې وروسته اندریس فوک  شول تر څو د لومړی ځل له پاره د شمالي اروپا څخه د ناټو عمومي مشر وټاکل شوو.

تر هغه وخت پورې چې پریکړه کیده، ما فکر نه کاوه چې په دغه لویه ډرامه کې به زه د ناټو مشر وټاکل »وویل: غاسموسن 

چې د اتالنتیک هیوادو مشران مجبور شوی وی چې د ناټو د عمومي منشي شوی نه وه هیڅوخت داسې اړتیا رامینځته « شم.

کلو اد ټاکلو په تړاو ځانونه باورې کړې چې ټول غړي هیوادونه راضي دي. او هیڅوخت دا ډول مخالفتونه هم د منشي د ټ

وادونو له پاره نوښت وکړي. چې د ناټو غړو هی نظر درلودی . اندریس فوک غاسموسن ایډیالپه تړاو پیښ شوی نه وو

                                                           
AK parti - ۶۰۰ 

TV -ROJ  - ۶۰۶ 
PKK - ۶۰۳ 

Kurhaus Casino - ۶۰4 
Recep Tayyip Erdogan - ۶۰5 



۰۰ 
 

اندریس  د .له پاره پانګه اچونه یو چلینج و وپا د اقتصادي بحران په وجه د پوځراندریس فوک غاسموسن ته څرګنده وه چې د ا

د  . ولېختګ وعومي منشي په توګه د ډنمارک له پاره د سیاسي او ډیپلوماسی په خاطر پرمفوک غاسموسن نومول د ناټو د 

دغه مقام د پخوانیو دوو مخکښو سیاستوالو چې یو یي، تروکیل  ګوند له پاره د ځانګړی خوښي سبب وګرځیدي.ښۍ لیبرال 

کریستنسن 
۶۰6
د اقتصادي همکاریو د سازمان  

۶۰۰
مشر او دوهم یې، پاول هارتلینګ   

۶۰8
ل متحد د کډوالو د کمیساري د مل 

. پخوا د ښۍ لیبرال ګوند څخه غاسموسن د ښۍ لیبرال ګوند غړي وو دوي هم د اندریس فوک. مشر و، یو ځانګړی ارمان و

د بهرنیو چارو وزیر، اوفه یله مین ینسن 
۶۰۹
او هنس هیکروپ  

۶۶۱
غوښتنلیک تر مرحلې ناټو د دغه لوړ مقام له پاره د د  

که ورکړل شو خو دا ځل د امریکا د ځانګړي پاملرنې له مخې دغه مقام اندریس فوک غاسموسن ته ځ .پورې رسیدلي وو

چې یوه ګرانټي وی، چې ډنمارک په افغانستان او عراق کې د جګړه ایز هیواد په توګه د نورو سره ګډ شي. )ژ: ډنمارک په 

 جګړو کې د شاملیدو اوږده سابقه نه لري.( 

ارده پنځه میلیکله چې اندریس فوک غاسموسن د ناټو د عمومي منشي مقام تر السه کړي، ډنمارک په افغانستان او عراق کې 

 مي( تنه سرتیري یې ټپیان شول. اندریس فوک غاسموسن اسال۰۱۱( سرتیري یې مړه او )۳۴کرونه په جګړې کې ولګولي، )

چې اندریس فوک غاسموسن د محمد ص د  یوه بریښنایې پاڼه کې لیکل شوی وو. د طالبانو په نړۍ او طالبان ته یو سمبول و

 ن دي نو ځکه د هغه ټاکل د ناټو د عمومي منشي په توګه به جګړه نوره هم توده کړي.رسمونو په خاطر د اسالم لوی دښم

( ډله د ۰بیا هم امیدونه وپاریدل. د ډیرو میاشتو په جریان کې ډنمارکي پوځیانو تلفات نه درلودل. د ډنمارکي پوځیانو اومه )

 وري په میاشت کې هلمند ته راغلل.زکال د فب ۶۱۱۹

روسته یانې د جون په میاشت کې ډنمارکي سرتیرو او افسرانو د احتمالي وړې معجزې په باره کې څلورنیمي میاشتي و

 توړاندوینه وکړه. دغه ډله پوځیان په هلمند کې لومړنۍ ډله وه چې تر شپږ میاشتو وروسته ډنمارک ته ورسیدل خو یو تابو

 یي هم الوتکې ته پورته نه کړي.

نوي حالت  .( تنه وژل شوی وو۲ل په ډسمبر کې )زکا ۶۱۱8چې یوازې د  ت ورکړی وو( تنه تلفا۲لې )مخکني ډنمارکې ډ

( افغان سرتیري، ۳۱زکال د وړی په پیل کې ) ۶۱۱۹چې طالبان کمزوري شوی دی نو ځکه ارام دي. د  د دي مانا نه درلودل

. انګریزانو ان کې وژل شوی ووبریدونو په جری ( ځانمرګو۲( انګریزي سرتیري په ګرشک کې د )۶یو افغان ژباړن او )

( کلنۍ جګړه ۰) د مني موسم د افغانستان په .( سرتیري تلفات ورکړی وو۶۲پوری ) په ټولیزه توګه د فبوري څخه تر جون

تر  ل، د تیر کاد ناټو او افغان پر پوځونو شوی وو. د ملل متحد د شمیرې له مخې د بریدونو تعداد چې کې بدترین موسم و

چې شمیره نور هم د زیاتیدو په حال کې وه.  دونه راجستر شوی ووی( بر۰۱۱. د مي په میاشت کې )میاشتي زیات ووخرابي 

چې وروسته دغه اصطالح په هلمند کې د نورو بهرنیو  نمارکي طالع په خاطر ژغورل شوی وود ډنمارک پوځیان د خپل ډ

ده د پخوانیو دوو ګروپونو په ډول وه. تر ټولو مهمه دنده یې په د ډنمارکي اوم ګروپ دن سرتیرو کې تر مینځ ډیره یادیدل.

ګرشک کې د امنیت ټینګول وه. ډنمارکي او انګریزي سرتیرو د ګرشک په سهیل کې د ارماډیلو، سنډ فورډ او کین د پوځي 

شي  ن ونه کوالیچې په ځانګړی توګه امنیتي حالت دلته جوړ شي تر څو طالبا نو سره نژدي موقعیت اختیار کړی ووکمپو

زکال د جون پر  ۶۱۱۹د طالبانو بریدونه تر سره کیدله. د ډنمارکیانو ته نژدې خو بیا هم د ګرشک په ښار کې نفوذ وکړي. 

 ( نیټه یوه ډله ډنمارکي۰۶)

. دوي یو لوي ږغ واوریدي، وروسته یې ولیدل چې پر عمومي سړک ایس کمپ د لیدلو له پاره راغلي ووژورنالیستان د پر

ې ځانمرګي نډه توګه وویل چافسر په انګریزي ژبه په ل د شپې په تیاره کې زیاتیدلي. یو د اور لمبې پورته کیږي. د اور لمبي

. نوموړی افسر عالوه کړه: موږ تر اوس پورې نه پوهیږو چې ځانمرګي برید څومره خطرناکه دي، خو کیدالی شي برید و

وغتون ر ان چې بله دنده و نه لري، باید په بیړهتاسو څخه غوښتنه لرم، ټول هغه کسچې زیاتو نفرو ته اړتیا وي. نو ځکه زه س

یو بل هیبتناکه ږغ واوریدل شوو. ژر اوازه  ته والړ شي. پالستیکي دستکښې په السو واغوندي او امر ته انتظار وباسي.

ق رایت کړي دي نو ځکه یو په بل پسی انفالژر د تیلو نورو ټانکونو ته ستیلو یو ټانک اور اخیستي او اور خپره شوه چې د 

چې د مال داود د امنیتي کسانو څخه یي په شپه کې د امنیت غوښتنه کړی  روان د ناټو د ځواکونو له پاره ووکوي. د تیلو کا

ې ک وه چې د لوي الرې پر سره یې امنیتي پوستې درلودي. د دوي امنیتي پوستې د کمپ پرایس څخه تر دوه کیلومتره لږواټن

واړه  ،تر څو د ټپیانو سره مرسته وکړي. پوځي امبوالنسونه ژورنالیستان پوځي روغتون ته والړلپرتي وي. سرتیري او 

خت . سپه واسطه سره بیل شول نړسانو، څنګ ته ودریدل. ټپي افغانان د ون ته چې د کانتینرانو څخه جوړ وپوځي روغت
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دردو د لږولو له پاره مورفین د خولې د الرې ورکړي. د اور لمبې اسمان ټپیان ژر روغتون ته وروړل شول تر څو د سختو 

ر ډیهغه کسان چې  ته پورته کیدلي. لومړنۍ چورلکه د باستون د کمپ څخه چې لږ واټن یې درلودي، هوا ته پورته شوه.

 ند روغتون مځکه پریولل، څلور افغانان شهیدا نړسانو( بجو ۶۶. د شپې پر )سوځول شوی وو، باستون کمپ ته انتقال شول

یوه ډنمارکي ډاکټر ژورنالیستانو ته وویل چې په روانه میاشت کې دا څلورم ځل دي  .او تر لسو زیات افغانان ټپیان وو شول

. لودوو ناوړه حالتو سره مخامخ ش دوې ورځې وروسته ډګروال ینس اوله روس یونسن د چې دا ډول پیښې رامینځته کیږي.

په  چې رچینو څخه معلومات ورته رسیدلی ووایا باید نوموړي په ګرشک کې د امنیتي ګروپ غونډه وځنډوي؟ د مختلفو س

مو ره د ګرشک ښار د خپلو مهله پا ود بریدون )دوبي( ګرشک کې به یو یا څو ځانمرګی بریدونه تر سره شي. طالبانو د وړي

چې پر امنیتي غونډې ځانمرګی  و له مخې طالبانو پالن جوړ کړی وو د معلوماتان. د څارګرو ادارو د افسررکز ګڼلی وموخو م

 ،چې د کنترول مرکز وبرید تر سره کړي. د غونډې وخت د افغان پولیسو او پوځیانو له لوري د روسانو په زړه ودانې کې 

نورو ډنمارکي افسرانو، ډنمارکي  په غونډه کې د ډګروال ینس اوله روس یونسن څخه عالوه څو .( بجي ټاکل شوی و۰۲)پر 

زمن نو د برید له پاره ډیر ستونژورنالیستانو، د ښار د پولیسو مشر، ښاروال او ولسوال ګډون کولو. د کنترول مرکز د طالبا

چې د محلي امنیتي  برخو څخه پیژندل شوی میتود دا و . نوموړي د پهردارانو شمیر زیات کړي. خو د افغانستان د نوروو

کو څخه مرسته وغوښتل شي. ولې د جامو اغوستل هغه ګټوره چاره وه چې د طالبانو بریدګر د ناټو پوځیانو او د دولت چاروا

استازو ته نژدي راتلل. بیا هم د ډګروال ینس اوله روس یونسن پریکړه ځانګړی نه وه. که ډګروال غونډه ځنډولي وای، د 

لبانو د ډنمارکیانو د غونډې پر پالن جوړونه اغیزه لري. دا کړنې محلي ډنمارکیانو کمزوري یې ښودل او څرګندیدل چې طا

ل دا په همدي ډو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته ور په ګوته کول چې د ډنمارکیانو د پوځیانو پر غښتلتوب بی باوره شي.

 ر ډنمارکیانو یي هم د روحياوازې په ښار کې خپریدلي چې کیدالی شوای د ډنمارکیانو د کمزوري څرګندې نښاني شي او پ

 ،طو چې یوه نقطه یې د غونډې ځای ومسخره دا وه چې د څو ځانمرګو بریدونو تهدید پر مختلفو نق لحاظه ناوړه اغیزه کوله.

. طالبانو ډیر لږ چانس درلودي چې د ایساف د افغانستان د مختلفو سیمو څخه وواوازې وي. په ګرشک کې امنیتي ځواکونه 

ل او یا یې هم ړه کچه د سړک پر غاړو مینونه ښخونو ځکه یې په لو برید تر سره کړي.مخامخ قوي سرتیرو پر ډیرو او 

ډګروال ینس اوله روس یونسن غونډه وځنډول. د ځاني تلفاتو خطر دومره زیات ښکاریدي  ځانمرګي بریدونه تر سره کول.

انفالق ږغ واوریدل شو.  د بازار څخه د یوهبجې ( ۰۰:۳۱پر ) نو بهتره وه چې د تهدید په مقابل کې انعطاف وښودل شي.

ولیس پر یو موټرسایکل شکمن شوی ډګروال ینس اوله روس یونسن ارزونه دقیقه وه چې تهدید یې جدی ونیوي. دوو افغان پ

ه ت او غوښتل یي چې کنترول یې کړي. د موټرسایکل خاوند ځان ارام ونیوي. کله چې پولیس ورنژدي کیږي، هغه ځان و

کی یي د تیلو څخه ډکه وه. د پرایس کمپ روغتون بیا تیاري ونیوي چې د ټپیانو اخیستلو له پاره تیار وي. نټا انفجار ورکوي.

ر د بغرا د کانال پ . د کمپ څخه د یو کیلومتر په واټند انتظار په وخت کې یو انفجار پرایس کمپ ته نژدې واوریدل شوو

. یو سپین ټویوټا پایکپ موټر په لوړ سرعت د ریګو په مینځ کې د کمپ د ه شولپورت څنډه د سکرو په ډول تور دودونه

د دروازې پهره  . د موټر د چټک سرعت څخه ډیري دوړې پورته کیدلي.تیزې دروازې په لور په حرکت کې وجنوب خ

ورته ځنګون کیچ شول او په دی  . سرتیريال هم په چټکتیا پر مخ راروان و دارانو موټر ته د دریدلو اشاره ورکړه خو موټر

یو نفر  او یګمان چې ځانمرګی بریدکوونکي به وي، نو یي غوښتل ډزې ورباندې وکړي. په وروستۍ شیبه کې موټر ودرید

اشي، هلته امبوالنس منتظر والړ یي پر کټ د موټر څخه راکښته کړي. افغانانو ته اجازه ورنه کړه شوه چې د کمپ دننه ته ر

او په پښتو ژبه یي څه وویل چې موږ ورباندې پوه نه  یو تور رنګه سړي چې سوځول شوی و، پروت و دې. پر کټ بانو

یبه راورسیدله. دوه حالته خو د باسټون د کمپ څخه الوتکه په همدغه ش ژوندې پاته کیدلو چانس ډیر لږ و شوو. د نوموړي د

خپله یي او یا هم کیدالی شوای چې  ې له امله ټپي شوی ون: کیدالی شوای نوموړي د سړک د غاړي د ماین د چاودممکن وو

دل ادیدل. په ندرت پیښیدا ډول ټپیان د )ځان د میلمنو( په نوم ی او انفجار یې ورباندې کړي وي. د سړک پر غاړه ماین ښخولو

 زګرانو د څوونکي چې دغه خطرناکه په کور کې جوړ شوي بمب په ښخولو کې له مینځ والړ شي. دغه خطر بچې د بم ښخ

ډالرو په مقابل کې اخیستي. د ټپي د ژوندې پاته کیدلو څخه خبرنه شولو خو د باسټون په کمپ کې همیشه پهره ورباندې کیدل 

ډلې سرتیرو د  اومېد ډنمارکیانو  ځکه څارګرو ادارو ته څرګنده نه وه چې ایا همدا ټپي خپله د بم ښخونکي وه که یا؟

ډنمارکي سرتیرو د سړک پر  ک د غاړي د ماینونو په تړاو هڅې پیل کړي. پایله یي ښه وه.انګریزانو سره یو ځای د سړ

غاړه ډیر ماینونه وموندل او انفجار یي ورکړي. ستونزه دا وه چې طالبانو نور بمونه او حتي په موډرنه توګه ماینونه جوړول. 

 .کې پاتې راغللي دا ستونزه د ځغاستې سیالي ته ورته وه او ژر ډنمارکیان په سیال

( نیټه تیریدل. د ډنمارکي پوځي ۰۰زکال د جون پر ) ۶۱۱۹څلور پوځي موټران د بغرا دکانال او هلمند سیند د پلونو څخه د 

. په (ځای ونیسي )یانې د پوستو بدلون ووډلې مخکښانو سرتیرو غوښتل چې د بارکزو په واړه کمپ کې د خپلو ملګرو 

د برو هوس لومړی موټر کې اندریس سیوګور
۶۶۰
، ( کلن و خو په نورو کې مشرو۶۲سره د دي چې نوموړی ) .ناست و 

او په خپله پوهه او مهارت  رتیرو څخه نوموړی ډیر ارام سړی و. نوموړي مخکي په عراق کې وپه موټر کې د درو ناستو س

 او همیشه د خوښی د مزاج قهر کیدي. نوموړي هیڅوخت نه په کې ارام چاپیریال رامینځته کړی ووباندې د سرتیرو په مینځ 
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. افغانستان ته تر راتګ مخکې نوموړي واده وکړي. د نوموړي )دوه ګونی( ورور هم په افغانستان کې د سرتیري خاوند و

ه پ دنده تر سره کړی وه. په وروستۍ میاشت کې د نوموړی نوبت راورسیدي چې په هلمند کې د سرتیري دنده تجربه کړي.

لن مارتین ابیلدګورد ( ک۶۳موټرکې )
۶۶۶
. پخواني لږ شرمندوک هلک چې هم ناست و. نوموړي په پوځ کې لوی شوی و 

نه ې خالونه او شکلوپه انټرنټ کې د زرګونو ځوانانو سره په نړۍ کې بازي کول، د قوي بازوګانو خاوند چې پر اوږو باند

د هغه په ځان کې د مشرتوب طبعي استعداد  چې د نوموړی امر نوموړی د روحي  لحاظه ډیر قوي و .هم رسم کړی وو

او ملګرتوب ورته ډیر ارزښت درلودي خو هر وخت د خپلو ملګرو شاه ته دریدي.  لیدي. نوموړي څرګنده نظرنه درلودی

. هغه میدس لیرش غاسموسن ټر کې دریم سرتیري تر ټولو کشر وپه مو
۶۶۳
درلودي. ملګرو  یي ( کاله یې عمر۶۰چې ) و 

او د اوږده واټن ځغاستو و نوموړي ډیر چابک  .( سانتي متره وو۰۰۱جګوالي یوازې )رش ویل ځکه د هغه ورته وړوکی لی

او د یو بل ملګري په مرسته یي یو  ړي مخکې هم افغانستان ته راغلي و. نومولیو کې د ماسټر لقب درالسه کړی وپه سیا

 ،ي بند و او زري پوښ په راکټ ویشتل شوی وچې ور په کښداسې حال کې  سرتیري د سوځول سوی زري پوښ څخه په

خو هغه یي د اخیستلو څخه په مننه ډه ډه  ته د مدال ورکولو وړاندیز شوی و نوموړی .ایستلی و او نجات یي ورکړی و را

د  د چلولو ویاړ ور په برخه شو. زري وسیلې کال وروسته نوموړی د لومړی ځل له پاره د یوې موټری کړی وه. مګر یو

درو مخکښانو سرتیرو لږ زري بنز موټر په چټکتیا د سیند د لمنې څخه تیر شو. ښۍ لورې ته چې لږ مخته والړ شي، د تیلو 

دوي هیڅوخت د ټانک څخه وروستۍ ټانک شته، مخکې له دي چې قیر سړک د کندهار پر لورې په دښتو کې ورک کیږي. 

. د اوسپنې ټوټې، شګې، ډبرې او ریګ د ومخ ته یو لوي انفجار وشو ( د نورو سرتیرو د کاروان۰۱:۴۲. پر )تیر نه شول

کله چې دوړي او خاورې لږ شوی، دوي وکوالی شوای چې د نورو موټرانو د  واوریدل. باران په ډول پر نورو موټرانو را

مخکې  .کې پراته وو وره کندهمرګوني( په حالت په یوه ژ اوسپنې قات شوی ټوټې وویني. دري سرتیري د بیهوشي )احتماالً 

ان او طالب له دی چې سرتیري خپلو ملګرو ته منډه ورواخلي باید مطمینه شوی وای چې د سړک د غاړې نور ماینونه نه شته

رسیدلي و د سرایونو تر شاه د الري په اوږدو کې په کمین کې پټ ناست نه دي. څو دقیقي وروسته دوې امریکایې چورلکې را

( ۰۲۱ناست ډاکټر هیڅ کوالی نه شواي. دری واړه د مخکښانو سرتیري د انفجار په واسطه چې ) مګر په یوه چورلکه کې

. یوه اونۍ وروسته د دفاع وزیر، سیون ګیده د روسکیلده یي درلودل، ځای پر ځای وژل شوی ووکیلوګرامه انفالقي مواد 
۶۶4
 ه ورغلي چې درې تابوتونهپوځي الوتکه کې ت ې ډګر کې انتظار ایستي. نوموړی)د ډنمارک د یو ښار نوم دي( په هوای 

. وروسته پوځي رد بروهوس او مارتین ابیلدګورد وو. دا دري سرتیري، میدس لیرش غاسموسن، اندریس سیوګوپراته وو

 مراسم پر ځای شول. 

ی نه ه ښخوالپه پرنسیپ کې د هلمند قیر سړک باید تر فرعي ریګي الرې مطمین وای. طالبانو پر قیر الر باندې ماینون

. خو قیر شوی عمومي سړک چې )لومړی سړک په نوم یادیږي( د ټول والیت په مینځ کې تیر شوی دي، ډیر زیات شوای

شوی دي. تر دغو وړو  جوړ د مخنیوی له پاره لوکوچني پلچکونه لري چې په ژمې کې د اوبو د جریان او د سړک د ورانو

ې چې ک توان به ډیر قوي شوو ځکه  په یو تونل ونونه پټ شي. د انفجاري موادپلچکونو الندې ښه زمینه برابره وه چې مای

کله چې دغه سړک د ملکي انجنیرانو لخوا جوړیدي او کانکریټ )یا  ، انفجاري مواد ښخیدل.پورتنۍ برخه یې کانکریټ وي

پلچکونه  همیش له پاره دغه د ډنمارکي اومې پوځي ډلې د قیر( ورباندې اچول کیدل، دغه موضوع ته یې سوچ نه وه کړي.

، دوي به تر هغو پلچکونو الندې ماینونه ښخول، کوم لووطالبانو نوی تاکتیک په کار واچ وروسته .تر څارنې الندې نیولي وو

طه . د بریښنایي ریموټ کنترول په واسفشار په پایله کې انفجار نه کولو د تخنیکي لحاظه ماین د چې سرتیرو کنترول ول.

انفجار ورکوالی نه شوای ځکه ډنمارکیانو داسې بریښنایې وسایل درلودل چې نور بریښنایې امواج یې خنثی کوالی هم یې 

شوای. نو د طالبانو یو تن د سړک پر غاړه ځان پټاوه او د بمب سره یې د برق لین مښلوي، تر هغه ټاکلي نفر تر ځای پورې 

همیشنی دنده وه. کله چې ډنمارکیانو به پلچکان کنترولول، ټول ترافیک باید د پلچکانو کنترول د سرتیرو  په ریګو کې پټاوه.

افغانانو  .ومسافرین پر سرتیرو سخت په غوصه وپه ټپه دریدلی واي. د ځنډ په وخت کې به د الریو چلونکي او د سرویسانو 

رو ورکولو. ماینونه یې یوازې پر سرتی دغه اهسته پروسه د وخت ضایع ګڼل ځکه طالبانو پر دوي باندې ماینونو ته انفجار نه

خبره  . خو یوهو په ورځ پلچکان کنترول شوی نه وومنفجر کول. هیڅ تشریح نه شته چې ولې د ډنمارکیانو د بخت ګرځیدل

روښانه ده چې د سیمې خلکو ونه غوښتل چې ډنمارکیانو ته د خطر خبرداري ورکړي او دا ممکنه نه ده چې د سیمې خلکو 

د څیړونو په وخت  ښخول.پر عمومي سړک ( کیلوګرامه انفالقي مواد یې تر پولچک الندې ۰۲۱۱دلې نه وي چې )طالبان لی

ی څخه یي ماین کوم چې د پټن ځا د طالب تر پټن ځای پورې غځیدلي و( متره برقي لین وموندي چې ۴۱۱کې ډنمارکیانو )

ونو ته ستانه شي، د خارو ډله به ټول ژوندي کور نو اومهکې هغه خیال چې د ډنمارکیا په څو شیبو .ته انفجار ورکړی و

 .شومه شو
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کله  .د دوستانه لیدلو له پاره راغلی وچې دغه انفجار پیښ شو. نوموړي د سرتیرو  اع وزیر سیون ګیده په هلمند کې ود دف

سوسیالیست ګوند مهم غړي، چې د دفاع وزارت د اړوندو چارو پریکړه په پارلمان کې پای ته ورسیدل نو د دفاع وزیر د 

چې د سوسیالیت ګوند یو غړي د مرمي ضد واسکټ  د ته راوست. د انتظار څخه لیري وهولګر نیلسن هم د ځان سره هلمن

واغوندې او د سرتیرو د اوسپني خولي پر سر کړي. د دفاع وزیر غوښتل چې هولګر نیلسن ته په عمل کې د سرتیرو د ژوند 

نوموړي په افغانستان کې د  همه وه چې د پریکړو په وخت کې یې د حاالتو اټکل کوالی شوای.حالت ور وښیې. دا ځکه م

دوي ډیر سره نژدي دي. ډیر ناوړه حالت دي. سرتیري ښه او مناسب خلک دي، ما د سرتیرو » پولیټکن ورځپاڼې ته وویل: 

کله چې د درو وژل شوو سرتیرو د .« سره خبري وکړي او زه د دوي وڅنګ ته ودریدلم. دا په سیاست پورې اړه لري

مخکې له دي څخه چې د دفاع وزارت په تړاو  ښخولو مراسم پای ته ورسیدل، سیون ګیده بیرته د پارلمان ودانۍ ته والړي.

د همږغي وروستۍ غونډه د اړوند ګوندو سره جوړه شي، د دفاع وزیر د خپل ښۍ لیبرال ګوند په ګروپي غونډه کې ګډون 

 د ګار یي وکړي چې د نورو اړوندو ګوندو سره د همږغي په غونډه کې باید سوسیالیست ګوند هم برخه واخلي.وکړي او ټین

. دوي پوښتنه درلوده چې ولي سوسیالیست ګوند ته اجازه ورکول د وړاندیز سره ډیر عالقمند نه وو دفاع وزیر نور ملګري

ندونو په مینځ کې راګډ شي چې دا چاره سوسیالیست ګوند په کیږي چې د دفاعي چارو د توافق په خاطر د نورو همږغو ګو

پنځه کاله پخوا د ډنمارک د خلکو ګوند د سوسیال ډموکراټانو، ښۍ لیبرال، ځان ساتو  حکومت کې د ګډون له پاره تیاروي؟

د دي چې د زکلونو څخه راوروسته سره  ۰۹۲۱)کنسرویټیوو( او کیڼ راډیکال ګوندونو په مینځ کې ځای ورکړل شوو. د 

ې ت او اقتصاد یپورته څلورو ګوندونو ترمینځ ډیر ایډیالوژیک اختالف شته، خو بیا هم همږغې شوه چې د پوځ نوي جوړښ

ظه د سیاسي لحا چې باید د ټولو ګوندونو تر مینځ د اختالفونو سربیره ګډ سیاسي توافق وشي. لډیره مهمه موضوع شو

ست ګوند کوالی شي چې په بحثونو ډیر مخته والړ شي تر څو د توافق یوه برخه . سوسیالییالیست ګوند ستونزمن نه وسوس

شي. سوسیالیست ګوند پرته د تغیر څخه باید موافقه وکړي چې د سوسیال ډموکراټانو ګډ کار د حکومت د ګوندونو سره یو 

ت ګوند یالیسسچې د ده موخه د سو، د دفاع وزیر، سیون ګیده لیکلي و د دفاع وزارت په بریښنایې ویبپاڼه کې واقعیت دي.

 ډیر ګوندونه توافقکې شریک کول په مسولیت کې بل څه ده. نوموړی غوښتل چې تر ممکنه کچې پورې په دفاعي چارو 

کله چې ډیر سرتیري سختې جګړې ته لیږل کیږي، د  .یرو او د دوي د کورنیو په خاطر ووولرې اساسي علت یي د سرت

ډنمارک د خلکو پر ګوند هم شکمن توپ نه وي چې هر لوری ته وغورځول شي. سیون ګیده د  دفاع وزارت باید یو سیاسي

د ډنمارک د خلکو ګوند د ډنمارکیانو  چې دومره به مخته والړ شي چې ډنمارکي سرتیري ډیرو نړیوالو کشالو ته ولیږي. و

ون د کوسوو په جګړې کې منفي رایه ځای پر ځای کولو سره په افریقا کې مخالفت درلودي او مخکې هم د ډنمارک ګډ

ورکړی وه. پوښتنه دا وه چې ایا د ډنمارک د خلکو ګوند به مالتړ وکړی که مخالفین د بنسټپاله اسالم پالو سره اړیکه ولري 

سیون ګیده د وروستیو دوو دلچسپیانو په خاطر باور درلودي چې سوسیالیست  او یا د ډنمارک د امنیت د دلچسپي موضوع وي؟

لو د خپڅخه ګوند چې د نړیوالو اړیکو په تړاو ډیر معلومات او دلچسپي لري، راسره به وي. په حکومت کې د دفاع وزیر 

عظم، الرس لویکه غاسموسن  د صدرا په کلکه مالتړ وشوو چې د افغانستان په جګړه کې فعاله ونډه ولري. ملګرو له خوا

د دفاع وزارت ته د اساسي مالتړ د ښۍ لیبرال ګوند ګروپ په پارلمان کې وهڅاوه د چې د سوسیالیست ګوند ګډون ومني.

( میلیارده کرونه اضافه تصویب شوي، سره د دي چې د جنګي الوتکو او زري وسایطو)ټانک ۳راتلونکو پنځو کلونو له پاره )

د اضافي امنیتي سامانونو له پاره په نظر کې ونیول شي. پریکړه وشوه چې  باید کمه شي. یو مقدار پیسيیره او زرهدار( شم

چې د ډنمارک پوځ دومره قوي کړي چې وکوالی  ریت شي. د موافقي اساسي جهت دا ود دفاع وزارت اقتصاد په ښه توګه مدی

ولري. د پیسو یوه برخه باید د هغو تیاریو له پاره ولګیږي شي په نړیوالو کشالو او جګړو کې د ونډې اخیستلو پوځي توان 

چې د سړک د غاړي ماینونه خنثي کړای شي. د همدغو ماینونو په واسطه تر توافق یوه اونۍ مخکې دري سرتیري ووژل 

و قتصاد اډنمارک د لومړي ځل له پاره وکوالی شوای چې د ښۍ، کیڼ او منځنیو ګوندو په توافق سره د دفاع وزارت ا شول.

 پرمختګ په پارلمان کې تصویب کړي.

د سوسیالیست ګوند لوړپوړی غړی، هولګر نیلسن اوس 
۶۶5
درلودي او د تیاري ما په دفاعي کمسیون کې ګډون » وایي:  

چې سوسیالیت ګوند د نورو ګوندونو تر څنګ په بحث کې ګډون وکړای شي. زه لږ شکمن وم مګر موږ  کارونه مو وکړل

  «خه واخلو، ځکه موږ باید په راتلونکي کې په حکومت کې ګډون وکړو.باید ورسره بر

امر  مشرتابه له لوری یو ولسمشریزو ټاکنو څخه دوي میاشتي مخکې ډنمارکي پوځیانو ته د انګریزي پوځ د زکال د ۶۱۱۹د 

باید د دوبي ټوله  چې ډنمارکي پوځ امر شوی وچې ډنمارکي پوځي کنډک یې د خطرناکه حالت کې سره مخامخ کړي.  وشو

موده د ګرشک جنوبي لوری ته جدي پاملرنه وکړي، دغه امریه د ډنمارکي پوځیانو د جوړ شوي پالن او په ډنمارک کې د 

 په اصل کې ډنمارکیانو همیشه د ګرشک سهیل ته پاملرنه کوله چې نوي پالن په بشپړه غوښتنو سره په نیغه مخالفت درلودي.

د انګلیستان ملکي او پوځي مشرانو پریکړه وکړه چې په هلمند کې پوځ د جنرال ډیویډ  .توګه د پخوا سره په مخالفت کې و

ي د هغې ستراتیژي له مخی اوس باید د ایساف سرتیرریچاردس دري کاله پخواني ستراتیژي)مثلثي ستراتیژي( ته را وګرځي. 
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ایې چې د ملکي پرمختی ځ امنیت ټینګ کړي. دا هغه پالن وي ښار، ګرشک تر میند هلمند والیت د مرکز، لښکرګاه او تجارت

چې چې څو زره  یا ستراتیژي بدله شوه. دلیل دا وپروژو مشاورینو یې همیشه غوښتنه کوله. ستونزه دا وه چې یو ځل ب

ن له مخې چې پوځ به غښتلی الزکال په وړي کې هلمند ته راغلل. دا سرتیري د بارک اوباما د پ ۶۱۱۹امریکایې سرتیري د 

یي سرتیري د ګرمسیر ولسوالي د مرکز چې د هلمند په جنوب کې اامریک برخه وه چې هلمند ته راورسیدل. کوي، لومړی

پرته ده، په شاوخوا کې ځای پر ځای شول. د امریکایانو دغه مرستي و کوالی شواي چې ډیر انګلیسي پوځیان د ځان ساتني 

یاشتو په جریان کې په همدغه خاطر باید انګریزي پوځونه د درو م څو نورې دندې پر غاړه واخلي. د حالت څخه خالص تر

( کیلومترو په عرض سیمه ازاده او امنیت یي باوري ۳ـ  ۶( کیلومترو په اوږدوالي او )۶۲مینځ د )د لښکرګاه او ګرشک تر 

و د ډنمارکي پوځیانو دو د ګرشک په سهیل کې پریږدي.ډنمارکی پوځونه هم باید مرسته وکړي او فقط اړین قوتونه  کړي.

مشرانو، فرانک لسنر 
۶۶6
او اوله روسن یونسن  

۶۶۰
باید د پالن په عملي کولو کې خپلو پوځیانو ته الرښوونه کړي واي.  

هغه سیمه چې د دوو « خو په عمومي انځور کې یو مفهوم لري. دا یو لږ عجیبه ده»اوله روسن یونسن سوچ وکړی چې: 

یو ښارونو په مینځ کې وه د ډنمارکیانو د مسولیت د سیمې )د ګرشک سهیلی برخه چې نفوس یې لږ او د سیند پر غاړه لو

یوازنۍ شی چې موږ یې ډیر » پرته وه(  په پرتله یې ډیر ارزښت درلودي.د ډنمارکي پوځ ډګروال الندې اندیښنې درلودي: 

وتونه دومره کافي دي چې د یوې مودې له پاره د دوو لویو ښارونو تر مینځ ، امکانات او سرچینې دي. ایا قواندیښمن کړی یو

امنیت ټینګ کړي او د دښمن د نیولو او تعقیب څخه صرفنظر وکړي؟ موږ څو ځله ولیدل چې ایساف کوالی شي هره سیمه 

انګریزانو هم مخکی  ري.چې وغواړي، مسولیت یې واخلي. که موږ و نه کوالی شوو چې تر شاه یې واوسو، نو هیڅ ګټه نه ل

ه پچې هلته واوسي او د سیمې کنترول  کوله مګر د دوي سرتیري کافي نه ووپه عینې سیمه کې د سیند په اوږدو کې جګړه 

 د معلوماتو له پاره د طالبانو تر واک الندې سیمو د ګرشک په جنوب کې یو ګروپ ورواستول شوو. .«يالس کې واخل

ځایونو  او د طالبانو د پټن ډنمارکیانو ځینې سیمې د اوبو د لوي کانال )د بغرا کانال( بل لوری ته تر کنترول الندې رواستلي

طالبان مصروف وساتل چې انګریزي پوځیانو د جنوب څخه  و،او ډیپو ګانو په تړاو یې معلوماتونه السته راوړل. ډنمارکیان

. د ډنمارکي پوځیانو مشرتابه هیله درلوده چې طالبان خبر ي الندې ووچورلکو تر ساتن ي. پیاده پوځونه دښه پرمختګ وکړ

ي وجستیکنه شي چې د ګرشک په سهیل کې د ډنمارکیانو سرتیري ډیر لږ دي. د ارماډیلو پوځي مرکز د امریکایانو او ل

په سیمه  .سي کمپ ساتلو ته موظف شولنو د اسا، خو د پرایس کمپ د دفتر پرسونل د ډنمارکیاپرسونل تر ساتنې الندې وو

د پوځي قانون له مخې چې د دښمن سره په جګړه کې وي، یو سرتیري او یا یو  کې ګزمه کښته ترینې کچې ته ورسیده.

( اوسیدونکو او جمع هغه اوسیدونکي چې په شنه زون ۲۱۱۱۱( تنو اوسیدونکو له پاره کافي دي. د ګرشک د )۶۲پولیس د )

( سرتیري او پولیس ۳۱۱۱ ـ ۶۲۱۱پاره د فرانک لیسنر او ینس اوله روسن یونسن په جنګي ډلو کې د )کې اوسیږي، له 

( افغان پولیس درلودل. همدا ډول یو څو تنه ۶۱۱( ډنمارکي سرتیري او )۰۱۱زکال کې دوي یوازې ) ۶۱۱۹په  .اړتیا وه

چې د سیند په ختیزه برخه کې د کین  تیري وواو یو لږ شمیره انګریزي سرافغان پولیس راغلل چې عمومي سړک وساتي 

پوځي کمپ ساتي. ډنمارکي جنګي پوځیانو په ښو ورځو کې تقریباً تر نیمایي شمیرې اضافه بلې ډلې چې توصیه شوی وه، 

درلودل. د سرتیرو د کمبود برسیره د سهیل څخه و جنوب ته د بدلون موضوع هم وه. په حقیقت کې بلې ډلې د سهیل سیمو 

د  هیل کې مو کنترولا کنترول له پاره وخت لګولو، ځکه د ډنمارکیانو وتل د جنوب لوری ته د دي باعث شول چې په سد بی

موږ د زبیا هم ینس اوله روسن یونسن چاته د مالمتي ګوته نه نیول چې دندې بدلیږي او شرایط سختیږي.  .السه ورکړی وو

غوښتل مو چې د سهیل لوری ته امنیت پراخه شي، یو شمیر ستونزې را  پاملرنې سیمه چې مسولیت یي ډنمارکیانو درلودي،

 پورته کړي. نوموړی ډګروال وایي چې داسې مانا لري چې موږ د ټرین ټکټ رانیوي خو نه پوهیدلو چې چیرته سفر کوو.

سرلي کې د افغانستان زکال په پ ۶۱۱۹د ایساف ځواکونو د لښکرګاه او ګرشک د سیمو تر مینځ یوازې تاکتیک بدل نه کړي. د 

د جنوب له پاره ستراتیژي بدله شوه او د ستراتیژي دغه بدلون د ډنمارکیانو د مسولیت د سیمې په تړاو ډیره اغیزه درلوده. 

په ډیره ارامي سره جنراالنو د ډیرې مهمې ستراتیژیکي )کجکي پروژې( څخه ډه ډه وکړه. د کجکي د اوبو د بریښنا په 

زکال په مني  ۶۱۱8راوړله. د ( کیلومتره د ګرشک څخه بریښنا السته ۰۲یرې لویې برخې تقریباً )واسطه سره د جنوب ډ

( امریکایې، انګریزي، ډنمارکي، کاناډایې او استرالیایې سرتیرو په مرسته نوی ۴۱۱۱کې لکه پورته چې بیان شول د )

نه هیڅ و ه وروسته، خو د هغه وخت څخاعالن شوالیتوب په ډول توربین کجکي ته انتقال شو. دغه انتقال د یوی لوی بری

( ټنه  سمنټ ۹۱۱شول. د طالبانو ځواک وکوالی شوای چې د دغې لویې پروژې د جوړولو خنډ شي. داسې څرګنده شوه چې )

زکال په فبوري ـ مارچ کې چینایې شرکت د  ۶۱۱۹د   او نورو تعمیراتي موادو انتقال د کجکي تر بند پوري ناممکنه دي.

نو ځکه توربین بیرته ټول او وتړل شوو. دغه ستونزمن خبر د انګریزي ګارډین د  ار داد د تمدید څخه الس پر سر شوقر

ورځپانې لخوا د ډسمبر په میاشت کې رسوا شو. عام خلک خبر نه شول چې د ډنمارکي او انګریزي پوځي مشرانو تر مینځ 

، او څرګنده شوه چې د کجکي د پروژې څخه هیڅ جوړ نه وو وید اړوندې موضوع په تړاو ډیر دقیق او جدي بحثونه ش

د انګلیستان د پوځ لوی درستیز د سرتیرو موقعیت ته د سیند پر غاړه په ژوره توګه بدلون ورکړي. ټول پوځي قوتونه  شوه.

                                                           
Frank Lissner - ۶۶6 

Jørgensen -Ole Rossen  - ۶۶۰ 
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شول. انګریزانو زکال په دوبي کې و ۶۱۱۹ل چې د باید د لښکرګاه او ګرشک تر مینځ سیمې ته پاملرنه واړوي، په هغه ډو

رکي پوځیانو د بریالیتوب چې د ډنمارکیانو د ارماډیلو پوځي مرکز باید وتړل شي. دغه پوځي مرکز د ډنما عقیده درلودل

وازې دغه کمپ ی و په پای کې د ارماډیلو کمپ جوړ کړي.ل، کله چې د ډنمارکیانو څلورمې ډلې د لویو عملیاتو د پایسمبول و

کې د سیاسیتوالو او هغو خلکو په مینځ کې چې د جګړې سره عالقه درلوده، د ارماډیلو کمپ جوړول د پوځ په مینځ کې نه بل

: سخته جګړه، د ډنمارکیانو بریالیتوب، تلفات او اتلولي. د هغه وخت د ډنمارک لوی د سرتیرو د هڅو او تالښ سمبول و

الو ځواکونو نوي ستراتیژي د دي مانا ولري چې د درستیز، ټیم سلوت ینسن د دغه مفکورې څخه خوشاله نه وه چې د نړیو

زما »ایې:په اړوند و خپل غبرګونټیم سلوت ینسن د اوس ارماډیلو پوځي کمپ د جوړیدو څخه شپږ میاشتي وروسته وتړل شي. 

کمپ پر  دپه نظر دا به د ناکامي په توګه تعبیر شي. داسې نه چې موږ جګړه بایلول بلکې د شاه تګ په بڼه به تعبیر شي. 

 شاخوا مرموز حالت جریان درلودي، د جګړې خبري کیدلي. مخالفین به څه ووایي چې پوځي کمپ وتړل شي؟ ایا

 د دفاع وزارت« والړو او سرتیرو خپل ژوند ورته قرباني کړي؟ورپسي هلته موږ چې  بریالیتوب هغه څه پالس رانه کړه

زکال کې بریالی شولو چې د ارماډیلو پوځي کمپ پر  ۶۱۱۹په ن هیت لندن ته ولیږي چې په بحث کې ګډون وکړي، مواک

پایله دا شوه چې ډنمارکي پوځي واحد ته  ځای پاته شي. انګریزانو د ډنمارکیانو د احساس له مخې دالیلو ته درناوي وښودي.

ډیر سرتیري د د ارماډیلو کمپ به پر ځای پاته وي خو د ډنمارک  زکال په دوبي کې دوې دندې وسپارلي شوي. ۶۱۱۹د 

موږ غوښتل چې هلته تلل و ازمویوو خو انګریزانو نه غوښتل چې امکان تر سرحده جنوب برخې ته هم ډیره پاملرنه وکړي. 

باید د ګرشک د سهیل څخه هغو سیمو ته واړول شي چې د لښکرګاه او ګرشک تر مینځ  سره همږغې شي. ټوله پاملرنه را

ه خپلو لږو قوتونو پالن ویتو کوالی نه شوای خو موږ په نوي ستراتیژي کې درست پرتې دي او ډیرې ستونزې لري. موږ پ

د  «شیان لیدل که اغیزه وکړي. موږ دا هم غوښتل چې انګریزان باید د ډنمارکیانو د ملي ګټو دلچسپیاني په نظر کې ونیسي.

ریزانو د کجکي د پروژې د عملي زکال د جون په میاشت کې د انګ ۶۱۱۹ډنمارک پوځي مشرتابه کوالی نه شوای چې د 

ې د سیند مرکز چانګریزي پوځیانو د ګیبرالټار پوځي  .اخیستي ووکولومخه ونیسي ځکه دوی یي د عواقبو مسولیت پر غاړه 

چارې انګریزانو ته اسانتیاوي په برخه کولي. هر  دغې ، پریښودي.د ارماډیلو د کمپ پر مقابل پرت وپه ختیزه برخه کې 

( انګریزي سرتیري د کمپ څخه بهر ګزمې ته وتل، ورباندې برید کیدي او سیمه د سړک د غاړې په ۰۲۱ځل چې دغه )

: دوږخ ته الر. یوازې د ټار پوځي مرکز ته یو نوم ورکړی ومینونو فرش وه. په همدغه خاطر انګریزي سرتیرو د ګیبرال

ً دریمه برخه د ۶۱۱8 پنځه سرتیري ووژل  جګړې کولو څخه ولویدل. زکال په وړی کې د پراشوټي سرتیرو څخه تقریبا

ځکه د پوځي  تلفات وزغمل د کمپ وپه لومړی پړاو کې انګریزان ( نور لږ ټپیان شول.۳۱( سرتیري سخت او )۰۴شول، )

کمپ څخه وتل د پروپاګند له پاره ښه زمینه برابروله. په همزمانه توګه د جبهې لومړی لیکه د وروسته برید له پاره د کجکي 

په همدی توګه د ارماډیلو د  پر لور تیاره شوه. کله چې د کجکي پروژه پاته شوه نو انګریزانو هم پوځي مرکز پریښودي.

کمپ ساتلو دوهم لوي دلیل هم له مینځه والړي ځکه طالبانو کوالی شوای د سیند د ختیز پلو له لوری پرته د ممانعت څخه 

چې دفاعي لیکه نوره فعاله نه وه. د ډنمارکیانو د ارزښت نه ډکه  دی مانا شولبرالټار د کمپ تړل په د ګی پرمختګ وکړي.

. ډنمارکي ه ارزښت څخه ډیر لږ افسران خبر وموخه په افغانستان کې د ارماډیلو په کمپ کې له مینځه والړه مګر د دغ

د اومې ډلې سرتیرو هم ځانګړې  .سرتیري بیا هم د دغه کمپ د ارزښتناکه موخې له پاره وژل کیدل، ټپیان او معیوب کیدل

( نیټه په افغانستان ۶۱زکال د اګست پر ) ۶۱۱۹دنده درلوده، مخکې له دي څخه چې د دوي په عوض نوي سرتیري راشي. د 

ودي. ډیر ارزښت درل ي ټاکنوکې ولسمشریزي ټاکنې تر سره کیدلي. د بارک او باما د نوي ستراتیژي له پاره ولسمشریز

غه بریالي د یالي ټاکنې د پالن لومړي مرحله وه چې د افغانستان د امنیت مسولیت خپله افغانانو ته پریږدي.ډموکراټیک او بر

. د ګرشک په شاوخوا کې د ډنمارکیانو دنده وه و داسې یو ولسمشر ته اړتیا درلودل چې د خلکو بشپړ باور ورسره ويټاکن

پوځي ډلې مشر، ډګروال فرانک لیسنر مخکې هم په افغانستان کې  چې د ټاکنو شرایط یې برابر کړی وای. د ډنمارکیانو د

، کوم چې د امریکایانو سره ښکاري او شنا ډلو پوځیانو مشر و زکال د ۶۱۱۶دنده اجرأ کړی وه. ډګروال فرانک لیسنر په 

ي پوځیانو یو ځل بیا زکال په وړی کې ښکار ۶۱۱۹. د پاره په افغانستان کې ګډون کړی ویي د اوساما بن الدن د نیولو له 

 د د ډګروال فرانک لیسنر الره تعقیب کړه تر څو د ایساف د ځواکونو سره یو ځای د ولسمشریزو ټاکنو امنیت تأمین کړي.

پوځ د لوړو چارواکو یوې سرچینې وویل چې دوه موډله شته: یا باید د مخکښانو سرتیري د مشترکو ځانګړو قواو یوه برخه 

مخکښانو سرتیري د ډنمارکي جنګي   وي. او یا دالندې د زون  تر قوماندې په قندهار کې کې وي چې د افغانستان په جنوب 

د مخکښیانو پوځي ګروپ ترجیح ورکړه چې د ایساف د ځانګړو قواو یوه برخه شي. په داسې  ګروپ سره یو ځای وي.

نورو هیوادونو د ځانګړو سرتیرو سره د  عملیاتو کې به د مخکښانو پوځي قابلیت وازمویل شي او دوي به وکوالی شي د

زکال په څیر ګډ کار وکړي. په همدې توګه به د مخکښانو ګروپ سرتیري د چورلکو څخه د ګټې اخیستنې امکانات  ۶۱۱۶

پیدا کړي چې په بیړه د موخې ځای د څیړلو له پاره ورسول شي. کله چې ډنمارکي سرتیري به ټپیان شول، چورلکه یې په 

مګر د ایساف ځواکونو د ډنمارکیانو ځانګړي سرتیرو ته اړتیا نه درلوده، ځکه ایساف د ځانګړو سرتیرو  درلوده.واک کې نه 

په همدغه خاطر د ډنمارک مخکښانو سرتیرو ته په څرګنده توګه منفي ځواب ورکړل شوو. که چیري د  کمښت نه درلودي.

چې د ډنمارکي کنډک سره یوځای شي او د چورلکو د  ې دا وولیږل شي، یوازنی امکان ی مخکښانو سرتیري افغانستان ته

درلودلو څخه صرفنظر وکړي. په همدي خاطر د مخکښانو ګروپ د ډنمارکیانو د جنګي ډلې سره د ډنمارکیانو په سیمه کې 
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وویل:  شي،پوړي پوځي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل  تو په کتو سره دا ډیر ښه امکان و. یو لوړیو ځای شول. مګر د حاال

زکال د جون پر دوهمه نیټه په محرم ډول د  ۶۱۱۹کله چې د  دا په طبعي توګه د دوي د مسلکي لحاظه ښه امکانات دي.

چې د مخکښانو پوځي ګروپ د افسرانو او څارګرو په ګډون چې  و چارو کمسیون ته اطالع ورکړل شولپارلمان د بهرنی

بهرنیو چارو کمسیون ته یې د ایساف د منفي ځواب په اړوند معلومات ور نه  ( تنه دي، باید هلمند ته ولیږل شي خو د۲۱)

. د هسنر د مخکښانو ګروپ مرسته غوښتي دچې ډګروال فرانک لی ارو د اړیکو کمسیون ته ویل شوی ووکړي. د بهرنیو چ

ایط ټاکنو له پاره امنیتي شر مخکښانو پوځي ګروپ دنده درلوده چې د ډنمارکیانو د جګړه ایزې ډلې سره په ګډه د ولسمشریزو

د مخکښانو پوځي ډله باید د سړک د غاړې د مینونو جوړولو د  برابر او هم د ډنمارکیانو امنیت په لوړه کچه خوندي کړي.

د  .د ګرشک په شاوخوا کې تثبیت کړی ووفابریکې د ورانولو دنده واخلي کوم چې ډنمارکیانو د دغې فابریکې موقعیت 

 دا لومړی ځل و ، ونیسي.و د مشرانو په توګه پیژندل شوي وو( تنه چې د طالبان۰۶بله دنده دا وه، هغه ) مخکښانو پوځیانو

ي. دا ش. دغه لوړ پوړي طالبانو یا ونیول شي او یا باید ووژل شخاصو د نیولو عملیات تر سره کولچې ډنمارکیانو د ټاکلو ا

ایساف د مخکښانو د ګروپ څخه د ورته عملیاتو غوښتنه وکړه، د  زکال کې ۶۱۱۲. کله چې په د نیولو او یا وژلو امر و

ه خو دري کال ډنمارک د هغه وخت لوی درستیز، جنرال یسپر هیلسیو د ډنمارکیانو ګډون په دغه ډول عملیاتو کې رد کړي.

میدګورد  وکړي. د طالبانو یو مشر چې د  وروسته حاالتو بدلون
۶۶8
ت په لومړی سر ورکړی و، د لسلقب )د کود نوم( یې  

خو د مخکښانو پوځیان هیڅوخت د میدګورد او یا د نورو طالب مشرانو ته نژدي ورنغلل. او دوي د مینونو جوړولو  .کې و

فابریکه هم پیدا نه کړه. مګر د پوځ د عملیاتو د قوماندې د مرکز د مشر، ډګروال هینریک سومر په قول د ځانګړو سرتیرو 

ای ځ ن. موږ په هغو سیمو کې چې د مخکښانو پوځیاالی په میاشتو کې یو بریالیتوب واو جوزکال د جون  ۶۱۱۹عملیات د 

، څرګنده مثبتي اغیزې ولیدي. دښمنان زموږ د عملیاتو د نوی میتود څخه په حیرت کې شول. ډګروال هینریک پر ځای وو

 لت څخه پهپه کوچنیو ګروپونو د عادي حا، موږ و، چې په عادي توګه نه ورتلوکوی: موږ به په هغو ځایونو کې وو اضافه

 .بدلون بیړنۍ خوځښت کولو

. چوکیاني د لمر ختو سره سم هر څه تیار شول ( نیټه۰۰ست پر )د اګ د ټاکنو د غونډې له پاره ټوله شپه تیاري نیول کیدي.

ن کوي د تودوخې څخه په منظمو قطارونو کښیښول شوي او لویه خیمه ودرول شوه، چې دهلمند خلک چې په غونډه کې ګډو

د  . سیالنیانو په بیړه ځانونه راورسول.د راتلو له پاره تیار وپه لښکرګاه کې د کرزي سټډیوم د نویو میلمونو  وساتل شي.

ټولو مسایلو سره سره دا یوه عادي پیښه نه وه، چې ولسمشر کرزي چې بیا هم ټاکنو ته والړ دي، پښه د افغانستان په جنوب 

خو د پښتنو د  وتلی و ، په معجزه امیزه توګه د یو برید څخه ژوندیچې نوموړي مخکې جنوب ته راغلي و کې ږدي. کله

والیت یاني هلمندیانو وټونو د نوموړی له پاره ډیر اغیزناکه وه، نو ځکه هلمند ته یې د راتلو زړه ښه کړي. د تیرو ټاکنو په 

یاس دایې هم په سټډیوم کې حاضر لمند څخه وه. ژورنالیست، محمد الپایله کې د ښاغلي کرزي د ټولو وټونو شپږ سلنه د ه

( بجو ته ۹د یکشنبې د سهار ) ، خو بیا هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه.و اونۍ پر ښار راکټونه فیر شوی وو، که څه هم څو

را ښکاره نه شو. پورې بجو ( ۰۱:۳۱ټول خلک د خیمې تر سیوري الندې سره راټول شول خو ښاغلي کرزي د ورځي تر )

په دغه وخت کې د خلکو په مینځ کې نا ارامي څرګنده شوه او ځینو هڅه وکړه چې د خیمې د وتلو دروازې ته ځانونه 

ورسوي. د ښاغلي کرزي د ټاکنو د کمپاین مسول، شیر محمد اخندزاده هم نا ارامه شو. ولسمشر څه شو؟ په لومړی لیکه کې 

. شیرمحمد اخندزاده د طالبانو تر سقوط وروسته د هلمند د والي په شخص و، ناست و ورور چې د ټاکنو مهم کلیديمشر 

زکال  ۶۱۱۲توګه وټاکل شو. د افغانانو په یاد کې پاته وه چې شیرمحمد اخندزاده په څه ډول د خپل قوم په مټ په هلمند کې د 

یرخانو کې انګریزانو یو ډیر مقدار تریاک تر ډسمبر پورې پرتلیزه ارامي راوستلي وه، خو هغه وخت چې د والیت په ز

شیرمحمد اخندزاده هیڅوخت په دغه موضوع  وموندل، نو یي د شیرمحمد اخندزاده د ګوښه کولو پر موضوع ټینګار وکړي.

د والیت په بدل کې نوموړي د ښاغلي کرزي لخوا د یو بل مهم مقام په ورکولو ونازول شو. نو ځکه  باندې محکمه نه شو.

اپه شیرمحمد اخندزاده کورنۍ باید د حامدکرزي د ښګینې مجرا ورکړي وای چې هغه یو ځل بیا ولسمشر شي. ناڅاوس د 

چې کرزي راتالی نه شي. ترغونډې یوه ورځ مخکې د راکټونو  میکروفون واخیستي او اعالن یې کړل ، امیرکشر ورور

خلکو  . دخلک د وتلو الرې په خوځښت شول .مانه کړی وند ته د راتلو څخه پښیفیرونه او ځانمرګي برید ښاغلي کرزي هلم

نارضایتي د شیرمحمد اخندزاده له پاره د زغم وړ نه وه. نو ځکه کشر ورور، امیر بیا په بیړه والړ شوو او خپل ګرځنده 

نو، وړو د هلمند خویندو او»غږلیږد )موبایل ټلیفون( یې میکرافون ته ونیوي چې خلک د ولسشمر حامد کرزي ږغ واوري: 

اسالم علیکم! زه ستاسو په دردونو خبر یم، ماته وټونه واچوي تر څو زه وکوالی شم د ولسمشر په توګه یو ځل بیا خپل کار 

ته دوام ورکړم. بیا زه پوهیږم چې موږ او تاسو په ګډه څنګه د روانو ستونزو څخه ووزو. د ولسمشر لنډې خبرې پای ته 

ولسشمر د ځینو امنیتي ستونزو په خاطر هلمند »اده والړ شو او په وینا یې پیل وکړي:وروسته شیرمحمد اخندز «ورسیدلي.

. موږ زده کړې، امنیت وته خپل سفر وځنډاوه خو زه به ولسمشر ته وټونه ټول کړم. موږ د دومداره جګړې څخه ستړی یو

ۍ راکړي، لکه چې ولسمشر همدغه او بیا رغونه غواړو. موږ د ولسمشر څخه غواړو چې موږ دهلمند خلکو ته لوړې چوک

څخه یي د وتلو پر الر دوام خلکو شیرمحمد اخندزاده ته غوږ نه نیوي او د خیمې  «کار د نورو والیتونو سره کړی دي.
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. کله چې یوه اونۍ مخکې ژورنالیست محمد الیاس دایې د ټاکنو د کمسیون د مشر عبدالهادي څخه د ټاکنو د امنیت په ورکولو

مګر د یکشنبې  .و له پاره تیار شوی وو( مرکزونه د وټونو ورکول۶۶۶. په ټولیزه توګه )ه کړي وه، هغه خوشبین وړاو پوښتنت

په ورځ چې د ښاغلي کرزي د راتللو ورځ وه، د وټونو ورکولو مرکزونه را لږ شول. هیله څرګنده شوه چې د ټاکنو په ورځ 

خت څرګنده نه وه چې په اطمینان به د ټاکنو په ورځ د هلمند په والیت ( مرکزونه پرانیستي وي. خو دا هیڅو۰۱۰کیدای شي )

ه وه. یات ښورځ په ګرشک کې د انتظار څخه ز نیتي حالت په کتلو سره د ټاکنوام  کې ټول څو مرکزونه پرانیستل شي.

چې د ډنمارکیانو اتمه پوځي ډله د رایه ورکولو د مرکز څخه په یو واټن کې موقعیت ولري. افغان  داسې وعده کښیښودل شول

. ځکه ټاکنې د افغانانو وي له پاره چې خلک یي وویني، والړ ويپولیس او پوځیان د رایه ورکولو د مرکزونو سره د امنیت 

  ،د ګرشک د ښار څخه بهر نصب شوی وو یشتلو سره کوم چېد موقعیت د و انونه دا چې د ناټو وي. ډنمارکیانو د هغه راکټ

نور د ټاکنو  .ویشتلو د دستګاه په واسطه فیر کیدللخوا د چینایي غیري دقیق راکټ  چې د طالبانو ډیره ستونزه نه درلوده هغه

و هیڅوک د رایو ورکول ته نوپه ورځ امنیت ښه وه مګر رایه ورکونکي په ډلو ډلو د رایو مرکزونو ته نه ورتلل. ډیرو مرکزو

یانو په ګرشک کې ډنمارک . خو شمیرې رښتیا نه وي.دل شولد پاره رانغلل. په رسمي توګه د رایو ورکونکو شمیره لوړه وښو

( ۴۳8۱۱( تنو وټونه اچولي دي. مګر د وټونو د اچولو حق )۶۴۰۱۶ته د ټاکنو د مسولینو لخوا معلومات ورکړل شوو چې )

په اعظمي توګه د ټول  دا شمیرې درستې نه دي ځکه د دوي په نظرد ټاکنو څارونکو وویل چې  انویتنو درلودي خو د بهرن

کله چې یو ژورنالیست دوي میاشتي وروسته د ګرشک د ولسوال څخه د رایه  .( سلنه خلکو ګډون کړي وو۶۱د څخه )هلمن

خې درغلي شوی اوټونو ورکولو کې هم پر په ( سلنه وښودل.8۱، نوموړی رایه اچونکي )اچونکو د سلنې په تړاو وپوښتل

، خو د تشو بکسونو وټونه په دا بله ورځ ولو د مرکزونو تر تړلو پورې تش وووي. د وټونو ځیني بکسونه د رایو ورک

. د ډنمارکیانو د اتمې پوځي ډلې مرستیال قوماندان، مایکل اینګهولم چې د شپې لخوا د وټونو ډک شوی وو وشمیرل شول
۶۶۹
نوموړی وایې که د بیلګې په توګه د یخچال د رایو : »رځی د امنیت نیولو د پالن مسول وک کې د ټاکنو د وپه ګرش 

، خو چې ما ولیدل هیڅوک د رایې اچونې له پاره حاضر شوی نه ديزموږ د معلوماتو له مخې اچولو مرکز ته نظر واچوو، 

، او څه یي کول؟ ډیره جالبه ده! څوک په څه اخته ود دغه مرکز وټونه هم وشمیرل شول. ما فکر وکړي: د خدای له پاره، دا 

. په پیل کې بریدونه او وژنې وي، دا چې د اګست راضي ووپه پیل کې نړیوال د ټاکنو د ورځي څخه « موږ هیڅ خبر نه وو.

چې په پرتلیزه توګه د ټاکنو په ورځ  ونو ویالی شو ریدونو او جګړو ریکارډ مات کړي وووسلوالو ب( غټو ۰۰۱۱په میاشت )

، رایه ټونو ورکولو کارتونه پلورل شوی ووکې ارامي وه. څو ورځي وروسته د پراخو درغلیو اوازې خپرې شوې. د و

برسیره پر دي وروسته د وټونو تش  وي. نه شوی او ښځینه رایه ورکوونکي پریښودل وو ورکوونکې تهدید او ډارول شوی

( سلنه خلکو ۶۱. په هلمند کې بیا هم ارزونه دا وه چې په اعظمي ډول )خولې پورې د وټونو څخه ډک شوی وو بکسونه تر

لي کړی وه او وټونه اچولي دي. دا هیڅوخت څرګنده نه شوه چې مالشیرمحد اخندزاده په څومره کچه په وټونو کې درغ

، ځکه تر ټاکنو مخکې په هغه غونډه کې چې پورته یې یادونه وشوه، نوموړي وعده کړي وه چې ډک کړی وو بکسونه یي

( سلنه زیات وټونه خپل کړی دي یاني په لومړی ۲۱په پیل کې داسې څرګنده شوه چې حامدکرزي تر ) وټونه به راټولوي.

( شکایتونه ۳۱۱۱ي. خو )له په دوهم ځای کې قرار درلوده عبدالرونډ کې ولسمشر دي. خو د نوموړی مخالف کاندید، عبدالل

د ټاکنو د شکایاتو کمسیون ته راورسیدل. عبدالله عبدالله وغوښتل چې د ولسمشریزو  د ټاکنو پر درغلیو یې داللت کولو چې

دالله . )ژ: عبووي چې شمالي ټلوالي مالتړ ورسره ټاکنو دوهم رونډ هم باید تر سره شي. نوموړی نیم پښتون او نیم تاجک د

په خټه تاجک دي خو یوازې مور یې د عبدالله تر زیږیدنې وروسته د کندهار د یو پښتون سره د دوهم ځل له پاره واده کړي 

په  چې د افغانستان غټ ترینه قوم پښتانه به ر و( که عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلي ګټلي وای نو په څرګنده توګه دا خطدي.

تر  . د ټاکنو د درغلیوافغانستان مشر هر وخت یو پښتون و. د و درغلي د نوموړی د ګټلو علت ګڼلی وایاټاکنو کې غالوي 

غه . دل منځي خونړي جګړو کې ښکیل کړی ووچې مخکې یي هم افغانستان په خپ د توکمي بم د انفجار خطر زیات و شاه

خطر د امریکا ځانګړي استازي، ریچارد هولبروک 
۶۳۱
، په ژوره توګه لیږل شوی و او پاکستان له پاره راچې د افغانستان  

ورباندې پوهیدي. نوموړی د ټاکنو د ورځي څخه یوه ورځ وروسته په ارګ کې د ولسمشر حامدکرزي سره غرمنی وخوړي. 

څو ورځي وروسته یوې سرچینې بی بی سی ته وویل چې ریچارد هولبروک د غرمني په وخت کې څو ځله حامد کرزي ته 

پرته له دي څخه به د افغانستان نوی ولسمشر په خلکو کې دومره اعتبار  د ټاکنو دوهم رونډ هم باید تر سره شي.وویل چې 

چې غوښتنه یي کیږي او جګړه ودروالی شي، تر السه نه کړي. حامدکرزي د امریکایانو دغه غوښتنه رد کړه نو ریچارد 

نې د اوباما د مالتړ له پاره ډیر ارزښت درلودي چې نوموړي هولبروک ډیر په غوصه شو. د افغانستان ډموکراټیکي ټاک

د  ووکوالی شي په نژدي راتلونکې کې نور زیات سرتیري افغانستان ته ولیږي. ډموکراتیکي او د باور وړ ټاکنې د لویدیز

ي حاالت دومره پیچل . نور هماو امریکا له پاره شرایط سخت کړل خو ټاکنو د ناټو بنسټ وو مرستو د دوام له پاره یو اساسي

د کوپنهاګن په اسیایې میدان کې د بهرنیو  شول چې په ملکي برخه کې د بیا رغونې چارې هم د ستونزو سره مخامخ شوي.

 تر اوس اسنادو ته چې په هلمند کې د ډنمارکي پوځیانو د عملیاتو او مرستو په باب هغه ټولهچارو د وزارت په ودانۍ کې 

                                                           
Michael Engholm - ۶۶۹ 

Richard Holbrooke - ۶۳۱ 
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، ډنمارکي ، الرس یعقوبسن ر په کښې خوندی وومعلوماتونه و ،پورې وو
۶۳۰
او کاناډایې  ګلین سوانسون 

۶۳۶
ته د کتلو   

 زکال په پیل کې په دی مانا وه چې ډنمارکیان خپلو کړونو ۶۱۱۹د پورته دوو تنو مقرري په هلمند کې د  .ورکړل شولاجازه 

ارو وزارت داسې کسان وګومارل چې پوځي شالید د لومړی ځل له پاره د بهرنیو چ ي.ته په هلمند والیت کې بدلون ورکړ

یې نه درلودي. په بدل کې دغه کارپوهانو د جګړو په سیمو کې ډیره تجربه درلوده. اوس نو دغه دوه کارپوهان په ګډه د 

 هلمند د پوځي ډنمارکي ډلې سره کار پیل کړي. د اسنادو ډیر کمښت پر الرس یعقوبسن او ګلین سونسون ډیره اغیزه وکړه

. د اسنادو څیړنې دغه دوه کارپوهان وهڅول چې د جګړې په سیمه کې پر کیفیت له لحاظه هم ډیر کمزوري وو او اسناد د

هغه وخت چې الرس یعقوبسن د دغه  پاملرنه وکړي. ته معلوماتي او پوستې برخه کار وکړي نه دا چې جګړې ځپلې سیمې

وپوهیدي چې د کار دغه برخه داسې ښکاري چې انسان الس په وهلي  کار د اخیستلو له پاره غوښتنلیک وړاندې کړي، هغه

نه وي. د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه داسې یو لوړپوړی چارواکي ونه موندي چې خپله کله هلمند ته تللی وي. دغو دوو 

ه د ملل متحد په ترتیب سرشپږ کلونه په افغانستان کې  ،ملکي کارپوهانو د جګړو په سیمو کې ډیرې تجربې درلودي. کاناډایې

. الرس یعقوبسن د نیپال په جګړه ځپلو سیمو کې چې وزارت په چوکاټونو کې کار کړی و او د انګلیستان د بهرنیو چارو د

نده ، دۍ سره په وسلوالو نښتو کې ښکیل وواو شاهي کورنزکال د ماهویستانو تر نفوذ الندې د وخت د حکومت  ۶۱۱۲تر 

په راتلونکو شپږو میاشتو کې الرس یعقوبسن ډیر کلتوري ټکرونه تجربه کړه. الرس یعقوبسن په هغو   تر سره کړی وه.

اور او ب و د اوږدې مودې پر پروژو کار کولوتوپیرونو او ستونزو ښه پوهیدي چې د یوې خوا د پرمختایې پروژو کارپوهان

نیو پیښو سره مرسته همدا اوس او ژر غوښتل. د پوځیانو یې ورباندې درلودي خو د بل لوری د بشري کارکونکو ادارې د بیړ

نقطې څخه د بی  چې تر اوس پورې الینحله پاته دي چې د الف ا زیات پر هغو دندوچې تر پخودا وه څخه وروستۍ خاطره 

ر ډی . د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو عادت درلودي چې کارونه، پاملرنه ور باندې وشيينقطې ته پرمختګ وکړ

او په محتوي کې واړه بدلونونه راوستل چې وروسته به یې یو دقیق شی ته ورسول. په هلمند کې باید  درانه او سخت وښیې

دوي د هغو جنګي سرتیرو سره ګډ کار کړي واي چې د افغانستان په یوه ځانګړې بنسټپاله سیمه چې د پردو سره یي ډیره 

ورباندي کول، قرار درلودي. د بهرنیو چارو د مسولینو او پوځیانو تر مینځ یو  سخته دښمني درلوده او خونړي بریدونه یې

لړ غونډې جوړې شوي. کله چې د بهرنیو چارو د وزارت مسولینو به فکر وکړي چې د پوځیانو سره یي ډیره ښه غونډه 

غونډه کې انتظار درلودي چې ورته پوځیانو به په هره   درلوده، پوځیانو به په بشپړه توګه د غونډې څخه بل انځور درلودي.

وبه ویل شي چې کومه موخه باید تر سره شي او د بهرنیو چارو استازي به ورته ووایي چې ټاکلې موخې ته د رسیدلو د پاره 

باید څه وکړي. مګر په بدل کې پوځیانو یوه ازاده غونډه تجربه کوله کوم چې ګډونوالو به یو او بل ته ځانونه وروپیژندل او 

ي ـ پوځي د ملکنس اوله روسن یونسن یپلې تجربې به یي یو او بل ته بیانولي. د ډنمارکیانو په اومه پوځي ډله کې ډګروال خ

ه . ینس اولیې په یو لړ غونډو کې ګډون کړی ووه د بهرنیو چارو د وزارت د کارکوونکو سره مسولیت درلودي چګډ کار 

غه ټولې ښې خبرې دي مګر! په دغه وخت کې زه دوه ځله په ګرشک کې : بلي، دلووموږ فکر ک»روسن یونسن وایي چې 

پاته شوی وم او پر مځکه په ټولو واقعیتونو پوهیدلم. ما ته ډیره ستونزمنه وه چې د بهرنیو چارو د وزارت د استازو هوایې 

ې زموږ سره مرسته کړي . که غونډې د دغه له پاره وي او دوي فکر کوي چږ د مسولیت په سیمو کې پیاده کړمخبري زمو

د ډنمارک لوی درستیز، یسپر هیلسیو دري کاله مخکې د ده نو ښه دي چې ځانونو ته ارام چاپیریال ولټوي او هلته واوسئ. 

پوړو سره د غونډو د جوړیدو په تړاو اندیښمن و کله به چې د پوځي او ملکي ګډو ړپوځیانو او د بهرنیو چارو د وزارت د لو

د لویو پوځي عملیاتو له پاره د افغانستان په زکال په پسرلي کې ډنمارکي پوځیانو  ۶۱۱۲حثونه کیدل. د چارو په اړوند ب

چې پوځي عملیات د ملکي پروژو سره عیار شي تر څو په افغانستان  چې اړتیا احساسیدل نیوي، دلته ووجنوب کې تیاري و

ډیرې ملکي پروژې عملي شي خو د ډیرې اړتیا په صورت باید چارې داسې تنظیم شي چې تر ممکنه کچې »کې ثبات راشي. 

یسپر هیلسیو د ملکي چارو تیاري نیولو ته متعجب نه شو. اندیښنې هغه وخت ډیر وپاریدلې کله « کې پوځي اجرأت وشي.

د پرمختیایې چارو وزیر، اوال ټیرنیس چې د دفاع وزیر، سیون ګیده او د نوموړي د ګوند ملګری 
۶۳۳
 ۶۱۱۰تر مینځ د  

 ړو او یسپر هیلسیو هم ګډون( نیټه غونډه وشوه. په غونډه کې د پرمختیایي چارو وزارت یو شمیر لوړپو۶۰زکال د مارچ په )

. په غونډه کې پر لویو ټکو بحثونه وشول، په بغل کې د لګښتونو په باب چې د دواړو وزارتونو تر مینځ باید مساوي کړی وو

یایې چارو وزیر ته وویل شول چې مهربانی وکړه، څومره پیسي مګر د دفاع وزارت لخوا د پرمخت .، بحث وشووویشل شي

د دفاع وزیر او استازی یې په بحث کې ډیر مخته نه والړل. په یوه شیبه کې د دفاع وزیر خپل  .کړهیې چې لري راسره ګډې 

پالن شوی نه وي، ونه کړي. د بیلګې په توګه لوي درستیز تر مټ کلک ونیوي تر څو لوی درستیز هغه خبري چې مخکي 

په  او پوځي ګډ کار په پوځي اکاډمي کې د ملکي ملکي ـ پوځي ګډ کار، اجراییوي کارونه او د اقتصاد د مسولیت اخیستل.

و ردغه موضوع په خپلو خباستازو . سیاستوالو په دغه اړوند ویناوي وکړي. وزیرانو او حتی د ډنمارک ملکي اړه وینا وشول

لږ تر لږه شپږمیاشتي تیري شوي چې نوموړی موضوع ته جدي پاملرنه وشوه. د موضوع » کې یاده کړه. یسپرهیلسیو وایې: 

                                                           
Lars Jacobsen - ۶۳۰ 

GlennSwanson - ۶۳۶ 
Ulla Tørnæs - ۶۳۳ 
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نوموړی خپل مرستیال، تیم سلوت هنسن ته دنده ورکړه چې نوموړي  «جدیت هغه وخت پیل شو چې د هلمند پالن جوړ شو.

په دغه ډول موضوع د پوځ لوړ پوړو چارواکو ته ورسیدل. دغه ګډه شخصاً د دغه ګډې پروسې مسولیت پر غاړه واخلي. 

د هر ماښامنې  پروژه د تیم سلوت هنسن له پاره یوه په زړه پورې موضوع وه خو وروسته د لږ جنجالونو سره مخامخ شو.

خو عالي  اړوند وکړي، موږ تر نورو ښه ووډوډۍ خوړولو پر وخت هر چا ویل چې موږ څومره ښه خبري د موضوع په 

پیسي ولګوي، ځکه دوي فکر نه  . هیڅ هیواد نه غوښتل چې پر دغه ګډه پروژههیواد دغه چارې له پاره ښه نه و نه وو. هیڅ

نوموړي ویل چې همیشه نور باید پیسي ورکړي. تیم سلوت یونسن تالښ  چې د دغه چارې اصلي مسولین به دوي وي. کولو

خلک چې سیمې ته تر سرتیرو وروسته راځي او غواړي چې د خلکو د ژوند وکړي چې بیړنۍ مرستې ورته ومومي. هغه 

په حالت کې بدلون راولي، نو عام ولس یې باید وویني چې دغه چارې ګټه کړي ده. تیم سلوت یونسن ډیر په غوصه وه ځکه 

 نوموړي ن درلودي.د ډنمارکیانو په غټ پوځي مرکز، د پرایس په پوځي کمپ کې یوازې دوو ـ درو ملکي مشاورینو شتو

زکال د فبوري  ۶۱۱۹ کله چې الرس یعقوبسن او ګلین  سونسوند( ملکي مشاورینو ته اړتیا وه. ۶۱چې لږ تر لږه ) فکر کولو

و ، مګر د ملکي پروژو اپیل څخه دوه نیم کاله تیر شوی وو په میاشت کې د پرایس کمپ ته راغلل، د ډنمارکیانو د جګړې د

خو څرګنده نه وه چې ډنمارکیان کوم لوری وټاکي. الرس  شتون نه درلودي. ازاد پالنونه وو معلوماتمرستو په تړاو هیڅ 

ي. چا موږ ته ورته والی نه درلود موږ خپل پر شاوخوا ډیر کسان د یونیفورم سره لیدل خو هیڅ»یعقوبسن داسې تشریح کړل:

و. موږ تجربه کړه چې د وسایلو او موادو اخیستل د ملکي نو ځکه موږ یو د بل سره کتل او د اولیت په ټاکلو مو پیل کول

( تنو محافظینو په ۰د ) د ښار په دننه کې دوو ملکي مشاورینو« مرکز څخه په لښکرګاه کې څومره ستونزمنه چاره وه.

کي مل د ګرشک څخه بهر .خه اخیستي وودرلودلو بسنه کوله چې د خپل امنیت ساتلو له پاره یې د ارمور امنیتي ګروپ څ

سره د دي چې د پوځ سره یو ځای د بشري او پرمختیایي پروژو چارې  مشاورین د ډنمارکي پوځیانو په واسطه بدرګه کیدل.

سرتیرو د نوموړي  ګډې شوي، خو الرس یعقوبسن ژر ولیدل چې د نوموړی صداقت او پوهه د پوځ او سرتیرو سره ده.

ډنمارکیانو د مسولیت په سیمو کې د مرستو ورکولو سازمانونو شتون نه امنیت ساتي. د خرابو امنیتي شرایطو په وجه د 

 يدرلودي. نوځکه سرتیرو د پوځي دندې په څنګ کې تر خپل توان پورې مرستې هم کولي. د ملکي مشاورینو دنده د افغان

سره  اهویستې جنګیالیومقاماتو او ډنمارکي پوځي ډلې سره وه. الرس یعقوبسن د خپلې تجربې له مخې چې په نیپال کې د م

پوځیانو  ېیکو په تړاو ډیر لږ پوهیدل. هالنډډنمارکیان په خپلو سیمو کې د ټولنیزو او توکمیزو اړ درلوده، تعجب یي کولو چې

روزګان په والیت کې د پیل څخه یو بشرپیژندونکي د ځان سره درلودي، کوم چې د سرتیرو سره یې مرسته کوله چې اد 

د واک فکټور پیژندل  د پوځ معلومات دټولنیز جوړښت او جوړښت څه ډول دي او څوک ډیر واک لري.سیمه ایزه توکمیز 

خو بیا هم د هغې ټولنې په اړوند  سیمه کې دوه نیم کاله تیر کړی وو سره د دي چې زموږ ډنمارکي پوځ په .د حیرت وړ و

ته پاملرنه دښمن ته وه، د دي پر ځای چې موږ په چې زموږ په شاوخوا کې وه، بنسټیز معلومات مو نه درلودي. زموږ زیا

سیمه کې د خپلو دوستانو او مالتړو په واک باندې په سمه توګه پوهیدلي وای. الرس یعقوبسن داسې یادیږي چې د سیمې د 

 دوو ملکي مشاورینو ژر .ږ هم وواو دا معلومات ډیر ل لومات د ډیرو شکمنو سرچینو څخه ووپیژندو په تړاو زموږ مع

پریکړه وکړه چې د ډنمارکیانو ټوله پاملرنه یوازې د سړکانو د قیریزي، جادو د روښنانه کولو، د بیا رغونې د سیستم او نورو 

اړینو ښېګڼو باندې نه وي. الرس یعقوبسن او ګلین سوانسون پوهیدل که غواړو چې ټول مسایل په اوږده موده کې پرمختګ 

دوي په پیل کې ترجیح ورکړه چې د ولسوال او ښاروال  اجراییوي اداري سیستم جوړ کړو.یو وکړای شي نو اړینه ده چې 

ګډ فعال اجراییوي واک جوړ کړي. وروسته به په اهسته د محلي حکومت د استازو اغیزه د ګرشک هغه سیمو ته چې دوستانه 

ي ډ فورډ د پوځدنه وکړي کوم چې د سناړیکې لري، وغزول شي. موږ بریالي شولو چې ولسوال څو ځله د رحیم کلي څخه لی

د دغې سیمې مشرانو، ښوونځي او د پولیسو  .وري ته په لس کیلومتري کې واقع واو د ګرشک شمال ل مرکز څیرمه پروت و

 چې ولسوال وو وړاندې کړی وي او دوي پوهیدليمرکز غوښتي. مهمه دا وه چې د کلي خلکو غوښتنې د خپلې اړتیا له مخې 

د دغه دلیل له مخې الرس یعقوبسن او ګلین سوانسون  لري چې د دوي سره د پروژو په جوړولو کې مرسته وکړي.دا امکانات 

ډیره اندیښنه نه درلوده چې دغه خلک به په یوه ټاکلې شیبه کې د رحیم کلي پر ښوونځي ډزي وکړي. پرمختګ ډیر کرار 

( میاشتو ۰هم اغیزه لري. الرس یعقوبسن په ګرشک کې تر )وه چې د سیمې خلک وپوهیدل چې دوي  همهممخ ته تلي. دا هم 

ملکي  لومړی سر کې استوګنې وروسته ډنمارک ته راغلي، مګر ګلین سوانسون یو کال هلته پاته شو. د دوي په عوض کې په

خطرناکه  هبلکې پوځي کسان وټاکل شول. ډیره ستونزمنه وه چې ملکي کارپوه کسان پیدا شي چې د هلمند پ کارپوهان نه وو

اهسته کار د سیمې د محلي اداري ارګان د سمون له پاره چې یو وخت پر پښو چې  یت کې کار وکړي. د دي مانا دا شولوال

 ودریږي نور د دندو د لست په لومړی سر کې قرار نه درلودي.

 د پرایس کمپ په دننه کې یوازې یوه ساحه وه چې ډنمارکي سرتیرو د داخلیدو اجازه نه

وي کوله. او دلته ددا برخه د اوسپنیزو دیوالو په مینځ کې وه. په دغه ځای کې د امریکا ځانګړو سرتیرو استوګنه  ه.درلود 

ه توګه په ټولیز چې یوه دلګي یې د عملیاتو او بله دلګي یې د افغان ځواکونو د زدکړو مسولیت درلودي. دلګي سرتیري وو

ري . دغه ځانګړي سرتیناټو په جوړښت کې نه وود ه کوله. ځانګړي ځواکونه ( تنو سرتیرو استوګن۰۱۱په دغه پټ ځای کې )
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د امریکا د ځانګړی عملیاتي ګروپ 
۶۳4
د مشرانو نیول او له مینځه یوه برخه وه چې ځانګړي دنده یې د القاعده او طالبانو  

خو د ډنمارکي سرتیرو دنده دا نه وه. د ډنمارک پارلمان بیا هم پریکړه وکړه چې ډنمارکي پوځیان باید د امریکا د  وړل وو

دا غوښتنه د سوسیال ډموکراټانو او کیڼ لیبرال )راډیکال( وه چې تر خپلې غوښتنې  ځانګړي عملیاتي ګروپ یوه برخه نه وي.

زمنه وه چې شیان سره بیل کړه شي. د ډنمارکي پوځیانو جنګي ډلې څو ځله د دا هم ستون او حساسه موضوع وه. لنه تیرید

و ، مانا دا چې بیا هم د امریکایاناو ګډ عملیات یې تر یو ځل زیات وو سره د عملیاتو ګډ پالن جوړ کړي ووامریکایې سرتیرو 

و مجهز وسایل درلودل، نو کله چې امریکایي ډنمارکیانو د امریکایانو په پرتله د پورته کولو ښه ا سره ګډ کار دوام درلودي.

داستونزې پرته د نورو د السوهنې څخه حلیدلي.  .یي د مرستې کولو له پاره تیار وو سرتیرو به ستونزې درلودي، ډنمارکیان

د  ېزکال د امریکایي ځانګړو سرتیرو موټري وسایل د عملیاتو په جریان کې د طالبانو په یوه سیمه کې چ ۶۱۱۹کله چې په 

، بند پاتي شوه، همدا ډنمارکیان وه چې د دوي د موټرانو په را ایستلو کې مرسته ند او بغرا تر مینځ په ګرشک کې ووهلمند سی

فکر وکړی که څلور امریکایې موټري وسایط د هغو د سپرلیو سره یو ځای د طالبانو له خوا له مینځه تللی وای او  وکړه.

د دی جملي مانا داده که ډنمارکیان د خپل پوځ د مشرتابه د امر له مخې ناست وای نو هغه موږ الس تر زنه ناست وای. )ژ: 

فقط دوي د هغه ، موږ لووو په اړوند ډیر فکر نه کامریکایان وژل کیدل.( ینس اوله روسن یونسن وایي موږ د دغو اوامر

د ځانګړو سرتیرو د عملیاتو سره توپیر  . سره د دي چې د ناټو ـ ایساف عملیاتو د امریکایانوځای څخه راخالص کړل

د هغه ملګرتوب په وجه  درلودي، بیا هم ډنمارکیانو او امریکایانو د څارګرو ادارو معلوماتونه سره تبادله کول. دا مرستې

 یدل.ککیدلي چې د ډنمارکي او امریکایي پوځیانو مشرتابه سره درلودل او د پارلمان د پریکړي فورملیټي په نظر کې نه نیول 

 .د مینونو ښخولو څخه هم خبر ورکولوامریکایانو ډنمارکیانو ته د ځانمرګو بریدونو او د الري پر سر 

سهارنۍ او یا ماښامنۍ غونډو   چې د امریکایانو قوماندان د ډنمارکیانو په دا یو معمول وګډ کار برابر ارزښت نه درلودي. 

کې برخه اخیستل، مګر ډنمارکیان د امریکایانو غونډو ته نه بلل کیدل. په ګرشک کې د نشه ای توکو د لوی قاچاق وړونکي، 

 حاجي خان محمد کیسه یې ښه بیلګه ده چې دا روښانه شي چې امریکایانو د ډنمارکیانو په پرتله څه ډول دندې تر سره کولي.

 ،ې جنګي ډله به چې هلمند ته راغلل. مګر بیا هم د ډنمارکیانو هره نومند کې د نشه ای توکو لوی مجرم وپه ټول هلنوموړي 

. ډنمارکیانو ډار درلودي چې د حاجي خان په ورکیدو به څه پیښه شي؟ د نوموړي تشه ړاو یي اقدام نه کولود نوموړي په ت

ړونکو تر مینځ د دغې تشې پر ډکولو شخړه رامینځته شي. د امریکایانو کیدالی شي د دي سبب وګرځي چې د نورو قاچاق و

ځانګړي سرتیري چې د اوسپنیز دیوال تر شاه پټ اوسیدل، د موضوع په اړوند بل ډول ارزونه کوله. حاجي خان محمد د 

اجي ح او یا هم ووژل شي.امریکانو سره د نشه ای توکو د کاروباریانو د لست په سر کې قرار درلودي چې یا باید ونیول شي 

زکال په پسرلي کې د ډنمارکیانو د  ۶۱۱۹خان په زیات احتمال پوهیدي چې شرایط د نوموړی له پاره خطرناکه دي. د 

اق وړونکي د ټلیفون په غوږی کې حاجي خان محمد قاچ څارګرې ادارې افسرانو ته یو غیري منتظره د ټلیفون زنګ راغلي.

د ده په تړاو ډیري غلط فهمي رامینځته شوی دي. نوموړی اجازه وغوښتل چې د پرایس کمپ . نوموړی بیان کړل چې د و

خو  چې پرته د سرخوږي څخه حاجي خان محمد ونیول شي. لعاده چانس وته راشي او ټول مسایل روښانه کړي. دا یو فوق ا

ایان یو د بل پر ضد استعمال کړي. چې دغه قوي سړي داسې شرایط رامینځته کړي چې ډنمارکیان او امریک دا خطر هم و

دا به غیري طبعي او عجیبه وای چې داسې یو څوک ډنمارکیانو ته د لیدنې له پاره راغلي واي چې د امریکایي ځانګړو 

ینس اوله  ( متره امریکان لیري هم اوسیدل.۲۱پوځیانو د لست په سر کې قرار درلودي. د ډنمارکیانو د قومانداني څخه )

چې حاجي  همږغې شول یي همکار سره شریک کړي. دوي دواړهد حاجي خان محمد وړاندیز د خپل امریکاروسن یونسن 

خان محمد ته د رد ځواب ووایې. ینس اوله روسن یونسن په څرګند ډول حاجي خان محمد ته وویل چې ته د هغه لست په سر 

دغه خاطر حاجي خان محمد د بندي کړو. په هم  موږ اړ یو چې تا کې نوشته شوي یې چې باید ونیول شي، که دلته راشي،

یوې مودې له پاره د سیمې څخه ووت. په قوي احتمال نوموړي په کابل کې پټ شو. دوي میاشتي وروسته هغه دوباره خپلې 

ې اسطه چوهغه بنګلې ته راغلي چې د کمپ پرایس څخه څو کیلومتره واټن درلودي. دغه کانکریتي وداني د لوي دیوال په 

الندې ، احاطه شوی وه. هره ورځ ډنمارکیان د دغې بنګلې د څنګ څخه تیریدل چې تر تعقیب ز رنګ ورکول شوی وتی

زکال د سپټمبر په میاشت کې د امریکایانو زغم  ۶۱۱۹د  .لوو، خو برید یي نه ورباندې کو حاجي خان محمد ور په کښي

د ډنمارکي پوځیانو د اتمې ډلې مرستیال قوماندان، مایکل اینګهولم  پای ته ورسیدي.
۶۳5
ته یوه شپه ناوخته داسې معلومات  

ورکړل شو: اوس به حاجي خان محمد د شپې لخوا د عملیاتو په طرز کې ونیول شي. نوموړی هڅه وکړه چې وتښتي خو د 

. لږ وخت وروسته هغه کابل ته انتقال شو. نن موږ نه لوهغه ونیوي او زندان ته یې واچو څو ډزو څخه وروسته امریکایانو

پوهیږو چې د هغه سره څه وشول. )ژ: کله چې د بګرام زندان افغان لوري ته تسلیم شوو، حاجي خان محمد هم د نورو 

ل کله چې مایک «۶۱۰۲می  زندانیانو په څیر ازاد شوو او اوس په خپله ښکلی بنګله کې چې په ګرشک ې ده، ژوند کوي.

اینګهولم سبا ورځ د ګرشک رسمي مقاماتو ته په کمپ کې ښه راغالست وایي، لویه اندیښنه د قاچاق وړونکو خوښي او 

خوابدی نه وه. کله چې واوریدل شول چې امریکایانو حاجي خان محمد نیولي دي، په بیړه د ګرشک ولسوال، ښاروال او د 
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ي روښانه معلومات غوښتي چې څه پیښ شول. ولسوال د سلګونو اندیښمنو دو پولسیو مشر د مایکل اینګهولم خیمې ته راغلل.

. ښاریانو پوښتنه کول چې دا پیښه څنګه رامینځته شوه او په راتلونکې کې به را ویښ شوی وو څخه ښاریانو لخوا د خوب

و ته ورغلل. د ډنمارکیانمایکل اینګهولم د افغاني هیت سره یو ځای په کمپ کې د امریکایانو پوځي مشر  څه ورسره کیږي؟

و هم ډګروال فکر وکړي چې د دغې پیښې علت باید ژر روښانه شي.  دا څرګنده وه چې د ګرشک ولسوال په غصه وه ا

چې په ګرشک کې و خلکو ته د پیښې په تړاو د ویلو روښانه ستراتیژي ولري. د ولسوال  ډاریدي. نوموړی اړتیا درلودل

دا به لومړی ځل  ان محمد به د افغاني مقاماتو له خوا د شپې تر را رسیدو مخکې خوشي شي.لویه اندیښنه دا وه چې حاجي خ

ی مجرم د خپلو اړیکو په واسطه د بند څخه ازاد شي. که حاجي خان محمد ازاد شي، څه به پیښ شي؟ ونه وي چې دغومره ل

که خپه وه چې ولې تر پیښې مخکې معلومات نوموړی به خپل کسات واخلي؟ او کسات اخلي د چا څخه به یې اخلي؟ ولسوال ځ

ورکول شوی نه دي. مایکل اینګهولم ومنل چې د ولسوال دغه غوښتنه پر ځای ده. د امریکایانو د ځانګړو سرتیرو مشر وعده 

نور  ووکړه چې په راتلونکې کې به دا ډول مسایل په پام کې نیسي. دا چې مایکل اینګهولم د امریکایانو د دغه عملیاتو په تړا

زه نه غواړم د دغه عملیاتو په »څه نظر درلودي، هغه یي د ځان سره تر نن ورځي پورې ساتلي دي. مایکل اینګهولم وایې: 

د مایکل اینګهولم اندیښنې هیڅ وخت په واقعیت بدلې نه شوي. د حاجي خان .« ووتړاو بحث وکړم. دا د امریکایانو عملیات 

لږ تر لږه داسې شخړه چې ډنمارکیانو احساس کړی وي. همدا ډول  خړه پیښه نه شوه. یاته هیڅ شمحمد تر بندي کوولو وروس

 د ولسوال اوتوریته د امریکایانو په دغو عملیاتو باندې خرابه نه شوه. 

بارک اوباما د افغانستان جګړه خپله وګڼله.  زکال د مني موسم به د افغانستان د جګړې له پاره رغنده اغیزه ولري. ۶۱۱۹د 

، چې بارک اوباما په ولیږل خو دا له ټوله هغه څه نه وو( نور سرتیري افغانستان ته ۶۱۱۱۱بارک اوباما په پسرلي کې )

د امریکا ولسمشر د ایساف مشرقوماندان، ډیویډ مک کیرنان  نظر کې درلودل.
۶۳6
د دندې څخه ګوښه کړي. په دوهمه  

ماک ارتور  نړیوالې جګړه کې چې جنرال
۶۳۰
چې امریکا  د دندې څخه ګوښه شوی و، د هغه وخت څخه دا لوموړي ځل و 

یو لوي پوړی قوماندان د دندې ګوښه کوي. جنرال ډیویډ مک کیرنان غوښتل چې جکړې ته بدلون ورکړي، د نوموړي ټول 

 کړي د دي احساسې تر څو داسې شرایط رامینځته کړي چې خلک ځانونه په امن ک پاملرنه د خلکو سالمتیا او ارامي ته وه

اڼۍ داسې م جنرال ډیویډ د یوې اړینې سیاسي لوبې قرباني شو. سپینې پر ځای چې د طالبانو د وژلو پروسې ته دوام ورکړي.

چې د اجراتو )جګړې سره عالقه( قوت یې ښودلي وای او په افغانستان کې د نوي مرحلې سیګنال  جنرال ته اړتیا درلودل

یو سپورتي د قوي مړوند خاوند چې  ه چې په افغانستان د پوځ په مشرتابه کې ژور بدلون راشي.ډیره اړتیا و ورکړی وای.

د ژوند ځانګړی سټایل یې درلودي، داخل ته راغي. دا جنرال سټانلی مک کریستال 
۶۳8
ق کې د ځانګړو چې په عرا و 

ریوس . همدا ډول ډیویډ پیټډیر بریالیتوبونه یي نصیب شوی وو چې سرتیرو قوماندان و
۶۳۹
چې د عراق اتل، په منځني  

او جنرال سټانلی مک کریستال یې د نظره څخه ښه پوځي  مریکایي پوځونو عمومي قوماندان وختیز او منځني اسیا کې د ا

ښکاری دي. نو ځکه اوس باید هغه جنرال چې په یو وخت خوړو او لږ خوب کولو سره یې درندې دندې سرته رسولي، باید 

سیمو  انستان دجنرال سټانلی مک کریستال د وړي موسم د افغ ن کې د ترهګرو په وړاندې جګړه کړي واي.په ټول افغانستا

ارک د مني په موسم کې ب تر څو وکوالی شي د ناټو ځواکونو له پاره د جګړې نوي ستراتیژي وټاکي. په پیژندلو تیر کړل

افغانستان ته ولیږي تر څو جګړه وګټي. د بارک اوباما  اوباما باید خپله وروستۍ پریکړه وکړي چې څومره اضافه سرتیري

پریکړه بیړنۍ نه وه. نوموړي باید ټول امکانات ژور څیړلي وای تر څو خپله وروستۍ پریکړه یې اعالن کړی واي. په 

امریکا کې د غښتلي دفاع وزیر، روبرت ګیټس، لوی درستیز، میک مولن او د ولسمشر مرستیال، جوسیف بایډن، ملکي 

لیږي تیري افغانستان ته ومشاور تر مینځ د نظریاتو لوي توپیر شتون درلودي. جنراالنو او د دفاع وزیر غوښتل چې ډیر سر

خو د ولسمشر مرستیال غوښتل چې په لږو سرتیرو د ترهګرو پر ضد هدفمنده جګړه وشي. جوسیف بایډن په نوی ستراتیژي 

کې بایلول. د بوب وډوارډس 
۶4۱
د کتاب په اساس )د اوباما جګړه(  

۶4۰
بیا هم جوسیف بایډن وکوالی شوای چې د ډیرو  

زکال په سپټمبر کې د زیاتو سرتیرو د رالیږلو  ۶۱۱۹زیاتو سرتیرو د لیږولو مخه ونیسي. جنرال سټانلی مک کریستال د 

( سرتیري وغوښتل ۰۱۱۱۱ه پیل کې )وړاندیز واشنګټن ته ولیږي. جنرال سټانلی مک کریستال دري امکانات وړاندې کړل پ

. دغه شمیره لږ وه نو ځکه نوموړي کوالی شوای اخیستنه او د خطا ایستلو یو چل وچې دا وړاندیز د زاړه تاکتیک څخه ګټه 

 .( سرتیرو وړاندیز یې هم وکړي چې ډیره لویه شمیره وه او منلو یې امکان نه درلودي8۲۱۱۱او د ) چې موخې ته ورسیږي.

تنو سرتیرو غوښتنه وه. د دغې شمیرې سره پنتاګون رضایت درلودي خو بیا هم جنراالنو  ( ۴۱۱۱۱وړاندیز یې د )وروستۍ 
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فکر کولو چې شمیره د بارک اوباما د غوښتنې څخه یو لږ څه لوړه ده. دغو درو وړاندیزونو د بارک اوباما مشاورین پر 

( تنو سرتیرو څخه شمیره لږ کړي، ځکه ټول پوهیدل چې ۴۱۱۱۱جنرال باندې په غوصه کړه. دا ستونزمنه وه چې تر )

جنرال سټانلی مک کریستال دا ازادي هم واخیستل چې د ثی، بی ، اس  همدغه شمیره د پنتاګون غوښتنه هم وه.
۶4۶
په  

 هزه تعجب کوم چې ولسمشر بارک اوباما یوازې یو ځل زما سر» مشهوره تلویزیوني پروګرام کې په وازه خوله ووایي: 

سپینه ماڼۍ د دا ډول نیوکې سره عادت نه وه. « کتلي دي، کله چې ما د ټولو پوځونو مسولیت په افغانستان کې اخیستي دي.

او د نوموړي نژدي کسانو داسۍ احساس وکړي چې سپینه ماڼې د پنتاګون تر کالبندي الندې ده. په داسې حال  جوسیف بایډن

 اعلی سر قوماندان دي.کې چې ولسمشر د جګړې په وخت کې د پوځ 

چې  لوو، تالښ یي کاما په ډنمارک کې واوباما پریکړه وکړه چې د خپل نوي جنرال سره وویني. په دغه وخت کې بارک اوب

زکال جوړیدلي. په دغه وخت  ۶۱۰۲د خپل زیږیدو ښار، شیکاګو د راتلونکو نړیوالو اولمپیایي لوبو کوربه کړي کوم چې په 

ما سره وګوري. جنرال سټانلی مک کریستال اچې د بارک اوب سټانلی مک کریستال په لندن کې و. دا ښه چانس و کې جنرال

زکال  ۶۱۱۹وه، ولیدل. دا کتنه د کوپنهاګن په هوایې ډګر کې ناسته  د بارک او با ما سره د هغه په ځانګړې الوتکه کې چې د

ه پاره چې د ولسمشر او جنرال تر مینځ اړیکې دوباره دوستانه شي خو په دا غونډه د دي ل  د اکټوبر په دوهمه نیټه وشوه.

یوه ورځ مخکې جنرال په لندن  ( دقیقي غونډه کې د غونډې بڼه د رسمي حالت څخه د ملګرتوب حالت ته بدله نه شوه.۶۲)

ه پاره رد کړه په داسې حال جنرال سټانلی مک کریستال دغه ډول ناکافي سرتیري د افغانستان ل کې یو عجیبه وینا کړی وه.

کې چې د جنرال لوړ امر تر دغه شیبې خپل وروستۍ پریکړه اعالن کړی نه وه. جنرال سټانلی مک کریستال په وارو وارو 

ه چې خپل نظر په ازاده توګ و عالوه یې کړل: دوي ماته ویلي وود زیاتو سرتیرو غوښتنه د لندن په غونډه کې تکرار کړل ا

 ی شي دوي اوس خپل نظر ته بدلون ورکړي.بیان کړم، کیدال

، بارک اوباما د کوپنهاګن پر لوري په هوا کې وهپر سپینې ماڼۍ ډیره بده اغیزه وښندله. خبرو د جنرال سټانلی مک کریستال 

 یدياچې د جنرال د خبرو په تړاو یي معلومات واخیستي. بارک اوباما وویل: دغه جنرال باید متوقف شي. داسې ویناوي بی ف

 دي.

ولسمشر بارک اوباما د جنرال سټانلی مک کریستال سره په غونډه کې سپینې خبري نه کولي. دوي دواړو د لندن د غونډې 

تنه دا وه چې دا کارونه په تړاو مخامخ څه نه ویل خو سړي پوهیدالی شوای چې د جنرال سټانلی مک کریستال څخه غوښ

 بس کړي.

یوالو ورځپاڼو تبصري د نوموړي د وینا په اړوند ولوستي، سمالسې خپل مشر، نړل د له چې جنرال سټانلی مک کریستاک

 ټلیفون وکړي. یې جنرال ډیویډ پیټریوس ته

جنرال سټانلی مک کریستال خپل مشر ته وویل: زه پوهیږم چې تر سرې لیکې تیر شوی یم خو زه به په راتلونکي کې احتیاط 

  وکړم.

 ن پاولین پاول لخوا هم یو ایمیل راورسیدي. کولید امریکا د بهرنیو چارو د پخوانې وزیر کولجنرال سټانلی مک کریستال ته 

 چې د قدرت ښوولو لوبه دی ودروي. د جنرال څخه غوښتي و

( اضافي ۶۱۱۱۱بارک اوباما د خپل کار د پیل څخه شپږ میاشتي وروسته د یوه ناڅاپې حالت سره مخامخ شو. بارک اوباما )

اوس بارک اوباما د جنراالنو د فشار . د افغانستان له پاره تیار شوی وو کوم چې د جورج بوش په وخت کې سرتیري ومنل

( نور سرتیري هم افغانستان ته ولیږي. وروستۍ میاشتي پر موضوع ډیر بحثونه وشول. ۴۱۱۱۱په پایله کې اړ شو چې )

مشر امنیت په خاطر افغانستان ته ولیږي خو د ولس( نوي سرتیري د خلکو د ښه ۴۱۱۱۱پنتاګون پر خپله غوښتنه چې )

چې د لږو سرتیرو لیږل هم ډیر څه کوالی شي که امریکایان عملي او ریالیستکي موخې  مرستیال، جوبایډن ټینګار کولو

، زکال د ډسمبر پر لومړي نیټه د امریکا په مشهوره پوځي اکاډمي ۶۱۱۹د ولسمشر بارک اوباما وروستۍ پریکړه د  وټاکي.

ویت پوینټ 
۶4۳
( ۳۱۱۱۱کې اعالن شوه. بارک اوباما خپل د حل منځنی الره وړاندې کړه. جنرال سټانلی مک کریستال ته ) 

و برسیره پر دي نور د ناټ سرتیري ورکول کیږی  که جنرال اړتیا احساس کړي لس سلنه نور سرتیري به هم ورکړل شي.

اوباما یو مهم شرط هم وړاندې کړي. دغه اضافه سرتیري به تر ( سرتیري ورکړي. خو ۰۱۱۱۱غړي هیوادونه هم باید )

وروسته باید د پوځونو ایستل د افغانستان څخه پیل شي. د پوځ د وتلو د نیټې  زکال تر وړي پورې هلته وي. ۶۱۰۰راتلونکي 

اید د امنیت وسي. افغانان بټاکل باید پر حامد کرزي زیات فشار راوړي. افغانستان یي باید زده کړي چې د خپلو مسولیتو بار ی

 په راوستلو کې کوښښ وکړي او د ښې حکومتداري په راوستلو او د اداري فساد په له منځه وړلو کې وروستې هڅې وکړي.
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د افغانستان د جنجالونو ډکې ولسمشریزې ټاکنې د لویدیز له پاره ډیرې مهمې او اغیزناکې وي چې پر حامد کرزي باندې 

د رایو ورکونکو شمیره د تیرو ټاکنو په پرتله نیمایي  او د هیوادونو د نظرونو توپیر یې رامینځته کړي. باور او اطمینان لږ

( شکایتونه ثبت چې د ټاکنو او شکایتو کمسیونونو ته ورسیدل. په ۳۱۱۱شوه، همدا ډول په ټاکنو کې د چل او فریب )

پریکړه یې په واک کې وه. نوموړي کمیټې د رایو ډیر  چې وروستۍ د بهرنیانو د کمیټې غړي اکثریت ووکې  نوکمسیونو

ل چې نې تالښونه وکړت. ولسمشر حامد کرزي وروسم ځل ټاکنو اړتیایې رامینځته کولصندوقونه شکمن ثبت کړل چې د دوه

د دوهم ځل ټاکنو مخنیوي وکړي نو ځکه د امریکایانو، انګریزانو او ملل متحد سره یې سخت ټکرونه او شخړې وکړي. 

دوم رونډ وروسته حامد کرزي ومنل خو شخړو دومره زیات دوام وکړي چې سوړ ژمی را نژدي شو، او د ژمې څخه مخکې 

اکنو عبدالله عبدالله باور نه درلودي چې د ټپه ژمي کې د ټاکنو لوژستیکي اکماالت ناممکنه بریښیده. ټاکنې کیدالی نه شوای.

خه درغلی انکار نه منونکي وه. دافغانستان دغه حالت داسې اپه ټاکنو کې پر دوهم رونډ به تر لومړي ځل زیات شفاف وي.

او وروسته تر ډیرو ازموینو غواړي چې یوه روښانه  ې هیواد کلونه په جګړو کې ښکیل ویو انځور ترسیموالی شوای چ

ښنې ډنمارک لیدل کیدل. دغه اندیډیر څرګنده راتلونکي ولري. په اته کلنه سخته جګړه کې انساني تلفات او اقتصادي لګښتونه 

. د بارک اوباما د وینا څخه چې په افغانستان د جګړې څخه مالتړ کولو هم راورسیدلي چې اکثریت خلکو یې همیشه د ته

ویست پوینټ اکاډمي کې وکړه، یوه میاشت مخکې په ډنمارک کې په ډیر وخت کې د لومړي ځل له پاره د بحثونو بڼې بدلون 

تیري ډنمارکي سر: »وه لیکنه خپره کړه چې سرلیک یي( نیټه یولند پوستن ورځپاڼې ی۴زکال د نومبر پر ) ۶۱۱۹د  وموندي.

په لیکنه کې د پوځ د لویې اتحادیې مشر، یسپرهینسن و. « د افغانستان د جګړې په اړوند شک لري.
۶44
د افغانستان څخه  

ه کې مهارت لري او موږ کوالی شو د اوبو یو څاه هم وکینو : سرتیري په جګړد ډنمارکي سرتیرو د ایستلو ستراتیژي غوښتل

خو بیاهم پرمختګ نه ښکاري: موږ افغاني پوځیانو او پولسیو ته په کافي کچه زده کړي  او موږ ډیرې ښوونځي جوړي کړي.

یو ناباوره ولسمشر  نه دي ورکړي. د نورو مالتړو هیوادونو پوځونه اندیښمن او نا باوره دي. خو موږ د ټاکنو په پروسه او د

افسرانو د اتحادیې مشر، بینټ فبریوکیوس سره والړ یوو. د 
۶45
مالتړ یې  یسپرهینسنچې په سخترین ځای کې اوسیدي د  

ماته ډیره ستونزمنه ده چې د سرتیرو والیدینو ته دا تشریح کړم »د افسرانو د اتحادیي مشر، بینټ فبریوکیوس وایې:  وکړي.

فغانستان په جګړه کې وژل کیږي. کله چې زما د اتحادیې غړي)افسران( جګړې ته لیږل کیږي، چې ولې د دوي زامن د ا

یوازې امر ورته کیږي. زه د افسرانو د اتحادیې د مشر په توګه دغه پروژه په ټولیزه توګه تر پوښتنې الندې راولم او دا چاره 

ه وکړه. دغو نیوکوهغه وخت ډیر زور واخیست چې په د دغو دوو مشرانو اندیښنو او نیوکو ژوره اغیز« همدا اوس کوم.

( نفرو په شاوخوا کې د کوپنهګن په لویه 8۱۱( بجو د )۰۰همدغه ورځ یو بل ډنمارکي سرتیري ښخ کړل شو. د ورځي پر)

( کلن، میکایل یبیرت ۶۳کلیسا کې سره راټول شول چې د )
۶46
د ښخولو مراسم پر ځای کړي. د عادت له مخې د دفاع  

میکایل یبیرت  .مو د پر ځای کولو له پاره حاضر وووزیر، سیون ګیده او د پوځ یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم د مراس

چې ووژل شو. یوه میاشت  نوموړي د اتمې ډلې دوهم سرتیري و( په ډزو ووژل شو. ۶۳ګرشک ته  نژدي د اکټوبر پر )

په پیل کې د ډنمارک صدراعظم، الرس لویکه غاسموسن  .کلن سټیپن بلوچ الرسن وژل شوی و (۶۳کې )مخ
۶4۰
او د  

بهرنیو چارو وزیر، پیرستی میلور
۶48
و نیتالښ وکړي چې د پورته دوو مشرانو پرنیوکو د بحثونو مخنیوي وکړي. د بهر  

خبرو څرګندې نیوکې وکړي او د دوي د خولو وازول یي . نوموړي د پورته دوو مشرانو پر چارو وزیر ډیر رډ او څرګند و

دا  »زیر، پیرستی میلور عالوه کړه:وګڼل. د بهرنیو چارو و د ډنمارکي سرتیرو له پاره خطرناکد افغانستان په جګړه کې 

ندو ډول څرګندونې زموږ د سرتیر له پاره ډیرې خطرناکې دې. هر ځل چې موږ د وتلو خبري پیل کړو، هغومره د روڼ ا

هر ځل چې د وتلو د پالن خبري پیل شي، نوي طالبان  افغانانو له پاره ستونزې زیږوو که څه هم موږ یوه ورځ تښتوو.

زیږول کیږي. د ځان ساتو)کنسرویټیو( د دفاعي کمسیون مشر، هیلګه ادم میلور 
۶4۹
نور هم نیوکې جدي کړي او ویې  

ښه الر یې دا ده چې پینه )ترمیم( شي. همدغه چاره ډنمارکي که سړی یوه زړه کښتۍ ولري او سوري ولري نو » ویل:

سرتیري په افغانستان کې تر سره کوي. دا چې د سرتیرو او پوځیانو د اتحادیو مشران په زړه کښتۍ کې نور سوري هم 

سن وصدراعظم، الرس لویکه غاسم «جوړوي، په طبعي ډول به کښتۍ غرقیږي او ټول ور په کښې ناست کسان به مړه شي.

« ي.په بشپړه توګه سرته ورسو به ډنمارکیان به تر هغه وخت پوري په افغانستان کې وي چې اړتیا وي او خپله دنده» وویل: 

د حکومت برید اغیزه وکړه، په ځانګړي توګه په لومړی مرحله کې. د سرتیرو او پوځیانو د اتحادیو مشرانو ځانونه ارام 

لبریت څرګنده کړه چې موږ باور لرو چې د ډنمارکیانو شتون ګټور دي. د ډنمارکیانو پر ونیول او د افغانستان څخه میکایل ی

                                                           
Jesper K. Hansen - ۶44 
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کال له پاره بحثونه تر هغه وخت وځنډیدل تر څو اوباما خپلې پریکړې اعالن کړي.  تر څو چې د امریکا نوي  ۶۱۰۱پالن د 

وه. د سوسیال ډموکراټانو د بهرنیو اړیکو جنګي ستراتیژي څرګنده نه وي نو د ډنمارکیانو د پالن جوړول بي ګټې چاره 

ره ولګول. د نوموړي وړاندیز مسول، موګنس لویکه ټافټ د انتظار موده د نوي وړاندیز د بیانولو او د نورو د پوهاوي له پا

موضوع هم بحث وشي. د دغه نظر وړاندې کول نوی خبره وه. د چې دا ځل په بحثونو کې باید د ډنمارکیانو د وتلو پر  دا و

چې د ډنمارک پوځیان باید د افغانستان څخه د  کړی وزکال د اپریل په میاشت کې کیڼ راډیکال ګوند وړاندیز  ۶۱۱8

  نو ځکه بحث ورباندې ونه شوو. کې د راډیکال ګوند یوازې پاته شوزکال په پای کې ویستل شي. په هغه وخت ۶۱۰۶

د بارک اوباما د وینا څخه څو ورځي مخکې چې په ویست پوینټ کې وکړه، د ډنمارک سوسیالیت ګوند هڅه وکړه چې د 

کال د پالن جوړولو په بحثونو کې فعاله ګډون وکړي او د هلمند له پاره لس مهم ټکي وړاندې کړي. او د دغو ټکو  ۶۱۰۱

رکي پوځیان د افغانستان څخه ویستل شي. د جګړې سره د مخالف زکال په پای کې ډنما ۶۱۰۲تر عملي کیدو وروسته د 

چې دومره اوږده موده یې د جګړې مسولیت اخیستي خو سوسیال ډموکراټانو نه غوښتل  ګوند دا وړاندیزونه یو لوي قدم و

وسیالیست سچې موګنس لویکه ټافټ هم وروستۍ پریکړه کړي نه وه  چې د وروستي یاني د وتلو د نیټي پر ټاکلو څه واوري.

نوموړی وویل چې ټول باید دا پریکړه وکړي چې سوسیالیست  ګوند ته د هلمند په تړاو بحثونو کې ځای ورکړی او که نه؟

چې سوسیالیست ګوند د هلمند د ستراتیژي جوړولو په غونډو کې ګوند ور سره یو ځای شي. حکومت ته به خوندوره نه وي 

نا  چې پایله یې لویه سیالیست ګوند غونډې ته رابللي ویون ګیده په خپله خوښه سوزکال س ۶۱۱۹ګډون وکړي. کله چې په 

ارامي شوه، د هیچا هیره شوی نه وه. د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر نه غوښتل چې د تیر ځل ډرامه بیا تکرار شي. 

لمند په تړاو د پوځ د راتلونکې په باره زه دوي نه غواړم چې په غونډو کې ګډون وکړي. که د ه» پیر ستي میولر نن وایي:

غونډو کې د ګډون اجازه ورکړل په  ګوند ته ، که سوسیالیستم پالن وړاندې کړي. زما نظر دا وکې ګډون کوي، باید منظ

شي، نو باید ټول وړاندیزونه یې ومنل شي، او هغه بدلونونه چې د دفاع وزارت وړاندیز کړی دي، هم ومنل شي. خو دوي د 

 .«ار  نه ووچارې د منلو له پاره تیدغه 

چې د ګرشک د امنیت  د دوي پالن د ډنمارک له خوا دا وو په هلمند کې د ډنمارکیانو اتمې پوځي ډلې نور نظرونه درلودل.

جوړولو چارو ته ادامه ورکړي او یا هم خپل ټول پام د ښار په سهیل کې د ارماډیلو د پوځي کمپ شاوخوا ته واړوي چې 

د ګرشک او لښکرګاه تر مینځ بریالي عملیات وشول. خو بیا هم ستونزمنه وه چې د لښکرګاه او  پرمختګ او ثبات راشي.

لل. په همدغه علت ډنمارکیانو ته وال او طالبان دوباره سیمې ته راغځکه محلي وسله  يګرشک د الری امنیت باوري کړ

رشک د جنوب لوري امنیت کړي په بدل کې نیمایي پوځیان د ګ خبرداري ورکړل شوو چې د سیند غاړه د سهیل خواته هیره

وقع نه یې بازار ته واړول نو طالبانو ته مته وګوماري. ډنمارکیانو د ګرشک په پورتنی برخه کې ګزمې پریښودلې. ټوله پاملر

د ډنمارک د کولومبورګ  په الس ورغلل چې خپل قوتونه د سیند په غاړه کې راټول کړي.
۶5۱
( کلن ۶۶د ښار اوسیدونکي ) 

سرتیري د نوي پالن چې پاملرنه د ګرشک د سهیل څخه و جنوب ته شول، قرباني شو. رونی ویستی زاکاریس نیلسن 
۶5۰
 

ړي . نوموچې د ډنمارکي اتمې ډلې د جګړې نیمایې برخه یې مخته وړل د لومړي ګروپ ښکاري ویشتونکي و ۍد دوهمې دلګ

او ښه مخته والړي. کله چې نوموړي په ګزمه تلي،  وروسته، سمدالسه پوځ ته شامل شو د لیسې دورې تر پای ته رسولو

د دوي یوه دنده دا وه چې سیمې ته د  پ تر شاه تلي.په پیاده ګزمه کې نوموړي همیشه د ګرو درنه ماشینګړه یي درلودل.

ر پ ترافیک کنترول د وتلو او راتللو په وخت کې وڅاري. مخکښانو سرتیرو د تپې پر سره یو او بل بدلول، او د دوي دنده

 ړي.ک . دوي هغه بزګران تالښي کول کوم چې د پل پر سر تیریدل چې وسلې ور سره پیداپله بندې د ترافیکو کنترول وو

رونی ویستی زاکاریس نیلسن او د نوموړی ګروپ نوټ اخیستي چې څومره انسانان، خره او موټر سایکل د پل څخه تیریږي. 

مخکې له دي څخه چې سرتیري تر شنه اسمان الندې د خوب په کڅوړو )دا یو ډول د خوب کولو کڅوړه ده چې دواړي 

طه تړل کیږي چې د یخني مخنیوی وشي.( ننوزي، رونی ویستی زاکاریس دي او د ځینځر په واس ېخواوي د تلتک په ډول پنډ

ره خوشحالي دوي د فلم په کتلو س نیلسن د څو تنو ملګرو سره د خپلو پخوانیو سرتیرو ملګرو فلم په کمپیوټر کې ننداره کاوه.

څه ډول  چې نوموړي  یلي ورونی ویستی زاکاریس نیلسن ویې سترګکونه وهل. د پولیټیکل ورځپاڼې ته  کول او یو بل ته

وپوهیدي چې دا یو نوښت رامینځته کوي. دغه اصطالح )د کلمي مبارکې په ډول عیسویانو هم ورته څه لري( په افغانستان 

کې د سرتیرو تر مینځ استعمالیدل. زما له پاره ډیر ارزښت لري چې افغاني سرتیري زموږ پر ځینو خوشالو کړونو تبسم پر 

ږ لویو مسایلو ته د بیلګې په توګه ټاکنې څنګه تیري شوي او ډموکراسۍ څنګه ده، پاملرنه نه کوو. دا ډیره شونډانو ولري. مو

مهمه ده چې ټاکلي کسان ښه ژوند ولري. رونی ویستی زاکاریس نیلسن ویل زه وړې ستونزې حلوالی شم. نوموړي د ډار 

 وچې یو څه پیښ شي ما ډار کړي، موږ ټول مسلکي کسان یو زه په واقعیت کې فکر نه کوم چې ډاریږم. کله»په تړاو ویل: 

خپله چاره سرته رسوي. نو همدغه علت دي چې ډار ته وخت نه لرو. مغز یوازې د دندې په ښه سرته رسولو او هر څوک 

( نیټې ته څو ورځي پاته وي چې رسنۍ د افغانستان څخه د وتلو پر ستراتیژي ۳۰زکال د اکټوبر ) ۶۱۱۹د « بوخت وي.
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لګیاه وي. د رونی ویستی زاکاریس نیلسن ګروپ بیا ګزمې پیل کړی وي. دوي دوباره خپل پخواني ځای د سیند سهیل ختیز 

د واک انډول وساتي. د سیمې خلک د ډنمارکي ه کیان دوبار، تر څو ډنمارانتقال شوي ووته لور ته  د بارکزو پوځي مرکز

پوځیانو د شتون څخه خوشاله نه وه. د تریاکو د کښت بزګرانو ځانونه خپله ساتل او د طالبانو سره یې نژدي اړیکې نه 

و لورې  درلودي. دغه پوځي مرکز د ډنمارکیانو له پاره ډیر ارزښت درلودي ځکه د همدغه پوځي مرکز په واسطه د سهیل

زکال په منی کې د ډنمارکی پوځیانو اتمې ډلې داسې هیله درلوده چې د بارکزو  ۶۱۱۹د  ته د کین لوي مرکز ښه ساتل کیدي.

پوځي مرکز د کین د لوي مرکز سره وصل کړي تر څو لویه سیمه امنیت شي چې د ډنمارکي پوځیانو درناوی کول هم زیات 

ک ډول مخته والړل تر څو د دښمن پاملرنه جلب نه کړي. رونی ویستی د خپل د معمول سره سم دوي په تیت و پر شي.

ګروپ د یوه غړی سره نژدي حرکت کاوه. دوي یوې کندې ته ور وښویدل خو دوي شکمن شول چې دلته طالبانو ماین ښخ 

وی ماین په یو ژور ځای کې کښینستي. کله چې نوموړی پښه وښورول، د الری پر سر ښخ شکړی دي. رونی ویستی 

وچاودیدي. د ماین د چاودلو دودونه جګ شول. رونی ویستی سخت ټپې شو. نوموړی دواړې پښې او یو الس د السه ورکړي 

ملګرو یې په بیړه لومړنۍ مرستې پیل کړي او د  .هم درلودل. د وینو جریان زیات وو خو ال هم ژوندی و خو نور ټپونه یې

کړل او د مورفیونو یو پلمیټ )د خوږې ټوټه چې مورفین یې درلودل( یې ورکړي وینو ځینې سربیرن شریانونه یې وربند 

. مورفین د خولې له الرې ژر په وجود کې جذبیږي او څو د درد ارامولو ونو سره درلودلد ځان و سرتیروولټ کوم چې

ړي چې یو سرتیری سخت تابلیټونه یې هم ورکړل چې دردونه یې یو څه ورته ارام کړل. د مخابرې له الرې یې خبر ورک

ټپي، اړتیا شته چې په بیړه د سیمې څخه ویستل شي. د باسټون د کمپ څخه چورلکه پر الری وه. د ټولیدلو په ځای کې د 

رونی ویستی نژدي ملګری هم راغلی. رونی ویستی وویل چې زه غواړم ډنمارک ته خپلې معشوقې او کورنۍ ته ورسیږم. 

ملګری غوښتل چې د رونی ویستی الس ونیسي خو دغه  تماً به ډنمارک ته ورسول شي.ملګری وعده ور سره وکړل چې ح

ی . رونیرو ملګرو کې یو ساعت تیر ځوان ورونی ویستی په خپلو سرت .ه د السه ورکړی ووونځوان سرتیري دواړه الس

پل چې د خ اسې یو ځوان وودي. نوموړي دویستی یو ډیر چاالکه سترګور سړی وه د اړتیا په وخت کې په بیړه غبرګون ښ

ګروپ ملګري ډیر سره نژدي کړي وه او مکلفیتونه یي په ګډه اجرأ کول چې په خرابو حاالتو کې د ژوندي پاته کیدلو سبب 

ګرځیدي. نورې نړۍ د بارک اوباما وروستۍ پریکړې ته د افغانستان په تړاو سترګې په الره وه خو د ډنمارک حکومت د 

د ژوندي پاته کیدلو له پاره د کوپنهاګن په مرکزي روغتون کې سترګې په الره وه. نوموړی څو  رونی ویستی مبارزې ته

دمه او سخته ص په پایله کې ډیر ټپې شوی ځله عملیات شو. سربیره د السونو او پښو څخه د نوموړي وجود د انفجار د فشار

ونی ر پایله کې دومره ټپې کیږي چې ژوند د السه ورکوي.. په ډیرو حاالتو کې سرتیري د انفجار د فشار په یې لیدلي وه

چې ټوله  ( نیټه په داسې حال کې ساه ورکړه۰8ویستی زاکاریس نیلسن د کوپنهاګن په مرکزي روغتون کې د نومبر پر )

ري برونی ویستی زاکاریس نیلسن د دي امکان پیدا کړي چې د خپلې معشوقې او کورنۍ سره خ .کورنۍ یې خوا کې ناست وو

( نیټه د کولنبورګ د کلیسا په ۶۰وکړي او کله نا کله یې ټوکې هم ور سره کولي. رونی ویستی زاکاریس نیلسن د نومبر پر )

اره وخې له پمړستون کې ښخ شوو. کلیسا دومره ډکه وه چې یو شمیر خلکو د کلیسا څخه بهر په هغه خیمه کې چې د همدې م

دغه ځوان سرتیري نن د خپل انا او نیکه  .واسطه یي د مراسمو جریان تعقیبولوپه  او د لوډسپیکر درول شوی وه، ناست وو

)د پالر له خوا( و څنګ ته ښخ دي. ملګرو سرتیرو یي د رونی ویستی زاکاریس نیلسن تابوت قبر ته کښته کړي تر پوځي 

یستی ترمرګ وروسته د بارکزو سالم وروسته مراسم پای ته ورسیدل او ملګري په روخصتي کورونو ته والړل. د رونی و

( کلن، ۶۳پوځي مرکز یو بد نوم خپل کړي. د جنازې تر مراسمو دوي ورځي مخکې د همهغه پوځي مرکز په خوا کې پر )

کینیت پاتریک نیلسن 
۶5۶
د سړک د غاړي ماین وچاودیدي. نوموړي د کمپ روغتون ته د وړولو په وخت کې ساه ورکړه.  

جار ورکولو لینونه وموندل. د رونی ویستی د ګروپ ټول سرتیري دوباره فخت کې دري نور د انسرتیرو د سیمې د پلټلو په و

چې . هیڅ سرتیري عالقه نه درلوده رځیدل خو دوي ډیر بدلون موندلی وو. د ټولو سرتیرو مزاج خراب ووهلمند ته ور وګ

ه سرتیري روحي ې ډلې د سرتیرو څخه د یووروستې عملیات تر سره کړي که څه هم پوهیدل چې دا د دوي دنده ده. د د غ

 چې نورو سرتیرو پریکړه وکړه چې هغه باید ګزمي ته والړ نه شي. د همدغه نفر بیول و ګزمې ته د حالت دومره خراب و

چې تر وخت څخه مخکې هیڅ سرتیري ډنمارک ته نه استول کیدي.  نورو ژوند ته ګواښ رامینځته کولو. قانون داسې و

ي هم نه غوښتل چې د خپلو ملګرو څخه بیل شي. خو وروسته هغه ته د پرایس کمپ په دننه کې دنده ور نوموړي سرتیر

 کړل شوه.

په فبوري  ۶۱۰۱ټپیان شول. مخکې تر دي چې اتمه ډله سرتیري د تنه ( ۰۹) یانو د اتمې ډلې څلور سرتیره مړه اود ډنمارک

 عملیات د ګرشک په سیمه کې د طالبانو پر ضد تر سره کړي واي.ستې ومیاشت کې ډنمارک ته والړ شي، باید سرتیرو ور

برخه وه خو ډګروال مایکل اینګهولم  هدغه خطرناکه برید د بارکزیو د پوځي کمپ پر شاوخوا د ډنمارکي پوځیانو د دندو یو
۶5۳
زکال د جون په میاشت  ۶۱۱۹. برتانوي پوځیانو د چې یوه کرښه د سیند د لویدیز څخه ختیز ته وکاږي اساسي پالن دا و 

ا ، وتړي. هغه فعالیت چې طالبرکز ارماډیلو په مقابل کې پروت وکې د ګیبرالټار پوځي مرکز چې د ډنمارکیانو د پوځي م

                                                           
Kennet Patrick Nielsen - ۶5۶ 

Michael Engholm - ۶5۳ 
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 ز پر لور باید امنیتدیله مینځه والړي. د ډنمارکیانو د اتمې پوځي ډلې وروستۍ دنده همدغه وه. دا ځل د لوی وو متوقف کړي

کیانو دوه نوي پوځي مرکزونه، بهادور او ګولډ د کینان او سنډ فورډ د پوځي مرکزونو تر مینځ د سیند تأمین شي. ډنمار

ل لورې ته که څه هم ارښت ډیلو د کمپ سهید غوښتنې سره سم باید د ارمان جوړ کړل. د مرکزي قوماندېلویدیزي لوری ته 

ې د ارمانډیلو پوځي کمپ باید په وچه او سیند کې د سیند ډګروال مایکل اینګهولم نظر درلودي چ ، مرکز جوړ شي.یي لږ و

ډنمارکیانو د ارمانډیلو پوځي کمپ څخه یوازې د طالبانو هغه  د غاړې د نوي کرښې په وړاندې بریدونه متوقف کړای شي.

ملکي چې ډنمارکي پوځي ډلې د  دا هغه پالن و ډلې تهدیدوالی شوای کوم چې د لویدیز پر لوری په خوځښت کې وای.

نیت مې د ښه اممشاورینو، الرس یعقوبسن، ګلین سوانسون، د ګرشک ولسوال او د حکومت د نورو استازو سره په ګډه د سی

. په دغه سطحه پوځي کزونو د نژدي سیمو څخه لیدنه وکړه. ولسوال د کینن او د سند فورډ د پوځي مرله پاره جوړ کړی وو

( نیټه د ۹زکال د ډسمبر پر ) ۶۱۱۹او نه یي هم توان درلودي. ډنمارکیانو د  ځیانو صالحیت نه ووعملیات د ډنمارکي پو

عملیاتو پالن د برتانوي ضربتي پوځي ډلې قوماندان، جنرال جیمزکاون 
۶54
ته  د یوې غونډې په ترځ کې چې په باسټون  

ت د نژدي څخه الي به حاجنرال جیمزکاون او مایکل اینګهولم پریکړه وکړه چې دو کمپ کې جوړه شوی وه، تشریح کړي.

ایید پالن ت و( نیټه دوي د چورلکي په واسطه پرسیمه الوتنه وکړه چې جنرال جیمزکاون د ډنمارکیان۰۰وڅیړي. د ډسمبر پر )

څو سوه افغان سرتیري هم ګرشک ته راغلل نو په دي ډول د ډنمارکیانو د مسولیت په سیمو کې د کې په دغه وخت  کړي.

 پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای وو نویوچې افغان سرتیري په دو الن دا و. د ډنمارکیانو یو مهم پشوو وځیانو شمیره زیاتهپ

پیل شي کله چې چورلکې وزګارې شي. ډنمارکیانو ته هم د الوتکو د مرستو  ت باید د نوي کال څخه وروستهکړي. عملیا

ه نتۍ شیبه کې هغه څه پیښ شوه چې وړاندوینه یې وعده په کندهار کې د لوي پوځي مرکز لخوا ورکړل شوه. خو په وروس

شوی. د افغان سرتیرو مشر اعالن کړل چې افغان سرتیري په عملیاتو کې ونډه نه اخلي او هم نه غواړي چې د ډنمارکیانو وه 

تل اایساف پریکړه وکړه چې ادامه ورکړی خو د دوو نویو پوځي مرکزونو س په نویو پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شي.

زکال د جنوري په دریمه نیټه عملیات پیل شول. د طالبانو د غولولو له پاره یو  ۶۱۰۱مفهومه وه. د  د همیش له پاره بی 

( زیات ډنمارکي ۰۱۱. تر )ډلې د طالبانو پام ځانته راواړولو پوځي مانور د سهیل پر لوری اجرأ شوو. د ډنمارکیانو جنګي

له ک ګرتوب په مرکزي برخه کې پیاده شول خو د هیڅ مقاومت سره مخامخ نه شول.او برتانوي سرتیري د چورلکو په مل

ځي، شپه ورځ تر بلي ور:»یې پاڼه کې په ژوره توګه بیان شوچې عملیات پای ته ورسیدل، د عملیاتو جریان د پوځ په بریښنا

ارد پر دښمن یې ډیر فشار و کوم چې وته او شنه زون کې وتر بلې شپې. د ډیرو اونیو په جریان کې ډنمارکي پوځیان په دښ

ولیت په لویدیزو سیمو کې اچولی وو. اوس د مخکې د ډنمارکي پوځیانو اتمې ډلې زیات فشار د ډنمارکیانو د مس .کړی وو

چې د ګرشک په سهیل کې پر طالبانو فشار وارد شي. د اتمې پوځي ډلې مشر، ډګروال کارسټن کیا  دي وخت را رسیدلي و
۶55
د سهیل پر لوری مخته والړو کوم چې ډنمارکي سرتیرو پخوا دا چاره تر سره کړی وه. موږ په خپلو  موږ»وایي: 

و د ډول باید د طالبان او لورو تر فشار الندې راوستي واي او همدفپوځیانو دښمن متعجب کړي. عملیاتو باید طالبان د مختل

سیدل چې موږ یې تاثیرات د ډنمارکیانو د مسولیت په سیمه کې اکماالتو الري وتړل شي. دا چاره په بریالیتوب سره سرته ور

کیانو یو سرتیري ووژل شو. سیمون سایر هوفمن ربیا هم د ډنماکې د عملیاتو په پیل « احساس کړل.
۶56
چې  ( کلن و۶۳) 

ې څه موده چ ووټر څلورم سپرلي . کینیت پاتریک نیلسن د ملو. په موټر کې دري تنه ووود مخکښانو د دلګۍ یو موټر یي چل

کینیت پاتریک په ډنمارک کې ښخ کړي، وروسته مخکې د بارکزو د پوځي مرکز سره ووژل شو. سیمون سایر او ملګرو یې 

سیمون سایر د ډنمارک په هوایې ډګر کې خپل  یي رخصتي تیره او دوباره هلمند ته د وروستۍ دندې د اجرأ له پاره راغلل.

چې په موټر کې څلورم نفر نه غواړي.  وینوو. دغه دري کسان سره همږغې ووسره و خور ته وویل: شپږ اونۍ وروسته به

( بجې د سیمون د موټر تر کیڼ ټیر الندې د الرې پر سر ښخ شوی ماین ۰۰:۴۲( نیټه د مازدیګر پر )8د جنوري په )

د پوځ د عملیاتي شو.  وچاودیدي. دري واړه یې هوا ته ګذار کړل خو سیمون هوفمان سخت ټپي شو او ځای پر ځای مړ

خو تر وروستۍ شیبې پوري  لیکل چې دغه لوي عملیات څه ډول ووقوماندې مرکز دري ځله په خپله بریښنایې پاڼه کې و

نځ ینان کمپ او سیند تر میپه ختیزه برخه کې د بهادر پوځي کمپ چې د ک عام خلک خبر نه شول چې وروسته څه پیښ شول.

کوالی چې په لویدیزه برخه کې د ګولډ کمپ د همیش له  مو نه شواید مرستې او وعدې څخه خو پرته د افغانانو  پروت و

 وه. هغه ډله چې د ارماډیلو د پوځيډنمارکي پوځیان ستړي او ستومانه پاره فعال وساتو. د پنځو میاشتو جګړو په جریان کې 

 .ظف کړی، درانه تاوانونه ور واوښتلسرتیري مو کمپ مسولیت یې درلودي او همدا ډول د ګولډ کمپ د فعال ساتلو له پاره

. د پوځي ډلې یو ( تنو ته را لږ شوو۹۱څخه یوازې ) ( تنو۰۳۱، د سرتیرو شمیره د ) يکله چې د ژمي موسم را ورسید

شمیر سرتیري مړه، ټپیان او یو شمیر یي ډنمارک ته ولیږل شول ځکه یا یې کوالی نه شوای چې نور جګړه وکړي او یا یي 

ډنمارکیانو په ډیرو مشکالتو ګولډ کمپ نورې دري اونۍ وساتي خو وروسته هر څه پای ته  م کورنۍ ستونزې درلودي.ه

 په اړتیا یې اعتراف وکړي.، دغه حالت ډیر وزوراوه خو اح وورسیدل. د ډګروال مایکل اینګهالم له پاره چې د عملیاتو طر
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88 
 

واي شموږ په طبعي ډول ډیر خوابدي شولو چې ولې مو د نهمې ډلې تر راتلو پوري صبر ونه کړای »مایکل اینګهالم وایي: 

ې چ ې لږ کړو. موږ ډیر تلفات لیدلي وو. پرته د افغانانو د مرستې څخه موږ باید خپل غوښتنمګر په حقیقت کې نورنه کیدل

د دغو انسانانو مسولیت درلودي. مګر په بدل کې د سیند  او موږ زموږ سر و کار د انسانانو سره وو .څرګند واقعیت ودا یو 

د  «چې زموږ سره  ګډ کاروکړي. نصیب شوی وو، کوم چې خلکو ډیره مینه درلودلبریالیتوب موږ ته په ختیزه برخه کې 

ډنمارکیانو مشر قوماندان، کارستن کایر 
۶5۰
ګهولم د انګریزانو جنرال، جمیز کارون ته د پریکړې خبر ورکړي. مایکل ای 

. د ډنمارک د جګړې پوځیان ې ډنمارکیان د پیل څخه لږ شمیر وو. ستونزه د احتیاط سرتیرو کمښت وونه غوښتل ووایې چ

 او بیرته پریښودل لویه ستونزه ده. د سیمې د خلکو په مینځ کې د ډنمارکیانو اعتبار له مینځه ځي. لپوهیدل چې د یو ځای نیو

رستیال ولیسو مقتدره معبدالرازق ډیر کلونه د ګرشک د پ .ه، د کال بدلون ډیر ډراماټیک وو دا یوازې د شیلې پورتنۍ برخه نه

ر به چې پ کله هوحاالتو کې تر ټولو مخکې حرکت کا . دا رازق او د نوموړي پخواني وسلوال وه چې په بیړنیوقوماندان و

ري خو وروسته څرګنده شوه چې نوموړي یوازې . ډنمارکیان پوهیدل چې عبدالرازق پټې اړیکې لکومې پوستې برید شوی و

د  خو سره په قدرت او زور سره خلک پیدا کوالی نه شي او ډیر سپین خلک هم نه پیدا کیږي چې تاریکه برخه و نه لري.

زکال د جنوري په میاشت کې عبدالرازق بندي او  ۶۱۰۱دغو ټولو خبرو موږ )ډنمارکیان( حیران شولو چې افغان پوځیانو د 

چې د رازق پلویان  ډنمارک د جګړې سرتیري اندیښمن وو .  دي، ضبط کړد اومو تریاکو څخه ډک ووهغه الري موټرچې د 

و ا سلو تنو پوځیانو پولیس کالبند کړلتقریباً  به وسلې ته الس واچوي او د دغه عمل پر ضد به وسله وال غبرګون وښیي.

انتقال کړي خو لږ وخت وروسته یې باید کابل ته انتقال کړی واي ځکه  رازق یې ونیوي. عبدالرازق یې د لښکرګاه محبس ته

نوموړي د یو پټ ګرځنده ټلیفون په مټ د خپلو مالتړو پولیسو سره اړیکې ساتلي. دري میاشتي وروسته کله چې د ډنمارک 

مایکل  .پټو اړیکو خبر وو ورځپاڼې، پولیټیکن د موضوع په تړاو معلومات خپور کړي، ډنمارکیانو ومنل چې موږ د رازق په

داسې نه ده چې د افغانانو مځکه وټکوي نو مسلکي، منظم او فعال پولیس، ور څخه رازیږي. نوموړي په » ایګهولم وویل: 

کله چې ما ویل چې زما تر کنترول  تأکید وویل چې تر اوس پورې زموږ شناخت د ګرشک څخه سربیرن )سطحي( دي.

الندې دي، مانا یې داده چې ممکن زما پیژندګلوي په سربیرنه توګه لسمه برخه وي خو موږ خپله ټوله هڅه کوو څه چې په 

د رازق تر زنداني کیدلو وروسته د پولیسو په مشرتابه کې ډیر بدلون راغي. د قوماندان او مرستیال قوماندان « واک کې لرو.

مونه څو ځله الس پر الس شول. په دغه وخت کې د لویې الرې د ساتلو د پوستې د فساد څخه ډک مشر، حاجي اسمارایي مقا

 و په مقامونو کې تغیر او تبدیل را نغلي. په ډنمارک لویه جنجاليسخپل چانس ته انتظار ایستي. فقط یوازې په هلمند کې د پولی

 .ل شيړموضوع دا وه چې پوځ ته پرمختګ ورک

  

                                                           
Karsten Kjær - ۶5۰ 
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 څوارلسم څپرکۍ

 

 په کور دننه کې ګډوډي
 ز کلونه ۶۱۰۶ـ  ۶۱۰۰

خوانیو د پ ېد دفاع وزیر، سیون ګید د یولند پوست  د ورځپاڼې سره په مرکه کې خبر شو چنیټه:  ۹زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 

ښکاري سرتیرو څخه یو سرتیري، تاماس راتساک 
۶58
عراق انستان او د ښکاري سرتیرو پټ عملیات په افغ»یو کتاب، د  

 .کې( تر عنوان الندې لیکلی و

د دفاع وزارت د قوماندې مرکز غوښتنه درلوده چې ډیرې برخې یې لیري شي ځکه د دوي زکال د سپټمبر لسمه:  ۶۱۱۹د 

 د ارزونې له مخې د ډنمارکي سرتیرو له پاره د ژوند ګواښ رامینځته کوالی شي.

نیټه: د دفاع وزارت د قوماندې مرکز د مطبعې  ۰۴زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 
۶5۹
نو وروسته غوښتنه وکړه سره تر ډیرو چ 

 چې د کتاب د منع کولو له پاره د محکمې پریکړه تر السه کړي.

 کړه.نیټه: د پولیټکن مطبعې د ښکارې سرتیرو د جګړې په تړاو څه اضافه مواد خپاره  ۰۲زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 

ب د بندولو پریکړه ونه کړه ځکه کتاب خپور شوی وه خو د دفاع وزارت انیټه: محکمې د کت ۶۰زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 

 سره یې ومنل چې کتاب د سرتیرو د ژوند له پاره ګواښ جوړوالی شي.

چې د محرمیت د راز نیټه: د دفاع وزارت څارنوال د کتاب مولف، تاماس راتساک تورن کړي  ۶۶زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 

 قانون یې تر پښو الندې کړی دي او پوځي محرم رازونه یې بربنډ کړی دي.

ڼه په ړنیټه: د دفاع وزارت د بریښنایي چارو مشر وایې چې نوموړي د همدغه کتاب عربي ژبا ۶۴زکال د سپټمبر  ۶۱۱۹د 

و شورا او د عامه پوهاوي له پاره د کتاب عربي انټرنیټ کې پیدا کړه. د دفاع وزیر، سیون ګیده د پارلمان د بهرنیو چار

 ژباړنه د دلیل په توګه وړاندې کړه چې دغه کتاب سرتیرو له پاره خطرناکه دي. 

زکال د اکټوبر لومړی نیټه: د پوځ لوي درستیز، تیم سلوت یونسن وویل چې د بریښنایې چارو مشر ومنل چې  ۶۱۱۹د 

 ندله.ژباړنه یې د تخنیکي میتود په مرسته ومو

 عفاء وکړه.تنیټه: تیم سلوت ینسن د لوی درستیز د مقام څخه اس ۴زکال د اکټوبر  ۶۱۱۹د 

 نیټه: د دفاع وزیر، سیون ګیده استعفاء وکړه. ۶۶زکال د فبوري  ۶۱۰۱د 

 نیټه: د دفاع وزارت څارنوال د کتاب د مولف د دوسیې څخه الس په سر شو. ۶۱زکال د اکټوبر  ۶۱۰۱د 

( نیټه ټلیفون زنګ وواهه، د دفاع وزارت د قوماندې په مرکز کې یو لړ غبرګونونه ۹زکال د سپټمبر پر ) ۶۱۱۹کله چې د 

، د مرکز مشر، بیان بیسروف شول. ټلیفون د دفاع وزارت څخه و پیل
۶6۱
کړه. وروسته نوموړی لوی درستیز  هګوشي اوچت 

ښکاري سرتیري، ټاماس راهک لخوا خپور شوی دي. لږ  د خبر لنډیز، د ستونزو ډک کتاب د .يتیم سلوت ته خبر ورکړ

 د. ورځپاڼه غواړي مرکه کې همدا خبر تر السه کړی و مخکې د دفاع وزیر، سیون ګیده د یولند پوسټن ورځپاڼې سره په

 ان بربنډه وي، لیکنه وکړي. وزیر ډیردي، د ښکاري سرتیرو د پوځي عملیاتو پټ رازونه  کتاب په اړوند چې د افغانستان

خو په مرکز کې هیڅ چا د کتاب په تړاو معلومات نه  او موضوع یي د دفاع وزارت د قوماندې مرکز ته ولیږل. ارامه و

نایې شوه چې د کتاب بریښ درلودي. موضوع په چټکی د دفاع وزارت په مشرتابه کې خپره او اندیښنې یې وپارولي او څرګنده

قوماندې  د رسنیو السونو ته هم لویدلي ده.  په بیړه یې د کتاب یوه نسخه وموندله.وازې د یولند پوسټ بلکې د نورو بڼه نه ی

یو کتاب دي  ازېکتاب نه لوستی. نوموړی وویل دا یود مرکز ډیرو کسانو د کتاب په لوستلو پیل وکړي خو تیم سلوت یونسن 

ه کور ته والړي. په همدغه شپه د شپې او ځینې کسانو ته یي دنده ورکړه چې کتاب وڅیړي. نوموړی د کار د وخت وروست

( بجو د دفاع په وزارت کې د کتاب په تړاو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د دفاع وزارت، د قوماندې د مرکز، ۶۳:۰۲پر )

                                                           
Thomas Rathsack - ۶58 
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۹۱ 
 

د څارګرې ادارې مشرانو ګډون درلودي. همدارنګه د ښکاري سرتیرومشر، مایکل هیولډګورډ 
۶6۰
هم په غونډه کې ګډون  

، که سرتیرو ته خطر وي نو دوي د خطر په سر کې قرار ولوښکاري پوځیانو څخه استازیتوب کوړي د هغو درلودي. نوم

 وه. هغه پوځیان چې ه. د اندیښنو په پرتله د کتاب په تړاو غوصه ډیريپه غونډه کې ډیرو اندیښنو شتون نه درلود لري.

ان یي نه کولو چې دوي ته به د امنیت په لحاظ ډیر ګواښ ، ګومشوو مخکښو سرتیرو سره ډیر نژدي ووافغانستان ته د لیږل 

د قوماندې د مرکز  په دغه نظر سره د ښکاري پوځ او د عملیاتو شتون ولري چې دوي دي په بیړه خپلې دندې ودروي.

د یې د غونډې خو د ټلیفون پر کرښه  ي. په غونډه کې د عملیاتو د مرکز کوم استازی ګډون نه درلودمشران همږغې وو

د راتلونکې شپې په غونډو کې د عملیاتو د قوماندې د مرکز مشرتابه په  په تړاو. د همدغې شپې لوجریان معلومات ورکو

ټینګار ویل چې ټول هغه سرتیري چې فکر کیږي، ژوند ته یې د کتاپ د خپرولو په وجه ګواښ شته، کوالی شي خپل ژوند 

 کله چې د کړه منع اعالن شي، کتاب او سرتیرو ته ډیره پاملرنه اوړي.په ارامي دوام ورکړي. که کتاب د محکمې په پری

، د غونډې لنډیز د ایمیل په واسطه د پوځ او د دفاع وزارت ټولو ( بجې غونډه پای ته ورسیدل۱۰:۶۰)پنجشنبې د شپې پر 

ه بربنډ شوی دي، خو کلیدي کسانو ته ولیږل شو. وروستۍ ارزونه داسې وه:  سره د دي چې په کتاب کې مهم پټ رازون

 د دغه ارزونه دومره هم موضوع جدي نه ده چې ټول توان د کتاب پر بندولو او لیکوال محکمې ته په سپارولو ولګول شي.

د څارګرې ادارې استازي . د کتاب څخه ټول معلوماتونه ژور وڅیړل شي. د دفاع وزارت اوس وخت له پاره کافي وګڼل شول

 څارګره ادارهپرولو په وجه د احتمالي خطر د پیښیدو د جدي والي په تړاو ارزونه وړاندې کړي. چې د کتاب د خ تیار نه وو

. برسیره پر دغه د شپې په غونډه کې یو مهم سړی، ډګروال هنس ـ کریستین ماتیسین به دغه ارزونه وروسته وړاندې کړي
۶6۶
. تر اوه ساعته وروسته حالت بدل شو. د مشر و دې په مرکز کې د یوې څانګې. نوموړي د پوځ د عملیاتو د قومانکم و 

( بجې د لوی درستبیز، تیم سلوت یونسن په دفتر کې 8:۰۲مرکزي سټاپ مشر، بیوان بیسروپ امر وکړي چې د سهار پر )

یز دواړو لوي درست .نس ـ کریستین ماتیسین هم ملګری وو چې کتاب یې لوستي وغونډه جوړیږي. د نوموړي سره ډګروال ه

یل چې کتاب یوه جدي ستونزه ده خو دا یې ورته و نه ویل چې د مخکښانو مشر او عملیاتي مرکز قوماندانی نظر لري ته وو

څه واوریدل  . ما چېچې هر څه ماته روښانه نه وو»وایې:لوی درستیز اوس  چې د ستونزې برسیره ګذاره ور سره کیږي.

لوي درستیز ته د کتاب بیلې برخې چې ګواښ « ریدل ستونزه ده.چې ټول په یوه خوله وایې چې د کتاب خپ داسې پوه شوم

کي ( څپرکۍ ډیر خطرناکه وه. دلته د کتاب لیکون۰۴)څورلسم یې رامینځته کوالی شوای، بیان شوي خو په ځانګړې توګه 

 (عملیاتپوځي ملګرو سره باید )پټ  و پنځو، کوم چې لیکوال د خپلیو پټ پوځي عملیات رسوا کړي وو
۶6۳
د افغانانو سره  

عار نوم ایریک تسره مرسته وکړي او هغه وساتي. د اجنټ مسیو پټ اجنټ  د په ګډه
۶64
. خو نوموړي د اجنټ ملیت، د و 

لوي  .اع وزارت د څارګرې ادارې یو تن وعملیاتو وخت او نیټه رسوا کړی نه وه. وروسته څرګنده شوه چې اجنټ د دف

چې د خپلو پوځیانو سره یې په زړه خالصي خبري  ي درستیز یو ښه عادت دا ود لودرستیز وپوښتل چې اوس څه وکړو؟ 

ر یې ، نظهیږي. هغه کسانو چې کتاب لوستي ووکولي  او غوښتنه یې کوله چې د غونډې د ګډون کوونکو په نظریاتو وپو

لي واي چې ډیر ځایونه  یې وه چې لیکوال ته مو وی زموږ الس ته راغلي وای، اړتیا ي: که کتاب مخکې تر چاپ کیدلودرلود

باید بدلون وکړي او مخکې تر چاپ باید د دفاع وزارات له خوا تایید شي. وروستۍ پایله دا شوه چې د کتاب خپریدل سخت 

امنیتي ګواښونه رامینځته کوالی شي. دوهمه د بحث موضوع دا وه چې څومره انرژي مصرف شي چې د کتاب خپریدل منع 

 موږ دا ډول تحلیل ډیرو رسنیو الس ته ورغلي دي خو په بازار کې پلورلو ته وړاندې شوی نه دي.شي. همدا شیبه کتاب د 

هم و  پام کوکړي که پریږدو چې د کتاب په خپریدلو هیڅ هم پیښ شوی نه دي، کیدالی شي د ستونزو ډک معلوماتو ته څو

یرو ژوند وساتم. که زه پوهیدالی چې د کتاب خپرول دنده دا وه چې د استولو سرت مهمهزما نه کړي. تیم سلوت یونسن وایي: 

پوښتنه دا وه چې د پوځ مشر څه کوالی شي. تیم  زما سرتیرو ته ګواښ رامینځته کوالی شي، باید یو څه مې کړي وای.

 هسلوت وایې د محکمې د پریکړې په واسطه د کتاب پر منع کولو بحث وشو خو پریکړه و نه شوه. په بدل کې د پوځ مشرتاب

د اړوندې مطبعې سره اړیکې ونیولي. تیم سلوت یونسن وایې چې موږ د مطبعې سره خبري وکړي چې د کتاب د چاپولو 

څخه صرفنظر وکړي او یا ځینې اړین بدلونونه ور په کښې راوړي. په همزمانه توګه بیوان بیسروف د عملیاتو د قوماندې 

په یو بله غونډه چې د ورځي  ځل بیا پر خپلې ارزونې مرور وکړي.مرکز او د ښکاري پوځ مشرتابه ته امر وکړي چې یو 

( بجې د دفاع په وزارت کې جوړه شوه، بیان بیسروپ او د ډیپارتنټ امر، الرس فیدسن ۹:۴۲پر )
۶65
معلومات وړاندې  

یوازې د دي له پاره غوښتل  لوی درستیز وروسته وویل چې په غونډه کې بحث و نه شوو. الرس فیدسن او نور مشران کړل.

چې لوي درستیز ورته ووایي چې کتاب خطرناکه دي. په همدغه سهار نوموړي کتاب د عامه خلکو تر مینځ توده  شوی وو
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۹۰ 
 

ورځپاڼې په لومړي مخ کې یوه مقاله تر )د ډنمارک ځانګړي سرتیري پټ عملیات کوي( سرلیک  نموضوع شوه. د یولنډ پوست

چې د ډنمارک ښکاري سرتیري په افغانستان کې نور داسې عملیات کوي چې د  اله کې بیان شوی ووپه مق الندې خپره کړه.

ډنمارک خلک ورڅخه خبر نه دي. دغه معلوماتو سوسیال ډموکراټان، سوسیالیست او یو موټي ګوندونه وهڅول چې د دفاع 

ې د پوځي چارو په تړاو د ګوندونو تر د دفاع وزیر، سیون ګیده هغه غونډې ته چې مخک د وزیر څخه توضیح وغواړي.

( بجې شفاهي معلومات وړاندی کړي. په غونډه کې بیان بیسروپ هم شتون درلودي، ۰۶مینځ جوړه شوی وه، د ورځي پر )

د غونډې ګډونوالو ته یې خبرداري ورکړي چې نوموړي کتاب امنیتي خطرونه رامینځته کوالی شي. مګر نوموړي دا و نه 

کې نورې ارزونې هم وي. ګوندونه د معلومات څخه راضي شول. وروسته بیان بیستروپ د پولیټکن ورځپاڼې ویل چې په پوځ 

 ر څخه په پوځ کې نور نظرونه هم ووته وویل چې په غونډه کې د ګوندونو استازو پوښتنه و نه کړه چې پرته د رسمي نظ

سره د دي چې د عملیاتو قومانداني  ول مسایل ورته بیانول.نوموړی وایې که زما څخه پوښتنه شوی واي ما به حتماً ټ که یا؟

( بجې یو ۰۳:۰۳ډیر فشارراوړي خو بیا هم ډګروال هینرک سومر بل نظر درلودي. ډګروال هینرک سومر د ورځي پر )

سند د ایمیل په واسطه ماتینسن 
۶66
او مورټن ډانیلسون  

۶6۰
په  اداسن د عملیاتو د قومانداني سکرترانو مشرانو ته ولیږي. 

چې خپور شوي کتاب د سرتیرو اوسني او راتلونکي کارونو  د ګټې اخیستلو له پار ټاپه شوي وو او تاکید شوی ووکار کې 

ته سخت زیان رسوونکي دي. د عملیاتو قومانداني څرګنده کړه چې ډیر اصلي معلوماتونه یا زاړه دي او یا هم د فلم په ډول 

دا هم وویل شول چې د کتاب لیکونکي،  او یا هم زموږ خپل په مقالو کې بیان شوی دي. او یا د مخکښانو سرتیرو د کتابونو

ټامس راتهک په کتاب کې داسې معلومات خپاره کړي نه دي چې د راز پټولو قانون یې تر پښو الندې کړی وی. نوموړې د 

وموړی ته  د مقرري په پیل کې بیان راز پټولو هغه قانون تر پښو الندې کړی دي کوم چې امنیت ګواښ جوړوالی شي او ن

شوی وه. په اسنادو کې راغلي دی چې په کتاب کې ځانګړې معلوماتونه نه شته چې نوموړي د راز پټولو د قانون په ماتولو 

ني نه پوهیدل چې ټامس راتهک د انګریزي پوځي تمریناتو په تړاو تشریح د راز پټولو د قانون اتورن شي. د عملیاتو قوماند

د ټامس راتهک په وړاندې وظیفوی سزا او یا تر عدلي تعقیب الندې نیول د چې  ه بر کې نیسي که یا؟ همدغه علت وول پمات

د پوځ د څارګرې ادارې  ه( د څاښت پر وخت باالخر۰۰پوځ په دننه اسنادو کې توصیه شوی نه وه. مګر بله ورځ )د سپټمبر 

څخه یو معلومات راورسیدي. په کتاب کې یو ځانګړی پراګراف ستونزه نه وه. د پوځ د څارګرې ادارې ارزونه دا وه چې 

چې د کتاب ټاکلی ځایونه اصالح شي او که  ونیول شوونو ځکه دا نظر تر بحث الندې  کتاب په ټولیزه توګه خطرناکه دي.

 ولیکل شي. موضوع جدي پړاو ته ننوته. ټول کتاب د پیل څخه بیا

یوه ورځ مخکې سهار د وخته ټامس راتهک د ګرځنده ږغ لیږد )موبل( ټلیفون په االرم را ویښ شو. نوموړې سمدالسه د 

ټیوی ټو د خبرو 
۶68
چینل چاالن کړي. د ټلویزون پرپرده د بیړنې خبر عالمه را څرګنده شوه او وروسته د تلویزیون پر  

( اس ام اس ۶۰( بي ځوابه زنګونه او )۴۲وړي کتاب راښکاره شو. نوموړی خپل ګرځنده ټلیفون وکتي چې )پرده د نوم

 نه وه کوم چې یو کتاب یې لیکلي. نوموړی تر دي وروسته یوازې یو سرتیري ورنالیستانو له خوا راغلي وو)پیغامونه( د ژ

د عملیاتي مرکز د اړیکو مشر، الرس  ینځته کړی وه.چې موضوع یې ډیره نا ارامې رام و. نوموړی هغه اساسي سړي و

سیونډرسکوو
۶6۹

په دا بله ورځ رسنیو ته وویل چې د ښکاري پوځ پخواني سرتیري د رازپټولو قانون مات کړی دی. په   

کتاب کې داسې پراګرافونه شته چې د هیواد امنیت ته د پردیو په مقابل کې خطر رامینځته کوي، موږ د پوځ څارنوال د 

د پولیټکن او بیرلینګس ټیدنه ورځپاڼو د کتاب د لیکونکی سره د کتاب د منځپاګې  وضوع د څیړنې له پاره موظف کړی دي.م

و او د مشرتابه د شکایتون پخواني سرتیري، ټامس راتهک د پوځ په تړاو مرکه وکړه. د پولیټکن ورځپاڼې سره د مخکښانو

زما کتاب د هیواد امنیت ته د بهرنیو قدرتونو په وړاندې هیڅ خطر نه  نیوکو په وړاندې دفاع وکړه. نوموړي وویل چې

او زه بشپړ باور لرم چې زما کتاب زما د سرتیرو ملګرو ژوند ته د مرګ ګواښ او یا امنیتي خطر نه  رامینځته کوي.

ه ن د کتاب د خپرولو پرامینځته کوي. ډیرو زما ملګرو سرتیرو کتاب لوستلی دي او دوي کومه ستونزه نه ویني او دوي ځا

وجه په بشپړ امنیت کې احساسوي. زه هیڅ داسې څه نه وینم چې زما کتاب د سرتیرو په مینځ یو تن ته او یا د پوځ په مینځ 

وروسته نوموړي هڅه وکړه چې د رسنیو سره پټه  کې د نورو پوځیانو ژوند ته کوم خطرناکه ګواښ او تهدید رامینځته کړي.

خپل موضوع ویجاړه نه کړي. په دغه وخت کې د پوځ بحثونه د مطبعې سره کوم ګډ تفاهم ته و نه  خوله واوسې تر څو

رسیدل. نوځکه پوځ د وکیل له الرې هڅه وکړه چې په قانوني ډول د کتاب خپرول بند کړي. لوی درستیز هم یو غیري عادي 

د بیلګې په توګه د پولیټکن د مطبعې مشر،  ه ولیږل.( نیټه  لیکون۰۴چلند وکړي، د مطبعو څو مشرانو ته یې د سپټمبر پر )

ټویه سیدین فیدن 
۶۰۱
ګرانه ټویه! زموږ بشپړ باور داسې دي چې د کتاب منځپانګه په انفرادي »ته یې لیک داسې پیل کړي: 
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ې چ موږ کافي وخت درلودي او ټولیزه توګه زموږ امنیت ته خطر رامینځته کوالی شي که کتاب غلطو السونو ته ورسیږي.

د کتاب په اړوند ژور معلومات وړاندې کړو چې چیري او ولې موږ ستونزې وینو او عامو وګړو ته معلومات ورکړو چې 

 «مګر دغه ژور معلومات د ځینو څرګندو دالیلو په وجه اوس ممکن نه دي. زموږ د اندیښنو څخه په درست ډول وپوهیږي.

اړتیا له مخې هیله کوم چې په رسنیو کې د کتاب د منځپاګې څخه د زه د » لوی درستیز لیکنې ته داسې دوام ورکړي: 

« ي.ع په محکمه کې پریکړه وشموضوپر موږ زمعلومات ورکولو څخه ډه ډه وکړي. لږ تر لږه تر هغه وخت پورې چې 

شران به هیله لرم چې د فهم وړ مو وګرځي. اوس لوی درستیز، تیم سلوت یونسن وایې چې زه امیدواره وم چې د رسنیو م

زما د لیک په مطابق عمل وکړي. هغه څه چې هره ورځ نه پیښیږي، کیدالی شي زما اړیکې نیول د لیک په واسطه پر 

شپړه توګه زه په ب» رسنیو اغیزه وښندي. یوه ورځ وروسته د پولیټکن ورځپاڼې مشر، ټویه سیدین فیدن داسې ځواب ولیکي:

لري چې رسنۍ هم باید درناوی ورته ولري چې دقیق معلوماتونه د ډنمارکي پوهیږم چې کیدالی شي امنیتي دالیل شتون و

سرتیرو ژوند ته ګواښ جوړوالی شي، باید د رسنیو لخوا خپاره نه شي. خو زه باور نه لرم چې دغه کتاب چې یو څه وخت 

 ي توګه د پوښتنې او سوچما ته په ځانګړ کیږي د رسنیو له خوا بحثونه ور باندې جریان لري، داسې خطر رامینځته کړي.

، که پوځ په ټولیزه توګه د کتابونو د خپرولو د څار مسولیت پر غاړه اخلې پرته له دي چې ځانګړې برخه د وهلو خبره ده

دالیلو په وړاندې کولو را په ګوته کړي. خو دومره وایم چې دغه او یا هغه کتاب په ټولیزه توګه ملي امنیت ته خطر دي. نو 

الی نه شم چې موږ په دغه ټاکلي موضوع کې معلوماتونه د خپرولو څخه لیري کړو خو موږ د کتاب د منځپاګې ځکه وعده کو

ایمیل په واسطه یې تر السه کړی و، سخت دغه ځواب لوی درستیز، تیم سلوت یونسن چې د  .«ود بشپړو خپرولو مسول یو

( نیټه د ۰۲لیک به پر هغه اغیزه وکړي. د سپټمبر پر ) تیم سلوت یونسن وایې چې ما فکر کولو چې زما .په غوصه کړی و

پولیټکن د ورځپاڼې سره یو ځای ټول کتاب خپور شو. موخه دا وه چې ټول خلک کتاب ولولې مخکې له دي څخه چې محکمه 

ې خپور یپیپل پریس مطبعې د چلند څخه پوهیدلم چې کتاب  ټویه سیدین فیدن وویل چې زه د یې د نه خپریدلو پریکړه وکړي.

دپیپل پریس مطبعې د پولیټکن وړاندې شوی دلیل ونه  کړي او ځکه ما هم چاپ کړي چې نوموړي مطبعه یوازې پاته نه شي.

کتاب  کله چې پولیټکن مني نو ځکه لیکلي او شفاهي شکایت یي وکړي خو وروسته د کتاب د عوایدو پر ویشلو ساله شول.

خپورکړي، تیم سلوت یونسن د لومړي ځل له پاره ټول کتاب ولوستي مخکې ځانګړې برخې لوستې وي. د کتاب لوستلو د 

لوی درستیز نظر ته بدلون ور نه کړي او ټینګار یې کولو چې د کتاب په خپرولو د هیواد امنیت ته ګواښ جوړیدالی شي نو 

( نیټه محکمې د کتاب د بندولو غوښتنه رد ۶۰څخه یي پولیسو ته شکایت وکړي. د سپټمبر پر )ځکه د پولیټکن د ورځپاڼې 

کړه. د محکمې قاضیانو په همږغي پریکړه وکړه چې کیدالی شي د کتاب معلوماتونه امنیت ته ګواښ وي خو کتاب په پراخه 

چې د کتاب بندول به بي ګټې چاره وه خو موږ تیم سلوت یونسن اوس وایي  کچه خپور شوي دي، بندول یې بی ګټې چاره ده.

چې د محکمې غړو زموږ  ه او زموږ د پاره یو بریالیتوب ومحکمې ته په اثبات ورسول چې د کتاب خپرول خطرناکه لوبه و

ي د پوځ .ڼدولو تورن شو. دا یو سخت تهمت ولږ وروسته د کتاب لیکونکي راز نه پټولو او پوځي اسنادو په برب دالیل ومنل.

 ( کاله پوري زندان دي که دا چاره عمدي شوی وي.8جزایې قانون په اساس د راز نه پټولو جزا تر )

صداقت، د راز ساتل او ورورګلوي د مخکښانو سرتیرو هغه ځانګړتیاوي وي  موضوع د مخکښانو سرتیري سره وویشل.

راته هک د خپل کتاب په نوشته کولو سره د پوښتنه دا ده چې ټامس  زکال را ورسته یي درناوي ورته کولو. ۰۹۲۰چې د 

مخکښ سرتیرو د پټو عملیاتو څخه پرده پورته کړه؟ یا دا چې پوځ د ملي امنیت د اصطالح څخه ناوړه ګټه پورته کړه او د 

 ۰۹۲۱پردیو څخه د خطر د ګواښ له پاره یې وکاروله؟ د مخکښانو د ګروپ پخوانیو سپین ږیرو سرتیرو یاد دي چې په 

کله به چې په البورګ کې د موزیک او نڅاه د خوښیو له  ه د څارګرو ادارو تر څار الندې ووو کې دوي په کومه کچزکلون

بورګ پوځي الپاره تلل او بیر به یي څښل. یوه شپه په البورګ کې تر جشن وروسته په  بل سهار د مخکښانو ټول سرتیري د 

 ارګرې ادارې مسول کسان ووو چې د جشن په سالون کې د پوځ د څ. دوي ته خبرداري ورکړل شواډې ته را وغوښتل شول

خکښانو سرتیرو څخه په الس راوړي. په پوځي ټولګي کې د او د دوي سره یې شراب وچښل تر څو پټ معلوماتونه د م

 ه کړي.ومات ور نشاملیدو د پیل څخه په کراتو ورته ویل کیدل چې د خپلو عملیاتو په تړاو باید چوپه خوله وی او هیچا ته معل

مخکي د مخکښانو سرتیرو څخه، کارستن میورک  
۶۰۰
، ب.اس. کریستینسن  

۶۰۶
او پاول ډهل    

۶۰۳
مخکښانو  کتابونه د  

 ،ه لوړه کچه په جګړو کې ښکیل نه وچې په هغه وخت کې ډنمارک په دومر د پوځ په اړوند لیکلي وو. خو لوی توپیر دا و

ته هک . په همدغه خاطر ټامس راې څخه وروسته په جګړو کې ښکیل شونیټ (۰۰زکال د سپټمبر تر ) ۶۱۰۰کوم چې د 

ستان په عراق او افغاند لومړي ځل له پاره یې د خپل پوځي ټولګې د پټو عملیاتونو څخه چې  ( شمیره مخکښ سرتیري و۶۶۹)

موضوع د پخواني او اوسني مخکښو سرتیرو تر مینځ لوی توپیر څرګند کړي. کیدالی شي نوموړی  پرده پورته کړه.کې 

کمزوري او احمق وي چې د خپلو ملګرو سرتیرو ژوند یې د ګواښ سره مخامخ کړي. او یا هم کیدالی شي نوموړي یو اتل 

داهل عامو خلکو ته په بیان کې د کتاب د وي چې د پوځي ټولګې دننه حالت یې بیان کړي. د مخکښانو مخکني مشر، پاول 
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د نوموړي په آند د کتاب چاپول کوم امنیتي خطر نه رامینځته کوي. نوموړي د ټامس راته هاک د  لیکونکي څخه دفاع وکړه.

د مخکښانو سرتیرو څخه یو تن، ایریک یونسن  «مخته والړ شه ته ګټونکي یي»فیسبوک په پاڼه کې ولیکل:
۶۰4

 ۶۱۱8په  

او پر ټامس باندې د پوځ د مشرتابه په برید کولو نه پوهیدي.  افغانستان او عراق ته لیږل شوی ونوموړی  ده پریښوده.زکال دن

سرتیرو د کمبود په تړاو همیشه ږغیږو او دغه  مخکښو موږ د ځانګړو کار پوه»کن ورځپاڼې ته وویل: ټینوموړي د پولی

موږ د هغه نفر په اړوند ږغیږو چې په رښتیا  ره نوي سرتیري پیدا کړو.کتاب طالیې میوه ده چې د مخکښانو ټولګي له پا

یې خپل پوځي ټولګي خوښه ده. په حقیقت کې نوموړي کتاب د مخکښانو سرتیرو د پاره لوستي دي او دا کار یې په بشپړ 

اتو . د دغو معلومکولو د کتاب د لیکونکي څخه مالتړ همدا ډول ټولو مخکښو سرتیرو چې په دنده کې وه، «صداقت کړی دي.

ورکول عوامو ته ځکه کیدونکي نه وه چې د مخکښانو سرتیرو د مشرتابه نه خوښیدل. یوه سرتیري د کتاب د لیکونکي د 

زه به نور او نور زموږ د کار فرمایانو پر غبرګون ستا د کتاب په اړوند متعجب شم، خو هیله مې » فیسبوک پر پاڼه ولیکل: 

 «تونو په وړاندې بریالی شي.داده چې د ټولو تهم

په ځانګړي ډول هغه وخت چې ټول کتاب د پولیټکن ورځپاڼې  د پوځ د قوماندې په مرکز کې ډیرو فعالیتونو جریان درلودي.

دیانیلسون  وروسته د غمجن روحي حالت له لوري چاپ شو. د پوځ د قوماندې د مرکز مشر سکرتر، برید جنرال مورټین 

( ۰۳( او )۰۶د سپټمبر پر ) «د پولیټکن مشر چې په خپلو غوړو خبرو یي شخړه رامینځته کړي ده. موږ»په تړاو ولیکل:

نیټو چې د اونۍ روخصتي ورځي دي، مورټین ډانیلسون خپل کمپیوټر ته کښیناست، هغه مفکور چې ورته پیدا شوی ده، 

سهار  د دوشنبې په په انټرنټ کې ومومي.تعقیب یې کړي. نوموړي تالښ وکړي چې د کتاب ژباړل شوی بڼه په عربي ژبه 

مورټین ډانیلسون د پوځ د کمپیوترو مشر کار پوه، یسپر بریزی 
۶۰5
ته دنده وسپارل چې د کتاب عربي ژباړنه پیدا کړي. د  

مشر سکرتر د وینا له مخې د کمپیوترانو کار پوه څو ورځي وروسته خبر راکړي چې د کتاب عربي ژباړنه یې وموندل. د 

 د کامپیوتر کارپوه جنرال ته وویل چې جنرال ته وسپارل. هنړ( نیټه د کمپیوترانو کار پوه د کتاب عربي ژبا۶۴پر ) سپټمبر

د عربي ژباړنې برخه یې د ځان سره پټه کړی ده. جنرال ورته وویل چې د کتاب د پټولو کوچني اله )اوزبي( 
۶۰6
د اړیکو  

نیولو مشر، الرس سیونډر سکوو 
۶۰۰
چې حکومت  چې کتاب په عربي ژبه ژباړل شوی و، نو دا یو سند ودا ته تسلیم کړي.  

اوس نو د  خطرناکه چاره وه. خپرول د ملي امنیت له پارهاو د پوځ د قوماندي د مرکز مشرتابه دلیل راوړي چې د کتاب 

ډنمارک  ده شي چې دالقاعدې ترهګر ګروپ کوالی شي چې د کتاب جزییاتو باندې په بشپړه توګه وپوهیږي. دوي ته به څرګن

سرتیري د جګړې په ډګر کې په څه ډول پټ عملیات تر سره کوي. په همدغه ورځ د ډنمارک د دفاع وزیر، سیون ګیده د 

ارتمنت ما د دیپ»پارلمان د بهرنیو چارو په کمسیون کې ونډه اخیستل. د قرارګاه مشر د پوځ د دیپارتمنت مشر ته زنګ ووهي: 

تاب ژباړل شوي بڼه په الس کې ده خو پري نه پوهیږم چې په لومړۍ او وروستۍ پاڼه کې څه مشر ته وویل چې زما د ک

نو ځکه نه پوهیږم چې د کتاب ژباړنه به درسته شوي وي که نه؟ نوموړي په ښارې محکمه کې وروسته وویل لیکلي دي.

پخواني پوځي اسیستانت، مورټن د نوموړي « چې موږ د دي وخت پیدا نه کړي چې د کتاب ژباړنه د نژدې څخه وڅیړو.

وګیلیوس 
۶۰8
د خپل مشر خبري واوریدلي نو نوموړي نوره تیاري هم ونیول کله چې په محکمه کې شاهدي ورکول. د  

قرارګاه مشر د دیپارتمنت مشر ته وویل چې د کتاب ژباړنه د دفاع وزیر ته مه ورښکاره کوه. د دیپارتمنت مشر، د قرارګاه 

ه وږغیدي. نوموړي په ټینګار ورته وویل چې ژباړنه په انټرنټ کې پرته ده او کله چې ما دغه معلومات د مشر سره په بله بڼ

السته راوړي، دوه ځله تایید شوو. وروسته نوموړي د پارلمان د بهرنیو چارو کمسیون ته یو لیک واستوي او څرګنده یې 

څرګنده نه کړه چې ژباړنه غیري مطمینه وه. د ورځي پر  بي ژباړنه په انټرنټ کې شتون لري خو دا یېکړه چې د کتاب عر

( بجو د دفاع وزیر د بهرنیو اړیکو کمسیون ته ورغلي او د یو جنرال په ملګرتیا یي دغه پټ نا ارامه کوونکي معلومات ۰۶)

ت ډیپارتمن غونډې ته وړاندي کړي. په دغه ډول موضوع پای ته ورسیدل. د بهرنیو اړیکو د کمسیون تر غونډې وروسته د

قه را ړه ورچې د دفاع وزیر سترګې پر ومښتي. تر لسو دقیقو وروسته یي یوه ژ د ژورنالیستاتو شاه ته پټ والړ ومشر 

)عربي ژباړنه(. موخه یې دا وه چې وزیر ته یې ور په زړه کړي چې رسنیو ته معلومات ورکړي.  ویستل چې پرې لیکلي و

زه غواړم تاسو ته خبر درکړم چې د کتاب عربي بڼه هم په انټرنټ کې شتون لري نو ځکه »سیون ګیده رسنیو ته وویل: 

لوی درستیز، تیم سلوت یونسن د کتاب د عربي « ځینې کسان ادعا کوي چې د کتاب لوستل د نورو له پاره په زړه پوري دي.

خو د خبرونو د ارویدلو په وخت کې متوجه شو چې د دفاع وزیر رسنیو ته د کتاب د ژباړنې په تړاو  ه وژباړنې څخه خبر ن

یستل. باره دوسیه پرانخو د دفاع وزیر بیان رسنیو ته دو کیدل. معلومات ورکوي. د لوی درستیز له پاره هم دوسیه تړلي ګڼل

کله چې ما واوریدل چې د دفاع وزیر »چې د بهرنیو اړیکو کمسیون ته اطالع ورکړل شي. لوی درستیز وایې  دا معمول و
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د کتاب د ژباړنې په تړاو معلومات ورکوي، پوه شوم چې دوسیه بیرته ژوندي کیږي. ما باید معلومات تر السه کړی واي 

د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمسیون تر غونډې  .«د دفاع وزیر ته اطالع ورکړلاو چا چې ژباړنه د کوم ځای څخه پیدا شول 

لږ وروسته د پوځ څخه یو تن د کتاب عربي ژباړنه د ډنمارکي ورځپاڼې، ب ټ 
۶۰۹
په واک کې ورکړل او هغوی هم  

اړنې یري کړه ځکه د ژبسمدالسه په انټرنټ کې خپره کړه. خو لږ وروسته ورځپاڼې د کتاب ژباړل شوي بڼه د انټرنټ څخه ل

بڼه درسته نه وه او د ګوګل په واسطه ژباړل شوي وه. خو لږ وروسته د منځني ختیز کارپوهانو د کتاب په ارزونې پیل 

دوي نظر څرګند کړي چې د عربي ژباړنه به خامخا د القاعدې له پاره وه ځکه طالبان په پښتو ژبه خبري کوي. په  وکړي.

شخصي مشاور، یعقوب وینتر  دغه وخت کې د سیون ګیده
۶8۱
په همدغه شپه  نه د ډنمارک راډیو ته ولیږل.ړهم د عربي ژبا 

سکوو د ډنمارک دوهم تلویزوني چینل  د پوځ د اړیکو نیولو مشر، الرس سیونډر
۶8۰
ته په مرکه کې  وویل چې زه خبر نه  

ته  لو کارکوونکوډیره جدي توګه خپلو ټویم چې چا په عربي ژبه خطرناکه ژباړل شوي بڼه رسنیو ته ورکړی ده؟ موږ په 

چې داسې شیان باید د پوځ د قوماندې د مرکز څخه بهر ونه وزي. نوموړی وویل چې ساده دلیل یې دا  خبرداري ورکړی وو

نه شوای. پوښتنه پیدا  کوالی خو هیچا دغه عربي ژباړنه په انټرنټ کې پیدادي چې موږ نه غواړو دا ډول شیان تیت شي. 

د دفاع وزیر په ډیره مهرباني او خوږه ژبه  رښتیا په انټرنټ کې شتون لري؟ عربي ژبه چې ایا د دغه کتاب ژباړنه پهشوه 

په خبرو کې د ډنمارک راډیوـ تلویزیون په دوهم چینل کې 
۶8۶
زه به د ډیر شرم څخه ځان په اوبو کې غرق ووینم » وویل:  

ړنه په عربي ژبه جوړه کړی وي. پوښتنه ورڅخه وشول که دا چاره که څرګنده شي چې د پوځ څخه چا د دغه کتاب ژبا

په دغه وخت کې لوی درستیز، تیم سلوت « شوي وي، مسولیت د چا دي؟ وزیر وویل: ټول مسولیت یې زما پر اوږو دي.

ه چې په یونسن هڅه کوله چې دا څرګنده کړي چې د عربي ژباړنه د کوم ځای څخه راپیدا شوی ده؟ نوموړی ته څرګنده شو

پوځ کې درو کسانو، یسپر بریتز، مورټن ډانیلسن او الرس سیونډر سکوو دغه ژباړنه لیدلي ده. دوي د سټاپ مشر بیون بیسه 

مشر، الرس فیندسن ته خبر ورکړي و. دا هغه ځینځیري تسلسل وو چې په ژباړنه او هغه د ډیپارتمنت  ته ویلي وو روف

وویل چې دوي په دی تړاو  وو تنو سره خبري وکړي چې ژباړنه یې درلوده. نوموړ. لوي درستیز د هغو درو لومړیخبر وه

رسنیو ته خبر ورکړی نه دي. کله چې د دفاع وزیر شخصي مشاور ژباړنه لیږلي وه نو لوی درستیز فکر وکړی چې ګواکی 

چې د  داسې ویل شوی ووف نه کاوه؟ یوازې تیم سلوت یونسن وایی: ولې چا اعترااوس هغه رسنیو ته خبر ورکړی دي. 

ژباړنې رسوا کول به ښه چاره نه وي. بل څه نه پیښیږي. د نوموړی له پاره د ژباڼې د سرچینې ورکیدل لویه ستونزه وه. 

لوی درستیز وایې: دا عجیبه ده چې ژباړنه په انټرنټ کې نه پیدا کیږي. تر څو چې موضوع روښانه نه شي موږ دوسیه 

 د په پای کې تړالی نه شوو.

ه. چې د نوموړی کتاب ژباړنه یې په عربي ژبه کړی د کمپیوټرونو کارپوه، یسپر بریټز و بیای بیسه روف ته اعتراف وکړي

چې دا چاره مې ځکه تر سره کړه چې  پوه او د دغه څانګې مشر بیان کړل وروسته لوی درستیز وویل چې د کمپیوتر کار

غه وخت لوي درستیز ته زنګ وواهه چې لوي درستیز د یو ډنمارکي پوځ د دغې شخړې څخه وباسم. نوموړی کارپوه ه

سپر تري څانګې مشر، یه خپل دفتر ته راغي د کمپیولوی درستیز په بیړ سرتیري د ښخولو په مراسمو کې ګډون درلودي.

خت زه تا د ډیر وبریټز مخامخ ورته کښیناست او ویې ویل: دا ژباړنه جعلي وه. تیم سلوت یونسن وایي: ما ورته وویل چې 

ې تري څانګې مشر، یسپر بریټز بیان کړل چلې دی داسې یو کار وکړي؟ د کمپیوڅخه پیژنم او دا کار یوه لویه بیعقلي وه. و

ما مشر سکرتر، مورټن ډانیلسون ته وویل چې د کتاب عربي ژباړنه مې تر سترګو شوه خو اوس یې موندالی نه شم. د دي 

خپل امر ته  هنه کړم نو ځکه مې کتاب د ګوګل په مټ په عربي ژبه وژباړي. ما دغه ژباړن له پاره چې خپل امر مایوسه

چې ولې موضوع  رکوي: نوموړی نه پوهیديتیم سلوت یونسن دوام و .و هغه فکر وکړي چې موضوع وتړل شولوښودله ن

چې ګواکې هیڅ پیښ شوی نه تر څو لویه جنجالي موضوع ورڅخه جوړه شوه. نوموړي داسې ښودل  وزارت ته ولیږل شول

 چې د ویلو جرآت مې د السه ورکړي.دي خو موضوع ورځ تر بلې کړکیچنه کیدل او زه په پیښه کې بند شولم 

کړی دی. یوه ورځ مخکې تر هغه چې تیم سلوت یونسن پارلمان ته په  لوي درستیز د ځان سره وویل چې ماته یې فریب را

ي. . خو اوس یې منیکړوبریټز څخحه یې وپوښتل چې ژباړنه تا کړی ده؟ هغه انکار  غونډه کې د ګډون د پاره تلي د یسپر

لوي درستیز په لوړ اواز خبري ورسره وکړي. یسپر بریټز په محکمه کې وویل چې ژباړنه درسته شوی وه  کله چې رسنیو 

یټ کې وموندل شي چې موضوع چې ژباړنه په انټرن حاالت قابو کړي. زما پالن داسې وته راووتل. نوموړي غوښتل چې 

ڼکې څخه پنځه ما کړي ده ځکه ډاریدلم چې د یوې بپای ته ورسیږي. همدغه دلیل و چې ما نه غوښتل ووایم چې دا ژباړنه 

ما ګومان کولو چې دا یوه کوچنی تخنیکي غلطي ده او فکر مې نه کاوه چې د دفاع وزیر ته لوي  چرګان جوړ نه شي.
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. سبا د پوځ د اړیکو مشر، کړی وي ژباړنه یوازني موضوع نه وه چې لوی درستیز یې حیران سرخوږي جوړ شي. دغه جعل

الرس سیونډر سکوو ورته راغي. تیم سلوت ینسن وایې: هغه راته وویل چې کیدای شي دا به زه وم چې ژباړنه مې د بی ټي 

پیدا کوالی نه شم. لوي درستیز، تیم سلوت ورځپاڼې ته لیږلي وي خو هیر مې دي او هغه ایمیل چې ژباړنه مې لیږلې ده 

د پوځ د قوماندې د  یونسن بیا حیران شو چې موضوع خو بربنډه شوه اوس څه اړتیا شته چې د اړیکو مشر درواغ وایې.

یاسي ژوند کې لوی . د دفاع وزیر، سیون ګیده له پاره په سړي مشران د دندو څخه ګوښه کړل شوللوړ پو مرکز دواړه

ز دا شخړه دومره لویه وه چې لوي درستی چې د پوځ په تاریخ کې ډیري لوي شخړې ته د پای ټکی کښیښودي. دا وبریالیتوب 

چې زه یې د شپې بیده کیدلوته  چې دا موضوع داسې ډارونکي خوب و د ډنمارک دوهم چینل تلویزیون ته په مرکه کې وویل

اسې ویلي نه واي، اول ځل دي چې زه خپل د خبرو څخه پښیمانه نه پریښودلم. لوی درستیز وایې چې په مرکه کې ما باید د

یمه. ما ښه خوب کولو. خو بیا هم دا یوه سخته دوره وه. لوي درستیز پو هیدي چې شخړه دومره غټه شوه چې ځني کسان 

رته له سیږي. پعفاء ورکړي چې ستونزه پای ته ورتیې باید تاوان ورکړي. نوموړي داسې ارزونه وکړه چې باید څلور تنه اس

ډیر ې کبیان بسیه روف په موضوع  عفاء ورکړي.تلوي درستیز څخه، سیون ګیده، الرس فیندسن او بیان بسیه روف باید اس

نو ځکه لوي درستیز هغه د کار څخه ګوښه کړي. لوي درستیز وایې که زه د یو مشر په توګه داسې سوچ وکړم چې  شامل و

او ګناه د هغه وه نو دا پریکړه ماته ډیره بده ښکاري. زه به څنګه سهار په  مالمت وتیال، بیان بسیه روف ډیر زما مرس

 ن بسیه روف لیري کول کافي نه دي.هینداره کې ګورم؟  شخړه دومره غټه شوه چې یوازې د بیا

لوت یونسن درستیز، تیم س. کله چې هغه بیرته راوګرځیدي نو لوي کاټلنډ ته د ښکار له پاره تللي وس ،د دفاع وزیر سیون ګیده

د دفاع وزیر راته وویل چې موضوع ډیره »تیم سلوت وایي:  ( نیټه د شنبې په ورځ د هغه دفتر ته ورغلي.۳د اکټوبر پر )

یل . ما ورته ونه وکړکیچنه وه او سیاسي فشار ډیر زیات دي. څه باید وکړو؟ لوی درستیز وایي: موږ ډیر خبري سره وکړي

و سره د دي زموږ خبري په زړه پوري نه وي. د دفاع وزیر وویل چې زه به سیاسي فشار ته اوږه عفاء وکړه ختچې اس

ورکړم نو ځکه باید څوک استعفاء ونه کړي. خو د دفاع وزیر وویل چې دا هم یو امکان دي چې زه او یا الرس فیندسن 

 «استعفاء وکړو. خو موږ وروستۍ پریکړې ته ونه رسیدلو.

ن زامن او د میرمنې لوي ز کور ته راغلي نو کورنۍ غونډه یې جوړه کړه. په کور کې د هغه دوه لویاکله چې لوي درستی

ما دا ډول مالتړ  . زما کورنۍ د سختو حاالتو په تړاو خبري راسره وکړي او زما څخه یې ډیر مالتړ وکړي چېزوی یې وو

 .؟ په همدغو سوچو کې ویده شومنه. خو زه په سوچ کې ډوب وم چې استعفاء وکړم که ته اړتیا درلودل

کله چې سهار شو او لوي درستیز د خپل دفتر پر لوري والړي. دفتر ته د رسیدو سره سم یو ډیر په زړه پوری خبر ورته 

ورته زنګ وواهه چې ته د لویس یې راورسیدي چې دی نیکه شو. زوي 
۶8۳
نوموړي خپل نژدي همکاران دفتر  نیکه شوي. 

غوښتلو کسانو کې بیان بیسه روف، مورټن ډانیلسن، مشاوره، پرنیله روهیدمیریه  ته را وغوښتل. په را
۶84
ر، ، سکرت 

. لوي درستیز غوښتل نور افسران هم غونډې ته را وبولي. لوي درستیز د دوي څخه موټروان او خانه سامان شامل وو

 ،ورباندې درلودي خلکو څخه چې ما باوروپوښتل چې دوسیه څه ډول وه. لوی درستیز وایي ماته ډیره مهمه وه چې د هغو 

 واورم چې موضوع یې څه ډول ارزول. لوی درستیز پوهیدي چې دوي ته به ډیره ستونزمنه وي چې را ته ووایي، استعفاء

ه . وروسترکړه خو ځینو ویل چې استعفاء وکړم، ځینو ویل چې مبارزې ته دوام ووکړه. د دوي په مینځ کې دوه نظرونه وو

تر »کئ:لیک ولی شوه چې د دفاع وزیر ته یې استعفاءلوي درستیز یو ساعت یوازې کښینستي او سوچ یې وکړي. پایله دا 

عفاء وکړم، کیدالی شي د پوځ له پاره تدغه ځایه را ورسیدلم سره د دي چې هر وخت تر فوکس او توجه الندې وم. که زه اس

ومره متأثره وم. که زه نور دوام ورکړم ، زما وړاندوینه دا ده چې زما شخصیت تر ستونزه حل شي. پرته له دي څخه چې څ

 « ډیرې پاملرنې الندې راشي. زه نه غواړم چې وړه غلطي هم وکړم.

تیم سلوت احساس درلودي چې دوو نژدي همکارانو، یسپر بریتز او الرس سکیونډرسکوو فریب ورکړی. خو بیا هم تیم 

چې د همکارانو سره ازاد او پر دوي یې باور درلودي. تیم سلوت یونسن  تابه پر میتود پښیمانه نه ول مشرسلوت یونسن د خپ

زه د کنټرول او څار پر موډل باور نه لرم. که سړي پر خپلو همکارانو باور ولري د کار په چاپیریال کې » عالوه کوی:

تیم سلوت یونسن د دفاع وزیر ته په ټلیفون « شي. خوځنده حالت رامینځته کیږي سره د دي چې کیدالی شي فریب درکړل

ثر څرګند کړی. دا چې موضوع تر دی ځای راورسیدل، عادالنه نه ده. خو ړه اعالن کړه. د دفاع وزیر خپل تأکې خپله پریک

ه تډریور د تیم سلوت یونسن لیکل شوی استعفاء لیک د دفاع وزارت  تیم سلوت ورته وویل چې دا زما خپله پریکړه ده.

 وروړي.

                                                           
Louis - ۶8۳ 

Pernille Rohdemeier - ۶84 



۹6 
 

په پوځ کې درواغ او چوپ پاته  د دفاع وزیر د خپل پنځه کلنې کاري دوري په جریان کې ځان په لوی بحران کې ولیدي.

کیدل د سیاسي مشر)د دفاع وزیر( د مسولیت په تړاو پوښتنې راپورته کړي. ډیرو سیاسیونو باور درلودي چې سیون ګیده به 

ډیر صادق  کې چې د بیان ورکولو په وخت يه نوموړي یوه ځانګړی قابلیت درلودد دغه شخړې څخه ځان سالم وباسي ځک

سیون ګیده داسې قابلیت درلودي چې هر نفر به فکر کولو چې زه یې د راز ویلو ملګری یم.  نکي ښکاری دي.واو رښتیا وی

د  ناست دي، چای چښي. ، سړی به ویل چې د خپل کور په سالون کېزیون پر پرده دومره ارام ښکارینوموړی د تلوی

. د ښۍ لیبرال ګوند په ټولو کسانو ( شخصي وټونه تر السه کړی وو۶۳۹۹۳زکال د پارلمان په ټاکنو کې سیون ګیده ) ۶۱۱۰

د دومره شخصي وټونو ورکول د محبوبیت په مانا  کې صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن ډیرې شخصي رایې ګټلي وي.

چې په عراق او افغانستان کې جګړه روانه وه.  راوروسته د ډنمارک د دفاع وزیر و زکال څخه ۶۱۱۴وو. سیون ګیده د 

سره د دي چې د ډنمارک د وګړو د شمیر په پرتله د ډنمارک ډیر سرتیري ووژل شول خو بیا هم سیون ګیده د اروپا د دفاع 

 ،تاب په خاطر په سختو حاالتو کې وسره د دي چې د دفاع وزیر د چاپ شوي ک وزیرانو په پرتله ډیر محبوبیت درلودي.

 د لوي درستیز او دوه نور لوړپوړي پوځیان یې د السه ورکړي وه خو بیا هم د نوموړي محبوبیت ته زیان نه وه رسیدلي.

( سلنه د دفاع پر وزیر باور ۲۶اکټوبرد میاشتي په ورستیو کې د میګافون څیړنیزې سروي وښودله چې د ډنمارک د خلکو )

ډیر باور لري. بیا هم د سیون ګیده محبوبې ژبې اغیزه وښودله چې نوموړي بخښنه وغوښتله. نوموړی د ژبې په او یا هم 

لکه د عراق کومیډن علي، نیوکې لیري کړي. د دفاع د وزیر سیاسي مخالفینو په پارلمان کې هم د دي توان نه کې مهارت 

، خو هر څه یو قیقت کې سیون ګیده پر دوي ګران ووه حدرلودي چې د نوموړي د شخصیت په وړاندې مقاومت وکړي. پ

سرحد لري. د سوسیال ډموکراټانو د دفاعي کمسیون مشر، جان ډیربیو پاولسن 
۶85
. د دفاع وزیر نژدي همرازه ملګري و 

ي. د د خو د نوموړي کتاب په تړاو یې د دفاع پر وزیر باور له مینځه والړي او ګومان یې کاوه چې رښتیا یې ورته ویلی نه

ګوندونو د دفاعي کمیټو د مشرانو په غونډه کې چې د اکټوبر پر لومړی نیټه جوړه شوه، د دفاع وزیر نورو ته په اطمینان 

وویل چې د نوموړي مشاور، یعقوب وینتر 
۶86
د کتاب ژباړلی بڼه رسنیو ته ورکړی نه ده. وزیر وویل چې زه د کمپیوترانو  

د وزیر له نظره موضوع روښانه او  تاب ژباړنه یې کړي وه، په واسطه  وغولول شوم.د مشر کار پوه، یسپر بریتز چې د ک

ع دوي غوښتل چې د دفا. وو د دفاعي کمیټو مشران راضي نه وګوندونپای ته رسیدلي وه. خو جان ډیربیو پاولسن او د نورو 

 زارت نور لوړپوړي یې خوابدي کړل.دغه بحث ډیر لوی شو چې د دفاع وزیر او د و وزارت ټول کمپیوترونه کنترول شي.

تر ډیر فشار وروسته وزیر د کمپیوترونو  ول شوی دي.کمپیوتر مخکې کنتر د دفاع وزیر ورته وویل چې د یعقوب وینتر

نور کنترول ورسره ومنل. د کمپیوټرونو تر کنترول څو ساعتونه وروسته څرګنده شوه چې د دفاع وزیر مشاور، یعقوب 

چې د نوموړی  مینان ورکړي وسره د دي چې د دفاع وزیر اط .ې بڼه د ډنمارک راډیو ته لیږلي ووینتر د کتاب د عربي ژب

د خبر د اوریدو سره سم د سوسیال ډموکراټانو د دفاعي چارو د کمسیون مشر، جان څکله کوم څه لیږلي نه دي.مشاور هی

ډیربیو پاولسن باور په بشپړه توګه له مینځه والړي. جان ډیربیو پاولسن رسنیو ته وویل چې نور د دفاع پر وزیر باور نه 

په غیري مستقیمه توګه د جان ډیربیو پاولسن د خبرو مانا دا وه چې او غبرګون باید ومني. لري او د دغې رسوایې مسولیت 

چې تر هغه به دندې ته دوام ورکوي چې د ګوندونو  ځکه چې د دفاع وزیر خپله ویلي و د دفاع وزیر باید استعفاء وکړي. دا

و سیون ګیده نه غوښتل چې خ مالتړ او باور د ځان سره ولري او په ځانګړی توګه د سوسیال ډموکراټانو مالتړ ورسره وي.

 .رستیز په استعفاء باندې ژغورلی واستعفاء وکړي ځکه دغه خپل سیاسي ژوند د لوی د

زکال د ډسمبر په میاشت کې د پوځ څارنوال د لومړي ځل له پار د کتاب لیکونکي، ټامس راتک څخه تحقیق وکړي.  ۶۱۱۹د 

د  .ه کارتن کې خپل اسناد غونډ کړی ووو پخواني سرتیري په یود کتاب لیکونکي او د مخکښان .ري درلودلنوموړي ښه تیا

وا ماتونه پخوا رسنیو ته رساسنادو څخه څرګندیدله چې د کتاب په محتویاتو کې د عراق او افغانستان د جګړو په تړاو معلو

و او ډنمارکي سرتیرو . نو په همدغه دلیل دا تور بی ځایه دي چې نوموړي سرتیري د راز ساتلو د قانون په ماتولشوی وو

ته والړ شي خپل ټول اسناد  مخکې د دي څخه چې ټامس راتک د تحقیق خونې ته د ګواښ جوړولو په تور تورن شوی دي.

تحقیق  ته وه، داوشو. اوبه او قهوه پر میز پرکې یې په یو بکس کې ځای پر ځای کړل. تحقیق د زړې ودانۍ په یوه وړه کوټه 

څارنوال د سرتیري ځوابونه په نیغه په خپل کمپیوتر  په ارام چاپیریال کې جریان درلودي.په  ډول د ملکي مامورینو جریان 

کې څارل. هر ځل چې د څارنوال له خوا به دکتاب یو پارګراف په نښه شو چې د رازپټولو قانون مات شوی دي، سمدالسه 

. يټامس راتک د خپل بکس څخه اړوند اسناد راویستل چې په دغه ټاکلي وخت کې پورته راز مخکې رسنیو ته بربنډ شوي د

څراغ  کې ځانګړی د سرتیري په توګه یې په خپل خولۍ د نوموړی څخه پوښتنه وشوه چې ولې په کتاب کې لیکلي دی چې

( ډالره ۲۱درلودي. ټامس راتک شل ډوله د رانیولو اعالنونه ور وښودل چې هر څوک همدا ډول څراغ په بازار کې په )

سته تحقیق خالص شو. ټامس راتک احساس وکړی چې تحقیق ښه تیر تر اته ساعته ورو رانیول شي او کوم پټ راز نه دی.

تحقیق ورڅخه وروسته ورځي  بیا دوي ، اتک ورڅخه راضي وزکال د جنوري په میاشت کې چې ټامس ر ۶۱۰۱د شو. 

 پریکړه صادره شوه. د پوځ څارنوالي اعالن کړل چې پر ټامس راتک د دعوېکې زکال د اکټوبر په میاشت  ۶۱۰۱د  وشوو.

                                                           
John Dyrby Paulsen - ۶85 

Jacob Winther - ۶86 



۹۰ 
 

 .یکړې سره مل دالیل غیري نورمال وود پر ( میاشتي یې څیړنې کړی وي.۰۳د اقامې څخه صرفنظر کوي سره د دي چې )

چې د کتاب په زیاته برخه کې ستونزه نه وه او هم پوځي مقامات د دفاع وزارت د قوماندې د مرکز  پوځ څارنوال لیکلي وود 

ې چ ښ ګڼي. خو د پوځ څارنوال لیکلي ووراتلونکې کې د سرتیرو له پاره ګوا په پرتله د کتاب خپرول په لږه کچه په اوس او

انون له مخې د قانون تر پښو الندې کول را جوته کوي. خو بیا هم د پوځ ( څپرکي د پوځي او ملکي جزایې ق۰۴د کتاب )

و د پوځ د څارنوالي ارزونه د سختڅارنوالي نه شي کوالی چې د راز ساتلو د قانون تر پښو الندې کول په اسنادو ثابت کړي. 

 نیوکو سره مخامخ شوه. د جزایي قانون فروفیسور، یون ویسترګورد
۶8۰
بی مفهومه وګڼل ځکه د پوځ د څارنوالی پریکړه  

. همدا ډول یسپر هینسن د سرتیرو که څارنوال یې همیش پر سر والړ وټامس راتک هیڅ چانس و نه موند چې دفاع وکړي ځ

خو ټامس راتک پر دغه  مشر، د دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د ټامس راتک څخه بخښنه وغواړي.د مرکزي اتحادیي 

زه وینم چې »غیري نورماله پریکړه په غوصه نه وه او د پوځ لخوا د بخښنې غوښتلو څخه تیر شو. ټامس راتک وویل: 

 «نو دغه حالت زما قبول دي. پوځي څارنوالي د دعوې اقامه نه کوي او زه ځان د تورن حالت څخه پاک ګڼم.

په دغه وخت کې سیون ګیده ډیرې دغه دوسیې را واخیستلي. د دفاع وزارت د قوماندې مرکز او د دفاع وزارت ډیرې هلي 

. موضوع هغه وخت د ډیرې چې د هیواد ملي امنیت ته ګواښ و ځلي وکړي چې د نوموړي کتاب د خپرولو مخه ونیسي ځکه

مستندو فلمونو کارپوه، کریستوفر ګولډبرانډسن  دچې ژورنالیست او پاملرنې وړ وګرځیده کله
۶88
زکال د جنوري  ۶۱۰۱د  

په میاشت په فیلمي مجله ایکو 
۶8۹
کې اعالن کړل چې د سیون ګیده مشاور، یعقوب وینتر دري کاله مخکې کله چې ښکاري  

( نیټه ۶۲زکال د اپریل په ) ۶۱۱۰د  .رکړللویزیوني چینل ته په واک کې وسرتیري عراق ته والړل، پټ رازونه یې دوهم ت

د دوهم تلویزیوني چینل 
۶۹۱
، راسموس ټنټ هالټ 

۶۹۰
یو ځای د سیون ګیده سره د عراق څخه په الوتکه کې ډنمارک ته   

یعقوب وینتر د تلویزیون ژورنالیست، راسموس ټنټ هالټ ته زنګ وواهه راغلل. څو ساعتونه وروسته د دفاع وزیر مشاور، 

ه فیلمي مجله ن پپټ رازونه لرم غواړم چې ستاسو د تلویزیوني چینل سره یې شریک کړم. کریستوفر ګولډبرانډس چې زه ډیر

چې د دفاع وزیر مشاور معلومات ورکړي چې د دفاع وزیر پریکړه کړی ده چې د مخکښانو سرتیري  ایکو کې لیکلي و

و ا او تلویزوني چینل دا خبره رد کړل راسموس ټینټ هالټ. په همدي توګه یږي. یعقوب وینتر دغه ادعا رد کړلعراق ته ول

ویې ویل چې موږ د راز پټولو مسولیت لرو. زموږ د مقرراتو له مخې که راز پټ شي مختلفي سرچینې د حکومت د مینځ 

ګوته  ه موږ د معلوماتو سرچینه نه پهمن تر څار الندې نیوالی شوو نو ځکڅخه معلوماتونه راکوي. په دغه ډول موږ واک

ې ثبت چ کریستوفر ګولډبرانډسن تیار نه و کوو. وروسته یعقوب وینتر پر کریستوفر ګولډبرانډسن د دعوي اقامه وغوښتل.

شوی اواز پولیسو ته تحویل کړي. خو نوموړي وروسته د کوپنهاګن پولیسو ته یو ایمیل ولیږي. په ایمیل کې د ثبت شوی 

و رازونو د رسوا کولو په تور تورن سټ پولیسو، یعقوب وینتر د مهمو پټپر بن اواز محتویات بیان کړل. د دغو معلوماتو

د ډنمارک راډیو د پخواني ژورنالیست، نیلس ګیویرسن  وي اواز چې کریستوفر یې ادعا کولبت شخو ث کړي.
۶۹۶
د   

 په راډیو کې دندهوروسته نیلس کیویرسن د خپل کار فرما سره په همږغي د ډنمارک  .س سره یو ځای ثبت کړی ووراسمو

د  .و ته دغه پټ رازونه افشاء کړی ووپریښوده ځکه مشرتابه فکر کولو چې ژورنالیست د راډیو استیشن څخه بهر خلک

مې ې موضوع سترې محکپه وروستې پړاو ک ډنمارک راډیو مشرتابه نه غوښتل چې ثبت شوی اواز پولیسو ته تحویل کړي.

وده چې د دوهم تلویزیوني چینل ژورنالیست، راسموس ټنټ هالټ او د تلویزیون د . څارنوالۍ غوښتنه درلته واستول شول

خبرونو د څانګې مشر، مایکل ډیوربیو 
۶۹۳
اړ باسي تر څو په محکمه کې شاهدي ورکړي او مشهور ثبت شوي اواز باید  

یل کې د ثبت شوي اواز په فڅارنوالی ته وسپاري. د موضوع په تړاو په ستره محکمه کې، کریستافر ګولډبرانډسن وویل چې 

زکال د فبوري په میاشت کې سترې  ۶۱۰۰. د چې اصلي سرچینه یعقوب وینتر و راسموس ټنټ هالټ په تکرار ویلي وو

د دوهم  محکمې پریکړه وکړه چې پولیس حق نه لري چې د رسنیو څخه مرسته وغواړي چې موضوع روښانه کړي.

شاهدي ورکړي او د ډنمارک راډیو اړتیا نه لري چې د ثبت شوي اواز فیل پولیسو  تلویزیوني چینل کارکنان اړتیا نه لري چې

مرکزي څارنوال، یون سټین سیونسن  ته په واک کې ورکړي.
۶۹4
ومنل چې د سترې محکمې پریکړه په دی مانا ده چې  

دوسیه به هیڅوخت روښانه نه شي. په همدغه وجه پولیسو و نه غوښتل چې د کتاب پر لیکونکي د دعوې اقامه وکړي او 
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یل شاور وووینتر، م عقوبی .ګولډبرانډسن په مقابل کې پریښودلهمدا ډول د سیون ګیده مشاور خپل حقوقي دعوه د کریستافر 

ادعا پر « .وینتر حقوقي دعوه یو تش تهدید و، بل څه نه وو د» چې زه پاک شوم خو کریستافر ګولډبرانډسن رسنیوته وویل:

 ادعا دوسیه پرته د روښانه کولو پای ته ورسیدل.

سترا یکلس میاشتي وروسته بیا د دوسیې په تړاو هغه وخت غوغا پورته شوه چې یو نامعلوم کس د ثبت شوي اواز فیل د ا

بلیدت 
۶۹5
نیټه د ثبت شوي اواز لویه برخه خپره کړه چې ( ۰۳زکال د ډسمبر په ) ۶۱۰۰ورځپانې ته وسپاري. ورځپاڼې د  

د اضافي معلوماتو په لړ کې د دفاع وزیر تګ و عراق ته د مخکښانو  یعقوب وینتر او د دفاع وزیر، سیون ګیده ته متوجه وه.

په څرګنده ډول ارویدل کیدي. داسې ښکاریدل چې د دوهم تلویزیوني چینل ژورنالیست، سرتیرو د لیږلو د پریکړی په تړاو 

 تکه کې د دفاع وزیر څخه اریدليراسموس ټنټ هالټ د مخکښانو سرتیرو لیږل عراق ته د ډنمارکیانو په کمپ او یا هم په الو

یعقوب وینتر څخه مخکې اوریدلي  مشاور،. همدا ډول د ثبت شوی اواز پر بنسټ ژورنالیست همدغه معلومات د وزیر د وو

زکال د اپریل په میاشت کې د پوځ مشرتابه تیاری نیوي چې مخکښان سرتیري عراق ته ولیږي خو د دفاع  ۶۱۱۰د  .وو

وزیر ال هم د سرتیرو د لیږلو پریکړه نه وه کړي ځکه لومړی باید د دفاع وزیر په عراق کې د بصرې ښار ته د ډنمارکیانو 

به  . زیاد وختپه سیمه کې د دفاع په حالت کې وو ډنمارکي او انګریزي سرتیري مپ د لیدلو له پاره تللی واي.د پوځي ک

ارکي چې د ډنم وو. همدغه دلیل وسرتیري پر شاه تګ ته اړ شول ځکه د سیمې د مخالفینو تر دوامداره راکټي بریدونو الندې 

، ومومي ځکه دغو مخالفینو ین چې د خلکو په کورونو کې پټ ووفپوځي کمپ مشر غوښتل چې مخکښان سرتیري دغه مخال

ی له پاره چې عملیات په بریالیتوب د د  .ي کمپنو باندې راکټي بریدونه کولشپه او ورځ د ډنمارکیانو او انګریزانو پر پوځ

محرمانه تر سره شي. سره سره ته ورسیږي او د خطر کچه ډیره لږ وي نو باید د ځانګړو مخکښانو سرتیرو عملیات ډیر 

سره د دی هم د سیون ګیده، د کمپ د پوځیانو او د وزیر د نژدي کسانو تر مینځ د دغو پټو عملیاتو په تړاو بحث وشوو. د 

. د راسموس ټنټ هالټ برسیره د ایکسترا بلیدت ژورنالیست، سنډي فرینش سفر کې دوه ژورنالیستان ملګري وو وزیر سره په
۶۹6
وخت د دفاع وزارت د څاګرې ادارې مشر، یورن اولسن  . د هغهله پر خوله تیت شومعلومات خولدغه   .هم ملګري و 

۶۹۰
چې د یوې لنډې معلوماتي غونډې په جریان کې کوم چې د کنډک د مشر، کیم  د پولیسو په یوه رپوټ کې لیکې و 

پیټرسن
۶۹8
، د وت ته معلومات ورکړل شو( نیټه  د ځانګړو سرتیرو په تړاو هی۶۲زکال د اپریل په ) ۶۱۱۰لخوا د   

د کنډک د مشر او د سیون ګیده تر مینځ په نیغه د مخکښو سرتیرو د را استولو  .مخکښانو د ځانګړو سرتیرو نوم هم یاد شوو

یورن اولسن د یو تجربه لرونکي څارګرې ادري شخص شتون درلود خو د ژورنالیستانو په حضور  په اړوند بحث وشوو.

و نوم یاد شوو. د شپې لخوا ددفاع وزیر د کمپ د پوځي مشرانو د ماښام ډوډۍ وخوړل. په همدغه کې د مخکښانو سرتیر

ورځ د دفاع وزیر د مطبوعاتي سکرتر، هینریک لیوسیوهن 
۶۹۹
او د  رشم تلین په ویاړ کیک تیار شوی ود زوکړي د دی 

پیل وکړي، االرم وږغیدي. ټول د ستنډرډ  مخکې له دي څخه چې میلمانه د کیک په خوړولوزیږیدنې سندره یې ورته وویل. 

ټ راسموس ټنټ هال الرښود سره سم پر مځکه پریوتل. سیون ګیده هم تر میز الندې چارغاوک )پر سینه څکیدل( وخوځیدي.

د چانس څخه ګټه پورته کړه او د سیون ګیده سره یې مرکه وکړه او په همدغه وخت کې د ایکسترا بلیدت ژورنالیست تر میز 

ځکه د انځورونو څخه داسې څرګندیږي چې پوځ  و ښه ریکالم نه ودغه انځورونه ی ې د سیون ګیده انځورونه واخیستل.الند

چاته کوم زیان ونه رسیدي. دغه برید یوه ښه کیسه وه ځکه په همدغه وخت کې ډنمارکي سرتیرو  پر حالتو کنترول نه لري.

چې ډنمارکیانو ادعا کول چې د عراق پوځ دومره توانایې  لیل دا ویري د عراق څخه وباسي. دپریکړه کوله چې خپل سرت

 کله چې وزیر د ور سره خو د دفاع وزیر په کلک سمنټي پوځي کمپ کې ځان مصون نه ګڼي. لري چې خپل امنیت وساتي.

یري باید تمل هیت سره په الوتکه کې کښینستل، وزیر خپل مطبوعاتي سکرتر، هینریک لیوسیوهن ته وویل چې مخکښان سر

یږل شي او موضوع باید د پارلمان د بهرنیو چارو په کمسیون کې راتلونکی ورځ وڅیړل شي. وزیر ورته وویل عراق ته ول

 د چې دا پټ معلوماتونه دي. همدا ډول د مخکښانو سرتیرو د استولو موضوع په الوتکه کې تر بحث الندې ونیول شول.

د راسموس ټنټ هالټ او نیلس ګیوریسن اوازونه خپاره شوه، څرګندیږي چې په ځپاڼې له لوري چې رایکسترا بلیدت  د و

د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ته څنګه خبر  قوي باور په الوتکه کې د مخکښانو سرتیرو د لیږلو څخه خبر شوی دي.

. ودلایې ښرأتو توانزه فکر کوم چې دوي د خپلو اج» ې ځواب ویل کیږي: سموس ټنټ هالټ په ثبت شوی اواز کشوي؟ د را

ان کوم چې د دفاع وزیر ډاریدلی و. موږ په الوتکه کې ناست و او دا ډول لږ خو دا په بشپړه توګه د هغه ناتواني ښیې. ګوم

په ثبت شوي اواز کې راسموس ټنټ هالټ د سیون ګیده د موخې په تړاو ږغیږي او په پوره باور  .«څه مو په الس راوړل

ې نه کځکه نه وه چې هغه په الوتکه کې یاني په سفر  . د دفاع وزیر مشاور، یعقوب وینتروزیر ودفاع د د معلوماتو سرچینه 
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و د انو سرتیرمخکښ زیوني چینل ژورنالیست په ثبت شوي اواز کې وایې چې د دفاع وزیر مشاور د یپه همدا ډول د تلو وه.

په یوه ټکسي کې معلومات راکړي، همدغه علت دي چې یعقوب وینتر زه په یو خراب  پواسطه ونټلیف عملیاتو په اړوند د

چې د هوایې ډګر څخه کورته روان حالت کې راوستلم. دغه معلومات د راسموس ټنټ هالټ د ګرځنده ټلیفون د خبرو څخه 

وځي کمپ چې په پ علوماتو تایید ود سیون ګیده د م پوښتنه دا ده چې د یعقوب وینتر ټلیفوني معلومات ، اخیستل شوی دي.و

راسموس ټنټ هالټ نه غوښتل چې د خپاره شوی ثبت شوي اواز په تړاو تبصره وکړي  ؟او یا په الوتکه کې وړاندې کړی وو

خو مشاور، یعقوب وینتر د  خو د دفاع وزیر، سیون ګیده په ټینګار ویل چې د پټو رازونو د رسوا کولو څخه خبر نه دي.

زه باید په ټینګار ووایم چې په دغه جنجالي سفر کې نه وم. »د پولیټکن ورځپاڼې سره یوه لنډه کۍ تبصره وکړه: اواز په تړاو

دا چې دغه دوه ژورنالیستان په ټلیفون کې څه سره وایې او ولې داسې خبري کوي زما غرض ورسره نه شته خو زه د دغه 

( سهار د راسموس ټنټ هالټ کیسه د مخکښانو سرتیرو په ۶۰یل په )زکال د اپر ۶۱۱۰د « راز د افشاء کولو سرچینه نه یم.

لي اغتړاو د دوهم تلویزیوني چینل د مشرانو تر میځ غونډه وشوه. دا چې معلوماتونه د یوې مرکزې سرچینې څخه السته ر

اق امنیتي چې دا یوه لویه کیسه ده. ځکه چې د حکومت رسمي موقف دا دی چې د عر دي، نو دوي ژر سره همږغې شول

د پارلمان په ودانۍ  حالت ښه دي. خو بیا هم د مخکښانو سرتیرو لیږل اړینه چاره ده چې د ډنمارکیانو پوځي کمپ وساتي.

ونډې ته یون غکې د سوسیال ډموکراټانو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر، موګنس لویکه ټافټ د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمس

و اړیکو کمسیون د بهرني پالیسي د مهمو موضوعاتو او پریکړو څخه خبریږي. خو د بهرنیو د بهرنی .د تللو په حال کې و

( بجې پیل شوه. موګنس لویکه ټافت ۰۶اړیکو د کمسیون غړي باید په جدي توګه د رازپټولو قانون مراعات کړي. غونډه پر )

غونډې ته پر الر د دوهم تلویزیوني چینل د ژورنالیست، جانې پیترسن 
۳۱۱
سره مخامخ شو. ژورنالیست ورڅخه وپوښتل  

وموړي ړه. نچې عراق ته د مخکښانو سرتیرو د لیږلو په تړاو څه تبصره لري؟ موګنس لویکه ټافت د تبصرې څخه ډه ډه وک

داسې . کله چې د موګنس لویکه ټافټ څخه د موضوع پوښتنه د غونډې څخه مخکې وشوه نوموړي د موضوع څخه خبر نه و

ي . نوموړن د غړو د خولې څخه وتلي نه دهوشتون ولري چې موضوع د بهرنیو اړیکو د کمسیچې دقیق اسناد  لکهوانګیرل 

په دغه تړاو وروسته د پولیټکن ورځپاڼې ته هم وویل. په غونډه کې د کمسیون غړو ته د مخکښانو سرتیرو د لیږلو په تړاو 

الیست، د دفاع وزیر ګوښې ته کړي او همدغه پوښتنه یې معلومات ورکړل شوو. وروسته د دوهم تلویزیوني چینل ژورن

. د همدغې ورځې په ي، معلوماتونه یې هم تایید نه کړلورڅخه وکړه. سیون ګیده پرته له دې څخه چې کره معلومات ورکړ

وې مهمې یسیاسي مبصر ته داسې احساس پیدا شو چې د بهرنیو اړیکو  کمسیون ته په غونډه کې د  نماپښین کې د یولند پوست

ې یې تر څو دوې سرچین تباطي کسانو ته ټلیفونونه وکړموضوع په تړاو معلومات ورکړل شوی دي. ژورنالسیت مختلفو ار

د هغه وخت لوی درستیز، یسپر « د ډنمارک د مخکښانو سرتیري عراق ته استول کیږي.:» وموندلي داسې ورته تایید کړل

ورځپاڼه د مخکښانو سرتیرو پر موضوع کار  نزیوني چینل او د یولند پوستویدوهم تلد هیلسیو ته معلومات ورکړل شو چې 

په همدغه خاطر لوي درستیز او همکارانو یې تالښ وکړي چې دوي قانع کړي تر څو موضوع رسنیو ته را ونه باسي.  کوي.

د خپرولو  نووځپاڼه د خبرخو بریالی نه شول. یعقوب وینتر دوهم تلویزیوني چینل ته ټلیفون وکړي چې د یولند پوست ور

دوهم تلویزیوني چینل پریکړه وکړه چې معلوماتونه په خپله بریښنایې پاڼه کې د سهار د نهو بجو په شاوخوا کې  تیاري نیسي.

خپاره کړي. لږ وروسته یولند پوستن هم په خپل ډول معلوماتونه په انټرنټ کې خپاره کړه او سبا د ورځپاڼې پر مخ معلومات 

و. د مخکښو سرتیرو مشر، ډګروال هینریک فریس وویل چې دوي موږ ته دنده ستونزمنه او خطرناکه کړه ځکه خپور شو

( نیټه د بهرنیو چارو ۶۹زکال د اپریل په ) ۶۱۱۰دښمن پوهیږي چې د مخکښانو ځانګړي سرتیري عراق ته را رسیږي. د 

یې په کلکو ټکو وغندل. وزیر وویل چې د معلوماتو وزیر، پیر ستي میولر را ووتي او د همدغو پټو معلوماتو ایستل 

خپریدونکي د بهرنیو اړیکو د کمسیون غړي دي. موږ به ارزونه وکړو چې کوم معلوماتونه نوموړي کمسیون ته ورکړو که 

ه سرر ټول معلوماتونه ود دغه کمسیون څخه د پټو رازونو وتل دوام وکړي. وزیر وویل په نورمال ډول موږ په ازادانه توګه 

د دفاع وزارت هڅه وکړه چې هغه کسان ومومي چې دغه پټ  شریکوو خو کیدالی شي چې ځیني معلوماتونه پټ وساتوو.

سرتیرو د ( تنو په شاوخوا کې د مخکښو ۳۱۱ـ  ۶۱۱چې د ) ارزونه په دي سره پای ته ورسیدل راز یې افشاء کړي دي خو

زکال د ډسمبر په میاشت کې د ثبت شوي اواز لویه برخه  ۶۱۰۰پاڼې د . خو ایکسترا بلدیت ورځلیږلو د پالن څخه خبر وو

. د سوسیال ډموکراټانو ډیر پخواني غړي، جان ډیربیو پاولسن ل شکونه پر دفاع وزارت متمرکز شول، ټوکړلافشاء 
۳۱۰
 

، وویل چې دغه معلوماتونه کوالی شي د دفاع د وزیر، سیون ګیده پښه په قضیه کې راښکیل چې د عدلي کمیسون غړی و

څه شي د همدغه سړي څخه په الس  دي اوڅوک دا څه شي دي چې ټنټ هالټ یې خبري کوي؟ دا نیم خاموشه »کړي: 

ا وینتر ته دنده ورکړه چې ټنټ نو چ کې د دفاع د وزیر سره ملګري نه وکه دا ومنو چې یعقوب وینتر په سفر  غلي دي؟ور

 د ثبت شوی فیل د خپریدو پر بنسټ د «هالټ ته زنګ ووهي؟ کیدالی شي چې ګوته د دفاع وزیر، سیون ګیده ته ونیول شي.

. د پولیسو ارزونه دا ډول وه چې ثبت شوی اواز واقعي دي او ضوع تر څیړنې الندې ونیولکوپنهاګن پولیسو یو ځل بیا مو

  کړی. ثبت شوی اوازونه د ژورنالیست، نیلس ګیورسن او راسموسنه ده نه په کښې هی دي چې چا السودا ډول ثبت شو

                                                           
PedersenJanni  - ۳۱۱ 

John Dyrby Paulsen - ۳۱۰ 



۰۱۱ 
 

مشر، جان ریمین خبري دي. د کوپنهاګن د پولیسو  ټنټ هالټ
۳۱۶
په وینا د ثبت شوی اواز فیل کافي شواهد ګڼل کیدای نه  

د ډنمارک په قضایې سیستم کې  واهد نه ګڼل کیږي.پرته د شاهدانو څخه رغنده ش کې شي. ثبت شوی اواز په جزایې دوسیه

د شاهدانو حضور ډیر مهم رول لري ځکه سړي د شاهدانو څخه په جال جال توګه تحقیق کوي. خو په نوموړي دوسیه کې د 

ه ې چې پکه یو نفر ووای»د پولیسو مشر پولیټکن ورځپانې ته وویل:  شاهدانو څخه تحقیق کیدالی نه شي ځکه شتون نه لري.

ثبت شوی اواز کې مطالب درست نه دي، خو کوالی نه شوو چې د څو کسانو څخه په جال جال توګه تحقیق وکړو لکه چې 

د پولیسو له پاره ډیره ارزښتناکه وه که نیلس ګیویرسن او یا راسموس ټنټ هالټ اړ ایستل شوی « شاهدان شاهدي ورکوي.

سترې  زکال د فبوري په میاشت کې ۶۱۰۰ه کولو علت دا دي چې د وای چې شاهدي ورکړي. د ژورنالیستانو د نه مجبور

دا موضوع به هیڅوخت دومره ډیره د پاملرنې وړګرځیدلي نه واي که د  د رسنیو د ساتني په تړاو پریکړه وکړه. محکمې

تاب اي چې د کدفاع وزیر، سیون ګیده په پیل کې د کتاب لیکونکي، ټامس رات هاک دومره ډیر تر فشار الندې نیولي نه و

وزارت وارد  شاء شوی دي. اوس عیني تهمت د دفاع پرخپرولو د سرتیرو ژوند ته ګواښ جوړ کړي او د پوځ پټ رازونه اف

  شو لکه د بمب چاودنه. دا دوو دوسیو ډیر عواقب ودرلودل.

زکال د فبوري په  ۶۱۰۱. د لوود ډنمارکي سرتیرو سره مالقات ک پریکړه هغه وخت وشوه چې د دفاع وزیر په لبنان کې

د مرکز لوي دفتر ته په ناقورا  سولېیټه د پنجشنبې په ماښام نړیوالې ( ن۰۰)
۳۱۳
کې ورسیدي. دوسیه د ده پر شاوخوا  

ه وویل: ن ورځپاڼې تماښام تر مینځ پریکړه وکړه. سیون ګیده وروسته یولندپوست راګرځیدل، نوموړي د پنجشنبې او جمعي 

ا دا چې زه هغه پخوانی سړی نه وم. دا خبري خوشالي مزاج د السه ورکړی دي. مانما خپل د  راته وویل چې زما لور» 

کله چې د لبنان د سفر څخه  «.لور خبره واقعیت لریچې زما د  الصي کړي، نو وروسته ما احساس کړلزما سترګي را خ

صدراعظم الرس لویکه غاسموسن  را وګرځیدي، سمدالسه یې صدراعظم ته ټلیفون وکړي چې زه استعفاء کوم. د وخت
۳۱4
 

ورته وویل چې یو ځل بیا باید پر خپله پریکړه فکر وکړي. د دفاع وزیر وعده ورکړه چې دوباره به فکر ور باندې وکړي. 

څو ورځي وروسته د دفاع وزیر د دوهم ځل له پاره صدراعظم ته ټلیفون وکړی چې تر سوچ وهلو وروسته بیا هم پر خپل 

او استعفاء کوم. سره د دي چې د سیون ګیده د اداعا له مخې صدراعظم د بل وزارت وړاندیز ورته وکړي.  غوښتنه والړ یم

خو د دفاع وزیر ورته وویل چې زه باید ځان ته وخت ولرم. وروسته سیون ګیده د انځورونو رسام، کیسپر ټورسټینګ 
۳۱5
 

ورته وویل زه یو  وزیر .د یو فلم په تړاو رسم کړي و نځورچې یو وخت یې د دفاع د وزیر ا ته زنګ وواهه. دا هغه کس و

معلومات در کوم چې صدراعظم او څو محدود کسان ور باندې خبر دي، دا کار ځکه کوم چې باور در باندې لرم. نوموړي 

. ټول ورد په توګه ډیر تر فوکوس الندې عفي شو. د نوموړي په وینا وروستۍ شپږ میاشتي د یو فتد فبوري په میاشت کې مس

مالتړې ګوندونه د دوو لویو موضوعاتو په خاطر نور باور نه را باندې لري. سړی د اټومي فزیک استاد نه وي چې زما د 

( کالو نژدي همکاران ۲. نور د )اء وکړلاستعفاء سره د هغه مشاور هم استعفسیاسي ضعف محاسبه وکړی. د دفاع د وزیر د 

وسته، ګیټه لیلوند بیک هم د وزارت څخه والړل. تر نوموړي ور
۳۱6
یوه ښځه د دفاع وزیره شوه. د لومړي ځل له پاره  

( ۴۰خو د سیاسي اړخه څخه قوي وه. د ښۍ لیبرال ګوند غړي ) ت نه درلودېد پوځ په اړه هیڅ تجربه او معلوما نوموړې

اع سیون مشره وټاکله شوه. د دفد پوځ د کمسیون غړې، د دفاع چارو د کمسیون مرستیاله او د بهرنیو اړیکو د کمکلنه ګیټه 

 وزارت دنده به ژر نوموړې ته ښکاره شي چې ډیره درنه دنده ده.

  

                                                           
John Reimann - ۳۱۶ 

Naqoura - ۳۱۳ 
Lars Lykke Rasmussen - ۳۱4 

Kasper Torsting - ۳۱5 
Gitte Lillund Bech - ۳۱6 



۰۱۰ 
 

 پنځلسم څپرکۍ

 

 د افغانستان په اړوند د پای خبري
 زکال پوري ۶۱۰۶زکال څخه تر  ۶۱۰۰د 

 دي.زکال د فبوري میاشت: ډنمارکي پوځیان د لنډ مهال له پاره د ګولډ پوځي مرکز ګزمه پریږ ۶۱۰۱د 

 زکال پسرلۍ: حاجي اسماري د ګرشک د پولیسو قوماندان شو. ۶۱۰۱د 

زکال د مارچ میاشت: ډنمارکي سرتیرو د پاټرول پوځي  ۶۱۰۱د 
۳۱۰
 مرکز مسولیت واخیستۍ. 

( سرتیرو د پاټرول ۰۴۱۱زکال د جون میاشت: د )لمر توفان دوم( تر نوم الندې عملیاتو کې د ایساف ځواکونو ) ۶۱۰۱د 

ونې، خاشي او واښه له مینځه یوړه. کښتونه یې له مینځه یوړه او سړک یې جوړ پوځي مرکز مطمین کړي. دوي په الر کې 

 کړي.

عفاء وکړه ځکه تي میک کریستال د ایساف د ځواکونو د مشرتابه څخه اس( نیټه: جنرال سټانل۶۳زکال دجون ) ۶۱۰۱د 

موړي د و. نونوموړي یو ځل بیا د اوباما د نژدي کارکنانو په تړاو منفي وینا وکړه. ډیویډ پیټریویس یې پر ځای وټاکل ش

 خو د طالبانو د مشرانو د نیولو له پاره یې هڅې ګړندی کړي. سرتیرو عملیات لږ کړل

 .پوځي مرکز پر مطمینه سړک ووژل شول( نیټه: دوه ډنمارکي سرتیري د پاټرول ۰زکال د اګست ) ۶۱۰۱د 

زکال د سپټمبر میاشت: ډنمارکیانو خپل ډیر پام د ده ادم خان سیمې ته چې ګرشک ته نژدې پرته ده، واړاوه. د  ۶۱۰۱د 

 .ترمیم تر سره کړو یښنا د فابریکېد بر ی شوڅو وکوال ګرشک څخه تر بند برق پورې الر باید قیریزي شي تر

د ناټو هیوادونو لویه غونډه په لیسابون کې جوړه شوه او د امنیت نیولو د لیږد پالن ( نیټې: ۶۱ـ  ۰۹زکال د نومبر ) ۶۱۰۱د 

زکال په پای کې د خپل هیواد د امنیت مسولیت پر غاړه ۶۱۰۴یې منظور کړي. مانا دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د 

 واخلي.

( نیټه: اوباما اعالن کړل چې زموږ دنده د القاعدې له مینځه وړل وه خو دنده مو په افغانستان ۰۲زکال د ډسمبر ) ۶۱۰۱د 

 کې د ډموکراسۍ جوړول نه وه.

 ل شول.یبدتزکال د می او جون میاشتې: د ګرشک ولسوال او د پولیسو قوماندان حاجي ایسمارایی  ۶۱۰۰د 

 لومړی نیټه: د امریکا ځانګړو ځواکونو اوساما بن الدن ووژي.زکال د مي  ۶۱۰۰د 

 ( سرتیري د افغانستان څخه وباسي.۰۱۱۱۱( نیټه: اوباما پریکړه وکړه چې )۶۶زکال د جون ) ۶۱۰۰د 

زکال په پیل  ۶۱۰۱حاجي د  .خبر په زړه پورې نه ود ډنمارکي پوځیانو په پوځي کنډک کې د حاجي اسمارایې د مقرري 

ماتو لخوا د ګرشک د پولیسو د قوماندان په توګه وټاکل شو. مخکي ډنمارکیانو ډیره هڅه کړی وه چې د اکې د افغاني مق

چې ډیر  ينوموړي د ډنمارکیانو په هغه لست کې قرار درلود وکړي. مخنیويحاجي د تقرر څخه په دغه مهم مقام کې 

قوماندانی چوکۍ هغه وخت  حاجي بریالی شو چې دغه مهم مقام تر السه کړي. د پولیسو د هم . خو بیاورباندي شکمن وو

د قوماندان  ( کاله په بند محکوم شو.۰۲چې مخکنی قوماندان، عبدالرازق د نشه ای توکو د قاچاق په موضوع کې ) خالي شول

نو ځکه حاجي ته چانس پیدا شو چې مقام  ه پیل شولمینځ د زور ازمایې پروس تر کیدلو سره د مختلفو زورواکونوپه زنداني 

ښار د ولسوال او پولیسو قوماندان په واسطه اداره کیدي چې د ښاري شورا د دوو مخکښو غړو لخوا مشورې  تر السه کړي.

ی ړ. خلکو حاجي اسمارایي قوي ترینه ساندان د ښار ټول واک په الس کې ووپه واقعیت کې ولسوال او قوم ورکول کیدلي.

ۍ اجي اسمارایې یوازنکیدالی شوای چې ح .یې یو میلیون ډالره رشوت ورکړی ووګڼي او ویل کیدل چې د دغه چوکۍ له پاره 

چې ډیرې غیري رسمي اړیکې درلودي او دغه تشه  یې ډکوالی شواي تر څو په ګرشک کې ارامي رامینځته  مقتدر سړی و

 قه تشریح تر السه نه کړه.یوه دقیډنمارکیانو د دغې مقرري په تړاو  کړي.

. حاجي په دغه ډول خپل واک ټینګ کړي. ه ډیر کسان په پولیسو کې داخل کړلحاجي اسمارایې د خپلو شخصي نفرو څخ

د  .کوم چې نوموړی ته نوی دفتر ورکړل شو لڅو میاشتي وروسته قوماندان د پولیسو نوی جوړی شوی ودانۍ ته انتقال شو
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پر بله  .ل سپین کاغذونه ور باندې پراته وو، د کار لوی ښایسته میز یې درلودي چې یو بنډکړل دفتر دیوالونه یې ژیړ رنګ

پر دیوال  .رایی پر لویه ګرځنده چوکۍ ناست وڅنډه پالستیکي ګلدانۍ پرته وه چې کوټې ته یې ښکال ورکړی وه. حاجي اسما

جعین او مرڅ سیټونو او یا پالستیکي څوکیو کې کښینستل. مراجعین به په مشر حامد کرزي لوی انځور ځوړند وباندې د ولس

میلمنو ته یې شني چای د وچې میوی او بادامو سره ورکولې. دا میوي او چای یې مالیانو او مشرانو یې تر نظر الندې وي. 

ومره یږي. خو دته ایښودلي تر څو خپل واک ورته وښیې. ډنمارکیانو ته ډیره ستونزمنه وه چې د حاجي په اړیکو باندې وپوه

( تنه وو خو ۳۱۱پولیسو تر مینځ اختالفونه حل کړل. د ګرشک د پولیسو شمیر ) زکال په پسرلي کې د ۶۱۰۱وشوه چې د 

ه ړوند ډیر معلوماتونه خپارد ډنمارک د پوځ په بریښنایې ویبپاڼه کې د هلمند په ا ( تنه ته یې زیات کړي.8۱۱چې ) پالن و

په همدغه خاطر د پارلمان غړو ته د ګرشک  .و د قوماندان د مقرري په تړاو معلومات نهخو د ګرشک د پولیسو  شوی وو

نیو . د سوسیال ډموکراټانو د بهرپولیټکن کې خپور شو، حیرانونکي وود قوماندان د مقرري خبر چې څو میاشتي وروسته په 

که دا خبر رښتیا وي، نو د ټولو ستونزو :» اړیکو د کمسیون مشر، موګنس لویکه ټافټ د همدغه خبر سره موازې داسې وویل

څخه ښکاري چې موږ د حامد کرزي اود هغه د دولتي اپارات سره د هیواد په کچه ستونزې لرو. موږ په کراتو کراتو هیله 

 «شي خو زموږ هیلو ګټه نه درلوده.درلوده چې هر څه سم 

د دفاع وزیرې، ګیټه لیلوند بیک 
۳۱8
 اچوي خو یوازې وویل:چې موضوع بحث ته ونه غوښتل  

ځ یوه ور« موږ باید دټولو هغو کسانو سره ګډ کار وکړو کوم چې افغاني مقامات یې د مشرتابه په مقامونو کې مقرروي.»

 وروسته حاجي اسمارایې د پرایس کمپ ته زنګ ووهي.

وګل په مټ و انګلیسي ته نوموړي وویل چې زما په تړاو د ډنمارکیانو تبصره مې په ورځپاڼه کې ولوستل او هغه مې د ګ

وژباړل خو جزییات یې ورته تشریح نه کړل. نوموړي غوښتل چې دا معلومه کړی، ایا رښتیا دا معلومات ژورنالیست ته 

 توویل چې د نوموړي د تیر ژوند په تړاو دوي معلوما د ډنمارکیانو قوماندان ډنمارکیانو ورکړی دي؟ خو په یوه غونډه کې

زکال د وړی څخه ډنمارکیانو د محلي پولیسو ټریننګ ته جدي پاملرنه وکړه.  ۶۱۰۱د  .قوماندان هم ومنلورکړي نه دي، 

سټیز ټریننګ . بند محلي پولیسو په ټریننګ بوخت وو ( تنو زیات ډنمارکي سرتیري، د پوځ پولیس او ملکې ډنمارکیان۶۱تر )

هم تشریح کول چې د حاجي ته  و، اجرأ کیدي. ډنمارکیانې چې د ښار د مرکز څخه لږ لیري ود پولیسو په نوي مرکز ک

پولیسو جوړښت او مشرتوب یې باید څه ډول وشي. اسانه نه وه چې افغاني پولیسو ته د ډسپلین اساسات وښودل شي. ډیري 

ته  ګوخت پولیس پرته له دي چې خبر ورکړي، ټریننګ ته نه راتلل. کله به چې راغلل، پلمې به یې کولي چې نور ټرینن

ې فزیکي . خو ستونزه دا وه چکورس په اتو اونیو کې پای ته ورسويچې محلي پولیسو بنسټیز  یې کافي ګڼلاړتیا نشته. دا 

ي که څه هم د ټریننګ اصل ( بجو پای ته ورسیدي۰۱د غرمي پر) تمرینونه یې نه کول. نو په همدغه خاطر به ټریننګ

ایې هڅه وکړه چې ډنمارکیانو ته ثابته کړي چې د رشوت اخیستلو او پیسو حاجي اسمار.پروګرام به پای ته رسیدلي نه و

نه ورکول کیدل. حاجي هڅه وکړه چې انظباط او ډسپلین عاشومد نوموړی سرتیرو ته ټولولو پرته نور کارونه هم کوالی شي. 

پولیسو د بډو اخیستلو څخه چې د پولیسو مشر، حاجي د هغو خلکو سره چې د  نګ کړي. څو ځله ډنمارکیان شاهد ووډیر ټی

. د ډنمارکي پوځي قطعې مشر،، څه ډول رفتار کولویې شکایت کولو
۳۱۹
. لینې فریدسکوو اوس داسې بیان څار زیات کړي 

په  .د پولیسو په مرکزي دفتر کې ورکولاو معاشونه مو سرتیرو ته  ستم نور هم ښه کولوموږ همیشه د کنترول سی» کوي:

تر هغه چې معاشونه مو په هره  تر څار الندې دپیسو غال کیدل سخت کار ولینې فریدسکوو  دغه ډول د معاشونو څخه د

پولیس باید خپله مرکزي دفتر ته راغلي وای او خپل کارت یې ښودلی وای، موږ یې د وسلې نمبر هم  پوسته کې ویشلي واي.

. دا هر څه که به هر څه سم وو نو مو پوره معاش ورکولو کنترول کوي تر څو باوري شوو چې وسله یې پلورلي نه ده.

 «مارکیانو په واسطه کنترول کیدل.زموږ ډن

زکال د نومبر په میاشت کې  په ګرشک کې د ډنمارکي ملکي پولیسو ۶۱۰۰تم درسته پایله نه درلوده. د سزما د کنترول سی

لي او هم یې د کنترول سیستم ورښودي. نوموړی ارزونه ته زده کړی ورکو ومشر، پاول سیوې یرینسن  کوم چې افغان پولیس

ه مو کل شتون لري. چې یوازې نومونه لیکلي دي خو په واقعیت کې نشته،  ( سلنه پولیس۶۲دا وه چې اوس هم په ښار کې )

عاشونه مچې د پولیسو لست کنترولوي په واقعیت وپوهیدلو چې د دوي معاش د کابل څخه راساً حواله کیږي، خو دوي نشته، 

تونزمنه . دا سو، هر څه به سم وشاه ته والړه وو یې د پولیسو د قوماندان جیب ته لویدل. کله به چې ډنمارکیان د افغان پولیسو

وه چې محلي مشرانو ته په کافي اندازه قابلیت ورکړو چې په راتلونکي کې دوي خپله وکوالی شي چې د پولیسو مرکز 

پرینټونه )د چاپ وسایل( پیدا کیدل خو داسې پرسونل شتون نه درلودي چې درسته استفاده  رهبري کړای شي. کمپیوترونه او
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ور څخه وکړي چې خپل کارته همدلته دوام ورکړي ځکه زیات داسې کسان کابل ته تلل تر څو زیات معاش واخلي او امنیت 

 یې هم تأمین وي.

کې قران کریم ته اور واچوي. دا کړنه په افغانستان کې د  زکال د اپریل په میاشت کې یو عیسوي مال په امریکا ۶۱۰۰د 

سخت غبرګون سره مخامخ شوه. خلک ښارونو ته د اعتراض په توګه راووتل په ډیرو لویو ښارونو کې دغه الریونونه په 

. شول متحد اوه تنه کارکوونکي ووژل تاو تریخوالي بدل شول. په مزاري شریف کې د همدغو الریونو په ترځ کې د ملل

. په ګرشک کې طالبانو پر محلي مالیانو زور واچوي چې د خطابو په وخت کې خلک حاالت په ګرشک کې هم کړکیچن وو

الریون ته راوبولي. خو د پولیسو قوماندان، حاجي اسمارایی او ولسوال، غالم محی الدین خان یې مخه ونیوله. خو بیا هم د 

ینګ مینیرتز من قوماندان وستایه. ډګروال فلیمډنمارک د قوماندي مرکز د پولیسو دغه شک
۳۰۱
د پوځ په بریښنایې پاڼه کې  

 .امیو په مخنیوي کې ښه رول ولوبولوار د پولیسو د قوماندان او ولسوال ډیره ستاینه وکړه چې په ټاکلي موضوع کې د نا

 زکال په پسرلي کې اوازه شوه چې د پولیسو قوماندان بدل شوی دي. ۶۱۰۰مګر د

ینس ریس  ډګروال
۳۰۰
و نه شو او نه ې ورک شو. موږ ته هیڅ معلومات د مي میاشتي په یوه ورځ کې هغه ناڅاپ» وایې:  

چې هغه چیر ته والړ او مو هم د قوماندان سره مخه ښه وکړه. حاجي اسمارایې بس ورک شو. موږ وروسته هم پوه نه شوو 

 «څه وشوه.

د پولیسو نوی قوماندان، سیف الله خپل خلګ د ځان سره راوستل او د  حاالت دوباره په ګرشک کې د اندیښنې وړ شوه.

و ورځي وروسته نوي څ . دا حاالت د پولیسو په مینځ کې نا ارامي رامیځته کړه.پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړل

ورو او یا ناقانونه . نوموړي اعالن کړل هر څوک که د رشوت خخیست او په ښار کې  اعالنونه وکړلوفون واقوماندان میګر

ان کړل. ، بندییستلو تورن ووپولیسو څخه شکایت لري کوالی شي ماته راشي. سیف الله څو تنه هغه پولیس چې په بډو اخ

 د پولیسو د لیکو څخه ویستل. پولیس چې په نشه ای توکو روږد وو اوږده ویښتان پولیس او هغه

نمارکیان ډ چې وروسته ډنمارکیانو د پوځ په بریښنایې پاڼه کې ولیکل.ې کړي څرګند ه دغه کړونو د عدالت نښانېد سیف الل

 هیڅ وخت پوه نه شول چې د نوی قوماندان دغه نوي هڅې په رښتیا د حاجي د کسانو تصفیه وه او یا بله موخه یې درلوده.

ین خان د حاجي په څیر د ښار خلکو د نوی قوماندان د چلند سره عادت ونیوي. څو ورځي وروسته ولسوال، غالم محی الد

ورک شو. هیڅ تشریح هیڅ په مخه ښه یوازې بل کس د ولسوال په توګه مقرر شو. دغه تبدیلي کومه لویه ناکامي نه ګڼل 

هغه نوی ولسوال سره یې کیده، وروسته ډنمارکیانو عادت ونیوي چې والي به نوي کس د ولسوال په توګه معرفي کړي، د 

 .الت ثبات د ګواښ سره مخامخ کولوه کې بیړنۍ بدلون د ښار د امنیتي ح. خو په مشرتابلووګډ کار ک

زکال د مارچ په میاشت کې خبرونه  ۶۱۰۱د ګرشک سهیل لوري ته ډنمارکي سرتیرو ځانونه په نامناسبه حالت کې لیدل. د 

ډنمارک تر پارلمانه  لومړی ځل له پاره د خپاره شوه چې د ډنمارکي سرتیرو ستونزې د
۳۰۶
رسیدلي دي. )کریستینسبورګ:  

 البته د سرتیرو د لیکو څخه ستونزې رسیدلي وي. د ډنمارک د پارلمان د ودانۍ نوم دي.(

( نیټه، جان ډیربیو پاولسن ۶د مارچ پر )
۳۰۳
ت ووایه. دا یو باتجربه یوه سرتیري میلمه ته په پارلمان کې ښه راغالس 

قات له پاره پارلمان ته ورغلي د دفاعي چارو د کمیسون د مشر سره د مال چې د یولند څخه د سوسیال ډموکراټانو سرتیري و

ر ته مش ،. د یو افسر په واسطه د سوسیال ډموکراټانو دغه مشر د نوموړي سرتیري سره اړیکې نیولي وي. نوموړي افسرو

. هغه افسر د سرتیرو په وولګۍ سرتیرو ډنمارک ته لیږلي چې د اتمې د ړاو معلومات ورکړي وود هغه انتقادي ایمیل په ت

زکال په فبوري میاشت کې کور ته راستون شو نو یو  ۶۱۰۱. کله چې دغه سرتیري د ازه دغه ایمیل مشرانو ته لیږلي وواج

 جان ډیربیو پاولسن ته ولیږي.، پل نظر یې ور په کښې څرګند کړی وچې خاوږد ایمیل یې د سرتیرو د حالت په تړاو 

ما هر څه تجربه کړه دا ټول وخت چې زه هلته وم. زه د الرې د سر د یو مین » ته انتظار باسوو: دا جګړه ده او موږ امر

( متره لیري وم. ما  دګزمې په وخت کې ولیدل چې د سرتیرو موټري وسیله پر ماین برابره ۰،۲څخه چې انفجار یې وکړي، )

رتیرو وژنه په ډزو کې ولیدل. زه بیا هم د هغو تجربو شوه او انفالق یې وکړ چې د سرتیري سر یې ورڅخه بیل کړي، ما د س

 «شوی دي. یڅخه ډیر لیری یم چې پر نورو سرتیرو تیر
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د ایمیل د محتوا ډیره برخه د دندو پر سختوالي راګرځیده چې ډنمارکي سرتیري په څومرو ستونزو د ناممکنه دندو په سرته 

 و د سرتیرو کورنیو همیشه لیکل چې ډنمارکي سرتیرو یو غټ بدلونرسولو بوخت دي. په ډنمارک کې سیاستوالو، افسرانو ا

 راوستي دي. خو دا بدلون کوم دي؟

په لنډه مهاله توګه موږ ټولو بدلون راوستي، د اوبو چښلو څاه ګان مو وکیندل، پلونه او سړکونه مو جوړ کړل، د افغانستان » 

 ه:نو موړي اضافه کړ« ور پمپ کړي.و یو زیات مقدار پیسي مو پولیسو او پوځ ته مو ټریننګ ورکړي، مخالفین مو ووژل ا

که موږ غواړو چې یو ستر بدلون راوړو نو باید ډیر کلونه په هغه هیواد )افغانستان( کې پاته شوو، ډیر سرتیري ولرو او » 

قیمت ورکولو ته زړه ښه  د نورو قربانیو له پاره باید تیاري ولرو) زه فکر نه کوم چې د همدغې جګړې مالتړي به هم د دغه

ن ږ ټول پوهیږو چې زموږ د سرتیرو شتوو( کاله وي. م۲۱ـ  ۴۱( کلنو خبري نه کوم، ممکن )۶۱کړي(. دلته زه د نورو )

 «دومره اوږده موده ممکن نه دي.

ې کپیل ولټوي تر څو خپل سرتیري د افغانستان څخه وباسي. په  سرتیري موخه دا وه چې ډنمارک باید یو الر د نوموړی

نوموړی سرتیري شرمیدي چې د پارلمان د یو مخکښه غړي سره خبري کوي خو نوموړي پوهیدي چې د ده بیان د مخالفو 

دي(. دوي کوالی  ګوندونو پر ژرندو د اوبو ډیرول دي)ژ: مانا دا چې د نوموړي خبري په پارلمان کې د اپوزسیون په ګټه

ي، په ځانګړي ډول هغه د جګړې د لومړی لیکې څخه راغلي و خلي چېسړی د نظریاتو څخه ګټه وا شي چې د داسې یو

 سرتیرو د ایستلوپالن اعالن کړي. وخت چې بارک اوباما د

خطر ته غورځوو. نو په همدغه خاطر دغه ډیره اړینه چې موږ د غه اړ کسان  میل کې په څرګندو ټکو لیکل شوی ووپه ای» 

زه پوهیږم چې موږ د نورو هیوادونو »نوموړی اضافه کوي: « ه نیټه وټاکل شي.او مهمه ده چې د سرتیرو د ایستلو له پار

کیدالی شي زوړ یم او موږ ډنمارکیان باید مرسته وکړو، مګر نور بس ده. ممکن زه زوړ او بدبینه یمه او یا  ویوه برخه یو

 .«خو واقعبینه یم

سې ورته بیان کړي. نوموړی بیان کړل چې افغانان په دوي د جان ډیوبیو پاولسن دفتر ته والړل کوم چې سرتیري خپل کی

 ري دنده د ډنمارکیانو په اتمهد نوموړی سرتیپه ژوره توګه د لویدیزو د سرتیرو د شتون سره هیڅ عالقه نه لري. کې هلمند 

چې نوموړی د ډیرو افغاني بزګرانو سره خبري وکړي او د نوموړی د خبرو او تجربې پایله دا شوه  ۍ کې دا مانا درلودلدلګ

چې هیچا د دوي د شتون سره عالقمند نه وه. افغانانو یوازې هغه پیسي غوښتلي چې ډنمارکیانو د ځان سره راوړي وي. 

د محلي  کله چې ډنمارکیانو .په دغه ډول یې ژوند کولو دا د دوي په سیستم کې و او افغانانو یوازې خپل په ګټه کې فکر کوي.

د  چې د لویدیزو درانده جګړه ایزه وسلې لوو. افغانانو فکر کرابر ووخلکو سره خبري کولي، د افغانانو بیان د حاالتو سره ب

ډنمارکیانو به د په همدغه خاطر دوي ځانګړي انتقادي ځواب نه وایي چې  دوي او د کورنیو د ژوند او مرګ پریکړه کوي.

خه څ دوي نظر د بهرنیو سرتیرو د شتون په تړاو وپوښتي. نوموړي سرتیري په یو وخت کې د ډنمارکیانو د عملیاتو د سیمې

 .بهر یوه پوځي پوسته جوړه کړل

. داسې ښکاریدل چې دوي پرته د ډار څخه خپل لل چې تر ځانګړي فشار الندې نه ووهلته د لیرو ځایو څخه خلک رات»

. ئزموږ د مینځه ووز» چې زموږ د شتون څخه خوشاله اوسي. دوی ویل: ول. د دوي په مینځ یو کس هم نه وظرونه بیانن

 «غړي د طالبانو د مینځ څخه تاسو ته په الس درکړو. رنیووویل تاسې څه فکر کوي چې موږ به د خپلو کدوي 

 سره خبري وکړي. نوموړی سرتیري یو ساعت د پارلمان د غړي، جان ډیو بیو پاولسن

 «جان ډیو بیو پاولسن د سرتیري څخه وپوښتل چې غواړي د سوسیال ډموکراټانو د مشرې، هیله تورنینګ سره وګوري؟» 

سرتیري د ګوند مشرې  ( دقیقې وخت ورکړل شو چې د ګوند د مشرې دفتر ته ورشي.۰۱ـ  ۲سرتیري ومنل. سرتیري ته )

وند مشرې هیله ونه کړه چې سرتیري خپل معلومات په ژوره توګه بیان کړي. د کړي. د ګوته د خپلو تجربو لنډیز بیان 

غونډې په پای کې سرتیري فکر وکړي چې دواړو سیاسي مشرانو د سرتیري خبري په ښه توګه نه واوریدلي. بیا هم نوموړی 

ې د سوسیال ډموکراټانو مشري سرتیري خوشاله وه چې د هلمند واقعي حاالت یې مشرانو ته بیان کړل او زیات خوشاله شو چ

 د یو باتجربه سرتیري د نیوکو څخه ډک بیان په ټولیزه توګه د جګړې په تړاو واوریدي.

جان ډیو بیو پاولسن د ګوند مشرې  جان ډیو بیو پاولسن ارزونه وکړه چې غونډه د ګوند د مشرې له پاره ډیره ارزښتناکه وه.

خه . د سرتیري د مخامخ کتنې څد بیان په تړاو معلومات ورکړي وو سرتیري ي، دمخکې چې سرتیري یې دفتر ته وروست ته

 د ګوند د مشرې څخه موخه دا وه چې د ګوند مشره شخصاً ارزونه وکړي چې سرتیري څومره رښتیا وایي.

برال کیڼ لیاوس نو سوسیال ډموکراټانو او  زکال د مارچ په میاشت کې د هلمند په تړاو د پالن وروستنۍ خبري وي. ۶۱۰۱د 

ویل چې اوس دواړو ګوندونو  ګوند پرافغان حکومت فشار راوړي چې د خپل هیواد د امنیت موضوع پر خپله غاړه واخلي.

 وخت را رسیدلي دي او اړینه ده چې زموږ سرتیري خپلو کورونو ته راستانه شي.
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په  بهرنیو چارو وزیر( ، نیلس هیلویګ پیټرسنمخکښ غړي )پخواني د د بیرلیینګ ټیدنه په ورځپاڼه کې د کین راډیکال یو 

زکال په وړی کې د هلمند څخه ویستل شي. دغه ګوند  ۶۱۰۰خپله لیکنه کې څرګنده کړه چې د ډنمارک سرتیري باید د 

غوښتنه وکړه چې د هالنډ په ډول چې خپل سرتیري د اروزګان والیت څخه د ایستلو له پاره تیاره وي، ډنمارک هم باید ورته 

زکال په وړی کې وباسي. د کیڼ لیبرال ګوند په  ۶۱۰۰ړنه وکړي. کاناډا هم پریکړه وکړه چې خپل وروستې سرتیري د ک

بدل کې وړاندیز وکړي چې پرته له هلمند څخه په نورو والیتونو کې چې امنیت ښه دي، په ملکي پروژو کې باید مرستې 

 زیاتي شي.

 څخه یې هم معلوماتاو د نورو سرچینو  وی اوریدليد ډنمارکي سرتیري خبري  و مشرانوسره د دي چې د سوسیال ډموکراټان

طو کې ژوند کوي خو بیا هم د کیڼ لیبرال ګوند څومره ناوړه شرایهلمند کې په چې ډنمارکي سرتیري په  تر السه کړی وو

ې ونه و د دقیقې نیټې غوښتنه یسوسیال ډموکراټانو د سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړه خ په څیر په بحثونو کې جدي نه وه.

لو پر موضوع بحثونه وشي او په جزییاتو پالن جوړ شي. په بدل تدا به کافي وي چې په ټاکلي وخت کې د سرتیرو د و کړه.

زکال کې راشي. دا  ۶۱۰۱کې باید سوسیال ډموکراټان باوري شي چې افغاني پوځیان به د ډنمارکیانو د مسولیت سیمو ته په 

ډنمارکي سرتیرو د وتلو له پاره یو ښه بنسټ او اصل وي. نو ځکه باید افغاني پوځیان د راتلونکو دندو د ښه اجرأکولو به د 

له پاره ټرینینګ شي. د ډیرو افغاني پوځیانو راتلل و ګرشک ته کومه ګرانټي و نه غوښتل شوه. د ناټو هیوادونو په مینځ کې 

د ډنمارک د بهرنیو چارو  مسولیت په سیمو کې افغاني پوځیان ځای پر ځای کړي.چې خپل د  يداخلي مبارزې جریان درلود

، لینه ایسپیرسن  نوی وزیرې )د ځان ساتو د ګوند غړي(
۳۰4
. د نوموړي له پاره لوی لووپه کابل کې پر موضوع بحث ک 

 چې د رسنیو په مخ کې د امریکا د مشر قوماندان جنرال سټانلی مک کریستال وب دا وبریالیت
۳۰5
سره څنګ په څنګ ناسته  

د ډنمارک د بهرنیو چارو  ګرشک ته روان دي. و په درلودلوپوځیان ( تنو۲۱۱ـ  ۴۲۱چې افغاني کنډک د )وه او ویې ویل 

 وزیرې په بحث کې یوه اندازه کامیابي د انګلیستان او امریکا په پرتله نصیب شوه.

زکال په جریان کې ډنمارک ته راستانه شي. د دفاع وزیرې  ۶۱۰۰د  موږ باید په بشپړ باور ووایو چې ډنمارکي پوځیان باید

وویل چې د ټولو مالتړو ګوندونو لویه هیله داوه چې د ډنمارکي پوځیانو د عملیاتو لید لوری وټاکل شي.د دفاع وزیره، لینه 

ه را وګرځیدله. ګرانټي سر رتیرو دد افغان س الیتوبونو سره راوګرځیدله. نوموړېایسپرسن د افغانستان څخه کور ته د ځینو بری

ا . د سرتیرو د رنوی پالن جوړ کړيزکال د اپریل په میاشت کې د ډنمارکي سرتیرو له پاره په هلمند کې  ۶۱۰۰د  ګوندونو

و ه چې ګوندونه باید انتظار وباسې تر څو په منې کې د ناټد دي خبري مانا دا و د دقیقې نیټې ټاکل بل کال ته وځنډیدل. ایستلو

هیوادونو غونډه په لیسبن کې جوړه شي، وروسته به پر موضوع رغنده بحثونه وشي. د ناټو په غونډه کې به مالتړی هیوادونه 

 سپارلو انتقالي دوره به ځانګړي شي تر څو لیتبه یو ګډ پروګرام معرفي کړي چې د مسوپه ګډون د افغانستان او ملل متحد 

   یتونه پر غاړه واخلي.افغانان وکوالی شي ټول امنیتي مسول

کله چې د پالن په تړاو بحثونه پای ته ورسیدل نو جان ډیوبیو پاولسن خپل میلمه ته یو ایمیل ولیږي. نوموړی میلمه )سرتیري( 

 د ایمیل په لوستلو متعجب نه شو او داسې ځواب یې ولیکي:

درلوده چې دغه بحثونه ډیر مخته والړ شي خو  تاسو سیاستوال یاست تاسو به پوهیږي چې دا به ښه پریکړه وه. ما هیله»

 «.جرأت یې و نه کړای شواي

شوای . ډنماکیانو و نه زکال کې رسنیو ته په واک کې ورکړل ۶۱۱۹حکومت  د ډنمارکی پوځیانو د فعالیتونو ارزونه په 

ره سره س تد ناټو د مخالفکوالی چې افغان پولیس دومره منظم کړي چې د خلکو باور ور باندې پیدا شي. حاجي اسمارایې 

د پولیسو د قوماندان په توګه وټاکل شو خو د نوي ولسوال ټاکل هم د یو الیق او باوري ملکي مشرتابه په رامینځته کیدو کې 

 وو حالت کال په هلمند کې ډیر غمجن او خونړیدغه رسیدلي. په بدل کې  ټاکل شوې موخې ته نه و کومه مرسته ونه کړه.

فغان ه ا. په کافي کچه افغان سرتیري هلمند ته را نغلل او دغ( سرتیري ټپیان شوی وو۲۹مړه او ) ي سرتیري( ډنمارک۰چې )

  ، د مستقالنه عملیاتو توان یې نه درلودي.پوځیان چې په هلمند کې وو

سته مارکیانو مرد ودانیو او یوې لیلیې د دوو پوړو په رغولو کې ډن وڅو روښانه ټکي وه. د بیلګې په توګه د څو ښونځیو

 .د په سهیل کې حاالت ډیر خراب وکړی وه. ډنمارکي پوځیانو پر پوځي حاالتو کنترول نه درلودي او د هلمن

و ډنمارکیانو ټوله انرژې د خپلو پوستو پر ساتل طالبانو پر سړکانو د ډنمارکي پوځیانو د پوستو پر شاوخوا ماینونه ښخول.

کې  دپه هلمنزکال د اګست په میاشت کې ډنمارکي مشرتابه  ۶۱۱۹د  مصرفول او یا به یې د پوستو په اکماالتو وخت تیروي.

 چې د ارماډیلو پوځي کمپ وتړي. غوښتل

                                                           
Lene Espersen - ۳۰4 

Stanley McChrystal - ۳۰5 
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ه وکړه چې څه به پیښ شي که موږ )ډنمارکیان( موږ ارزون»د پوځ مرستیال مشر، ډګروال مایکل اینګهالم پریکړه وکړه چې: 

دا یوازې د ارزونې په کچه کې پاته شوه، لوي  «لیري کړو. موږ باید پوځي کمپونه  د ګرشک لوری ته ځانونه نژدي کړو؟

درستیز نه غوښتل چې ارمانډیلو پوځي کمپ وتړي، سره د دي چې د ارماډیلو پوځي کمپ خپل ستراتیژیکي او تاکتیکي 

لوی  ژې څخه صرفنظر وشو.وزکال د جنوري په میاشت هغه وخت د السه ورکړي چې د کجکي د پر ۶۱۱۹د  ارزښت

 درستیز ویل چې د ارماډیلو کمپ سمبولیک ارزښت لري.

و د کمپ په نوم یاد شو. بدوان د ده ادم خان د سیمې په وروستۍ او د ښورکې په پیل بدوان)د د ارماډیلو کمپ په افغاني نوم 

سره یاد شو. نورو پوځي کمپونو ته هم افغاني نومونه ورکړل شول. د دې کړنې موخه دا وه چې مسولیت  قع ده.(کې وا

وم د دوانو ند ب ې وه.یکلوژیکه اماده ګافغانانو ته وسپارل شي. د مرستیال مشر، مایکل ایګهالم په نظر د کمپونو تړل سا

 نوم د ډنمارکیانو په پوځ کې د ویاړ خاطرات درلودل. ډنمارکیانو په زړونو کې ځای ونه نیوي. دارماډیلو

زکال په  ۶۱۱۹. مګر د ونو کې د جوړو شوو ماینونو څخه وو( سلنه تلفات په کور8۱زکال کې د ناټو د سرتیرو )۶۱۱۹په 

ه پاره پاملرنوروستیو کې ډنمارکیانو او د ناټو نورو غړو هیوادونو پوځونو د طالبانو د اساسي وسلو د له مینځه وړلو له 

د امریکا د دفاع وزیر، رابرت ګیټس   وکړه.
۳۰6
یو ځانګړی مرکزي پوځي واحد جوړ کړي چې د سړکانو پر غاړه د ښخ  

 کړه شوو ماینونو پر ضد فعالیتونه ګړندي کړي.

( ۴۳۲) زکال په جریان کې ډنمارکیان د خپل مسولیت په سیمو کې ۶۱۱۹. د د دفاع وزارت مشران ډیر اهسته وو د ډنمارک

و بیا . خار څخه مخکې څلور ماینونه شنډ شولفجند هرو پنځو ماینونو څخه تر ا د سړک پر سر ښخ شوي ماینونه پیدا کړل.

( سرتیري ټپیان شول. همدا ډول د دغو ماینونو په پایله کې تر سلو ۳۲هم د ماینونو د انفجار څخه پنځه ډنمارکیان مړه او )

کې سرتیري دومداره په کار بوخت ( د انجنیري څان۲۱د پوځي واحد ) .تاوان اوښتي ووو ته میلونونو کرونو اضافه تجهیزات

ې چ ارلمان په ګډه پریکړه کې راغلي وواو کله کله خپله دوي هم د ماینونو ښکار کیدل ځکه د ګزمې په مخکې تلل. د پ وو

و نه ټاکي. یوازې د پوځ د قوماندې مرکز ته  و د پرسونل شمیره او وختد انجنیري پرسونل باید زیات شي. مګر سیاستوال

 دغه دنده سپارلی وه.

زکال کې څرګنده شوه چې  ۶۱۱۹. د پوځ د مشرتابه د کمسیون د یوې غونډې د پریکړې څخه په لومړي قدم ډیر جدی نه و

اړې د سړک د غ چې ټولې ښکیلې خواوي د هپه جریان کې په انټرنټ کې یوه ځانګړی پاڼه پرانیستل ید اکتوبر د میاشت

یو کال وروسته ځانګړي پوځي واحد د پوځ د  ماینونو، طالبانو او د دوي د نوي تجهیزاتو په اړوند تجارب تبادله کړي.

ې تر هغه چقوماندې د مرکز په جوړښت کې جوړ شوو چې ډنمارکي سرتیري تیار کړي چې د ماینونو ښکار نه شي. مخکې 

 د سرتیرو د انتقال مخکني وسایط ښه محافظت شي او د ماین پاکولو وسایل هم موډرن شي. ي وسایطموټر د سرتیرو د انتقال

 .محافظت له پاره ښه جوړ شوی نه وو په الندې برخه کې د

هانو غوښتنه وکړه چې موټري وسایط یې زکال کې کارپو ۶۱۱8اتو له مخې په د ایکسترا بلدیت ډنمارکي ورځپاڼې د معلوم

زکال کې  ۶۱۰۰د ماینونو پر ضد جوړ شي خو دا هیلې دوه دري کاله وروسته د عمل جامه واغوستل. په باید په لوړ معیار 

، اینونو په مقابل کې ښه جوړ شوی وو( موټري وسایط ډنمارکیانو واخیستل چې د سړک د غاړي د م۴۱د امریکا څخه )

چې هر ځای ورڅخه  او غټ وو ډیر درانهچې سرتیري محافظت کړي. دا وسایط  ځانګړي مواد ور په کښې کار شوي وو

چې د افغانانو په مینځ کې د ښه امنیت باور  ړه ایزې ستراتیژي سره برابر نه ووګټه اخیسته ستونزمنه وه. دا وسایط د جګ

اور یو ب سېاو په افغانانو کې دا مینځ د ډار چاپیریال خپور کړي وو د دغو غټو وسایطو لیدنې د افغانانو په رامینځته کړي.

 تیري ځان مصون نه ګڼي.پیدا کړی چې بهرني سر

او دغه وسایط یې  د سړک پر غاړه د ماینونو ښخول وو همدغو وسایطو هم ستونزه حل نه کړه. د طالبانو ځواب بیا هم

ړنګوالی شوای. په همدغه خاطر ډنمارکي سرتیرو هڅه وکړه چې د سړک د غاړي ماینونه مخکې د انفجار څخه پیدا کړي 

ونې خبرو ارویدلو ته اړتیا ګریزو پلټونو او د ټلیفدا کار په لوړه کچه څارهمدا ډول د بمونو ښخولو کسان پیدا کړي. او 

دغه پیدا شوی ماینونه باید پرزه  . په همدا ډول هغه ماینونه چې سرتیرو موندل، باید تخنیکي څیړنه یې شوی وای.درلودل

ډی ان ای شوی واي، پر ماینونو د ګوتو نښانونه او 
۳۰۰
 څیړل شوی واي. 

( د ماینونو د پیداکولو ګروپونه جوړ کړل کوم چې دوي شپږ کاله ځانګړي ۰۶زکال کې انګریزانو په هلمند کې ) ۶۱۰۱په 

. خو د یو کال په جریان کې څلور انګریزي ګروپونو د ې د پهره دارانو په توګه ټاکلي وو( تنه ی۰۰زده کړې کړې وي او )

ه ورکړي ځکه هغه کار پوهان چې ماینونه یې پرزه کول او څیړنې ورباندې کولې یا د طالبانو لخوا جګړې توان د الس
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د دښمن )طالبانو( کار پوهانو د ځانګړو موډرنو ماینونو په  .نو د انفالق په پایلو کې ووژل شولوویشتل شوه او یا هم د ماینو

جوړولو پیل وکړي. ډیر ځله د سړک د غاړې ماینونه د یو پټ میکانیزم په واسطه منفجر کیدل، یاني زموږ کارپوهانو به 

 فکر وکړي چې ماینونه یې شنډ کړي خو هغو به انفالق وکړي.

زکال په وړي کې لومړی ګروپ هلمند ته  ۶۱۰۱انګلیستان کې زده کړې کولي. د  د ماینونو د شنډولو ډنمارکي کارپوهانو په

 ځ اړین اضافي وسایل رانیولي نه وود استولو له پاره چمتو شو. خو بیا هم دغه ګروپ د لنډ وخت له پاره معطل شوو. پو

رانیولو فرمایش ورکړل شوو نو د پروسه وځنډیدله کله چې د  لو( میلیونه کرونه وه. د رانیو۰۱بیه یې ) لوځکه د رانیو

نډولو کارپوهان هلمند ته زکال په منی کې د ډنمارکیانو د ماینونو ش ۶۱۰۰. د خت یې ډیر انتظار ته اړتیا درلودلتحویلي و

 ورسیدل.

ت کمپونو کې حاال زکال په جریان کې د ارماډیلو او لس کیلومتره د ګرشک د سهیل لورې ته د بارکزیو په پوځي ۶۱۰۱د 

. د همدغه کال په لومړیو دري میاشتو کې د ارماډیلو د پوځي کمپ په شاوخوا کې یو ډنمارکي سرتیري ډیر ترینګلي شول

( تنه د سړک د غاړي د ماینونو ښکار شوه، سره د دي ۰۹. د پورته سرتیرو څخه )( سرتیري ټپیان شول۶۳ووژل شو او )

ونې چپه شوي او یا انفالق ورکړل شوو چې د طالبانو د نژدي کیدو چې د پوځي کمپ پر شاوخوا د ژمی په موسم کې ټولې 

 ي.او د ماینونو د ښخولو مخه ونیول ش

وروسته د ډنمارکي کنډک د مشرتابه لخوا پریکړه وشوه چې د قطار په مخ کې باید د ماین کښلو وسیله )د مځکې د اړولو 

چې په لوی طاقت یې مځکه  داره ټانک پورې وتړل شول یوه زري یانی د یوي کولو ماشین( حرکت وکړي. دغه وسیله په

چې زري وسیله او ور  ینځ واټن زیات وماین کښلو او زري ټانک تر م اړول، ماینونه یې د مځکې څخه راکښل او شنډول. د

په  .وي مځکه کې نورو وسایطو حرکت کولوپه کښې ناستو کسانو ته زیان و نه رسیږي. تردغې وسیلې وروسته په اړول ش

و د دند ودغه ډول په بشپړ باور ډنمارکیان د ارماډیلو کمپ ته رسیدل. خو د مځکې اړولو )د ماین کښلو ماشین( د نورو ډیر

که چیرې د دغو وسایطو څخه ډیر کار اخیستل شوی وای د کښتونو او د اوبو د کانالونو    .استعمال وړتیا نه درلودل پاره د

بله ستونزه دا وه چې ډنمارکیانو د مځکې اړولو )د یوي کولو(  .ډیر زیات و یځکه وزن ید ویجاړیدو سبب ګرځیدل او الرو 

ه شوی وه. د سړک د کږبه ځکه د ماین د انفجار په وخت کې  ته لیږل کیدل یوه وسیله درلوده او هغه به هر وخت ترمیم

 دپوځي پوستو د اکماالتو له پاره  د نورو ځکه سرتیرو لږ ګزمې کولي او هم ستونزه ډیره زیاته کړی وه نو غاړي ماینونو

 موادو د قطار په مخکې د همدغې وسیلې څخه کاراخیستل کیدي.

د سړک د غاړي د ماینونو یوازې بهرني سرتیري او افغان امنیتي ځواکونه نه ښکار کیدل بلکې عام وګړي هم په ماینونو 

 .ک یوازې پر طالبانو په غوصه نه وو. بیا به محلي خلشول بسونه او موټر ورباندې برابر وژل کیدل کله چې به د سورلۍ

ماشومان پوهیدل چې ماینونه ځکه ښخیږي چې بهرني سرتیري په هیواد کې شته. د ماینونو د انفجار په پایله کې چې عام 

ی وندي کوالچې افغان حکومت د خپل ولس امنیت خ یې باور لږیدي او ادعا یې درلودل وګړي وژل کیدل نو پر افغان دولت

 نه شي.

زکال کې د سینما  ۶۱۰۱د ارماډیلو کمپ په ډنمارک کې ډیر شهرت درلودي ځکه د ارماډیلو د پوځي کمپ مستند فلم چې په 

 .شو، سل زره ټکټونه یې وپلورل شول پر پرده وښودل

لم پرده هم وښودل شوو. د ف وروسته د جګړې د ورځنیو ستونزو انځورونه او مستند فلم د ډنمارکي دوهم تلویزیوني چینل پر

جوړونکي یو کال مخکې د یو ګروپ ډنمارکي سرتیرو سره ملګري وه او د هغو جګړه ایزه حاالت یي تعقیبول. سرتیرو 

و نور انځورون پوځي پوستې ساتلي، ګزمې یې کولي د طالبانو سره یی جګړه کوله د عادي افغانانو سره یې خبري کولي.

نوی لوی درستیز، کنود بارټیلس   ډیر کلونه په هلمند کې د جکړې په جبهه کې جنګیدل.سرتیري  واقعیتونه بیانول کوم چې
۳۰8
زکال د مارچ په میاشت د انګریزانو د پوځ د  ۶۱۰۱. لوي درستیز په و پیل کړی وپه پټه توګه د پوځي کمپ په تړل 

ما حاالت وڅارل او ما ولیدل چې حاالت په  »محلي مشرانو سره په هلمند کې موضوع راپورته کړه. لوي درستیز وویل:

 عمومي توګه څنګه دي او په ځانګړي توګه حاالت د ارماډیلو د کمپ پر شاوخوا څه ډول دي.

شرایطو ته په کتو سره زما نظردا دي چې د یوې سیمې ساتل یوازې د دي له پاره باید نه وي چې زه دا سیمه تر ولکې الندې 

تې باید په ساتلو کې یوه مهمه موخه ولري. زماوروستۍ نظر دادي چې د ارماډیلو پوځي کمپ ساتم. که سړی یوه سیمه سا

 «خپل رول لوبولی دي.

زکال په وړی کې بیان کړل.  ۶۱۱۹پوځي کمپ د هغو پوځي دوکتورینو سره هم برابر نه دی چې د ایساف مشر قوماندان د 

ارونو ډیر خلک په ښ ته را واړوي چې ډیر افغانان ژوند ور په کښې کوي.د ناټو پوځونه باید ټوله پاملرنه د هغو سیمو امنیت 
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ه د زکال د مني څخ ۶۱۱۰کې اوسیږي. ډیر لږ شمیر بزګران د هلمند سیند په سهیل کې ژوند کوي چې ډنمارکي سرتیرو د 

ګرشک په ښار او د ( سلنه 8۱چې د ولسوالي د ټولو وګړو ) مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. کنود بارټیلس باورې و

 .شاوخوا کې میشت وو

سړی ویالی نه شي چې د ارماډیلو د پوځي کمپ پر شاوخوا د میشتو وګړو شمیره ډیره ده. کیدالی » کنود بارټیلس وایي:

د ارماډیلو  ارزونه دا نه ده چېشي چې پرته د دي چې د وګړو شمیره زیاته وي، یوه سیمه تر ولکې الندې وساتل شي. زما 

 «لري چې پر ساتلو یې ټینګار وشي.ي کمپ سیمه دا ډول یو ځانګړتیا نه د پوځ

سره د دي چې د غونډ قوماندان، فلیمینینګ ماتیسین  لزکال په منی کې پیل نه شو ۶۱۰۱د ارماډیلو د کمپ تړل د 
۳۰۹
په  

 نظرکې درلودل. 

نینګ ماتیسین فلیمی« پاملرنه اوښتي وای. وه چې د ګرشک ښار امنیت ته باید ډیره هخبرطبعي » فلیمینینګ ماتیسین وایې:

 . فلیمینینګ ماتیسین یې نه تشریح کوي چې ولې د ارماډیلو د کمپنمارک د ملي مقاماتو سره شریک کړلخپل نظریات د ډ

 .ي کمپ پر شاوخوا د زغم وړ نه و. خو حالت د ډنمارکیانو د سهیلتړل پر هغه ټاکلی وخت پیل نه شول

چې د جګړې سره عادت ولري. ښه پوځي جامي یې په  ایون پیمان داسې پوځي نه ښکاریګروال، همپه لومړی نظر افغان ډ

دا سخته وه چې سړی باور وکړی چې دغه وړوکی سړی به په هلمند کې د  تن وي، د اړتیا پرته یې ډیري خبري نه کولي.

زکال د  ۶۱۰۱چې فلیمینینګ ماتیسین د  کله هم په پیل کې دا ډول پټه خوله وو عراقي افسران ( سرتیرو مشر وي.۲۱۱)

اګست په میاشت کې د ډګروال لینی فریدسکو 
۳۶۱
ې د ډنمارکي پوخیانو په عوض وټاکل شو. خو وروسته افغان پوځیان چ 

 دوانو( د پوځي کمپ په تړاو بحثونه کیدل.هغه وخت چې د ارماډیلو )اوس د ب ، په ځانګړی توګهسره همکار وو، جدي شول

 دوانو د کمپ په تړاو څه نظر لري؟و د افغان همکار څخه وپوښتل: د بفریدسکلینی » 

دوانو کمپ د استفادې وړ نه دي. پوځیان مو ډیرتیت و پرک دي او موږ په هغه ي: د بډګروال همایون پیمان ځواب ورکړ» 

 «ک نه اوسیږي ډیره انرژي مصرفوو.سیمو کې چې ډیر خل

ک باید خپلو چارو ته بدلون ورکړي. د ارمانډیلو د کمپ پوځي دلګی باید نور ګزمې ته لینی فریدسکو پریکړه وکړه چې کنډ

والړ نه شي. د ګزمو څخه کومه ګټه پالس نه راځي خو خطر زیات دي چې سرتیري د کمپ څخه لیري وي. کله چې لینی 

و ن پوځیانو د قوماندان نظر د ارماډیلپریکړه یې کړی وه چې د ارماډیلو پوځي کمپ به وتړي، د افغا ،فریدسکو هلمند ته تلي

 .ینی فریدسکو د نظر سره برابر ود کمپ په تړاو د ل

 شوی وه چې چې د انګریزانو د توپچي دلګی هلته ځای پر ځای . یو دلیل دا وچې کمپ وساتل شي خو ځینې نور دالیل وو

ګرشک په ختیزه برخه کې د ځواکونو د شتون په د ناټو او افغان سرتیرو ساتنه یي کوله. خو څرګنده شوه چې دغه ساتنه د 

وجه کیدالی شوای. همدا ډول د امریکایانو پوځیانو چې په هلمند کې د بهرنیو سرتیرو جګړه ایزه فعالیتونه تنظیمول، په 

 د ارماډیلو د کمپ څخه ګټه واخلي.چې  يراتلونکې پالن نه درلود

ډیلو د کمپ اروسته یې د ډنمارکیانو څخه وغوښتل چې د ارمپږ میاشتي وکله چې انګریزانو د ګیبرالټار پوځي کمپ وتړي، ش

هیڅ ډول تاکتیکي او ستراتیژیک دالیل نه شته چې د ارماډیلو »په تړاو ورته چلند وکړي. ډنمارکیانو داسې ارزونه وکړه: 

و هلته لږ څه تلفات هم درلودل. کوم چې ډنمارکیان يکمپ وساتل شي. د زمبولي د کمپ په تړاو هم ورته دالیلو اعتبار درلود

ې چ ي بس نه وو، سیمه د دښمن څخه ډکه وه نو ځکه یوه دلګی سرتیرې د انګریزانو یوه دلګی سرتیري ووپه زمبولي ک

 د همایون پیمان افغاني سرتیرو هم نه غوښتل چې د زمبولي د کمپ مسولیت پر غاړه واخلي. حاالتو ته بدلون ورکړي.

الی شوای چې د زمبولي کمپ وتړي خو د ارماډیلو د کمپ تړل باید په ډنمارک کې پریکړه شوی مګر لینی فریدسکو کو

وای. په ډنمارک کې لوي درستیز مخکې پریکړه کړي وه چې د سیاسي لحاظه په سمبولیک ډول د ارماډیلو د کمپ د تړلو 

شرانو درلودل. ټولو ښکیلو لورو مخالفت سره نه همږغي کیږي. ورته نظریه په هلمند کې د امریکایي او انګریزي پوځ م

وکړي. د ارماډیلو د پوځي کمپ تړلو څو اونۍ وخت ونیوي خو ډنمارکي مشرتابه پریکړه وکړه چې سمدالسه د سرتیرو 

 مثبته اغیزه وکړه. چې دا پریکړې لیږل ګزمې ته ودروي تر څو د سرتیرو د وژلو مخنیوي وشي

                                                           
Flemming Mathiasen - ۳۰۹ 

Lennie Fredskov - ۳۶۱ 



۰۱۹ 
 

یری په لسمه ډله کې د څلورمې ډلې سره د ګرشک د سیمو په جګړو کې برخه اخیستي تقریباً د لینی فریدسکو هر دریم سرت

وه. د دوي څخه زیاتو سرتیرو پر اوږه یو نښان درلودي د نښان مانا داوه چې د جګړن اندریس سټوروډ 
۳۶۰
په مشرتابه یې  

 د ارماډیلو د کمپ د سیمو په نیولو کې برخه اخیستي ده.

چې د طالبانو پر ضد یې د دوي د زړه په سیمه کې جګړه  رتیرو د بریالیتوبونو سمبول ووي سدغه پوځي کمپ د ډنمارک

کړی وه. د ډنمارکیانو د سهیلې سیمو دغه پوځي کمپ باید د ښوونځیو، پلونو، روغتیایې کلینیکونو او د ښځو د پروژو د 

د دغه کمپ جوړیدل په خپلو سترګو چې جګړن اندریس سټوروډ هیڅ وخت بریالي نه شو  جوړولو بنسټ جوړ کړی واي.

پوځي ښوونځي یې وویني ځکه نوموړي په جګړه کې ووژل شو. خو نوموړي د پوځ د اتالنو په ډله کې وشمیرل شو او یو 

ه خو د پوځیانو د بشپړ . جګړه په دغه سیمه کې )د سیند په څنډو کې( یوازې د جګړې یوه برخه نه وپه نوم ونومول شول

 . د سیمې ساتل ډیر تلفات درلودل.پوهیدو وړ هم وو

ګړه کې ژوبل زکال په منی کې د کمپ تړلو موضوع جدي شوه، تر سلو زیات سرتیري په ګزمو او ج ۶۱۰۱کله چې د 

( ۳۹( تنه مړي د ټولو هغو )۶۳دغه ) .ارکي سرتیرو ژوند د السه ورکړی وو( ډنم۶۳)په ټولو دغو سیمو کې او  شوی وو

تي کله چې شپږ میاش .د السه ورکړي وو، لویه برخه جوړول په نهه کلنه جکړه کې ژوند د افغانستان ډنمارکي سرتیرو چې

یوازې د ارماډیلو او زمبولې کمپونو مخکې د لومړي ځل له پاره انګریزي مشرتابه د ارماډیلو د کمپ د تړلو وړاندیز وکړي، 

. د دغه کمپ ساتل د ملي مارکي سرتیري ټپیان شوی وو( ډن۲۹)او  ( ډنمارکي سرتیري وژل شوي وو۲ې  )په شاوخوا ک

 ارزښت د سمبول په خاطر ډنمارکیانو لوړه انساني بیه پری کړه.

ډګروال لینی فریدسکو ته پوښتنه دا وه چې د جګړې اتالن به د کمپ تړل څه ډول و ارزوي؟ ایا دوي به فکر وکړي چې د 

؟ لومړي لینی فریدسکو د هر سرتیري او افسر سره و ورکول بې ارزښته وواو د قربانی هلمند په سهیل کې جګړه وبایلل شوه

معلوم کړي او دوي د کمپ د تړلو په ارزونه  لو پر وخت خبري وکړي تر څو غبرګونپه جال توګه د یوې پیالې قهوې څښ

په تړاو وږغیدي. زکال د سپټمبر په میاشت کې ډګروال په خالصه خوله د دغې سختې پریکړې  ۶۱۰۱باندې وپوهیږي. د 

سرتیرو د کمپ د تړلو پوهاوي درلودي. د ډګروال وړاندیز کومه غونډه چې د پرایس په کمپ کې جوړه شوی وه، ډیرو 

 چې د کمپ د تړلو یان وکړي. نوموړي یوازې نظر دا وډموکراټیکه بڼه نه درلوده چې ځان کاندید او دوي ته د خپلې موخې ب

 .څخه باید لومړي سرتیري خبر شي

وپوهیږي. نوموړي  چې سرتیري د کمپ د تړلو په علتونودا اړینه وه چې قوماندان او سرتیري همږغې وي خو مهمه دا وه »

ډګروال چې اوس په پوځي ښوونځي کې تدریس کوی وایي: نن ورځ څوک سرتیري داسې دندې ته نه لیږي چې د پیښو د 

 «کیدو په تړاو معلومات ونه لري. رامنځته

ي. ډګروال ږځیني سرتیري خفه او ځینې پوهیدل چې کمپ د مجبوریت په وجه تړل کی په مینځ غبرګون مختلط وود سرتیرو 

چې ولې د هغو سرتیرو په تړاو چې د همدغه کمپ په ساتلو کې قرباني شوي دي، پوښتنه نه کیږي.  لینی فریدسکو حیران و

ل ارزونه وکړه، دا چې سرتیري په موضوع پوه شوه، باید . ډګرواچې د کمپ د تړلو دالیل یې قوي وو ډګروال سوچ وکړ

رتیرو کورنیو ته معلومات ورکړی ورمې دلګۍ سرتیرو ډیر مخکې په پټه د سلکورنۍ یې هم پوه شي. په ډنمارک کې د څ

 .يکیدالی شي وتړل شچې هغه مهم پوځي کمپ چې ستاسو د کورنیو غړو )سرتیرو( یې د ساتلو له پاره جګړه کړي وه،  وو

( نیټې پټه وساتي تر څو چې ډنمارکي ورځپاڼې، ۰۰زکال د اکټوبر تر ) ۶۱۰۱دوي بریالي شول چې د کمپ د تړلو موضوع د 

یټه په مقاله کې د دفاع وزیرې، ګ .ې د کمپ د تړلو موضوع بیان کړل)د ارماډیلو څخه په شاه کیدل( سرلیک الند تر پولیټکن

 .ت د ارماډیلو په کمپ کې بی ګټې وولیله لوند بیچ دا رد کړه چې جګړه او تلفا

هر ځل چې زموږ یو سرتیري ووژل شي، د یوه سرتیري مړینه ډیره زیاته ده خو دا مړینه بی ګټې او »نوموړې وویل: 

 .« شوي نه دهفایدې 

موږ د عملیاتو ستراتیژي بدلوو تر څو طالبان و نه کوالی شي چې » همه و نه ګڼله: وزیرې د کمپ د تړلو موضو ډیره م

همدا علت دي چې دا په بشپړه توګه طبعي خبره ده چې د جګړې ګروپونه د یوه ځای څخه بل  زموږ په کړونو وپوهیږي.

 «ځای ته بدلوو. د پوځ د مشر دنده ده چې خپل سرتیري چیري او څنګه ځای پر ځای کړي.

د جګړن اندیرس سټوروډ نژدي همکار، اندیرس ټانګورد 
۳۶۶
 روند بدلون وګڼي. کې د کمپ تړلو دپه یوه مقاله  

                                                           
Andres Storrud - ۳۶۰ 

Anders Tanggaard - ۳۶۶ 



۰۰۱ 
 

زه بشپړ باور لرم کله چې جګړن اندیرس سټوروډ د پاسه څخه موږ ته ګوري، وایې دا مو ډیره » اندیرس ټانګورد وایې: 

په همهغه ځای کې چې ډنمارکي سرتیري  اوس چې دونکي دهو له پاره دا پریکړه درښه پریکړه کړی ده. د مسلکي سرتیر

خو موږ په موجودو سرتیرو دا توان نه لرو چې  موږد طالبانو سره جګړه کوله، خو دوي طالبان د دوي په کور کې نه ځپي.

 «دلته جکړې ته دوام ورکړو. زموږ پوځي توان لږ دي.

ډموکراټانو مخکښ غړي، جان ډیبیو پاولسن دغه پریکړه یو عالي نظر سیاستوالو هم پر پریکړه نیوکه نه درلوده. د سوسیال 

دي، واوریدل چې دوي یوازې په کمپونو کې ناست دي او خپل  کې ما د ځینو سرتیرو څخه چې په پوځي کمپونو»وباله: 

 «وي د دغه حالت څخه ډیر ستړي دي.وسایط ساتي، او بل هیڅ هم نه کوي. په رښتیا د

 موږ ټول عملیات د مالتړو هیوادونو»ګوندو د بهرنیو چارو د کمسیون مشر، سیون ایسپرسن  وویل: د ډنمارک د خلګو د

نوموړی وویل چې د پوځ قوي کول  «سره په ګډه تر سره کړی دي نو ځکه موږ داسې څه نه دی کړي چې بی ګټې وي.

موږ نه شوو کوالی چې افغانانو ته »شي: رغنده اغیزه لري نو اوس موږ افغان پوځ ته روزنه ورکوو چې په قوي پوځ بدل 

بډي ورکړو چې موږ ته د دوستانو په سترګه وګورئ. موږ نه شوو کوالی چې دوي خپل مالتړی کړو چې یوازې د ټولیدو 

یوه ګډه وداني او یا پل ورته جوړ کړو. دوي زموږ څخه کرکه لري ځکه موږ د دوي په هیواد کې اشغالګر یوو. خپل په 

د ارماډیلو د کمپ تړل د رسنیو په  «خاور پاشل دي که باور ولرو چې موږ د افغانانو دوستي رانیوالی شوو.سترګو کې د 

مخ کې خوشاله صدراعظم او ویاړلي د دفاع وزیر لیدالی نه شي. هیڅ پوځي مارش به نه وي چې جنرال مدالونه وویشي. دا 

چې په  نه هم وي. دا یو مهم پر شاه تګ ودي که دا چاره اړیځکه چې موږ پر شاه ځوو او دا پوځي پر شاه تګ دي سره د 

افغانستان کې د ډنمارک پوځ ور سره مخامخ شوو کوم چې د ډنمارک سیاستوال او د پوځ مشرتابه غواړي چې په پټه خوله 

ال کې په ح و کې همیشه د پرمختګتر سره شي. دا رښتیا نه وه چې ډنمارکي پوځیان د ګرشک په سهیل کې د سیند په اوږد

 .وو

د یو پراخ بحث لپاره زمینه برابره نه کړه چې د ډنمارکیانو د مخامخ څلور کلنې جګړې پر ګټو په د پوځیانو پر شاه تګ 

وی وو: پاڼه کې په لنډه توګه لیکل شهلمند کې بحث وشي. د ورځپاڼو تر مقالو دیارلس ورځي وروسته د پوځ په بریښنایې ویب

ې په یموي. هغه سرتیري چچې ډنمارکي پوځیان شرایطو ته په کتو سره خپل فعالیتونه تنظ ت دا ود پوځي کمپ د تړلو عل»

 «په مناسبه توګه نورو پوځي دندو ته ګومارل کیږي. کمپ کې وو

( ۰۰زکال د فبوري د میاشتي پر ) ۶۱۰۰د کمپ تړل یوه درنده لوژیستیکي دنده وه چې د نومبر په میاشت کې پیل شوه او د 

د جمعې په ورځې پای ته ورسیده. په کمپ کې ځینې ودانۍ او پر شاوخوا یې اغزن سیم پاته شوو چې د محلي وګړو د  نیټه

د پهره دارانو برج په کانتینر کې ډنمارک ته را  راتګ څخه ممانعت وکړي چې د ښخ شوو ماینونو سیمې ته داخل نه شي.

انتقال شو چې د کوپنهاګن ټای هوس 
۳۶۳
ه ځانګړي توګه د افغانستان د جګړې د سمبول په توګه سیالنیانو په موزیم کې پ 

 ته ایښودل شوی دي.

د ډنمارکي سرتیرو مشر قوماندان، لینی فریدسکو او د ګرشک ولسوال په ګډه پریکړه وکړه چې د پوځي کمپ تړل د محلي 

ګه پل بریالیتوب د تبلیغ د وسیلې په تورسنیو له لورې اعالن کړي تر څو طالبان و نه کوالی شي چې د کمپ د تړلو څخه د خ

ګټه واخلي. دغې پریکړې ښه اغیزه وکړه. د سیمي د خلکو له خوا د کمپ تړلو ته ډیره پاملرنه ونه شوه. هغه ډار چې موږ 

درلودي چې طالبان به د کمپ د شاوخوا اوسیدونکو څخه غچ واخلي هم بی دلیله ثابت شو. د سیمو د اوسیدونکو څخه باید 

طالبانو غچ ور څخه وا نه  ه وکړو چې زموږ د اوسیدو په وخت کې ډیرې اړیکې نه راسره درلودي نو په همدغه وجهمنن

 خیستي.

 دوباره واک تر السه کړي.تر دري نیمو کلنو وروسته طالبانو او د سیمې مخورو 

تنه ټپیان  ۰۱۲سرتیري مړه او  ډنمارکينهه . زکال خونړی کال و ۶۱۰۱زکال څخه  ۶۱۱۰په افغانستان کې د جګړې د پیل 

. د ملل متحد د لکي تلفات هم تر پخوا ډیر زیات وو( بهرني سرتیرو ژوند د السه ورکړي. م۰۱۱. په  ټولیزه توګه )شوو

( سلنه زیاتوالی ۶۱رپوټ له مخې د کال په لومړیو لسو میاشتو کې د تیر کال د همدغه وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې )

 .ی ووتنه ټپیان شو ۳8۱۳ي وګړي مړه او ملک ۶۴۰۶لي. یاني راغ

. په همدغه وجه د امریکا ولسمشر، بارک اوباما د ې دوه کاله تلفات مخ پر ډیریدو ووتلفات اوج ته ورسیدل چې وروست

ه کول او د یادد ډموکراسۍ پکې په افغانستان  نور »زکال د ډسمبر په میاشت کې یو ځل بیا نوي تګالره ټینګه کړه:  ۶۱۰۱

اصلي موخه د القاعدې سره جګړه او د طالبانو کمزوري کول شوه یانې طالبان باید د  ښځو د حقوقو اعاده کول موخه نه وه.
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۰۰۰ 
 

زکال حال ته وګرځیدل چې د جګړې اصلي موخه د  ۶۱۱۰حامد کرزي حکومت نسکور نه کړای شي. امریکایان دوباره د 

 ترهګرو سره جګړه وه.

( په سترګو کېډنمارک صدراعظم خپل نوی موقف د )توفان د هغه وخت د 
۳۶4
نومي کتاب کې بیان کړي. د دغه کتاب د  

 بشپړولو له پاره د وخت د صدراعظم، الرس لویکه غاسموسن
۳۶5
زکال د نومبر په میاشت کې مرکه وشوه.  ۶۱۰۱سره د   

 بل کې بریالي شو چې صدراعظم شي.(ازکال په ټاکنو کې د سوسیال ډموکراټانو په مق ۶۱۰۲نوموړي بیا هم د ژ:)

موږ د ټولو پوروړي یوو چې دالیل مو کره او دقیق وي چې موږ هلته یوو او باید تر یو وخت پورې هلته » صدراضم وویل:

اوسوو. په همدغه دلیل باید موږ بشپړ باور پیدا کړو چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. زموږ د لږ یا ډیر  و

د نیکوالی فریدریک چې  ود پاته کیدو اصلي دلیل دغه دي. موږ په افغانستان کې د دي له پاره نه یو وخت
۳۶6
ارمانونه د  

نوموړي  .کوال او سیاستوال ونوموړي یو مشهور فیلسوف، شاعر، مذهبي عالم، لیژ:. )کړو په پیاده کولو کې پورهډموکراسې 

رمختګ پر لورې ډیر بدلون راوستي دي.( رښتیا به نه وي چې خلګو ته داسې د نولسم قرن په نیمایي کې په ډنمارک کې د پ

خپله لومړنۍ  روحیه ورکړو چې موږ لومړي د خلکو حکومت، ډموکراسۍ او مرفه ټولنه جوړوو مخکې تر دي چې موږ

ې د مه کد او په سیدیته ته وي. موږ افغانستان ته د جګړې له پاره والړوو چې داسې یو حکومت چې موږ دنده پایته رسولی

 «.نسکور کړو ،ثبات له پاره جدي ګواښ و

. ستونزه دا وه چې زموږ پوځونو د کلونو په جریان کې تلفات ورکول خو جګړه یې د د سیاستوالو له لوری نوی پیغام ودا 

 کیاسکوو په دي د هغه وخت د پوځ د عملیاتي مرکز مشر، پاول بیا رغوني او د ډموکراسۍ د پیاده کولو سره تړلي ګڼله.

دغه سرتیري په جګړه کې ځکه » زکال د مي په میاشت د یو ډنمارکي سرتیري تر وژلو وروسته وویل: ۶۱۱۰اړوند د 

ږ د موګډون وکړي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت او د ډموکراسۍ پیاده کول هیله وه خو تر ډولو تراژیدي دا ده چې 

 «ده ژوند و نه ژغورالی شو.

سرتیرو هیله اوس هم دا ده چې د ماشومانواو ښځو له پاره ښه بدلون راولي او ډموکراسۍ باوري کړي. دغه هیلې  د ډیرو

 دي چې سرتیري د خپل هیواد څخه لیري په افغانستان

سوله وکړي او همدا چې ناټو هڅه کوله چې د منځالری طالبانو سره  اقعیت دا ود مرګ او معیوبولو خطر قبلوي. مګر وکې 

ډول د افغانستان پوځ دومره غښتلی کړي چې په راتلونکي کې د مخالفینو سره جګړه مخته یوړالی شي. که د دي خبری مانا 

دا هم وي چې لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې طالبانو ته ماتي ور نه کړه او د ډموکراسۍ او ښځو د حقوقو بنسټونه یي 

 ټینګ نه کړه.

په لیسابون 
۳۶۰
زکال د مني په موسم کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د جګړې موخې داسې بیان شوي: د  ۶۱۰۱کې د  

ي لزکال په پای کې باید ټول بهرني جنګي پوځونه د افغانستان څخه ویستل شي. په بدل کې افغان امنیتي ځواکونه غښت ۶۱۰۴

 او جوړ شي چې جګړه مخته بوزي.

زکال کې د واشنګټن پوست  ۶۱۰۱کایانو په اذهانو کې محبوبیت د السه ورکړي. په په افغانستان کې جګړې د امری
۳۶8
او  

اس بی ثی نیوز 
۳۶۹
( سلنه امریکانو نظر درلودي چې د افغانستان جګړه د دي ارزښت نه لري چې ۲۱د څیړنو له مخې ) 

. د پولیټکن او ډنمارکي مالتړ کولولنه امریکایانو د جګړې ( س۳۴دوام ورکړه شي. دا شمیره دوه برابره شوی وه یوازې )

( سلنه ډنمارکیانو نظر درلودي چې د ډنمارکي سرتیرو تلفاتو ۲۹دوهم چینل څیړونو هم ورته حالت په ډنمارک کې ښودي، )

نظر درلودي چې د افغانستان په جګړې کې تلفات  ( سلنه ډنمارکیانو۶۶ته په کتو سره د جګړې پایلې ښې نه دي. یوازې )

 د دي ارزښت لري چې جګړې ته دوام ورکړه شي.او لګښت 

 ډه کې څلور پوځي کمپونه غښتلي کړلکله چې د ارماډیلو پوځي کمپ وتړل شو، ډنمارکي سرتیرو د ګرشک په سهیلې ترا

. تر پنځو کلنو د طالبانو پر ضد وروستۍ خوځښت و ( اوسیدونکو امنیت خوندی کړي. دا۰۱۱۱۱د دغې سیمې د )و تر څ
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 دچې  کړيو)خوشبینیو( وروسته د ډنمارکیانو هیلې په هلمند کې ډیرې لږ شوي. اوس یې غوښتل په دی بسنه  ښه امیدونو

ره پر دي سربید پنځه کیلومترو په شعاع تر کنترول الندې سیمو امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړي.  دمرکز څخهګرشک 

( ۶۲ږدوالي هم ډیر واک ولري. دا هغه سیمه وه چې )ډنمارکیانو غوښتل چې د ګرشک د ښار څخه د لسو کیلومترو په او

کاله مخکې شورویانو د اشغال په پای کې تر ولکې الندې درلوده. وروستۍ موخه دا وه چې افغان ځواکونه د دغو سیمو د 

ای زکال په پ ۶۱۰۴امنیت مسولیت واخلي خو ډنمارکي پوځیان به افغان ځواکونه ټرینیګ کوي تر څو ډنمارکي سرتیري د 

 .اکونو پر پښو درول ستونزمن کار ووکې په بشپړه توګه د ګرشک څخه وزي. تجربو ښودلي وه چې د افغان ځو

ډنمارکیانو په حقیقت کې د څلورو پوځي کمپونو مسولیت چې پاټرول 
۳۳۱
یز په په نوم یادیده او ګرشک څخه د سهیل خت 

رتیرو په ( س۳۱. ځیني وختونه به ډنمارکي پوځیان د )پراته وون ځواکونه ا. دلته افغي، نه درلودشپږ کیلومتري کې پروت و

. خو دا کمپ شرایطو ته په کتو سره ښه نه چلیده. طالبان د دغو څلورو کمپنو، کلیفټن شاوخوا کې هلته میشت شول
۳۳۰
  ،

بیردزار 
۳۳۶
، سپنډون  

۳۳۳
ن رویلاو ما 

۳۳4
 تیریدل. څخه پرته د ستونزو 

ن پولیسو ته یو اړین کورس جوړ شوو نو ځکه دوي د کورس په وخت کې د پاټرول زکال په پسرلي کې ټولو افغا ۶۱۱۹د 

کي پوځیانو مشر په کافي اندازه سرتیري نه درلودل چې د کمپ مسولیت پر غاړه رنماکمپ کې پهره کوالی نه شوای. د ډ په

دلګی مشر ولیدل چې د کمپ څخه یو سهارد ډنمارکي پوځیانو  واخلي خو نورو افغان پولیسو دغه دنده پر غاړه واخیسته.

سرک د غاړي  افغان پولیس تښتیدلي دي. د شپي له خوا محلي خلکو او طالبانو دغه دوه واړه کمپونه چور کړي او ډیر د

ږ . دا دنده شپچې د پاټرول د کمپ مسولیت واخلي انو د خپلې غوښتنې په خالف اړ شول. ډنمارکیماینونه یې ښخ کړی وو

په وجه ژر د غبرګون سره مخامخ دندې  دوي د دغې و د کمپ تر تړلو مخکې ډنمارکیانو پر غاړه واخیسته.میاشتي د ارماډیل

 . شول

چې ناڅاپه د ریګو  ګزمو د مرکز په بیدزار کمپ کې وو ( ډنمارکي سرتیري د۲۱زکال د می په څلورمه شپه تقریباً )۶۱۱۹د 

 له لورې پیل شو. ادیدو توفان پیل شو. توفان د دښتد ب

دغه  د چې پهره دارانو نه لیدلد لیري لیدلو کچه صفر وه.  ترو کې تر خټین چت الندې پراته ووډنمارکیان د خیمې په بس

وړو تپو او وړو ونو تر  او د یان لري. طالبانو برید پیل کړی ووڅه جرکې د دیوال څخه د سلومترو په واټن  خالي ودانۍ

و ته باد توفان طالباند . ران په شان پر کمپ اوریدل پیل کړلالبانو د دهشکو او ماشینګړو مرمي د با. ناڅاپې د طشاه پټ وو

 ځکه طالبانو دومره ودانۍ ته نژدي شوه چې السي بمونه یې د ودانۍ تر دیوال راغور ځوالی شوای. ډیر ګټور و

دوي کوالی نه شوای چې  مرسته وغواړو. ،( متره لیري پروت و۴۱۱پ څخه چې )موږ کوالی نه شوای چې د کلیفټن کم

 خپل وسلې وکاروي ځکه د دښمن لیدل ممکنه نه وه.

د دوړو او خاور په وجه سرتیرو نه شوای کوالي چې په دغه خطرناکه حالت کې د بریدزار کمپ سره مرسته وکړي. حاالت 

ي، . دوه تنه ژباړونکن یې خطرناکه ټپیان وو( ډنمارکي سرتیري ټپیان شول چې اته کسا۰۰کې )ډیر خطرناکه وه. په لنډ وخت 

 .رتیري چې د شپې لخوا په کمپ کې وو، ټپیان شولدوه انګریزي سرتیري او یو امریکایي س

ه دفاع ي د بریدزار کمپ پ، پاتې نیمایې سرتیریا د ټپیانو سره په مرسته بوخت وواو  د سرتیرو نیمایې برخه یا ټپیان وو

ي موږ بریال چې کیدای شوای طالبان کمپ ته ننوزي او الس په الس جګړه پیل شي. دیدونکي وواالت دومره تهح .بوخت وو

شوو چې زري وسایط په خوځښت راولو چې د وداني د دیوال په اوږدوالي حرکت وکوالی شي. په همدغه وخت کې 

  شي. ډنمارکیانو د پورتنۍ برخې څخه پر طالبانو ډزې پیل کړي تر څو د کمپ څخه دفاع وکړای

زکال په پسرلي او د وړی په لومړیو وختونو کې ډنمارکي پوځیانو ډیره انرژي د څلورو پوځي مرکزونو د شاوخوا  ۶۱۱۹د 

او نوی جغل دار سړک جوړ شو. د سړک جوړول  ، کښتونه خالي شولې چپه کړېیسیمو د ښه امنیت له پاره ولګول. ونې 

پراخه کړه او د کمپونو تر مینځ یې په امن کې ترانسپورتي اسانتیاوي برابرې او د ونو چپه کیدلو د سرتیرو د لیدلو ساحه 

 . وخت کې د مرستې امکانات برابر کړلکړي او هم یې د کمپونو تر مینځ د اړتیا په 
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ه کې خلک د مځکو په ړاند د سیند په غمد دې کار مانا دا وه چې ډنمارکیانو پورتنۍ مځکې ضبط کړي سره د دي چې د هل

. دا ډیر خطرناکه چاره وه چې د محلي خلکو په شخصي ژوند کې السوهنه وشوه خو د ډنمارکي پوځیانو مشر ووود اخته کمب

( هکتاره زراعتي مځکه ضبط شوه او ۶۱دا چاره د سرتیرو د امنیت په خاطر اړینه وګڼله. نو ځکه د امنیت په خاطر )

دغه بزګرانو چې مځکي او  رماډیلو د کمپ په شاوخوا کې کړی وه.( ونې یې چپه کړي چې ډنمارکیانو ورته چاره د ا۲۰۱)

خو دا ستونزمنه وه چې موږ وپوهیږو چې د مځکې اصلي  کورونه د السه ورکړه، په  بدل کې پیسي ورته ورکړه شوي

، کولو نو په تړاو شکونه درلودل. هغه کسانو چې پر مځکو کارخاوند پیسي تر السه کړي وي ځکه موږ د مځکو د خاوندا

 تاوان ور نه کړه شوو.

( تنو افغان سرتیري د امریکایي پیاده ۲۱۱په همدې توګه ډنمارکیانو ته په ګرشک کې د اضافي سرتیرو مرسته وشوه. تر )

 او همدا ډول افغان سرتیري د پورته ارل شولسرتیرو سره په ګډه د لومړی نمبر لویې الرې د امنیت د ټینکولو له پاره وګوم

برسیره پردې د امریکا  .امنیت نیولو له پاره هم ولیږل شولد ، چې په سهیلې برخه کې پراته ووڅلورو پوځي کمپونو 

ولسمشر، بارک اوباما پریکړه وکړه چې زیات سرتیري ور ولیږي چې حالت تر کنترول الندې راشي. امریکایانو د انګریزي 

( امریکایې، ۳۱۱۱. په ټولیزه توګه )د ډنمارکي پوځیانو سره یوځای شول ونیوي او یو شمیر انګریزي سرتیري سرتیرو ځای

د  بیا هم طالبانو .په ګډه په ګرشک کې ځای پر ځای شولانګریزي او ډنمارکي سرتیري د څو سوو افغاني پولیسو سره 

 ي نه شولو چې د محلي خلګو سره اړیکې ټینګي کړو.پاټرول پر کمپ باندې بریدونو ته دوام ورکړي او موږ بریال

صوفیه برون 
۳۳5
. نوموړې د ټانک یوه ښه نښان ویشتونکي وه جګړې یوه اتله وهډنمارکي پوځ د د د بریدزار په کمپ کې  

( بجې پر ټانک انفجار وشو او ووژل شوه. د سړک د غاړې ۰۶:۱۰زکال د جون په لومړی نیټه د ورځي پر ) ۶۱۰۱چې د 

 البیکهچې د  یري ټپیان شوه. دغه ځوانه ډنمارکۍاو دوه نور سرتصوفیه برون ځای پر ځای ووژله  نمای
۳۳6
)هالبیک  وه، 

، خو مخکې د امریکا، برتانیا او کاناډا لومړنۍ ښځینه سرتیرې وه چې په جګړه کې ووژل شوه د ډنمارک یوکوچنی ښار دي(

 وژل شوې وې.په افغانستان کې ښځینه سرتیرې هم 

وروسته ډیر هغه سرتیري چې په پخوانیو زري وسایطو او نوي وسایطو )پیراهیر( 
۳۳۰
. په کې حرکت کولو، ووژل شول 

همدغه وجه پریکړه وشوه چې امنیت باید ښه شي. کله چې درانه زري وسایط، ای کی کی 
۳۳8
بوري په د ف لزکا ۶۱۰۱د  

ریداري د سویډني د ډنمارک د پوځ نوي خ  .درلونکي وو کیفیت ، دغه ډنمارکي وسایط  د ښهمیاشت کې هلمند راوړل شول

سویډني پوځي وسیلې کوالی شواي چې د چټک حرکت په  . د پوځیانو نیوکه  دا وه چې لږ زرهي لري.میني کپ وسایط وو

یط ښه چې دغه وسا اره یې ځای درلودي. ولې باید ومنل شی( تنو سرتیرو له پ۰وخت کې قوي فیرونه وکړي او د اوو )

 .زري شوي وو

( نیټه ډنمارکي سرتیري د یو ګروپ برتانوي سرتیرو سره د پاټرول پوځي کمپ ته په دغه ۰زکال د اګست پر ) ۶۱۰۱د 

نوي وسیله کې وخوځیدل. د ډنمارکیانو وروستۍ دنده وه چې باید ډنمارک ته راشي. د غرمې څخه مخکې د دوي وسیله تر 

( کیلوګرامو انفجاري توکو موټریزه ۰۱۱ـ  8۱قوي انفجار ښکار شوه. د )کمپ پوري په نوي جوړ شوی سړک کې د یو 

والنډسن . ایریک بیر راست کسان چې کمربندونه یې تړلي وو سرچپه شولوسیله چپه او څو لوله یې وخوړل چې په پایله کې ن
۳۳۹
او جیمي بیو بیارګ پیټرسن  

۳4۱
روغتون ته د انتقال پر وخت مړه شوه. دوه نور سرتیري سخټ ټپیان شوه خو یو تن  

چې جیمي بیو بیارګ پیټرسن په هلمند کې ټپي کیدي. کله چې نوموړي دري کاله مخکې  ځل نه وسرسري ټپي شو. دا لومړی 

 و فیر په پایله کې سخت ټپي شو.چې د ګرشک د سیند په اوږدو کې د ی لي، د ډنمارکیانو لومړي سرتیري وهلمند ته راغ

نوموړي د هغه ټپي کیدو څخه روغ شو او دوباره خپلې دلګۍ ته را وګرځیدي. خو دا ځل یې و نه کړای شوای چې د انفجار 

 انفجار وښودله چې مهمه نه ده چې کوم ډول زري وسایطو کې ډنمارکي سرتیري ناست وي څخه ژوندی پاته شي.

 ړي کوالی شي د زیاتو انفالقي موادو په ښخولو سره هغه وسیله ړنګه کړي.خو که طالبان موقع پیدا ک

پوښتنه دا ده چې طالبانو څنګه وکوالی شوای د کمپ څخه په سل متري واټن په نوي جوړ شوی سړک کې دومره لوی غار 

څخه په دوامداره توګه  . د تعجب وړ دا هم ده چې د کمپی وور انفالقي مواد یې په کښې ځای کړجوړ کړی چې یو زیا مقدا

                                                           
Sophia Bruun - ۳۳5 

Holbæk - ۳۳6 
Piranhaer - ۳۳۰ 

IKK - ۳۳8 
RolandsenErik Berre  - ۳۳۹ 

Jimmi Bøgebejrg Petersen - ۳4۱ 
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جاري مواد په غار فشپه او ورځ په عصري وسایلو سړک څارل کیږي. ډنمارکیان په حیرت کې شوه خو څرګنده شوه چې ان

او تر  په کانال کې کمپ ته رانژدي شوی ووښخولو کسان د اوبو  ویو څو د مواد. ځاي کې ځای پر ځای شوی نه ووشوي 

 چې سړک ورباندې تیر شوی دي. وو يمواد ایښ مقدار تلوی غار جوړ کړی او یو زیاکې  مینځهغه پل الندې د خاشو په 

ډنمارکیانو مخکې پریکړه کړی وه چې باید پر دغه ځای اغزن سیم را وګرځی او پاتې خاشې وریبل شی. دا چاره باید څو 

که . نو ځهغوي په بله چاره لګیاه ووتیري د انجنیرانو دلګۍ ته معطل وو ځکه میاشتي مخکې پای ته رسیدلی وای خو سر

. د په مینځ کې کارونو ښه پرمختګ کولوپوځیان بریالي نه شوه چې دغه مهمه چاره پای ته ورسوي. د ګرشک د ښار 

ډنمارکیانو هغه ستراتیژي چې باید ټول قوت د ګرشک ښار ته متوجه کړي، ښه اغیزه یې وکړه. امنیت هم ښه شو. ځان 

. کله چې لمر لویدي د ګرځندو ه په نورمال ډول نه چلیدلپي لخوا ډزي ډیره موده ورکي شوي. خو ټولنمرګي بریدونه او دش

 .ه پری کیدل یانې کار یې نه کولوغږ لیږدو )ټلیفونو( سیګنالون

 طالبانو او مجرمو ګروپونو پر ټلیفوني موسسو فشار راوړي چې باید د شپې لخوا سیګنالونه خاموش وي. که کومې موسیسې

البانو د زکال کې د ټلیفونونو قوي موسیساتود ط ۶۱۰۱سرغړونه کړی وای، نقدي جریمه ورڅخه اخیستل کیدل. کله چې په 

ې کله چ او سیګنالونه یي نه خاموشه کول، طالبانو یو شمیر دستګاوي په بمونو والوزولي. امر څخه سرغړونه پیل کړل

 ښوده، دستګاوي بیرته فعاله شوي او د پخوا په شان د طالبانو د غوښتنې سرهټلیفوني موسیسو د طالبانو غوښتنو ته غاړه کښیی

د نشه ای توکو د کار و باریانو او طالبانو موخې ګډې  .ختو پوري ټلیفوني امواج خاموشه وهبرابر، د لمر لویدو څخه تر لمر 

لیفوني د ټ تر سره کړي. ه د کومې ستونزوي. دوي غوښتل چې د شپې له خوا خپل عملیات او د قاچاقي موادو ترانسپورت پرت

امواجو خاموشه کیدلو دا موقع ورکول چې څوک د دوي دشتون څخه نړیوالو ځواکونو او یا هم افغاني مقاماتو ته خبر ور نه 

د ګرشک په سیمو کې پر  چې نړیوال ځواکونه او یا افغاني مقامات فوني امواجو نه شتون دا رسوا کولد ټلی کړای شي.

 ي.ع کنترول نه لراوضا

د ټلیفوني امواجو د بندیدو مبارزه یو سمبول شو. د ناټو ځواکونو ډیر کلونه کوښښ وکړي چې د ټلیفوني شبکو د امواجو 

رایس په د پ استولو پایې )ستني( د پوځي کمپونو په مرکز کې وټومبي )نصب کړي( تر څو شپه او ورځ تر څار الندې وي.

زکال په وروستیو کې پای ته ورسیده خو کار یې ور نه کړي. هغه وخت  ۶۱۰۱تنی چاره د کمپ کې د امواجو لیږونکي س

چې د ټلیفوني امواجو لیږدونکو ستنو د ډلې څخه به یوه خاموشه شوه نورو ټولو هغو ستنو چې په امنیتي سیمو کې ځای پر 

 ځای وي، کار نه ورکولو.

 وو. څرګندوي)برالسی( لبانو او نشه ای توکو قاچاق وړونکو د واکمنۍ د شپې له خوا د ټلیفوني امواجو خاموشه کیدل د طا

ی . قاچاق وړونکو کوالکو د ګټې اخیستنې له پاره فعال ويد ورځي له خوا ټلیفوني امواج د ټولو ښکیلو خواو او عادی خل

نو کې د هیروی ونوالبراتوار پهد ګرشک د ښار شوای د تریاک د تجارانو او هغو کیمیاوي مواد د راوړلو تړونونه وکړي چې 

 .په دغو البراتورونو کې د اومو تریاکو څخه هیروین جوړیدل د تولید له پاره کار ورڅخه واخلي.

چې د قاچاق وړونکو جیبونو ته لویدل. طالبانو په سیمه کې د  ریاکو تر تجارت څو برابره زیات وود هیروینو عاید د ت

خپلو مالتړو څخه معلوماتونه تر السه کول او خپلو نورو ملګرو ته یې اطالع ورکول. ډنمارکیانو د پوځي خوځښت په تړاو د 

و درلودي چې د امریکایی کار پوهانیي ډیر موډرن راډیویې سیستم  ځکه یفون په شبکې پورې ډیر تړلی نه ووطالبان د ټل

 لخوا د ټلیفون په ډول ارویدل کیدی.

 شته. ن د بریښنا جوړولو زړه فابریکه د ګرشک سهیلي لوري د څو کیلومترو په واټ

)ژ: ګرشکوال بند برق ورته وایی( په نورماله توګه د ګرشک د کورونو زیاتي برخې ته په شبانه روز کې څو ساعته بریښنا 

وختونو کې نیمایې کورونو ته د ورځې زیات وخت بریښنا ورکوالی شي. د بریښنا دغه غیری ثابت حالت  وورکوي. په ښو

 ونکو غوصه پاروله.د اوسید

ډنمارکي پوځیانو د پیل څخه دا امکانات ولیدل که د بریښنا فابریکه ترمیم کړی، کیدالی شي د ښار د اوسیدونکو لویه برخه 

بریښنا ته السرسي ولري. دا فابریکه د کجکي د لویي پروژي په پرتله په ډیره اسانۍ سره بیا رغول کیدل. د ډنمارک د پوځ 

سلوت هینسن او د ډنمارک سفیر، فرانز میکایل میلبین  لوی درستیز، تیم
۳4۰
 د ګرشک د بریښنا د فابریکې څخه لیدنه وکړه. 

دا یو  .کار د پیل سره څومره عالقه وښودلزما را یادیږي چې سفیر د بریښنا د فابریکي د بیا رغولو د » لوی درستیز وایي:

دوي د بیا رغوني لګښت دري سوه میلیونه کرونه اټکل کړه چې ډیري پیسي  .«چې ډیره ښه اغیزه یې کول نظر و ډیر ښه

وي. دا چې د ډنمارک د پرمختایې پروژو مرسته په افغانستان کې ډیره زیاته شوی وه نو سفیر وویل چې د بریښنا د فابریکې 

 ګډه به فشار راوړي چې هر څه د بیا رغونې پروژه به په څو کلنو کې تمویل شي. لوی درستیز او سفیر وعده وکړه چې په

                                                           
Franz Michael Mellbin - ۳4۰ 
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ژر د بیا رغونې کار پیل شي. خو د اوال ټیورنیس 
۳4۶
د پورته پروژې سره  د وزارت لوړ رتبه چارواکي چارود پرمختایې  

دوي نظر درلودي چې په هیڅ صورت باید ډنمارک د دغې پروژې په تمویل کې یوازې نه وي نو ځکه باید  .عالقمند نه وو

 او په ښه توګه د سیاسي کانالونو له الرې په افغانستان او هلمند کې معلومات ورکړل شي.د دغې پروژې په تړ

، يهر ځل چې زه د هغو مسولو کسانو سره چې د بیا رغونې په چارو کې واک درلود» درستیز، تیم سلوت  یونسن وایې: لوی

مخامخ کیدلم نو پوښتنه به مې وکړه چې د بریښنا د فابریکې چارې پیل شوی دي؟ په راز راز پلمو به یې د نه پیل کیدلو 

ره سځواب راکړي. زما په نظر په هلمند کې د ډنمارکیانو د شتون او فعالیت یوه ډیره مهمه پروژه وه  چې د پوځي فعالیتونو 

 «یې هم په نیغه تړاو درلودي.

کاله وروسته د بریښنا د فابریکې د موډرن کولو پروژه د ډنمارک د پرمختایې پروژو د مرستو یوه برخه شوه. په پروژه دوه 

زکال کې پای ته رسیدلي  ۶۱۰۳کې انګلیستان او د اسیایې پرمختایې پروژو مرسته هم وه. د پالن له مخې دغه پروژه باید په 

 واي. د ډنمارک د مالي

ش د یښنا د ویمیلیونه کرونه وه. د پروژې موخه بشپړه بیا رغونه، د یو اضافي توربین نصبول او د بر( ۲۱مرستې برخه )

نو د ګرشک د اوسیدونکو سره به د ډنمارکي پوځونو  و. که چیري د پروژي پر عملی کولو بریالي شونوی دستګاه نصبول وو

 ن تر ټولو څرګنده مرسته وګڼل شي.د شتو

( زیات د نورزو ۰۱۱۱۱په دغه سیمه کې تر ) ښنا فابریکه )بند برق( د ده ادم خان په سیمه کې پرته ده.یوه ستونزه وه. د بری

ژ: موخه یې د مځکو خاوندان او بزګران دي.( اوسیږي. دوي په لویه کچه د تریاکو کښت کوي زګران )په قوم پورې تړلي ب

خه د )ژ: بغرا کانال( کانال په اوږدوالي تر بند برق پورې او د طالبانو سره ټینګې اړیکې لري. برسیره پر دي د ګرشک څ

دوام کوي. د دغه  ،یو سړک شته چې دغه سړک تر څلورو پوځي کمپونو پورې چې د پاټرول د کمپ پر شاوخوا پراته دي

وګانو او ناجشپږ کیلوتره په واټن کې دواړو خواو ته خټین کورونه چې لوي دیوالونه لري، پراته دي. لږ میوه لرونکو ونو 

په دغه سیمه کې د تریاکو کښتونه دي چې حاصل ورڅخه اخلي. دغه سړک د بند برق د سړک په نوم  هم سیمه پوښلي ده.

. دا ځکه چې پر دغه سړک خونړي پیښې رامینځته رق خونړی سړک نوم ورباندې ایښي وویادیږي. خو زمو سرتیرو د بند ب

پولیسو پوستې وي او د وسایطو د تیریدو په وخت یې پیسي )حق العبور( ورڅخه شوي دي. د سړک په اوږدوالي کې د افغان 

چې په یوه برید کې د  پوستې د پولیسو مرګ نژدي شوی ووزکال د سپتمبر په میاشت کې د نوموړی  ۶۱۰۱د  اخیستي.

، ډیره هڅه یې وکړه چې دي د انګریزانو یو ګروپ سرتیري ووپوستې ته نژ .( تنه ووژل شول۰اتو پولیسو څخه ) پوستې د

( تنو سره وحشیانه کړنې شوي ۰مرستې ته یې ځانونه ورسوي. دوي وکوالی شوای چې یوه پولیس ته نجات ورکړي خو د )

 ، نو ځکه نجات یې پیدا نه کړي.تناسلي االت یې ور څخه غوڅ شوي وووي، حتي 

ي خو وروسته څرګنده شوه چې د پوستې سرتیري د یو چې برید د طالبانو له لوری شوی د په پیل کې د پولیسو اټکل دا وو

شي پولیسو د رشوت په توګه د ډیرو پیسو غوښتنه ورڅخه کړی  . کیدالیورنۍ سره په جنجال کې ښکیل شوی وومقتدرې ک

و تر شتون نور وه یا هم امکان لري چې قومي دښمني وه. هر څه چې وه خو څرګنده شوه چې خراب امنیتي حالت د طالبان

 ر دالیل درلودل.ډی

په همدغه خاطر د ډنمارکي سرتیرو نوی مشر، لینی بریدسکوو ته ډیره مهمه وه چې د پوستو د جوړولو په پالن کې د 

ه ل ګرشک ته د منظمې بریښنا ورکولو اوسیدونکو نظرونه ټول کړي، مخکې له دې څخه چې سرتیري سیمې ته ولیږل شي.

ق ته د ټولو اړینو وسایلو او ماشینری انتقال د همدغې الری څخه صورت نیوي خو په . بند برپاره د الری امنیت ډیر مهم و

الر کې د سړک د غاړې مینونه ښخیدل. نو د کار لومړی پړاو د همدغې الرې قیریزي وه تر څو مخالفینو ته ستونزمنه وي 

ان د دا ډول مرستو ي پیل کړي. بزګرزکال په منی کې ډنمارکیانو د یو محلي مشر سره خبر ۶۱۰۱چې ماینونه ښخ کړي. د 

 ي فکرځکه دو سره روږد نه وو

ې ده ادم خان سیمه تر کنترول الندې ولرچې د سړک د قیر کیدلو په صورت کې به ډنمارکي پوځیان او افغاني پولیس د  کولو

غوښته چې د دوي د د نورزو د قوم مشرانو ګرانټي  .ویجاړ کړي به او جوړ کښتونه نو د تریاکو کښت به ستونزمن شي

 .ل کړلوویجاړیږي. د ډنمارکي سرتیرو مشر، لینی بریدسکوو د کلیوالو غوښتنه افغاني مقاماتو ته محنه تریاکو کښتونه به 

ړه کوي، موږ یکلینی بریدسکوو کلیوالوته وویل: موږ ستاسو په کښتو کار نه لرو خو دا چې ستاسو افغان حکومت کومه پر» 

 «یې ضمانت نه کوو.

                                                           
Ulla Tørnæs - ۳4۶ 



۰۰6 
 

ونزه حل اساسي ست خپلو د تریاکو د کرلو کښتونو ته دوام ورکړي.ډیرو بندیان شوه نورو  څو کسان حل یوه الره پیدا شوه د

 شوه خو عادی ستونزه دا وه چې موږ بشپړ باور کوالی نه شوای چې څه به پیښ نه شي.

لمریزي انرژي په واسطه به د سړک په غاړه کله چې لینی بریدسکوو کلیوالو ته وویل چې د بند برق سړک به جوړ شي او د 

یوالو ډیرو کل کې څراغونه روښانه کړو. د شپې لخوا به روښنایې او ښه امنیت وي. یو محلي سړی وویل ښه الس په کار شي.

 تر هغه وخت پوري باور کوالی نه شوای تر څو کار پیل شوی نه واي.

 ې جګړه و نه شي.په ده ادم خان ک د ډنمارکیانو مهمه موخه دا وه چې

چې ډنمارکیانو د ارماډیلو او زنبولي د کمپونو تر تړلو وروسته هغه ځواکونه د هغو مخالفینو پر ضد ګټه  همدغه دلیل و

د ډنمارکیانو د مسولیت په سیمو کې وسلوالي  ورڅخه اخیستل چې په ده ادم خان کې د احتمالي نا ارامیو له پاره لمن وهل.

و پوستې څجوړولو له پاره ډنمارکي، انګریزي او افغان پولیسو د سړک په اوږدو او نژدي کلیو کې  د نښتې لږ شوي. د سړک

 جوړي کړي. خو بیا هم ډنمارکیانو تلفات ورکړل.

د الري په اوږدو او د پاټرول کمپ ته نژدی اوسیدونکي د ډنمارکیانو په وړاندې مهربانه نه وه. طالبان بریالي شوه چې د 

اړه ماین ښخ کړي چې څلور پوځي کمپونه یې د پاټرول د کمپ سره نښلول. ماینونونه د یوې شیلې )د باران هغه سړک پر غ

مارکیان په لومړی ځل ډنوبه بهیږي( تر پل الندې ښخ شوی وو کې ا« وړوکۍ کانال»په موسم کې په دښتونو کې په وړو شیلو 

 .وه خو څو ورځي وروسته غمجن شول خوشبخته

یو سرتیري، سیمون مونډټ یونسن د ډنمارکیانو 
۳4۳
نوموړي  چې د پل په جوړولو لګیاه وه. هد هغو سرتیرو ساتنه کول 

دې اټکل بمب تر بام الن ( کلن سرتیري د خپل یو ملګري سره د یو کور پر بام پل ته نژدي موقعیت ونیوي.  په اغلب۶۰)

د ماین د چاودلو څخه یو هیبتناکه اواز پورته شو، سیمون او ملګری یې څو متره لیري وغورځول.  ښخ شوی و. هر څه چې وو

 .ه، ژوندی پاتي شوی ووسیمون روغتون ته پر الری ساه ورکړه خو ملګري یې سره د دې چې سخت ټپي شو

( کلن روغتیایې پرستار ۶۰حد )یوه میاشت وروسته په همدغه سیمه کې د ګزمې سرتیري په جګړه کې ښکیل شوه. د پوځي وا

د نومبر د میاشتي په نیمایې کې  د یوې مرګونې مرمۍ ښکار شو خو د لینی بریدسکوو له پاره دا وروستۍ تراژیدي نه وه.

یون رانډروپ 
۳44
 ندې د ماین په خنثی کولو لګیاه ود ډنمارکي انجنري ګروپ ساتنه کوله او هغوي د بندی برق سړک ال 

  رانډروف څنګ ته بل ښخ شوی ماین وچاودي او نوموړي ځای پر ځای مړ شو. چې ناڅاپې  د یون

ونو د پاکولو چارې مخته وړل کیدي تر څو کارګران وکوالی شي چې سړک په دغه نامطمینه حالت کې د سړک څخه د ماین

 انګریزانو د انجنیري ګروپ قیریزي کړي. دا چې د ماینونو د پاکولو له پاره ډنمارکیانو ځانګړي کارپوهان نه درلودل نو د

د دغې دندې مسولیت پر غاړه واخیستي. د سړک څخه د ماینونو پاکول په یوې ځانګړې دندې بدله شوه. انګریزي انجنیرانو 

یوه ورځ د سړک څخه ماینونه لیري کول خو بله ورځ به په نورو ماینونو پسي ګرځیدل. د جنوري د میاشتي د یوې ورځي 

اودیدونکي ( کیلوګرامه چ۰۲ـ  ۲( ماینونه وموندل چې په ماینو کې د )۰۶( مترو په واټن کې )۳۱۱زانو د )په جریان کې انګری

. نه موندل شوی نه دي. د افغانستان په هیڅ سیمه کې په دومره لنډ واټن کې په دغه شمیره ماینوتوکې ځای پر ځای شوی وو

 ل.چې په یوازې توګه یې دومره ماینونه ښخو دا طالبان وو

د سیمې د نشه ای توکو قاچاقبران ډیر وارخطا وه چې د سړک په قیر کولو سره به حکومت پر دغو سیمو ولکه ولري. د 

قاچاقبرانو په آند دوې الرې وي: یا به د تریاکو کښتونه له مینځه وړي او یا به پولیسو او نورو حکومتي چارواکو ته ډیري 

زکال د جنوري تر میاشتي پورې ال هم د قیریزي  ۶۱۰۰و سره کار ونه لري. د پیسي ورکوي چې د دوي د تریاکو د کښتون

کار پیل شوی نه وه. خو انګریزانو کوښښ وکړي چې د سړک قیرکولو کارګرانو ته زمینه مساعده کړي تر څو په کار پیل 

 وکړي. په دغه وخت کې ډنمارکیانو د پاټرول سره د څلورو پوځي

اتنه . په ټولیزه توګه د کمپونو په سد سړک په وروستۍ برخه کې پراته وویستي چې د بند برق کمپونو امنیت پر غاړه واخ 

 شوه. مړه ر ډنمارکیان د ده ادم خان پر الرکې پنځه ډنمارکیان ووژل شول خو څلو

سنی د ستنو پر پا ( د څراغونو ستني ښخې شوې.۰۶۴زکال په پسرلي کې سړک قیر شو. د الری په اوږدو کې ) ۶۱۰۰د 

( متره برداره سړک ۲برخه د لمر څخه د انرژي اخیستلو هینداري نصب شوي چې بریښنا تولید کړي نو کیدالی شوای دغه )

ر چې ډی شوو. بله څنډه یې د بغرا کانال ود شپې لخوا روښانه شي. د سړک پر بله برخه دوه متره واټن د خاشو څخه پاک 

                                                           
Simon Mundt Jørgensen - ۳4۳ 

Jørgen Randrup - ۳44 
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 افغاني سرتیرو د سړک د امنیت څارنه کوله خو بیا هم په بشپړه توګه د ماینمیالن داره جوړ شو. یو ګروپ ډنمارکي او 

 .ایښودولو خطر د مینځه تللی نه وو

زکال د سپټمبر په میاشت کې پر سړک ګزمه کوله چې د سړک پر څنډه د خاشو په  ۶۱۰۰د ډنمارکیانو یو ګروپ سرتیرو د 

ه میاشت نو ځکه د سپټمبر پ و د پلټلو له پاره ټرینینګ شوی وویانمینځ کې یو شی ته متوجه شوه. سرتیري د غیري عادي ش

کې د سړک د غاړې وچي خاشي ورته عادي ښکاره نه شوي. سرتیرو په احتیاط سره په پلټولو پیل وکړی د پلټنې په وخت 

ی جوړ لوی سور . کله چې سرتیرو خاشي لیري کړي، متوجه شوه چې یوکولو د وسیلې څخه هم ګټه واخیستلکې د ماین پیدا

. په تونل کې نوی قیر شوی سړک الندې تیر شوی وواو تونل د  ه سوری د یوه تونل سره وصل شوی ووشوی دي. دغ

. د تونل له پاره غاړی د ماین له پاره تیار شوی وو چې د سړک د ( کیلوګرامه انفجاري مواد وموندل۳۱ډنمارکي سرتیرو )

 .غه سوری چې د تونل سره وصل شوی و د خاشو په مینځ کې پټ و. هل شوی وه لږ لیري واټن کې کار پید سړک څخه پ

زکال په ډسمبر کې ډنمارکیانو اطالع تر السه کړه چې د سړک پر څنډو واړه بریښنایې لینونه لیدل کیږي. بریښنایې  ۶۱۰۰د 

 دلو ډار شي او موټر بل لوری ته کاټلینونه کوم خطر نه رامینځته کوي خو طالبانو پالن درلودي چې موټروانان د لینو په لی

لور چې سپاره څ و موټر د بغرا کانال ته لویدلی و)وګرځوي( کړي. تر څو موټر د بغرا کانال ته ولویږي. یو ځل د انګریزان

. د بندی برق په فابریکه کې ډنمارکیانو د ویکینګ ي یې ډوب کړی ووسرتیر
۳45
ړه کړه. دا یو په نوم پوځي پوسته جو 

ل دري متره لوړ د یوا ( ډنمارکي سرتیري ور په کښې اوسیدل. د پوځي مرکز پر شاوخوا۰۰چې ) ځي مرکز ووړوکی پو

 .م احاطه شوی واو ورسره دریګو په بوجیو ه چې د سختو موادو څخه جوړ شوی و

( زکال ۶۱۰۳ه )په ډنمارکي پوځي واحد کې هیڅ چا باور نه درلودی چې د بند برق د بیا رغونې چارې به د پالن مطابق پ

زکال( کې چې ډنمارکیان او انګریزان د هملمند ۶۱۰۴چې په راتلونکي کال ) د ټولو احتمالي باور دا وو کې پای ته ورسیږي.

والیت پریږدي، د بند برق د بیا رغونې چارې به پای ته ورسیږي. د ډنمارکي پوځي واحد مشر، کین کنودسن 
۳46
 ۶۱۰۶په  

خرابترینه حالت به هغه وي چې څوک دا ټول منفجر کړي. په دی » په مرکه کې داسې وویل:د پولیټکن ورځپانې سره کې 

صورت کې به زموږ ټول حیثیت )پرستیژ( د خاورو سره برابر شي. موږ دا پروژه په داسې یو ارمان پیل کړه چې موږ خپل 

ه سمبولونه دي چې زموږ سخت کار په ده بند برق او سړک یې هغ وړاندې کړو.نندارې ته نیت په راوستلو کې مقابلیت د ا

 «ادم خان کې تاییدوي.

یکینګ یو سرتیري پولیټکن ورځپاڼې ته وویل چې زموږ او طالبانو نو او قاچاقبرانو موخه نه وه. د ود بندبرق ورانول د طالبا

 د بندبرق په شتون کې یو ډول دي. ګټې

ي نه دو ږ ډنمارکیان په بشپړه توګه د بندبرق څخه پر شاه شوو.طالبان یوازې د خپل شتون موخه لري خو نه غواړي چې مو

غواړي چې بندبرق وران کړي. ما د خپل دلګۍ په شتون کې داسې څه تر سترګو نه شوه. دوي پوهیږي چې دوباره په 

 افغانستان کې واک ته رسیږي نو ځکه هیڅ دلیل نه لري چې زموږ په واسطه جوړ شوی شیان وران کړي.

انو ګډون د ګرشک په زیات نفوس لرونکو سیمو او خلکو ته د زیاتې بریښنا برابرول د بندبرق په جوړولو سره په د ډنمارکی

حقیقت کې امریکایې پروژه وه. دا د امریکایانو نوي ستراتیژي وه چې د )مخالفینو سره مبارزه ( 
۳4۰
 .په نوم یادیدل 

دغه ستراتیژي ته په پوځي ژبه کې کوین 
۳48
دا  ین د انګریزي لغات چې ما الندې لیکلی دي، مخفف دي.(وایې. )ژ: کو 

هغه ستراتیژي وه چې د امریکا د پوځونو مشر، جنرال دیوید پیترویس 
۳4۹
زکال د مخالفینو سره د مبارزي د  ۶۱۱۲په  

میتود په توګه په عراق کې پیاده کړه چې تر یوې کچې پایلې بریالی وي. دغه ستراتیژي تر عراق وروسته د جنرال د 

بریالیتوب یوه فلسفه شوه. موخه دا وه چې په لوړه تکنالوژي مجهز پوځ د جګړې په څنګ کې د هغه دولت د جوړولو له 

ښښ وکړي کوم چې هر څه وران شوی دي. د دې دندې د اجرأ له پاره ډیرو پیاده سرتیرو ته اړتیا وه چې یوازې په پاره کو

جګړه بوخت نه وي. سرتیري د عامو خلکو په مینځ کې کار وکړي  تر څو د عامو خلکو زړونه او ماغزه خپل کړي. مانا 

چې د ډیپلوماټیکو  وکړي. دغه دوکتورین پوځي ساحه پراخويدا چې دولتي موسیسات جوړ کړی او عادي ملکي ژوند دوام 

 او سیاسي نوښتونو له پاره زمینه برابره شي. په دغه ډول جنرال ته د سیاسي اغیزې پراخ امکانات ورکوي.

                                                           
Viking - ۳45 

Ken Knudsen - ۳46 
Counterinsurgency - ۳4۰ 

COIN - ۳48 
David Petraeus - ۳4۹ 
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د تلفاتو مخنیوی وشي ځکه د عامو وګړو د بی باوري مخه نیسي. په بدل د ستراتیژي مهمه برخه دا وه چې د ملکي وګړو 

ې باید زموږ بریدونه پر دښمن هدفمند وي چې د دوي مشرتابه ته په مختلفو کچو تلفات ورکړو. په عمل کې دا ستراتیژي ک

ډیره قهرجنه وه چې د دښمن د مشرانو موندل د کلیو تر کچې ورسیدل. د دښمن لوی او واړه مشران د ځانګړو ځواکونو د 

 .په پایله کې له مینځه وړل کیدل او یا هم د بي پیلوټه الوتکو د بمباردشپي په عملیاتو کې وژل کیدل او یا نیول کیدل 

( مخونه پوځي د )کوین( الرښوونې د پوځ په واک کې ورکړي خو ۶8۶سره د دي چې جنرال ډیویډ پیټرویس په عراق کې )

پوځي او یا ملکي ستراتیژي دغو الرښوونو په ډیره یا لږه کچه پر  دا الرښوونو بیا هم په عمل کې رغنده رول نه درلودي.

اغیزه ښودالی شوای خو په حالتو پوري یې تړاو درلودي. کله چې جنرال مک کریستال 
۳5۱
زکال کې د مشر  ۶۱۱۹په  

قوماندان په توګه په افغانستان کې مقرر شو او د عراق د جګړې تجربې هم درلودې، نوموړي  هڅه وکړه چې ستراتیژي 

 .ډیرو پوځیانو ته اړتیا درلودلبیق تطبیق کړي. د ستراتیژي تط

جنرال مک کریستال پر ولسمشر اوباما باندې فشار راوړي چې جګړه زوره وره کړی یانې نور پوځیان افغانستان ته راولیږي. 

( نوي پوځیان یې ورکړه چې په ۳۳۱۱۱( نوي پوځیان چې غوښتنه یې وه ور نه کړه خو )۴۱۱۱۱اوباما، جنرال ته هغه )

 ۶۱۰۰ تلو پر ستراتیژي هم کار وشي او دچې د پوځیانو د و ط دا وډیره لویه شمیره وه. خو په څنګ کې شرواقعیت کې 

 د پوځیانو ایستل پیل شي. د وړی په موسم کې زکال

( ته په افغانستان کې لوړه کړه چې طالبان په نښه ۰۹جنرال مک کریستال د ځانګړو پوځي واحدونو شمیره د څلور څخه و )

په بدل کې د عادي سرتیرو شمیره ډیره کښته کړه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. نوموړی داسې حساب وکړي: کړي خو 

هر ځل چې موږ یو بیګناه افغان وژنو په بدل کې لس تنه دښمنان ځانته پیدا کوو. نوموړی هر وخت خپل سرتیرو ته د 

ون افغانان ووژل خو د دوي له پاره یې هیڅ بریالیتوب په شوروي د وخت عملیات د بیلګې په توګه یادول چې هغوي یو میلی

او د امریکایې سرتیرو شمیره زیاته شوه، جګړه ډیر توده شوه  ې جنرال مک کریستال په عراق کې ونصیب نه کړي. کله چ

 اړي.چې د خلکو څخه په وارو وارو بخښنه وغو ځکه جنرال اړ و د ملکي وګړو تلفات هم زیات شول،نو په طبغي ډول 

ده چې  هینستراتیژي بریالی او ناکامه وه. ډیرو د جګړې مالتړو ومنل چې امریکا د بریالیو پایلو د الس راوړولو له پاره اړ

ور برسیره پر دي د کوین د دوکتورینو پر بنسټ حکومت باید د با له پاره په افغانستان کې پاته شي.پوځیان یې د ډیرو کلونو 

. همدا ډول د عراق او افغانستان تر مینځ توپیر شته. د وزیران یې د خلکو د باور وړ نه وووړ وي. خو حامد کرزي او 

افغان  .د قوي مرکزي حکومت سره عادت نه ووافغانستان ښارونه او ودانۍ د عراق په څیر نه دي او افغانان هیڅوخت 

ولتي واک غوښتونکي نه دي. نو په همدغه دلیل ولسونه د خپلو قومي مشرانو او محلي ټولنې تر اغیزې الندې دي او د قوي د

 د باوري دولتي مرکزونو جوړول ځانګړي چلش نه لري او نه هم د خلکو په مینځ کې محبوبیت تر السه کوالی شي.

 زکال په ډسمبر کې د کوین د ستراتیژي جوړونکي، جنرال ډیویډ پیټرویس د فینانشل ټایمز ۶۱۱۹د 
۳5۰
ورځپاڼې سره په  

نه دي چې په عراق کې مو د دغه راف وکړي چې په دغه ستراتیژي سره افغانستان ګټالی نه شوو. دلیل دا مرکه کې اعت

 ستراتیژي په مټ د یو خطرناکه حالت څخه ځانونه وژغورل. دا په بشپړه توګه دوي بیلي موضوعګاني دي.

شو. دا باما لخوا د دندې څخه ګوښه او زکال د جون په میاشت کې د ۶۱۰۱د نوموړي د باور سړی جنرال مک کریستال د 

موضوع په ستراتیژي او د افغانستان په جګړې پورې تړاو نه درلودي. علت یې د نوموړي جنرال په باب د رولینګ سټون 
۳5۶
چې د مایکل هیستنګس  وو په مجله کې تفصیلي معلوماتو خپرول 

۳5۳
 ،نوموړی ژورنالیست .په واسطه راټول شوی وو 

جنرال او د هغه نژدي کارکوونکي د ډیر وخت څخه تعقیبول. جنرال مک کریستال ځانګړی شخصیت درلودي او ځان ورته 

سوپر مین )ډیر زړه وړ او غښتلي( ښکاریدي. نوموړی ویل چې په شپه او ورځ کې یوازې څلور ساعته خوب کوی او یو 

ټول . په قرارګاه کې د هر ډول مسلکونو څخه نفر راکسان وورګاه پرسونل هم غیري عادي ځل عذا خوري. د جنرال د قرا

پوه  هان او یو قانون. په قرارګاه کې، د جګړې اتالن، ځانګړي سرتیري، د ښکاري الوتکو پیلوټان، سیاسي کارپوکړي وو

 ان لري.چې د اتتوریتي خاوندان او د اجراتو تو مریکایي ټیم ګاڼه او ویاړ یې کولو. دوي ځانونه اراټول شوی وو

د دغو خصوصیاتو په وجه جنرال د ډګر څخه ویستل شو. په یوه مقاله کې ژورنالیست د امریکایې ټیم مسخره تبصرې د 

د اوباما مرستیال، جو بایډن، امنیتي مشاور، جیم جونز »  :ه د الندې نژدی کسانو په وړاندې خپرې کړياوباما او د هغ
۳54
 

                                                           
McChrystal - ۳5۱ 

Financial Times - ۳5۰ 
Rolling Stone - ۳5۶ 

Michael - ۳5۳ Hastings 
Jim Jones - ۳54 



۰۰۹ 
 

، سفیر، کارل ایکینبیري 
۳55
یکا ځانګړی استازي د افغانستان او پاکستان له پاره، ریچارد هولبرک ، او د امر 

۳56
، ټوله  

ست کې لهغه کسان چې د جنرال مک کریستال او د پنتاګون ستراتیژي د جګړې په تړاو نیوکې درلودي، د ریشخند وهلو په 

 .مقاله کې په دقیق ډول بیان شوی وواو د مجلې په  وو

 .لې ازادې ژبې څخه ګالن کرلي ووخپ دغه په جګړې عادت جنرال د

زه د »کله چې موضوعات راووتل، جنرال ډیره هڅه وکړه چې خپلې دندې ته نجات ورکړي. جنرال مک کریستال وویل:

مسخره خبرو په ویلو د زړه له کومې بخښنه غواړم. زه په ژوره توګه ولسمشر بارک اوباما او د هغه کاري ټیم ته چې د 

 «له پاره کار کوي،  درناوی لرم.د ملي امنیت امریکا 

ې څخه مخکې له د لد جنرال بخښنه غوښتنه د سپینې ماڼې له پاره کافی نه وه. نوموړي سپینې ماڼې ته وروغوښتل شو. جنرا

نوموړي د هغه ولسمشر له خوا ګوښه شو چې د یوه کال په  چې سپینې ماڼې ته ورشي، د خپلې دندې څخه یې استعفاء وکړه.

جریان کې دوه ځله اړ شو چې د افغانستان د جګړې له پاره مناسب مشر جنرال ومومي. په حقیقت کې اوباما ډیر داسې کسان 

ې بدلون تیژي کبارک اوباما باید په بیړه یو کس ټاکلي واي تر څو دا وښیې چې په سترا نه درلودل چې یو یې مشر وټاکي.

 .امر، ډیویډ پیټرویس بل انتخاب و راغلي نه دي. په دغه وخت کې د مک کریستال

د ناټو جنرال سکرټر، اندریس فوک غاسموسن په ټینګار وویل چې مک کریستال موخه د ستراتیژي څخه درسته وه. اندریس 

ه څه تال نور د پوځونو مشر نه دي خو هغسره د دي چې جنرال مک کریس» فوک غاسموسن په یوه ویډیو مرکه کې وویل:

 چې نوموړي کړي دي، صیحح دي.

نو ځکه د جګړې اتل ګڼل کیدي. نوموړي ته د یو هوښیار او  ړي وجنرال ډیویډ پیټریوس د عراق په جګړه کې پرمختګ ک

ان او راق، افغانستنوښتګر جنرال په ستره کتل کیدل. تر عراق وروسته د جورج بوش لخوا جنرال ډیویډ پیټرویس ته د ع

منځني ختیز د پوځونو مشرتوب ورکړل شو. په همدغه دلیل په رسمي توګه په افغانستان کې نوي دنده یوه درجه کښته وه. 

ل بیا دا چانس ې دندې د رد ځواب ورکړي ځکه یو ځخو جنرال پیترویوس نه غوښتل او کوالی یې هم نه شوای چې دغ

موخه دا نه وه چې د ناټو سرتیري ډیر مالیم اوسي او د افغان ولسونو په  رال واوسي.درلودي چې د خپل هیواد د نجات جن

مینځ کې محبوبیت پیدا کړي. په بدل کې جنرال غوښتل چې ځانګړي ځواکونه تر پخوا زیات د طالبانو په نیولو کې چټک 

 ړي چې سرتیري ډزو ته اړ شي.شي او داسې حالت رامینځته شي چې طالبان و نه کړای شي د سرتیرو سره مقابله وک

سره د دي چې د ناټو په مشرتابه کې لوی بدلون راوستل شو خو بیا هم جګړ ایزه پالن د ناټو د سرمشریزي غونډې تر 

( هیوادونو ۲۱بله غونډه په کابل کې وه چې د هیلري کلینټن تر مشرتوب الندې د ) .يجوړولو پورې په لیزبون کې دوام وموند

د نړیوالې لویې غونډې د امنیت نیول لومړی درجه دنده وه او پنځه راکټونه چې  .په ګډون جوړیدلوزیرانو  د بهرنیو چارو

موخه و نه ویشتالی شي، دا ډول اغیزه باید نه وکړي چې په کابل کې امنیت نه شته. ګناه د امریکایانو غاړې ته ورغورځول 

 کیده.

نو د ایساف د مشرتابه چوکۍ نیولي وه ځکه چې د امریکایانو پوځي زکال پورې امریکایا ۶۱۰۱زکال څخه تر  ۶۱۱8د 

( ۰۹۱۱۱انو څخه )( پوځی۴۰۱۱۱زکال د اپریل په میاشت کې د ایساف د ټولو ) ۶۱۱8ځواکونه څلور برابره زیات شول. د 

ی تړاو چې څوک . په د( تنه امریکایان وو8۱۱۱۱( پوځونو څخه )۰۶۱۱۱۱. دوه کاله وروسته د ایساف)تنه امریکایان وو

 ړي، هیڅ ډول بحث شتون نه درلودي.پریکړه وک

 د ایساف په چوکاټ بون کې جوړه شوه.د ناټو سرمشریزه غونډه په لیززکال د نومبر په میاشت کې  ۶۱۰۱د پالن سره سم د 

( هیوادونو مشران، د افغانستان ولسمشر، حامد کرزي او د ملل متحد سرمنشي، بانکي مون ۴8کې د )
۳5۰
په ګډون پریکړه  

زکال په پای کې د ټول هیواد د امنیت مسولیت پر غاړه واخلي. همدا ډول  ۶۱۰۴د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د » وشوه:

 زکال وروسته هم د افغانستان سره ستراتیژیک تړون کوي. ۶۱۰۴په غونډه کې وعده وشوه چې ناټو به تر 

ځکه افغانان توانیدل چې د خپل هیواد واک په الس  دا تړون ځانګړی و»یل: غاسموسن وود ناټو سرمنشي، اندریس فوک 

 ې دي.طالبان هم ډیر تر فشار الندکې واخلي، د ټولو ستونزو سره سره پرمختګ شته. په افغانستان کې نورالقاعده نه شته او 

                                                           
Karl Eikenberry - ۳55 

Richard Holbrook - ۳56 
Ban Ki moon - ۳5۰ 



۰۶۱ 
 

ندوینې وهڅاوه چې ووایې: طالبان اندریس فوک غاسموسن تر نهه کاله جګړې وروسته او د څلورو نورو کلونو د جګړې وړا

 زمو د پوځونو تر وتلو تر وخت پورې ارام نه کښیني.

زکال وروسته به بهرني سرتیري په جګړه کې ښکیل وي. خو موږ افغانستان تر هغه وخته  ۶۱۰۴ه هیله نه لرمه چې تر ز»

 «ه پریږدو چې پر پښوو ونه دریږي.یوازې ن

زکال وروسته لویدیزو هیوادونه شاه ورګرځوي. موږ به بیا هم په میلیاردونو  ۶۱۰۴تر افغانان باید داسې فکر ونه کړی چې 

ه ړو تر څو طالبانو تاشونو له پاره ورکعکرونه د سرتیرو، پولیسو او هغو ښوونکو ته چې د افغانانو سرتیري  روزي، د م

 ماته ورکړي.

د ډنمارک صدراعظم، الرس لویکه غاسموسن 
۳58
 مشریزه غونډه کې برخه اخیستي وه.د ناټو په سر د لومړی ځل له پاره 

د هغه وخت څخه چې الرس لویکه غاسموسن د صدراعظم په توګه وټاکل شو، د ډنمارک کلک بهرني سیاست چې د جګړې 

په تړاو یې درلودي، د سیاسي بحثونو ښکار شو. سوسیال ډموکراټانو او مالتړو ګوندونو او هم ښۍ اړخو او منځني ګوندونو 

غوښتل چې په ټاکنیز کمپاین کې د خلکو پاملرنه د افغانستان جګړې ته راواړوي. همدا ډول د سوسیالیست ګوند هغو غړو  نه

چې د جګړې سره مخالفت درلودي هم یې نه غوښتل چې د جګړې د ډیرو لګښتونو او تلفاتو موضوع  په ټاکنیز کمپاین کې 

 را برسیره کړي.

 و ع کار وکړي. سوسیالیست ګوند اړچې د سوسیال ډموکراټانو سره د ګډ کار پر موضو ه ود ډنمارک سوسیالیست ګوند لګیا

چې د جګړې تاوانونه هیر کړي که غواړي چې د راتلونکو ټاکنو وروسته د سوسیال ډموکراټانو سره په حکومت کې برخه 

په همدغه خاطر د سوسیالیت ګوند د پاره ښه شوه چې ټولو هغو ګوندونو چې د افغانستان د جګړې تر شاه والړ وه،  واخلي.

دوه کلنۍ پالن یوه زکلونه په بر کې ونیسي.  ۶۱۰۶او  ۶۱۰۰موافقه وکړه چې کلني بحث د هلمند د جګړې په تړاو باید 

ول شي او یوازې د یوه بل کال له پاره پالن جوړ شي. او دا هم ګرانټي غوښتنه وه چې مسایل په ټولیزه توګه په نظر کې ونی

زکال په نومبر کې ټاکنې  ۶۱۰۰شوه چې ګوندونه باید د افغانستان جګړه د ټاکنیز کمپاین څخه وباسي چې د پالن له مخې د 

 تر سره کیدلې.

چې  دا نه وهیوازې کیانو د بحث موضوع ډنمار د زکال د جګړې وروستۍ کال اعالن شو، نو ۶۱۰۴کله چې د ناټو لخوا 

چې څنګه او څومره په بیړه  ، بلکې دا هم په نظر کې ونیول شولډنمارکي سرتیري څنګه د افغانستان څخه ویستل شي

( نیټه د افغانستان د ۰۲زکال د ډسمبر پر ) ۶۱۰۱ډنمارکي سرتیري د افغانستان څخه ویستل شي. کله چې بارک اوباما د 

 تو ارزونه د رسنیو او عوامو په اطالع ورسول نو ډنمارکیانو ته نور هیڅ شک پاته نه شوو.جګړې د حاال

شک نه شته چې موږ طالبان  ساني او مالي( یې ډیر زیات دي. پرمختګ ډیر اهسته دي خو لګښت )ان»بارک اوباما وویل: 

وروسته یې مهمه موضوع داسې یاده کړه:  د ډیرو سیمو څخه باسو تر څو خلک دوباره د سیمو کنترول په الس کې واخلي.

د امریکا موخه دا نه وه چې د افغانستان ټولنه جوړه کړي او یا د هر ډول امنیتي تهدید په وړاندی وجنګیږي. د امریکایانو د 

 .«ل ووده ځپجګړې موخه د القاع

د ډنمارک د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیرې، لینه یسپرسن 
۳5۹
ډنمارک حکومت د امریکا د موخو  هم په تأکید وویل چې د 

موګنس لویکه ټافټ د هغه پالن د جوړولو غوښتنه وکړه چې موږ باید په څه ډول اهسته  .د پیاده کولو له پاره ګډون کړي وو

ښه موقع برابره شوه چې ټول ګوندونه په هلمند کې د ډنمارکي  او پرته د خطر څخه خپل سرتیري په افغانستان کې لږ کړو.

( زکلونو کې بحث وکړي او همږغې شي او د حل الر پیدا کړې تر څو هیڅ  ۶۱۰۰ـ  ۶۱۰۶د فعالیتونو په تړاو په ) سرتیرو

خو اړینه وه چې په پیل کې د پوځ د قوماندې مرکز پر عملي چارو د انګریزي جنراالنو سره په لندن  لورې بی ابرو نه شي.

 کې وږغیږي.

پ مرکزي مشرتابه په الس کې ه تر دي ډنمارکیان په هلمند کې د جګړه ایزه ګروپه همدغه خاطر بی مفهومه وه چې اضاف

 ولري.

همږغې نه وه. انګریزانو اندیښنه دا وه که  د انګریزانو پالن جوړونه د ډنمارکیانو د غوښتنې سره چې رول یې لږ شي،

د ډنمارک د قوماندې مرکز هم نه غوښتل چې  مشرتوب پر غاړه واخلي نو د قرارګاه له پاره به ډیرو افسرانو ته اړتیا ولري.

                                                           
Lars Løkke Rasmussen - ۳58 

Lene Espersen - ۳5۹ 



۰۶۰ 
 

یو قدم شاه ته والړ شي. د ک ـ یاداشت 
۳6۱
د تصویب څخه وروسته موخه دا وه که ډنمارکیان په لویو جګړه ایزو فعالیتونو  

کې ونډه اخلي باید په مستقل ډول ډنمارکي پوځي واحد په موضوع کې شامل شي. دغه موخه د عراق په جګړه کې عملي 

نو یوازې د جګړې ي پوځیازکال څخه وروسته دوباره ډنمارک ۶۱۰۶، خو د افغانستان کې هم ادامه ورکړل شولشوه او په 

 .په دوم قدم کې وو

( نیټه ۰۱زکال د فبوري په ) ۶۱۰۰پرته د سیاسي واقعیتونو څخه د انګریزي او ډنمارکي جنراالنو له پاره بله الره نه وه. د 

لینه  ،د بهرنیو چارو د وزیرې )سوسیال ډموکراټ( او موګنس لویکه ټافټ )پوځی( ولسناد پنجشنبې په ورځ، جان ډیربیو پ

رو ، وکتل. د بهرنیو چاپیټرسن هم حاضر و ایسپیرسن سره په داسې حال کې چې د کیڼ لیبرال مهم سړي، نیلس هیلویګ

وند ګخو د سوسیال ډموکراټانو او کیڼ لیبرال  نګریزانو سره بحثونه ډیر پیچلي وووزیرې معلومات وړاندې کړي چې د ا

 زکلونو کې جنګي سرتیري لږ کړي. ۶۱۰۶او  ۶۱۰۰ه ړو په ټینګار ورته وویل چې ډنمارک باید پغ

اسې د دفاع وزیر دپه راتلونکو اونیو کې د ډیپارټمنټ مشر، الرس فیندسن  څو ځله د جان ډیربیو پاولسن سره وکتل خو د 

نګي جچې سوسیال ډموکراټان او کیڼ لیبرال ګوندونه راضي شي یانې په هلمند کې به د ډنمارکیانو په  حل الر پیدا کړل

فعالیتونو کې څرګنده بدلون راوستل شي. د پورته ګوندونو مشرانو غوښتل چې ډنمارکي سرتیري جګړې ته ونه لیږل شي 

( ۰۱زکال کې باید ) ۶۱۰۶( ډنمارکي سرتیري لږ شي او په ۳۱زکال کې ) ۶۱۰۰ م پهاوه روزنه  یوازې د افغاني پولیسو

 ( ډنمارکي سرتیري په افغانستان کې پاته وي. ۲۲۱اعظمي توګه باید ) سرتیري کورونو ته راستانه شي. مانا دا چې په

د ګوندونو له پاره تر ټولو مهمه دا وه چې سرتیري د جګړې څخه لیري او د روزنې چارې پر مخ بوزي. مانا دا چې د 

تیاري ولري. دغه  جګړه ایزه وسایط او لږ شمیره سرتیري د جګړې له پارهیوازې ډنمارکي  باید زکال په پای کې ۶۱۰۶

په  .رسیدلو پیالمه پیل شوه او د جګړې د پای ته په وخت کې هم د خطر څخه لیري کړل پالن ډنمارکي سرتیري  د ګزمو

دغه بحثونو او پریکړه کې  بیا هم سوسیالیست ګوند ګډون نه درلودي مګر سوسیال ډموکراټانو د دي له پاره چې د ګډ کار 

دې څخه چې په خپل ګروپ کې پر نوی طرحه پریکړه وکړي، سوسیالیست ګوند ته یې د  تمایل یې ښودلي وې مخکې له

 نوی طرحې په تړاو معلومات ورکړي.

زکال د جوالی په میاشت  ۶۱۰۰د اوباما ډیره پاملرنه لومړی د پوځونو زیاتوالي ته وه خو وروسته د پوځونو ایستلو پالن 

د چارې اسانه کړي. دغو دوو ګوندونو په بحثونو کې داسې دروازه ندونو ته د ژوکې د سوسیال ډموکراټانو او کیڼ لیبرال ګون

ي اندرس فوک غاسموسن د ډنمارک پرانیستل چې د وتلو په وخت کې د لږو سرتیرو پریښودلو غوښتنه مخې ته کړه. کله چې

نه کړای شوای چې نور په دي سیاست څخه ووت )ژ: د ناټو مشر مقرر شو(، د دفاع  او بهرنیو چارو نوي وزیرانو هم و 

ډنمارکیان تر جګړې او ډنمارکي فعال بهرني سیاست په پرتله  قانع کړي چې ډنمارکیان په هلمند کې مخکښه رول ولوبوي.

 .ی په ستونزو بوخت ووپه لویه کچه د اقتصادي بحران او بیکار

ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې ډنمارکي د افغانستان په مسایلو کې نړیوال وتلي څیړونکي، احمد رشاد د پولیټکن 

 سیاستوال فکر کوي چې په کوپنهاګن کې کښینې او د افغانستان د جګړې څخه د وتلو ښه الره پیدا کړي.

لنډ ځواب یې دا دي چې دا به د واقعیت څخه لیري وي او بریالي به نه »پاکستانې ژورنالیست څو پوښتنې وړاندې کړي:

چې د افغانستان څخه په بیړه وتل د وارخطایي نښانې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه به څنګه شي.د پالن څخه ښکارې 

وتوانیږي چې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي؟ لویدیزو پوځونو تقریباً و نه کوالی شوای چې وسلوال مخالفین مات کړي نو 

 «افغان ځواکونه به څنګه دا کار وکړای شي؟

په لومړي نیټه د دوشنبې په شپه دوې امریکایې چورلکې د پاکستان د ابیټ اباد د ښار یوې  زکال د مي د میاشتي ۶۱۰۰د 

( ۶۴ودانۍ ته ورسیدلې. هره چورلکه د ودانې یوه کنج ته نژدي شوه خو د لوی دیوال څخه نه ښکاریدې. په چورلکو کې )

امریکایې سرتیري، یو ژباړن او یو سپی د کایرو 
۳6۰
 .په نوم ناست وو 

ې یوه چورلکه د ودانۍ بام ته نژدي شوه، پیلوټ کنترول د السه ورکړي. د زیاتي ګرمي او خرابي هوا د فشار په وجه کله چ

ایان ریکواقعه رامینځته شوه. چورلکه د یوې دقیقې په وخت کې د ډبرې په شان پر مځکه رانسکوره شوه، کوم وخت چې ام

 خپلې موخې ته رسیدلي وه.

او سرتیري هم عادي سرتیري نه وه. چورلکو د جالل اباد د ښار څخه د پاکستان د پالزمینې، اسالم دا عادي چورلکه نه وه 

 .د اسالم اباد څخه واټن درلودي( کیلومتره ۰۱۱تقریباً )ایټ اباد تالوتنه کړی وه چې  ېپر لور وروسته د ایټ اباد د ښار اباد

                                                           
Notatet -K - ۳6۱ 

Cairo - ۳6۰ 



۰۶۶ 
 

( دقیقي الوتنه د پاکستان په خاوره ۹۱ورکړی او د امریکایې چورلکو تقریباً )نه وه امریکا د عملیاتو څخه پاکستان ته خبرتیا 

نه ل خوځښتوکشف شوی. دغه چورلکو د لوړ ې ارتفاع څخه د ودانۍ په مینځ کې ټونه وه کې د پاکستان د مقاماتو لخوا هم 

  .تر څار الندې نیولی وو

دغه چورلکه  
۳6۶
 .طا ایستلو ځانګړي وسایل یې درلودللو او د رادار سیستم د خ. د اواز د ټیټود لوړې تکنالوجی محصول و 

. سرتیري د ناوی سیل شف یې د رادر په واسطه ستونزمن وچورلکو په وړه کچه بغلونه او انتنونه درلودل چې ک
۳6۳
 وو 

په شپږم ټیمچې  رتیري د هغو ځانګړو سرتیرو څخه ووخو دا س
۳64
( ۱۱۳په دغه پوځي واحد کې ) پورې اړه درلوده.  

 .انګړو دندو له پاره ټریننګ شوی ووسرتیري د ډیرو ځ

شپږ میاشتي مخکې سی ای ای 
۳65
. د مارچ په میاشت وو د اوساما بن الدن د استوګنې په اړوند معلومات تر السه کړي 

چې د ایټ اباد د سیمې په ودانۍ کې داسې مهم کس استوګنه کوي چې باید افشاء نه  ې امریکایې مقامات بشپړ باوري شولک

او د انټرنټ اړیکه یې هم نه درلوده او اضافي مواد یې خپله سوځول د دي پر ځای چې ي شي. دغه ودانۍ ټلیفون نه درلود 

ه دوهم پوړ کې هم یو لوي پ یوال وو. د ودانۍ پر شاوخوا لوی دد ګاونډیانو په ډول د موظف شخص په واسطه یووړل شي

 وربین په واسطه څه و نه لیدل شي.چې د ګاونډیانو د څار څخه پټ او هم د د دیوال وو

تر عملیاتو څو ورځي مخکې بارک اوباما پریکړه وکړه چې یو چانس وازمویې. اوباما بشپړ باور نه درلودي چې په ودانۍ 

زکال د اپریل په  ۰۹8۱اوباما پوهیدي چې  .رسوا او خرابیدو لوی خطر هم و د کې به اوسامه بن الدن وي او د عملیاتو

میاشت کې د امریکایې ډیپلوماتانو د خالصولو له پاره د تهران په عملیاتو کې  یوازې اته امریکایان ونه وژل شوه بلکې د 

 ټاکل شو. مه کښیښوده چې بیا ونهجمهور ریس کارتر د بیا ټاکلو له پاره یې هم د پوښتنې عال

بارک اوباما چانس واخیستي. یوه چورلکه د کار څخه ولویده خو پیلوټ څو ثانیې وخت درلودي چې پریکړه وکړي. نوموړی  

بیړنۍ ناسته پر مځکه وکړه د دي پر ځای چې سرتیري د ودانۍ پر بام کښته کړي. چورلکه د ودانۍ په غولی کې د چرګانو، 

 غواو اوبزو په مینځ چپه شوه.

. سرتیرو اوسپنیزې دروازې ته اباد ودانۍ کاپي وه، تمرین شوی ووعملیات مخکې په داسې یوې ودانۍ کې چې د ایټ  دغه

. وروسته دري سرتیري د یو یې وسلوال و، ووژیانفالق ورکړي او ډزې کولې چې د اوسیدونکو څخه یې څلورتنه چې یو 

ړی وي. . د نارینه مخ ته درې ښځې والپوړ کې مخامخ شولد ودانۍ په دریم جګ، نرې سړی سره چې ږیره یې درلوده 

ښځې سره یې د دغه ځایه څخه  یوې ښځې په عربي ژبه چیغې کړی. سرتیرو هغه ښځه په پښه کې وویشتله او د یوې بلې

، پر ښۍ سترګه یې هم کش کړه. بل سرتیري جګ سړي په سینه کې وویشتي مخکې له دی چې هغه پر مځکه راولویږي

 چې ځای پر ځای مړ شو. وویشتي

سرتیري د مړی څنګ ته پریوتي، ښکاره شوه چې جګوالی یې . لي کې د القاعده و مشر ته ورته ویو سرتیري په جګوا

ورسره برابر دي. بل سرتیري د مړی څخه د ډی ان ای 
۳66
د مخابرې له الرې  تد ازموینې له پاره مواد واخیستل. معلوما 

شو. جیرونیمو، جیرونیمو ورکړل
 ۳6۰

 .( د نوم ودښمن ووژل شو. )جیرونیمو د اوساما بن الدن د کو 

هغه زموږ السته راغي. د اوباما خبره ځانګړی شخص ته متوجه  ویې ویل: کله چې راډیویې خبر بارک اوباما ته ورسیدي،

ه په ځانګړی تنظیم شوی کوټه کې د عملیاتو جریان نه وه. اوباما د بهرنیو چارو او دفاع  وزیرانو او یو شمیر سالکارانو سر

 ه د مړی سره یو ځای ووزي.اوس باید امریکایان د پاکستان څخ لیدي.

چې وروسته د هغې احتیاطی  وو( دقیقې د ایټ اباد سره پر مځکه ۴۳په ټولیزه توګه د خرابی شوی چورلکې سرتیري )

مړی په پالستیکی کڅوړه د ځان سره  دوي د اوساما په غرو کې وه.چورلکې په واسطه راټول شول، چې دغه ښار ته نژدي 

درلودي. دوي د اوساما کمپیوتر، سیډیګاني، ډیویډیګاني او نور اړوند مواد ورسره واخیستل. دواړې چورلکې هغه سیمې ته 

 .او دواړو چورلکو ته یې تیل ورکړل والوتلي کوم چې بله چورلکه د تیلو سره منتظره وه

                                                           
Black Hawk - ۳6۶ 
Navy SEAL - ۳6۳ 

Team Six - ۳64 
CIA - ۳65 

DNA - ۳66 
Geronimo - ۳6۰ 



۰۶۳ 
 

 د باد په هوایې ډګر کې د اوساما مړی بلې چورلکې ته انتقال شو او مړی یې د بګرام هوایې ډکر ته انتقال کړي.د جالل ا

بګرام څخه مړی د امریکا د هنګار بیړی 
۳68
ته چې پاکستان ته نژدي په سمندر کې وه، انتقال شو. د ډی ان ای ازمایش او  

چې همدغه شخص اوساما بن الدن دي. د ولسمشر بارک اوباما  ځانګړی ماشین په واسطه تایید شول د څیرې پیژندل، د

سالکار، جان برینان 
۳6۹
د سعودي عربستان څارګرې ادارې ته ټلیفون وکړی تر څو باوری شي چې سعودی عربستان د  

د محلی وخت د لو څخه انکار وکړی. اوساما بن الدن مړی د ښخولو له پاره نه غواړي. سعودي عربستان د مړی د غوښت

( بجو په مینځ کې د اوساما بن الدن مړی ومینځل شو او به سپینه ټوټه کې وپیچل شو، وروسته تر لنډو  ۰۰.۱۱ـ  ۰۱:۰۱)

 اسالمي مراسمو عربي سمندر ته وغورځول شو. 

زه کې د دغه بریالیتوب په خاطر ستر بریالیتوب په نصیب شو. امریکایانو د ترهګری سره په مبار د امریکا د ولسمشر

خوشالی کولي. د ترهګرو مشر تر نهه کاله، اوه میاشتي او شلو ورځو وروسته چې د سپټمبر پیښه شوی وه، ووژل شو. د 

 مورال په لحاط جهت بدل کړي.حقوقي او د د ترهګري پر ضد جګړې افشاء کړه چې  دااوساما بن الدن وژل کیدلو 

چې د سربیا ملي مشر، سلوبودان  کاله مخکې داسې فکر هم شوی نه و ده مشر ژوندی ونیول شي. لسچې د القاع پالن دانه و

میلوسیویچ 
۳۰۱
 به ژوندي د بشري جنایاتو په جرم د هاګ محکمې ته لیږل کیږي. 

 .شکمنې دي په نوی وخت کې داسې څرګندونې شوی دی چې په ایټ اباد کې پر ودانې د عملیاتو په تړاو رسمي خپرونې

چې اوساما بن الدن هغه وخت په ډزو کې ووژل شو چې هڅه یې وکړه د خپلو پنځو ښځو څخه  لومړی معلومات داسې وو

ان ځاو  اوساما بن الدن هیڅ وسلوال نه و د یوې ښځې تر شاه پټ شي. خو یوه ورځ وروسته داسې خبرونه خپاره شوه چې

خو هغه پر هغو امریکایي سرتیرو حمله وکړه چې ښځه یې ور ټپې کړی وه. خو  پټ کړی.نه دي یې د خپلې ښځې تر شاه 

وټ له مخې چې ډزو ډیر دوام کړی وو، د مخکنې رپ  ورځ وروسته بیا رسمي خبر بدلون وموند. نوی خبر داسې خپور شو:

 بلکې ډزو ډیره لنډه موده دوام وکړي. داسې نه وو

مخکې له دي څخه چې امریکایي سرتیري ځانونه  سلوال مقاومت سره مخامخ شولر لږ ومانا دا چې امریکایې سرتیري د ډی

ایا دا درسته وه چې بی وسلې اوساما بن الدن ووژل شي؟ ایا د دې  اوساما بن الدن ته ورسوي او مړ یې کړي.بی وسلې 

ر شوی نه وای؟ که څه هم د خبری مانا دا ده چې اوساما بن الدن باید هیڅوخت د عدالت د تطبیق له پاره محکمې ته حاض

چې یو شمیر نازیستان یې هم عدالت ته وروپیژندل. وروسته هم  ټولنې میتود دا وو دوهمې نړیوالې جګړې څخه د نړیوالې

په  چې ان هم وو. په ودانۍ کې نور کسبحث یوازې د اوساما پر سر نه و سلوبودان میلوسیویچ او صدام حصین محکمه شوه.

او لږ تر لږه پنځه نارینه شامل وو. څلور کسان ووژل شول او زیات شمیر میر ماشومان، دري ښځې دغو کسانو کې یو ش

. د ولسمشر بارک اوباما پوځونو هیڅوک هم د بندی په توګه نه بوتلل. دوي یوازې د اوساما بن الدن مړی د ځانونو ټپیان شول

 سره یوړی.

ترهګری د تهدید په وړاندې د ستراتیژي د بدلون پیالمه وه. ولسمشر جورج د اوساما بن الدن وژنه یوازنی پیښه نه وه. دا د 

. جورج بوش ډیر کسان چې ډیر ملکي وګړی ور کښې تلف شول بوش په عراق او افغانستان کې خونړی جګړه پیل کړه

ای په  ی ایاو د س کیدلد بندیانو شکنجه کول تر سره  کېدغه زندان په ونیول او د ګوانتانامو مشهور زندان ته یې واستول، 

د ځانګړو پوځیانو، جاسوسانواو بی پیلوټه الوتکو په واسطه مخته وړله  خو بارک اوباما ډیره پټه جګړه واسطه کنترولیدي.

د جګړې دغه میتود د جګړې څخه د ستړو امریکایانو د منلو هم  ملکي تلفات لږ وو چې د بندیانو شمیره یې هم ډیره کمه وه.

ل کې پټه جګړه د عامه د څار څخه لیري وه نو په همدغه وجه ستونزمنه وه چې پر جګړې ډموکراټیکه څارنه وړ وو. په بد

 وشي.

ه میاشت کې بارک اوباما اعالن زکال د جون پ ۶۱۰۰لوي پوځي غبرګون هم درلودي. د سره  د ځاند اوساما بن الدن وژنې 

 ۶۱۰۶( امریکایې سرتیري د ۶۳۱۱۱( سرتیري باید د افغانستان څخه د کال تر پایه ویستل شي او نور )۰۱۱۱۱چې ) کړل

د امریکایي سرتیرو د بیرته ایستلو پروسه د هغه په پرتله چې بارک  زکال د اګست تر میاشتي پورې افغانستان پریږدي.

 ډیره چټکه وه. ،ن ته را ولیږلزکال په ډسمبر زیات سرتیري افغانستا ۶۱۱۹اوباما د 

                                                           
USS Carl Vinson - ۳68 

John Brennan - ۳6۹ 
Slobodan Milosevic - ۳۰۱ 



۰۶4 
 

د امریکا د دفاع وزیر، رابرت ګیټس 
۳۰۰
چې په کراره سرتیري ویستل شي. د  مخکې ویلي و چې د نوموړی انتظار دا و 

امریکا د پیاده پوځونو قوماندان، جنرال جیمس کون وی 
۳۰۶
چې د پوځونو ایستل تر وخت نه مخکې دي. د هغه له  ویلي و 

 د جنرال اندیښنه دا وه چې د بارک اوباما پریکړه د طالبانو مورال لوړوی. تل شوی وای.نظره باید انتظار ایس

ځه وړل او اوباما د پریکړې د اعالن په وخت کې تاکید وکړي چې دا پریکړه وروستۍ ده ځکه زموږ موخه د القاعده له مین

دې بریدونه وکړي. موخه د یو ازاد او ډموکراټ چې د دي توان ونه لري پر لویدیزو هیوادونو بان یا دومره کمزوري کول وو

افغانستان جوړول نه وه. د اوساما په نه شتون کې نړیوال ترهګریز تهدید ډیر کمزوری شوی دي. په همدغه وجه د امریکا 

 باید خپلو کورونو ته راستانه شي.ډیر سرتیري ژر 

قوماندان، جینز ریس په ګرشک کې د هغه وخت د ډنمارکي پوځونو 
۳۰۳
زکال په وړی کې د اوباما د پریکړې په  ۶۱۰۰د  

 کې د ډیرو سرتیرو شتون اړتیا وه.تړاو په نیغه کوم بدلون احساس نه کړي مګرپه سیمه 

ما غوښتل چې یو تناسب په نظر کې ونیول شي چې د هلمند د سیند په اوږدو کې طالبان لیري »نوموړی قوماندان وویل: 

. دا یوه ډیره پیچلي سیمه ده. ( امریکایې سرتیري پراته وو8۱۱ې )لیت د سیمې په سهیل ککړای شوو. د ډنمارکیانو د مسو

زه بشپړ باور لرم چې د ایساف غوښتنه دا وه چې په دغه سیمه کې ډیر سرتیري ولري خو د اوباما تر پریکړې وروسته 

 «سرتیري د هلمند څخه ایستل کیږي.

چې په ګرشک کې د امریکایانو ځای ونیسي. د ډنمارکیانو د  څخه ویستل شولري د ګاونډ ولسوالی یوه ډله انګریزي سرتی

( سرتیري یې ۳۱۱ځي ډله چې )( امریکایي سرتیرو په بدل د انګریزانو دغه پو8۱۱مسولیت د سیمې په سهیل کې د )

لفو قومونو پورې زکال هم ډیره ستونزمنه وه ځکه اوسیدونکي په مخت ۶۱۰۰د ګرشک ساحه په  .درلودل، ځای پر ځای شول

د ډنمارکي قوماندان، جینز ریس د ارزونې  دوام درلودي. او د تریاکو د تولید ستونزو ، هره ورځ جنایي جرمونه کیدلی ووتړل

 .( سلنه د طالبانو لخوا وو نور د جنایې جرمونو شتون وو۲۱علت ) ارامیو له مخې د نا

. شوي کمزورهم پالن  مزوري کړل چې پایله یې د ډنمارکناټو قوتونه کد امریکایانو ایستل د هلمند څخه په ټولیزه توګه د 

زکال د اګست په میاشت کې باید ډنمارکي سرتیري د پاټرول د څلورو پوځي مرکزونو څخه وتلی وای  ۶۱۰۰په دغه دلیل د 

ه دغه دلیل عملیات پ هاو مسولیت یې افغان پوځیانو ته وسپاري. دوي د دوو وړو پوځي مرکزونو مسولیت هم واخیستي نو پ

 ټپه ودریده.

 ولسمشر، حامد کرزي پریکړه وکړه چې د هلمند والیت مرکز، لښکرګاه امنیتي مسولیت باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي.

ونډه چې د ناټو په سرمشریزه غ د هغې پریکړې د عملي کولو پیل و د امنیتي مسولیتونو اخیستل د افغان ځواکونو په واسطه

امنه وه نو ځکه دغه پریکړې ډیر جرأت غوښتي. خو د حامد  لیسبون کې پریکړه شوی وه. هلمند تر نورو والیتونو ډیر نا

کرزي له پاره د سیاسي لحاظه ډیره مهمه وه چې سیګنال ورکړي چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د جنوب امنیت پر 

ته خبر ورکړل شوو چې په ګرشک کې د ډنمارکیانو د مسولیت سیمې ته ډیر افغان  حکومت نمارکډد ی شي. غاړه اخیستال

و په همدغه ن سرتیري نه ورکول کیږي ځکه د افغان سرتیرو لویه برخه باید د هلمند والیت مرکز، لښکرګاه ته واستول شي.

 کرزي دا پریکړه د حامد واخیستي. یواد کې خطرناکه و،یت چې په ټول هوجه ښه افغان روزل شوی پوځونو د هلمند مسول

 .او ناټو د باور سیګنال وو

، اړ شوه چې د سرتیرو د ایستلو ځنډ ومني. خو د دفاع وزیرې، ګیټه چې د افغانستان د جګړې مالتړی وو ډنمارکي ګوندونه

لیت اخلي. اوس باید ډنمارکیان دا ومني چې د لیله لوند بچ دا نه منله چې جګړه یې بایللي ده چې افغان سرتیري د سیمو مسو

 زکال تر پیل پورې پر غاړه واخلي. ۶۱۰۶څلورو خطرناکو پوځي مرکزونو څخه د دوو مرکزونو مسولیت  د 

تجربه کړی. جګړه ډیر لږ وه. د ډنمارکیانو نه وه چې اوږده موده یې داسې حالت  زکال د پسرلی موسم ډیر ارام و ۶۱۰۰د 

زکال را وروسته ارام ترینه  ۶۱۱۰چې د  پیان ورکړی وو( ټ۹یو مړی او )په شپږو میاشتو کې وپ سرتیرو ( ګر۰۰)یولسم 

چې د سانتي متر په  ونو په واسطه تلفات دومره حساس وو. د سړک د غاړې د مایننصیب او طالع مهم فکټور و موده وه.

  پیښیدالی شي. واټن کې 

. جګړه لږ وه، زموږ پاملرنه د سړک د غاړې طالبان کمزوری شوی وو»وایي: ز ریسد ډنمارکي پوځونو قوماندان، جین

ښ وګانو د موندلو له پاره تالماینونو ته وه. موږ په هدفمنده توګه د بم ایښودونکو ګروپونو په نیولو او د دوي دوسلو په ډیپ

                                                           
Robert Gates - ۳۰۰ 

James Conway - ۳۰۶ 
Jens Riis - ۳۰۳ 



۰۶5 
 

د ډیرو امریکایي سرتیرو د شتون په وخت کې ممکنه شوه چې د طالبانو مشرتابه او د دوي لوژیستیکي اکماالت په  .کولو

 نښه کړي.

کیدالی شي په لوړه سطحه بحث وشي چې د پاټرول پوځي مرکز نظریې اغیزه وکړه. د هغه وخت د پوځي ډلې قوماندان، 

کیسپر پیدرسن 
۳۰4
چې د کلیپټن  

۳۰5
زکال د جنوری په میاشت کې د ویکنډ ورځپاڼې  ۶۱۰۶، د و پوځي مرکز مسول 

۳۰6
 

 سره په مرکه کې وویل:

که د پاټرول پوځي مرکز د ساتلو څخه موخه دا وي چې طالبان د سیمې څخه وشړل شي خو بریالي نه شولو. دا چې اوس »

ونو په توګه کار ورڅخه واخلي. جګړه لږ ده، علت یې د ژمي موسم دي چې ونې او خاشي نه شته تر څو طالبانو د پټنځای

( درجې دایرې په ډول راګرځیدلی دي. د دوي کسان د اغزی لرونکي سیم سره نژدي ۳۲۱خو دښمن زموږ پر شاوخوا د )

څخه لیري شوو،  ( متره د کمپ۳۱۱ـ  ۶۱۱موږ څاري. کله چې موږ د مرکز څخه ووزو، سمدستي خبر ورکوي. که موږ )

 «پر موږ ډزي کوي.

دغه ناوړه جګړه د خونړیو پیښو په تکرار سره د  نور وسلوال خلک د جګړې د مختلفو میتودونو څخه ګټه اخلي. طالبان او

زکال د وړي په موسم کې طالبانو په لویه کچه د حامد کرزي ۶۱۰۰کلونو په اوږدو کې کله زیاته او کله لږ دوام لري. خو د 

 .دولي کرزي په وژنه لړی پیل کړلاحممالتړي ووژل. دوي د حامد کرزي د ناسکه ورور، 

 ي شورا مشر وه رسمي توګه احمد ولي کرزي د والیتپ. کندهار یو واکمن شخص پاته شوی و احمد ولی کرزي ډیر کلونه د

. نوموړي د خپل مشر ورور، حامد کرزي د حامد کرزي ښۍ الس وکې ت خو هغه د قومي ، سیاسي او جنایي اړیکو په وخ

وخت کې وټونه راټولول. نوموړي ځان او د کرزي نورې کورنۍ ته زیاته شتمنې د ساختماني شرکتونو او  له پاره د ټاکنو په

 د حامد کرزي د لوبې بله څنډه نیولي وه.او خشن څیره احمد ولي  هخصوصي امنیتي کمپنیو په مټ راټولول. دغه ټنډ

چې د هلمند والیت پخوانی والي، شیرمحمد  احمد ولي کرزي هیڅ وخت یوې محکمې ته معرفي نه شو تر څو ثابته شي

اخندزاده سره په ګډه د نشه ای توکو تجارت مخته وړي. په یوه مرحله کې امریکایانو کوښښ وکړي چې احمد ولي کرزي 

 ی ایعدالت ته وسپاري خو بیا داسې څرګنده شوه چې احمد ولي کرزي په یوه مرحله کې د امریکا د څارګرې ادارې، سی ا

چې خپل ورور عدالت ته د سپارولو څخه خالص کړي، وروسته  نو په لست کې شامل و. حامد کرزي هم تالښ کولود معاشو

. نوموړي ویل چې زه د اتو و د دغه واکمن سړي سره ګذاره کولپه  بدل کې امریکایان امریکایانو هم الس ورڅخه واخیستي.

 ځان مرګو بریدو څخه ژوندی وتلی یم.

ته ورسیدي. په دغه ورځ د څاښت په وخت کې احمد ولي کرزي د ( نیټه د هغه ژوند پای ۰۶ی پر )زکال د جوال ۶۱۰۰د 

له پاره یې ټول ژوند خدمت  کوم چې د دوي د کورنۍ موړي د باور وړ باډی ګارډ والړ وحمام څخه راووتي. بهر ته د نو

ړي احمد وحمد ولي کرزي ته ورتلالی شو. نومچې هغه پرته د کومې ستونزې د وسلې سره همیشه ا کړی و. همدغه دلیل و

ولي کرزي په سر او سینه کې وویشتي. بریدګر سمدالسه د نورو باډیګارډانو له خوا وویشتل شو. دغې خونړی پیښې حامد 

او پرته د دغه قدرتمند سړي  وتيوکرزي او ناټو ولړزول. د نوموړي په مړینه سره د کندهار امنیتي حاالت د کنترول څخه 

طالبانو د برید مسولیت واخیستي. که دا خبره رښتیا وي نو طالبانو وکوالی  .نورو تر مینځ هم جنجالونه پیل شولخه د څ

شوای چې د کرزي د قوم مهم شخص جذب کړي. بل احتمال کیدالی شي چې د پیسو او واک پر سره  اختالف رامینځته 

 .وماتونو امکانات له مینځه والړلو معلشوی وي. د بریدګر په وژل کیدو د قاتل په تړاو د نور

 د برید د ،ه سره مسجد کې نیول شوی وواحمد ولی کرزي د فاتحې مراسم چې پبل برید دوي ورځي وروسته پیښ شو. د 

 . د افغانانو په مینځ کې دچې بریدګر به په لنګوټه کې بم ایښی وي چا فکر نه کولو هیڅنوي میتود څخه کار واخیستل شو. 

لونګی پر سر کول یو ډول د حیثیت موضوع ده، نو د لنګوټي تالښي کول سپکاوي ګڼل کیږي. د لنګوټې د بمب په چاودنه 

. د کرزي بل ورور او یو شمیر وزیران د برید څخه ه حکمت او څلور نور کسان ووژل شولمعتبر مال، حکیم الل کې یو

 ژوندي ووتل.

ي ورځي وروسته په کابل کې یو برید وکړي. دوو ځوانو طالبانو وکوالی شوای د حامد کرزي نژدي مشاور او طالبانو در

، ځانونه ور ورسوي. د نشه ای توکو د کارو بار په پایله کې حامد ي ومالتړي جان محمد خان چې مخکې د روزګان وال

هم د والیت څخه لیري کړي. د حامد کرزي ورور، جان  کرزي اړ شو چې د مال شیرمحمد اخندزاده په ډول، جان محمد خان

ۍ د بریدونو لړ محمد خان او مال شیرمحمد اخند زاده د افغانستان جنوب والیتونه د امنیتي لحاظه تر کنترول الندې درلودل.

                                                           
Casper Pedersen - ۳۰4 

Clifton - ۳۰5 
Weekendavisen - ۳۰6 
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یانو سره وکتل، ( نیټه د کندهار ښاروال، غالم حیدر حمیدي د یو ګروپ قهرجنو ښار۶۰پای ته رسیدلي نه وه. د جوالی پر )

ښارې پالن  دوي د ښاروال د هغې پریکړې سره سخت غبرګون وښودي، چې د ښار په سهیل کې نوي جوړې شوي ودانۍ د

، ورانې کړي. ناڅاپه یو سړی د خلګو د ګڼې ګونې څخه راووتي او پر ښاروال یې ځان سره په مخالفت کې جوړې شوي وې

. پر وارخطایې هر لورې ته په منډو شول چې وچاودي. خلک په ت کړی وړي هم په لنګوټه کې بمب پوغورزاوه. نومو

 .اروال او یو بل تن مړی پاته شوومیدان د برید کوونکي، ښ

درلودي. د ایساف  ، ولې دا پیښو رغنده رول نهبه د طالبانو لخوا تر سره شوی وې د باور وړ نه ده چې دغه څلور پیښې

ولي، خو د جوالی د خونړي میاشتي په وجه د نورو ټکرونو څخه صرفنظر ال الندې رچې کندهار تر کنترو ځواکونو پالن و

ړو پو مامورینو له پاره تیرو مسلسلو پیښو ډیرې اندیښنې وپارولي ځکه د دولت لوړ  د ښاریانو او د دولت د عاديوشو.

 کروکرراین د امریکا د سفیر،  .ووچارواکو ژوند هم مصون نه 
۳۰۰
تش تسلیت د خلکو زړه اراموالی نه شوو، نوموړی  

په دغه وخت کې راین کراکر نه  ادعا وکړه چې طالبان تر پوځي فشار الندې راغلي دي نو ځکه هر لورې ته الس اچوي.

 د امریکا د سفارت ودانۍ ډیره لویه ده او پوهیدي چې د وسلوالو وروستي دري بریدونه د سفیر د ودانۍ څنګ ته پیښیږي.

جګ دیوالونه پر راګرځیدلي دي او مخې ته یې لوی سړک تیر شوی دي، عادي ترافیک هم د تګ او راتګ اجازه نه لري. 

د سفارت په ودانۍ کې ډیر کسان کار کوي ډوډۍ خوري او ویده کیږي چې په ندرت په ښار کې په عادي توګه ګرځیدالی 

 .وو هم د امریکا سفارت ته نژدي پروت عمومي دفترد ډنمارک او یو شمیر نورو هیوادونو او د ایساف  شي.

 ید څو سوه مترو په واټن د سفارت څخه پر یو څورلس پوړیزه ودانۍ د څو کلونو څخه کار جریان درلودي خو پای ته رسیدل

ارت د ( نیټه د ماشینګړو او راکټونو ډزې پیل شوي. کله چې د سف۰۳زکال د سپټمبر پر ) ۶۱۰۰. د دغه ودانۍ څخه د نه و

خطر االرام وږغږل شوو، د لوډسپیکر پواسطه خبرداري ورکول کیدي چې ډزې کوم د وسلو ټریننګ نه دي. یو بم پر 

و ځکه ن غیزناکه وه. د بریدګرو مخ خالص و. د طالبانو موقعیت پر لوړې ودانۍ افارت ولګیدي خو څوک یې ټپې نه کړيس

د امریکا پر سفارت ورځ څو نور ځایونه هم ځانمرګي بریدونه وشول. ودانۍ یې تر بلې ورځي په واک کې وه. په همدغه 

شو. د انګلیستان کلتوري مرکز د ځان مرګې برید او د وسلوالو طالبانو  رامینځتهوروسته درې اونۍ تر یو بل منظم برید برید 

 تلویزون کې انځورونه ټولې چې په شود ډزو ښکار شو. د انګلیستان کلتوري مرکز دومره زیات د طالبانو تر واک الندې 

 نړۍ ولیدل.

د دغو مسلسلو پیښو پر بنسټ د سرتیرو کورنیو په بهر کې باور نه درلودي چې افغان امنیتي ځواکونه به په یوازیوالي د 

د  چې طالبان کوالی شي ووکمزوری طالبانو د بریدونو مخ ونیوالی شي. پوښتنه دا وه چې امنیتي ځواکونه رښتیا هم دومره 

 شي.هیواد په پالزمینه کې دومره منظم بریدونه وکړای 

جمورریس، برهان الدین رباني د سولې د شورا د مشر په توګه  . حامد کرزي، پخوانیبم ځای شوی و بیا هم په لنګوټه کې

کیدالی شوای د سولې د خبرو  ځولی وای. نوموړي یو مهم شخصیت ونوموړی باید مخالفینو ته د سولې الس غ وټاکی.

 ي ټلوالي مشر او پخوانی ولسمشر، د شمالچې برهان الدین رباني یو تاجیک وجریان ته یې چټکوالی ورکړی وای. سره د دي 

 خو بیا هم هیله کیدله چې د پښتنو )طالبانو( سره د سولې خبري پیل کړای شي. و

چې نه یوازې ې  منفور شخص وول طالبان پښتانه دي، دوهم هغه دومره )ژ: لومړی خو ټول پښتانه طالبان نه دي او نه هم ټ

 .(وهم په مخ کې لوي خنډ ې د خبرو د پیل توان یې درلودي خو د سولې د خبرو د پیل د سول

حکومت څخه غوښتنه وکړي چې د ځان مرګو بریدونو په تړاو یو  یې د ایرن د روحانیاو غوښتل  نوموړی تهران ته تللی و

په کابل کې د طالبانو د سولې استازی د سولې د شورا په  توا صادره کړي چې ځانمرګي بریدونه ناروا وګڼل شي.داسې ف

. نوموړی عصمت الله نومیدي. د نوموړی پخواني سابقه دقیقه ن الدین رباني راتللو ته منتظر وځانګړي میلمستون کې د برها

 همدا ډول عصمت وزیر د هغه په اړوند د ښه والي سپارښتنه کړی وه.یال پخوانی مرستکنترول شوی وه او د طالبانو د دفاع 

چانس  لوالله مخکې هم د طالبانو د سولې د استازی دنده تر سره کړی وه. عصمت الله په ډیره اسانی سره د برهان الدین د لید

رهان الدین رباني کور دي چې سفارتونو ته نژدي د ب چې یوه مهمه سی ډي د ځان سره لري. پیدا کړي ځکه هغه ویلي و

وروسته عصمت الله د روغبړ له پاره برهان  لږ امنیتي چارواکو د نوموړي په لنګوټه کې ځای پر ځای شوی بم پیدا نه کړي.

الدین رباني ته الس اوږد کړي. عصمت الله سره ډیر کښته کړي چې ګواکې ډیر درناوي ورته لري نو ځکه د نوموړي 

ین رباني وجود ته دومره نژدي وه چې د بم د چاودلو سره برهان الدین رباني سمدستي مړ شو. دا پیښه لنګوټه د برهان الد

و خ مرستیال وزیر شکونه زیات شول د طالبانو پر پخواني دومره خطرناکه او جدي وه چې د سولې خبري په ټپه ودرولي.

. تر پیښې وروسته طالبانو (۶۱۰۲سرپرست معصوم ستانکزی اګست  ی)ژ: د دفاع وزارت اوسنهغه هم ډیر سخت ټپي شو

                                                           
Ryan Crocker - ۳۰۰ 
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. حامد کرزي  د ځانمرګو بریدکوونکو سره وه چې د پیښې تر شاه د چا الس و د برید مسولیت واخیستي خو بیا هم څرګنده نه

 .د سولې د خبرو کولو څخه ډه ډه وکړه

( نیټه د ۶۰زکال د اګست په ) ۶۱۰۰. د یو تریخ واقعیت وونو له پاره هم د وژنو لړۍ په ګرشک کې د محلي دولتي مقام

چې ډنمارکیانو غوښتل په  اعظم د خپلې دندې پر لور روان و. نوموړي د عدلي سیستم مهم سړی و ولسوالی څارنوال، محمد

نو ځکه د ګرشک قاضي د امنیت په وجه په  ړ کړي. مخکې څو قاضیان وژل شوی ووګرشک کې یو ښه عدلي سیستم حو

لښکرګاه کې اوسیدي. نو ځکه ستونزمنه وه چې محکمه په ګرشک کې دایره شي خو محمد اعظم غوښتل چې دا چاره جوړه 

د اعظم ووژل شو. د ډنمارکیانو له . او ډز یې وکړي چې محمسپاره د محمد اعظم څنګ ته تیر شولموټرسایکل  هکړي. دو

ی یو ځل بیا د ناکامی سره مخ شوو. د ښه عدلي سیستم جوړ ش بل مهم شخص په ډزو ووژل شو. خو دا امکان چېیو  پاره

دګر هیڅکه پولیسو ته همدغه ورځي په پای کې دغو دوو موټر سایکل سپرو د ولسوالي د شورا یو غړی مړ کړی خو بری

اره له پ ګرو د نیولووخت د برید چې زیات ووروښانه کولو له پاره روزل شوی  د وژنو دو محدود پولیس السته ورنغلي. څ

 څیړنې نه کیدلي.

( ۰۲. دوه مالیان او )، ووژل شوهه ادم خان اوسیدونکی ود اګست په میاشت کې د ولسوالي شورا دوه غړي چې یو یې د د

( غړو څخه لس تنه ووژل ۲۱د )کالو په موده کې د ولسوالي شورا  و. د دوه نیمس هم د اګست په میاشت کې ووژل شولپولی

 .شول

تر هرې وژنې  چې په ګرشک کې د مختلفو ډلو لګښت او د مرګونو شمیره په جګړکې درسته روښانه شي. دا ناممکنه ده

 وروسته غم او ارمانونه پټ دي چې پوهیدل یې ډیر ستونزمن دي.

چې  ( ډنمارکیان وژل شوی وو۴۶ه توګه )زکال د اکټوبر تر لومړی نیټې په ټولیز ۶۱۰۰د ډنمارکیانو د تلفاتو شمیره: د 

( تنه په جګړه او پاتې د انفجارونو، ځان مرګو بریدونو او یا په ۳۲( تنو څخه )۴۶و )( تنه په هلمند کې مړه وه. د دغ۳۰)

 ( سرتیرو د بدن یو۰۲، د )تنه سخت ټپیان وو( ۶۲. )( سرتیري ټپیان شوی وو۰۰۰ه توګه )په ټولیز ناروغي مړه شوی دي.

 یا څو غړي قطع شول. 

ې ناروغوحي راو یا لږه کچه روحي ناروغه شوه. ځیني کسان ژر روغ شول خو د ځینو سرتیرو سره ډیر سرتیري په لوړه 

د سایکلوژي انستیوت او د اغوس د پوهنتون پرفیسور ډورته بیرنتسن  ټول ژوند پاته شوه. د پوځ
۳۰8
( ګروپ لیږل ۰)اوم د  

رسیدل، سایکلوژیکي څیړنې پیل شوي. څیړونو کله چې سرتیري ډنمارک ته راو شوو ډنمارکي سرتیرو ژوره څیړنه وکړه.

( سلنه په جدي روحي ناروغي اخته شوی دي. سایکلوژیستانو ۲( میاشتي وخت وغوښتي وروسته څرګنده شوه چې تقریباً )8)

ارزونه وکړه چې د څیړونو پایلې د ټولو هغو سرتیرو په تړاو چې د عراق او افغانستان جګړو ته استول شوی دي، د تطبیق 

 ړ دي.و

( سرتیري د جګړو له پاره افغانستان ته ۰8۱۱( سرتیري عراق او تقریباً )۴8۱۱د دفاع وزارت د شمیرنې له مخې تقریباً )

. هغه سرتیري چې څو ځله د جګړې ډګر تان کې وولیږل شوی دي. د دغو سرتیرو څخه یو شمیر په عراق او هم په افغانس

 یري په جدي روحي ستونزو اخته دي.( سرت۲۱۱ـ  ۲۱۱ته لیږل شوی دي، د دوي د ډلې څخه )

په دي ډول د ډنمارکي سرتیرو د تلفاتو، ټپي کیدو او په روحي ناروغیو د اخته شوو کسانو په تړاو دقیق معلومات شتون لري 

تنو  (۳۰)شوی او نه هم معلومات شته. د پوځ د معلوماتو په اساس شک شته چې نه ده خو د افغانانو په باب هیڅ څیړنه 

( پیښو کې د ډنمارکي سرتیرو په واسطه بی ۰۴په ) .ملکي وګړو په وژلو کې ښکیل وو د هلمند والیت د ډنمارکي سرتیرو

( زکال د نومبر په میاشت کې د پاټرول د پوځي کمپ سره یو افغان بیګناه سړي ۶۱۰۰د ) .ملکي وګړي وژل شوی دي  ګناه

 وسه پورې روښانه نه ده چې دغهاد سرتیري د بی پروایې په پایله کې ووژل شو چې هغه سرتیري په قتل تورن شو. خو تر 

( ۰۳( ملکي وګړو کې )۰۰تو له مخي په )د پوځیانو د معلوما که یا؟ سرتیري به داسې تورن شي چې محکمې ته واستول شي

( تنه موږ ته را په ګوته کوي چې شکمن راپور ورکړل شوی ۰۳او د نورو په اړوند  دقیق معلومات نه شته. دغه ) لبان ووطا

ړې په یو پایکپ او یا میني بوس چې د موسی کال څخه د جګ( نیته د ماپښین له خوا ۳۰زکال د جوالی پر ) ۶۱۱۲د  دي.

کو په ښار کې د الوت قلعه ، د الوتکو په واسطه بمبارد شوو. د ډنمارکي پوځیانو لخوا د موسيې د وتلو په حال کې ووخت ک

د انګریزي ورځپاڼې، اڼدیپینډینټ  څخه غوښتنه وشوه چې بمبارد وکړي.
۳۰۹
موټر یوځل برید وکړي.  په حواله الوتکې پر 

میندې د یوې کورنۍ څخه وي. د ډنمارک ـ انګریزانو پوځي څارنوالي ( تنو مړو په مینځ کې نهه ماشومان او دوې ۰۳د )

                                                           
Dorthe Berntsen - ۳۰8 
The Independent - ۳۰۹ 
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. د ډنمارک پوځي مسول، الرس اولسلیو یوهینسن وښانه کولو له پاره څه ونه موندلڅیړونو د موضوع د ر
۳8۱
په موسی  

ږ ډزې وکړي نو مو، ځکه هوایې ویل چې دا طالبان وووپه ټینګار سره  د پایلو پر بنسټ څیړونود قلعه کې او د څارنوالي 

 هم د اصولو له مخې کړنه وکړه.

ړي چې د کورنۍ غ يپنځه کاله وروسته ډنمارکي ـ افغاني ژورنالیست، نقیب خواجه د څیړونو په پایله کې هغه سړي وموند

 ه. خواجه په خپل )هغه کیسه چې تر اوسه ویل سوی نه ده( نومي کتاب کې د هغه سړی د خولې څخه  ټولد السه ورکړی وو

ژورنالیست بریالي شو چې د نوموړی سړی کیسه د هلمند د پخواني مرستیال والي لخوا تایید  کیسه  په تفصیل بیان کړي ده.

ځکه د افغانانو په قول، انګریزي پوځیانو بخښنه غوښتي وه او یو زیات مقدار پیسي یې د تاوان په  ي. دوسیه وتړل شولکړ

 ډول عبدالحبیب ته ورکړی وي.

 . البته نامعلومهسیمو کې ملکي وګړي زیانمن شوی وو چې د ډنمارکیانو د مسولیت په صورت دا هغه معلوماتونه ووپه هر 

شمیري هم شته چې لویدیز پوځونه د عملیاتو څخه وروسته هغه څیړالی نه شي ځکه چې امنیت ته یې زیات خطر شته. په 

 نه تر سره شوی وي.چې د ډنمارکي پوځیانو په غوښت ومه دهبریدونو تلفاتو شمیره نامعلځانګړی توګه د هغو هوایې 

په جګړه کې دریم ګروپ د ډنمارکیانو مخالفین دي: د خطرناکه جنایې مجرمینو ګروپ، طالبان او نور وسلوال ګروپونه، او 

سته جالو څخه وروباالخره هغه بی مځکې بزګران چې د پیسو په مقابل کې د دښمن په لیکه کې والړ دي. د هغه ډراماتیکو جن

چې څومره طالبان ډنمارکیانو په موسی قلعه کې وژلي دي، د امریکایانو او نورو هیوادونو برخالف د ډنمارک دفاع وزارت 

د ډنمارک د دفاع وزارت دلیل د وژنو د شمیري د نه ورکولو  احتمالي شمیره هم نه ورکوي. )دښمنانو(د وژل شوو طالبانو

ډیر طالبان چې ممکنه وي، ووژل شي بلکې جګړه د عادي  هتان جګړه د دي له پاره نه ده چې څومرپه اړوند دادي: د افغانس

 وګړو له پاره د امنیت راوستل دي.

عمومي رپوټ ورکړل شي چې د دښمن شمیره څومره وه او په احتمالي هر ځل جګړې وروسته د مخالفینو په تړاو باید یو د 

ر ولوړپوړي پوځیان اټکل کوي چې په ګرشک کې د ډنمارکیانو په وړاندې طالبان او ن ډول څومره تلف او ټپیان شوی دي.

. دا شمیره ډیر زیاته ده، کیدالی شی غلطي ولري. طالبان هر وخت وروستۍ تالښ کوي چې ( تنه وو۳۱۱۱مخالفین تقریباً )

( تنه طالبان ۲۱ـ  ۶۲ل شي نو د )خپل مړي یوسي. تجربې ښودلي ده، هر ځل چې طالبان برید وکړي او مخامخ جګړه پی

وژل کیږي خو که هوایې برید ورسره ملګری وي، د طالبانو تلفات زیات وي. د افغانستان په جګړه کې انساني تلفات ډیر 

اقتصاد هغه مهم دلیل دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه جګړه پای ته  قیمتي تمامیږي. اقتصادي لګښتونه سرسام اوره دي.

زکال د ډسمبر په لومړی نیټه په خپله مهمه وینا کې چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې  ۶۱۱۹رک اوباما د رسوي. با

په تړاو وه، په امریکا کې بیکاری او اقتصادی بحران ته هم اشاره وکړه. بارک اوباما په تاکید وویل چې موږ د جګړو لګښت 

زکال تر وتلو پورې  ۶۱۰۰دي. د امریکا د کانګرس د محاسبې پر بنسټ د په عراق او افغانستان کې د پامه غورځولي نه 

 شوی دي. کرونه یو ډالرکیږي( ۲،۲۱( میلیارده کرونه )ژ: تقریباً ۶۴۱۱په افغانستان کې امریکایانو ته د جګړې لګښت )

ل میلیاردو س( میلیارده کرونه لګولی دي. د پورته ۰۱۱زکال تر پایه پورې ) ۶۱۰۰د افغانستان په جګړه کې ډنمارک د 

کرونو لویه برخه په ګرشک کې لګیدلي ده. )ژ: سوچ وکړی که یوازې د ډنمارک د جګړې لګښت د هلمند په والیت کې د 

 اقتصادي پروژو د جوړولو له پاره شوی واي اوس به هلمند د پرمختګ په کوم پړاو کې قرار درلودای؟( که د پورته پیسو

( اوسیدونکو د امنیت راوستلو له پاره پانګونه شوی وای نو ویالی شو چې د ۰۲۱۱۱دري پر څلور برخه د ګرشک د )

زکال د احصایې له  ۶۱۰۱( کرونه لګیدلي واي. د ۰۱۱۱۱۱زکال د وړی څخه به د هر ګرشکوال د امنیت له پاره ) ۶۱۱۲

  .( کرونه وو۲۱۱۱افغان کلنۍ عاید ) مخې د هر

ه دوران کې د دواړو لورو انساني تلفات او اقتصادي لګښتونه سرسام اوره مخ پر لوړیدو دي. د ډنمارکیانو د د جګړو پ

ال تر نیمایي ک ۶۱۰۱زکال څخه د  ۶۱۱۰د  .په حال کې ووامنیت د ښه کیدو د کال په جریان کې مسولیت په سیمو کې 

زکال د  ۶۱۰۰او ځانمرګي بریدونه هم لږ شوی دي. د ، اوس د هغه وخت په پرتله جګړه لږ ده پورې چې سخت حالت و

خو په بدل کې په زرګونه ماشومان )هلکان او نجونې( ښوونځیو ته تلل او هم ګي بریدونه ډیر لږ وو منی تر پایه ځانمر

انګونه پ روغتیایې اسانتیاو ته السرسي اسانه شوی وه. د انګریزانو څخه باید مننه وشي چې په ګرشک کې د روغتون له پاره

په ګرشک کې د څلورو پنځو  .ور اضافه کړي یې )والدي او نسایې( ځانګې ېنوروکړه، روغتون یې ورغاوه او د زیږیدون 

په  یکواو د وړو فابر پیدا کړي. د بانک څانګه پرانیستل شولاو تجارت رونق  لو په جریان کې  دوکانونه جوړ شولکا

 شوو.جوړولو پیل و

                                                           
Lars Ulslev Johannsen - ۳8۱ 
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و د ارماډیلو پوځي کمپ وتړي او د ګرشک د پاسنی برخې څخه یې ډیر سرتیري ښار ته راوستل هغه وخت چې ډنمارکیان

 ډیر ښه شو. ( په ژمې کې۶۱۰۰ـ  ۶۱۰۱د ) نو د ګرشک په ښار کې امنیت

 انګریزان او وروسته ډیر لږ پوځي رول درلودي. داکې الیت وباید په یاد ولرو چې د ډنمارک لږ شمیر سرتیرو د هلمند په 

ریزي کله به انګځکه چې د پوځي ستراتیژي لوری یې ټاکي. څو ځله ډنمارکیانو پالن ته بدلون ورکړی دي،  امریکایان وو

زکال  ۶۱۱۲ډیر کلونه یې وغوښتل چې د  پوځ اړ شو او کله به یې نوې موخه وټاکل او پالن ته به یې بدلون ورکړي.

ل الر پیدا شي. کله چې ډنمارکي او انګریزي پوځونه د هلمند والیت ته والړل، د واک د پیچلي رامینځته شوو ستونزو ته د ح

 وځي ستراتیژي ته بدلون ورکړل شو.جوړښت په تړاو یې هیڅ معلومات نه درلودي نو ځکه څوځله پ

جه شوو چې ډنمارکیان او د په لنډ مهاله موده کې مهمه دا وه چې پرمختګ باید دوامداره وی او هم وساتل شي. خو موږ متو

ناټو نور پوځونه د سیمو تر نیولو وروسته هغه دوباره پریږدي او مسولیت افغانانو ته سپاري. د افغانانو د پوځ شمیره د 

( تنو ته جګه شي تر ۶۲۱۱۱۱زکال پورې دا شمیره ) ۶۱۰۴خو باید تر  ( تنه وو۰۰۱۱۱۱زکال په جنوری کې ) ۶۱۰۶

 ( تنو ته ورسیږي.۳۲۱۱۱۱واد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د پوځ او پولیسو مجموعه به )وکوالی شي د ټول هیڅو 

د دومره لوي امنیتي پرسونل معاشونه او چلول ځانګړی ستونزه وه. که چیري افغانان ټول لګښت ورکړي نو د ټول عاید 

خ کیږي. نو په همدغه دلیل ډیره مهمه وه ( سلنه باید ورکړل شي چې په دغه ترتیب د هیواد اقتصاد د ماتي سره مخام8۱)

زکال وروسته کله چې لویدیز پوځونه ووزي، بیا هم باید د افغانانو سره په دغه تړاو مرستو ته دوام ورکړل  ۶۱۰۴چې تر 

شي. د لویدیزو هیوادونو له پاره هم دا ډیري پیسي دي ځکه همدا اوس په بودجه کې کمبودي لري. کیدالی شي چې حامد 

او ناټو د امنیتي ځواکونو د جوړولو څخه ډه ډه وکړي خو دا د کابل له پاره نوره هم ستونزمنه ده چې طالبان او نور  کرزي

 وسلوالو مخالفینو ته ماتي ورکړي.

زکال  ۶۱۱۹. د اګست تر میاشتي پوري د اساسي بدلونونه رامینځته شول ېزکال په جریان کې د هلمند په والیت ک ۶۱۰۶د 

( تنو ته را ۲۱۱۱( تنو څخه تقریباً و )۶۱۱۱۱د امریکایي پوځیانو شمیره د )په هلمند کې شوو پاتي پوځونه ووتل. د رالیږل 

دا یوه ال ځوابه پوښتنه وه چې ایا د افغان امنیتي ځواکونو اضافه کسان به د امریکایانو د جګړي قوت، تکنالوژي  کښته شوه.

( برتانوي سرتیري، ۹۱۱۱کایانو د پاته پوځیانو په ګډون افغاني ځواک کې )د امری او سازماندهي تشه ډکه کړي که یا؟

 .یوادونو تیت و پرک سرتیري پاته وو( ډنمارکي سرتیري او لږ و ډیر د نورو ه۲۲۱)

زکال تر مني دوام وکړي تر څو بارک اوباما د دوهم ځل له پاره ټاکنې وګټي. د  ۶۱۰۶د امریکایانو د سرتیرو وتل باید د 

اما له پاره ډیره مهمه وه چې د امریکا ولس ته ثابته کړی چې امریکایي سرتیري د افغانستان څخه کورونو ته راستنیږي. اوب

زکال د پنتاګون )د امریکا د دفاع وزارت( څخه غوښتنه وکړه چې پر داسې یو پالن کار وکړي چې د  ۶۱۰۰سپینې ماڼي په 

 ناخوښي جګړې څخه برابر شي. تان دنورو سرتیرو د ایستلو امکان د افغانس

په همدي توګه انګریزانو هم هڅه کوله چې په هلمند کې پوځونه لږ کړي. انګریزانو نه غوښتل چې په یوازې توګه د نا ارامه 

( زکال پورې مسولیت ۶۱۱۹هلمند والیت د امنیت مسولیت پر غاړ واخلي لکه د امریکایانو د اضافي پوځونو تر راتلو تر )

، موخه یې دا وه چې زکال د مني څخه بحثونه پیل کړی وو ۶۱۰۶نګریزانو پر غاړه وه. ډنمارکي سیاستوالو هم د یوازې د ا

 کال کې لویه شمیره سرتیري وباسي.ز ۶۱۰۳په 

د ټولو ناوړه امنیتي شرایطو برسیره افغانانو ته نوی دنده هم ور د غاړې شوه. هیڅ داسې عالیم نه ښکاریدل چې د فساد په 

 نې چې ولسونه ورباندې باور وکړي.مخنیوي کې پرمختګ وشي او داسې یو حکومت خلکو ته ور وپیژ

زکال د وړي په موسم  ۶۱۰۰( ډلې مشر، ینس ریس باور نه درلودي چې د ۰۰)یولسمې په ګرشک کې د ډنمارکي پوځونو د 

قتلونو موږ ته ستونزې جوړی کړی چې موږ د خو هغه باور لري چې دغو  کې د قتلونو بهیر به د امنیت له پاره ګواښ وي.

باور او د فساد څخه تر یوې کچې پاک دولتي سیستم جوړ کړو. نوموړی ډګروال د لویدیزو هیوادونو د مالیم پالن د عملي 

  کولو له پاره اندیښنه درلوده د بیلګې په توګه: ښه افغان حکومت او د اقتصاد پرمختګ.

یت عملیاتو امن ولو له پار یوو. موږ د دغې دندې په اجرأ کې وړتیا لرو خو یوازې په جنګيموږ د جنګي عملیاتو د تنظیم» 

نه تأمینیږي. ځیني کسان وایې چې د افغانستان حالت به نور خراب شي، خو زه داسې فکر نه کوم. ډګروال ینس ریس پوښتنه 

 «بریالیتوب تر السه کړو؟حکومت په ګډه تالښ وکړي، کیدالی شي چې کوي: که دغه ټوله اپارات او 

کې د کلنۍ ارزیابي انګازې  وخو نوموړي ډګروال د دفاع وزارت د څارګرې ادارې د ارزیابي په پرتله خوشبینه وه. په عوام

 زکال په منی کې د ښه راتلونکي امید نه درلودي. ۶۱۰۰د 



۰۳۱ 
 

د افغانستان امنیتي ځواکونه او سیاسي  د امکان څخه لیري بریښي چې: »څارګرې ادارې په رپوټ کې لیکلي وود ډنمارکي 

زکال د پای ته رسیدو سره د دغه دروند مسولیت تر عهده ووتالی شي. وسلوال مخالفین به د افغانستان  ۶۱۰۴بنسټونه به د 

 «تر پای ته رسیدو کمزوري نه شي. زکال ۶۱۰۴په جنوبي او ختیزو والیتونو کې د 

. په رپوټ کې ډنمارکیانو مخکي معرفي کړی وو، د ډیرو اندیښنو څخه ډک ووچې  د څارګرې ادارې پورته رپوټ تر هغه

د دفاع وزارت څارګرې ادارې د مجرمینو د جال شتون په ګرشک کې د نا ارامیو سرچینه ګڼل شوی ده کوم چې د مځکو، 

 تونزمن کړی دي. خو طالباناوبو او نشه ای توکو په تړاو جنجالونه رامینځته کیږي او ژوند یې د عادی بزګرانو له پاره س

 رو باندې بریدونو ته دوام ورکوي.د ډنمارکیانو او نورو بهرنیو سرتی

نشه ای توکي لویه ستونزه ده. د افغانستان امنیت په لویه کچه د نشه ای توکو د تولید په کموالي اړه لري. نشه ای توکي د 

په ځانګړی توګه د ډنمارکیانو د مسولیت په  خړو باعث ګرځي.قاچاقبرانو، قومي مشرانو او قومونو تر مینځ  د خونوړیو ش

. د ګرشک په سیمو کې د کوکنارو کښت د دو کالو په جریان ډیر کړکیچن شول زکال په پای کې حاالت ۶۱۰۰سیمو کې د 

د تریاکو کې په نوموړي کال  .( میلیونو کرونو ته جګ شوو۰۱۱اً )( سلنه زیات شو او د حاصالتو عایدات یې تقریب۳۶کې )

د کرکښت مځکې په تقریبي ډول د ټول هیواد په کچه د تریاکو لس سلنه تولیدول. په زړه پورې دا وه چې د ټول هلمند په 

ریاکو ( سلنه کښته شوو نو ځکه دګرشک ولسوالي د لومړی ځل له پاره د ټول هیواد په کچه د ت۹کچه د تریاکو کرکښت )

 .لویه تولیدونکي ولسوالي شول

کال کې د تریاکو تولید  ۶۱۰۶ته شمیري د ملل متحد د رپوټ په اساس وي. نړیوالو سازمانونو وړاندوینه وکړه چې په پور

څخه څرګندیږي چې ډنمارکیانو د نشه ای توکو د کار و باریانو په وړاندې ټینګه مبارزه  ونور هم زیات شي. د پورته معلومات

  البانو د توان قابلیت ټاکي. د ډنمارک د پرمختیایې چارو وزیر، کریستین فریستریاک په سیمه کې د واک او ط کړی.نه وه 

بک 
۳8۰
د تریاکو د تولیداتو د زیاتیدو له پاره کیدالی شي ډیر دالیل »د پورته رپوټ په اړوند خپله اندیښنه داسې بیان کړه: 

به وي. مبارزه یوازې سیاسي او پرنسیپي شتون ولري. خو که په دغه ډول دوام وکړي نو د خراب امنیت د عالیموڅرګندوی 

 «ه وشي.هم باید په لوړه کچه مبارز ېنه ده بلکې د نشه ای توکو د پیسو په وړاند

ل نشه ای توکو د تولید په مقابد دي له پاره چې د د ډنمارک د پرمختیایې چارو وزیر، کریستین فریس بک وړاندیز وکړی: 

اید د افغانانو سره مرسته وشي یانې د پرمختیایې چارو سره مرستې زیاتي شي تر بافغانان موثره  مبارزه وکړای شي کې 

ستونزه دا ده چې د څو کلونو را په دیخوا پر دغه  څو په قانوني توګه کار پیدا کړي او د قانوني موادو تولید زیات کړي.

ک اله تخمونه او کیمیاوي سره د ډنمارستراتیژي کار جریان لري خو مثبتي پایلي نه لري. په ګرشک کې بزګرانو ته څو ک

 له خوا رایګان ویشل کیده خو په بدل کې السلیکونه وکړه چې کوکنار به نه کري خو بیا یې هم کوکنار کرل.

( برابره تر غنمو لوړه وه. نو ځکه بزګرانو د ډنمارکیانو مرستې هم تر السه کولي خو ۰۰زکال کې د تریاکو بیه ) ۶۱۰۰په 

هغو سیمو کې کرل چې د نشه ای توکو قاچاق وړونکو او طالبانو واک چلیدي خو هغه وخت چې ډنمارکي او کوکنار یې په 

د سیمې څخه یو افغان مځکه وال، حاجي جمعه و  نور پوځونه د ګرشک د ښه امنیت په خاطر د دوي د سیمو څخه ووتل.

زه کوکنار کرم او ډیر هم خوشاله یم چې کوکنار کرم. زه په هغه ځای کې کوکنار کرم چې د »وکړي:  نرسنیو داسې بیا

 «ړنګولو امکان یې نه شته.

زکال د جنوري په میاشت کې د ډنمارک صدراعظمې، هیله تورنینګ سمیت  ۶۱۰۶د 
۳8۶
په هلمند کې د ډنمارک سرتیرو  

 ستونزه ده خو هغه یې د ډنمارکیانو ستونزه ونه ګڼله.څخه لیدنه وکړه. نوموړې ومنل چې تریاک لویه 

. موږ د پیل راغلي نه یو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو  موږ هیڅکله افغانستان ته د دي له پاره»:هصدراعظمې وویل

دو موجو د صدراعظمي موقف د تریاکو د تولید په تړاو د  «چې ترهګري له مینځه یوسوویو څخه د دې موخې له پاره راغلي 

امنیت له پاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او بدلون یې هم لویه ستونزه ده، نو  واقعیتونو سره سر نه خوري ځکه د تریاکو تولید د

څارګرې ادارې د خطر   دایمې مبارزه ورسره وشي خو د طالبانو ستره مالي سرچینه هم ده. د دفاع وزارت دباید  ځکه

په مني کې جوړ شو، راغلي دي چې په دومداره توګه د سیمه ایزو مشرانو تغیر او  زکال ۶۱۰۰رپوټ په ارزونه کې چې د 

د ولسوالي د مشرانو له پاره د زده کړو کمښت، د کارمندانو کمبود او پراخ اداري فساد لویې  تبدیل هم لویه ستونزه ده.

 مقابله وکړي. ستونزې جوړی کړی دي چې د سیمه ایزو واکدارانو )قوماندانانو( او طالبانو سره

زکال را وروسته څلور ولسواالن، څلور د پولیسو قوماندانان، دوه ښارواالن  ۶۱۱۰. د واقعیتونو خراب لید لوری څرګندولو

د کلونو په اوږدو کې د پوځیانو او ملکي کارکوونکو په ګډون د  .ارنواالن په ګرشک کې ووژل شولاو زیات قاضیان او څ

                                                           
Christian Friis Bach - ۳8۰ 

Schmidt-ThorningHelle  - ۳8۶ 



۰۳۰ 
 

راتلونکي باندې د باور له پاره چارې تر سره کیدلي. د ګډې مفکورې اصطالح د ډنمارک د ښه حکومتوالی، ثبات او پر 

 سیاستوالو او افسرانو په مینځ کې د ورځي د موډ په کلمه بدله شوی وه. جنرال یسپر هیلسیو
۳8۳
د افغانستان د ډنمارکي  

زکال اګست میاشتي پورې درلودي تر څو د نوموړي په  ۶۱۱8زکال د اکټوبر د میاشتي څخه تر  ۶۱۱۶پوځونو مسولیت د 

عوض تیم سلوت ینسن
۳84

یسپر هیلسیو ګډه مفکور یو کمزوری نقطه ګڼي. نوموړی د اندریس فوک نن هم  مقرر شو.  

 .کې د هدفمند سیاسي کارغوښتونکي وه توګه د کلونو په اوږدو څخه د ډنمارک د صدراعظم پ غاسموسن 

( متره منډه وکړه. ۴۱۱د ملي ستراتیژي په کچه ) اندریس فوک غاسموسن»وند وایې: یسپر هیلسیو د خپلې ارزونې په اړ

چې  ( متره یې عادی تګ وکړي. ما یو قوي صدراعظم غوښتي۰۱۱( متره منډه وکړه خو وروستې )۳۱۱نوموړی لومړی)

 « یې پرانیستي واي. د ملکي پروژو د پیاده کولو د سطحي خبرو په مینځ کې د پوځي ـ ملکي عمل الر

ظم . که په صدراعکنسرویټوو( ګوند په خاطر پریښودلمبارزه د ځان ساتو )صدراعظم دغه  »ینس یسپر داسې ادامه ورکوي: 

منډه یې ( متره ۴۱۱) پورهبرخه واخیسته بلکې دا وه چې  کې کمزورې نقطه ولټوو دا نه وه چې د افغانستان په جګړه کې

 «حالت ډیر ښه واي.به نوموړي کوالی شوای چې په ډیره لوړه کچه د ډنمارک د فعالیت اغیزه وښندي. نن  .کړه ونه

ی د ناټو اوسني مشر او د ډنمارک د وخت صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د جنرال یسپر هیلسیو د ارزونې سره همږغ

 نه دي. 

چې په ټوله موده کې د پوځي او  ملکي ګډ  ادعا په کلکه ردوم. دا ډنمارک و زه د جنرال» اندریس فوک غاسموسن وایې: 

تر څو دغه مفکوره د ناټو په ستراتیژي بدله شوه. په پیل کې د مفکورې په  ه رامینځته کړه او همیشه مخکښ وکار مفکور

زکال په سرمشریزه غونډه کې د لومړی ځل له پاره لومړنی ټول  ۶۱۱۲و موږ د ناټو د وړاندې مخالفتونه رامینځته شوه خ

زکال را وروسته د پوځي او ملکي ګډ کار  ۶۱۰۱مخالفت مات کړي. زه د ناټو د سرمنشي په توګه ډیر خوښ یم چې د 

منډه وکړه تر څو د خپل  مفکوره  د ناټو په نوي ستراتیژي کې مرکزي ځای لري. نو ځکه ما تر موخې رسیدلو همیشه

دې نیولي فعالیتونه تر څار الن پایله را په برخه شوه. ما په دوامداره توګه په افغانستان کې په ټولیزه توګه هغوښتنې سره سم

زه د  چې څنګه به پای ته ورسیږي. بخت مي داسې دی چې اوس هم باید د ناټو د سرمنشي په توګه هر څه وڅارم. وو

 «پایلې را په برخه شي. کې ور سره وم نو هیله مې ده چې ښېولو ستراتیژي په جوړ

)د شوراوک پوځي کمپ(د افغانانو د راتلونکي له پاره دي. په دغه مرکز کې په هلمند کې د سیمې د ټرینینګ لوی مرکز 

( ۰۴۱۱یرو هر ګروپ )افغانانو ته د اتو اونیو له پاره د بهرنیو ښوونکو لخوا ټرینینګ ورکول کیږي. د نویو جذب شوو سرت

ه خو شرایط په زړه پورې ن تنه وي چې د ښوونکو له پوځي ټرینینګ، د بشري حقوقو او عدلي قوانیو تدریس ورته کیږي.

( ۳۱ر )ډیر ژ ( تنو پورې په یوه خیمه کې بیدیږي او پرته د پوځي ټرینینګ څخه نور ازاد فعالیتونه نه شته.۰۴۱دي. تر )

وسایلو کمښت هم شته. پوځي بوټونه )موزي( نه وي نو ځکه  وتي.د یونیفورم، وسلو او نورو اړوندسلنه سرتیري دوباره تیښ

 نوی جذب شوی سرتیري تر څو اونیو په خپلو عادي بوټونو او چپلکو کې ګرځي.

د افغان سرتیرو د ټرینینګ مرکز وي چې د ډنمارکیانو او نورو بهرنیو کې د هلمند شورابک پوځي مرکز به په راتلونکي 

شي. د  یورته تدریس وشي تر څو افغان سرتیري تیار کړي چې د امنیت تر عهده په مستقالنه ډول ووتالبه پوځیانو له خوا 

ً ) زکال په پای کې ۶۱۰۶ ً ) نویو افغان سرتیرو ته تدریس کولو ( تنو ډنمارکي ښوونکو۹۱تقریبا ( ډنمارکي ۲۱او تقریبا

 .په مرکز کې تر الس الندې نیولی ووښکاري او د شنا سرتیرو د پولیسو د ځانګړي عملیاتي ډلې ټرینینګ د لښکرګاه 

زکال د ډسمبر په میاشت کې د ډنمارک د دفاع وزیر، نیک هیکروپ  ۶۱۰۰د 
۳85
پریکړه وکړه چې ځانګړی سرتیري باید  

ده نه شي چې سرتیري د کومو عدلي قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. د دفاع وزیر ډیره حرکت ونه کړي تر څو چې څرګن

اندیښنه درلوده چې ډنمارکي سرتیري په داسې شرایطو کې راښکیل نه شي چې د بشري قوانینو سره په مخالفت کې وي کوم 

ي، ټرینینګ کړي او تدریس ورته وکړ چې په عراق کې پیښ شول. د ډنمارک ځانګړي سرتیري نه یوازې باید افغان سرتیري

 م فعاله ونډههاو دمخالفینو د نیولو په پروسه کې ډنمارکي ځانګړي سرتیري باید د افغانانو سره په جګړه ایزو عملیاتو  بلکې

 زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. واخلي ځکه ډیر رپوټونه شته چې په افغان

موږ باید بشري قوانینو ټولې برخې په کلکه رعایت کړو. موږ د عراق په څیر » د دفاع وزیر د پولیټکن ورځپاڼې ته وویل: 

باید بی پروایې ونه کړو. په همدغه خاطر د عملیاتو د قوماندي مرکز اوس د کار حقوقي جهت ځانګړی کوي، سره د دي 

                                                           
Jesper Helsø - ۳8۳ 

Tim Sloth Jørgensen - ۳84 
Nick Hækkerup - ۳85 
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یدالی شی یوازې د مشاور رول چې ډنمارکیانو په عملیاتو کې ونډه اخیستي ده. د دفاع وزیر موخه دا وه چې ډنمارکیان ک

 «ولري. سره د دي چې دغه موډل د عراق موډل ته ورته دي خو د عراق د موډل څخه باید ګټه وا نه خیستل شي.

پاره تیاري ونیسي، په عملیاتو کې ورسره   ښکاري ډنمارکي سرتیري ورسره شته چې د عملیاتو له» د دفاع وزیر وویل: 

)تاسو زموږ سره زنداني ارزونه کوي. خو دا افغانان دي چې دروازه په لغته وهي او وایي:  دي او تر عملیاتو وروسته یې

 «یاست(.

یو بله لویه ستونزه داوه چې بهرني سرتیري او سیاستوال په لویه کچه د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ټرینینګ په وخت 

کې خپله  چې په ډیرو حاالتو کونو په مینځ کې نفر پیدا کړی وواکې وژل کیږي. په ځانګړي توګه طالبانو د افغان امنیتي ځو

 .لور ور اړوله او مړه به یې کړل وسله د بهرنیو سرتیرو او ښوونکو پر

هغه سرتیري چې نوی به جذب شول، د دوي په مینځ کې ډیره عادی خبره وه چې خپل یونیفورم په بازار کې وپلوري تر څو 

یل د په همدغه دل کړي نو ځکه څو ورځي وروسته به د نوي یونیفورم د غوښتلو له پاره راغلل. د خپلو اوالدونو نفقه برابره

ن افغانان یګټه ورڅخه اخیسته. دا یوازي خا چې ډیر وخت وسلوالو مخالفینو یونیفورمونه په بازار کې موجود ووسرتیرو ډیر 

 رپوټ لیکلاړوي. د افغانستان په ختیز کې د امریکایي کوماندو له خوا یوپټ  نه دي چې زموږ پر لور د ټوپک خوله را

. په رپوټ کې ویل شوي دي چې د کلتوري زکال د جنوري په میاشت کې نیویارک ټایمز خپور کړي ۶۱۰۶چې د  شوی وو

تیرو او ري پر لویدیزو سرتوپیرونو په وجه د لویدیزو او افغان سرتیرو تر مینځ شخړه پیښه شي نو هغه دي چې افغان سرتی

 یا ښوونکو ډزې وکړي.

کال ز ۶۱۰۰و په موده کې د او یا سرتیرو په ډزو د څلورو کلن ( بهرنیان د افغان پولیسو۲8رپوټ هغه وخت جوړ شو چې )

ر زکال د اکټوبر ت ۶۱۱۹. دغه وژنې په مختلفو پیښو کې رامینځته شوي او زیاتره یې د د مي تر میاشتي پوري ووژل شول

کله چې رپوټ د رسنیو السته ورغي په همدغه وخت کې یو افغان سرتیري څلور فرانسوي  میاشتي وروسته پیښې شوي.

 ( تنو ته جګه شوه.۲۶. نو ځکه د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمیره )وژل او یو زیات شمیر یې ټپیان کړلسرتیري و

شاء کولو په شرط داسې وویل: زموږ ډیر سرتیري غله، درواغجن یو افغان ډګروال نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د نوم د نه اف

او په نشه ای توکو محتاط کسان دي. خو امریکایان یې هم سخت بی شرمه او داسې په ځان مغروره چې نورو ته په ټیټه 

 خپلو احساساتو پر بنسټ عمل کوي. سترګه ګوري، وګڼل. ډګروال وویل چې په دواړو لورو کې پوځیان د

 ونه،د پیښو علت ډیره خپره شي. کې چې زه ډار لرم چې ډیر ژر به دغه ستونزه په کښته درجه پوځیانو ل اضافه کړلډګروا

 .پوټ د پیښو بل انځور ترسیم کړی ووخو رلبانو شتون په امنیتي قوتونو کې لیکل کیږي غلط فهمي او یا د طا

 وګڼلي چې د اندیښنې وړ نه دي. امریکا او ناټو پورته ادعا رد کړه دا یې ځینې محدودې پیښې

په لویه کچه رامینځته کیږي چې د رپوټ له مخې ډول ارک ټایمز د رپوټ له مخې مرګوني اختالفات په سیستماتیک ویید ن

 دغه ډول پیښې په موډرنو جګړو کې بالکل نوی پدیده ده. خو په رپوټ کې د طالبانو رول لږ ګڼل شوی دي.

  



۰۳۳ 
 

 شپاړسم څپرکۍ

 

 څخه ليري جګړهد انتظار 
 ۶۱۰۶ تر  ۶۱۰۰ کال 

(: فتح بل ۶۱ـ  ۰۲زکال د فبوري )۶۱۰۰د 
۳86
نداني شو او د بنګازيزټیر 

۳8۰
 ښار د مخالفینو لخوا ونیول شوو.  

 .: ناټو د برید ډول پالنونه رد کړل ۶۲زکال د فبوري ۶۱۰۰د 

 .تصویب کړل نه: د امنیت شورا پر لیبیا بندیزو ۶۲زکال د فبوري ۶۱۰۰د 

: فایټر وینګ سګریودسټروف  ۴زکال د مارچ ۶۱۰۰د 
۳88
چې پر لیبیا باندې د هوایې بریدونو پالن جوړ  ته وویل شول 

 کړي.

انتقالي شورا زکال د مارچ پنځمه: ۶۱۰۰د 
۳8۹
 چې د لیبیا یوازني قانوني واکداره شورا ده. اعالن کړل 

پر شاه  وسلوال دوباره بنګازي ته الف. مخدونه وکړلځونو کلک بری( پورې: د قذافي پو۰۳ـ  ۰زکال د مارچ د )۶۱۰۰د 

 چې د موږکانو په ډول به یې ووژني. والړه او قذافي تهدید کړل

 : د عربي هیوادونو شورا د ملل متحد څخه غوښتنه وکړه چې پر لیبیا هوایې بندیزونه ولګوي. ۰۳زکال د مارچ ۶۱۰۰د 

لویکه غاسموسن د بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې پالن شوي  : د ډنمارک صدراعظم، الرس ۰۴زکال د مارچ ۶۱۰۰د 

اوږده غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزیرې، هیلري کلینټن په پاریس کې د عربي هیوادونو د مشرانو سره په غونډو لګیاه وه 

 چې د هوایې بریدونو د ګډون له پاره یې قانع کړي.

ړه وکړه چې د امنیت د شورا موافقه تر السه کړي تر څو د ملکي وګړو د : بارک اوباما پریک ۰۲زکال د مارچ ۶۱۰۰د 

 نجات له پاره د لیبیا پوځونه بمبارد کړي.

: د ډنمارک صدراعظم، الرس لویکه غاسموسن خبر ورکړي چې په قوي احتمال به یوه پریکړه ۰۰زکال د مارچ ۶۱۰۰د 

 وشي او ډنمارک به په عملیاتو کې ونډه واخلي.

پر پریکړه بحث پیل  8۹( پریکړه تصویب شوه. د ډنمارک پارلمان د ب ـ ۰۹۰۳: د امنیت شورا )۰8ال د مارچ زک۶۱۰۰د 

کړي خو د ډنمارک لومړی الوتکه د شپې ناوخته د سیګونیال 
۳۹۱
په هوایې ډګر کې چې په سیسیلین 

۳۹۰
کې واقع دي،   

 مځکې ته راکوزه شوه.

 ۰۲پریکړه د رایو په اتفاق تصویب شوه او د ډنمارک شپږ اف ـ  8۹: د ب ـ ۰۹زکال د مارچ ۶۱۰۰د 
۳۹۶
الوتکې د  

 سیګونیال هوایې ډګر ته ورسیدې او خپل اماده ګې یې اعالن کړه.

 فضاء الوتنه وکړه خو بمبارد یې ونه کړي. د لیبیا پروتکو لاډنمارکي : ۶۱زکال د مارچ ۶۱۰۰د 

 : ټریپولې ازاد شو.۶۳د اګست زکال ۶۱۰۰د 

                                                           
Fathi Terbil - ۳86 

Benghazi - ۳8۰ 
Fighter Wing Skrydstrup - ۳88 

NTC - ۳8۹ 
Sigonella - ۳۹۱ 

Sicilien - ۳۹۰ 
16-F - ۳۹۶ 



۰۳4 
 

: معمر قذافي په سیرتي  ۶۱زکال د اکټوبر ۶۱۰۰د 
۳۹۳
 او ووژل شو. کې ونیول 

 : د ناټو عملیات په رسمي ډول په لیبیا کې پای ته ورسیدل. ۳۰زکال د اکټوبر۶۱۰۰د 

( کلن وکیل د لیبیا په ۴۰دغه ) فتح ټیربل هیڅوخت پرته د پیکه دار خولي او یا د پارتیزانانو د دستمال څخه ځان نه ښودي.

چې د معمر قذافي پر ضد په پټه ډیرو مخالفینو شتون  ار، بینګازي کې پیژندل شوي شخص و. دا هغه ښار ودوهم لوي ښ

 درلودي.

ښودي. د نوموړي  الفت د معمر القذافي د رژیم سرهچې پرته د ډار څخه یې خپل مخ ه حقوق پوه یو د هغو کسانو څخه ودغ

خت تیر کړی دي، وکې چې د ابوسلیم په زندان کوم چې په پالزمینې ، تریپولي  هغو کورنیو پاتي کسان وو په مشتریانو کې د

( کیلومتره واټن لري. په دغه زندان کې امنیتي چارواکو زیاتره هغه کسان چې د ۲۲۱. پالزمینه د بنګازي د ښار څخه )وو

ړاندې بغاوت وکړي بندیانو د غیري بشري ظلمونو په و کې  زکال ۰۹۹۲په  .، راټول کړی وويرلودرژیم سره یې مخالفت د

 ته په دسته جمعي مړستون کې ښخ شول. په دغواو وروس ( کسانو زیات زندانیان ووژل شول۰۱۱۱. تر )نو ټول ووژل شول

کلونه کوښښ وکړي چې اصلي مسولین پیدا  نو ځکه هغه ډیر ر کسان د حقوق پوه د کورنۍ غړی وووژل شوو کسانو کې ډی

دامنیتي چارواکو  او محکمه کړي. د نوموړي د پورته کوښښونو په خاطر حقوق پوه څو ځله زنداني شو او په دوامداره توګه

 .تر څار الندې وو

نبې په ورځ ( نیټه د پنجش۰۰او الریون په ) يزکال د فبوري په میاشت کې نوموړي د یو الریون پالن جوړ کړ ۶۱۰۰د 

 يالریون کوونکي د امنیت پیښه شوی وه.دایر شو. د الریون ورځ په دقیق ډول هغه ورځی ته ورته وه چې پنځه کاله وړاندې 

د الریون موخه د هغه  نو ځکه دغه ورځ د نفرت او خرابي ورځي په نوم یاده شوه. پولیسو سره په شخړه کې ښکیل شول

د مړو زندانیانو د کورنیو  یم په زندان کې تیره شوی وه. په الریون کې په لویه کچهخونړي ورځی یادونه وه چې د ابوسل

غه ملګرو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ه فتح ټیربل او د د رژیم سره په ډاګه کړي.یې چې خپل مخالفت  غړي وو

 کړي. پورخهم او په انټرنیټ کې  خبر یو او بل ته واستوي د الریونبریښنایې پیغام په واسطه 

تر الریون دوې ورځي وړاندې امنیتي پولیس د فتح ټیربل کورته ورغلل. نوموړي یې د بنګازې د پولیسو مرکز ته یووړ او 

همدغه خاطر حقوق پوه  لیسو هڅه وکړه چې نوموړي قانع کړي. پهپو هلته یې پوښتنې او ګرویږنې ور څخه پیل کړي.

 ونړی پیښه بدل شي. خبرداري ورکړي چې الریون کیدالی شي په خ

کیدو د  ( کسان د ودانۍ مخې ته د حقوق پوه د زنداني۲۱۱د فتح ټیربل د زنداني کیدو اوازې ډیر ژر خپرې شوي. نژدي )

یون کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول، پولیسو د اوبو په شیندولو، وهلو او ټکولو ر. الاعتراض له پاره راټول شول

کوونکو د ډبرو په ویشتلو دفاع کول، زیات شمیر ټپیان شوه خو نا ارامي زیاته نه شوه. د الریون په ورځ پیل وکړي. الریون 

( ۰ر لږه )ته هم وغځیدل. په بنګازې کې ډزې وشوي او لږ ت نو( نیټه الریونونه نورو ښارو۰۰زکال د فبوري په ) ۶۱۰۰د 

نو ته ړي شخړې رامینځته شوي. د مړو شمیره سلګو. وروستۍ ورځي هم ډیر زیاتي خونالریون کوونکي ووژل شول

 ، د نا ارامیو څپې ساعت په ساعت کې مخ پر ډیریدو وي.ورسیدل

ې مخ په . د جګړې څپلسانی سره وسلو ته السرسي پیدا کړپه بنګازې کې په جوپو جوپو سرتیري وتښتیدل نو خلکو په ا

څو سوه محدود سرتیري پاته شوه او د ښار په لوی پوځي مرکز، کاتیبا  ي او هم پر شاه تللي. په پای کې د قذافي وفادارهدوړان
۳۹4
. سرتیرو یوازې د ځان د دفاع په شوی سرتیري د تورې افریقا څخه وو . د سرتیرو په مینځ کې کرایهکې راټول شول 

 کولې چې د پولیسو مرکز ته رانژدي کیدل.خاطر پر الریون کونکو هغه وخت ډزې 

( کلن مهدي ضیو ۴8یټه )( ن۶۱د فبوري پر )
۳۹5
 پهلیک  د سوری څخه یو لیک ور ټیل وهي. دنډې د دروازې ود خپل ګا 

پاکټ کې د تیلو د انجنیر وصیت نامه پرته وه. وروسته نوموړي د کورنۍ د موټر اشترنګ ته کښیناستي. د موټر په ټول 

یولو له پاره کبانو نتوګه د ناقانونه په توګه  چې خلکو په معمولي ې بوتالن او یو کوچني بمب پروت ووبکس کې ډیر ښیښی

ن په وخت . د ماپښیوو هنښه وسله د کبانو نیولو بموکله چې په الریون کې شخړه رامینځته شوه، د خلکو  ګټه ورڅخه اخیسته.

یون ونړوله او الر. انفجار عمومي دروازه ز، کاتیبا عمومي دروازې ته ورسولود تیلو انجنیر خپل موټر د پولیسو د لوی مرک

 کوونکي د پولیسو لوي مرکز ته ننوتل او د بنګازې د پولیسو وروستۍ لوي مرکز یې تر ولکې الندې راوستي.

                                                           
Sirte - ۳۹۳ 

Katiba - ۳۹4 
Mahdi Ziu - ۳۹5 



۰۳5 
 

د انجنیر لور د نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو ته په مرکه کې خپل پالر ډیر ارام سړی وګڼي. نوموړي د خپل دغه کړنې 

 چې د خپل شهادت دلیل یې وړاندې کړي وي، پری نه ښودي. کومه لیکلي دلیل او یا داسې ویډیو

زکال د مارچ تر لومړی نیټې د لیبیا دریم غټ ښار، میسراتا  ۶۱۰۰د 
۳۹6
شو. د لیبیا په  د خلکو په واسطه ازاد کړل 

. د نفوسا په سلګونو الریون کوونکي ووژل شولاو  فین سخت وځپل شوللپالزمینه، تریپولي کې مخا
۳۹۰
 په غرونو کې 

چې د هیواد لویدیز سرحد د تونیس
۳۹8
یې د معمر قذافي تر  سره نژدي پراته دي، هغه وګړي چې هلته اوسیږي لویه برخه  

چې خپله به هلته والړ شي او  ور اخښي په تلویزیون کې اعالن کړلوغځیدلي. د دیکتاتهلته هم ، نا ارامي واک الندې وو

دوي به د موږکانو په څیر وځپي. نوموړي په خپله وینا کې لویدیز ته خبرداري ورکړي چې مخالف وسلوال په القاعده پورې 

تړلي دي. په همدي ډول یې اروپایانو ته اخطار ورکړي چې لیبیا به ټول د افریقا تور وګړي د هیواد څخه وباسي چې اروپا 

 د توفان سره مخامخ شي.د کډوالو 

( نیټه د تونس مقتدر دیکتاتور، بین علي ۰۴د جنوري پر ) زکال په پیل کې د نړۍ پاملرنه شمالي افریقا ته واوښتل. ۶۱۰۰د 

 ( ورځو تر اعتراضونو وروسته سعودي عربستان ته وتښتیدي.۶8د خلکو د )

مصر جمهور ریس حسن مبارک استعفاء وکړه. د خلکو په بنګازي کې د حقوقو پوه تر زندانی کولو څلور ورځي مخکې د 

چې د عربي هیوادونو مرکزي فیګور )حسن مبارک( یې استعفاء  نس څخه په زده کړې دومره زیات شولاعتراضونه د تو

ته اړ ایستي. د مصر قوي اردو د حسن مبارک څخه مالتړ وکړي، بیا هم حسن مبارک لیري شو خو اردو په خپل ټول قوت 

وو. د ځوانانو بیکاري، دیکتاتوري رژیم، اداري فساد او خلکو ته تهدید او فشار ورکول هغه ګډوله وه چې په عربي پاته ش

 ین او یمن کې وسلوالې نښتې وشوي.نړۍ کې بغاوته خپاره کړه. په بحر

چې د ثبات بیه دا وه چې په سیمه کې تر یوې ک عادت وو نړۍ په حیرت کې وه. د هیوادونو مشران، کارپوهان او سازمانونه

چې دغو زړو مشرانو او د دوي کورنیو اجازه درلوده چې واک او پیسي په یوه لویه پیمانه تر السه کړي. اوس داسې حالت 

کار سرعت هغه وخت را په  کړی چې هر څه به په څو اونیو کې بدلون مومي. دنه وه رامینځته شو چې هیچا یې وړاندوینه 

  یوال ونړیدي، په ختیزه اروپا او پخواني شوروي اتحاد کې بیړنې بدلونونه راغلل.چې د برلین د زړه کولو

زکال ۶۱۰۳معمر القذافي په اهسته ډول د نړیوالې ټولنې د منلو وړ وګرځیدي. د صدام حصین تر نړیدو شپږ ورځي وروسته په 

ډاریدي چې دا ځل به زه د لویدیزي نړۍ تر کې ، د لیبیا مشر د اټومي وسلو د پرګرام د پرمختګ څخه الس پر سر شو ځکه 

ه وکړه، دا ورته لوي بریالیتوب زکال د لیبیا څخه لیدن ۶۱۱۴برید الندې راشم. کله چې د انګلیستان صدراعظم، توني بلیر په 

ړی له پاره وټپال د نوم. معمر القذافي د لویدیزو هیوادونو سره د اسالمي بنسټپالو د ځپلو ګډ کار پیل کړي ځکه اسالمي بنسو

. په ځانګړي توګه د تیلو رایستلو هغو کمپنیو ته چې د انګلیستان، فرانسې او ایټالیا څخه یې د تیلو په راایستلو هم خطرناک وو

بازار سره موافقه وکړه چې د غریبي په وجه کډوالو مخه  لیبیا د اروپا د ګډ .ني کړي وي، ډیر خطر رامینځته کولوکې پانګو

 ي ونیسي. دغو کړونو د دیکتاتور سره مرسته وکړه چې د یوازیتوب څخه یې وژغوري.د اروپا پر لور

ه مصر کې ګوښه شو، هیچا فکر ن د معمر القذافي رژیم په شمالي افریقا کې یوه باثباته واکمني وه. کله چه حسن مبارک په

 .کې بغاوتونه ډیر زیات شولو اونیو زکال په وروستی ۶۱۰۰چې دا ځل به د معمرالقذافي نوبت وي. خو د  لووک

د لومړي ځل له پاره لویدیزو هیوادونو وړاندیز وکړي چې نړۍ باید یوازې د سیالنیانو رول ونه لوبوي پرته له دي چې پر 

( ۶۲زکال د فبوري پر ) ۶۱۰۰لیبیا بندیزونه ونه لګوي. د ګوتو په شمار سیاستوالو د پوځي عملیاتو په تړاو خبري وکړي. د 

 نه رد کړه.هاټو سر منشي د غړو هیوادونو پوځي السونیټه د ن

زه په تاکید وایم چې ناټو د برید هیڅ پالن نه لري. که کوم عملیات تر سره »د ناټو سرمنشي، اندریس فوک غاسموسن وویل: 

 «کیږي باید د ملل متحد پریکړه وي.

د ډنمارک  .و د پریکړې محتوې پوځي برید نه ود بندیزیوه ورځ وروسته د امنیت شورا پر لیبیا د بندیزونو پریکړه وکړه. خو 

د بهرنیو چارو وزیرې، لینه ایسپرسن ډنمارکي رسنیو ته وویل چې پوځي حل به ډیر اړین او وروستنۍ الر وي. په دغه 

پوهان په ( تنه زیات لویدیز کار۳۱۱۱جریان کې د افریقا او جنوبي اسیا ډیر میلمانه کارګران د لیبیا څخه وتښتیدل. تر )

                                                           
Misrata - ۳۹6 
Nafusa - ۳۹۰ 

Tunesien - ۳۹8 



۰۳6 
 

. د فرانسې جمهور ریس، نیکوالس سرکوزی ایونو کې د وتلو له پاره منتظر ووهوایې ډګرونو او د بیړیو په تم ځ
۳۹۹
په  

نوموړي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په تړاو ډیر بایلونکي ښکاری دي،  .ختونو کې د پوځي برید غوښتونکي وورستیو و

 . تصادي بحران تر ډیر فشار الندې وډول د اقد نورو اروپایې هیوادونو د مشرانو په 

چې د یو بل هیواد مشر د لیبیا د دیکتاتور د  دا لومړی ځل و« افي باید ګوښه شيمعمر القذ» د فرانسې جمهور ریس وویل: 

 .ی ناست ود واک پر ګد( کاله ۴۰ګوښه کیدو غوښتنه کول کوم چې )

پیل  ېی وتوانیدل چې د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخ ونیسي او په تعرضد مارچ د میاشتي په پیل کې د قذافي پوځیان 

وکړي. څو اونۍ وروسته د قذافي پوځیانو او اجیرو سرتیرو وکوالی شوای چې بنګازی ته نژدي شي. ډیپلوماټانو او د 

څو د قذافي  نو بندیز ولګوي ترملل متحد د لیبیا په یوه برخه کې د الوتکو پر الوتویل وکړی چې هیوادونو مشرانو په بحثونو پ

د هوایې پوځ مخه ونیسي چې مخالف وسلوال بمبارد نه کړي. په ډنمارک او نورو اروپایې هیوادونو کې لوړ رتبه افسرانو د 

 پالن په جوړولو پیل وکړي.

« واک بهر، زور په کور کې»یوه التینې اصطالح یې کارولي ده چې مانا یې: )ژ: 
4۱۱
تقریباً اوه کاله تیر شوه چې د (  

( ځله هوا ته د عملیاتو له پاره پورته ۰۴۳. وروستې عملیات یې چې )نه ويشوي الوتکې هوا ته پورته  ۰۲ډنمارک اف ـ 

پیلوټانو او نورو کارکوونکو دغه اوه کلونه د وچو کلونو په نامه  و. د هوایې ځواکونو ډیرووي، په افغانستان کې و شوی

    تللې.نه وې ( جنګي الوتکې د عملیاتو له پاره ۳۱)یادول چې 

. برسیره پر دي جنګې بیړي هم په عملیاتو کې ډیر څه کړی ووکې خو د ډنمارک پوځ لومړي په افغانستان او بیا په عراق 

د افریقا د لوی سیند په څوکو کې د کښتیو د غلو د نیولو له پاره د ډنمارک دوي جنګي کښتۍ، ابسالن  وي.
4۱۰
او ایسبیرن  

سنار
4۱۶
مالي بحري غلو سره په ډزو چې د سو په ځانګړو ډراماټیکو حاالتو کې ووهلته دنده درلوده. د بیړیو پرسونل   

ه جریان کې د کلونو پ .پاملرنې په سیالیو کې بایلونکي ووځکه هغوي د سړیو تښتونې عملیات کول. د سیاستوالو د  بوخت وو

جنګي الوتکې افغانستان ته د عملیاتو له پاره ولیږي. د پوځ  ۰۲ه تالښ وکړي چې د اف ـ د ډنمارک هوایې ځواکونو څو ځل

خو هر ځل د سیاستوالو له لورې منفي ځواب ورکول کیدي.  ایې ځواکونو غوښتنه د پوهیدلو وړ وهلوړ پوړو چارواکوته د هو

و . خو د ترانسپورتي چورلککو کمښت هلته نه وولورې د جټ الوتد الوتکو لیږل افغانستان ته ډیر ګران تمامیدل خو د بل 

او الوتکو اړتیا زیاته وه. ښکاري پیلوټانو خپل همکاران افغانستان ته ولیږل ځکه د ډنمارک ترانسپورتي الوتکه، هیر کولیس 
4۱۳
 څخه ډیره ګټه اخیستل کیده. 

د چورلکو د پیلوټانو له پاره په هیلیکوپټر وینګ کاروپ 
4۱4
ته  زکال کې هلمند ۶۱۱8کله چې په  ته وه.کې الوتنه ډیره سخ 

خو تر مخکې ال هغه خرابي هغه وخت رامینځته  څلور وړې فنلنډی چورلکې ولیږل شوي، هیڅ بریالیتوب یې نه درلودي.

 ۰۱۰شوه چې د ای اچ  ـ
4۱5
ډوله چورلکې چې د سرتیرو د نجات او هم د ترانسپورتي چارو له پاره په ډنمارک او د  

یې  رانیولو تو لپاره په نظر کې نیول شوي، ولیږل شوي. دغه الوتکې د یو لوي جنجال باعث شوي ځکه پهنړیوالو عملیا

. تر ډیر جنجالونو وروسته اته د نجات چورلکې په کار ولویدلي خو ترانسپورتي چورلکو لویه ستونزه میلیاردونه لګیدلي وو

زکال مخکې تیاری واي خو د خراب اقتصاد او د  ۶۱۰۱باید تر  درلوده. په حقیقت کې دغه چورلکې د ګټې اخیستنې له پاره

زکال کې د پارلمان دفاعي کمسیون ته خبر ورکړل شوو چې  ۶۱۰۰اضافي پرزو د موندلو د کمښت په وجه معطله شوي. په 

په ډنمارک کې خو په هغه وخت کې به ډنمارکي پوځونه  چورلکې به هلمند ته د لیږلو له پاره دري کاله وروسته اماده شي.

 وي.

                                                           
Nicolas Sarkozy - ۳۹۹ 

Opes foris vires domi - 4۱۱ 
Abslon - 4۱۰ 

Esbern Snare - 4۱۶ 
130 Hercules-C - 4۱۳ 

Helicopter Wing Karup - 4۱4 
101-EH - 4۱5 



۰۳۰ 
 

اندریس ریکس 
4۱6
د فایتر وینګ سکریودسټروف  

4۱۰
 ۶۱۰۰د  .( د عملیاتو د پالن جوړولو مشر و)د عملیاتو نوم دي 

، الرس کایلر زکال د فبوري په میاشت کې د خپل امر
4۱8
. دوي په ګډه د هلمند له پاره د دوو وو سره په کوپنهاګن کې 

جنګي الوتکو له پاره د هلمند په په جګړه کې  ۰۲ل. دا ځل هم د ډنمارک د اف ـ راتلونکو کلونو له پاره ستراتیژي جوړو

لتیکو هیوادونو اځای نه وه. په بدل کې دا الوتکو باید بالتیکوم ته الوتنه کړی واي. کوم چې د سپټمبر پر دوهمه نیټه یې د درو ب

 .ناټو هیوادونو سره یې مرسته کول چې د وو واي. دا د هغه قرارداد له مخې ، پر فضاء ګزمه کړيچې د ناټو غړي وو

جنګي الوتکو ته  ۰۲چې د لیبیا موضوع به دومره کړکیچنه شي چې د اف ـ  س ریکس او الرس کایلر فکر نه کولواندری

موږ لیدل چې په لیبیا کې کړکیچ پیل شوی دي مګر هغه وخت ما فکر نه کاوه چې » اړتیا پیدا شي. اندریس ریکس وایې: 

 «ي سیاستوال به جنګي الوتکې د عملیاتو له پاره لیبیا ته واستوي.ډنمارک

چې ډنمارک به په  لک او سیاستوال دومره ستړي کړی وو چې هیچا فکر نه کولود افغانستان او عراق جګړې د ډنمارک خ

( نیټه فایتر وینګ سکریودسټروف د هوایې ځواکونو د لوړ پوړو له ۴ګړه کې ځان ښکیل کړي. مګر د مارچ پر )جیوه بله 

اء کیدالی شي د لیبیا پر فضلورې یو مهم خبر تر السه کړي. د هوایې ځواکونو پیلوټان او نوره عمله ځانونه تیار کړي چې 

و پر که چیرې د الوتک کړي.سولین اړ ایستل چې پالن جوړول پیل م د الوتکو د پرواز مخه ونیسي. نړیوالو بحثونو د پوځ

پرواز بندیز په واقعیت بدل شي او حکومت اجازه ورکړي چې ډنمارک باید ګډون وکړي نو لوي درستیز ته باید وویل شي 

 .یني خبر دري ورځي مخکې ورسیدلی ووچې پوځ کومه مرسته وکړي. په انګلیستان کې هوایې ځواکونو ته ع

ه هر صورت دوي د ټولو پوځي واحدونو د تمرین پریکړه وکړه. جدي ونیوي. پاندریس لیکس او الرس کایلر دغه خبر 

د خبر په صورت په بیړه وکوالی شي په یوه تاوده هیواد کې عملیات مخته بوتالی شي. مشران د اندریس  چې تمرین و داسی

پالن جوړونې او تمریناتو باندې خبري وکړي او د تیاري  ول. دوي پربیا نقشه ځړیدل، راټول شلیکس په دفتر کې چې د لی

 شمالي افریقا ته به د عملیاتو له پاره والړ شي.امر یې وکړي خو یوه هم باور نه درلودي چې 

کړای وشوه چې د لیبیا د دښتونو په توده او یخه هوا کې الوتنه  ي او د نجات پرمختللي وسایل ورکړهپیلوټانو ته ځانګړي جام

 بریدونو مختلف تمرینونه وکړه. پر ډنمارکي الوتکو د شپې او ورځې د ۰۲د اف ـ  شي او د جګړې تر عهده ووتالی شي.

یک میتود تر سره شوه. دا د تمرین یو کالسهم الوتکو د لیبیایې الوتکو د برید په صورت او د لویو راکټونو د فیرولو تمرینونه 

په د ځکه پر دښمن بری جګړه کې ډیر دقیق وو الوتکو برید په موخو باندې د افغانستان په. په ورستیو وختونو کې د ونه 

رو د او یا د عملي چا. کله به چې الوتکو د برییري به هم د موخو سره ډیر نژدي وول سرتداسې حال کې تر سره کیده چې خپ

علومات ډیر منو د کشفي ارګانونو لخوا به پیلوټانو ته معلومات ورکول کیدي. د لیبیا د هوایې ځواکونو په تړاو  لووتمرین نه ک

. د کلونو په اوږدو کې ناټو لیبیا د یو فعال مقاوم هیواد په توګه نه پیژندي. پیلوټان پوهیدل چې ورکړل شوي محدود وو

ته د راکټونو په بنسټ جوړ شوي  د شوروي اتحاد د مځکې څخه هوااکونه معلومات ژور او نوي نه دي. د لیبیا هوایې ځو

چې د جیټ میګ او فرانسوي معراج الوتکې درلودي. په ځانګړي توګه د شوروی راکټونو ستونزه جوړوالی شوای. دغه  وو

ر دي دې وکړي. برسیره پوربان  کوالی چې الوتنهنه شوای چې ډنمارکي پیلوټانو  نه د لیري واټن ویشتلو له پاره ووراکټو

اندیښمن کړی ځکه د لیري واټن  نه وود معمرالقذافي وسلو  نګړي راکټونه او قوي بمونه درلودل. ډنمارکیانمعمر القذافي ځا

مهمه پوښتنه دا وه چې د لیبیا پوځ څومره قابلیت لري چې خپلې وسلې وکاروي او د  .ډیر غټ نه وو  ویشتونکي راکټونه یې

( ۲۱زکال کې د لیبیا پر پالزمینه تریپولي بمبارد وکړي چې ) ۰۹8۲ې څومره فعال دي. امریکایې الوتکو په رادر سیستم ی

ه یوه پ پر امریکایې سرتیرو یبیا له خوا په لویدیز برلین کېچې د ل ا بمبارد د هغه بمب په ځواب کې ووکسان یې ووژل. د

د امریکا یوه الوتکه وویشتل شوه چې په مدیترانه کې  بي دفاع نه وه.. خو معمرالقذافي رکړل شوی وونڅاه ځای کې انفالق و

الوتکو سره رښتیاني مقاومت کیدي خو شک نه  ۰۲نسکوره او دوه پیلوټان یې ووژل شوه. د افغانستان په جګړه کې د اف ـ 

ټول  ونو د عراق د راکټونوشته چې لویدیز پوځ ډیر قوي دي. د عراق په جګړه کې د امریکایانو لیري واټن ویشتونکو راکټ

اساسي سیستم وران کړي. بیا هم پیلوټانو د برید پر مهال ډیره پاملرنه کوله. د تمریناتو په وخت کې پیلوټانو دقیق غوږ نیوي 

 او ټولې پوښتنې پر خپل وخت په دقت کولي.

ه شي. دا به د امریکا په مشري په یوپه امریکا کې داسې چاپیریال او هیلې نه وې چې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې ورښکیل 

. د امریکا د دفاع وزیر، روبیرت ګیټ خبرداري ورکړي چې اسالمي هیواد کې د لسو کلنو په جریان کې دریمه جګړه وي

  د یو اشغالګر قوت په څیر وپیژندل شي.په شمالي افریقا کې به امریکا کې په دغه جګړه 

                                                           
Anders Rex - 4۱6 

Fither Wing Skrydstrup - 4۱۰ 
Lars Kjø - 4۱8 



۰۳8 
 

باما بارک او اوره ډول زیات دي. دي او د دولتي بودجې کسر په سرسامد بل لورې د امریکا پوځ په کافي کچه عملیات کړی 

ه تړاو په سخته روحي جګړه بوخت د جمهوري غوښتونکو سره په کانګرس کې د روغتیایې ریفورم او اقتصادي سیاست پ

ګړه کې السوهنه کوالی شي چې القاعده د ګډوډو شرایطو څخه په . څیړونکو خبرداري ورکړی چې د لیبیا په کورنۍ جو

ي چې لیبیا به د پخوا په څیر وویشل ش دهنورو اندیښنه درلو ته السرسي پیدا کړي. نوګټه پورته کونه سره وسلو او مرکزو

 او د سومالیا حالت ته به پرمختګ وکړي.

سره مرسته وکړي، پر خوله نه راوړل کیده. خو د الوتکو پر الوتنو  په همدي وجه د پیاده پوځونو جګړه چې د لیبیا د وسلوالو

ر لورې چې د بنګازې پ باندې بندیزونه یوازې کوالی نه شي چې د لیبیا د پوځ جنګي ټانکونه، د لویو ویشتونکو راکټونو

وسلوال وځپي او د  وتکو او چورلکو څخه کوالی شوای چې مخالفلد لیبیا پوځونه پرته د ا روان دي، مخ ونیوالی شي.

اواهسته د وسلوالو مخالفینو د جګړې نه پالن شوی کرښه ماته شوه او په خپله خوښه  مخالفو وسلوالو په ټول وژنه پیل وکړي.

، لیبیا اهسته د تیاتر ډارونکي صحنې ته نژدي شوه: په پیل کې بی احساسه معمرالقذافي د جګړه مارو مقاومت وځپل شوو

یل عملیات پپیاده پوځونواو وروسته یې په ښار کې د  د درونو وسلو په واسطه بمبارد کړلسیدونکي ( او۰۱۱۱۱۱بنګازي )

لفین وسلوال د موږکانو په ډول اد واقعیت څخه لیري نه وه چې د دیکتاتور پوځونو به د قذافي د امر سره برابر، مخ .کړل

 وژلي واي.

پر لیبیا بندیزونه  چې معمرالقذافي باید د مشرتوب څخه ګوښه شي.بارک اوباما د نورو دولتي مشرانو سره همږغي شوو 

خو د لیبیا پوځونو خپل حرکت ته دوام ورکړي او د بنګازې ښار ته  او د لیبیا ټول مالونه په بهر کې کنګل شوه. سخت شول

نژدي کیدل چې د بنګازي اوسیدونکو په تیښته پیل وکړي. د مخالفونو غیري منظم مشرتابه 
4۱۹
یوالو څخه د مرستې د نړ 

غوښتنه وکړه. ژورنالیستانو په ښار کې د وارخطا اوسیدونکو خبرونه خپاره کړه او نړیوالو تلویزیوني چینلونو د اندیښمنو 

لیبیایي خلکو انځورونه خپاره کړه چې د ناټو او عربي هیوادونو څخه یې غوښتنه درلوده چې د معمرالقذافي پوځونه بمبارد 

 کړي.

( نیټه یې په سپینه ماڼۍ کې غونډه درلوده ۰۴چې د مارچ پر ) غونډې له پاره امریکا ته تللی و دراعظم د پالنيد ډنمارک ص

بارک اوباما د ډنمارک صدراعظم ته وویل چې مځکنې پوځ په هیڅ توګه لیبیا  او د امریکایانو پر بحثونو یې لنډ نظر واچاوه.

الرس لویکه غاسموسن په ډنمارک کې د لیبیا په تړاو سیاسي  ې ستونځې لري.ته نه لیږل کیږي خو پر الوتکو بندیز هم خپل

 چاپیریال اوباما ته بیان کړي چې سیاستوال غوښتنه لري چې باید یو څه وشي.

په غونډه کې اوباما وویل چې بندیزونه باید سربیره د الوتنو منع کول نور ډیر مسایل هم په بر کې ونیسي. همدا ډول عربي 

نه باید په سیاسي لحاظ د عملیاتو مالتړ وکړي او هم باید د ونډې اخیستلو له پاره تیار وي. وروستۍ موضوع ستونزمنه هیوادو

نه وه ځکه عربي شورا د الوتکو د منع زون د بندیز مالتړ وکړي. خو کله چې یو جدي بندیز د امنیت د شورا لخوا تصویب 

دله. باید د امنیت د شورا هیڅ غړي پریکړه ویټو نه کړي، پریکړه باید په شوو، د انتظار څخه لیري یې ډیره اغیزه وښن

 ( غړي د تایید رایه ورکړي.۹( غړو هیوادونو څخه باید لږ تر لږه )۰۲اکثریت وشي یاني د )

 د ډنمارک پر صدراعظم خبرو اغیزه وکړه. تر غونډې وروسته په نیغه د ډنمارک د لومړي تلویزیون په چینل کې راڅرګند

ورې ګوندونو له ل. حکومت د اونیو په جریان کې د مخالفو رنیو چارو وزیر په پرتله محتاط وشو خو په خبرو کې د خپل به

ند مشر، ویلي سیوندل چې زیاتره یې د پوځي برید غوښتنه کوله. د سوسیالیست ګو تر فشار الندې وو
4۰۱
 د پوځې برید 

مشرانو وړاندیز وکړی چې وسلوالو مخالفینو  خو د یو موټي ګوندپرته له دې څخه چې د ملل متحد پریکړه وشي  تړی والم

 ته دي د سټنګر راکیټونه ورکړه شي چې د معمرالقذافي الوتکي او چورلکې د بمبارد په وخت کې نسکوري کړي.

چې د یو داسې بندیز په محتوا کار وکړي چې ډیر د ډنمارک صدراعظم په ملل متحد کې د ډنمارک استازی ته خبر ورکړی 

خو دري ورځي وروسته هر څه . مسایل په غیږ کې ولري. د ډنمارکیانو سفارت هم د هیوادونو په مینځ کې تبلیغ پیل کړي

 .بدل شول

 د شمالی اروپاه مذهبي افسانه ده
4۰۰
څخه اوالد )څو ښځې چې بریالیتوب ټاکي(، یوناني مذهبي افسانه چې ښځې د بل چا   

 وزیږاوه خو هلک یې مړ کړي
4۰۶
 ، ښځه د هغه مرغه سره پرتله شوي ده چې لنډ وزرونه او اوږده لکۍ لري 

4۰۳
. کله  

                                                           
NTC - 4۱۹ 

Villy Søvndal - 4۰۱ 
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Amazonerne - 4۰۶ 
høgeKvindelige  - 4۰۳ 
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کې د دغو درو واکمنو ښځو سوچونه وګرځیدل، په بیړه یې پریکړه وکړه چې امریکا یوازې یچې د بارک اوباما په مغزونو 

 ضت ته د پای ټکی کښیږدي.هزي ند لیبیا د دیکتاتور سیل نه کوي چې د بنګا

( ساعتو یانی د دوشنبې څخه تر سه شنبې پورې بارک اوباما ومنل چې امریکا به هر څه وکړي چې د امنیت شورا ۶۴د )

تعرضي پریکړه لیک تصویب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې، هیلري کلنټن د هغو درو ښځو څخه یوه مهمه ښځه 

قانع کړي، خو د هغې تر شاه په ملل متحد کې د امریکا سفیره، سوسن رایس یي وه چې جمهور ریس 
4۰4
او پخواني  

ژورنالیسته، سامانتا پاور 
4۰5
هم والړې وي. )ژ: پورته مې چې د درو مذهبي افسانو یادونه وکړه، موخه یې دغه دري  

 ښځې وی چې اوباما یې برید ته وهڅاوه.( 

زکال د  ۰۹۹۴په چې  چارو کې مشاوره وه. دا هغه وخت وبل کلینټن د افریقا په  سوسن رایس د هیلري کلنټن د میړه یاني

جمور ریس او نورې نړۍ په راوانډا  امریکا
4۰6
کې د خلکو د عامه وژنې ننداره کوله. په راوانډا کې د پنځه سوه زره څخه  

په هغه وخت کې بل کلینټن وویل چې  ي.تر یو میلیون وګړو ژوند د السه ورکړي پرته له دي چې نړیواله ټولنه مداخله وکړ

 زما د ژوند لویه سیاسي تیروتنه همدا وه چې مداخله مې ونه کړه.

نوموړي د نړۍ بی پروایې د لږکیانو د بشپړو  سامانتا پاور د بالکان جګړې په وخت کې یوه ځوانه او فعاله ژورنالیسته وه.

 زکال کې نوموړی د هار ورډ۶۱۱۹ګټلي. په نابودولو په تړاو داسې کتابونه ولیکل چې جایزې یې و
4۰۰
د پوهنتون د  

ت د شورا تر الس الندې د مختلفو ملي امنیپرفیسور د ادارې لخوا یوې دندې ته وګومارل شوه. نوموړې د جمهور ریس د 

پاوراو رایس د هیلري کلینټن څخه غوښتنه  کلتورونو حالت د بشري قوانیو له مخې د ادارې د مشرې په توګه وټاکل شوه.

په قوي احتمال بل کلینټن هم رول ولوبوي چې هیلري کلینټن پر لیبیا باندې د برید پریکړه  وکړه چې په بیړه اجرأت وکړي.

ډیري ورځي مخکې چې اوباما کومه پریکړه وکړي، پخواني جمهور ریس، بل کلینټن غوښتنه کړی وه چې د لیبیا پر  وکړه.

 وایې ځواکونو د الوتنو بندیز ولګوي.ه

د پورته درو مهمو فعالو ښځو سربیره بارک اوباما یو شمیر مهم مشاورین لکه د دفاع وزیر، رابیرت ګیټس، د ملي امنیت 

مشاور، ټامس ډونیلون 
4۰8
، او د ترهګري پر ضد مشاور، جان برینان  

4۰۹
هم درلودل. پورته درو نارینوو بل نظر  

ه نظره په لیبیا کې روان پرمختګونه د امریکا امنیت ته ګواښ نه دي خو د مداخلې خطر دي چې بارک درلودي. د دوي ل

رونو خو دا خل یې نظ ري کلینټن او رابیرت ګیټس همږغې وواوباما به د مسلمانانو په وژونکي تورن شي. په عادي توګه هیل

 توپیردرلودي.

کله چې عربي شورا )عربي هیلري کلینټن په اروپا کې وه. وختهغه  کتل،د بارک اوباما سره و د ډنمارک صدراعظمکله چې 

لیګا( د الوتکو د منع زون سره په لیبیا کې همږغي وښودله نو هیلري کلینټن د ګوالف د مشرانو سره په اړیکو کې وه چې 

 هیلري کلنټن په یو وکړي.هغه د الوتنو د منع زون په بندیز کې فعالې ونډې ته راوبولي چې د موضوع څخه پراخ مالتړ 

ریشخندي حالت کې قرار ونیوي او نوموړی د اماراتو د بهرنیو چارو پر وزیر په ټلیفوني خبرو کې ډیري نیوکې وکړي کله 

( پولیس بهرین ته ولیږل چې د ټول وژنې مخه ونیسي. خولږ وروسته هیلري کلینټن د بهرنیو چارو وزیر ۲۱۱چې اماراتو )

ه پ ه خو اړتیا وه چې اسالمي هیوادونودا یوه حساسه موضوع و یا ته د جګړې له پاره الوتکې ولیږي.څخه وغوښتل چې لیب

سمبولیک ډول ګډون درلوداي، ځکه داسې به تعبیر شوی وای چې بیا هم لویدیزې هیوادونه په اسالمي هیواد کې السوهنه 

( نیټه د سې شنبې په ورځ هیلري کلینټن وکوالی شوای چې واشنګټن ته د اماراتو او ۰۲زکال د مارچ پر ) ۶۱۰۰کوي. د 

 قطر د ګډون څخه خبر ورکړي.

یلري کلینټن د جمهور ریس سر په ټلیفوني کنفرانس کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې په ملل متحد په همدغه ورځ ه

کې د امریکا سفیره، سوسن رایز هم ګډون درلودي. رایس ورته وویل چې زما د ارزونې له مخې ممکنه ده چې یو محکم 

ې له مخکې تیاره کړی وه. د راونډا او بالکان د بندیز د امنیت په شورا کې تصویب شي. البته رایس یوه اومه مسوده مخک

 .وو زکال ملل متحد یو نوي پرنسیپ تصویب کړي ۶۱۱۲عامه وژنې څخه وروسته په 
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چې یو هیواد مکلف دي چې خپل د خلکو امنیت وساتي او لږه کیانو د ټول وژنې مخه ونیسي. که  په  پرنسیپ کې راغلي وو

نه کړي دغه پرنسیپ نړیوالې ټولنې ته حق ورکوي چې مداخله وکړي. درایس په چیرې د ټاکلي هیواد حکومت مداخله و

و خ یز په تړاو معلومات وړاندې شوي ووجوړه شوې اومه )خامه( بندیز لیک کې د الوتنې د منع زون او د وسلو ورکولو بند

اقدام ونه کړی تر څو چې ملل  یوه بله مهمه موضوع هم په ګوته شوی وه. د عراق د جګړې په اړه، باید امریکا د جګړې

کړې د پریمتحد په پریکړه کې همږغې شي. خو د ټولو اړوندو وسایلو څخه کار واخیستل شي که صدام حصین د ملل متحد 

چې همدا شیبه باید پریکړه  و دا ځل رایس داسې متن جوړ کړی و. خورکړيوای پر بنسټ څارونکو ته ازاده اجازه نه 

ني کنفرانس کې رایس جمهور ریس بارک اوباما ته وویل چې د بندیز لیک په محتوي کې داسې متن په ټلیفو ورباندې وشي.

ځای شوی دي چې د بندیز موخه د ملکي وګړو ساتل د هر ډول بریدونو په وړاندې د ټولو اړینو وسایلو په کارولو سره ده. 

جملې د لیبیا ولس دربدره او هیواد یې په  رښتیا هم دغې رول درلودي. )ژ: په دغه جملې د لیبیا د راتلونکې له پاره ټاکونکي

کنډواله ور بدل کړي ال څرګنده نه ده چې د دغې جملې پایله به څومره انسانان مړستونونو ته ولیږي. رښتیا هم پورته جملې 

 (د امریکا وروستۍ موخې بري ته ورسولي.

( نیټې د پنجشنبې تر ورځي )د وټونو ۰۰چې د مارچ تر ) شول امنیت په شورا کې بحثونه پیل تر ټلیفوني کنفرنس وروسته د

اچولو تر ورځي( یې دوام وکړي. بارک اوباما د امنیت د شورا د غړو هیوادونو د مشرانو سره اړیکې ونیولي. څرګنده شوه 

  ر وکړي.(ظصرفن د وټ ورکولو څخهبه چې روسیه او چین به د ویټو د حق څخه کار وانخلي. په بدل کې دغه دوه هیوادونه 

)ژ: دشرم خبره ده چې دوه سوپر پاور قدرتونه د وټ اچولو په ورځ د رایه ورکولو څخه ډه ډه کوي او کمزوری رول 

روسیې  د خو بیا هم د امریکایانو له پاره ستونزمنه وه چې د بندیز له پاره په کافي اندازه مثبت وټونه راټول کړي. لوبوي.(

د  ( موافقي رایې اړینې وي.۹او چین برسیره المان، هندوستان او برازیل هم رایه نه اچوله خو د بندیز د تصویب له پاره )

افریقایې هیوادونو رایې ډیره مهمه وه خو معمرالقذافي افریقایې هیوادونو ته ډیر سوغاتونه ورکړي وه او هم یې ډیره  پانګونه 

 ا او افریقایې یونین )شورا( کې ډیره اغیزه درلوده.کړی وه نو په افریق

خو بارک اوباما د افریقایې شورا د غړو سره اړیکې ونیولي خو ملل متحد د صافي قذافي له خوا ریشخند شو. نوموړی د 

 یونينوموړی د فرانسوي تلویز .وسته د واکمنۍ میراث وړونکي هم وچې تر قذافي ور ( زامنو څخه مشر زوي و۰قذافي د )

 چینل )ایرو نیوز( سره په مرکه کې وویل چې نړیوال کمزورې او مرستو ته اړتیا لري.

( ساعته کې هر څه پای ته رسیږي. زموږ پوځیان بنګازي ته ۴8پوځي عملیات پای ته ورسیدل او په )»صافي قذافي وویل: 

 «نژدي دي. دا چې هره پریکړه وشي، اوس ناوخته دي.

رایه ورکولو لږ مخکې د جنوبي افریقا سفیر غونډې ته راغلی نه وه. د سوسن رایس په آند د جنوبي  د امنیت په شورا کې تر

سن رایس د جنوبي افریقا د سفیر په لټولو پیل وکړی خو هغه یې وافریقا رایه مثبته وه خو د نایجریا په رایه باوري نه وه. س

( ۲۲ر وخت حاضر کړي. د نایجریا سفیر هم مثبت رایه ورکړه. د )په دهلیز کې پیدا کړي او غونډې ته یې د رایې ورکولو پ

بندیز لیک د لسو مثبتو رایو په ورکولو تصویب شو خو پنځو هیوادونو رایه ورنه  نمبر( ۰۹۰۳) دقیقو خبرو څخه وروسته

 کړه.

عظم، الرس لویکه کړی وه چې بندیزونه تصویبیږي. د ډنمارک صدرا تر رایو اچونو مخکې د ډنمارک استازې ارزونه

نو ځکه یې خبري رسنیو ته معلومات ورکړي. الرس لویکه غاسموسن وویل: زه باور لرم چې د بندیزونو  غاسموسن باوري و

پریکړه به د امنیت شورا تصویب کړي او متن به دومره پراخه وي چې یوازې به پر الوتکو بندیز نه وي، کله چې د قذافي 

دراعظم وویل چې ډنمارک به د ملل متحد د پریکړې د عملي کولو په پروسه کې ګډون پوځونه بنګازي ته ورسیږي. ص

 وکړي.

یرس ریکس په کالنګ دد پنجشنبې په سهار مخکې د امنیت د شورا د پریکړې څخه، ان
4۶۱
)ژ:کالنک د ډنمارک د یو ښار  

نوم دي( کې د کورسونو جوړولو کوټې ته والړي. نوموړي باید د مشرو افسرانو په یوه کورس کې ګډون کړی وای. د سهار 

 ( بجی یې موبایل ټلیفون )ګرځنده غږلیږد( ته د صدراعظم د ارزونې په اړوند معلومات راورسیدي.۰۱:۶۰پر )

لودي چې د ټوربن بیګورد سیونسن اندیرس ریکس نور وخت نه در
4۶۰
و واوري. نوموړي وینا د ستراتیژیکو چلنجو په تړا 

د الرې څخه ټلیفون  سکروف پر لورې حرکت وکړي.داو په بیړه خپل موټر ته والړي او د سکریو خپل شیان ټول کړل

 د تیاریو په اړوند یې معلومات واخیستي. وکړي او
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دا د  )ژ:وویل چې زموږ لوی ستراتیژیک چلنج، فایتر وینګ سکریودسکروف ما یوه ورځ مخکې »اندیرس ریکس وویل: 

ما وویل چې موږ ډیر ښه مواد لرو خو مشتري نه لرو.  قرار لري.(کې ډنمارک هواې ځواک دي چې په سکریودسکروف 

 «کله چې زه د کورس د کوټې څخه جګ شوم نور وپوهیدل چې زه باید څه وکړم.

امر د امرینو د ګروپ څخه پوښتنه وکړه چې څوک به د لومړي ګروپ مشرتوب په غاړه واخلي، اندیرس مشر  د کله چې

نور موضوع فیصله شوه. اندیرس د مشر په توګه په کښتۍ کې « دا به زه یم»اندیرس ریک الس پورته کړي او ویې ویل:

فرو سره په عملیاتو کې ګډون وکړي او د ( ن۰۶۲باید لیبیا ته والړ شي. نوموړی دنده درلوده چې عملیات رهبري کړي، د )

 جنګي الوتکې په څه ډول په عملیاتو کې ګډون وکړي.  ۰۲دا ال هم دقیقه څرګنده نه وه چې د اف ـ  مرکز سره اړیکې ولري.

د پوځ د عملیاتو مرکز هر وخت د یوه وړاندیز څخه زیات بل وړاندیز هم درلودي کله چې ډنمارکي پوځونه بهر ته د عملیاتو 

 ۰۲له پاره لیږل کیږي د دې له پاره چې سیاستوال په انتخاب کې ډیر امکانات ولري. د همدې له پاره دري موډله د اف ـ 

مه لومړی دنده دا وه چې ډنمارکي الوتکې د څار او د دښمن د موقعیتونو د پیژندلو مه .جنګي الوتکو د عملیاتو له پاره وو

دنده ولري پرته له دې چې په بمبارد کې ګډون وکړي خو د اړتیا په وخت کې د ځان دفاع باید وکړي. دوهمه دنده دا وه چې 

وساتي. دریمه دنده چې ډیره خطرناکه وه  ډنمارکي الوتکې د نورو هیوادونو الوتکې د قذافي د هوایې ځواک په مقابل کې

هغه دا چې د امنیت د شورا د پریکړې په بشپړ عملي کولو کې ګډون وکړي یانې د الوتکو بریدونه د قذافي پر پوځونو باندې 

 .د ملکي وکړو د تلفاتو زیات خطر وچې په دغه دنده کې 

چیري ډنمارکي الوتکې په نیغه په جګړه کې برخه واخلي،  د لومړي ګروپ د پیلوټانو پیدا کول ستونزمنه چاره نه وه. که

په لومړي ګروپ کې په همدغه خاطر  چې په لویه کچه مرسته ور ورسوي. تر وینګ سکریودسکروف تیاري درلوديفای

جنګي الوتکو کوالی شوای چې هره ورځ دوه ځله عملیاتو ته والړې شي او دغه  ۰۲. دغه څلورو اف ـ ( پیلوټان وو۰۲)

د الوتلو له پاره تبدیلیدل. تخنیکي ستونزو هم دوي ځنډوالی نه الی شوای ځکه دوه ګروپه پیلوټان رې ته یې دوام ورکوچا

، که غټ ترمیم ته اړتیا پیدا شوی وای، د عملیاتو له پاره د ډنمارک څخه احتیاطې يشواي. احتیاطي الوتکو شتون درلود

 الوتکې ورلیږل کیدلي.

نمبر( پریکړه لیک په  ۰۹۰۳په همدغه وخت کې ) نګ کې د شپې په نیمایې کې کورته راورسیدي.اندیرس ریکس په کالی

نیویارک کې تصویب شو. اوس نو یوازې د ډنمارک پارلمان ته خبره معطله وه چې څومره ژر پریکړه کوي چې په افغانستان 

 ون وکړي.( زکال څخه راوروسته الوتکې د عملیاتو په لومړي پړاو کې ګډ۶۱۱۳کې د )

( نیټه د جمعې شپې په نیمایې کې د خپلو همکارانو سره ویډیو کنفرانس ۰8صدراعظم، الرس لویکه غاسموسن د مارچ په )

. د پریکړه لیک محتوي ډیره ښه ترتیب شوی وه نو ښکیلو هیوادونو د کنفرانس ګډونکونکي ټوله همږغې وو د دایر کړي.

ي وګړو کې د ملک مر القذافي پر پوځونو بریدونه وکړي کوم چې په ټول لیبیاپریکړه لیک پر بنسټ حق درلودي چې د مع

 ژوند ته ګواښ وو.

ورا چې د امنیت ش تلویزیوني خبري چینل څخه واوریدلکله چې د دفاع وزیرې، ګیټه لیله لوند بیک د ډنمارک د دوهم نمبر 

( بجې د نوموړې په 8نژدي ده چې د نوي بندیز پریکړه وکړي نو خپلو نژدي همکارانو ته یې ټلیفون وکړي چې سبا پر )

( بجې ویډیویې کنفرانس 8دفتر کې حاضر وي. په همدغه وخت کې د صدراعظم د دفتر څخه خبر راورسیدي چې باید پر )

ارو وزیر او د عدلیې وزیر د صدراعظم سره په ویډیویې کنفرانس کې باید ګډون وکړي. جوړ شي. د دفاع وزیره، د بهرنیو چ

 .زیرانو مهم ریسان هم په لین کې وود دغو څلورو و

( بجې ویډیویې کنفرانس جوړ کړي. نوموړي پوه شو چې نوي بندیز لیک د اجرأتو لوری 8صدراعظم د جمعې د ورځي پر )

پوښتل وروسته صدراعظم وې دنده وسپارله چې پریکړه لیک ولولې او لنډیز یې برابر کړي.ټاکي نو ځکه د عدلیې وزیر ته ی

 . د دفاع وزیرې دوکړي؟ په غونډه کې څلور وزیران ووچې تاسو ټول همږغي یاست چې ډنمارک په عملیاتو کې ګډون 

موډله پارلمان ته وړاندې  اړهخو بحث پر ونه شوو ځکه صدراعظم غوښتل چې دري و هوایې ځواک دري موډله وړاندې کړل

جنګي الوتکې کوالی شي بمونه وغورځوي او د قذافي پوځونه پر مځکه  ۰۲چې د ډنمارک اف ـ  عمومي نظر دا وو کړي.

لینه یسپرسن او ګیټه لیله لوند بک ته دنده وسپارله چې د پارلمان د غونډې له پاره د پریکړې  ،له مینځه یوسي. صدراعظم

 ړي. وړاندیز ترتیب ک

مخکې تر دی چې دوې وزیرانې د پریکړه لیک د جوړولو کار پیل کړي، وړاندیز یې وکړي چې باید د پارلمان له لورې پر 

د کار طرز وټاکل شو. د پارلمان د بهرنیو اړیکو  وړاندیز د روخصتیو )شنبه او یکشنبه( په ورځو کې وټونه واچول شي.

وبلل شي. په دغه غونډه کې باید لینه یسپرسن او ګیټه لیله لوند ګوندونو ته د ( بجو غونډې ته را۰۱:۳۱شورا د ورځې پر )
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کړې مسوده په پورته دوو وزارتونو کې جوړه شي. تر غرمې وروسته دغه څلور یپالن په تړاو خبرتیا ورکړي. نو د پر

وزیران باید دوباره په صدارت کې غونډه وکړي کوم چې لوي درستیز، کنود بارټیلس 
4۶۶

 هم ګډون وکړي.به   

( دقیقې وروسته ټلیفونې غونډه پای ته ورسیده. ډنمارک په جګړې کې د ګډون له پاره وخوځیدي. خو ډنمارکي ۶۱تر )

له پاره په  د غونډې کړه وکړه چې د پارلمانیسرتیري به د ځمکنې جګړې د پاره ونه ګومارل شي. څلورو وزیرانو پر

ړې سره پریکاحتمالي ړه کې د ملل متحد د ډنمارکي سرتیري په ځمکنۍ جګچې پریکړه لیک کې په څرګنده توګه ذکر شي 

د بهرنیو چارو وزیرې، لینه یسپرسن د ګوندونو د مشرانو سره اړیکې ونیولې او باورې شوه چې په  سره ګډون نه کوي.

جګړه کې د ګډون په خاطر پراخ سیاسي مالتړ ور سره دي. پرته  له دې څخه تعجب اوره وي چې د حکومت څخه بهر 

 ګوندونه په ورځو ورځو د حکومت سره بحثونه کوي.

واک دري وړاندیزونه چې د لیبیا پر خاوره به وزیرانو یوازې د هوایې ځدوو  و په شورا کې پورتهد پارلمان د بهرنیو اړیک

. وزیرانو د پارلمان د بهرنیو اړیکو د شورا بشپړ مالتړ تر السه کړي. د دفاع دونه کوي، په لنډه توګه معرفي کړلبری

ر د سکریود سکروف هوایې ډګر څخه دوي به ژ څخه خبر تر السه کړي چېوزیرې، ګیټه لیله لوند هم د هوایې ځواک 

تکي باید ژر تر ژره الوتنه وکړي چې ولواکونه هم بنګازي ته نژدي شوی وو. د ډنمارک اد معمر القذافي ځ الوتنه وکړي.

 قمیتي وخت د السه ور نه کړي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمسیون تر پریکړې وروسته پارلمان وړاندیز تصویب کړي.

غرمې وروسته لینه یسپرسن او ګیټا لیله لوند صدراعظم ته ورغلې دا ځل په غونډه کې د ځان ساتو )کانسرویټیو( د ګوند  تر

مشر او د عدلیې وزیر، الرس بارفوډ 
4۶۳
 هم ګډون کولو.  

مطالب نقطه ند جګړه کې، اړوتړون د ډنمارک ګډون په  8۹په غونډه کې د ب ـ  ز هم په غونډه کې ګډون وکړي.لوی درستی

وړه غلطې هم اصالح شوه. وروسته لوی درستیز د ډنمارکي الوتکو وسلې، د الوتکو تخنیکي ظرفیت  .په نقطه ولوستل شوو

ه قه توګالوتکو پارکینګ( یې په دقی او دا چې الوتکې به په کوم هوایې ډګر کې دریږي، په تفصیل بیان کړل. وروستۍ ماده )د

ډنمارکیان نه پوهیدل چې چیرته الوتنه وکړي او د کوم هوایې ډګر څخه د معمرالقذافي  مشخص نه کړي. په دغه وخت کې

 پر ځواکونو برید وکړي.

لیری واټن د ښکارې الوتکو له پاره لویه ستونزه وه. الوتکې باید په هوا کې تیل واخلي تر څو پر لیبیا بمبارد وکړای شي، 

د سمندر غاړې ته نژدې وي، هغومره عملیات اسانه کیږي. دوو واقعي هر څومره چې د عملیاتو مرکز د شمالي افریقا 

امکاناتو شتون درلودي: سیسیلین 
4۶4
 او یا کریټا 

4۶5
په دواړو جزیرو کې لوی هوایې ډګرونه وه. سیسیلین د تریپولې  .

یبیا د ازې او ختیزې لخو کریټا داسې ځاي پرته وه چې پر بنګ یبیا په لور ښه سمندري الر درلودل)پالزمینې( او لویدیزې ل

( تنو سپرلیو سره والوتله، ۰۳برید له پاره ډیره ښه وه. کله چې د ډنمارک لومړي چیلنجر نومې الوتکه  د جمعې په ماښام د )

دنده یې درلوده چې د ډنمارکي لومړی ګروپ له پاره هوایې ډګر وټاکي. پیلوټانو ته خبر ورکړل شوو، چیري دوي الوتکه 

وال یان باید د ناډنمارک کښینوي.
4۶6
سیګونیاال هوایې ډګر 

4۶۰
ینا اې ځای پر ځای شي چې د کتک  

4۶8
څخه چې په سیسیلین  

چې د خپلو نورو همکارانو  ( تنه په بیړه الس په کار شول۰۳) الوتکه مځکې ته  راکوزه شوه. دغه کې پرته ده، لیري نه دي.

 له پاره چې بله ورځ راځې د اوسیدلو د ځای چاره وکړي.

اپې و ته د پریکړې یوه کپر پریکړه په پارلمان کې بحث وشي، د ګوندونو د بهرنیو اړیکو مشران 8۹مخکې له دي چې د ب ـ 

په پارلمان کې بحث پیل شوو چې ډنمارکي پوځیان بیا په یوه  د ماپښین په وخت چې د وینا له پاره تیاري ونیسي. ولیږل شول

 ه. تر یوه ساعت او پنځه دقیقي بحث وروسته لینسیاسي بحث غیري طبعي وتړاو په پریکړې د بله جګړه کې برخه اخلي. 

یسپرسن احساس کړه چې تاریخي پراخ مالتړ د پریکړې څخه وشوو په همدغه وخت کې د ګوندونو د بهرنیو اړیکو د 

د له پاره د خپل ګون هرک د خلګو د ګوند مسول دغه پریکړسیرون یسپرسن د ډنماونونو مشرانو خبري پای ته ورسیدي. یکمس

ډیره سخته پریکړه وګڼله. نوموړی وویل چې موږ د هر ډول جګړې یا السوهنې سره د افریقایې هیوادونو په کورنیو جګړو 

ه چې پ ه پریکړې کې په وضاحت لیکل شوی ووځکه پ د حکومت له خوا د مینځ وړل شوی وکې مخالفت لرو. خو دغه ډار 
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د یو موټي ګوند د بهرنیو اړیکو د کمسیون مشر، فرانک این  مکنې جګړه کې برخه نه اخلي.هیڅوجه ډنمارکي سرتیري په ځ
4۶۹
. نوموړی باید بشپړ باوري شي چې بمباردمان د سولې د ور مشران یې د چلنج سره مخامخ کړلچې ن یوازني مشر و 

انټي وغواړي. خو ګرانټي ور نه کړل چې د ملکي وګړو د نه وژل کیدلو له پاره ګر و په پیلیدو سره دریږي او نژدي ووخبر

. لینه یسپرسن وویل چې دا ناممکنه ده چې دا ډول ګرانټي ورکړه شي. په بدل کې نوموړي وویل چې د ملي امنیت د شول

فقه وکړه چې د ډنمارک جنګي شورا د پریکړې بنسټ دا دي چې د ملکي وګړو ژوند وژغورل شي. ورورسته فرانک این موا

 الوتکې د قذافي پر ضد جګړې ته ولیږل شي.

د سیاسي همږغي په وخت کې هیڅ ګوند ونه پوښتل چې د ډنمارک ګډون د قذافي پر ضد پرته د جګړې څخه ممکن نه دي؟ 

( ۴۶اع وزیرانو څخه )ه ټولیزه توګه د بهرنیو چارو او دفپنونو د مشرانو له پاره د جمعې ورځ ډیره اوږده وه. ود کمیس

ر . د شپې په نیمایې کې پچارو د کمسیون غونډې ته وبلل شول پوښتنې وشوي او وروسته وزیران د مشورو له پاره د دفاعي

پریکړه دوهم بحث پیل شوو. )ژ: د ډنمارک په پارلمان کې دود دي چې پر نویو قوانینو او یا پریکړو باندې په درو مرحلو 

، یوازې فرانک این د خپل ګوند د مالتړ دالیل د پریکړه بحث لنډ و یمه مرحله کې رد او یا تصویبیږي.(کې بحث کیږي. په در

 وویل. نوموړي په ډیر تأکید وویل چې دلیل یې دا دي چې د ټول وژنې مخه ونیول شي. نوموړي ن کړللیک په تړاو بیا

لل متحد په پریکړه کې د لیبیا استقالل ته درناوي ښودلي چې د بریدونو مخه ونیول شي خو م وسلوال برید د دې له پاره دي

 دي.

یوې راضې د بهرنیو چارو وزیرې یو موټي ګوند ډیر وستایه چې د وسلوال واک استعمال د سولې له پاره ورڅخه مالتړ 

پریکړه  8۹ـ  ( نیټه راتلونکې د شنبې ورځ د ب۰۹زکال د مارچ پر ) ۶۱۰۰کوي. د شپې د نیمایې څخه لس دقیقې وروسته د 

 .مان کې د رایو په اتفاق تصویب شولپه پارل

د ټولو ګوندونو همږغي چې ډنمارک په جګړه کې برخه واخلې، تاریخي پیښه وه. دا ځکه تاریخي وه چې د افغانستان او 

لو داسې . ټونځ ډیر جنجالي بحثونه راپورته کړلعراق په جګړو کې د ډنمارک ګډون د سیاستوالو او ډنمارکي ولسونو تر می

انتظار درلودي چې باید ډیر کلونه تیر شي چې ډنمارک دوباره په بهرنی جګړه کې ګډون وکړي. څلور اساسي فکټورونو 

 .پریکړه د رایو په اتفاق تصویب شولاغیزه وکړه چې دغه 

چې د  اي، ډیر امکان ومداخله کړی نه و که نړیوالو ځونه د بنګازي ښار ته ډیر نژدي ووچې د قذافي پو لومړی دلیل دا و

بنګازي ښار د وینو په حمام بدل شوي وای او ډیر ملکي وګړي له مینځه تللي واي. )ژ: دا کتاب د لیبیا د جګړې وروسته 

لیکل شوی دی خو لیکوال اعتراف نه کوي چې اوسني د وینو حمام ډیر ځله د قذافي د برید په پرتله خونړي دی او ال به هم 

لیل د امنیت د شورا پریکړه وه چې د هغه پرنسیپ څخه یې کار واخیست چې د ملکي وګړو ژوند باید دوام لري.( دوهم د

، چې په جګړه کې ګډون کوونکي څرګنده لیکل شوی ووچې د امنیت د شورا په پریکړه کې په  ل دا ووژغورل شي. دریم دلی

  .هیوادونو د تلفاتو مخنیوي شوی وو ون کوونکوهیوادونه اړ نه دي چې ځمکني پوځونه پیاده کړي، په دغه ترتیب د ګډ

د امنیت شورا ته هم د لیبیا د خلکو تر ژوند د اشغالګرو د سرتیرو ژوند ډیر ارزښت درلودي ځکه د دریمې نړۍ او یا  )ژ:

چې د معمر القذافي بدیل د مخالفو وسلوالو شورا وه که  څلورم دلیل دا و اسالمي نړي د خلګو وینه ارزښت او بیه نه لري.(

چې رژیم بدل شي. )ژ: درواغ او بیا هم درواغ. که داسې نه وه نو  ا پریکړې په رسمې بڼه لیکلي نه وڅه هم د امنیت د شور

، ت کړي و( کاله یې حکوم۴۰مشر چې )ولې بمبارد اوه میاشتي وخت ونیوي تر څو چې په غیري انساني توګه د لیبیا 

 (ي.نووژ

ي کړی. د فرانسنه وه چایې وړاندوینه  د جګړې اوږدوالي او د ډنمارکیانو د شمیر په اړوند چې په جګړه کې برخه اخلي، هیڅ

  .روسته د ټولې نړۍ پاملرنه جلب کړل( ساعته و۰۲جمهور ریس، نیوکالی سرکوزي په یو عجیب سخت برید سره )

اسموسن د شنبې ورځي تر غرمې مخکې د یوې بیړنۍ غونډې له پاره پاریس ته والړي. د ډنمارک صدراعظم، الرس لویکه غ

د امنیت د شورا د پریکړې څخه وروسته قذافي یو طرفه اوربند اعالن کړي چې د نړیوالو د برید مخه ونیسي. د لیبیا مشر د 

لوال برید ونه کړي. د شنبې په سهار د یو شمیر هیوادونو مشرانو ته په لیک کې خبرداري ورکړي چې پر لیبیا باندې وس

چې د لیبیا پوځ څنګه خپل اعالن شوی اوربند ماتوي. جګړه په  ختیزه برخه کې انځورونه وښودل شولبنګازي په جنوب 

بیړه د ښار مرکزي سیمو ته غزیدله. د پوهنتون پر محصلینو باندې ډزي کیدلي. ځوانانو بوتالن راټولول چې د اور بلیدونکو 

 و یې ډک کړي، پر سړکونو یې موانع جوړول.مواد
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ورته چې ختیز ل سلګونو موټران د کډوالو څخه ډک ووژورنالیستانو د رژیم لخوا د درنو وسلو د استعمال خبرونه خپرول. په 

ښودل چې و ورونوتلویزیونې انځ کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر کنترول الندي وو او د مصر سرحدي سیمو ته په تیښته وه.

 ې واخیست. لومړی راپورونه داسې وویوه فرانسوي معراج الوتکه د ښار په یوه برخه کې پر مځکه رانسکوره شوه او اور ی

وره ، پر مځکه نسکالو درلودلچې الوتکه د قذافي د پوځونو وه خو وروسته څرګنده شوه چې یوازنۍ الوتکه چې مخالفو وسلو

  شوی وه.

رانسې په ایلیسې د هیوادونو مشران د ف
4۳۱
چې د قذافي ځواکونه  قصر کې راټول شوی وو او معلومات یې تر السه کولو 

 مخ په وړاندې ځي. مخالفینو پوښتنې کولي چې د لویدیزو مرستې چیري دي؟

( بجې د رسنیو په مینځ کې راښکاره ۰۲:۴8د فرانسې جمهور ریس، نیکوالس سرکوزي تر غونډې وروسته د مازدیګر پر )

 د فرانسې جمهور ریس وویل: شو.

اوس زموږ الوتکې پر بنګازي باندې د بریدونو مخه نیسي. اوس زموږ نورې فرانسوي الوتکې تیاري دي چې پر ټولو » 

د دي له پاره چې د نړۍ او فرانسي د رایه ورکوونکو « دونه پیل کړي.یهغو زري وسایطو چې بی وسلې خلک تهدیدوي، بر

نسي جمهور ریس د غونډې تر پیل مخکې الوتکو ته امر وکړي چې هوا ته جګې شي. الوتکو ډیر اړي، د فراوپاملرنه راو

پر سر الوتنې وکړي او په هوا کې تیل اخیستل. مخالفو وسلوالو د قذافي د بریدونو مخه ونیوله خو بیا هم  رساعتونه د سمند

 تلل. مخ په وړاندې د بنګازي پر لوراو د قذافي پوځونه  پیچلي وو شرایط

وسایطو یو قطار چې ښار ته نژدي دوه ساعته وروسته د فرانسې د دفاع وزارت ویاند وویل چې د فرانسې الوتکو د زرهي 

، د دوي د الوتکو تربرید الندې راغلي. څلور زرهي ټانکونه د فرانسې معراج الوتکو ړنګ کړل. په ټولیزه توګه د برید وو

د فرانسي جمهور ریس وویل چې د فرانسې الوتکو مخکې له دي وروسته رلودي. ( الوتکو ګډون د۶۱په لومړي څپه کې )

  .یې ځواک ړنګ کړي، بریدونه پیل کړلڅخه چې د لیبیا دفاعي هوا

په لومړی  .( راکټونه فیر کړل۰۱۱ړیو څخه )د وختي ماښام او شپې لخوا د امریکا او انګلیستان د جنګي او تر اوبو الندې بی

. د برید لومړي څپې د لیبیا د هوایې دفاعي ځواک چې د سمندر پر غاړه شول ه وویشتلون( هدف۶۱بمبارد کې لږ تر لږه )

 موقعیت درلودي، متوجې وي.

جنګي الوتکې د شنبې په ورځ تر غرمې نه مخکې د سیګونیال په هوایې ډګر کې کښینستلي. کله  ۰۲د ډنمارک شپږ اف ـ 

د ډنمارک څخه الوتنه کوله بیا هم د نهایې موخې په تړاو پریکړه نه وه. ایا الوتکې د الوتنې پر وخت د سیسیلین چې الوتکو 

پر لورې وسله ولري؟ ګټه یې دا وه چې الوتکې په بیړه لومړیو عملیاتو ته تیاریږي ځکه اړتیا به نه وي چې دغه لوی بمونه 

لري. دا اسانه نه وه چې دغه درنې جټ الوتکې د اروپا په فضاءکې الوتنه و اړتیا سپورت کولو به په بل ډول ایټالیا ته د ترا

 وکړي. د هر هیواد څخه اجازې ته اړتیا وه چې د دوي په فضاء کې په وسلو بار الوتکې الوتنه وکړي.

ت استولو سره مخالف . ډیرو په وسلو بار د جټ الوتکونزې حل ډیرې مودې ته اړتیا درلودلد ډیپلوماټیکو الرو څخه د ستو

 درلودي خو د مشرانو په غونډه کې اندیرس ریکس وویل پرته له دې څخه چې دغه امکان وازمویو، ولې ورڅخه تیر شو.

الرس کیولیر وویل ډیر ښه او د ډیپلوماټیکو الرو څخه یې په کار پیل وکړي. د ډنمارک پوځي اتشو په برلین او هاګ کې د 

 خو المان کو د الوتنو پر بندیز ګډون کړي ووڅخه د رد ځواب تر السه کړي. هالنډ یوازې د الوتجرمني او هالنډې مقاماتو 

پاته  یوه اوږده الر د پریکړې لیک په تړاو منفي رایه ورکړي وه نو ځکه یې الوتکې هم د هوایې بریدونو له پاره نه لیږلي.

و په یوه ا فرانسې له الرې الوتنه کړی وایي. الوتکو باید د وه چې په سلګونو کیلومترو باید الوتکو اوږده الر طی کړی وا

هوایې ډګر کې چې د مارسیلیې 
4۳۰
 څخه وتلي وه، تیل اچولي واي او وروسته سیګونیال ته الوتي واي. 

وعده داسې وه چې د دفاع وزیره، ګیټه لیله لوند بک باید زنګ ووهي کله چې ډنمارکي الوتکې لومړی عملیات پیل کوي. د 

بې په ماښام نوموړې د خپل انګریزي سیال، لیام فوکس سره خبري وکړي. دوي نتیجې ته ورسیدل چې ژر به ناټو د شن

چې د عملیاتو  صدرات کې غونډه وه، ټول همږغې وو عملیاتو مشرتوب پر غاړه واخلي. د جمعي په ماښام کله چې په

 مشرتوب د ناټو پر غاړه د ډنمارکیانو زیاته دلچسپي ده.

الوتکه لیبیا ته ولیږله. دوي ټولې اجازې تر السه کړي او هم دقیقه  ۰۲یکشنبې په ماښام اندریس ریکس لومړی اف ـ د 

، رامسټین قومانده او وعدې تر سره شوي. په لومړی شبانه روز کې عملي چارې د امریکایانو د پوځي مرکز
4۳۶
څخه چې  

                                                           
Elysee - 4۳۱ 

Marseille - 4۳۰ 
Ramstein - 4۳۶ 
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ډنمارکیانو اړیکې د امریکایې افسرانو سره په المان او سیګونیل  تر سره شوي. تر ټولو ښه دا وه چې د په المان کې دي

پوځي مرکز کې ډیرې ښې وې نو ځکه د یکشنبې په ماښام ډنمارکي الوتکې هوا ته پورته شوي. دوي په ښه حالت کې دوباره 

  .رځیدلي خو بمونه یې غورځولي نه ووراوګ

 ۰په راتلونکو ورځو کې د امریکا غټو الوتکو، ب ـ 
4۳۳
 ۶او ب ـ  

4۳4
یې په  په بریدونو کې برخه واخیستله چې موخه 

په څلورمه ورځ د لیبیا د رادار سیستم او د لیري واټن ویشتونکو راکټونو ټولې د ستګاوي  .طرابلس کې پوځي مرکزونه وو

لوده، د لیبیا پر ( هیوادونو الوتکو په بریدونو کې برخه در۰۰ړنګې شولي. د امنیت د شورا د پریکړه لیک پر بنسټ چې د )

 فضاء یې بشپړ کنترول درلودي.

دې . خو په حقیقت کې د امریکا د افریقا د قومانو فرانسې لخوا په ګډه رهبري کیدلپه پیل کې عملیات د امریکا، انګلیستان ا

مرکز، د هنګار کښتۍ یو اس اس مونټ وایټني 
4۳5
لخوا چې لیبیا ته نژدي په سمندر کې والړه وه، په ګډه د امریکا د پوځي  

. امریکا او د ناټو نورو هیوادونو غوښتل چې عملیات ژر تر ژره د ناټو ، رهبري کیدلن چې په المان کې ومرکز، رامسټی

ې د عملیاتو واګې په تر مشرتوب الندې کړي خو فرانسي مخالفت ښودي. د فرانسې جمهور ریس، سرکوزي نه غوښتل چ

امریکا نه غوښتل چې د جګړې مشرتوب  .هیوادونو تر ډیر فشار الندې راغللبیړه نورو ته ورکړي خو فرانسه د نورو 

 واخلي خو ترکیې غوښتل چې عملیات په یو منظم او ثابت چوکاټ کې راشي.

ر چې د جګړې مسولیت د ناټو پ ې مخالفت کولوه ورکړي وه نو ځکه یالمان د امنیت په شورا کې پریکړه لیک ته مخالفه رای

غاړه شي. المان ډیر ژر ولیدل چې د ناټو تر مشرتوب الندې جګړه ډیره روښانه او د امنیت د شورا د پریکړې ټولې خواوي 

( غړي د جګړې په جریان کې د خپلو سفارتونو له ۶8په نظر کې نیول کیږي او بشپړ کنترول یې ممکن دي. دلته د ناټو )

الرې چې په بروکسل کې دي، دومداره معلومات تر السه کوالی شي. ډنمارک د یوه وړوکی هیواد په توګه هم غوښتل چې 

 جګړه د ناټو تر مشرتابه الندې دوام وکړي تر څو ډنمارک هم اغیزه ولري.

و باندې و واردولر وسل. لومړی ناټو پاخیستي و غاسموسن بشپړ مسولیت تر دریو ځلو زیات د ناټو سرمنشي، اندریس فوک

چې  و وونۍ مسولیت د جګړه ایزه عملیات. وروستد الوتلو بندیز مسولیت پرغاړه وو د الوتکو د بندیز مسولیت او په تعقیب یې

 د قذافي پوځي ځواکونه بمبارد کړي تر څو ملکي وګړي وساتل شي.

د ډنمارکي جټ الوتکې پیلوټ، ټامس کریستینسن 
4۳6
. دغه پیلوټ د الوتکې په نوم، کې په لیبیا کې وهم ګروپ په ډله د دو 

میټ 
4۳۰
 .هیواد د باتجربه پیلوټانو څخه و جټ الوتکې کې الوتنه کړی وه نو ځکه د ۰۲( ساعتونه په اف ـ ۶۱۱۱تقریباً ) 

زکال پر کوسوو ۰۹۹۹نوموړي په 
4۳8
 چې پر افغانستان یې بمونه وغورځول. ړي وی او د ډنمارک لومړی پیلوټ والوتنې ک 

که کوم پیلوټ د طالبانو لخوا ونیول شي د ژوندی پاته کیدو هیله دي نه  ې ادارې ویلی ووپه هغه وخت کې د ډنمارک څارګر

نو ځکه یې خپله تومانچه د مرمیو ډکه کړه مخکې له دي څخه  کوي. دغه معلومات ټامس کریستنسن څو شپې بیخوبه کړي

پر لورې الوتنه وکړي. طالبانو تقریباً هیڅ چانس نه درلودي چې ډنمارکی جټ چې د قزاقستان د هوایې ډګر څخه د افغانستان 

الوتکه رانسکوره کړي خو کیدای شوای چې د الوتکې ماشین د افغانستان په دښتو او درو کې دریدالی واي چې په هغه 

 صورت کې واقعه پیښیدونکي وه.

. امریکایې سرتیري پر مځکه د طالبانو یدونه یې پیل کړلکې نوموړی لومړي ډنمارکي پیلوټ و چې برد کندهار په سهیل 

. کله چې پیلوټ د هغه سرتیري سره خبري وکړي چې د نوموړی نو ځکه یې هوایې مرسته وغوښتل ووسره په جګړه بوخت 

پر سر  ېګړو ډزې د الوتکې په وروستۍ برخه کې ارویدلي. طالبانو د یوې تپنبرید پر طالبانو رهنمایې کړي، پیلوټ د ماشی

موقعیت درلودي. لومړي ټامس د الوتکې څخه د قوي ماشینګړې ډزې وکړي. خو چې وروسته پر راوګرځیدي، بمونه یې 

، نو حتماً وخې ولګیدلي. که چیري خلک هلته ووپر وغورځول. سرتیرو د مځکې څخه خبر ورکړي چې ډزې او بمونه پر م

نوموړي پوهیدي چې د امریکایانو سره باید مرسته وشي.  درلوده. مړه شوی دي. خو پیلوټ د دي موضوع سره ستونزه نه

                                                           
B1 - 4۳۳ 
B2 - 4۳4 
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MET - 4۳۰ 
Kosovo - 4۳8 
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مخکې له دي څخه چې نوموړي پیلوټ د عملیاتو له پاره د افغانستان پر لورې حرکت وکړي، یوه ویډیو یې ولیدل چې طالبانو 

 ښه کار دي. په کابل کې د سپورټ په لوي میدان کې خلک ځړول. ټامس په بشپړه توګه پوهیدي چې دغه عملیات یو

( نیټه سهار د وخت څخه د ډنمارک ۰۹زکال د اپریل په ) ۶۱۰۰د اوس نوموړي پیلوټ باید بیا په جګړه کې برخه واخلي. 

 وسکه )د عیسویانو یوهوالړي. د کورنۍ د دود پر بنسټ د پ، ن جزیرې ته چې کورنۍ یې ژوند کولوسهیلې برخي د فیو

 ان( څلور کلن اوالدونه یې ویده ووولیدل. بله ورځ میرمن او دوه دوګوه ني )جملیمذهبي روخصتي ده( په ورځ ټول سره راټ

وستۍ )یانې ور چې نوموړي په خپل موټر کې د هوایې ډګر لورې ته حرکت وکړي. په موټر کې د ټامس کریستنسن یو لیک

وک د هغه تابوت پر اوږو څ .سمو په تړاو معلومات نوشته کړی ورامنوموړي د خپل د ښخولو د  .غوښتنه( هم پروت و

  کړی.نه وه واخلي او کوم ډول موزیک ورته وږغول شي. دا چاره یې مخکې 

نوموړي متوجه شو چې  چې پیزا وخورم. والدونو ته وویل چې ایټالیا ته ځېتر حرکت یوه اونۍ مخکې نوموړي خپلو دوو ا

وریدل. ماشومانو د تلویزیون کتلو په وخت کې پالر ماشومان څه احساسوي ځکه پیلوټ په غیري طبعي توګه ډیر خبرونه ا

 ته په ماشومانه ژبه ویل: پالره وګوره هغه دي قذافي کله به چې معمرالقذافي د تلویزیون پر پرده راښکاره شو. 

 ( تنه پر یوه لیکه والړ۰۶۱کله چې نوموړي موټر پارک کړي د هوایې ډګر د سپورت لوی سالون ته والړي. په سالون کې )

لیکلي وي، ټاکلي نفر ته ورکاوه. سامانونه وستۍ غوښتنې رنفر هغه لیک چې و او خپل اړین وسایل یې تسلیم کول. هر وو

 یې الري موټر ته اچول او وروسته ټول په سرویس کې الوتکې ته روان شول.

ر څخه وکړه. د سمندر پر فضاء ( نیټه د سیګونیل د هوایې ډګ۶۰زکال د اپریل پر ) ۶۱۰۰ټاماس کریستنسن لومړي الوتنه د 

انکریټې موخه یو ک .ف ویشتلو له پاره په الوتنه کې ویې تیل واخیستل او د نورو الوتکو سره یو ځای طرابلیس ته نژدي د هد

هدف صحت تایید کړي. دوهم ځل ټولو الوتکو  یلوټانو الوتنه ورباندې وکړه چېغټې کوټې ته ورته وه. لومړي ډنمارکي پ

ان د هیڅ مقاومت سره . ډنمارکیټې کوټه د ګراف په شمول یو کود وپر کانکری نډه بمونه ور باندې وغورځول.( پو۶۱۱۱)

. هیڅ داسې نښانه نه وه چې لیبیایې پوځونو به ځانګړي راکټونه د ډنمارکي جنګي الوتکو لورې ته برابري مخامخ نه شول

 کړي وي.

پر لورې الوتنې ته دوام ورکړي. د پیلوټ تجربه د  رنو بیرته د سمندټاماس کریستنسن سوچ وکړي چې دا ساده دنده وه 

کندهار د بمبارد سره شباهت نه درلودي چې پیلوټ د الوتکې په وروستۍ برخه کې اواز اوریدي کله چې د سرتیرو سره یې 

و ه عمل وکړي تر څچې پیلوټان په احتیاط سر ا کې هیڅ داسې دوست پر مځکه نه وپه مخابره کې خبري کولي. په لیبی

ډنمارکي الوتکو په لویه کچه د  ډنمارکیانو د نورو مالتړو هیوادونو په څیر ډیرې الوتنې وکړې. دوستان ونه ویشتل شي.

 رو بمونو غورزونه ډیره اغیزه کول. د الوتکو پر زړوالي د ډیوتکو سره په ګډه ډیر بریدونه وکړلجنګي ال ۰۲ناروي اف ـ 

 درناوی تر السه کړي. خو په ناټو کې مو ډیر

ر زیات و ولسوالو ویشتلو خطر ډیپیلوټانو ته د خطر پیښیدولو کچه ډیره ټیټه وه خو د ملکي وګړو تلفات او د قذافي د مخالف

و لخوا ن. د ناټو له پاره ډیره مهمه وه چې په سهوه کې پر بیګناه انسانانو بمونه ونه غورځول شي. هدفونه د ناټو د کارپوهاوو

، ارزیابي او ټاکل کیدل. د ډنمارک یوحقوق پوه او یو پیلوټ د هغو هدفونو تایید کاوه چې ډنمارکي ایټالیا کې ناست وو چې په

ځینې موخې داسې وارزوي چې د بمبار کولو څخه یې ډه پیلوټانو باید بمبارد کړي وای. ډنمارکې استازو کوالی شوای چې 

ډیر داسې حاالت پیښ  ې شاوخوا یې ملکي وګړو د زیان رسولو کچه لوړه وه.چ هوکړي. دا کار یې په هغه وخت کې کاډه و

شول چې ډنمارکیانو یې د بمبارد څخه ډه ډه وکړه. وروسته ناټو کوالی شوای چې د بل هیواد الوتکې د بمبارد له پاره هغې 

 موخې ته ولیږي که د نوموړي هیواد ارزونه داسې وای چې غټ ملکي تلفات نه لري.

چې د بمبارد پریکړه یې کوله چې انتظار وباسي، ډه ډه وکړي او که بمبارد وکړي. که پیلوټانو  وستې برخه کې پیلوټ وپه ور

په خپلو پرمختللو وسایلو لیدلي واۍ چې د بی ګناه انسانانو تلفات زیات دي او یا هم مهمې بنسټیزې وداني ورانیږي، نو د 

ښنا ی، پل، د برد ملکي خلکو موټران په حرکت کې ووپیښه شوه چې هدف ته نژدي  څو ځله داسې بمبارد څخه یې ډه ډه کوله.

، د بمبارد څخه به ډه ډه وشوه. د وسلې د تخریب د واټن پر بنسټ د بمبارد ارزونه کیدله چې فابریکه او یا به مهم سړک وو

)ژ: پورته خبري په  ن لري که یا؟په کوم قطر سره وراني کوي او په نوموړي ساحه کې ملکي وګړي او مهم ودانۍ شتو

 سترګو کې د خاورو پاشل دي، د لیبیا ښکلي هیواد یې لوټه لوټه کړي خو بیا هم درواغو ته دوام ورکوي.(

معلومات ورکړي چې یو ځل په سهوه کې د موخې څخه لیري بمب وغورځیدي. د معلوماتو له مخې ته هوایې ځواک  ،پوځ

طرابلس  ( نیټه په۳۱ې الوتکې د اپریل پر )خلګو ته زیان نه دی اوښتي. کله چې د ناټو یود دغه بمونو په واسطه بی ګناه 

د  .ه قوي احتمال قذافي هم ټپي شوی و. پفي زوي او دري لمسیان یې ووژل شولکې پر یوې ودانۍ بمونه وغورځول، د قذا

. ودانۍ د پنډ کانکریټي وګړی ووۍ کې ملکي ، خو حتماً په ودانموخه د قوماندې د کنترول مرکز و ناټو د راپور له مخې

د  بمبارد وکړي.هم دیوال په واسطه احاطه شوی وه. انګریزي ورځپاڼې، ګارډین ولیکل چې پر ودانۍ ډنمارکي الوتکو 
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ډنمارک هوایې ځواک او پیلوټانو د ګارډین ورځپاڼې د ادعا په تړاو څرګندونې ونه کړي. دا څرګنده ده چې دا ډول بمونه 

 تر دومره پنډ کانکریټي دیوال ووزي، یوازې ډنمارکیانو درلودل.چې 

د ناټو د معلوماتو له مخې داسې عالیم شتون نه لري چې په ودانۍ کې بی ګناه ملکي وګړي وژل شوی وي. پرته له دې څخه 

نو ا وکړه چې په سلګوچې سرتیري پیاده شي، د زرګونو بمونو د غورځیدلو دقیقه ارزونه ناشوني ده. د قذافي پوځیانو ادع

خو د قذافي مخالفو وسلوالو، د بشري حقوقو سازمان  وګړي په ودانۍ کې ووملکي 
4۳۹
او نړیوال بحراني ګروپ  

44۱
د  

  غلط بمبارد په تړاو رپوټ خپور کړی نه دي.

یلوټ چې باید پ( ځله پر لیبیا الوتنه وکړه.بریدونو توپیر درلودي. کله به یو ټاکلی هدف ورکړل شو ۶۱ټامس کریستنسن )

هدف موندلی وای، کیدالی شوای چې په کومه سیمه کې د ملکي وګړو د پاره ځانګړی تهدید شتون درلودي. وروستۍ ځانګړی 

ر درستې پخو هیڅ وخت داسې نه وه چې یو ګروپ الوتکې په ډله ایزه توګه  و ټرینینګ کړی ووتجربه وه. ډنمارکي پیلوټان

د شپې لخوا ټامس کریستنسن ولیدل چې تر هر انفجار ورسته دومره رڼا خپره شي . ړې شېبمبارد وکړی او بیرته والموخې 

ي. نوموړي د هغه فلم په تړاو سوچ وکړي و د نوموړی د بمبارد نوبت راورسیږچې بل هدف په څرګند ډول لیدل کیږي تر څ

 چې متحدینو د دوهمې نړیوالې جګړې په ورستیو کې ډله ایزې بمباري کولي.

ې د چ رکړل شو. هدف په اوږدوالي پروت وجمعې  یو ماپښین ټامس کریستنسن ته یو لوی کورډینات د بمبارد له پاره ود 

قذافي زرهی وسایط په کښې ترمیم کیدل. که څه هم د ورځي روښنایې وه، کله چې کاناډایې الوتکو بمبارد وکړي، ټامس 

. نوموړي د خپلو وسایلو په واسطه د ې همدغه ځای بمبارد کړی ووورځ مخکدودونه او لوګی لیدلي. ټامس کریستنسن یوه 

 باید د ودانیو پاتي شوني تخریبکږو وږو فوالدو ذخیره تر سترګو شوی وه چې د هدف په شاوخوا کې پرته وه. ډنمارکیانو 

ره لګیاه دي؟ نو د ځان س کړی واي، هدف پیدا شو. ټامس څه ولیدل، پوښتنه ورته پیدا شوه چې ایا په ودانیو کې خلګ په کار

 یې وویل چې دلته به یې کار نه کوالی.

د الوتکې کبین ته یو غوماشه )وړوکې پرنده( ور ټامس د راګرځیدلو په وخت کې د یوې عجیبې پیښې سره مخامخ شو. 

اید نور وژنه ننوتل. په معمولي ډول ټامس په الس وژل خو دا ورځ یې پریښودله.  نوموړی د ځان سره سوچ وکړي چې نن ب

 ونه شي.

و ټوله بریدونه . خو زما ټوله اونۍ داسې تیره شوه چې وراني مې وکړي. خه یم چې هغه د کوم ځای څخه راغللزه خبر ن

 نو به سخت زیان ورته اوښتی وي.ا خو خلګ و نه لیدل خو که خلک وو . د ځان سره یې وویل: مپر پوځي ودانیو وې

. د جوالی په امونه تش وو. خو هالنډ او امریکا بمونه ورکړلګد و بمونه نه درلودل. ټولد وړې په پیل کې هوایې ځواکون

ه شبانه روز پ ، ګیټه لیله لوند بک پریکړه وکړه چې ډنمارکي هوایې ځواکونه باید بمبارد لږ کړي.میاشت کې د دفاع وزیرې

. د الوتلو نیمایي کیدلو په یل څخه همدا کار کړی وووادونو د پکې دوه ځله عملیات نیمایې ته را لږ شوه که څه هم نورو هی

 .ال په پوځې هوایې ډګر کې پاته شولپرسونل کې هم کمښت راوستي یانې لږ سرتیري د سیګونی

د لیبیا د وړی د پیل کیدو سره د قذافي مخالفینو هم پرمختګ وکړي.ډنمارک او یو شمیر نورو هیوادونو د مخالفینو شورا، ان 

ټی ثي 
44۰
و میلیاردون شورا د لیبیا چې نوموړي توګه ومنل. د دي خبري مانا دا شولد لیبیا د یوازنې مشروع استازو په  

 .چې په بهرني بانکونو کې کنګل شوې وې کوم پیسو ته الر پیدا کړل

 ستي.په الس کې واخی. د لیبیا دریم لوي ښار په اهسته ډول د شاوخوا سیمو کنترول الت د ښه کیدو پر لور واپه ماستر کې ح

د اقتصاد په پیاړوتیا سره ملکي وګړو ته د حتمي خطرونو پیښیدولو چانس د مخالفو وسلوالو تر کنترول الندې سیمو کې لږ 

 شو.

د ناټو سرمنشي، اندریس فوک غاسموسن څو ځله وویل چې د ناټو د بمبارد موخه  قذافي او ور سره لوړو پوړو مهمو 

 .رامینځته کړي وچې خطر یې  قذافي پوځونه وو کو نه وه. موخه دچاروا

زونو شي او خپلو پوځي مرک هدري غوښتنې وي: ټوله بریدونه پر ملکي وګړو بند شي. د قذافي پوځونه باید سمدالسه پر شا

الوه کړه عر ستو له پاره ننوزي. د ناټو سرمنشي مرستو سازمانونو ته اجازه ورکړه شی چې لیبیا ته د م ته وګرځي، د بشري

ر )ژ: د ناټو د سرمنشي ښکرو ستونزمنه به وي چې باور وکړو چې د قذافي په شتون کې پر ملکي وګړو بریدونه بند شي.
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International Crisis Group - 44۱ 
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درواغ د هغه په ورستي جمله کې رسوا شوه چې موخه یې د معمرالقذافي وژنه او د هغه د رژیم ړنګول وه چې لویدیز 

 و شتمنیو ته السرسي پیدا کړي.( هیوادونه او امریکا په خالصو السونو ټول

وینا پر بنسټ د هوایې ځواکونو بمبارد د قذافي د وسلوالو سره اوږه پر اوږه جګړه مخته نه بیایي او حتي  د ناټو د سرمنشي د

و خ د ناټو د پوځونو دنده یوازې د امنیت د شورا د پریکړې عملي کول دي. د مخالفو وسلوالو سره پوځي اړیکې نه شته.

نده ده چې مخالف وسلوال پرته د ناټو د هوایې ځواک د بمباري څخه د قذافي د پوځونو له خوا څخه ځپل کیدل. مخالفو څرګ

 ي.افي د ځواکونو څخه واک تر السه کړوسلوالو په اهسته ډول د قذ

ړي. په قوي نینګ کفرانسې، انګلیستان او قطر په سلګونو ځانګړي مشاورین لیبیا ته ولیږل تر څو چې مخالف وسلوال ټری

اټکل ویالی شو چې د امریکا څارګرې ادارې، سی ای ای هم په لیبیا کې د قذافي د پوځونو تر شاه اجنټان درلودل. د امریکا 

ه دغه پ کړی.نه ده او دري نورو ښکیلو هیوادونو څارګرو ادارو په ټولینیزو رسنیو کې د جګړې پر دغه برخه هیڅ تبصره 

ت . په واقعییوازې یو پټ راز و  خو بڼه د مخالفو وسلوالو سره د کارکولو څخه پرده پورته نه کړه. ډول ناټو هم په رسمي

ه ونو څخه چې د لیبیا پکې د هوایې ځواکونو د قوماندې مرکز ډیر معلوماتونه د مخالفو وسلوالو او د لویدیزو د ځانګړو ځواک

ناټو د دوي سره په نیغه اړیکې نه درلودي خو برعکس وه. خو هیڅ ډیره مهمه وه چې  ، السته راوړل. خو دادننه کې وو

  داسې څه نه وه کوم چې د هوایې ځواکونو ممانعت یې کړي وای چې د مهمو معلوماتونو څخه ګټه وانخلي.

په  لکله چې مخالفو وسلوالو د لیبیا د وړي په پیل کې پرمختګ وکړي، دوي میاشتي وروسته رسنیو دوباره دا جګړه د اشغا

میر شچې د رژیم د نسکورولو ورځي  ایل د پوځ پاشلو ته په دی مانا ووکو کې لیدل. پرته و پیسو ته السرسي او تمنعی

دا پریکنده ستونزه وه. څنګه کیدالی شوای چې وروستۍ قاطع برید پر طرابلس داسې شي چې په ښار کې د خونړي  کیدلي.

 هم د ډیرو ملکي وګړو ژوند اخیستي دي؟برید مخه ونیول شي کوم چې مخالفو وسلوالو 

فو وسلوالو پټ کسان طرابلس ته ننوتلي، وسلې یې غونډې کړي چې ناببره خطرناک برید پیل کړي. لپه میاشتو میاشتو د مخا

ږکي بربری یو ل ل کې د بربري لږکیو)ژ:ی( نیټه برید پیل کړي، په پ۶۰کله چې مخالفو وسلوالو په طرابلیس کې د اګست پر )

بانو د اشغال څخه ( میلیونه اټکل شوی دي. دغه ملیت د عر۰۲ملیت دي چې په شمالي افریقا کې اوسیږي او نفوس یې )

 . په همدغه وخت کې نورو وسلوالویزې برخې څخه سخت بریدونه پیل کړلپه وړاندې د طرابلیس د لوید .(وروسته پاته شوو

په  .يډول د میسترا څخه بیړۍ د ښار د بیړیو تم ځای ته راورسیدل . همدالس کې د ختیز څخه بریدونه پیل کړلپه طراب

چې څو ورځي جګړه وکړي تر څو د نورو ښارونو څخه مرسته  و مخالفونو مالتړي دومره غښتلي ووطرابلس کې د وسلوال

( ۶۳. په څو ورځو کې طرابلس ازاد شو. د اګست پر )رت پر طرابلس برید ډیر پراخ نه ووورته راورسیږي. په هر صو

نیټه مخالفو وسلوالو د معمر القذافي استونګځۍ، باب ال ازیزیا 
44۶
 او د طرابلس په جنوب کې هوایې ډګر ونیوي. 

په  ننځورونه د بیړیو په زاړه تم ځای کې ټولې نړۍ ته خپاره شوه. په راتلونکو میاشتو کې د نړۍ مشرااد بریالیو لیبیانو 

 جوپه جوپه طرابلس ته ورسیدل.

حرایې دوام وموندي.  د صلیبیا په مرکزي سیمواو سیرته کې د ناټو هوایې ځواکونو بریدونو د معمر القذافي پر پټن ځایونو د 

کې د قذافي ځواکونه راټول شوی  ( کیلومتره د طرابلس جنوب ته پروت دي، د بن ولید په ښار۰8۱سیمو په یو ښار کې چې )

پر خپل  . دويپه زړونو کې ژور ځای نیولی وو . د قذافي ځواکونه په تیښته کې وه خو د قذافي د شتون ډار د لیبیا د خلکووو

 ( کاله یې واک درلودي، په تیښته کې وي.۴۰بریا تر هغه وخت پورې باور نه درلودي تر څو قذافي چې )

د څو اونیو په اوږدو کې د  ښار څخه د موټرو یو قطار ووتي. ( بجې د سیترا د8:۳۱( نیټه د سهار پر )۶۱د اکټوبر پر )

و کړې ښار د قذافي د ز ا. د سیترطبعي مقامت یې کولوخو عجیبه غیري  الفو وسلوالو تر بریدونو الندې ووسیترا ښار د مخ

ده. ګړی پاملرنه درلود ځای سره ډیر نژدې پروت دي. د کلونو په جریان کې چې قذافي واک درلودي، د سیترا ښار ته یې ځان

و ښایسته نیو اودازیاتو  کمښت یې نه درلودي. په ښار کې چې د هیڅ شي  کې د قذافي په طایفه پورې تړلی وود ښار اوسیدون

هوټلونو د ښار بڼه بدله کړی وه چې معموالً به لوي نړیوالې غونډې او کنفرانسونه په همدغه ښار کې جوړیدل. د ښار 

د مشر څخه یې کسات اخیستل کیږي نو ځکه یو ډیر شمیر اوسیدونکي د قذافي د ځواکونو سره تر  اوسیدونکي ډاریدل چې

 .دوام ورکړي. خو بیا هم کوم راز و چې دوي ډیر وارخطا او اندیښمن وووروستۍ سلګۍ د مخالفو وسلوالو سره جنګ ته 

 د نیوادالیري ( کیلومتره ۰۱۱۱۱د سیترا څخه تقریباً )
44۳
په صحرا کې د بي پیلوټه الوتکو لخوا د موټرانو یو قطار ولیدل  

 مرکز ته مخابره شوه. اد بي پیلوټه الوتکو په واسطه انځورونه د نیواد شوو.

                                                           
Aziziya-Bab Al - 44۶ 

Nevada - 44۳ 
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د څار کارپوهانو د ځانګړو څارکونکو الوتکو مرکز ته انځورونه ولیږل. معلومات د فرانسوي معراج الوتکو مرکز ته چې 

. د سیترا د ښار په دننه کې د مخالفو وسلوالو نوکریوالو پوستو هم انځورونه ولیدل. ودي، ولیږل شولنژدي موقعیت یې درل

ټران یې او مخکښ موقطار تر تعقیب الندې ونیول شوو.د نیوادا د مرکز څخه د بي پیلوټه الوتکې یو راکټ پر قطار فیر شو 

( پونډه بم وغورځول ۲۱۱سته پر قطار د معراج الوتکو ). قطار د حرکت جهت ته بدلون ورکړي خو وروله مینځه یووړل

معمرالقذافي،  ( کلن۲۹) . د دغو خلکو په مینځ کې چې په وارخطایې د موټرانو څخه کښته او هر لورې ته په منډه وه،وشو

 .مشر او د قذافي زوي، معتصم هم وو د نوموړي د پوځ لوي درستیز، د څارګرې ادارې

 ،نځای څخه چې په تونل کې پټ شوی ومخالف وسلوال سیمې ته ورسیدل، قذافي یې د هغه پټ کله چې څو دقیقي وروسته

راویستي. خو وروسته په باور ویالی نه شو چې څه پیښه شوه. دري د باور وړ احتمالونه د موبایل ټلیفون )ګرځنده غږلیږد( 

بله  . پهنوموړي ژوندی نیول شوی خو ټپي و په واسطه د قذافي د نیولو په وخت کې  ثبت شوی دي. داسې څرګندیږي چې

ویډیو کې ښکاري چې نوموړي وهل کیږي. بله ویډیو څرګندوي چې یو نفر هڅه کوي چې یو سیخ د قذافي په مقعده ور 

ننباسي. قذافي په پیل کې په یوه پایکپ موټر کې کښیښودل شو خو وروسته یې په امبوالنس کې واچاوه. د بلې ویډیو څخه 

  څو ډزو ټپونه یې په سر کې ښکاري.د ډیر وسلوال د قذافي د جسد پر شاوخوا والړ دي چې  ښکاري چې

تماشا  وسیدونکو دوروسته د قذافي جسد د سیرتا په ګاونډ ښار، میسراتا کې ښکاره شو. څو ورځي د فذافي جسد د ښارونو د ا

: د لیکنې څخه داسې ښکاري چې لویدیز او امریکایان . )ژجوپو خلک په قطارونو ورته والړ ووچې په جوپو  له پاره ایښي وو

و و بي پری د عدلي طب څیړونګواکې د پیښې څخه بشپړ ناخبره وه. بیا هم د نړیوالو په سترګو کې د خاورو پاشل دي.( ی

ذافي ق . امریکایي کارپوهانو د ویډیویې انځورونو څخه په ګټه اخیستنه وویل چې پرچې قذافي په ډزو وژل شوی وو وښودل

وي چې قذافي ژوندی نیول شوي او وروسته وژل شوي او یا هم د ه څیړنې څرګند ه ډیر نژدي واټن ډزې شوی دي. ټولېپ

تر نیولو وروسته څو ورځي ژوندی قهرجنو مخالفینو له خوا وژل شوی دي. عیني چاره یې د زوي، معتصم سره وشوه چې 

 .و

 ي وروسته د پولیټکن ورځپاڼې ته وویل: د ناټو سرمنشي، اندریس فوک غاسموسن څو ورځ

 «. زه هیڅ خوښ نه یم چې د هغه د مړه جسد سره څه وشول.باید ووایم چې دا یو ښه پیل نه وزه  »

د لیبیا خلکو د اوو میاشتو قهرمانانه مقاومت په وجه ډیر نړیوال مالتړ خپل کړي. د قذافي وحشیانه وژنه د جګړې د پای ته 

د لیبیا د خلکو له پاره چې د مخالفینو په لیکو کې د یو ډموکراټیک نظام د جوړولو له پاره سره راټول  رسیدو پیالمه وه خو

 ، اوږده الره پاته وه.وو شوي

الوتکې په ډنمارک  ۰۲. دوي ورځي وروسته د ډنمارک شپږ اف ـ ناټو هوایې بمبارد پای ته ورسیدي ( نیټه۳۰د اکټوبر پر )

( بجې راورسیدلي. لږ وروسته ډنمارکي پوځي ۰۰:۳۱ورځي پر ) دته سکریود سکریوپ کې خپل پوځي هوایې ډګر، 

( ۲۱۱ډنمارکي جنګي جټ الوتکو په ) ترانسپورتي الوتکه په وسایلو بار او د پاتي سرتیرو سره هوایې ډګر ته راورسیدل.

عملیاتو د بمونو او راکتونو لس سلنه . دغه شمیره د ټولو ( دقیق ویشتونکي بمونه غورځولي وو۹۶۳عملیاتو کې پر لیبیا )

 جوړوي.

( کسان وژلي ۳۱۱۱۱زکال د سپټمبر په میاشت کې د لیبیا انتقالي )لیږدونکي( شورا وویل چې د قذافي ځواکونو ) ۶۱۰۰د 

ه ندي خو د دغومره لوړې شمیرې له پاره اسناد او شواهد شتون نه لری. د دسته جمعي قبرونو )ګډو مړستونونو( ډیر راپورو

ې په ( دسته جمعي قبرونه وموندل چ۰۶ثابت نه شوه. نړیوال سره صلیب راپور خپور کړي چې د طرابلس په سیمو کې )

 .( مړي په کښې ښخ شوی وو۲۳شو چې ) . لوی ترینه قبر په یو هنګر کې وموندل( جسدونه وو۰۶۲ټولیزه توګه )

لو ځایونو څخه کې د لویو ښارونو د روغتونونو د مړو ساتزکال د سپټمبر په میاشت  ۶۱۰۰د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 

سان سمدستي خاورو ته . ډیروژل شوي ک( مړي ورته راوړل شوی وو۳۲۱۱ګه )چې په ټولیزه تو راپورونه راټول کړل

راپور نه شته چې د قذافي څومره مالتړي پوځیان  داسې نو ځکه دغه راپور هم دقیق ګڼل کیدای نه شي. سپارل شوي وو

 وژل شوی دي.

کله چې د جګړې ارزونه یې کوله  وک غاسموسن لوي کلمات استعمال کړلپه همدغه میاشت کې د ناټو سرمنشی، اندریس ف

 او د پولیټکن ورځپاڼې ته یې داسې وویل:

و تر ولچې موږ بریالي ش کې دقیق او هدفمند پوځي عملیات وودا به غلطه نه وي که ووایم چې دا عملیات د نړۍ په تاریخ »

چې ویجاړي او ورانۍ پرته د هغو موخو چې موږ یې ویشتل  نښه کړو. دا عملیات دومره دقیق ووڅو پوځي موخې په 

 «غوښتل په ډیر لوړه کچه محدودې وې. موږ داسې عملیات وکړل چې د ملکي وګړو تایید شوی تلفات یې نه درلودل.
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چې ملکي تلفات و نه لري. د ډسمبر په میاشت کې د نیویارک دا خبرې ډیرې عجیبې وي ځکه داسې دقیقه جګړه نه شته 

ه چې ناټو هغه ځایوند دغې شمیرنې له پاره لیڅي راونغښتلي. د نیویارک ټایمز د ورځپانې ژورنالیستانو ډیر ټایمز ورځپاڼې 

( داسې ځایونه ۰۳) ، وموندل. د پاتي شوو ژوندیو کسانو او ډاکټرانو سره یې مرکې وکړي. ژورنالیستانوبمبارد کړي وو

( تنه ۴۱چې ) ( بی ګناه ملکي وګړي۰۱. کله چې د مړو اسناد یې ولټول )ناټو د بمبارد په هدفونو کې نه وووموندل چې د 

 .ټو په هوایې بمبارد کې وژل شوی وو، د نایې ښځې اوماشومان وو

نیویارک ټایمز د هغې لوي ودانۍ بمبارد چې د ماجر 
444
یشتل نیټه وو ۶8زکال د اګست په  ۰۶۱۰په ښار کې وه او د  

عاع دوي د لیزر د ش .یو په دوران کې تر سره شوی و، افشاء کړچې د اوو میاشتو هوایې بمبار شوه، ترټولو خونړي بمبارد و

( کلن علی حامد ګافیظ ۲۰په واسطه رهبري شوی بمونه د )
445
ي خلک چې د بمبارد ، هغه عادپر کور باندې غورځولي وو 

او د کور د  ( ماشومان ووژل شول۰پنځه ښځې او ). په لومړی پړاو کې ی وو، په دغه کور کې راټول شوی ووڅخه تښتیدل

څښتن علی حامد ګافیظ ښځه د ټپیانو په مینځ کې وه. د هغې ښځې یوه پښه وروسته ورڅخه پری شوه. پنځه دقیقې وروسته د 

و کله چې د ناټ شمیر ډیر نور هغه کسان هم وژل شولناټو الوتکو یو بل کور بمبارد کړي چې څلور کسان یې ووژل. یو 

پاڼې د ورځ .نې او مرستې له پاره راټول شوی وووکړي. دغه کسان د ټپیانو او مړو د ژغور الوتکو د دریم ځل له پاره بمبارد

د معلوماتو پر بنسټ د بمبارد درنې څپې په دوهم او دریم پړاو کې زیاتې وي چې ملکي وګړي او د نجات کسان یې ووژل. 

رښتیا وه. د ناټو مالتړو هیوادونو هیڅ داسې پالن د ناټو یو ویاند د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په وړاندې ومنل چې ستونزه 

 نه درلودي چې د دغو موضوعاتو په تړاو څیړنې وکړي.

( پیښې د ډنمارکي الوتکو د پروازونو د وخت سره پرتله ۰۳ټایمز )وروسته د ډنمارک راډیو په پروګرام کې د نیویارک 

نې وژ کې چې نیویارک ټایمز د ملکي وګړو سیمو مدغوهرکي جټ الوتکو په همدغه ورځ او شوي. په پنځو پیښو کې ډنما

. د ډنمارک د هوایې پوځ مسولینو وویل چې موږ د ملکي وګړو د تلفاتو په تړاو چې د جوته کړي وي، بمبارد کړی وو

 ډنمارکي الوتکو د بمبار په پایله کې رامیځته شوی وي، هیڅ معلومات نه لرو.

ایې پوځ د بمونو، نورو اړوندو وسایلو، د سرتیرو او افسرانو مجموعي لګښت د رسمي ارقامو پربنسټ د ډنمارک د هو

ونه او د الوتکو نور لګښت ( میلیونه کرونه شوی دي. که سرتیري او افسران په جګړه کې ګډون هم ونه کړي د معاشونو۲۶۱)

و د د الوتکو ډیرې الوتنې د الوتک ( میلیونه کرونه کیږي. د هوایې ځواکونو یوه سر چینه وایې چې په پورته جګړه کې۳۶۴)

 زړوالي سبب کیږي چې د الوتکو د بیا ترمیم او اضافي پرزو لګښت زیات دي.

کوم چې ډنمارکي پوځ  ر لنډ او ارزانه نړیوال عملیات وود ډنمارک د هوایې ځواک ګډون د لیبیا د خلکو د ساتنې له پاره ډی

واني لوی درستیز، یسپر هیلسیو وویل چې جګړه یوازې د هوایې ځواک او په جګړه کې ونډه واخیستله. د ډنمارک د پوځ پخ

یا د بیړیو د راکټونو په ویشتلو تر څو چې سرتیري پیاده نه شي، نه ګټل کیږي. د لیبیا په جګړه کې په رسمي بڼه د هیڅ هیواد 

اک استعمال پرته د ډیرو وینو ایې ځود دي عملیاتو پایله باید داسې نه وي چې د هو .بیا په خاوره کې نه وویسرتیري د ل

 افغانستان سره پرتله شي. وڅخه ستونزې پای ته رسوي او یا دا جګړه د عراق ا لووتوی

نه  هم شویتنظیم ښه کړي او  وسلوالو درست پوځي ټرینینګ نه وو . سره د دي چې مخالفوپه لیبیا کې حاالت ځانګړی وو

ذافي سرتیري درست تنظیم . د معمر القد لیبیا په خاوره کې اغیزناک ووخو بیا هم د دوي زوړتیا او وسلوال مقاومت  وو

. د لیبیا جغرافیایې جوړښت چې پراخ بیابانونه او دښتونه لري، د پټن و جنګي مورال یې هم ډیر کمزوری ووا شوی نه وو

 چې د د جګړې بریالیتوب دا و پاره ډیره مساعده سیمه ده. د لیبیاعمال له ځایونو امکانات لږ دي نو د هوایې ځواک د است

ت یې د او محبوبی د حکومت څخه د خلکو نفرت زیاد وو د قذافي  .الف وسلوال په لویه کچه راټول شولقذافي پر ضد مخ

 ډیره مرسته وکړه. ره هماو دا ډول قومي بنسټونو د قذافي د رژیم د ژر نسکورولو له پا خلکو په مینځ کې ډیر لږ و

څو کلونه انتظار ویست تر څو طالبان بیرته خپل و. په ځانګړي توګه چې لویدیز او افغانستان کې نه وودا حالت په عراق 

 ځای پیدا کړي.

چې باید زده کړه ورڅخه وشي. امریکا د ستراتیژی او  په لیبیا کې یو بل مهم ټکي هم و د اروپایانو په نظر ود ډنمارک ا

اقتصادي دالیلو پر بنسټ ډیر په اهسته توګه جګړې ته ور ګډه شوه. د اروپایې هیوادونو واقعي امکاناتو چې خپله جګړه پیل 

 له غاړه کېکړي، دومره لوی هوایې بریدونه کنترول او تر سره کړي، شتون نه درلودي سره د دې چې جګړه د سمندر په ب

 وه. په حقیقت کې باید امریکا د جګړې مشرتوب پر غاړه اخیستي واي.

                                                           
Majer - 444 

Ali Hamed Gafez - 445 
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که څوک غواړي هوایې جګړه په لږ تلفاتو وګټي. په  کو درلودل نه وه. ډیر نور شیان وود اروپا لویه ستونزه د جنګي الوت

جنګي جټ الوتکو  ۰۲روي او بلجیم اف ـ ( الوتکې د امریکا وي. د ډنمارک، نا۳۱( الوتکو څخه )۴۱هوا کې د تیل ورکولو )

ډیر بمونه نه درلودل، دا امریکا وه چې دیره بمونه او نور اړوند جنګي مواد یې اکمال کول. دا هم د امریکا تکنالوژی وه 

چې د فذافي د ضد هوایې ځواکونو دستګاوي پرته د کوم خطر څخه ور فلج کړي. او دا هم د امریکا جنګي بیړۍ وه چې د 

 راکټونه ویشتل. در څخه یې پر لیبیاسمن

د اروپایانو اړتیا و امریکا ته په ډیرو هغو مهموو ځایونو کې چې په بشپړه توګه څرګنده وه نو نورو ته نه تر سترګو کیدله. 

په  ا، فرانسوي او عربي ځانګړو پوځونو سره چې د لیبی د امریکایانو د اړیکو ټینګولو سټالیټونه د ډیرو هغو پټو انګریزي

 خاوره کې وه، اړیکې نیولي.

 ارزونه

د  ټد ګرانیوریځو الندې د پټیدو په حال کې و، مني لمر تر د په داسې حال کې چې  السونه سره نیولي وو میرمن او میړه

په کاسټیله  رو څخه جوړ شوی دیوالډب
446
لینه بیرګیسین  ته ودریدل. کې ور 

44۰
( کلونو ۳۱ـ  ۶۱دا ځوانان د )»وویل:  

په عمرونه دي، تقریباً لویان خلک دي. نوموړې دا خبرې هغه وخت وکړي چې د دیوال پر مخ یې د مړو سرتیرو نومونه 

  .هلوستل

د نوموړې میړه د الوتکو میخانیک، بیاون کرومین 
448
یرانو سرتیرو په تړاو چې نوموړي هغه دوه سرتیري ند هغو دوو انج 

 ، داسې وویل: هغه دواړه سرتیري په هلمند کې مړه شوه.ورت کولو په یوه کورس کې لیدلي وود خطرناکه موادو د ترانسپ

زیات مړه سرتیري به هلته کافي وي. او باید ډیر ځوانان نه ( ۴۱ما دوي د نژدې څخه نه پیژندل خو زه فکر کوم چې تر )» 

ړې په مخ کې وي، دوي باید کافي زده کړې ولري. دوي باید خبر وي چې څه وي. نوموړی اضافه کړه: که ډنمارکیان د جګ

 «کوي.

درناوي کیدي، څو محدود  ( نیټه په نړیوالو شخړو کې د ډنمارکي ځوانانو د وژل شوو۲زکال د سپټمبر پر ) ۶۱۰۰کله چې د 

 .ځوانان وو چې مړه شوی وو

 په نړیوالو کړکیچونو کې د ډنمارکي چې . دا هغه دیوال ديضلعي کوټه تر اغیزې الندې راوستل افغانستان او عراق دغه اته 

په ژړ طالیې رنګ د سرتیرو د زیږیدنې  څخه راوروسته ورباندې لیکل کیږي. زکال ۰۹۴8سرتیرو نومونه د وژلو شوو 

 .تبه او په کوم هیواد کې ووژل شو، لیکل کیږياو مرګ نیټه لیکل کیږي. همدا ډول په لنډه توګه د سرتیري موقعیت، پوځي ر

ته راشي، د وژل شوو سرتیرو نومونه پر دیوال ولولئ، پنځه دقیقې ارام  ټول ډنمارکیان باید کاسټیل: » هد سړې میرمنې وویل

 «ودریږي او د دوي په اړوند سوچ وکړي.

 سیورن الرسن
44۹
. نوموړي هغه ه ملی بانک کې کار کولود مني په یوه ورځ کې د دغه ځای څخه تیریدي. نوموړي پ 

 به د بانک بیرغ نیم ځوړند شو.ورځي را په یاد شوی چې د دفاع وزارت د خبرتیا په اساس 

ما د پخوا څخه هیله درلوده چې دغه یادګاري څلی وګورم. نن ښه لمر دي. زه ډیر » سیون الرسن د خپل ځان سره وویل: 

تالښونه نه پټوو او موږ باید دغه کار ته دوام ورکړو. ډنمارکیان باید په نړۍ کې خوښ یم چې موږ د ډنمارکیانو هڅې او 

مفت او رایګان ژوند ونه کړي. موږ خپل امکانات باید په واک کې ورکړو. سیون الرسن یو اخښی لري چې څو ځله د 

 «په توګه کوسوو ته لیږل شوی دي. سرتیري

د یادګاری څلې څنګ ته یې کړي وي، د پولیټکن په ورځباڼه کې د یولسم د د درو ډنمارکیانو تر مینځ غونډه )خبري( چې 

و یوه نظریه ري څلې په تړاي. جنرال یسپر هیلسیو د یادګاخپرې شو سپټمبر تر لسمې کالیزې لږ وروسته د یوې مقالې په بڼه

ان کړل چې ولې په دیوال . نوموړی بیلوی درستیز و ( زکال پورې نوموړي د ډنمارک د پوځ۶۱۱8ـ  ۶۱۱۶. د )وموندل

 پاره زیات ځای په نظر کې نیول شوي دي:لیکلو له  کې د

                                                           
Kastellet - 446 

Lene Bergesen  - 44۰ 
Bjørn Kromann - 448 

Søren Larsen - 44۹ 
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زکال کې مړه شي. دغه څلې د همیش  ۶۱۰۴موږ کوالی نه شو چې د ختم یوه لیکه وکاږو. کیدالی شي دري سرتیري په »

ولیکو او په لوړه برخه کې دوام  ( نومونه۳۲ره پاته کیدونکي دي. نو موږ کوالی شو د دیوال په کښته برخه کې نور )اله پ

 «ه به دیوال د نومونو څخه ډک شي.ورکړو. ډیر کلونه وروست

 راښیې چې ډنمارک په جګړو کې برخه اخیستي ده نو راتلونکې به څنګه وي؟ د کلونو تجربېموږ ته 

ړه وځ رهبري پریکپه دغه کتاب کې موږ تشریح کړی دي چې د سپټمبر تر یولسمې نیټې څخه وروسته، څنګه زموږ د پ

وکړه چې په جګړه کې برخه واخلو. د ډنمارک د پوځ مشرتابه نه غواړي چې یوازې د ملل متحد د سوله ایزو پوځونو یوه 

برخه وي. د پوځ مشرتابه دا غوښتنه هم لري چې د خپل پوځ شتون وښیې. د سپټمبر تر پیښې وروسته اندریس فوک غاسموسن 

غوښتل چې امریکا او نړۍ ته وښیې چې د نړۍ په جګړه ایزو ستونزو کې رول لوبوالی  د ډنمارک صدراعظم شو. نوموړي

 شي.

د پوځ او سیاستوالو ګډ دریز د دي سبب شوو چې د بعضي انسانانو په نصیب کې مرګونی بدلون راولي. ډنمارکي سیاستوال 

ګړه ، جته کړي. تر هغه چې فکر شوی وومینځڅه پیښې راچې په جګړه کې ګډون به  تیاری نه درلودیاو د پوځ مشرتابه 

 ډیره خونړی وه چې د سیاستوالو او پوځي مشرانو سترګې رڼې کړي خو پریکړه یې کوالی نه شوای.

دا ښه نه شوه چې قوي صدراعظم د صفر غلطي کلتور رواج کړي او هیڅوخت غلطي نه مني نو ځکه ستونزمنه به وي چې 

لیت لیري کولو پایله دا شوه چې د جګړې ناوړه پایلې د هغو افسرانو او سرتیرو د خپلو اوږو څخه مسو غلطي اصالح شي.

 پر اوږو بار شي چې په جبهه کې جګړه کوي.

ډنمارک د سپټمبر د ترهګریز برید څخه وروسته سمالسي ځانګړي سرتیري د افغانستان جنوب ته ولیږل چې د نورو هیوادونو 

د ډنمارک حکومت او د پوځ مشرتابه د حقوقي او  خو مشرتوب په جګړه کې وي.د ځانګړو سرتیرو سره د امریکایانو په 

د مسولیت موضوع روښانه کړی نه وه. په افغانستان کې د بوش د حکومت سیاست د بندیانو په تړاو  عملي لحاظه د بندیانو

خو ډنمارکیانو دغه موضوع تر سر تیره کړی وه. د رسنیو د راپورونو سره سره چې  ینو د کنوانسیون سره په ټکر کې ود ژ

ډیر ژر خپاره شوه چې امریکایان د افغانستان په جګړه کې بندیان شکنجه کوي خو بیا هم د ډنمارک حکومت د دغو اخطارونو 

 برسیره غبرګون و نه ښودي.

ګړه پیل کیدل، د ډنمارک صدراعظم ، اندریس فوک غاسموسن یو زکال د مارچ په میاشت کې کله چې د عراق ج ۶۱۱۳په 

. د امریکا حکومت غوښتل چې صدام حصین له مینځه ریس، جورج بوش په څنګ کې والړ وو ځل بیا د امریکا د جمهور

 مچې صدا یې هم وربدله کړه. داسې وښودل شولاو بڼه  کنترول الندې ونیول شولیوسي. د څارګرو ادارو رپوټونه تر 

حصین د ټول وژنې )اټوم بمب( وسلې لري چې د لویدیزو هیوادونو له پاره ستر ګواښ دي. د اندریس فوک غاسموسن او د 

ړي ځل له ه ولیږل. د لومامریکا د جمهور ریس څخه چا مالتړ ونه کړي خو د ډنمارک صدراعظم پوځیان د عراق جګړې ت

 شوه چې د ډیرو کلونو له پاره یې سیاسي شخړې او بحثونه رامینځته کړه.پاره پرته د پارلمان د پراخ مالتړ څخه جګړه پیل 

بحث څخه اوږه خالی کړه کله د امریکا د جمهور ریس او د برتانیې د صدراعظم، توني بلیر پرته د ډنمارک صدراعظم د 

ړې ته محول کړه نوموړي د جګړې پریکړه د پارلمان پریک نه درلودي. چې څرګنده شوه چې صدام حصین دا ډول وسلې

کړي.دا یوازینی دلیل نه وه چې اندریس فوک ور د ملل متحد پریکړې ته اعتنا نه وو( کاله ۰۶چې د عراق دیکتاتور )

غاسموسن د جګړې تر پیل کیدلو پورې څو میاشتي په بحثونو کې ګټه ورڅخه اخیستل. د ډنمارک صدراعظم په دوامداره او 

. برسیره پر دی ملل متحد جګړې د پیل د دلیل په توګه کارولوکو وسلو درلودل هم د اګاهانه توګه د صدام حصین د وژون

هیڅوخت پریکړه کړی نه وه چې د صدام حصین عدم همکاري د نړیوالو سازمانونو سره باید په جګړه پای ته ورسیږي. 

 شرتابه غوښتل چې د اشغالګرانوخو د پوځ م تر پیل پورې ټول اړخونه بیان کړل موږ د تړلي پوځي بازي په تړاو د جګړې

 په توګه په ځمکنۍ جګړه کې برخه واخلي. 

ه ساتو ځواکونو په ډول مرسته سمالسي هغه کلتور مات کړي چې ډنمارکیانو به د سولد ډنمارک ګډون د عراق په جګړه کې 

منیتي ځواکونو واک په الس خو دا ځل یې په کورنۍ جګړه کې برخه واخیستل. د شیعه مسلمانانو وسلوالو د عراق د ا کول

کې واخیستي او د واک په واسطه یې بندیان په زندانونو او د پولیسو په مرکزونو کې شکنجه کول. موږ بیان کړي دی چې 

خو  ،ې لیدل خو مخ یې بل لوری ته اړولوډنمارکي پوځیانو څنګه د دغو شکنجو په تړاو معلومات درلودي او په سترګو ی

عراق په فساد ککړ پوځیانو او پولیسو سره مرسته کول چې خلک بندیان کړی کوم چې وروسته یې د ډنمارکي پوځیانو د 

شکنجه کولو ډیر خطر شتون درلودي. د دی له پاره چې د حقوقي مسولیت څخه د پوځ مشرتابه او د دفاع وزارت ځان 

و عراقي امنیتي چارواکو د عملیاتو رامینځته کړي کوم چې انګریزي ایې خالص کړي وي، یو ځانګړي او شکمن جوړښت 

خو په حقیقت کې عملیات د ډنمارکیانو لخوا پالن شوي او رهبري  په جریان کې په رسمي بڼه د بندي کولو چارې مخته وړي

 کیدل.
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 ۶۱۰۰ډنمارکیان هم نه پوهیدل چې د څو تنو بندیانو په تړاو د بشرۍ قوانینو پر بنسټ په حقوقي او عملي بڼه مسولیت لري. د 

د ډنمارک د پوځ د هغه وخت لوي درستیز، کنود بارټیلس معلومات وړاندې کړي چې ډنمارکیانو  کې زکال د ډسمبر په میاشت

( تنو عراقي بندیانو په پرتله ډیره وه کوم چې مخکې د دفاع ۰۹8( تنه په عراق کې بندیان کړی دي. خو دا شمیره د )۲۱۱)

. نوموړی لوي درستیز ومنل چې زموږ پوځیانو د پارلمان ته معلومات ورکړی وو مرکزوزارت او د عملیاتو د قوماندې 

بندیانو د راجسترولو او وروسته د دوي پر احوال پوښتنې بشپړ کنترول نه درلودي. همدا ډول په لږ کچه ډنمارکیانو په غیري 

زکال څخه پوهیدی  ۶۱۱۰د عملیاتو مرکز د قانوني توګه بندیان عراقیانو ته تسلیم کړی دي. وروسته څرګنده شوه چې د پوځ 

( عراقي ۰۹8د عملیاتو مرکز پارلمان ته یوازې د )هم ( زیات عراقیان بندیان کړی دي. سره د دي ۲۱۱چې ډنمارکیانو تر )

 ار سره همدغه شمیره یاده شوی وه.چې وروسته څو ځله په تکر نو په تړاو معلومات وړاندې کړي ووبندیا

چې څنګه شیعه مسلمانانو د بصرې او اړوندو ډیرو سیمو کنترول په الس کې واخیست، خو په عیني  لموږ مخکې بیان کړ

و په پوځي مرکزونو کې پر دوي د راکټون زونو ته وګرځیدل.وخت کې ډنمارکي او انګریزي سرتیري بیرته خپلو پوځي مرک

یرو یې د امنیت په ټینګولو کې پرمختګ کړی باران پیل شوو. سره د دغه بیا هم د ډنمارک حکومت اعالن کړل چې سرت

زکال په وړي کې ډنمارکي پوځونه د عراق څخه  ۶۱۱۰دي، دغو خبرو ته یې تر هغه وخت پورې دوام ورکړي تر څو د 

 ووتل.

کله چې ډنمارکي پوځونه د عراق څخه ووتل، د ډنمارک حکومت پریکړه وکړه چې ډنمارکي سرتیري د افغانستان یوې ډیرې 

د ډنمارک حکومت غوښتل چې ثابته کړي چې اوس هم د ډنمارک پوځ د امریکایانو سره په  که سیمې ته والړ شي.خطرنا

( ۲۱۱۱خو هیڅوک نه پوهیدل چې د کوپنهاګن څخه ) ګډه په مخ کې روان دي چې دا کړنه د ډنمارکي پوځیانو غوښتنه هم وه.

ي. د افغانستان په جنوب د هلمند په والیت کې جګړه د لومړي ورځي کیلومتره لیري څه خطرونه د ډنمارکیانو په انتظار کې د

په پوځي کمپونو کې ډنمارکي سرتیرو د ژوندي پاته کیدلو له پاره جګړه کوله. تر یو څه وخت  څخه خونړي او جدي وه.

 .ه شوهوروسته ډنمارکي سرتیرو په تعرضي جګړه د طالبانو پر ضد پیل وکړي خو بیرته خپل کمپونو ته راستان

ډنمارکي سرتیري د انګریزي پوځ په مینځ کې یوه وړه ټوټه وه چې د جګړې ستراتیژي ځو ځله بدله شوه. همدا ډول د 

چې څنګه ډنمارکي پوځیانو د ارماډیلو پوځي  و څخه لیري وي. موږ مخکې بیان کړلډنمارکي سرتیرو غوښتنې د واقعیتون

د ژوند  ي سرتیرویې د ډیرو ډنمارکبه چې پایله  زانو څو ځله خبرتیا ورکړلچې انګریکمپ ساتلو ته دوام ورکړي سره د دي 

ځ ډنمارکیان د مختلفو ګروپونو په مین څخه یوه برخه وه. یانې دښمن . په هلمند کې طالبان د مخالفو وسلوالوپه بیه تمامه شي

 ، د نشه ای توکو قاچاق وړونکي، اداريچې دا ګروپونه د بیلګې په توګه د مخالفو وسلوالو بیل ګروپونه شولکې راښکیل 

ه خوشبینی وروسته د ډنمارکیانو غوښتن کالوتر پنځو  فساد او د قابلیت نه لرونکو حکومتي چارواکو نومونه یادوالی شوو.

 راټیټه شوه چې یوازې د ګرشک د مرکز څخه د لسو کیلومترو په شعاع امنیت تامین کړي.

بنګازي کې د خونړي جګړې مخه ونیسو. خو دا کار شپږ میاشتي وخت وغوښتي چې هوایې په لیبیا کې بریالي شوو چې په 

 خو اوس د لیبیا هیواد د مختلفو وسلوالو ډلو په بمباریو په پایله کې د معمرالقذافي کمزوري او پاشلي پوځ له مینځه یوسوو

ت ي. هیڅوک نه پوهیږي چې په لیبیا کې به ثبامنګلو کې دي. مخالفي وسلوالي ډلې یو د بل په وړاندې په جګړو کې ښکیل د

 او سالمه ډموکراسۍ رامینځته شي.

ې چ ارزول شي. دا یو ډیر سخت تمرین واړتیا شته چې په ارامو مغزو د افغانستان او عراق لس کلنه جکړه په ژوره توګه و

ي، ورپوره و والی شي په جګړه کې مخکښپوځ یې کډنمارکیانو او کورنیو یې په ډیرو ځاني تلفاتو د سیاستوالو غوښتنه چې 

 خو دا هم ډیره اړینه ده چې یو ځل بیا ورته غلطي تکرار نه شي. کړي.

د امریکا او مالتړو هیوادونو دا هیله پوره شوه چې ډنمارکي پوځیان ور سره په جګړه کې ګډون وکړي. په ټولیزه توګه 

صدام حصین د واک څخه لیري شو نو ځکه جګړه بریالی ګڼو چې د ویالی شوو چې د طالبانو رژیم له مینځه یووړل شو او 

دواړو هیوادونو ولسونه مو د ظلم څخه ازاد کړل. پرته له دې څخه سخته ده چې د دواړو جګړو ښې پایلې مو تر ستوګو 

 شي.

ي چې د ډیرو پرتله کیږ د افغانستان پوځ د رنګینو ګالنو سره په افغانستان کې د ناټو پوځونو د وتلو په چارو پیل کړي دي.

او د نشه ای توکو  ناکامیو سره به مخ شي. طالبان،  پخواني جهادي قوماندانان، د قومونو تر مینځ د شخړو جوړولو مشران

کاروباریان د مرکزي دولت په وړاندې یو ټینګ قوت دي، سره د دي چې لویدیزو تالښ وکړي چې قوي مرکزي حکومت 

ښ کوي چې د طالبانو سره سوله وکړي. د ډموکراسۍ په پیاده کولو او د ښځو د حقوقو په جوړ کړي. اوس حامد کرزي تال

 اعاده کولو کې پرمختګ شوی نه دي، بلکې د موضوعاتو برعکس جریان لري.

ه رپه عراق کې په رسمي بڼه ډموکراسۍ ده خو د ډیره کیانو شیعه مسلمانانو او لږه کیانو سني مسلمانانو تر مینځ د واک پر س

شخړې جریان لري. تقریباً هره ورځ د سړک د غاړې د بمونو، په موټر کې د ځای پر ځاي شوو بمونو او ځانمرګي بریدونه 
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ت نه لري او ډموکراسۍ یې چلش نه لري. ژر به وي ي وګړي په عراق کې وژني. عراق ثباملکخبرونه خپریږي چې ډیر 

چې د امریکا په عوض ایران د جګړې ګټونکي شي. د امریکا پوځونه د عراق څخه ووتل او د عراق واکمنان د ایران د 

روحاني رژیم سره ټینګې د دوستي اړیکې لري. د عراق صدراعظم، نوری ال مالیکي 
45۱
کې د کډوال په توګه  په تهران 

 خو د شیعه مسلمانانو د یو روحانی مشر، مقتدا الصدر او د هغودوسلوالو سره اړیکې درلودي. هه کولاستوګن

خو برعکس جګړې تر یوې مودې پورې د  .نه پر لویدیزو هیوادونو لږ نه کړلد عراق جګړې د نړیوالو ترهګرو تهدیدو

کال کې پای ته رسیدلي دي خو اوس په عراق ز ۶۱۰۶ترهګریزو ګروپونو د جذب ساحه پراخه کړه. )ژ: دا کتاب خو په 

کې د ترهګرو ډیرې ډلې شته چې د وینو ویالې یې بهیولي دي. د اوسنې خونړي ناورین مسولین په جګړې کې ښکیل لویدیز 

هیوادونه خو په ځانګړی توګه امریکایان د جورج بوش په مشری ګڼل کیږي. که عدالت شتون درلوداي باید اوس بوش په 

 محکمه کې د عراق د ورانۍ او په میلیونونو عراقیانو د وژونو ځواب ویالی واي.( نړیواله

په پاکستان، یمن او سومالیا کې جدي هڅې د القاعده  په لوړ پوړو غړو او مشر پسي، اوساما بن الدن او وروسته د هغه 

ه ډنمارک کې د ترهګریزو بریدونو . پوژنې د ترهګرو جنبش  دا فغانستان او عراق د جګړې په پرتله ډیر کمزوري کړي

 .لویدیزې نړۍ د څارګرو ادرو په هڅو او کوښښونو سره شنډ شولپالنونه د ډنمارک او نورې 

د ډنمارک ډیر سیاستوال او د پوځ لوړ پوړي چارواکي ادعا کوي چې په جګړو کې د ډنمارک ګډون د دي دلیل وګرځیدي 

مریکا کې ډیر اوچت شو، تر هغه چې ډنمارک یې د جغرافیایې غټوالي په پرتله چې د ډنمارک اغیزه او پرستیژ په ناټو او ا

 مستحق ګڼل کیږي. ایا دا خبري رښتیا دي؟

یوه دقیقه ګټه یې دا وه چې اندریس فوک غاسموسن د ناټو عمومي مشر وټاکل شو. که اندریس فوک غاسموسن د ډنمارک د 

ق او افغانستان په جګړو کې فعاله پوځي ونډه اخیستي نه واي، احتمال صدراعظم په توګه د جګړې سره مخالف واي، د عرا

 نه وه چې د ناټو عمومي منشي وټاکل شي.

د جګړې د ګټو ارزونه ستونزمنه چاره ده ځکه داسې څیړنه شخصي او د افرادو د نظریو پر بنسټ کیږي. دوو څیړونکو، 

زکال کې اندیرس هینریکسن ۶۱۰۰په 
45۰
او ینس رینګسموسه  

45۶
د امریکا د حالت په تړاو څیړنه وکړه. نوموړو  

څیړونکو یو رپورټ د ډنمارکي انستیوت د نړیوالې څانګې 
45۳
له خوا تر هغه وروسته چې د ډیپلوماټانو، لوړ پوړو اړوندو  

 تازو سره مرکې وکړي، خپور کړي. ارواکو او د ډنمارکي موسیسو د اسچ

افغانستان او عراق په جګړو کې د ډنمارک په تړاو په واشنګټن کې تر  د ډنمارک پوځي ګډون د»دوي ارزونه وکړه چې: 

ډنمارکي پوځي  یوې کچې مثبت نظر ایجاد کړی او همدا ډول د واشنګټن په پریکړو کې د ډنمارک اغیزه ډیره لوړه شوه.

 مشرانو، وزیرانو او ډیپلوماټانو ته اسانه شوه چې د امریکایې چارواکو سره خبري وکړي.

زونه د هغو کسانو د نظریاتو سره برابره ده کوم چې موږ مرکې ورسره کړي دي. پرته له دې څخه چې د امریکا دغه ار

ه ده چې د جګړې ځانګړې او دقیقې ګټې د ډنمارک له نحکومت او د دوي ادارو ته زموږ السرسي اسانه شوی دي، ستونزم

ګټي هم لرلي وي، هیڅوخت د پارلمان مهمه غوښتنه  کې دواليژیپاره اندازه کړو. په هر صورت که موږ د امریکا سره په ن

 دا نه وه چې یوازې په دغه دلیل زموږ پوځونه په نورو هیوادونو کې پوځي عملیات وکړي.

په همدغه وخت کې امریکایانو او انګریزانو د عراق په جګړه کې د ګډون په تړاو ډیرې رسمې څیړنې او مرکې وکړي خو 

 ي.او افغانستان په جګړو کې د ډنمارک د ګډون په تړاو د څیړونو له پاره یو کمسیون وټاک ډنمارک اوس د عراق

په نوي حکومت کې )ژ: د سوسیال ډموکراټانو په مشرتابه( کې سوسیال ډموکراټانو، کیڼ لیبرال ګوند او د ډنمارک سوسیالیت 

ږي رتیري د نړیوالو جنګي عملیاتو له پاره لیږل کیسټیزه پروګرام کې ولیکل: که ډنمارکي سنګوند د حکومت د جوړښت په ب

په بدل کې حکومت په لیکل شوی بڼه خپله هغه وعده پر ځای  باید لږ تر لږه د پارلمان دوې پر درې برخې یې مالتړ وکړي.

ز کمسیون ینه کړه، که لږه کي په پارلمان کې وغواړي د یوې مهمې پوښتنې په تړاو د بیلګې په توګه د جګړې په هکله څیړن

 وټاکل شي.

                                                           
Maliki -Nouri aL  - 45۱ 

Anders Henriksen - 45۰ 
Jens Ringsmose - 45۶ 

DIIS - 45۳ 
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فکر کیږي چې داسې یو څیړنې ته جدي اړتیا شته  ځکه اوسنۍ حکومت )ژ: د ښۍ لیبرال ګوند حکومت د اندریس فوک 

زکال په پای کې حکومت نوی  ۶۱۰۰غاسموسن په مشري( جګړې ته تمایل د ډنمارک د بهرني سیاست یوه برخه ګڼي. د 

شو نو د سوسیال ډموکراټانو د دفاع وزیر، نیک هیکروپ 
454
نیا د کی 

455
پوځي مرستو ګډ کار پیل کړي چې څو  د سره 

چې  د دفاع وزیر په څرګنده وویل .ماتیکو وژنو تورن ووکورنۍ جګړې په جریان کې په سیست کاله مخکې د کینیا حکومت د

نوموړي نه غواړي چې د بشپړو پاکو السونو سیاست مخته بوزي. نوموړی اعتراف وکړي چې د ډنمارک څخه په زرګونو 

مترو لیري هیوادونو کې چې مات او شوړیدلي حکومتونه لري، د ډنمارک د بهرنۍ پالیسي پر بنسټ پوځ ډیر رول کیلو

 لوبوالی شي.

خو باید څرګنده شي چې څومره چټل السونه د زغم وړ دي؟ په تیره لسیزه کې د اندریس فوک غاسموسن د پوځي پالیسې 

 څخه څومره توپیر شته؟

وف درو برخو ته اشاره وکړه. لومړي د پارلمان لږ ترلږه دوي پر دري برخې مالتړ د ولس د په دغه ځای کې نیک هیکر

د پوځي عملیاتو په جریان کې د احتمالي چلینجنو او ستونزمنو حالتو په تړاو  پراخ مالتړ ښکارندوي وي. دوهم باید حکومت

کې باید ډنمارکي او نړیوال بنسټیز پرنسیپونه او  په دریمه برخه د زړه رازونه پټ نه کړي او په وازه خوله کړنې وکړي.

 کنوانسیونونه مراعات شي.

ي. یاره او برابره شزموږ موخه باید دا نه وي چې بهرنۍ پالیسې مو په بشپړه توګه غیري پوځي وي خو دغه پالیسې باید ع

 د کینیا د ساتونکو سمندري ځواکونو ځکه ډنمارکچې د دفاع وزیر د مقرري  څخه لږ وروسته کینیا ته والړي  همدغه دلیل و

باید یو عدلي سیستم جوړ شي چې سمندري  یې د سمندري غلو په واړندې مبارزه وه. چې موخه سره ډیر نژدي کار کولو

ي رختیزې افریقا د سمندد ( تنه ساتونکي ۲۱۱۱غله محاکمه کړي، باید د کینیا سمندري ځواکونو ته مرسته ورکړه شي چې )

 ت دنده په دغه سیمه کې پر غاړه واخلي.څنډو د امنی

ې . دا مرګوني کړند کینیا مرګوني ګذارونه محکوم شولدغه ګډ کار دوه کاله تر هغه وروسته پیل شو چې د ملل متحد لخوا 

هغه وخت وشوي چې د کینیا پوځ په سومالیا کې جګړه کوله او د خپلو خلکو په وړاندي په بشري جرمونو تورن دي. یوه 

ه ، ولیدل سرسمندر د ساتونکو لخوا وژل شوی وو میاشت مخکې د دفاع وزیر، هیکروف هغه پنځه کب نیونکي چې دنیمه 

، د حکومت رایټ واچ لخوا په ټینګه وغندل شولد دي چې دغه وژنه  د سیمه ایزو بشری حقوقو د څار د ادارو او هومین 

ځ یې د پیداکولو او مجازات ورکولو په اړوند هیڅ ونه کړه. څخه یې د مجرمینو د مجازات غوښتنه وکړه خو حکومت او پو

چې د کینیا پولیس او پوځیان د سومالیا پر ملکي  د هومین رایټ واچ د ادارې لخوا یو راپور خپور شو، په اسنادو یې ثابتول

لې جرمې ان کې خپوځیانو د عملیاتو په جریوګړو جنسې تیري کوي، په شدت یې ټپیان کوي، بی عزته کوي خو د کینیا پ

 .ياسالمي ډلې پر اوږو ور بارول د د الشباب کړنې

زکال د ډسمبر په میاشت کې د دفاع وزیر،  ۶۱۰۰. د زیر د ځانګړې ستونزې سره مخامخ ود افغانستان په تړاو د دفاع و

نوموړي سرتیري ( سرتیري د شنا او ښکاري ګروپونو څخه افغانستان ته ولیږي. خو ۲۱نیک هیکروپ پریکړه وکړه چې )

باید تر هغه وخت پورې د افغانستان پر لورې حرکت ونه کړي تر څو چې څرګنده نه شي چې د کوم حقوقي قوانینو په رڼا 

چې  يیل شکي سرتیري په داسې یو حالت کې ښککې چال چلند وکړي. د دفاع وزیر اندیښنه درلوده چې کیدالی شي ډنمار

عراق کې چې پیښه شوه.ډنمارکي ځانګړې سرتیري افغان ځانګړو سرتیرو ته روزنه فردي حقوق تر پښو الندې شي لکه په 

او ټرینینګ ورکړي او په عملیاتو کې فعال ګډون وکړي. په دغه صورت کې بندیان د افغانستان زندانونو ته لویږي چې د 

 شکنجو ورکول ورځنی چاره ده.

ابزارو په توګه کار اخیستي او اوس هم دوام ورکوي. سره د دا هم عجیبه ده چې د ډنمارک حکومت د پوځ څخه د سیاسي 

 دي چې دا چاره د سیمه ایزو پولیسو د ټرینیګ او درس ورکولو په وخت کې تر سره کیږي.

نن ورځ به ډیر سخته وي چې داسې سیاستوال او څیړونکي پیدا شي چې د امریکا او ناټو له لورې پر نورو هیوادونو د لویو 

( نیټې سره ورته پیښه رامینځته نه شي نو وړاندوینه داسې ۰۰که د سپټمبر د ) په څو راتلونکو کلونو کې ولري.بریدونو خیال 

 ده چې د بلې لویې جګړې پیښیدل به مهال وي. د جګړو ستونزو او اقتصادي بحران سیاستوال او ولس ستړی کړی دي.

                                                           
Nick Hækkerup - 454  

Kenya - 455 
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پوځ په بودجه کې ډیره سپما په نظر کې ونیول. ورته کړنې په زکال کې اوباما د راتلونکو لسو کلونو له پاره د  ۶۱۰۶په 

 ۶۱۰۲( میلیارده کرونه بودجې څخه د ۶۱نورو لویدیزو هیوادونو کې تر الس الندې ونیول شوي. ډنمارک هم د پوځي کلنۍ )

 ( سلنه سپما په نظر کې نیولي ده.۰۲د پیل څخه )

دا سپما د دې مانا نه لري چې امریکا او ناټو به په نړۍ کې د شخړو، جګړو، تهدیدي او عامه وژنو د حاالتو په شتون کې 

به نوی میتود کارول کیږي. د سپما د پروګرام برسیره امریکا غواړي پر ځانګړو کې یوازې تماشا کوي. خو په راتلونکې 

و باندې پانګونه وکړي. د اوساما بن الدن وژنه او د بی پیلوټه الوتکو استعمال ځواکونو، نویو وسلو او څارګرو عصري وسایل

 ۶۱۰۱بڼه جوړوي چې په فزیکي توګه به پوځ ګډون نه کوي. په  د پاکستان په سرحدي قبیلوي سیمو کې به د راتلونکو جګړو

جمهوري ه وکړه چې دغه شمیره د بوش د ( ځلې هوایې بریدون۰۰۰ې امریکایې بی پیلوټه الوتکو د پاکستان پر فضاء )کزکال 

د امریکا بی پیلوټه الوتکې د یمن او سومالیا په هوایې  ریاست د وروستۍ دورې د وروستې کال څخه دري ځله زیاته وه.

حریم کې هم د حاالتو څارنه کوي او د احتمالي لوړ پوړو ترهګرو د وژلو له پاره راکټونه فیر کوي تر څو د دوي ځالې له 

    ه یوسي.مینځ

دا د جګړې نوی پټ میتود دي چې امریکایان ډیر حساب ورباندې کوي. د جنرال ډیویډ پیټرویس ټاکنه د امریکا د څارګرې 

ادارې، سی ای ای د مشر په توګه دغه معنی لري. )ژ: جنرال پیترویوس د یو سکرترې سره د نامشروع اړیکو د درلودلو 

، د دان وکله چې ډیویډ پیټرویس په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومان عفاء وکړه.(تبه خاطر د دندې څخه اس

ځانګړو سرتیرو هغه عملیات چې )مړه یې کړه او یا یې و نیسه( 
456
( ته لوړ ۶۱۱څخه په میاشت کې )( ۰۲عملیات د ) 

چې د  الی شيکو عملیات کیدسمدالسې ډنمارکیانو په جګړه کې ګډون کوالی نه شوای ځکه پټ او د بي پیلوټه الوت .شول

یوالو مقرراتو او ژینو د کنوانسیون د ډیرو موادو سره په ټکر کې وي. په دغه صورت کې د ډنمارک حقوقي لحاظه د نړ

حکومت ته ستونزمنه وه چې جګړه عادالنه یا قانوني وګڼي. همدا شیبه د بندیانو نیول او افغان مقاماتو ته تسلیمول چې د فرد 

 ، هم د ډنمارک د حکومت له پاره حقوقي ستونزې رامینځته کړی وي.وندي کولو او پراخو شکنجو تورن وونه خد حقوقو په 

ارک له د ډنمایا د اوسنې حکومت سمونې یاني اصالحوي بڼه د قوي پوځي اغیزې پر بهرني سیاست د فعالې برخې په توګه 

  ؟د وتلو الر ده یوازنۍپاره 

وسایلو ته د هیواد پر هغه قابلیت منفي اغیزه نه کوي چې د راتلونکو شخړو د حل له پاره نوي ایا لس کلنه پاملرنه پوځي 

د یو وړوکې شتمن هیواد  د غوښتونو یات چې په لوړه کچه د منلو وړ وي. فکر وشي؟ کیدای شي دا نوی الر، قابلیت او نظر

دا کیدالی شي چې زیات تمایل او موخه  ناکه نه ده؟ایه کولو حل کړي، اغیزله پاره چې نړیوال کړکیچونه او جګړې په وق

شتون ولري چې د هغو هیوادونو چې سالم حکومتونه نه لري، د ملکي وګړو سره داسې مرستې وشي چې تر جګړې وروسته 

 د افغانستان، عراق او لیبیا څخه مو تجربه زده کړه چې تر جګړې وروسته انتقالي سالم ژوند ته الره ولري او وچلیږي.

 )لیږدیزه( دوره چې هیواد بیرته ثبات ته راوګرځي، د ډیرو ستونزو ډکه وي.

طبعي ده چې دا یو سیاسي انتخاب دي چې ډنمارکي سیاستوال کومه الره خپلوي. خو په هر صورت ډیره مهمه ده چې اوس  

دغه کتاب به د یادي شوي موږ صبر وکړوتر څو چې د تیرو لسو کالو جګړو د تجربو څیړنه وکړو. زموږ هیله دا ده چې 

موخې د بریالیتوب سره مرسته وکړي. د دغو تجربو څیړونو ته اړتیا شته، په هغه ورځ چې لینه بیرګیسین د یادګاری څلې 

 مخې ته د مني په موسم کې د ډنمارکي مړو سرتیرو پر قبرونو الندې خبري وکړي:

 «تر ټولو غمجنه دا ده چې پر دیوال تش ځایونه پاته دي.»

ځای په نظر کې نیول شوی چې ډنمارکي سرتیري به وژل کیږي، د دي خبري مانا دا وه چې د ډیرو نورو نومونو له پاره 

  .وو
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 لنډه پيژندنه ژباړن د

پالریې ښوونکی و اوپلرنۍ کورنۍ یي  په پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی، کندهار کال د ۰۹۲۳محمدابراهیم نعیمي په 

والیت دګرشک په ولسوالی کې لوی  هلمند ښکاپوربازاردی ، یوه روحانې کورنۍ وه. دپالرد دندې په وجه د کندهارد چې د

پولیتخنیک په پوهنځۍ  کابل پوهنتون د زکال کې پای ته رسولې. په همدغه کال د ۰۹۰۰ابوالفتح بستي لیسه یي په  د شوی او

ه احتیاطودوره پیل کړ ه ورسوله اوسمالسي یې دعسکري خدمت دکانوایستلوڅانګه پای ت زکال یي د ۰۹۰۲کې شامل شو. په 

په  دبیرایتو فرنجل غوربند زکال په اوړي کې دپروان والیت د ۰۹۰۰او ترشپږمیاشتو وروسته یي ترخیص ترالسه کړ. د

په  هلمند د ،په وزارت کې بیالبیلې دندې ترسره کړې صنایعو کانواو شو. په دغه ترتیب یي د کان کې دانجیرپه توګه مقرر

کانواوصنایعو  د ،لچرخي په زندان کې سیاسي محبوس وپ والیت کې دپنبې اونباتي غوړیود فابریکې ریس شو، شپږمیاشتې د

د مرکزي ادارې کارکوونکی اوپه پای کې له دولتي دندې څخه ګوښه ، دوه کاله یې دشخصي  په وزارت کې دډبرو د سکرو

ډنمارک ته کډوال شو . اوس په ډنمارک کې له خپلې  زکال و۰۹8۹دوکان درلود، اوپه ګلدوزۍ او خامکدوزي  کارپه لړکې د

 کوي .  سره ژوند اوالدونو کورنۍ ، میرمن اوڅلورو

کړې ده چې په دری ، پښتواوډنمارکې ژبه  عادي ورځنۍ دندې ترڅنګ یې له لیکنوسره مینه پیدا ېخپل کاله کیږي چې د څو

چلوي چې په انګریزي ،  nahimi.dkکاله کیږي چې یوه ویبپاڼه  څویبپاڼوکې خپرې شوې دي. و یي ډیرې لیکنې په بیالبیلو

 دري ژبو سیاسي اوټولنیزې لیکنې خپروي .  ډنمارکي ، پښتواو

زکال  ۶۱۰۲په هم زکال خپور شو، همدغه کتاب په ډنمارکي ژبه  ۶۱۰۶چې په  ال ګلونه سوځي( یې لومړی کتاب و ـ )او ۰

 دي. بیان تاریخي بهیرد کې خپور شو. د کتاب منځپانکه د افغانستان د ښځو د ژوند 

 زکال ترسیموي. ۶۱۰۱زکال کې د هیواد سفرنامه چې په لنډه توګه د افغانستان د حاالتو انځور په  ۶۱۰۶ـ په  ۶

و د یوادوالاو د ه کې د ناټو جګړې( کتاب وژباړي یبیاې دا بریالیتوب په نصیب شو چې )په افغانستان، عراق او لاوس بیا ی

 .لوستلو له پاره یې وړاندې کړي

 ډنمارک زکال ۶۱۰۲/  ۰۶/  ۶۱په درناوي 


