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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 ۲۰۱۴/  ۱۱/  ۲ شهید عبدالقدیم پتیال د 

وا د کندهار د پوهنتون د زده دمازدیګر لخ

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 داسې نمونه وه چې د خلکو په 

ودو ساعتونو له پاره په زړونو کې ځای درلودي. ما په ټول ژوند کې یو ځل د څو محد

زکال کې ولیدي. د نوموړۍ عالي انساني شخصیت دومره تر اغیزې الندې  ۲۰۱۰

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 ماشومانو له پاره یې یو کور هم نه 

رنۍ او یاران یې په خپل شهادت باندې داسې غمجن کړل چې هیریدل یې درلودي. کو

 ناشونې دي. په پای کې د ټولو شهیدانو روح د دوعا السونه پورته کوم. امین

 

  



 خ
 

 مقدمه

 ش، حصین

 یو هيواد په جګړه کې
موږ هغې دموکراسۍ ته چې ورته سترګې په الره وو ور ونه رسیدو.نیکمرغي به په  »

 «ه طالبانو سره دمذاکرې له الرې ځان له افغانستان څخه را وباسودې کې وي چې ل

یو هیواد په »د پروفیسورمیکائیل ویلبوی رسموسن ددنمارک دپوځي څیړنودمرکزغړی

ډ نمارکي لیکوالو لیکلی  او ښاغلي محمد ابراهیم نعیمي  ډیر پنډ کتاب دوو« جګړه کې

م کال مخکې راټول شوی  ۲۰۱۰ دغه کتاب ټول څه له د په روانه پښتو ژباړلی دی.

کتاب لیکونکو  د میالدي کال په ډنمارک کې له چاپه راوتی دی.۲۰۱۲ښکاري. کتاب په 

پر افغانستان دپوځي یرغل  له پیل څخه دپیښو لړۍ تر خپل پام الندې نیولې ده. دپیښو 

تاب په سیاسي او پوځي لورو ېې ډیر زور لګولی دی. دافغانستان داشغال په هکله چې دک

لیکواالن ېې اشغال نه بولي او یا داخبره تر پاللې الندې تیره وي، تر ډیره داهڅه کیږي 

امریکایی، اروپایي او ناتویي پریکړو اواسنادو  چې دغه پوځي تیری او اشغال ته یا د

له مخې یو ډول نا اعالن شوی مشروعیت ورکړي او یا هم هڅه شوې چې دډنمارکي 

کیسې جوړې « اتلولیو» ریکایي ، انګلیسي او ناتویي پوځیانو دپو ځیانو په څنګ کې دام

امریکا ، انګلیس ، ناتو او آیساف  او هغه دومره وغځوي چې هم خپلو پوځیانو او هم د

کتاب مستندې برخې تر ډیره دلوړ پوړو  لښکروته د اتلولیو یو دروند تاریخ جوړ کړي. د

لیدنو کتنو والړې دي چې لیکوالو ېې له  امریکایي او ناتویي واکمنو په پریکړو او هغو

کتاب ډیرې برخې داسې  دولتي لوړ پوړوملکي او پوځي واکمنو سره تر سره کړیدي. د

کتاب  د واقعیتونو لوری تر ډیره پکې تت او لویدلی بریښي. کیسه یي شویدي چې د

نه وي لیکوال په دې برخه کې څه ډیر ګرم هم نه دې او داځکه که ېې ځانګړې دنده هم 

 په کار خو دا . اخیستي لویدیځ تفکر او ددغه تفکر بیان له دې پورته څه نشي ورکولی

اشغال بشري لوري ته څه ځانګړې پاملرنه شوې  او هم دعراق ددافغانستان  وه چې

 اتلولیوپه څنګ کې لږ د پوځیانو د د نالیستانو ا ژورکه چیري دغو لیکوالوی وای.

را پورته شوي تش السي مقاومت او میړانې ته هم یو څه افغانستان له اولسونو څخه 

لیکنې بې پرې توب ته به ېې یو څه تومنه وربښلې وای. له دې مخکې  کتلي وای نو د

دومره پراخه وژونکي  وه چې پر یوه جګړې ځپلې خوار آسیایي هیواد باندې د پکار دا

یوالو منل شوو موازینو او الندې کولو مسأله ېې یو څه دنړ پوځي برید او دهغه هیواد د

هم غوره بریښیده چې په بې پرې توګه تر  انساني تعامالت په رڼا کې څیړلې وای. دا

امریکایي کاوبایي احساساتو په خونړۍ  څیړنې الندې راغلې وای چې ډنمارک ولې د

ډنمارک څه ناڅه پنځه ملیونه  الره ګام پورته کړ. دغې جګړې ډنمارک ته څه ورکړل.

سره الس  اروپا ډیر بډای هیواد هم نه دی، په نړیوالو شخړو کې هم له چا ي، دنفوس لر



 د
 

ډنمارک دودیزې دموکراسۍ او لیبرالیزم  د او کوم ګواښ ېې هم نه لیده. په ګریوان نه و

کتاب عنوان هم ګنګ او دپوښتنې  جګړې او په نورو هیوادونو وردانګل څنګه ومنل. د

دغه عنوان نه ښیي او دکتاب متن هم ډیر روښانه . « یو هیواد په جګړه کې» وړ دی 

ډنمارک  او که خپله ډنمارک؟ له یوه هیواد څخه افغانستان دی  څه نه ورکوي چې منظور

سیمه ییزو]وپړو سره یو ځای   دوی د نورو پانګوالو لویدیځو هیوادو اود ۴۳له څه ناڅه 

روړی دی .له همدې کبله امریکا او انګلیس تر مشرۍ الندې پر افغانستان یرغل و د

 دنمارک یو نه دی. تر یرغل او اشغال الندې راغلی افغانستان یو دی داسې یو چې د

لویدیځ جګړه ییز ماشین له ویرې ټول بشریت پر دغه جنایت خوله پټوي او افغا نستان 

په ګډه په مرګ او ورکې نیسي. دکتاب یو تشه داهم ده چې دغه کتاب په افغانستان کې 

اولسونو دپاڅون له پراخه طوفاني کیدو مخکې لیکل شوی او لیکواالن ېې  نستان ددافغا

ال داشغالګرو دماتې او تیښتې څرک نشي لیدلی. له همدې کبله قهرمان جوړونې دژبې 

کسیزه  ۷۵۰دوی نشي لیدلی چې په افغانستان کې ددنمارک  په زورپړسول کیږي.

ن  ورکوي. دوی نشي لیدلی چې یو کوچنی تنه مرګوني ټپیا ۱۸۲تنه مړي او ۴۲پوځیان 

یوه  ملیارده ډالره لګښت په اوږو اخلي. د ۲، ۶ملیارده کرونه یا  ۱۶سکندناوي هیواد 

پل جوړیده. ډنمارکیان هغه اتلس « کمربندي »ډنمارکي لیکوال په خبره په دې لګښت یو 

پوګان سره تړي ، کیلومتره په سمندر والړ پله ته کمربند وایی چې دډنمارک دوه لوی ټا

دغه لیکوال  په سر ېې اورګاډي او موټرې تیریږي او ترې الندې درنې بیړۍ خوځي.

دوی خپل دپوځي څیړنو نامتو پر فیسور اعتراف  چې یو وخت به د وله دې بې خبره و

دوی نه وخبر « موږ په افغانستان کې جګړه نه ده وړې  او هغه نشو وړی» کوي چې:

موږ په صلیب شو ګوتو او » رال به په دې اعتراف کوي چې:چې یو لوی انګلیسي جن

 «ړندو سترګوافغانستان ته ورننوتو

پردې  ډنمارکي پوځیانود دوی له دې نه هم بې خبره پاتې شوي وو چې یو وخت به د

استعفی « سوري ګید» شاته کړنې په کتاب بدلیږي او دغه رسوایي به ددوی ددفاع وزیر

ته ټکان  فلم  به دنیا« پټې جګړې» ه هم بې خبره وو چې دته اړ باسي. دوی له دې ن

ډنمارکي  دفاع وزیر او په افغانستان کې د ډنمارک د ورکوي او دغه فلم به د

همدغه فلم هغه  پټ پټانواو معاملو تورن را باسي. د پوځیانوقوماندان په دروغ ویلو،

تنه بیګناه افغانان له  ۳۱ واقعي او مستنده کیسه چې ډنمارکي پوځیانو په افغانستان کې

القاعدې سره په تړاوخپلو پوځي زندۍ ځایونوته  وړي او میاشتې میاشتې ېې دمرګ تر 

پولې ېې شکنجه کوي او وروسته هم پداسې حال کې چې پوهیږي چې امریکایي پوځیانو 

او جاسوسي شبکو ته دبندیانو ورکول پر هغوی څه راولي دغه جنایت ترسره کوي. په 

تنه بیګناه او له هرڅه نا خبره اولسي خلک وو.  ۳۱هم معلومیږي چې هغه  پای کې

دکتاب لیکوال نه وو خبر چې یو وخت به دانسانانو وجدان ټکان خوري او افغانستان به 

دکتاب لیکوال لکه چې نه وو خبر چې «.پردو دنامشروع کړنوخاوره اعالنوي د»
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 وحشتونو له مخې په اولسي خلکود و دځیانډنمارکي پوځیانو دامریکایی پو همدغواتلو

دغو بمونو استعمال په ټولو اړوندو نړیوالو قوانینو کې  سپینوفاسفورسو بمونه واچول.د

جګړییز جنایت دی. دغه بمونه داکسیجن په ور رسیدو اور اخلي او تر څو چې اکسیجن 

سر، سینې، انسان  دغو بمونو اور که د نه وي له منځه تللی دغه اور نه وژل کیږي. د

بدن نورو ځایوته ورورسی، په درې ثانیو کې انسان له منځه وړي.  پښو ، السونو او د

اتلولي کیسې غزول چې دغه جنایات ېې کړي او اسناد ېې هم  اوس نو دهغو پوځیانو د

زه نه غواړم اونشم کولی  شتون لري، له انسان او انسانیت سره ښکاره دښمني نه ده؟.

ې دټول کتاب کره کتنه تر سره کړم. دکتاب د ژباړونکی م، ابراهیم چې په یوه سریزه ک

دغه کتاب بې ځایه او بې بنسټه کیسه یي  نعیمي پاملرنه په خپله هم په ژوره توګه د

جوړونو ته  ور اوښتې او په خپله سریزه کې لیکي چې دغه کتاب دلویدیځ لیکوالو په 

 .شيذهنیت لیکل شوي او باید په احتیاط ولوستل 

ښي  نورو ډنمارک خلکو اوهم نور بشریت ته ښکاره ده چې ډنمارک د واقعیت د دا

اړخو اوکیڼ اړخو اولیبرال مشرانو او واکمنو په څنګ کې تر ډیره دډنمارک دهغه وخت 

صدراعظم چې وروسته دناتو عمومي منشي هم شودغې ظالمانه جګړې ته ور ټیل واهه. 

څوڅو ځله له راسموسن سره خبرې اترې لري ، دکتاب لیکوال لکه څنګه چې ښکاري 

خو آن یو جمله هم ددغه لیوني جګړه مار په هکله نه کوي. داټول بشریت ته ښکاره وه 

ناتو په سر مشریزه پاتې وی نو نړۍ به ېې هرومرو  چې که راسموسن یو کال نور هم د

 .یوې دریمې نړیوالې نښتې ته ور کیوستې وای

و شوو او پړسول شوو کیسوته نه شو ورتالی. دکتاب دپیل نوموړي کتاب ټولو جوړ د

په کیسو کې دجورج ارنه فیټرس په نوم دیوه پوځي کیسه داسې پړسول کیږي  چې په 

اتلویو لویه نښه ګرځي. کیسه په هلمند کې ده، دجګړې  اردو د ډنمارک د یواځې ځان د

پرمختللو وسلو، مخابراتي  په سنګر ګې ډنمارکي ، امریکایي او انګلیسي پوځیان له خپلو

توکو اوقوي دوربینونو سره پراته دي. له لرې په خړوڅادرو کې نغښتي دوه درې تنه 

خوار افغان حمله کوونکي په ډیرو سپکو وسلو ددوی په سنګرونو را خیږي .دوی دومره 

پټیدو سوړي لټوي او دومره ویریدلي چې دخپلو  خپل الس اوپښې ورکوي چې هر یو د

لیکوال  دې ته نه ګوري چې هغه خوار  خوندي کول ېې هم له وسه ووځي . خو زخمیانو

دیوالو شاته په سینه  صحنې اصلي اتالن دي او که د افغانان چې دوی ېې طالبان بولي د

تیښیتې په حال کې ډنمارکي ، امریکایي او انګلیسي پوځیان؟ ددغه ډول  بهیدونکي د

دی  قصد دا اوبدنه ېې یو څه اوړي. ې کلماتټول متن یوشان دی یواځ جوړو شو کیسو

جګړې او انسان وژنې روحیه ورکړي چې دا هڅه په خپله  دنمارک اردوته د چې د

دوی په خبره مرګ ته را  انساني تومنه نه لري. لیکواالن دې ته نه ګوري چې هغه د

رینو روالو ګاډو اوډبروان طالبان څه شي دې ته اړ کړي ووچې مخامخ په ټانکونو، زغ
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 مجبوریت کیسه نه لیدل کیږي. یو واړي. په ټول کتاب کې دافغان انسان دسنګرونو را ا

یوه خپل دوست  په منګلو کې را ښکیل و زه د« سرو لښکرو»وخت چې افغانستان د

لیدوته چې هوایي پوځي افسر وخواجه رواش ته ورغلم.هغه ورځ هوایي افسرانو له 

رلودله ، زما ملګري زه له ځان سره دغې میلمستیاته میلمستیا د روسي مشاورینو سره یو

مخه ښي لپاره  لوی مشاور د هوایي قواوو د وروستلم. هلته ښکاره شوه چې میلمستیا د

ډوډۍ په وخت کې همدغه لوی مشاور وپوښتل چې دا ځوان خو ما  جوړه شوې ده. د

لم، روسي مشاور له ونه پیژانده . ملګري مې زه دیوه لیکوال اوشاعر په نوم ور وپیژند

او شاعر ېې زما پوښتنه داده چې یو   ته لیکوال :مانه یوه جالبه پوښتنه وکړه ویل ېې

شیبه په دې فکر وکړه چې زموږ دپوځیانو یو کاروان دیوه کلي له منځه تیریږي . ناڅاپه 

له کوم لوري ډزې کیږي او دټانګ په سر یو پوځي لګیږي اوژوند له السه ورکوي. 

لیونتوب تر کچې وحشت ته مخ اړوي او په کلي  ور پوځیان طبعاً په دې پیښه دورسره ن

یوې مور په  باندې په درنو ډزو سره ډیر کسان مړه او زخمي کیږي. په وژل شو کې د

غیږه کې یوماشوم هم خپل سر له السه ورکوي. دغه بوره مورسر پرې شوی ماشوم 

ژوند تر  اخلي اوغره ته خیږي او د پریږدي ، کورته ننوځي او خپل کورنۍ ټوپک را

کیسې قهرمان  پایه زموږ له پوځیانو سره جګړه کوي ، اوس نوکه ته دغه کیسه ولیکې د

ماشوم  به دې څوک وي؟ هغه وژل شوی روس پوځي، هغه پوځي چې په خپلو ډزو ېې د

 سر له تنې جال کړ او که هغه مورچې ټوپک ېې را واخیست او غره ته پورته شوه؟ ما

 له لږ ځنډ وروسته ورته وویل : بې له شکه زما دکیسې اتل به هغه مور وي. لوی مشاور

خلکو په  زموږ نارواوې به ستاسو د خو وې. هوموږ به الړشو، افغانستان به پریږدو

لیکوالوته وایم چې تاسو به الړ شۍ « یو هیواد په جګړه کې » کیسو کې پآتې وي. زه د

» همغو درې قهریدلو اتالن به ېې تاسوته ګران وي خوددا خپلې جوړې شوې کیسې او 

ادب او فرهنګ  کیسې به چې ستاسو په پیاوړو سنګرونو در واووښتل زموږ د«طالبانو

خلکو کیسوته ور کیووځي څرنګه چې خلک نه مري کیسې  ژوندۍ برخه وي. ځکه دا د

 .او اتالن ېې هم مرګ او هیریدنه نه لري

عیب می جمله بګفتی هنرش نیز بګو    » ره سره هغه چې وایي:له پورتنیو لنډو یادونو س

یادونه کیږي چې دنوموړي کتاب پښتو ژباړه «شرط انصاف نباشد که همه عیب ګویی

کتاب لوستل هم لږ تر لږه څیړنیزو کارونو ته ډیر څه په الس  یو پر ځای کار و او د

تر ډیره هغه په خپل اردو   کتاب ډنمارکي لیکوالوته به هم اوس ورکوي. باور لرم چې د

یو »یوه هیواد اشغال ته دمشروعیت هڅې بې خونده شوي وي.د له چتې وتی مینتوب اود

راټول شوو اسنادو له مخې دپام وړ  کتاب تر هرڅه دمخه  د« هیواد په جګړه کې 

دی.دهمدې کتاب په یوه برخه کې دیوه داسې ډنمارکي هیأت خبره هم کیږي چې دڼمارک 

پیښې په وخت کې په په  سپتامبر د او تش په نوم کیڼ اړخه لوړمشران دښي اړخه 

دوی له سره تیریږي اودپنتاګون ماڼۍ  واشنګتن کې اوسي  او لومړۍ الوتکه هم د
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لړزوي. دغه هیآت لکه څنګه چې په کیسه یي بیان کې راځي امریکاته په دې خاطر 

یستانو هغه ویناوې واوري کومې او لویو ستراتیژ ورځي چې هلته دامریکایی سناتورانو

ځای پر ځای کولو په اړتیا جوړې  راکټونو د« دفاعي»چې په اروپا کې دامریکایي 

ډنمارکیان یواځې نه دې شوې وې.داسې ښکاري چې په دغه کنفرانس ډوله ناستو کې 

تون پیداکوي سې وخت کې هلته شنور اړوندو هیوادو استازی هم په دا پاه دبلکې دارو

یرغل تر سره کیږي. دغه څه « ترهګریز»وروسته پر نیویارک او واشنګتن  چې ورځ

یولسمې ننداره همداسې جوړه شوې وه چې  نا څاپي نه بریښي. ښکاري چې دسپتامبر د

قهریدلو احساساتو په تندو څپو کې خپلې  اروپایي استازي ېې ژوندۍ ننداره وکړې او د

کتاب له دې « دیو هیواد په جګړه  کې» وي.راتلونکو کړنو شاته ودر واکمنۍ دامریکا د

پلوه غوره نه دی چې لیکوال ېې څه فکر او څه دریځ لري بلکې ارزښت ېې په دې کې 

دی چې لوستونکو هغه ترخه بشري ضد خونړي او ورانوونکې پوځي او جاسوسي 

ګلوبالیزم او  دموکراسۍ، افغانستان اوعراق په جګړه کې د عملیات ور یادوي چې د

نوموړي کتاب هره برخه په یوه  غوښتنې  مدعیانو تر سره کړیدي. له دې پلوه دبشر

وجدان  همدې لویدیځي نړۍ له منځ څخه د کتاب اوښتی شي. هیله من یو چې یو وخت د

لویدیځ ټولې تر سره کړې خونړۍ لوبې را تلونکو نسلونو ته انځور  آواز را پورته او د

« په جګړه کې هیواد یو د» نه دي چې  کړي او وښیي چې واقعیتونه ټول هغه

 شاه محمود حصین . لیکوالوانځور کړیدي
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 د ژباړن مقدمه
دا کتاب د ډنمارکي لیکواالنو او ژورنالیستانو په کوښښ لیکل شوی دي. د دوي په وینا 

 د کتاب غوښینه برخه د جګړې د ډګرونو واقعي اورښتنۍ انځورونه تر سیموي. 

او یعقوب سویندسن  ۱یواد په جګړه کې( چې د الرس هیلسکوو د کتاب اصلي نوم )یو ه

زکال کې د چاپ څخه را ووتي. خو زه غواړم   ۲۰۱۲په واسطه لیکل شوی او په   ۲

کتاب ته )ژ( نوی نوم ورکړم. علت یې دا دي چې د کتاب لویه برخه د افغانستان او 

 دوې کوچنۍ برخې د عراق او لیبیا د جګړو په اړوند دي.

باړن کله چې کتاب د بازار څخه رانیوي او په لوستلو مې پیل وکړي، د هرې پاڼې ما ژ

د لوستلو څخه مې وروسته د کتاب د پاتې برخو د لوستلو سره عالقه ډیریدل. دا ځکه 

چې په ټولیزه توګه د لویدیزو اروپایې هیوادونو او امریکا د پراخ غوښتنې د سیاست تل 

شوی هیواد د تاریخي، خونړیو او دردناکو پیښو بیان د  ته یې رسولم او هم زما د ټپي

پردیو په ژبه شوی دي. په طبعي ډول د کتاب د لوستلو په جریان کې احتیاط په کار دي 

ځکه زموږ د هیواد په تړاو د پردي له خوا د پیښو بیان کیږي. د پورته ټکي په پام کې 

، تاریخ پوهانو او عامو وګړو له نیولو سره د کتاب لوستل د هر افغان پوځي، سیاستوال

 پاره ګټور ګڼم.

په کتاب کې د لویدیزو او امریکایې پوځونو اتلوالي او ماتې د افغانستان، عراق او لیبیا 

په جګړو کې تر ډیره بریده روښانه شوي دي. ماته تر ټولو په زړه پوري دا وه چې د 

امو وګړو د پراخ غوښتنې لویدیزو او امریکایې پوځونو، سیاسي مشرانو او حتی د ع

حرص روښانه شوی دي. دا په ډیرو څرګندو ټکو اعتراف شوی دي چې په څه چل او 

فریب پرته د څرګندو شواهدو او دالیلو پر بنسټ د امریکا پخواني جمهور ریس، جورج 

بوش خپل پوځي ټیم او نور اروپایې غالم هیوادونه اړ باسې چې پرته د ملل متحد د 

 ه ډیره بیړه پر عراق برید وکړي.پریکړې څخه پ

په کتاب کې د پوځیانو عالقه د جګړې سره پرته له دې څخه چې د زرګونو بیګناه 

انسانانو ژوند ته سوچ وکړي ځکه ډیره وه چې خپلې موډرنې وسلې استعمال کړي. د 

دوي په آند الوتکې او وسلې یې په ډیپوګانو کې زړې شوي او پوځیان هم وزګار وو. 

مشرانو او پوځیانو بله مهمه موخه دا وه چې امریکایانو ته په جګړو کې د ګډون  سیاسي

په وجه ډیر نژدي شي. که د همدغه کتاب پر محتوي بشپړ باور هم وکړو نو به څرګنده 

شي چې د لویدیزو جنګي ماشین په څومره شرم او ناکامي سره د افغانستان څخه پر 

                                                           
۱Lars Halskov  
۲Jacom Svendsen -  
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اعتراف کوي چې زموږ پوځیانو یوازې د ځانونو د وتلو تلوار کولو. په ډیرو سیمو کې 

 ژوندي پاته کیدلو له پاره هلي ځلي کولي.

که څه هم طالبان د دولت مخالفین دی خو بیا هم افغانان او افغان میندو زیږولي چې په 

 لڅو پښو د نړۍ د قوی ترینه جنګي ماشین سره په جګړه بوخت وو.

ه ډیره زړه وړتیا جګړه وکړه خو توپیر یې دا مجاهدینو هم د شوروي د اشغال پر ضد پ

وو چې همدغه جنګي ماشین یې په اقتصادي او پوځي برخه کې تر شاه والړ وو. دا ځل 

په رسمي بڼه د بهرنیانو مرستې په نشت کې حساب وي خو جګړه د زبر او خطرناکه 

 دښمن په وړاندې ډیره توده وه.

ړه وړتیا د هیواد په ابادي او بیا رغونه کې کاش افغانانو د جګړې د ډګر هوښیاري او ز

ښودلي وای او په عصري علومو یې ځانونه او راتلونکي نسل داسې سمبال کړی وای 

 چې د هر اشغالګر د سترګو اغزي واي.

د کتاب په وروستۍ برخه کې د لیکوالوالنو له خوا د جګړو ارزونه شوی ده چې په 

 لوړه کچه واقعیتونو ته نژدې ده.

یره هڅه کړی ده چې کتاب په بشپړه امانتداري وژباړم. په ټول کتاب کې مې څو ما ډ

محدودې پاڼې ژباړلي نه دي ځکه د موضوع سره یې هیڅ تړاو نه درلودي. په همدي 

ډول د وژل شوو سرتیرو او د وخت د لوړ پوړو چارواکو د نومونو څخه د کتاب په 

کتاب په جریان کې ټول نومونه شته. وروستۍ برخه کې ډه ډه شوی ده. دا ځکه چې د 

د راتلونکو څیړنو په موخه مې ټول مهم نومونه په التیني حروفو په تکرار څو ځله 

لیکلي دي. د ژباړنې په ترځ کې مې ځینې تبصري او یا د مسایلو د وضاحت په تړاو 

 ه. لنډ معلوماتونه لیکلي دي خو د جملې په پیل کې مې )ژ( یانې ژباړن کلمه لیکلي د

 په پای کې د ازاد او خپلواک افغانستان د بریالیتوب له پاره د دوعا السونه پورته کوم

 زکال ډنمارک  ۲۰۱۵په درناوي محمد ابراهیم نعیمي اکټوبر 

 کتاب د وقایې څخه لنډ معلومات 
 . توګه تاریخي ډرامې جریان درلودي تیر لس کلونه په پټه

زکال څخه را وروسته د  ۲۰۰۱نی هیواد د په ټولیزه توګه د ډنمارک په څیر کوچ

خپل جګړه ایزه او وروسته د لیبیا په هوایې بمباریو کې  په جګړو افغانستان، عراق

جګړو هیڅ ډول تیاری نه درلودي. دا یې تاریخ په داسې حال کې بیانوي چې جګړې ته 

 .وولفات هم په لوړه کچه ور سره مل او انساني تډیر اقتصادي لګښتونه درلودل 
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( نیټې د پیښې څخه را وروسته پیلیږي. ۱۱زکال د سپټمبر د یو لسمې ) ۲۰۰۱دا بیان د 

په کتاب کې به د ډیرو هغو پټو غونډو د پریکړو څخه پرده پورته شي چې د تړلو 

دروازو شاه ته د سیاسي مشرانو او پوځیانو تر مینځ جوړیدلي. په کتاب کې د پورته 

 .دي ويش انستان او عراق له پاره هم بیانپریکړو پایلې د ډنمارک، افغ

، د بیلګې په یان شوی دي چې په پیښو کې شامل ووکیسې د هغو کسانو د خولې څخه ب

، د ډنمارک په پارلمان کې د سیاسي مشرانو او پوځیانو جوړونکي توګه: د ناټو ستراتیژي

ې ځای شوی بحثونه کوم چې پریکړې یې کولي. د سرتیرو د خولې کیسې هم په کتاب ک

 دي.

 

 د کتاب د ليکواالنو په تړاو لنډ معلومات

 الرس هیلسکوو:
۳
 

زکال زیږیدلی دي. الرس د پولیټکن ډنمارکي ورځپاڼې  ۱۹۶۳نوموړی په 

زکال د سپټمبر د یولسمې نیټې په تړاو یې په امریکا کې  ۲۰۰۱ژورنالیست دي. د 

لیبیا د جګړې په اړوند هم  لیکنې او څیړنې کړی دي. نوموړي د افغانستان، عراق او

الرس د درو کتابونو چې یو کتاب یې د کوسوو د جګړو په  لیکنې او څیړنې کړی دي.

 باره کې دی، مرستندوي لیکوال دي.

یعقوب سوینسن: 
4
 

پولیټکن ډنمارکي ورځپاڼې ژورنالیست چې د دفاع وزارت او امنیتي چارو د یعقوب د 

. نوموړي د افغانستان، عراق او لیبیا جګړو په خبرونو ټولولو مسولیت یې هم درلودي

 پوځیانو د لیدلو له پاره هلمند ته تللي دي. کړي دي. څو ځله د ډنمارکي تړاو لیکنې

 

 په افغانستان، عراق او ليبيا کې د ناټو جګړې
دی چې  سمبول دغه ژړه غوټه د دی دوي په نورماله توګه د موټر پر بانټ ناست وي.

، غوږوالې . دا غوټه کیدالی شي په نیکټایېکې مال تړ کیږي جګړه سره په د ډنمارکي

په ډول وي.  ځینې کسان کیدالی شي چې دا غوټه لیري کړي  او یا هم د سوغات د پټۍ

. نن د اونۍ عادي رسمي ورځ ده او ځکه د ډیرو له پاره د سیاسي هڅونې په مانا ده  

توپیر څخه چې سړی د روانې جګړې مانا دا چې پرته له  دا یوسیاسي خبرتیا نه ده.

                                                           
۳Lars Halskov -  
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مالتړي او یا مخالف دي چې ډنمارک ور په کښې ښکیل دي، سړي کوالی شي د دغو 

 سرتیرو څخه مالتړ وکړي کوم چې د ډنمارک د پارلمان ډیرکیو جګړې ته لیږلي دي.

د همدغو ژړ رنګه سمبولونو پیسي د جګړې څخه د راګرځیدلو اتالنو سرتیرو او د دوي 

و سره د مرستې له پاره دي. څه پیښه شوه چې دغه ژړ سمبول د ډنمارک د د کورنی

؟ څه پیښه شوه چې یو هیواد سړکانو د عادي سمبول بڼه واخیستلښارونو څخه بهر پر 

په دودیزه توګه په بشري مرستو او د ملل متحد تر بیرغ الندې دندو کې شهرت درلودي 

شو؟ هغه هیواد چې د ښۍ او کیڼ اړخه  خو ناڅاپه د مخامخ جګړو په ډګر کې راښکیل

ګوندونو ګډه ژبه داسې بدله شوه چې د بهرنیو غریبو هیوادونو سره د مرستو او 

د ورځي د ستونزو د حل له پاره عادي او اړین ډیپلوماسۍ په بدل کې پوځي خوځښتونه 

اره زکال کې د هغو سرتیرو له پ ۲۰۱۱یو هیواد چې د لومړي ځل له پاره یې په  وګڼي.

چې په نړیوالو پوځي خوځښتونو کې ژوند د السه ورکوي، د خاطراتو کتاب پرانیستۍ 

او د ډیرو نورو سرتیرو د خاطراتو د ژوندي پاته کیدلو له پاره ځای ور په کښې شته. 

دغه نوي پرمختګ به په دغه کتاب کې بیان شي. موږ به د تیرو لسو کلنو د جګړې 

( نیټې د پیښې څخه را ورسته ډنمارکي ۱۱ر د )زکال د سپټمب ۲۰۰۱تاریخ چې د 

سرتیري هره ورځ په افغانستان، عراق او وروسته په لیبیا کې په جګړو بوخت وه، بیان 

ډیر کتابونه چې تر اوسه پورې خپاره شوی دي، په لویه کچه په جګړه کې د  کړو.

ي. په ښکیلو سرتیرو د ټاکلو کیسو غونډال وي کوم چې دوي ورسره مخامخ شوی و

لس کلونه په ځیځیري توګه د پیښو اړیکې  موږ هیله دا ده چې وروستېدغه کتاب کې ز

غوڼ چاڼ کړو او ورسره د ډنمارک د جګړې تاریخ بیان کړو او همدا ډول سیاسي او 

پوځي پریکړې چې د همدغې جګړې په تړاو په امریکا، انګلیستان او ناټو کې شوي 

و چې پیښې د هغو کسانو د تر ډیرې کچې هڅه وکړدي، په تفصیل بیان کړو. موږ به 

د پیښو بیان د ډنمارک د پارلمان د  څخه بیان کړو چې ورباندې تیري شوی وي. خولو

دهلیزونو څخه پیل، د دفاع وزارت د تړلو دروازو تر شاه د غونډو او د هغو سرتیرو د 

و په ډګرونو کې ژوند واقعیتونه چې په زرګونو کیلومتره د ډنمارک څخه لیري د جګړ

دا یو ژورنالیستیک کتاب دي چې ټولې مهمې پیښې کوم چې د  جنګیږي، بیان کړو.

سیاسیونو، د پوځ په مشرتابه او سرتیرو ته د جګړو په ډګر کې پیښې شوي دي، تر 

پوښښ الندې نیولي دي. کله چې تاسو کتاب ولوستي نو په جګړو کې د ډنمارک د ګډون 

ی شي. د پیښو بیان د سرچینو څخه په لیکلې بڼه او یا هم د په تړاو خپل قضاوت کوال

مرکو په جریان کې تر السه شوی چې په ځینو حاالتو کې مرکې په مخامخ بڼه او په 

ځینو حاالتو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط شوی دي. موږ د پیښو جریان ته په انتقادي 

ي، د نورو سرچینو نترول شوډیر ک  نظر کتلي دي. نو ځکه راټول شوي معلوماتونه

په تړاو پرتله شوی دي. په ځینو ځانګړو حاالتو کې د مهمو پیښو په  سره د عینې پیښو
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تړاو همږغي نه وه نو موږ هم د پیښې دواړې بڼې لیکلي دي. ځینې معلوماتو زموږ د 

  خپلو سترګو لیدلي حال دي چې د پیښو په جریان کې مو شتون درلودي.

هغه وخت د کلیدو کسانو سره مرکې کړي دي. د بیلګې په  همو یانې دموږ د یو شمیر م

توګه د وخت د صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن ، د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي 

میولر، د دفاع وزیره، ګیټه لیله لوند، د وخت د لوی درستیز، یسپر هیلسیو، تیم سلوت 

د بیلګې  ت د اپوزسیون مشرانود حکوم مرکې شوي دي.سره یونسن او کنود بارټیلس 

او هولګر نیلسن او یو شمیر نورو  په توګه موګنس لویکه ټافټ، نیلس هیلویګ پیترسن

سیاستوالو د کتاب د محتوا د بډای کولو له پاره مرستې کړی دي. په دغه قطار کې یو 

شمیر دولتي لوړپوړي چارواکي، سرتیري او افسران هم شته چې د خلکو په مینځ کې 

په همدي توګه موږ  ر شهرت نه لري خو په ټاکلو وختونو کې رغنده رول لوبولی دي.ډی

د انګلیستان د افسرانو، څیړونکو او لوړپوړو چارواکو سره چې په ناټو کې دندې 

همدا ډول نورې مختلفي سرچینې وي چې د کتاب د محتوا درلودلي، خبري کړی دي. 

نه غوښتل چې  یې  مختلفو دالیلو له مخېپه غني کولو کې ډیره مرسته کړی ده خو د 

همدا ډول موږ ډیر پټ اسناد د پوځ او دفاع زارت او هم ډیر  هویت یې څرګند شي.

په دغه کتاب کې هم هڅه شوي  د موضوع په تړاو لوستي دي. ېناو لیک زیات کتابونه

وی ده چې ډیرې مهمې پریکړې چې تر اوس پورې د راز په بڼه پټې ساتل کیدي، بیان ش

دي. نو ځکه په کتاب کې یو شمیر نامعلومه پیښې او معلوماتونه شته چې موږ د اټکل 

له مخې بیان کړی دي  چې د ډنمارک په دغه تاریخي بهیر کې څه پیښ شوی دي. په 

خپل ذات کې دا یوه په زړه پورې پروژه ده چې د حکومتونو د بدلون سره سره هڅه 

 رخه په جګړه کې پټه ساتل شوی ده.شوي ده چې د ډنمارکي پوځ تاریکه ب
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 د پیښو لنډیز

 خونړي بریدونه 
 زکال د جوالی میاشت ۲۰۰۶ډنمارک او افغانستان د 

جورج ارنه فیټرسن 
5
برقي دی چې د بوسنیا په )بریښنایې کارپوه( ځوان کلن ( ۲۸یو ) 

کړی لې د پوځ سره یي داسې وعده جګړه کې برخه اخیستی وه خو د پوځ څخه ووت، و

 چې د اړتیا په وخت کې کیدالی شي چې بیا پوځي دنده تر سره کړی. وه

یوه ورځ ناڅاپه د جورج موبایل ټلیفون ته زنګ راغي، دا همهغه د جورج پخواني  

پوځي مشر و او داسې وپوښتل. ایا تیار یي چې افغانستان ته د دندې د اجرأ له پاره والړ 

اروغ دی، ته به د هغه په عوض د هغه دنده شي؟ موږ هلته یو نفر درلود خو اوس ن

 مخته بوزي.

جورج هم پرته له ځنډه د هوکي ځواب ورکړ. څه وخت حرکت دی؟ د سی شنبې  بلي:

کړي،  ڼې لري خو تر اوسه پورې واده نه دیپه ورځ باید وخوځیږي. جورج دوې لو

. )ژباړن: حرکت وکړي د اوالدونو د مور سره یي واده وکړته مخکې تر دي چې هلمند 

دونه ولري خو الی شي چې سړی د یوې ښځې څخه اوالدپه اروپایي هیوادونو کې کی

، داسې کسان هم شته چې د ښځې سره ژوند کوي خو د رسمي واده یي کړی نه وي

 .(ژوند تر پایه ورسره رسمي واده نه وی

ولسوالي جورج د یو افسر او درو نورو سرتیرو سره یوځای د هلمند والیت د موسی قلعه 

( ۱۲۰ته په الوتکه کې والړل. دوی دنده درلوده چې د میشت پوځي واحد سره چې )

په موسی قلعه کې پر پوځیانو د طالبانو  وکړي. سرتیري وه مرسته او الرښوونې ورته

( ۶۰( تنه برتانوي او )۳۰له خوا دومداره بریدونه کیدل. برسیره پر ډنمارکي سرتیرو، )

حاصرې په پایله کې وږي او خو د ډیرو اونیو د م يه شتون درلودهلت وتنه افغان پولیس

او په حقیقت کې ښار د طالبانو  لسوالی په زړه ودانۍ کې کالبند وهپوځیان د و .ستړی وه

وه چې د انګریزي سرتیرو  تر کنترول الندي وو. د ډنمارکي پوځیانو لومړی دنده دا

. هلته ووا په هلیکوپتر کې یوړل شودنده واخلي او دوی رخصت کړي. موږ د شپي له خ

( ثانیو کې خپل توپکان د مرمیو ۳۰انګریز پوځي خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې په )

شاوخوا د الوتکي دوړو نیولي و او یو شمیر پوځیانو  څخه تش او د تګ له پاره تیار شي.

انتظار جورج داسې حالت ولید چې  په همدغه شیبه مال د ماخستن اذان وکړ. پهره کول

. جورج او یو بل پوځي ته یي ډه یي ځان د کمپ دروازې ته ورساوهیي نه درلود. په من
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پوسته کې ، و متره د کمپ د دیوال څخه لیري وهچې څد بام پر سر یوې بلې ودانۍ د 

د پوستې څخه تر کمپ پوري راتلل باید په څکیدلو او یانورو پوځي مانورو دنده ورکړه. 

. د دغې ودانۍ ساتل ځکه ډیر ارزښت درلود، که طالبانو هغه يباندې امکان درلود

 ې د کمپ پر مینځ ډزې کوالی شوای.ودانۍ نیولی وای نو په نیغه ی

جورج او ملګري پوځي ټامس رایداهل 
6
برید  هایز پوهیدل چې طالبان غواړي یو ډله 

څار و د سره د ریګو د بوجیو شاته ناست ا زموږ ډنمارکي سرتیري د خپلو وسلو وکړي

تاریکې ال خپره شوی نه وه خو هوا ډیره توده وه. ناڅاپه د سرتیرو  .په حال کې وو

درې پښې  شیري و، ولګیدي. دغه ( متره لی۳۵۰اندې چې )اشنا شي ب یو نا رسترګې پ

چې یو انتن ورباندې ښکاریدي خو د لین )برقي تار( بل سر د  )سه پایې( ته ورته و

پټ و. ټامس هڅه وکړه چې مخابرې ته نژدی شی تر څو اطالع  ودانۍ پر بام په پاڼو کې

 یورکړي چې کوم نااشنا شي یي تر سترګو کیږي خو نوموړی مخابري ته ونه رسید

وخت کې جورج  ټامس ځان د بوجیو شاته پټ کړ، په دغهچې د بمب ږغ هغه ودراوه. 

 په لومړی پوړ ، هغوي بل السی بم و ودانۍ ته وروغورځاوه چېپه پوستې کې ویده و

 کې وچاودي، جورج هم په منډه شو.

تر چاودنې وروسته جورج د چت پرهغه څنډه پروت و چې بمب د چاودنې په وخت کې 

 ی بمجورج پر هغه لورې ډزې پیل کړی چې السسوری ور په کښي جوړ کړی و. 

دې ولغړیدي او د ریګو بوجی نورته راغورځول شوی و. جورج پر پاته شوی چت با

ه شوه؟ د چت یي ځان پټ کړ او په حیرانتیا یي د ځان سره وویل چې دا څه پیښ شاته

یوازې هغه برخه پاته وه چې جورج ورباندی پروت و ځکه چې  زیاته برخه نړیدلی وه

دروند ماشیندار د لومړی او دوهم پوړونو په  .وهتر دغه برخې کانکریټی پایه الندی 

 ي هم خوږ کړ.او جورج ی یکې ولوید )خالی ځای( تشه

راغي، ډنمارکیانو تر لسو حساب وکړ او ژور نفس یي  الندې کله چې حالت تر کنترول

د دیوال هغه بل لوری ته وکتل، څرګنده شوه چې پر کمپ  ووکیښ. کله چې ډنمارکیان

واټن ( مترو په ۳۰۰. د سهیل لوری ته د )هباندې د ختیز او لویدیز له لوري برید شوی و

او یو د بل سره یي خبري کولي. السونه یي لوړ پورته  پر سروالړ وو څلور تنه د بام

کړه او د بریالیتوب ناري یي ووهلي. جورج ډزې ور باندې وکړي یو تن یي ولویدي او 

کله چې د پوستې ودانۍ د برید په پایله  نور وتښتیدل. یو ځل یي ټامس ور په یاد شو.

اولوید، هر شپږ متره لوړې څخه الندې ر کې چپه شوه نو ټامس د ټولو هڅو سره سره د

، ټامس کیڼه سترګه د وینو ډکه وه او څه یي نه ورباندی لوری دوړی او خاوري وې
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نو پرته د دیوال یوه لویه برخه یي پر ځنګچې  هلیدل. نوموړی الندې پوړ ته رالویدلي و

د ډزو وه. نوموړی مخ پاک کړ خو د تندی د ټپونو څخه یي وینې جاری شوی. ټامس 

ي سوچ زونه ارویدل او د چپه شوی دیوال په یوه برخه کې لوی سوری و. نوموړااو

ټامس هڅه وکړه   هم وویني.ما که زه بهرته وګورم په بشپړ باور به مخالفین  وکړي

د تیښتې الر یوازې هغه لوری کړی خو چې د ځنګنونو څخه د دیوال لویدلې برخه لیري 

 کیدلي. ټامس اړ شو چې ځان د نړیدلی دیوال یوې پایېچې پر ډنمارکیانو ډزې  ته وه

ټامس ډیر ډاریدی، د ټامس توپک د لویدلو په وخت کې تر خاورو  ته پټ کړي. )ستنې(

( مرمي ۹او هر شاجور ) تومانچه چې دوه شاجوره یي درلوده هالندی شوی و، یوازې یو

تر څو باورپیدا کړی درلودي، ور سره وه. ټامس په تومانچې باندې امتحانی ډز وکړ 

چې تومانچه کار کوي. د ټامس سره د جورج د ژوندی پاته کیدلو سوچ هم و. ټامس په 

او څو د پاسه یي د جورج اواز واوریدی لوړ اواز په جورج پسي نارې ووهلی تر 

 ی. وروسته یي هغه ولید

ی نه ، زه پر سر ټپی شوی یم، وینې راڅخه بهیږي او ځان را ایستالټامس ور ږغ کړه

 شم.

، د هر هغه به وکړو وي صبر وکړه، موږ به هغه څه وکړو هر څه مو چې په توان کې

لورې ډزي راباندې کیږي. ټامس پوه شو چې جګړه روانه ده، کیدای شی نور هم ټپیان 

په دغه شیبه کې پر ټامس د مرګ د ډار څپه خپره شوه، سوچ یي  شوی او مړه وي.

زما د میرمنې، کاملې هم خوښه نه وه. ما هم میل نه وکړ چې ولې هلمند ته راغلم، 

 درلود چې د خپل مرګ په اړوند سوچ وکړم. ولې ما خپل وصیت لیک و نه لیکی؟

چې  خوله د هغه سوری پر خوا نیولی وه وستۍ نیم ساعت ټامس خپل د تومانچېور

طالبانو د کیدالی شوای هره شیبه طالبان د همدغې الری ودانۍ ته ننوتی وای. دا چې د 

. وروسته یي د ځان سره سوچ ( سلنه وه۵۰الی شی، چانس یي )برید څخه به ځان وسات

چې اوس باید سوچونه پریږدم او ټول فکري تمرکز د هغه موری )سوری( پر  يوکړ

 لور وساتم چې د طالبانو د راننوتلو خطر شته.

ه په پوسته کې لتجورج د بام پر سر د خپلې درنې ماشینګړي مرمي خالصی کړي خو ه

چې جورج واخیستل او د سهیل لورته یی نښان ونیوی، کوم چې  سپکه ماشینګړی وه

( متري ۷۰. ناڅاپه د پوستي په )ه لوری څخه السی بمب راغورځولی وطالبانو د دغ

کې طالبان مخامخ پر پوستي راځغاستل. جورج پوه شو چې طالبان په دی فکر کې دي 

طالبان په یوه تنګه کوڅه  ځکه جورج ډزې نه کولي. چې موږ پوسته خوشي کړی ده،

کې راځغاستل خو د ځان پټولو څه یي نه درلوده. جورج د ماشیګنړی ډزې پیل کړی 

. تي وي خو د ټولو شمیرل ممکن نه وو( طالبان یي ویش۱۲ـ  ۱۰کیدالی شی چې )

ست خو س واخیجورج ډزې کولي او بیا به یي ځان پټ کړ. طالبانو د پرمختګ څخه ال



 ف
 

. جورج که څه هم پنځه کاله په بوسنیا کې و خو هیڅکله پر جورج یي ډزې زیاتي کړي

 یي پر انسان ډز نه وه کړي، جورج دا فکر کولو چې طالبان به هم واړه ماشومان لري.

دي، ځینې کسان به اړ ایستل شوی جورج دا سوچ هم کولو چې ټول طالبان بنسټپال نه 

ړ چې کیدالی شی د ده په ډزو داسې کسان وژل شوي . جورج داسي سوچ هم وکوي

ورووسته  وي چې پرته د ډنمارکیانو او انګریزانو سره جګړه بل امکان به یی نه درلود.

جورج د ځان سره وویل که طالبانو برید کړی نه واي، دا پیښه نه رامینځته کیدل او که 

ټامس ټپي په  لګری میاو د بل لوری م همې ډزې کړی نه وای، زما ژوند ته ګواښ و

 ، د هغه څخه ساتنه او دفاع کوم.کښته پوړ کې پروت دی

پرستار، ویس و ځکه ټامس د مرستې  ی څخه یو څیره ولیدل، هغه انګریزيټامس د سور

 ي کړلسره په څکیدولو ځانونه رانژدرو سرتی يکولو چیغې وهلي. پرستار د څو انګریز

پرستار یو  تګ ته اړ باسي. طالبان پر شا او د جورج سره یي هم مرسته وکړه تر څو

 رباندې وتړی تر څو د تندي وینې یې ودریږیبنداژ ټامس ته وغورځاوه چې خپل ټپ و

په بنداژ باندې د تندي وینې پاکې کړي خو  خو ټامس د بنداژ تړلو وخت نه درلود. ټامس

پرستار هڅه  .لي وه چې د طالبانو د راتلو خطر وههغه لوري ته نیو خپل تومانچه یې

. یو وکړه چې یو تناب پیدا کړی او ټامس ته یي وروغورځوي خو هلته تناب نه و

کوم  د یو زاړه چپرکټ یوه څنډه پیدا کړه چې هغه سوری په وتړی انګریزي سرتیری

 سرتیری د شپږ مترو لوړوالي څخه کښتنې انګریزی .چې د طالبانو د راتلو خطر وه

د ټامس څخه لیري یې پایه  ،يلویدو چې را . سرتیریته وروغورځیديپوړ ته و ټامس 

ي وکړه چې په دیوال کې یو سوری د کمپ وخوا ته جوړ کړی، ممکن د کړه نو هڅه ی

هم څو نور سرتیري  د چت جوړې برخې ته څخه ووزي خو بریالی نه شو. دغې الرې

 .و د مرمیو ورباندې باران ووراغلل.  دوي په څکیدلو سره خوځښت کولو خ

روسته د یوې زینې په مرسته کښته راغلل تر څو ټامس یي د سینې په څکیدلو کمپ ته و

ورسولو. په کمپ کې د تندي ټپ وروتړي او په سبا ورځ د هلیکوتر په واسطه پوځي 

 ( کوکه ور وګنډي.۱۷روغتون ته انتقال شو او د تندي ټپ یي )

یري راشي او د کمپ جورج د موسی قلعه په کمپ کې پاته شو تر څو ډنمارکي سرت

. ارکي سرتیرو سخت تمرینونه وکړلڅو راتلونکي اونۍ جورج او ډنمساتل باوري شي. 

ی ځل ( زکال وروسته د لومړ۱۸۶۴دا هغه سخته جګړه وه چې ډنمارکي سرتیري د )

)ژباړونکي: په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد  .له پاره ور سره مخامخ شوی وو

یله کې پر لښکري هم د بی وزلو، لڅو پښو افغانانو د میړانې په پانه ماتیدونکي سري 

جګړه ایزه ماشین ازمویل شوي لښکر د دي پر ځای  ځنګنو شوي. دا دي اوس لویدیز

. او د همدغو بیچاره، لڅو پښو خلکو د ان وساتي، خپله په خرابو کې پټ ديچې افغان

 ه.(سخته جګړه د( کلنو کې دا لومړی ۲۰۰ډار څخه وایي چې په تیرو )
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د ډنمارک د دفاع وزارت مشرانو همیشه ویاړ کولو چې زموږ پوځیان په هر ډول 

شرایطو کې د ورکړل شوو دندو د عهدې څخه په  افغانستان او عراق کې په بریالیتوب 

چې زموږ پوځیان په اصلي جګړه  ونو ځکه دا بریالیتوب مو په نصیب شو وتالی شي.

چې جګړه په هلمند کې د پیل څخه  جنرال حیرت وړی و واخلي خو د پوځکې برخه 

 ډیره په زرب روانه وه.

د قوماندې د مرکز مشر ډنمارکی تورن جنرال پاول کیاسکوو 
۷
لومړی کس و چې د  

د جورج او ټامس د موسی قلعه د پیښې څخه څو ورځي  جګړې په سختوالی پوه شو.

مخکی تورن جنرال په هلمند کې د کمپ باستیون 
۸
لیدلو له پاره تللی و، هلته نوموړی  د 

همدغه علت و چې ډنمارکي  وپوهیدي چې جګړه زموږ تر اټکل او انتظار څخه سخته ده.

څخه تیار نه و چې  ه چې پرته له دېو څخه د جنګي الوتکو مرسته وغوښتجنرال د ناټ

وه کله چې د جنګي الوتکو د مرستې وعده وش ډنمارکي سرتیري موسی قلعه ته ولیږي.

څخه ووزي خو اندیښنه  نو جنرال باور پیدا کړ چې ډنمارکي پوځیان به د دندې د عهدې

 یی درلوده.

یسپر هیلسیو ته زنګ وواهه او د جګړې د شدت  ،تورن جنرال د ډنمارک لوی درستیز

په اړوند یی خبرداری ورکړ او هیله څرګنده کړه چې موضوع باید د دفاع وزیر ته هم 

موړي د رخصتیو له پاره راغی خو اندیښمن و، الزمه یي ونه ګڼل ورکړل شي. نو خبر

نو رخصتي یی  يدرلود ، ځکه د بدو پیښو انتظار یېچې د خپلو پوځیانو څخه لیري وي

هره ورځ د سهار پر نهو بجو لوی  لنډه او تر دوو ورځو وروسته یي پای ته ورسول.

وسی قلعه کې زیاته شوه، د درستیز ته لنډ راپور مخابره کیدي، کله چې جګړه په م

ویشت ساعته ور سره ټلیفوني اړیکې درلودي. لوی درستیز  ډنمارک لوي درستیز څلور

. لوی درستیز غوښتل چې د ع وزیر ته ټلیفوني معلومات ورکاوههره ورځ څوځله د دفا

جګړې څخه سیاسي مالتړ موجود وي او دا یي نه غوښتل چې سیاستوال په ناڅاپې توګه 

دوي ورځي وروسته په  د شدت څخه د ورځپاڼو د لوستلو له الری خبر شي.د جګړې 

هم ډنمارکي پوځي  ډنمارکي ورځپاڼو کې د جګړې په تړاو خبرونه خپاره شوه خو بیا

( ۱۱. په دغه موده کې )يچې جورج او ټامس دندې ته دوام ورکړ واحد خوشبخته وه

غیري معمولي توګه د پارلمان د ه پ .ان شوه خو څوک مړه نه شوډنمارکي سرتیري ټپی

د روخصتیو ( نیټه ۷زکال د اګست په ) ۲۰۰۶د کمسیون غړي په بیړنۍ توګه  يدفاع

څخه را وغوښتل شول چې نیمایي غونډې ته حاضر شول او لوی درستیز په موسی قلعه 

لوی درستیز غونډې ته په جزییاتو  کې د جګړې د شدت په تړاو معلومات وړاندي کړل.

                                                           
۷Poul Kiærskou -  
۸Comp Bostion -  
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ونو سره معلومات ورکړل او د سیمې نقشه یي هم وروښودل. په غونډه کې ټول د انځور

، د دفاع وزیر په دفتر کې خوښي نه تر سترګو هاندیښمن ښکاریدل او لکه چې معمول و

  کیده.

او هیله وښودله چې د جګړې شدت به لنډ مهاله وي، لوی درستیز سیاستوال ارام کړل 

شدت نه وي او باور یي ښکاره کړ چې ډنمارکي  په دایمي توګه به جګړه په دومره

لوی درستیز زیاته کړه چې  سرتیري به ورکړل شوې دندې په ښه وجه سرته ورسوي.

 وږ سرتیرو ښه تمرینونه کړی دي.موږ د دومره شدیدې جګړې انتظار نه درلود خو زم

 .وروسته څرګنده شوه چې د موسی قلعه جګړه په هلمند کې د څوکلنې جګړې پیل و

د ډنمارک فعال بهرنی سیاست د پوځي فعالیتونو لوړ ترین پوړ ته ورسید.



۱ 
 

 لومړی څپرکۍ
 

 زکال ۲۰۱۲ـ  ۲۰۰۱ترهګر بریدونه د 
 زکال ۲۰۱۱سپټمبر  ۱۱

څلورو مختلفو الوتکو ته کې ( کسان د امریکا په ختیزه برخه ۱۹سهار له وخته )

و کنترول په خپل السونو پورته کیږي خو تر الوتلو لږ شیبه وروسته دوي د الوتک

د امریکا د تجارتي مرکز د دو لویو  ېالوتک ېلږ شیبه وروسته دو کې اخلي.

سره په نیویارک کې ټکر کوي او یوه بله الوتکه په واشنګټن کې د  نوبرجو

ۍ الوتکه مخکې ښلوي خو وروستفاع وزارت د ماڼې، پتنتاګون سره نامریکا د د

واشنګټن کې ورسیږي، په پنسلوانیا کې  ته په موخې له دی څخه چې ټاکلې

 ( کسان ول.۳۰۰۰راغورځول کیږي. د دغه برید مجموعي قربانیان )

 زکال ۲۰۰۱( دولسمه ۱۲د سپټمبر )

اټو ( فقري څخه کار اخلي په دی مانا چې پر امریکا ترهګریز برید د ن۵ناټو د )

 پر ټولو غړو برید وګڼل شو.

 زکال ۲۰۰۱سپټمبر  ۱۴

په آند دغه ترهګریز برید د القاعده د مالتړو په واسطه تر سره  د امریکایانو

 .اتم په مراسمو کې وینا واورلاو د امریکا ولسمشر جورج بوش د م وشو

 زکال ۲۰۰۱سپټمبر  ۲۰

د امریکا په کانګرس کې د امریکا ولسمشر جورج بوش وویل: په افغانستان کې 

یا به زموږ » باید وپوهیږي،  د القاعدې پر ضد جګړه لومړی قدم دي خو نړیوال

 «.وي او یا به د ترهګرو سره ویسره 

 زکال ۲۰۰۱سپټمبر  ۲۱



۲ 
 

د ډنمارک د هغه وخت صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن 
۹
وویل چې   

هم په  او د ډنمارک پوځ شیبې والړ دی ډنمارک د امریکا تر څنګ تر وروستۍ

 واک کې ورکوي.

 :زکال ۲۰۰۱اکټوبر  ۷

 انستان د دوهم ځلي اشغال توره ورځ()ژباړن: د افغ 

 فغانستان کې بریدونه پیل کړل. امریکایانو پر القاعده او طالبانو په ا

په کیڼ باندې نومول ژ:کې د لیبرال ګوند ) په ډنمارکزکال:  ۲۰۰۱نوامبر  

 ( مشر، اندرس فوک غاسموسن کې ښۍ اړخه ګوند دي.خو په اصل  شوی دی
۱۰
 ډنمارک نوی صدراعظم شو. په ټاکنو کې بریالي او د 

د ډنمارک د خلکو ګوند 
۱۱

د مشرتابه غړي، پیټرسکوریوف 
۱۲

او د یوموټي  

لست د ګوند
۱۳

 د مشرتابه غړي، سیون سینودرګورد   
۱4

سفر رسمي کاري د  

له پاره امریکا  ته روان شول او د واشنګټن لتهام هوټل کې ځای ونیوي. )ژباړن: 

دي چې په ځانګړی توګه د کډوالو د راتلو د ډنمارک د خلکو ګوند ښۍ اړخ ګوند 

کیڼ اړخ ګوند دی، د پخوانیو کیڼ اړخو  ،سره کلک مخالفت لري. یو موټي لست

 .(چې د کډوالو سره ډیر صمیمیت لري او کمونستانو څخه جوړ شوی ګوند دي

ي د ډنمارک د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیسون موړوراتلونکي دوي ورځي ن

ه د کارپوهانو او اړوندو ادارو د مشرانو ویناوي د امریکا د د استازو په توګ

وړی وروستۍ ورځي  دفاعي راکټونو د نصبولو په تړاو ارویدلي. که څه هم د

وي دواړو پریکړه وکړه چې د پوټومک خو بیا هم ښه لمر ځلیده. د يو
۱5
رود  

لومړي پر څنډه د موټرونو د لوګیو څخه لیرې منډه وکړي، د منډې په جریان کې 

                                                           
۹Poul Nyrup Rasmussen -  
۱۰Anders Fogh Rasmussen  - 
۱۱DF, Danske Folkeparti-  
۱۲Peter Skaarup -  
۱۳Enhedlisten -  
۱4Søren Søndergaard -  
۱5Potomac -  
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الوتکه د دوي پر سر تیره شوه چې د رونالد ریګن په ملي هوایي ډګر کې 

یوه ورځ مخکې کله چې دوي واشنګټن ته راورسیدل او په هوټل کې  کښیناستل.

ولې د امریکا د پالزمینې وخت  ځای شول نو باقیمانده ورځ رخصت ووځای پر

ړي او ستومانه د هیت ټول غړي ستد ډنمارک څخه شپږ ساعته مخکې دی نو 

 .ته دونفرو څخه برسیره الندې کسان هم د هیت غړي وود پور ، ویده شوه.وو

د ځان ساتو د ګوند )کنسرویټیب( غړی، پیر ستی میولر
۱6
، د سوسیالسیت ګوند  

غړي، هولګر نیلسن 
۱۷

، د سوسیال ډموکراټ ګوند غړي
، یپه کوفود ، او  ۱۸

انګرید غاسموسن 
۱۹

رک په پارلمان کې، ایلن ، د ګرینلنډ استازي د ډنما

کریستینسن 
۲۰

، د لیبرال ګوند غړی) چې کیڼ یي نوم دي خو ښۍ اړخه ګوند 

دي(، سوین ایج ینسبیو 
۲۱

ان غړي د هیت پارلم ، او یو شمیر د ګرینلنډ د کورنې

 . په ترکیب کې شامل وو

د هیت استازې خپلو کوټو ته والړل خو سیون سینودرګورد تلویزیون چاالن کړ، 

وګرام کې د ډموکراټ ګوند سناتور د امریکا پر بهرني سیاست بحث کولو په پر

چې د سیون سینودرګورد له پاره په زړه پوري شو. د بحث اصلي موضوع د 

. د بوش پالن داسې و چې د ګرینلنډ په ورج بوش د دفاعي راکټونو نصبول ووج

توله 
۲۲
د ډنمارک یو سیمه ده( کې راکټونه نصب کړي نو ځکه  )ژ: د ګرینلنډ 

ریه د په اصل کې دغه نظ .نډ سیاسیون غونډې ته رابلل شوی وواو د ګرینل

چې د شوروي اتحاد په مقابل کې یو پراخ دفاعي  زکال( و ۱۹۸۳رونالد ریګن )

خو د سړې جګړې په پای  .مانا دا چې د ستورو جګړه راکټي سیستم جوړ کړي

له مینځه والړ. نوي پروژه  ته رسیدو سره د دغو راکټونو د نصبولو اساسي دلیل

                                                           
۱6Per Stig Møller -  
۱۷Holger K. Nielsen -  
۱۸Jeppe Koffod -  
۱۹Ingrid Rasmussen -  
۲۰Ellen Kristensen -  
۲۱Svend Aage Jensby -  
۲۲Thule -  
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د جورج بوش لخوا د یو ډول دفاعي سیتم جوړول د ځینو جګړه مارو دولتونو 

 څخه د د فاع په خاطر وړاندی شول.

، سیون سیونه ګورد يپه امریکا کې پر دغه موضوع تودو بحثونو جریان درلود

په تلویزیون کې د جوسیپ بیدین 
۲۳
 بحث ته غوږ و. جوسیپ خبرداری ورکړ 

دفاعي سیستم جوړول او دا ډول  یډیر زیات لګښت درلود ا پروژېچې د

ټکی د سیون پاملرنه ډیره جلب  ته خوځښت ورکوي. خو یوه تسلیحاتي سیالې

 .کړل

د امریکا نوموړی سناتور جوسیف څرګنده کړه چې د پوځ مشرتابه هم په دی 

خطرونه  خو سیمه ایزې جګړې او اټومي جګړې خطر ډیر لږ دینظر دي چې د 

په امریکا او یا په نورو هیوادونو زیات احتمال لري د بیلګې په توګه جګړې، 

موږ دغومره ډیري پیسي باید پر  پیښې. او یا نورې جدېترهګریز بریدونه کې 

ي، په داسې حال کې و چې د پیښیدو احتمال یي ډیر لږ ودا ډول وسلو ونه لګو

یو په بارونو، د ښارونو په مینځ چې واقعي خطر کیدالی شي امریکا ته  د کښت

 پیښ شي. بکس کې د پټ شوي بمونه څخه کې د شپي لخوا او یا په یو

نوموړی سناتور عالوه کړه که څوک وغواړي امریکا ته ضرر ورسوي نو به 

یو راکټ زموږ پر لوري فیر کړي، ایا باور به ولري چې دا فیر شوی راکټ تر 

وخت کې ممکنه نه ده چې کیمیاوي اویا  امریکا رسیږي؟ دا ځکه چې په اوسني

زموږ هغه هیواد چې  ایابیالوژیکي مواد په اټومي وسله کې ځای پر ځای کړي. 

ښکاره خبره ده چې وایي زه دلته یم او پر تا فیر  پر خوا دا ډول راکټ فیر کوي

ایا دا ساده نه ده چې یو نفر د بکس سره د   ، زیات امکان به ولري؟کوم

وانکور
۲4
کاناډا کې د یوښار نوم دي( د ښار څخه و سیاټیله )په  

۲5
)واشنګټن    

او  که دا ممکنه نه ده چې په یوه زړه  ته نژدي یو بحري ښار دي( ته راولیږي؟

وهلي کښتي کې د امریکا پرلوري چې د بار په برخه کې اټوم بم پټ کړي  زنګ

 وی، په حرکت کې وي؟

                                                           
۲۳Joseph Biden -  
۲4Vancouver -  
۲5Seattle -  
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ږ د دغه ډول خطرونو او یا دغه کوم خطر د زیات پیښیدو احتمال لري؟ او مو

 ته ورته نورو چلیجونو په وړاندي څنګه دفاع کوو؟

چې  په زړه پوري شوی، نو سوچ یي وکړ سیون سیوندګورد ته د سناتور خبري

 سبا په غونډه کې ګټه پورته کړم. د دغو دالیلو څخه به

خبري ورد سیند په اوږدو کې منډه کوله، د سنات سبا سهار چې سیون د پوټومک

 را په زړه کیدي.

پیټر سکوروپ هم د منډې څخه خوند اخیست ، د جورج ټاون کورونه ورته په 

 ۱۷۵۱د ښار زړه برخه په  زړه پوري شوه ځکه د ډنمارک کورونو ته ورته وه.

زکال کې جوړه شوی وه نو ځکه د انګریزانو کالسیکو کورونو ته ورته وه. په 

ټل پروت و، ډیر کوچني دوکانونه، د هغه سړک کې چې د دوي د استوګنې هو

 )خوړنتونونه( موجود وو عادی واړه رستورانونهځایونه اوشرابو چښلو کوچني 

 کوالی چې دا به په امریکا کې وي.نه شوای چې چا فکر 

په  هوټل کې د هیت غړو ځانونه د ورځي د غونډې له پاره تیار کړل. د فلوریدا 

د سیون او پیټر  ورج بوش هم د منډو بوټونهپه ایالت او ساراسوتا په ښار کې ج

تر څو د غونډې له پاره ځان تیار کړي. په میلیونونو  په څیر اغوستي وو

و کسانو چې په الوتکو کې سفر هغ .ایان د خپلو دندو پر لورې روان ووامریک

 ره وه.هوا ورته بی توپی ، لمرینهکاوه

بوستان لوګان  د واو څلورو نورو عربان په دغه شیبه کې محمدعطا
۲6
ایي هو 

په امریکایي الوتکه ) . دوي د مسافرینو په بڼه ډګر ته د ننوتلو په حال کې وو

باید الس انجلس ته الوتنه  ( وه،۱۱( کې چې د پرواز شمیره یی )امریکن ایرالینز

ره د ځغاستي ( بجو لږ مخکې الوتکي د الوتلو له پا۸کړي وای. د سهار تر )

. او یوه بله الوتکه هکرښې ته په خوځښت شو
۲۷
الوتلو ( دقیقي وروسته د ۱۵) 

په دغه  ر کې د ځغاستي پر کرښه په حرکت شوه.له پاره په همدغه هوایي ډګ

. په همدغه ډول پنځه تنه  د ډوالس کې پنځه تنه عربان سپرلي ناست وو الوتکه

                                                           
۲6Logan airportBostons  -  
۲۷United Airlines Flight 175 -  
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۲۸
دوي  په نړیوال هوایي ډګر کې چې په واشنګټن کې دي، الوتکي ته وختل. 

( دقیقي ۲۰( کښینستل او الوتکه په قطار کې )۷:۵۰چوکیو کې د سهار پر ) په

وروسته ځای پر ځای شوه. دغه الوتکه 
۲۹
 هم د النسیجلس پر لوری الوتل. 

نیوریاک نیوجرسي  ،په څلورم هوایې ډګر
۳۰
و په مینځ د مسافرین کې څلور تنه 

چې په  الوتکه کې تیار وو
۳۱

( تنه په ۹۱په ټولیزه توګه ) کې والوزي.  

. دري الوتکې تقریباً د استل او د عملیاتو له پاره تیارووڅلورالوتکو کې کښین

پالن له مخي هوا ته والوتلي ولې د نیوریاک الوتکه د ترافیکي ازدحام په وجه 

( بجي هوا ته جګ ۸:۴۲وځنډیدله. د وروستۍ الوتکې ټیرونه د مځکې څخه پر )

  شول.

واشنګټن کې ډنمارکي ګروپ د هوټل مخې ته ( بجي وي چې په ۸:۰۰د سهار (

 ه چې سیاستوال د غونډو ځایونولودراووتل او د ډنمارک د سفارت ډریور دنده در

ته ورسوي. لومړني ځای د دفاع وزارت ملي پوهنتون و، دوي ترنیم ساعت 

د امریکا په ټولو ښارونو کې د خطر د سنجولو  وروسته پوهنتون ته راورسیدل.

و د خطرونو نمارکیانو چې ورته پام شوو، د خطر درجه ډیره کښته اوسایل شته، ډ

 .و له پار تیاري ډیر لږ

د امریکا د ملي پوځي پوهنتون ودانۍ 
۳۲
بسونه مارشال  په واشنګټن کې ده.  

سالون ته دننه شول چې هلته ډنمارکي هیت ته د دفاعي راکټونو په اړوند 

کې ډیر سره وږغیدل، د پوځ په باره معلومات ورکول کیدي. ډنمارکیانو د امریکا 

چې د امریکایانو په پوځ کې دومره ډګرواالن شته چې د  دوي متوجه شول

ډنمارک تر سرتیرو یي شمیر زیات دي. وروسته سیاسیون د مارشال سالون لوړ 

پوړ ته پورته شول او هغې کوټې ته رهنمایي شول چې غونډه په کښي جوړیدل. 

                                                           
۲۸Dulles international Airport i Washington -  
۲۹American Airlines Flight 77 -  
۳۰Newark i New Jersey -  
۳۱United Airlines Flight 93 -  
۳۲Fort McNair i Washington -  
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ردي ډوډې او قهوه د اخیستلو له له پاره امریکایي ګناري  کې د سهارپه کوټه 

 پاره تیاره وه.

د غونډې د وینا په جریان کې یو افسر کوټې ته راننوت او د ویناکوونکي افسر 

په غوږ کې څه ورته وویل. امریکایي افسر پرته د ځنډ څخه خپلې وینا ته دوام 

 وری ته اوښتي وه.د غونډې په وروستۍ برخه کې د سیون پاملرنه بل ل ورکړ.

پیلایر ماڼۍ په چا ېنوموړي د کړکۍ څخه بهر کتل او متوجه شو چې د سپین

 .په دغه سیمه کې فعالیتونه ډیر وو ېچ چورلکې ګرځي. نوموړی پاملرنه وکړه

( بجي وی ۹:۳۰شو. ساعت ) د ګوند استازی پیر ستي میلور دیق د ځان ساتو

 ر وکتل.ا یي تر کړکۍ څخه بهاو نوموړي په چوکۍ کې ځان شاته کړ او بی

ځانګړی مارپیچي چې  ما یوه الوتکه ولیده» سې بیانوي: اوس نوموړی پیښه دا

 «.زه حیران شوم چې دا څه ډول عجیب مانور و مانور یي وواهه نو

کله چې غونډه پای ته ورسیدل، سیون وایي چې زه متوجه شوم چې امریکایان 

هیڅ داسې امکانات او  یری کړي.هڅه کوي چې موږ ژر د همدي ځای څخه ل

وخت نه و چې تر غونډې وروسته عادی سره وږغیږو چې معموالً تر هرې 

 غونډې وروسته باید خبري وشي.

او د ځان ساتو ګوند  پیر ستي میلور ، هلګر نیلسن،مشر سوسیالیست ګوندد 

 څخه بهر ته ووتل چې سګرټ وڅکوي. وادنۍ داستازي 

د بلې غاړې ته د پنتاګون )د امریکا د دفاع وزارت ناڅاپه دوي ولیدل چې دسین

ولې کوم اواز  .اسمان د ژړ او سپین دود څخه ډک ووودانۍ( ودانۍ ته څیرمه 

په پنتاګون کې بمب  چې کیدالی شي ينه تر غوږو کې کیدي. دوي ګومان وکړ

چاودلی وي خو سیون وویل چې دا ممکنه نه ده چې په پنتاګون کې به بمب 

 .چاودلی وي

پیټیر سکوروف وویل چې کیدالی شی کوم فارم اور اخسیتی وي، سیون وویل 

 کان نه لري ځکه دا دلته نژدی دی.چې دا ام

په دغه شیبه کې د سفارت ډریور راغي او ډنمارکیانو ته یي وویل چې ژر بس 

ته پورته شي ځکه چې د امریکا د تجارتي مرکز دواړو برجونو د الوتکو د ټکر 

پیر ستی میلور وویل وګوري کې اور اخیستي دي، په دغه وخت  په نتیجه کې

چې دا څنګه کیدالی شی  يدوي فکر وکړ چې اور زموږ بس ته ډیر نژدی دي.
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چې د الوتکو څو پیښې په یو وار واقع شي او دا څومره بی عقل کار دي چې 

دوی وویل چې د هر څه پیښیدل ممکن دي.  الوتکه په یوه ودانۍ کې ټکر کړي.

لګر نیلسن وایي چې کله په بس کې کښینستلو او تلویزیون مو چاالن کړ، د ه

 موضوع جدیت راته څرګند شو.

چې د باستون  ( مسافرین وو۸۱پرواز الوتکه کې ) ۱۱د امریکن ایرالینز نمبر 

( کیلومتره ۸( الوتکې تقریباً )۸:۱۴د سهار پر ) د هوایې ډګر څخه الوتلي وه.

( ۱۶د هوایې ډګر سره یې اړیکه درلوده. د ټاور څخه )لوړه شوه او د باستون 

( کیلومترو ته جګ کړي ۱۰ثانیې وروسته الوتکې ته وویل شول چې لوړوالی )

مګر پنځه دقیقې وروسته سټیورډسې )د الوتکې  خو د الوتکې څخه ځواب نه و.

 بیټي اونګ کارکوونکي(
۳۳
زنګ وواهه چې الوتکه په اظطراري حالت کې   

 ده.

عالوه کړه چې په بزنیس کالس کې کوم نفر وهل شوی دي او په کبین  نوموړې

کې دواړه پیلوټان ټپیان شوی دي او موږ اړیکې نه ورسره لرو. ګومان کوم چې 

د الوتکې د مرکز څخه هڅه وشوه چې اړیکې  زموږ الوتکه تښتول شوي ده.

ن د ټاور ورسره ټینګې شي خو بریالي نه شول. کله چې د الوتکې مرکز د باستو

ې یو تښتونکي سره اړیکه ونیول، هغوي په ستونزه خبر وه. دوي ارویدلي ول چ

چې هیڅوک باید ځان ونه خوځوي. او ورته عالوه یي کړل  مسافرینو ته ویلي و

 یره خطرناکه وي. باید ارام اوسئ.که ځانونه وخوځوي، ستاسو له پاره به ډ

ه اړیکې درلودي او عالوه یي د الوتکي د مرکز سرد الوتکې دوو کارکوونکو 

کړل چې د الوتکې تښتونکي ادعا لري چې بمب ورسره شته. کارکوونکو وویل 

( د الوتکې ارتفاع ډیره کښته شوه، کومه ستونزه پیښه ده ځکه ۸:۴۴چې پر )

څخه  چې ارتفاع ډیره کښته شوه. د مرکز څخه ورته وویل شول چې د کړکۍ

 دله چې موقعیت یې چیري دي. نوموړېهیوپو وګوره چې کوم ځای ده؟ نوموړې

وویله چې الوتکه ډیره ټیټه شوه، بیخې ډیره ټیټه شوه، او خدایه ډیره ټیټه شوه. 

 او اواز یې خاموشه شو.

( منزل ۹۹( او )۹۳( لومړی الوتکه د تجارتي مرکز د )۸:۴۶.۴۰د سهار پر )

غه شیبه کې د نیمایي کړه، ډنمارکي هیت په د کې ومښته او ودانۍ یې په مینځ

                                                           
۳۳Betty Ong -  
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وه چې ډیره  . د انفالق پایله داصالون کې ناست ووپوځي پوهنتون په مارشال 

یول چې د الرې پیداکول ستونزمن خه رامینځته شوه او دود ټوله فضاء وندوتو

موبل هر لورې ته ښیښې، د  نو ځکه ډیر کسان د کړکیو څخه وغورځیدل. وه

واوره اوریږي. د شمالي برج په  سوچ کولو چې ټوټې او کاغذونه بادیدل، سړی

 ( تنه مړه شوه.۱۳۰۰و پوړونو کې )لوړ

( د بوستان د هوایې ۸:۱۴پر ) ۱۷۵دوهمه الوتکه یونایټډ ایرالین پرواز نمبر 

( کیلومترو اضافه هوا ته ۹( دقیقې وروسته یې تر )۱۹ډګر څخه والوتله او )

ښتوونکو پر پیلوټانو ( په شاوخوا کې د الوتکې ت۸:۴۶( او )۸:۴۲جګه شوه. د )

تکې په چاقو او د مرچک په سپری برید وکړ او دوه پیلوټان یي ووژل، د الو

 کنترول یي په الس کې واخیست.

( لی هینسن ۸:۵۲د سهار پر )
۳4
خپل پالر پیټر   

۳5
. زوي یته ټلیفون وکړ  

په  پالر ته وویل، ګومان کوم چې زموږ الوتکه تښتول شوی ده او یو پیلوټ 

ټپی دي، فکر کوم بل پیلوټ یي وژلی دي، هیله ده چې د الوتکې و چاقو وهل

 مرکز ته خبر ورکړي.

( بجي لی ۹وروسته الوتکه د نیوریاک وخواته وګرځول شوه او پر ) شپږ دقیقي

هینسن بیا خپل پالر ته ټلیفون وکړ. پالر ته یي وویل چې حالت ډیر خراب دي، 

دوي وایي چې بمب لري او د مرچکو  ه.کارکونکې یې په چاقو وواه تکې یود الو

سپری هم ورسره شته. په الوتکه کې حالت ډیر خراب دي، مسافرین استفراق 

کوي، الوتکه په نامنظمه توګه الوتنه کوي، ګومان کوم چې پیلوټ الوتکه نه اداره 

 وتکه کښته ځي، ګومان کوم الوتکه کوي. زوي خبرو ته ادامه ورکوي او وایي ال

بل لورې ته ځي، فکر کوم چې د کومې ودانۍ سره جنګول کیږي.  شیکاګو او یا

 پالره! مه خپه کیږي، هر څه چې وي، ژر تیریریږي، اوه خدایه، اوه خدایه.

خبري قطع شوی خوپالر واوریدل چې یوه ښځه نارې او چیغې وهي او ټلیفون 

 قطع شو.

زوي ور په  د لی هینس پالر د تلویزیون څخه اټکل وکړي، هغه الوتکه چې زما

( دقیقي وروسته تر ۱۷، د جنوبي برج سره جنګول کیږي او دا )کښي ناست دي

                                                           
۳4Lee Hanson -  
۳5Peter -  
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( ۸۵( او )۷۷لومړی الوتکې وه چې د شمالي برج سره وجنګول شوه. الوتکه د )

په مینځ کې د برج سره وجنګول شوه. د الوتکې د جنګولو سره سمالسې  ونوپوړ

لوړ پوړونو کې د زینو یوه الر  انفالق وشو او د اور لمبې پورته شوی خو په

نه مړه شوه. کیدالی ( ت۶۰۰( تنه ژوندي پاته شوه خو )۱۸چې ) سالمه پاته شوه

چې دوي د ډیر دود په وجه د زینو الر پیدا کوالی نه شوای. په  شی دلیل دا و

دغه شیبه کې په زرګونو د اور وژنې کسان د ودانیو په مینځ کې ځغاستل چې 

 مرسته وکړي.

چې د دو الوتکو د ټکر تاب راوړي  هم دواړه برجونه داسې جوړ شوی وو هکه څ

ې ، د تهداب څخه نسکوري پایې چې برجونه ورباندې والړ ووخو هغه فوالد

. )لیکوال: د ډیرو ساختماني انجنیرانو د خولې څخه مې ارویدلي دي چې شوې

غه وخت ودانۍ ، د ودانې بنسټ ورانولی نه شي. هد الوتکې ټکر د برج پر مینځ 

د بنسټ څخه ورانیدالی شي چې په الندې برخه کې انفجاري مواد ځای پر ځای 

 شوی وي.(

جنوبي برج د بنسټ څخه په دوړو، خاورو او  بجې،  (۹:۵۹)پر په هر صورت 

( ۳۰۰) دقیقي وروسته شمالي برج هم نسکور شو. ۲۹دودونو کې نسکور شو، 

سان مړه شول. په ټولیزه توګه په دغه وژنې او د خلکو د ژغورنې ک تنه د اور

 ( تنه مړه شول.۲۸۰۰پیښه کې )

داسې حال کې چې په بس  دغه ټول جریان ډنمارکي هیت د تلویزیون پر پرده په

( ۵خو د دوي د سپرلۍ بس د پنتاګون د ودانۍ څخه ) ي، ولیدکې ناست وه

 .چې دریمه الوتکه هلته ټکر شوه يلودکیلومتره واټن در

و لږ څه مخکې د الوتکې تښتونکو د امریکن ایرالین الوتکه پرواز ( بج۹تر )

، سمالسې یې د ټاکل شوي لوری څخه تر واک الندې راوستل ۷۷نمبر 

( بجې یي اتومات پیلوټ خاموشه کړ او د جنوب پر لوري ۹:۲۹راوګرځوله. پر )

( ۹:۳۷:۴۶ادامه ورکړه، ارتفاع یي زیاته نه وه. څو کیلومتره لیری وه چې پر )

بجې یي د پنتاګون د جنوبي لویدیزې څنډې سره وجنګوله. د امریکا د دفاع وزیر 

( ۲۰۰۰۰. )ی، خو کوم ضرر ورته ونه رسیدهرامز فیلډ په خپل دفتر کې و

 ( تنه ووژل شول.۲۰۹خو ) کارکونکي په کارنو کې حاضر وه

ر ډنمارکي هیت ولیدل چې ډیر غلیظ دود هوا ته جګ شو. اوس پیر ستي میلو

چې موږ هلته ناست نه وو ولې پالن داسې و چې  هوایي چې دا هم یو تصادف و
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په دغه شیبه کې موږ باید هلته ناست وای. خو پروګرام ته بدلون ورکړل شوی 

 تللی وای.ته ، سبا باید موږ د دفاع وزارت هو

 یا د لویدیزې برخې پهد پنسلوان ۹۳څلورمه الوتکه یونایټیډ ایرالین پرواز نمبر 

د خبرو او  نو( راولویدله. د موبایل ټلیفونو۱۰:۰۳مځکه کې پر ) یوه کرل شوې

د تور بکس څخه څرګنده شوه چې ځینو مسافرینو د تښتونکو سره الس اچونه 

( دقیقو پرواز په کچه د واشنګټن څخه ۲۰کړی وه. په دغه خاطر الوتکه د )

ینه ماڼۍ وه. وروستۍ لیري ولویدله. وروسته څرګنده شوه چې د الوتکې موخه سپ

 :هللا اکبر(.هللا لوی دي، هللا لوی دي )ژ ږغ چې په کابین کې ثبت شوی و،

( ترهګرې برید په نړۍ کې غټ ترین برید و چې ۱۱زکال د سپتمبر) ۲۰۰۱د 

 ( کسان په کښی ووژل شول.۳۰۰۰)

د خطر عالمه  تیریدلکله چې د ډنمارکي هیت ډله د ملي پوځي پوهنتون څخه 

یاته وه. د خطر سره سره ډنمارکي ډله د پروګرام مطابق د امریکا د ډیره ز

بهرنیو چارو وزارت ته ورغلل. ډنمارکیانو خپل په مینځ کې بحث کولو چې دغه 

چې کیدای شی، فلسطینان وي  ، ځینو فکر کاوهترهګریز برید به د چا لخوا و

ن اډنمارکی ل.خو لومړي ځل د القاعدې نوم یاد شو چې د ټولو غوږونه برګ شو

 زمان دهي شوي و.چې ترهګریز برید ډیر ښه سا همږغې وو

پایلې ته ورسیدل چې بیچاره فلسطینان دومره منظم برید  وروسته ډنمارکیان دې

شوی  ، دا برید حتماً د القاعدې کار و. سره د دي چې ورځ نیمایېکوالی نه شي

، په همدغه ډول د دفترونو څخه د کورو خواته روان وونه وه خو مامورین د 

کله  .راکښته کیدل او کورونو ته روان ووبهرنیو چارو د وزارت څخه مامورین 

چې زموږ دریور ودرید، پولس راغي او نارې یي کړی چې حرکت وکړي او 

مخته والړ شي. ډنمارکیان نه پوهیدل چیرته والړ شي، ناڅاپه د بس د تلویزیون 

ن کړل چې کیدالی شی د بهرنیو پردې ته متوجه شول چې ژورنالیست اعال

چارو وزارت مخې ته بمب انفجار وکړي. خو وروسته دا خبر دروغ وګڼل شو 

خو لومړی ځل و چې سیون سوچ وکړ چې کیدالی شی موږ په بس کې هم د 

 ورته برید ښکار شوو.

بس په لوړ سرعت د سفارت لوری ته په حرکت و، سفارت ته نژدي ټولې الری 

د سفارت پر شاوخوا نیول شوی نه اطر دومره شدید امنیت بندی وي. په دی خ

چې د سفارت څخه ساتنه وکړی. هلته نژدي د ولسمشر مر ستیال ډیک چیني  و
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۳6
هیلري  ،سنا غړې لسمشر میرمن او اوس د نیویارک داو د مخکي و  

کلینټن
۳۷

 .کورونه وو  

الوتکو ل د ه. نورما، نړۍ بدلون موندلی ون د بس څخه کښته شوهکله چې سیاسیو

ازونه وي، خو اوس بشپړه د پورته کیدو او کښته کیدو څخه غالمغال او او

راکښته نه ځکه هیڅ الوتکه هوا ته نه پورته کیدل او هم مځکې ته  خاموشي وه

ډنمارکي میلمانه د ډنمارک د سفیر اولریک فیدرسپیلس  کیدل.
۳۸
شخصي   

 .استونګځي ته رهنمایي شول

یدرسپیلس د سهار لخوا تلویزیون چاالن کړ، ناڅاپه د ډنمارک سفیر اولریک ف

یو یا بل څه کې پروګرام ودرید. د تلویزیون ویونکي وویل چې په نیویارک 

خطرناکه پیښ شوي دي. کله چې د ډنمارک سفیر د تجارتي مرکز د برجونو د 

 ښتیا به وي، فکر یي وکړ چه خوباور لمبې ولیدي، ګومان یي نه کولو چې ر

چې ټول  لویزیون تعقیبولو تر څو متوجه شولفارت نورو غړو هم تد س ویني.

ټلیفونونه بند دي. سفیر وایي چې موږ وکوالی شوای چې د ډنمارک د بهرنیو 

و خو هلته ټلیفونونه بند نه ووهوچارو وزارت او د صدرات ټلیفونونو ته زنګ 

 .وو

له الري ټینګی  خو د ډنمارک سره اړیکې د ایمیل فونونه هم بند ووموبایل ټلی

شولی او هم سفارت د ځانګړې بریښنایي سیستم په وسیله د ډنمارک د دفاع 

وسایل په الس  سفیر وایي: موږ ډیر بریښنایې وزارت سره اړیکه ټینګه کړه.

کې درلودل چې اړیکې مو نیوالی شوای خو په ذهن کې مو پوښتنه دا وه چې 

د ډنمارکي هیت څخه احوال  څه پیښ شوی دي؟ د سفیر لومړي دنده دا وه چې

ورسوي. سفیر ته  واخلي. هغه وکوالی شواي چې ډنمارکي هیت سفارت ته را

دوهمه پوښتنه دا وه چې د هیت غړي او د سفارت ټول کارکوونکي د واشنګټن 

داسې اوازې وي چې پر واشنګټن هم ترهګریز برید کیږي. سفیر  څخه وباسي؟

دفاع وزارت او یا د بهرنیو چارو وزارت نه شوای کوالی چې د سپینې ماڼۍ، د 

 سره اړیکې ونیسي.

                                                           
۳6eneyDick Ch -  
۳۷Hillary Clinton -  
۳۸Ulrik  Federspiels -  
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موږ  ،وکه په واشنګټن کې پاته شوسفیر وایي چې ما باید خپله پریکړه کړي وای 

؟ د سفیر میرمن ډاکټره وه او لږ د ښار څخه بهر وه،  که یا وبه په امن کې اوسو

ه پیښ شوي هغې سفیر ته زنګ وواهه چې ما د راډیو له الری واوریدل چې څ

 دي، نو زه څه وکړمه؟

سفیر ورته وویل، راشه. هغې په ځواب کې ورته وویله چې ټول خلګ د واشنګټن 

څخه وزي. اوس نو سفیر نور هم په اندیښنه کې شو چې دا به درسته وي چې 

ما ټول خلک په سفارت کې راټول کړی وي؟ ځکه کیدالی شي، سفارت هم د 

. سفیر له پخوا څخه د بیړنیو حاالتو له وې وخههګرو له پاره د ویشتلو یو متر

څخه بهر د  . د نوموړي پالن داسې و چې د واشنګټنن جوړ کړی وپاره یو پال

چې هلته ټول پرسونل انتقال کړي خو پالن یي د ځان  آس سورلي یو ښوونځي و

  سره وساتي ځکه سفیر فکر کولو چې سفارت به تر ټولو مطمین ځای وي.

چې سفارت د امریکا د ولسمشر د مرستیال او هیلري کلینټن د سفیر سوچ وکړ 

کورونو څنګ ته پروت دي، نو امریکایان به حتماً د دغه ځایونو امنیت ساتي. 

دا چې د سفارت ودانۍ پر لوړه پرته وه نو سفیر سوچ وکړ که د کیمیاوي او یا 

وروسته بیولوژیکي وسلو برید وشي نو سفارت به ډیره خطرناکه ځای وي، خو 

د سفارت یو بل غړي سفیر ارام کړ او ورته ویی ویل چې د دا ډول برید په 

صورت کې به د ښار کښته برخې و سیند ته نژدی متاثره شي نه زموږ سفارت 

 چې پر لوړه پروت دي.

په سالون کې ناست او تلویزیون یي لیدي، هره  ډنمارکي هیت د سفیر د کور

جوړه برجونه د رالویدلو په حالت کې دي.  شیبه یي لیدل چې د تجارتي مرکز

سان غیري عادي لویه پیښه مو په سترګو لیدل، د خوابدي حالت و. ټول ناست ک

ي ډوډۍ د کوچو سره پر میز پرتې . د سهار ګردلږ یا ډیر د فلج په حال کې وو

 .وې

. موږ ناست وو، په مغزو کې هم حاالت غمجن ووزموږ  او حاالت ترینګلي و

اری مو خوړي خو نه پوهیدلو چې څه او ولې پیښ شول؟  موږ په د سهار ن

موږ لومړی تبصره په ټلویزیون کې واوریدل، یو څه  مو ځان شوک کې وو. 

ارام کړو، چې ټول پیښ شوي حوادث وڅیړو. هولګر نیلسن هڅه وکړه چې د 

 . ته زنګ ووهي خو ټلیفونونه بند وو خپل موبایل څخه ډنمارک

ښت مارکي سیاسیون په سالون او باغچه کې مخ او شاته په خوځلمر ځلیدي او ډن

. دوي نه پوهیدل چې څه وکړي؟ په یوه شیبه کې د سفارت د میډیا مسول کې وو
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راغي او سیون ته یي وویل چې تاسو ته ټلیفون دي، دا د انفرمیشن 
۳۹
ورځپانه  

ی شوي وه چې ده )لیکوال: دا یوه ډنمارکي ورځپاڼه ده.(. د ورځپاڼې اداره بریال

ټلیفون وکړي. سیون هم ټلیفون واخیست. ژورنالیست ورته وویل چې  ته سفارت

موږ خبر شولو چې تاسو سفارت ته راغلي یاست نو ځکه مې ټلیفون در ته 

. ړل، ژورنالیست ته بیان کهغه څه چې لیدلي او تجربه کړی و . سیونیوکړ

څه شوي؟ سیون ناڅاپه ( الوتکې ۱۱ژورنالیست پوښتنه وکړه چې هغه نورې )

ورباندي ږغ کړل چې کومې الوتکې؟ ژورنالیست ورته وویل چې تر اوسه هم 

سیون د هیلري  .وډیرې الوتکې په فضاء کې دي چې موږ ورباندې خبر نه یو

لیکوال: د وارخطایی او یا د ژ) هکلنټن د کور لوري ته وکتل او ویي ویل هو شت

 تعجب اصطالح ده.(

ارک د تجارتي مرکز وییالوتکه د ن ه چې لومړی تښتول شوېخت وروسته کللږ و

په فلوریدا کې یوې ښوونځي ته د تلو په جورج بوش  ه،پر شمالي برج ومښتل

 حال کې و.

کله چې ولسمشر بوش د یوې ټولګې مخې ته والړ و او غوښتل یي چې د تدریس 

کارل روو ، ، د بوش مشاوروګوري جریان
4۰
دوه ورته وویل چې یوه کوچنې  

ماشینه الوتکه د تجارتي مرکز سره جنګیدلي ده. بوش ورته وویل چې کیدالی 

مخکې چې بوش ټولګې  پیښه وي. یلوټ غلطي وی او دا به یوه تصادفېشی د پ

ته داخل شي، د بوش امنیتې سالکارې کونډولیزا رایس 
4۱
ې د بوش وغوښتل چ 

 سره ټلیفوني خبري وکړي. 

ماشینه الوتکه د تجارتي مرکز سره وجنګیدله ښاغلي ولسمشر! یوه کوچنی دوه 

خو د خبرو په جریان کې مخکنی خبری ته بدلون ورکړ، اضافه یي کړه چې نه 

 د مسافروړونکو الوتکه وه، دا هغه څه دی چې موږ تر اوس پوري پوهیږو.

بوش دوهمې ټولګی ته ننوت، او سهار په خیر یي ماشومانو ته ووایه، زده 

و بوش یوه زده کوونکي ته الس ورکړ وروسته بوش پر کوونکي والړ شول ا

                                                           
۳۹Information -  
4۰Karl Rove -  
4۱Condoleezza Rice -  
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د ښوونکي تر الرښوونې الندې د پیټ ګوټ  زده کوونکوچوکۍ کښیناست او 
4۲
 کتاب په لوستلو پیل وکړی. 

( بجي مشرمشاور بوش ته نژدي شو، په غوږ کې ورته وویل ۹:۰۵د سهار پر )

 الندې ده. چې بله الوتکه د دوهم برج سره وجنګیدل، امریکا تر برید

دي خو خپل فکري تمرکز ته یي د زده ر بوش اندیښمن او وارخطا ښکاریولسمش

ون کونکو سره دوام ورکړ. وروسته بوش ډیر انتقاد شو چې ولې یي ژر غبرګ

 ونه ښود.

هګري دغه برید څیړل کیدي، بوش ورته وویل چې ما کله چې وروسته د تر

ملت په جګړه ایزه حالت کې خپل اګاهانه ځان ارام ونیوي، د دي له پاره چې 

 ني. ولسمشر وارخطا او هیجاني ونه وی

و او بوش ولیدل چې د ژورنالیستان ستان د زده کوونکو شاه ته والړ ووژورنالی

( دقیقي ارام ناست ۷. خو بوش بیا هم اوه )ټلیفونونو په زنګ وهلو پیل وکړي

او درسونه ازول و، کله چې زده کوونکو لوستل پای ته ورسول، بوش دوي ون

 .یي ورته ښه ارزیابي کړه

 د ښوونځي مشران منتظر وو په بله کوټه کې د معارف مشران، ژورنالیستان

چې ولسمشر به د تدریس د میتود په اړوند خپل نظر وړاندي کړي، خو اوازه وه 

ژورنالیستانو خپلو مرکزونو ته زنګونه  چې په نیویارک کې څه پیښ شوی دي.

تر اوسه پوری د پیښو په بشپړ ماهیت نه پوهیدل. ولسمشر  ووهل خو هیڅوک

کې د خپل سر  یزلهبوش هم د منتظرینو کوټې ته پر خپل وخت رانغلي. خو په د

مشاور سره په ټلویزیون کې د پیښې جریان ولید، وروسته یي په ټلیفون کې د 

خته کونډل رایز او خپل مرستیال دیک چینې سره خبري وکړي. منتظرینو ته ناو

 راغلي او داسې وویل:

اغلو او ښاغلو! اوس د امریکا له پاره سخته شیبه ده، په خواشینۍ باید ووایم » 

چې تر لنډو خبرو وروسته به زه واشنګټن ته والړ شم: نن زموږ ملت د یو 

تراژیدې سره مخامخ دي، دوې الوتکې د نیویارک د تجارتي مرکز سره جنګول 

بوش عالوه کړه چې امر  «رهګری برید دي.شوی دي، داسې ښکاری چې د ت

یي کړی دی چې موضوع ژوره وڅیړل شي تر څو عاملین یي وپیژندل شي 

                                                           
4۲The Pet Goat -  
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نوموړي د یوې دقیقې په خاموشي خبري پای ته ورسولي، دوعا یي وکړل او د 

 کوټې څخه ووت.

( بجې د ښوونځي څخه ووت او لس دقیقې وروسته د ۹:۳۵جورج بوش پر )

یي ډګر ته ورسیدل. هوایې ډګر ته د تللو په جریان کې ورسره هیت سره هوا

خبر شو چې دریمه الوتکه د دفاع وزارت د ودانۍ، پنتاګون سره جنګیدلي ده. 

بوش د موټر څخه خپل د کورني دا منیت حالت واخیست او د مرستیال دیکچینی 

 سره یي هم ټلیفوني خبري وکړي.

ري چې موږ په کوچنی جګړه جورج بوش خپل مرستیال ته وویل چې داسې ښکا

چې پنتاګون یي هم په نښه کړ، هر څوک چې وي د خپل عمل بیه  وکې ښکیل یو

 به پری کړي.

د ولسمشر بوش امنیتي کسانو د لوی درستیز سره په همږغي وویل چې د بوش 

تلل واشنګټن ته خطرناکه دي. بوش ټینګار کولو چې باید مرکز ته والړ شي خو 

، پریکړه ومنله. د بوش هپه مقابل کې چې ورباندې قانع نه ووروسته یي د فشار 

الوتکه، ایرفورس ون 
4۳
خو معلومه نه وه  ( بجی هواته جګه شوه۹:۵۴پر )  

چې چیرته ځي. موخه دا وه چې الوتکه هر څومره ژر چې کیدالی شي، هوا ته 

جګه شي او ډیره ارتفاع ونیسي وروسته په الوتکه کې پریکړه وکړی چې چیرته 

والړه شي. تقریباً نیم ساعت مخکې ټولو ملکي الوتکو ته امر شوي وه چې هوا 

( الوتکې چې په هوا کې وې، ۴۰۰۰لې )( بجو ټو۹:۴۶ته پورته نه شي او پر )

او هوایي ډګرونو کې کښیني. اوس د هوا  امر ورته وشو چې په نژدی هوایې

 کنترول پوځ پرغاړه واخیست.ډګرونو 

ترهګریزو بریدونو سره د امنیتي ګروپ د مبارزې مشر په سپینه ماڼۍ کې د 

ریچارد ای کالرک 
44
چې د رسمي مقاماتو غبرګونونه د  ومصروف و  

خطرناکو خبرونو په اوریدو سره تنظیم کړي. ریچارد د دوهم برج تر ویشتلو 

وروسته سپینې ماڼې ته راغلي او وروسته د ولسمشر د مرستیال، دیکچیني دفتر 

 سته وه.لته د ولسمشر امنیتي سالکاره کونډولیزه رایس هم ناته ورغلي چې ه

چې څه فکر کوی؟ کالرک ځواب ورکړ: د القاعده  د ولسمشر مرستیال وپوښتل

                                                           
4۳Air Force one -  
44Richard A. Clarke -  
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برید دی او دوي عالقه لري چې څو بریدونه په یوه وخت کې تر سره کړي خو 

رش کاله ریچارد تقریباً دی زه باور لرم چې بریدونه ال هم پای ته رسیدلي نه دي.

زکال  ۱۹۹۸په سپینه ماڼۍ، د بهرنیو چارواو دفاع وزارتونو کې کار کړی و. په 

بیل کلینټن ریچارد د امریکا پر ضد د ترهګرې بریدونو سره د مبارزي لومړی 

ملي تنظیم کوونکي مقرر کړي و چې د بوش په وخت کې هم ریچارد همدغې 

ینټن په کچه د ترهګرې بریدونو دندې ته دوام ورکړ. خو توپیر دا و چې بوش د کل

پ د کار سره ډیره عالقه نه درلودل. کلینټن په دی د تیاري ګرو ېسره د مبارز

واښ ګڼل چې د سړې جګړې په پای ته رسیدو سره ترهګرې جدي ګ عقیده و

د القاعدې د ګروپ د ترهګریزو پالنونو په چورت  کیږي. بوش بی تجربې هیڅ

 ه لوي ګواښ ګڼل کیدي.کې نه و، خو د کالرک په عقید

اوس ترهګریز برید تر سره شوی دي او کالرک اړ و چې د ولسمشر د مرستیال 

 ،دیکچني سره د ولسمشر جورج بوش تر راتلو پوری ګډ کار وکړي. کالرک

دیکچني د ډیرو کلونو څخه پیژاند چې د بل چا خبري ته یي غوږ نه نیوی. د 

ورته وه خو په حقیقت کې یي د ځان  دیکچني ظاهرې بڼه ارام او مالیم سړی ته

ساتو )محافظه کارانو( په توګه قوي او جدي عمل کولو. د امریکا رسنیو همیشه 

ادعا درلودل چې د هیواد په امنیتي چارو کې د ولسمشر بوش نظر نه عملي 

کیږي، دا ډول مسایل مرستیال ولسمشر دیکچني مخته وړي. د مرستیال ولسمشر 

ي چارو سالکارې رایس په رسمي توګه د روان بحراني حالت په دفتر کې د امنیت

مشرتوب کالرک ته وسپاري یاني کالرک د امریکا د ملت د بحراني حالت تنظیم 

ویډیویې  کولو یي امکان درلود،کوونکی شو. کالرک ټول هغه وزیران چې پیدا

و په د سپینې ماڼې د لویدیزې برخې په سالون کې راوبلل. د وزیرانکنفرانس ته 

مینځ کې د دفاع وزیر رامز فیلډ هم شامل و، په دغه شیبه کې مرستیال ولسمشر 

، والړ ته چې د ماڼۍ په ختیزه خوا کې وه د سپینې ماڼې هغه مطمینه زیر زمینې

د ویډیویې  چې په بحراني حاالتو کې د ولسمشر د ساتلو له پاره جوړه شوی وه.

س هم زیر زمینی ته والړه او د سپینې کنفرانس په پیل سره امنیتي سالکاره رای

ماڼۍ کارمندانو ته اعالن شول چې د سپینې ماڼۍ څخه ووزي ځکه د برید خطر 

 شته.

د ویډیو سالون و چې وروسته ساعتونه ټولې پریکړې هلته تنظیمیدلي. دا پریکړه 

 په دی خاطر وشولچې ټولې ملکي الوتکې باید په هوایې ډګرونو کې کښیني 

چې د اړتیا په وخت کې نورې تښتول شوي  وواک ورکړل شو پوځ ته ځکه

چې د امریکا د ملکي هوایي  ېشو ېهلته زیات   ېنښاندی    الوتکې رانسکوره کړي.
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چلند 
45
لوی مشر، جین ګریوی   

46
( ملکي مسافر وړونکي ۱۱رکړ چې )خبر و  

لوتکې اوس هم په هوا کې دي چې اړیکې ورسره شلیدلي او راه دار کې هم نه ا

یدل کیږي، نو کیدالی شي چې تښتول شوی وي. کله چې پر پنتاګون برید وشو ل

نو کالرک امر وکړ چې همدا شیبه باید د ټولو لویو ښارو د ساتلو له پاره جنګي 

الوتکې تیارې او هوا ته پورته شي. کالرک د یوه لنډ وخت له پاره د ویډیویي 

ي ته رستیال هغه زیرخانکنفرانس مسولیت بل چا ته وسپاري ځکه د ولسمشر م

ن سره سوچ وکړ چې سپینه ماڼۍ د کوم هدایت له پاره وغوښت، په الر کې د ځا

ده او دا حالت ښه نه دي، نوموړي د دی سوچ په اړوند وروسته په خپل  تشه

کتاب کې ) د ټولو دښمنانو پر ضد( 
4۷
 نومیږي دا مطلب څرګند کړی دي. 

ا ، خو دووموږ یي خبرداري ورکړي چې  دا د القاعدې هغه ترهګریز برید و

چې موږ هیڅوخت داسې خیال کړی نه وو،  برید دومره پراخ او اغیزناک و

پرته له دي چې اټومي وسله وکاروي. دواړه برجونه ونړیدل او د مړینې کچه 

 کیدالی شي چې هره شمیره واوسي.

یده چې د ولسمشر الوتکه )ایر فورس ون( د شپږو جنګي الوتکو له خوا بدرګه ک

د بارکسډیل وروسته لږ 
4۸
پوځي هوایي ډګر په لویسیانا   

4۹
کې مځکې ته   

ل چې د امریکا ملت ته ویناه وکړی او په راکوزه شوه ځکه ولسمشر بوش غوښت

نن سهار د سپین سترګو ماجراجویانو لخوا ازادي » لنډو جملو کې داسې وویل: 

یکا به دوي پیدا او د تر برید الندې راغلل، خو باید غلطی ونه کړي چې امر

 «رسوي.ونه  خپلو ناوړه اعمالو په سزا به یي

وکارولي خو داسې نه ښکاریده  ه د دي چې ولسمشر په وینا کې سختې جملېسر

رست چې اوضاع یي تر قابو الندې ده. او هر ځل به یي لیکلي پاڼې ته کتل چې د

حاظ په ژوندي بڼه تي ل. د ولسمشر وینا په امنیکلمات او لغاتونه استعمال کړی

ولسمشر بوش بیا په ایر فورس ون  ، لومړي ثبت او بیا خپره شوه.خپره نه شول

                                                           
45FAA -  
46Jane Garvey -  
4۷Mod alle fjender -  
4۸Barksdale -  
4۹Louisiana -  
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کې د اوفوټ 
5۰
هوایې ډګر ته چې په نیبراسکا   

5۱
وکړه  الوتنهکې واقع دی،   

زیرخانه کې پټ شو. کالرک حاالت تر کنترول  او هلته په امنیتي جوړه شوي

 یوازې څلور الوتکې وي.الندې راوستل، وروسته څرګنده شوه چې 

، د هنګار کښتی د نیویارک وتکو پر لویو ښارونو ګزمه پیل کړلجنګي ال ۱۲۰ 

. ولسمشر بوش د نیبراسکا هوایي ډګر څخه د ایر فورس وخوځیدل وخواته را

ایي ډګر د واشنګټن الوتنه پیل کړه، دا هو د اندریوس هوایي ډګر تهون په واسطه 

ولسمشر ملکي الوتکه په هوا  خت کې یوازې د. په دغه وڅخه بهر پروت دی

( بجو لږ وروسته ولسمشر د خپلې الوتکې څخه کښته ۷. د ماښام تر اوو )کې وه

( بجې ۸:۳۰لکې په واسطه سپینې ماڼۍ ته راوستل شو. د شپي پر )رشو او د چو

 څخه د امریکا ولس ته وینا وکړل: ولسمشر بوش د سپینې ماڼۍ

غو تر مینځ توپیر و نه کړو چې دغو ترهګرو ته یي موږ به د ترهګرو او ه» 

 «ځای ورکړی دي.

وینا وروسته ولسمشر بوش د خپل جنګي ټیم سره د سپینې ماڼۍ د ختیزې تر 

برخې په پټنځای کې غونډه وکړه. ولسمشر بوش په روښانه ټکو خپل نظر څرګند 

ړه کې تاسو ټول یي واورئ چې موږ په جګ» کړ چې کالرک یي داسې بیانوي: 

پای ته رسیږي. بل  و تر څو جګړهاو موږ غواړو چې په جګړه کې واوسو ویو

هیڅ خبره نه شته، د جګړې له پاره هر څه ستاسو په  اختیار کې دي. هر هغه 

موانع چې ستاسو په مخکې دي، لیري شوی دي. ټولې هغه پیسي چې تاسو ورته 

 «یوازنۍ اجندا ده.اړتیالري، ستاسو په واک کې به درکړل شي. دغه زموږ 

مهمه دا وه چې دغه برید د ولسمشر بوش له نظره پر امریکا برید و، نه داسې 

چې مخکې ترهګریزه بریدونه جنایي جرمونه ګڼل کیدل. په دغه خاطر ځواب 

باید په جګړه، نه په حقوقي او قانوني ډول د یو شخص په مقابل کې مخته یووړل 

اونۍ تر ترهګریز  و د مالتړ وړ وو. دوېکي امریکایانشی. دغه نظر د ډیره 

                                                           
5۰Offut -  
5۱Nebraska -  
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برید وروسته د نیویارک ټایمز 
5۲
او ث ب اس   

5۳
له خوا ټول پوښتنه تر سره   

 .ایانو د پوځي عملیاتو غوښتنه کول( سلنه امریک۹۲چې ) شول

د ترهګریز  برید لږ وروسته د طالبانو د حکومت ویاند، عبدالحی مطمین اعالن 

ی او ویي رید د اسامه بن الدن لخوا نه دی شوکړل چې پر امریکا ترهګریز ب

غه ډول برید د عادي خلکو کار نه وو. دا کیدالی شی پر امریکا باندې د»ویل: 

غه کار کړی نه . اوساما بن الدن دچې تر سره شو د امریکا د حکومت یو چل و

 « .ومالتړي نه یو دي او موږ د ترهګرې

 ال محمد عمر خپره کړه. څو ورځيپه عیني الفاظو اعالمیه د طالبانو مشر م

په تلویزیون کې اعالن کړل چې زه په تأکید  وروسته اوساما بن الدن د الجزیرې

وایم چې ما په دغه برید کې ګډون کړی نه دي، دا کیدای شی د ځینو کسانو لخوا 

 چې خپل شخصي موخې به یی درلودي. شوی وي

زکال کې اوساما بن الدن  ۲۰۰۴خو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر وخت په 

په دغه بریدونو کې الس  تلویزیون کې اعالن کړل چې القاعدېپه الجزیره 

کله چې اسراییلو پرلبنان  قیمه برخه په کښي درلودل.تاو ما شخصاً مس يدرلود

د لبنان برجونه او ودانۍ زکال کې برید وکړ او د برید په پایله کې  ۱۹۸۲په 

ساما بن الدن ودن دا کړنه د امریکا لخوا وګڼل. اي نو اوساما بن الورانې شو

وویل چې ما په هغه وخت کې پریکړه وکړه چې د امریکا برجونه ړنګ کړم تر 

څو امریکایان هم زموږ په شان درد احساس کړي او زموږ د ماشومانو د وژلو 

 څخه الس پر سر شي.

 ه ویل شوی وتښتوونکي، محمد عطا ت اما بن الدن وویل چې د الوتکې یوهاوس

( دقیقو په جریان کې تر سره شي تر څو د بوش حکومت ۲۰چې عملیات باید د )

 نه شي.متوجه 

کله چې لومړی الوتکه د شمالي برج سره وجنګول شول، د ډنمارک په وخت د 

 ( بجې وي. ۱۴:۴۶ماپښین )

                                                           
5۲New York Times -  
5۳CBS  - 
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جنرال یسفر هیلسیو  ،لوی درستیز مرستیالد د ډنمارک 
54
د دفاع وزارت د   

 په دفتر کې ناست و، نوموړي د دفاع په وزارت کې دوهم مسول نفر و قوماندې

په دغه وخت کې لوی  خو د ټول ډنمارک پوځي مسولیت یي په غاړه وه ځکه

درستیز کریستین ویډت 
55
ټول افسران  د ناټو په پوځي کمیټه کې غونډه درلوده. 

جارتي مرکز د تد نوموړي دفتر ته په منډه ورغلل، خبر یي ورکړ چې د امریکا 

 .سره الوتکه ټکر شوه

ځم، تاسې د لوی درستیز مرستیال په ځواب کې ورته وویل، ښه، ښه، زه اوس را

 کوم امریکایي فلم ګوري.

نو ځکه څه یي چې په زړه کې  ( کلن جنرال پخواني سړی و۵۳دا چې دغه )

، مخامخ یې ورته وویل. نوموړي د درو وړونو سره په یوه پوځي کورنۍ کې وه

وی شوی و نو ځکه ډیپلوماسی د نوموړی کار نه و. افسرانو هڅه وکړه چې ل

جنرال په بیړه  دا کومه ټوکه نه ده.مرستیال جنرال ته  قناعت ورکړي چې 

تلویزیون چاالن کړ، د ثی ان ان 
56
په چینل کې وحشتناکه انځورونه ولیدل.   

سره د  کړی وه.فوراً الس په کار شو خو پوځیانو مخکي د تیار سی قومانده ور

دي چې دا ناڅاپې پیښه وه خو نوموړی جنرال د جګړه ایزو حاالتو اوږده تجربه 

زکلونو کې د بوسنیا په کورنۍ جګړو او وروسته د  ۱۹۹۰نوموړي په  درلوده.

قوماندې د مرکز د مشر په توګه ډیري تجربي په الس راوړي وي خو دا پیښه 

 په بشپړه توګه نوي وه.

چې ډنمارک د دفاع وزارت کوم د حاالتو په ارزونه پیل وکړ  د عملیاتو مرکز

عملیات تر سره کړي. جنرال د دفاع وزارت مهمو ادارو ته ټلیفونونه وکړل. پر 

شي،  چیری عیني پیښې په ډنمارک کې رامینځتهداسې حاالتو یي بحث وکړ که 

وتښتول داسې احتمال یي هم وارزولو که په ډنمارک کې الوتکه  باید څه وکړو؟

شي او د راکټ ګټه ورڅخه واخلي نو د ډنمارک د دفاع وزارت کوم اقدامات 

 وکړي چې هغه ونه کوالی شي دا عمل تر سره کړي؟

او تمرین مو تر سره کړ چې  يقواو ظرفیت کنترول کړ موږ څو ځله د هوایې

                                                           
54Jesper Helsø -  
55Christian Hvidt -  
56CNN -  
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موږ د جرمني او ناروي څخه د الوتکو  الوتکه د ډنمارک فضاء ته راننوزي.

د ډنمارک فضاء ته چې څه ډول یي کنترول کړو، تمرین کړل. خو جنرال ننوتل 

 یسپر دوو پیښو ډیر اندیښمن کړ:

لومړي پیښه یوه الوتکه وه چې د جرمني څخه د ډنمارک پر لور په هوا کې وه 

خو د مځکي څخه یې مخابري ته ځواب نه ورکولو نو د جرمني څخه جنګي 

. څه وخت زموږ د دفاع ه نه ایستلهي اړالوتکې وروالوتلي خو کښینستلو ته ی

وزارت ته اطالع ورکول کیږي چې تښتل شوی الوتکه د ډنمارک فضاء ته 

 ننوزي؟

پر لوري الوتنې ته دوام ورکوي خو یوه الوتکه چې د اوسلو  که دوهمه پیښه:

 لوري الوتنې ته دوام ورکړي،پر ي او د کوپنهاګن جهت ته بدلون ورکړ ناببره

 ي؟لری چې غبرګون وښیڅومره وخت  د ډنمارک پوځ

 ایا الوتکه وویشتل شي او څوک د امر ورکولو واک لري؟

. موږ ډیر وي خو ځوابونه لږ وو اوس یسپر هیلسیو وایي چې پوښتنې ډیرې

مخکې روښانه کړی وه چې ډنمارک د دغې چارې تر عهده وتالی نه شي. موږ 

معلومات تر السه کړو، خو ته څرګنده وه چې په څه ډول موږ د بل هیواد څخه 

موږ نه پوهیدلو چې د پیښې په بیړنې حالت کې موږ باید څه ډول غبرګون 

وښیوو. څوک د غبرګون ښودلو اجازه راکړي او په کومو شرایطو باید غبرګون 

 وښودل شي؟

، تر سره شول مګر اساسي عملیاتي ونی ووه څه چې په بیړنی حالت کې شهغ

 پالن ډیر وروسته بشپړ شو.

ر شي جنرال یسپر هیلسیو وایي چې دوه کاله وخت یي وغوښت چې هر څه تیا

اوس د  ږل شو،ولی ې د دفاع وزارت ته راچې د صدارت څخه په یوه لیک ک

دفاع وزارت په پټ ارشیف کې خوندي دي. دا چې محرم اسناد دي نو ځکه په 

 جزییاتو یي ټول ولس نه پوهیږي.

ډنمارک د دفاع وزارت هم په عملي تدابیرو الس د سپتمبر د پیښې په پایله کې د 

ه کوټونو او ډیپو ګانو باندې په دی مانا چې پر پوځي قشلو، وسل يپوری کړ

و د کار ځایونو ته پرته د پوځی کارتونو د ودریدلي. پوځي مرکزونو ا پهرې

 څخه ننوتل منع شوه. ښکاره کولو
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او  یونو تر نیوکو الندې وهسره د سیاسد پوځ مشرتابه د دغومره فعالیتونو سره 

اړتیا شته؟ دا ځکه چې ډنمارک د  ته دومره تیاريایا حتی دا پوښتنه کیدله چې 

 ترهګریز برید په موخه بدل شوی نه وه.

جنرال یسپر هیلسیو په ځواب کې ورته وویل: که موږ وغواړو پوځي مرکزونه 

چې موږ سیګنال  . دا مهمه دهوتقویه او تیار کړو، دا چاره تر سره کوالی شو

 ورکړو چې موږ تیاري نیولی دي.

. دا چې د جنرال کور په یو ماشومان هم دغه تیاري ته حیران وود جنرال یسپر 

پوځي مرکز کې و، نو کله چې به د کور سیمې ته ننوتل، باید خپل د پیژندګلوي 

 کارتونه یي پهره دار ته ښودالی واي.

خپل سر یو نوښت وکړ، ځکه د همدغه  د جنرال یسپر پرته یو بل پوځي مشر په

 پوځي مشر په آند دا ډیره مهمه وه چې پوځ تیاری ولری.

ادمیرال نترا وک ،د بحري قواو مشر
5۷
دمیرال اصطالح د سمندری ) ژ: ا  

دا رتبه دري پوړه ده چې د پورته څخه په له پاره استعمالیږي.  ونو د مشرځپو

ټیم سلوټ ینسن  نترا ادمیرال دی.(ترتیب ادمیرال، د ادمیرال مرستیال او کو
5۸
 

( ۱۱ي پوځ د قوماندې د مرکز مشر ، چې د سپتمبر د )د اغوس د ښار د سمندر

نیټې په ورځ د مازدیګر لخوا کور ته د تللو په حال کې و. نوموړي د الري په 

جریان کې نوکریواالنو ته ورغلی او د نیویارک د برجونو د نړیدلو انځورونه 

څه ړی هم خپل پرسونل راټول او پوښتنه یي ورڅخه وکړه، موږ یي وکتل. نومو

که ؟ د دوي جنګي کښتي په تمریناتو کې وي او ادمیرال پوهیدي وکوالی شو

زموږ د کښتي راکټونه کوالی شي چې تښتول شوی الوتکه  اړتیا پیدا شي،

نژدی  خو که موخه کښتی راکټونه لیري ویشتونکی نه ووخو د  رانسکوره کړي.

 کیدالی شي وویشتل شي.وی 

خپل کښتي د کوپنهاګن  وکوالی شو اادمیرال د خپلو همکارانو څخه وپوښتل: ای

د هوایي ډګر، کیستروپ 
5۹
سره نژدي تم کړو تر څو د هوایي ډګر او د پارلمان  

                                                           
5۷admiral, viceadmiral og kontreadmiral  -  
5۸Tim Sloth Jørgensen -  
5۹Kastrup -  
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د ماڼۍ، کریستینسبورګ 
6۰
تر مینځ امنیت ټینګ کړي؟ د پوښتنې په ځواب کې  

پریکړه وکړه چې دا کار کوو. د کښتي مشرتابه  هیڅ مخالفت نه وو، نو ادمیرال

 ته امر وشو چې تمرینات توقف کړي.

راکټونه یي د فیر له پاره تیار کړي او ښتی باید حرکت وادمیرال امر وکړ چې ک

کښتي کوپنهاګن ته ورسیدل خو ادمیرال ته د دفاع وزارت د مشرتابه څخه  ي.ش

رځي او خپلو تمریناتو ته دي امر وشو چې بیرته دي خپل پخواني ځای ته وګ

 دوام ورکړي. د کښتي شتون د هوایي ډګر سره نژدي اړتیا نه شته.

جان ټرایبورګ  ،د دفاع وزیر
6۱
 د ټرین په واسطه د کوپنهاګن څخه د سوسیال 

غونډې ته روان شو خو په الر کې د وزیر د سکرتریت  ډموکراټانو د اتحادیې

ي. کله چې د دفاع وزیر د ټرین څخه څخه زنګ ورته راغي چې بیرته را وګرځ

. یکښته شو، د وزیر موټر تیار و او وزیر د وزارت و لوری ته حرکت وکړ

وزیر پوه شو چې سیاسي مشر )صدراعظم( پاول نیوروف غاسموسن 
6۲
حتماً   

پر امریکا د ترهګریز برید په تړاو مشخصه پوښتنه کوي چې ډنمارک څه کوالی 

هلته د غونډې له ورسیدی، ټول اړوند امرین ته کله چې وزیر خپل دفتر  شي؟

. د ټولو سترګې د پوځ د استخباراتو د مشر، تورن جنرال پار راټول شوی وو

یون او یورټ 
6۳
خو نوموړي همدا شیبه کوم ځانګړی ځواب نه  ته وهلوری  

 چې ټوله لویدیزه نړۍ په اندیښنه کې وه حله کې وولود. موږ په داسې یوه مردر

شوی دی؟ د دفاع وزیر عالوه کوي چې موږ نه پوهیدلو چې دا  چې څه پیښ

 څوک دي؟ څومره قوت لري؟ او نور څه پالنونه لري؟

د دفاع وزیر پریکړه وکړه چې داسې څوک باید پیدا کړی چې اضافي معلوماتونه 

ولري او دا شخص باید د عملیاتي پالن په اړوند معلومات راکړي چې که دا ډول 

د دفاع وزیر څو ځله خپل باید څه وکړو؟  کې رامینځته شي، رکپیښه په ډنما

همکار د انګلیستان د دفاع وزیر، ګیوف هوون 
64
. هغه د پیښې یته ټلیفون وکړ 
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د انګلیستان مقررات په صورت کې د تښتول شوی الوتکې د رانسکورولو په تړاو 

 .یان کړلورته ب

ي انرژي پر مرکز که د سویډن د اټوم د دفاع وزیر دا محاسبه هم وکړه
65
چې  

ت دي، برید وشي، څه باید وکړو؟ د دفاع وزیر ځان وکوپنهاګن ته ډیر نژدي پر

چې راتلونکي څو شپې باید په وزارت کې تیري کړي. لومړی شپه  یتیار کړ

باید د حکومت د امنیتي شورا په غونډه کې برخه واخلي او د بی صبرو وزیرانو 

بهرنیو چارو  اع وزیر پوهیدي چې د ډنمارک دد دف پوښتنو ته ځوابونه ووایي.

وزیر، موګنس لویکه ټافټغښتلي د 
66
سره هم باید د مبارزې تیاري ونیسي   

  ځکه هغه تر دفاع وزیر ډیر زیات پر امریکا نیوکې لري.

موګنس لویکه ټافټ د ماپښین لخوا باید د ډیزاین په کنفرانس کې وینا کړي واي. 

س لویکه ټافټ د لومړي الوتکې د ټکر څخه خپل د د بهرنیو چارو وزیر، موګن

. د موړي فکر وکړ چې دا به کومه ناڅپې پیښه وېسکرټر لخوا خبر شو خو نو

 تلویزیوني چینل بهرنیو چارو وزیر په بیړه ځان دفتر ته راورسولو او ثی ان ان

 تکه د تجارتي مرکز سره وجنګیدله.یي چاالن کړ چې دوهمه الو

وایي چې زه پوه شوم چې دا کومه ناڅاپي پیښه نه ده، په یو  موګنس لویکه ټافټ

یا بل ډول جګړه ایزه عملیات دي. د بهرنیو چارو وزیر ونه کوالی شواي چې 

د امریکي د بهرنیو چارو د وزارت سره اړیکې ټینګې کړی نو دا ستونزمنه وه 

 چې د تلویز یون د لیدلو څخه پریکړه وکړي.

وګنس لویکه ټافټ نظر د امریکا په تړاو ډیر پیچلي د بهرنیو چارو د وزیر، م

و، د صدراعظم پاول نیوروف غاسموسن او د دفاع د وزیر په ډول مثبت نظر 

 .يیي نه درلود

 ۲۰۰۰موګنس لویکه ټافټ ډیر کلونه د مالیې وزیر و، د  ،د بهرنیو چارو وزیر

شو. نوموړي  رزکال د ډیسمبر په میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مقر

( سره د هغه د ځان ساتو )کانسرویټیود امریکا د نوی ولسمشر جورج بوش 

 نظریاتو په درلودلو سره عالقه نه درلودل
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. ی( نیټه امریکا ته سفر وکړ۵زکال د مارچ پر ) ۲۰۰۱موګنس لویکه ټافټ د 

لوړپوړو چارواکو سره غونډې کله چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي 

راکټونو د نصبولو په تړاو پټ نه کړ.  دفاعي پل مخالف نظر یي د، خدرلودې

نوموړي د امریکایانو سره په غونډو کې وویل چې د راکټونو نصبول د پیسو 

ضایع کول دي او هم دا چې امریکا ته دومره خطر متوجه دي، احساساتي او بی 

 ځایه نظر وګڼئ.

ي اتحاد او امریکا تر مینځ د موګنس په آند د امریکایي راکټونو نصبول د شورو

نوي تسلیحاتي سیالی ته تازه نفس ورکوي. نوموړی امریکایي چارواکو ته دا هم 

راکټونو نصبول د ګرینلنډ د تولي په سیمه دفاعي په ډاګه کړه چې د امریکایي 

کې د هغه هیواد د خلکو اندیښنې راپارولي دي. د ګرینلنډه خلک د دغو راکټونو 

 ن څخه ډیرې اندیښنې لري.د نصبولو د غبرګو

پاول ولفو  ،مرستیال دغو اندیښنو معلومات د دفاع وزیر موګنس لویکه ټافټ د

 ویټز
6۷
ډونالډ رامزفیلډ  ،، د دفاع وزیر 

6۸
 کولین پاول ،، د بهرنیو چارو وزیر 

6۹
کونډو لیزا رایس ، د امنیتي شوراسالکاره   

۷۰
 ته وړاندي کړل.  

کونډو لیزا  ،سالکاره دي چې د امنیتي شوراموګنس لویکه ټافټ وایي، زما یاد 

راکټونو په تړاو ټول مسایل څیړلی دي، دفاعي رایس داسې راته وویله: موږ د 

د امریکا او شوروي اتحاد تر مینځ هیڅ ډول بیره او ډار نه رامنځته کوي خو 

: د و د نه نصبولو فشارونه واردوي. )ژځیني کوچني هیوادونه مخالفت کوي ا

 .(هیوادونو څخه یي موخه ډنمارک هم وکوچنیو ه

تر ټولو سخت بحث د ډنمارک د سفارت په ماښامنۍ میلمستیا کې د موګنس لویکه 

ټافټ او د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر، ریچارد هس 
۷۱
تر مینځ   

داسې ځواب یې  . ریچار هس د موګنس پر خبرو په کلکه نیوکه وکړه اوووشو

شیطاني حکومتونو په ډیر لګښت هڅه کړی ده چې  : عراق او نوریورکړ

میلیاردونه ډالره ولګوي تر څو د راکټونو د جوړولو تکنالوژي ته پرمختګ ور 
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کړي. د داسې سختو نیو کو او کلماتو کارول په یوه ډیپلوماټیکه میلمستیا کې 

غیري عادي چاره وه. باید ووایو چې دا کومه ناڅاپي او نه سنجیدونکي مشاجره 

 ې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په مخه اچولي ده، نه وه.چ

په موګنس لویکه ټافټ په یاد پاته دي چې ما غوښتل خپل امریکایي دوستانو ته 

 ډاګه ووایم چې موږ د دفاعي راکټونو د نصبولو په تړاو ډیره اندیښنه لرو.

سره د دغه قوی مخالفت د امریکایانو په وړاندې د ځوان مونګس لویکه ټافټ 

 را پیداشوی و.څخه ( ۱۹۷۰ـ  ۱۹۶۰ویتنام د جګړې له وخت )

( زکال د سوسیال ډموکراټانو په کنګره کې وړاندیز کړی و ۱۹۶۹نوموړی په )

چې ډنمارک باید د ناټو د پکټ څخه ووزي تر څو پر امریکایانو فشار راوړي 

 شو.پورته وړاندیز په هغه وخت کې تصویب نه  چې د ویټنام جګړه ودروي.

د سپټمبر د پیښې څخه دري اونۍ مخکې یوه پیښه وشوه چې امریکایانو په بی 

( نیټه په یوه کنفرانس ۲۳موګنس لویکه ټافټ باید د اګست پر ) پروایي تیره کړه.

کې چې د بهرني سیاست په تړاو جوړ شوی و، د ګډبازار 
۷۲
سره د ګډ کار په  

 .تړاو وینا وکړی

جوړه کړی وه )مسوده( ادارو مشرانو یوه خاکه موګنس لویکه ټافټ وایي چې د 

 چې بی تفاوتي د ورایه ور په کښي څرګنده وه. په دغه خاطر نوموړي د وړی

کور ته والړ او هلته یي په دقت خپله یوه خاکه جوړه او د ادارو مشرانو  )دوبي(

ته یي وسپارله. د موګنس وینا د سختو نیوکو څخه ډکه وه او ټینګار یي کولو 

د اروپا د ګډ بازار هیوادونو ډیر نژدیوالی اړین دي تر څو د بوش د سیاست چې 

سره د دي چې د بهرنیو چارو د وزارت مسولینو د وینا  په مخالفت کار وکړی.

څخه ډیر سخت ټکې لیري کړل خو بیا هم د موګنس وینا د ارزښت څخه ډکه 

 وه.

د راویښه شي او نړۍ چې نړۍ باید موګنس لویکه ټافټ وینا داسې پیام درلود 

شموله سازمانونه د نړۍ د نارارامیو د له مینځه وړولو له پاره جوړ کړي. دا هم 

باید ووایو چې اوسنی نړۍ د یوه سوپر طاقت لخوا اداره کیږي چې ځان ته د 

 ملي ګټې په نظر کې نیسي.خپلې پلورولو بازار لټوي او 

خنیوي توان لري. دا یوه لویه دا اروپایي ګډ بازار دي چې د نړۍ د ګډوډیو د م

ضربه وه چې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته ورکړه. بله ورځ د 
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ډنمارک مشهورې ورځپاڼې بیرلینګسکه ټیدننده 
۷۳
په سرمقاله کې ولیکل:   

 مونګس لویکه ټافټ پر امریکې برید وکړ.

خبري د  د ځان ساتو )کانسرویټیب( د ګوندو د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې دا

 ( څخه سر چینه اخلي چې بیا یي را په زړه شوي.۱۹۷۰موګنس د ځواني کلونو )

 موګنس لویکه داسې وینا وکړل لکه یو ایت هللا چې امریکا لوي شیطان ګڼي.

. نوموړی اوس وایي چې زما کړه موګنس د ځان ساتو سخته نیوکه په کلکه رد

که د جورج بوش سیاست ته نیوکه پر امریکا نه وه خو زما د نیوکې تیره څو

ي زموږ نظر د جورج بوش د نظریاتو سره توپیر درلودکې په اروپا  متوجه وه.

چې اروپایان په جدي توګه ډیر نژدي کار  نو ځکه ډیر قوي دالیل موجود وو

 سره وکړي.

د وینا څخه داسې ښکاریده چې په سوسیال ډموکراټانو کې دوه جهتونه شته. د 

لري. ډیرو سوسیال  نتقادي نظر هم په ګوند کې مال تړيموګنس لویکه ټافټ ا

ډموکراټانو ته څرګنده شوه چې په راتلونکو ټاکنو کې د بوش د سیاست ډاره 

ونکې څیره د اندرس فوک غاسموسن 
۷4
سره په پرتله چې اوس په اپوزیشن   

کې دی او هم د بوش مالتړی دي، ډنمارکیانو ته روښانه کړي. د سوسیال 

په غونډه کې مشرتابه څرګنده کړه چې په ټاکنو کې به د اپوزیشن  ډموکراټانو

په مقابل کې د بوش د سیاست څخه د دغه ګوند مالتړ څخه )ښی لیبرال ګوند( 

څخه مخکی (  ترهګری برید ۱۱د سپټمبر د )هر څه ګټه پورته کړي. خو دا 

 ي.موقع نه وه چې ځانګړی نظر ولر تر برید وروسته موګنس ته هم دا . وه

او حکومت ته  موګنس  وایي چې د سپټمبر ترهګریز برید احساسات وپارول 

څرګنده شوه چې نور د دي امکان نه شته چې نور نظرونه دي ځای ولري او 

 .وای چې د امریکایانو ستراتیژي وه هغه څه باید شوی

د وخت صدراعظم پاول نیوروف غاسموسن 
۷5
لویکه ټافټ او د دفاع وزیر ،  

( نیټې ۱۱سپټمبر د ) درګ د امنیتي شورا غونډې ته راوبلل. غونډه جان ټرویبو

په غونډه کې د ډنمارک د څارګرې ادارې مشر  جوړه شوه.پر اوه بجې  د ماښام 
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بیګریټه سټمپه 
۷6
او د پوځې استخباراتو مشر یورکن یورت   

۷۷
هم ګډون   

مارینا  ،. غونډه پراخه شوه، د اقتصاد وزیره د کیڼ راډیکال ګوند مشرهيدرلود

یلوید 
۷۸
کارین یسپسین  ،او د کورنیو چارو وزیره، سوسیال ډموکراټه  

۷۹
 چې  

په عادي توګه دا  .، هم غونډې ته راوبلل شوهد نجات اداره یي تر امر الندي وه

ډول غونډې محرمانه جوړیږي خو په غیري طبعي توګه د غونډې د پیل څخه 

غونډې جوړولو اعالن یي مخکي صدراعظم مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړ. او د 

 هم وکړ.

د ډنمارک صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن په معمول ډول د یو میز شاته 

کښینستي او په غیري رسمي بڼه یي د ژورنالیستانو پوښتونو ته ځوابونه ویل. 

خو نن نوموړي د وینا میز ته په ډیر جدیت ودرید. دا چې ژورنالیستان پرته د 

، نو ځکه د وینا )خطابې( میز لیري شوی وښتل شوي ووپالن څخه په بیړه راغ

 .صدراعظم هم د میز څخه ګټه واخیستلنه و، نو 

چې د سوسیال ډموکراټانو  وسیال ډموکراټانو یوه ستراتیژي وهدغه نوي طرز د س

 لومړی شخص غوښتل چې د دولتي شخص په توګه پر ترهګریز برید باندې ور

وې اغیزناکې وسیلې په د ګټلو له پاره یې د یودانګي تر څو د راتلونکو ټاکنو 

 .ډول وکاروي

، حکومت چې دی صدراعظم شوی و نیوروف غاسموسنتر اتو کلنو وروسته د 

زکال په ټاکنو کې هم په یو ځوړند حالت بریالی  ۱۹۹۸او د  د کار څخه لویدلي و

 شو نو ځکه دا وروستي چانس و، چې کیدالی شوای ځان ته نجات ورکړی.

عظم په مطبوعاتي کنفرانس کې ښه وږغیدي او د ډنمارک امنیتي ځواکونه صدرا

ته څرګنده یي په لوړه کچه د تیار سي په حالت کې راوستل، سره د دي چې ور

دولت ته کوم خطر متوجه دي. صدراعظم د زړه له  نه وه چې شاهي کورنۍ یا 

مریکا برید چې پر ا کړلاو عالوه یي ی کومې د امریکا څخه مالتړ اعالن کړ

 برید شوی وي. داسې دي لکه پر ټولو ډموکراټو ټولنو چې

                                                           
۷6Stampe  -  
۷۷Jørgen O. Hjorth -  
۷۸Marianne Jelved -  
۷۹en JespersenKar -  
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په واک کې لري د امریکا په  ډنمارک هر هغه څه چېصدراعظم اعالن کړل، 

مالتړ به یي وکاروي. وروسته صدراعظم د دفاع وزیر په ملګرتیا د امنیت د 

 .ته و او غوږونه د دفاع وزیر لور ، د ټولو پاملرنهیشورا غونډې ته والړ

ما هڅه وکړه د دفاع وزیر وایي چې ما غونډې ته داسې معلومات وړاندي کړ: 

، کوم وسایل یي په واک چې د پیښې تر شاه د چا السونه وو چې دوي ته ووایم

کې درلودل، دا ستونزمنه وه چې ټول مسایل د جزییاتو سره بیان کړم نو ځکه 

نو کوم تدابیر نیولي دي نو مې ورته وویل چې تاسو غوږ شي چې موږ ډنمارکیا

 .یځکه مې د ډنمارک د تیاري په تړاو په دقیق ډول معلومات وړاندې کړ

اندرس فوک غاسموسن  ،د دولت څخه دباندي ګوندونو )اپوزیشن( مشر
۸۰
ډیر  

شوی ترهګریز  او د همدغې ورځي په ماپښین کې پیښ يژر غبرګون وښود

 .ګڼيشوک ورکوونکي عمل و برید،

اسموسن د ښۍ لیبرال ګوند او د اپوزیشن مشر وویل: په امریکا اندرس فوک غ

د قربانیانو کورنیو او د ټول امریکا ولس ته د زړه له کومي  دکې د ترهګریز بری

تسلیت وړاندي کوم او په پیښه باندې په ژوره توګه خواشینی یم. دغه عمل پر 

به کمزوري ډموکراسۍ برید و او ډموکراسۍ کوالی شي چې دفاع وکړي، موږ 

موږ د بنسټپالو د غیري انساني کړونو سره مقابله کوو او د پیښې  کړنه ونه کړو.

 عاملینو ته به سخته سزا ورکړو.

اندرس فوک غاسموسن د ورځي په پیل کې خپله میرمن 
۸۱
چې په یوه وړکتون  

د الري په اوږدو کې د راډیو څخه   ،راواخیستل کې کار کاوه، په موټر کې

په پیل کې  ې الوتکه د امریکا د تجارتي مرکز سره ټکر شوی ده.چ وارویدل،

چې دا به یوه کوچنی شخصي الوتکه وي خو چې کورته  يموږ فکر وکړ

ورسیدلو سی ان ان 
۸۲
او پوه شولو چې پیښه ډیره ژروره ده.  یمو چاالن کړ 

را اښام له پاره مو پیزا موږ ټوله ورځ د تلویزیون په کتلو تیره کړه نو ځکه د م

 وغوښتل.

                                                           
۸۰Anders Fogh Rasmussen -  
۸۱Mette Rasmussen –Anne  -  
۸۲CNN -  
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او د پیښې په تړاو یي لږ معلومات  ید ماښام لخوا صدراعظم راته ټلیفون وکړ

د همدغې شیبې وروسته مې د  .ي. حکومت هم ډیر معلومات نه درلودیراکړ

 صدراعظم سره په دوامداره توګه اړیکې ټینګې کړی.

ه رس فوک غاسموسن یو مشاور د ګوند په دفتر کې خپل مشر داسې مایوسدد ان

ی وي. علت یي دا و چې د خوړل لکه په سیاسي ډګر کې چې سخته ماتېولید 

مخکي تر دغه برید داسې و چې صدراعظم،  لیبرال ښۍ اړخه ګوند تحلیل

، په سیاسي ډګر کې کراټانو مشر هم وونیوروف غاسموسن چې د سوسیال ډم

 ماته خوړلي ده خو اوس هر څه بله بڼه واخیسته.

وزیشن مشر اندرس فوک غاسموسن وایي چې موږ نژدي وو د لیبرال ګوند او اپ

چې د ټاکنو اعالن وکړو تر څو صدراعظم د حتمي ماتي سره مخامخ کړو. ولې 

داسې پیښه وشوه چې صدراعظم ډیر ښه رول ولوباوه او په طبعي ډول 

وباره خپل محبوبیت په صدراعظم داسې رول ولوباوه چې د کور په دننه کې د

 الس راوړي.

چې د امریکایانو د خوښي  ې اپوزیشن ته داسې څه پاته نه شوهستونزه دا وه چ بله

له پاره یي اعالن کړي ځکه د سوسیال ډموکراټانو مشر او هم صدراعظم په 

 څرګنده توګه اعالن کړل چې زموږ ټول توان د امریکا په چوپړ کې دي.

په خپل  اندرس فوک غاسموسن لکه د شطرنج په لوبه کې کیشت او مات شو.

. د ینه درلود لویزیون کې د ښکاره کیدلو چانس همدفتر کې ناست و او په ت

ځکه صدراعظم هر څه په  ياندرس فوک غاسموسن نظر هیڅ ارزښت نه درلود

  ښه وجه پر مخ بیول.

چې ما د حکومت څخه  وهاندریس فوک غاسموسن وایي چې دا یوه سیاسي اړتیا 

 په ټاکلي موضوع کې مالتړ کولو.

( نیټه د سهار پر اته بجي د بهرنیو چارو وزیر، موګنس لویکه ۱۲د سپټمبر پر )

 شورا د غونډې د پیل کیدو څخه مخکېټافټ د پارلمان ودانۍ ته د بهرنیو چارو د 

، مرستیاالن یې غونډې ته راوبلل. د هغه کسانو چې په واشنګټن کې وو راغلي.

 .هو کړياعته مخکې وینا څو س چې جورج بوش اشت ود نوموړی سره یو یاد

کې د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر همږغې شول چې دا برید پر  هپه غونډ

لکې پر لویدیزې ډموکراسۍ برید دي او د بوش د هغې وینا سره چې امریکا نه ب
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هګرو ته ځای تر وسزا ورکول یوازې ترهګرو ته نه بلکې هر څوک چې دغو

 .ورکوي، بشپړه تایید شوه

الیست او یو موټي ګوندونو استازو اندیښنه ښکاره کړه چې پریکړې په د سوسی

کیو( د حکومت د پالن څخه ه بیړه نیول کیږي. لنډه دا چې یو غوڅ اکثریت )ډیر

 چې امریکا ته د پوره مالتړ سیګنال ورکړل شي. يمالتړ اعالن کړ

ل تر غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې رد کړ

 چې په لومړی پړاو کې به ترهګرو ته په سزا ورکولو کې ناټو شامل شي.

نوموړی ادامه ورکړه چې امریکا به هغه څه وکړي چې اړتیا یي وي. زه ګومان 

چې ناټو به په موضوع کې دخیله شي. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نه کوم 

 يو نه کړ بحثلفیت چې د ناټو غړی هیواد دي، موږ د ډنمارک پر رول او مک

 چې په عملیاتو کې به برخه اخلي که نه؟

نوموړي وویل چې د ګډ بازار هیوادونو او ناټو پریکړه نه ده کړی چې په څه 

ډیر کسان  ډول به د ترهګریز برید په وړاندې ګډ غبرګون وښیې. همدا شیبه

نه وکړو چې زموږ تړاو سوچ کوي. موږ به هم ارزو لګیاه دي چې د موضوع په

د دغې ظالمانه کړنې په مقابل کې  په ګډه څه وکړو؟ دا ښکاره ازادې ټولنې پر 

خبره ده چې اوسنۍ نړۍ د هغه نړۍ څخه چې موږ پخوا ژوند په کښې کولو، 

 توپیر لری.

په شدت جریان درلود. دلته هم یو ګډوډ ارزونو د ناټو په مرکز بروکسل کې 

 .وحالت 

کو مشر، جیمي شیا ( نیټه د ناټو د اړی۱۱د سپټمبر پر ) 
۸۳
د خپل همکار د فنلنډ  

. په خوړولو اخته وو کونکي سره د غرمي ډوډۍد بهرنیو چارو د وزارت کار

د  .د امریکا د تجارتي مرکز پر برجونو برید شوی ديچې  ناڅاپه اوازه شوه

، مګر یل ټلیفونونو لګیاه شولناټو په رستورانت کې خلک په بیړه په خپلو موبا

ټلیفون بوخت نه و، د خپل همکار سره یې د کوسوو جیمې شیا په
۸4
د حاالتو په  

زکال کې جیمې شیا په کوسوو کې د ناټو ویاند و، په  ۱۹۹۹په  .تړاو بحث کاوه

                                                           
۸۳Jamie Shea -  
۸4Kosovo -  
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دغه خاطر د کوسوو د حاالتو بحث د نوموړی له پاره د نیویارک تر پیښې مهم 

 ښکاریدی.

ښه شوی ده، کیدالی جیمې شیا وایي چې په خبرو کې مې واوریدل چې یوه پی

شې یوه کوچنی الوتکه ور سره ټکر شوی وي، خو بی ادبې به وي چې د دغې 

 ی ډوډۍ پریږدم.غرمند میلمه سره پیښې په خاطر 

د غرمنی ډوډۍ څخه وروسته څرګنده شوه چې دا کومه تصادفي پیښه نه وه. 

ورج ټو د مشرتابه د نورو غړو سره د ناټو د عمومي منشي، جیاجیمې شیا د ن

روبرټسن 
۸5
په مشرتابه غونډې ته راوبلل شول. د مشرتابه غړي نه پوهیدل   

چې دا برید یوازې پر امریکا وشو او که پر نورو هیوادونو هم برید کوي. د ناټو 

، د ناټو عمومي منشي ل کې د هوایې ډګر سره نژدي پروت ديدفتر په بروکس

 عمومي دفتر سره ټکر کړي. ډار درلود چې کومه تښتول شوي الوتکه به د ناټو د

موږ ډیر بحث وکړ چې په څه ډول به په بیړه د پیښې په صورت کې دفترونه 

 خالي کړو.

جیمې شیا وایي ما ورته وویل چې ډیره د شرمه ډکه خبره ده چې د نړۍ پیژندل 

 شوي ګډ پوځ ناټو مشران منډې وهي او ځانونه پټوي.

د نڅاه په بروکسل کې چې یو یي هم  د پټن ځای په اړوند ډیر وړاندیزونه وشول

د بلجیم د مقاماتو څخه پوښتنه وشوه چې دوي کوم داسې ځای چې  سالون و.

چې زیات وي دومره غټه ودانۍ  او اوس تش وي، لري؟ باید پخوا پوځي مرکز و

 کسان د تجهیزاتو سره ځای پر ځای کړی.

په صورت کې خو د ناټو مشرتابه حیران شول چې ولې مخکې د کومې پیښې  

. هیڅ وخت یاریو له پاره پالن جوړ شوی نه ود ناټو د مرکز د تشولو او یا د ت

داسې سوچ شوی نه و چې د ناټو مرکز به تر برید الندې راشي. مشرتابه پریکړه 

 اوسي. به په ټیټه خاکي رنګه ودانۍ کې و دويوکړه چې 

و دوي غوښتل څه ا کایانو سره د خواخوږی حس موجود وود امریپه غونډه کې 

واک کې وي، هغه مرسته به د امریکایانو سره وکړي. جورج رابرټسن په یي چې 

د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول سره اړیکه ونیوله او ویي پوښتله 

چې اړتیا شته چې ناټو مرسته وکړي؟ د بیلګې په توګه د پلټنې سپي چې د 

                                                           
۸5George Robertson -  
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 پاول ینته کولسخه واخیستل شي؟ لږ وروکار ور څ ربانیانو د موندلو له پارهق

ورته وویل چې ستاسو د مرستې ټیم ته اړتیا نه شته  ځکه زموږ د مرستو ټیمونه 

جورج په تکرار وویل چې موږ باید یو څه وکړو ځکه امریکا  په کار لګیاه دي.

 چې الس تر زنه کښینو.کوالی نه شو د ناټو غړیتوب لري او موږ 

دي همکار ایدګار بوکالی نژ د جورج رابرټسن یو
۸6
یوه ښه نظریه پیدا کړه.  

. هغه وخت چې د چې څه یې کوالی شوای یو ګروپ مشر واسي دنوموړي د 

ترهګریز برید خبر په پراخه کچه خپور شو نو نوموړي د جورج دفتر ته ورغلی. 

چې د  د برید خبر په هر ځای کې تر غوږو کیدي، په دغه شیبه کې یوه الوتکه

خو دا څرګنده نه  ، په مخابره کې ځواب نه وایه. په لوري را الوتي وهبروکسل 

چې مهمې  د ناټو ټول هغه غړيوه چې دا خبر درواغ دی که رښتیا؟ نو ځکه 

ډې خصت شول خو د راتلونکي ورځي له پاره د مشورتي غوندندې نه درلودي، ر

  .له پاره راوبلل شول

نشي  دفتر ته ورغلي نو د امریکا سفیر کله چې ایدګار بوکالی د ناټو د عمومي م

نیک بورنس 
۸۷
ډا سفیر ډیویډ ورایټ نااو د کا  

۸۸
د امریکا  .هم هلته ناست وو  

سفیر وویل چې په زرګونو انسانان وژل شوی دی. د کاناډا سفیر وویل چې موږ 

 باید دخپل متحد امریکا سره مرسته وکړو.

اف دا حکم کوي. خو د ناټو ایدګار بوکالی موضوع ته ځیر شو چې پنځم پاراګر

ورته ایدګار بوکالی عمومي منشي په خپله خوښه ترهګریز برید وغندلو ولې 

خو نوموړی وویل چې دا کافي نه ده، ځکه هر هیواد او موسیسې دا کار کوي. 

( ارټیکل ۵همدا شیبه ممکنه نه وه چې د ) سوچ کولو چې نور باید څه وکړو.

ساس ګټه واخلو کوم چې د ناټو تعهد نامه په غیږ څخه د واشنګټن د قرارداد په ا

ز کال کې دغه موافقه جوړه شوه، هیڅوخت داسې  ۱۹۴۹کله چې په  کې نیسي.

پر » ( ارټیکل کې داسې راغلي دي: ۵ترهګریزې پیښې اټکل شوی نه وي. په )

اروپایي او یا د شمالي امریکا د هیوادونو څخه پر یوه یا څو هیوادونو باندې 

« برید داسې ګڼل کیږي لکه پر ټولو غړو هیوادونو چې برید شوی وي. وسلوال

( ۵د قرارداد د )  غړي هیوادونه باید تر برید الندې هیواد څخه مالتړ وکړي.

                                                           
۸6Edgar Buckley -  
۸۷Nick Burns -  
۸۸David Wright -  
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ارټیکل څخه موخه دا وه چې اروپایي هیوادونه په سوله او ارامتیا کې ژوند کوي 

کې امریکا ور سره او باور ولري چې پر دوي باندې د وسلوال برید په وخت 

مرسته کوي. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته هیڅ هیواد داسې اټکل کړی نه 

خو اړینه وه چې اروپایي هیوادونو د  و چې د موضوع عکس به هم پیښ شي.

 خپل ملګری امریکا سره مرسته کړی وای.

ایدګار بوکالی باور درلود چې ارزونې به داسې پایلې ولري چې کومه پریکړه 

ارټیکل( د فعالولو پریکړه د ناټو په نوښت صورت  ۵ی او یا لږ تر لږه د )وش

ونیسي. مګر څنګه دا ارټیکل په عمل کې پیاده شي؟ مخکې ترهګریز بریدونه د 

او په پریکړو کې کوم څرګند  ساحه کې د ځانګړی بحث موضوع نه وهناټو په 

یز برید په صورت څه نه لیدل کیدل چې په پوځي برخه کې په څه ډول د ترهګر

یکو پریکړو کې چې دوه کاله ودل شي. بیا هم د ناټو په ستراتیژکې غبرګون وښ

مخکې تصویب شوی وی، یادونه یې شوی وه. په دی ډول یې یادونه شوی وه: 

که د ناټو هیوادونو امنیتي موخې په بل ډول د خطر سره مخامخ شی چې پراختیا 

غړو هیوادونو ترهګری د ډیرو ملیات. پیدا کړي د بیلګې په توګه ترهګریز ع

 .یوه هیواد کورنۍ ستونزه ګڼله

نوموړی  ایدګار بوکالی باوري و چې ناټو د یو نوی چالش سره مخامخ ده.

پوهیدي چې دغه موضوع د هغه مسولیت دي چې د ناټو د عمومي منشي سره 

واچوي. دا زما مسولیت دي مرسته وکړی چې په غونډو کې موضوع بحث ته 

باید په بیړه الس په کار شم که وخت مې د السه ورکړ، بیا همدغه وخت  زه او

الس ته نه راځي. د دي پر ځای چې سړی بیځایه منډې ووهي، ښه دي چې فکر 

 ډول وپوهیږي چې څه پیښ شوی دي.  وکړي او په دقیق

همکارانو د یوې خاکې د څو ساعتونو په جریان کې ایدګار بوکالی او د نوموړي 

د پوځ په تاریخ کې  ( په توګه د پنځم ارټیکل په تړاو یو څه ولیکل،ه مواد)اوم

 ړی ځل و.دا لوم

د چې باید دغه کار ه درلوایدګار بوکالی  وایي: موږ کوم ځانګړی مکلفیت ن

 مګر موږ ګومان کولو چې دغه څه چې موږ کوو، درست دي. وکړو.
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لومړی ځل له پاره کار پیل  د سپټمبر د یولسمې نیټې په ماښام، ایدګار بوکالی د

کړ. د کار پیل د ناټو د سیاسي برخې د مشر، ګیونتر التین بورګ 
۸۹
په دفتر  

 کې صورت ونیوی، ځکه د ایدګار بوکالی په آند د نوموړي مالتړ اړین و.

غونډه کې یو ګډون ایدګار بوکالی د واشنګټن قرارداد غونډې ته یووړ، په 

ې مهمه خبره سلوال و؟ دا په پنځم ارټیکل کوکړه چې برید و کوونکي پوښتنه 

چې ترهګریز برید باید د وسلې په واسطه تر سره شوی  وه ځکه هلته لیکلي وه

وي. ایا الوتکه وسله وه؟ د نوی ترهګریز برید توپیر د پخوانیو مشهورو 

د بیلګې په توګه د ارسک  څخه ترهګریزو بریدونو
۹۰
باسکیسک   

۹۱
او   

کوردستان 
۹۲
غونډه کومې پایلې ته و نه رسیده. ایدګار بوکالی څخه څه دی؟  

و شکمنو پوښتنو ژور غور خپل دفتر ته والړ، د خپلو همکارانو سره یي پر ټول

 پیل کړی.

ه کارول ایدګار بوکالی وایي چې زموږ نظر دا وو چې الوتکې د وسلو په توګ

 . شوی دي

ید توپیر د پخوا ایدګار بوکالی په بحث کې ټینګار وکړ چې د دغه ترهګریز بر

 هسولې او امنیت ته په ټولسره په دی کې دي چې دا ځل د برید په نتیجه کې 

 سیمه کې نقصان رسیدلی دي.اتالنتیک شمالې 

زکال د برید په  ۱۹۹۵ایا دا برید د بهر څخه و او که د امریکا په دننه کې د 

شیبې پوري هم تر دغه ډول چې د اوکال هما په ښار کې بمي چاودنه وشوه؟ دا 

. که برید د امریکا په دننه کې د امریکایانو لخوا شوی وي، د ناټو روښانه نه وه

ي اعالمیه په په دغه خاطر ایدګار بوکالی یوه شرط مداخله غیري قانوني کوي.

 .الندې متن ترتیب کړل

موږ ولیکل که څرګنده شي چې دغه ترهګریز برید د بهر څخه پر امریکا » 

 «نګټن پنځم ارټیکل فعاله کیږي.شوی وی نو د واش

                                                           
۸۹Gunter Altenburg -  
۹۰IRA -  
۹۱ETA -  
۹۲PKK -  
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و بل سهار ایدګار بوکالی د ناټو د عمومي منشي دفتر ته د پریکړې د خامې )اوم

جورج روبرسټن  ،( سره ورغلی. د ناټو عمومی منشيموادو
۹۳
ه خاکه ولوستل 

. پریکړه امریکا ته ولیږل شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، او تایید یې کړه

ټو د شورا تر غونډې مخکې ه تایید کړل. د تایید خبر د ناکولین پاول هغ

. کله چې د شورا غونډه جوړه شوه، د امریکا د ولسمشر مالتړ هم د راورسیدي

. په غونډه کې د ټولو هیوادونو استازو خبري وکړي، ياعالمیې څخه راورسید

 ړ شيپاتې معلوماتونه هم باید ژر بشپیوازې د بلجیم استازی غوښتنه وکړه چې 

 .تر څو چې د ارتیکل د استعمال پاتې برخې روښانه شي

د بلجیم حکومت اندیښنه داوه که پنځم ارتیکل ومنل شي نو هر عمل چې وغواړي 

 کوالی یي شي پرته له دی څخه چې بلجیم ورباندې اغیزه ولري.

ایدګار بوکالی وایي پورته جمله داسې هم تعبیر کیږي که امریکا بل هر هیواد 

کړي نو به پلمه کوي چې تاسو پنځم ارتیکل منلی دي نو دوباره پریکړې  اشغال

غونډې پایله دا شوه چې باید دا پوښتنه د ناټو د حقوق پوه، د ته اړتیا نه شته. 

بلډوین ډیویټس 
۹4
 په واسطه روښانه کړي. 

نوموړي د ارزونې پایله داسې اعالن کړل: دا په هر مالتړي هیواد پوری تړاو 

ړین ګڼی، مخکې تر عملیاتو باید د ملګرتوب په ګډ م ډول عملیات الري چې کو

 چاپیلایر کې پریکړه وشي.

بلجیم هم راضی شو، وروسته د شورا له خوا پریکړه د رایو په اتفاق تصویب 

پریکړه په همدغه ماښام واستول شول او جورج روبیرټسن د ملل متحد  شول.

سرمنشي کوفی حنان 
۹5
 معلومات ورکړ.ته  

کې پریکړه لیک خامه چې شپاړلس ساعته مخکي د ایدګار بوکالی په دفتر د 

جوړه شوی وه، ډیر بدلون ور په کښی را نه وستل شو. ایدګار بوکالی راضی 

 ایلو پوهیدي.و خو د تاریخي پریکړي په پ

                                                           
۹۳George Robertson -  
۹4sBaldwin de Vidt -  
۹5Kofi Annan -  
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ایدګار بوکالی وایی چې د پریکړې پایله به دا وي چې ملګري هیوادونه به د 

دې پوځي عملیات وکړی چې برید یي تر سره کړی دي موږ هغو هیوادو په وړان

 دا کار په روڼو سترګو تر سره کوو او موږ د پوځي عملیاتو څخه ډار نه درلود.

د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر موګنس لویکه ټافټ 
۹6
( ۱۱.۴۵د سهار پر ) 

په شخصي الوتکه کې بروکسل ته والړ چې د ګډ بازا د بهرنیو چارو وزیرانو 

 غونډه کې ګډون وکړي. په

په کور دننه ډنمارک کې د ډنمارک صدراعظم پاول نیوروف غاسموسن  په 

مطبوعاتي کنفرانس کې وعده وکړل چې د امریکا د غوښتنې په صورت کې به 

 سته وکړي.پوځي مر

مان موافقه تر السه رلصدراعظم تر دغه شیبې پوري د موضوع په تړاو د پا

 کړی نه وه.

وایي چې د ناټو په برخه کې داسې اټکل وشو چې دا به جګړه  ایدګار بوکالی

ایزه عملیات وي او موږ به خپل مسولیت تر سره کړو. که څه هم چې دا یو 

ترهګریز عمل و خو باید د جګړه ایز برید په ډول وګڼل شي ځکه ترهګریز 

سوله ایز هیواد باندې تر سره  برید د جګړې بڼه درلوده چې پر ډموکراټ او

 ه.شو

په بروکسل کې د اروپا ګډ بازار د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې د هر 

هیواد د بهرنیو چارو وزیر یو په بل پسي د خبرو کولو نوبت اخیستی. د ډنمارک 

د بهرنیو چارو وزیر موګنس لویکه ټافت وویل چې ډیره مهمه ده چې د امریکا 

د نورو  زې ته قوت ورکړو.څخه مالتړ وکړو تر څو د ترهګرو پرضد مبار

وویل چې دغه ستونزه اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په تأکید سره 

 ورته ولټول شي. د فلسطین او اسراییلو د شخړې په ډول د حل الر باید حل شي.

تر دونیم ساعتو وروسته د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر، لویس مایکل 
۹۷
د   

د بلجیم د مالتړ پریکړه لیک د امریکا څخه ولوست. د کنفرانسونو په کوټه کې 

بروکسل په یوه بله برخه کې د ناټو سفیران سره جرګه وه او د پنځم ارټیکل په 

                                                           
۹6Mogens Lykketoft -  
۹۷Louis Michel -  
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اړوند یې بحث کولو. په همدغه وخت کې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د 

ن کوپنهاګ و د ماتم په هغه پروګرام کې چې دډنمارک لوري ته الوتنه وکړه تر څ

، برخه د قربانیانو له پاره جوړه شوی و په یوه کلیسا کې  د واشنګټن او نیویارک

د الوتنې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفون کې د ډنمارک د  واخلي.

 :صدراعظم سره د پنځم ارټیکل د استعمال په تړاو خبري وکړي

ولې په دغه  د بهرنیو چارو وزیر ورته وویل: زه حیران یم چې دا موضوع

ساسي مخالفت شتون نه درلود. پنځم ارټیکل اغونډه کې یاده شوه ځکه کوم 

هیڅوخت مخکی فعال شوی نه دی، نو د دغه ارټیکل د فعاله کیدو سره به څه 

زه یو څه اندیښمن شوم خو بیا هم ځای لري. د سیاسي لحاظه باید  پیښ شي؟

 ارټیکل فعاله شی او دا کار به موږ وکړو.

یقت کې د ډنمارک صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن په حق
۹۸
پریکړه کړی  

وه چې د پنځم ارټیکل څخه مالتړ وکړي، په همدي ډول د دفاع وزیر، جان 

ټرویبورګ 
۹۹
هم مالتړي و، خو د بهرنیو چارو وزیر موګنس لویکه ټافټ   

۱۰۰
 

 .مالتړ محدود و

موږ د هوکي د دفاع وزیر جان ټرویبورګ وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ز

 التړ یي هم زړه نا زړه اعالن کړ.څخه راضي نه ښکاریده او خپل م

د ماتم مراسمو  کله چې د بهرنیو چارو وزیر د کوپنهاګن هوایي ډګر ته راورسید،

او په بیړه یي د  ګې موټرسایکلونه تیار ووشي. د بدرچې پیل  ته لږ وخت پاته و

وزیر وایي چې هیڅ وخت د د بهرنیو چارو  .يکلیسا لورې ته حرکت وکړ

کیلومتره په ساعت کې( رفتار نه وه کړي  ۱۴۰کوپنهاګن پر سړکونو مې په )

خو په ډیره بیړه یي کلیسا ته ورسولم چې د ډنمارک ملکه، مارګریتا دوم هم هلته 

ناسته وه. کلیسا د خلکو څخه ډکه وه. په هغه ماښام د پارلمان د بهرنیو چارو 

ګوند) خو یوازې یوموټي لست  يل څخه مالتړ اعالن کړشورا هم د پنځم ارټیک

کمونستانو او نورو کیڼ اړخو اشخاصو څخه  دا هغه ګوند دي چې د پخوانیو

                                                           
۹۸Poul Nyrup Rasmussen -  
۹۹Jan Trøgjborg -  
۱۰۰Mogens Lykketoft -  



4۰ 
 

جوړ شوی دي او د کډوالو د راتلو سره ډیره عالقه لري او هر وخت یې په دفاع 

 د پریکړې په مخالفت رایه ورکړه. کې والړ دي(

نیت شورا تایید کړل چې امریکا حق لري چې د په همدغه شپه د ملل متحد د ام

خپل هیواد څخه دفاع وکړي، ترهګر او هغه هیوادونه چې ترهګرساتي او دوي 

 ه ځای ورکوي، برید ورباندې وکړي.ت

( نمبر پریکړه لیک د تاییدولو په وخت ۱۳۶۸د امنیت د شورا په دفتر کې د )

زي والړ شول پرته له دي ( غړو هیوادونو استا۱۵کې د امنیت د شورا ټول د )

 څخه په نورمال ډول یوازې د تایید السونه جګوي.

، د دوي د مشر و د شورا غړي چې په نیویارک کې ود ډنمارک د بهرنیو اړیک

 يرپورټ ورکړله خوا په کوپنهاګن کې د پارلمان د بهرنیو چارو و شورا ته لنډ 

وښه ګڼل. د ترور په د بحثونو څخه ګ نوموړو د ډنمارک څخه لیري ځانونه خو

ورځ نوموړی هیت په تش ښار کې د د سفارت څخه د خپل هوټل پرلوري چې 

په جورج ټاون کې واقع و، والړل. په همدغه ماښام سفارت د اوضاع احوال او 

چې د شپې په نیمایې کې ډنمارک ته ولیږي تر څو  و تحلیل تر کار الندې نیولی

مان د بهرنیو اړیکو شورا ګټه ورڅخه په ډنمارک کې امنیتي شورا او د پارل

لویه ستونزه دا وه چې د ډنمارک سفارت د امریکایي مقاماتو سره اړیکې  واخلي.

. د ډنمارک سفیر اولریک فیدرسپیل نیوالی نه شوای، خو یوه استثنا وه
۱۰۱

په   

سپینه ماڼې کې د یو لوړ پوړی چارواکی سره ښې اړیکې درلودي نو په لنډه 

ځاني تحلیل  سره خبري وکړي. نور ټول معلوماتونه د سفارت دتوګه یې د هغه 

 .او د مطبوعاتو څخه وو

 .معلومات خپل حکومت ته ولیږي د ډنمارک سفیر وایي چې موږ دغه

 دغه ترهګریز برید به د پراخه غبرګون سره مخامخ شي، امریکایان به ډیر»

وري غوښتونکی ي. دا مهمه نه ده چې جمهسخت، پراخه او مستقیم غبرګون وښی

او یا ډموکرات ولسمشر وي، هر څوک چې ولسمشر وي د دغه برید په وړاندې 

موږ ته څرګنده ده چې ډنمارک ځان پټولی نه شي  غوږونه کاڼه اچولی نه شي.

                                                           
۱۰۱Ulrik Federspiel -  



4۱ 
 

که غواړو چې د امریکا سره مو اړیکې ښه وساتل شي باید خپل لوري )د 

 «امریکایانو مالتړ( معلوم کړو.

( ته د سفیر له لوري لنډ معلومات نمارکي هیت )چې هلته ووبل ماښام ډپه دا 

ورکړل شو. سفیر ورته وویل چې داسې ارویدل کیږي چې تر هګریزه برید د 

عراق په تړاو او مالتړ شوی دی خو دا خبر په رسمي توګه د ډنمارک سفارت 

 .ته ورکول شوی نه و

وایي چې زما یادیږی   تر السه کړی و. د ډنمارک سفیر د سفارت یو نفر دغه خبر

دغه خبر د یو موټي ګوند  چې خبر د پنتاګون او یا د سپینې ماڼۍ څخه راوتلی و.

ن د مشرتابه غړي سیو
۱۰۲

سیونرګود متعجب کړ. سفیر دا هم وویل چې   

امریکایان ادعا کوي چې دا یوازې  جنایي برید نه و، نو ځکه اړینه ده چې د 

وږده وی او عراق هم په کښی ه به اترهګری په وړاندې جګړه وشي. دا جګړ

ي. سیون سیونرګود وایی چې زه ناست وم او د حیرانتیا څخه مې خوله شامل و

وازه پاتي وه. )ژباړن: په رښتیا هم د یو موټي ګوند د مشرتابه د یو غړي خوله 

وازه پاته وه ځکه هغه پوهیدي چې امریکا ته څومره اسانه ده چې د زور څخه 

ل هیواد د خپلو ګټو له پاره په ناحقه تورن کړي او درواغ ور کار واخلي او ب

 پسي ووایي.(

په ډنمارک کې د دفاع وزیر ته هم معلومات ورکړل شو چې امریکایانو د دغه 

ترهګریز برید سره عراق هم تړلی دي خو دا خبر تایید او رد نه شو. زه هم د 

عراق په څه ډول  خپلو سرچینو څخه ښکاره ځواب تر السه کوالی نه شم چې

 په موضع کې دخیل دي.

په چې د ډنمارک سفیر ارویدلی و. د عراق  هنه و د عراق په تړاو خبر ناڅاپې

 شتون درلودي.  تړاو د برید سره ډیر پراخ مفهوم او معنی

. اوس يتر برید څو ساعتونه وروسته د امریکا د مشرتابه بحث بدلون وکړ

دترهګري سره  ،يحثونو جریان نه درلودیوازې د القاعده د شبکې په تړاو ب

دمبارزې دټیم مشر،ریچارد کالرک 
۱۰۳

. ټولو ویل وپه چورتونو کې ډوب و  

                                                           
۱۰۲Søren Søndergaard -  
۱۰۳Richard Clarke -  
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چې القاعده د برید تر شاه ده چې د سی ای ای 
۱۰4

دل خو له لوری هم تایید کی 

د دفاع نورو بیا بله اجندأ درلودل په ځانګړی ډول د دفاع وزیر، رامز فیلډ او 

 وف ویټز.وزیر مرستیال، ول

ریچارد کالرک وروسته په خپل کتاب کې 
۱۰5

وایي چې په پیل کې زه بیخی   

او پرته د القاعدي د غړو د نیولو او سزا  ونه پوهیدم چې موږ ولی ناست یو

 خبري کوو.ورکولو څخه نوري 

داسې ښکاریده لکه ما چې په چکوش پر سر ووهي چې د دفاع وزیر او مرستیال 

ي څخه د عراق اجندأ پر مخ بوزي. کله چې دغه یي غواړي د ملي تراژید

حکومت مینځ ته راغي او حتی مخکی له دی څخه زیاد زور اچول کیدي چې د 

 عراق پر ضد جګړه پیل شي.

ولوف ویټز 
۱۰6

د فاع په د د نوی ځان ساتو)نوو کانسرویټیو( متفکر و چې   

 زکال( په وخت کې د مشر ۱۹۹۱وزارت کې د عراق سره د لومړی جګړې )

 .بوش د منل شوو مشاورینو څخه و

وځ د عراق پوځیان د کویټ څخه پر شاه کړل، ولوف هغه وخت چې د امریکا پ

ویټز غوښتل چې مارش ته دوام ورکړل شي او صدام حصین له مینځه یوسي 

چې مشر بوش ورسره همږغی نه و. په هغه وخت کې چې عراقي پوځونه د 

ه د بغداد په دوسوه کیلومتري کې تم ویستل شول، د امریکا پوځونوکویټ څخه 

شول ځکه د ملل متحد پریکړه داسې وه چې یوازې د عراق پوځونه د کویټ 

 څخه ویستل شي.

وروسته ولوف ویټز په ښکاره وویل چې دا یوه غلطه پریکړه وه، دا موضوع 

ګرس په کمیټه کې د صدام حصین زکال د کان ۱۹۹۸بیان کړل چې په  یي هلته

نوموړی عالوه کړل چې د صدام د قدرت  ټکر په تړاو بحث کیدي.سره د مخامخ 

کې صدام  زکال( ۱۹۹۱د دوام یوازنی دلیل دا دی چې موږ په هغه وخت )

 حصین له مینځه نه یووړ.

                                                           
۱۰4CIA -  
۱۰5Mod alle fjender -  
۱۰6Wolfowitz -  
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ولوف ویټز وویل چې په خواشینی باید ووایم چې د صدام د له مینځه وړلو ښه 

 .موږ د السه ورکړي ، چېچانس د هغه وخت د جګړې په لومړی میاشت کې و

( نیټې په پیښه کې ولوف ویټز نوی چانس ولید چې صدام حصین ۱۱د سپټمبر د )

مفکورې مالتړو عقیده  له مینځه یوسي. د ځان ساتو د نوې د پوځي زور په مټ

چې د اسامه بن الدن ترهګریز برید پلمه کړي او پرنورو هیوادونو برید  رلودلد

نوی مفکورې  . د ځان ساتو دهن لیري کول ووکړي. لومړی موخه د صدام حصی

چې د رژیم بدلون به د ډموکراسۍ د پیاده کولو پروسه په  څښتنانو عقیده درلودل

تر برید یوه ورځ وروسته په سپینه مانۍ کې د بحثونو منځني ختیز کې پیل کړي. 

په جریان کې ولوف ویټز دلیل ووایي چې ترهګریز برید دومره منظم و چې د 

خص او یا ګروپ په واسطه تر سره شوی نه دي، حتماً به د یو هیواد له یوه ش

ریچارد کالرک او سی ای ای  خوا مالتړ ورسره و او دا هیواد عراق دي.

له د ترهګری څخه زکال څخه وروسته عراق هیڅک ۱۹۹۳چې د  يوړاندیز وکړ

 مالتړ نه دی کړي.

کولن پاول هم  ،رو وزیربحثونو جریان وموند، دالیل وویل شول، د بهرنیو چا

دې پر عراق د برید سره مخالفت وښود او ویي ویل چې باید زیاته پاملرنه د القاع

 د له مینځه وړلو له پاره وشي.

ریچارد کالرک د کولین پاول په مالتړ وویل که موږ د القاعدې د ترهګریز برید 

و چې پرموږ اپانیانق برید وکړو، داسې معنا لري لکه جپه غبرګون کې  پر عرا

په پیارل هاربور 
۱۰۷

کو خو موږ یي په غبرګون کې مکسی یکې برید وکړ  

تر اوس پوری ال دا خالصه نه  او ویي ویل چې اشغال کړو. پاول خوشبینه نه و

 ده.

وروسته ریچار کالرک وویل چې کولین پاول رښتیا ویل چې د عراق خبره 

کولین پاول سپینې ماڼۍ ته  ( نیټه ماښام بیا۱۲ځکه د سپټمبر په ) خالصه نه ده

د بوش له خوا داسې څرګند خبر راوغوښتل شو او د غونډې ګډون کوونکو ته 

 :وواورل شو

                                                           
۱۰۷Pearl Harbor -  
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همدا اوس یي د حل الر پیدا کړی چې صدام یي تر شاه و، باید په یو ډول یې  »

 «ثابته کړی  چې صدام په یو ډول په برید کې دخیل و.

دا واب یې ورکړ: ښاغلی ولسمشره! ریچارد کالرک الس او پښې شو داسې ځ

 برید القاعده کړی دي!!

بوش په ځواب کې وویل: بلي، بلي، بلي زه ښه پوهیږم خو داسې څه وکړی »

زه غواړم چې واورم چې د صدام  وګورئ،چې صدام حصین په کښي شامل شي. 

 «د ګډون په اړوند لږ څرک پیدا کړي.

اندې وویل چې زه د ریچارد ورورسته جورج بوش د څیړونو د کمسیون په وړ

کالرک د خبرو د ټولو جزیاتو سره همږغی نه وم نو په خبرو کې ما یو ځل د 

 عراق په تړاو هم وپوښتل.

رک وعده لطي تعبیر نه شي نو په هغه وخت کې ریچارد کالزما خبري باید غ

 وکړه چې موضوع به وڅیړي.

څیړنې وکړی، د  پراخېچې  هکالرک خپل صادقو همکارانو ته دنده وسپارل

عراق هر ډول لږ یا ډیرې اړیکې د موضوع په تړاو ومومي. یوه اونۍ وروسته 

رایس ته د څیړونو پایلې ورسیدي. د څیړونو پایله دا وه  ،د امنیت شورا مشرې

چې عراق د ترهګریز برید په تړاو نه کوم پالن درلود او نه یي کوم ګډون ور 

هم وښودل چې د القاعده او عراق تر مینځ  په کښي کړی دي. د څیړونو پایلو دا

یوه ضعیفه اړیکه وه چې اوساما بن الدن د صدام حصین رژیم سیکولر ) چې د 

د کالرک د وینا له مخې د څیړونو  مذهب سره ډیره عالقه و نه لري( ګڼلی و.

ورج کالرک وایي، زه نه پوهیږم چې ج پایلې ولسمشر بوش ته هم ولیږل شوي.

ړونو پایلې بی ستی وي؟ په هر صورت د څیڅیړونو پایلې لوبوش به کله د 

 ارزښته وګڼل شوي. 

ویسلي کالرک  ،یو بل لوړ پوړي متقاعد څلور ستوري جنرال
۱۰۸

 .وایی 

د ترهګریز برید څو ساعته وروسته ما ولیدل چې د سپینې ماڼۍ خلک دا برید 

  په عراق پوري تړي.

                                                           
۱۰۸kWesley Clar -  
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ا کې د ناټو عمومي قوماندان و او جنرال ویسلي کالرک مخکی تر تقاعد په اروپ

د ټولو غړو هیوادونو هوایي بمبارد یي پر صربیا 
۱۰۹

 څو تر رهنمایي کاوه  

صربیان اړ باسي چې د کوسوو
۱۱۰

نوموړي په  زکال ووزي. ۱۹۹۹څخه په   

 رښتیا ویلو کې زیات شهرت درلود. صداقت او

کله چې د سپټمبر ترهګریز برید تر سره شو، د سی ان ان 
۱۱۱

تلویزیون خبري  

 کړه چې د دغه مجرب جنرال نظر د موضوع په تړاو واخلي.وهڅه 

نوموړي جنرال وایي چې تر مرکې څخه مخکی د سپینې ماڼۍ څخه ټلیفون راته 

وشو او غوښتنه یې راڅخه وکړه چې په مرکه کې باید ووایم چې دغه ترهګریز 

س په کښی او صدام حصین بشپړ ال د د حکومتونو دمالتړ څخه برخمن ووبری

. جنرال وایي ما ورته وویل چې دا کار به وکړم خو که اسناد شتون يدرلود

ولري، خو اسناد په واک کې نه ورکول کیږي. جنرال هم په مرکه کې ترهګریز 

 برید په عراق پوری نه تړي.

. يدوي ورځي دغو بحثونو جریان درلودوروسته برید  په سپینه ماڼۍ کې تر

امریکا باید په لومړی »مشرتابه یوې موافقې ته ورسیدل: وروسته د سپینې ماڼۍ 

پړاو کې د القاعدې  او طالبانو پر ضد په افغانستان کې د جګړې اعالن وکړي 

خو دا به د ترهګری پر ضد د جګړو لومړي قدم وي. په دوهم پړاو کې به جګړه 

 «عراق ته متوجه شي.

چې امریکا په  شول د ډنمارک سفیر ته څرګنده د جمعي ورځ ۱۴د سپټمبر 

افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کوي او د القاعده ټول کمپونه به بمبارد 

د ډنمارک سفیر په واشنګټن کې د سپټمبر د ویر په غونډه کې برخه  کړي.

واخیستل. د څو مذهبي سندرو تر ویلو وروسته جورج بوش هغه ځانګړي ځای 

 .ي وولرتر او بیل کلنټن هم هلته کښینستست کوم چې جمي کااته والړ او کښین

 په خبرو یي داسې پیل وکړ:

                                                           
۱۰۹Serbie -  
۱۱۰Kosovo -  
۱۱۱CNN -  
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نن موږ ملي ویر نیولی دي، موږ نن د خدای په حضور کې، مړو او هغه » 

کسانو ته چې تر اوس پوری تري تم دي او د دوي دوستانو ته، دوعا کوو. د سی 

وشو. موږ دود، شنبې په ورځ زموږ پر هیواد په اګاهانه ډول پراخ ظالمانه برید 

بوش دا وویل او وروسته « اور، دوړي او کږي اوسپنې په انځورونو کې ولیدلي.

، خبري یي درلود، او مړی یي لیدلي نه وو یي د هغه کسانو سره چې لږ معلومات

جامو درلودونکو کسانو د ویر ځانګړې  ووکړي. د بوش تر وینا وروسته د سپین

 سندره د موزیک سره وویل.

سفیر وایي: زه د څارګرې ادارې، سی ای ای  د ډنمارک
۱۱۲

د مشر، جورج   

ټینیټ 
۱۱۳

په نیغه څنګ ته کښینستلم، زه باوري وم چې موخه افغانستان دي.   

. دومره یې راته وویل چې هیي څه ونه یل خو موخه په ښکاره افغانستان و

م چې خبري جدي شوی وسه، موضوع جدي ده. نو زه پوه شوتیار ا !اولریک

 دا حتماً پوځي عملیات په نظر کې دي.دي او 

ي داسې کله چې د ډنمارک سفیر د پوځي برید د پیل موده وپوښتل، ځواب ی

 واورید: په لنډه موده کې.

چې د امریکا مشرتابه پریکړه  ید ډنمارک سفیر په بیړه ډنمارک ته خبر ورکړ

 کړی ده.

چې پنځم ارټیکل اوس نو په څه ډول باید ناټو مرسته وکړي؟ په داسې حال کې 

  فعاله شوی دي.

د دغه ارټیکل استعمال ساده خبره نه وه. امریکایان د ناټو د غړو هیوادونو د 

اره مکلف ګڼلی نه د همکاري له پمالتړ څخه خوشحاله وه چې په ګډه یي ځانو

کو پوځي عملیاتو خو امریکایانو غوښتل چې ناټو د راتلونکو کسات اخیستون وو

 څخه لیري وساتي.

بیرسټون او یو غیری طبعي حالت رامینځته شو. د ناټو عمومي منشي، رابرټ 

چې د امریکا له خوا د دندو دقیق لست تر السه کړي  غړي هیوادونه منتظر وو

ځانګړی توګه د افغانستان په تړاو، مګر هیڅ معلوم نه تر څو اجرأ یي کړي. په 

                                                           
۱۱۲CIA -  
۱۱۳George Tenet  -  
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و هیوادونو دغه غیري شول. د ناټو عمومي منشي تر ډیر فشار الندي و، د غړ

عادي د همکاري الس چې اوږد شوی وو، که امریکایان ورڅخه ګټه وانخلي، 

ډیر به مایوسه شي. په دغه خاطر د ناټو عمومي منشي د غړو هیوادونو د دفاع 

 ( نیټه راوبلل.۲۶وزیرانو اضافي غونډه د سپټمبر پر )

ا د دفاع وزیر د ډیر په غونډه کې حالت اندیښمن او مایوس کوونکي و. د امریک

مصرفیت په وجه د غونډې د ګډون څخه بخښنه وغوښتل په بدل کې د دفاع 

پاول ولفوویټز  ل،وزارت مرستیا
۱۱4

غونډې ته راولیږي نو ځکه دا یو تاریخي  

 غونډه شوه.

د ناټو د معلوماتو د څانګې مشر، جیمی شیا 
۱۱5

ونډې جریان په الندې ډول د غ 

 بیانوي:

ي عادي غونډه وه، زه چې ډیر کلونه کیږي په ناټو کې کار دا یوه ډیره غیر» 

کوم دا ډول غونډه مې نه یادیږي. د امریکا استازی وویل چې د سپټمبر برید 

یوازي پر امریکا حمله نه وه. دا برید پر موږ او تاسو ټولو وو، موږ غواړو چې 

ې زه تاسو یل چټول هغه څه درکړو چې تاسو ورته اړتیا لري. پاول ولفوویټز وو

 ته وروسته راګرځم.

چې  مکاري څخه مننه مګر مانا یي دا وهپه حقیت کې پاول ولفوویټز وویل د ه

تاسو ته اړتیا نه شته. د امریکا د ناټو سفیر، بورنس 
۱۱6

هم حیران شو ځکه   

چې د ناټو د مرستې د وړاندیز څخه  نو ته مشوره ورکړی وهمریکایانوموړی ا

نظر و چې په دغه ډول ناټو په نړیوالو مسایلو کې  نوموړي په دي ګټه واخلي.

شاملیږي. بورنس د بهرنیو چارو د وزارت او پاول ولفوویټز د دفاع وزارت 

اسازیتوب کولو. د پاول ولفوویټز ځواب د دفاع وزارت په استازیتوب و، په دغه 

نتاګون دي چې په موږ خاطر د غړو هیوادونو پوځي استازو فکر وکړ چې دا پ

 یري کوي.سات

                                                           
۱۱4Paul Wolfowitz -  
۱۱5Jamie Shea -  
۱۱6Burns -  



4۸ 
 

یو اونۍ وروسته امریکایانو د دندو یو لنډ لست راولیږي چې ناټو یي سرته 

ورسوي. دا دندې یوازې په اروپا کې وي چې د ناټو پوځونه د هغو امریکایانو 

ځای ډک کړي، کوم چې د پوځي عملیاتو د تر سره کولو له پاره افغانستان ته 

دی مانا چې د ناټو معلومات ځي. وروسته دندو ته پراختیا ورکړل شوه په 

زمه وکړي. اوس د لویو ښارونو پر فضأ ګ ټولونکې )جاسوسي( الوتکي د امریکا

 ه.نو ناټو په جدي دندو وګومارل شو

 اولریک فیدرسپیل ،په واشنګټن کې د ډنمارک سفیر
۱۱۷

د امریکایانو غبرګون   

 : ته منتظر و

لو مینځو کې بحث موږ په خپپه سفارت کې د ترهګریز برید لږ وروسته » 

یا به  . ایا پنځم ارټیکل به د امریکایانو په نظر مثبت ښکاره شييورباندې وکړ

سفیر ډنمارک  .يبد پر ولګیږي. دا ځکه چې امریکا د بل ډول مرستو امید درلود

چې ګومان نه کیږي، امریکایان به زموږ مرسته په خوښی قبوله  یته خبر ورکړ

دفاع وزیر د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال  کړي. په دغه خاطر د ډنمارک د

 .عي سلوک باندې حیرانتیا ونه ښودلپه غیر طب

خو مرستې و نه  پاول ولفوویټز کړنه ادبي وهد ډنمارک د دفاع وزیر وایي: 

. موږ د موضوع څخه یو رښتیانۍ  اخیستنه وکړه، ځکه د یو داسې حالت منلې

وای. دوي په خپله کړنه داسې سیګنال  په وړاندې باید امریکایانو همداسې کړی

. د دفاع وزیر په یاد پاته دي وچې د دغې دندې تر عهده موږ وتالی شو يراکړ

 عنوې مالتړ څخه نور څه نه غوښتل.چې امریکایانو پرته د م

پاول نیروف غاسموسن  ،د ډنمارک د هغه وخت صدراعظم
۱۱۸
غوښتل چې   

د دفاع وزیر د ناټو په غونډه کې نورهم مخته والړ شي، پنځه ورځي مخکې چې 

ګډون کولو، صدراعظم د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمسیون موافقه تر السه کړه 

چې د امریکا څخه مالتړ وکړي. پاول نیوروف د امریکا د ولسمشر جورج بوش 

چې افغانستان باید اوسامه بن الدن او د القاعده شبکې نور  هغوښتنه پر ځای وګڼل

 ته تسلیم کړي.غړي امریکا 

                                                           
۱۱۷Ulrik Federspiel -  
۱۱۸Poul Nyrup Rasmussen -  
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د ډنمارک صدراعظم وویل چې د بوش غوښتنه پرحق ده، ډنمارک په بشپړه 

او اوس بیا امریکا ته وایم  خه مالتړ کوي. ما مخکې هم ویلې وتوګه د امریکا څ

. موږ به پوځي مرستې هم وکړو وچې موږ په ټوله الر کې درسره مالتړي یو

 که امریکایان یې غوښتنه وکړي.

ت مشرتابه په جدي توګه کار کولو چې معلومه کړي چې په د دفاع وزار

 افغانستان کې د پوځي عملیاتو له پاره په څومره کچه مرسته کوالی شي.

د سپټمبر په میاشت کې د ډنمارک لوی درستیز، کرستینویډټ 
۱۱۹

او د قرار   

ګاه عمومي مشر، یسپر هیلسیو 
۱۲۰

درې ځله د حکومت د لوړو پوړو چارواکو  

 وکړي. سره غونډې 

موږ پریکړه کړي وه چې جنګې الوتکه  وایې، ینس هیلسیو
۱۲۱

، جنګې کښتۍ  

او پلي سرتیري په عملیاتو کې برخه واخلي. البته د افغانستان د عملیاتو په مختلفو 

مراحلو کې کیدای شي ترانسپورتي الوتکه د 
۱۲۲

نوم هم په اختیار کې  په  

 ورکړو.

وروف غاسموسن پر ځای پوښتنې د ینس هیلسیو له نظره صدراعظم پاول نی

د ډنمارک په سیاسي او کولي او ژور معلومات یي غوښتي. صدراعظم 

چې د نورو هیوادو په څنګ کې د پوځي عملیاتو  پوهیديستراتیژیک اړتیا ښه 

د نظریاتو سره عالقه نه  یوه برخه شي خو ینس هیلسیو د بهرنیو چارو د وزیر

 .درلودل

چې سیاستوال باید د دالیلو د  ت داسې فکر کاوهسیو وایي، ما هروخینس هیل

وړاندې کولو په وخت کې د بدن خوځښت ته پام ونیسي او پریږدي چې کوم 

لغاتونه او څنګه دالیل وایي، خو د بهرنیو چارو وزیر دا کار نه شوای کوالی. 

، نوموړی دو د اجرأ په تړاو انځورونه ښودلکله چې موږ به د خپلو راتلونکو دن

ول بدن قات کړی. د بهرنیو چارو وزیر، لویکه ټافټ به د موضوعاتو د ټبه 

                                                           
۱۱۹Christian Hvidt -  
۱۲۰Jesper Helsø -  
۱۲۱16-F -  
۱۲۲Hercullesfly -  
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تشریح په وخت کې بې عالقه ښکاریدي خو صدراعظم به بیرته سم پر ځای 

کښیناوه. د لویکه ټافټ په یادیږي چې د دفاع وزارت د مشرانو سره په غونډه 

 .شکمن و

وخت د نیوکو څخه هربه ما  کله به چې د پوځ خبري کیدلي، لویکه ټافټ وایي

ډکې پوښتنې کولي سره د دي چې زه سل په سل کې پوهیدلم چې د سپټمبر د 

. وترهګریز برید په تړاو موږ باید د امریکا سره خپله همدردي او مالتړ وښیو

ما د بوش حکومت ښه پیژندي چې څومره به دغه پوځي عملیات اوږده کړي نو 

په اندیښنه یې ، زه ومریکا مالتړی یوځکه دا چې موږ به ویل چې تر پایه به د ا

کې اچولی وم. زه د صدراعظم هغه مشهورې وینا چې په ټوله الره کې به د 

، اندیښمن کړی وم چې جګړه به کوم ځای ته ورسیږي. د وامریکا مالتړي یو

ونو مخته والړ شي او چې د امریکایانو پر قدم مشرتابه ډیره عالقه درلودلپوځ 

مریکایان په لوړه ممکنه پیمانه د ډنمارک پوځي مرستو ته ښه چې ا ډیر لګیاه وو

 راغالست ووایي.

کله چې د دفاع وزیر د ډنمارک د پوځ امکانات بیان کړل، صدراعظم مننه وکړه 

او بس خو د دفاع وزارت مشرتابه بیا د لوړو پوړو سیاستوالو څخه څه وانه 

ویل ورو مشرانو ته په ښکاره اداو د دفاع وزیر د نورو وزارتونو د اړوند وریده.

 چې په بیړه د پوځیانو استول ډیر مهم دي.

امکاناتو څخه په بیړه ګټه واخلو او ژر ووایو د ویل چې موږ باید و یسپر هیلسیوو

. دا بې ګټې کار دي چې پنځه میاشتي وچې دغه دی موږ درسره مالتړي یو

چې د پیښې  وایل شو. د نړیوالو له خوا څخه به ډیر وستووروسته راښکاره شو

( ۱۰۰( پوځیان وړاندې کړو تر هغه چې پنځه میاشتي وروسته )۱۰په بله ورځ )

 تنه په واک کې ورکړو.

چې پرته د ناټو د الرې،  يد ډنمارک لوړپوړو چارواکو بحثونو ته دوام ورکړ

د څو انتخابي هیوادونو څخه به ډنمارک څومره مرسته وکړي که امریکا مراجعه 

 وکړی؟

مشورې سره وایي چې ما، د بهرنیو چارو وزیر او صدراعظم  فاع وزیرد د

چې په  وکړي چې ایا ځانګړي پوځونه ولیږو که یا؟ وروسته مو پریکړه وکړه

او صدراعظم نه پوهیدل چې دغه پوځیان به  نوزیرا دوهدغه شیبه کې نه لیږو. 

   کومه دنده مخته یوسي.
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ې دا موضوع څومره ډرامتیزې کړو د دفاع وزیر وایي: موږ ارزونه وکړه چ

تر څو یوه لویه سیاسي پوښتنه ورڅخه جوړه شي. که موږ ځانګړي پوځیان 

ولیږو، اوموضوع پټه وساتو تر څو دا یو سرکس شي. د بل لوری څخه ټاکنې 

 ایل لرو.رانژدي دی نو ولسونه به موږ مالمت کړي چې جګړې ته تم

ینګار کولو چې زموږ پوځیان باید د بهرنیو چارو وزیر موګنس لویکه ټافټ ټ

سوله ساتي ځواک وي د دي پر ځای چې په جګړه ایزه عملیاتو کې برخه واخلي. 

 چې باید مرسته وکړو. پرته له دي څخه دري واړه همږغې وو

( نیټه لوی درستیز، کریستین ویډټ، د پوځي قرارګاه مشر، ۱۵د اکټوبر پر )

سیو د غونډې لغونډه وکړه. ینس هیینس هیلسیو، د دفاع وزیر او صدراعظم 

ټینګار کولو:  صدراعظم په دي ډول پر پوځي مرستو څخه نوټ اخیستي و چې

نیو چارو وزیر عملي سیاست وایي چې باید ګډون وکړو. حکومت او د بهر» 

 « تر شاه پاته دي.

اره تیار ( د اکټوبر وړاندیز د پریکړې له پ۲۳صدراعظم د حکومت له پاره پر )

د د هغه څخه هیڅوخت څه جوړ نه شول. د صدراعظم له پار د ټاکنو  کړي خو

 .وخت اعالنول تر بل هر څه مهم و

د ترهګریز برید وروسته په همدغه ورځ د ډنمارک لیږل شوي هیت وغوښتل 

د هیت غړو ټپیانو ته وینه ورکړه، نور  چې د ډنمارک پر لورې الوتنه وکړي.

 یپه یاد یې وساتي بل څه یي نه شوا پرته د یوې ترخې خاطرې په توګه چې

 کوالی.

( نیټه د شنبې په ورځ یې د ډنمارک پر لورې الوتنه وکړه او ۱۵د سپټمبر پر )

هوایې ډګر کې ډیر زیات ژورنالیستان  دا بله ورځ کوپنهاګن ته راورسیدل. په

، سیون سیونه ګورد وو منتظر
۱۲۳

بیخې په شوک کې شو. نوموړی فکر نه 

ست د راتلل به دومره په زړه پوری او جالب وي. یو ژورنالیکولو چې د هیت 

 د ډنمارک بهرني پالیسي سخته شي؟ چې نوموړي څخه وپوښتل: ته همږغې یې

د یو موټي ګوند غړی حیران شو چې دا څه وایي؟ نوموړي اوس وایي چې تر 

دغه شیبې پوري دا موضوع د بهرني پالیسي په تړاو ماته کومه پوښتنه نه وه. 

ږ ولیدي چې جورج بوش د مسلمانانو مسجد ته والړي او څرګنده یې کړه چې مو

                                                           
۱۲۳Søren Søndergaard -  
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دا برید په مسلمانانو پورې کوم تړاو نه لري. په واشنګټن کې پر نورو موضوعاتو 

 خبري کیدلي ولې په ډنمارک کې بحث بل لورې ته تللي دی.

د ښۍ لیبرال ګوند مشر، اندریس فوک غاسموسن 
۱۲4

مشاور مایکل کریستیسن  

۱۲5
ته دا پوښتنه عجیبه نه وه، ځکه نوموړي پوهیدي چې د راتلونکو ټاکنو په  

وګه د ناست صدراعظم پر خاطر د اسالمي بنسټپالو موضوع د یوې لوبې په ت

 ضد کاروي.

( نیټې له ۱۱د صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن ستونزه چې د سپټمبر د )

. او موضوع په یي خنډ و هرنیانو )کډوالو( موضوعکړې، د ب ندا جوړهجپاره ا

 ټولیزه توګه مسلمانانو ته متوجه وه.

د اندرس فوک غاسموسن او د ډنمارک د خلکو ګوند مایکل کریستیسن وایي چې 

: د کډوالو ضد ګوند( له پاره دا داسې یو وسیله وه چې د بمب په شان یي په ژ)

 .په مقابل کې ورڅخه ګټه پورته کړي ټاکنو کې د صدراعظم

ر برید څلور ورځي وروسته د ډنمارک د خلکو ګوند په خپله کلنۍ غونډه یوازې ت

زموږ الر چې ازادي، تمدن او ډموکراسۍ  ړه:  په نني عصر کې کې پریکړه وک

د  .، بیله دهچې بنسټ یې پر اسالمې بنسټپالی والړ ويڅخه هغه نړۍ  ده د

: د اسالم ژنو )غونډې ګډون والو غوښتنه وکړه چې د بنسټپالو د هغو پنځو غوښت

 پنځه بناوي( پر ضد د ټولو وسایلو څخه په ګټه اخیستنه کلکه مبارزه وشي.

: د راتلونکو ټاکنو د ژد ښۍ لیبرال ګوند مشر، اندریس فوک غاسموسن )

صدراعظمي نوماند( د خلکو د ګوند د شدیدي لهجې څخه چې د مسلمانانو پر 

خو بیا هم د  ږ نرمه کړه.وینا یی ل رول، ځان ګوښه کړاو د دويضد یي وکا

، ښۍ لیبرال ګوند هم يډنمارک د خلکو ګوند په ټول پوښتنو کې پرمختګ وکړ

په بیړه شپږ ورځي وروسته د بهرنیانو )کډوالو( په تړاو د قانون سختولو وړاندیز 

اندریس فوک غاسموسن د ښۍ لیبرال ګوند مشر په یو هوټل کې د غونډې  .يوکړ

د ډنمارک د بهرنیانو )کډوالو( » : يز داسې بیان کړپه جریان کې خپل وړاندی

                                                           
۱۲4enAnders Fogh Rasmuss -  
۱۲5Michael Kristiensen -  
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سیاست ډیر نرم دي او دا به د خواشینۍ حالت وي چې بله دا ډول ناوړه پیښه 

 «ووینو، نو باید هر څه ژر د کډوالو د قانون سختول تر بحث الندې ونیسو.

د ښۍ لیبرال ګوند په نظر د کډوالي د اخیستلو قانون باید سخت شي، ځکه چې 

هغو هیوادونو ته وال ډچي ک وباید وکوالی شو ږمو ي بنسټپاله نظریات لري.دو

کوم چې د اعدام ورکولو سزا الري. د قران شریف د هغو ښوونځیو  وولیږالی شو

 ټکر کې وي، مرستې ورباندې ودرو. سره چې زموږ د ارزښتونو سره په

اغیزې  د ډنمارک صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن د خپل دولتي موقف پر

 .( نیټه اعالن کړل۲۰یي د نوامبر ) باور درلود نو ځکه یي د ټاکنو نیټه

اڼه کې اعالن کړل تر ټاکنو شپږ ورځي مخکې د دفاع وزیر په ډنمارکي ورځپ

د افغانستان جګړې ته لیږلي  یې چې په سلګونو پوځیان ووچې حکومت تیار 

هم د دفاع وزیر  . بیاوای که امریکا او یا ملل متحد غوښتنه ورڅخه کړي وای

 .یانو دنده په بشري مرستو کې ځانګړی وبلل او ویي ویلد ډنمارکیانو پوځ

اټو موږ تیار یو چې سوله ساتي او یا هم د بشري مرستو کارپوه پوځیان د ن» 

 «ږو.یپه چوکاټ کې ول تر سیوری الندې د پنځم ارټیکل

کډوالو د  په کمپاین کې د ولې د ټاکنو پایلو وښودل چې ښۍ لیبرال ګوند د ټاکنو

تو قوانینو وړاندیز، د مالیې د ډیرولو مخیوي او په راتللو پر شرایطو د سخ

. ترهګریز يبري د دوي په نصیب کړ و،روغتونونو کې د ا نتظار د مودې لږول

برید او راتلونکې جګړه د ترهګرو په مقابل کې هیڅوخت د ټاکیز کمپاین اساسي 

 موضوع نه شول. 

و یوه اونۍ وروسته د ښۍ اړخې لیبرال ګوند مشر، اندریس فوک تر ټاکن

. د ډنمارک نوی صدراعظم، اندریس غاسموسن خپل نوي کابینه معرفي کړل

فوک غاسموسن 
۱۲6

تر مخکنې صدراعظم، پاول نیوروف غاسموسن ډیر زیات  

 .او دا نژیوالي په پوځي برخه کې هم زیات و د امریکا سره نژدیوالي ته لیوال و

د هغه په زړه بلکې امریکا ، دا سیاست نه و، یکوم سرحد نه درلود نژدیوالې دا

 .يکې ځای درلود

                                                           
۱۲6Anders Fogh Rasmussen -  
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، دا کار يد حکومت نوو ګټونکو په دفاع وزارت کې غټ انقالبي بدلون راوست

، هغو افسرانو چې ګومان یي ود ځینو لوړ پوړو افسرانو په واسطه تر سره شو

. او په پایله کې په یوه درسته جګړه وودرلود چې موږ مثبت بدلون راوستالی ش

چې دا جګړه به ډیر  افسرانو هیڅوخت دا سوچ کړي نه وو کې ور داخل شول،

: اوس دیارلس کاله وروسته څرګنده شوه چې نوي صدراعظم ژ) کلونه نیسي.

خپل پوځیان د مرګ کندي ته په خوښي ټیل وهل او ډنمارک یي په نړیواله کچه 

کې ودرولو او هم یې د امریکا سره یو ځای د شرمه ډکه د اشغالګرو په لیکه 

 (ماتی وخوړل.
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 څپرکۍیم ود

 

 پالن
 زکلنو پوري ۲۰۱۱ـ  ۲۰۰۱د 

زکال: شمالي ټلوالي د امریکا د ځانګړو پوځیانو او الوتکو  ۲۰۰۱نوامبر  ۱۳ 

 .لپه مرسته کابل ونیوي. طالبان خپل اصلي مرکز قندهار ته په شاه شو

کال:  د بن نړیوال کنفرانس د مخالفینو په ګډون موافقه وکړه ز ۲۰۰۱ډسمبر  ۵

چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو اجرأتي پالن جوړ شي. یو انتقالي حکومت 

باید هیواد رهبري کړي او د اساسي قانون د جوړولو له پاره همږغې رامیځته 

سره شي.  شي، تر څو چې دوه نیم کاله وروسته د ولسمشر له پاره ټاکنې تر

حامد کرزي د امریکا او ملل متحد په موافقه د طالبانو تر سقوط وروسته  ،پښتون

 .ونوی مشر وټاکل شو. طالبان غونډې ته رابلل شوی نه و

زکال: د طالبانو مشر د کندهار ښار څخه د چینایي موټرسایکل  ۲۰۰۱ډسمبر  ۷

یکایان بریالي نه ه چې سپور وي( وتښتیدي. امراپر کونچوغه )ژ: د بل چا تر ش

 چې اوساما بن الدن او مال عمر ونیسي. لشو

زکال: د ډنمارک پارلمان د رایو په اکثریت )حکومت، د  ۲۰۰۱ډسمبر  ۱۴

ډنمارک د خلکو ګوند، کیڼ لیبرال ګوند، د عیسویانو ګوند او سوسیال ډموکراټانو 

افغانستان موافقه رایه ورکړه( تصویب کړل چې د پوځ ښکاري او شنا واحدونه د 

جنوبي برخو ته د اسامه بن الدن او مال عمر د نیولو له پاره ولیږي. )ژ: داسې 

 څرګندیږي چې یو موټي ګوند او سوسیالست ګوند رایې ورکړي نه دي.(

زکال: د نوي کال په وینا کې نوي صدراعظم اندرس فوک  ۲۰۰۱اول جنوري 

ولنې د جوړیدنې بنسټ غاسموسن امریکایان په دی ډول وستایل: د امریکایي ټ

پر شخصي ازادي، ډموکراسۍ، د بشر حقوقو ته درناوی او د مذاهبو په وړاندې 

زغمونکي باندې جوړه شوی دي. نوموړی عالوه کړه چې موږ به پرته د سولې 

د خبرو د ترهګرو پر ضد جګړه  وکړو. او په دغه جګړه کې به امریکایان د 

نانو د امریکایانو کړنې ولیدلې چې په ترهګرو پر ضد یوازي نه وي. )ژ: افغا

کومه کچه د بشر د حقوقو درناوي کوي او اندریس فوک غاسموسن چې همدا 

شیبه د ناټو عمومي منشي دي، موږ وینو چې د سولې خبرو ته څومره عذر او 

 زاري کوي او خپل پوځیان په ځړیدلو سرونو د افغانستان څخه باسي.(
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مړی ځل له پاره ډنمارکي پوځ ته په مخامخ ( کالو څخه وروسته د لو۳۵د )

 جګړه کې دنده وسپارل شوه. په ډنمارک کې دا یوه ترخه پیښه وګڼل شوه.

د یو الیق افسر او ښه شنونکي په  ۱۲۷ ( کلن ټیم سلوټ یونسن۴۷د بهري قواو)

توګه پیژندل شوی و په همدي خاطر د راتلونکي له پاره د ډنمارک د دفاع د 

کۍ کې مقرر شو. نوموړی د عادي پوځي مشر په توګه مقرر وزارت په لوړه څو

نه شو. نوموړي د سختګیرو جنراالنو په توګه چې خپل آمر پرته د بحث څخه 

تطبیقوي، نه و. نوموړي په هره موضوع کې د خپلو همکارانو مشورو ته غوږ 

نیوي. دغه مهربانه جنرال هم انتظار درلودی چې همکاران یې خپلې دندې په 

توګه اجرأ کړي او خپل مسولیتونه وپیژني چې په معمولي ډول د پوځ په ښه 

مینځ کې عادت داسې نه و. د جنرال دغه مهربانه حالت د هر پوځي د نظر څخه 

 په مختلف

ډول تعبیر کیدي ځینو پوځیانو د جنرال مهربانه حالت د هغه قوت خو ځینو هغه 

ل پوهې ته هیچا د پوښتنې ته د کمزوي پوځي په سترګه کتل. د نوموړي جنرا

  نښه ایښودالی نه شوای.

زکال کې د دفاع وزارت د قوماندې مرکز عملیاتي  ۱۹۹۹ټیم سلوټ یونسن په 

 ،مشر وټاکل شو او د نوموړی دنده په مستقیمه توګه د دفاع وزارت د مشر

اوه هیوغ ګولډبیرګ   ۱۲۹ او د هغه وخت لوی درستیز  ۱۲۸کریستن ویډټ 

دې وه. ټیم سلوټ یونسن د خپلو همکارانو سره په ګډه باید تر مشرتابه الن هوف

ډیر محرم پالن جوړ کړی وای چې د ډنمارک د نړیوالو دندو د پوځي واحد څخه 

 ( پیاده سرتیري د سربیا د پوځیانو پر ضد په کوسوو کې پیاده کړي.۴۸۰۰)

نظریې مالتړی وه ځکه د دفاع وزارت دې ټیم سلوټ یونسن په زیاته کچه د 

مشرتابه ته څرګنده وه چې د اجرأتو دغه قابلیت چې ټیم سلوټ یونسن او هغه 

 . ونور ځوانان لري، د کلنو څخه د مشر تابه په نظر کې و

په کوسوو کې حالت ډیر ترینګلی و. د سربیا د قوی مشر، سلوبودن میالسوویچ 

ل تر په امر د سربیا سرتیري او نور توپکیان په کوسوو کې کور په کور ګرځید

څو البانیان تیښتې ته اړ باسي. د کډوالو دغومره لویه شمیره د دوهمې نړیوالې 

                                                           
۱۲۷Tim Sloth Jørgensen -  
۱۲۸Christian Hvidt -  
۱۲۹Ove Høegh Guldberg Hoff -  
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جګړې راوروسته پیښه شوی نه وه. د جګړې په دوران کې سربیانو قتل عام 

جوړ کړي، دوي د البانیانو ښځې او نارینه په ډله ایزه توګه وژل او په لویو کندو 

  کې ښخول. 

زکال د مارچ د میاشتي د ورستیو ورځو  ۱۹۹۹د چې د ناټو الوتکو  ېسره د د

څخه څو اونۍ مسلسل د سربیا پوځي هډې په سربیا او کوسو کې بمبارد کړي، 

. يتر څو د سربیانو پوځونه د کوسوو څخه وباسي خو حالتو ډیر بدلون ونه کړ

، په همدي وجه د امریکا او ناټو تر مینځ ود سربیا پوځونه تسلیمي ته تیار نه و

 ، چې پوځونه پیاده کړي که یا؟يخبرو دوام درلودجدي 

د امریکا ولسمشر بیل کلینټون داسې وویل چې تیار نه دي چې پوځونه پیاده کړي 

خو د انګلیستان صدراعظم توني بلیر په څرګند ډول وویل چې تیار دي چې 

 سرتیري ولیږي او په پیاده جګړې کې برخه واخلي. ۱۰۰۰۰

هنس هیکروپ  ،د سوسیال ډموکراټانو د دفاع وزیرپه دغه وخت کې د ډنمارک 

تنو پوځیانو استول او میشتول د سربیانو پر  ۱۰۰۰پوځ ته امر وکړ چې د  ۱۳۰

پوځ غوښتل تیاري ونیسي چې د سایستوالو د  ضد په کوسوو کې وارزوي. 

سرتیري د تللو  ۴۸۰۰احتمالي پریکړې په صورت د نوموړي پوځي واحد ټول 

 .له پاره تیار کړي

ټیم سلوټ یونسن وایي چې سربیانو په عامه وژنه پیل کړي وه نو ځکه دا احتمال 

 زیات و چې ډنمارک باید یو څه زیاته ونډه واخلي.

مخکي د ناپولي په هډه کې د ناټو د عملیاتو له   ۱۳۱د ډنمارک جنګي الوتکي 

 وي. د ډنمارک د پیاده قوتونو عملیات وېپاره د سربیانو پر ضد ځای پرځای ش

. کله چې ټیم سلوټ یونسن په عملیاتو کې برخه واخیستل، وډیر زیات خطرناکه و

نوموړي د حاالتو څخه ناراضه ښکاری دي. نوموړي یوازې د ډنمارکي سرتیرو 

وژلو او ټپي کیدلو اندیښمن کړی نه و، بلکې هغه باوري نه و چې نظم او امنیت 

 به راوستالی شي.

ه راکړل شوه چې څنګه د ډنمارکي سرتیرو ټیم سلوټ یونسن وایي: ماته دند

پوځي واحد په کوسوو کې د یرغل له پاره وکاروم. دا په بشپړه توګه په ډنمارکي 

                                                           
۱۳۰Hans Hækkerup -  
۱۳۱16-F -  
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زکال راوروسته موږ پوځي جنګي عملیات  ۱۸۶۴پوځ کې نوی نظر و ځکه د 

کړي. موږ د عملیاتو پالن جوړ کړي چې په څه ډول او کومه الر او دره  هنه و

کړو، پالن مو د پوځ مشرتابه ته وړاندې کړی چې د هغوي خوښ  کې برید تنظیم

. ولې ستونزه دا وه چې موږ د پوځي واحد ګډون په جګړه کې څنګه  تیار وشو

  کړو، غټي کمبودي شتون درلود.

د ډنمارکي غښتلي پوځي واحد سرتیري او وسایل په لږه موده کې د دندې د اجرأ 

و دندو د اجرأ پوځي واحد څو کاله مخکې جوړ له پاره نه تیاریدل. دغه د نړیوال

( نفري ګروپ باید ۷شوی و، په رسمي توګه ارزونه شوی وه چې کوچنی اوه )

( ورځو ۱۴په یوه اونۍ کې تیار شي خو دنده دا وه چې لویه ډله پوځیان باید په )

 کې ولیږل شي. مګر د ټیم سلوټ یونسن ارزونه دا وه چې دا کار ناشونی دي.

وزارت د کمي بودجې په خاطر تیاري دومره کمزوری و، دغه پوځي د دفاع 

واحد چې موږ ورته په لوړ ارزښت قایل وو، هغه اړتیاوي نه شوای پوره کوالی 

وو چې یوه چاره وکړو. سره د دي چې پر کاغذونو  چې موږ غوښتلي. موږ اړ

ه ( پوځیان دي په دند۴۸۰۰چې د نړیوالو دندو پوځي واحد ) ولیکل شوی و

وګومارل شي خو په واقعیت کې د دفاع وزارت د مشرتابه سره داسې څه شتون 

( تنه پوځیان په دغومره لنډه موده کې تیار کړي. ۱۰۰۰نه درلودي چې یوازې )

ستونزې  چې د زده کړو، تریننګ او  مهمېپه رښتیا سره د دغه پوځي واحد 

  .لېوسات ېپټ موادو کمښت یي درلودي، 

وایي: ما په یوه الماري کې د نوموړي پوځي واحد یو رپوټ ټیم سلوټ یونسن 

تر السه کړی چې په رپوټ کې د لویو کمبودیو یادونه شوی وه. هیچا ویالی نه 

چې د  وشوی نه وه. عمومي دالیل دا و هشول چې ولې دغه رپوټ را برسیر

دفاع وزارت بودجه دومره تر فشار الندې وه چې د پورته غوښتونو بشپړول 

 ن کار نه و.ممک

د قضیې عکس دا و چې د دفاع وزارت په مشرتابه کې پر ځان باور شتون 

زکلنو د بوسنیا او  ۱۹۹۰درلودي ځکه ډنمارکي پوځیانو په نړیوالو دندو کې د 

 کروشیا په جګړو کې تجربې تر السه کړې وي.

موږ فکر کاوه چې موږ په لویه کچه تیاري لرو چې په جکړه کې برخه واخلو. 

زه اوس شاه ته وګورم، موږ په هیڅ برخه کې تیاري نه درلودي. د ناټو د  که
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نورو غړو هیوادو د پوځیانو په پرتله موږ ډیر نه پوهیدو نو ځکه زموږ څخه 

 یې لس کاله وغوښتل چې تجربې ولرو او څه زده کړو.

 په بالکان کې ډنمارکي پوځي واحد د سولې پیاده قوه وه. په دی مانا چې ډنمارکي

پوځي واحد باید مخالفي ډلې لیرې سره ساتلي وای او هڅه یې کړی وای چې 

اوربند مراعات او د سولې قراداد ته درناوي وشی. داسې دنده یې نه درلوده چې 

 برید وکړي او هیواد اشغال کړي. 

ټیم سلوټ یونسن وایي موږ هیڅوخت جګړه کړی نه وه، یوازې مو په کتابونو 

 او یا چا کیسې راته کړی وي. ووستي وکې د جګړې په تړاو ل

زکال د جون په میاشت کې خپل پوځیان د کوسوو څخه پر  ۱۹۹۹میالسوویچ د 

شاه کړه او یوه کوچني والیت ته والړل نو ځکه ناټو خپل پوځونه داخل کړل او 

کنترول یې په الس کې واخیست. هغه البانیان چې د خپلو کورونو څخه تښتیدلي 

قطارونو خپلو چور شوو او سوځیدلي کورونو ته په کوسوو کې ، دوباره په وو

. هیڅوک د دفاع وزارت د پټ پالن څخه خبر نه شو ځکه هغه په لراستانه شو

عمل کې پیاده نه شو. خو ټیم سلوټ یونسن او یو شمیر ځوانو پوځیانو ته څرګنده 

ه حالت نو ځکه دغ ووه چې ډنمارکي پوځیان د پیاده جګړې له پاره تیار نه و

باید په پوځ کې بدلون وکړي. په پوځ کې بدلون ستونزمن کار و، سره د دي چې 

زکال د شوروي تهدید له مینځه تللی و  ۱۹۸۹د برلین د دیوال چپه کیدو سره په 

خو بیا هم د دفاع وزارت مشرتابه د سرحدونو په ټینګولو لګیاه و. موږ ال هم د 

نړۍ د بیړنې بدلون په حال کې وه.  سړې جګړې په دفاعي چارو لګیاه وو خو

ټیم سلوټ یونسن وایي: کله چې موږ په پوځ کې د بدلون وړاندیزونه رامخ ته 

پوړو سیاستوالو  کړل، ډیر یي متوقف شول او نه یې پریښودل چې تر لوړ

 ورسیږي.

موږ په پوځ کې اپوزیشن نه درلود. خو په طبعي ډول د پوځ د مشرتابه جوړښت 

بیا هم خبرو په یو یا بل ډول په سمینارونو، کورسونو او مجلسونو  دا ډول و، ولې

 کې دوام پیدا کړي.

موږ خپلې اندیښنې په غیري منظم ډول بیانولي، وروسته پوه شولو چې یوازې 

نه یوو او اړتیا شته چې په دی برخه کې څه وشي. موږ غوښتل چې هر څه نوي 

ټیم سلوټ  څه غوښتنې لرو؟ پیل کړو او پوښتنه وکړو چې موږ د پوځ څخه 
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زکال د سپټمبر ترهګریز برید موږ ته ډیره اسانتیا پالس  ۲۰۰۱یونسن وایي د 

 چې خپل نظریاتو ته د عمل جامه واغوندو. لراکړ

وروسته ټیم سلوټ یونسن د نوي مفکورې د ویاند په توګه وپیژندل شو. غوښتنه 

ولیږل شي. دا چارې  دا وه چې ډنمارکي پوځیان ټولې نړۍ ته په بشپړ قوت

چې ډیر لګښت وکړي،  وډیرې پیسې غوښتي خو لوړپوړي سیاسیون تیار نه و

سیاستوالو غوښتل چې باید دقیقه ارزونه وشي او پیسي د هغو اضافي پوځي قشلو 

د تړلو څخه جوړي شي کوم چې په ساړه جنګ کې ودانې شوي وي. او په لوړه 

 پیمانه اړتیا نه شته، بوجه  لږ شي.  کچه د خوځندو پوځي واحدونو چې په لویه

د  ۱۳۲زکال د نوامبر په میاشت کې اندریس فوک غاسموسن  ۲۰۰۱کله چې د 

صدرات مقام تر السه کړ، د پوځ د پیاوړتیا مفکوره د یو شمیر پوځیانو په مغزو 

کې ول، ټیم سلوټ یونسن د اغوس په ښار کې د سمندري پوځونو د مشر په توګه 

درستیز د مرکز څخه لیري و. یو بل لوي بدلون رامینځته شو  کار کاوه، د ستر

زکال کې جنرال یسپر هیلسیو د اوه هیوګه ګولبیرګ هاف په  ۲۰۰۰چې په 

عوض د لوي درستیز په توګه وټاکل شو. جنرال یسپر هیلسیو د پوځ د اوپراتیفي 

د  کوماندو د مشرتابه څخه د ستر درتیز پر مقام وټاکل شو که څه هم نوموړي

هغو افسرانو څخه نه و چې پر جاري حالت یې نیوکه درلوده. نوموړي خپل 

 زکال د قرارداد څخه خوښ نه و. ۱۹۹۹سوچونه درلودل او د دفاع وزارت د 

یسپر هیلسیووایي چې زما هیله دا وه چې ولس ته ووایم چې تاسو په کال کې د 

وځ هم ستاسي چوپړ ( میلیارده کرونه د پوځ له پاره ورکوي خو دا پ۱۹بیمې )

کوالی شي. همدغه علت و چې نوموړی جنرال غوښتل چې ښۍ السه ګوندونه 

د اندریس فوک غاسموسن په مشری واک تر السه کړي تر څوپوځ ته ډیره 

پاملرنه وکړي. د اندریس فوک غاسموسن تر ټاکلو یوه میاشت مخکې امریکایانو 

په   ۱۳۳پوځي مرکز ته   موږ ته بلنه راکړل چې ارتباطی پوځیان د امریکا

زکال ډنمارکي پوځیان د  ۲۰۰۱د نوامبر په دوهمه نیټه   فلوریدا کې ولیږو.

                                                           
۱۳۲Anders Fogh  - 

Rasmussen

   
۱۳۳Commandentral C -  
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امریکا د پوځ دغه مرکز ته ورغلل تر څو د ترهګرو پر ضد په افغانستان کې 

 عملیات پیل کړي.

په نړیواله کچه د ترهګري پر ضد د جګړې بنسټ د جورج بوش په وینا سره د 

( نیټه پیل او ټینګ شو. جورج بوش څرګنده ۲۰د نوامبر په ) امریکا کنګرس ته 

کړه چې د جګړې پیل په افغانستان کې د ترهګری پر ضد لومړی قدم دي چې 

موږ یې په دغه پراخه جګړه کې اوچتوو. زموږ جګړه د القاعده څخه پیل کیږي 

تر خو همدلته پای ته نه رسیږي. دا جګړه به تر هغه وخت پورې به دوام مومي 

. وڅو هر ترهګر ګروپ په نړیواله کچه پیدا، متوقف او ورباندې بریالی شو

امریکایان باید وپوهیږي چې دا یوازې یو برید نه دي، دا به دومداره او اوږده 

جګړه وي چې تاسو به  تر اوس پورې ازمویلې نه وي. جورج بوش د نړۍ 

غه هیواد تعقیب کړو هیوادونه د یو انتخاب په مقابل کې ودرول: موږ به هر ه

چې ترهګرو ته مرستې او یا د پناه ځای ورکوي. ټول هیوادونه او ملتونه باید 

خپل انتخاب ښکاره کړي چې: زموږ سره دي او که د ترهګرو په څنګ کې 

دریږي. د بوش دا خبرو ډیر پراخ مفهوم درلودي ځکه نو دا جګړه د یو ټاکلي 

چې تر برید وروسته بریالیتوب اعالن  دښمن او یا یو هیواد په وړاندې نه وه

شي. د همدغې شیبې څخه باید امریکایان تیاري ولري چې د ترهګری او ښکیلو 

هیوادونو پر ضد جګړه دوامداره ده. د بوش دغه وینا د بوش د دکتورینو په نامه 

وبلل شول چې یو کال وروسته د یو سند په توګه د بوش د امنیتي ستراتیژي نوم 

 متن خپل کړي.  الندېپه 

د امریکایانو دښمنان یو ټاکلي ایډیالوژي، هیواد او یا شخص نه دي. دښمن » 

ترهګري ده، هر قصدي یا سیاسي کړنې چې تاو تریخوالي ولري او پرته د کوم 

 ۲۰۰۱دلیل څخه د بی ګناو خلکو د نابودی سبب کیږي، ترهګري ګڼل کیږي. د 

ش وویل: زموږ دښمني د اسالم سره نه ( نیټه وینا کې بو۲۰زکال د سپټمبر په )

بنسټپال ترهګر او هغه حکومتونه چې دوي ته مرسته ورکوي.  دا چې ده مګر

بوش په دقیق ډول لومړی تهدید د طالبانو څخه په نښه کړ: )طالبان باید په بیړه 

عمل وکړي، دوي باید ترهګر موږ ته وسپاري پرته له دي نه به دوي هم د 

 اخته شي.ترهګرو په سرنوشت 
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یو ورځ وروسته د جورج بوش پوځي پالن چې پر افغانستان به برید کوي، د 

 ۱۳5د مشرتابه په غونډه کې تایید شو. د جنرال ټومي فرانک   ۱۳4جنګي مرکز 

( نیټه ۲دقیق پالن )دښمن ته سزا ورکول( د جورج بوش له خوا د اکټوبر په )

ورکړل شو خو بوش وویل  منظور شو. د عملیاتو له پاره د الیتناهي سولې نوم

 چې باید مسلمانان تحریک نه شي. 

)فازه( درلودل. لومړی باید امریکا او مالتړي پوځونه  ېدغه پالن څلور دور

پاکستان او ازبکستان ته انتقال شي. ورووسته باید الوتکې، ځانګړي قوتونه او د 

القاعده ادارې پرسونل  د افغاني جنګیالو سره په ګډه همکاري د   ۱۳6څارګرې 

کمپونه او طالبانومهمې نقطې وویشتل شي. په دریم فاز کې باید امریکایان خپل 

پوځونه پیاده کړي او جګړه پای ته ورسوي. څلورم فاز کې پالن داسې و چې 

( تأمین شي. دا یوازې پوځي پالن و، امریکایانو ثباتامنیت او ستابلیتیت )

 م ولس د ژوند له پاره نه درلود.هیڅوخت د بیا رغوني پالن د افغانستان د عا

لومړی فاز چې پوځونه ځای پر ځای شي، سمدالسه پیل شو او وروسته بوش په 

طالبانو  .اخطار ورکړينیټه  (۶یوه راډیویې وینا کې طالبانوته د اکټوبر په )

چې ټول ترهګر تسلیم کړي، کمپونه یې وتړي او عملیات یې بند  يامکان درلود

 ورکړل شو خو د طالبانو څخه وخت تیر شو.کړي. څرګند اخطار 

په پاکستان کې د طالبانو سفیر، مال عبدالسالم ضعیف په یوه خبري کنفرانس کې 

چې امریکایان باید اسناد او شواهد  لدغه غوښتنې رد کړي او عالوه یي کړ

الدن په ترهګریز برید کې ګډون درلود. که  چې اوساما بن  يوړاندې کړ

ر وکړي نو طالبان به د القاعده مشر ونیسی او د اسالمي شریعت امریکایان دا کا

د قوانینو په رڼا کې د افغانستان په دننه کې محکمه کړي. د طالبانو پورته نظریات 

د امریکایانو له خوا په کلکه رد شول او پرته د کوم شرط یي د اوساما بن الدن 

 .لتسلیمول و امریکایانو ته وغوښت

د پر افغانستان باندې تر هغه وخت پوری چې اوساما بن الدن ، د امریکایانو بری

مړ او یا ژوندي نیول کیدي پرته د قید او شرط څخه بریالیتوب نه ګڼل کیدي. دا 

کافي نه وه چې طالبان د واک څخه لیري شي. امریکایي څیړونکو ډیرې هڅې 

                                                           
۱۳4 Commandentral C -  
۱۳5Tommy Franks -  
۱۳6CIA - په پاکستان البانو سفیر 
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ي توګه وکړي چې د نړۍ تر ټولو زیات تر تعقیب الندې ترهګر څیره په واقع

خلکو ته وروپیژني خو باید ووایو چې اوازې او خبري ډیري وي ولې واقعیتونه 

 .وډیر لږ و

، د سپټمبر ود ټیپ کستونه، ویډیوګانې چې د نوموړی پیغامونه ږغول شوی و

. په ثبت شوو ویډیو ګانو کې بن و( نیټې مخکې په ټوله نړۍ کې تیت و۱۱تر )

خوش څیره، د لوي ږیري او مالیم اواز  الدن ډیر خطرناک نه ښکاریدي. نري،

درلوونکي و، څه چې د نوموړی د خولي څخه راوتل، سړی غلط نه پوهیدي. د 

 . ونوموړي پیغام مسلمانانو ته د جهاد مکلفیت او د امریکایانو وژل و

د اساما بن الدن پالر محمد بن الدن چې د ودانیو جوړولو شرکت یي درلودی، 

شاهي کورنۍ سره یې ښې اړیکې درلودي. یوې تاریخي شتمنه کورنۍ وه او د 

زکال د پخواني  ۱۹۷۹پیښې د ځوان بن الدن په ژوند کې بدلون راوستي. په 

شوروي اتحاد پوځونه پر افغانستان را توي شول تر څو د خپلو مالتړو کمونستانو 

د حکومت ستنې ټینکي کړي او د اسالمپاله ډلو په مقابل کې جګړه وکړي. ځوان 

مسلمانان د ټولې نړۍ څخه د شوروي اشغالګرو سره د جهاد په موخه افغانستان 

زکال اوساما بن الدن د جهاد په نیت د شورویانو په مقابل  ۱۹۸۰ته والړل. په 

کې افغانستان ته وخوځیدي. په افغانستان کې د افغاني خدماتو دفتر د )مکتب 

د جذب له پاره یي اعالنونه خپاره  الخدمت( په نوم پرانیستي او د ځوانو مسلمانانو

موسیسې تر شاه عبدهللا یوسف  ېچې ځوانان په جهاد کې ونډه واخلي. د دغ لکړ

د ډیر محبوبیت څخه برخمن و، والړ کې اعظم چې د عربي مجاهدینو په مینځ 

دوو کسانو ګډ کار پیل کړي چې ځوانان جذب کړي. اوساما بن الدن د  وو. دغ

استوګنې له پاره د تریننګ په مرکزونو کې چې د پاکستان مجاهدینو د سفر او 

 ، د پیسو پیداکولو دنده واخیستله. واو افغانستان په سرحد کې واقع و

د افغانستان جګړه د امریکا او سړې جګړې )شوروي اتحاد( تر مینځ د جګړې 

 ۱۳۷له پاره ګټه ورڅخه اخیستل کیده. د امریکا څارګرې ادارې سی ای ای 

په واسطه د   ۱۳۸ګیالي د پاکستان د څارګرې ادارې، ای اس ای مجاهد جن

جګړې له پاره ټریننګ ورکاوه، وسلې او سټینګر راکټونه یې ورکول تر څو چې 

الوتکې او چورلکې په نسکوري کړي. ډیري کسان نظر لري چې اوساما بن 

الدن په عربي هیوادونو کې د جهاد له پاره چنده )پیسې راټولولي( کول ولې 
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 ۱۳۹جاهدینو ته لویدیزو هیوادونو هم مرستې ورکولي. الرس لویکه غاسموسن م

د ښۍ لیبرال ګوند )ژ: دا هغه کس دي چې تر اندریس فوک غاسموسن وروسته 

زکال کې د ښۍ اړخې لیبرال ګوند مشر دی  ۲۰۱۴صدراعظم شو خو اوس په 

ان ته زکال بیا صدراعظم شو( غړی په ځواني کې افغانست ۲۰۱۵او دا دی په 

والړی، مجاهدینو ته یي پیسي ورکړي او په افغاني جامو کې انځورونه ورسره 

 واخیستل. 

زکال شورویانو خپل پوځونه د افغانستان څخه ویستل، لس  ۱۹۸۹کله چې په 

کاله تنده جګړه شوی وه نو ځکه مجاهدینو هم په لوړه کچه د جګړې مهارتونه 

. په همدغه کال اوساما بن الدن وو او پر څو ډلو ویشل شوی وتر السه کړي و

په خپل مرکز کې د القاعده له پاره ډیر فعالیت وکړي او نوموړي د مشر مقام تر 

السه کړي. د نوموړی موخه دا وه چې د شرایطو څخه ګټه واخلي تر څو د جهاد 

چارې  ېله پاره قوتونه راټول کړي چې په راتلونکی کې ګټه ورڅخه واخلي. د د

. توله بهرني تربیه شوی مسلمانان مجاهدین وخپل خوښه ځوانان لږ نه وله پاره په 

خپلو هیوادونو ته ستانه شوه، خو په عامه توګه دغه مجاهدین په خپلو هیوادونو 

کې ښه استقبال نه شول. اوساما بن الدن هم خپل هیواد، سعودي عربستان ته 

امریکي پر ضد  والړی، نوموړي ویدیویي او عادي کستونه چې د جهاد او د

ویناوي ور په کښې ثبت شوی وي، هر ځای ږغول. نوموړي په خپلو ویناوو 

کې دا هم څرګندول چې امریکا په عربي هیوادونو کې ډیر نفوذ لري. د نوموړی 

کستونه د هغو مجاهدینو له خوا چې د افغانستان د جګړې څخه خپلو هیوادونو 

 ، په پراخه کچه تبلیغ شول.وته راغلي و

زکال کویټ اشغال کړي، اوساما بن الدن د عربستان  ۱۹۹۰ه چې عراق په کل

شاهي کورنۍ ته یو وړاندیز وکړی. نوموړی وویل چې زه غواړم خپل ملګري 

مجاهدین راټول کړم او کویټ د عراق د اشغال څخه ازاد کړم. ولې شاهی کورنۍ 

، امریکایي د اوساما وړاندیز رد کړ او په بدل کې د امریکا سره ملګري شو

پوځیانو ته یي په عربستان کې ځای ورکړي او شپږ میاشتي وروسته کویټ ازاد 

کړل شو. کله چې اوساما او د هغه ملګرو د عربستان د شاهي کورنۍ پر پریکړه 

چې کافرانو ته یي د عربستان په پاکه خاوره کې ځای ورکړی، اعتراض وکړی، 

)ژ:مانا تابعیت یي ورڅخه شاهي کورنۍ د هغه پاسپورت ورڅخه واخیست 

 واخیست(.
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زکال په اپریل کې د عربستان څخه  ۱۹۹۱اوساما بن الدن بریالي شو چې د 

وتښتي او د سوډان اسالمي حکومت ته ورشي تر څو د سوډان په مرکز خرطوم 

کې استوګنه پیل کړی. په سوډان کې اوساما د ملي اسالمي جبهې د مشر حسن 

کړ. اوساما بن الدن په سوډان کې کرنیزې  سره ګډ کار پیل  ۱4۰الطرابي 

 )زراعتي(، فابریکي او د ودانیو جوړولو )ساختماني( پروژي

تأسیس او د افغانستان څخه راغلو بیکارومجاهدو جنګیالیو ته یي کارونه ورکړل. 

نوموړي د منځني ختیز د ټولو بنسټپالو له پاره دتریننګ مرکز هم جوړ کړ. دا 

په افغانستان کې هم کړی و. سودان د وسلوالو بنسټپالو کار نوموړي لس کاله 

 مرکز شو.

د اوساما بن الدن بنسټپال، برید کوونکي او ورانونکي عقیدې نوي مسلمانان هم 

( کلنو کې د اسالمي هیوادونو ستونزې ۹۰ځانته راجلب کړل. په نوی یمو )

ت ، زیات وي. د ماشومانو د زیږدنې زیاتوالي او د مرګ و میر کمښ ېمشترک

ځوانان په راتلونکي کې چې د کار او وزګار پته نه وه، د تیاري سره الس او 

ګریوان کول. ډیر ځوانان مذهبي ښوونځیو )مدرسو( ته تلل چې دغو ځوانانو ته 

. یو شمیر نورو ځوانانو په تخنیکي او یا عمومي ود قران کریم حفظول ډیر مهم و

یا بهر کې پیل وکړي خو په ټولیزه توګه یي  زده کړو د خپلو هیوادونو په دننه او

د زده کړو څخه ګټور کار اخیستالی نه شوای. ډیر ځوانان به د راتلونکی څخه 

ناامیده شوه او په اسانی سره د اسالمي بنسټپالو عقایدو ښکار کیدل چې د اسالم 

نورعادي قوانین یي د پام څخه غورځول. همدغه علت و چې د اوساما بن الدن 

او نور مسلمانان د سستو او بایلونکو « تکفیري»نړۍ کې د  يتړي په اسالممال

مسلمانانو په نومونو شهرت درلودي. په دغه وخت کې نړۍ د بن الدن فعالیتونو 

زکال د فبوري په میاشت کې د امریکا د تجارتي ۱۹۹۳ته ځیرنه وه. خو د 

و. د انفجار  پارګنګ په یو موټر کې یو قوي بم ځای پر ځای شوی د ۱4۱مرکز

( تنو زیات ټپیان شول. د څیړونو په ۱۰۰۰په پایله کې شپږ کسان مړه او تر )

پایله کې امریکایي مقامات نتیجي ته ورسیدل چې د بم ایښوونکو او اوساما بن 

الدن تر مینځ تړاو شته. اوساما بن الدن د پیښې څخه بی خبري ښودل، خو دا 

و سبب شول چې ایا اوساما په پیښه کې موضوع د ډیرو بحثونو د راپورته کول
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چې د بم ایښوونکو څخه  والس درلودی که یا؟ ولې امریکایي مقامات باورې و

 یو هم اوساما بن الدن دي.

زکال کې د  ۱۹۹۴اوساما بن الدن د سعودیانو په سترګو کې اغزی شو او په 

دي سعودي تابعیت ورڅخه واخیست. دوه کاله وروسته امریکایان او د سعو

حکومت بریالي شول چې د سوډان حکومت قانع کړی چې اوساما بن الدن د 

خپل هیواد څخه وشړي. خو دوي و نه کوالی شواي چې د اوساما د تریننګ د 

مرکز د انتقال مخ و افغانستان ته ونیسي. هغه وخت چې شوروي پوځونه د 

ي. کله چې افغانستان څخه ووتل، افغانستان د کورنۍ جګړې په لمبو کې سوځید

مجاهدینو، شورویان د افغانستان څخه وشړل او وروسته یي افغان حکومت هم 

بوخت  وجګړ وونړاوه نو خپل په منځونو کې د واک پر ویش باندې په خونړی

. دا جګړه هغه وخت پای ته ورسیدل چې یو ځوان مال د افغانستان د جنوبي وو

انو مسلمانانو یو جنبش جوړ ختیزو برخو څخه د مال محمد عمر په نامه د ځوان

کړي او د طالبانو نوم یي ورباندې کښیښود. د دغه ډلې ډیر غړي د افغانستان او 

چې په مدرسو کې د قران  وپاکستان د سرحدي سیمو د قبایلو غریب ځوانان و

کریم زده کړې کړی وي. طالبانو د پاکستان د څارګرې ادارې د پوځي مرستې 

غانستان لویه برخه تر ولکې الندې راوستله. یوازې د په پایله کې ډیر ژر د اف

 افغانستان په شمال کې شمالي ټلوالي مقاومت وښودي.

کله چې اوساما بن الدن د افغانستان په خاوره کې پښه کښیښودل، یو بنسټپال 

اسالمي حکومت یي جوړ کړی چې د طالبانو د تعبیر په اساس د شریعت قانون 

ډیو د شریعت د راډیو په نوم ونومول شول چې ټول ورځ یي تطبیقولو. د کابل را

یې د قران شریف تالوت کولو. هر ډول انځور اخیستنه او انځور ځړونه منع 

شوه، نارینوو باید ږیرې پریښودلي واي، ښځې د ښوونځیو او کار تللو څخه منع 

شوې. ښځو یوازې کوالی شي د شرعي محرم سره بهر ته راووځي او باید 

ي کړي وي چې ټول بدن یي په کښې پټ وي. د مجرمینو جزا سنګسار بوغره ی

. طالبانو د اسالمي غورځنګ څخه مالتړ کولو او د واو یا په دار ځړول و

تریننګ مرکزونه یي جوړ کړل. د اوساما د راتلو سره سم د تریننګ ډیري 

وند مرکزونه د القاعده په واسطه کنترول کیدل او د نوو راجذب شوو طالبانو ژ

سخت وو. ټول ورځ د تریننک په مرکزونو کې د منډې، پروت، پر څنګو 

خوځښت، د کالشینکوف، دهشکې. السي بم، راکټ انداز او نورو پوځي وسایلو 

 په تمرین او زده کړه تیریدل.
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چې د تریننګ په وخت کې باید اسالمي قوانین مراعات  ونور قوانین یي څرګند و

ونځ ادأ شي. د وسلو او مرمیو څخه پرته د ښونکي شي او د ورځي پنځه وخته لم

د اجازې څخه ګټه اخیستل ممنوع و. باید د بستر روجایي ګانې او نورې جامې 

په اونۍ کې یو ځل ومینځل شي. د استوګنې سیمه پاکه وساتل شي او د تریننګ 

د مرکز څخه لیري والړ نه شي. هرډول سیاسي بحثونه، د نشه ای توکو څخه 

ستل او هر ډول جارو جنجال منع کړه شوي وو او هم ټول له وخته باید ګټه اخی

 د خوب کوټو ته والړ شي.

زکال یوه فتوا  ۱۹۹۸اوساما د څلورو نورو بنسټپالو اسالمي مشرانو سره په 

 صادره کړه:

هر مسلمان مکلف دي چې د امریکا او د هغوي د مالتړو اتباع ووژني، په » 

چې امریکایانو د  ودالیل یي دا و« ې چې امکان وی.هر هیواد او په هر ځای ک

زکال( له پاره  په سعودي عربستان کې پوځي اډه جوړه  ۱۹۹۱عراق د جګړې )

کړي ده چې مسلمانان وځپي، تیل یي غال کړي او د یهودانو دولت اسراییلو ته 

مرستې ورکړي چې د اوساما بن الدن په آند باید اسراییل د مځکې د کرې څخه 

د اوساما سره مرکه   ۱4۲ه شي. څو میاشتي وروسته  تلویزیوني شبکې محو

وکړه، نوموړی وویل چې ترهګری یوه وسیله ده چې د امریکایانو وحشتونه د 

عربانو او اسالم په وړاندې په ټپه ودروي. ژورنالسیت ورڅخه پوښتنه وکړه 

 چې عادي امریکایان هم باید ووژل شي؟ 

د امریکایي پوځیانو او عادي امریکایانو تر مینځ د اوساما ځواب داسې و: موږ 

توپیر نه کوو. دا زموږ موخه ده او وروسته یي د امریکا خلکو ته الندې پیام 

 ولیږي:

او غواړي چې اوالدونه یی ارام  يکه امریکایانو ته د دوي ژوند ارزښت لر» 

او ژوند ولري، دوي باید داسې حکومت وټاکي چې ملي ګټو ته ارزښت ورکړي 

د امریکایانو غوښتنې په عمل کې پیاده کړي نه دا چې د اسراییلو غوښتنې ورته 

. که دغه غیري عادالنه حالت دوام ومومي، ناچاره یو چې جګړه د ېو ېمهم

 امریکا خاورې ته انتقال کړو.
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( دقیقو په توپیر لومړی د کینیا په ۴زکال د اګست په اومه نیټه د ) ۱۹۹۸په 

دارالسالم کې د امریکا پر  ،ي او وروسته د تانزانیا په پالزمینهنایروب ،پالزمینه

سفارتونو ترهګریز بریدونه وشول. دا پیښې څه کم دوي مشاشتي د اوساما بن 

( امریکایان او ۱۲. په نایروبي کې )ېالدن تر مرکې وروسته رامینځته شو

څه د پاسه ، ووژل شول او و( تنه نور چې زیاتره یی د کینیا اوسیدونکي و۲۰۱)

.  وروسته اوساما د و( تنه ټپیان شول چې تقریباً ټول یي ملکي وګړي و۵۰۰۰)

افریقایانو د وژلو په تړاو په دفاع کې وویل چې په اسالم کې د اړتیا په صورت 

کې د دوي وژل هم اجازه شته. نوموړي څرګنده نه کړه چې د ترهګریزو بریدونو 

؟ خو موضوع یي هغه فتوا ته راجع کړل تر شاه د نوموړي اساسي الس و که نه

 چې مخکې ورکړل شوی وه.

د ولسمشر بل کلینټن په امر په افغانستان کې د خوست په شاوخوا کې د القاعده 

پر څو مرکزونو د راکټونو فیرونه وشول خو اوساما بن الدن و نه وژل شو او 

 هغه مرکزونه وروسته د القاعده لخوا جوړ شول.

د یمن هیواد د ادن سمندری   ۱4۳د امریکا پر جنګی کښتۍ  دوه کاله وروسته

ښار کې ځانمرګی برید وشو. امریکایانو بیا هم اوساما بن الدن تورن کړ چې 

 دغه برید یې تر سره کړی دي خو اوساما دا تورونه رد کړل. 

د اوساما بن الدن ترهګریز ګروپ یو کالسیک ګروپ نه و، په بدل کې داسې 

کې د نورو ترهګرو ګروپونو سره  په ځانګړی توګه په  ګروپ و چې په نړۍ

منځني ختیز او اسیا کې اړیکې درلودي. د امریکا له پاره لویه ستونزه دا وه چې 

 څنګه دغه ټول تیت و پرک ترهګریز ګروپونه وټکوي؟ 

سره د دي چې ځانګړې پوځي ځواکونه د اوساما بن الدن د نیولو له پاره افغانستان 

. دغه خطرناک ېل خو بیا هم د نیولو په تړاو یې ستونزې ډیرې وته ولیږل شو

، نو ځکه لویه ستونزه وه چې هغه پیدا کړو. وترهګر همیشه په خوځښت کې و

مخکی نوموړي د خپلو اړیکو له پاره د سټالیټ ټلیفون څخه ګټه اخیسته ولې د 

 دی له پاره چې موقعیت یي تثبیت نه شي نور یی دا کار نه کولو.

( نیټه پر افغانستان برید پیل کړ. ۷زکال د اکټوبر پر اومه ) ۲۰۰۱ریکایانو د ام

( هدفونه وویشتل شول. جورج بوش په یوه تلویزیوني ۳۱په لومړی برید کې )

                                                           
۱4۳USS Cole -  
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وینا کې وویل چې د امریکا پوځ زما په امر د القاعدې د ټریننګ پر مرکزونو 

بمونو اچونه پر ټولو پوځي او د طالبانو پر پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. د 

مرکزونو د رادار او نورو پوځي وسایلو د ړنګولو له پاره په جدي توګه دوام 

د امریکا پر تجارتي مرکز د ترهګریز برید څخه پنځه اونۍ وروسته د   وموند.

( نیټه د ازبکستان څخه والوتل او په ۱۹امریکا ځانګړی پوځونه د اکټوبر پر )

پر ضد د ځمکنۍ جګړې له پاره د افغانستان په خاوره پراشوټ کې د طالبانو 

کې کوز شول. یوه اونۍ وروسته د انګریزانو په سلګونو پوځونه هم افغانستان 

ته ورسیدل. دغو پوځي ځواکونو د شمالي ټلوالي په مالتړ د طالبانو پر ضد 

جګړه پیل کړه. شمالي ټلوالي د افغانستان د خاورې لس سلنه چې تاجیکان او 

، تر خپلې ولکې الندې درلودل. د شمالي ټلوالي ډیر جنګیالي د نیویمو وزبکان وا

. د ي( کلنو په جګړو کې د ظالمو او وحشي جنګیالیو په توګه شهرت درلود۹۰)

زکال د اکټوبر په میاشت کې شمالي ټلواله په حقیقت کې د افغانستان د  ۲۰۰۱

 خت شول.  بو وډیرکیو )اکثریت ( سره چې پښتانه و، په جګړ

د امریکا څارګرې ادارې، سی ای ای ارزونه وکړه چې شمالي ټلواله تقریباً 

( جنګیالي لري خو طالبان د خپل خوښو )داوطلبانو( په ګډون تقریباً ۲۰۰۰۰)

( جنګیالي لري. د دی سره چې د امریکا څارګرې ادارې د شمالي ۴۵۰۰۰)

بل کلینټن حکومت نه غوښتل خو د  ټلوالي د مالتړ له پاره پټ پالن جوړ کړی و

، وچې شمالي ټلوالې ته وسلې ورکړي. د جګړه مارو د جنایتو لست ډیر اوږد و

. د بلی وچې د نشه توکو د تجارت څخه بیا تر قتلونو پوری ور په کښی شامل و

خوا د دوي رښتینتوب په پیسو او ژوندي پاته کیدلو پوری تړلی وو. دوي کیدالی 

کې رانیول شوی وای، آن په بعضی حاالتو کې، طالبانو  شوای د پیسو په مقابل

هم دوي په پیسو رانیول. د امریکا حکومت جرأت نه درلود چې په دوي باور 

 وکړي.

نو ځکه د امریکا ولسمشر جورج بوش د مرستو  واوس شرایطو بدلون موندلي و

شین څراغ ورته روښانه کړي چې د طالبانو په مقابل کې د غشي کار ورڅخه 

 واخلي.

د لویدیزو هیوادونو د بم غورځونکوو الوتکو او ځانګړو پوځیانو په مرسته 

شمالي ټلواله وتوانیدل چې په لږ وخت کې طالبانو ته ماتي ورکړي خو په څنګ 

کې شمالي ټلوالي ډیر جنایتونه هم وکړل. نیول شوی طالبان او د القاعده غړي 

جګړه مارو یو قوماندان ډیره  په بیړه چارماري کیدل خو په ځانګړی توکه د
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پاملرنه ځانته جلب کړل. جنرال دوستم چې په ظلم او وحشت کې شهرت درلود، 

 مخالفینو ته یي ډیرې شکنجې ورکولي او وروسته یي وژل.

عیني شاهدان وایي چې په څه ډول نوموړي طالبان په کانتینرونو کې اچول، چې 

پر کانتینرانو ډزې کولي چې د لوږي او تندې څخه مړه شي او وروسته یي 

کسان هم له مینځه والړ شي. )ژباړن: هیره دي نه وي چې په دغه وژونو  يژوند

کې په نیغه د امریکا الس و، زما رایادیږي چې د کندوز د زندان په تړاو د 

امریکا د دفاع وزیر، رامز فیلډ د تلویزیون پر پرده وویل چې موږ دغومره 

 و، مانا یي دا ول چې باید ووژل شي. دا هغه زلمیان وزندانیانو ته ځای نه لرو

چې په خوښه او یا زور یوازې د طالبانو د سرتیرو دنده یي درلودل، چې د اټکل 

تنه دغه بی ګناه او ناخبره ځوانان د امریکا په مستقیم قومانده  ۵۰۰۰له مخې 

 ووژل شول، البته د شمالي ټلوالي ټولو مشرانو الس په کښي درلودي.(

خو په همدي ډول فهیم خان هم د مشهورو جګړه مارانو څخه و. نوموړي په خټه 

تاجک او د بی بند وباره جګړه مارو لوړ پوځي مشر و. د بشر د حقوقو د کمیټې 

زکلنو( په دوران  ۱۹۹۶ـ  ۱۹۹۲د راپور پر بنسټ د فهیم خان جګړه مارو د )

( ۱۱زکال د سپټمبر د ) ۲۰۰۱کې د عام ولس په وړاندې ډیر جنایتونه وکړل.  د 

نیټې څخه دوي ورځي مخکي د شمالي ټلوالي مشر، احمدشاه مسعود د القاعده له 

 خوا ووژل شو او پوځي ځای ناستي یي فهیم خان شو.

( نیټه شمالي ټلوالي د کابل ښار ونیوي او طالبان د افغانستان ۱۳د نوامبر په )

زکال د ډسمبر  ۲۰۰۱ته د جنوب خپل مرکز ته په شاه شول. دري اونۍ وروس

( نیټه طالبانو کندهار هم پریښود. په همدي توګه د طالبانو مشر مال محمد ۷په )

عمر د یو ارزانه چینایې موټرسایکل پر کونچوغه د کندهار د ښار څخه ووت. 

د امریکایانو او انګریزانو ګډ پوځي ځواکونه د ښار څخه بهر ځای پر ځای شول. 

واني والي )ژ:ګل اغا شیرزی( او حامد کرزي )ژ: خر د پپه همدي ډول د کندها

تنه ګډ قومي ځواکونه د کندهار پر لوري ور  « ۳۰۰۰»راتلونکي ولسمشر(، 

. د کندهار په تسلیمیدو او د مال محمد عمر په تښتیدو سره په افغانستان وروان و

کې د جګړې لومړی تاریخي پړاو پای ته ورسیدی. حامد کرزي )پښتون( د 

مړی لنډ مهاله )د افغانستان اسالمي جمهوریت( ادارې مشر وټاکل شو. ولې د لو

طالبانو د مشرانو اوهم د القاعدې د مشر، اوساما بن الدن او د هغه مالتړو د 

نیولو تالښ روان و خو جګړه اود هغوي واک پای ته ورسید. دا پروسه دومره 

 ړاندوینه کړی نه  وه. په بیړه پای ته ورسیدل چې امریکایي جنراالنو یي و
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بریالیتوب خبرونه خپرول،  ۍانو د بیړنایکله چې د ډنمارک مطبوعاتو د امریک

د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د ناټو د مشرتوب له پاره په نظر 

کې ونیول شو. جورج بوش د اندریس فوک غاسموسن د مالتړ څخه مطمین و. 

مرسته نه وه غوښتي  خو بیا هم اندریس سره د دي چې بوش د ناټو څخه پوځي 

فوک غاسموسن ته وویل شول چې د ډنمارک ځانګړي پوځي واحد ته په هلمند 

کې اړتیا شته چې د اوساما بن الدن او طالبانوپه نیولو کې کوم چې د جګړې 

 څخه تښتیدلي او پټ دي، مرسته وکړي.

ې د ځینو ګوندونو کله چې اندریس فوک غاسموسن تر ټاکنو وروسته هڅه کوله چ

سره حکومت جوړ کړي تر څو اکثریت تر السه کړي نو د ګوندونو سره یي ګډه 

غونډه جوړه کړه، د حکومت په پروګرام کې دقیقه پوښتنه دا وه چې: ایا تاسو 

 زما سره همږغي یاست چې افغانستان ته ځانګړي پوځي واحد ولیږو؟

سړي نه پوهیدي چې تایید دی ، ود اپوزیشن له خوا څخه ځوابونه روښانه نه و

یا رد.خو هغو ګوندونو چې صدراعظم حکومت ورسره جوړولو په څرګند ډول 

 یي د هوکي ځواب ووایه.

په دغه خاطر د حکومت د پروګرام بنسټ داسې »اندریس فوک غاسموسن وایي: 

کښیښودل شو چې ډنمارک د امریکایانو جدي مالتړ کوي، کیدالی شی چې 

تان کې د ثبات له پاره هم مرسته وکړو خو همدا شیبه د جورج وروسته په افغانس

بوش غوښتنې ته باید مثبت ځواب وویل شي چې ځانګړي پوځي واحد ولیږل 

 شي.

( نیټه د پارلمان په پرانیستونکي وینا کې ۴اندریس فوک غاسموسن د ډسمبر پر )

ړه. اندریس ( غړو ته د خپل ایډیالوژي په تړاو څرګنده وینا وک۱۷۹د پارلمان )

فوک غاسموسن ځکه ټاکنې وګټلې چې د ډنمارکي سیاست منځني الر یي ونیول 

نو ځکه یي د سوسیال ډموکراټانو وټونه ځانته راخپل کړل. په وینا کې نوموړي 

د رایه ورکولو ازادي د هر فرد حق وبولي چې بیروکراسې لږ شي او بهرني 

کې والړ وي او صدراعظم سیاست څرګند وي. ډنمارک باید په لومړې لیکه 

ډنمارک باید مسولیت واخلي چې په نړۍ کې ازادی او سوله »داسې بیان کړل:

تامین شي. نوموړی عالوه کړه چې د ډنمارک ارزښتونه د امریکایانو سره 

 «همږغې دي.

که ډنمارک د نړۍ د ستونزو د حل په خاطر خوځښت کوي دا په دی خاطر دي 

وند بنسټیز ارزښتونه لرو. موږ خپل ځینې چې موږ د حق او عدالت په اړ
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ارزښتونه رایګان السته راوړی نه دي. موږ د دغو ارزښتونو د په الس راوړولو 

له پاره مبارزه کړی ده او نورو د همدغو ارزښتونو د ساتلو له پاره چې 

ډموکراسۍ او ازادی ده، مبارزې ته دوام ورکړی دي. نو ځکه موږ د امریکا او 

هیوادونو سره د مرستې ږغ پورته کړي چې د نړیوالې ترهګری  نورو مالتړو

  پر ضد جنګیږو.

( کلن و، امریکی ته یي ۲۹زکال ) ۱۹۸۲کله چې اندریس فوک غاسموسن په 

سفر وکړی او هلته یي پوهنتونونه او ځیني نور علمي مرکزونه ولیدل نو د 

غي. که څه رونالد ریګن د سخت ښۍ اړخې بهرني سیاست تر اغیزې الندې را

هم اندریس فوک غاسموسن د ټاکنو په دوران کې د ډنمارک د سیاست منځنۍ 

الر واخیستل تر څو چې ټاکنې وګټي خو په حقیقت کې صدراعظم د جورج بوش 

 د ځان ساتي )محافظه کارانه( بهرنۍ پالیسي خوښه کړه.

وړاندې  د حکومت او د ډنمارک د خلکو د ګوند ګډ کار بنسټ د کډوالو د راتلو په

د کډوالي د قانون سختول او د کورنې سیاست په تړاو یو شمیر نورو مسایلو ، 

 ګډ دریځ جوړولو.

کله چې اندریس فوک غاسموسن په پارلمان کې د ډموکراسۍ او ازادی په تړاو 

ویناه کول، د ملل متحد کنفرانس د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړولو په 

 اړوند پای ته ورسیدي.

کنفرانس کې د شمالي ټلوالي استازو یوه اونۍ د راتلونکی حکومت د مشرتابه  په

، کنفرانس په پیترسبورګ کې چې څو کیلومتره د وپه تړاو تاوده بحثونه کړی و

 بن څخه واټن لري، په یوه قیمتي هوټل کې جوړ شوی و.

او د   ۱44د ملل متحد ځانګړی استازې د الجزایر اوسیدونکی لخدر ابراهیمي 

د غونډې مشرتوب په غاړه   ۱45لمان د بهرنیو چارو وزیر، جوشکا فیشر ا

درلودي. د شمالي ټلوالي برسیره دري نور ګروپونو هم په غونډه کې ګډون 

( تنه چې د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه ۱۱درلودي. د روم څخه د پښتنو استازي )

سطه د واک زکال کې د کودتاه په وا ۱۹۷۳. ظاهرشاه په ولخوا معرفي شوي و

او دریم ګروپ د  وڅخه لیري شوي و. دوهم ګروپ د پاکستان د کډوالو څخه و

کوپیرن څخه چې د ایران سره یي نژدی اړیکې درلودي، په غونډه کې ګډون 

. سره د دي چې طالبانو په جنوبي ودرلودي. یو مهم ګروپ رابلل شوی نه و
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مګر غونډې ته رابلل شوی  افغانستان کې د پښتنو په مینځ کې ډیر نفوذ درلودي،

 نه وه.

( نیټه اندریس فوک غاسموسن پارلمان ته وینا کړی وه، ۵کله چې د ډسمبر پر )

په سبا ورځ د بن په کنفرانس کې د افغانستان له پاره اجراییوي پالن جوړ شوی 

و. لنډه مهاله اداره باید جوړه شي چې په ګډ تفاهم اساسي قانون تصویب شي او 

د اګست په میاشت کې ولسمشریزې ټاکنې تر سره شي. دا څرګنده  زکال ۲۰۰۴د 

وه چې پرته د پښتون مشر څخه لنډه مهاله حکومت بریالي کیدای نه شي. د تاریخ 

، که شاهي او یا جمهوري نظام و، مشر یي وپه اوږدو کې پښتانه ډیره کي و

د په خوښه ( کلن حامد کرزي د امریکا او ملل متح۴۴پښتون و. په همدي خاطر )

چې شمالي  و( تنه و۲۹د لنډ مهالې ادارې مشر وټاکل شو. د حکومت غړي )

ټلوالي ته مهم مقامونه، د کورنیو چارو، د دفاع  او بهرنیو چارو وزارتونه 

ورکړل شوه. په رسمي توګه پریکړه وشوه چې لنډ مهاله اداره به د ډسمبر د 

 ته افغانستان اداره کوي.( نیټې څخه د ملل متحد د پوځي قواو په مرس۲۲)

چې د ډنمارک نوی  لد انګلیستان صدراعظم توني بلیر دقیقه اطالع نه درلود

صدراعظم په کوم ساعت د نوموړی دفتر ته را رسیږي. د ډنمارک صدراعظم 

ته په   ۱46( نیټه د انګلیستان د صدراعظم رسمي استوګنځای ۵د ډسمبر په )

ر وروسته توني بلیر هم راورسیدي او لندن کې ورسیدي. تر پنځه دقیقي انتظا

روغبړ یي سره وکړی، بخاري ته ودریدل او عکاسانو انځورونه واخیستل. تر 

یوه ساعت لږ زیات دواړه مشرانو د سهار په ناري باندې خبري سره وکړي. 

وروسته دواړه دروازې ته راووتلل او بیا یي السونه سره ورکړل. توني بلیر 

 اسموسن یي خبر لوڅو ته پریښودي.والړ او اندریس فوک غ

د ډنمارک صدراعظم وویل: موږ د سهار پر قهوه باندې ډیري په زړه پوري 

خبري وکړي چې د اوږدي دوستي سبب کیدای شي. نوموړی وویل: زه نوی یم 

او باید دلته شیان زده کړم. زه ډیر خوښ یم چې لومړی مشر توني بلیر و چې 

لیستان ته یي د راتللو بلنه راکړه. دا ډیر ښه ده چې ماته یي مبارکي راکړه او انګ

شخصي اړیکې ټینګي کړو او زه به هم په ښه وجه د ګډ بازار د مشرتوب په 

دوره کې د ډنمارک ګټو ته درسته پاملرنه وکړم. د افغانستان د جګړې په تړاو 

د تړلو دروازو شاته خبري وشوي. د اندریس فوک غاسموسن په نظرد توني 

مشرتوب د افغانستان په جګړه کې اغیزناکه و چې موږ )ډنمارک( یي هم بلیر 
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اماده کړو تر څو د ترهګري پر ضد جګړه وکړو. اندریس فوک غاسموسن 

 څرګنده کړه چې حکومت تیار دی چې په جکړه کې مرسته وکړي.

په همدغه شپه چې اندریس فوک غاسموسن دوباره کوپنهاګن ته راورسیدی، د 

رنیو اړیکو کمسیون ته یي د وعده شوي پوځي مرستې ټولې برخې پارلمان د به

له پاره د امریکا د فلوریدا  تمرینروښانه کړي. هغه ډنمارکي پوځی واحد چې د 

پوځي مرکز ته تللي و، حکومت ته یي اطالع ورکړل چې امریکا غواړي چې 

ن جنوب د ډنمارک پوځي واحد باید د ترهګری سره د مبارزې له پاره د افغانستا

ته )هلمند( ته واستول شي. د بهرنیو اړیکود کمیټې په غونډه کې وړاندیز وشو 

چې الوتکه او ځانګړي پوځي واحد باید تیار شي. په غونډه کې د دفاع وزیر  

هم ګډون   ۱4۸او د بهرنیو چارو وزیر پیر ستي میولر ۱4۷سوینډ ایج ینبیو  

 درلودي.

داپوځي عملیات »ګنده کړه چې:تر غونډې وروسته اندریس فوک غاسموسن څر

به تر هغه دوام ومومي چې القاعده او طالبان تارو مار شي او اوساما بن الدن 

ونیول شي. په دغه خاطر د حکومت مالتړ د پورته پوځي عملیاتو څخه اړین 

دي. د امریکایانو سره د بحث په نتیجه کې به څرګنده شي چې په کومه کچه 

 ډنمارک مرسته وکړي.

لمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د حکومت سره د پخواني د پار

 حکومت ګوندونو هم مالتړ اعالن کړي.

وویل   ۱4۹د سوسیال ډموکراټانو پخواني صدراعظم پاول نیوروف غاسموسن 

موږ پر خپل وعده ټینګ » چې موږ د پوځي عملیاتو په تړاو ورته نظر درلودي: 

 «له پاره چمتوالي لرو.یوو چې د ترهګري سره د مبارزې 

د سوسیال ډموکراټانو مشر، صدراعظم اندریس فوک غاسموسن ته بلنه ورکړه 

چې د ډنمارک پوځي مرستې باید د عام وګړو سره وي. ځکه اړینه ده چې په 

 افغانستان کې هر څه ژر بشري مرستې پیل شي.

ګیر دي د دي خبرو څخه څرګنده شوه چې سوسیال ډموکراټان په یو حالت کې را

چې د دوو بدو څخه باید یو انتخاب کړي. دا یوه عادی موضوع نه وه چې د 

                                                           
۱4۷Svend Aage Jensby -  
۱4۸Per stig Møller -  
۱4۹Poul Nyrup Rasmussen -  



۷5 
 

اندریس فوک غاسموسن د پریکړې څخه مالتړ وشي. که چیري سوسیال 

ډموکراټان په واک کې وای، څرګنده وه چې حکومت به د ملل متحد تر سیوري 

ته کړي وای الندې د لیږدوونکي )انتقالي( حکومت د ساتلو له پاره پوځي مرس

خو ځانګړي پوځیان یي د جګړې له پاره نه لیږل. اوس ډنمارکي پوځیانو دنده  

. خو ود افغانستان په جنوب کې د القاعده او طالبانو د جګړه مارو نیول او پلټل و

اوس سوسیال ډموکراټانو ومنل چې د ترهګري سره د مبارزې له پاره به 

 ږي.ځانګړی پوځي ځواکونه افغانستان ته ولی

 ۱5۰د سوسیال ډموکراټانو مخکني د بهرنیو چارو وزیر، موګنس لویکه ټافټ 

 د پریکړې څخه خوښ نه و.

موګنس لویکه ټافټ وایي چې د حکومت تر بدلون وروسته موږ ګوندي غونډه 

وکړه چې افغانستان ته څه ډول پوځي مرستې ورکړو. ما دالیل وړاندې کړل 

نګړي پوځیان ولیږو. د مشرتابه نورو چې دا به هوښیاره چاره نه وي چې ځا

غړو وویل چې امریکایانو د پوځي مرستې غوښتنه کړی ده او موږ د بل انتخاب 

 چانس نه لرو.

موګنس لویکه ټافټ وویل: زموږ له پاره دا یوه پرنسیپي پوښتنه ده چې د ډنمارک 

څومره  بهرني سیاست د نړیوالو فعالیتونو په تړاو څرګند وي او باید پوه شوو چې

. زما په آند ډنمارک باید د جګړې په لومړی لیکه کې ځای ونه ومخته والړ شو

لري. موږ باید د جګړي په وروستۍ لیکه کې د افغانستان د ثبات له پاره مرسته 

 ځکه د مخ راګرځولو چانس نه و. لبحثونو ګټه نه درلود ووکړو. خو دغ

یس فوک غاسموسن او یو موټي لست د اندر  ۱5۱یوازي سوسیالیست ګوند 

 ۱5۲وړاندیز رد کړي. د سوسیالیست ګوند د دفاعي چارو مسول، ویلي سویندل 

وویل: صدراعظم غواړي چې څرګنده کړی چې یو قوي شخص دي. که د پوځي 

 مرستو موخه  د بشري مرستو له پاره وي، موږ به یي ومنو.

ساتو  اندریس فوک غاسموسن د ډنمارک پخواني وعده چې د ملل متحد د سوله

ځواکونو سره به مرسته کوي، هم منل خو عالوه یي کړل چې ډنمارک به دوې 

پوځي دندې په افغانستان کې مخته بوزي. خو اندریس فوک غاسموسن د ډسمبر 
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( نیټه وویل په دغه شرایطو کې الزمه نه ده چې ډنمارک د ملل متحد د ۵پر )

اړتیا احساس شي، ښه  سوله ساتو ځواکونو سره مرسته وکړي، که دغه چارې ته

به وي چې د اسالمي هیوادونو پوځیان په افغانستان کې ځای پر ځای شي. همدا 

علت و چې ډنمارکي پوځیان د سختي جګړې له پاره د امریکایانو سره یو ځای 

د افغانستان په جنوبي سیمو کې تیاري نیوي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې 

، پوځي مشرانو،  سرتیرو او افسرانو ته اطالع تر غونډې دوي ورځي وروسته

چې د ازادي په نامه جګړه ایزو عملیاتو ته تیاري ونیسي. د پوځي  لورکړ

مشرانو په لیک کې تاکید شوی و چې د راتلونکو عملیاتو په تړاو باید ټول پټه 

خوله وي او عامو وګړو ته معلومات ور نه کړل شي. د عملیاتو له پاره تیاري، 

حال باید پټ وي، علت یي د عملیاتو  ې،نیټ ېکړي، او د عملیاتو د دقیقزده 

بریالي پای ته رسول او د اشخاصو د امنیت ساتل یاد شوي و.  هر څه باید په 

 بشپړه توګه پټ وساتل شي.

( نیټه د عملیاتي قوماندانی دفتر د دفاع ۱۱څلور ورځي وروسته د ډسمبر پر )

د هغه ګروپ د پاره مرسته په کار ده چې د » کل:وزارت د عملیاتو دفتر ته ولی

ته په کندهار کې لیږل کیږي. په لیک کې یادونه   ۱5۳امریکایانو پوځي مرکز 

 ۱54شوی و چې دغه پوځي ګروپ د دښمن د پیداکولو دنده لري او د الوتکې 

غوښتنه شوی وه چې پوځي ګروپ افغانستان ته ورسوي. دا چاره هغه وخت تر 

مارک پارلمان د پوځي ګروپ لیږل چې د امریکایانو سره به سره شوه چې د ډن

په جګړه ایزه عملیاتو کې ګډون کوي، پریکړه کړی نه وه. د پوځ په دننه کې د 

 تیاري نیول د پوځ د لوي درستیز په نظر پر ځای او اړین کار و.

نوموړی وایي چې موږ پوهیدلو چې ژر به پارلمان پریکړه وکړي او په بله ورځ 

ږ پوځ الوتنه کوي. موږ هر څه د پارلمان تر پریکړې څخه مخکې تیار زمو

 کړل.

د نوامبر په میاشت کې د هغه   ۱55د ښکاري ګروپ افسر، نورمن کریستینسن 

کورس مشر و چې د جنګي الوتکو پوځیان یی د کلنیو تمریناتو له پاره د کاروف 

ی ته نوموړ  ۱5۷. د ښکاري پوځ مشر وپه هوایی ډګر کې بوخت کړی و  ۱56
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ټلیفون وکړی چې یو ځل راشي او د یوې مهمې دندې په تړاو مشوره ورسره 

 کوي.

کې والړ. نوموړي   ۱5۸نوموړي د ښکاري پوځ مرکزي دفتر ته په البورګ 

ډیر باتجربه پوځي و چې د ملل متحد تر چتر الندې یي ډیري بریالي دندې تر 

یل: د امریکایانو سره کړي وي. کله چې د مشر دفتر ته ورسیدي هغه ورته وو

د پوځ مشر دلته و او زموږ مرسته یي په افغانستان کې وغوښتل، اوس به موږ 

 څه کوو؟ دلته دوي د سرتیرو پر شمیر او دندو په تړاو ډیري خبري وکړي.

( تنه پوځیان کافي دي خو مشر یي ورته وویل ۴۰ـ  ۳۰نورمن ورته وویل چې )

ري پوځیان د ملکي پرسونل په تدریس دا شمیره لږه ده. ستونزه دا وه چې ښکا

نو ځکه دغه شمیره به د ځانګړو پوځیانو په څنګ کې غیري فعال  وبوخت و

وای. خو نورمن مشر ته وویل چې د خپل صالحیت څخه کار واخله او هدغه 

کسان د تدریس په عوض ورکړل شوي دندې ته راوبوله. د شمیرې په تړاو ډیر 

وه چې نور پوځیان به هم په دغه بحث کې بحث وشو خو وروسته پریکړه وش

 .ړيکوګډ 

نورمن وایي وروسته  ما پر پالن کار کولو او پایله دا شوه چې د شنا پوځي واحد 

 و.کړهم په دنده کې را ګډ 

د دفاع وزارت مشرتابه نور پوځي واحدونه په خوځښت راوستل چې د امریکایانو 

ملل متحد د عادی عملیاتو له پاره سره په سختو عملیاتو کې ګډون وکړي او هم د 

 په کابل کې په دنده وګومارل شی. 

زکال د ډسمبر په میاشت کې د زري وسایطو د پرسونل مشر خپل  ۲۰۰۱د 

سرتیري مخکې د کرسمس څخه رخصتي ته واستول تر څو د کرسمس په شپو 

ورځو کې جګړه ایزه تمرینونه ورباندې وکړي. د پوځ لوي قوماندانې پوښتنه 

وله چې څه وخت یي پرسونل، افغانستان ته د لیږولو له پاره تیار دي؟ په بیړه ک

د سرتیرو د ټولولو چارې پیل شوي او وروسته صحي معاینات او واکسینونه باید 

خو اټکل  وشوی واي. د زري وسایطو مشر ته د عملیاتو جزییات څرګند نه و

به د ملل متحد تر چتر  یي کاوه چې د دوي سرتیري او په زرګونو نور سرتیري

الندې د انګریزانو د پوځي مشرتابه الندې عملیات وکړي. موخه دا وه چې په 
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( ۱۳۰کابل کې مهمې دولتي ودانۍ او هوایي ډګر وساتي. د ډنمارک څخه د )

تنو پوځیانو غوښتنه وشوه. پوځي دلګی تیاری درلودي که د ملل متحد تر 

 په لیکه کې مرسته وکړي.پروګرام الندې د سوله ساتو ځواکونو 

سوچ کولو چې راتلونکې دنده به ډیره په   ۱5۹د زده کړو افسر الرس یوهنسن 

 زړه پوري وي نو غوښتنه یي درلوده چې د افغانستان یوه نقشه ومومي.

الرس یوهنسن د کوپنهاګن په ښار کې د کتابونو پلورنځیو ته ورغلي تر څو یو 

ې وی. تر ډیرو هڅو وروسته د یوې ښه نقشه پیدا کړي خو یوازې عادی نقش

پلورنځي مشر په خپل ګدام کې په پرتلیزه توګه د افغانستان او کابل ښار ښې 

نقشې ورته پیدا کړي. نوموړي د روحي لحاظه دندې ته تیاري ونیوي. الرس 

یوهنسن پوهیدي چې کیدالی شي دنده یو څه خطرناکه وي په هر صورت د 

 کې یم. جګړې سیمې ته د تللو په حال 

خو الرس یوهنسن  وسره د دي چې د دوي د ټیم دنده د معلوماتو راټولول و

 تیاري درلودي چې د اړتیا په وخت کې په جګړه ایزو دندو کې ګډون وکړي.

د الرس یوهنسن په نظر د دوي پوځي ټولګي کوالی شوای چې جګړه ایزه 

 عملیات تر نورو پوځي واحدونو په ښه توګه تر سره کړي.

دغه ورځ د ډنمارک په پارلمان کې د ډنمارک ګډون په جګړه کې ډیر تاوده په 

بحثونه راوپارول. حکومت وړاندیز وکړي چې موږ ځانګړي پوځونه، ث 

جنګي الوتکه جګړې ته لیږو.   ۱6۱ ۱۶ترانسپورتي  الوتکه او اف   ۱۳۰۱6۰

دغه هغه پالن و چې د ډنمارک حکومت اته ورځي مخکي امریکایانو ته وړاندی 

ړي و. د پارلمان د بحثونو یوه شپه مخکې د امریکا سفیر سټوراټ بیرنیسټین ک

 په ډنمارک کې د ډنمارک صدراعظم ته د وړاندې شوي پالن هوکي وویل.  ۱6۲

د وړاندیز په تفصیل کې ویل شوی و چې د ډنمارک پوځي مرسته به په هغه 

ادارې  ځای کې میشت شي چې خطر به شتون ولري. د دفاع وزارت د څارګرې
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مسولینو ارزونه کړي وه چې په ټولیزه توګه د پوځي واحدونو پر ضد د تهدیدونو 

 او خطر درجه لوړه ده.

نور هیڅ چا شک نه درلود ي چې ډنمارکي ځانګړي پوځونه به په جګړه کې 

برخه وانخلي. د پوځونو دغه حالت د حکومتي ګوندونو او اپوزیشن تر مینځ 

ه کړل. د پارلمان تر غونډې څو ساعته مخکي د بحران او اختالفات رامینځت

سهار پر اته بجو حکومت د سوسیال ډموکراټانو سره  د موګنس لویکه ټافټ په 

مشری او د کیڼ راډیکال ګوند د غړو سره د نیلس هیلویګ پیټرسن په  مشری 

، بحثونه پیل کړل. البته په غونډه وچې دواړه د بهرنیو چارو پخواني وزیران و

وسیال ډموکراټانو مشر پاول نیوروف غاسموسن او د کیڼ اړخه راډیکال کې د س

هم ګډون درلودي. دواړو ګوندونو د حکومت د   ۱6۳ګوند مشرې ماینه یلوید 

وړاندیز سره مخالفت وښودي او څرکنده یي کړه چې حکومت ترجیح ورکړي 

یي عملیاتو کې برخه واخلي او انتظار ۱64 «دایمي ازادي»چې د امریکایانو په 

و نه کړي چې د امنیت شورا په نژدي راتلونکې کې پریکړه کوله چې د ملل 

متحد سوله ساتي پوځي واحدونه کابل ته د هیواد دثبات او سولې ساتلو له پاره 

ولیږي. په حقیقت کې دوي ورځي وروسته د انګلیسانو حکومت باید د ملل متحد 

له پاره یي د سوله ساتو په هغه کنفرانس کې ګډون کړی واي چې د افغانستان 

ځواکونو په تړاو پریکړه کوله. سوسیال ډموکراټانو او کیڼ اړخه راډیکال 

ګوندونو هیله درلوده چې د ډنمارک حکومت باید انتظار ایستلي وای چې د ملل 

متحد د پوځونو اړتیا څرګنده شوی وای. دواړو ګوندونو څرګنده کړه چې د 

دا چې حکومت پریکړه کړی ده چې ډنمارکي ډنمارک پوځ محدود امکانات لري، 

پوځیان به د امریکایانو سره اوږه په اوږه په سخته جګړه کې برخه اخلي نو 

چانس ډیر لږ و چې د ډنمارک پوځ به دومره امکانات ولري چې د ملل متحد د 

سوله ساتو پوځونو سره هم برخه واخلي. په همدغه وخت کې دفاع وزارت د 

( میلیونو کرونو ته جګه کړی وه ۴۵۲وده کې کلنۍ بودجه )دوو تیر کلنو په م

کوم چې پارلمان په اضافي توګه ورته منظور کړی وه. د پخواني حکومت 

ګوندونو غوښتل چې د ملل متحد تر بیرغ الندې د بشري مرستو او سوله ساتو 

ځواکونو کې مرسته وکړي چې د ډیرې مودې څخه د ډنمارک په کلتور بدل 

ه ګوندونو ځانونه تر فشار الندې احساسول ځکه پخواني صدراعظم شوی دی. دغ

پاول نیوروف غاسموسن د خپل حکومت په وخت کې د امریکایانو سره وعده 
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 کړی وه چې د امریکایانو سره تر وروستۍ شیبې مرسته کوي.

اندریس فوک غاسموسن ښه په یاد کې پاته دی چې د اپوزیشن سره یي چې د 

نه پوهیږم چې سهار د وخته وه او » ه وه، غونډه درلوده:پریکړې څخه ناراض

ما اپوزیشن ګوندونو ته « که دا چې ټاکنې بایللی وي، خو مزاج یي جوړو نه و.

او ځانګړي  ومعلومات ورکړي چې حکومت پریکړه کړی ده چې وړاندیز ومنو

)د ډنمارک د خلکو   ۱65پوځیان ولیږو. دا پریکړه ځکه ما وکړه چې پیا کیسکو 

 ګوند( مشري ومنل چې د پوځیانو لیږل ښه دي.

د اپوزیشن ټولو غړو، نیوروف، یلوید، موګنس او نیلس هیلویګ  ځانونه یو او 

 بلې لورې ته کول تر څو ځان د دغې پریکړې څخه ځانونه خالص کړي.

کله چې د اپوزیشن ګوندونو مشران د صدراعظم د کوټې څخه ووتل، اندریس 

و چې د دغو دوو ګوندونو )سوسیال ډموکراټانو او  فوک غاسموسن باوري نه

کیڼ لیبرال( ګوندونو موافقه د سرتیرو په استولو کې د ځان سره لري نو ځکه 

 خپله پریکړه یي پرته له دوي څخه وکړه.

اندریس فوک غاسموسن وایي چې موږ پخوا هم پوهیدلو چې بشپړ اکثریت به 

ه شي نو ځکه مو په حکومت کې زموږ سره د سرتیرو په لیږولو کې همږغې ن

 د شاملو ګوندونو سره خبري کړي وی چې په هر صورت به سرتیري لیږو.

( ورځي وروسته ۲۳نوی صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن تر ټاکنو یوازې ) 

د ډنمارک د بهرني سیاست د لسګونو کلنو دود مات کړی. په دی مانا چې پرته 

ون وکړي. خو صدراعظم دغه موضوع د لوي اکثریت څخه یي په جګړه کې ګډ

د ځان سره پټه وساتل، عام ولس او اپوزیشن ته یي په همدا شیبه او وروسته هم 

هیڅ معلومات ور نه کړ. دا موضوع تر هغه وخت پوري پټه وه چې یو نیم کال 

 وروسته د عراق جګړه پیل شول.

په کمیټه کې ( نیټه د پارلمان د بهرنیو اړیکو ۱۳زکال د ډسمبر پر ) ۲۰۰۱د 

 سوسیال

 ومني. ناخوښيډموکراټانو او کیڼ راډیکل ګوندونو د صدراعظم وړاندیز په 

اندریس فوک غاسموسن وایي: زه فکر کوم چې مخکنې صدراعظم، پاول 

نیوروف غاسموسن ځان مجبور ګڼې چې پریکړه ومني، ځکه هغه د خپل 

د بهرنیو چارو  صدرات په وخت کې ورته وینا کړی و. تخریشکوونکي دا و چې

( ۱۷:۲۵پخواني وزیر، موګنس لویکه ټافټ د پارلمان په غونډه کې د ماښام پر )
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چې دغه پریکړه ومنو،  وبجې د سټیج سرته پورته شو او داسې وویل: موږ اړیو

مګر ښه به دا وای چې موږ ډیر زور د عملیاتو پر هغه برخه اچولی وای کوم 

 سره تړاو لري. چې په نیغه د بشري ناورین د مخنیوي

خو سیاسي مجبوریت د  و)ژ: پورته دوه ګوندونه د جګړې سره سخت مخالف و

 .(وجګړې منلو ته اړ کړی و

د کیڼ راډیکل ګوند سیاسي مشر، هیلوي پیټرسن هم نیوکه درلوده، ویي 

زموږ د ګوند په استازیتوب باید څرګنده کړم چې د ډنمارک پوځیان باید د »ویل:

تابه الندې د افغانستان د ثبات په راوستلو کې برخه واخلي انګریزانو تر مشر

ځکه د دغې پروسي مهارت موږ ډنمارکیان لرو، کله چې موضوع د سوله ساتو 

ځواکونو وي موږ په بشپړه عالقه برخه په کښی اخلو ځکه د کلنو څخه دا ډول 

 چارې په دود راته پاته دي. 

ه وټاکل چې راتلونکي ډیر کلونه به پارلمان د بهرنۍ پالیسې په اړوند نوی کرښ

د ډنمارک پر بهرني سیاست اغیزه ولري. د ډنمارک د خلکو ګوند د لومړی ځل 

له پاره د ډنمارک پر بهرني پالسیي اغیزه وښوده. دغه ګوند د لومړي ځل له 

پاره د سرتیرو د لیږولو په موضوع کې ګډون وکړی په داسې حال کې چې 

لیږلو سره د بالکان هیوادونو ته مخالفت وښودي. د  نوموړی ګوند د پوځیانو د

نوموړی ګوند نظر همیشه دا و چې د ډنمارک پوځ باید د ډنمارک سرحدونه 

وساتي. دا ګوند په پیل کې د ښۍ اړخوو ګوندونو د حکومت جوړولو مالتړ 

اعالن کړي، یانې په کورنې سیاست کې راښکاره شوو خو دا ځل یي بهرني 

مونه ورواخیستل. همدا علت و چې د نوموړی ګوند مرستیال او سیاست ته هم ګا

په پارلمان کې سټیج ته جګ شو   ۱66د بهرنیو چارو مسول پیټر سکووروف 

او د موګنس لویکه ټافټ په مقابل کې سخت دریځ خپل کړي. سوسیال ډموکراټانو 

ته یي ور په زړه کړه چې په اتیایمو کلنو کې د ناټو سره د پوځي همکاریو 

خالفت کاوه. نوموړي وویل چې اوس بیا سوسیال ډموکراټان خپل زاړه سیاست م

ته ورګرځیدلي دي، دغه تور داسې و، لکه پر ټپ چې مالګه ودوړوي. سمدستي 

موګنس لویکه ټافټ سټیج ته پورته شو او څرګنده یي کړه چې موږ زاړه وخت 

 ته نه ګرځوو.
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( کلنو ۹۰اسموسن په نیویمو )د سوسیال ډموکراټانو صدراعظم، پاول نیوروف غ

کې ډیره هڅه وکړه چې تیر کلونه هیر کړي او د ناټو د پوځي عملیاتو څخه 

 مالتړ وکړي.

د سوسیال   ۱6۷او د همدغه ګوند مشرې، پیا کیسګورډ  پیټر سکووروف

ډموکراټانو ځپلو او بی اعتبار کولو ته دوام ورکړې او دوی یي تورن کړل چې 

ی باوره ګوند دي. د ډنمارک د خلکو ګوند تالښونه د په بهرني سیاست کې یو ب

دي له پاره و چې د حکومت سره یو ګډ بالک جوړ کړي. پیټر سکووروف اوس 

وایي چې سوسیال ډموکراټان د ټاکنو تر بایللو وروسته وارخطا ښکاریدل نو 

ځکه یي د پوځي مرستو څخه ځان ګوښې ته کولو. همدغه علت و چې اندریس 

هڅه وکړه چې زموږ مالتړ تر السه کړي تر څو اکثریت یي  فوک غاسموسن

خپل کړي وي.  دغه ستراتیژي د دي باعث وګرځیدل چې د ډنمارک د خلکو 

ګوند خپل سیاست د ډنمارکي پوځ په تړاو، بدلون ورکړي او د پوځ رول یې په 

 نړیوالو کړکیچنو کې ومني.

ځ د هیواد دننه او د پیټر سکوروف وایي: موږ پخوا غوښتل چې د ډنمارک پو

خپلو سرحدونو ساتنه وکړي، کله چې د سپټمبر ترهګریزه پیښه رامینځته شوه، 

موږ هم اړینه وګڼله چې د امریکا او ناټو تر څنګ ودریږو او پر امنیتي سیاست 

 مو بیا غور وکړي.

موګنس لویکه ټافټ وایي په پیل کې مې د پیټر سکوروف حمله پر سوسیال 

 ې ګڼلي وې وروسته وپوهیدلم چې هغه جدي دي.ډموکراټانو ټوک

د ډنمارک د خلکو ګوند ته چې د حکومت سره د یوځای کیدلو چانس السته 

ورغلي، ناڅاپه یې بریالیتوب تر سترګو شوو. دوي غوښتل په ټوله پروسه کې 

بشپړ ګډون وکړي او اعالن یي کاوه چې راشئ زموږ سره یو ځای شئ. ژر به 

 په یوه سیاسي واقعیت بدل شي.دا په پارلمان کې 

د کیڼ راډیکال ګوند غړی او پخواني د بهرنۍ چارو وزیر، هیلوی پیټرسن د 

ډنمارک د خلکو د ګوند د نوي ستراتیژي څخه یو څرګند واقعیت ته په الندې 

 توګه ورسیدي:
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زکال د ډنمارک پوځي ګډون د دي له پاره و چې دسربیان وحشیانه ۱۹۹۹په » 

وو پر ولسونو ودروي ځکه مسلمانان یي په بیرحمۍ وژل نو ځکه بریدونه د کوس

د ډنمارک د خلکو ګوند د پوځ د ګډون سره مخالفت وکړي. اوس په افغانستان 

کې موضوع بله بڼه لري. په افغانستان کې مسلمانان ځپل کیږي ځکه بنسټپالو د 

یږي نو د امریکا پر تجارتي مرکز برید کړي دي. دا چې دا ځل مسلمانان ځپل ک

ډنمارک د خلکو ګوند د ډنمارک د پوځ ګډون اړین ګڼي. یو ځل موضوع په ښه 

روښنایې کې وڅیړئ. د لویدیز جګړه د مسلمانانو پر ضد د ډنمارک د خلکو د 

 «ګوند پر طبعیت جوړه راغله.

( ډسمبر څخه چې په پارلمان کې ۱۳د سوسیال ډموکراټانو تر مینځ مخکې د )

. لویه لپه داخلي غونډو کې  ډیر تاوده بحثونه وشو  موضوع وړاندې کیدل،

پوښتنه دا وه چې ګوند په ټولیزه توګه د اندریس فو ک غاسموسن وړاندیز په 

جګړه کې د ګډون له پاره د امریکایانو تر څنګ ومنئ که یا؟ د سوسیال 

وایي: موږ په یوه لومه   ۱6۸ډموکراټانو د دفاع پخواني وزیر جان تریوبورګ 

یل شوو، ځکه تر ټاکنو مخکې )د ټاکنو څخه څو اونۍ تیری شوی وي( کې راښک

زموږ د حکومت مشر، پاول نیورف غاسموسن د امریکا بشپړ مالتړ اعالن کړي 

و. په دومره لنډه موده کې د آس بدلول څه اسانه چاره نه وه. موږ نور امکانات 

ره نه درلوده. نه درلودل او پاول نیوروف غاسموسن هم په هغه وخت کې بله چا

نوموړی عالوه کوی کله چې زموږ ګوند اپوزیشن ته والړي، نو د موګنس لویکه 

ټافټ او پاول نیوروف غاسموسن د عقایدو بنسټیز توپیر د امریکا په تړاو ډیر 

 شدت وموندي. 

د سوسیال ډموکراټانو د دفاع پخواني وزیر جان تریوبورګ په یاد کې پاته دي 

کې دغه بحثونو څو کلونو دوام درلودي. مهمه پوښتنه دا وه چې: د ګوند په دننه 

چې موږ هغه سیاست ته د امریکا په تړاو دوام ورکړو کله چې د حکومت واک 

 ؟ او که په یوه لږه کچه د امریکا ضد سیاست خپل کړو؟ومو په الس کې و

د ښۍ لیبرال ګوند مشر او صدراعظم اندریس فوک غاسموسن هم د ډنمارک د 

د ګوند د مالتړ څخه حیران و. نوموړي فکر کولو چې د ترهګری پر ضد خلکو 

په مبارزه کې به یو پراخ اکثریت د سوسیال ډموکراټانو او کیڼ راډیکال ګوندونو 

 په ګډون رامینځته شي.

                                                           
۱6۸Jan Trøborg -  
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د صدراعظم مشاور، مایکل کریستنسن وایي: پاول نیوروف غاسموسن په جال 

صدراعظم و، وعده کړی وه چې د کې ښکیل و ځکه هغه لږ موده مخکې چې 

امریکا سره به په ټوله پروسه کې ملګری وی. اندریس فوک غاسموسن ګومان 

نه کولو چې د ډنمارک د خلکو ګوند به د بهرنیو چارو په پالیسي کې زیات 

 مهارت لري. 

چې په   ۱6۹د پارلمان د بحثونو په جریان کې د دفاع وزیر، سوین ایج ینسبیو 

هرنیوو چارو د وزارت سرپرستي هم کول، د موګنس لویکه عینې وخت کې د ب

موږ نه شو کوالی چې په کافي اندازه »ټافټ د ارامولو له پاره داسې وویل: 

چې موږ هلته  وبشري مرستې وکړو، تر څو چې په بشپړه توګه باوري نه شو

پوره مسلط یوو. نوموړی وایي چې ما موګنس لویکه ټافټ مطمینه کړي چې 

ونه به د بشري مرستو په تړاو هڅه وکړې تر څو چې بشري مرستې زموږ پوځ

 «په ښه توګه ورکړل شي.

(بجې وړاندیز د پارلمان د ۱۸.۴۵نژدي دوه ساعته بحث وشو او د ماښام پر )

دفاعي چارو د کمیسون له خوا تر بحث الندې ونیول شو. په عادی توګه یو 

ندې ونیول شي مګر د حکومت وړاندیز باید دوه ځله په پارلمان کې تر بحث ال

بیړه وه چې وړاندیز ومنل شی ځکه د حکومت له نظره د افغانستان موضوع 

 ډیر ارزښت درلودی.

( بجو وخت ورکړي چې خپلې پوښتنې ۲۳د دفاعي چارو کمیټې ته یي د شپې تر )

وړاندې کړي. حکومت ونه کوالی شواي چې وخت مراعات کړي نو ځکه د 

( بجو په شاوخوا کې ۴ې پوښتنې نژدې سهار وختي د )وړاندیز په تړاو ټول

وړاندې شولي. لنډیز دا دي چې د فاعي چارو د کمسیون ډیر غړو د ډسمبر پر 

 ( نیټو خوب و نه کړي.۱۴( او )۱۳)

د وړاندیز د   ۱۷۰د یو موټي لست د ګوند د مشرتابه غړي، کیلد البیرټسټن 

کار د بیړې په وجه کښته  تصویب په دوهمه دوره بحث کې وایي چې د پارلمان

درجې ته ورسیدي. د وزیرانو د ډلې څخه  یوه وزیر په کمیټه کې ځواب ووایه 

                                                           
۱6۹Svend Aage Jensby -  
۱۷۰Keld Albrechtsen -  
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چې وروسته یي رغنده رول درلود. هغه وویل چې ډنمارکي پوځیان مکلف دي 

 چې په جګړه کې د ژینو الندې قوانین مراعات کړي.

یلو څخه تر ممکنه په دا ډول النجه کې دواړه لوري مکلف دي چې د پوځي وسا 

وسه په محدوده کچه ګټه واخلی. ټول هغه پوځونه چې د امریکایانو په مالتړ په 

جګړه کې برخه اخلي د دغو قوانینو په رعایت مکلفیت لري. په همدي ډول 

ډنمارکي او نور پوځیان چې په جګړه کې ښکیل دي د ژینوو د قوانینو څخه د 

 ه کوالی شي.ځان ساتلو د حقوقو په تړاو ګټه پورت

عات کوي. اموږشک نه درلودي چې ډنمارکي سرتیري د بندیانو سره قوانین مر

چې حکومت به بندیان  لد شپې په غونډه کې وزیر ګرانټي راکړ بر سیره پر دي

هغو هیوادونو ته نه ورکوي چې د شکنجه کولو او د مرګ د سزا خطر وي. 

قضاوت وکړي ځکه ډنمارکي  ډنمارکي پوځیان نه غواړي چې د بندیانو په تړاو

پوځونه د امریکایانو تر مشرتابه الندې عملیات مخته وړي. په حقیقت کې ورکړل 

شوي ګرانټي په عمل کې کوم مفهوم نه درلودي. دا هم اسانه خبره نه وه چې 

ډنمارکي پوځونه جګړې ته لیږل کیدل خو وروسته څرګنده شوه چې د امریکایانو 

 .ود بندیانو په ساتلو کې بنسټیز توپیر موجود واو ډنمارکیانو تر مینځ 

( بوش د جګړې د پیل امر ورکړ او امریکایان به ترهګر تر ۱۳د نوامبر پر )

عدلي تعقیب الندې ونیسي، دغه امریې نوي حقوقي قوانین د ترهګرو سره د 

مبارزې په تړاو په غیږ کې درلودل. یانې پټه امریکایي محکمه چې امریکایي 

. د محکمې پر پریکړه د دوباره شکایت حق موجود نه و، وي قاضیان وافسران ی

 او کوالی یي شوای چې مجرمین اعدام کړي.

بوش وویل چې د ترهګرو په تړاو موږ نه شو کوالی چې د عادي مجرمینو په 

 ډول پر اسنادو او شواهدو پریکړه وکړو، ځکه په عمل کې دا چاره ناشوني ده.

انو په بیړه د بوش پر پریکړې اعتراض وکړي. د حقوقو په امریکا کې حقوق پوه

د نورو سلګونو حقوق پوهانو په مالتړ وویل چې د بوش   ۱۷۱پروفیسور، یلې 

پریکړه د امریکا د اساسي قانون او د ژینو د کنوانسیون سره په مخالفت کې ده. 

بحثونه دومره تاوده شوه چې تر ډنمارک پوری هم راورسیدل، دوو مشهورو 

                                                           
۱۷۱Yale -  
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د بوش د پټې پوځي محکمې   ۱۷۳او بیرلینګسکه ټیدنده   ۱۷۲اڼو پولیټکن ورځپ

 څخه واټن ونیوي.

په پورته توګه د بندیانو په تړاو پریکړې عادي عدلي قوانین تر پښو الندې کوي، 

حتی په امریکا کې بنسټپالو ځان ساتو )محافظه کارانو( هم د توپک د ډزو په 

 ل.کړڅیر د اعتراض اوازونه جګ 

( نیټه ولیکل: پوهیږو چې چې لویدیز ۱۸ورځپاڼې پولیټکن د نوامبر پر ) ډنمارکي

( نیټې وروسته د ۱۱هیوادونه په جګړه کې دي، پوهیږو چې نړۍ د سپټمبر تر )

پخوا په څیر نه ده، خو غوښتنه دا ده چې ځینې سخت شرایط د امنیت په تړاو د 

ې په توګه بدلونونه منلو وړ نه دي. برعکس هر څه بدلون نه دی کړی، د بیلګ

په افغانستان کې جوته کوي، چې د ترهګری پر ضد د جګړې وروسته هم یو 

ورځ راتلونکي ده. په دغه ورځ باید د لویدیزو هیوادونو ارزښتونه په ځانګړی 

ډول د بشر حقوقو ته د درناوي بشپړ مراعات شوی وي او کومه صدمه یي نه 

ي چې لویدیزو او په ځانګړي توګه )ژ: په خواشینۍ باید وویل ش وي لیدلي.

امریکایې پوځونو داسې ضد بشري کړنې وکړي چې افغانان ال څه د نړۍ تاریخ 

 به یې هم هیر نه کړي.(

اته ورځي وروسته ډنمارکي ورځپاڼې بیرلینګس ټیدنده ولیکل: موږ هیله درلوده 

ي: دا به چې امریکایان به افکارو ته بدلون ورکړي او یو مناسبه پریکړه به وکړ

بدبختي وی چې اوساما بن الدن او د هغه سړي په دي ډول مجازات شي چې 

 نورومونه له نظره څخه ورغځول شي. زموږ د ټولنې ډموکراټیک 

د لویدیزو هیوادونو تمدن باید نورو ته څرګنده کړي چې دښمنانو ته هم د عادالنه 

لویدیزو هم په محکمې امکانات ور کوي. )ژ: د افسوس ځای دا دي چې تاسو 

عمل کې وښودل چې امریکایانو ستاسو په مالتړ د نړۍ په تاریخ کې بیساري 

جنایتونه وکړل. داسې ښکاري چې ستاسو ډموکراټیک ارزښتونه یوازې ستاسو 

 د خلکو له پاره په پام کې نیول کیږي، د نړۍ نور ولسونه بی ارزښته ګڼئ.( 

                                                           
۱۷۲Politiken -  
۱۷۳Berlingske Tidende -  
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او کیڼ راډیکال ګوندونو د نیوکو او  د پارلمان په غونډه کې سوسیال ډموکراټانو

اختالفونو سره سره، د وړاندیز مالتړ اعالن کړي خو سوسیالیست او یو موټي 

 ګوندونو مخالفت وښودي.

داسې پوښتنه وکړه: ایا پارلمان   ۱۷4د سوسیالیست ګوند مشر ویلي سوینډال 

څ مکلف دي چې سرتیري داسې جګړې ته ولیږي، چې په دنده او موقعیت یي هی

معلومات نه لرو؟ یوازې دومره پوهیږو چې د امریکایانو تر امر به الندې وي. 

 ایا د پارلمان اکثریت لږ سوچ کړي دي چې پر کومو شرایطو پریکړه کوي؟ 

د یوې وړاندوینې سره رامخته   ۱۷5د یوموټي ګوند یو مشر، کیلد البریشتسن 

ري، د پرمختګ په ځ جریان لنروانه جګړه چې د مختلفو ګروپونو تر می»شو: 

حال کې ده. قوی احتمال شته چې جګړه به ډیره اوږده او په کورنۍ جګړه بدله 

شي. په خواشینۍ باید ووایم چې په وروستیو لسیزو کې دا جګړه په دود بدله 

شوی ده. نو ځکه زه فکرکوم چې د ډنمارکي پوځیانو ګډون به نوي ویټنام 

اوچتوي، باید زما وړاندې شوی نظر  ازمویي. تر څو تاسو د رایه ورکولو الس

په پام کې ونیسي. )ژ: وړاندوینه سل په سل کې رښتیا شول او سیاستوال اوس 

 باید خپل ولس ته ځواب ووایي.(

وړاندوینه د دفاع د وزیر له لوري د میز څخه لیري وغورځول شوه. هغه وویل 

ت یي ومني، چې د ټولو هغو ګوندونو څخه چې زموږ مالتړ یي وکړي او مسولی

مننه کوم او درناوي ورته لرم. ټول هغه ګوندونه چې مخالفه رایه یي ورکړه، 

 درناوي نه ورته لرم.

( ساعته بحث وشو چې وروسته وټونه واچول ۱۹په پارلمان کې پر وړاندیز )

شول. سوسیال ډموکراټانو، ځان ساتو )کنسرویټوو(، ښۍ لیبرال، د ډنمارک د 

هخلکو ګوند، کیڼ راډیکا .  ۱۷6ل او عیسوي ګوندونو مثبته رایه ورکړ

سوسیالست ګوند، یو موټي لست او د سوسیال ډموکراټانو دوو غړو، ټامس 

)ژ: دا چې موضوع تاریخي   ۱۷۷ادیلسکوواو لیسا میتیسن منفي رایې ورکړي

                                                           
۱۷4Villy Søvndal -  
۱۷5Keld Albrechtsen -  
۱۷6ti, Radikal venstre, Socialdemokrater, Konservative, Venstre; Danske Folkepar - 

Kristeligt Folkeparti 
۱۷۷SF, Enhedslisten, Thomas Adelskov og Lisse Mathiasen -  
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ارزښت لري په ترتیب سره په پورته ډول د ګوندونو او اشخاصو ډنمارکي نمونه 

 لیکم.(

ټافټ )ژ: سوسیال ډموکراټ د بهرنیو چارو پخواني وزیر همیشه موګنس لویکه 

د جګړې سره مخالف و( د سیاسي واقعیت په لیدلو سره اړ شو چې موافقه رایه 

 ورکړي او ډنمارکي سرتیري جګړې ته ولیږي.

موګنس لویکه ټافټ وایي: زه د اندریس فوک غاسموسن پریکړې ته حیران نه 

کنجه وچ سیاست سره بلدتیا درلودل نوموړي په شولم ځکه ما د نوموړي څلور 

ظاهر سره نړیوال سیاست پیاده کاوه خو په واقعیت کې غوښتل چې د ډنمارک 

د بهرني سیاست لورې ته بدلون ورکړي چې د ډنمارک فعالیتونه پوځي بڼه 

 واخلي.

شپږ ورځي وروسته د ملل متحد د امنیت شورا پریکړه وکړه چې  په کوم چوکاټ 

امد کرزي د لیږدوونکي )انتقالي( حکومت سره پوځي مرستې وکړي. دا کې د ح

په نوم  ۱۷۸( هیوادونو ګډون په کښې درلودي د ایساف ۱۸پوځي مرستي چې )

. د ایساف په ځواکونو کې بریتانیا، المان، هسپانیا، او فرانسې شول یي ونومول

په کښې  ( سرتیري وه چې ډنمارک هم ګډون۵۰۰۰۰لویه ونډه درلوده. موخه )

 درلودي.

وي. د ټانک د پوځي واحد مشر، کرسمس په  ېد کرسمس درخته او تحفې تیار

داسې حال کې په خپل کور کې جشن ونیوي چې د سفر ټول توکې یي تیار کړی 

( نیټه د پوځي واحد مشر د بانهالم د پوځي دلګۍ د مشر په ۲۶وه. د ډسمبر پر )

د انګریزانو سره په ګډه تیاري ونیسي.  ملګرتیا لندن ته والوتل، موخه دا وه چې

 پالن دا و چې وروسته کابل ته الوتنه وکړي او د خپلو پوځیانو سره یوځای شي.

تر کرسمس لږ مخکې نوموړی خپل سرتیري ډنمارک ته ولیږل چې وروستي 

. د ډنمارک د وواکسینونه وکړي. د واکسینونو له پاره دري ځایونه ټاکل شوي و

چې نړۍ ته سیګنال ورکړي چې ډنمارک په خطرناکه جګړه  پاره مهمه دا وه

کې د امریکا سره ګډون کوي. په دغه وخت کې ډنمارک وویل چې موږ به په 

یوه ټاکلی کچه سرتیري د ملل متحد تر چتر الندې د سوله ځواکو پوځیانو په 

 توګه وګومارو.

                                                           
۱۷۸International Security Assistance Force –ISAF  -  
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ستان ته د ټانک د پوځي واحد مشر فزیکي او روحي تیاري درلودی چې افغان

والړ شي خو سفر وځنډیدي. کله چې نوموړي د افغانستان نقشه رانیولي وه، زړه 

یي وه چې لیري یې وغورځوي خو یو څنګ ته یي کښیښودل چې کیدای شي 

 کومه ورځ ور ته په کار شي.

نو ځکه یي غوښتل چې  ونوموړي د فزیکي لحاظه ډیر سخت تمرینونه کړی و

ښیي. شپږ میاشتي وروسته دا ورځ راورسیدل په عمل کې خپل پوځي مهارت و

چې نوموړي د دندې د اجرآ کولو له پاره افغانستان ته ولیږل شو. )ژ: یوازې 

ډنمارکیان نه وه چې زموږ پر ولس باندې د خپلو جګړه ایزو تمرینونو د اجرأ 

بلکې د نورو هیوادو په ګډون انګریزان او امریکایان هم  لډیره عالقه یې درلود

چې د خپلو موډرنو وسلو په مټ زموږ بی وزلي یاغي ولس وځپي.  وتږي وډیر 

لږ وروسته څرګنده شوه چې همدغه د نړۍ وحشي ځواکونه د ځان په ساتلو لګیاه 

، د غارونو څخه را وتالی نه شوای، د جګړې اشتها یي مرګوني وځپل شول وو

خه ویستل. افغانانو او په مړو سترګو یي خپل پوځونه تر لوی بریده د افغانستان څ

 دا ځل د نړۍ

 وحشیترینو پوځونو ته د عبرت سبق ورکړي.(

ولې د ښکاري او شنا د ګروپ پوځیانو دندې و نه ځنډول شوي. ځانګړو پوځونو 

ته چانس په الس ورغلي چې خپل پوځي مهارتونه د افغانستان په جنوب )هلمند( 

ارسا تړون غړي کې په نمایش کښیږدي. د سړې جګړۍ په وخت کې که د و

هیوادونه د ناټو سره په جګړه اخته شوی وای د ډنمارک د ځانګړو پوځیانو له 

. کله چې د وپاره د جګړې د جبهي په وروستۍ برخه کې ځای ټاکل شوی و

زکال ونړیدي، دښمن له مینځه والړ. د ځانګړو پوځیانو  ۱۹۸۹برلین دیوال په 

زکال کې هڅه وکړه چې نوی  ۱۹۹۰؟  دغه ډله پوځیانو په ود شتون دلیل څه و

شخصیت پیدا کولو یا د شتون دلیل وپلټي. ښکارې او ځانګړو سرتیرو داسې 

یوڅه باید کړی وای چې سیاسیونو او مالیه ورکوونکو د دوي د شتون اړتیا 

 لیدالی. د پالن یوه برخه دا وه چې

برخو د پولیسو سره مرسته وکړي او ډیر کلونه دغه پوځي واحدونه پر دوو 

وویشل شول. یوه برخه د پولسیو سره په لویو موضوعاتو لکه د نشه ای توکو 

په تړاو مرسته کوله چې پوځیانو دغه چاره د ځان له پاره تور کار باله او بله 

 چې د زمان د غوښتنو سره پرمختګ وکړي.  وډله په پوځي تمریناتو بوخت و
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. په پیل کې ښکاري پوځیان دندې نوي دنده د دغو پوځیانو له پاره یوه ښویدنه وه

ته ولیږل شول خو ژر د دفاع وزارت مشرتابه ته څرګنده شوه چې لیږل شوي 

پوځیان په یوازیوالي دغه دنده مخته وړالی نه شي. دوي به په کافي کچه د ګزمې 

د دندې له پاره نه وي. وروسته موږ د امریکایانو سره وږغیدلو او پریکړه مو 

پوځیانو سره د شنا واحد هم یوځای شي خو د دغو دوو ډلو وکړه چې د ښکاري 

 پوځیانو تر مینځ څه ناخوالو شتون درلودي.

دغه دوو ډلو پوځیانو ځانونه یو د بل سیاالن ګڼل. د خواشینۍ ځای دا و چې ډیرو 

یو د بل سره خبري هم نه کولي. د پوځي تمرینونو په وخت کې هم د دوي تر 

 .ومینځ حالت ښه نه و

کاري سرتیرو په آند د شنا پوځي واحد د عملیاتو سره پر مځکه هیڅ بلدیتا د ښ

نه لري، دوي اړتیا درلودل چې تمرین وکړي او ځانونه د جګړې له پاره تیار 

چې زموږ څخه یي هم پوښتنې نه کولې. د وخت  وکړي. دوي دومره مغرور و

ه چې د دغه په تیریدو سره ستونزې یو څه حل شوی خو وروستۍ ستونزه دا و

 ګډ پوځي واحد مشر به څوک وي؟

 ۱۷۹د دفاع وزارت مشرتابه دواړه مشران د ښکارې واحد مشر، فرانک لسنر 

ګډې غونډې ته راوبلل. د پوځ   ۱۸۰او د شنا پوځي واحد مشر، دان راسموسن 

مشرتابه دوي ته په څرګنده توګه وویل چې دغه عملیات د دغه او یا هغه پوځي 

له پاره نه دي بلکې دا عملیات د ډنمارک لپاره دي. پایله دا واحد د نوم لوړولو 

شوه چې فرانک لسنر د ګډ پوځي واحد مشر او دان راسموسن د مرستیال په 

 توګه وټاکل شو.

د پوځ یو بل لوړپوړی چارواکي وویل چې زموږ ډنمارکي سرتیرو ګډون د 

نه وه، بلکې دا یو امریکایانو سره یو ځای د افغانستان په جنوب کې کومه اړتیا 

 سیاسي پریکړه وه. امریکایانو غوښتل چې په جګړه کې سیاسي ملګري ولري.

                                                           
 

 
۱۸۰Dan Rasmusseen -  
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له پاره دا یوه په زړه پوري دنده وه. د  ۱۸۱د پوځ لوی درستیز، یسپر هیلسیو 

( نیټې  پیښې وروسته ډنمارکي پوځ ته امکان السته ورغي چې ۱۱سپټمبر د )

سره د دي چې د جګړې د پیل کیدو علت په نړیوالو کړکیچونو کې برخه واخلي. 

 تراژیدی و خو د ډنمارک پوځ باید د چانس څخه ګټه پورته کړي وای.

یسپر هیلسیو وایي چې: ځکه ماته هم په زړه پوري وه چې د هغې ډلې سرتیرو 

، دندې ته والړ شم. نوموړي نن وایي چې دا یوه وسره چې همدا شیبه تیار و

چې سیاسیون تر کومه کچه د پوځ د زده کړو  هڅه وه چې موږ ته ښکاره شي

او پوځي وسایلو د اغیزې څخه کار اخلي؟ خو دا پوښتنه ژر حل شوه ځکه د 

زکال د نوي کال د ماښام په وینا کې وویل: د  ۲۰۰۲ډنمارک صدراعظم د 

امریکایانو سره د مالتړ اعالن زما د حکومت د ټول دوران له پاره لوړ ارزښت 

 لري.

 صدراعظم د زړه له کومي د امریکایانو څخه مننه وکړه. په وینا کې

 د ډنمارک صدراعظم د نوي کال په وینا کې خپل خبرو ته داسې دوام ورکړي:

( نیټې پیښه ډیره غمګینه وه، دا ۱۱د سبتمبر د )» د ډنمارک صدراعظم وویل: 

 یو زړه بوګنونکي پیښه په واقعیت واوښتل. دا پیښه د هر انسان زړه ور ټپي

کوي، پیښه د هغه ملت )امریکا( په وړاندې وشول چې همیشه ازاده نړۍ یي 

پوروړی ده. امریکایانو د نړۍ ټول ترهګر ګروپونه د دښمنانو په څیر وګڼل. د 

امریکا ټولنه پر ډموکراسۍ، فردي ازادي، د بشر حقوقو ته درناوی او د مذهب 

بشر حقوقو ته درناوی په  پر ازادي جوړه شوي ده. )ژ: د امریکایانو له لوری د

افغانستان او عراق کې نړیوالو ته څرګند شو!!!.( ټول لویدیز هیوادونه هم په 

چې موږ دا امکان په الس راوړ  وورته ارزښتونو جوړ دي. دغه ارزښتونه و

چې خپل هیوادونه د فقر څخه و مرفه ټولنو ته ورسوو. اوس هم دغه ارزښتونه 

موږ پرته د کوم جوړجاړې څخه باید د ترهګری  دي چې موږ ورڅخه دفاع کوو.

پر ضد وجنګیږو. د همدغو جنایتکارانو پر ضد په جګړه کې باید امریکا یوازی 

 نه وی. نو همدا علت و چې موږ )ډنمارک( د خپلو مرستو ورکولو اعالن وکړي.

ډنمارک د امریکا غوښتنې ته د پوځي مرستو د ورکولو ژمنه د افغانستان د 

تړاو وکړه. ډنمارک تیار دي چې د ملل متحد په غوښتنه په افغانستان جګړې په 

                                                           
۱۸۱Jesper Helsø -  
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کې د سوله ساتو ځواکونو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. د دي خبرې ویاړ 

کوم چې ډنمارک هم مرسته کوي، او تاسو چې افغانستان ته تلونکي یاست همیشه 

ی د ټینګښت او به زموږ په یاد کی یاست. موږ ممنون یوو چې د سولې او ازاد

 راوستلو له پاره په خپل هیواد او نړۍ کې جنګیږو. پای
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 دریم څپرکۍ

 پټ عمليات
 زکلونه ۲۰۱۲ـ  ۲۰۰۱

  :لنډیز

ز کال: په دغه دشپې ناوخته پنځه ډنمارکي سرتیري، دوه  ۲۰۰۱/  ۱۲/  ۲۱

 موټران او لږ ډول ډول وسایل د کندهار په هوایي ډګر کې کښته شول.

 

زکال: ډنمارکي الوتکه د کندهار په هوایي ډګر کې تر لږ تم  ۲۰۰۱/  ۱۲ / ۲۲

کیدو وروسته د پاکستان پر لوري والوته او د پاکستان د یعقوب اباد په پوځي 

ساعته  ۲۲مرکز کې  دتیلو اخیستلو له پاره کښته شوه. الوتکه تر مجموعي 

کمپ رینوو  الوتنې وروسته د
۱۸۲

ه. دا په خامه هوایي ډګر کې راکوزه شو   

 ه.رتیرو د انتقال له پاره موظفه شوالوتکه د امریکایی س

 

زکال: په دغه موده کې ډنمارکي الوتکې د پاکستان د  ۲۰۰۱ډیسمبر  ۲۷ـ  ۲۳

 کمپ رینوو پاسني او یعقوب اباد څخه تر
۱۸۳

پوري د سرتیرو او وسایلو د   

 انتقال دنده درلوده.

 

وبو کې د شنا قابلیت هم زکال: ډنمارکي سرتیرو چې په ا ۲۰۰۲/  ۱/  ۱۰

 د کندهار هوایي ډګر ته راورسیدل. يدرلود

 

زکال: ډنمارکي تبعه حاجي عبدالرحمن سلیمان د کندهار څخه د  ۲۰۰۲/  ۲/  ۸

 ګوانتانامو زندان ته انتقال شو.

زکال: څلورو ګزمه کوونکو سرتیرو د پکتیا په والیت کې یوه  ۲۰۰۲/  ۲/  ۱۴

ان د یو هلک په ګډون یي د کندهار زندان ته ولیږل الری موټر ودراوه، دری کس

                                                           
۱۸۲Camp Rhino -  
 په هلمند د امریکایانو پوځي کمپ دی. - ۱۸۳
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خو بیرته ازاد شول ځکه هغه مال چې تر تعقیب الندی و، د دوی په مینځ کې نه 

 .هو

زکال د مارچ میاشت: ډنمارکي سرتیرو د پکتیا والیت د خوست په  ۲۰۰۲د 

ن او په سیمه کې یي د القاعده دغرنیو پټ يسیمو کې په پوځي عملیاتو پیل وکړ

 ځایونو په اړوند رپوټ ورکاوه.

د امریکایانو سره د کندهار د سنګسار  زکال: ډنمارکي سرتیرو ۲۰۰۲/  ۳ / ۱۷

کسان یي ونیول خو څو ورځي وروسته ازاد  ۳۱په سیمه کې عملیات وکړل، 

 شول.

 تفصیل:

زکال د نوی کال  ۲۰۰۲کله چې د ډنمارک صدراعظم اندرس فوګ غاسموسن د 

رکیانو ته واورول، د افغانستان په جګړه کې د ډنمارکي سرتیرو د پیل وینا ډنما

د ګډون په اړوند یي هیڅ و نه ویل، سره د دي چې په دغه شیبه کې د ډنمارکي 

 سرتیرو د ګډون څخه یوه اونۍ تیره شوی وه.

ډنمارکې الوتکې د امریکایانو د جګړې ستړي سرتیري د جګړې د ډګر څخه 

ستل. جګړه په پټه پیل شوی وه، سرتیرو، پیلوټانو او ایستل او نوی یي ورته راو

چې خپلې کورنۍ خبرې کړي چې دوی چیر ته ځي او  يافسرانو حق نه درلود

د جګړې له چې هر څه ګډوډ شي.  کومه دنده سرته رسوي. ډیر داسې خطر و

. د ( ورځي مخکې نیول شوی وو۱۹وینا ) پاره دقیق ترتیبات د نوی کال تر

ونل ډیرې اونۍ نه پوهیدل چې څه به کیږي خو ټولو د کال د هوایي ډګر پرس

پای ته رسیدو د دودیزې میلمستیا
۱۸4

له پاره چې د پنجشنې په ورځ د ډسمبر   

( نیټه جوړیدل، خوشحال وو. په میلمستا کې د ډنمارکي دود پر بنسټ د ۱۳پر )

نامه  نورو عذاو تر څنګ بیر، د سیل په نامه ماهي، اینه )جګر( او د سنپس په

شراب پر میز ایښودل کیږي. په همدغه ورځ د ډنمارک پارلمان د ډنمارکي 

سرتیرو ګډون د افغانستان په جګړه کې د دوهم ځل له پاره تر بحث الندي نیولي 

 و.و

                                                           
میاشت په ټولو عیسوي مذهبه هیوادونو کې د کرسمس جشن نیسي. د ـ د ډسمبر   ۱۸4

نیټه ده خو په موسساتو کې یوه ورځ تر دغه نیتې پورې  ۲۴جشن اصلي نیټه د ډیسمبر 
 د غذا په خوړولو سره جشن نیول کیږي.
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، باقیمانده يپه همدغه سهار پیلوټانو د هوایي ډګر په مرکز کې د سهار ناري وکړ

ه ځکه زیات کار وکو او خبرو تیره کړوخت پوري په ټورځ یي تر میلمستیا تر 

( تنه کارکوونکي د پیلوټانو، میخانیکانو، د ۵۰نه و. ټوله تقریباً د هوایي ډګر )

 .کارکوونکي میلمستیا ته خوشحال وو راه دار اونورو څانګو

ر په ی، ټوله دمیز پر شاوخوا کښینتل او د لومړی بيد میلمستیا وخت راورسید

ه دغه شیبه کې په ناڅاپې ډول خبرې په جدي لهجه . پيخالصولو یي پیل وکړ

پیل شوي. د هوایي ډګر د یوې څانګې د امر مرستیال را دمخه شو او داسې یي 

وویل: داسي کسانو ته اړتیا شته چې په لنډو شګلونو )خامه( هوایي ډګرونو کې 

الوتکه جګه او کښته کړای شي ، د هوا څخه مواد وغورځوالی شی او سرتیري 

 اشوټ څخه وغورځوالی شي.د پر

اولریک لوهمان مایکلسن  کلن ۲۷ 
۱۸5

، چې ، دوهم پیلوټ وویو د هغو دو  

 نوځکه نوموړی د دندې له پاره وټاکل شو. ویادشوی تمرینونه یي کړی و

کلو په اړوند واوریدل، فکر یي وکړ چې هر څه به د اکله چې پیلوټ خپل د ټ

چې د عیسوي جشن په جریان  به وهشوی وي. خو دا هم عجی پالن له مخي تنظیم

کې د یوې داسې دندې له پاره څوک ټاکل کیږي چې د ډنمارک څخه په ډیر 

لیري واټن کې پروت دي. پیلوټ او اړوند کارکوونکي د ټولیدو په کوټه کې 

 راغونډ شول.

په کوټه کې کارکوونکو د پیلوټ څخه د دندې د ځای او جهت پوښتنه وکړه خو 

الوتنه کوو. که ځای او موخه  پر لوري ی شوای چې د جنوبپیلوټ دومره ویال

معلومه نه وي او د الري په اوږدو کې د ټولو هغو هیوادونو څخه چې الوتکه 

ور څخه تیریږي، اجازه نه وی تر السه شوی، لویه ستونزه ده چې دا ډول 

 تي الوتکه و دندې ته وګومارل شي.ترانسپور

افغنستان بوی راځي، خو بیاهم داسې سوچ  پیلوټ فکر وکړ چې زما سږموته د

چې الوتنه د افغانستان و یو ګاونډې هیواد ته امکان لري، هلته وسایل  ییي وکړ

امریکایان به الوتکه واخلي او  کایي سرتیري کښته کړي که اړتیا واو امری

دجګړې ډګر ته په افغانستان کې الوتنې کوي. ډیر ژر ځواب پیدا شو چې الوتنه 

ن پر لوري ده چې پنځه سرتیری، دوه موټرونه او یوه اندازه پوځي د بحری

چې  يتجهیزات په الوتکه کې وړل کیږي. د الوتکې پرسونل پرنقشه کار پیل کړ

کومه الر ونیسي او د تیلو اخیستلو له پاره د سفر په جریان کې چیرته کښته شي. 

                                                           
۱۸5Ulrik Lohmann Mikkelsen -  
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خو ژر په بحرین کې د نقشې څخه معلومه شوه چې تیل باید په کریټا کې واخلي. 

 .ېد الوتکې کښینستلو بدلون وکړ

د پوځ مشرتابه ته په یو پټ رپوټ کې معلومه شوه چې سرتیري او ورسره 

 پرسونل باید افغانستان ته د جګړې له پاره والړ شي. 

دامریکایانو او ډنمارکیانو تر منځ د کار په پیل کې د اړیکو ستونزه رامنځته  

کمپ رهینو  ل چې ډنمارکیان بایدایانو وغوښتشوه. امریک
۱۸6

ته والړ شي.   

( معلومه ۱۳د ډسمبر پر ) وه چې دا کمپ په عمان کې دي خوډنمارکیانو فکر کا

شوه چې کمپ د افغانستان په جنوب لویدیز کې پروت دي. وروسته داسې ښکاره 

کې اوسیږي خو سرتیري به د  کمپ رهینوشوه چې د الوتکې عمله به په 

ه مرکز چې د کندهار په هوایې ډګر کې تر جوړونې الندې دي، پاته امریکایانو پ

  کیږي. 

رتیري د جګړې په دا لومړي ځل و چې په ډنمارکي ترانسپورتي الوتکه کې س

 ډګر کې پیاده کوي.

سونل باید ( سهار الوتکه د الوتنې له پاره تیاره وه. د الوتکې پر۱۸د ډسمبر پر )

ډنمارکي عیسوی جشن ورځي ته دوباره خپل او د  پنځه شپې په دنده کې وي

 هیواد ته راستون شي.

د الوتکې پیلوټ وایي: زما او زما دملګرې دا لومړی جشن و چې د خپلو والیدینو 

 تجلیل کړی واي.باید ، ګډ کور کې چې تازه ور کډه شوی وو سره مو زموږ په

 د وم دي(د ویالویسه )ژ: په ډنمارک کې د یوې  سیمې ن د سهار پرشپږ بجې

هوایي پوځي ډګر مرستیال، سیون اندرسن 
۱۸۷

ته د خپل لومړی امر لخوا   

تلیفون وشو چې ځان سفر ته تیار کړي خو نه غواړي د ځای په اړوند په تلیفون 

به بحرین او یا به تمپا )فلوریدا( وی چې  چې یا یکې ووایي. نوموړي فکر وکړ

او د ډنمارک په څیر هوا سړه دواړه ځایونه د کال په دغه موسم کې تاوده وي 

نه وي نو ځکه یي د وړي جامې په بکس کې ځای پرځای کړي، ځکه هلته به 

لمر ځلیږي. موخه دا وه چې بحرین او تمپا ته داسې کسان واستول شي چې د 

                                                           
۱۸6Camp Rhino -  
۱۸۷Søren W. Anddersen -  
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امریکایانو سره اړیکي او قومانده تنظیم کړي. د مرستیال میرمن د بیړني تللو 

خو مرستیال دنده په زړه  کې وي، ناخوښه وه سوی جشن په ورځوسره چې د عی

پوري ګڼل. په بیړه یي د جشن سوغاتونه خپلو دري اوالدونو او د کورنۍ نورو 

ډګر ته ورسید، امر ورته وشو چې  ړو ته ورکړل. کله چې نوموړي هوایېغ

لومړی بحرین او وروسته د جګړې ډګر افغانستان ته تلونکي دي. په بیړه یي 

یي چې د امریکا څخه مخکې تل، پوځي خولی او نور تجهیزات الماری پرانیس

، را واخیستل او یوه تو مانچه یي هم راواخیستل خو په تیرو لسو کالو راوړی وه

ړي دنده دا وه چې د عملیاتو په جریان کې وکې یي یو ډز هم کړی نه و. د نوم

لت د هغه د عړی د لیږلو ود ترانسپورتي الوتکې قومانده پر غاړه ولري. د نوم

ن نه غواړي چې د قوماندې په مرکز کې اځکه امریکای لوړي رتبې په خاطر و

کارکوونکو د کښته رتبه افسر سره خبري وکړي. مشرانو د الوتکې د یولس تنو 

، چې د الوتکې د لګیدلو په وخت کې کارځنې  ووتیار کړی نه  ونهله پاره پراشوټ

برابر کړل. موږ د دغې الوتکې سره په ل په بیړه پراشوټونه اواخلي. خو مرستی

اخیستې نو ځکه نه پوهیدلو چې کومو وسایلو ته اړتیا نه وه جګړه کې برخه 

شته. د پراشوټونو درلودل مو اړین وګڼل. پیلوټ وایي چې الوتکه هوا ته پورته 

. یو سرتیري پراشوټونه خالص لومه شوه چې دغه وسایل کافي نه ووشوه، مع

ه پاره یي احتیاطي او یا اصلي پراشوټ برابر کړ. په کریټا کړل او دهر کس ل

 نیټه مو د  ۲۰کې مو په باران او تیاره کې شپه تیره کړه، بله ورځ د ډیسمبر پر 

چې امریکایان نه پوهیدل  لوتنه پیل کړه. په زړه پورې دا وهبحرین پر لوري ا

زه لویه شوه. په چې د امریکایانو مرکز ته د ډنمارک پوځي الوتکه راځي. ستون

پیل کې امریکایانو فکر وکړ چې موږ د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناسته 

چې په رڼا ورځ  موږ ته دمشرتابه لخوا ویل شوی وو کوو. دا ستونزه حل شول.

یانو راته وویل چې دا خبري هیرې ابه د کندهار پر لورې الوتنه کوو. خو امریک

ځي د الوتلو اجازه لري. ترانسپورتي کړي ځکه یوازې جنګې الوتکې د ور

الوتکې باید د شپې په تیاره د امنیت په خاطر د کندهار په هوایي ډګر کې کښینې. 

نیټه ډنمارکې سرتیرې  ۲۱په همدې ډول پیلو ټ ته وویل شول چې د ډیسمبر په 

 کښته کیږي. وروسته باید الوتکه د شپې په تیاره کې د کندهار په هوایي ډګر کې

ته الوتنه وکړی تر څو دا بله ورځ امریکایي سرتیري او تجهیزاتو  هینور کمپ

ته انتقال ورکړي. کله چې پیلوټ د کاري پالن څخه خبر شو، په ډنمارک کې 

خپلي دوستي نجلۍ ته زنګ وواهه. هغې د دغه خبر په اوریدو سره په غصه 

دنده شوه او د دفاع وزارت ته یي ښکنځل وکړل خو پوهیده چې ملګری یي 

 خوشي کوالی نه شي. 
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کیلومتري کې په یوه لویه  ۱۹۰د کندهار جنوب لویدیز لوري ته په  کمپ رهینو

دښته کې واقع دي. دلته یو شګلن هوایي ډګر)د الوتکې د کښیناستلو سړک( او 

د نوامبر په میاشت کې د طالبانو څخه نیول  انې شته . دغه سیمهیوه خاورینه ود

ې د نشه ای توکو فابریکه وه چې تریاک یي په الوتکه شوی وه. په دغه ځای ک

 او استرالیانو د سرتیرو مهم مرکزکمپ د امریکایانو  رهینوکې انتقالول. اوس د 

د دغه کمپ څخه ګټه اخیستل و. د ډیسمبر په پیل کې د طالبو بندیانو له پاره هم 

دلته راوستل ، هغه طالبان به چې د افغانستان د شمال څخه راوستل کیدل کیدل.

ه دغه کمپ کې د امریکایي طالب، جان والکر لینده پ کیدل.
۱۸۸

څخه هم پوښتنې  

د شمال د نې وشوي. دغه امریکایی د طالبانو سره یو ځای شوی و او او ګرویږ

. نوموړي ژر په مطبوعاتو کې د پاملرنې وړ قواو پر ضد یي جګړه کول

وخت کې ډیري ورځې په وګرځید. هغه وروسته شکایت وکړ چې د پوښتنو په 

لوڅ وجود په ې یي زوالنه وي. او پښ ، السونه یي اولچکتړلو سترګو ناست و

. چې یوازي یي یوه شړۍ پر اچولي و یي په یوفلزي کانتینر پوري تړلی و

امریکایي هنګار کښتۍ ته انتقال شو. د نوموړی ( ۱۴نوموړی د ډیسمبر پر)

هنګار کښتۍ نوم 
۱۸۹

 دي. 

ګړې زندانیان انتقال جترانسپورتي الوتکې دنده دا نه وه چې د د ډنمارک د پوځي 

ه وه چې زندانیان په دغه الوتکه کې نکړي. د پیلوټ په قول په اصل کې اجازه 

مریکایانو سره ځینې ژمنې کړی وایي فوځ مشرانو د اهانتقال شي. د ډنمارک د 

الوتکې د چې باید بعضي محدودیتونه په کښي رعایت شوی وای. ډنمارکې  وې

مړو د انتقال حق هم نه درلودي. دا الوتکه یوازې د سرتیرو او پوځي تجهیزاتو 

 .شوی وهله پاره ټاکل 

د الوتنې له پاره فقط یو  د کمپ پر لور د رهینود الوتکې دواړو پیلوټانو ته  

( نیټه الوتنه وکړي خو داچې ۲۱کورډینات ورکړل شو چې باید د ډیسمبر په )

هوایي ډګر دي او څومره اوږدوالی لری، معلومات یي نه   شګلنقیر شوی اویا 

چې هوایي ډګر کومې لورې ته  واوحتي دا معلومات هم ور سره نه و يدرلود

 موقعیت لري.

                                                           
۱۸۸Walker Lindh John -  
۱۸۹USS Peleliu -  
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، یسپر کریستنسن لومړی پیلوټ
۱۹۰

و پر دغه حالت کناو د الوتکې نورو کارکو 

ل الوتکې په خپ . اساسي ستونزه دا وه چې امریکایانو د ډنمارکياحتیجاج وکړ

نو هره ډنمارکي پوځي الوتکه چې د  امنیتي پوښښ کې منظور کړی نه وې

جګړې زون ته یي الوتنه کوله، ټول معلومات یي په واک کې نه ورکول کیدي. 

نه درلودل،  ( نیټه ټول اړین معلوماتونه ۲۰)د ډیسمبر په  چې پیلوټانو دغه دلیل و

پرواز جهت او په سیمه کې کومې پوځ لکه د راډیو فریکونسي، د الوتکې د 

چې ټول  ووالوتکې په الوتنه بوختي دي. په ډنمارک کې پیلوټانو ته ویل شوی 

اړین پټ معلوماتونه به په بحرین کې پیلوټانو ته ورکړل شي خو دا چاره تر سره 

 نه شوه. ډنمارک تر دغه وخت پوري هم په قبول شوی لیکه کې شامل نه و.

وایي چې ما د مخابرې هغه فریکوینسي نه درلودل چې  ستنسن، یسپر کریپیلوټ

په هوا کې د نورو الوتکو سره اړیکې ونیسم چې په کومه ارتفاع په هوا کې دي 

 او زه د هوایي ډګر په حالت چې زه باید الوتکه ورباندي کوزه کړم، خبر نه وم.

ګ وواهه په ډنمارک کې د هوایي فوځ مشرتابه ته زن ، یسپر کریستنسنپیلوټ

چې الوتنه نه شي کوالی. زه د لومړي پیلوټ په حیث د الوتکې د نورو کارګرانو 

لرم. زما را یادیږي چې مشر تابه ته مې وویل چې زه په  تاومسافرینو مسولی

 په تیاره کې الوتنه نه شم کوالی.پټو سترګو 

ښت د مشرتابه له خوا ځواب دا و چې دغه عملیات د ډنمارک له پاره ډیر ارز

لري. پیلوټ بریالی شو چې د فکس له الری ځینې معلوماتونه د مسول ډنمارکي 

 ، تر السه کړیاندې مرکز( کې ناست ومڅخه چې په تیمپو)په امریکا کې د قو

نه و. که څه هم معلومات کافي نه و خو زه تر فشار الندي کافي خو معلومات 

یرو ګډون ډیر ارزښت رکي سرتډنمارک له پاره په جګړه کې د ډنماوم چې د 

. ما ځان مکلف وګڼې چې د ډنمارک يلري، نو مې د الوتنې له پاره ځان تیار کړ

، کاروف په پوځي هوایي ډګر
۱۹۱

د یاداشت په کتابچه کې ولیکل شي چې کې  

 یث دغه الوتنه بامسولیته نه ګڼم.زه د پیلوټ په ح

                                                           
۱۹۰Jesper Kristensen -   
۱۹۱Karup -  
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کندهار په لور والوته.  ( نیټه ماښام ناوخته ترانسپورتي الوتکه د ۲۱د ډیسمبر په )

الوتکه د وچو دښتو په تیارو کې په داسې حال کې چې د هوایي ډګر څراغونه 

 ، هوا ته پورته شوه.وو خاموش

دا الوتنه لکه د پیلوټ سترګې چې وتړي او الوتکه  په نامعلومه فضا کې هوا ته 

خو  ین معلوماتونه مو په واک کې نه ووپورته کړي، ورته وه. دا ځکه چې اړ

. هیڅ ه دو جګړه ایزو سیمو کې الوتلي وهالوتکه د هیواد په جنوبې برخه کې پ

امریکایي پیلوټ په دغه برخه کې د الوتلو جرأت نه درلود خو ډنمارکي پیلوټ 

د حاالتو د ترینګلي حالت څخه خبر نه و. که موږ د حاالتو څخه خبر وای، 

لون ورکړی وای. پیلوټ وایي کیدای شوای چې د الوتکې د الوتنې جهت ته مو بد

چې موږ بیلې کومې ځانګړی اړتیا څخه خپل ژوند په خطر کې واچاوه. الوتکه 

( متره د ۵۰بیله خطره کندهار ته د رسیدو په حال کې شول، کله چې تقریباً )

هوایي ډګر ته ورسیدل د الوتکې څراغونه یي روښانه کړل. د الوتکې د 

شګلنه او ډبرینه وه نو ځکه الوتکه پورته پورت  کښینستولو لیکه د بمونو په وجه

دقیقي کې سرتیري او وسایل  وغورزیدل خو ټیرونه مو ارام کړای شوای. په څو

شپه د یعقوب آباد په لوری  هپه تور ه شوه او الوتکې په بیړهتڅخه کښ تکېد الو

ړوند الوتنه وکړه. خطر بیاهم لږ نه شو ځکه د پاکستاني هوایي ډګر دموقعیت په ا

کره معلومات نه و. په نیمه شپه مو په داسې هوایي ډګر کې الوتکه کوزه کړه 

راتي اړیکه ټینګه کړه چې هوایي ډګرته ورته نه وه. د هوایي ډګر سره مو مخاب

. د پاکستان په هوایي ډګر کې مو تیل م ځای ته رهنمایي کړيس تر څو موږ یي

وتنه وکړه هوایي ډګر په لوري ال رهینو کمپواچول او بیرته مو د افغانستان د 

 چې هلته شپه تیره کړو.

وټ ته وویل چې د پاکستان په هوایي ډګر کې یو امریکایي پیلوت، ډنمارکي پیل

د شپي د کمپیوتري ګوګل پروګرام څخه کار واخیستل  د الری پیداکولو لپاره

نه شي. د کښینستولو لیکه په ریګو کې یو خط و چې په دوو بغلونو کې څراغو

لګیدل. امریکایي پیلوټ خبر نه و چې ډنمارکی پیلوټ دا ډول وسایل نه لری نو 

ځکه امریکایي پیلوټ وویل او خدایه دوی په تیاره تونل کې روان دي. په دغه 

سوچونو کې هوایي ډګر ته راورسیدلو او په مخابره کې مو ورته وویل چې 

موږ وویل چې درسته  روښانه دي. خو، چې څراغونه روښانه کړی، ځواب دا و

ما  اصلي څراغونه به روښانه کړو. روښنایي غواړو. که ډیره اړینه وی،

ډنمارکي پیلوټ سوچ وکړ چې امریکایان موږ عجیبه ګڼي ځکه د ویشتلو خطر 

ځکه باید هوایي ډګر مو لیدلي واي چې الوتکه  وشته. موږ ډنمارکي پیلوټان اړ و
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پر میدان وګرځیدلو تر څو امریکایان ( د قیقي موږ ۴۵ور په کښي کوز شي. )

 .، روښانه کړلګر پر څنډو قوي څراغونو نصب کړيد هوایي ډ

( ۲۲و وخت و چې الوتکه کوزه شوه او پیلوټانو په دغه ورځ )دنژدي د سپی

ساعته الوتنه کړی وه. دغه ساعتونه د نورمال الوتنې دوه برابره دی چې یو 

خه را کښته شولو، څو امریکایي چورلکي پیلوټ اجازه لري. کله چې د الوتکې څ

، مو په دوړو کې ولیدلي. د سهار رنګه سترګې د راښکاره کیدو په حال کې وي

مخې تر الوتنې وروسته  ا مو هم د رواج لهسره د دي چې ډیر ستړی وو خو بی

 بیر وچښل.

پیلوټ په دی سوچ کې ډوب شو چې په دښته کې د ډنمارک د کرسمس بیر چې 

وه دا ستونزه  .، ځانګړي چاپیلایر یی منعکس کاوهمبول یي درلودد واورې س

چې امریکایان نه پوهیدل چې ډنمارکي ترانسپورتي الوتکه په هوایی ډګر کې 

راکوزه شوی ده. کله چې ډنمارکي پیلوټانو هیله وښودله چې د امریکایانو په 

ه پیدا کړه واک کې به وي چې د دوی سرتیري او ټپیان انتقال کړی نو یي اجاز

 چې په هوایي ډګر کې واوسي.

، کندهار، یعقوب اباد او د  رهینو کمپراتلونکې شپې په دومداره توګه مو د  

الوتنې کولي. استرالیایي سرتیري، امریکایي  ترمینځډګر پاکستان د بحري 

ې په جریان کې ټول څراغونه سرتیري او پوځي تجهیزات مو انتقالول. د الوتن

د کوزولو او کښته کولو په وخت کې مو عمودي، زیګزاک  ېوتک. د المړه وو

. زموږ ومانوري کولي چې په کښته ارتفاع کې د دښمن د ګولیو ښکار نه شو

، نو ځکه مو وروسته م د امریکایانو د پوځ یو برخه شوهترانسپورتي الوتکه ه

 لود.، کوم چې مخکې مو نه دريټولو پټو مهمو معلوماتونو ته الس رسي پیدا کړ

ول او ، اولریک لوهمان میکلسن وایي: موږ یوازې مواد تسلیمد الوتکې پیلوټ 

ل چې یوازي یخپل په نووښت مو دحل الر پیدا کول. په ټوکو مو یو او بل ته و

مو یو قانون مات نه کړهغه دا چې د الوتنې په جریان کې مو شراب و نه چښل. 

 نه درلوده.  دی اړوند هیڅ ادارهد هوایي ډګر مشرتابه په 

امریکایي جنګي سرتیري هم موږ ته یوه تجربه وه ځکه سرتیري مو په الوتکه 

چې هیچا د وزن د زیاتوالي او یا دسرتیرو د تړلو  شمیر کښینول دومرهپه کې 

سوچ نه کاوه. سرتیري به د الوتکې لوری ته مارش شول او پر فرش تر هغه 

 .نستل چې نور به د ناستي ځای نه ووخته کښی
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کله چې الوتکه د پاکستان په پاسني نومی هوایي ډګر کې راکوزه شوه، یو 

امریکایي سرتیری چې وجود یي شخ شوی و، په الوتکه پاته شو په داسی حال 

کې چې نور سرتیري راکوز شول. د الوتکې یو کارکوونکی هڅه وکړه چې د 

 يډنمارک امریکایي سرتیري سره مرسته وکړي خو د یو امریکایي افسر لخوا

کارکوونکی ته وویل شول: ته به مرسته نه ورسره کوی که هغه د دی توان نه 

 ارغووک( دی د الوتکې څخه کښته شی.لری چې والړ شی نو په څکیدلو )چ

( نیټه ډنمارک ته راورسیدل. موږ ۲۸ډنمارکي ترانسپورتي الوتکه د ډیسمبر پر )

باید پر اوږو مدالونه  په الوتکه کې بحث سره وکړي چې د تشویق له پاره

انتقال کړی راونښلوي ځکه په دغه ډول شرایطو کې مو سرتیري افغانستان ته 

 دي.

ر په هوایي ډګ کاروپتر نوی کال وروسته مو د هوایي ډګر د مشرتابه سره د 

 چې زموږ د ستونزو او تجربو په اړوند به کې غونډه وکړه. زموږ هیله دا وه

به و پوهیږي چې پالن خراب جوړ شوی  ستونزوپوښتنې را څخه وکړي او په 

تابه له نظره و تر څو په راتلونکی کې دا ډول غلطي تکرار نه شي. خو د مشر

چې دا ډول ارزونه زموږ د مایوسی سبب وګرځیده.  هر څه ښه تیر شوی وو

داسې الوتنه وکړو  پیلوټ د مشرتابه جنرال ته وویل چې موږ یي اړ ایستلو چې

ید شوی نه وای. خبري پورته او کښته شوي تر څو موضوع چې هیڅ وخت با

 قهر شو.غالمغال ته ورسیده او جنرال په 

موږ احساس وکړ چې مشرتابه زموږ نیوکه چې درست تیاری نیول شوی نه و، 

. خو مشرتابه وانګیرل چې د دوی کار ته لږ ارزښت کړل په قهر او غوصه

چې  رلودي. زموږ دلیل دا وورتبې یي د ورکوو، په داسې حال کې چې لوړی

 موږ اضافه قابلیت درلود بیله دې چې کافي وسایل په الس کې ولرو.

زموږ په ستونزه باندي پوه شو. غونډه ډیره خرابه تیره  سیون اندیرسنډګروال 

شوه، د هوایي ډګر مشرتابه په دی نه پوهیدل چې موږ یي په افغانستان کې د 

 ن اندیرسن راسیوو الندي لیږلي وو. ډګروال عملیاتو دندې ته تر کومو شرایط

سره همږغی و او اوس د هوایي قواو مشر دي. د دغه الوتنې خاطره د هوایي 

قواو ټول پرسونل ته ورسیده چې د راتلونکې له پاره د عبرت اخیستلو په توګه 

ڼل شوه. د دفاع وزارت لوی درستیز، یسپر هیلسیو وګ
۱۹۲

د دغه الوتنې د   

                                                           
۱۹۲Jesper Helsø -  
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بر نه شو ولې زموږ د بحث مطالب ورته ورسیدل. نوموړی جزییاتو څخه خ

چې باید حاالت قابو کړي. موږ  پیلوټانو ته ویلی وو یوازې دومره وویل چې ما

 باید الوتنه کړی وای خو دغه ډول الوتنه باید دوباره تکرار نه شي. 

د ډنمارک نوی صدراعظم، اندریس دریمه نیټه کې د جنوري په  د ژمې په یخنې

غاسموسن  فوک
۱۹۳

نورمن کریستنسن د البورګ په هوایي ډګر کې کوز شو.   

۱۹4
پرسونل و صدراعظم ته ښه راغالست ووایه. زموږ د قوتونو یوه   او نور 

نو ځکه هغه معمولي تشریفات چې  نستان ته د تللو په تیاري بوخت ووبرخه افغا

سره کیدل، او یا لوړپوړو وزیرانو د راتللو په وخت کې تر  د ملکې د ډنمارک

چې دوی باید ټول تمرکز د  ، ځکه سرتیرو ته ویل شوی ووصرفنظر شول

راتلونکې دندې د ښه اجرأ په خاطر وکړي. صدراعظم د هوایي ډګر د تاسیساتو 

سیمو ته د او هغو سرتیرو ته یي چې ژر به د افغانستان جنوبي  هڅخه کتنه وکړ

 یي لنډه وینا وکړل. ي، وروسته، الس ورکړدندې له پاره لیږل ولیږل شي

وایي: د صدراعظم لیدنه زموږ له پاره ځکه ډیر ارزښت  نورمن کریستنسن

. پخوا له دي نه به وچې په سیاسي ډول زموږ څخه د مالتړ په مانا و يدرلود

د تللو له دري ورځي مخکې ټلیفوني خبر راکړل شو چې تاسو و افغانستان ته 

 پاره ځانونه چمتو کړي.

ه له شولو چې صدراعظم زموږ لیدنه وکړل زموږ عمیات بموږ ډیر خوشحا

چې  ی څخه دا عملیات ځکه ارزښتناکه وهلري. د بل لورودولت ته ډیر ارزښت 

ونډه اخیستل. ځکه د  ځانګړو ځواکونو او نښان ویشتونکو په ګډه په عملیاتو کې

خه داسې فکر کې دي چې دغه دوه پوځي واحدونه یو دبل په ډیرې مودې څ

اړه واحدونه یو ځای عملیات ل سیالي کوي نو دا هم یو ازموینه وه چې دومقاب

 وکړي.

ښان ویشتونکو د پوځي واحد پر مشر، فرانک لیسنر د صدراعظم لیدنې د ن
۱۹5

 

دي . نوموړي دري ورځي وروسته د مننې یولیک په النډیره مثبته اغیزه وکړه

 .متن ولیکي

                                                           
۱۹۳Anders Fogh Rasmussen -  
۱۹4Norman Kristensen -  
۱۹5Frank Lissner -  
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 . موږ دو له پاره یو ویاړ ووه زموږ د ټولستاسو لیدنښاغلي صدراعظم! » 

ارکیانو، سرتیرو او افسرانو په توګه ستاسو په لیدنه ویاړ کوو. په ځانګړي ډنم

توګه د نښان ویشتلو او د شنا پوځي واحدونه ستاسو لیدنې ته په ډیر قدر ګوري، 

 ر په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړو.ژبه ځکه موږ 

دي چې د ډنمارک ګډون د ترهګرو حکومت او پارلمان ډیره مهم تصمیم نیولي 

. موږ د نښان ویشتلو او د شنا پوځي واحدونه ویاړ پریکړه کړی ده په ځپولو کې

لرو چې د ډنمارک په استازیتوب په دغه مهمه دنده کې خپل تر توان پوري فعاله 

چې د صدراعظم، حکومت او پارلمان د غوښتنو  وونډه واخلوتر څووکوالی شو

. په لیک کې قوماندان د صدراعظم د لیدنې واجرا کړالی شو اوهیلو مطابق دنده

 «انځورونه هم ورولیږل.

وپ ته په بله ورځ د پوځ د لوړي قوماندانۍ څخه په محرمانه ډول عملیاتي ګر

 الندې متن امر صادر شو:

د امریکایانو عمومي قومانداني کوالی شي چې ډنمارکي پوځ ته دندې وټاکي » 

مارک دي چې د امریکایانو امر تر هغه کچې چې ډن او ډنمارکي پوځ مکلف

 چوکاټ مراعات شي، اجرأ کړي.

ضربتي ګروپ دغه سل نفري ډنمارکي وسلوال ګروپ ته د 
۱۹6

نوم ورکړل   

شو چې په ټولو پوځي عملیاتو کې د طالبانو او القاعده د ځپلو په خاطر کوم چې 

و کومه اسثتثنا ور د نړیوالو قوتونو له لوري پرمخ بیول کیږي، ګډون کوي ا

 ښي نه شته.پک

عملیاتو  ا پوځي واحدونه په ټولو جګړه ایزود ډنمارک د نښان ویشتلو او د شن

کې ګډون کوي او کوالی شي چې دښمنان زنداني کړي. مخکي له دي چې 

ته امر وشو چې هره ورځ د ، د قواو مشر، فرانک لینسر وکړيپوځونه حرکت 

ته اطالع ورکړي. همدا ډول هدایت ندي مرکز  دندو په اړوند د قوما حاالتو،

د هم باید مرکزته رپوټ ورکړل شو چې د ځانګړو عملیاتو او اجرأتو په اړون

 ورکړل شي.

                                                           
۱۹6Task Group Ferret -  
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۱۷د امریکا لویه ترانسپورتي الوتکه، ثی ـ 
۱۹۷

 ( نیټه د۹زکال په ) ۲۰۰۲د  

 ه. پوځي وسایل په کانتینرو کېلبورګ په هوایي ډګر کې راکوزه شوډنمارک د ا

( د نښان ویشتونکو او ۱۰۰بار او په الوتکه کې ځای پر ځای شول. همدا ډول )

شنا د واحدونو سرتیري په الوتکه کې کښینستل. د ټولو په آند هیله وه چې دغه 

عملیات به په بریالیتوب پای ته ورسیږي. ټول خوښ ښکاریدل ځکه د یوې 

ناست و  ژباړن هم کې یو. په الوتکه ښتینې جګړې په لور په حرکت کې وور

د کډوال په  کلني کې ۱۷ول ولوبوي. نوموړي په چې په وروسته کې به مهم ر

توګه د ایران څخه ډنمارک ته راغلي و او ډنمارکي تابعیت یي درلودي. ژباړن 

د مکلفیت د دورې تر پای ته رسوولو وروسته د نړیوال پوځي واحد سره قرارداد 

ال کې کرویټن ته هم لیږل شوی و. دا زک ۱۹۹۲السلیک کړی و. نوموړي په 

چې نوموړي په فارسي خبري کوالی شوای نو باور کیدي چې په دري ژبه هم 

ږغیدای شي ځکه په افغانستان کې ډیر کسان په دري ژبه پوهیږي. کله چې 

دهار پر لوري والوتله د سرتیري تر لنډې وقفي وروسته په جرمني کې د کن

پ . په پوځي کمهه الوتکه په کندهار کې راکوزه شومیاشتي په لسمه نیټجنوري د 

. امریکایانو د بندیانو لومړی ډله په الوتکه کې کې یوه بله پیښه په جریان کې وه

)کیوبا( په لور یي باید الوتنه کړی وای.  کښینول او د ګوانتامانو د نوي زندان

 اوښتل.دغه جریان ته د ډنمارکي سرتیرو  پاملرنه وا نه و

 م چې په کمپ کې جیلخانه شته.وایي: زه خبر نه و ریستنسننورمن ک

ډنمارکي سرتیرو په راتلونکو میاشتو کې دنده درلوده چې د امریکایانو سره د  

ما بن الدن د ترهګرو په ځپلو اویا نیولو کې مرسته وکړي. په اطالبانو او د اوس

انو، استرالیانو، دغو عملیاتو کې ډنمارکیانو، امریکایانو، انګلیسانو، کاناډای

ضربتي چې د  ي( تنو ګډون درلود۱۳۰۰نیوزرلینډیانو، جرمنیانو او نارویجیانو)

ګروپ ک ـ بار، 
۱۹۸

 .واحد یي جوړ کړی و 

امریکایانو د ځانګړو سرتیرو ډله د اکټوبر په نیمایي کې جوړه کړي وه چې 

روبیرټ هارورډ 
۱۹۹

یي مشر و. یوه میاشت وروسته ځانګړو سرتیرو په   

                                                           
۱۹۷17-C -  
۱۹۸Bar-K Task Group -  
۱۹۹Robert Harward -  
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ل. رتیرو په ګډون عنلیات پیل کړس سمندري سره د  روهین کمپکې د جنوب 

د  واحد دایمي استوګنځيک ـ بار ضربتي ګروپ  نیټه د ۱۵خو د ډیسمبر پر

د یوی میاشتي  ګړي واحدونهن. سره د دي چې ځاکندهار هوایي ډګرته انتقال شو

تیریو ته یي د ډنمارک ځانګړي سر امیده سترګو خو په نا ه کې هلته ووپه مود

 د ریګو په رنګ ودانۍ داسي ښکاریدېکتل. خاوري هر لورې ته پرتې وي، 

د دننه خوا څخه هم ښه  چې برید پر شوی دي. کړکۍ او دروازې لږ وي، ودانۍ

. د طالبانو د تښتې نښانې په ودانۍ کې ښکاریدي. هر لور ته نالیچې نه ښکاریدې

خه پورته کیدي. د طبعیت لوی پرتې وي، ډیر بد بوی د تشنابونو او پخلنځي څ

غرونه چې سترګو څار کوالی شوای ښکاریده. خولې مو د ریګو ډکې او مځکه 

 یخنې وه.

د  ک ـ بار ضربتي ګروپ سمندري سرتیري د امریکایي په سلګونو امریکایي 

. انجنیرانو د پاته و په جوړولو بوخت وومپ کې د ودانیواحدونو له پاره په ک

 .په انفجار باندي بوخت وو او وسلو شوو بمونو

ډنمارکي سرتیري په کمپ کې د خپلو واحدونو له پاره په همدغه ځای کې د 

میولر کمپ  چې د ه د ځانګړي کمپ په جوړولو بوخت وورځانونو له پا
۲۰۰

 

فغاني مترو په واټن په همدغه کمپ کې د سلګونو ا ۸۰۰. تقریباً د ينوم یي ورکړ

 .بندیانو له پاره جیلخانه وه

نمارکي نښان ویشتونکو او د شنا واحدونو ته یي یوه زړه ډبرینه ودانۍ په واک ډ

کې ورکړل چې وړې کوټې یي درلودي. باید ټول وسایل او امکانات د پخلنځۍ، 

تشناب په ګډون د اړیکو دوسایلو له پاره همدلته ځای شوی واي. ډیر ډنمارکي 

خیمو کې ویده کیدل. داچه  سرتیري د خوب په کڅوړه ډوله بستره کې په کوچنیو

او د شپي لخوا د تودوخي درجه منفي لس ته کښته کیدل، د خوب په  یخني وه

 .ډیر و دکڅوړو کې یخني ډیره وه، په رښتیا چې د ځای کمبو

کسونو کې وسلې مو پر سر باندي په چنګک ځړیدلي، شخصي سامانونه مو په ب

ګړې خیمه کې ساتل کیدل. ټوله او غذایي مواد په ځان تر بسترو الندي پراته وه

ې ړلو مصروفراو اولو ړواو وسلو په  شپه امریکایي ترانسپورتي الوتکې د موادو

 .يپورته کیدل او کښته کیدل ټوله شپه جریان درلود لوتکووي نو ځکه د ا

                                                           
۲۰۰ Camp Mjølner -  
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 الوتنه وکړل، د په هغه ورځ چې د ډنمارک ځانګړو سرتیرو د البورګ څخه

شر ولسمشر بوش ویاند، ایر فلی
۲۰۱

ه افغانستان اعالن وکړ چې رسمي بندیان پ  

، بلکې ناقانونه جګړه مار دي. د جنګې بندیانو اصطالح کې جنګي مجرمین نه دي

سمي یونیفورم د ژینو د کنوانسیون مطابق هغو کسانو له پاره کاریږي چې ر

وسلې ولري. ویاند وویل چې د دغې اصطالح استعمال به  ولري او په ښکاره

سټ زنداني شي که چې ایا جنګې بندیان د ژینو د کنوانسیون پر بن وارزول شي

کې دغه کسان ناقانونه ګروپونه دي نو ځکه دوی به د ناقانونه  یا؟ په اوس مهال

 ه ایزه ګروپونو په توګه وارزول شي.ړګج

رځي وروسته د امریکا د دفاع وزیر، ډونالډ رومزفیلډ  دوي و
۲۰۲

په یو   

ع نوره هم روښانه کړه. د دفاع وزیر وویل چې د مطبواتي کنفرانس کې موضو

ې د جګړبه زندانیانو سره به د ژینو د کنوانسیون مطابق کړنه ونه شي. دوی 

دوی ناقانونه وسلوال  زندانیانو په توګه و نه ساتل شي ځکهڅخه د نیول شوو 

نګه کړنه به د بندیانو سره وشي، د دفاع وزیر څرګند ځواب و نه دي. دا چې څ

ي. خو دومره یي وویل چې د زندانیانو سره به داسې مناسبه کړنه وکړو چې وای

به څه  څه ناڅه د ژینو کنوانسیون سره مطابق وي، خو دا ډول چې مناسبه کړنه

د امریکا حکومت به پریکړه کوي چې څه ډول کړنه مناسبه ده. په همدغه  وي،

ریچارد مایرز  ،د دفاع وزارت څلور ستوري جنرال کې نفرانسمطبوعاتي ک
۲۰۳

کسان دي نو دغه ډول به د دوی  وویل چې دغه زندانیان ډیر خطرناک  

 سره کړنه وشي. 

۱۴۱شپه امریکایي ترانسپورتې الوتکې، ث ـ په همدغه 
۲۰4

لومړي ډله زندانیان  

ساعته الوتنې وروسته په کیوبا کې د ګوانتامانو زندان ته  ۲۷د کندهار څخه تر 

ۍ یي په سر حال کې چې ولچک، زوالنه او خولورسول. زندانیان په داسې 

 دننه کړل.زندان ته ، وراغوستی وي

                                                           
۲۰۱Ari Fleischer -  
۲۰۲eldDonald Rumsf -  
۲۰۳Richard Myers -  
۲۰4141-C -  
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چې د فیډل  یکایانو د کیوبا څخه کرایه کړی وزکال کې امر ۱۹۰۳دغه مرکز په 

. دا چې د ګوانتامانو زندان د يکاسترو د واک په موده کې هم اعتبار درلود

لمه کول چې دا سیمه زموږ په امریکا په خاوره کې نه و، نو امریکایانو داسې پ

چوکاټ کې حقوق  خاوره کې نه ده نو ځکه زندانیان د امریکا د عدلي سیستم په

 نه لري.

د ګډ بازار 
۲۰5
سفیر په واشنګټن کې تر دغه اعالن وروسته پر موضوع بحث   

سفیر د بوش د . د دفاع د وزیر د څرګندونو برسیره بیا هم د ګډ بازار یپیل کړ

نیټه د ډنمارک  ۱۵نه و. پر دغه بنسټ د جنوري پر  مطمینحکومت پر نظر 

عمومي » سفیر خپل د بهرنیو چارو وزیر ته د یو ایمیل په ترځ کې داسې ولیکل: 

زندانیانو سره څنګه  نظر دادي چې تر اوسه هم څرګنده نه ده چې امریکایان به د

 «کړنه وکړي.

زندانیانو نوم  که د جنګي په ایمیل کې اندیښنه د ورایه ښکاریده زموږ به نظر

زندانیانو  ځکه جنګې بندیان زیات حقوق لري. د دفاع وزیر ښه به وي  ورکړي

 جګړه مارانوغیري قانوني ته د 
۲۰6

نه ها. د دفاع وزیر په اګااصطالح وکارول 

ځکه جنګي زندانیان د ژینو د  جنګي زندانیانو اصطالح نه کارول ډول د

 ي.کنوانسیون په چوکاټ کې ګڼل کیږ

په هر صورت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ډنمارک سفارت ته 

اطالع ورکړل شول چې د زندانیانو سره به د ژینو د کنوانسیون مطابق کړنه 

 وشي او زندانیانو ته به هیڅ جزا)فزیکي جزا( ور نه کړل شي.

، و بحث په جریان کې د ډنمارک سفیرنن د بهرنیو چارو په وزارت کې د ی

اولریک فیدرسپیل 
۲۰۷
ته په مسخره وویل شول: د کارکوونکو مفکوره دا وه   

چې د زندانیانو څخه یوازې تحقیق او پوښتنې وکړي. سفیر وایي چې د امریکایانو 

معلومات په زړه پوري دی او بندیان نه مجازات کیږي. دغه ایمیل د سفیر او 

 .ونورو لخوا السلیک شوی و

                                                           
۲۰5EU -  
۲۰6Unlawful combatants -  
۲۰۷Ulrik Federspiel -  



۱۰۹ 
 

نورمن  ،پوځي مشرسیدل، لومړي دنده ډنمارکي کله چې کندهار ته راور

ته ورکړل شوه. خو دا د ډنمارکي سرتیرو د ګزمې دنده نه وه. د  کریستنسن 

نیوزرالینډ ځانګړو سرتیرو د دندې په جریان کې ژباړن ته اړتیا درلودل او د 

رکیانو دا ډنمارکیانو څخه یي د ایراني ژباړن د مرستې غوښتنه وکړه. ډنما

چې د ژباړن د ساتنې له پاره باید یو ډنمارکي وي نو  ه دي شرط ومنلغوښتنه پ

 د ژباړن د ساتنې دنده پر غاړه واخیسته. نورمن کریستنسنځکه 

تر منځ جنجال نورمن کریستنسن  د ژباړن او د ډنمارکي سرتیرو د دلګۍ مشر

شاجور مرمۍ  یو ژباړن ته وویل چې ته به یو توپک او نورمن کریستنسنوشو. 

د عیني دندې له  نورمن کریستنسنرسره واخلي. ژباړن په دي نه پوهیده چې د

پاره توپک، لس شاجوره مرمي، السي بمونه او نور دځانه سره اخلي او ژباړن 

  باید یو توپک او شاجور مرمي د ځانه سره ولري.

ژباړن ته وویل چې ته د جګړې له پاره نه یي  نورمن کریستنسندلګۍ مشر 

 ۲۵رسوم او هم دا چې د باور ولري چې تا به زه سالم راو ته بایروزل شوی خ

 سویزرلنډي سرتیري شته چې موږ یي باید امر ومنو. 

د لوژستیک مسولینو  ژباړن سره د دي هم ډیر جنګي تجهیزات راواخیستل ځکه

چې د عملیاتو مسول راته وویل چې ډیر څه باید راواخلم خو د  ته یي ویلي و

ډیر په غوصه کړ. او پر ژباړن یي غالمغال  نورمن کریستنسنژباړن دا کړنې 

وکړ خو ژباړن ورته وویل چې د لږ وسلې درلودل زما امنیت ته خطر متوجه 

  کوي.

لنډی سرتیري لږ په پښتو رځکه یو سویز عملیاتو کې یو څه ستونزه پیښه شوهپه 

من نورپوهیدي نو ژباړن ته یي وویل چې ته ژباړنه درسته نه کوي خو 

، حالت ښه نه وکړه. په هر صورت چې کمپ ته راغللورڅخه دفاع کریستنسن 

ته وویل چې زموږ ژباړن د  فرانک لینسر ،خپل لوړ آمرنورمن کریستنسن وه. 

 دغه دندې وړتیا نه لري خو نورڅه پیښ نه شول.

د امریکایانو د تحقیق مرکز ته  فرانک لینسرنیټه ژباړن او  ۱۷د جنوري پر 

له چې امریکایان وپوهیدل چې ډنمارکیان داسې یو ژباړن لري چې په والړل. ک

ومنل خو فرانک لینسر فارسي اوپښتو پوهیږي نو د مرستې غوښتنه یي وکړه. 

. ژباړن باید په مستقیم اړن دنده ډیره محدوده ټاکل شوی وهپه ډنمارک کې د ژب

ړنه وکړي او تحقیق کې ونډه وانخلي خو کوالی شي چې د ابتدایي پوښتنو ژبا
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په یو محرمانه فرانک لینسر اصلي دنده یي د اسنادو ژباړنه وه. په دغه نیټه آمر 

 .ې مرکزته داسې ولیکلانرپوټ کې د قواند

د تحقیق مرکز ژباړن ته اړتیا لري چې د اشخاصو څخه السته راغلي اسناد » 

چې د او یا د دښمن څخه د پاتي شوو اسنادو ژباړنه وکړي. ژباړن نه غواړي 

ولیکل چې د ژباړن ګډون  فرانک لینسرتحقیق په جریان کې ژباړنه وکړي. آمر 

د تحقیق په جریان کې زموږ له پاره د معلوماتو ښه سرچینه کیدالی شي، ما چې 

تاییدوم چې د تحقیق دغه میتود دهغو  په مختصره توګه د تحقیق مرکز ولید نو

دا د « . په ډنمارک کې کړی ووي کوم چې موږ تحقیقاتي تمریناتو سره برابرد

ډنمارکي ډنمارکي نورمونو څخه مخالف معلوماتونه دي ځکه په دغه وخت کې 

، که څوک بندي کړي باید د تحقیق او پوښتنو په سرتیري داسې تربیه شوی و

 وخت کې  شکنجې څخه کار وانخلي.

بوویکس د  
۲۰۸

په نامه د تحقیق نه مخکې تمرین داسې و چې زندانې به په   

جبر اوږد وخت داسې کښینول شو چې په زحمت وي، لوړ اواز په اوریدل کیدي، 

تیز څراغونه یي پر سترګو مخامخ وربرابرول او داسې حالت به یي ورباندي 

راوستي چې ځای او وخت یي نه پیژندي. دا ډول جزاوي د ژینو د کنوانسیون 

 سره په مخالفت کې دي.

کل: په عمومي ډول طالبان او بهرني جګړه ډنمارکي امر په راپور کې دا هم ولی

مار د امریکایانو او دمالتړو قواو څخه دومره ډار لری چې په باور سره فکر 

 کوي چې د نیولو په صورت کې وژل کیږي.

چې ما د  یکللوروسته و د دغه محرم رپوټ د لیږلو سره سرهفرانک لینسر 

ي، زندانیان و جیل ته د زندانیانو شکنجه کول لیدلي نه دي، یوازې کیدالی ش

انتقال په وخت کې په ډیر سرعت انتقال شوی وی چې ازار به یی احساس کړی 

 وي.

ویل ما د ، یسپر هیلسیو په هغه وخت کې ود ډنمارک د هغه وخت لوی درستیز

لیدلي نه دي خو اوس وایي چې ما رپوټ نیټې څخه کوم ځانګړي  ۱۷جنوري د 

مات څخه داسې ښکاره شوه چې وړاندوینه د شفاهي معلوفرانک لینسر ته د 

کیدای شوای چې د ډنمارکیانو له خوا د بندیانو تسلیمول و امریکایانو ته کیدای 

                                                           
۲۰۸POWEX -  



۱۱۱ 
 

د لیکلی اطمینان  فرانک لینسرپه قول  هیلسیوشي چې ستونزې رامنځته کړي. د 

هیلسیو غوښتنه کوله چې په راتلونکې کې مسولیت نوموړی ته متوجه نه شي. 

دفاع وزارت د څخه ا عجیبه ده چې د بندیانو ستونزه مخکې د رپوټ وایي چې د

او رپوټ ډنمارک ته ټلیفوني ورکړل شوی و، عجیبه  تر بحث الندي نیولي وي

خو نن د لیکلي راپور  کې په ټلیفوني رپوټ اکتفاء شوی وهداده چې په هغه وخت 

  غوښتنه کیږي.

فاع وزارت رهبري هیت ته څخه یوه ورځ وروسته د دد رپوټ فرانک لینسر د 

کایانو ته تسلیم کړو په داسې حال کې پیدا شوه چې څنګه بندیان و امری اندیښنه

چې په امریکا کې اعدام جواز لري. موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه 

د چارو وزارت له خوا لیږل  شوه ځکه د پرنسیپ له مخي سرتیري د بهرنیو

چې موږ باید باور ولرو چې  ارزیابې دا وه بهرنیو چارو وزارت . دشوی وو

امریکایان د بشري قوانینو رعایت کوي. د دفاع د وزارت د استازي په قول د 

دفاع  بهرنیو چارو وزارت د دغه ادعا له پاره کوم دالیل وړاندي نه کړل. د 

وزارت دغه استازې د خپل وزارت د حقوق پوه څخه غوښتنه وکړه چې یو نوټ 

ه د دفاع وزارت نیټه ولیکل شو. د نوټ څخ ۱۸نوټ د جنوري په نوشته کړي. 

 و.ند وتشویش په ډاګه څرګ

 د دفاع وزارت د امریکایانو سره د یو تعهد السلیک کول غوښتل، چې د دغه

سلیم کړي، ځکه دوه دلیله په صورت کې به ډنمارکیان و دوی ته بندیان ت تعهد

 :موجود وو

اندیښنه درلوده چې د بندیانو حقوق به د  بهمشرتاـ د ډنمارک د دفاع وزارت 

 د کنوانسیون مطابق رعایت نه شي. ژینو

ـ په امریکا کې د اعدام جزا مجاز ده. نو ځکه بندیان باید امریکایانو ته تسلیم نه 

 شي.

د ډنمارک د دفاع وزارت د امریکایانو سره د بندیانو د تسلیمولو پر موضوع 

په اړوند خپله اندیښنه وړاندي د اعدام د جزا  چې په یادداشت کې يبحث پیل کړ

. په یاداشت کې عالوه کړل چې که امریکایان د بندیانو په اړوند د ژینو د کړي

کنوانسیون مطابق عمل وکړي نو د ډنمارکیانو له پاره همد اوس کومه ستونزه 

ولې دا په هیڅ ډول  نه شته چې نیول شوی بندیان امریکایانو ته تسلیم کړي.

 وري نه وه.با
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چې  ه شوه چې ډنمارکي لورې باوری نه درلوديستونزه هغه وخت رامنځت

مني. د خبرو په جریان کې د امریکایانو سره د امریکایان به د دوی شرایط و

اصطالح تبادله شوه. وروسته ډنمارکي لوري خپل نظر په « ناقانونه وسلوالو»

 څرګند ډول په الندې متن ولیکي:

جوته کړو، تر هغه وخت پوري چې دیو جنګي زنداني مقام  دا مهمه ده چې» 

او درجه معلومه نه وي، تر هغه وخته باید زنداني د ژینو د قانون د دریمي فقري 

منل شوې او د مل شوي ضمیمي په مطابق وساتل شي. د زنداني مقام باید د یوې 

 «محکمې له خوا تشخیص شي.

په دغه خاطر په یاد داشت کې دري  .وتر دي مو ښکاره نظر څرګند والی نه شو

 مقابل لوری د حیرت وړ وګرځیدلي. نهایي غوښتنې ذکر شوی چې د

د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت نظر دا و، هغه زندانیان چې د ډنمارک له خوا 

، ځکه ډنمارک پر امریکایانو باور شي، باید امریکایانو ته تسلیم کړل شيبندیان 

یت کړي. دا یوازې د باور موضوع ل مکلفیتونه رعالري چې امریکایان به خپ

ر په وجه په داسې حال کې چې د حقوقي او هم د بوش دحکومت د ګونګ نظ و

. پایله یو څه وه خو په یاد داشت کې دالیل او غوښتنې ټوله مسایل روښانه نه وو

 ستونزه دکه ډنمارکیانو زندانیان و امریکایانو ته تسلیم کړی واي، بل څه وې. 

 .بشر د حقوقو په تړاو د ژینو د قانون په اړوند موجوده وه

، وایي چې پریکړه ځکه دپوځ یو لوړ پوړي چارواکی چې د حاالتو څخه خبر و

چې  سیاسي وه چې: یادداشت یو قانوني تشریح وه چې په پایله کې پریکړه وشوه

بق کړنه ه به دبشر د حقوقو مطاموږ پر امریکایانو باور لرو چې د بندیانو سر

 سي پریکړه ګڼل کیږي.ي. دغه ډول پریکړه حقوقي بڼه نه لري بلکې سیاکو

د ادارې مشر،نیلس کییر 
۲۰۹

داشت د دفاع وزیر او د  وایي چې دغه یاد  

داشت یوازني سند و چې د  دیپارتمنت مشر دواړو لوستۍ وو. البته دغه یاد

ره څنګه چلند کوي، ډنمارکیانو موقف د امریکایانو په اړوند چې د زندانیانو س

 ټاکي.

الفت په شتون کې د مخاصلي خبره دا وه چې د ډنمارک حکومت پر امریکایانو 

                                                           
۲۰۹Niels Kjær -  
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چې باید  یو چارو وزارت او د دفاع وزارت ودغه خط د بهرن هم باور درلودي.

 ي.منل شوای وای مګر د دفاع وزارت د قوماندې مرکز هم مخالفت ونه کړ

یکایانو سره د بندیانو د ورسپارلو په اړوند د پوځ رهبري هغه غوښتنه چې د امر

باید قرارداد السلیک کړی وای، هیره کړه. اوس نو سیاسي پریکړه وشوه چې 

کافي ده پر امریکایانو باور وشي. د یادداشت لنډیز دری ورځي وروسته د 

ادارې  ېاړوندد نیټه دپوځ د قوماندي مرکز ته ولیږل شو خو  ۲۱جنوري په 

 «ډیره پیچلي موضوع ده.» ه ولیکل:ط دومرمشر د الس په خ

په عیني ورځ د ډنمارک د سفارت څخه په کاناډا کې په زړه پوري داسې خبر 

راغي چې: د کاناډا د دفاع وزارت په نیوکه سره د نیول شوو بندیانو تحویلول په 

چې د کاناډا ډیر  هافغانستان کې امریکایانو ته نه کوي. داسې څرګنده شو

د خلکو د حقوقو ازاد کارپوهان، او د بشر د حقوقو سازمانونه په دی سیاستوال، 

نظر دي چې په افغانستان کې د القاعده جنګیالي زندانیان حق لري چې د ژینو د 

کنوانسیون په مطابق چلند ورسره وشي. برسیره پر دغه باید کاناډا داسي د 

ړ کړي چې د قوماندي ازاد مرکز )په امریکایانو پوري تړلی نه وی(  جو

 ورباندې وي.کاناډایانو بشپړ باور 

د کاناډا دغه غبرګون په مختلفو ورځپاڼو کې تر بحثونو الندي ونیول شوو چې 

د دغه تشریح یوه کاپي د ډنمارک د فاع وزارت ته هم ورکړل شول. د کاناډا 

ډا د امریکا نژدي مالتړی ، ځکه کانايدغه غبرګون د ډیرې پاملرنې وړ وګرځید

ایجورینګ فریډم او د  د وهیوا
۲۱۰

په عملیاتو کې د ډنمارک په ډول ګډون کړی  

و، او کاناډایانو هم باید بندیان د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکایانو د تحقیق 

و چارو په وزارت کې د ( نیټه د بهرنی۱۸مرکز ته تسلیم کړی واي. د جنوری)

دفاعي ټکې د بهرنیو  له پاره . د وزارت حقوقي مشاورینو د اماده ګېمنډو ورځ و

چارو د وزیر، پیټر ستی میولر 
۲۱۱

له پاره ولیکل. په دغه ټکو کې ډیره پاملرنه  

د امریکا پر چلند باندې د زندانیانو سره چې د بشر د حقوقو د سازمانونو له خوا 

. برسیره پردغه په ټینګه ویل شوی و نیوکو الندي دی، پاملرنه شوی وهتر سخت

                                                           
۲۱۰Enduring Freedom -  
۲۱۱Per Stig Møller -  



۱۱4 
 

بشر د حقوقو د څانګې مشر کمیسار، میري روبینسن  متحد دو چې د ملل 
۲۱۲

 

څرګنده کړي ده چې ټول زندانیان حق لري چې د ژینو د کنوانسیون مطابق کړنه 

 ورسره وشي.

د حقوقي مشاروینو د غوښتنې سره سم باید ویلي وای چې  پیټر ستی میولر

ه باید د په دغه جګړه کې نیول شوی زندانیانوسر» حکومت تأکید کوي چې 

بشري حقوقو درعایت له مخې چلند وشي او باید دبنسټیزو قوانیو رعایت ګرانټي 

د بشر د حقوقو ساتل « شي کوم چې د بشر دحقوقو په قوانیو کې وضاحت لري.

مذهب ته درناوی کول او او  په دې مانا دي چې: د زنداني مورال ، پرنسیپونو

ادالنه محکمه وشي. د دغو هم زنداني حق لري چې د جرم په اړوند یي ع

څرګندونو سره سره د امریکا له خوا د نه رعایت کولو په صورت کې چې څه 

  غبرګون به وښول شي څه ونه ویل شول.

بیاهم په تأکید وویل چې موږ پر امریکایانو باور لرو چې د خپلو  پیټر ستی میولر

، نیلس بیرنسټین ټول اسناد د ډیپارټمانت مشر کوي. نړیوالو مکلفیتونو درناوی
۲۱۳

وایي چې په هغه وخت کې ما د ته فکس شول. اوس پیټر ستی میولر   

  امریکایانو له خوا د خطر کوم سیګنال احساس کړی نه دي. 

ځکه دغه اصطالح د بشر د  نونه وسلوالو په اړوند ډیر بحث کولوموږ د ناقا

واد هم د حقوقو په تشریح کې ځای شوی نه و خو دبشر د حقوقو د قوانینو م

ډول وسلوال منځته راځي چې د  يتجربو په پایله کې بدلون مومي. ناڅاپه نو

دا چې دوی  بشر د حقوقو تر پوښښ الندی نه وي. دوی پوځي جامې نه اغوندي

نو دوي د بشر د حقوقو په چوکاټ کې نه ارزول کیدل نو  ناقانونه وسلوال وو

د حکومت له پاره د پاملرنې  ل.ځکه ما د ناقانونه وسله والو اصطالح نه ردو

: د زندانیانو سره به د بشري حقوقو د رعایت چې ولسمشر بوش ویل  وړ دا وه

 ي.چې زموږ له پاره یي ډیر ارزښت درلود لند وشي. دغه هغه څه وهله مخي چ

په عیني وخت کې په ټینګار وویل چې د د امریکا د دفاع وزیر، ډونالډ رمزفیلډ 

نیټه نوموړي په څرګند  ۲۰۰۲/  ۱/  ۱۹چلند وشي. په بندیانو سره به څنګه 

طالبانو جنګیالي  د ډول ولیکل چې: امریکي پریکړه کړی ده چې د القاعده او

                                                           
۲۱۲Mary Robinson -  
۲۱۳Nils Bernstein -  
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چې د دفاع وزارت په کنترول کې وي، جګړه ایزه زندانیان نه ګڼل کیږي نو 

 د حقوقو څخه ګټه اخیستالی نه شي.زکال  ۱۹۴۹ځکه د ژینو د کنوانسیون 

وزیر دومره یادونه وکړه چې د زندانیانو سره به بشري چلند وشي خو دا د دفاع 

 والي ولری. برد اړتیاو سره برا نودومره کچه وي چې د پوځوپه به 

د کندهار د هوایي ډګر د تحقیقاتو په مرکز کې زندانیانو په وارو وارو تجربه 

یو سیستم کې کول چې د تحقیق دغه میتود د پوځ اړتیا ده. د تحقیق جریان په 

د ډیرو زندانیانو او د تحقیق د مرکز د به چوکاټ بندی شوی و چې وروسته 

 مشر بیانونه د شکنجو په اړوند ولولئ.

کلن زنداني، مرات کورناز چې په اصل کې د ترکیې دي مګر په المان  ۱۹یو 

زکال د اکټوبر په میاشت کې د قران شریف د زده  ۲۰۰۱کې لوی شوی دي.  د 

پاره پاکستان ته والړ. نوموړي تصمیم درلود چې د یوې مذهبې نجلۍ کړې له 

سره واده وکړي نو اړینه یي ګڼله چې په مذهبي زده کړو کې لوی الس پیدا 

ز کال کې د یوې پوستې له خوا په پاکستان کې ونیول  ۲۰۰۱/  ۱۲/  ۱کړی. په 

د که څه هم ډالرو انعام په بدل کې امریکایانو ته ورکړل شو  ۳۰۰۰شو چې د 

نوموړي د پیداکولو پالن موجود نه و. ولې امریکایانو یو نورم ټاکلي و چې 

ډالره  ۳۰۰۰پاکستاني چارواکو ته د یوه تروریست د زنداني کیدو په بدل کې 

 ورکړي.

نوموړي په خپل کتاب )زما د ژوند پنځه کاله( کې، لیکې چې څنګه دی خپله او 

السونه او پښې ولچک او  ندهار ته انتقال شول.نور زندانیان د پاکستان څخه و ک

تي وي او دیوال ته یي تخته کړی را اغوس په سر یي تورې خولۍ ،زوالنه وه

. د الوتنې په جریان کې امریکایي سرتیري مخ او شاته زموږ د څارنې له وو

. وپاره تلي خو موږ به یي په میخ دار شالخه، د توپک په قنداق او سوکانو وهلو

ې الوتکه په هوایي ډګر کې کښینستل، د دیوال څخه یي کش کړم او سخته کله چ

چپالخه یي ووهلم، د خولۍ څخه مې څه لیدالی شوای، کله چې متوجه شوم تیز 

څراغونه مې ولیدل. وروسته مې ولیدل چې زندانیان عکاسي کیږي تر څو وښیي 

حال کې چې  چې تروریستان یي د افغانستان په خاوره کې نیولي دي په داسې

 اکستان پولیسو ور تسلیم کړي وو. موږ د پ

په هوایې ډګر کې هر زندانې پر مځکه رانسکوریدي او یو سرتیري به یي پر  

مال ناست و. مرات کورناز بې هوښه شو کله چې سترګې یي خالصي کړي، 
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ویني چې یو سرتیري یي پر سر وهي، نوموړي یي اړ ایستي چې په وهلو وهلو 

ز ته ناست ، قلم او کاغذ ه ور شي چې یو افسر میو هغه خیمې توالړ شي ا

النه ، نو د اولچک او زو. سرتیري یي جامې په قیچي پریکړې کړېورسره وو

، جامې یې لیري او لڅ لپړ یي ودرولم. افسر د نوم او د لیري کولوته اړتیا نه وه

نمونه یي  زیږیدو ځای راڅخه وپوښت، څه ویښتان یي را څخه وشکول او دناړو

نمره  ۵۳راڅخه واخیستل. ابې جامې یي راکړي او په الس باندې پالستیکي 

 راوتړل.

لرونکی سیم یوه برخه کې چې ازغی  پهمرات کورناز یي د همدغه پوځي کمپ 

. همد دا ډول سیمه د میخ لرونکي ، د نورو بندیانو سره واچاوهپر راتاو شوی و

. دا بله پهره دارانو دومداره ګزمه کولوو سیم په واسطه هم تړل شوی وه چې د

ورځ مرات کورناز متوجه شو چې سرتیري نور هم د کمپ په جوړولو لګیاه 

دي. زندانیانو باید خپل حاجت په یو شین سطل کې رفع کړي واي کوم چې 

غورځاوه. موږ ته یي ډیره لږ ډوډۍ و سرتیرو به د ازغي لرونکی دیوال څخه را

اکول. تر ټولو سخته د تحقیق کول و. دوه سرتیري به او دڅښلو له پاره څه ر

دننه راغلل او د زنداني نمره به یي وویل. بیا به یي السونه او پښي را اولچک 

اوزوالنه کول او خیمې ته به یي بوتلم چې هلته به یو افسر په انګریزي راته 

کړل ږغیدي چې زه ډیر لږ ورباندي پوهیدم. هر ځل به یي چې پوښتنه راڅخه و

چې په القاعده او طالبانو پوري تړلي وی؟ زما ځواب نه، نه. زه نه پوهیږم چې 

 .یق مشر نه قانع کولواوساما بن الدن چیرته دي مګر زما ځواب د تحق

هر ځل به چې ما دوی ته د نه، ځواب ورکړ، سرتیري او افسر پر مخ باندي 

میري او نومونه ورته ووهلم. په ساعتونو به دوی زه اړ ایستلم چې د ټلیفون ش

. د تحقیق مشر به په وارو وارو يورکړم او د چپالخو باران به دوام درلود

 او بیا خپل کور لیدالی نه شي. تکرارول چې مرات کورناز ترهګر دی

بیرته خپل ځای ته یووړل شوم او بل زنداني به  به هر ځل تر پوښتنو وروسته

، کله به چې يورځو ورځو دوام درلودیي د پوښتنو له پاره بوتي. دا جریان په 

بیرته راغلم، دوعا به مي وکړل. یخني ډیره وه، ځانونه مو سره نژدي کول چې 

وهل کیدي. د ځینو به الس، کې . هر زنداني د پوښتنو په وخت ولږ تاوده شو

. ځیني زندانیان دبدن نور ځایونه ټپي او یا مات ووزامه، پښي، ګوتې، پزه او 

وروسته بیرته نه راوستل. مرات کورناز به ډیر ژور فکر کاوه یي تر پوښتنو 

چې د دغو کسانو سره یي څه وکړل؟ ایا د دی ځای څخه یي بل ځای ته انتقال 
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کړل؟ بله ورځ یي زه هم د یو ځای څخه بل او هغه بل ځاي ته بوتلم تر څو د 

تنې را سرتیرو خیمو ته راورسیدم په یو کوچني خیمه کې واچولوم. کله چې پوښ

څخه پیل کولي ما سوچ وکړ چې د پخوا په ډول مې پر ګونډو کښینوي مګر نه. 

دا ځل یي پری ایستلم، پر السونو، پښو، او وجود مې سرتیري کښینستل او د 

برق شوک یي را کړ، تر هر شوک وروسته یي پوښتنه کول چې نظر ته مې 

ل وجود شخ پاته بدلون ورکړي دي؟ زما ځواب، نه، و. د برق په وجه مې ټو

وام درلود تر څو بیهوښه کیدي، ناري او چیغې مې وهلي. برقي شوکونو تر هغه د

 به شولم.

وروسته یي په اوبو کې د غوټه کولو په واسطه جزا راکول. د اوبو څخه ډک یو 

شین بالون و چې زما سر به یي ورغوټه کړ، اوبه مې په سږمو او خوله ننوتي، 

وروسته به یي پښې او السونه را وتړل او په پښو به تنفس مې نه شو کوالی. 

یي سر چپه وځړولم. تر جزاو وروسته یي په وقفو د ډاکټر په واسطه معاینه 

کولم. السونه او پښې مې پړسیدلي، په پښو او السونو کې مې درد نه احساساوه 

خو د وجود نورو برخو په ځانګړي ډول زړه مې ډیر درد درلودي. ما اقرار نه 

کاوه نو ځکه زه به یي بیا اوبیا وځړولم، په دغه جریان کې مې یو بندی ولید بې 

له دي چې ډاکټر یي وګوري، ځړیدي. وروسته یي وجود وپړسیدی او شنه ټپونه 

ی او تنفس یي نه قفس یي لوړ او کښته حرکت نه درلودزړه یي پیدا کړل، د 

، هغوي کیسه ير انتقال کړمرات کورناز نور بندیانو ته ووروسته شوای کوالی. 

ورته وکړه چې ډیر نفر د ځړیدلو په وخت کې مړه شول. دغه دلیل و چې ځیني 

زندانیان د تحقیق څخه دوباره نه راستنیدل. د تحقیق د مرکز څخه بهر حالت تر 

. بندی به یدي هم خراب و. یوه شپه مې یو بندي ولید چې په وهلو کې مړ کړ

روسته به یي د ټوپک په قنداق او لغتو واهه تر څو یي په  شړۍ کې وپیچی او و

رځ و ه . یویچې په وینو کې به ډوب شو او بله ورځ به یي بل ځای ته انتقال کړ

یو ګروپ بندیان یي زموږ د مرکز څخه انتقال کړل، ژر اوازه شول چې ټوله 

ه زندانیان د مرکز څخ بل ځای ته انتقالوي. مرات کورناز د نیټې اټکل کوالی ن

زکال د جنوري په دوهمه نیټه  ۲۰۰۲شوای خو لومړي ګروپ زندانیان د 

چې ډنمارکي سرتیري دغه کمپ ته  انو ته انتقال شول. دا هغه ورځ وګوانتام

 ل.ورسید

نوموړي په خپل کتاب کې وایي چې دوه جرمني سرتیري د المان د ځانګړې 

( ، راغلل. کې ووپ احد څخه )چې د ډنمارکیانو سره د ک ـ بار په ضربتي ګروو

زه یي د کمپ څخه هلته بوتلم چې یوه الري موټر والړ و، زه یي په داسې حال 
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، د دوی مخي ته وغورځولم. یوه جرمني وکې چې جرمني سرتیري والړ و

ره وکتل. ، په سترګو مو سیسرتیري تر ویښتانو ونیولم او سر یي راڅخه تاو کړ

وږ جرمني سرتیری د ک اس ک ؟ مواو ویي ویل، پوهیږي چې موږ څوک یو
۲۱4

ي ووهلم او په خندا . نوري څو لغتوجرمني ځانګړي سرتیري( څخه یود ) 

 .راڅخه والړل

زکال د فبوري په میاشت  ۲۰۰۲په وروسته اونیو کې ډیر زندانیان انتقال شول. د 

ع یوه ورځ مورات کورناز چې سترګې تړلي، په غوږونو کې د اوریدولو موان

( پر سترګو یي د ګوانتانامو پر لوري مبو عینکي )سترګۍنصب، توري د ال

تیري کړي. د زندان  ورځي ۱۶۰۰از په ګوانتامانو کې والوزاوه. مورات کورن

، د او دومداره کوټه قلفي سره مل وهدیشري تهدا موده د وهلو، ترټلو، غیري ب

زکال کې وپوهیدل چې  ۲۰۰۲یکایي چارواکي په په داسي حال کې چې امر

 ړی بیګناه دي.نومو

زکال کې د المان څارګرې ادارې ومنله چې مورات کورناز په غلط  ۲۰۰۲په 

ځای کې په غلط وخت کې و. مورات کورناز د بنسټپالو مسلمانو د محصلینو د 

. مورات کورناز په يګروپ غړی و خو په القاعده پوري یي تړاو نه درلود

ورناز معلومات یوازنۍ د مورات کال کې د زندان څخه ازاد شو. زک ۲۰۰۶

سرچینه نه ده. د بشر د حقوقو سازمانونو د ډیرو هغو زندانیانو څخه چې د 

رول الندي کندهار په زندان او هم دتحقیق په مرکزکې چې د امریکایانو تر کنت

، وخت تیر کړی، معلوماتونه راټول کړي دي. وهل، بي خوبي اود یخنۍ وه

. د زندانیانو او امریکایي سرتیر عات ووزندانیانو د بیان اصلي موضوشوک د 

نځ کې د کندهار امریکایي زندان، د پالپی کمپ په می
۲۱5

) د وهلو ځای( نوم   

خپل کړی و. د افغانستان په نورو امریکایي زندانونو کې به بندیان د کندهار 

پوښتنو په وخت کې مرسته وزندان ته په استولو سره وډارول شول که به یي د 

 نه کوله.
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وهم کال د بشر د حقوقو ادارې د ټولو امریکایي زندانانو په اړوند چې په د

، څرګنده ارزونه وړاندي زکال وروسته جوړ کړی وو ۲۰۰۱ې تر افغانستان ک

 کړل:

کې شکنجې چې زندانیان وهل شوی او نورې فزی د باور وړ اسناد شتون لري» 

انیان په لویو ورکړل شوی دي. همدا ډول اسناد شته چې امریکایانو زند

ي یي ورکولي. نوري ځینځیرونو ډیر سخت تړل، د یخنۍ شکنجې او بې خوب

نړیوالو قوانیو سره په ټکر کې  هم ورکول شوی دی چې د جزاوي او شکنجې

 وه.

ټولو امریکایي د تحقیق امرین په کندهار کې د بندیانو د شکنجه کولو څخه خوښ 

امرینو اعالن کړل چې د تحقیق دغه  وروسته نهو تنو امریکایي د تحقیق. نه وو

ډول میتود ډیر خراب دي، سره د دي چې ولسمشر بوش اعالن کړی و چې 

ناقانونه وسله وال د ژینو د کنوانسیون د مفاداتو څخه برخمن کیدای نه شي. د 

امریکا پو ځ د تحقیق له پاره خپل ځانګړي میتود لري چې د 
۲۱6

په نوم یادیږي.  

 حقیق میتود څرګند دي.په دغه مقرره کې د ت

یو معلوماتوبډایه شوه. موخه دا زکال کې دوباره په نو ۱۹۹۲دغه مقرره په » 

چې باید باور ورباندي وشي. یو دلیل دا و چې وهل او ترټل او ډارول منع  وه

نامناسبې سزاوي منع دي.  ېدی. او هم هر ډول فزیکي، روحي شکنجي او نور

اټول شوی معلوماتونه د باور وړ نه ګڼل کیږي د شکنجو او وهلو په نتیجه کې ر

 «خالصون په خاطر هر څه ویالی شي.ځکه زندانیان د دردر او شکنجو څخه د 

د تحقیق میتود په لوړه کچه د ژینو د کنوانسیون د موادو سره مطابق جوړ شوی 

و چې په کندهار کې د تحقیق ډیرو مشرانو د دغه قانون په اجرأ باندي ځانونه 

 ۲۰۰۲ګڼل. د تحقیق د مشرانو پریکړه د امریکایي پوځ وکیالنو ته د مکلف 

 ( نیټو په موده کې واستول شول. د زندانیانو شکنجو۱۸ـ  ۱۰زکال د فبوري د )

 .ود جنوري په وروستیو او د فبوري په پیل کې صورت نیولي و
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عو د د شاهدانو د سترګو لیدلي حال تقریباً پنځه کاله وروسته د امریکا د اتبا

 حقوقو د ساتلو د سازمان 
۲۱۷

له لوري د خلکو په اطالع ورسیدی. دغه   

 معلومات په کندهار کې د

 تحقیقاتي ګروپ 
۲۱۸
 چې د کندهار ود کړونو څخه چې د هغو بندیانو بیان و  

 ه.، السته راغلی ووپه همدغه زندان کې بندیان شوی و

سي، روحي شکنجو، د تحقیق مشرانو تشریح کړل چې دوی څنګه زندانیان د سک

. یو زنداني بیان کړل چې نورو سزاګانو په حالت کې لیدلي ووپه لغتو وهلو او

نوموړی ته یي برقي شوکونه ورکړی دي. په ځینو حاالتو کې د تحقیق مشرانو 

د زندانیانو انځورونه په داسي حال کې چې شکنجه کیدل، اخیستل، تر څو چې 

و بیان کړل چې د جنوري په دریمه نیټه اسناد راټول کړي. د تحقیق دو مشران

 یي ریږدیدي یي ځکه تحقیق معطل کړ چې یو زندانې ډیر ژړل او وجود 

زنداني بیان کړل چې د یو ماشین په واسطه برق ورکړل شوی دي، او هم پنځو 

 امریکایي سرتیرو وهل ورکول.

پل کار زه خپل کار کوم او خ» د شاهدی په جریان کې د تحقیق یو مشر ولیکل: 

د پوښتنونکي او انسان په توګه په مسولیت او جدي توګه تر سره کوم. زه د ژینو 

د کنوانسیون سره پیژندګلوي لرم او پوهیږم چې د ژینو کنوانسیون څه غواړي. 

که زه د ژینو کنوانسیون مراعات نه کړم نو ولې به دا حق ولرم چې د نورو 

 «ی رعایت کړي؟دپوځیانو څخه به دا انتظار ولرم چې هغه 

د شاهدانو د معلوماتو له مخي دغه کړنې د پوځ لوی آمر ته معلومات ورکړل 

، خو لوی آمر قوانین په کمپ کې سخت کړل. ولې مرسته یي ونه کړه. ی وهشو

یوه میاشت وروسته د تحقیق د یو آمر لخوا نوی معلومات وړاندي شول. نوموړی 

باندي څیرلي وي کله چې ما زنداني  وویل چې یو زنداني د زندان جامې پر ځان

ني څو ځله پر ولید، مخ یي څو ځایه پړسیدلي و، د دي څخه جوته کیدل چې زندا

 مخ وهل شوی و. 
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چې د پهره دار له خوا امر راته وشو چې والړ  یزندانې داسي معلومات راکړ

شه او دا چې زه والړیدای نه شوم ځکه پښو مې احساس نه درلود نو په وهلو 

وروسته  دوې شپې په لغتو وهل او ترټل راکړل شول. د دی له  ي،پیل وکړ یي

پاره چې د زنداني شکنجه کول او وهل ثابت کړای شي، د تحقیق مشر دزنداني 

بل زنداني د د سر څخه انځورونه واخیستل او د اسنادو سره یي مل کړل. یو 

خواته غوزولوم او چې زه د کمپ د پهره دار یوې او بلې  تحقیق مشر ته ویلي و

وهل یي را کول. د دغه زنداني حالت دومره خراب و چې د تحقیق مشر، پوښتنې 

 کړي.معطل 

ګرو  د سرتیرو او څار مالتړو هیوادونوپه افغانستان کې د بندیانو سره کړنې د 

ه لسمه نیټه چې د زکال د جنوري پ ۲۰۰۲. د رو دتودو بحثونو موضوع وادا

زکال د جنوري په  ۲۰۰۲یري کمپ ته راورسیدل. د وځ سرتډنمارک ځانګړي پ

لسمه د انګلیستان د څارګرې ادارې 
۲۱۹
یو مامور د امریکایانو د چلند په اړوند   

 پل مرکزي ادرې ته یو رپوټ ولیږی.د بندیانو سره خ

نوموړی څارګرې ادارې بله ورځ یو یادداشت ترتیب کړاو په افغانستان کې د 

ټولو کارکونکو ته ولیږی. په یاداشت  ، اس ای اس،انګلیستان د څارګرې ادارې

کې خبرداری ورکړل شوی و چې په هغه تحقیقاتو کې چې د جبر څخه کار 

چې امریکایان باید  ن ونه کړي او په ټینګه ویل شوی واخیستل کیږی، باید ګډو

وپوهیږي چې موږ د بندیانو سره د ناسم چلند په صورت کې ګډون نه کوو او 

د تحقیق په لو وړ نه دي. په هیڅ صورت باید د، اس ای اس، لخوا نهم زموږ دم

 قیق په اړه بندیان مجبوره نه شي.جریان کې او یا هم د تح

نیټه دامریکایانو چلند د ډنمارک په پارلمان کې  ۲۲زکال د جنوري په  ۲۰۰۲د 

په پیر ستي میولر  شو. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر،تر بحث الندې ونیول 

نګار وویل چې د بندیانو سره باید انساني چلند وشي چې دا چلند باید دخلکو د ټی

ډونالډ  ،انساني حقوقو مطابق وي. نوموړی ومنل چې د امریکا د دفاع وزیر

وینا کیدالی شي په مختلفو ډولونو تعبیر شي. وینا دومره دقیقه نه ده   رومز فیلډ

ول کیږي. خو بهرنیو نی چې سړي فکر وکړی چې بشري حقوق په نظر کې

پارلمان ته ونه ویل چې څلور ورځي مخکې د  چارو وزیر، پیر ستي میولر

نیټې  ۱۸زارت او د دفاع وزارت حقوق پوهانو د جنوري د و بهرنیو چارو د
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ده. په ارزونه چې په واقعیت کې ستونزه موجوده  ديیادداشت داسی ارزولي 

 شته ځکه د امریکایانو د په اوس وخت کې ستونزه» :کې داسې لیک شوی و

 «ه په کومه کچه شرایط مراعات کړيچلند په اړوند اندیښنه شته چې دوی ب

ران د غونډي د د ډنمارک په پارلمان کې د راډیکال او یو موټي ګوندونو مش

 . ي نه ووبحث څخه راض

دوي د بهرنیو چارو وزیر مخاطب کړ: ایا تاسو ته د شرم ځای نه دي چې 

ه په جګړه کې ګډون لري خو د بشري اولیه حقوقو څخه سرغړونه ډنمارک په نیغ

کیږي؟ دوي د وزیر څخه وپوښتل چې نه غواړي چې والړ شي او د امریکایانو 

ړي اوکه دا کافي ګڼې چې پر اڅخه د موضوع په اړوند دقیق معلومات وغو

 ري، چې دوی هر څه سم تر سره کوي؟امریکایانو په هر وخت کې باور ل

، ثی اب ورکړ: موږ په طبعي ډول حاالت څارو چې څه پیښیږي خو د وزیر ځو

ان ان، 
۲۲۰

زیر یو په یو کلیپ سره پر امریکایانو قضاوت نه کوو. ناڅاپه و  

: زه باید ووایم چې موږ غواړو په نیغه يندی کړعجیب معلومات غونډې ته وړا

چې د ډنمارک  د امریکا سره وږغیږو ولې هغه به په بله رابطه وی. زه باید ووایم

حکومت خبر دي چې دوی د ډنمارک یو تبعه زنداني کړی دی. موږ د هغه په 

اړوند بشپړ معلومات لرو خو نه غواړم چې اوس نور معلومات وړاندي کړم. 

 .یک بحث نه واو نور تیورفوراً د بحث بڼه بدله شوه 

دي. د  اتلس کلن سلیمان حاجي عبدالرحمن په دغه شیبه د کندهار په زندان کې

نوموړی مور ډنمارکي او پالر یي انګلیسي دی. په هر هیواد کې زیاته موده 

ژوند کړی دی. د نوموړي مذهبي افکار په اهسته ډول بدلون وموند. کله چې 

نوموړي د تلویزیون پر پرده د روسانو بمبارد د چیچنیا پر پالزمینه لیدي، باوري 

ړونو په څنګ کې وجنګیږي. سلیمان مسلمانانو و وشو چې باید په نړۍ کې د خپل

 بدالرحمن به جهادي جګړه مار وي. حاجي ع

زکال کې افغانستان ته والړ چې د جګړې تمرین وکړي او  ۲۰۰۱نوموړی په 

وروسته چیچنیا ته والړ شي او د مسلمانانو په ګټه وجنګیږي. خو د نوموړی د 

امریکا باندې د  معلوماتو له مخی هیڅکله خپل موخې ته ونه رسیدي ځکه  پر

زکال پیښه رامنځته شول، نوموړي پاکستان ته والړ او هلته  ۲۰۰۱سپټمبر د 
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معلوماتو له مخي چې پارلمان ته یي د  زنداني شو. د بهرنیو چارو د وزیر د

( نیټه ورکړل، نوموړي په افغانستان کې زنداني ۲۲زکال د جنوري په ) ۲۰۰۲

سلیمان په واقعیت کې په  ،هیا نه وشوی و په داسې حال کې چې دا خبره رښت

په ګوانتامانو کې( کې  انپاکستان کې زنداني شو. سلیمان په هغه کتاب )ډنمارکی

وایي چې د کمپ په زندان کې توهین شوی دی. و کمپ ته د راوستلو په وخت 

کې نوموړی او نور زندانیان په داسې حال کې چې توري خولي یي په سر 

زکال د فبوري  ۲۰۰۸هل. د ول او هم یي په لغتو ووراغوستي وي، ووهل  شو

تر اتمې نیټې مخکې چې زه ګوانتانانو ته لیږل کیدلم، په کندهار کې امریکایانو 

په خیمه کې لڅ لپړ کښینولي وم او زما په تناسلي الي یي ریشخند واهه او هم یي 

د اخیستل. وپه زور ویښتان راباندي وخریل. د سلیمان څخه لڅ انځورونه 

او د نوموړي تناسلي ته په اشاره به یي ویل  خریلوماشین یي د یوې ښځې سره و

ته د سپین نژادو خلکو له پاره شرم یی. کله چې به یي ماشین د السه ولوید او 

بیرته به یي راپورته کړ نو دسلیمان په وجود کې به یي ښخ کړ. په ګوانتامانو 

 ۷۴۷، واچول شوم او تر وبع وکې په یو قفس ډوله ځای کې چې دوه متره مر

زکال کې د زاندان څخه ازاد شو. نوموړي د ګوانتامانو  ۲۰۰۴ورځو وروسته په 

په زندان کې تروروستۍ شیبې امریکایانو ته ویل: که زه ازاد هم شم، دا چې زما 

اسالمي فریضه ده، جهاد کوم. کله چې د نوموړې د ازادولو وخت رانژدي شو 

ي السلیک وکړ چې د امریکایانو او د هغو د مالتړو پر ضد د تیر بیان سربیره ی

 به په ترهګریزو فعالیتونو کې ونډه نه اخلي او جهاد به نه کوي.

زکال په ژمي کې حاجي سلیمان هغه ایراني ژباړن ولید چې د ډنمارکي  ۲۰۰۲د 

سرتیرو سره لیږل شوی و. حاجي سلیمان پوه نه شو چې ژباړن د نوموړې څخه 

. نوموړي چې د هغه پر جامو د ډنمارک بیرق ولید، فکر یي یق وکړتحقیبه 

ډنمارک د پوځ د څارګرې ادارې څخه دي. خو  وکړ چې نوموړي ډنمارکي د 

د دده په نظر سرتیري ډیر مهربان و ځکه یوڅه خواږه شیان او هم یي د 

غاښوبرس او کریم ورکړل. څو ورځي وروسته همهغه سرتیري)ژباړن( د یوبل 

سره راغي او بل نفر یي ماته د خپل امر په نوم راوپیژند. دا د ډنمارکیانو د نفر 

ن و نه پیژاند. دا ځل دغو نفرو د، اف و، خو سلیما فرانک لینسر ،سرتیرو مشر

بی ای، 
۲۲۱

. پوښتنې په پاکستان او يد یوه کس سره په ګډه تحقیق وکړ  

 افغانستان کې د سلیمان د استوګنې په اړوند وي.
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وروسته چې و یوه ورځ تر هغه وینا د وزیر، پیر ستي میولر یو چارو د بهرن

ړل، امریکایانو په کندهار پارلمان ته یي پر امریکا باندې د بشبړ باور په اړوند وک

. د پوځیانو يپه واسطه په عملیاتو پیل وکړکې د ک ـ بار ضربتي پوځونو 

یانو د حضار خادم سهار ځانګړو پوځ ۲۳میاشتي جنوري دمعلوماتو له مخې د 

. د څارګرې ادارې د رپوټ له مخي په دغه کلي کې يقلعه پر کلي برید وکړ

طالبانو په مختلفو ودانیو کې چې د هرې ودانۍ په مینځ کې نیم کیلومتر واټن و، 

کیلومتره د کندهار  ۱۶۰. دغه کلي د اروزګان په والیت کې چې يشتون درلود

خکي د طالبانو د مشر مال عمر د استوګنې د شمال شرق لوري ته واقع دي او م

  ځای و.

لکو په واسطه هلته انتقال شول او وروستۍ رامریکایي ځانګړي پوځیان د چو 

الر پوځیان پیاده والړل. د الري په اوږدو کې په دواړو ځایونو کې پر پوځیانو 

ر طالبان ونیول شول چې د کندها ۲۷طالبان مړه او  ۱۸ډزې وشوي. په پایله کې 

وزندان ته را انتقال شول. په لنډه توګه لوی بری و. د عملیاتو پایله دا شوه چې 

اعالن کړل چې امریکایي پوځیانو یو  ، ډونالډ رومزفیلډ د امریکا د دفاع وزیر

 مشران نیولی دي.شمیر د طالبانو 

خپل د قوماندې مرکز ته د حاالتو راپور په  فرانک لینسریوه ورځ وروسته 

تنه نیول شوی دی چې  ۲۷اسي ولیکي: د پوځي عملیاتو په نتیجه کې جزییاتو د

 و کندهار ته را انتقال شول.

وي او نیول شوي کسان طالبان نه وو. دا هغه افغانان ستونزه دا وه چې وژل ش

. یو مرکز چې و د طالبانو په خلع سالح لګیاه ووچې د حامد کرزي مالتړي ا وو

خو دا بل ځای یوه  و، د طالبانو یو مرکز وامریکایانو برید ورباندي کړی 

ساتل کیدي.  چې په لنډه مهاله توګه د طالبانو څخه نیول شوې وسلې ښوونځي و

. یوازې ستونزه دلته پای ته تنه چې وژل شوی وو هم د دولت مالتړی وو ۱۸

ی وموندل چې السونه یی تړل نه ورسیدل. عیني شاهدانو وویل چې څو مړي دو

مانا دا چې دغه کسان اعدام . په دی شاه لخوا ویشتل شوی ووشوی وو او د 

 .شوی وو

، په کندهار کې د تحقیق مرکز ته تنه بندیان چې ژوندي پاته شوی وو (۲۷دغه )

زکال د فبوري په میاشت کې زندانیانو د امریکا  ۲۰۰۲انتقال شول. وروسته د 

ټلوپه هکله چې  څه وهلو اوترد رسنیو ته د بیلګې په توګه واشنګټن پوست ته 

دومره وهل کیدل  ډیر زندانیان ویل:ډول دوی ترټل کیدل اوپه لغتو وهل کیدل، و
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. یو زنداني چې نوی د دولت په پولیسو کې مقرر شوی و، چې بیهوښه به شوه

. ډیري وامریکایي ورځپاڼې ته وویل: دوی موږ پر سر، مال او پښتیو کې وهلو

وپوهیدي چې یو غمجنه تیر وتنه شوی ده. ورځي تیري شولي چې د تحقیق مشر 

د امریکا څارګرې لږ وروسته بندیان ازاد شول او بخښنه ورڅخه وغوښتل شول. 

د دولت استازي نوموړی کلی ته ولیږل چې د پیښې تاوان ورکړي. د هر ادارې 

 ( ډالره ورکړل شول.۱۰۰۰ته ) مړی پر سر دو ژلو کسانو وراثانو

( ز کلنو د ۲۰۰۷ـ  ۱۹۸۷و د خاطراتو په کتاب د )د امریکا د ځانګړو پوځیان

عملیاتو رپوټ نومي کتاب کې دغه تیروتنه یادداشت شوی ده. په یاد داشت کې 

پاره په عملیاتو کې ستونزې دومره راغلي دي چې د ناڅرګنده دښمن د ځپلو له 

. په ځانګړي ډول د جګړې په لومړی میاشت کې د نه تایید شوو رپوټونو پر وې

س عملیات تر سره کیدل. وروسته د امریکا پوځي تحقیقاتو بیله دي څخه چې آسا

یانو سره ناوړه چلند د زندانیانو تشریحات په نظر کې ونیسي، وویل چې د زندان

 شوی نه دي. 

( تنو تر زنداني ۲۷ولې د امریکایانو ناوړه چلند پر ژباړن بې تاثیره نه وه. د )

په یو رپوټ کې خپلو مشرانو ته ولیکل  رفرانک لینسڅو ورځي وروسته  کیدو

چې ژباړن د ژبې د اړتیا د پوره کولو له پاره د امریکایانو له خوا ګټه ورڅخه 

اخیستل کیدل چې وروسته ژباړن د هغه څه په خاطر چې د امریکایانو چلند یي 

اخیستي چې یو څه یي روح ارام د بندیانو سره لیدلي و، یوه اونۍ استراحت و

 شي.

روزګان ماجرا ادهار په کمپ کې د ډنمارکي ځانګړو سرتیرو په مینځ کې د د کن

. دا لیاتو په اړوند بحثونه کیدل. ټول ډنمارکي سرتیري سخت نا ارامه ووډکو عم

بلله او د هغه متل سره یي پرتله کوله چې: وعملیات یي د امریکایانو ټیپیکه کړنه 

 «.فیر کوي او وروسته پوښتنه کوي لومړي»

ارکي سرتیرو ته د بندیانو په اړوند د چلند قانون په بشپړه توګه ثابت او ډنم

( نیټه د ډنمارکیانو د ۲۲زکال د جنوري په ) ۲۰۰۲. د وروښانه وټاکل شو

: د يامر صادر کړالندې قوماندي مرکز د زور او قدرت د استعمال په اړوند 

لند وشي. په تاکید امر ناقانونه وسلوالو سره  هم باید د جنګې بندیانو په ډول چ

صادر شو چې ډنمارکي سرتیري مسولیت لري چې د ټولو بندیانو سره انساني 

 د جنګې بندیانو په ډول حقوق لري.چلند وکړي، زندانیان 
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په همدغه ورځ د لومړی ځل له پاره د ډنمارک عامو وګړو ته په سطحي توګه 

ته  پولیټیکنپاڼې هغه څه بربنډ شول چې په کمپ کې تیریدل. ډنمارکي ورځ

معلومات په الس ورغي چې په دغه کمپ کې د ډنمارک یو تبعه هم زنداني و. 

تر دغه شیبې پوری هیڅوک نه پوهیدل چې نوموړی سلیمان حاجي عبدالرحمن 

نومیږی. د ورځپاڼې په لومړی پاڼه کې دغه سرلیک تر سترګو کیدي: ډنمارکیا 

دي. د ورځپاڼې مقاله د واشنګټن  ن په یو ډیر خراب کمپ کي ځای پر ځای شوی

ل شوی وه چې اساسي ټکي یي پوست او نیوریاک ټایمز د مقالو پربنسټ لیک

 ولولئ:

هوا ډیره سړه ده خو د تودولو وسایل نه شته. د زندانیانو د کوټو فرش خټین » 

دي، کوچني کوټې دي چې د اغزی لرونکی سیم په واسطه سره بیلې شوې دي 

 «روښانه دي.او همیشه ګروپونه 

، مایکل میریمان قوماندان  کایانو د مرکزي قوماندي د مرکز یوید امری
۲۲۲

 

وګړو  ه چې د کمپ په اړوند عاموورځپاڼې ته وویل: د امریکا سیاست دا نه و

ته معلومات ورکړي خو په تاکید یی وویل چې د زندانیانو سره انساني چلند کیږي 

 وانسیوان مطابق کړنه کیږي.او د زندانیانو په اړوند د ژینو د کن

اندیښنه درلودل چې د زندانیانو سره به څه چلند  فرانک لینسرخو سره د دی 

 تسلیموي. کوم زندانی یې د امریکایانو زندان تهکیږي کله چې 

( نیټه خپل د ۴زکال د فبوري په ) ۲۰۰۲په خپل راپور کې د فرانک لینسر 

د زور د استعمال په اړوند تر السه قوماندي مرکز ته ولیکل: ستاسو امریه مې 

کړه خو روښانه نه ده. زه غواړم چې باوری شم تر څو زندانیان چې د ډنمارکیانو 

غوښتنه فرانک لینسر  سره وي، د ژینو د کنوانسیون مطابق چلند ورسره وشي.

کړه چې د دفاع وزارتونو په سطحه باید خبري وشي چې امریکایان باید څنګه 

  سره وکړي. چلند د بندیانو

وویل چې زه نه پوهیږم چې وروسته د بندیانو سره څه کیږي البته  فرانک لینسر

. چې د کندهار څخه ګوانتامانو ته لیږل کیدل سوچ یي د هغو بندیانو په اړوند ودا 

زه به د خپل هیواد په استازیتوب » په یادداشت کې نوموړي په څرګنده ولیکل:

طابق عمل وکړم تر څو زندانیان په دغه کمپ کې د ژینو دکنوانسیون د موادو م

ته د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت له  فرانک لینسریوه ورځ وروسته « وي
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په ورځني رپوټ کې د مرکزي  فرانک لینسر. وخوا سیاسي مالتړ اعالن شو

قوماندي د دفتر له خوا داسې پوهیدلي و چې موږ باور لرو چې امریکایان د 

یا د هغو بندیانو سره چې د ډنمارکیانو لخوا د دوی زندان ته  بندیانو سره او

   تسلیمیږي د کنوانسیونو مطابق چلند کوي.

لغت استعمالیدي. د ډنمارک له خوا د « باور»بیا هم مهمه خبره دا وه چې د 

بندیانو سره چلند د امریکا په تړاو پر باور بناء و چې امریکایان د بشري قوانیونو 

کوي په داسې حال کې چې د امریکا د حکومت نظر د بشري قوانیو مطابق چلند 

 څخه بل شی و. 

تو ارزونکي رپوټ د بحري قواو مشر، تیم سلوت ینسن د حاالفرانک لینسر د 
۲۲۳
وایي چې د  فرانک لینسر اوسشنا د واحدونو مشر ته لیږل کیدي.  او د  

کچه چې وروسته یي  پوځ مشرتابه په هغه وخت کې د بندیانو حالت ته په دومره

پاملرنه وکړل، توجه نه کوله. وروسته د ستونزو بڼه بیخي بدله شوه. د دی سره 

فرانک لینسر د ډنمارک د ځانګړو قواو مشر د بندیانو په اړوند اندیښنه درلوده. 

موږ په  وایي چېتیم سلوت ینسن خو  ستونزو سره مخامخ وو د کره )دقیق(

  .سیاسي لحاظ السونه پاک وو

وایي: موږ هیڅ وخت سل په سل کې مطمینه نه وو چې د  تیم سلوت ینسن

زندانیانو په اړوند څه وکړو ځکه په ډنمارک کې چارواکو خپل ښکاره سیاسي 

 ي.دریځ نه درلود

د امریکایانو دریځ د زندانیانو سره د چلند په اړوند د ولسمشر بوش لخوا د 

، البته فقط دوي ورځي وروسته ( نیټه ټاکل شوی و۷زکال د فبوري په ) ۲۰۰۲

چې په دي اړوند په خپل رپوټ کې اطمینان تر السه  تالښ کړي فرانک لینسر 

کړي. د بوش سیاسي دریځ دا و چې د القاعده او طالبانو جنګیالي د جنګې اسیرانو 

 حقوق نه لري.

ولسمشر بوش وعده وکړه چې د زندانیانو سره به انسانې کړنه وشي او د 

 وځي اړتیاوې په نظر کې ونیول شي.و په اړه به پکنوانسیون
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ډنمارکي ښکاري او د شنا سرتیرو نه په زندانیانو او نه هم د زندانیانو په کمپ 

واخلي او خپله کې سوچ کاوه. دوی یوازې دا سوچ کاوه چې په جګړه کې برخه 

ا ، تر څو د القاعدې او طالبانو جنګیالي وځپي. ستونزه دپوځې وړتیا وازمویي

ست په وروستۍ برخه کې وي د دندو د ویش په وخت کې د لوه چې ډنمارکي قوا

. امریکایانو ته مهمې او سختې دندې سپارل کیدلې خو ډنمارکیان لیکل شوی وو

د انتظار او تیارسي په حالت به د احتیاطي قوې په توګه د جګړې په ډګر کې 

هیڅ وخت یی ډنمارکیان . هر ځل به چې امریکایان یوې دندې ته والړل، کې وو

نه ګومارل. د دندې د پای ته رسیدو وروسته به ډنمارکیانو دوباره کمپ ته الوتنه 

 دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي.را وکړه پرته له 

( دقیقي د موټر د رفتار ۲۰په دي خاطر ډنمارکیانو ډیر وخت د کمپ څخه په )

فارم کې و چې په تیرو وختونو  په واټن تمرین کولو. د تریننګ مرکز د ترنک په

کې د روسي پوځیانو د تریننګ مرکز و، څو زاړه بالکونه یي درلودل او پر 

چې په همدغه ځای کې د  . خو په زړه پوري دا وهڅلورو خواو یي دیوال و

طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د القاعده جنګیالیو )ترهګرو(  پوځي تمرینونه 

ه چې امریکایي الوتکه یي و تښتوله او د سپتمبر په د هغه پیلوټانو څخ کول. یو

یولسمه نیټه یي د امریکا پر ستر تجارتي مرکز وجنګول، په همدغه کمپ کې 

فلم وښودل شو چې په همدغه  يتمرین کړي و. د القاعده لخوا یو وخت یو ویډیوی

 عطا په تبسم سره شاوخوا ګرځیدي. کمپ کې محمد 

د جنوري په میاشت کې ډنمارکي او د نورو زکال  ۲۰۰۲په دغه کمپ کې د 

هیوادونو سرتیرو د نښان ویشتلو او د السي بمونو د غوزولو تمرینونه  وکړل، 

 په حقیقت کې ژمي په همدغه ډول تیر شو.

دي دندې وسپارل شوی چې دغه وایي چې موږ ته څو محدو نورمن کریستنسن

 غوصه کړه. زموږ سرتیري پهکړنې 

( ماښام ډنمارکي ۱۴ړلو پر وخت د فبوري د میاشتي په )د ماښام د ډوډۍ خو

لخوا داسي  سرتیرو ته االرم وږغیدي. د امریکا د جاسوسی بې پیلوټه الوتکې

چې مال د ودانۍ څخه ووتي او په خوځښت کې دی. دغه  بیړنۍ خبر خپور شو

او  خیرهللا د طالبانو د وخت وزیر و خبر د مال خیرهللا خیرخوا په اړوند و. مال

د تیښتي په حالت کې و. مال خیرهللا د پکتیا په والیت کې د یوې ودانۍ څخه 

راوتلي او د شمال په لور په حرکت کې و. دا لومړي ځل و چې مال خیرهللا د 

طالبانو تر سقوط وروسته لیدل شوی و خو د امریکا هیڅ پوځي ګروپ تیار نه 
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تیار شي. خو ډنمارکیان د  و چې په دومره لنډ وخت کې د دندې د اجرأ له پاره

نیم ساعت په جریان کې تیار شول. څلور ګروپونه یي تیار کړل چې د مرمي 

 نه او مخابره یي ورسره واخیستل. ضد واسکټونه، وسله، مرمي ، السي بمو

 ۵۳ورلکو میدان ته ورسیدل او په دوو، ام اچ ـ ډنمارکي سرتیري په منډه د چ
۲۲4

اره کې د مال خیرهللا د موټرو په کاروان چورلکو کې کښیناستل او په تی  

 ۱وکړه. ډنمارکیانو یوه بې پیلوټه، ام کیوـ پسي الوتنه
۲۲5

الوتکه، یوه درنده او  

 ۱۳۰، ای ثی ـ په وسلو بار
۲۲6

چورلکه اویوه ښکاري الوتکه په اختیار کې   

 ۱۶ې کوالی شوای چې جیټ جنګي الوتکې، اف ـ درلودل، د اړتیا په وخت ک
۲۲۷

 .را وغواړي 

خیرهللا ور په کښې شته،  د جاسوسی الوتکې  هغه الری چې ګومان کیدي، مال

ه د مخابري په مرسته رهنمایي او ترانسپورتي چورلکه یي د هدف خوات تعقیبول

( دقیقې وروسته چورلکه پر سړک کښینسته او ښکاري چورلکې ۲۰. تقریباً )کول

د سیټ خواته سیخه  ي د موټرالري محاصره او د قوي پروجکتور روښنایي ی

 تر څو الري ر سر د تهدید په شکل په هوا کې وهچورلکه هم د الري پ هوکړه. ی

ودروي. ډنمارکي سرتیري د ترانسپورتي چورلکې څخه راکښته شول.  موټر

ل کې چې السونه یي دري افغانان نارینه او یو هلک د موټر څخه په داسې حا

نو څو دقیقې وروسته  يمت ونه کړ، راکښته شوه. دوی مقاوپر سر نیولي وو

یي خولي ور  انو سره والوتل. د بندیانو په سرونوډنمارکي سرتیري د خپلو بندی

 تو په جریان کې یو ټک هم ونه شو.. د دغه عملیايواغوستل

څنګ ته کښینسته چې کیدای شي د طالبانو  بله ترانسپورتي الوتکه دیوې ودانۍ 

یړه ډنمارکي سرتیري ودانۍ ته ننوتل. دوي په او یا القاعده یو مرکز وي، په ب

. او دا هم څرګنده شوه چې مال خیرهللا په الري لودانۍ کې څوک پیدا نه کړ

وکمپ ته چې په کندهار کې  بي ګناه کسان وو. د الري سورلي موټر کې نه و

. وروسته دری نیول شوي کسان د لس کلن هلک په په الوتکه کې بیول شوی وو
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ول. دوی ته ډوډي او د اوبو بوتلونه ورکړل شول او دوباره تر ګډون خوشي ش

 یږدول شول. غلطي داسي پیښه شوی وهخپل الري موټر پوري په الوتکه کې ول

چې الوتکې ته بله دنده ورکړل  یوه الری تر څارن الندي نیولي وه چې الوتکې

څارنې ی تر شوه، کله چې الوتکه دوباره دندې ته راوګرځیده، په بدل کې بله الر

 الندی ونیول.

 د امریکایانو له خوا ووژل شو.وروسته په بل وخت کې مال خیرهللا 

ځکه یوازي د  انګړو سرتیرو ته په زړه پوري نه وهد ډنمارک ځ دغه عملیات

اخیستل. د شنا سرتیري په غوصه وډنمارک ښکاري سرتیرو په عملیاتو کې ونډه 

 و افغانستان کې تمرینات کړی ووارک اوه. دغو سرتیرو هم دوي میاشتي په ډنم

. د ډنمارک يخو دوي په لومړی وخت کې په درستو عملیاتو کې ګډون ونه کړ

. د ډیرو ښکاري ود دغو دو سیالو پوځي واحدونو تر منځ بیا جنجال رامنځته شو

افغانستان کې د عملیاتو په دغه جنجال هیڅوخت ارام نه شو. په سرتیرو په وینا 

 وسته هم د دوی تر منځ جنجال نور هم زیات شو.جریان کې ور

د دواړو پوځي واحدونو قوماندانانو د ستونزې په اړوند خبري سره وکړي. خو 

 کاوه چې ستونزې به دومره جدي وي.جب وایي چې موږ فکر نه عنو هغوي په ت

خو امریکایانو عملیات  یسره د دي چې ډنمارکي سرتیرو مالخیرهللا پیدا نه کړ

وګڼل. د امریکایانو مثبت ارزونه د ډنمارکي سرتیرو له پاره ارزښت  بریالي

زکال د مارچ په دوهمه نیټه چې د شاهی کوټ په  ۲۰۰۲درلود ځکه دوی د 

چې  واخیستله. د جګړې ستراتیژي دا و سیمه کې عملیات پیل شول، ګټه تری

نه لري. باید د القاعده جنګیالي د دوخواو څخه کالبند شي چې د تیښتي الره و

امریکایان د عملیاتو په جریان کې د القاعده د سخت مقاومت سره مخامخ شول، 

هغوي د پټن ځایونو څخه په ماشینګړو، السي بمونو او راکټونو برید ورباندي 

. کوچني ګروپونه یي د ن په نیغه د جګړې په ډګر کې نه وو. ډنمارکیايپیل کړ

سیمې د  ان د تورې بورې. ډنمارکیچورلکو په واسطه د جبهي شاته انتقال شول

غرونو په مهمو ځایونو کې ځای پر ځای شول. ډنمارکیان په پټن ځایونو 

الي څه کوي، ده جنګیاوستراتیژکونقطو کې د څار له پاره چې طالبان او القاع

 .ځای پر ځای وو

د غرونو په څوکو کې د ډنمارکي سرتیرو پورته کیدل د دوی انرژي مصرفول. 

کمښت د غرو په څوکو کې تر دري، څلورو کیلومترو واټن وروسته د اکسیجن 

سرتیري تر ډیر فشار الندي راوستل. سرتیري په واورو پوښلو غرونو څوکو 
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کې د السونو ټینګولو هڅې کولې تر څو داسې ځای ومومي چې د دښمن څخه 

ژي کمیدل، ځیني داسې ځان پټ کړي. تر هرکیلومتر وروسته د وجود انر

مایع د پیچکاري له الری ورته ورکول چې د عملیاتو په پای کې  هم ووسرتیري 

 ل.کید

( زکال د فبوري په میاشت کې د ژمي څپي د افغانستان څخه ټولي ۲۰۰۲د )

، سویند ایج ینسبیو  شوی نه وي. په دغه وخت کې د ډنمارک د دفاع وزیر
۲۲۸

 

و سترګو سره د پوځي زرهي وسایطو په واسطه د کابل څخه ووت تر څو په خپل

د جګړې ډګر وویني او د ډنمارکي سرتیرو سره لیدنه وکړي. الر کنډ او کپر او 

خټینه وه. تر ډیرو ساعتونو سفر څخه وروسته د وزیر سره ورسره ملګري د 

ورسیدل تر څو د کندهار په لوري والوزي. د کایانو تاریک هوایي ډګر ته امری

ـ ډنمارکي ژباړن امکان دغه سفر موخه د ډنمارکي سرتیرو سره لید نه وه. ایراني 

چې د وزیر سره لیدنه وکړي. ژباړن هیڅکله دا امکان پیدا نه کړ  یپیدا نه کړ

چې خپل معلوماتونه د عوامو په اطالع ورسوي ځکه ژباړن هیڅکله نه غوښتل 

چې ځان راښکاره کړي. دوه کاله وروسته د ژباړن څخه د دفاع وزارت حقوقي 

. بیاهم دغه يوکړي او د یو رپوټ په بڼه یي راجستر کړ مشاورینو پوښتنې

رپوټ پټ وساتل شو، دلیل یي دا و چې د ډنمارک اړیکې د بهرنیانو سره او هم 

د ژباړن په خاطر په نطر کې نیول کیږي. خو دا ممکنه ده چې د ژباړن 

معلوماتونه چې د دفاع وزرات حقوقي ادارې ته یي ورکړی دي، راټول شي. 

خکي د امریکایانو د تحقیق په جریان کې ګډون درلود. ژباړن ته م ژباړن د

چې کیدالی شي، دردونکي حاالت رامنځته شي.  تحقیق د پیل څخه ویل شوي و

کیدای شي د تحقیق په جریان کې امریکایان پر بندیانو چیغې او نارې ووهي 

وروسته  ځکه د امریکایانو دغه ډول غبرګون د سپټمبر د یولسمي نیټې تر پیښې

 د پوهیدو وړ دي.

ژباړن د دفاع وزارت حقوقي کارکوونکو ته بیان کړل چې بندیان به اړ ایستل 

تناسلي الې را وباسي او د خپل کورنۍ غړو ته جرق ووهي.  ېچې خپل لشو

مغزي ووهل شول تر څو سر به یي پر مځکه ولګید. د اوږده وخت  هبندیان به پ

ني به یي په اوزوال کدرانده ولچ نول کیدل،ه بندیان پر ځنګنو کښیله پاره ب

( پیښو کې ۷ـ  ۶)  او سترګې به یي هم تړلي وي. په  السونو او پښو کې وو

دل. ژباړن دا هم لیدلي و چې بندیان ه وهل کیچې بندیان به په نیغ ژباړن لیدلي و
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 او یو پر بل به یي سره سپاره کړل او بیا به یي انځورونه ورڅخه  به لڅ لپړ وو

هلو کې څو غاښونه ( کلن زوړ زنداني لیدلي و چې په و۸۰اخیستل. ژباړن یو )

. ژباړن ته داسې معلومات هم السته ورغي چې زندانیان د السه ورکړی وو

 شي که پر امریکایانو ډزې وکړي.  کیدالی شي وځړول

ژباړن په پوځي کمپ کې و چې دري ستوري جنرال راغي او د سرتیرو سره 

شی وکړل. ژباړن وایي چې ما جنرال ته وویل چې د ده له پاره یي ستړي مه 

به د پاملرنې وړ وي چې د کمپ په حاالتو خبر شي. جنرال یو جګړن ته دنده 

 فرانک لینسرورکړه چې د حاالتو جاج واخلي. ژباړن خپل د سترګو لیدلي حال 

خو هغو ه  لاو هم د پوځ موظف کس چې د څارګرې ادرې مسول و، بیان کړ

دومره وویل چې حاالت دغه ډول دي. ژباړن دامریکایانو د تحقیق د مرکز سره 

دندې څخه ګوښه شو.  ( د دغې۲۰۰۲/  ۲/  ۱۸کار وروسته )تر یوې مودې 

او یو امریکایي جنرال سره لیدنه وکړه. امریکایي  فرانک لینسروروسته ژباړن د 

. ژباړن څخه خبر کړییي د کمپ د حاالتو  جنرال ژباړن ډیر وستایه ځکه جنرال

 ۲۰۰۲( ډنمارک ته راولیږل شو. ژباړن په حقیقت کې باید د ۲۸د فبوري په )

زکال د جوالی په میاشت کې ډنمارک ته راستون شوی واي خو یوازې اوه اونۍ 

ډنمارک د پوځي څارګرې په افغانستان کې تیري کړي. ژباړن وویل چې د 

ادارې مسول، هولګر 
۲۲۹
ټه ونیسي. اجنټ ژباړن باید پ چې خوله تهدید کړی  

د ژباړن د خولې خبره ده چې  چې امریکایان ستا په تعقیب کې دي. ته ویلي وه

ډیره موده نوموړي فکر کولو چې امریکایان یي وژني. ژباړن د راز نه رسوا 

که ته  هولګر ورته ویلي وهاسلیک کړی وه خو یې کولو یوه سټنډرډه فورمه ل

( کلنو زندان به محکوم شي چې هیواد ۵۰بیان کړي په )خپل د سترګو لیدلي حال 

د دفاع وزارت  هولګرته دی ملي خیانت کړي دي. د څارګرې ادارې اجنټ 

ر د رازساتلو حقوقي ادارې ته ومنل چې په ژباړن یي د امنیتي دالیلو په خاط

. اجنټ ومنل چې کیدالی شي دا یي هم ویلي وي چې د فورمه السلیک کړی وه

رسواکولو په خاطر زنداني کیږي. اجنټ وویل چې ما هیڅکله د ژباړن  رازونو د

  د خولې څخه د بندیانو د وهلو او ټکولو په اړوند څه ارویدلي نه دي.

هم د دفاع وزارت حقوق پوهانو ته وویل چې نوموړې د ژباړن  فرانک لینسر

ې څه په اړوند د امریکایانو د تحقیق په مرکز ک زندانیانو د شکنجو څخه د

ارویدلي نه دي. خو دا یي ومنل چې د یو بوډا سړی په اړوند چې پر مخ زخمي 
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، ژباړن ورته کیسه کړی وه خو دا زخم د کمپ څخه بهر د نیولو او و شوی

فرانک ترانسپورت په وخت کې واقع شوی و. د ډنمارکي سرتیرو د کمپ مشر 

سره غونډه وکړه او  ومنل چې د یو امریکایي جنرال په ګډون یي د ژباړن لینسر

امریکایي جنرال د ژباړن د معلوماتو په اساس چې بوډا سړی پر مخ ټپي شوی 

هیڅوخت  فرانک لینسرهدایت وکړ چې په دغه اړوند باید څیړنې وشي.خو  ،و

 د دغه پیښې په اړوند دفاعي مرکزې ادارې ته خبر نه دی ور کړي.

چې وروسته یي  ي  کیدل ود اوږې په برخه کې زخم د ژباړن لیږل ډنمارک ته

 لخوا په یو فرانک لینسرتاوان هم ورکړل شو. په کار کې د ژباړن ټپي کیدل د 

ژباړن په رښتیا چې » یاداشت کې وستایل شو او امریکایانو ته یي داسي ولیکل: 

ډیر ښه کار کړی دي او د نوموړي د ژبې د پوهي څخه په درست ډول ګټه 

 «خوا مثبت وارزول شو. ول د امریکایانو لهاخیستل شوی ده. د ژباړن کارک

د ژباړن اړیکي د ډنمارکي سرتیرو سره د کندهار او بګرام په هوایي ډګرونو 

 رځ کې خواږه نه وه.کې د عملیاتو په ت

ښکاري سرتیري، الرس میولر 
۲۳۰

کې بیاکړن « ۲۰۰ښکاري » په خپل کتاب  

ړوند څیړنې کړی کړی دي چې څنګه نوموړي او نورو سرتیرو د ژباړن په ا

 دي. 

وایی چې د ژباړ ن کمپیوتر مې پرانیستی په کمپیوتر کې مې یو الرس میولر 

په  قهر نیولي و په تن او وسله یي پهچې ژباړن د سرتیري جامې  یانځور ولید

  داسې حال کې چې دغه جامې نوموړي ته هیڅوخت ورکول شوی نه دي.

رست ډول جوړ شوی و. په وایی چې انځور جعلي و خو په دالرس میولر 

ټول انځورونه الرس میولر چې  ر کې د پوځ پټ رازونه لیکل شوی ووکمپیوت

ځکه چې کیدای شی چې غلطه استفاده ورڅخه  مونه ټول پاک کړهاو هغه فیل

  وشي.

کوم چې لیدلي په علت د هغو ترخو تجربو  يکله چې ژباړن ډنمارک ته راورسید

( زکال د جوالی په میاشت کې ۲۰۰۳په )وې، روحي ناارامي یي درلودل. 

ونیول شو. دلته باید ژباړن ژباړن د دفاع وزارت سایکلوژیست تر معالجي الندي 

د هغه، سی ډی 
۲۳۱

په اړوند چې بندیان یي شکنجه کول، سایکلوژیست ته   
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س میولر د کمپیوتر الرچې   ورکړی وای. دا به هغه انځورونه وومعلومات 

پښیمانه وه چې ولې انځورونه پاک الرس میولر ه . وروستڅخه پاک کړي وو

 کړل.   

 ځورونه د زندانیانو د شکنجو نه وهپه ټینګاروایی چې پاک شوی ان الرس میولر

چې د بندیانو په سروونو خولي اغوستي وي. کله چې  نه وویوازي هغه انځورو

ضوع و، د دفاع وزارت موژباړن د روحي ناروغیو له کبله د تاوان غوښتونکي ش

 الندې ونیول. تر پاملرنې

د کړل. په لیکلې ډول د ژباړن تورونه چې بندیان شکنجه کیدل، ر فرانک لینسر

نو ځکه د دفاع وزیر او لوی درستیز د موضوع  البته موضوع په داخل کې و

 څخه خبر نه وو.

هغه وخت چې ډنمارکي زنداني سلیمان حاجي عبدالرحمن د ګوانتامانو د زندان 

شو او په خپل کتاب کې د ژباړن یادونه وکړه چې د نوموړي څخه  څخه خوشي

 قیق کړی دي، موضوع رابرسیره شوه.ژباړن د کندهار په زندان کې تح

کله چې د دفاع وزارت حقوقي ادارې د شپږو میاشتو په جریان کې څیړنې پای 

ته ورسولي، موضوع یی ختمه اعالن کړل. امریکایانو د ژباړن تورونه رد کړل 

 الن شول.نو په دغه وجه موضوع ختم اع

( ز کال یو افغان زنداني په ډنمارکي محکمه کې ۲۰۱۱ډیر کلونه وروسته په )

پل بیان ډیره برخه را د شکنجو په وجه تاوان وغوښت، نو ژباړن دوباره د خ

 ژوندي کړل.

اقعیتونه او څه هم زما خیالونه وو. ژباړن وویل چې زما د هغه وخت بیان څه و

ا خپل د لیدونو په ډول خو ځینې اوازې وې چې م نې پیښې ما خپله لیدلې وېځی

 بیان کړي.

، وانو کیسه چې سر پر سر به پراته وژباړن خپل تیر بیان چې د لڅ لپړو زندانی

، هیره وه. ژباړن وایي چې ما خپله داسې زندانیان چې اړ ایستل شوی، کړی و

باړن د یدلي نه دي، خو دغه کیسې ژد خپلو کورنیو انځورونو ته جرق ووهي، ل

 امریکایي سرتیرو څخه
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ارویدلي دي او د بندیانو وهل او شکنجه کول یي ارویدلي او لیدلي نه دي. ژباړن 

چې سر به یي په یو ټوټه کې ور وپیچي  ه یي زندانیان لیدلی ووې چې څو ځلمن

بیان کړی  شکنجه وه چېکله چې سره به یي ټیټ نه نیوي. دغه د ژباړن په آند 

چې مخ یي په وینو لړلي و کله چې کمپ ته  . ژباړن ټپې زوړ سړی لیدلي ووه

( نفرو څخه و چې ۲۷زوړ سړی د هغو ) هدتحقیق له پاره راوستل شو. دغ

ډیر بندیان به غمجن او  .ان په غمګینو عملیاتو کې نیولی وروزګاامریکایانو د 

شوی دي خو کیدالی شی نو ځکه ژباړن فکر کړی و چې شکنجه  په ژړا وو

 ژړاوی د روحي فشار پایله وه. چې د دوی

چې لږ څه په محلي ژبه هم پوهیدل  کا د تحقیق مسولین ځوان افسران وود امری

او تحقیق یي خپل کولو. د ژباړن څخه هغه وخت ګټه اخیستل کیدل چې په تحیقیق 

ړ، زندانیان . کله به چې ژباړن د تحقیق مرکز ته والستونزې وې به د پوهیدلو

. د شپي به یي ډیر ساړه شوی دوی به ډاریدل او وږي به وویي لیدالی شوای. 

او یوازي یي شړي درلودلي. د تحقیق ځینې افسران ډیر سخت  وه ځکه یخني وه

ته چلنده وه چې زندانیان به یي د پوښتنو په جریان کې پرځنګنو او سرونه کښ

یو موده عالقه نه درلوده چې د تحیقیق  . ژباړنکښینول، خو بیا هم ارام خلک وو

 مرکزته والړ شي. د بندیانو سره چلند د ژباړن په شخصیت کې بدلون راوست.

څخه د سهارنۍ په غونډه کې، ټولی مشر، نورمن کریستنسن  یو سهار له وخته

 مریکایانو د مرستې غوښتنه وکړه. ا

اره خپل کورته راستون امریکایانو ته راپور راغلی و چې د طالبانو یو مشر دوب

شوی دی ځکه چې په کور کې د څراغونو روښنایي ښکاریده. نوموړي یو لوړ 

پوړی طالب و چې امریکایانو غوښتنه درلوده چې خپله یي چاره وکړي، مګر 

امریکایانو مرستې ته اړتیا درلوده ځکه د هغه کور په نژدي کې د قران شریف 

شی په مدرسه کې د طالبانو جنګیالي  کیدای ښوونځي )مدرسه( وه. ډار و چې 

دنده واخیستله چې د عملیاتو کود، ای  ځای پر ځای شوی وي. ډنماریکانو دغه

 ۰۵۸کیوـ 
۲۳۲
( ۵۰ایښودل شوی و. عملیات د قندهار ښارد لویدیز په )  

کیلومتری کې تر سره کیدل. دا سیمه د سنګسار په نوم یادیدل کوم چې مال عمر 

 بي نهضت خښته کښیښودل.ل کې د طالزکا ۱۹۹۵په 
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امریکایانو د ډنمارکیانو سره په ګډه د عملیاتو د اماده ګي له پاره دقیق پالن 

. د دواړو هیوادونو سرتیرو په ګډه او په بیل بیل ډول تمرینونه يترتیب کړ

 وکړل.

، مشري په ( تنه وو۱۵ي سرتیرو چې شمیره یي )د ډنمارک نورمن کریستنسن

لیاتو مشر امریکایي، کریس لوده. خو د عمغاړه در
۲۳۳

 .و 

( ۱۷سرتیري په پنځو وسایطو کې د توري شپي د تیاري په مرسته د مارچ په )

. یوه توپ داره چورلکه موظفه شول چې هوایي څار وکړي ينیټه حرکت وکړ

پوري رسیدل دوه او د اړتیا په وخت کې د دښمن هدفونه بمبارد کړي. تر موخي 

یکایي او ډنمارکي سرتیرو په بیلو بیلو وسایطو)خپلو خو امر ساعته اټکل شوی وو

ځکه د ندې د اجرأ په وخت کې سره بیلیدل چې هر  يوسایطو( کې حرکت وکړ

 پل د هدف پر لوری باید تللي وای.واحد خ

. یان د تګ په جریان کې بشپړ خاموش وو او د عملیاتو له پاره تیار ووډنمارک

په تن، وسلې او په شپه کې د لیدلو صحرایې جامې او د مرمی ضد جامې یي 

فکر نه کولو چې . ډنمارکي مشر افسر، نورمن کریستنسن هم ورسره وو وسایل

د قران شریف په ښوونځي کې به طالبي جنګیالي د شپي له طرفه  شتون ولري. 

نوموړي افسر فکر کولو چې ډنمارکي سرتیري د عملیاتو مسولیت نه لري یوازي 

ې د ناڅاپې برید په وخت کې به د امریکایانو سره مرسته مرستندوی دنده لري چ

کله چې د کشف الوتکې سیګنال  یپه حیرت کې ولویدنورمن کریستنسن کوي. 

چې د ښوونځي په شاوخوا کې نفر لیدل کیږي. ما دغه خبر خپل سرتیرو  یورکړ

 وانګیرل چې کیدالی شي دغه کسان ځایي خو هغوی داسي يته ورکړ

باور وکړم چې دغه  افسر وایي ما دا اړتیا نه احساسول چېاوسیدونکي وي. 

جنګیالي وي. کله چې سنګسار ته ورسیدل، ډنمارکیان د ښوونځي کسان به طالب 

، روان شول او امریکایان د طالبانو چې د کال هزار خادم په کلي کې وپر لور 

ه د مشر د کور لوري ته وخوځیدل. کلي تیاره وه او په کوڅو کې هیڅوک ن

ښکاریدل. ډنمارکیانو په بیړه ښوونځي پیداکړل او د برید له پاره تیار شول. 

د امر امریکایانو صبر کولو چې عملیات پیل شي. انتظار د نورمن کریستنسن 

. ولې عملیات ځکه عملیات باید په یو وخت کې پیل شوی وای ورکولو له پاره و

پیداکولو لګیاه اکلي کور په د ټوایي چې امریکایان  نورمن کریستنسن وځنډیدل؟

دا ډیره خطرناکه لوبه وه ځکه د  .خو موږ د ښوونځي مخي ته منتظر وو وو
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 نورمن کریستنسنطالب د شتون په صورت کې کیدای شوای موږ یي لیدلي واي. 

څخه پوښتنه وکړه چې څه  الري د امریکایانو د عملیاتو مشر، کریسد راډیو له 

الر غلطه کړی وه او ژر به ټاکلي سرای ته  پیښه ده. ځواب دا و چې موږ

بی صبره شو او بیا یي د  نورمن کریستنسنورسیږو. وخت تیریدی، دوم ځل 

  راډیو له الري وپوښتل چې څه پیښه ده او تاسي چیري یاست؟

ځواب بیا هم دا و چې موږ غلط کورته ورغلي وو. ډنمارکي افسر په بې صبري 

کړي که نه موږ ښوونځي ته ننوزو. خو بیا یي وویل چې اصلي کور پیدا  ورته 

 و بیا یي وپوښتل اوس څه پیښه ده؟هم څه انتظار وکړ ا

چې موږ اوس هم اصلي کور نه دی دا ځل د عملیاتو مشر امریکایي افسر وویل 

 لی خو تاسو کوالی شی چې داخل شي.موند

تر غوږ د ډنمارکي سرتیرو د موقعیت څخه د ښوونځي په دننه کې داسي ږغونه 

کیدل چې په دننه کې څه فعالیت جریان لري. ډنمارکي مشر افسر پریکړه وکړه 

چې همدا اوس باید عملیات پیل شي، مخکي له دي څخه چې طالبان زموږ 

 ه توګه د برید له پاره تیار شول.موقعیت ومومي. سرتیري په بشپړ

په دروازه  ، خويځانګړو سرتیرو په بیړه د ښوونځي پر یوه دروازه برید وکړ

کې یوې ګوښې ته څلور افغاني وسلوال والړ وو او فوري یي د خپلو وسلو مخ 

 .يډنمارکي سرتیرو خواته برابر کړ د

ولیدل چې د ډنمارکي سرتیرو دلګۍ مشر  نورمن کریستنسن ،ډنمارکي مشر افسر

چې د افغاني وسلوالو له پاره ستونزمنه شول  یپه ډیر مهارت داسې مانور وکړ

 افغاني وسلوالو په ضرر تمامیدي. ې وکړي که دا کار یي پیل کړی واي، دچې ډز

چې وسلې پر  يډنمارکي سرتیرو د الس په اشاره افغاني وسلوال ته خبر ورکړ

مځکه کښیږدي، هغوي په ډیره ارامي وسلې کښیښودلي او السونه یی د تسلیمي 

السونه په پالستیکي په ډول پورته کړل. ډنمارکیانو په بیړه د افغاني وسلوالو 

د ښوونځي  تارونه وتړل او مشر افسر نور سرتیري د ښوونځي دننه ته واستول.

چې ډنمارکي سرتیري یي وارخطا کړل، ځکه په کافي په دننه کې ډیر کسان وو

وایي که دوي په ناڅاپې   نورمن کریستنسنچې ټول وساتي.  سرتیري نه ووډول 

 رامنځته کیده. توګه برید کړی وای، نو غټه ستونزه

د عملیاتو مشر ته د راډیو له الری خبر ورکړ، په کوم ځای  نورمن کریستنسن

  کې چې موږ قرار لرو، ډیر کسان شته.
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په ځواب کې وویل چې موږ هم ټاکلي کور چې باید د د عملیاتو مشر، کریس 

ه . نوموړي عالووطالبانو مشر هلته وی، موندلی دی او د کور په لټولو لګیاه یو

کړل چې نوی امر ته انتظار وباسی. د ښوونځي د داخل څخه مشر ډنمارکي 

افسر ته خبر ورکړل شو چې موږ وسلې هم وموندلي. د دغه خبر سره مشر 

ډنمارکي افسر ډیر وارخطا شو، داسې سوچ یي وکړ چې د طالبانو نه برسیره 

 یکړکیدای شي د هغوي د وسلو ډیپو هم شتون ولري. نوموړی دا سوچ هم و

شریف د زده کړي ښوونځي نه وه بلکې د طالبانو چې دا ځای یوازې د قران 

 مرکز وو.

چې موږ د لویې ستونزې  ید عملیاتو مشر ته بیا خبر ورکړ نورمن کریستنسن

دی همدا ګړي  ، په بیړه باید مرسته راولیږي، ځواب مثبت و. داوسره مخامخ یو

افغانان  کلن (۳۱څخه ږیرور )امریکایي سرتیري در رسیږي. د کور د دننه 

چې د ټولو السونه تړلي او کښینول شول. په وروسته شیبه کې  ستل شوراوی

کټونه، ماشینګړي او دلګی مشر د زیرخانې څخه پیسي، او ډول ډول وسلې را

راواخیستل. په ناستو کسانو کې یو سپین ږیري هر ځل به والړ شو  السي بمونه 

چې سپین ږیري  یفکر وکړ نورمن کریستنسن. یړاو په څه ویلو به یي پیل وک

د دوی ویاند دي. هر ځل به سپین ږیري ته د الس په اشارو او انګلیسي وویل 

شول چې باید کښیني او ارامتیا وساتي. د ډنمارکي سرتیرو دلګي مشر احساس 

کړل چې سپین ږیري په اندیښنه کې ښکاریدي او په حیرت کې و چې څه پیښه 

ي فکر کوي چې څومره به ښه وای چې ژباړن شتون درلوداي تر ده؟ نن نوموړ

څو د سپین ږیري په خبرو پوهیدلي واي. زما نه په یادیږي چې ولې زموږ سره 

ره اژباړن نه و. نه پوهیږم چې ژباړن نه و او که په وسایلو کې د ژباړن له پ

فکر نه ګڼلي ځکه موږ نه وه ځای نه و؟ فکر کوم چې د ژباړن شتون موږ اړین 

 ه څوک وي.کاوه چې په ښوونځي کې ب

وایي چې لږ ګړي وروسته امریکایي سرتیري په بیړه  نورمن کریستنسن

، خو ما ورته وویل چې ارام اوسئ، موږ ورسیدل او د جګړې له پاره تیار وورا

کې څوک ونه موندل. د د حاالتو کنترول په الس کې لرو. امریکایانو په سرای 

ل کوم چې په حیرت شو چې دومره ډیر افغانان یی ولیدس عملیاتو مشر، کری

نو ځکه یي مرکز  . د نوموړي په پالن کې دا نه وهډنمارکي سرتیرو نیولي وو

ته په کندهار کې زنګ وواهه. نوموړي ورته وویل چې موږ ډیر افغانان نیولي 

ارویدل چې د قوماندي په مرکز کې هم اندیښنې  کریسدي، څه ورسره وکړو؟ 

دوامداره غوښتنه کول چې یو  کریسپورته شوی او تاوده بحثونه کوي. ولې را
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چورلکه د بندیانو د انتقال له پاره راولیږي خو دا غوښتنه رد شول، هغوي دلیل 

کریس چې چورلکې د نورو دندو د اجرأ له پاره ګومارل شوی دي.  يوړاندي کړ

رکز څخه هدایت وشو و دا غوښتنه هم رد شول. د مد موټرانو غوښتنه وکړل خ

سره  چې باید بندیان راولي خو د انتقال چاره یي باید هلته وکړي. د ښوونځي

 .ې د هغوي څخه یی دوه چاالنه شوهچ دري پایکپ ټویوټا موټرونه وو

که یا؟ ایا امریکایانو  یهیر دي چې امریکایانو ژباړن درلود نورمن کریستنسن

بري وکړي؟ نوموړي عالوه کوي چې د سپین ږیري او یا نورو بندیانو سره خ

خو بندیان مو راجستر نه  يموږ د بندیانو د راجستر د پروسیجر تمرین درلود

 کړل.

دلګي مشر وایي: کله چې موږ پریکړه وکړه چې افغانان بوزو نو ځکه مو 

راجستر نه کړل چې باید د ویښتیانو او نوکانو نمونه مو اخیستي وای او هم مو 

 خیستی واي.د ګوتو نښانونه ا

موږ چې د کندهار په ښار کې د بندیانو سره تیریدولو، د سهار روښنایی خپره 

، غانانو ته چې په موټرو کې ناست ووشوی وه. خلکو دوکانونه خالصول او اف

او  يالسونه ښورول. د دلګي مشر د وینا له مخي بندیانو هیڅ خفګان نه درلود

کې د بندیانو یو موټر خراب شو،  د الري په اوږدو موږ ته عجیبه ښکاریدل.

 ان په یوه موټر کې سره کښینستل. هغه مو د سړک یو څنګ ته ودراوه او بندی

کله چې د کمپ دروازې ته ورسیدلو، بندیانو غوښتل چې صحراګښت ته والړشي 

ي نو ځکه السونه مو ورخالص کړل. د کمپ د دروازي په خوله کې امریکای

، د بندیانو په سرونو یي خولۍ واغوستلي. ظر ووپولیس او د پوځ افسران منت

 ل او د تحقیق مرکز ته مو بوتلل. بندیان مو بیرته موټر ته پورته کړ

د وینا له مخي امریکایانو په ډیره ارامي سره بندیان زندان نورمن کریستنسن د 

 ارکي سرتیرو بندیان لیدلي نه دي.ته داخل کړل. د هغه وخت څخه وروسته ډنم

د عملیاتو د مشر په توګه باید یو رپوټ برابر کړی وای چې  کریستنسننورمن 

عملیات په بریالیتوب پای ته ورسیدل. وروسته نوموړی بیده شو خو لږ وخت 

لبان ر یي ورکړ چې بندیان طاوپاڅاوه او خب وروسته یو سرتیري د خوب څخه را

 او باید بیرته خوشي شي. نه وو بلکې د حکومت کسان وو
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چې دا ښه کار و نه شو. امریکایانو د بندیانو  یداسې سوچ وکړ کریستنسننورمن 

وسلې واخیستلي خو ډنمارکیانو د دوي پیسي وساتلي. مخکي له دي نه چې مشر 

نورمن بیده شي، پیسي یي هم امریکایانو ته ولیږلي. خو لږ ګړي وروسته بیا هم 

عملیاتو مشر، کریس  ځکه د امریکایانو د یي د خوب څخه راوپاڅاوه کریستنسن

او یو امریکایي ډګروال غوښتل د نوموړي سره خبري وکړي. امریکایانو وویل 

چې د ډنمارکي سرتیرو څخه بندیانو شکایت کړي دي چې ګواکې زندانیان یي 

وهلي دي. خو د ډنمارکي سرتیرو پورته یادشوي مشر په ټینګه وویل چې د 

. امریکایي څه ارام وه نه ده شوي هر نیولو او ترانسپورت په وخت هیڅ داسې پیښ

، او والړل. لکه مخکي مو چې وویل چې يافسرانو دغه معلومات نوټ کړ

د  فرانک لینسردی هم  ډنمارکي سرتیرو ژباړن د ځان سره نه درلود. سره د

ولیکل چې نیول شوی کسانو د پوښتنو په وخت کې حاالتو دارزونې په رپوټ 

ل نو ځکه زموږ په آند دغه کسان یا طالبان او کې ضد او نقیض ځوابونه ورکو

یا یي هم مالتړي وګڼل شول نو ټوله مو کمپ ته راواستل. په همدغه رپوټ کې 

چې د تحسین  بریالي عملیات وچې دا  زکال( لیکل شی و ۲۰۰۲/ مارچ /  ۱۸)

ه بلکې وړ وګرځیدل. ولې د دوهمې ورځي په رپوټ کې راغلل چې دا طالبان ن

. امریکایانو پرته له دی نه چې ډنمارکیان خبر کړي، ن د پوځ کسان وود افغانستا

 دوي ورځي نور یي هم همدغه کسان په زندان کې وساتل.

زکال( د امریکا د دفاع وزارت )پنتاګون( یوې  ۲۰۱۲/ مارچ /  ۱۹سي شنبه )

ای پی سرچینې په واشنګټن کې د 
۲۳4

( نیول ۳۱چې ) خبري اژانس ته وویل  

داسې معلومیږي چې طالبان نه دي خو بیاهم تر اوسه څرګنده نه شوی افغانان 

 ومه نه ده چې څه وخت به خوشي شي.ده او معل

د پوځ ویاند دغه عملیات د نمونې په توګه یاد کړل، ویي ویل چې موږ ته 

ستونزمنه ده چې په دغه غیر عالقه )هغه سیمه چې قانون نه ور پکښي پیاده 

دښمن تر منځ توپیر وشي. دلیل دادي چې وسلوال کیږي( سیمه کې د دوست او 

کسان خپل لوري ته د مختلفو مشرانو د واک په وخت کې بدلون ورکوي. خو د 

بري اژانس د څانګې یو ژورنالیست، چارلس خ ای پیکندهار په والیت کې د 

هینلی 
۲۳5

کې تجربه درلوده، پریکړه وکړه چې د  لوچې په جنګي خبر ټولو  
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موضوع ژوره وڅیړي. د سیمې قهریدلو خلکو وویل چې سار د سیمې ی سنګ

ځواک وو چې د  دغه بندیان شوي کسان په واقعیت کې د طالبانو ضد امنیتي

. عارف نورزي د حامد کرزي په کابینه کې د سپکو عارف نورزي کسان وو

صنایعو وزیر و. دوي ورځي وروسته دغه کسان ازاد شول چې یاد شوي 

وکړي. پر دغو کسانو په وضاحت سره د وهلو عالیم ژورنالیست خبري ورسره 

ښکاریدل. د دغوکسانو څخه ډیرو یي پر بدن تور او آبي عالمې درلودي او د 

اریدلي. ښک لو)مخ چې په نوکانو خوږ وي( عالمېځینو پر مخونو دمنګوچو کو

او د پکو )پر سره چې هیڅ ویښتان و نه لري( په  ه خریل شوی وود ټولو سرون

غه جریان د چارلس هینلیریدل او دا یو ډول دیني سپکاوي ګڼل کیدي. شان ښکا

وروسته ډنمارکي ورځپانې، یولند پوستن 
۲۳6

او عالوه یي کړل:  ته بیان کړی  

یو مجرب رپوټ ورکوونکي لیدالی شي چې دغه ډول غوصه او قهر د پلمې په 

 .ه واقعیت هغوي غوصه او قهریدلي ووتوګه )ساختګي( وی او یا پ

سار د سیمې ی زکال( نیټه د سنګ ۲۰۰۲/ مارچ /  ۲۳ړي ژورنالیست په )نومو

. په راپورتاژ کې افغانانو بیان کړل چې دوي یپه اړوند یو راپورتاژ خپور کړ

ورځو کې د تحقیق  وچې په لومړي دو ورځي د امریکایانو سره بندیان وو څلور

 په جریان کې وهل او ټکول کیدل او هم په لغتو یي وهل.

او ډیره  وښتۍ) دمال یوه برخه( مخکي ماته( کلن فدامحمد وویل چې زما پ۳۵)

یره برخه د لیکنې له مخي د فدامحمد د یوې سترګې ډ چارلس هنليضعیفه وه. د 

چې دوي به زه پورته کړم او پر یو ډبری به یي  شنه وه. فدامحمد ویلي و

مخي )پر نس( وغورځولم. ډیر دردناکه حالت و. ما نه شواي کوالی چې پوړ

 ی په لغتو به یي ووهلم.پریوزم. که به مي حرکت وکړ

افغانانو وویل چې دوي یي په اوسپنیز قفس کې واچول، کله چې به مو خبري 

ي نه د شاه له خوا پر مغزسره وکړي، د جزا په ډول به مو اوږد وخت السو

 .نیولي وو

وع په اړوند د امریکایي کمپ د مسول څخه وغوښتل چې د موض چارلس هینلی

 ه بشپړه توګه هر ډول شکنجه ردول.خپل نظر ووایی خو هغه پ

افغانانو د عملیاتو په ترځ کې د دوي د نیولو او د انتقال په وخت کې و کمپ ته 

 ونیوي. شکایت نه درلود. په لغتو او چپالخو وهل د تحقیق په جریان کې صورت
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د واشنګټن پوست خبر لوڅي، جان ورډ اندیرسن  
۲۳۷

ي ورځي وروسته د در  

د شخصیت او په ټولیز ډول یی  یسار سیمې ته والړی تر لیدلو د سنګ چارلس

  ۳۹پیژندنې ـ 
۲۳۸

 .يراپور وړاندي کړډول  

و  عملیاتو سیاسي ستونزېد ړو سرتیرو څلورنیم کاله وروسته د ډنمارکې ځانګ

ګړه( ي. دا ستونزې د ډنمارک راډیو د مستند فلم تر)پټه جدولت ته راپورته شو
۲۳۹

راپورته شولي. پوښتنه دا وه چې ډنمارکي سرتیرو په داسي  نوم الندې  

چې د ډنمارک حکومت  یان و امریکایانو ته تسلیم کړي ووشرایطو کې بند

راعات کوي. دهغه وخت د دفاع پوهیدي چې امریکایان د ژینو کنوانسیون نه م

وزیر، سیون ګیده  
۲4۰

 ۲۰۰۶پانې ته د د مستند فلم په اړوند د پولیټیکن ورځ 

زکال د ډیسمبر په میاشت کې ولیکل چې زه په دي عقیده وم چې زندانیان  

. د دفاع د وزیر د وینا له مخي ن د مواد مطابق جنګي بندیان نه وودکنوانسیو

ډنمارکي سرتیرو د قران شریف په ښوونځي کې ارزیابي وکړل چې نیول شوي 

 ان د دولت مخالف جنګیالي نه دي. کس

ځواب یو کال مخکي د دفاع وزارت د پارلمان دفاع کمیسون او د بهرنیانو  همدغه

شورا ته وړاندي کړي و. خو باید وویل شي چې دغه معلومات د ډنمارکي 

. دوي دغه نیول شوي کسان د دولت مخالف يسرتیرو دتشریح سره توپیر درلود

کایانو بل جنګیالي ګڼل او هم یي دغه کسان جنګي بندیان ګڼل که څه هم امری

 ي.نظر درلود

وویل چې نیول شوی کسان هغه وخت د ډنمارکي سرتیرو مشر، فرانک یسپر 

امریکایانو ته تسلیم شول کله چې موږ راجستر کړل. خو په حقیقت کې دا کار 

ه بندیان ومنل چې دی نه پوهیدي چې دغ. خو وروسته همدغه افسر شوی نه و

چې نورمال پروسجر  یکر وکړکه دا ف. ما ځپه څه ډول راجستر شوی وي

 .همداسي و

د پارلمان د ستیج څخه ټولې د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن 
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نیوکې رد کړي. د صدراعظم خبري په دی اړوند ډیرې جدي وي او یوه نیوکه 

زکال د ډسمبر په  ۲۰۰۶یي هم نه منل. صدراعظم د دفاع وزیر سره په ګډه  د 

چې د  يهرنیو چارو کمسیون ته یو رپوټ وړاندي کړ( نیټه د پارلمان د ب۱۳)

ډنمارک حکومت یي د دغو تورونو څخه پاک وګڼي. صدراعظم هغو 

، وویل: دغه رپوت پارلمان په ودانۍ کې راټول شوی ووژورنالیستانو ته چې د 

د اسنادو سره مل نه دي کیدای شي کله چې بندیان د ډنمارکیانو له خوا امریکایانو 

وی وی، شکنجه شوی وي. د شکنجو ردول د پنتاګون د ځواب په ته تسلیم ش

: امریکایانو په ټینګار ویل چې وآساس و چې ډنمارک ته یي په دی ډول ویلی و

شته چې بندیان دی شکنجه شوی  په ټاکلي موضوع کې هیڅ داسي معلومات نه

 وي.

وروسته حکومت د یوې سرچینې په حواله وویل چې دوي معلومات تر السه 

کړي دي چې په دغه ټاکلي موده کې بندیان شکنجه شوی نه دي، دا چې دا د 

 ي.ورنه کړیې باور وړ سرچینه کومه وه، معلومات 

ولیکل چې: معلومات د نړیوال سره وروسته ډنمارکي ورځپاڼې، یولند پوسټن 

، یعقوب کیلینبرګر صلیب د مشر
۲4۱

 ۲۰۰۲له خولي څخه په یوه غرمني کې د   

. د ی وو( د ګډ بازار د ډنمارک استازو ته معلومات ورکړ۱۹په )زکال د مارچ 

 وزارت ته په الندې ډول بیان شو: دغو خبرو لنډیز د ډنمارک د بهرنیو چارو

( بندیانو ته په افغانستان کې د لیدلو ۱۵۰د سره صلیب استازو د امریکایانو ) 

خوا د سختو امنیتي  ، د بندیانو سره په ټولیز ډول د امریکایانو لهيوخت پیدا کړ

تدابیرو په عملي کولو سره ښه چلند کیدی. باید وویل شي چې د سره صلیب د 

 ( بندیانو ته متوجه نه وه.۳۱ډول ) مشر بیان یوه عمومي ارزونه وه په ځانګړي

ت کې د بندیانو په رپوټ کې دا هم څرګنده شوه چې ډنمارکي مقامات په دغه وخ

هم نه وه چې باید خبر وای چې بندیان د امریکایانو او اړینه  په حالت خبر نه وو

 د واقعیتونو سره په توپیر کې وه.له خوا شکنجه کیږي. دغه ارزونه 

( په کندهار ۲۴ورځپاڼې په لومړي پاڼه کې د جنوري په ) پولیټکن د ډنمارکي

زیتونه کې معلومات وړاندي اکې د بندیانو د فزیکي حالت په اړوند په یخنۍ او پار
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له ورځپاڼه، بیرلینګس ټیدنه او د ډنمارک په یو ب شو
۲4۲
( ۱۲د فبوري په )  

نیټه د اروزګان د غمګینو عملیاتو په اړوندمعلومات وړاندي شو او امریکایان د 

 په مقابل کې په شکنجو تورن شول. بندیانو

دغه لیکنه د نیویارک ټایمز څخه ژباړل شوی وه چې ډیرو بندیانو په تفصیل 

کایانو له خوا د بندیانو وهل، ترټل او شکنجې بیان کړې وې. یوه سره د امری

کې تر ) افغاني بندیان وهل کیږي(  پولیټیکن ورځپاڼه ورځ وروسته بیا هم په 

 سرلیک الندې لیکنه خپره شوه.

په داسې حال کې چې حکومت د مستند فلم ټول تورونه ردول، د دفاع وزیر 

( بندیان راجسترکړي ۳۱یرو باید دغه )یوازې یوه غلطي ومنل، ډنمارکي سرت

اي. اوس د ډنمارک واي مخکي له دی نه چې امریکایانو ته یي تسلیم کړی و

ټینګار کوي چې د ډنمارک د پخواني صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن 

حکومت کړنې درستې وې. نوموړي وایي چې رښتیا داده چې زه په هغه وخت 

ن شکنجه کوي. په هغه وخت کې څو ځله کې نه پوهیدم چې امریکایان بندیا

دصدراعظم څخه وپوښتل شوه چې تاسو په رسنیو کې ارویدلي نه دي چې 

ن بندیان زوروي، خو د ده ځواب یوازې دا و چې پر امریکایانو باور یاامریکا

لري چې بندیان نه زوروي او د هیڅ ډول شکنجې په اړوند معلومات نه لري. 

، پخوانی صدراعظم  اوسمان کې هم وکړلي. عیني خبري نوموړي په پارل

زکال د اپریل په میاشت ۲۰۰۴وایي: ما ته لومړي ځل د  اندریس فوک غاسموسن

کې څرګنده شوه چې جدي ستونزې شته ځکه چې ډیر وحشتناکه او ډارونکي 

انځورونه په عراق کې د ابوالغریب د زندان د عامه پوهاوي له پاره خپاره شوه. 

ې هر هغه څه چې د ابوالغریب په زندان کې تیر شوی دي، وایي چ غاسموسن

وحشتناکه وه، مګر دا کړنې باید پر ډنمارکیانو ونه تپل شي. زما په آند د 

ډنمارکیانو په تړاو د زندانیانو موضوع تحریک امیزه ده او د واقعیتونو سره 

د  وایي چې دوي د تحقیق په مرکز کې د بندیانو وي. زموږ افسراناړخ نه لګ

. خو د بل لوري څخه همدغه افسران د زورولو او شکنجو څخه خبر نه وو

افغانانو کیسې ردوالی نه شي ځکه دوي د تحقیق مرکز ته د ورتللو اجازه نه 

چې د تحقیق  ن چې په اطمینان سره ویالی شوودرلوده. خو دري ډنمارکي افسرا

 ر او ایراني ژباړن.، پوځي ډاکټفرانک لیسنرمرکزته ورتلالی شول عبارت دي د 
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همیشه په تأکید ویلي دي چې د ژینو د کنوانسیون څخه په سرغړونه  فرانک لیسنر

خبر نه دي. پوځي ډاکټر هم د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخي د شکنجه کولو 

کومه پیښه معلومات نه دی ورکړي. یوازې د ژباړن رنګارنګ معلوماتونه چې 

 یان شکنجه کیدل، بیان شوی دي.بندلي دي، چې دلیدلي او اروی

( تنو بندیانو څخه یو کس اجازه پیدا کړه چې د ډنمارک د ۳۱سار د )ی د سنګ

دولت په لګښت د ډنمارک په دولت دعوه وکړي. غوث هللا ترین د ډنمارک د 

ځکه نوموړي ادعا  کرونه د تاوان په ډول وغوښتل ۵۰۰۰۰دفاع وزارت څخه 

ی دي. د غوث هللا ډنمارکي وکیل دالیل وړاندي درلودل چې حقوق یي پایمال شو

کړل چې ترین د ډنمارکي سرتیرو له خوا په داسې وخت کې امریکایانو ته تسلیم 

شوی دي چې ډنمارکیان پوهیدل چې امریکایان کنوانسیونونه د بندیانو په تړاو 

نه مراعات کوي. د کنوانسیون مطابق د یو زنداني تسلیمول بل هیواد ته چې د 

کنجه کولو او یا د مرګ د سزا ورکولو خطر وي، غیري قانوني ګڼل کیږي. ش

زکال د جنوري  ۲۰۱۱. د دوسیه د ډنمارک د مرافیعې محکمې ته واستول شول

په میاشت کې د قوي اندامو درلودونکي افغان په داسې حال کې چې تسبیح یي 

پله د نهو کالو ( نمبر سالون کې د قاضیانو په وړاندې خ۱۷اړولي د محکمې په )

( کلن وم چې ۲۲زړه کیسه بیان کړل. غوث هللا وویل چې زه په هغه وخت کې )

د طالبانو تر سقوط وروسته مې د دغې سیمې د امنیت ساتلو د یو ګروپ مشرتوب 

په غاړه واخیست. زه عمومي قوماندان نه وم خو یو مشر وم. زموږ د ګروپ 

ې حل کړو. موږ پر الري ګزمه کول دنده وه چې محلي ستونزې او ترافیکي پیښ

. د ترین په قول د قران شریف ښوونځي د يخو پوځي یونیفورم مو نه درلود

طالبانو په وخت کې جوړه شوی وه خو کله چې زما امنیتي ګروپ جوړ شو دغه 

ړي دوه وړونه، شپږ او اته کلن درلودل و. نومدي ښوونځي بدل شوځای په عا

وونځي د امنیتي کسانو د استوګني ځای هم و او چې همدغه ښوونځي ته تلل. ښ

عاشونو پیسي هلته ویده کیدل. د دوي وسلې د ښوونځي په زیرخانه کې وې او د م

 هم هلته ساتل کیدلي.

، ترین ګزمه تیره کړی وه. ترین د ه شپه چې ډنمارکي سرتیري راغللپه دغ

ځکه  ویده وه ه کې. دوي په یوه کوټهخپل موټروان سره په ښوونځي کې ویده و

که کومه بیړنۍ پیښه شوی واي، ترین د خپل موټروان سره د پیښې ځای ته باید 

تللي واي. ترین د یو پهره دار په واسطه د خوب څخه ویښ کړل شو او ورته 

وویل شول چې بهرني سرتیري د ښوونځي لوري ته راځي. غوث هللا ترین خپل 

ونه وهي. ترین فکر باید الس  چې ارام اوسئ او په وسلهی نفرو ته امر وکړ
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زمه وي او د مرستې له پاره راغلي وي. یو ناوړه حالت به نه کاوه چې ممکن ګ

رامنځته کیږي. ترین وایي چې هیڅ داسې امکان نه و چې ما د بهرنیو سرتیرو 

. وسره خبري کړي واي او پوه کړي مې وای چې موږ د دولت امنیتي کسان یو

چې باید کښته  يکوټو څخه راویستلو، امر یي وکړد  ، یو یېکله چې موږ یو

 یتیرولو، موږ سوچ وکړکې وګورو. کله چې موږ یي د کندهار د ښار په منځ 

 و.چې زموږ دولتي ادارو ته به مو ورولي تر څو وپیژندل شو

و او شکنجې پیل شوي. امریکایي ندهار کې امریکایانو ته تسلیم کړپه بیړه یي په ک

په سر یې  ځکه کې پر خیټه وغورځوولو او خولۍمسرتیرو په شګلنه 

راواغوستلي او باید چوپ پراته واي. د سپیانو غپاوي او ډیر تخریش کوونکي 

( ساعته په دغه ډول تیر شول. تږی شوم ۳ـ  ۲. زه فکر کوم چې )ولوړ ږغ و

، ترین ياو اوبه هم نه وي. ځوانو هلکانو زموږ په منځ کې په ژړا پیل وکړ

اوه چې ارام اوسې. یو پهره دار پر سر په لغته ووهلم چې خوله مې تسلیت ورک

امې ویستلې، بدنونه په شګو کې ډوبه شوه. په دغه ډول یي زموږ څخه ټولې ج

مو پر سر وي. او بیا یي نورې جامې راباندي واغوستلي.  مو لڅ او خولۍ

پریښودولو، وروسته یي تر ویښتانو ونیولو او په قفس کې واچولو. خوب ته یي نه 

پهره دار کشولو او په جبر یي مخ او شاته زغلولو او بیا یي ځنګون کیچ ډیر 

. تر درو ورځو وروسته ( ځله یي تحقیق راڅخه وکړولو۷ـ  ۶وخت کښینولو. )

و. د غوث هللا وروستۍ خبره د امریکایانو د معلومات سره چې یي خوشي کړ

ل، برابره ده. غوث هللا وویل ساعته وروسته خوشي کړ ۷۲او که  ۴۸بندیان مو 

 ند سخته او ترخه خاطره همدغه ده.چې زما د ژو

ارامي لري او اوس  غوث هللا ترین وویل چې د هغو شکنجو په وجه روحي نا

 چې خپلې ورځني چارې تر سره کړي. دوا خوري، نه شي کوالي

وکړه، چې ترین د تاوان  زکال په اپریل کې پریکړه ۲۰۱۱مې د کله چې محک

مستحق نه دی. محکمې وویل دا چې د ترین خبري رښتیا او یا درواغ دي، 

ارزښت نه لري خو د ډنمارک د دفاع وزارت مسول نه دي. محکمې د شاهدانو 

دبیان او ټولو اسنادو تر څیړلو وروسته پریکړه وکړه چې د ډنمارک د دفاع 

مپ کې چې په ک يداسي شک درلودیې او نه  يمعلومات درلودیې وزارت نه 

بندیان شکنجه کیږي. نو ځکه د بندیانو ورکول و امریکایانو ته غیري مسوالنه 

 عمل نه ګڼل کیږي. دغه د محکمې د پریکړې لنډیز وه.
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ډنمارکي سفیر، اولریک فیدرسپیل  په امریکا کې
۲4۳
چې  ومصروف و  

 .جنوبي سیمو کې په عملیاتو بوخت ووډنمارکې سرتیري د افغانستان په 

و امریکا ته د ډنمارک زکال د فبوري او مارچ په میاشتو کې  ۲۰۰۲د  سفیر باید

. وای يالد لومړی سفر له پاره تیاري نیود صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن 

نه وي دا ډول بوختیا هر وخت تر منځ  د ډنمارک د صدراعظم او سپینې ماڼۍ

یر د هر څه بشپړ درست غواړي چې د ډنمارک سفاندریس فوک غاسموسن خو 

. سفیر لومړي د صدراعظم د پرتله نه شينورو ډنمارکي صدراعظمانو سره 

پروګرام د ترتیباتو په الس لیکلي نسخه  ولوستل، دا لومړي ځل و چې ما د 

 کار میتود سره اشنایي پیدا کړل. داندریس فوک غاسموسن 

چې د  صدراعظم د دفتر سره دومداره اړیکې وېسفیر وایي: د سفارت او د

ان بڼه یي درلوده، ډیر کوچني جزییات مو سره کنترولول. د صدراعظم د طوف

چې د دغو  د وخت له مخې سنجول شوی وواقامت د مودې ټول فعالیتونه 

 د ترتیباتو یو کتابګوټي جوړ شو. فعالیتونو د لیکلو څخه د سفر

( نیټه پالن شوی و نو ځکه ۲۲زکال د مارچ پر ) ۲۰۰۲د صدراعظم سفر د 

نه غوښتل چې د ناڅاپې پیښې سره مخامخ شي، په دغه خاطر د سفر د نوموړی 

ته د ننوتلو د  تابګوټي کې ټول معلوماتونه درج وو: سپینېماڼۍترتیباتو په ک

دروازې شرایط، د هګۍ ډوله کوټې جزیات ، چیری صدراعظم باید کښیني )د 

 پیل کړي؟سیاسي او یا هم شخصي بحث دي له پاره چې اشتباه و نه کړي(، کوم 

دا اسانه نه وه چې داسې یو کتابګوټي ترتیب کړو ځکه صدراعظم ال نور جزیات 

غوښتل، هر ورځ د صدراعظم دفتر او سفارت په کتابګوټي کې نوي جزیات 

اضافه کول. صدراعظم نه غوښتل چې کوم څه ناخبره پیښ شي. په دغه خاطر 

 ظم یوه ورځ مخکي چې د واشنګټن د څلورو موسمونوصدراع
۲44

هوټل په   

پورته شو او خپله  مخکې را ( بجې۷ولوست. سهار د تر ) کې و، ټول کتابګوټي

د ډنمارکي او امریکایي باډیګارډانو تر څارنې الندي وکړل. د  همیشنی منډه ی

( بجي په تور کدیالک لیموسین کې د سفارت د غړو په ګډون ۹.۳۰سهار پر )

او د  وکلي شوی ویرغونو ښب کښیناست. لیموسین په ډنمارکي او امریکایي

. یپر لوري حرکت وکړ ې ماڼۍصدراعظم موټر د امنیتي ګارډ په بدرګه د سپین

                                                           
۲4۳Ulrik Federspiel -  
۲44Four Season Hotel -  
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ته ننوتل، لومړي د روزویلټ کوټې ته  ې ماڼۍکله چې ډنمارکي پالوي  سپین

. تر لسو بجو لږ وروسته یننوتل او د میلمنو په کتاب کې صدراعظم السلیک وکړ

رانیستل شول. خبر لوڅو د ولسمشر او میلمه هیت د هګۍ ډوله کوټې دروازه پ

رواجي انځور واخیست او غونډه پیل شوه. کله چې د امریکا د ولسمشر سره پر 

سیاسي مسایلو بحث کیږي، د پاملرنې وړ ده چې څوک یي څنګ ته ناست دي. 

ر جورج . ولسمش. د ولسمشر ټول نژدي کسان حاضر وویشکایت نه شی کوال

رو د وزیرکولین پاول بوش د بهرنیو چا
۲45

یکچیني ، د ولسمشر مرستیال، د  

۲46
، امنیتي مشاوره، کونډوالی رایس    

۲4۷
، ایر فلیشر او د ولسمشر ویاند  

۲4۸
 یدي. تر دي لوړ تشریفات نه کیدل.لخوا بدرګه ک  

سمشر څومره دغه مالقات ته ارزښت ورکوي، د غونډې لبله موضوع دا ده چې و

( ۲۵ره تر تړلو دروازو شاه ته تیروي. تقریباً )د خپل میلمه س وخت ولسمشرلږ 

خو زیات نور وخت  صدراعظم ته په نظر کې نیول شوی ويدقیقي د ډنمارک 

خت یي هم ونیوي. تقریباً د دوي مالقات یو ساعت وخت ونیوي. یوازې دغه و

 ته په کتلو غونډه بریالي وه. 

ره په غونډه کې د د ډنمارک سفیر په غونډه کې ګډون کړی و او د هغه له نظ

پیل څخه فضأ ډیر دوستانه وه. په ځانګړي ډول شخصي خبرو ډیر ارزښت 

 درلود.

چې ولسمشر بوش د  کتابګوټي کې صدراعظم ته لیکلي و د ډنمارک سفیر په

د هغه وخت د ډنمارک د سفیر د زوی، ډیټلیو کنوت وینټر ځواني په وخت کې 

فیلډ  
۲4۹

یلی سره د   
۲5۰

و دوي ی درس لوستلي دي اپه پوهنتون کې یو ځا  

. دغه ډنمارکي جنسي اړیکه د یو بل هلک سره دواړه په یوه کلوپ کې هم وو

درلودل او همیشه د هغه کوټې ته چې بوش یو ځای ژوند ور سره کولو، ورتلي 

                                                           
۲45Colin Powell -  
۲46Dick Cheney -  
۲4۷Condoleezza Rice -  
۲4۸Ari Fleischer -  
۲4۹Winterfeldt-Ditlev Knuth -  
۲5۰Yale -  
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نو د بوش سره یي هم پیژندګلوي درلودل. برسیره پر دغه ټولو محصلینو په هر 

چې کیدای شی،  ظم ته ویلي و. ما صدراعپنځو کلونو کې یو ځل سره لیدل

ولسمشر د هغه ډنمارکي په اړوند پوښتنه وکړي. سفیر عالوه کوي چې رښتیا 

بوش هم دا کار وکړي او صدراعظم زما)سفیر( خواته وکتل چې ته هغه ښه 

. بوش وویل چې ما باید هغه هم ټولګي یپیژني، په دغه ډول مجلس دوام وکړ

نه شو او په ټوکو یی وویل کاشکي ډنمارک ته والړشم. لیدالی واي خو دا کار و

صدراعظم ته موقع په الس ورغلل او بوش ته یی وویل چې اوس دا امکان شته 

 چې تاسو ډنمارک ته راشي، بوش په مننه دا بلنه ومنل.

سفیر وایي چې زه پوهیدلم چې په ځانګړي ډول د مالقات په پیل کې بوش دغه 

هر وخت کوالی شي  د  ځکه سړی زښت ورکوي.ډول موضوعاتو ته ډیر ار

وی چې فضأ دوستانه  تو په اړوند بحث وکړي. مهمه دا وهخسته کونو موضوعا

 او رښتیا هم فضأ دوستانه شول.

اوس د ډنمارک پخواني صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن دا مني چې هغه 

 څه چې مهم و،  نوموړي ولیدل.

احساس کړل چې ډنمارک داسي یو  د ډنمارک پخواني صدراعظم وایي: ما

حکومت لري چې په بشپړ ډول د امریکا سره د ترهګري پر ضد والړ دي. موږ 

افغانستان ته سرتیري ولیږل او بوش د مننې موقع پیدا کړل. ما احساس کړل چې 

امریکایان دا مني چې ډنمارک خپل تر وروستي توان پوري مرسته کړي ده نو 

. خو د غیري رسمي ه پاره بس وهښو اړیکو لیوازي دغه موضوع زموږ د 

خبرو څخه هم ښکاریدل چې زموږ تر منځ فضأ ډیره دوستانه ده. موږ د مسایلو 

لو د جریان په ګډ نظر لیدي. زموږ د خبرو جریان پرته له ډیپلوماسي او د مسای

د بوش د هم ټولګي . د صدراعظم په یاد دي چې پټولو څخه په مستقیمه بڼه وه

 وي. لبېخبري جا

د ډنمارک پخواني صدراعظم وایي چې زه داسې پوه شولم چې زه باید د بوش 

چې د  یسالمونه و ډنمارکي دوسته ته ورسوم. دغه خبري چانس په الس راکړ

بوش د ځواني خاطرې ور په زړه شي. د بوش او صدراعظم خبري د ځغستلو 

ه وهي خو د ( کیلومتره منډ۱،۶( دقیقې کې )۷په اړوند وشوي. بوش په )

صدراعظم څخه یي هم وپوښتل چې څومره منډه وهالی شي. صدراعظم هم ځان 

نژدي ورته وښود. بو ش د منډو سیالي ته وروسته بلنه راکړل خو بوش باید ډیر 

 پورت په اړوند معلومات و نه لري.زما د س
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. بوش صدراعظم ته وویل چې صدام عراق موضوع د غونډې مهمه موضوع ود 

چې دغه  ومې وسلې( لري او دیکتاتور تصمیم لری)ژ: اټناکه وسلې حسین خطر

د لویې خطرې سره مخامخ کړی ده. د ډنمارک  وسلې استعمال کړي، نړۍ یې

 صدراعظم هم د غونډې په

پای کې د رسنیو په ګډه غونډه کې وویل: په رښتیا صدام حسین یو خطرناکه 

او په  يستعمال کړشخص دی. نوموړي د خپلو خلکو پر ضد زهرجن ګاز ا

ښکاره یي د ملل متحد د پریکړو څخه سرغړونه کوی. نو ځکه ملل متحد د 

صدام حسین څخه غوښتنه کوی چې د ملل متحد پلټونکو ته اجازه ورکړي چې 

د اټومي وسلو د درلودلو په اړوند پلټنې وکړي. یو خبر لوڅي د صدراعظم څخه 

ي، دویم قدم څه دي چې اوچت به وپوښتل: که صدام د ملل متحد غوښتنه ونه من

شي؟ صدراعظم په ځواب کې وویل چې په دغه اړوند مو تر اوسه بحث نه دی 

کړي. خو دا یو مبهم حالت دي. صدراعظم په ټینګار سره وویل چې زه امریکا 

ته د دی له پاره نه یم راغلي چې پر امریکا نیوکې وکړم. باید عالوه کړم چې 

ن نه یم ولې برخالف زه باید په ډاګه وښیم چې د زه د امریکا په تړاو شکم

 ه مبارزه کې د امریکا مالتړی یم.ترهګري پ

 نه داده چې عراق به دوهم قدم وي؟افغانستان لومړی قدم و، پوښت

ډنمارکي ځانګړې سرتیري تر نیم کال وروسته د افغانستان څخه ووتل، خو د 

( ۱۱۷فین وژلي او )( مخال۱۱۵متحدینو پوځونو د امریکا د معلوماتو له مخي )

( پوځي ۲۳( پلټونو او تالښیو او د )۴۲.  چې دغه بریاوي د )یي نیولي وو

 لیاتو په پایله کې په نصیب شوی وي.عم

تر قوماندي  ک ـ بار ضربتي قواز کال کې ټولو ځانګړو پوځیانو د  ۲۰۰۴په 

د  ونهالندي د ښه خدمت ستاینلیک
۲5۱
ړه کې د په نوم چې د افغانستان په جګ  

 .لزکال په لومړیو شپږو میاشتو کې ښه خدمت کړي دي، تر السه کړ ۲۰۰۲

د ډنمارکي پوځي واحد په ، فرانک لینسرد ډنمارک د ځانګړو پوځیانو مشر

استازیتوب دغه ستاینلیک د امریکایانو د سانټیاګو د میرامر د هوایي پوځي مرکز 

 .ی، ترالسه کړپه ترمینل کې په داسي حال کې چې بوش حضور درلود

وروسته د ډنمارک د البورګ د ښار د ښکاري پوځي واحد د غونډو په تاالر کې 
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ي ( نیټه ورباند۷ز کال د ډیسمبر ) ۲۰۰۴دغه یادګاری انځور ځوړند شو. چې د 

په پوځي یونیفورم کې په داسې حال  فرانک لینسر. په انځور کې لیکل شوی وه

 سره یي الس ورکړي دي.کې لیدل کیږي چې د ولسمشر جورج بوش 

ته د روغبړ په وخت کې وویل، ته د ډنمارک  فرانک لینسردبوش په انګلیسي 

یي، ډنمارک ډیر ښکلي هیواد دي او وروسته نورو پوځیانو ته د روغبړ کولو 

د ډنمارک یوې ورځپاڼې ته وویل چې  فرانک لینسروروسته  له پاره ور تیر شو.

 شخص ښکاریدی.ولسمشر خوږ، مهربان او خوشحاله 
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 څلورم څپرکی

 د جګړې له پاره تيارۍ
 زکلونه ۲۰۱۲ـ  ۲۰۰۱

 زکال:  ۲۰۰۲د جوالی دریمه 

کله چې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر امریکا ته سفر وکړي 

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اطمینان ورکړي چې ولسمشر بوش به پرته د 

 حصین له مینځه یوسي. شک څخه د عراق دیکتاتور، صدام

 زکال: ۲۰۰۲( ۶د سپټمبر )

د ډنمارک صدراعظم، اندرس فوک غاسموسن وایې چې زه هیڅ شک نه لرم 

 چې صدام حصین به اټومي وسلې ولري او په تولید یې هم لګیاه دي.

 زکال: ۲۰۰۲( ۷د سپټمبر )

د امریکا ولسمشر، جورج بوش د انګلیستان صدراعظم، توني بلیر ته وعده 

رکړه چې د جګړې تر پیل مخکې به د ملل متحد نوي پریکړه لیک تر السه و

 کړي.

 زکال د اکټوبر لومړی نیټه:۲۰۰۲د 

د ډنمارک صدراعظم پارلمان ته وویل چې صدام حصین زهري ګازونه لري، 

 کوالی شي لویدیز هیوادونه او د ډنمارک لوي ښارونه په نښه کړي.

 زکال: ۲۰۰۲د نومبر دوهمه 

( نمبر پریکړه وکړه که صدام حصین د پلټونکي ګروپ ۱۴۴۱شورا ) د امنیت

سره د خطرناکو وسلو په څیړونو کې مرسته ونه کړي، صدام حصین ته به جدي 

 عواقب ولري.

 زکال: ۲۰۰۲( ۱۵د نومبر )

( نورو هیوادونو څخه د صدام حصین پر ضد د ۵۱امریکا د ډنمارک او ) 

 وغوښتله.احتمالي جګړې له پاره پوځي مرسته 
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 زکال: ۲۰۰۳( ۳۰د جنوري )

( نورو اروپایې هیوادونو د مشرانو سره په ګډه پرته ۷د ډنمارک صدراعظم د )

د کوم قید او شرط څخه د امریکا سره د پوځي مرستو وعده وکړه چې په ځینو 

 ورځپاڼو کې چاپ شول.

 زکال: ۲۰۰۳( ۲۰د مارچ )

 امریکا پر عراق د راکټونو برید پیل کړي.

 زکال: ۲۰۰۳( ۲۱ارچ )د م

کوچني اکثریت حکومتي ګوندونو جمع د ډنمارک د خلکو ګوند تایید کړه چې 

 ډنمارک په جګړه کې برخه واخلي.

ښتي په ساحل کې د ډنمارک د کښتی چلولو د ښوونځي ک  ۲5۲ د رودد واشنګټن 

تر څو د  ه. کښتي ښه پاکه او ستره شوی ود نمایش له پاره لنګر اچولی وو

کې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر، پیر  پاملرنه جلب کړي. په محفل لیدونکو

په ښکلی دریشي کې د ساحل پر څنډه والړ و. د کښتي چلولو یو زده ستي میولر

د  کوونکي پر پل باندي د درناوی له پاره پهره کوله. د کښتي نور کار کوونکي

ه پاره د کښتي په د ښه راغالست ل امریکا د بهرنیو چارو د وزیر، کولین پاول

، د حاضرینو پر مخونو خولي رابهیدلي . هوا توده وهدني برخه کې والړ وودبان

په پای کې ښایسته ( وو.۱۰۰( سانتي ګراد او رطوبت )۳۷د تودوخې درجه )

تور موټر د لوی کښتی مخې ته راښکاره شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د 

ه د کښتي خوا ته ت، وروسیغبړ وکړډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر سره رو

، په همدي ډول د بهرنیو چارو یچې د کښتی کپتان پوځي سالم وکړ لنژدي شو

. دواړه وزیران د کښتی سالون ته يوزیر د نورو دیپلوماتانو سره روغبړ وکړ

وه او مذاکرات باید پیل ننوتل، هلته ایرکانډیشن و، کاري غرمني ډوډۍ تیاره 

 د ګډ بازار مشرتوب تر السه کړی وي ورځي مخکي ډنمارک در شوی وای.

نو ځکه د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر یوازی د ډنمارک استازیتوب نه کولو 

زکال د جوالی پر  ۲۰۰۲بلکې د ګډ بازار استازیتوب هم کولو. دا غونډه د 
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. غونډې جوړه شوهدریمه نیټه د چارشنبې په ورځ د یوې بجې په شاوخوا کې 

 ی، خو موخه دا وه چې نړیواله پاملرنه جلب کړي.نکړ ډیر دوام و

د امریکا او ګډ بازار هیوادونو تر منځ لږخوابدی پیښه شوی وه نو ځکه څه د 

رویتر، اسوشیدپرس ان بی س، ثی ان ان، ، ای بی اس( ژورنالیستان د ۵۰پاسه )

 .وو د پایلو له پاره په انتظار کې د ډنمارکي کښتی سره د غونډې

د هغه نړیوالې  ې څو ورځي مخکی امریکایانو په ټینګه خپل مخالفتتر غونډ

 چې نوي جوړه شوی وه. وسره ښودلی و ۲5۳، ای ثی ثی جزایې محکمې یانی

د امریکا ولسمشر جورج بوش د دغه محکمې د جوړیدو سره ځکه مخالف و 

چې نه یي غوښتل چې امریکایي سرتیري د جنګي جرایمو په تور په یوه نړیواله 

کمه کې محکمه شي. د امریکا ولسمشر دا هم اعالن کړل چې د فلسطین مشر مح

تابه د یاسرعرفات تر مشرتوب الندې د سولې په خبرو کې د اسراییلو سره یو 

لوري نه ګڼي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د سولې د کنفرانس سوچونه د 

سولې د  چې د یځان څخه لیري کړل. په بدل کې امریکایانو ته وړاندیز وکړ

ادرو د مشرانو غونډې راوبولي او د فلسطین د محدودو کنفرانس په بدل کې به د 

 سرنوشت په اړوند به بحثونه وکړي.موضوعاتو او جورسلیم د راتلونکی 

د ډنمارک د بهرنیو چارو   ۲54د کښتي د غونډې په جریان کې کانډولېزا رایس

ښه نظر وګڼي او د امریکا د  د وزیر وړاندیز د سولې د کنفرانس په اړوند یو

هم د تایید سر وښوراوه خو ټول موافق   ۲55بهرنیو چارو وزیر کولین پاول 

شول چې د نړیوالې محکمې په اړوند امریکا مخالفه ده. کله چې د امریکا د 

بهرنیو چارو وزیر د ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر څخه د ډنمارک ګډون د 

و کولین پاول د عراق د مشرتابه  صدام حسین افغانستان په جګړه کې وستایه ن

په اړوند د بوش د حکومت دریځ په اړوند خبري پیل کړي. د ډنمارک د بهرنیو 

چارو وزیر پوهیدي چې چې د ګډبازار د مشرتابه په دوران کې چې د ډنمارک 

پر غاړه دي، پیچلي موضوع به د عراق وي. خو د امریکا د نظر په اړوند یي 

 کولین پاول دا اندیښنه لیري کړل.و اندیښمن و خ
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کولین پاول په ډاګه څرګنده کړل چې د صدام حسین د لیري کولو په اړوند باید 

وپوهیږئ چې د امریکا ولسمشر جورج بوش یا په ډیپلوماټیکه توګه او یا د پوځ 

 ه مټ غواړي، صدام حسین لیري کړي.پ

ړو چې صدام لیري کړو. کولین پاول وویل چې موږ به د ملل متحد غړي قانع ک

امریکایانو باور درلود چې ډنمارک یي باوري ملګری دی. یوه تاریخي  پیښه 

. یوه چې یو کوچنې هیواد د ډنمارک په څیر تر خپل حق ډیر ارزښت پیدا کړ

دا چې ډنمارک د ګډ بازار مشرتوب په غاړه و، نو د ډنمارک د بهرنیو چارو د 

خبرو ډیر وزن   ۲56رس فوک راسموسن وزیر او د ډنمارک د صدراعظم اند

 درلودي.

ډنمارک د پخوا څخه عالقه درلوده چې د امریکا څخه د صدام د رژیم په وړاندي 

زکال کله چې امریکا د الوتکو په واسطه د عراق مهم  ۱۹۹۸مال تړ وکړي. په 

وسلو پلټونکو ایستل د مرکزونه بمبارد کړل چې پلمه یي د ملل متحد د اټومي 

د امریکا  ۲5۷، د هغه وخت د ډنمارک د صدراعظم پاول نیوروپ وه عراق څخه

ټ بهرنیو چارو وزیر موګنس لوکه ټاف . په هغه وخت کې دیڅخه مالتړوکړ

د امریکا سره د مالتړ څخه خوښ نه و، خو نوموړي تر یو کال لږ وخت  ۲5۸

 نو ځکه اغیزه یي لږ وه.د بهرنیو چارو وزارت دنده پر غاړه درلوده 

 ۲5۹میولر نمارک د بهرنیو چارو وزیر پیر سیتیکې کولین پاول د ډ په غونډه

میولر ته یی وویل چې هر  ون دایمي کرښه جوړه کړه . پیر سیتیسره د ټلیف

. او په دي وکړیوخت کوالی شي کولین پاول ته د کار ځای او کور ته ټلیفون 

 رانیستل شو.د اړیکو دایمي لین پ ډول د کوپنهاګن او واشنګټن تر منځ د ټلیفون

د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ټلیفون دغو اړیکو تر یو کال پوري 

ښه پایلي درلودي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د امنیتي مشاورې 

سره هم لیدنه وکړه. د بحث موضوع همدغه وه، په غونډه   ۲6۰کونډولیزا ریس

هم په غونډه کې   ۲6۱درسفیل کې د ډنمارک سفیر په امریکا کې اولریک فی
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. د ډنمارک سفیر پوهیدي چې د امریکا دلچسپي د ډنمارک سره په وحاضر و

ب په غاړه لري. کله دی خاطر ډیره ده چې ډنمارک د اروپا د ګډ بازار مشرتو

( کورته ۵زکال د جوالی پر ) ۲۰۰۲د بهرنیو چارو وزیر د چې د ډنمارک 

کمیسیون ته یي د خپل مالقات په اړوند  ، د پارلمان د بهرنیو اړیکویراورسید

خو په دغه وخت کې د عراق موضوع د ډیر بحث وړ نه وه.  یمعلومات ورکړ

په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیز د سولې په اړوند خبري 

 وکړي. خو د عراق موضوع هم ژر رامنځته کیدل.

زکال د جوالی  ۲۰۰۲ا نظر د د انګلیستان حکومت ته د عراق په اړوند د امریک

 په میاشت کې ورکړل شو.

د واشنګټن غونډې څخه   ۲6۲د انګلیستان د څارګرې ادارې مشر ریچارد ډیرلو

د دفاع   ۲6۳( نیټه د انګلستان صدراعظم تونی بلیر۲۳والړي او د جوالی په)

ر  ۲64وزیر جیوفری هون  او د حکومت   ۲65د بهرنیو چارو وزیر جک سټ

. دا رپورټ يته معلوما ت ورکړ  ۲66ګولډ سمت مشر حقوقي مشاور الرډ 

زکال کې سنډی ټایمز تقریباً دري کاله وروسته د عامه په  ۲۰۰۵محرم و خو په 

 ی.خبرتیا ورساوه یانې خپور یي کړ

، چې دا رپوټ اشد محرم دي، کاپي باید نه ود رپوټ په پیل کې لیکل شوی و

اړین  تهیي پوهیدل ور شي او یوازي هغه چاته وښودل شي چې په محتوي باندي

 وي.

 :په رپوټ کې داسې راغلي وو

. د پوځي عملیاتو يد ارښت نه ډکه ده چې موږ خپل لوري ته بدلون ورکړ» 

اجرأ کول اړین شوی دي. بوش غوښتنه درلوده چې صدام حسین لیري کړي. د 

د وشي، ترهګرو او د ورانونکو وسلو درلوونکي سره د عدالت په ژبه چلن

 ردي.بعیتونه او سیاست سره براواق څارګرې

                                                           
۲6۲Richard Dearlove -  
۲6۳Tony Blair -  
۲64Geoffrey Hoon  -  
۲65Jack Straw -   
۲66Lord Goldsmith -   
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د امریکا د امنیت ملي شورا زغم نه درلود چې د ملل متحد د الري اجرأت وکړي 

او هیڅ عالقه یی نه درلوده چې د عراق د رژیم په اړوند د راټول شوو معلوماتونو 

تاریخ د عامه پوهاوي له پاره خپور کړي. په واشنګټن کې د پوځي عملیاتو د 

ند هیڅ بحث و نه شو. الرډ ګولډ سمت مشر حقوقو پوه د رپوټ تر پایلو په اړو

لوستلو وروسته وویل چې د صدام حسین د منځه وړل چې پایله یي د رژیم بدلون 

شي کوم حقوقي مشروع بنسټ نه وي او د جګړې په واسطه دا کار تر سره 

 لری.

ع چاره د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر جک سټار هم د جګړې پیل کول مشرو

ي چې جګړې چې یوه سیاسي مانوره باید تر سره ش ینه ګڼله نو وړاندیز یي وکړ

 ته عادالنه بڼه ورکړي.

چې جګړه پیل کړی خو د جګړې د پیل نیټه یي ټاکلي نه  بوش پریکړه کړی وه

د کړي وه خو د جګړې د پیل بنسټ کمزوری و. صدام حسین خپل ګاونډیان تهدی

یي د لیبیا، شمالي کوریا او ایران په پرتله لږ او ، د ورانکاري وسلې ونه و

کمزوري وي. جک سټار وویل چې موږ به صدام حسین ته اخطار ورکړو او د 

چې لږ تر لږه د  وملل متحد د ادري د اټومي وسلو پلټونکو راتلو ته منتظر شو

ن صدراعظم تونی بلیر د نظر سره اجګړې د پیل د پاره دالیل پیدا شي. د انګلسیت

، که صدام ومیږي چې توني بلیر ارزونه کړی وههمږغی و. د رپوټ څخه معل

حسین د ملل متحد د اټومي وسلو پلټونکو ته اجازه ورنه کړي نو دسیاسي او 

حقوقي لحاظه ډیر ارزښت لري. د رژیم بدلون او د اټومي وسلو درلودل یو د 

ي وسلې یي بل سره تړاو لري، په دی مانا چې دا د صدام رژیم و چې اټوم

. که چیري سیاسي لیکنې او ایران له پاره بله ستراتیژي وهجوړولي. د لیبیا 

درستي وي نو د خلکو مالتړ به هم وي چې رژیم ته بدلون ورکړل شوی وای. 

دوې پوښتنې مطرح وي: پوځي عملیات بریالي کیږي؟ او دوهم موږ داسې 

غونډې وروسته توني سیاسي ستراتیژي لرو چې پوځي عملیات اغیزمن وي؟ تر 

چې د  یته هدایت ورکړ  ۲6۷بلیر د دفاع وزارت لوی درستیز مایکل بوایس

 پر ضد د جګړې مفصل پالن جوړ کړي.عراق 

که د توني بلیر او جک سټار د خبرو محتوي په غونډه کې ولوستل شي، څرګنده 

 به شي چې د دوي د خبرو پایله دا وه چې د اټومي وسلو پلټونکې یوازي د جګړې

د پیل د مشروعیت له پاره وکارول شي نه دا چې د جګړې امکان د منځه یوسي. 

                                                           
۲6۷Michael Boyce -  
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د بلې خوا توني بیلر هر وخت په خبرو کې ویل چې انګلستان به ځان پرصدام 

باندې د برید له پاره مکلف ونه ګڼي مخکې له دی نه چې صدام ته دا چانس 

لیدول یي منع ورکړل شي چې اټومې ورانوونکي وسلې له منځه یوسي او تو

د مضمون په غبرګون کې توني بلیر ومنل چې په   ۲6۸کړي. د سنډې ټایمز

زکال کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د صدام د لیري کولو له  ۲۰۰۲

  پاره مشورې کړی وي.

توني بلیر وویل چې: البته هر وخت سړی فکر کوي، که په سوله ایزه توګه 

؟ نوموړی اضافه کوی چې دا درسته نه ده نو به څه کوو وموخې ته و نه رسیږ

 مت غړو په غونډه کې پریکړه کړی وه.چي ما، توني بلیر او زما دحکو

چې امریکایانو پریکړه  چې د انګلستان حکومت ارزونه دا وهواقعیت دا دی 

کړي ده چې صدام حسین په پوځي عملیاتو له منځه یوسي. اوس نو اړینه وه چې 

درست دالیل پیدا شي، په دغه خاطر توني بلیر هڅه کول د جګړې د پیل له پاره 

چې د ملل متحد داسي پریکړه السته راوړي چې صدام حسین ته اخطار ورکړي 

په ازادانه توګه په عراق کې  تر څوچې د اټومي وسلو پلټونکو ته اجازه ورکړي 

ې په دی مانا وي چبه کار وکړي. که د عراق دیکتاتور دا کار ونه کړي نو دا 

انګلیستان او امریکا د  د ملل متحد پریکړه نه مني نو په دی صورت کې به د

 جګړې پلمه جوړه شي.

ز کال په کتاب )د کتاب نوم:انتقادي پریکړې( کې لیکل  ۲۰۱۰د جورج بوش د 

زکال په اپریل کې( د توني  ۲۰۰۲شوی دی چې بوش دري میاشتي مخکي ) د 

 ۲6۹دا بحث یاني د )جبر دیپلوماسي( بلیر سره پر دغه میتود خبري کړي وي.

کله چې توني بلیر  ش او توني بلیر په مینځ کې شوی ويهغه وخت د جورج بو

 دغي دیپلوماسي دوه جهته درلوده: .لیدلو له پاره امریکا ته تللی و د بوش د

چې داسي یو اتحاد د نړیوالو څخه رامنځته شي چې  ـ لومړی برخه یی دا وه

 ه شي چې یوازي دي.ه په ډاګصدام حسین ت

چې باید یو باوري پوځي قوت راټول شي. که صدام  ـ دوهمه برخه یي دا وه

حسین د بوش ټوله غوښتنې و نه مني باید ستونزه په دغه پوځي قوت حل شي. 

                                                           
۲6۸Sunday times -  
۲6۹Coercive diplomacy -  
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ې په الندي ډول فورمول بوش وایي چې توني بیلر په ډیره دقیقه توګه دا غوښتن

 بندي کړي:

 ولګووپر صدام ندیزونه ببه د ملل متحد دالري داسي وني بیلر وویل چې موږ ت» 

چې د څرګند التیماتوم بڼه ولري، غوښتنه به دا وي: د ملل متحد د اټومي وسلو 

ړنه به د جدي ک پلټونکو ته اجازه ورکړه چې عراق ته راشي او که نه ستا دا

 «غبرګون سره مخ شي.

مږغي نه و. نوموړي بوش پرته د شرطونو د توني بلیر د وړاندیزونو سره ه

 ده. بوش په خپل کتاب کې لیکي چې:وویل چې دا وړاندیز لنډه الر نه 

زه د امنیت پر شورا زیات باور نه لرم ځکه ملل متحد شپاړلس ځلي دا ډول » 

ې پر پریکړي کړي دي خوکومه ګټه یي نه ده کړي خوزه بیا هم هوکي وایم چ

 «دغه میتود به هم فکر وکړم.

زکال د جوالی په  ۲۰۰۲داده چې چې څو میاشتي وروسته د د پاملرني وړ 

چې بوش د جګړې پریکړه  ې د انګریزي حکومت برداشت داسي ومیاشت ک

 د پیدا کولو له پاره کار کیږي.مخکي کړی ده. خو یوازي د څو محدودو پلمو 

بوش په خپل کې کتاب کې لیکي چې ما تر دغه ګړي پوري د جګړې وروستۍ 

کړي. د دغه دلیل د اثبات له پاره د امریکایي ژورنالست باب وډ پریکړه نه وه 

 نومیږی ته اشاره کوي. ۲۷۱کتاب چې ) دبرید پالن( ۲۷۰ورډ

ي کسانو سره باب وډورډ د جګړې په اړوند د سپینې ماڼې د ډیرو مهمو مرکز

 مرکې کړي وي اولیکي:

او د  ۲۷۲د قدرت مبارزه وه. په یوه لوري کې د ولسمشر مرستیال دیک چینې 

 ړې د پیل پر اړتیا یي ټینګار کولو.چې د جګ ۲۷۳دفاع وزیر ډونالډ رومزفلډ

                                                           
۲۷۰Bob Woodward -  
۲۷۱Planof Attack -  
۲۷۲Dick Cheney -  
۲۷۳Donald Rumsfeld -  
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ستونز حل یی د و چې د  ۲۷4په بل لوري کې د بهرنیو چارو وزیر کولین پاول

او دامکان په صورت کې د ملل متحد له لیاري غوښتي، دیپلوماتیکو الرو 

 نه وه کړی. دغه ګړی پریکړهوروستۍ حل یي جګړه ګڼل. ولي جورج بوش تر 

زکال په  ۲۰۰۲خو بیا هم د انګلستان ارزونې ښودله چې د بوش حکومت د 

. د امریکا او انګلیستان له پاره په ووړي کې د جګړې پریکړې ته نژدي و

راتلونکو څو میاشتو کې عمده دنده دا وه چې په ملل متحد کې د غښتلو هیوادونو 

ابل کې د سختو اقداماتو مالتړ مالتړ تر السه کړي تر څو د صدام حسین په مق

وکړي. په بحثونو کې همیشه د ایران د حکومت پر بدلون بحث کیدي چې د بوش 

شر بل کلینتون په نوښت نه و. په حقیقت د امریکا سیاسي پالیسي د تیر ولسم

 .وخت کې هم دا و

زکال کې د امریکا تر مشري الندي د عراق پر ضد پو ځي عملیات  ۱۹۹۱په 

و د کویټ د اشغال څخه الس پر سر شي. لویدېزې  نړۍ تر جګړې وشول تر څ

وروسته پر عراق باندې اقتصادي بندیزونه وضع کړل او ورسره یي د عراق په 

شمالي او جنوبي برخو کې د الوتکو الوتنه منع اعالن کړه. په همدغه وخت کې 

ره صنایع وپلټل شي خو د دغه سپریکړه وکړه چې د عراق د وسلو  نړیوالو

جوخت د ملل متحد ادارې په ټینګه وغوښتل چې د عراق اټومي وسلې باید 

کنترول شي او د کیمیاوي وسلو ګدامونه باید له منځه یوسي. ولې د وسلې د 

کنترول هغه وخت موضوع تر سخت فشار الندې راغلل چې صدام حسین د ملل 

ویستل. زکال کې د عراق څخه  ۱۹۹۸متحد د اټومي وسلو د پلټلو هیت په 

برسیره پر دي چې د عراق یو شمیر تاسیسات امریکایانو بمبارد کړل، د امریکا 

ک شو. دغه قانون چې د بل کلینټن لخوا السلی یکانګرس یو قانون تصویب کړ

چې د عراق اپوزیشن ته پوځي مرسته زیاته کړي او د  يکړدا امکان برابر 

ه دغه وخت کې کړی. نو پامریکایانو سیاست یي دوباره د عراق پرضد تحریک 

هڅې باید ګړندی شی چې د صدام حسین رژیم » چې:  موخه داسې وټاکل شوه

د رژیم د بدلون « شي.له منځ یووړل شي او پر ځای ډیموکراسۍ منځته راوړل 

چې  موجود نه ووچې د ملل متحد په هیڅ پریکړه کې داسې دالیل  ستونزه دا وه

د صدام رژیم ته بدلون ورکړي، د دي امریکا ته حقوقي واک ورکړي تر څو 

 باید نور دالیل رامنځته شوی واي.کار له پاره 

                                                           
۲۷4Colin Powel -  
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زکال د جوالی په میاشت کې په واشنګټن کې د جګړې تیاری نیول  ۲۰۰۲د 

په بنډلو د پټو عملیاتو اسناد السلیک کړل.  ۲۷5، ثی ای ای کیدي. جورج بوش د

کې د سرچینو سره اړیکې نیول دا عملیات د معلوماتونو د راټولولو او په عراق 

په بر کې نیول. دغه ډیر فعالیتونه د دی سبب شول چې واشنګټن پوست او 

مخونو کې لوی مضمونونه خپاره  نیویارک ټایمز د خپلو ورځپاڼو په لومړیو

، سره د دي چې د سپینې ماڼۍ سرچینو رد کړل چې د جورج بوش پر میز کړه

 .باندې د جګړې پالن پروت دي

زکال د سپټمبر د یولسمې نیټې  ۲۰۰۱د  ۲۷6 یقت کې جنرال ټومي فرانکپه حق

وند نه وروسته د جورج بوش په هدایت پر عراق باندي د احتمالي برید په اړ

په ختم تر کرسمس وروسته جنرال ټومي فرانک زکال  ۲۰۰۱امکانات ارزول. د 

 . په پالن کېيجورج بوش ته د جوړشوي پالن په اړوند معلومات ورکړ

ره یي شپږ چې د ترتیبولو له پا سرتیري په نظر کې نیول شوی وو ۳۸۰۰۰۰

. دغه پالن د بهرنیو چارو د وزیر کولین پاول )د پاول میاشتي وخت ته اړتیا و

د امریکا لوی درستیز و او د  یووخت دوکتورین( چې څلور ستوري جنرال او

ین پاول په ه. د کول، ادامه وهزکال په جګړه کې په کار اچولي و ۱۹۹۱عراق د 

چې د جګړې په وخت کې باید د ډیر قوت څخه کار  دوکتورینو کې راغلي وو

 ي او په لنډه موده کې تسلیم شي. واخیستل شي تر څو دښمن ډار ش

ولې د دفاع وزیر ډونالډ رومز پیلډ خپلو دوکتورینو ته پرمختګ ورکولو کوم 

وموړي داسې نظر درلود چې . نيچې په افغانستان کې ژر بریالیتوب ته ورسید

د ډیرو سرتیرو په بدل کې باید موډرنه وسلې خو لږ سرتیري په کار واچول 

شي. د بوش، رومزفیلډ او جنرال ټومي فرانک لسګونې غونډې جوړې شوي تر 

 ، جوړ شو.نوم یي ورکړ  ۲۷۷ څو یو سنجل شوی پالن چې د دوهم کبرا

د  ځواکونو څخه ګډو د د نړیوالودا یو مختلط پروګرام و چې په اعظمي ډول بای

کار واخیستل شي. نظر داسي و چې زیات  کې حدودپه سرتیرو  ۲۱۰۰۰

 ځانګړي ځواکونه باید اهداف تشخیص د الوتکو او نورو درنو وسلو په واسطه

 بمبارد شي نو په دغه خاطر به پر

                                                           
۲۷5CIA -  
۲۷6General Tommy Frank -  
۲۷۷Cobra 2 -  
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 ځکه ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه وي.م

انک مخکي له دي نه چې ټول ځواکونه چې جنرال ټومي فر ې راغلي وپه پالن ک

وخوا کې ځای پر ځای شوی وای، باید برید پیل شوی وای. دغه اد عراق په ش

عملیات باید بیړني برید وي چې د جنوب څخه د کویټ، د لویدیز څخه د سعودي 

 ال څخه د ترکیې له الرو پیل شي. عربستان او د شم

به پوځونه سیمې ته هغه وخت وروسته جنرال ټومي فرانک بیان کړل چې موږ 

ولیږو کله چې موږ دغه مرحلې ته ورسیږو. دا به هغه وخت وي چې پوځونه 

 نځه یوسي، موږ به یي هم پیل کړو.دومره اغیزمن وي چې صدام حسین له م

د جنرال ټومي فرانک له خوا څو ځله ولسمشر جورج بوش ته د جګړې د پالن 

. ت( موده کې معلومات ورکول شواګس ۲۰۰۲ډیسمبر ـ  ۲۰۰۱) په اړوند د

، نو ځکه جنرال به یي د پالن هجورج بوش هیڅوخت د پالن څخه راضي نه و

 د اصالح کولو له پاره ولیږي.

خو کولین پاول د بهرنیو چارو وزیر هر وخت دا اندیښنه درلوده چې د جګړې 

له پاره تیاری نیول کیږي خو هیڅوک دا سوچ نه کوي چې کیدای شی موږ په 

منځني ختیز کې ګډوډي رامنځته کړو. نوموړي د ولسمشر څخه د یوې 

زکال  ۲۰۰۲خصوصي ناستې غوښتنه وکړه. نوموړي ته د دغه مالقات وخت د 

منیتي مشاوره، ( نیټه د ماښام له خوا وټاکل شو خو په غونډه کې ا۵د اګست پر )

 رایس هم حاضره وه.

چارو وزیر کولین پاول ځینو  د باب ورډ د کتاب د لیکنو پر آساس، د بهرنیو

وویل چې کیدای شي پر  یی هممهمو ټکو ته اشاره وکړه چې په دي لړ کې دا

عراق باندې برید د ځینو ارامو عربي هیوادونو حاالت هم کړکیچن کړي د بیلګې 

په توګه سعودي عربستان، مصر او اردن او دغه ګډوډې به د دی باعث شي چې 

لو پر تولید او بیې باندې اغیزه وښندي. کولین پاول دا په ډراماټیکه توګه به د تی

وږ به هم وپوښتل چې د صدام حسین تر سقوط وروسته به څه کیږي او م

 بریالیتوب څنګه تشریح کوو؟

( میلیونو خلکو درلوونکي اوسئ، ته به ۲۵کولین پاول وویل: ته به په ویاړ د )

یي عالوه کړل چې عراق د دوي ټول امیدونه او ستونزې ولري او په تأکید 

م هواخوري او د هیڅوخت ډیموکراسې نه درلودل. باید وپوهیږي چې دا کو

 ځنګله چکر نه دي.
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ولسمشر غوږ نیولي و، پوښتنې یي کولي خو د ردولو له پاره یي دالیل نه ویل. 

ه باید وکړم؟ او یا څه باید په پای کې د بهرنیو چارو د وزیر څخه وپوښتل: څ

 وشي؟

اول په ځواب کې وویل چې پوځي برید پر صدام حسین باید نړیوال مالتړ کولین پ

څو د ملل متحد مالتړ تر د ځان سره ولری نو ډیره مهمه ده چې هڅه وشي تر 

 السه شي.

جورج بوش تالښ پیل کړي چې د ملل متحد پښه په موضوع کې دخیله کړي او 

 ۲۷۸ راحت ګاهتاس په همدي وخت کې د وړي د روخصتي د تیرولو له پاره خپل

د نوي بدلون څخه راضی  ۲۷۹یکچیني . د ولسمشر مرستیال دیتکساس ته والړ

نه و. د ملل متحد ګډون، ډیپلوماسي، حوصله او ورته خبري دیکچني په غوصه 

. دا چې جورج بوش په رخصتی کې و، دیکچیني په عامه غونډه کې د هکړی و

 ( نیټه د۲۶زکال د اګست پر ) ۲۰۰۲

. د ملي کانګرس په غونډه ید د بوش په پرتله ډیر پرمختګ وکړعراق په اړون

ې د وینا کولو میز ته جګ کله چ  ۲۸۰د امریکایي جنګې اتالنو له پاره په  کې

صدام حسین د عمومي ورانۍ وسلې لري چې په « لنډه خبره داده»وویل:  شو،

دی کې هیڅ شک نه شته. صدام حسین دغه وسلې ټولوي او غواړی چې زموږ 

 پر ضد یي استعمال کړي.وستانو، متحدینو او زموږ د د

فوک غاسموسن په خپل  یسفقط دوې اونۍ وروسته د ډنمارک صدراعظم اندر

خبرو کې دغومره مطمین و لکه دیکچیني چې په خپل وینا کې ډاډه وه. د بهرنیو 

 ۲۸۱فوک غاسموسن  یساندرچارو د یو کمیسون په غونډه کې صدراعظم 

شک هم نه لرم، صدام حسین د عمومي ورانۍ )اټومي( زه ډیر لږ » وویل: 

ۍ بې وسلي لري او غواړي چې تولید یي هم کړی. د دغه ډول کړونو سره نړ

 « تفاوته پاته کیدای نه شي.

پو ښتنه وشوه چې صدراعظم په کومه کچه د دغه ادعا د اثبات له پاره اسناد 

هیڅ شک وینا کې  لري؟ بیا هم صدراعظم په ځواب کې وویل چې زه په خپله

                                                           
۲۷۸Ranch i Crawford  -  
۲۷۹Dick Cheney -  
۲۸۰Nashville -  
۲۸۱Anders Fogh Rasmussen -  
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دا به د حیرانتیا ځای وی چې صدام حسین » چې:  نه لرم. صدراعظم عالوه کړه

ولې د بهرنیو « ړی استعمال کړی دی.ودغه ډول وسلې ونلري ځکه مخکې نوم

په خبرو کې د احتیاط څخه کار اخیستی. هر   ۲۸۲چارو وزیر پیر ستی میولر

ه ښاري محکمه کې وساتل باید پڅوک حق لری چې بیل نظر ولری خو شواهد 

 شي.

زکلنو کې د کوردانو پرضد زهري  ۱۹۸۰د صدام حسین امنیتي چارواکو په 

زکلونو کې د ایران او  ۱۹۸۰او همدا ډول دیکتاتور په  ي وګاز استعمال کړ

مګر مخکې چې د ملل متحد  .يعراق په جګړه کې زهري ګاز استعمال کړ

 ونکې وسلې یي له منځه یوړي.رې وژزکال کې وشړي، ډی ۱۹۹۸څیړونکی په 

نظر دادی  د ګډ بازار هیوادونو» یولر وویل: د بهرنیو چارو وزیر پیر ستی م

چې په بیړه همدا اوس نړیواله ټولنه د ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته کړي چې د 

ملل متحد څیړونکي هیت بیرته عراق ته پریښودل شي، لکه د ملل متحد اداره 

همدا غوښتنه لري.د بهرنیو چارو وزیر اضافه کړل کې پریکړه  ېچې په خپل

چې زه په دقیقه توګه نه وایم، که د ملل متحد د اټومي وسلو څیړونکو ته و عراق 

 څه به پیښ شي؟ ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شي،

د د خلکو سوسیالیست او د بهرنیو اړیکو   ۲۸4مشر هولګر ک. نیلسن   ۲۸۳ګون

چې صدراعظم د کومو دالیلو په اساس په  د کمیسون غړو په حیرت سره وویل

 م حسین خطرناکه وژونکي وسلې لري.دومره مطمینه توګه ادعا کوي چې صدا

 د خلکو سوسیالیست ګوند مشر هولګر ک. نیلسن وویل:

ممکن صدراعظم دا ډول خبري د خبرلوڅو او عامه افکارو د خوښي له پاره » 

همیشه دعوه لري چې شواهد کړی وی. دا خبره نوی هم نه ده چې صدراعظم 

او اسنتاد شتون لري. دا ډول خبرې جدي سیاست نه دي. موږ د یوې ډیرې مهمې 

موضوع په اړوند ږغیږو، مخکې تر دي چې موږ عملیات پیل کړو، باید ډیر 

 «شواهد د ټولو په مخکې پراته وي.موثق اسناد او قوي 

                                                           
۲۸۲Per Stig Møller -  
۲۸۳SF  - 
۲۸4Holger K. Nielsen -  
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ارواکو د جنرال په همدغه ورځ جورج بوش او د نوموړي پوځي لوړپوړو چ

د جګړې د پرمختګ د پالن په اړوند لنډ معلومات په ګډون  ۲۸5ټومي فرانکس

 . د يوړاندي کړ

د کتاب د معلوماتو پر بنسټ، جنرال ټومي فرانکس د سپینې ماڼې  ۲۸6وډ وارډ 

 ډیر مهم معلوماتونه وړاندي کړل. په دغه غونډه کې

لسو کلونو کې د ټومي فرانکس وویل: ښاغلي ولسمشر! موږ په تیرو » 

ورانوونکو او ډیرو ویجاړونکو وسلو پلټنه وکړه خو تر اوسه مو په هیڅ ځای 

کې دا ډول وسلې نه دی موندلي. نو ځکه زه ویالی نه شم چې زه خبر یم چې 

 «نګړې وژونکي وسلې شتون ولري.چیرته به کومې ځا

ي سرعت خو دا خبرو هم پر ولسمشر کومه اغیزه و نه کړه چې د جګړې د تیار

لږ کړي. مهمه دا وه چې تر دی نه زیات باید ملل متحد په موضوع کې ورګډ 

شي. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر کولین پاول او د ولسمشر مرستیال دیک 

چیني یو د بل په مقابل کې ودریدل.  پاول غوښتل چې د ملل متحد له الری هر 

. اړین او دوخت ضیاع ګڼلګډون غیري څه تر سره شي خو چیني د ملل متحد 

ولسمشر د جنرال ټومي فرانکس سره تر غونډې یوه ورځ وروسته د انګلیستان 

د صدراعظم، توني بلیر سره مفاهمه وکړل. توني بلیر د جګړې ستراتیژي د 

چې د جون په میاشت کې جوړه خپلو مسولو چارواکو د هغې غونډې پربنسټ 

ن پر ضد جګړه پیل کیږي باید د ، مطرح کړل. یانې که د صدام حسیشوی وه

ملل متحد مالتړ ولري. د انګلسیتان صدراعظم، توني بلیر د خپل ګوند، لیبر د 

غړو تر سخت فشار الندي و. هغه دا چې هر ډول پوځي حرکت د صدام حسین 

 ضد باید د ملل متحد مالتړ ولري. پر 

کړه اعالن ولسمشر بوش او توني بلیر غونډه وکړه او بلیر خپل وروستۍ پری

کړل چې د ملل متحد د الری به مخته ځي او د نوي بندیزونو لپاره به هڅې 

چټکې کړی. په بدل کې جورج بوش پر انګلیسانو فشار راوړ چې د اړتیا په 

 صدام حسین پر ضد جګړه پیل کړی.  صورت کې به د دیکتاتور

 ته وویل: زه ستا تر شاه والړیم. بلیر و جورج بوش

                                                           
۲۸5Tommy Franks -  
۲۸6Woodward -  
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دواړو په شفاهي توګه قرار کښیښود. بوش به هڅه وکړي چې وعده وشول خو 

د ملل متحد څخه د جګړې د پیل مالتړ تر السه کړي. تونې بلیر به د امریکایانو 

 په ډګر کې د سرتیرو مرسته وکړی. سره د جګړې

ستاسو سړی په رښتیا » تر غونډې وروسته جورج بوش انګلیسانو ته وویل: 

 «نارینه دی.

( نیټه جورج بوش د ډنمارک صدراعظم ۹سته د سپټمبر پر )دوي ورځي ورو

. د ډنمارک صدراعظم د نړۍ د یته ټلیفون وکړ  ۲۸۷اندرس فوک غاسموسن

چې باید بوش ټلیفوني اړیکې ور سره  یمشرانو یو اوږد لیست بوش ته ورکړ

 ونیسي. بوش وویل چې هڅه به وکړي

وضع  بندیزونهی سخت چې د ملل متحد دامنیت شورا مالتړ خپل کړي تر څو نو

هواره شي. د نړۍ مشران باید د ملل متحد د  هکړي تر څو د جګړې له پاره الر

( نیټه په نیویارک کې ۱۲زکال د سپټمبر پر ) ۲۰۰۲عمومي غونډې له پاره د 

راغونډ شي. یوه ورځ وروسته به د سپټمبر د یولسمې نیټې د ترهګریز برید په 

شانداره مراسم ونیول شي. د ډنمارک صدراعظم د  اړوند، د قربانیانو په یاد ډیر

په استازیتوب   ملل متحد د عمومي غونډې لومړی ویناکوونکي و چې د ګډبازار

یي هم وینا کول نو ځکه د بوش له پاره د ډنمارک د صدراعظم سره ټلیفوني 

 ی.خبرو ډیر ارزښت درلود

رتیا له پاره اندرس فوک غاسموسن تر ټلیفوني خبرو وروسته د عوامو د خب

ما د جورج بوش څخه مالتړ اعالن کړ چې د ملل متحد د الري » اعالن کړل: 

د نړیوالو مالتړ تر السه کړي تر څو صدام حسین تر فشار الندې راوستل شي. 

د ملل متحد د اټومي وسلو څیړونکو ته باید پرته د قید اوشرط  او ټاکلي سرحد 

ا د ولسمشر سره په خبرو کې ټینګار څخه د څیړنې اجازه ورکړي. ما د امریک

،  که صدام حسین د ملل متحد غوښتنې عملي نه کړی، کیدالی شي چې د یوکړ

 ورا په مالتړ هم کار واخیستل شي.زور د وسایلو څخه د ملل متحد د امنیت د ش

                                                           
۲۸۷Anders Fogh Rasmussen -  
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س یرانیستل شول، اند( نیټه پر۱۲کله چې د ملل متحد عمومي غونډه د سپټمبر په )

، انتظار څخه لیري او د حیرت وړ مرکه د خبري سرویس فوک غاسموسن د

 سره و کړه: ۲۸۸ ریټرز بیرو

زه فکر کوم پر صدام حصین باندی د برید د پیل له پاره به د ملل متحد د » 

هیڅ اړتیا نه وي. د سیاسي پلوه دا ډول  بندیزونو تهامنیت د شورا له خوا نوي 

د ډنمارک صدراعظم زیاته  ه لري.یوه غوښتنه وه خو کوم رغنده رول ن بندیزونه

 کړه چې:

زه په ټینګار وایم چې صدام حصین همدا اوس د ملل متحد ډیرې غوښتنې او » 

پریکړې رد او ماتې کړی دي، په یقین سره باید دا ډول کړنو ته په یو یا بل ډول 

غبرګون وښودل شي. دا ډول کړنې د ملل متحد اوتوریتې ته سخت زیان رسوي 

تحد پریکړې داسې ګڼې چې ارویدلې نه دی. په داسي حاالتو کې یو چې د ملل م

 «ل غبرګون ښودل اړینه چاره ده.یا بل ډو

د ډنمارک د صدراعظم څخه یو ځل بیا د ویجاړونکو)اټومي( وسلو د اسنادو او 

هم فکر کوم چې زه » کره شواهدو په اړوند وپوښتل شول، خو نوموړی وویل: 

داسي اسناد د عامه خبرتیا له پاره خپاره شي چې په وي چې دا به ډیره ګټوره 

. موږ تجربه وعراق کې څه جریان لري چې موږ او تاسو ټول ورباندې خبر یو

لرو چې صدام حصین د خپلو حریفانو پر ضد کیمیاوي وسلې وکارولي. موږ 

پوهیږو چې صدام حصین غوښتل او غواړي چې د خپل دښمنانو پر ضد دا ډول 

نو ځکه نوموړی یو خطرناکه سړی دی او نوموړي د نړې د وسلې وکاروي 

 «طرناکه دي.سولې له پاره هم خ

چې اندرس فوک غاسموسن ادعا درلودل چې جګړه  تر ټولو په زړه پوري دا وه

څخه چې بوش او بلیر ورته  بندیزونو د لګولوپرته د ملل متحد د نویو سختو 

 ده.هڅې کولي، عادالنه 

امریکا او انګلیس د مشرانو په پرتله د ملل متحد د د ډنمارک صدراعظم د 

راتلونکي احتمالي بندیزونو د غیري اړینتوب په اړوند ډیر مخ ته والړي. په 

څرګند ډول ښکاري. اوس د ول دنوموړی په رسمي ویناو کې په ځانګړي ډ

ړي او د بندیزونو س فوک غاسموسن له نظره د ملل متحد مخکي پریکیاندر
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ځکه همدغو پریکړو اجازه ورکول چې په نړۍ اوسیمه کې  وه وضع کول کافي

وسایلو څخه باید د امنیت او سولې د ټینګښت له پاره د هر ډول اړینو الرو او 

 کار واخیستل شي.

نمبر  ۶۷۸د ملل متحد » د ډنمارک صدراعظم خپل دلیل وړاندي کوي چې: 

دغه پریکړې د زکال کې وشول، اجازه یی ورکړه چې د  ۱۹۹۰پریکړه چې په 

عملي کولو له پاره کیدالی شي چې د زور څخه کار واخیستل شي تر څو د 

پریکړي عملي کول مطمین کړي. همدغه پریکړه د وخت د حکومت له پاره 

زکال کې د صدام حصین پر ضد په برید کې ګډون  ۱۹۹۸اساس و چې په 

 ۶۷۸حد په ، پرته له دی نه چې د نوي پریکړې غوښتنه وکړي. د ملل متيوکړ

 «نمبر پریکړه کې په کافي کچه دبرید کولو صالحیت شتون درلود.

( ۶۸۷تر جګړې وروسته ملل متحد یو بله )  ۲۸۹زکال کې د ګالف  ۱۹۹۱په 

نمبر پریکړه هم  وکړه. په پریکړه کې د عراق او ښکیلو متحدو هیوادونو تر 

جاړونکې وسلې او عراق ته الرښوونه وشوه چې ټولې وی ومینځ اوربند تایید شو

( پریکړې ۱۳له مینځه یوسي. په همدي توګه په پریکړه کې د ملل متحد پخوانی )

( نمبر پریکړه هم  په کښي ۶۸۷هم یو ځل بیا د اعتبار وړ وګڼل شوي چې )

شامله وه. دغه دوې پریکړې وې چې بوش او بلیر غوښتل د نوې پریکړې په 

 واسطه یي بشپړي کړي.

ه عمومي غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې: جورج بوش د ملل متحد پ

صدام حصین په مقابل کې تر حد زیات ، نړیوالې ټولنې د عراق د دیکتاتور»

ل خو صدام حصین د لنې پر صدام حصین بندیزونه ولګوزغم وکړ. نړیوالې ټو

ټولو تالښونو په مخ کې خنډونه جوړول او وژونکو )اټومي( وسلو جوړولو ته 

 «ورکوي. دوام او پرمختګ

له خوا منظور ( وه چې د بوش د اړوندو لوړپوړو چارواکو ۲۴د بوش وینا نمبر )

. ولې په یو یا بل دلیل وینا بشپړه نه وه. په دغه خاطر هغه مهمه جمله شوی وه

چې امریکا د ملل متحد څخه د نوي پریکړې غوښتنه لري، په وینا کې و نه 

ن پاول حیران شو چې ولې یر کوللوستل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزی
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جورج بوش دغه مهمه جمله و نه لوستل ځکه پاول د دغې جملې د ځایولو له 

 پاره د بوش په وینا کې ډیر زحمت کښلی و.

ولسمشر بوش خپل غلطی ته متوجه شو او د وینا په وروستۍ برخه کې اضافه 

 کړل چې:

وکړو چې اړینه پریکړه  موږ به د ملل متحد د امنیت د شورا سره په ګډه کار»

د امنیت د شورا پریکړه باید د » نو موړی په ټینګه وویل چې: «        وکړو

ي شي، پرنسیپ او قانون بڼه ولري. د سولې او امنیت عادالنه غوښتنه باید عمل

کول ناممکنه بریښی. هغه رژیم چې خپل قانوني شتون  پرته له دی نه د عملیاتو

 « هم د السه ورکړی. ړي نو واک بهد السه ورک

په استازیتوب د ملل متحد د هیوادونو کله چې د ډنمارک صدراعظم د ګډ بازار 

په عمومي غونډه کې وینا کول، ویی ویل چې عراق بیله قید او شرط څخه څومره 

حد د موده چې د ملل متحد پلټونکي هیت غواړي، اجازه ورکړي چې د ملل مت

 پریکړو پر بنسټ پلټنې وکړي.

چې  وموږ د امریکا سره همږغې یو» رس فوک غاسموسن زیاته کړه چې: اند

د ملل متحد هغه پریکړې چې عراق عملي کړی نه دي، په بیړه د ملل متحد 

، ودامنیت په شورا کې وارزول شي. موږ د ملل متحد دسرمنشي سره همږغې یو

ل مکلفیتو خپکه عراق بیا هم خپلو کړونو ته دوام ورکوي، د امنیت شورا باید د 

 «پر بنسټ کړنې وکړي.

څلور ورځي وروسته د عراق مشرتابه ومنل چې د پلټنې هیت چې د عراق څخه 

زکال کې ایستل شوی دی، کیدالی شی بیرته راوګرځي. په همدغه  ۱۹۹۸په 

وخت کې امریکا او انګلیستان هم تالښ کولو چې د نوې پریکړې په واسطه د 

څو د پلټونکې هیت له پاره نوی اساس وګرځي.  ملل متحد مالتړ تر السه کړی تر

 پریکړي متن به څه سخت ترتیب شي. د

( نیټه د خپل ۲۲زکال د سپتمبر پر ) ۲۰۰۲کله چې اندرس فوک غاسموسن د 

» ګوند په سرتاسري غونډه کې بیا خپله پخواني وینا تکرار کړل، ویي ویل: 

هم یي د استعمال  صدام حصین په عمل کې وښودل چې کیمیاوي وسلې لری او

غوښتنه لري. نور هم مخته والړ، اضافه یي کړل: نو ځکه موږ باید پر وخت 

وږ په اقدام وکړو. هلته به ډیر ناوخته وي چې زهرجن ګازونه او یا ناروغۍ زم

 « غټو ښارونو کې خپرې کړې.
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( ۳۵۰۰د ډنمارک صدراعظم وویل چې اټکل شوي اټومي وسلې د عراق څخه )

مارک ته په دقیقه ي پرتې دي، ولې تهدید لویدیزو هیوادونو او ډنکیلومتره لیر

 توګه متوجه دي.

، دوي ورځي ید انګلیستان صدراعظم توني بلیر هم خپل د خبرو ډول تند کړ

وروسته پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې یو سند دی چې د نړیوالو پاملرنه 

 وه قول عراق تالښ کړی ویی جلب کړی ده. د انګریزانو د څارګرې ادارې پ

چې په لویه پیمانه یورانیم د افریقا څخه برابر کړي. یوازي ال دا نه بلکې عراق 

( دقیقي کې اټومي وسله فیر کړي. دا خبر په رسنیو کې لویه ۴۵کوالی شي په )

 ۴۵چې )  ېټینګار وکړ  ۲۹۰هنګامه جوړه کړه چې یوې انګلسیي ورځپاڼې 

 ندي مطالب خپاره کړه.ي( سرلیک الدقیقي تر برید پور

دا یو جدي ستونزه وه چې نه توني بلیر او نه هم اندرس فوک غاسموسن د خپلو 

تر همدغه ګړی هیڅوک  .ره کوم شواهد او اسناد وړاندي کړلادعاو د اثبات له پا

دغه فرضیه چې   نه پوهیدل چې صدام حصین وژونکي وسلې درلودي که یا ؟

سلې د استعمال له لپاره تیار او عمل کوالی ( دقیقو کې و۴۵صدام حصین په )

وای. په هیڅ وجه یي مانا شي، که چیري د عراق په دننه کې جګړه پیل شوی 

چې وسلې د نورو هیوادونو پر ضد کاروالی شي او یا په زرګونو  دا نه وه

 وادونه تهدیدوالی شي.کیلومترو لیري هی

کړه شوو معلوماتو په هم د ور  ۲۹۱څارګرې ادارې مشرجورج ټینیټ د امریکا 

( دقیقو موضوع د ۴۵اړوند  ډیره نیوکه درلوده خو ولسمشر جورج بوش د )

کې یاده کړه. وینا په لوړه کچه د انګلیستان  سپټمبر په میاشت په یوه راډیو یي وینا

دغه رژیم د » . د بوش ارزونه دا وه چې: وهد څارګرې ادارې پر اسنادو بناء 

 « ل په جریان کې به بمب جوړ کړي.دی او د یوه کا اټوم بم په جوړولو اخته

د انګلیستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او په هغه وخت کې د پارلمان مشر 

ړي د خپل و. نومود رپوټ ارزښت په درناوی قایل نه و  ۲۹۲رابین کوک 

انې پټ معلوماتونه ند پخوما د عراق په اړو» خاطراتو په کتاب کې لیکلي دي: 

کله چې ما د دوسیې ټولې پاڼې ولوستي په حیرت کې شوم ځکه ډیر . لوستي و
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. زه کوم داسي نوي معلومات نه وینم چې په ړاندی شوی وولږ نوي معلومات و

 وي چې د برید اړتیا رامنځته کړی.دومره ډراماتیکه توګه نړۍ ته تهدید موجود 

اره خپاره پ وروسته خپل ورځني یادداشتونه د عامه پوهاوي له ۲۹۳روبین هوک 

چې توني بیلر او اړوند چارواکي د څارګرې ادارې په  کړه. نوموړي لیکلي و

معلوماتو باور لری ځکه دوي په ډیره وارخطایې غواړي چې دغه معلوماتونه 

بلکې مذهبي عقیده وه. دوي یوازې  وباید رښتیا شي. د دوي نظر دښمنانه نه و

ملي کولو له پاره یي نظر د ع هغه معلوماتونه انتخاب کړل کوم چې د دولت د

 مرسته کوله.

( نیټه د اټوم بمب د ۱۴زکال د نوامبر پر ) ۲۰۰۲د ډنمارک پارلمان ته هم د 

ادعا په اړوند معلومات وړاندي شول. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پیر ستي 

وویل چې عراق به تر لسو کالو په لږه موده کې اټوم بمب پیدا کړی.  ۲۹4میولر 

ق د یورانیمو او یا پلوتونیوم د غني کولو الره چاره ومومي، د یو کال په که عرا

 موده کې اټوم بمب جوړوالی شي.

په حقیقت کې د انګلیستان تهمت د عراق په اړوند چې ګواکي یورانیم د نایجریا 

زکال د جنوري په میاشت کې  ۲۰۰۲. د وڅخه رانیسي پر جعلي اسنادو بناء و

د موضوع د څیړنې له   ۲۹5یکایي سفیر جوسیف ویلسن متقاعد امر ثی ای ای

زکال د مارچ  ۲۰۰۲پاره افریقایی هیواد ته ولیږی خو دوي میاشتي وروسته د 

په میاشت کې ویلسن د خپلو څیړونو ارزونه په یو رپوټ کې  وړاندي کړل چې 

زکال په جوالی میاشت  ۲۰۰۳د یورانیمو پلورل یوه غلطه اوازه وه. وروسته د 

لسن د خپلو څیړونو په اړوند په نیویارک ټایمز کې تر الندې سرلیک کې وی

 «څه شي په افریقا کې و نه موندل؟ما » الندې ولیکل: 

زکال د اکټوبر پر لومړی  ۲۰۰۲د ډنمارک صدراعظم اندرس فوک غاسموسن د 

نیټه پارلمان ته په خپل پرانیستونکی وینا کې یو ځل بیا وویل: د صدام حصین 

ز کیدالی شي د لویدیزو او د ډنمارک پر لویو ښارونو ځوړند وي. زهرجن ګا

ملل متحد باید د لسو کلونو تالښونو وروسته د عراق په اړوند مسولیت احساس 
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کړی تر څو د ویجاړونکو وسلو د پراخوالي مخه ونیسي. هلته به ډیر ناوخته 

 ازونه زموږ په ښارونو کې تیت شي.وي چې زهرجن ګ

وسن خپل په دغه جدي وینا او نامعلومې فرضیې باندې د اندرس فوک غاسم

صدام حصین د ویجاوړونکو وسلو تهدید پر ډنمارکي ښارونو لکه کوپنهاګن، 

 ته یو رښتیونۍ تهدید و بریښاوه.اغوس، البورګ و ډنمارکیانو 

هیچا حتی اپوزیشن هم د صدام حسین د ویجاړونکو وسلو د درلودلو په هکله 

د اندرس فوک د پرانیستونکي وینا وروسته پر اړونده  .يکړنه شک ښکاره 

مشر هولګر  ،خلکو سوسالیستي ګوند دوع ډیر بحث هم و نه شو. یوازی موض

د عراق د احتمالي جګړې په اړوند پوښتنه وکړه. ولې په دی   ۲۹6ک. نیلسن 

هکله بحث و نه شو چې د عراق دیکتاتور په څه ډول کیمیاوي او بیالوژیکي 

نوموړی  ورکړي؟ی چې ژر به د اټوم بمب جوړولو ته انکشاف وسلې درلود

غوښتنه وکړه چې حکومت ځواب ووایی چې ډنمارک پرته د ملل متحد د نوی 

 ه په جګړه کې ګډون کوی او که نه؟پریکړې څخ

ټول پوهیدل چې جورج بوش پریکړه کړی ده، چې جګړه پیل کړی. دا ورته 

وند نوی پریکړه کوی که نه؟ د عراق مهمه نه وه چې ملل متحد د جګړې په اړ

. د دي دوکتورینو پر بنسټ امریکایانو نوي پوځي دوکتورین وو جګړه د

امریکایانو ځان ته حق ورکولو چې د نړۍ په هر کنج او هر زمان کې د اړتیا 

په وخت کې جګړه پیل کړي که د امریکایانو ګټو ته خطر متوجه شي. هولګر 

 حقوق او ملل متحد ارزښت نه لري. وند د خلکوک. نیلسن وویل چې په دی اړ

اوس هولګر ک. نیلسن وایي چې ما ولې د ویجاړونکو وسلو د شتون په اړوند 

 دالیل تر نیوکې الندي و نه نیول.

موږ په شک کې وو. موږ به شرمیدلي وای چې » هولګر ک. نیلسن وایي چې: 

نده شوی وای چې د ویجاړونکو وسلو شتون مو منلی نه وای او وروسته څرګ

چې څیړونکې هیت  وای ویجاړوونکې وسلې شتون لري. موږ باید غوښتنه کړی

ته د امریکا کانګرس هغه پریکړه نه ورځي وروس« څیړنې کړی وای. نورې

کوم چې امریکا ته یی اجازه ورکړل چې چې په عراق یی جګړه پیل  وڅیړل

 تایید کړه. جلسونو د جګړې پریکړهکړي. پارلمان او د سنا دواړه م
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د نوامبر د میاشتی په پیل کې د لومړي ځل له پاره د ډنمارک د سیاستوالو تر 

عراق اټومي ویجاړوونکي وسلې چې څه ډول  ومنځ د شک نه ډک بحث پیل شو

 لري.

( زکلونو کې د ملل متحد ۱۹۹۸ـ  ۱۹۹۱چې په )  ۲۹۷امریکایی، سکاټ رایټر 

مان د بهرنیو او دفاعي چارو په د څیړونکي ډلې مشر و، هم د ډنمارک د پارل

کمیسنونو کې د معلوماتو ورکولو له پاره ګډون کړی و. سکاټ رایټر د ځان 

 ساتونکو )محافظه کارو( د ګوند غړي او جورج بوش ته یی وټ ورکړی و.

زکال په جګړه  ۱۹۹۱وځیانو کې د عراق سره د امریکا په ځانګړو پنوموړی د 

و، سره د دی هم سکاټ رایټر په نړۍ کې  کې د سرتیری په توګه خدمت کړی

چې په عراق کې د نوی جګړې د پیل په اړوند خبرداری ورکی.  یډیر وګرځید

سکاټ رایټر په ډنمارک کې د خپل استوګنې په وخت کې د پولیټکن ورځپاڼې 

ته وویل: په تاریخ کې یوه رغنده فیصله کوونکي شیبه ده، چې د امریکا   ۲۹۸

او غضب  ریان په خالف غوښتنه درلوده چې حاالت د قهریو باوري تبعه د یو ج

. دوی پروسه سرچپه کړه. ولسمشر جورج بوش وروستۍ شیبې ته رسیدلي وو

 د کانګرس موافقه تر السه کړه چې

او هم د ملل متحد پریکړه تر السه کړي. جګړه پیل کړی، مخکی له دی نه چې 

ټومي وسلو څیړونکو ډله مخکي له دی نه یي جګړه پیلول چې د ملل متحد د ا

هیڅ ډول شواهدو او اسنادو  په عراق کې اتومي وسلې شتون لري؟ ولیږي چې ایا

 ي چې دغه ډول وسلې به وي.شتون نه درلود

سکاټ رایټر وویل چې دا به یو اړین دلیل وي چې دیکتاتور صدام حصین له 

پر بنسټ دا منځه یووړل شي خو زما په آند د جګړې پیل به د نړیوالو قوانینو 

حق ور نه کړی چې یو هیواد د خپل دفاع له پاره او یا هم دا چې په ټولیز ډول 

هیوادونو ته د سولې د خطر په خاطر جګړه پیل شي. د سکاټ رایټر په آند د 

( سلنه کیمیاوي او ۹۰زکال پوري د عراق ) ۱۹۹۸ملل متحد پلټونکي هیت تر 

یټر خپل خبرو ته په ادامه سره بیالوژیکي وسلې له منځه وړی دي. سکاټ را

وایی چې دا هم د احتمال څخه لیري ښکاري چې صدام حصین به له هغه وخت 

څخه تر اوس پوري نوی پروګرام په کار اچولي وي. د بل لوری عراق ډیره 

جوړوالی نه شي. سره د دي  و ځکه د امریکا له پاره کوم خطرضربه لیدلي ن
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الو د سکاټ رایټر د معلوماتو ورکولو په چې د حکومت او د اپوزیشن سیاستو

 .هیي و نه کړ هخوم کوم اغیز يغونډه کې ګډون درلود

( نمبر ۱۴۴۱زکال د نوامبر په اتمه نیټه ) ۲۰۰۲د ملل متحد د امنیت شورا د 

کې د ډیرو تودو بحثونو  پریکړه وکړه. دا پریکړه د ملل متحد په نړیوال تاریخ

 سبب شول.

 ( د صفر په مقابل کې تصویب شول.۱۵فاق یاني )پریکړه د رایو په ات

امریکا او انګلیستان ډې راهیسي ند نوامبر په میاشت کې د ملل متحد د عمومي غو

ډیر جدي کار کولو چې د امنیت شورا د یو پریګړه لیک دا ډول یو متن جوړ 

 نسه، چین، او روسیه یي هم ومني(.کړې چې اندیښمن هیوادونه  ) فرا

لیک چې پخواني پریکړه لیک یي هم تاییدولو ، وروستۍ خبرتیا نوی پریکړه 

 :لۍولو ،)اخطار( د صدام حصین له پاره

رژیم باید بیله قید او شرط څخه د ملل متحد د څیړونکي ګروپ سره مرسته 

وکړی او د کار په جریان کې څیړونکي هیت او د امنیت شورا ته د عراق د 

پرمختګونو و د بالستیک د راکټونو او نورو اکیمیاوي، بیالوژیکي ، اټومې وسلو 

په اړوند بشپړ معلومات وړاندي کړي. خو په څرګنده توګه ښکاره نه شوه که 

صدام حصین دا ټول شرایط پوره نه کړی، غبرګون به څه وي؟ او د پوځي برید 

په اړوند هم څه و نه ویل شول.  په پریکړه کې یو ځل بیا عراق ته ور په زړه 

امنیت شورا په وارو وارو و عراق ته خبرداری ورکړی دی. که بیا  شول چې د

هم خپل مکلفیتونه په درست ډول عملي نه کړی، د جدي غبرګون سره به مخامخ 

» شی. امریکایانو د بحث په جریان کې هڅه وکړه چې په پریکړه لیک کې د

ا چې ځای کړي. په دی مان« ډیر جدي غبرګون»په بدل کې « شیانو واړین وټول

د پریکړه لیک ماتول باید په اتوماتیک ډول د جګړې د پیلیدو په مانا تعبیر شي. 

په پریکړه لیک کې داسي متن ځای شو چې د جګړي پیلیدل باید د نوی پریکړه 

 یت د شور نوی ارزونه واخیستل شي.لیک او یا هم د امن

دي چې  په ډنمارک کې اندرس فوک غاسموسن هیڅ اندیښنه نه درلوده، سره د

نډه کې اندرس فوک غاسموسن دوي میاشتي مخکی د ملل متحد په عمومي غو

زکال د جګړې د پیل له پاره کافي  ۱۹۹۰چې همدغه پخواني پریکړه د  ویلي و

( نیټې په پوښتنیزو مباحثو کې بل څه وویل.  په ۱۴ده. خو نوموړی د نوامبر د )

ک په اتوماتیکه توګه د شمیره پریکړه لی ۱۴۴۱مباحثو کې نوموړی وویل چې 
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ضد جګړه ملل متحد غړو هیوادونو ته دا واک نه ورکوي چې د صدام حصین پر 

 ادو عملي کولو ته غاړه کښینږدي. د پریکړه لیک د موپیل شي که نوموړی 

د ډنمارک د پارلمان د مباحثي په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستی 

د  ین د سرغړونې په صورت کې بایدمیولر په ټینګار وویل چې د صدام حص

 امنیت د شورا نوی پریکړه وشی.

د ډنمارک صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر دواړو د عراق د تهدید په اړوند 

موږ باور لرو چې عراق د » اندرس فوک غاسموسن وویل چې:ي. ټینګار وکړ

 «( او راکټونه په اختیار کې لري.عمومي ورانۍ وسلې)اټومي وسلې

عراق » ، زیاته یي کړل: يستي میولر د صدراعظم د خبرو مالتړ وکړپیر 

کیمیاوي، بیالوژیکي وسلې لری او هم لیري ویشتونکي راکټونه لری کوم چې د 

کیلومترو لیري واټن ویشتالی  ۱۵۰ملل متحد د ټاکل شوی اندازې نه زیات )تر 

ي چې د یوی شي( په اختیار کې لري. که همدا اوس برید پر ونه شي کیدالی ش

 «کې خپل اټومي بمب ودرلودالی شي.لسیزي په جریان 

( هیوادونو په څیر د امریکا له لوري ۵۱یوه ورځ وروسته ډنمارک ته د نورو )

 جګړې په وخت کې پوځي مرسته وکړي.بلنه ورکړه شوه چې د احتمالي 

په دغه وخت کې د حکومت څخه و غوښتل شول چې د ډنمارک موقف د مرستې 

وند روښانه کړی. د اندرس فوک غاسموسن د هغه وخت ځانګړي مشاور، په اړ

تنې ته د وویل چې د ډنمارک صدراعظم د امریکا غوښ  ۲۹۹مایکل کریستنسن

 رد ځواب نه شی ورکوالی.

د ډنمارک صدراعظم د امریکا د غوښتنو سره » مایکل کریستنسن وویل چې: 

م به ورته ده. صدراعظ سم عمل کوي او نه وایي چې دغه ټاکلي غوښتنه ډیره

 چې همدغه درکړو؟ په دغه ډول صدراعظم نړۍ ووایي چې: موږ کوالی شوو

 «پیژني.

چې د امریکا غوښتنې ته مثبت  درس فوک غاسموسن وایي: مهمه دا وهان اوس

حصین په کافي ځواب ورکړل شي، ځکه پراخ اتحاد کوالی شوای چې پر صدام 

 اندازه فشار راوړی.
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ې مرکزي خبره دا نه وه چې څه موږ کوالی شوای او یا څه په هغه وخت ک» 

 ۱۴۴۱ټول د نوامبر د میاشتي عملیات باید ملل متحد د  ؟مو ورکوالی شوای

شمیري د پریکړې په رڼا کې ولیدل شي چې د صدام حصین له پاره داسی یو 

 : اوس ته باید د ملل متحد سره کار وکړی. د امنیت د شورا پریکړهوالتیماتوم و

چې باید ډیر زیات فشار یی  طار یانې پوځي برید، سره ملګرې وود یو قوی اخ

چې د  وپر صدام حصین راوړی وای. نو ځکه دا زموږ عاقالنه برخورد و

 «امریکا بلنې ته مو مثبت ځواب ووایه تر څو سیاسي فشار لوړ شی.

ه غاسموسن دوام ورکوی:  په هغه وخت کې ما پریکړه کړی نه وه چې جګړه ب

 شی.اړینه 

چې کوالی شو او که غواړو چې په جګړه کې  موږ داسي تصمیم نیولی نه وو» 

ګډون وکړو. مګر که د نړیوالې ټولنې فشارونه پر صدام حصین د باور وړ وګڼل 

شي نو باید صدام حصین پوهیدالی وای چې کیدای شي چې پایله یی جګړه 

 «په جګړه کې ګډون کوو. به موږ همرامنځته کوالي شی نو په دغه صورت کې 

یوازې دا چې د امریکا غوښتنې ته د پوځې مرستو ځواب ویل کیدي باید د 

پارلمان د ډیره کې له لوري منظوری تر السه شوی وای. د غاسموسن په قول 

کي لخوا وشی نو ځکه یي ه نوموړي غوښتل چې د پریکړې مالتړ د یو لوی ډیر

، د سوسیال دیموکراتانو د مشر پاول  ۳۰۰د راډیکال د ګوند مشرې مرینه یلوید

 اړیکې ونیولي. سره ټلیفونې ۳۰۱نیروف غاسموسن

. موږ غواړو چې په دغه تمرین کې ګډون وکړو کوم چې وود دوي ځواب مثبت 

پر صدام حصین اعظمي فشار راوړل نومیږي، مګر ته )صدراعظم( به داسي 

نلي دي. جګړه محاسبه نه کوي چې موږ په جګړه کې د ډنمارک ګډون کول م

نوې پریکړې ته اړتیا لري. غاسموسن وایي چې دوی وویل په دغه ډول موږ 

دون سره په لوړ ارزښت . موږ د پروسي دغه برخې ته په ګومثبت ځواب وایو

 .وقایل یو

د امریکایانو بلنه چې ډنمارک به په پوځي برخه کې مرسته وکړي، د بهرنیو 

( نیټه د بحث له پاره ۲۰د نوامبر پر ) موضوعپارلماني کمسیون ته وزیر چارو 
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پاول نیروف  ،ه. یوه ورځ مخکي د سوسیال ډیموکراټانو مشروړاندې کړ

غاسموسن د ګوند د عمومي مشرتابه څخه ګوښه او پر ځای یی موګنس لویکه 

ټ وټاکل شو. د بهرنیو چارو د کمسیون تر غونډې نه مخکې د   ۳۰۲ټاف

وسیال ډیموکراټانو نوی مشر ته د بهرنیوچارو وزیر، پیر ستی میولر د س

. په غونډه ين کړړوند د حکومت موقف په جزییاتو بیاامریکایانو د بلن لیک په ا

هم حاضر   ۳۰۳جیپي کوفود ،کې د سوسیال ډیموکراټانو د بهرنیو اړیکو مشر

 .  و

موګنس لویکه ټافټ  غونډه د پارلمان د لوی سالون څنګ کوټې کې جوړه شوه.

کړل چې د ډنمارک ګډون د د بهرنیو چارو وزیر ګرنټي ورل چې داسې انګیر

احتمالي جګړې د پیل په صورت کې به د امنیت د شورا د نو ې پریکړه لیک 

ه خپلو یادداښتونو کې په مخففو ټکو داسې غوښتنه کوي. موګنس لویکه ټافټ پ

 لیکلي دي: 

یکا د او زه د امر میولر سټيه، کوم چې پیرکوچنی غونډه د سالون څنګ ت»

 لیک په اړوند د پر عراق د برید په اړوند )دملل متحد رژي(.بلن

روښانه خبره ده چې » نن موګنس لویکه ټافټ هغه داسی فورمول بندي کوی: 

 «وای. جګړه باید د ملل متحد په رژي کې

د وزیر څرګندونې لومړنې ګرانټې د سوسیال ډیموکراټانو له پاره د بهرنیو چارو 

ظم، اندرس فوک غاسموسن څرګندونو د کمیسون او وروسته . مګر د صدراعوه

خبرلوڅو ته بله بڼه درلوده. د ډنمارک صدراعظم وویل چې د ډنمارک ګډون د 

عراق ضد عملیاتو او جګړه کې به بیله شکه د ملل متحد سره ټینګ تړاو ولري. 

ی کلمه د صدراعظم له خوا په بشپړه پاملرنه وکارول شوه. خو نوموړ« تړاو»د 

 .د تعبیر د بیان څخه اوږه خالي کړهد امریکایانو 

شمیره پریکړه لیک بیان کولو که عراق شرایط  ۱۴۴۱ښکاره خبره وه چې 

عملي نه کړی، د امنیت شورا به غونډه کوی او شرایط به ارزوي. دا ډول په 

پریکړه لیک کې یادونه شوی نه وه چې د جګړې د پیل له پاره نوی پریکړه لیک 

ړه لیک کې یادونه شوی نه وه. نو ي او مخالف د دی نه هم په پریکصادریږ

کلمه « تړاو»تعبیر ته الس خالص و.  په دغه خاطر د ډنمارک صدراعظم د 
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استعمال کړل، ځکه نوموړی خپل الس خالص ګڼې که جګړه پرته د امنیت د 

 ا د پریکړې څخه پیل شی.شور

د د ډنمارک   ۳۰5ر کا نیلسنهولګ ،مشر  ۳۰4د ډنمارک د خلکو سوسیالیست ګون

د ګډون سره په جګړه کې مخالف و، خو د صدراعظم اندرس فوک غاسموسن 

د موقف څخه د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټي په غونډه کې پوه شو نو ځکه 

جګړه کې د  یی وویل چې موږ په حقیقت کې نن پریکړه وکړه چې د امریکا په

 عراق پر ضد ګډون کوو.

ټانو له پاره ډیره مهمه وه چې د ډنمارک ګډون د عراق په د سوسیال ډیموکرا

جګړه کې باید د ملل متحد د روښانه دریځ څخه الهام واخلي. موګنس لویکه 

د صدراعظم او د بهرنیو چارو د وزیر د معلوماتو مهمې برخې نوټ  ۳۰6ټافټ

 کړي.

موګنس لویکه ټافټ وایي: موږ بیخي پوهیدلو چې د حکومت معلوماتونه دوې 

بڼې لري. د صدراعظم د وینا څخه ښکاریده چې د خبرو جهت یی د امریکا 

مالتړ دي. په دغه خاطر موږ غوښتنه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر باید په 

خبرو او عمل کې روښانه دریځ څرګند کړي. نو د بهرنیو چارو وزیر ته مو 

ګړه کې په ج چې پام کوی چې د امریکا او انګلیستان سره یخبرداری ورکړ

 ډنمارک ورګډ نه کړي.

و د بهرنیو اړیکو په کمیسون کې د کمیسون غړو ته عام معلومات ورکړل شو

ډنمارک څومره دفاعي مرسته کوالی شی. په لست کې یوه جنګي کښتې، چې 

یوه تر اوبو الندي کښتې، ځانګړې سرتیري، تجهیزات، لوژستیکي واحدونه او 

ه ۱۶یوه اف  د .پرته د ډنمارک  ۳۰۷الوتک او یو موټې   ۳۰۸د سوسیالیست ګون

جګړې له پاره نورو ټولو ګوندونو موافقه وکړه چې د احتمالي څخه   ۳۰۹لست

 دي تیاری ونیول شي.

                                                           
۳۰4SF -  
۳۰5r k. NielsenHolge -  
۳۰6Mogens Lykketoft -  
۳۰۷F16 -  
۳۰۸SF -   
۳۰۹Enhedlisten -  
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اندرس فوک غاسموسن اوس وایي چې دا څرګنده نه وه چې ډنمارک به په جګړه 

څه مرسته کوي. موږ امریکایانو ته د دوي د غوښتنې په ځواب کې وویل کې 

کانات ستاسو په واک کې درکوو. خو په هغه وخت کې موږ سیاسي چې موږ ام

 ړتیا په وخت کې په واک کې ورکړو.پریکړه کړی نه وه چې څه به د ا

، رت په مشرتابه کې تر غور الندي ووکله چې پوځي امکانات یی د دفاع وزا

د د تر ټولو د پاملرنې پالن وړاندی شو. پالن دا و چې د ډنمارک پیاده قوتونه بای

 عراق په جګړه کې برخه واخلي، نه یوازې ځانګړې قوتونه.

چې  ډول پالن جوړونې څخه ډیر لیری وو موږ د دا»وایی:  ۳۱۰یسپر هیلسیو 

د ډنمارک یو پوځي ډلګۍ وټاکل شی او د انګریزانو سره ګډ کار وکړي. زموږ 

ې له پاره ډیره لیری ښکاریده چې د انګریزي سرتیرو سره په یو ټاکلي وخت ک

م )د ډنمارک د یوې   ۳۱۱په عمان کې تمرین وکړو. په تمرینونو کې د بانهال

( سرتیري په پالن کې نیول ۳۰۰د پوځي ټولګیو څخه )جزیرې، ښارنوم دي( 

 «.شوی وو

زکال د  ۲۰۰۲یاني د  یجنرال هیلسیو  د پوځي رتبې وروستي پړاو هم طی کړ

شو. مرستیال یي ټیم  اګست په لومړی نیټه د لوی درستیز په مقام کې وټاکل

و یې، او اوپراتیف مشر  ۳۱۲سلوت یونسن چې د ټاکلي پالن   ۳۱۳پاول کیارسک

په عراق کې »پاول کیارسکو وایی: . ړه واجوړونې مسولیت یي هم ور په غ

ډیرې مختلفې دندې زموږ په مخ کې وې. په پیل کې معلومه نه وه چې د عراق 

وي. ایا د اشغال په دوران کې د جګړې کوم فاز پیلیږي او زموږ دنده به څه 

جګړه ایزه عملیات هم تر سره کیدل؟ او که وروسته پوځي قوتونه د عراق د 

 «.و( د راوستلو له پاره وثباتارامتیا )

تر څو د ډنمارک د ځمکني  ينوموړی د مختلفو امکاناتو له پاره په کار پیل وکړ

کې پرته ده، تیاری قوتونو د ګډون له پاره په بصره کې چې د عراق په جنوب 

 او د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.ونیسي. وروسته به د دفاع وزارت  

                                                           
۳۱۰Jesper Helsø -  
۳۱۱Bornholm -  
۳۱۲Tim Sloth  -  
۳۱۳Poul Kiærkou -  
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سرتیري به په اساسي توګه د امنیتي )مالتړو په توګه( » پاول کیارسکو وایی: 

ریکایي سرتیرو تر دندې له پاره د اشغال په دوهم پړاو کې د انګریزي او یا ام

 شاه مالتړ کوي.

داسي یوه  قوه منځته راوړو چې په ټاکلي  به کوالی شوو،وږ چې م پوښتنه دا وه

زموږ دا مرسته به د امریکایی  تر عملیاتو وروسته ثبات ټینګ کړو.ساحه کې 

او یا انګریزي پوځي واحدونو له پاره زمینه برابره کړي چې په دغه ساحه کې 

 «سره دا ډول مرسته به اغیزناکه وې. وزګار شي. په یقین

روسته د هغه وخت اوپراتیفي مشر هیڅ اندیښنه نه درلوده چې زموږ تر څیړنې و

 سرتیري به دغه دنده تر سره کړای نه شي، سره د دي چې وخت لږ و.

و ورسیدولو چې دغه دنده اجرأ کوالی شوموږ پایلې ته » ل کیارسکو وایی: پاو

 «او مناسبه مرسته ده.

په رښتیا خطرناکه وسلې  . د بیلګې په توګه که صدام حصینډیرې اندیښنې وې

 ډول وسلو په مقابل کې وساتل شي. ولري، باید سرتیري د دا

چې خطرناکې ورانونکې  : د جګړې د پیل بنسټیز دلیل دا وپاول کیارسکو وایی

وسلې شتون لري. موږ ځکه غوښتل چې وپوهیږو، ایا زموږ وسایل کوالی شی 

 شي؟مقابل کې مو سرتیري وساتالی  د دغه ډول وسلو په

چې  ياو س وایی چې په ټولیز ډول پوځي مشرتابه ډار درلود ۳۱4یسپر هیلسیو

د کار انجام به داسي وی چې ډیر ډنمارکي سرتیري به د السه ورکړو. موږ 

باور درلود چې سرتیري به ورسپارل شوی دنده په ښه توګه تر سره کړي مګر 

شرتابه جوړ شوی . سره د دي پوځي می زموږ اندیښنه د احساس له مخی وهیواز

، چې د اړتیا په وخت کې يپوځي پالن د حکومت مشرتابه ته وړاندي کړ

 سرتیري په پیاده جګړه کې وکاروي.ډنمارکي 

، و مي يیسپر هیلسیو وایي کله چې ما پالن د حکومت مشرتابه ته واړندي کړ

 مه ښکاري او زه یي داسي وپوښتلم:لیدل چې مشران په سیټونو کې ناارا

 وځي مشر!ښاغلي پ

                                                           
۳۱4Jesper Helsø -  
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 ایا دا پالن داسي نه دي چې خوله دی بشپړه ډکه کړي ده؟

 ي.ما ورته وویل چې دغه زموږ امکانات دي او ممکنه غبرګون مي بیان کړ

یسپر هیلسیو وزیرانو ته وویل: زموږ سرتیري باید د انګلیسي سرتیرو سره په 

ډنمارکي  عمان کې پوځي تمرینونه وکړي. نوموړی عالوه کړه، که اړتیا وی چې

سرتیري په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي باید لږ تر لږه موږ ته لس ورځي 

 .وکه اړتیا ده چې موږ تیاري ونیسومخکې خبر راکړي. ځ

یسپر هیلسیور وویل چې موږ به د انګلیسي سرتیرو سره تر تمرینونو وروسته 

 ړو.پلي )پړاو( وروسته به ګډون وکاو د عملیاتو تر لومړی ج وتیار شو

عالوه کړه چې پورته موضوع د وزیرانو د پاملرنې وړ وګرځیده   یسپر هیلسیور

او پوښتنه یي وکړه چې دا به څومره لګښت ته اړتیا ولري. وروسته یي پالن 

. ما د بهرنیو چارو وزیر پیر ستي میولر په موضوع کې ډیر دخیل يلیري کړ

مت ورته تیاری ه دی چې حکوکړ تر څو وپوهیږي چې دا پالن هغه څه ن

 .يدرلود

س فوک غاسموسن داسي یو صدراعظم و رد صدراعظم په نظر نه پوهیدی. اند

چې په دا ډول غونډو کې خپل نظر نه ښکاره کاوه خو د بهرنیو چارو وزیر 

 الن لیري شو. وویل چې دا ښه شوه چې پ

یسپر هیلسیور پوهیدی چې د نوموړې نژدی امر د دفاع وزیر سویند ایج 

 ي.هم په دومره پرخه پالن خوښ نه دي. دا پالن سیاسي خطر درلود ۳۱5وینسبی

زه پوهیدم چې د دفاع وزیر وایي چې کوچني قدمونه مخ په وړاندي اوچت کړو. 

په  ۳۱6موږ باید ور سره واوسو د ډنمارک بیرغ باید د امریکایی جنرال فرانک

تلونکي څنګ کې وی. موږ داسي څه باید وکړو چې د دفاع وزارت نظر د را

په بدل  تحویل نه کړو کړو. موږ باید دروند چکش ور تهرول په هکله شنډ نه 

چې ور  وکې یو نری، تیره میخ ورکړو. دا به ډیر ښه وي چې موږ یي وښیو

سیاسي . موږ باید دومره لوړ ګام اوچت نه کړو تر څو چې وسره ملګری یو

 غبرګون را ته څرګند نه وي.

                                                           
۳۱5Svend Aage Jensby -  
۳۱6Frank -  
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هم پرته د   ۳۱۷پوځ درستیزوال ټیم سلوټ یونسن د یسپر هیلسیور ښی الس، د

 د حکومت غبرګون ته انتظار یوست. اندیښنې څخه

موږ ته د حکومت له خوا په ښکاره وویل شول چې په »نوموړی وایي چې: 

ې ورګډي نه کړو. لوړه پیمانه په جدي توګه باید مځکني قواوي په عملیاتو ک

ارام وي نو په دغه خاطر یي د چې زموږ ګډون ډیر نرم او  سیاستوالو غوښتل

الوتکو او بحري قوي )جنګي کښتی( مرسته وکړه ځکه د یادي پوځي قوي 

 « ځ په پرتله مستقیم ګډون نه دي.استعمال د ځمکني پو

ون اوس په یاد دي چې د ځمکني پوځ ګډ د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر

 .کې تر بحث الندی ووپه عملیاتو 

سره  ۳۱۸چې زه او د محافظه کار ګوند مشر بینډت بینډټسن پیرستي میولر وایي

چې همهغسي ومنل شو. زموږ موخه دا وه چې  و او نظر مو داسې ووهمږغي و

بیرق شته او موږ ګډون لرو او فکر مو کولو چې  ولیدل شي چې د ډنمارک

صدراعظم همدا غواړي. خو باید وویل شي چې صدراعظم په عملیاتو کې د 

چارو د وزیر په پرتله ډیر مالتړي و. صدراعظم غوښتل چې د  ګډون د بهرنیو

جګړې په لومړی لیکه کې وي. د صدراعظم دغه نظر د دو مهمو وزیرانو)د 

ی او جدي بهرنیو چارو وزیر او د محافظه کارګوند مشر چې وزیر و( سره لو

. پیرستي میولر د وخت د بهرنیو چارو وزیر اوس نه بحث را والړ کړی وو

 چې پر موضوع  نوره تبصره وکړي. يغواړ

د وخت صدراعظم اندرس فوک غاسموسن اوس وایي چې زما نه یادیږي چې 

زموږ د ګوند او محافظه کار د ګوند تر مینځ په جګړې کې د ډنمارکي سرتیرو 

. صدراعظم وایي چې پوځ ود جګړه ایزو دندو او د ګډون پر طرز مخالفت و

 ه چې کوالی شو ، دریغ یي نه کوو. په جګړهاو ویل یي چې موږ هغه څ وتیار و

 کې په جدي او نرم ډول ګډون کوو.

که ډنمارک په جګړه کې ګډون  مخکي دا روښانه شوی وه» ظم وویل: صدراع

کوي، داسې باید نه وی چې یو لوی شمیره پوځیان په ځمکني عملیاتو کې ورګډ 

په جګړه کې د  چې موږ باید په دی اړوند ډیر کار کړی وو مخکې کړو. موږ

                                                           
۳۱۷Tim Sloth Jørgensen -  
۳۱۸Bendt Bendtsen -  
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 ۳۱۹ډیره کیو په مالتړ ګډون وکړو. زه فکر کوم چې د ډنمارک د خلکو ګوند

 «باید ډیر اندیښمن وي.

ډنمارکي سرتیري به په عملیاتو کې ګډون کوي،  څو سوهدغه خوشبیانه پالن چې 

او د پوځ په ارشیف کې خوندي شو. د ډنمارک عام خلکو او  يمخ ته نه والړ

. د پوځ د مشر په قول يپه اړوند معلومات تر السه نه کړهم اپوزیشن د جګړې 

 ال د فبوري په میاشت کې ودرول شوه.زک ۲۰۰۳د پالن جوړونه د 

( نیټه حکومت د سوسیال ډیموکراټانو ۷زکال د جنوري د میاشتي په ) ۲۰۰۳د 

او راډیکال ګوندونو په مالتړ یو کوچنی پوځي لست امریکایانو ته ولیږي. 

ډنمارکیانو څخه یو شمیرښکاري جنګي الوتکې او د ترانسپورتي  امریکایانو د

و له پاره پرسونل وغوښتي. مګر الوتکو څخه د مالونو د کښته کولو او پورته کول

ډنمارک پوځي جنګې  . دينمارک هوایی ځواک دغه ظرفیت نه درلودد ډ

 وي. نوې په افغانستان او بالکان کې مصروف ۳۲۰الوتکې

 اي. عراق کې مصروف شوی و ښکاري الوتکې به په

 ن د ګټې اخیستو له پاره پاته وه.پاول کیاسکوو وایي چې یوازې ځانګړې پوځیا

په امریکا کې جورج بوش د ډیر پخوا څخه د جګړې له پاره تیاری درلودي. په 

واي که د سیاسي  همدغه شیبه کې کیدالی شوای جګړه ایزه ماشین درول شوای

 پلوه اړتیا وای.

زکال په پیل کې خپل نه منونکې جګړه ایزه پریکړه رامخته  ۲۰۰۳د مګر بوش 

د تحلیل له پلوه بوش ډیر   ۳۲۱کړه. البته د بوش د امنیتې سالکارې رایس 

ې ضد روحیه د اندیښمن و چې په لوړه کچه په امریکا او اروپا کې د جګړ

 پرمختګ په حال کې وي.

ی چې د جګړې ضد د کتاب له مخې، بوش داسې نظر درلود ۳۲۲وډوارډس د 

، صدام حصین ته زړه وړتیا ورکړه چې امریکا به هیڅوخت عراق اشغال روحیه

نه کړي. البته پوځي تحدید یي یو تش تهدید ګاڼه. بوش خپل امنیتې سالکارې ته 
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په  . پوځیانوویل چې صدام قوی شوی دي. پوځي تیاری هم پای ته رسیدلی و

په عقیده د مارچ   ۳۲۳ل ټومي فرانک. د جنرامنځني ختیز کې تیار انتظار وو

ځکه په عراق کې هم د وړي  جګړې د پیل قطعي نیټه ټاکل شوی وهمیاشت د 

موسم رانژدي کیدي. بوش د سرتیرو د مورال په اړوند اندیښمن و که سرتیري 

 ره د تیارسي په حال انتظار باسي.د جګړې له پا هاوږده مود

دی، موږ اړ یو چې جګړه پیل  وخت زموږ پر لوري نه» بوش رایس ته وویل:

 «کړو.

تر اوس پوري بوش ویل چې دیپلوماتیکي هلي ځلي کوی چې ستونزه حل کړي 

تر څو صدام حصین د ملل متحد د پریکړو مطابق عمل وکړي. د بوش کړونو 

دوې بڼې درلودي نو ځکه په ناوړه توګه یي جګړه پیل ګړل. د ووډوارډس د 

پاول د سپینې ماڼې په ځانګړې کوټه کې د  کتاب له مخې جورج بوش او کولین

( نیټه غونډه وکړه. بوش د غونډې په پیل کې ۱۳زکال د جنوري په ) ۲۰۰۳

ن پاول د بهرنیو چارو وزیر د هغه د ډیپلوماټیکو هڅو په خاطر ډیر وستایه یکول

خو بوش په غونډه کې ژر خپلې وروستې موخې ته ودانګل. داسی اضافه کړه: 

لټونکي څه کوالی نه شي او صدام حصین هم همکاري نه کوي د اټومي وسلوپ

 پریکړه کړی ده چې جګړه پیل کړو. نو ما

 پاول وپوښتل، ته مطمینه یی؟

 کړ.ولسمشر بوش د هوکی ځواب ور 

 ې تاسو د جګړې په غبرګون پوهیږي؟پاول ور غبرګه کړه چ

 بوش ورته وویل: هوکي.

، یوازي د ولسمشر بوش هاره نه وکولین پاول وپوهیدي چې موضوع د بحث له پ

 بهرنیو چارو وزیر یي مالتړ کوي. له پاره دا شیبه مهمه وه چې پوه شي چې د

 کوی؟ بوش په نیغه د پاول څخه وپوښتل: ته زما مالتړ

د بهرنیو چارو وزیر له پاره د انتظار څخه لیري ښکاریده چې ولسمشر ته د رد 

، يد جګړې په درشل کې قرار درلود ځواب ورکړي. او بله خبره دا وه چې ملت
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ي اخالقو او عزت سره په که پاول د دندې څخه اسعفأ ورکړي واي د هغه د پوځ

 .ټکر کې ښکاریده

زه  به خپل ټول توان په کارواچوم، بلي، زه به ستا مالتړ وکړم. هل: زویپاول و

 ستا سره یم . محترم ولسمشره!

ې ته خپل پوځي یونیفورم وخت دی چبوش و کولین پاول ته وویل: اوس نو د دی 

 واغوندي.

ریکړه د جګړې د پیل له ( نمبر پ۱۴۴۱چې د ملل متحد ) اوس هم پوښتنه دا وه

 ته اړتیا وه؟ او که د امنیت د شورا نوی پریکړې  پاره بس وه

الرډ پیټر  ،په لندن کې د انګریزي حکومت لوړترینه حقوقي مشاور

( نیټه نوموړي یو اوږد ۱۴جنوري په ). د یشک نه درلود  هیڅ ۳۲4ګولډسمیت

» ونی بلیر ته په دغه متن ولیکي: سي حقوقي رپوټ و انګریز صدراعظم تاسا

( نمبر پریکړه لیک اصلي ۱۴۴۱زه همدا اوس فکر کوم چې د ملل متحد د )

تعبیر دا ډول دي چې د امنیت د شورا د نوی پریکړه لیک څخه پرته، د تیر 

 «برید غلط دی.یک پر بنسټ پوځي پریکړه ل

زه په دی نه »کله چې توني بلیر پورته جمله ولوستل نو په قوس کې ولیکل: 

 «پوهیږم

لږ وروسته تونی بلیر په پارلمان کې وویل چې پر عراق باندې برید کول قانوني 

 دی. 

د حقوقي مشاور نظریه هیڅوخت د عامه خبرتیا له پاره خپره نه شوه. په حقیقت 

ټر ګولډسمیت د عراق د جګړې مخالف پیژندل شوی و. کې  حقوقي مشاور پی

( نیټه نوموړي د ملل متحد پریکړه لیکونه ۷دوی میاشتي وروسته د مارچ په )

( په ټولیز ډول ارزیابي کړل چې پایله یي د عراق پر ۱۴۴۱او  ۶۸۷، ۶۷۸)

قي مشاور ضد د واک استعمال جایز وګاڼه. همدا ډول عینې ارزونه د بوش حقو

 کړی وه.

ډیر کلونه وروسته د پیټر ګولډسمیت اصلي نظریه د جګړې په اړوند عوامو ته 

بربنډه شوه نو ځکه داسې نظرونه را وپاریدل چې حقوقي مشاور د توني بلیر تر 

سیاسي فشار الندی راغلی و. د عراق د جګړې په تړاو د عراق ـ انګلیسي 
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نوري په لومړی نیټه زکال د ج ۲۰۱۱کمیسون د تحقیقاتو پر وخت توني بلیر د 

ځکه د  پیټر ګولډسمیت داسې ارزونه کړی وهوویل چې زه نه پوهیږم چې ولې 

 نمبر پریکړه لیک ډیر روښانه دي. (۱۴۴۱ملل متحد )

توني بلیر وویل چې ما په رسمي توګه مشوره و نه غوښتل او دا ډول مشوره 

پریکړه اړینه  ل متحد نويماته راکړل شوی هم نه ده. په هغه وخت کې ما د مل

 نه ګڼل.

 حقوقي مشاور به الندې نظر ولري: توني بلیر داسې فکر کولو چې د نوموړي

نمبر پریکړه لیک مانا دا ده چې صدام حصین وروستۍ  ۱۴۴۱د ملل متحد » 

ده چې پریکړه  و نه کړي، مانا دا یې چانس لري چې مرسته وکړی او دا کار

د د جګړې پیل ته مشروعیت ر ضلیک نه مني چې دا ډول انکار د صدام پ

 «ورکوي.

پیټر ګولډ سمیت خپلې ارزونې ته بدلون ورکړی و خو په توني بلیر باندې ډیر 

نیونکي وایي چې توني بلیر د حقوقي مشاور اصلی ارزونې ته داسې بدلون 

 ړي تر څو جګړې ته مشروعیت ورکړي.ورکړ چې غلط یي تعبیر ک

ه میاشت کې د ملل متحد د نوی زکال د جنوري پ ۲۰۰۳په هر صورت د 

 ړې له پاره امکاناتو شتون درلود.پریک

اعالن کړل چې المان په هیڅ   ۳۲5د المان د بهرنیو چارو وزیر، جوشکا فیشر

د بهرنیو چارو  د جګړه کې برخه نه اخلي. د فرانسېصورت د صدام پر ض

م پر ( نیټه وویل چې هیڅ دلیل شتون نه لري چې د صدا۲۰وزیر د جنوري په )

ضد جګړه عادالنه وګڼل شي. جورج بوش او کولن پاول داسې فکر کولو چې د 

امنیت په شورا کې به د عراق پرضد د نوې پریکړه لیک په درشل کې فرانسه 

 رضد باید پوځي قوت ونه کارول شي.موضوع ویتو کړي چې د عراق پ

ت سره په شد ۳۲6دوي ورځي وروسته د امریکا د دفاع وزیر ډونالډ رومزفیلډ 

او المان پر ضد وږغیدي. دغه بیان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې  د فرانسې
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. د ډونالډ رومزفیلډ د مطبوعاتي و، تر سره شويبهرني ژورنالیستانو شتون درلود

 ونډې انګازې په نړۍ کې تیتي شوي.غ

په مطبوعاتي غونډه کې د ډونالډ رومزفیلډ څخه وپوښتل شول چې ډیر اروپایان 

 رج بوش فکر کوي، تاسو څه وایاست؟ام حصین په اړوند برخالف د جود صد

په مانا ده خو زما په آند داسې نه  و په آند اروپا د المان او فرانسېځواب: ستاس

ده، زما موخه پخواني اروپا ده بیا یي د ناټو غړو هیوادونو ته اشاره وکړه چې 

ي. اوس د پاملرنې نقطه و ناټو غړي داوس یو شمیر د ختیزې اروپا هیوادونه د 

 شرقي اروپا ته اوښتي ده.

 ا مالتړ کوی نه د المان او فرانسې.د دفاع وزیر په آند د اروپا لویه برخه د امریک

چې د ډنمارک صدراعظم اندرس  د زړې او نوي اروپا ویشل داسې یو نظر و

. فوک غاسموسن بیان کړ نو ژر به په اروپا او ډنمارک کې انګازې خپرې کړي

 ۳۲۷مګر تر دی نه مخکې د سوسیال ډیموکراټانو مشر موګنس لویکه ټافټ 

ه چې د ملل متحد د نوی پریکړې په تړاو د صدراعظم او بهرنیو څرګنده کړ

 رو د وزیر تر مینځ همږغي نه شته.چا

( نیټه د ځان ساتو)محافظه کارګوند( پارلماني ۲۳زکال د جنوري په ) ۲۰۰۳د 

یو چارووزیر)د محافظه کار ګوند غړی دی( د ګروپ غونډه وکړل. د بهرن

ي چې غیري غونډې څخه ووت او د سوسیال ډیموکراټانو د مشر کوټې ته ورغ

 رسمي خبري ورسره وکړي.

چې دغو دوکسانو د ډنمارک د بهرني سیاست په تړاو مشوري  غیري عادي نه وه

) د  ۳۲۸کولي. ډیر وخت به د راډیکال ګوند غړي نیلس هیلویګ پیټرسن 

هم یووخت د سوسیال ډیموکراټانو مشر، او د راډیکال ګوند نوموړی غړي 

ارو وزیرانو به مشوري . نو ځکه درو واړو د بهرنیو چبهرنیو چارو وزیران وو

 سره کولي.(

درو واړو د بهرنیو چارو وزیرانو غوښتل چې د ډنمارک د بهرني سیاست په 

وي نظرونه باید یو بل ته ید د داړوند پراخه مرسته او توافق وکړي. لږ تر لږه با
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ې کولي چې د پریکړو په تړاو همږغې ی او تر ممکنه کچې ګډې هڅڅرګند و

نو ځکه د بهرنیو چارو وزیر پیر ستي میولر  شي. خو دا ځل غونډه ناڅاپي وه

او د سوسیال ډیموکراټانو پخواني د بهرنیو چارو وزیر موګونس لویکه   ۳۲۹

دلیل جدی و. د اونۍ په پیل کې د ډنمارک  . د غونډېسره مرکه شوه ۳۳۰ټافټ 

کې   ۳۳۱په پارلمان ) کریستینس بورګ: د ډنمارک د پارلمان د ودانې نوم دي(

 ۳۳۲اندیښنې پاریدلي وي ځکه د ډنمارک صدراعظم اندرس فوک غاسموس 

چې د عراق پر ضد د جګړې د پیل له پاره د امنیت د شورا نوی پریکړه  ویلی و

د همدغې وینا سره جوخت المان او فرانسې غوښتل چې د لیک ته اړتیا نه شته. 

ګډ بازار هیوادونه غونډه وکړي او د عراق د جګړې پیل پرته د ملل متحد د نوی 

چې د ګډ بازار هیوادونو د  ې څخه رد کړي، دا هم غوښتل شوی ووپریکړ

بهرنیو چارو وزیران  باید د څلورو ورځو په جریان کې ګډه پریکړه وکړي.  په 

مدغه ورځ د ملل متحد څیړونکې هیت باید خپل رپوټ وروسته تر هغه چې د ه

، وړاندی کاوه. په ه میاشت کې کار دوباره پیل کړی وزکال د نوامبر پ ۲۰۰۲

 لي حالت ته داخلیدل.دغه خاطر په وروسته اونیو کې موضوعات ډیر پیچ

تي میولر موګنس لویکه ټافټ وایي چې زموږ تر مینځ خبري روښانه وي. پیر س

ي چې څه باید وشي چې د ټولو د دی له پاره راغلي و چې ځان مطمین کړ

 وي. همږغې

ټافټ وایي: ما داسې ارزونه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر ه مونګس لویک

اندیښمن و چې پر حکومت واک نه لري. ما په ښکاره ورته وویل چې زموږ پر 

ارو وزیر ته زموږ نظر څرګند مالتړی باندې باید حساب ونه کړي. د بهرنیو چ

 .يکه نوموړی هم دغه ډول نظر درلودځ وو

یوه ورځ وروسته د بهرنیو اړیکو مشورتي غونډه جوړه شوه چې صدراعظم 

ګډون کړی نه و خو د بهرنیو چارو وزیر پیر ستي میولر په غونډه کې وویل 

اړه  چې د جګړې په اړوند د نوي پریکړه لیک موضوع د امنیت په شورا پوري

 د اړتیا په تړاو یي پریکړه وکړي.لري چې 
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 د شورا د بریکړې څخه مالتړ وکړو.موږ به د امنیت 

نوموړی نه غوښتل چې د حکومت په استازیتوب د جګړې په تړاو څه ووایي 

کله چې امریکا پرته د امنیت د شورا د پریکړې څخه د عراق پر ضد د جګړې 

ینه ړاندویرو تیوریکي حاالتو اړوند وچې د ډ وپریکړه وکړه.  موږ کوالی شو

و د مشورتي بورډ سره شریکه وکړو خو هره نوی موضوع به د بهرنیو اړیک

 کړو. 

موګنس لویکه ټافټ د مشورتي شورا تر غونډې وروسته خپل رضایت )همږغې( 

داسې اعالن کړل: موږ ته ډیره د ارزښت نه ډکه دا ده چې د نړیوال عدالت او 

کړې مالتړ وکړو. موږ به په جګړه کې د موثقو اسنادو د د ملل متحد د پری

ښکاره کولو او د امنیت د شورا د پریکړې پر بنسټ ګډون وکړو پرته له دی نه 

په جګړه کې ګډون نه کوو. زه هیله او باور لرم چې د ډنمارک حکومت به په 

 هر ډول حاالتو کې پر خپله وعده وفا وکړي.

الف سره سره تر دري ورځو بحثونو وروسته د هیوادونو د اخت  ۳۳۳د ګډبازار

پریکړه وشوه چې د ملل متحد څیړونکې هیت ته باید وخت ورکړل شي چې د 

غړو  وعراق د اټومي وسلو په اړوند نورې څیړنې وکړي. د ګډ بازار څلور

هیوادونو د امنیت په شورا کې استازي درلودل. فرانسه او انګلیستان دایمي 

. دغو څلورو غړی وواو هسپانیا د شورا لنډ مهاله غړیتوب لري خو المان 

. انګلیستان او هسپانیا د عراق پر د اروپا د اختالفاتو ښکارندوي وه هیوادونو

ل ضد جګړه د امریکا سره په ملګرتیا ومنل خو المان او فرانسه د جګړې د پی

 زیران هم د ګډ نظر. د ګډ بازار د هیوادونو د بهرنیو چارو وسره مخالف وه

چې د جګړې د پیل له پاره د امنیت د شورا نوې پریکړې ته  درلوونکي نه وه

 ۱۴۴۱اړتیا شته او که د جګړې د پیل له پاره د امنیت د شورا پخواني پریکړه 

نمبر کافی ده. په همدغه ورځ د اټومي وسلو د پلټلو د ګروپ مشر سویډني 

د امنیت شورا خپل لومړنۍ رپوټ   ۳۳4ډیپلومات او ژورنالیست هنس بلیکس 

رپوټ څو معلوماتونه  ته وړاندی کړ. رپوټ د دومیاشتو د پلټونو محصول و.

 وړاندي کول:

                                                           
۳۳۳EU -  
۳۳4Hans Blix -  



۱۹۰ 
 

سره  چې صدام حسین تر اوس پوري د ملل متحد د غوښتنې هدا و هلومړی خبر

 سم بې وسلې کول منلي نه دي.

کیمیاوي بمونو په اړوند معلومات وړاندی کړی  ۶۵۰۰چې عراق د ه دوم دا و

ګاز استعمال  ۳۳5وی اکس ي چې دا بمونه څه شول؟ په دغو بمونو کې د نه د

 له پاره ګټه ورڅخه اخیستل کیږي. شوی دي چې د مضرو بکټریاو د تولید

دریم معلومات دا و چې د پلټنې ګروپ غوښتل چې نور وخت ورکړل شي تر 

 عراق په باوري ډول بې وسلې کړي. څو احتمالي وسلې ومومې او 

چې د جګړې د پیل سره همږغې نه  مریکا او نورو هیوادونو کېغبرګون په ا

، ډومینقیو ډی ویلیپن فرانسې د بهرنیو چارو وزیرد  .توپیر یې درلودي، وو
۳۳6

 

د نورو په استازیتوب وویل: تر څو چې د څیړونکي هیت په کارونو کې پرمختګ 

مریکا د لیدل کیږي نو پر ځای خبره ده چې دغه الر پر مخ یووړل شي. خو د ا

بهرنیو چارو وزیر کولین پاول د څیړونکې هیت د رپوټ دغه برخه چې صدام 

حسین مرسته نه کوی، ټینګار ورباندی کولو. پاول عالوه کړل چې وخت 

تیریدونکی دی، موږ صدام حسین ته وروستۍ چانس ورکوو چې د وخت څخه 

خامخ شي. په ګټه اخیستلو ځان بې وسلې کړي که نه د سخت غبرګون سره به م

په همهغه ورځ د اټوم د پلټنې نړیوال سازمان 
۳۳۷

 . ديرپوټ وړاندی کړ 

نوموړی موسیسې مشر محمد البرادي وویل چې زموږ د سازمان ارزونه دا ده 

( کلونو کې د اټوم پروګرام درولي دي. همدا ګړی موږ ۹۰چې عراق  په نیومو)

د بیا پیلیدو ښکارندوی داسې شواهد پیدا نه کړل چې د عراق د اټومي پروګرام 

واوسي. خو بیا هم نوموړی د زیات وخت غوښتنه وکړه چې بیا هم څیړنه وکړي 

چې دقیقه ارزونه وړاندی کړی. دغه څو محدودي میاشتي د ارزښت نه ډکې 

باندي وکړو ځکه دا به زموږ  ورچې د سولې له پاره سرمایه ګذاري  میاشتي دي

 .ه مرسته وکړي چې جګړه پیل نه شيسر

وروسته د ډنمارک صدراعظم اندرس فوک غاسموسن د پارلمان په ورځ یوه 

غونډه کې وویل چې د ډنمارک حکومت د اټومي وسلو د څیړونکي سازمان د 

                                                           
۳۳5VX -  
۳۳6que de VillepinDomin -  
۳۳۷IAEA -  



۱۹۱ 
 

نظر سره چې د پلټنو له پاره وخت ورکړل شي، همږغی دي. د ډنمارک 

ه د صدراعظم وویل چې موخه دا ده چې عراق باید ثابته کړي چې په جدي توګ

 څیړونکي ګروپ سره مرسته کوي.

د ډنمارک د دفاع وزارت د څارګرې ادارې څیړونکو
۳۳۸

وویل چې موږ شواهد  

او باور نه لرو چې صدام حصین ویجاړونکې وسلې لري. دوي ورځي وروسته 

همدغې ادارې په یو محرم رپوټ کې ولیکل چې هیڅ ډول باوري اسناد وجود 

ونکي وسلې ولري ځکه چې عراق به نه لري چې صدام حصین به فعاله ویجاړو

احتماالً داسې امکان پیدا کړي وی چې د ویجاړوونکو وسلواحتمالي پروګرام به 

یي پټ ساتلي وي. د همدغې ادارې د رپوټونو بنسټ د امریکا او انګریز پر 

جوړ شوي  . خو ډیر رپوټونه پر احتماالتو او ارزونووڅارګریزو رپوټونو بنأ و

سناد نه وړاندي کیدل. خو په همدغه ورځ د ډنمارک کوم شواهد او ا وو

صدراعظم داسې یو قدم اوچت کړ چې د ګوندې ملګرو او اپوزیشن له پاره د 

 سیاسي پلوه د عراق د جګړې له پاره رغنده رول ولوبولو.

( ورځپاڼو ته راورسیدل چې په دی ډله کې د ۱۲شوک )حیرانونکي( شیبه و )

ه ډنمارک بیرلیګس ټیدن
۳۳۹

ز انګریزانو داو د   ټایم
۳4۰

ورځپاڼې هم شاملې وې.   

دلته د ډنمارک صدراعظم د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو لکه انګلیستان، 

 هسپانیا، ایټالیا، پرتګال، هنګري، پولنډ او چک سره په ګډه بیله قید او شرط څخه

 .د امریکا سره ملګرتوب اعالن کړي

د عراق د شخړې پر سر: د : د اروپا ملګرتوب د امریکا سره ,سرلیک داسې و

نازیزم او امریکا څخه مننه کوو چې موږ اروپایان یي په شلمه پیړی کې د 

. بیا هم موږ مننه کوو چې د امریکا او اروپا په ګډه کمونیزم څخه ازاد کړو

چې موږ اوسیږو، سوله یي کې دوامداره همکاري سره د نړۍ په دغه برخه 

ل شي چې د نړۍ امنیت رالسي کړي ده د عراق اوسنۍ حالت باید پری نه ښودب

 ته ګواښ وي.

                                                           
۳۳۸FE -  

 
۳۳۹Berlingske Tidende -  
۳4۰The Time -  



۱۹۲ 
 

دا یي هم عالوه کړل چې د ملل متحد څیړونکي ګروپ تایید کړي ده چې صدام 

حصین د تیر ایستلو پالیسي، درواغ ویل او د عدم همکاري پروسه د ملل متحد 

 د بندیزونو په وړاندې مخ ته بیایي.

ر پورته بیان د همدغو اتو هیوادونو مشرانو وویل چې زموږ موخه په برسیره پ

نړۍ کې د سولې او امنیت ټینګول دي او هڅه به وکړو چې د عراق رژیم د 

ویجاړوونکو وسلو د پروګرام څخه صرفنظر وکړي. زموږ حکومتونه ګډ 

مسولیت لري چې د دغه ډول تهدید په وړاندی ودریږي. که زموږ دغه هڅې 

بل ی نه شی په دې مانا به وي چې موږ د خپلو هیوادوالو او نړیوالو په مقابریال

 کې خپل مسولیت ادا کړی نه دي.

په پای کې باید ووایم چې د ملل متحد موخه د امنیت د شورا د پریکړې څخه دا 

وه چې په نړۍ کې امنیت خوندی وي. په دغه شیبه کې ملل متحد ته په کار ده 

عملی کولو څخه په ټول قوت دفاع وکړي. موږ به یو  چې د خپلې پریکړې د

دیکتاتور ته اجازه ور نکړو چې په دوامداره توګه د ملل متحد پریکړې پایماله 

کړي. که دامنیت شورا د خپلې پریکړې د عملي کولو څخه دفاع ونه کړي نو 

نړۍ به پر ملل متحد باور د السه ورکړي خو موږ باور لرو چې د امنیت شورا 

 خپل مسولیت ښه درک کړی. هب

( هیوادونو مشران د امریکا تر شاه ودریدل خو المان او فرانسي مخالفت ۸د )

او هڅه یي کول چې د عراق پر ضد جګړه پیل نه شي. دغه کړنې د  يوښود

اروپا ویشل تثبیت کړل. څو محدودي ورځي وروسته اروپایان و ګډې پریکړي 

او په لوړه کچه لوستونکي یي  ثې خپرېمباحته ورسیدل. په ورځپاڼو کې دغه 

چې د صدراعظم  ک کې سیاستوال په لیکه کې والړ ووجلب کړل.  په ډنمار

ه منځ کې بی اتفاقي اندرس فوک غاسموسن کړنه وغندي چې ولې د اروپا یانو پ

 رامنځته کړل.

د سوسیال دیموکراتانو د بهرنیو اړیکو مسول یپه کوفود
۳4۱

وویل موږ ته اوس  

ک پالیسي د جګړې په تړاو روښانه شول چې صدراعظم مخکي دغه بي د ډنمار

ثباته سیاست خپل کړی و. د صدراعظم دغه غیري معقول سیاست د دی سبب 

                                                           
۳4۱Jeppe Kofod -  



۱۹۳ 
 

شو چې د نړۍ د هیوادونو په مینځ کې همږغي ته زیان ورسیږي چې د صدام 

 .بی وسلې کولو د پاره یو موټي وود حصین 

د سوسیالست 
۳4۲
یلسن ګوند مشر هوګه کو ن  

۳4۳
وویل چې د ډنمارک   

 صدراعظم په اروپا کې د امریکا ښۍ الس دي.

 وچې امریکا هڅه وکړه چې اروپا پر دو د سوسیالست ګوند مشر عالوه کړه

برخو وویشي د ښې او خرابې اروپا اویا د زړې او نوې اروپا نومونه ورکړی 

 مارک صدراعظم مرسته ور سره وکړه.چې په دې چاره کې د ډن

 د خلکو ګوندیوازي 
۳44

ظم پر خپله د حکومت څخه مالتړ وکړ خو صدراع  

 .پریکړه ټینګ والړ و

د ډنمارک صدراعظم د سیاستوالو د نیوکو په تړاو وویل چې: زه د کوم هیواد 

مخالفت نه لرم خو باید وښودل شي چې اروپا او امریکا یو د بل تر څنګ والړدي 

ډ دي، سره د دی چې کیدالی شي ځکه د اروپا او امریکا بنسټیزه ارزښتونه ګ

ځینې وختونه په نظریاتو کې بیلوالی وی. صدراعظم دغه نیوکه هم رد کړل چې 

مخکې تر دی چې سند السلیک کړی، د بهرنیو چارو کمیسون ته یي ښودلي نه 

 ه. و

په دی تړاو صدراعطم وویل که څوک یوه لیکنه د کومې ورځپاڼې له پاره لیکی، 

چې ولې دا لیکنه د بهرنیو اړیکو کمیسون ته ښودل شوی باید ونه غوښتل شي 

نه ده. هغه وخت باید څوک د بهرنیو اړیکو د کمیسون سره مشوره وکړي چې 

 دا کیسه خو کومه نوی پیښه نه ده.کومه نوی خبره او یا نوی نظر وي ولې 

صدراعظم هغه لیک چې د حکومت د بهرنیو اړیکو فعالیتونه یي په ډاګه کول، 

زه کوالی نه شم چې » په لیک کې راغلی دی چې:  ،ګې په توګه یاد کړد بیل

اوسم چې د مسایلو ننداره وکړم. زه  ځان شاه ته ونیسم، پر چوکۍ داسې ناست و

ووزي او د پیښو اجندا جوړه کړي. نو ویالی شم  غواړم چې ډنمارک ډګر ته را

                                                           
۳4۲SF -  
۳4۳Holge K. Nielsen -  
۳44Dansk Folkeparti -  



۱۹4 
 

ټول اروپا کې ه نیوکې پ« چې دا هغه څه دي چې باید ګډون ور په کښي وکړو

 په پراخه کچه وې.

د یونان صدراعظم ، کوسټاس سمیټیس 
۳45
په دغه وخت کې د اروپا د ګډ   

بازار 
۳46

 غې پریکړې څخه خبر ور نه کړل شو.مشر و او د د 

ځکه د دوي پریکړه خپل سرې  يد )اتو ډګرونو( نوم خپل کړ دغه اتو هیوادونو

. یوازې د هالنډ د صدراعظم، وا ګډ بازار ته یي خبر ورکړی نه ووه چې د اروپ

جان پیټربالکینیډ 
۳4۷

څخه پر پریکړې د السلیک غوښتنه وشوه خو هغه د   

پریکړه لیک د السلیک څخه ډه ډه وکړه. د اطریش د بهرنیو چارو وزیر، بیټیا 

بیریرو والډنر 
۳4۸

ما » دغه پریکړه لیک لوی شرم وګاڼه او داسې وویل:   

  «یوه ګډه پریکړه شوی وای.رانو لخوا زموږ د بهرنیو چارو وزیغوښتل چې 

د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر، ډومینیکیو ډی ویلیپین 
۳4۹

ډیره » وویل چې   

حساسه پوښتنه داده چې د کومو وسایلو څخه ګټه واخیستل شي چې صدام حسین 

 «بې وسلې کړو.

پل بیان چې بوش په خ هکې د جګړې اشتها ډیر زیاته و ماڼۍ هپه بدل کې په سپین

 کې ټینګار ورباندی کولو.

نبې په ورځ د جنوري په اومه نیټه انګلیستان د پریکړې خاکه )اوم متن( د دوش

د ډنمارک صدراعظم ته راولیږي په همدغه ورځ د ګډ بازار د بهرنیو چارو 

. اندرس فوک غاسموسن د عراق په اړوند ګډ دریځ خپل کړی وووزیرانو د 

پل د بهرنیو چارو وزیر پیستي میولر پریکړه لیک رالیږل شوی اوم متن خ
۳5۰

 

 ملل متحد ارزښت یي روښانه کولو. ته ولیږي خو لږ بدلون یي ورکړ چې د

                                                           
۳45Kostas Simitis - 
۳46EU -  
۳4۷Jan Peter Balkenende -  
۳4۸Benita Ferrero Waldner -  
۳4۹Dominique de Villepin -  
۳5۰Per Stig Møller -  
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د بهرنیو چارو وزیر اوس وایي چې ښه مې یاد دي چې متن مې په قلم اصالح 

کړ او ومې لیکل چې دغه ټاکلي ځایونه باید اصالح شي. خو د بهرنیو چارو 

 که نه؟ ي چې دغه پریکړه لیک یو ښه نظر ووزیر دا نه په ډاګه کو

د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا مهمه نه وه چې زه څه نظر لرم ځکه زما »

: صدراعظم کوالی شي چې د ونظر د صدراعظم پر میز پروت و، متن یي دا و

بلیر او ازنر څخه ځان لیري کړی او یا کوالی شي چې ور سره ګډ شي. دا به 

ځکه بله الر یي  ي. خو زه وایم چې صدراعطم ښه کار وکړتاریخ یوه برخه شي

نه درلودل خو پریکړه لیک یي موږ ته راولیږي چې بیا کتنه ورباندي وکړو او 

 «هم په متن کې اړین بدلون راوست.موږ 

د حکومت د دوو ګوندونو، ښۍ لیبرال او محافظه کارانو د پارلماني ګروپونو 

په اړوند د صدراعظم تصمیم ګټور او پر  مهمو سیاستوالو هم د پریکړه لیک

افظه کار ګوند د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر وایي چې حځای وګاڼه. د م

صدراعظم د امریکا پلوي وکړل پرته له دي چې د راتلونکو پیښو په اړوند سوچ 

 و. وکړی. زما یاد دی چې موږ پوهیدلو چې پرکومه الر روان یو

نو په مشرتابه کې رني سیاست د دواړو ګوندونوموړې وایې چې د ډنمارک به

او د دواړو ګوندونو پارلماني ګروپ ته اطالع ورکول کیدل  تر بحث الندي وو

د بیان ه کې ولوستل. د ډنمارک  خو د پورته موضوع په اړوند مو په ورځپاڼ

. يد ګډ بازار د بهرنیو چارو د مشورتي بورډ د بیان سره توپیر درلود مهم ټکي

ک د بهرنیو چارو پخواني وزیر ) د کیڼ لیبرال ګوند غړی( نیلس هیلویګ د ډنمار

پیټرسن 
۳5۱
نو زکال د جنوري د میاشتې دغه اونۍ د اندیښ ۲۰۰۳وایي چې د   

 او ګونګ حالت نه ډکه اونۍ وه.

په اساسي  ټکې کې د ګډ بازار د بهرنیو چارو د وزیرانو  د ډنمارک پریکړه لیک

 وتوپیر درلود. داسې څه په پریکړه لیک کې نه و د مشورتي بورډ د بیان سره

چې د اټومي وسلو د څیړنیز کمسیون د کار دوام ته یي ښه راغالست ویالی 

لوی توپیر دي ځکه دا هغه موضوع وای. نیلس هیلویګ پیټر سن وایي دا هغه 

 چې موږ هر وخت بحث ور باندې کولو. دا چې د وسلو څیړنیز ګروپ خپل و

 کولو او که نه؟  کار ته دوام ور

                                                           
۳5۱Niels Helveg Petersen -  
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ما کومه غلطه  همدا ګړی د ډنمارک پخوانی صدراعظم په ټینګار وایي چې

 پریکړه کړی نه ده.

ږ په دا یوازې هغه وخت ګټور کار نه و چې مو» صدراعظم عالوه کوي چې: 

. ما ډیر لیکونه ولیدل چې موږ باید جګړه ایزه عملیاتو کې برخه اخیستی نه وای

 حصین تر فشار الندې نیوالی وای. ې صدامد نوامبر په میاشت ک

 زه اړ وم چې یو لوری انتخاب کړم.وروسته وایي چې 

که ما جګړې ته د رد ځواب ویالی وای هم په بیلو ډولو تعبیر کیدي او حتماً » 

به نیوکې ورباندې شوی وای. زه باید دا پټه نه کړم چې په دغه ډول حاالتو کې 

و سره یو ځواب پاتې و چې زه باید د هوکی زموږ د اړیکو په نظر کې نیول

 « زه پر پریکړه لیک السلیک کوم. ځواب ورکړم او ووایم چې طبعاً 

د ډنمارک پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او د جګړې د وخت د سوسیال ډیمو 

کراټانو مشر )سوسیال ډیموکرات(، موګنس لوکه ټافټ 
۳5۲

وایي ما هیڅ ډول   

 ولوست. چې هغهکله چې مې  یکې نه درلود شک د پریکړه لیک کې په ارزښت

زما یاد دی چې د پریکړه لیک په لوستلو زما شک په واقعیت بدل شو چې » 

که صدراعظم نه غواړي چې د ملل متحد نوې پریکړه لیک ته انتظار وباسی 

 «امریکایان په جګړه پیل وکړي.

د یو موټې لست د ګوند څخه سوین سوینرګود 
۳5۳
ند هم د وایي چې زما په آ  

. زه مخکې موضوع وروستې پړاو ته رسیدلي وډنمارک د وخت د صدراعظم 

ال پوهیدم چې جګړه پیل کیږي او پریکړه لیک په بشپړه توګه روښانه کړه چې 

 موسن همدغه ارزونې ته رسیدلی دي.اندرس فوک غاس

د یو موټې ګوند نوموړي غړی وایی چې زما د ارزونې له مخې د ډنمارک د 

څه په واک کې نه و، یوازي نوموړي کوالی شواي چې د امریکې  صدراعظم

پلوې وکړي او یا د فرانسي او المان الر خپله کړي. د پریکړه لیک څخه ښکاریدل 

                                                           
۳5۲Mogens Lykketoft -  
۳5۳Søren Søndergaard  -  
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د امریکایانو په پلوی چې د دفاع پراخ امکانات شته  چې ډنمارک خپل موقعیت 

 تثبیت کړي.

په غونډه کې د ړه شوه. اړیکو د کمسیون غونډه جو یوه ورځ وروسته د بهرنۍ

چې ولې پریکړه  يحکومت څخه بهر ګوندونو)اپوزسیون( په ګډه اعترض وکړ

لیک مخکې د غونډې د برخوالو په اطالع رسیدلی نه دي په داسې حال کې چې 

او عالوه له  ضاحت د امریکا د نظر سره همږغی دهد پریکړه لیک محتوي په و

ه سرغړونه کړی ده. سوسیال دی څخه حکومت د ګډ بازار د پریکړې څخ

چې د  عیسویت ګوندونه دومره په غوصه وو ډیموکراټان، کیڼ لیبرال ګوند او د

د سیلن »( ځانګړو سرتیرو او د تحت البحري کښتۍ ، ۶۰ـ  ۴۰ډنمارک د )
۳54

 

کارکوونکي درلودل( د مرستې څخه ډه ډه وکړه که څه هم دوی  ۲۵په نوم چې 

نو یاری نیوالی وای. که څه هم مخکي د دغو قوتوجګړۍ د ګډون له پاره ت باید د

چې په جګړه  شوی وه او په قوی احتمال داسې وو د پوځي تمرین موضوع منل

کې ګډون هم تایید کړي که چیري موضوع د ملل متحد له لوري وړاندی شوی 

انو واي. خو د اعتراض موخه بل څه وه. تر غونډې وروسته د سوسیال ډیموکراټ

 یکه ټافټ وویل: مشر مونګس لو

نال ورکړو چې حکومت واک لري چې یداسې سګته موږ غواړو حکومت » 

بهرنی سیاست یوازی د ډنمارک د خلکو د ګوند 
۳55

په مالتړ او یا د یو پراخ  

 «ه بوزي.ډیره کیانو )اکثریت( په مالتړ مخت

په همدغه ورځ د برتانیا صدر اعظم تونی بلیر د ولسمشر بوش سره د غونډې 

خه واشنګټن ته الوتنه وکړه. د جګړې له پاره تر دی نه زیات تیاری نه په مو

 ي.نیول کیدی، یوازې د اتو هیوادونو مشرانو دجګړې څخه مالتړ اعالن کړ

ولسمشر بوش د عملیاتو د پیل غوښتونکی و خو تونی بلیر د ملل متحد نوی 

ندي و، پریکړه لیک غوښت. ځکه نوموړي په انګلیستان کې تر زیات فشار ال

 ن پر ضد دجګړې پیل نه غوښت. نوموړی دسلنه( خلګو یي د صدام حصی ۸۴)

 .ولیبر ګوند په دننه کې هم د مخالفتونو سره مخامخ و

                                                           
۳54Sælen -  
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 ي دی: ولسمشر بوش په خپل بیوګرافي کې  د نوموړی غونډې په اړوند لیکل

( شمیرې د پریکړه ۱۴۴۱چې صدام حصین د ملل متحد د ) موږ همږغي وو» 

ه سرغړونه کړی ده او جعلي اسناد وړاندی کوي. موږ ډیر دالیل لیک څخ

درلودل چې د پریکړو څخه د سرغړونې په وجه باید غبرګون وښودل شي خو 

  «توني بلیر غوښتل چې ملل متحد نوی پریکړه لیک باید تصویب کړی.

توني بلیر د ملل متحد نوی پریکړه لیک غوښت ځکه نوموړی » بوش وایي چې 

کولو چې نوی پریکړه لیک موږ په پوځي او سیاسي لحاظ خوندي استدالل 

خو ولسمشر بوش ډار درلود چې بیا به په یو نوی مخالفت کې قرار « کوي.

م ولسمشر یو ونیسي. د ولسمشر نژدي کسانو هم دا ډول اندیښنه درلوده خو بیا ه

 نوی تالښ وکړ. 

لیک غوښتونکي  بوش وویل چې زه وینم چې زموږ ملګري د یو نوې پریکړه

 ه زه خپل د ملګرو سره مرسته وکړم.دي نو په کومه ښه طریقه ب

نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کولین پاول ته دنده ورکړه چې موضوع 

زکال د  ۲۰۰۳ملل متحد ته وړاندی کړی. څو ورځي وروسته کولن پاول د 

دالیل د امنیت شورا  ن پاولیفبوري په پنځمه نیټه خپل دالیل  وړاندی کړل. کول

او دنړۍ میلیونونو خلکو ته چې د تلویزیون له الرې یي ننداره کوله، وړاندی 

او د سټالیټ انځورونه یي وښودل.  يکړل. پاول د ټیلفوني خبرو کست چاالن کړ

ټول دغه دالیل چې تاسو ویني ډیر باورې دی نه دا چې زموږ ګومان دي. موږ 

بنسټ حقایق او ارزونې وړاندی کوو. حقایق دا دي تاسو ته د باوري معلوماتو پر

چې صدام حصین د نړیوالې ټولنې د غوښتنو سره سم ځان بې وسلې کړی نه 

دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څلور ستور ي جنرال کولین پاول خپل ټوله 

اتوریته او هغه باور چې یي په الس راوړی و، په کار واچولو تر څو د تلویزیون 

ړي عالوه کړه ورده د غونډې د ګډوونکو اندیښنې او شکونه لیري کړي. نومپر پ

چې الری موټر او ټرینونه په کیمیاوي وسلو بار په عراق کې ګرځي چې کشف 

چې تر اوس   يشوی نه دي. نوموړي د بیالوژیکي راکټونو په اړوند بحث وکړ

( ټنو ۱۰۰۰ـ  ۵۰۰پورې پټ ساتل شوی دی. پاول ارزونه وکړه چې عراق د )

( راکټونه ۱۶۰۰۰پوري کیمیاوي جګړه ایزه مواد په ګدامونو کې لري چې )

الس په ښودولو سره وپتیله چې څومره یورڅخه جوړیدالی شي. نوموړي د یو ګ

څخه ډک کړي. ) دغه بکټریا مسموم  ه چې دغه د میلته بران د بکټریاساده د

ر یولسم وروسته ډیره د تپه ډول استعمالیږي د سپتمبر  وپوډرد کونکي ده چې 
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او په پای کې وویل چې صدام حصین د تروریزم ملګري دي او چلند وړ وه.( 

لي وي. د داسې شواهد نه شته چې صدام حصین د اټوم جوړولو پروګرام درو

. خو وروسته روښانه شوه چې د پاول د ښودل او ویل ( دقیقي وه۷۶پاول وینا )

د پاول وینا د ډنمارک د حکومت او  شوو شواهدو ډیر برخه رښتیا نه وه.

اپوزسیون پر سیاستوالو اغیزه وکړه. د سوسیال ډیموکراټانو مشر موګنس لویکه 

. پر نوموړي شواهدو دومره اغیزه نه يټافټ په کور کې د پاول بیان واورید

 .درلوده لکه د پاول شخصیت چې ډیر ورته ارښمند و

ه کوي:  زموږ ډیرو ملګرو وویل موګنس لویکه ټافټ هغه وخت داسې را په زړ

چې دا شخصیت به ناممکنه وي چې داسې شواهد وړاندي کړي چې خپله ورباندي 

باوري نه وي. هیڅ شک نه شته چې د پاول وینا د جګړې پر عملیې تاثیر وښندي 

ډیر د باور وړ شخصیت درلود. موګنس لویکه ټافټ  تلهځکه پاول د بوش په پر

اندیښنه درلوده چې نوموړي پر څو انځورونو خپل د  وایي چې ما بیا هم داسې

دالیلو پیټی اچوي خو زما په شان غیري مسلکي شخص ته ارزونه ګران کار و. 

وروسته مې د ځان سره وویل چې داسې خو به ممکنه نه وي چې هغه والړ دي 

او درواغ وایي. د پاول وینا بیا هم د سوسیال ډیموکراټانو بنسټیز نظر ته بدلون 

ته د کار ورکولو چانس  او غوښتنه یي کوله چې باید څیړنیز ګروپ يور نه کړ

 ورکړل شي.

( نیټه هنس بلیکس ۱۴د فبوري په )
۳56

)د پلټنې ګروپ مشر( خپل دوهم رپوټ  

. ارزونه يرا ته وړاندي کړد عراق د ویجاړونکو وسلو په اړوند د امنیت شو

و دا یي هم وویل چې د چې په عراق کې هستوي وسلې نه شته. خ یي دا وه

( ټنو په ۱۰۰۰کیمیاوي وسلو د شتون په اړوند څه ویالی نه شي ځکه عراق د )

کچه مواد درلودل چې د دغو موادو د له منځه وړلو په اړوند یي تشریح را نه 

 ې موږ به خپل کار ته دوام ورکړو.کړل. د نور وخت غوښتنه یي وکړل چ

ورځ په عراق کې د جګړې د پیل پر ضد د بي بي سي د رپوټ له مخې په بله  

نو خلکو برخه ور په کښي اخیستي په ټوله نړۍ کې الریونونه وشول چې میلیونو

( کسانو او د ډنمارک په نورو ښارو کې ۱۵۰۰۰. په کوپنهاګن کې شاوخوا )وه

 «!!!په عراق کې جګړه نه غواړو»  .وهم الریونونه وشول چې ګډ شعار یي دا و
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راټانو مشر موګنس لویکه ټافټ په الریون کې د ویناه څخه ډه د سوسیال ډیموک

ډه وکړه. نوموړي اوس داسې دلیل وړاندي کوي: که د څیړونکي هیت له خوا 

ړې د ن تایید شوی واي او ملل متحد د جګپه عراق کې د ویجاړونکو وسلو شتو

نه نه پیل له پاره اجازه ورکړي واي نو موږ جګړه تاییدوله. دا چې هر څه روښا

 و ځکه ما د وینا څخه ډه ډه وکړه.وه ن

را وګرځید او د  روسته صدراعظم دوباره کوپنهاګن تهتر دو اونیو رخصتي و

دوم ډنمارکي تلویزیوني چینل 
۳5۷

څخه یی الریون کوونکو ته دا پیغام اعالن   

 ي:کړ

ما هیله درلوده چې تاسو په هغه وخت کې الریون کړی وای چې صدام حصین » 

 « اوخوا کې د ګاز په واسطه ووژل.( کسانو په ش۱۰۰۰۰۰یواد خلک د )د خپل ه

د یو موټي ګوند )دا ګوند کیڼ اړخه ګوند دي( یو وتلي غړی سیورن سیونرګورد 
۳5۸

زما خو ته اندرس فوک غاسموسن » : يد پیغور په توګه داسې ځواب ورکړ 

یمو تیانه یادیږي چې هغه وخت دی په الریون کې ګډون کړی وي خو زه په ا

 « کلونو کې په الریون کې وم.

په همدغه شپه صدراعظم د سوسیال ډیموکراتانو مشر ته ټلیفون وکړ چې ما د 

توني بلیر او ازنر)د هسپانیا صدراعظم( 
۳5۹

سره خبري وکړي. پریکړه مو   

وکړه چې د امنیت د شورا نوي پریکړلیک تر السه کړو چې په دغه موضوع 

 باندې بوش هم پوهیدلي دي. 

: )د لو خاطراتو په کتابچه کې لیکلي وود سوسیال ډیموکراټانو مشر د خپ

 ي هیت له پاره د نور وخت ورکول(.څیړونک

صدراعظم وویل: مهمه ده چې فشار وارد شي، زمو تر اوبو الندې بیړي، سیلن 
۳6۰

به ولیږل شي ځکه موخې ته د رسیدو له پاره څلور اونۍ وخت په کار دي  

                                                           
۳5۷TV2 -  
۳5۸Søren Søndergaard -  
۳5۹José María Aznar  -  
۳6۰Sælen -  
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ر الندې ده. د ځانګړو سرتیرو د موضوع په اړوند هیڅ بیا هم زموږ تر ام

پریکړه شوی نه ده. او نوموړي د ډاکټراتو د مرستې، بشري مرستو په اړوند 

وږغیدي او دا یي عالوه کړه چې د اړتیا په وخت کې به د کډوالو سره په نژدي 

 یمو کې مرسته وشي.س

براالنو )پخواني د بهرنیو دا بله ورځ د سوسیال ډیمو کرټانو مشر د کیڼ اړخې لی

چارو وزیر( نیلس هیلویګ پیټرسن 
۳6۱
سره ټلیفوني غوڼده وکړه. د راتلونکې   

ورځي د ډنمارک د بهرنیو اړیکو د کمسیون غونډې ته چې صدراعظم هم ګډون 

 .یکولو، تیاری ونیو

( ۱۷زکال د فبوري په ) ۲۰۱۳د بهرنیو اړیکو د کمسیون په غونډه کې چې د 

وه، د ډنمارک صدراعظم وویل: پر صدام حصین باندې د فشار نیټه جوړه ش

ورکولو پروسې ته باید دوام ورکړل شي. لنډه موده شته چې صدام حصین ثابته 

کړي چې ګډ کار کوي. خو بیا به هم شکایت ملل متحد ته کوو. د سوسیال 

ار ډیموکراټانو مشر او هم د کیڼ لیبرال ګوند د بهرنیو چارو پخواني وزیر ټینګ

چې ورسپارل شوی دنده  چې باید څیړونکي هیت ته وخت ورکړل شي يوکړ

 بشپړه کړي.

دوي ورځې وروسته د سوسیال ډیموکراټانو مشر )پخوانی د بهرنیو چارو 

وزیر(، د کیڼ لیبرال ګوند د بهرنیو چارو وزیر او د موجوده حکومت د بهرنیو 

په اړوند افکار سره  راقچارو وزیر د نوموړي په دفتر کې غونډه وکړه چې د ع

 تبادله کړي.

د سوسیال ډیموکراتانو مشر موګنس لویکه ټافټ وایي چې زما د یاد داشتونو او 

حافظې له مخې وایم چې په دغه غونډه کې د حکومت برحال د بهرنیو چارو 

وزیر وویل: که ډنمارک په جګړه کې ګډون کوی باید د ملل متحد نوې پریکړه 

رزونه دا شول چې د بهرنیو چارو وزیر په بشپړه توګه پر شتون ولري. زموږ ا

 .صدراعظم د پخوا په پرتله ډیر شکمن و

یوه اونۍ وروسته امریکا، انګلیستان او هسپانیا د تړلو دروازو تر شاه د امنیت 

ي. په پریکړه لیک شورا ته د بندیزونو د نوې پریکړه لیک وړاندیز وړاندی کړ

وروستې ځل له پاره خبرداری ورکول کیږي چې  چې عراق ته د کې راغلي وو

                                                           
۳6۱Niels Helveg Petersen -  
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شمیرې پریکړه لیک مطابق عمل وکړي. د نوي پریکړه  ۱۴۴۱باید د ملل متحد د 

لیک د تصویب امکان هغه وخت و چې د امنیت شورا د پنځو دایمو غړو څخه 

 هو نورو غړو مالتړ هم ورسره وای.یوه هم ویټو کړی نه واي او دن

 افي کې لیکي:رج بوش په خپل بیوګرجو

که موږ وتوانیږو چې ډیر مالتړې )بلي( ومومو، ممکنه ده چې چې فرانسه او »

روسیه قانع کړو چې د پریکړه لیک وړاندیز ویټو نه کړي په بدل کې مثبته رایه 

ورکړي. که دا کار و نه شو نو موږ خپل وړاندیز بیرته اخلو نو دا مانا به ولري 

 «.يهڅو مخنیوی وکړچې دوي د ورستیو ډیپلوماټیکو 

. نوې پریکړه باید چې په درسته طریقه بیان شوی نه ودا یو ډیپلوماټیک تالښ و 

پرته د شک څخه د جګړې د پیل دلیل وي. ټول لوی سیاسیون په دغه پوهیدل. 

د فرانسي د بهرنیو چارو وزیر، ډومینیکو ډی ویلیپین 
۳6۲

څخه د یوې مرکې   

فیګاروپه طرز کې په فرانسوی ورځپاڼه، لی
۳6۳

 کې وپوښتل: 

ایا دوهمه پریکړه په دې مانا ده چې څیړونکې ګروپ په یو ټاکلي وخت کې 

د نړیوالي  هغلطي کړی ده مګر موږ وایو چې دوي پرمختګ کړي دي؟ او ک

 خکې لیکل شوی دی؟ټولنې له پاره د حقانیت اثباتول دي چې متن یی م

موخې په اړوند د پوښتنې د فرانسي د بهرنیو چارو وزیر د وړاندیز د نهایي 

عالمه کښییودل. او داسې یي وویل: په طبعي ډول موږ هم د صدام حصین سره 

کومه عالقه نه لرو، که موخه دا وي چې رژیم بدل شي نو بیا دغه بنسټیزه پوښتنه 

وکړي چې دا مطرح کیږي: څوک د چا په استازیتوب دا حق لري چې پریکړه 

 رژیم ښه او که بد دي؟

وې پریکړه لیک غوښتنه کړی نه ده چې د جګړې د پیل حقانیت را په دوی د ن

 ګوته کړی.

                                                           
۳6۲Dominique de Villepin -  
۳6۳Le Figaro -  
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په ډنمارک کې په همدغه ورځ د بهرنیو چارو وزارت د عراق پر ضد د ډنمارک 

ونیوی او موخه دا وه  يد ګډون له پاره د یوې مسودې د جوړولو له پاره تیار

 روستۍ پریکړې له پاره وړاندي شي.چې وړاندیز د و

بهرنیو چارو او د دفاع وزارت لوړ رتبه مامورین الس په کار شول چې درې د 

( ۱۱۸)ب ـ اونۍ وروسته یي د وړاندیز متن د 
۳64

په نوم برابر او پارلمان ته  

. دا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ډنمارک په سیاسي يیي وړاندی کړ

 ریخ کې مهمه او رغنده پریکړه وه.تا

نمارک سرتیرو د جګړې د لومړې شیبې د ګډون له پاره په دغه شیبه کې چې د ډ

د البورګ په مرکز کې تیار نیوي، بلې خوا ته یو غیري عادي سیاسي جریان په 

ګډون یي په جګړه کې فیصله  چې د ډنمارکي سرتیرو پوځي ومخه اچول شوی و

 کاوه.

تی زکال د فبوري د میاشتي په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر، پیس ۲۰۰۳د 

میولر
۳65

، د سوسیال ډیموکراټانو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر، موګنس 

لویکه ټافټ 
۳66

د کیڼ اړخې لیبرال ګوند د بهرنیو چارو پخواني وزیر، نیلس   

هیلویګ پیټرسن 
۳6۷

د یوې با ارزښته مرکې له پاره د ډنمارک د مهمې خبری  

ورځپاڼې بیرلینګس ټیتندس نیوهید مګزین 
۳6۸

ر شول. دغه مرکه له پاره حاض  

د مارچ په لسمه نیټه د عامه خبرتیا له پاره خپره شوه. دوو ژورنالیستانو یعقوب 

مولیرف 
۳6۹

او ټامس الرسن   
۳۷۰

د مرکې د پیل د خبرو څخه داسې ارزونه   

 .تړاو ډیر اندیښمن وو لو نظر د نړیوالو حاالتو پهاوکړه چې د دغو درو سیاستو

ه چې څنګه دغه بحران د امریکا، او اروپا په دري واړه سیاستوال ډیر ناارامه و

. دغه اختالف د نړیوالو سازمانونو ی ديمینځ کې تشه او اختالف رامنځته کړ

                                                           
۳64B 118 -  
۳65Per Stig Møller -  
۳66Mogens Lykketoft -  
۳6۷Niels Helveg Petersen -  
۳6۸Berlingske tidendes Nyhedsmagasin  
۳6۹Jacob Mollerup  -  
۳۷۰Thomas Larsen -  
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او ملل متحد سره پر ګډ کار لویه منفي اغیزه وکړه. که امریکا په یوازې سر پر 

عراق برید وکړي، کیداي شي په نړۍ کې یو غیر مطمین حالت راشي. دا په دی 

ده چې دا به یوه لویه ضربه پر نړیوالو سازمانونو وي او هم به د اروپا او  مانا

 کړي. ېامریکا اړیکې د کلونو له پاره خوږمن

و نیلس هیلویګ پیټرسن دا ډول د حیرانتیا ځای نه و چې موګنس لیوکه ټافټ ا

چې د بهرنیو چارو برحال وزیر پی ستي  ا وهخو په زړه پوري د. يدرلودنظر

امریکا ډیرې نیوکې درلودي خو صدراعظم اندرس فوک غاسموسن د  میلور پر

 رج بوش په اړوند تودي خبري کولي.خپل ملګری جو

د مرکې د لیکنې د یوې برخې څخه د بهرنیو چارو د وزیر نظر چې امریکا ته 

او مهمه داده چې  ویي خبرداری ورکړي، ولولئ: موږ د نړیوالو قوانینو پابند یو

یږي چې دا د دوي دلچسپي ده. امریکایان یي باید په یاد ولري امریکایان وپوه

چې دا به اداره توامنده کړي چې د هغو قوانینو رعایت وکړي چې وروسته تر 

همدا اوس » هغو قوانینو الندې ژوند کوي. نو ځکه موږ امریکایانو ته وایو چې: 

ډول په هغه  باید تاسو د نوی نړۍ جوړونکي او ډیزاین کوونکي واوسئ په دقیق

زکال کې مینځته  ۱۹۴۵په  طرز چې تاسو نړیوال قوانین او د ملل متحد اداره

 «راوړه.

سره د دي چې امریکایان  ي،په همدغه وخت کې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ

لیکې څخه د عراق په اړوند اوښتي نه دي خو سره د دي  تر اوسه د ملل متحد د

 ه مقابل کې سخت کلمات کارولي دي.لمان پچې امریکایانو د فرانسې او ا

نوموړی وویل چې سړی انتظار درلودالی شی چې هغه خپله یوه الره وټاکې 

لکه د یولسم د سپټمبر په پیښه کې د ترهګرو پر ضد د یو پراخ مالتړ غوښتنه 

وکړه. د بهرنیو چارو وزیر د جګړې د کلکو مخالفینو، د یو موټي لست، سیون 

سیونګورد 
۳۷۱

د سوسیالست ګوند د مشر هولګر ک نیلسن  او  
۳۷۲

سره وکتل   

تر څو د عراق د جګړې په اړوند د حکومت نظر ورته بیان کړي. د یو موټي 

ه نوموړی ته د حیرانتیا لست، سیون سیونه ګورد هغه غونډه په حافظه کې ده ځک

 سبب شول.

                                                           
۳۷۱Søren Særnegård -  
۳۷۲Holger K. Nielsen -  
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نه ده نوی پریکړه کومه ستونزه چې د ملل متحد  ر ویلی ود بهرنیو چارو وزی

ځکه د بهرنیو چارو وزیر د فرانسي د بهرنیو چارو د وزیر سره خبري کړی 

 ی او هغه هم خپله موافقه ښودلي وه.و

د یو موټي لست، سیون سیونه ګورد وایي چې د بهرنیو چارو وزیر موږ ته وویل 

چې د فرانسي د ولسمشر، شیراک 
۳۷۳

خبري یوازې د دوي په کورنې سیاست  

 ډرامې بڼه یی درلوده. ېي خوا د یوو دبلا هپوری اړه درلود

، نو ځکه د یو ودغه بیان د فرانسي د رسمي پالیسی سره په بشپړ توپیر کې و

د مشر هولګر ک نیلسن  موټي لست، سیون سیونه ګورد او د سوسیالست ګوند

 حیرت یوړل.

د یو موټي لست، سیون سیونه ګورد وایي چې ما وویل څه چې د بهرنیو چارو 

ایي نو سړی به داسې فکر نه کوي چې دروغ دي وي خو معلومه شوه وزیر و

چې ټول خبري یي رښتیا هم نه وي. د بهرنیو چارو د وزیر بیان د سوسیالست 

 . نوموړی وایی : زه نور هم ديهولګر ک نیلسن نور هم شکمن کړ ،ګوند مشر

غه شوم ځکه د بهرنیو چارو وزیر په د بهرنیو چارو د وزیر پر خبرو شکمن

 موده کې مختلف معلوماتونه راکول او هر ځل به

یي هڅه کوله چې د ډنمارک ګډون ته په جګړه کې قانوني بڼه ورکړي. او عالوه 

 چې دا د ملل متحد بسټیز کار دي. به یی کړل

ټولو ته څرګنده شوه چې ولسمشر جورج بوش غواړي پرته د ملل متحد د پریکړه 

کړي. په یوه تلویزیونې خپرونه کې د لیک څخه د عراق پر ضد جګړه پیل 

زکال د مارچ په شپږمه نیټه، جورج بوش امریکایان داسې جګړې ته  ۲۰۰۳

امریکایان باید د ترهګرو پر ضد په دغه نوی جګړه پوه شي چې » تیار کړل: 

موږ یوازې د القاعده ترهګرو د له مینځه وړولو له پاره جګړه نه کوو بلکې موږ 

د له مینځه وړولو له پاره هم وجنګیږو. که نوموړي په خپله  باید د اټومي وسلو

 «کړي، موږ به برید ورباندی وکړو.خوښه ځان بی وسلې نه 

                                                           
۳۷۳Chirac -  
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بله ورځ د وسلو څیړونکي ګروپ مشر، هنس بلیکس 
۳۷4

خپل رپوټ وړاندی   

کړ او داسې ښکاریده چې دا رپوټ به د جګړې د پیل څخه وروستۍ رپوټ وي. 

ورکول چې له یوې خوا څخه د عراق فعاله مرسته د رپوټ مختلف سیګنالونه 

زما یاد دی چې د هیت مشر په داسې چاپیلایر  ژ:څیړونکي ګروپ سره بیانیدل. )

کې راګیر و چې په رپوټ کې باید بشپړ احتیاط وکړی چې د بوش سره مواجه 

 دی مانا چې میرزا قلمي نه شي او هم د واقعیتونو یوه کوچنی برخه ولیکي په

 (.کړلو یي کړی

د څیړونکي ګروپ په حیث زموږ کار کول پرته » هنس بلیکس دا هم وویل چې 

د ستونزو هم نه دی ولې همدا شیبه موږ خپل کار په مسلکي توګه مخته وړو، 

او  وپرته د عراقي مقاماتو د خبرتیا څخه موږ په ټول عراق کې پلټنې کوالی شو

( داني د السه موډ ۳۴راق )ړل چې عم هوایي څارنه کوو. او عالوه یي که
۳۷5

 

 «راکټونه تخریب کړی دي.

خو د بل لوری هنس بلیکس د کار د چټکتیا څخه خوښ نه و او وایي چې: 

عراق باید وکوالی شي چې د خپل منظم ادارې سیستم په درلودلو سره زیات »

خو تر اوسه  چې منع دي، وړاندې کړی،تحریري اسناد د هغو وسلو په اړوند 

 «دود اسناد وړاندی شوی دي.ډول محدا 

نو ځکه نوموړي د زیات وخت غوښتنه وکړه چې څیړنې وکړي او عالوه یی 

بهر څخه د فشار سره سره یو څه وخت  د عراق د فعال ګډون او د» کړل چې:

ارزونه وشي، د اړوندو  ته اړتیا شته تر څو د وسلو موقعیتونه تثبیت، د اسنادو

د دغو چارو اجرا کول کلونو لې ولیکل شي. مرکې او وروستۍ پایکسانو سره 

په جریان کې  ته اړتیا نه لري خو په اونیو کې هم نه خالصیږي بلکې د میاشتو

 «تر سره کیدالی شي.

د بهرنیو چارو وزیر، ډو مینیکو دی ویلیپین  د بلیکس د رپوټ پر بنسټ د فرانسې

م ډول وویل چې د رپوټ څخه ښکاري چې د عراق بي وسلې کیدل په منظ

پرمختګ کوي او داسې یې وپوښتل: ولې اوس جګړه پیل کوو؟ د څه له پاره 

 هغه وسایل چې په فعاله توګه کار ورکوي له مینځه وړو؟

                                                           
۳۷4Hans Blix -  
۳۷52 missiler-Samud -Al -  



۲۰۷ 
 

خپل کار ته دوام ورکړي او یو  بایدنوموړي وړاندیز وکړ چې څیړونکي هیت 

 مهال ویش دی هم برابر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر، ایګور ایوانوف
۳۷6

او عالوه  يد بهرنیو چارو د وزیر د وړاندیز څخه مالتړ وکړ هم دفرانسې 

 «و.کړل چې موږ د عراق د بي وسلې کولو په درشل کې یو یی

خو د امریکا او انګلیستان د بهرنیو چارو وزیرانو دغه نظریات رد کړل. د 

ه امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې عراق همدا شیبه په فوري توګه مرست

چې د عراق له لوری  ینه کوی او د څیړونکي هیت رپوټ یي داسې تعبیر کړ

 مرسته نه ورسره کیږي.

جګړه د پیل کیدو په حال کې وه د مارچ په لسمه نیټه د ملل متحد سرمنشي، 

کوفي عنان وویل چې د جګړې پیل پرته د امنیت د شورا د مالتړه څخه د ملل 

 و ماتول دي.نمتحد د بنسټیزو قوانی

کوفي عنان وویل چې د ملل متحد چارتر ډیر روښانه دي چې په کوم وخت کې 

باید د زور څخه کار واخیستل شی. نوموړی دا هم وویل که امریکا او یا نور 

هیوادونه د ملل متحد د مشورې څخه پرته جګړه پیل کړي، دا کړنه به د ملل 

 ره په تناقض کې وي.متحد د چارتر س

له مخې یو هیواد د بل هیواد پر ضد هغه وخت جګړه د ملل متحد د منشور 

پیلوالی شي چې د خپل هیواد د دفاع په موخه وي یاني د برید ځواب وي او یا 

په هغه وخت کې چې د امنیت شورا داسې ارزونه وکړي چې ټاکلی تهدید د 

سولې له پاره ګواښ وګڼل شی. خو په داسې وخت کې باید د متقابل برید په 

 اسبو وسایلو څخه کار واخیستل شی.منوړاندې د 

ه پاره مخالف نظرونه د ملل متحد د امنیت په شورا کې د عراق د جګړې د پیل ل

( نیټه ومنل چې د ۱۲چې جورج بوش او توني بلیر د مارچ په ) دومره ډیر وو

خبره وه چې جګړه پیل  نوي پریکړه لیک له پاره چانس ډیر لږ دي. د ورځو

 شی.

ږي چې په ډنمارک کې د حکومت د لوړ پوړو تر مینځ په جګړه داسې ګومان کی

( نیټه پریکړه شوی وه او وروستۍ پریکړه ۱۴کې د ګډون له پاره د مارچ په )

                                                           
۳۷6Igor Ivanov -  



۲۰۸ 
 

د ډنمارک صدراعظم کړی وه.خو دا په دی مانا ده چې د بهرنیو چارو وزیر هم 

 .خپل نظر ته بدلون ورکړی و

م او په ډنمارک کې د امریکا په دغه ورځ پر دولس بجي د ډنمارک صدراعظ

سفیر ، سټوارټ بیرن سټین 
۳۷۷

 ه.وکړ لیدنه 

لږ وروسته صدراعظم د توني بلیر سره ټلیفوني خبري وکړي او مازدیګر جورج 

 .يد ډنمارک صدراعظم ته ټلیفون وکړبوش هم 

د شپي له خوا صدراعظم د بهرنیو چارو د وزیر او د ځان ساتو)کانسیرویټیو( د 

اعظم د مرستیال، بینډټ بینډټسن مشر او د صدر
۳۷۸

 سره په صدارت کې وکتل. 

د دوي د ډلې څخه یوه هم د غونډې جزییات بیان نه کړل خو صدراعظم وویل 

چې موږ پر مختلفو امکاناتو خبري وکړي او په دي همږغې شولو چې د ملل 

( کافی دی چې د اړتیا په صورت ۶۸۷او ۱۴۴۱متحد پخوانې پریکړه لیکونه )

 مارک پوځې مرسته وکړي.کې ډن

ډیرې سرچینې وایي چې د ځان ساتو ګوند مشر بینډټ بینډټسن د صدراعظم سره 

، سره وهمږغی و چې د امریکا سره تر وروستۍ مرحلې پوری مخته والړ شو

د بهرنیو د دي چې د ملل متحد نوی پریکړه لیک نه وی، نو په دغه صورت 

حکومت دري مهم  یم شی. اوس نو داړ و چې تسلاو  چارو وزیر یوازی پاته و

) نیټه وشوه. خو کار ۱۸او رسمي پریکړه د مارچ په ) کسان سره همږغې وو

، دا چې خبره د پوځې مرستې وه په وروستۍ مرحله کې وپای ته رسیدلی نه و

 کراتان هم قانع کړي.هڅه وکړه چې سوسیال ډیمو

ډیموکراټانو مشر د پورته غونډې څخه یوه ورځ وروسته صدراعظم د سوسیال 

موګنس لویکه ټافټ ته ټلیفون وکړ. د شنبې ورځ )د مارچ پنځلسمه نیټه( وه او 

موټر کې ناست و.  په لوری پهد کور څخه موګنس لویکه ټافټ د یوې غونډې 

                                                           
۳۷۷rt BernstienStua -  
۳۷۸Bendt Bendtsen -  



۲۰۹ 
 

صدراعظم ورته وویل چې ما د بوش، توني بلیر او د هسپانیا د صدراعظم، 

ازنر
۳۷۹

 سره خبري وکړي. 

صدراعظم راته وویل: د امریکا ولسمشر داسې  ایي چېموګنس لویک ټافټ و

چې په فوري ډول ټول هیوادونه هغه پوځي واحدونه  کوم چې  راته وویل،

، زموږ په اختیار کې کښیږدي. ولې موږ ډنمارکیان وورباندې موافق شوی یو

به تر دوشنبې تر ورځي انتظار وباسو تر څو چې د ملي امنیت شورا پریکړه 

چې زما په سترګو کې خاورې ه هڅه وه چې صدراعظم غوښتل وکړي. دا هغ

 وپاشي.

موګنس لویکه ټافټ د خپل خاطراتو په کتابچه کې لیکلي دي چې ما ته د ډنمارک 

صدراعظم وویل: بوش وایي چې د ملل متحد نوې پریکړه لیک ته اړتیا نه شته 

 نوی پریکړه لیک سره مخالفت وکړي.خو نه غواړي چې د ملل متحد د 

موګنس لویکه ټافټ وایي چې زما او د صدراعظم خبری دا ډول وي چې زه 

په هر حالت  چې زه د ډنمارک صدراعظم بوش ته ویلي دي باوري شولم چې

 ستا تر شاه والړ یم.

د یکشنبې په ورځ صدراعظم د ډنمارک د خلکو ګوند د مشرې پیا کیسګورد 
۳۸۰

ره هم وکتل خو د سره وکتل. صدراعظم د نورو ګوندونو د مشرانو س  

ګوندونو مشرانو غوښتنه وکړه چې باید صدراعظم د هر ګوند د مشر سره په 

 وري او وروسته پریکړه اعالن کړي.جال توګه وګ

سره بیلې بیلې نظریې  نوحکومتي ګوندونه د پخوا څخه پوهیدل چې د نورو ګوندو

ر، پیټر شته. دغه موضوع د ډنمارک د خلکو ګوند د بهرنیو چارو د اړیکو مش

سکاروف 
۳۸۱

د بهرنیو چارو د وزیر سره په نوبتي غونډه کې بیان کړل. په   

کولو حکومتي ګوندونو کې دوه اړخه وه، طبعي ده چې موږ د صدراعظم مالتړ 

ل متحد د پریکړې خو د بهرنیو چارو وزیر د مل او د نوموړي الر مو تعقیبول

 ډیري خبري کولي.

                                                           
۳۷۹Jose Maria Aznar -  
۳۸۰Pia Kjærsgaard -  
۳۸۱Peter Skaarup -  



۲۱۰ 
 

وزیر د سوسیال ډیموکراټانو د مشر او د  پیټر سکاروف وایي: د بهرنیو چارو

کیڼ لیبرال ګوند د بهرنیو چارو د پخواني وزیر سره ډیر مالقاتونه کول نو د 

دوی خبرو ډیره اغیزه ورباندې ښندلې وه په دی خاطر یي د هغوي خبرو ته ډیر 

. پیټر سکاروف داسې ادامه ورکوي: کله چې ما د بهرنیو چارو د وزیر وغوږ و

کړي وی، زه داسی د نوموړي د خبرو څخه وپوهیدلم چې د بهرنیو  سره خبري

چارو وزیر دغه دوه انډیوالن لري. د بهرنیو چارو د وزیر بیان چې ډیر یي د 

ملل متحد د پریکړې نوم اخیست په اصل کې په غیري مستقیم ډول نور ټول 

 شتون تامکانات ردول. خو صدراعظم داسی نه کول. په جزییاتو کې شیطان

 وهیدلو چې کومې لوری ته روان دی.خو موږ پ يدرلود

( پیټر سکاروف د اوبو پر غاړه ځغاسته ۱۶یکشنبه )د مارچ ورځ، په دغه مهمه 

او د صدراعظم  ېکول چې د خلکو د ګوند مشرې پیا کیسګورد ټلیفون ورته وکړ

 وستۍ پریکړه یي ورته اعالن کړل. ور

ځکه  يسره کوم مخالفت نه درلود پیا کیسګورد وایي چې موږ د دغه پریکړې

چې زموږ د  رې غیري موجه دلچسپیاني موجودی ويپه ملل متحد کې نورې ډی

 خه یی نیوله چې یو څه باید وکړو.کار م

په همدغه ورځ جورج بوش د توني بلیر، ازنر او د پرتګال د صدراعظم جوسی 

مانویل ډوریو باروسو 
۳۸۲

سره د ازوریرنا 
۳۸۳
دوي په جزایرو کې وکتل.   

پریکړه وکړه چې د ملل متحد د امنیت شورا ته چانس ورکړي چې د جګړې د 

پیل مالتړ وکړي. د شپي له خوا د ډنمارک صدراعظم د ډنمارک د دوهم 

تلویزیوني چینل 
۳۸4

وویل: موږ حاالت په دقت څارو سره مرکه وکړه، داسې   

 که د ملل متحد لخوا نوي پریکړه لیک تصویب نه شي.

رنیو چارو وزیر کولین پاول وروستۍ تالښ وکړ چې د نوی د امریکا د به

 پریکړه لیک د تصویب له پاره د فرانسي مالتړ تر السه کړي خو بریالی نه شو.

صدام حصین د عراق  چې که يد دوشنبي په ورځ بوش نړیوالو ته خبر ورکړ

 څخه ونه وزي نو جګړه به پیل شي.

                                                           
۳۸۲Jose Manuel Durao Barroso -  
۳۸۳Azorerne -  
۳۸4TV2 -  



۲۱۱ 
 

ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت د رخصتیو )شنبه او یکشنبه( په ورځو کې د 

ډیرې هڅې کړی وي چې د جګړې د پیل له پاره قانوني او حقوقي دالیل ومومي. 

د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مشاوریت مشر، پیټر ټکسیو ینسن 
۳۸5

ته دغه  

 سپارل شوی وه.دنده 

داشت په نوم داسې پریکړه  تر تالښونو او اندیښنو وروسته د رخصتیو د یاد

ا واک د ۱۴۴۱د ملل متحد د امنیت د شورا پخواني پریکړه » ول: اعالن ش

کړه و نه ییت شورا کومه نوی پرنمګر د ام«. راکوي چې زور استعمال شي

کړه چې جګړه )د زور څخه کار واخیستل شي( دي پیل شي. د دی په بدل کې 

ملل  هیوادونو په مالتړ داسې وپتیله چې د ود امریکا متحده ایاالتو د څو محدود

متحد پخوانی پریکړه لیک مراعات شوی نه دي، باید پر عراق باندې برید وشي. 

واقعیت دا و چې د بهرنیو چارو وزارت د حکومت تر سیاسي فشار الندی و چې 

رنیو چارو باید د جګړې د پیل په خاطر یو حقوقي دلیل وړاندي کړي، خو د به

 وزیر دغه ادعا نه مني.

ي مشاورین حقوقچارو وزیر وایي: داسی نه وه چې  ستي میولر د بهرنیو رپی

چې باید حقوقي نظر وړاندی کړي، په دی صورت  زما په دفتر کې ناست وو

کې نو دوی هغه یاداشت چې زما پر میز پروت و، بي ارزښته ګڼل کیدي. 

نوموړی عالوه کوي چې حقوقي کارپوهان زما دفتر راغلل او داسې نوټ یي پر 

( شماره پریکړه لیک تر هغه ډیر ۱۴۴۱د امنیت د شورا )»  میز راته کښیښود:

قوي دي چې د کیڼ لیبرال ګوند د بهرنیو چارو وزیر، نیلس هیلویګ پیټرسن په 

( زکال کې جګړه ورباندي پیل کړه. د بهرنیو چارو وزیر وایي ما ۱۹۹۸)

کارپوهانو ته وویل چې ښه خبره پای ته ورسیدل اوس نو جګړه پیل کیږي. د 

رنیو چارو وزیر دا هم رده وي چې ګواکی نوموړی خپل موقف ته بدلون به

او د امنیت د شورا د نوی پریکړه لیک څخه یي صرفنظر وکړ، سره د  يورکړ

دی چې د بهرنیو چارو وزیر پوهیږي چې د ډنمارک خلک، د پارلمان غړي او 

 پخواني دوه سیاالن دغه نظر لري. د نوموړي

 ړوند خپل دالیل داسې وړاندي کوي:ورته ادعا په اد بهرنیو چارو وزیر د پ

                                                           
۳۸5Peter Taksøe Jensen -  
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ما د خپلو پخوانیو سیالو وزیرانو سره ډیري نژدي اړیکې درلودي، زه فکر » 

 یرانو په خاطر ما د ملل متحد الرنه کوم چې دا دي درسته وي چې د پورته وز

پریښودلي وي. که سړی د امنیت د شورا نوی پریکړه لیک غواړي ولي هغه 

ا نه شی نو سړی پر زوړ پریکړه لیک باندي غور کوي چې ایا موضوع السته ر

ي چې دغه پریکړه لیک په بر کې نیسي؟ خو زما حقوق پوهانو دغه نظر راکړ

 «کافي دي.

د دوشنبې په ورځ پر دولسو بجو د بهرنیو چارو وزیر دغه یاداشت د خپل ګوند 

مشر بینډ ټ بینډ ټسن 
۳۸6

ماس میولر ، د سیاسي ګروپ مشر پیا کریست  
۳۸۷

 

او د بهرنیو چارو د ګروپ مشرې ګیټه سیبیرګ 
۳۸۸

د او د یا يته تسلیم کړ  

 ل.داشت د محتوي په اړوند یي معلومات ورکړ

نځ د موضوع په دغه جریان کې د ځان ساتو )کنسیرویټیپ( د ګوند د غړو تر می

 په تړاو بحث وشوو.

چارو د وزیر  د بهرنیو چارو د ګروپ مشرې ګیټه سیبیرګ همیشه د بهرنیو

مالتړې وه چې د ملل متحد د نوې پریکړه لیک غوښتنه یي کوله. خو اوس یي 

 ی دي.ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپې ډول خپل جهت بدل کړ

نوموړې وایی چې د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي جهت کوم سوء تفاهم نه و، 

اندیښنې څخه د ملل متحد ځکه د بهرنیو اړیکو د کمیسیون په غونډو کې پرته د 

د نوې پریکړې پر غوښتنه ټیګار کولو. د بهرنیو چارو وزیر هیڅ وخت د امنیت 

د شورا زوړ پریکړه لیک داسې تعبیر کړی نه دي چې کافي دي. دغه ټینګار 

 د پارلمان په غونډو کې کولو.یي په هر ځای او حتي 

ت په اړوند وویل چې د د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې د نوموړی یاداش

( شمیره پریکړه لیک د جګړې د پیل له پاره کافي دي. د ۱۴۴۱امنیت د شورا )

بهرنیو چارو د ګروپ مشره ګیټه سیبیرګ وایی چې زه پوه شوم چې نور بحث 

ت یوازې زموږ د خبرتیا له پاره . دا یاداشيګټه نه لري. نور بحث دوام و نه کړ

ړی وایي چې زه په رښتیا د خبر ووکړو. نوم نه دا چې موږ بحث ورباندې وو

                                                           
۳۸6Bendt Bendtsen -  
۳۸۷Pia Christmas -  
۳۸۸eebergGitte S -  
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میاشتو کې په ارویدلو سره حیرانه شومه ځکه د بهرنیو چارو وزیرپه ټولو دغو 

. زما درک د بهرنیو چارو د وزیر څخه داسی و چې دغه ډول څه ویلي نه وو

 هڅه کوي تر څو د ملل متحد نوی پریکړه لیک تر السه کړي.

ل ګوند د تصمیم سره مخالفت نه کوي. اوس نوموړې پریکړه وکړه چې د خپ

نوموړې د ځان ساتو د ګوند څخه وتلې ده او ډیر کلونه وروسته نوموړې هیڅ 

 چې د عراق جګړه غیري قانوني وه. شک نه لرې

نډې مخکی له غو پیا کریستماس میولرهغه وخت د سیاسي ګروپ مشر  د ګوند د

چې د ملل متحد  رته ویلي ووکړی وه. هغه کارپوه و د یو کارپوه سره مشوره

شمیره پریکړه لیک کافي دي چې د زور څخه کار واخیستل شي. نوموړي  ۱۴۴۱

وایي چې زه د دغه کارپوه د بیان څخه وروسته په ډاډه زړه غونډې ته والړم. 

زما له پاره ډیره مهمه وه چې د ملل متحد لیکه تر پای پوری تعقیب شي. خو دا 

نیت د شورا نوی پریکړه لیک تصویب شوی واي. ما به ډیره ښه وای چې د ام

ریکړه کې په چې حقوقي بنسټ د امنیت د شورا په پخوانی پ یشک نه درلود

 نظر کې نیول شوی دي.

د ډنمارک صدراعظم د ډنمارک د خلکو د ګوند په مالتړ یو کوچنی اکثریت 

پارلمان  . خو د ډنمارک په تاریخ کې عجیبه پیښه وه چې ډنمارک پرته ديدرلود

 مالتړ څخه په جګړه کې ګډون کولو.د پراخ 

په دغه خاطر د ډنمارک صدراعظم د وروستې ځل له پاره د دوشنبې په ماښام 

تالښونه وکړل. نوموړي د سوسیال ډیموکراټانو مشر په ځانګړي ډول د 

صدراعظم په  دفتر کې غونډې ته راوبولی. په دغه غونډه کې صدراعظم د 

انو مشر ته خبر ورکړ چې نوموړی پریکړه کړی ده چې په سوسیال ډیموکراټ

جګړه کې برخه واخلي. ولي په عیني وخت کې صدراعظم د سوسیال 

 موکراټانو مشر ته وړاندیز درلود.ډی

دری میاشتي سخت پوځي تمرینونه وکړل چې د جګړې  ښکاري پوځي واحدونو

ل د امریکایي، تر پیل نه مخکی هلته ځای پر ځای شي. دغه ځای پر ځای کید

 ي واحدونو سره په ګډه تر سره کیږي.انګلیسي او استرالیایی ځانګړو پوځ

چې د بغداد د  واحدونه په زغره والو ګادیو کې وود ډنمارک ځانګړی پوځي 

دښتونو په جنوب غرب او غربي برخو کې د عراقي پوځیانو موندل یی دنده وه. 

ي هدفونه بم غورځوونکو الوتکو وروسته د ډنمارکي پوځیانو دنده وه چې عراق
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ته ور په ګوته کړی تر څو هغه یي بمبارد کړی او د اړتیا په صورت کې جګړه 

ځکه دغه توغندیو کوالی  ق د سکاډ توغندیو څخه ډار زیات ووهم وکړی. د عرا

شوای بکتریالوژیکي او کیمیاوي مواد فیر کړی، که صدام حسین په رښتیا 

 دای شی چې ګټه ور څخه پورته کړی.ویجاړوونکي وسلې ولري، کی

 .همه دنده د سکاډ توغندیو موندل ووپه دغه خاطر دډنمارکي پوځیانو م

د ډنمارک ځانګړی پوځیانو مخکي په ناروی کې پر محافظتي پوستو او کانکریټي 

، او داسې اټکل به یی کولو چې باندې د یرغل تمرینونه کړی وو پوځي تاسیساتو

ت کیمیاوي د ویجاړونکو وسلو البراتوارونه لري. په ګواکی چې دغه تاسیسا

چې موخه یي و  ودغو تمرینونو کې بحري پوځي واحدونو هم ګډون کړی و

. او وروسته د دواړو واحدونو څخه یو ګډ پوځي واحد افغانستان ته تلل وو

 یدی.جوړ

په موخه د وځي واحد په جګړه کې د ګډون سره د دی چې د ډنمارک ځانګړي پ

خو صدراعظم د سوسیال ډیموکراټانو مشر ته وویل چې  ووو له پاره تیار الوتل

کې غوښتل چې د ګزمې یوه تر اوسه پوری سرتیري لیږل شوی نه دی. په بدل 

وړه کښتی، اول فیرت فیشر 
۳۸۹

او تر اوبو الندې کښتی، سیلن   
۳۹۰

او هم د   

ښي سره بشري مرستو یوټیم د ډاکټرانو سره ولیږی. دا کړنه د صدراعظم د خو

 دونو د لیږلو څخه یی ډه ډه وکړل.برابره نه وه چې د ځانګړو واح

م د خوښۍ سره برابره نه وه او ځکه یي قبوله کړه چې ظدغه پریکړه د صدراع

د بهرنیو چارو وزیر ال نور پر شا تګ غوښتي تر څو د سوسیال ډیموکراټانو 

ورت کې رضایت د ډنمارک ګډون په جګړه کې الس ته راوړي. په دغه ص

صدراعظم هیله درلوده چې سوسیال ډیموکراټان به جګړه ومني او هم به کیڼ 

 پیل له پاره لوی اکثریت جوړ شی. لیبرال ګوند د ځان مل کړي نو به د جګړې د

د سوسیال ډیموکراټانو مشر موګنس لویکه ټافټ 
۳۹۱

د دغو ټولو خبرو څخه   

 .خبر نه وو

                                                           
۳۸۹Olfert Fischer -  
۳۹۰Sælen -  
۳۹۱ens Lykke ToftMog -  
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کې داسې لیکلی دي: کله چې زه موګنس لویکه ټافټ په خپلو یادداشتونو 

سره په غونډه کې کښینستلم هغه د غونډې په پیل کې وویل چې د  صدراعظم

( بجو پوری وخت ۲امریکا ولسمشر جورج بوش صدام حصین ته د نن شپې تر )

وکړی. عالوه له دی څخه د بوش په آند د ملل متحد  ءورکړی دی چې استعفا

 پیل له پاره کافي دي.ک د جګړې د ( نمبر پریکړه لی۱۴۴۱)

موږ د حکومت په امنیتي شورا کې غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه او داسې 

مو وانګیرله چې دا یو مناسب پوځي خوځښت دي. زموږ او د بوش تر مینځ کوم 

 ن د سیمې او نړۍ له پاره خطر دی.جدي اختالف نه شته ځکه صدام حصی

( ۶۰۰دونه وکړه چې )و په هکله یا( خطرناکو توغندی۱۸)وروسته صدراعظم د 

داشتونو پر  . د موګنس لویکه ټافټ د یادلومتره واټن موخه له منځ وړالی شيکی

. د اقتصادي ونور انتظار وباسو وبنسټ صدراعظم وویل موږ کوالی نه شو

بندیزونو دوام عادي عراقیان تر فشار الندی راولي نو اړینه ده چې صدام ته 

لي وخت له پاره ورکړل شی او موږ هم ګډون ور په کښي جدی التیماتوم د ټاک

 وکړو.

موږ پوهیږو چې تاسو » تر دی خبرو وروسته صدراعظم داسې وړاندیز وکړ: 

 «.ه مخالفت لري نو موږ تر تیریږود ځانګړو پوځیانو د ګډون سر

موګنس لویکه ټافټ په ځواب کې ورته وایي: له یوي خوا څخه په شمالي اروپا 

په اړوند همږغې نه شته او هم د ملل متحد سرمنشی د جګړې د  کې د جګړې

پیل سره همږغی نه دی. د جګړې پیل کیدای شی د اروپا د ویشلو سبب شی نو 

ښه به وي چې د جګړې په بدل موږ شمالي اروپایان یو ګډ پالن جوړ کړو چې 

 بشري مرستی وکړو. موږ به یو مقدار پیسي بودجه په نظر کې ونیسو چې د

 ګړې په پای کې بیا رغونه وکړو.ج

د موګنس لویکه ټافټ د وینا په اساس جورج بوش هڅه وکړه چې داسې ځواب 

چې د امریکا  مخې هر وخت د ډنمارک غوښتنه دا وهزما د ارزونې له » راکړي:

 «مالتړ وکړی.

موګنس لویکه ټافټ داسي ارزونه کوی: په ټولیز او دقیق ډول دغه د اوس 

 و نظر و.صدراعظم موقف ا
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 د ډنمارک پخوانی صدراعظم د هغې غونډې څخه داسې یادونه کوي:

، دا کیدالی شی چې يما د ډنمارک د ګډون او کومک په اړوند معلومات ورکړ»

پوځي مرسته وی خو زه پوهیدلم چې سوسیال ډیموکراټان په یو شمیر نورو 

، کیدالی مسایلو مصروف دی د بیلګې په توګه چې یو ګروپ  ډاکټران ولیږو

شي چې د بشري مرستو له پاره بودجه منظور کړو او موږ کوالی شو چې د 

عراق د بیا رغونې له پاره تر جګړې وروسته بودجه په نظر کې ونیسو. دا د 

یوه مجموعه وه  چې ما تشریح کړل،  سوسیال ډیموکراټانو دا ډیر  ونودوي دامید

ما بیاهم ما وړاندیز وکړ څه ګڼل او ډنمارک یي په موضوع کې ګډ ګڼي. خو 

 «چې د ځانګړو سرتیرو د لیږلو څخه به ډه ډه وکړم.

خو د غونډې پایله دا شول چې سوسیال ډیموکراټانو د رد ځواب ورکړ او په 

ډاګه یی ورته وویل چې پرته د ملل متحد د پریکړې څخه باید د سوسیال 

راټانو د مشر نظر د سوسیال ډیموک. ډیموکراټانو د هوکي ځواب ته منتظر نه وی

 ړه باید د ملل متحد پریکړه ولري.قاطع و چې جګ

. د سوسیال ډیموکراټانو مشر د صدرات د ( بجې پای ته ورسیدل۲۲غونډه پر )

ماڼې څخه والړ خو دواړه په حیرت او تعجب د غونډې څخه ووتل. موګنس 

 لویکه ټافټ د صدراعظم  پر پریکړه چې په یوازی توګه په جګړه کې ګډون

کوی خو صدراعظم حیران و چې ولې د نوموړې وړاندیز رد کړ. د مرکزي 

سرچینو په قول صدراعظم ډیر متاثره وه. صدراعظم د ځانګړې پوځي واحدونو 

د لیږولو څخه ډه ډه وکړل په دغه خاطر د ډنمارک ګډون د صدراعظم په خوښه 

ش سره یی تر سره نه شو. دا هغه څه نه وه چې د صدراعظم هیله وه چې د بو

 کراټانو هم مرسته ورسره ونه کړه.وکړی او سوسیال ډیمو

موګنس لویکه ټافټ د پارلمان په ودانۍ کې خپل دفتر ته والړ او د کیڼ لیبرال 

ګوند پخوانې د بهرنیو چارو وزیر نیلس هیلویګ پیټرسن 
۳۹۲

ته یی ټلیفون وکړ  

پخوانیو د  و. دغو دواړياو د صدراعظم د بیان په اړوند یي معلومات ورکړ

بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په دغه ډول به د عراق سره په جګړه 

کې د ډنمارک ګډون ته د رد ځواب ورکوي. د دوي ملګری په حکومت کې د 

                                                           
۳۹۲Niels Helveg Petersen -  
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نظر په عمل کې پیاده بهرنیو چارو وزیر هغه قابلیت د السه ورکړی و چې خپل 

 کړی.

ستي میولر د صدراعظم له خوا پیر » اوس نیلس هیلویګ پیټرسن وایی چې: 

موږ دواړو کوښښ وکړ چې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر « مغلوب شوی و.

پیر ستي میولر کږه مال یو څه راسته کړو. خو نوموړی په خپل ګوند کې هم 

. نوموړی نه شوای کوالی چې په خپل استعفا یی تهدید يرغنده موقف نه درلود

 ې د صدراعظم په مقابل کې ودریږي.ود چکړی. نوموړي داسي قابلیت نه درل

څو ساعته وروسته جورج بوش د سپینې ماڼۍ څخه په یوه تلویزیوني وینا کې 

چې د عراق څخه  ي( ساعته وخت ورکړ۴۸صدام حصین او د هغه زامنو ته )

 ی.ووزي پرته له دی نه جګړه پیلیږ

ه وکتل، په ( بجو بیا هم د موګنس لویکه ټافټ سر۷:۵۰بل سهار صدراعظم پر )

. په دغه ډول یران او د ادارو مشران هم حاضر وودغه غونډه کې یو شمیر وز

د کیڼ لیبرال د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر نیلس هیلویګ پیټرسن سره د ګوند 

مارینه یلوید  ،مشره
۳۹۳

او د موګنس لویکه ټافټ سره پیا ګیلروف   
۳۹4

ملګري   

کې د ګډون په اړوند خپل د  . غونډه لنډه وه، یوازې صدراعظم په جګړهوو

داسې چې اوس نوموړی  وعه وړاندی کړل. دا هغه مجموعه وهپروګرام مجم

 وایی: 

چې  مالیم موضوعات په کښی ځای شوی وو دا داسې یوه مجموعه وه چې ډیر»

 «دلي وای.باید د سوسیال ډیموکراټانو د قبول وړ ګرځی

. د سوسیال ياعتراض وکړمګر سوسیال ډیموکراټانو او کیڼ لیبرال ګوندونو 

ډیموکراټانو د ګوند مشر په ځواب کې ورته وویل: ما داسې خیال هم نه کولو 

چې حکومت به یوازې د ډنمارک د خلکو د ګوند
۳۹5

په مالتړ ډنمارکي سرتیري  

چې ډنمارک د نړۍ ډیر کوچنی هیواد دی، د عراق جګړې ته واستوي. خو 

                                                           
۳۹۳Marianne Jelved -  
۳۹4Pia Gjellerup -  
۳۹5Dansk Folkeparti -     د بهرنیانو د راتلو )کډوالو( مخالف ښی اړخه کوند 
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رال ګوند عالوه پر دغه پریکړې نوموړی او کیڼ لیب
۳۹6

داسې سوچ کولو چې  

 څخه په جګړه کې ګډون و نه کړی.  ډنمارک به پرته د ملل متحد د نوی پریکړې

د سوسیال ډیموکراټانو مشر وایی زما ښه په یاد دي چې صدراعظم وویل: زه 

مهربانه وم چې ځانګړي واحدونه مې و نه لیږل. یوازې کوچنی کښتي 
۳۹۷

 

 اولف فیشر ولیږل شوه.

زکال  ۱۹۹۸الوه کوی چې صدراعظم موضوعات په موازی ډول د نوموړی ع

 ،سره مخته وړل. په دی مانا چې د هغه وخت سوسیال ډیموکراټ صدراعظم

پاول نیوروف راسموسن 
۳۹۸

د امریکا د وخت ولسمشر بل کلینټون ته مثبت   

ځواب ووایه ځکه کلینټون د عراق څخه د تهدید خطر احساس کړ او د اټومي 

. خو ود اجازه نه ورکولو په صورت کې د بمبار وړاندیز کړی و څار ګروپ ته

څیړونکي  هغه زمان د اوس څخه په بشپړ ډول توپیر درلود. هغه وخت صدام

هیت ته د پلټلو اجازه نه ورکول خو اوس پلټونکي هیت وړاندیز لري چې وخت 

 چې ستونزه د دغې الرې هواره شي. ورکړل شی او هیله مند دي 

ته ورسیدل خو اپوزیشن د صدراعظم وړاندیز رد کړ او په جګړې غوڼده پای 

کې ګډ ون غیری اړین وګاڼه. صدراعظم هم پر خپل وعده وفا و نه کړه او 

ځانګړي پوځي واحدونه یي جګړې ته ولیږل. دلیل یی دا و چې اپوزیشن راضي 

 نه شو نو زه هم پوځي واحدونه لیږم.

ارک د خلکو د ګوند د مشرې او دبهرنیو وروسته صدراعظم امنیتي کمسیون د ډنم

په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر  اړیکو د مسول په ګډون غونډې ته راوبلل.

عظم په رنګا رنګو هم ګډون درلود. د خلکو ګوند دبهرنیو اړیکو مسول د صدرا

 .نظرونو پوه و

صدراعظم غونډه پرانیستل خو د بهرنیو چارو وزیر داسی ښکاریدی چې د 

ظم د پریکړې څخه خبر و. ښکاره خبره ده چې صدراعظم په پریکړو صدراع

کې بدلون راوستلی دی. صدراعظم وویل چې د ملل متحد د پریکړو څخه بهر 

                                                           
۳۹6De Radkale Vestre -  
۳۹۷Olfert Fischer -  
۳۹۸Paoul Nyrup Rasmosen -  
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دی خو د سوسیال ډیموکرټانو او راډیکال ګوندو له پاره مې ډیر څه ومنل خو 

ه لکو ګوند د صدراعظم پریکړګټه یی و نه کړه. په هر صورت د ډنمارک د خ

 ومنل.

لږ وروسته د ځان ساتو)کنسرویټیو( د ګوند ګروپي غونډ پرانیستل شول چې د 

. هیڅ بحث ونه شو. مشران په لوړه کچه يګوند ټولو پارلماني غړو ګډون وکړ

د جګړې د ګډون څخه راضی ښکاریدل. د بهرنیو چارو وزیر هم خپل مالتړ 

 ه پرته د بحث څخه پای ته ورسیدل.اعالن کړ او غونډ

پیا کریستمیس میولر  ،د نوموړی ګوند دهغه وخت سیاسي مشر
۳۹۹

هم د   

چې زه مالتړ  خو اوس وایی چې یوازي دغه الر وه پریکړې مالتړ اعالن کړ

اعالن کړم. پرته له دی به داسی وای لکه پر یوه پښه چې روان یم او ګومان به 

 شوی وای چې زه حکومت ړنګوم.

ان د بهرنیو اړیکو کمسیون د پریکړې څخه د ورځی پر یوه بجه حکومت د پارلم

خبر کړل خو په ښکاره لیدل کیدل چې د صدراعظم او د بهرنیو چارو د وزیر 

 .يدالیلو توپیر درلود

صدراعظم وویل چې دوه انتخابه وه: ډیموکراسۍ یا دیکتاتوري. دولت د صدام 

ته یو  حصین په لیري کولو کې ګډون کوي ځکه دا به د نړۍ نورو دیکتاتورانو

سیګنال او عبرت وي. او په نهایت کې رژیم ته بدلون ورکوو. د بهرنیو چارو 

شماره پریکړه لیک حقوقي واک  ۱۴۴۱وزیر استدالل وکړ چې د ملل متحد 

راکړی دی چې جګړه پیل شي ځکه صدام حصین د ملل متحد پریکړه او غوښتنې 

چې وایی جګړه به  منلي نه دی. د بهرینو چارو د وزیر د بیان څخه ښکاریدل

غیري قانوني وای که موخه یوازی د رژیم بدلون وای. کله چې صدراعظم د 

غونډې څخه وتی، ژورنالیستانو ته یی وویل چې صبر وکړی څو دقیقي وروسته 

 ول.به مطبوعاتي کنفرانس زما په دفتر کې جوړ کړم. نو هر څه ګډوډ ش

و الرس ګرین ورنالیستانو په مینځ کې یو ځوان،د ژ
4۰۰

چې سور رنګ په بوتل  

کې ورسره و، او د صدراعظم شاه وه، ور ته نژدي شو. په بیړه یي سور رنګ 

او ناری یی کړی چې ستا السونه په وینو  يد هغه پر شاه او اوږو ور توی کړ

                                                           
۳۹۹Pia Christmas Møller -  
4۰۰Lars Grenaa -  
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یي  کې ډوب دي. په دغه شیبه د پارلمان ساتونکو ځوان ټینګ او پر مځکه

 حیرت شول. لیستان پهژورناغوزار کړ خو والړ سیاسیون او

او دهلیز ته په داسې حال کې ننوت چې رنګ یي  يصدراعظم ځان ارام ونیو

 و موضوع ال پای ته رسیدلي نه وه.پر توره دریشي بهیدي خ

په داسې حال کې چې ټولو والړو کسانو صدراعظم او پر مځکه پروت ځوان ته 

رونه ایلټارد سوینسن  ،کتل، یو بل ځوان
4۰۱

د بهرنیو چارو پر  تیر شو او را  

 ا ځوان هم پر مځکه غوزار کړل شو.در یی رنګ وشیندی. وزی

تر څو پولیس  غړو له خوا یوې کوټې ته یووړل شو،دغه ځوانان د لیبرال ګوند د

چې د امنیتي پولیسو  اغلل او دوي یي بوتلل. مهمه دا وهر
4۰۲

لخوا صدراعظم   

نه وکړی. باید د صدراعظم ته خبر ورکول شوی و چې خپل امنیت ته ډیره پاملر

دای. صدراعظم ته دا هم ویل شوی سره څلورویشت ساعته ساتونکو شتون درلو

چې د بهرنیو اړیکو د غونډې څخه د راوتلو په وخت کې هم باید ساتونکي  وو

ونډې څخه را ور سره وي. د صدراعظم مشاور وویل: کله چې صدراعظم د غ

 ي.مدا شیبه یي رنګ ورباندې وشیندوت، هو

د یو موټې لست د مشرتابه غړی سیون سیونه ګورډ دا پیښه ونه لیدل ځکه د 

غونډې څخه د صدراعظم او د بهرنیو چارو د وزیر تر وتلو وروسته دوی بیا 

هم غونډې ته دوام ورکړ. د یو موټې لست نوموړی مشر وایی چې په دغه شیبه 

ه غوږ کې څه ورته د بهرنیو اړیکو د کمسیون مرستیال ته یو نفر راغي او پ

ورسیدل او موږ بهرته راووتلو. د یو موټې . لنډه دا چې غونډه ژر پای ته وویل

لست د مشرتابه غړی سیون سیونه ګورډ وایی چې په دغه شیبه د لیبرال ګوند 

 یو غړی په منډه ماته راغي او وی ویل چې ستا ملګرو پر صدراعظم برید وکړ.

یات وایي خو د ښي لیبرال ګوند غړي وویل، نوموړی وایی ما ورته وویل څه چټ

 .ا ده ځکه تاسو هغه دلته رابللی ووهو دا رښتی

یل چې دا درواغ دي خو پر خپل خبره ټینګار کولو او که څه هم په حیرت یې و

عالوه یی کړل چې ستاسو د ګوند ځوانې غړې پیر نیله تیل 
4۰۳

ان د دا کس  

                                                           
4۰۱Rune Eltard Sørnsen -  
4۰۲PET -  
4۰۳Pernille Rosenkrantz Theil -  
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چې زموږ دغه ځوانه ډیره هوښیاره  . ما په باور وویلپارلمان دننه راوستلی وو

ده خو د خپل دفتر لوری ته والړم، هلته مې ولیدل چې د نوموړی څخه خبرلوڅي 

پوښتنې کوي. خو ومې لیدل چې نوموړې د دې کړنې څخه پښیمانی نه کوي او 

زه وایم نه دا درواغ دي. حالت مې ډیر خراب شو چې موږ په غونډه کې ناست 

درواغ رسوا کړو او ځوانان په دغه ډول کړنه الس تر څو د صدراعظم  ویو

پوری کوي. خپلې کوټې ته ننوتم، بدن مې تود شو او تبه راباندی راغله تر ډیرو 

ساعتو وروسته کورته والړم او سبا ته په رښتیا ډیر ناروغه شولم. سوچ مې دا 

و چې د عراق جګړه پاته شوه او د صدراعظم د رنګ شیندولو موضوع به د 

 یا په دغه کړنه ډیر خواشینی شوم.ونو اصلي موخه وی. په رښتبحث

په بشپړ ډول د انساني احساس کمښت وښودي. داسی  نوموړی وایی چې دا کړنې

فکر کیږی چې نور خلک د خپل فکر د یوې وسیلې په ډول استعمالوی. د رنګ 

وه د انساني فکر یشیندل پر یو کس باندی فزیکي برید نه دی خو کیدای شی چې 

کیدالی شوای هغه کس یی وژلی هم وای. انسانان یو  کوچنی برخه وی چې

سرحد لری او بل کس نه باید دغه سرحد مات کړی. نوموړی عالوه کوی چې: 

ما په بشپړه توګه خپل مورال د السه ورکړی و او غوښتل مې چې په همدغه 

سی فکر راته شیبه پارلمان او د یو موټې لست ګوند پریږدم. بل وخت هیڅکله دا

 .پیداشوی نه و

د جګړې پر ضد په  او هیر کړل،څو ورځي وروسته نوموړی دا مسایل حل 

وونکي( د میلمنو په توګه سازماندهي مصروف شو. دغه دوه فاعلین )بریدک

. پرنیلر د برید وروسته وویل چې زه د دوی د پالن څخه خبره نه ومه راغلي وو

ر وزیر به رنګ وشیندي. وروسته دغه چې پر صدراعظم او د بهرنیو چارو پ

 ي میاشتي زندان باندی محکوم شول.دوه فاعلین په څلور او در

یوازي د یو موټي لست د مشرتابه غړی، سیون سیونه ګورد نه و چې د پورته 

کړنې په وجه غمجن و په همدي ډول د سوسیال ډیموکراټانو مشر موګنس لویکه 

: په هیڅ ډول د رنګ شیندلو موضوع لیکلی وخپل یاد داشتونو کې داسي ټافټ په 

 ن جریان ته رابطه نه شم ورکوالی.او روا

بهرنیو صدراعظم په داسې حال کې چې د  وروسته تر حمام او دریشی پریمینځلو

په جګړې ورګډ شو.  ، وویل: ډنمارک اوسوچارو وزیر ور سره ملګری و

و غوښتنه دا وه چې ، صدراعظم وویل چې د ډنمارک ارزونه ادالیل څرګند وو

د امنیت د شورا نوی پریکړه لیک باید شتون ولری خو په خواشینۍ باید ووایم 
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چې د نوی پریکړه لیک په تړاو د امنیت په شورا کې بشپړ تفاهم او موافقه ونه 

شول. زه غواړم چې په تاکید ووایم چې د دغه قدم  اوچتولو شاته هم د ملل متحد 

تړي یې د جګړې له پاره تیار دي. وروسته صدراعظم مالتړ شته، امریکا او مال

یوه پرنسیپې او ایډیالوژیکه موضع دا ډول بیان کړل: هر وخت د ډیموکراسۍ 

او دیکتاتوری تر مینځ باید سړی خپله اصلی الره غوره کړی، که هر څومره 

الره کړکیچنه هم وی. د نړۍ په تاریخ کې دا ډول پیښې ډیري شوی دی، موږ 

 ه اړوند بی تفاوتی ښودل شوی وای.دلته نه وای که د هرې پیښې پبه اوس 

وړاندی  (۱۱۸ب ـ خپله پریکړه )حکومت د عراق په جګړه د ګډون په اړوند 

چې د پریکړې په متن کې په مستقیم ډول د جګړې  کړل. تر ټولو عجیبه دا وه

ر دالیل ( نو۱۳کې ) علت د اټومي وسلو درلودل په ګوته شوی نه وه. خو په بدل

اساسي ټکی دا و چې صدام حصین د ملل متحد کې : په دالیلو شوي وووړاندی 

د څیړونکي ګروپ سره په بشپړه توګه مرسته نه کوی او د ملل متحد د پریکړو 

 په پروسه کې درسته برخه نه اخلي.د غوښتنو پر بنسټ د بي وسلې کولو 

رلودلو د اټومي وسلو پر دپه داسې حال کې چې د ډنمارک او نړیوالې ټولنې بحث 

. خو په نورو هیوادونو کې چې د امریکا مالتړ یی او یا نه درلودلو باندی وو

کولو، دلیل دا و چې صدام حصین ذروي وسلې لري، باید بي وسلې شی، خو په 

دا یو ځیرکانه  درلود. ډنمارک کې په رسمي دالیلو کې دغه اساسي ټکی ځای نه 

ومه شوه چې صدام حصین د ټول وژنې )اټومی( تاکتیک و ځکه وروسته معل

زکال( کې معلوم  ۲۰۰۳وسلې نه درلودی په داسې حال کې چې دغه واقعیت په )

 .ونه و

د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې زموږ پریکړه ډیره عالی وه که څه 

 وسلو د نه شتون څخه خبر نه  وو. هم موږ په هغه وخت کې د اټومي

څخه ډیره ګټه پورته کړه کوم چې نیلس هیویګ پیټرسن  موږ د هغه متن
4۰4

د  

زکال کې د  ۱۹۹۸. په هورڅخه اخیستی و عراق سره په لومړی جګړه کې ګټه

بل کلنټن په زمانه کې هم ډنمارک د امریکا د عملیاتو مالتړ وکړ.  د بهرنیو 

زکال کې هم ذروي وسلې ونه موندل شوی، په  ۱۹۹۸چارو وزیر وویل: په 

 ي.ځای ور نه کړکې خاطر موږ په پریکړه دغه 
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( نیټه اندرس فوک غاسموسن، صدراعظم ۲۰زکال د مارچ په ) ۲۰۰۳ولې د 
4۰5

نس په ترځ کې اتر پریکړې وروسته په بروکسل کې د یو خبری کنفر  

وویل: عراق د جمعي وژنو )اټومي( وسلې لری. دا یوازې زموږ ګومان نه دی 

اق خپله منلی ده چې دوي ول وسلې لري. عرچې عراق دا ډ وبلکې موږ خبر یو

زډول ډول ګ ازونه لکه سینیپ ګا
4۰6

ز ، نیرو ګا
4۰۷
د   او میلټ بران

4۰۸
درلودل.   

. صدام موږ ته نه وایی چې څنګه خطرناکه نه ګڼيخو صدام حصین دا ګازونه 

او چیری یي دغه وسلې له مینځه یووړي. دغه معلومات د ملل متحد د څیړونکي 

 نه لرم.هیڅ شک  په خپل احساس کې رسیدلی دی او زه هیت له خوا موږ ته 

چې زما خبري د مسایلو د رابطې پر بنسټ وي،  اندرس فوک غاسموسن وایې

خو اوس وایي چې موږ په عراق کې د څارګرې ادارې کسان نه درلودل چې 

راته څرګنده شوی وای چې ایا صدام حصین اټومي وسلې لری او که نه؟ موږ 

د خپل سترګو په لیدلو حال اتکا وکړو، ځکه صدام حصین د  اړتیا درلوده چې

ملل متحد د امنیت د شورا سره مرسته نه کوله. صدام حصین د ملل متحد بی 

. دغه هغه دلیل وي شمیره پریکړې په بی اعتنایی د هیرولو تاخچې ته غورځولي

 کړزکال کې پر صدام باندې د برید مالتړ او ګډون و ۱۹۹۸و چې ډنمارک په 

زکال پر صدام برید وشي او ډنمارک  ۲۰۰۳چې په  او زما په نظر بیا هم اړتیا وه

 ګډون وکړي.

چې د ملل  هصدراعظم په تاکید وویل چې د ډله ایزو وسلو درلودل اساسي دلیل و

پریکړه لیک بنسټ یي جوړولو او هم نړیواله ټولنه د همدغو وسلو  ۱۴۴۱متحد 

 درلودلو بحثونه کوي.پر 

، سلو درلودل بحثونه ډیر جدی کړی وووویل چې: د ډله ایزو وژنو وصدراعظم 

ي. نړیواله ټولنه د ډنمارک په پارلمان کې هم په شدت جریان درلوددغه بحثونو 

چې صدام حصین د ډله ایزو وژنو )اټومي وسلې( وسلې درلودلې  په دی باور وه

 د ګډون له پاره استعمالوو. خو موږ همدغه دلیل په جګړه کې
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 ورته لیکلی متن ډیر ارزښت درلود.د نیلس هیلویګ پیټرسن له پاره پ

چې صدام حصین د ملل  جریان کې د بحث اصلی موضوع دا و د بحثونو په

 ی پریکړه لیک مراعات کړی نه دی. متحد پخوان

نیلس هیلویګ پیټرسن  وایی : دا چې موږ د کوم دلیل له مخې په جګړه کې 

د موخې په پرتله بی مفهومه چاره وه. یوازي یی  ګډون وکړ د نورو هیوادونو

 .وخنداوره ګڼالی شو خو په ډیره چاالکی متن برابر شوی و

خبره د ډله د محتوي ژباړنه بل ډول تعبیریدالی نه شی پرته له دی څخه چې 

ه . پی. پرته له دی څخه وړاندیز کوم مفهوم نه درلودایزو وژونو پر وسلو وه

چې صدام حصین مخکی هم د ډله ایزو وژونو د و  مالحظاتو کې لیکل شوی

وسلو د استعمال څخه ګټه اخیستی وه. نو ځکه د عراق بی وسلې کول د نړیوالې 

 هیوادونو څخه خطره له منځه وړی. ټولنې او د سیمې د

بل ډول لیکل شوی وه یانی دا چې  هستونز» اوس نیلس هیلویګ پیټرسن لیکی: 

 «زاقلمی شوی وه.د ګټلو له پاره میر د موضوع

د ځان ساتو )محافظه کار( ګوند د هغه وخت د بهرنیو اړیکو مسول ګیټه سیبیرګ 
4۰۹

ډله ایزو وژونو د وسلو  هم شک نه لری چې د جګړې اصلي سیاسي دلیل د 

 .درلودل وه

ګیټه سیبیرګ  عالوه کوی چې: )د صدام حصین د ډله ایزو وژنو د وسلو د 

جګړې له پاره وهڅول. داسې انګیرل کیدل چې درلودلو دلیل د ډنمارک خلک د 

وی پرته له دی به د ډنمارک ین دغه وسلې زموږ په وړاندی کارصدام حص

دخلکو مالتړ د جګړې څخه ناشونی وو. البته موږ په پارلمان کې هم دغه دلیل 

وهڅولو چې د جګړې پریکړه وکړو. موږ ټولو فکر کولو چې د ډله ایزو وژنو 

 ي.(دلیل و چې ما هم د جګړې د پریکړې څخه مالتړ وکړوسلې شته. همدغه 

د دفاع وزارت لوی درستیز ته دا مهمه نه وه چې پریکړه څرنګه شوی ده، دا د 

 ه یا نه چې ډنمارک جګړې ته لیږي.ډیره کیو پریکړه د
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یسپر هیلسیو  ،د دفاع وزارت لوی درستیز
4۱۰

زموږ د » داسې ادامه ورکوي:  

ره ده چې په پارلمان کې ډیره کی پریکړه وکړی چې چارو له پاره ګټو يدفاع

جګړې ته لیږل کیږو. خو په وروستیو وختونو کې داسې انګیرل کیږي چې 

دفاعي )پوځي( قوت باید د هر ناست حکومت او پارلمان جنګې وسیله وی چې 

( میلیاردو ۱۹)ځکه نو بیا په کال کې د د اړتیا په وخت کې کار ځنی واخلي 

 «ې ورکول اړینه چاره نه وه.بودج کرونو د

چې تاسو به په یوه  يد پوځ د اوپراسیون مشر ځانګړو سرتیرو ته خبر ورکړ

ځل ګډ حرکت وکړی. دا ښکاره خبره وه چې ځانګړی سرتیري به په لومړی 

 .مرسته کوی خو سرتیري مایوسه وو شیبه کې

د سهار  ( د پنجشنبې شپه۲۰د پوځ لوی درستیز په کور کې و چې د مارچ په )

پر څلورو بجو د لوی درستیز ځانګړی ټلیفون زنګ وواهه. د دفاع د وزارت د 

( دقیقي مخکی د امریکا ۳۵موظف نوکریوال له خوا اطالع ورکړل شول چې )

لومړی راکټ د عراق پر خاوره ولګید. د پوځ لوی درستیز په سوچ کې شو چې 

ال خبرونه وکتل خو څه ایا جګړه پیل شول؟ وروسته یي د انټرنیټ په مټ نړیو

نوی معلومات تر السه نه شو. د پوځ لوی درستیز ته مهمه نه وه چې څو راکټونه 

 .دومره روښانه شوه چې جګړه پیل شوی دهفیر شوی دی خو 

اوه  سبا سهار د پوځ لوی درستیز د دفاع وزارت د قوماندې مرکز ته د سهار پر

 نیمی بجی ورغلی.

ګرې ادارې ځکه د امریکا څار ود وژلو له پاره و لومړنی فیرونه د صدام حصین

د بغداد څخه بهر په یوه فارم کې چې صدام حصین  معلومات تر السه کړی وو

چې صدام وژل شوی دی خو وروسته  وه تیره وی. لومړنی خبرونه داسی وپش

 څرګنده شوه چې صدام ژوندی دی.

په خطاب کې وویل  ولسمشر بوش د تلویزیون پر مخ ښکاره شو، خپل ملت ته یې

کې دی. موږ  )مرحله(په لومړی فیز وچې د امریکا او مالتړو سرتیري د عملیات

غواړو چې صدام حصین بې وسلې کړو، د عراق خلک ازاد کړو او نړۍ له 

دغه خطر څخه خالصه کړو.)ژباړن: عراق یي نه یوازي ازاد نه کړ بلکې د 
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کوم هره ورځ په سلګونو کال پوری چې زه ژباړنه  ۲۰۱۳هغه وخت څخه تر 

 عراقیان وژل کیږي، خو خاتمه مستوره ده.(

لس ورځي وروسته د ډنمارک د پارلمان د ودانۍ مخې ته د عراق د جګړې د 

چې د ویناکوونکو څخه یو هم د سوسیال ډیموکراټانو  وپیل پر ضد الریون وشو

لړ کې  د هغه وخت مشر، موګنس لویکه ټافټ و. موګنس لویکه ټافټ د خبرو په

ان به په بهرني سیاست صدراعظم د ډیرو کلونو هغه دود چې ډنمارکی» وویل: 

کمزوری، د ناټو  ی، د ملل متحد د ادارې د اوتوریتی، مات کړوکې همږغې و

. دا کړنه ډیره ډیره غمګینه کړنه ياو ګډبازار هیوادونو تر مینځ بیلوالی راوست

مړه او ټپیان نه شي. نوموړی  ده خو زه هیله لرم چې زموږ ډنمارکي سرتیري

 پوښتنه وړاندی کړه: ېدند وینا په وروستۍ برخه کې ال

ستونزمنه وی به جګړه پرته له شک څخه یوه لویه تشه رامینځ ته کوی او دا » 

چې دغه تشه بیرته ډکه شی. په بغداد او نورو ښارونو کې به څومره عام وګړي 

څه ډول راټول او سوله به  ووژل شی؟ عراق به تر دغې جګړې وروسته په

 «څنګه تامین شی؟

)ژباړن: ما په هغه وخت کې شرط وهلی و چې عراق زما د ژوند په موده کې 

بیا د سولې مخ نه ویني. تر اوس پوری خو وژنې او ورانۍ په چکټکتیا پرمخ 

 روانې دی. خدای پوهیږي چې سوله به کله عراق ته راوګرځي.(
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  پنځم څپرکۍ

 وینا
 زکلونه ۲۰۱۲ ـ ۲۰۰۱

زکال: د صدام حصین دري متره جګه مجسمه چې په بغداد  ۲۰۰۳( ۹د اپریل )

. د امریکایي پوځونو د کویټ څخه د صدام  کې وه، نسکوره کړه

حصین پر پوځونو بریدونه پیل کړل، او یوازې په دري اونۍ کې رژیم ؤنک 

 کړي.

 4۱۱نګار کښتۍ زکال د مي لومړی نیټه: جورج بوش د امریکا په ه ۳۰۰۳د 

 کې وینا وکړه. بوش اعالن کړل چې په عراق کې لوی عملیات پای ته ورسیدل.

زکال: د ډنمارک پارلمان په لوی اکثریت پریکړه وکړه چې  ۲۰۰۳( ۱۵د می )

( سرتیري ولیږل شي چې په عراق کې د ثبات په ټینګولو کې ۳۸۰عراق ته )

 مرسته وکړي.

لوی درستیز، یسپر هیلسیو تر مشرتابه  زکال: د ډنمارک د ۲۰۰۳( ۱۶د جون )

الندې د لوړپوړو پوځیانو غونډه جوړه شوه، پریکړه یې وکړه چې داسې پوځ 

 تنظیم شي چې د مځکي په کره کې هر ځای جګړه وکړالی شي.

زکال: د ډنمارک صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې د  ۲۰۰۳( ۲۹د اګست )

او ویې ویل: که څوک زموږ شپیتمې کالیزې په ورځ تاریخي وینا وکړه 

ارزښتونو، ډموکراسۍ، ازادي او د بشر حقوقو ته سخته صدمه رسوي موږ هم 

باید ټول هغه امکانات چې په الس کې لرو، د دفاع له پاره ورڅخه ګټه واخلو. 

د صدراعظم وینا هغه جنجالي بحثونو ته اشاره وه چې ولې د ډنمارک سرتیري 

 .د عراق په جګړه کې برخه اخلي

د عراق خلکو په لویو سوټکانو د صدام حصین غټه سمنټي مجسمه ونړول. د 

کوم چې د  ودولس مترو جګې مجسمې پر سر د صدام حصین د واک سمبول و

خکی د صدام . دغه مجسمه یو کال ميو نفرت درلودصدام دیکتاتور څخه خلک

 ۳۷چې ګرد چاپیره یې  ( کلنې زیږد په مناست جوړه شوی وه۶۵حصین د )
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زکال کې  ۱۹۳۷چې صدام حصین په  انې وې. د دغو استوانو مانا دا وهاستو

اس ایچ زوکړی دی. استوانو مخفف نوم 
4۱۲

 .و 

زکال د اپریل په نهمه نیټه د صدام حصین پوځ او ځانګړی ګارد د  ۲۰۰۳د 

امریکایي سرتیرو تر ولکې الندې بغداد څخه وتښتیدل. د بغداد لویه برخه د 

 .راغلل

نو سوټکانو ونه کړای شول چې د صدام حصین مجسمه  بشپړه ړنګه د عراقیا

کړی نو امریکایي سرتیرو ټانک ورمخته کړ او د صدام حصین د مجسمې په 

غاړه کې پړی وربند کړ خو مخ یې د امریکا په بیرغ ورپټ کړ چې عراقیان 

خو د پړی  یولمسیدل نو ځکه یې بیرته د صدام مخ د عراق په بیرق پټ کړ

رو د وروسته امریکایي سرتی ونه رسید چې  مجسمه  رانسکوره کړی.زور 

ینځیر د مجسمې په پاسنی برخه کې بند کړ او مجسمه یي د ټانک په اوسپنې ځ

واسطه کش کړه، مجسمه ونړیدل خو بشپړه نسکوره نه شوه، په نیم ځوړند حالت 

بي نړۍ کې پاته شوه. په دغه وخت کې عراقیانو مجسمه په بوټو وویشتل. په عر

د بوټو ویشتل لوی سپکاوی ګڼل کیږی. وروسته مجسمه بشپړه نسکوره شوه او 

سر یي پری کړل شو چې د قهرجنو عراقیانو له خوا په ښار کې وګرځول شو. 

)ژباړن: زموږ د ختیزو خلکو ناوړه عادت دا دی چې خپل مشرا ن په پردو 

له پاره ده نو ځکه اوس وژنو او بی عزته کوو یی. دا بی عزتي د عراق د ولس 

 د لویدیزو کتابونه ډک دي.( د عراقي صدام حصین په بی عزت کولو

نړیوالو تلویزیوني شبکو انځورونه واخیستل او په نړۍ کې خپاره شوه. د ورځی 

په پای کې د امریکا د دفاع وزیر ډونالډ رومزفیلډ 
4۱۳

عراقیان »اعالن وکړ چې  

صدام حصین به د نورو دیکتاتورانو په د خطرناکه دیکتاتور څخه ازاد شول. 

څنګ کې د بیلګې په توګه هیټلر، سټالین، لینین خپل ځای ومومي خو د عراق 

 «ښه ډول د ازادی پر لور وخوځیږي.ولسونه به په 

ورانولو په ډګر کې ډیر  ریښتیانی صدام حصین ورک شو. په رښتیا د مجسمې د

 ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه.او تلویزیونونه هم وښودل چې په  وخلک نه و

یو کال وروسته د الس انجلیس ټایمز ورځپاڼې ولیکل چې د مجسمې نړول د یو 

امریکایي افسر نظر و. امریکایي سرتیرو د لوډسپیکر په مټ شاوخوا تبلیغات 
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وکړل چې د مجسمې د نړیدو له پاره خلک راټول شي. دا چاره د دي له پاره وه 

ی چې عراقیان امریکایي پوځیان اشغالګر نه بولي بلکې چې نړۍ ته څرګنده کړ

 ادی فرشتې یی ګڼي. د از

. په ډیرو عربي د بیرغ استعمال یوه لویه غلطی وه په هر صورت د امریکی

هیوادونو کې دا کړنه امپریالیستي عمل وګڼل شو. د الجزیري د تلویزیون یو 

روسته هر دی څخه به و ژورنالیست د امریکایي بیرغ په لیدو سره وویل چې له

 څه امریکایي بوی ورکړی.

غریبو شیعه مسلمانانو په ښارګوټو کې خوښي زیاتي وي. په د  په هر صورت

دغو ښارګوټو کې خوښي د احتیاط په پام کې نیولو سره نه کیدي او نور بیره نه 

وه چې د صدام حصین واکداري به بیا ژوندی شی. د صدام حصین د واکداری 

نو ځکه په ځانګړی ډول د کوردانو  ی وي مسلمانانو لږکیو ټینګ کړبنسټ د سن

ځکه د صدام  و په مینځ کې خوښیو زور اخیستی وهلږکیو او د شیعه مسلمانان

 شوي.. ولې ژر دا خوښی د چور او چپاول سره ملګری هرژیم ړنګ شوی و

 امریکایي سرتیرو پرته له دی څخه چې غبرګون وښیي، عراقیان د دوکانو په

ی د چوراخته وو. کمپیوترونه، موټران، قالینې، پیسي، میزونه، سیټونه او حت

 دروازو چوکاټونه یي غال کول.

 د ډګر د جګړېد انګلیستان  ې امریکایانو د عراق ښار اشغاالوه،کله چ

روبرټ فیسک  ،ژورنالیست
4۱4

. نوموړی په په دغه وخت کې په عراق کې و 

انډیپیډنټ 
4۱5

د عراقیانو کنې په ترځ کې ولیکل چې ورځپاڼه کې د یوې لی  

 خوښي د شکونو ډکې وي.

یو دوکاندار یو برتانوی ژورنالیست ته په لوړ اواز وویل دا زموږ د ازادي پیل 

ې امریکایان په بدل کې څه دی. خو وروسته تر یو لږ خاموشی یې وویل چ

 غواړی؟

خو  ویو بل عراقي وویل چې موږ د صدام حصین په ګوښه کولو خوښ یو

امریکایان هم موږ باید پریږدي. موږ غواړو چې زموږ تیل زموږ اوسئ پرته 
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ت به موږ ته د ترهګرو له دي نه مخالفتونه او مقاومت کیږی نو په هغه صور

 نوم راکړی.

 روبرټ فیسک خپل لیکنه داسې راټولوي: داسی څوک شته چې جګړه وګټي؟ 

پرته ده هغه بیخی بله  هد جګړې تر شاه چې ایډیالوژیکه او اقتصادي پروژ

 موضوع ده.

ندی متحدینو پر یوازی دري اونۍ تیرې شوي وي چې د امریکایانو تر مشري ال

 هر څه د پالن له مخی مخته والړه.، او عراق برید پیل کړي

، یوه جبهه به د جنوب ویانو برید په دو جبهو ویشل شوی وپه اصل کې د امریکا

به د شمال له لوری د ترکیې څخه پوځونه برید له خوا د کویټ څخه او بله جبهه 

کوي. خو د ترکیې سره په خبرو کې چې د ترکیې له الری پر عراق برید وشي، 

موافقه و نه شوه. په دغه خاطر پوځي ګډو قوتونو ټول تمرکز پر جنوبي برخه 

متمرکز کړی. د شمال څخه یوازي هوایې ځانګړو ځواکونو د کوردانو سره په 

م حصین بریدونه پیل کړه. د هوا څخه د بمونو باران زیاتره پر بغداد ګډه پر صدا

او د عصري تکنالوجي په مرسته قوتونه بغداد ته ژر نژدي شول.  يجریان درلود

یوازې د  يد صدام حصین د پوځ شمیره ډیره زیاته وه خو مقاومت یی ونه کړ

تاب یی خو ډیر  يصدام حصین ځانګړو ځواکونو تر یوې کچې مقاومت وکړ

 انه وړ او کوم چانس یې نه درلود.ر

( نیټه د امریکایانو د دریمې فرقې پیاده سرتیرو د ۷زکال د اپریل په ) ۲۰۰۳د 

. په رتیا په بغداد کې د صدام حصین دوې ماڼۍ اشغال کړېټانکونو په ملګ

قصرونو کې سرتیري په لیوالتیا شا وخوا وګرځیدل او وروسته یې په ارامو 

چاد ټوچیټ  ،ځانونه هوسا کول. د امریکایي افسرکوچونو کې 
4۱6

انځور چې   

د صدام حصین په چوکۍ کې ناست او سګرټ یي څکولو، په ټوله نړۍ کې 

، او طالیي هزکال و ۱۹۸۳رانسوي زاړه واین چې وښودل شو. سرتیرو یو بوتل ف

جامونه چې په عربي ژبه نوشتې ورباندې وي، وکتل. او هم یي د قصر د لوکسو 

، رتر چې د پیاده قواو مشری یي کول. کپتان چیریس کا وکړهنابونو څخه لیدنه تش

ای پی د امریکا د 
4۱۷

زه فکر کوم » خبری سرویس ژورنالیست ته یې وویل:  

                                                           
4۱6Chad Touchett -  
4۱۷AP -  



۲۳۱ 
 

د قصرونو اشغال امریکایې سرتیري د «. چې ښار زموږ تر ولکې الندې دی

کې پوځیان  ( ورځو په جریان۱۹. د )خو د کنترول په برخه کې بریالي وومو

ره مخته والړه یانی نصریه، نجف او کربال  یې تر ولکې الندې ت( کیلوم۵۰۰)

راوستل. په همدغه وخت کې د امریکا د دفاع وزارت اعالن کړل چې تر اوس 

( امریکایي سرتیري دي. یوازی د عراق د معلوماتو ۸۵پوری د جګړې تلفات )

ژیم ګټونکی دی. بله ورځ وزیر، سید ال صحاف نړیوالو رسنیو ته ویل چې ر

یي خبری کنفرانس جوړ کړ او اعالن یی کړل چې امریکایان به تسلیم شی او یا 

ړی د و رسنیو نوموزبه په خپلو ټانکونو کې وسوځي. په همدی خاطر لویدی

. دا د معلوماتو د وزیر وروستنۍ کنفرانس و، بله ونوموی مسخره علی په نوم

 .ينو په الس کې ولویدړیوالو ځواکوورځ ټول بغداد د ن

نه کوالی شوای چې په دغه  هد ډنمارک پوځي مرسته تر اوبو الندې کښتی و

ورسیده  بیړنۍ جګړه کې مرسته وکړی. د ډ نمارک مرسته هغه وخت سیمې ته

. تقریباً د کښتۍ سلو تنو کارکوونکو په ډیر لوړ چې جګړه پای ته رسیدلی وه

، ( کیلومتره وه، ځان ورساوه۱۴۰۰۰) سرعت د ډنمارک څخه بحرین ته چې

چې صدام  داسی وخت کې وخو د کښتۍ رسیدل د کویټ او عراق سرحد ته په 

. په سفر کې د کښتۍ کارکوونکو وویل چې وحصین د واک څخه لیری شوی و

موږ ته لویه خطره دا وه چې د الرې په اوږدو کې یو خطرناکه په ویښتانو پټ 

په کښتنۍ برخه کې پټ و. دغه لړم د کښتۍ د لړم کښتۍ ته ننوتی و او د کښتۍ 

. د کښتۍ مسولینو د ټولو کب وه کړی وځ کې ډار رامینځتنکارکوونکو په می

خوندی  ېیرارویدلي تر څو د عراق د تیلو ذخ نیونکو کښتیو راډیویې خبري

کړی. د ډنمارک د جنګې او تر اوبو الندی کښتیو ګډون سمبولیک وو ځکه د 

چې موږ د امریکا مالتړی  ندې رپیدی او دا په دی مانا وهبا ډنمارک بیرغ ور

 و.یو

د دیرشو کلونو وروسته جورج بوش په جټ الوتکه کې الوتنه وکړه او د الوتکې 

زکال د می په لومړی نیټه جورج بوش د امریکا د  ۲۰۰۳اداره یي هم کول. د 

ندي ځله یي زیات پر لویه )هنګار( کښتۍ با ۵۰۰مجرب پیلوټ سره چې تر 

 ، کښینستی و، د هغه په څنګ کې کښینستی او الوتنه یي وکړه. جیټ الوتکه
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 بی ۳ای ـ 
4۱۸

. لومړی الوتکې ته د پیلوټ په واسطه په کافي اندازه ارتفاع وه 

یل کې ورکړل شوه، وروسته یې جورج بوش ته د الوتکې اداره ورکړه. په پ

بڼه واخیستل. الوتنه د خو وروسته الوتنې عادی  الوتنه لږ څه غیري منظمه وه

ل کله چې د بوش په واسطه الوتکه هنګار کښتۍ ته رانژدی شوپر سر و سمندر

شوه نو پیلوټ دوباره د الوتکې اداره په خپل الس کې ونیول او الوتکه په ارام 

د الوتکې څخه  کله چې الوتکه کښینستل، جورج بوش .شوه ډول پرکښتۍ کښینول

و او د سرتیرو سره یې ستړی مه شی وکړه.  د په پیلوټی دریشی کې راکوز ش

 وتنه د بری د جشن په مناست وشول.بوش ال

تر لس میاشتي خدمت وروسته د نړۍ غټه هنګار کښتۍ د کلفورنیا په ساحل کې 

تم شول او نړۍ ته د امریکا د پوځي قوت د سمبول په ډول ښکاره شوه. بوش 

کارکوونکو سره یې  ۵۰۰۰چې د الوتکې څخه راکښته شو، د هنګار کښتۍ د 

روغبړ وکړ او د دوی د کامیابه عملیاتو ستاینه یې وکړل. وروسته بوش وینا 

زموږ عملیات په عراق کې پای ته » وکړل او په ښکاره ټکو یې وویل: 

موږ او زموږ ملګرو په جګړه کې بری ته ورسیدلو اوس نو د دی « ورسیدل.

او بیا رغونه وکړو. دغه خبري وخت رارسیدلی دی چې په ګډه امنیت تأمین 

د جګړه  : بوشتلو په ډول پای ته ورسیدلي. )ژوروسته پر بوش باندې د بم د ویش

خو د عراق ولس تر اوس پوري د جګړو په لمبو  اعالن کړی وه پای ته رسیدل

خو په  د افغانستان جګړه ختمه اعالن کړه کې سوځي. همدا شیبه بارک اوباما

 ونو څو چنده ډیر زور اخیستی دی.(کلونو په پرتله وژافغانستان کې د تیرو 

په راتلونکو میاشتو کې بریدونو او جګړو کرار کرار په عراق کې زور اخیستی 

. وروسته جورج وچې پایله یي د عراق له پاره د ډیرو کلونو جګړه ایز حالت شو

پر بوش هم اعالن کړل چې دا ستونزمنه  او نه حل کیدونکی دنده وه. د رژیم 

خو اړینه وه چې ارامي او امنیت تأمین شی.  ووداخل ال تر اوسه برید شوی نه 

د بوش په وینا کې په احتیاط سره وویل شول چې باید ډیموکراسۍ مطمینه شی 

سته ومنل او هیواد بیا ورغول شي خو پوځي بري السته راغلی دی. بوش ورو

ا کې په ټینګار وویل خو د هنګار د کښتۍ په وین چې دغه جګړه یوه غلطی وه

 القاعدې تر مینځ ټینګې اړیکې وي.چې د صدام د رژیم او 
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 هې ځالګۍ )د امن کور( مې ورانه کړالقاعد د جورج بوش په وینا کې وویل چې

. ترهګر به اوس خطرناکه وژونکو وځکه صدام حصین د القاعدي ثابت ملګری و

مینځه یووړ. بوش  وسلو ته الس رسی پیدا نه کړی ځکه د دوی دوست مې له

غوښتل چې په هیجاني وینا او د السونو په ښورولو ثابته کړي چې دی رښتیا 

وایي خو د وژونکو وسلو او یا هم د صدام حصین اړیکې د القاعده سره یي کومو 

او وینا یي درواغ  موجود نه وو : اسناد)ژ واسنادو ته اشاره نه کولشواهدو ا

 (.وه

استرالیایي پوځیانو څخه مننه وکړل چې په جګړه بوش د انګریزي، پولنډي او

خو د ډنمارک د پوځي مرستې یادونه  ې د امریکا تر څنګ برخه اخیستي وهک

یي ونه کړه. پردغه موضوع لږ وروسته د ډنمارک صدراعظم تبصره وکړه او 

چې پورته هیوادونو په  ارک د مرستې نه یادولو دلیل دا وویي ویل چې د ډنم

ې برخه اخیستی وه. مګر سره د دی د ډنمارک حکومت ډیر ځمکنۍ جګړه ک

، ځکه د ډنمارک صدراعظم وي حالت کې وناامیده شو. د جګړې مخالفین په دفاع

اندرس فوک غاسموسن یوه اونۍ تر جګړې وروسته وویل چې دی غواړي د 

عراق جګړه په ایدیالوژیکه جګړه بدله کړې. دډنمارک صدراعظم په غیری 

« بیرلینګس ټیدنده» نمارک په یوه ورځپاڼه طبعي ډول د ډ
4۱۹

زکال  ۲۰۰۳د  

( نیټه په یوه اوږده لیکنه کې تر )دا څه ګټه کوي؟( سرلیک الندی ۲۶د مارچ پر )

بازار پاسپورت او راتلونکي د امریکا سره په ټکر کې نه ټاکل  ولیکل: د ګډ

سولیت او د ډنمارک مکیږي. وروسته صدراعظم د امریکا څخه په شدت دفاع 

د ازادی تر بیرغ الندې ژوند وکړو یوازې . موږ نه شو کوالی چې یي بیان کړی

او نور د ازادۍ او سولې له پاره وجنګیږي. دا د ډنمارک د راتلونکي له پاره 

. که موږ په جدي توګه د ډیموکراسي ارزښتونو ته درناوی لرو نو موږ ه وهاړین

 ل متحدینو ته ورسوو.لږه مرسته خپهم باید تیار اوسو چې خپله 

پریکړه د ژور سنجش پر بنسټ وشول چې د ډنمارک د اوږدې مودې امنیتي 

. صدراعظم وپوښتل چې کومه پیښه وشي ووت په نظر کې نیول شوی سیاس

څوک د ډنمارک امنیت تضمینوی؟ ایا جرمني او که فرانسه؟ خپله یي ځواب 

مریکا ښه ډول د شمالي ا ورکړ، نه. خو اشاره یي وکړه چې د ډنمارک امنیت په

 په واسطه تضمین کیدالی شی.

                                                           
4۱۹Berlingske tidende -  
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وروسته صدراعظم په جدي ډول د اپوزیشن په مقابل کې د ډنمارک بهرنی 

 ي.سیاست تشریح کړ

چې څرګنده کړو چې غواړو په چوپه خوله د اروپایي  دا زموږ په وینه کې وه» 

ل پوري کا ۱۹۴۵زکال څخه تر  ۱۸۶۴. د وغټو قدرتونو غوښتنو ته غوږ شو

چې موږ همیشه د خپل ګاوندي لوی قدرت هره  حالت دغه ډول دوام درلودي

خبره او غوښتنه اوریده او ځان مو ورسره عیارولو.  پایله یي دا شوه چې په 

خالف د جرمنانو هر څه منل  په د خپلو غوښتنولومړی نړیوالې جګړې کې موږ 

ښته کتل د جرمنانو سره مو او په دویمه نړیواله جګړه کې خپل هیواد ته بي ارز

همکاري پیل کړل. صدراعظم عالوه کړل چې د سړې جګړې په موده کې هم 

چې لږ یا ډیر غیری فعال سیاست  د خلکو هیله دا وههمدغه ډول وو. زموږ 

ولرو او ځان د کمونیستي اتحاد شوروي او وارسا تړون د سیګنالونو سره عیار 

 کړو.

ی سیاست و چې سوسیال ډیموکراټانو، کیڼ لیبرال په اتیایمو کلنو کې یو دردونک

او ټولو کیڼ اړخو ګوندونو د وخت ځان ساتي )محافظه کاره( حکومت اړ ایستي 

چې په ځینو مهمو ټکو کې د ناټو خالف ودریږي. دا پریکړه چې موږ په نړیوالو 

موضوعاتو کې د متحدو هیوادو سره ګډون کوو، په حقیقت کې د هغه سیاست 

 وه وړنه ده چې موږ به په غیري فعال ډول ځان عیارولو. موږ څرګندپر ضد ک

چې موږ نور د غیري فعال سیاست سره مخه ښه کوو. موږ ښکاره کوو چې 

ډنمارک تیار دی چې د مهمو ارزښتونو څخه دفاع کوي او پوځي مرستې کوی. 

 ه نړیواله پرده کې راښکاره کیږي.دا څرګندوی چې ډنمارک مخته ځي او پ

ه اوږده لیکنه د صدراعظم لومړنۍ جدي بغاوت و چې په دقیقه توګه یي د دغ

 ي.پوځي مرستې په بڼه ښکاره کړ

اندرس فوک غاسموسن غوښتل چې ډنمارک په ښکاره ډول په نړیوالو 

موضوعاتو کې چې نړی د ثبات لوري ته خوځښت ورکوی، ګډون وکړی او 

 ید په عراق کې دایمي سوله راولي.با

خه یې د پوځي هم همدغه ډول مفکوره درلوده چې د ډنمارک څ امریکایانو

 مرستې غوښتنه وکړه.

اندرس فوک غاسموسن ځان » موګنس لویکه ټافټ په خپل خاطرو کې لیکي: 

تیرې د عراق جګړې ته ولیږي. زما یادیږي چې د بهرنیو رس ۱۵۰۰تیارولو چې 
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زموږ سره  چارو وزارت یو مهم شخص په لفت کې راته وویل چې خدای دی

 «و.مرسته وکړی چې موږ به په منځني ختیز کې یو لوی قدرت شو

 ۱۵۰۰چې په دومره لږ وخت کې  و. پوځ تیار نه ولې پروسه پیل شوهیوه پیچ

سرتیري جګړې ته تیار کړي او بله ستونزه دا وه چې د دغومره سرتیرو له پاره 

چې  اندیښنه کې وه رت کې لوی مشران پهبودجه نه وه. د بهرنیو چارو په وزا

صدراعظم ته د جګړې ډیر شوق پیداشوی دي، پرته له دي نه چې سیاسي 

غبرګون یي په نظر کې نیول شوی وي. په اپوزیشن کې هم بیلوالی ښکاریدي. 

او یو بل  پاول نیوروف غاسموسن ،د سوسیال ډیموکراټانو پخواني صدراعظم

 وښي اړخو د نظر مالتړي وي. دوي د و مالتړ وښودنلوړ چارواکی د امریکایا

چې باید د امریکایانو تر برید  ياو پر سوسیال ډیموکراټانو یې فشار راوړ

خو د هغه وخت د سوسیال  ړ وکړی.توروسته په عراق کې د پوځي عملیاتو مال

ډیموکراټانو مشر موګنس لویکه ټافټ د دی مفکورې سره مخالف و. نوموړی 

 ووده، مګر په ګوند کې داسې کسان ورلدنه  د جګړې سره عالقهوایي چې ما 

چې هیله یي د حکومت سره نژدیوالي وو ځکه د دوي په آند په عراق کې 

  بریالیتوب تر سترګو کیدي.

د سوسیال ډیموکرټانو د مشر او په ګوند کې د جګړې د مالتړو تر مینځ په شدت 

ې د رخالف د جګړنظریات تبادله شول. د دي خطر و چې د مشر د نظریاتو ب

ي. په دغه شیبه کې د سوسیال ډیموکراټانو مشر د سوچ کولو پیل سره موافقه وش

 له پاره وخت وغوښت.

د جګړې د پیل له پاره رایه موګنس لویکه ټافټ وایي چې موږ پوهیدلو چې 

ورکوونکي ډیره کې دی، د ډنمارک سرتیري به حتماً د عراق جګړې ته ولیږل 

وع تر بحث الندې ونیول، د سرتیرو په شي. موږ په ګروپي غونډه کې موض

 خاطر مو پریکړه وکړه چې د ډیر سیاسي اختالف څخه به ډه ډه وکړو.

ټریبورګ مني چې بحثونه ډیر جدی د سوسیال ډیموکراټانو یو مهم غړي جان 

ول نه وه. یکړه د یوې پیالې د چایو په ډ. د موګنس لویکه ټافټ له پاره پرو

ف و. خو جان ټریبورګ اوس هم وایي چې زما په نوموړی د پریکړې ډیر مخال

دا ډیره مهمه وه چې د ډنمارک موقعیت د بهرني سیاست په لیدلو سره په سم آند 

او موږ په فعاله توګه د لویدیزو هیوادونو په پوځي فعالیتونو کې  يځای کې و

 .ود پاڼې په وروستي برخه کې نه شوموږ باید  .يګډون درلود
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د سوسیال ډیموکراتانو مشر تسلیم شو خو په بدل کې په ډیر پایله دا شوه چې 

جدیت هڅه کوله چې د ډنمارکي سرتیرو شمیره لوړه نه شي. د نوموړي د هڅو 

 ه.شو( تنو ته راکښته کړ۳۸۰په پایله کې د ډنمارک د سرتیرو شمیره و )

( وشوه. یوازي یو موټي ۱۵د می په ) زکال ۲۰۰۳پریکړه په لوی اکثریت د 

ګوندونو  ودغو فه رایه ورکړه.لاو کیڼ لیبرال ګوندونو مخا سوسیالیست لست،

چې د ملل متحد له لوري د سوله ساتو )یا د ثبات راوړلو  يدلیل وړاندی کړ

قواوي( غوښتل شوی نه دی. دغه موضوع د یو موټي لست یو وتلي غړي د 

شوی  پارلمان په لومړی غونډه کې چې د عراق د جګړې د پیل په تړاو جوړه

همدا ډول د جګړې موضوع د ولس لخوا ارزول شوی نه ده  وه، وړاندی کړل.

هر څوک چې د جګړې د پیل سره مخالفت ولري، موږ د اشغالګرو په نوم 

  یادوي.

، که څه هم د ملل متحد پریکړه نه شته يسوسیال ډیموکرټانو دلیل وړاندي کړ

ږ د اشغالګر قوت په توګه خو بیا هم د خلکو د حقوقو په پام کې نیولو سره مو

همدغه دوه ټکې چې دملل  دنده لرو چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلو.

متحد پریکړه نه وه او د اشغالګر قوت موقف د دي باعث شول چې کیڼ لیبرال 

 .يګوند د ډنمارک د ګډون سره بیا هم مخالفت وښود

ن د بحثونو په غونډه کې نیلس هیلویګ پیټرسن د پارلما ،مشرګوند  سوسیالستد 

د جګړې مخته وړونکي او اشغالګر  په لویه کچهوویل چې ډنمارک همدا اوس 

خو وعده یي وکړل، کله چې د ملل متحد پریکړه وشي چې په  .ی ديقوت شو

 هم پریکړه ومني.به عراق کې باید مرستې وشی نو کیڼ لیبرال ګوند 

فقط د امنیت او ثبات ټینګول په پریکړه کې حکومت داسې اټکل کولو چې دنده 

چې په عراق کې به امنیت او ثبات ټینګ کیږي د اړو  بیان شوهدی. دنده داسې 

خلکو سره مرستې د قانون پیاده کول او د بیا رغونې له پاره الر هوارول وی 

تر څو د انتقالي )لیږد( حکومت له پاره شرایط برابر شی. په تأ کید وویل شول 

 ې پای ته رسیدلی ده.ړه په عراق کچې جګ

ولې وویل شول چې حاالت جدي دی، د څارګرې ادارې د ارزونې له مخی د 

خو  ډنمارکي سرتیرو په مقابل کې د مخالیفینو د بریدو کچه منځنۍ وبلل شول.

په ارزونه کې کوم دالیل او جزییات بیان شوی نه وو چې دغه ارزونه به څه 

 رامنځته کړي.
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انګریزې پوځیانو سره په بصره کې چې د عراق په ډنمارکي سرتیري باید د 

. د ډنمارکي سرتیرو ځای پر ځای کیدل شيجنوب کې قرار لري، ځای پر ځای 

ناڅاپې نه وه. د پوځ لوی درستیز د پخوانی تجربې څخه ګټه واخیستل. نوموړی 

ډنمارکي سرتیرو د بصرې  ۳۰۰وخت کې یادونه وکړه چې د لومړی برید په 

. نو په دغه وخت کې لوی درستیز پالن په نوی وملیات کړی وپه سیمه کې ع

  .یفورم وړاندی کړ

ښودلي ده، کله زما تجربې  و سرهد سیاستوال» ز وایي چې: د پوځ لوی درستی

چې دوی مخکي  یوه ستونزه معرفي کړي، په ټولیز ډول دوی ورته د هوکي 

کلیدي پریکړه  شي.رامخته سر ښوروي. نو ځکه ورته اسانه ده چې په بله بڼه 

 په بصره کې د انګریزانو سره وي. دا وه چې ډنمارکیان

د پوځ مسلکي تجربې ښودلي ده چې د انګریزانو سره ګډ کار تر امریکایانو چې 

ځانګړی وځ لوی درستیز ، خو د پپوځ یی لوی او ځان غوښتونکي دي، اسانه دی

 سیاسي مفکوره هم درلوده. 

چې زه هغه وخت او اوس هیڅ شک نه لرم چې اوس د پوځ لوی درستیز وایي 

. کله چې انګریزان زموږ سره ملګري وی نو موږ انګریزان مخته ټیله کوله

 چې امریکایان درستي الرې ته برابر کړي. نګریزان زموږ د ویاند دنده لريا

ډنمارکیان ډیر خوښ وی چې موږ د توني بلیر او انګریزانو سره واوسو تر دی 

 و او بوش سره واوسو.چې د امریکایان

وال نه ورباندي درستیز ته دا دریمه مهمه موضوع وه چې سیاستوځ لوی د پ

پوهیدل. لوی درستیز ارزونه وکړه چې په څه ډول ډنمارکي سرتیري د عراق د 

 اشغال نه وروسته ځای پر ځای کړي تر څو مرسته وکړای شي.

ږ نه پوهیدلو چې د د پوځ لوی درستیز خپلو خبرو ته داسي دوام ورکوي: مو

متحدینو پوځونه به اوږده موده په عراق کې پاتیږي. ایا موږ د مسلکي سرتیرو 

؟ نه، موږ غوښتل چې د دوي یوه وپه توګه نه غوښتل چې د دوي یوه برخه شو

برخه اوسو. خبره دا وه چې د اشغال د اصلي پالن مطابق موږ انګریزانو ته یو 

شو کوالی چې د اړوندې دندې تر عهده  تشه پریښودله ځکه دوی یوازي نه

 .و ته هم یوه تشه ګڼل کیدهو هم دا ډول زموږ مشرانو او سیاستوالووزي ا

په پوځ کې مخالف ګروپ ته ښه موقع په الس ورغلل. په پوځ کې هغه جنجال 

زکلونو کې داسې یو منظم او تیار پوځ غوښتی  ۱۹۹۰غوښتونکي ګروپ چې په 
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صورت کې باید د مځکې په ټوله کره کې جګړې ته چې د ډیر بیړنې خبر په 

تیار اوسي خو دغه پوځیان همیشه د دیوال یانی ممانعت سره مخامخ کیدل. د 

سړې جګړې د وخت مشر پوځیان د دفاع وزارت په مشرتابه کې زاړه شول او 

سرحداتو څخه دفاع وکړای شي، دوي هر وخت غوښتنه درلوده چې د ډنمارک د 

د عسکري مکلفیت عصري وسایل په اختیار کې ولري او هم او قشلې  مجهزې

 قانون شتون ولري.

او د دوي له پاره دا مهمه وه چې  وي پوځي نسل مشرتابه ته رسیدلي وواوس ن

راعظم وینا چې سیاسي شرایط برابر دي چې په پوځ کې اوښتون راشي. د صد

عظم په وینا کې تیاری ولري، ډیره اغیزه درلوده. د صدرا پوځ باید جګړه ایز

څرګنده شوه چې نور بی کاره پوځ باید په فعال پوځ بدل شی تر څو ډنمارک د 

خو د داسې پوځ جوړول ډیرو پیسو ته  نړیوالو په سترګو کې ځای پیدا کړي.

 . ل چې ورباندې بریالی نه شوواړتیا درلود

ې زکال د اپریل په میاشت کې جوته شوه چې پوځ د امریکا غوښتنه چ ۲۰۰۳د 

سرتیري د عراق جګړې ته تیار کړي، بشپړ کړالی نه شوای، سره  ۱۵۰۰باید 

 د پارلمان بشپړ مالتړ ورسره وو. د دي چې

( میلیارده کرونه وه چې یوازي یي کوالی ۱۸،۵د دفاع وزارت کلني بودجه )

تنه پوځیان ولیږي سره د دي اضافه دري  ۱۰۰۰شوای د عراق د جګړې له پاره 

( زکلنو په  ۲۰۰۴ـ  ۲۰۰۰پوځي دندو له پاره د ) نړیوالود  میلیارده کرونه

داسې ښکاریده چې اوس د پوځ د بدلون له  .وو دوران کې پوځ ته ورکړل شوي

. د يپاره شرایط برابر دي سره د دي چې جنجالي ګروپ بشپړ باور نه درلود

 د پوځ لوی درستیز قانع شوای وای.دی کار له پاره باید تر ټولو مخکي 

 .وی درستیز وایي چې زما سره هم د پوځ د مډرن کولو سوچ ولو

ځکه سیاستوالو غوښتل چې  يزکال کې سیاسي جوړښت بدلون وکړ ۲۰۰۱په 

 کې وي.واک  داسې ګټه واخیستل شی چې د ولس په و څخهپوځې وسایلد 

لوی درستیز وویل چې د نړیوالو کړکیچنو له پاره د پوځ د ځانګړي ټولګي څخه 

د وخت د  نه ښه نظر و خو د پوځیانو تخنیکي وسایل او زده کړېګټه اخیست

 .غوښتنو سره برابرې نه وو
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درستیز  ( نیټه رغنده غونډه جوړه شوه. د پوځ لوی۱۶زکال د جون پر ) ۲۰۰۳د 

په غونډه کې شاوخوا وکتل او د هر مشر څخه یي بیلې بیلې پوښتنې وکړی د 

درستیز پوښتنو ټول ناست  ی؟ د لویبیلګې په توګه دغه سند چا السلیک کړی د

 د پوځ مشران وارخطا کړل.

مشر پوځیان وهڅوي چې په  د لوی درستیز موخه د پوښتنو څخه دا وه چې

د  غه یاداشت چې د لوی درستیز سره وه چاپیلایر کې بحثونه وکړی. پرانیستې

هغه څخه یي سختي پوښتنې یوه په بلې پسي طرح کولي. د پوځ یو بل لوړپوړي 

جنرال غوښتل چې د لوي درستیز د پوښتنو ځوابونه ووایي خو لوی درستیز هغه 

چوپ کړ ځکه د لوي درستیز موخه دا وه چې د پوځ ټیټ رتبه مشران وهڅوي 

چې د موضوع په اړوند نظرونه څرګند کړي. لوی درستیز د ټولو پوځیانو څخه 

په یوه خوله د وپوښتل چې د وړاندی شوی رپوټ په اړوند څه نظر لري؟ ټولو 

تایید ټاپه ووهله او د دوي په آند تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا ډول 

د یاد داشت د محتوي په اړوند لوی درستیز  بدلون په پوځ کې د مالتړ وړ دي.

» : ز د مالتړ وړ نه ده چې ویل شوی وهڅرګنده کړه چې یوه ماده د لوی درستی

درو میاشتو ته را ټیټه شي چې د زیاتو  د مکلفیت دوره دي د نهو میاشتو څخه

خو لوی درستیز بیا په تکرار په غونډه کې وویل « لګښتونو مخه ونیول شي.

غونډې د شپې تر ناوخته دوام  چې د دغې مادې سره په کلکه مخالفت لری.

نژدي  وچې وروسته لوی درستیز غونډه پای ته ورسول خو د خپلو دو یوکړ

 دوي یي وپوښتل چې پوهیږی، څه د السه ورکوی؟ جنراالنو سره کښیناست او

 وښورولو. وی د هوکي سرد

اړولوڅخه ډه ډه کوم ځکه د لوستونکو د دلچسپي وړ ببرخو د ژمحدودو د ځینو 

 نه ګڼل کیږي.

د فرانسي په  زکال د وړی د رخصتي څخه چې ۲۰۰۳د وخت صدراعظم په 

بیا هم د عراق موضوع ، بیرته ډنمارک ته راګرځید خو جنوب کې تیره کړی وه

ارکي په رسنیو کې توده وه. نوموړی د بیالبیلو ورځپاڼو اووروسته د دوو ډنم

 تلویزیونونو سره مرکې وکړي.

خو  د عراق د جګړې بنسټیز دالیل د بحث اصلی موضوع وپه همدي وخت کې 

په دغه وخت کې څرګنده شوی وه چې صدام حصین اټومي وسلې نه درلودي. 

څلور میاشتي وروسته بیا هم څرګنده شوه پلټونو اوتر نسکورولو د صدام حصین 

 چې هیڅ ډول د عامه وژنې وسلې په عراق کې شتون نه لری.
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او صدراعظم هم ورباندی  خو هغه دالیل چې عراق ویجاړوونکي وسلې لري

 ؟ېټینګار کولو، نو هغه څه شول

چې دا پټه  دغه انتقادي پوښتنه د صدراعظم نه خوښیدل خو صدراعظم ومنل

خو ما  ویل د جمعي وژونکو وسلو درلودل وخبره نه ده چې زموږ اساسي دال

خپله یو شمیر نور دالیل هم درلودل. باید ووایم چې تر اوسه پوری ژر ده چې 

  ووایو چې ویجاړونکي وسلې په عراق کې شتون نه لری او پلټنې دوام لري.

ویل: داسې و ص کړی وی،عظم د نیوکو څخه ځان خالد دی له پاره چې صدرا

ایا دا اړینه ده چې پر دی وخت ضایع کړو چې عراق د جمعي وژولو وسلې 

کسان څه غواړي؟ ایا غواړی چې صدام حصین پر واک پاتې  لری که نه؟ دغه

خو زه پوهیږم چې ځواب نه دی نو ووایاست چې د اوسني واقعیت له پاره  وای؟

لیری شو، زامن یي ووژل شول. څه وړاندیز لری؟ صدام حصین د واک څخه 

چې د عراق نوی حکومت جوړ کړو چې موږ امید لرو، یو  واوس کوالی شو

ځته شی چې د خپلو ګاونډیانو سره به په ننوی موډرن، خپلواک عراق به رامی

زکال پیل دی خو د عراق  ۲۰۱۴: اوس د ړي. )ژژوند وک کې سوله او امنیت

خپل منځي جګړو کې د السه ورکوي  ولسونه هره ورځ په سلګونو ځوانان په

  او هیواد یي په ویرانه بدل شوی دی او ال خو دوام لری.(

په وروسته مرکو کې د صدراعظم ویناوي تکراري وي. د ولس په وړاندي 

خه یی تکرارول چې صدام حصین د واک څاعتراف نه کولو. یوازي دا ادعا 

او هم د څیړنیز  نه کاوه د د پریکړه لیک درناوی ییلیری شو ځکه د ملل متح

 هیت سره یي په څیړونو کې مرسته نه کوله.

صدراعظم د پولیټیکن ورځپاڼې ته وویل چې دا موضوع تیوریکي بحث دی چې 

د واقعیتونو سره همږغې نه لري. دا موضوع کیدالی شی په رسنیو او پارلمان 

ځانګړی  و ته دکې د بحثونو له پاره ډیر وخت ونیسي خو د هیواد عادي خلک

 پاملرنې وړ نه ده.

 د جکړې د پیل کولو بنسټیزه موضوع په عراق کې د ټول وژونکو وسلو شتون

نو ځکه صدراعظم په وروستیو  يل نه درلودد ډنمارک  په پریکړه کې رغنده رو

خو په امریکا او انګلیستان کې همدغه  کلنو کې د دغه بحث څخه ډه ډه کول

 بحثونه تاوده وه.
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ه نظره نور دغه ډول بحثونه چې عراق اټومې، بیالوژیکي او یا د صدراعظم ل

، د او یا د القاعده سره یې اړیکې درلودي خوځښتناکه کیمیاوي وسلې درلودي

او  يسره د دي چې دا بحثونو په شدت دوام درلودورځي واقعیتونه نه ګڼل کیدل 

. خو هم دلیل ویل کی دی چې ډنمارک باید په جګړه کې ښکیل شوی نه وای

په دا ډول بحثونو کې ګډون نه  نو ځکهصدراعظم په دی اړوند هر څه ردول 

چې په دا ډول غونډو  توني بلیر او بوش اړ ایستل شوی ووخو برعکس  هوکا

 کې ګډون وکړي او پوښتنو ته ځوابونه ووایي.

تنه د وسلو کار پوهان وګومارل چې اټومې وسلې په عراق  ۱۴۰۰امریکایانو 

 ۲۰۰۴د  ه یي هیڅ ونه موندل.تتر شپږ میاشتو پلټونو وروس کې ومومي خو

( نیټه امریکایي څیړونکي ګروپ اعالن کړل چې په عراق ۷زکال د اکټوبر پر )

کې کې ټول وژنې وسلې شتون نه لري. خو یو کال مخکې د مارچ په میاشت 

 راق په همدغه پلمه اشغال شوی وو.ع

ي کې لیکلي دی چې دا خبر د امریکا زکال په خپل بیوګراف ۲۰۱۰جورج بوش په 

او زما بوش پر مخ یوه داسې درنده څپیړه وه چې پر موږ باور یي ډیر زیانمن 

زما )بوش( په څیر  . دا چارې د امریکا د ولسونو باور ډیر زیانمن کړ.یکړ

چې اټومې وسلې ونه موندل  وهیڅوک دومره زیات اندیښمن او په قهر نه و

یدا شول او هرځل به زړه بدي زیاتیدل چې سوچ به مې شوی. ما ته زړه بدی پ

 وکړ چې ولې ما دا کار وکړ او اوس هم دوام ورکوم.

توني بلیر په خپل کتاب )یو سفر( په نوم لیکلي دی: زه پوهیږم چې خلک ما ته 

په سپکه سترګه ګوري. زه پوهیږم چې ولې ولسونه داسې نظرونه لري، ځکه 

متحد د پریکړو د عملي کولو او د اټومي وسلو د  موږ په عراق کې جګړه د ملل

له مینځه وړولو له پاره پیل کړل خو اټومي وسلې و نه موندل شوي، که څه هم 

 ق بشپړ کنترول په الس کې واخیست.موږ پر عرا

خو بیا هم توني بلیر په خپل کتاب کې لیکي چې جګړه اړینه وه، کیدای شی 

متحد بندیزونه لیري کړي وای دوباره  صدام حصین وروسته تر هغه چې د ملل

به یو یي په کیمیاوي، بیالوژیکي او اټومي وسلو په جوړولو پیل کړي وای. دا 

: دا خبره ځکه د واقعیت څخه لیري ده چې د هستوي وه. ) ژ لنډ مهاله دریدنه

وسلو جوړول مقدمات غواړي که دا چاره یي مخته وړالی نو لږ تر لږه اثار یي 

 شوی وای.( باید موندل
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دټولو ستونزو کړه خو ړه وجد وړي غونډه  ګوند لیبرالد د ډنمارک صدراعظم 

ی وویل چې ځواب یی په یوه سندره ووایه چې )پالر د کار څخه راغي او دا ی

 ایا صدام بیا غواړي؟(.

رک صدراعظم په دغه ورځ د ډنما زکال وه ۲۰۰۳/ اګست /  ۲۹بله مهمه نیټه 

وونکي وینا وکړل په دغه وینا کې خپل ایډیالوژیکي هڅ اندرس فوک راسموسن

. دا هغه ورځ يبنسټ د نوي جګړه مار قدرت )ډنمارک( په اړوند ځانګړی کړ

د دوهمې نړیوالې لیزي جشن ( ک۶۰د )د جرمنانو څخه د ازادی چې ډنمارک  و

جګړې په جریان کې نیولی و. صدراعظم د ازادي د الري مبارزینو ته وینا 

ظم د خپلې وینا په اړوند د خپلو دو مشاورینو سره مشوره وکړه، صدراع کول.

صدراعظم د خبرو  هغوی ورته وویل چې موضوعات باید سره ګډ نه کړی. د

 .يموږ په عراق کې بری تر السه کړ چې اصلې ټکې دا و

حکومت پالیسي چې د  د د ازادي په دغه ورځ صدراعظم د ډنمارک د وخت

وغا څخه کار کولو، وغانده او په بدل کې د هغه وخت جرمنانو سره یی پرته د غ

سره په مخالفت کې د ازادي جنبش ډیر وستایه. دا یي هم وویل چې د جرمنانو 

کله کله کیدای شی چې یوه پریکړه قرباني وغواړي خو مهمه داده چې د ازادي 

او ډیموکراسۍ څخه په هره بیه چې وی، باید دفاع وشي. دغه دلیل و چې موږ 

تر څو د عراق خلکو ته ازادی  يعراق پر ضد په جګړه کې ګډون وکړد 

 ورکړو.

 وپه عراق کې ستونزې ځکه ډیرې وی چې امریکایانو د صدام د لیري کول

ن په اړه د افغانستاته موضوع  : ورتهي. )ژوروسته کوم ځانګړی پالن نه درلود

 (. پلمه لټول کیږيهمدا ډول 

د امریکا د ولسمشر مرستیال
4۲۰

دی څخه چې عراق ک چیني مخکې له دی  

به د او د مال تړو هیوادونو پوځ . زموږ امریکایي سرتیري اشغال کړی ویلي و

عراقیانو لخوا په خوښي او ازادي ورکوونکي پوځ په ډول اسقبال شي. زموږ د 

 ونظریاتد د ولسمشر د مرستیال  سرتیرو شتون په عراق کې د میاشتو خبره ده.

یر د مرستیال پاول ولوفویټزد دفاع د وزمالتړ 
4۲۱

ویل ي. نوموړی به کید لخوا 

                                                           
4۲۰Dick Cheney -  
4۲۱Paul Wolfowitz -  
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زکال د اګست په میاشت کې دوبار  ۲۰۰۳سرتیري به د  ۳۰۰۰۰چې زموږ 

مګر د اګست په میاشت کې د سرتیرو واقعي شمیره تر  کورته راستون شي.

وه. د بوش حکومت د اقتصادي ستونزو وړاند وینه نه وه شتنو زیاته  ۱۳۰۰۰۰

پاول ولوفویټز وویل  ،ګرس په غونډه کې د دفاع د وزیر مرستیالکړي. د کان

په دغه خاطر د امریکا مالیه  لګښت ورکوالی شي. د عراق د بیا رغونې تیلچې 

خو د عراق تیل دومره لږ شول چې د لوړو  .يورکونکو هیڅ ډار نه درلود

 .کولو د عهدې څخه وتالی نه شوایلګښتونو د ور

ریکایانو د عراق د بیا رغونې له پاره منظم پالن نه دا ناڅاپې نه وه چې ام

دا چاره اګاهانه وه. جورج بوش او د نوموړي نژدي مشاورینو د ملي  .يدرلود

، و. د دوي په نظر دا یو غلط سیاست وبیا رغونې د اصطالح سره جوړ نه وو

 ځکه د امریکا پوځ ته ډیر يچې بل کلنټن د بالکان هیوادونو په اړوند عملي کړ

ښکیل وي نو ن اتمام شو. په بدل کې دوي غوښتل که په جګړه کې امریکای ګران

تان، عراق یا بل هیواد دا که افغانس بیړه داخل او ژر بیرته را ووزي.باید په 

زکال وروستۍ ورځي دی  ۲۰۱۳: دا خبره ځکه رښتیا نه ده چې اوس د وي. )ژ

ر حامد کرزي تر فشار الندې خو امریکایان په مختلفو ډولونو د افغانستان ولسمش

راولي چې د امریکا سره امنیتي تړون السلیک کړي تر څو امریکایان په 

خو وروسته نوی  افغانستان کې د پوځي اډو جوړولو اجازه تر السه کړي.

ولسمشر، اشرف غني د امریکایانو خوب رښتیاني کړي چې پایله یي د ټول هیواد 

 (په کچه خونړې جګړه دوام لري.

یا رغونې چارې باید په لوړه کچه نړیوالې ټولنې او محلي مشرانو ته پریښودل د ب

نو ځکه امریکایانو د پالن مهمې برخې د صدام حصین د له مینځه وړولو   شی.

. خو د کوبرا دوهم په نوم پوځي عملیاتو د وي دوي میاشتې مخکې جوړې کړي

خو نوی  )برخې( درلودي. میاشتي ولګیدلی. دا پالن درې فازه ۱۸تیاري له پاره 

مفکوره د صدام د چپه کولو وروسته د څلورم فاز په نوم ونومول شول. دا یو 

 د برید مهمه برخه ګڼل. وه چې امریکایانوضمیمه 

متقاعد جنرال جی ګارنر
4۲۲

زکال د جنوري د میاشتې په وروستیو  ۲۰۰۳د   

کې د هغه ګروپ مسولیت
4۲۳

بشري واخیست چې  بیا رغونه او کې په الس   

                                                           
4۲۲Jay Garner -  
4۲۳ORHA -  
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وروسته دوي څلورم فاز د مارشال پالن دوهم   مرستې یې کولي.
4۲4

نوم  په  

زکال د نازیانو تر سقوط  ۱۹۴۵چې امریکایانو په  یاد کړ. دا پالن هغه پالن و

. دا ځکه بوش په دغه نوم یاد کړ چې صدام حصین یي ی وووروسته عملي کړ

 د اوسنې عصري وخت هیتلر وبولي.

امریکایانو د  .رې کې داسی وه خو واقعیت دا نه وه تیوولې یوازې دا خبره پ

، خو جی ګارنر ی ووډیر کلونو په اوږدو کې د المان د جوړولو پالن جوړ کړ

ورځي درلودي چې د خپلو عملیاتو پالن جوړ کړي او یو سازمان  ۶۱یوازې 

ونیسي، د امریکایانو د پوځ  ی چې د امریکا د ادارو سره اړیکېرامینځته کړ

 پالن رامینځته شي.سم تر څو یو  همږغی کړیپالن  سره

د امریکا پوځ څیړنیز مرکز
4۲5

ډیر کلونه وروسته د خپل لومړي دوکلنو شتون  

چې سرلیک  يمخه راپور وړاندی کړ ۷۰۰په اړوند 
4۲6

. یې پوینټ دوه وو  

په دي رپوټ کې نیوکې ډیرې جدی وی. دلته د ګارنر د دوکالو دندې ارزول 

 ګنده شوه چې د ځینو ورکړل شوو دندو اجرأ ناممکنه وه. شوی وي. داسې څر

ره یجی ګارنر غوښتل چې د عراق د بهرنیو چارو متخصصین د پروژې س

 ،ن پاولیاړیکې ولري ولې رامز فیلډ د امریکا د دفاع وزیر نه غوښتل چې د کول

وزیر نفر دلته شمولیت ولري. رامزفیلډ دالیل ویل  د د امریکا د بهرنیو چارو

ې دلته به ډیرې پوښتنې رامینځته شي او ډیرې موانع به وي. په دغه خاطر چ

ګارنر اړ شو چې هر څه د ریښې څخه پیل کړي په داسې حال کې چې وخت 

 ډیر لږ و. 

نر او اړوند کسان یې په کله چې نړیوالو پوځیانو د عراق واک واخیست نو ګار

دوي باید دوهم مارشال پالن  .وټ کې ویکو
4۲۷

کیوین بینسن  له د ډګرواپه بیړ 

و سره جوړ کړی وای. په حقیقت کې د پالن د جوړولو له پاره چې مختلف نظریات

 ۲۰زکال د مارچ پر  ۲۰۰۳، رسمي اجازه د وې وایلیکل ششتون درلودي،  

                                                           
4۲4Eclipse 2 -  
4۲5Comat Studies Institute -  
4۲6Point 2 -  
4۲۷2Eclipse  -   
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وځونه د عراق تر پولې ور نیټه ورکړل شول. دا هغه وخت و چې نړیوال پ

 .واوښتي و

پراخه پوځي واحدونه وي چې ی شپږ میاشتي باید د پالن موخه دا وه چې لومړ

واک وچلوي، وروسته تر شپږ میاشتو باید امریکایان ټول واک د عراق مشرتابه 

ته وسپاري. وروسته تر دي په لږ کچه د امریکا او مالتړو هیوادونو پوځونه 

شتون ولري. نو ځکه باید د عراق پولیس وساتل شي چې نظم برقراره کړي. په 

چلند وشي چې ژر داسې کارمندانو سره ول په ملکي برخه کې د دولتي همدي ډ

تر ژره برق، اوبه او اړیکې )ټلیفون( فعاله کړي. په وروستی پړاو کې د عراقي 

 پوځ بی خطرې برخه وساتل شي چې د احتمالي دښمنانو سره جګړه وکړي.

 ګوند غړي محدوده شمیره د بعث د د دغې موخې د عملي کیدو له پاره یې یوازې 

د عراق یو شورا په ګډه  ړي لیري شول.یري کړل. په اعظمي ډول دوه سلنه غل

نوی حکومت  و میاشتو پوري د عراق دد امریکایي ګارنر ګروپ سره تر شپږ

او باید نړیوال د بیا رغونې په . اداره په الس کې  واخلي بایدي تر جوړیدو پور

. وړاندوینه نه ود مننې وړ و د کاغذونو جوړول اړوند مرسته ورسره وکړی.

عراقیانو د خوشالیو سره سره چې صدام حصین له مینځه والړ، خو بیا  وه. د 

ځته شوه. د پخواني دولت مشران نهم د دولت په اداره کې ډیره ګډوډې رامی

وتښتیدل، پولیسو، پوځیانو او د ادارو مشرانو هم د تیښتې الره خپله کړه. دوي 

 ، ځکه انتظار ایستي چې نوي اشغالګر قوت به څه کوي؟ دندو ته نه حاضریدل

. د عراق د پوځ دښمنان کایانو په ټولیزه توګه څه نه کولستونزه دا وه چې امری

 په چې پولیس ویکایې سرتیري داسې روزل شوی نه وبریالي شول، خو امر

څخه سرتیري هم په کافي  ځته کړي. او عالوه د دينامنیت رامی ه توګهمنظم

 و چې عراق اشغال کړي خو بس نه ووسرتیري کافي و ۱۴۰۰۰۰ .نه ووکچه 

د دي چارې د سرته رسولو له پاره ډیرو  چې په عراق کې سوله تأمین کړي.

ټولې به . نو ځکه د رامز فیلډ نظریاتو چې په لږو پوځیانو تیرو ته اړتیا وهسر

 دندې سرته ورسیږي، غلطي راووتلي.

یرو د ثقیله وسلو په درلودلو سره غیري فعال ول او پایله دا شوه چې بهرنیو سرت

 .يیوازې یي تماشا کول چې ګډوډې، چور، چپاول او غالو دوام درلود

. چوکۍ، میزونه، د کاپي يه وزارتونو کې هم عیني پروسې جریان درلودپ 

ماشینونه او کمپیوترونه غال شول. یوازي لڅ دیوالونه پاتي شول. دوي د ګارنر 
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په ټپه د خنډ سره مخامخ بیا رغونه پیل کړي، د دولتي ادارو چې  بیړنۍ پالن

سرتیرو پر مهمو  . یوازې د تیلو وزارت څه ناڅه فعال و، ځکه امریکایيکړي

 .ځایونو پهره کول

چور او چپاول پر رامز فیلډ کومه اغیزه نه درلوده. خو نوموړي به په قهر شو 

ه ورڅخه وشوې. د رژیم تر چې په روښانه ورځ د چور او چپاول پوښتنې ب

 سقوط دوي ورځي وروسته په خبری کنفرانس کې دا اوازې ټولې دروغ وګڼلي

او زیاته یي کړل: ازاد انسانان هم غلطي کوي، جرمونه او غلط عملونه  شوي

نوموړی په یو تبصره کې  تر سره کوي او دا هغه څه دي چې پیښ شوی دي.

چې په عراق کې  ونه دي. همدی و وویل چې داسې پیښې د ډیرې پاملرنې وړ

 ګډوډې رامیځته کړه خو اوس یې پروا نه لري.

بلکې د پوځ مشر ریچارد مایرز  د رامز فیلډ، دفاع وزیر نظر نه ودا یوازې 
4۲۸

هم وویل چې دا انتقالي دوره ده موږ هیله لرو چې حاالت به ژر سوله ایزه  

وته اندیښنه پیدا شوه چې شي. مګر یوازې هیله مرسته کوالی نه شي.  عراقیان

کیدای شی امریکایان د عراق له پاره ښې هیلې و نه لري او هم نه غواړي چې 

خلک د تاو تریخوالی څخه وژغوري. د عراق یو ډیپلوماټ، فاروق احمد سعد 

کله چې موږ چور، » امریکایې ژورنالیست، انتوني شه دید ته وویل: الدین 

ل، داسې راته ښکاري چې زموږ پر ښار چپاول او د خپل ښار سوځیدل ولید

جنسي تیري شوی وي او داسې راته ښکاری چې زموږ پر هیواد جنسي تیری 

کیږي. ما وژړل کله چې ما د راډیو څخه خبرونه واوریدل. ما ته قهر او ژړا 

چې د خلکو زړونه خپل کړي مګر ي راغلل. امریکایانو طالیي چانس درلود 

 امریکایانوهر څه خراب کړل.

وروسته د امریکایي پوځ په پوځي رپوټ کې راغلل چې د عراقیانو چور او 

چپاول دومره زیات وو چې د عراقیانو ښه نظر ته یي د امریکا په تړاو بدلون 

په رپوټ کې د عراق د تورن جنرال نصیر عبدي خبري کټ مټ رانقل  .يورکړ

وسته د نوي وراو  . ) جنرال عبدي د صدام حصین د پوځ یو جنرال ووي شوی

 پوځ جنرال هم شو.( 

                                                           
4۲۸Richard Myers -  
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نوموړي په خپل تحلیل او ارزونه کې ډیرې نیغې خبري کولي، نوموړی وویل 

هیڅ » چې د اشغال په لومړیو میاشتو کې بهرني پوځیانو څرنګه کړنې وکړي: 

داسې پالن شتون نه درلود چې د تشي په صورت کې به څوک د امنیت او نظم 

دعراق پوځي ډیپوګان او وسلې « ره لویه وه.چارې مخته وړي خو دا تشه ډی

پرته د ساتونکو څخه پاتې شوې کله چې عراقي پوځ هغه پریښودل. نو په دغه 

د سرحد  خو خاطر دعراق مخالفو قوتونو وسلو اخیستلو ته اسانه الره پیدا کړه.

نو ځکه د صدام درژیم لوړپوړي  څارنه د سرتیرو د کمښت په وجه ښه نه وه

الریو موټرو په واسطه په منظم ډول د سرو زرو، پیسو او نورو چارواکي د 

ره ګټه اوتل. همدغه شتمنې یې د مخالفینو د وسلوال کولو له پوقیمتي توکو سره 

لورې  . د بلورڅخه اخیسته چې بهرنی پوځیانو ته د سر خوږ جوړ کړي

کې د  د اشغال په وختهم خپلو پالنونو ته پاملرنه کړی نه وه چې  وامریکایان

 .او تلیفون سیستمونه ویجاړ کړی وه بریښنا

. يپه همدغه خاطر بغداد او یو شمیر لوي ښارونو بریښنا او ټلیفون نه درلود

وه. د  هم همدغه ستونزه د اوبو د تصفیه کولو او د چټلیو د لیري کولو په تړاو

چې اوبه یې په نیغه د ټیګریس  وبغداد د اوبو د تصفیې مرکز ویجاړ شوی و
4۲۹

چټلیو د بغداد ښار پر سر اخیستی وو. دا کیدالی شوای، لویدلي او ته سیند  

د پرانیستې کړکۍ نوم ته بل ډول وای. امریکایي تحلیل کوونکو دغه حالت 

پوری ګټه  زکال د اپریل څخه تر وړی ۲۰۰۳ی د چې کیدالی شوا ېورکړ

 ورڅخه اخیستل شوی وای.

 د محلي څخه ګټه واخلي. نوموړی ې کړکۍیستګارنر وغوښتل چې له دغې پران

چې د نوموړي ګروپ  يوځ فشار راوړمشرانو سره تر غونډې وروسته پر پ
4۳۰

ته اجازه ورکړي چې هر څومره ژر کیداي شي په بغداد کې په فعالیت   

جنرال ټومي فرانکس  ،نوموړی الس پوري کړي.
4۳۱

ته وویل چې د صدام تر  

بهرني پوځونو د مالتړو څخه د  نړیدو وروسته کیدالی شوای چې تشه پرته د

. جنرال فرانکس ګارنر ته اجازه ورکړه شویواینور چارواکو په واسطه ډکه 

ی او د حاالتو جاج چې هر څه ژر بغداد او د عراق شمالي برخو ته سفر وکړ

                                                           
4۲۹Tigris -  
4۳۰ORHA -  
4۳۱FranksTommy  -  
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خطرناکو  شوي تر څو د ګارنر ګروپ د عراق په یرېاونۍ ت واخلي مګر ډیرې

 .سیمو کې مرکزونه جوړ کړل

ګارنر او د هغه ګروپ ډیر زحمت ویوست چې دوباره پوځ او پولیس سمبال  جی

کړي دا چاره د مذهبي او محلي مشرانو سره د مرکو او جرګو په پایله کې سرته 

ورسیدل. د می د میاشتي په پیل کې په نیغه د امریکایي او عراقي جنراالنو تر 

ې همدغه بحثونه د ګارنر مینځ د پوځ دوباره فعاله کولو باندې بحثونه وشول چ

دا ځکه چې امریکایي  د پالن برخه وه. خو شرایط تر خرابو هم خرابتر شول.

چارواکو په ناڅاپې توګه داسې یوه پریکړه وکړه چې په عراق کې ګارنر او 

  .يامریکایي جنراالنو یې انتظار نه درلود

فاع وزیر  د د پنتاګون د حاالتو د خرابولو لوی عامل ګارنر وګاڼه نو ځکه

. د دفاع وزیر یو هوي پالن د اجرأ له پاره وړاندي کارامزفیلډ هره ورځ نو

ډیپلومات پاول بریمر 
4۳۲

د ګډو ځواکونو استازي د عراق له پاره نوي ملکي   

مشر وټاکه، 
4۳۳

. بریمر د ګارنر سره ګډ کار پیل کړ، خو دا یوه خطا ایستنه 

وښې ته شو نو ځکه ګارنر تر وه. ډیر ژر ګارنر د واکمن پاول له خوا یوې ګ

لنډې مودې وروسته د خپلې دندې څخه استعفأ وکړه. نوی مشر دري مهم 

چې  وارنر د پالنونو سره په تضاد کې وتصمیمونه ونیول چې په بشپړ ډول د ګ

اکه پیښه وروسته د ډیرو لخوا تر سختو نیوکو الندی ونیول شول او یوه خطرن

 .وګڼل شوه

: ټول ي چې متن یي دا ډول وه یو فرمان صادر کړنوموړي څو ورځي وروست

، په ادارو کې وحصین د بعث د منع شوی ګوند غړي وهغه کسان چې د صدام 

( تنه مامورین وزګار شول ۳۰۰۰۰په لنډه موده کې تقریباً ) کار کول منع دي.

 اش نه درلودلو په جه متأثره کړي.چې په طبعي ډول یی د دوي کورنۍ د مع

( تنو ته رسیده، ۴۰۰۰۰۰په چټکي سره مخکني پوځ چې شمیر یي )پاول بریمر 

نوموړي  ړنګ کړ او امر یي وکړ چې نوي پوځ د بنسټ څخه باید جوړ شي.

ژر د مخالفینو سره د خبرو کولو جریان په ټپه ودرولو او هم یي سیمه ایزې 

                                                           
4۳۲Paul Bremer -  
4۳۳CPA -  
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پاول وویل چې مخکی له دی نه چې حکومت جوړ شي باید ټاکنې لغوه کړي. 

 او وروسته ټاکنې اعالن شي. اساسي قانون جوړ شي یلومړ

دغه پریکړې د ګارنر او په عراق کې د پوځ د مشرتابه د نظر سره په تضاد کې 

وې. پریکړه وشوه چې د بعث د ګوند غړي په جال توګه د تیرو اعمالو پر بنسټ 

 وارزول شي چې په دولتي ادارو کې دندو ته دوام ورکړي یاني د بعث ګوند ټول

غړي د دندو څخه ګوښه نه شي. علت یي دا و چې ډیر عراقیان د دندو د موندلو 

ی وو خو په حقیقت کې مالتړی په خاطر د صدام د ګوند غړیتوب تر السه کړ

  .نه وه

 چې د مخالفینو له پاره د قوي غذا رول د پاول بریمر پریکړې د دي باعث شوې

 و په وسلو پوه روزل شوی پوځیان،ا ولوبوي د بیلګې په توګه سرګردانه بیکاران

چې د ښې راتلونکي وړاند  ن چې د ادارې په کارونو کې بلد وواداری ماموری

وینه یې نه کوله او کورنیو یي هم د عادي ژوند د تیرولو له پاره تالښونه او هڅه 

. يپه همدي ډول د سیمه ایزو ادارو مشرانو نور څه اغیزه او واک نه درلود کوله.

 ، یو شمیر نظرونه دا سي ووڅخه موضوع د تودو بحثونو الندې وخت د ډیر و

داسې ویل چې بریمر د  ې پریکړې د پاول بریمر وي خو ځینوچې دغه خطرناک

 بوش د حکومت فرمانونه تطبیقول.

دري کاله وروسته جی ګارنر د عراق د پوځي رپوټ په تړاو یوه مرکه وکړه 

( ورځو کې د عراق ۹۰غال په لومړیو )داسې وویل: د امریکا لویه غلطي د اش

. ګارنر وایي سره د دی چې د بوش حکومت هیله درلوده چې د پوځ ړنګول وو

 د عراق پر پوځ حساب وکړی.

جین ګرنر په حیرانتیا وایي چې ما د ولسمشر بوش څخه غوښتل چې عراقي 

، د کاندیل رایس څخه مې همدا وپوځ دوباره احیأ کړی، هغه راسره همږغي و

غوښتنه وه، نوموړي راسره همږغې وه، هر ځل به مې چې د رامز فیلډ سره 

خبري کولي همدا مې ورڅخه غوښتنه وه خو هغه هم را سره همږغی و. دا 

 ارنر د پوځي څیړونو هیت ته وکړي.مسایل جی ګ

خو په هر صورت جهمور ریس بوش او د دفاع وزیر رامز فیلډ د پاول بریمر 

: دلته څرګندیږي چې بوش او د برګون نه ښودي ) ژپه وړاندي غد پریکړو 

چې د عراق پوځ په بنسټیزه توګه ړنګ  يدفاع وزیر له پخوا څخه پالن درلود

شي او عراق نور د ځان او خپلو خلکو د دفاع توان ونه لري. دا یوازې د عراق 
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و د دریمې نړۍ د مظلومون ګر هیوادونهنه بلکې امریکا او ورته استعمار په اړوند

 ولسونو برخلیک همداسې ټاکې(

پاول بریمر وایي چې ما غوښتل د عراق کوردانو او شیعه مسلمانانو ته داسې 

سیګنال ورسوم چې: د صدام حصین د سني مسلمانانو پوځ نور باید ددوي د 

بریمر دا هم وایی چې زه د دفاع  ټکولو له پاره ګټه ورڅخه وا نه خیستل شي.

پاره عراق ته ولیږلم چې د صدام حصین پاتي پوځي وزیر رامز فیلډ د دی له 

قوتونه له مینځه یوسم. دغه ادعا د بوش د حکومت د څرګندونو سره چې د صدام 

لري. نو ځکه د صدام د پوځ او ادارې سره عیني  ې، همږغېپه اړوند یې کارول

لریانو ټیچل وشو، لکه د نړۍ والې دوهمې جګړې څخه وروسته چې د نازي ه

 .سره وشو

په هر صورت که موضوع د تاریخي لحاظه د هیټلر د وخت سره پرتله کیدونکي 

 وی یا نه؟ خو پایلې یې ډیرې ناوړه راووتلي.

د امریکایانو د پوځي څیړونو مرکز په پوینټ دوم
4۳4

رپوټ کې ارزونه کړی   

ده چې د عراق د پوځ ړنګول او د بعث ګوند د غړو تعقیب او زنداني کول د 

 الیتوب او توان له پاره ګټور وو.یمخالفینو د بر

یسپر هیلسیو  ،د هغه وخت د ډنمارک د پوځ مشر
4۳5

هم د پورته نظر سره هم  

 همږغي دي.

چې ټول سټرکټور )بنسټ( یي له مینځه یووړ چې امریکایانو لویه غلطي وکړه 

. په دي ډله کې د پولیسو، پوځ او ود نوي عراق له پاره د ګټي اخیستلو وړ و

  وړ دي. ونو ویجاړول د یادونېټاداري بنس

چې موږ د ستونزو جوړونکي وایي دا هم د ډنمارک د پوځ مشر یسپر هیلسیو 

 و چې ډنمارکي سرتیرو دغه موضوع ډیر ژر احساس کړل.وګڼل شو

  

                                                           
4۳4Point 2 -  
4۳5Jesper Helsø -  
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 شپږم څپرکۍ

 جنتي کمپ
 زکلونه ۲۰۱۲ـ  ۲۰۰۱

 زکال: ۲۰۰۳( ۱۸د جون )

تیرو سره د عراق په جنوب کې ( سر۴۳( سرتیري د لیتوانیا د )۳۸۰د ډنمارک )

 په کمپ کې ځای پر ځای شول.  4۳6د بصرې په ښار د ایدن نورد 

 زکال: ۲۰۰۳( ۱۸د جوالی )

د شیعه مسلمانانو مشر امام ال مقتدا صدر د نجف د ښار په جامع کې د جمعي 

په دوعایه کې د امریکایانو لخوا جوړه شوی شورا مرتده وګڼل او د وسلوالې 

 وعده یې وکړه. ډلې د جوړولو

 زکال: ۲۰۰۳( ۱۶د اګست )

د ډنمارک لومړی سرتیري پریبن پیډرسن په غلطي کې د خپلو ملګرو لخوا 

 ووژل شو چې دا په عراق کې د ډنمارکیانو لومړی قرباني وه.

 زکال فبوري: ۲۰۰۴د 

د سره صلیب نړیوالې ادارې په عراق کې امریکایانو ته یو رپوټ تسلیم کړي 

کا په کمپ کې د بندیانو د وهلو او شکنجو په اړوند شکایت شوی چې هلته د بو

 وو. او دا هغه کمب و چې ډنمارکیانو هم زندانیان ورته تسلیم کړی وو.

 زکال: ۲۰۰۴( ۲۳د اپریل )

د ډنمارک د دفاع وزیر، سونډ اوج ینسبیو استعفاء وکړه ځکه د یوې محرمې 

په عوض یې سیون ګیده وټاکل غونډې د رپوټ په اساس یې دالیل وړاندې کړل. 

 شو.

 زکال: ۲۰۰۴( ۲۸د اپریل )

                                                           
4۳6Camp Eden nord -  
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د امریکا د شپیتو دقیقو په نوم ټلویزیوني پروګرام د ابوغریب د زندان د بندیانو 

هغه انځورونه وښودل کوم چې امریکایي سرتیري یې وهل ورکوي او جنسي 

 سپکاوي ورته کوي.

 زکال: ۲۰۰۴( ۲د اګست )

ارکي پوځي ډنمارک ته ولیږل شو ځکه چې پر رسنیو رسوا کړه چې یو ډنم

 نوموړې شک شته چې بندیان یې شکنجه کړي دي.

 زکال: ۲۰۰۴د اګست دریمه 

د ډنمارک د دفاع وزیر، سیون ګیده د پوځیانو مشر او دري نور پوځیان ډنمارک 

 ته را وغوښتل ځکه نور یې پر دوي باور نه درلودي.

 ( سانتي ګراد ۳۰ـ  ۲۵له خوا )ه د شپې . د تودوخې درجنه وو حاالت د زغم وړ

پوځیان تږي  .( درجې ته لوړه شوه۵۵خو د ورځي د غرمی په شاوخوا کې به )

ګروپ ( ۵۵او عضالت یي بی قوته وه. د انجنیري ) واو په بی خبری کې و

رو سرتیري د عراق جنوبی برخې، قورنا ته ولیږل شول چې د ډنمارکي سرتی

ي خو په وچ دښت او کلکه مځکه کې دغه دنده جوړ کړاو پوځیانو له پاره کمپ 

دوي به په نوبت کار درولو کله چې د کمزوری احساس به  ډیره ستونزمنه وه.

. شول . دغه کمزوري سرتیري به د استراحت له پاره کانتینر ته ولیږليیی وکړ

 الستیکي بوتلونو کې اوبه وی چې پوځیانو لږ دمهینر سوړ و او هم په پدغه کانت

دوه سرتیري دوباره ډنمارک ته راولیږل شول ځکه څو ځله  الی شوای.تاخیس

و دردونکي دا وه چې یو شمیر سرتیر .يیې د کمزوری او ضعف احساس وکړ

تر عهده په ښه وجه ووتالی د کار خو دوي  هوهمیشه په تودوخه کې بهر کار کا

چې بهر په شوای. همدغو سرتیرو د سختیو سره عادت ونیوی خو هغه پوځیان 

درجې په بدلون  دوخه او دننه لږ په نرمه هوا کې کار بدلولو، د تودوخې دتو

وروسته د پوځ مشرتابه پریکړه وکړه چې سرتیري کوالی  ارامه وه. سره ډیر نا

د کار مهال ویش داسې جوړ شو چې د سهار د پنځو  شی غرمنی خوب وکړي.

ماخستن  څلور بجو څخه پیل د پیل تر یو لس بجي او بیا د مازدیګر دڅخه بجو 

هر سرتیري باید په شبانه روز کې لس لیتره اوبه  .هوتر نهه بجو پوری دوام کا

چښلي وای. سرتیرو همیشه د اوبو بوتلونه د ځانونو سره ګرځول. سرتیرو و 

مالګې او بورې ته هم اړتیا درلوده چې دغه توده هوا وزغمالی شي. سرتیرو 
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بوره او دوه پاکټه مالګه په ورځ کې ورکول کیدل چې ته  ځانګړي  دوه پاکټه 

 م لیتر اوبو او یا جوسو کې وڅښي.په نی

ونو امریکایي بمبارد کل ۱۹۹۰پوځي ودانۍ چې د  انجنیري ګروپ باید یوه نړیدلې

  ، بیا رغولي وای تر څو د یوه کمپ ګټه یي ورڅخه اخیستي وای.لي وهکې نړو

رالرس میول ،د ښکاري پوځونو افسر
4۳۷

 ۲۰۰په خپل کتاب چې د ښکار   
4۳۸

 

. نوموړی د ځانګړو ، ځیني مهمو موضوعاتو ته اشاره کړی دهپه نوم دي

واحدونو سره ګزمه کول او په پټه یي د پوځیانو حالت تر څیړنې الندي نیولی 

د بغداد تر اشغال لږ وروسته ډنمارکي ». نوموړی په خپل کتاب کې لیکي:وو

هوایې  کې د بصرې څخه بهر پهد اپریل په میاشت سرتیري د الوتکې په واسطه 

ډګر کې پیاده شول. وروسته موږ پخواني پوځي مرکز ته چې انګریزانو اشغال 

کړی وو، راغلو. عراقي سرتیري چې په دغه پوځي مرکز کې اوسیدل د یوه 

دښکاري پوځ یوه دلګۍ مخکې  کال له پاره پرته له معاش څخه رخصت شول.

 .وزکال( په عراق کې و ۲۰۰۳یل / / اپر ۱۵ان تر پریکړي)د ډنمارک د پارلم

کیلومتر مربع ساحه کې چې  ۷۰۰۰په وروستیو اونیو کې ډنمارکي سرتیري په 

په ذکرشوي  مسولیت یی د ډنمارکیانو وو،  وګرځیدل تر څو سیمه ښه وپیژني.

چې کتاب کې راغلي دی چې ډنمارکیانو باید په ګډه د انګریزانو سره تر ممکنه ک

په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیستي وای تر څو چې د دوي د جګړې تاکتیک یي 

زده کړی وای او هم پوهیدلي وای چې انګریزان په عملیاتو کې څه موضوعاتو 

ته زیاته پاملرنه کوي. په ګزمو کې پوځیانو باید څارنه کړی وای چې کوم قومي 

تړي دي. په هم دی ډول مشران مخالفت کوي او کوم مشران د نوی حاکمیت مال

وړاندیزونه وه چې د کمپ موقعیت او د خوب کوټې څه ډول وي چې امنیت یي 

په لوړه کچه خوندي وي. کیدالی شی چې ټول وړاندیزونه په نظر کې نیول 

تر څو د کمپ جوړول په  يشوی نه وي خو انجنیري ګروپ په کار پیل وکړ

ره د کمپ د جوړیدو کارونو رښتیا بدل کړي. د ټولو تخنیکې ستونزو سره س

( لیتوانیایي سرتیرو له پاره ودانۍ  ۴۳( ډنمارکي او )۳۸۰چې د ) يجریان درلود

سرتیرو، انجنیري ګروپ او افسرانو په ګډه د ودانۍ جوړولو له  جوړه کړي.

 پاره مرسته کول.

                                                           
4۳۷Lars Møller -  
4۳۸Jæger 200 -  
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د کمپ چاپیلایر دوه متره لوړ دیوال احاطه کړی وه او سرتیرو دوه نیم کیلومتره 

 غزي لرونکي سیم پر دیوال د پاسه تیر کړ چې د کمپ امنیت خوندي شی.ا

( نیټه په پوځي کمپ کې ځای ۱۸زکال د جون په )۲۰۰۳ډنمارکي سرتیري د 

پیل کې سرتیري په خیمو کې اوسیدل خو وروسته کانتینري  هپر ځای شول. پ

 کوټې جوړي شوی او د ډوډۍ پخولو ترتیبات هم ونیول شول چې د سهار له

ه مهمه وه د ډنمارکیانو د مسولیت سیمه ډیر مخی سرتیرو ته توده ډوډۍ پخیدل.

چې دوه میلیونه نفوس لری او د عراق  وځکه په ګاونډ کې د بصرې ښار پروت 

رسمي بڼه د واک مرکز دی خو د که څه هم د بغداد ښار په  دوهم لوی ښار دي.

دو کې د تجارت او د ښار ارزښت ډیر زیات دي ځکه د کلونو په اوږ بصرې

اقتصاد مهم مرکز و. د بصرې ښار په ګاونډ کې د ترګیس او فرات رودونه 

چې بهر  دی یوځای کیږي او وروسته د فارس خلیج ته ور بهیږي. یوازنی ښار

لویه موټریزه سړک  له پاره ډیر ارزښت لري. وته الر لري او د تیلو د صنایع

ساتل  و اصلي دنده د همدغه سړک( همدلته تیره شوی دی چې د سرتیر۶نمبر)

ښار ته نژدي د شیهاب د هوایې ډګر څنګ ته پوځي  . انګریزان د بصرېوو

 . په همدغهورو ښارونو امنیت یې هم په غاړه ومرکز پرانیست او د ګاونډ د

خو لږ سني او مسیحیانو هم په دغه ښارونو  ښارونو کې شیعه مسلمانان زیات وو

 کې ژوند کولو.

ډنمارکي سرتیرو د انګریزي سرتیرو سره په ګډه کار کولو تر څو د په پیل کې 

دوي د تجربو څخه زده کړه وکړي او وروسته په مستقل ډول مسولیت پر غاړه 

 واخلي.

د ډنمارکي سرتیرو اصلي دنده دا وه چې په بشپړ ډول امنیتي حالت ثابت وساتي 

( سرتیرو ته دنده ۱۵) او د بشري موسیسو د کار له پاره زمینه برابره کړي.

ورکړه شوه چې د هغه ګروپ 
4۳۹
کار وکړي چې د محلي مشرانو او سره 

نړیوالو خیریه موسسو سره اړیکې لري. لس تنو ډنمارکي پولیسو د عراقي 

 پولیسو د زده کړو دنده پر غاړه درلوده.

د ډنمارکي پوځ د قوماندې د مرکز لومړنی اعالمیه د رسنیو په وړاندې مثبته 

اتلونکي ورځي د کمپ د ودانۍ جوړول دوام مومي او موږ به په سیمه ر» وه: 

                                                           
4۳۹CIMIC -  
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او خلکو ته به سالم ووایو. کله چې ډنمارکیان په سیمه کې تیریږي  وکې وګرځو

 «د خلکو له خوا په تبسم او مینه استقبالیږي.

زکال د نوامبر  ۲۰۰۳. د پوځي واحد قوماندان د خو دا اصلی واقعیتونه نه وو

ه د قوماندي مرکز ته د ارزونې راپور ولیکي چې د پورته یادونو ( نیټ۲۶په )

نوموړی لیکي چې زموږ د تیریدلو په وخت کې به  .يسره یې ډیر توپیر درلود

وهلي ولې چې زموږ موټر ځوانانو او ماشومانو تبسم کولو او افرین نارې به یې 

 به تیر شو، ډبرې به یې راپسي غورزولې.

چې داسې  لومړي عالمه دا وهد ډنمارکیانو د نه تیاري د عراق د شرایطو سره 

 اقلیم سره په هیڅ ډول همږغې نه وومواد یي سرتیرو ته راولیږل چې د عراقي 

د قوماندې  د بیلګې په توګه د واورې پاکولو بیلچې او د چمنونو ریبولو ماشینونه.

 ستندرد بستېمرکز داسې دفاع کول چې د سرتیرو له پار په بهرنیو هیوادونو کې 

: د حیرانتیا ځای دادي چې عراق ته د واورې پاکولو بیلچې )ژ جوړې شوی دي.

 و په نوم دفاع کیږي ایا عقل نه ووپه څه ډول د ستندرد بستپه تاوده وړي کې 

چې یوځل دا بستې کنترول شوی وای. د دغه پوځ ناکامي په افغانستان کې د 

خو پورته دالیلو د مشرتابه غیري  څخه پرده پورته کړه.( ښامارلویدیزو د 

چې د سرتیرو د خوب له پاره  ایمسلکي کړونو ته ځکه برأت ور نه کړای شو

، او د لرګې څخه جوړ شوي وو ي( کټونه چې لوړ او کښته پوړ یي درلود۴۲۰)

( ۸۵چې یوازې یې د ) وخو دا کټونه دومره کمزوري و یږلرانیولي او راول

د دغو کټونو زیاته برخه په کمپ کې د سونګ  .یکیلو کرام وزن طاقت درلود

د موادو په څیر وکارول شول. ایرکانډیشنونه چې په موټري وسایطو او د خوب 

چې د  وکیدي په ډنمارکي ستنډرد جوړشوي وپه کوټو کې کار ورڅخه اخیستل 

په دغه خاطر اړتیا  .وودوخې له پاره د استفادې وړ نه و( درجي ت۵۰عراق د )

لومړی اونۍ په ګزمه، د امنیتي  یشنونه راوغوښتل شي. ډنایرکاچې نوي  وه

سرتیرو د موټرانو  سره په کتلو تیرې شوي. سیمې د پولیسوپوستو جوړول او د 

( موټره ۵۰په ظبطولو هم ډیر وخت تیرولو. د دو اونیو په جریان کې تقریباً )

د جګړې  خو يتعلق درلود په رژیم پوریراټول شول. موټرونه د صدام حصین 

د ډنمارکیانو موخه دا وه چې راټول شوي موټرونه . وو په وخت کې غال شوی

دوباره د نوي رژیم مسولینو ته وسپاري خو ډیر وخت یې ونیوي چې اصلي 

 مسولین یې وموندل شي.
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( نیټه خبرتیا راکړل شول چې راتلونکې دندې به ۲۳زکال د جون په ) ۲۰۰۳د 

یسان په والیت کې ګریزانو سرتیري د مان. د اد انتظار څخه بهر ډیرې جدې وې

لومړي ځل  ړه کې ښکیل شول چې شپږ انګریزې سرتیري ووژل شول.په جګ

چې ډنمارکي سرتیري د انګریزانو سره د مرستې په موخه د جګړې ډګر ته  و

یانو د مسولیت سیمو ته تښتیدلی د ډنمارک ږل شول. دنده دا وه چې بریدکوونکيولی

ډنمارکي سرتیري په مخامخ جګړه کې ښکیل نه  ید نیولی وای.، هغه مو باوو

باید جدي پاملرنه شول خو پیښه د ډنمارکي سرتیرو له پاره یوه تجربه وه چې 

 وکړي.

: اروپایان جګړه د حلوا د ویشلو په څیر ګڼې دا ځکه چې دوي په خپلو وسلو )ژ

پر وکړي او دومره مغروره دي چې ګومان یي نه کولو چې څوک به یو ډز هم 

د بلي خوا د دوي مغزونه دومره مینځل شوی دی چې خپل شتون د مظلومو 

خلکو له پاره نعمت ګڼې خو د ولسونو د هیواد پالنې احساساتو ته هیڅ پاملرنه نه 

 کوي.(

ډنمارکي سرتیرو ته اسانه نه وه چې د انګریزي سرتیرو سره په ګډه عملیات 

چې  وشوی وخې له پاره لیږل وم وکړي. ډنمارکي سرتیري عراق ته د دې

یوازې به وسله د ځان د دفاع په وخت کې کاروي ځکه دوي د سولې پوځ ګڼل 

چې ډنمارکي سرتیري به سیمې ته  وو. په پارلمان کې پریکړه داسې وهشوی 

هغه وخت ننوزي چې جګړه پای ته رسیدلي وي. ولې انګریزي پوځیان د اشغال 

چې په وسلوالو شخړو کې برخه واخلي.  يرلودد پوځ یوه برخه وه او حق یي د

انګریزانو ته اجازه ورکړي شوی وه چې پر موخو باندې د پیاده قوتونو په بڼه 

انګریزي پوځ تر قومانده  بریدونه تر سره کړي. ستونزه دا وه چې ډنمارکیان د

د رعایت او هغوي غوښتنه ورڅخه کول چې تر ډنمارکي قوانینو  الندي وه

 د په عملیاتو کې مخته والړ شي.بای سربیره

د ډنمارکي پوځ مشر د مرکزي قوماندي مرکزته ولیکل چې د ستونزي په اړوند 

نوموړی ولیکل چې مشرتابه به دا مسولیت اخیستی وي چې  هدایت ورکړي.

 ات او یا د قدرت استعمال یو شانتې وې.زموږ او انګریزانو عملی

( ۱۴۰په وخت کې د عراق قواو ) . د جګړېوهر څه د ویجاړی په حالت کې و

نه او دوه روغتو .وو هلته یوازې لڅ دیوالونه پاتي وښوونځي دوباره ونیولي خ

. پاکې اوبه او د اړتیا په وخت کې د بریښنا د و( صحي کلینکونه ویجاړ و۲۰)

هغه ځایونه چې د اوبو ذخیرې نه وي، خلکو اوبه  .لتولید جنراتور یي نه درلود
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څخه اخیستلي چې دغو ناپاکو اوبو ډیر کسان ناروغه کړه. د په نیغه د رود 

خو د عذا پخولو له پاره د ګاز د  خوراکي موادو په شتون کې ستونزه نه وه

لویې لیکې والړی وي او جنجالونه به پورته شوه. د عراق  له پاره رانیولو

جوړ کړي چې د بصرې په نه وه حکومت او د ډنمارک پوځیانو داسې یو پالن 

، چې کارونه نورمال مخ ته يسهیل لورې کې چې ډنمارکیانو مسولیت درلود

 والړ شي.

 د پوځ مشر دغه ادعا مني کله چې د عراق لومړی وختونه را په زړه کړي.

چې اړتیا به وي. په بالکان  وموږ کومه ستراتیژی نه درلوده، ځکه موږ خبر نه و

ن جوړولو ته یې اړتیا د پال نو ځکه وسوو کې ډنمارکیان مرسته کوونکي واو کو

 نه درلوده.

تیم سلوټ یونسن  ،د پوځ مشر
44۰

ارامي او ګډوډي پیل شوي،  وایي: کله چې نا 

په سیاسي کچه د ډنمارک او انګریزانو  موږ ته د پالن جوړولو اړتیا څرګنده شوه.

د بهرنیو چارو د وزیرانو تر مینځ بحثونه وشوه خو یوه هم د دوي څخه د جدي 

 د پیښیدو وړاندوینه و نه کړه. ستونزو

. وچې د صدام حصین لخوا رټل شوي و وسلمانانو په سیمه کې وموږ د شیعه م

همدوي باید د ازادي څخه ډیر راضی وای. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په 

  پیل کې همدوي ډنمارکي سرتیري ډیر ښه استقبال کړل.

ره زیاته وه او وعده یي کړی د بهرنیو چارو وزیرانو په مینځ کې خوشبیني ډی

 کوي. وه چې ګډ کار به

پیر سټی میولر  ،د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر
44۱

وایي چې زما او د   

انګلیستان د بهرنیو چارو د وزیر تر مینځ اړیکې ډیرې دوستانه او پر ګډ کار 

ه کوله او ما هم بناء وي. انګریزانو پرته زموږ له خبرتیا څخه لویه پریکړه ن

 ي چلند کاوه.عین

                                                           
44۰Tim Sloth Jørgensen -  
44۱Per Stig Møller -  
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جګړن اندریس بوس 
44۲

زکال د جوالی په میاشت  ۲۰۰۳د هیځ خبر نه و او  

ته باید عراق ته  په یو فیستیوال کې و چې موبل تلیفون یي زنګ ووهلو.کې 

ملګري ازار ورکوي نو ځکه ټلیفون یي بند چې  نوموړی فکر وکړی والړ شي! 

البورګ په هوایي ډګر کې  کړ چې بیا زنګ راغي. سبا باید د تللو له پاره د

 چې موضوع جدي ده.جګړن پوه شو  واوسي!

د پوځ مشرتابه غوښتل چې د پوځ لومړی ډله قوي کړي، ځکه دندې یې درندې 

وي. د عراق د زاړه حکومت پاتې شونې او د زیاتو مجرمینو شتون اړتیا 

ځته کړه چې ډنمارکي سرتیري په سیمه کې ولیدل شي چې د خلکو سره نرامی

رسته وکړي او هم عراقي پولیسو ته ښوونه او روزنه ورکړي. موضوع تایید م

ږل چې یولس تنه یې د ( نور پوځیان عراق ته ولی۴۲شوه نو د پوځ مشرتابه )

 .وپوځ پولیس و

پوځي پولیسو شتون  ۲۳کله چې اندریس بوس و پوځي کمپ ایدن ته راغي، 

ه ایزو خلکو سره مرسته درلود چې سرتیري وڅاري، د اړتیا په وخت کې دسیم

 وکړي، د جرمونو پر ضد مبارزه او عراقي پولیسو ته ښوونه او روزنه ورکړي.

و ځکه مخکی بوسنیا ته لیږل اندریس بوس د دوي په مینځ کې تجربه لرونکي 

شوی و او د ځانګړی موقعیت خاوند و. پوځي پولیس د یو جګړن او جګ تورن 

چې  مرکزونو کې دندې دومره ډیرې وېسو په لخوا رهبري کیدل مګر د پولی

عراقي پولیسو په دو لویو ښارونو القرنا او  .هر کس ځانګړی مسولیتونه درلودل

وه، د ډیرو پوستو امنیت پر غاړه  مسولیت سیمه المدینه کې چې د ډنمارکیانو د

نفري قوه جوړه  ۶۷۰برسیره پر دي ډنمارکیانو د عراقي پوځ یوه واخیستۍ. 

یو شمیر یې پخوانی پوځیان او  نو ودانیو ساتنه یي په غاړه وه.کړه چې د اړی

 .وچې پورته پوځي واحد ورڅخه جوړ شو ویمانده یې سیمه ایزه اوسیدونکي وباق

لویو  ومخکي له دي څخه چې ډنمارکي پوځیان راشي. انګریزانو پر پورته دو

کې د  په نیمایي يښارونو کې د محکمو ودانۍ رغولې وې نو د جون د میاشت

دا چې  .یوازې نوم و کار محکمو چارو رونق ونیوي. خو په رښتیا سره د

محکمې د پولیسو د مرکزونو سره نژدي پرتې وي نو پولیسو یې امنیت ساتي. 

د ډنمارکیانو  .و او پولیسو کې پراختیا موندلی وهادارې فساد په څارنوالیو، محکم

لفو توکمونو او ګروپونو تر مینځ او انګریزانو له پاره ډیره مشکله وه چې د مخت

                                                           
44۲Andreas Boas -  
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د واک بالنس وساتي. لوی جنجال د نوي محکمې او پولیسو په مرکز کې شتون 

 .ې یو د بل په مقابل کې واقع ووچ يدرلود

په میاشت کې د سیمې د خلکو لخوا و ډنمارکیانو ته داسې راپور راغي:  تد اګس

د یوې دلګۍ لخوا ساتل  رکیانود القورنه په ښار کې هغه ودانۍ ته چې د ډنما

په داسې حال کې چې اندریس بوس او پنځه پوځي . برید ګواښ شته، د کیږی

ډنمارکي  زیات ، موږوله پاره د المدینې ښار ته تللي وپولیس د عادي څارنې 

  پوځیان تیار کړل او د نوموړی ودانې خواته  وخوځیدلو.

ارویدلي او د مرستې  ناڅاپه زموږ په قرارګاه کې جنجال پیل شو. موږ ډزې

غوښتنه مو وکړه خو امکان یي نه درلود ځکه یو شمیر پوځیان لکه پورته مو 

. موږ څو تنه وو او امر ونه  ښار ته د پیښې ځای ته تللي وچې وویل د القور

ولیسو ودانۍ د راته وشو چې مخته والړ نه شو. د المدینې ښار د محکمې او پ

 .يلو مخنیوی ونه کړغولیسو د خو عراقي پ هغلو له خوا چور شو

اندریس بوس وایي چې عراقي غلو ټول شیان لکه وسلې، کمپیوترونه او د 

دفترونو موبل چور او تاالن کړل. وروسته موږ وپوهیدلو چې پر ودانیو باندې 

برید یو چل و چې موږ سرتیري هلته ولیږو تر څو دوي په خالص الس د 

 ړي.محکمې او پولیسو مرکز هر څه چور ک

وروسته مشر پوځي خلکو ته روښانه کړه چې دوسیې ټولې چور شوی او 

کمپیوتري سیستم نه  ورکول کیدالی. عراقیانو بریښنایېنه شي مجرمینو ته سزا 

هم په غال  ور په کښې خوندي شوي وای. قاضیان او څارنوالدرلود چې دوسیې 

څه یې له نو ځکه هر  وځکه دوي رشوتونه خوړلي و شریک وواو چور کې 

  مینځه یوړه چې هیڅوک یي څیړنه ونه کړای شي.

چې د محاکمو کار خپله وکړي، د شاهدانو  وډیر وخت به ډنمارکي پوځیان اړ و

څخه پوښتنې ګرویږنې وکړي او په دوسیه کې راجستر کړی. عراقیانو نه غوښتل 

د سیمې وګړو جرأت نه درلود چې شاهدي ورکړي  چې دغه دندې سرته ورسوي.

 وکه د قصد اخیستلو څخه ډاریدل. د ډنمارکي حقوقو پوهانو او د یادشوو دوځ

 ښارونو د قاضیانو تر مینځ ډیرې غونډې وشوي تر څو کارونه سم لوري ونیسي.

ډنمارکي پوځیانو په راپور کې ولیکل چې زیات شمیر اوسیدونکي نالوستي دي 

د خلکو عمومي روحیه او یو محدود شمیر عراقیان د لوړو زدوکړو خاوندان دي. 

: عراق پرمختللي ړ نو هر څه نابود شول. )ژداسې ده چې صدام له مینځه وال
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هیواد و، ډیر کارپوهان یي درلودل خو دا چې خلکو ویل: صدام والړ نو هر څه 

په سیند الهو شول. د خلکو مینه د پخواني رژیم سره او نفرت د اشغالګرو څخه 

چې پخواني قانون اوس هم  يو ته تبلیغ پیل کړبیانوي.( ډنمارکي پوځیانو خلک

نافذ دي که څه هم صدام حصین نه شته. په قضایي چارو کې یو توپیر موجود و 

. موږ ډنمارکیان ود رژیم ښی الس و قضاءکې ځکه د صدام حصین په وخت 

اړ وو چې په قضاء کې نوی بی پری سیستم رامنځته کړو خو تطبیق یې لویه 

هر څه په صدام حصین پورې چې  هوپه لویه کچه داسې فکر کاخلکو  ستونزه وه.

چې څه چاته ورکوي. اوس صدام له مینځته تللی و نو هر څوک ازاد  وتړلی و

ګڼو  هموږ ډنمارکیان دا غل چې پریکړه وکړي چې څه په چا پوري تړلي دي. وو

د القوره د ښار محکمې ښه  .يمګر د عراقیانو لویې برخې دا درک نه درلود

چې د ډنمارکي  هوې هغه وخت ښه کار کاخو د المدینې د ښار محکم هوکار کا

و مسولیت د اندریس د المدینې د ښار د پولیس پوځیانو تر دایمې څارنې الندی وای.

پولیسو ته ښوونه او روزنه  چې په سیمه ایزه اکاډمی کې بوس پر غاړه وه

پولیسو څخه  ۱۸۰اندریس بوس هغه وخت ډیر حیران شو چې د   .ورکړي

. د انګریزانو د مسولیت په وخت ( کلنو عمرونه درلودي۱۶ـ  ۱۳نیمایي یې د )

کې دود داسې وو چې دوی د پولیسو د ادارې څخه پوښتنه کوله چې څو تنه یي 

. په هویرې سره یي برابر د پیسو چک ورکانوی مقرر کړی دی نو د هغې شم

 انګریزانو ډیري پیسي ورکولي.، ځکه ودغه آساس د پولیسو شمیر ډیر زیات شو

ډنمارکیانو د پیسو د غالکولو دغه میتود ته د پای ټکی کښیښود. دوی داسې یوه 

 مقرره جوړه کړه چې د عراق د پولیسو سرتیري باید لږ تر لږه د اتلسو کالو وی.

چې ټول موضوعات په یو سیستم  يپه ټولیز ډول ډنمارکي پوځیانو تالښ وکړ

 يد هر مرکز له پاره یی د وسلو ډیپو جوړ کړ وول د پولیسکې وي. په همدغه ډ

س د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپله وسله تحویل کړي. ډنمارکیان یچې پول

موجودي کول او هم یي وسلې څارلي چې سرتیري  ېد ډیپو څخه د وسلو د شمیر

یدلو نوی وسلې ونه پلوري او زړې یې په بدل کې رانیسي. دا ځکه د وسلو د پیر

.د عراقي پولیسو او سیمه ایزه قومي ياو رانیولو تور بازارهم شتون درلود

مشرانو کنترول اسانه چاره نه وه. یوه ورځ اندریس بوس او څو نور پولیس د 

دا  چې ځینې کسان یي لیدلو ته راغلل. وینې د ښار د پولیسو په مرکز کې والمد

لو ته راغلل.د خلکو غوښتنه دلی چې د غذا سره د یو بندی یوه لویه ډله خلک وو

خوښه ووزي او بیرته راشي او د اړوند  هخپلپه دا وه چې بندي د اړتیا په وخت 

مرکز د پولیسو امر هم دغه شان نظر درلود. اندریس بوس وایي چې یوه بله 

ورځ د پولیسو مرکز ته راغلم چې بندي په کوټه کې نه شته د پولیسو مسول راته 
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ریکړه کړی ده نو ځکه هغه ازاد شو. کله چې اندریس وویل چې محکمې پ

محکمې ته ځي، قاضي ناخبري ښیې وروسته د پولیسو مشر یي مني چې هو 

ځیني وسله وال کسان راغلل چې نفر یي خوشي شي پرته له دي نه د پولیسو پر 

 مرکز برید کوي.

ه چې موږ هڅه کولچې موږ یي باید پر وړاندې دریدلی وای.  ت ودغه هغه حال

عراقیان وپوهوو تر څو د ښه عدلي سیتم ګټې وپیژني. موږ نه غوښتل چې هره 

 دوسیه په پټه داسې حل شی چې مجرم ته سزا ور نه کړل شی.

اندریس بوس ژر وپوهیدي چې پولیس یوه غیري متجانسه او شکمنه مجموعه 

په ځانګړی ډول په  وکې د صدام حصین د وخت کسان هم و ده. په پولیسو

موږ وپوهیدلو چې د صدام د وخت پولیس صادق . ځای نیولی ووتابه کې مشر

 نه دي نو ځکه موږ د کار څخه ګوښه کړل. 

چې د ډار او بیري پر ځای ښه دی چې د  موږ عراقي پولیسو ته ور زده کول

درناوی وشي. خلک باید ډار ونه لری چې پولیسو ته د اړوندو سیمې خلکو ته 

چې دوي  يعراقي پولیسو باور نه درلود ات ورکړي.موضوعاتو په هکله معلوم

ي ځکه په څنګ کې د بعث د ګوند کوالی شی خپلې دندې په ښه توګه اجرأ کړ

. کله چې عراقي پولیسو ګزمه کوله د پایکپ موټر د شتون نه درلودي وغړ

سی په حالت کې را ایستلي وي څخه به یي د توپکانو خولې د تیارمختلفو برخو 

د ته ډیره ستونزمنه وه چې د سیمې د خلکو سره اړیکې ولري. نو ځکه دوي

 ستونزې د حل له پاره ډنمارکیانو پریکړه وکړه چې پر پښو ګزمه وکړي. دري

او دري ډنمارکي پولیس به د شاه له خوا  وعراقي پولیس په مخکې روان و

نو ځکه ډنمارکي سرتیرو  د خطر کچه ډیره کښته ارزول شوی وه ورپسي تلل.

ډنمارکي سرتیري  ګزمې په وخت کې ټول تجهیزات د ځانونو سره نه درلودل.د 

و کمیسانو کې تلل، توپک به یي په اوږ پوری ځوړند و، د احتیاط لستوڼ وبه په لنډ

 په خاطر یي یوازې د مرمي ضد زري واسکټ اغوستي.

چې خطر شته او یا باید ووایو چې  وهکانه  اندریس بوس وایي چې موږ اټکل

 ت کې څومره ګواښ زموږ سرتیرو ته شته.نه پوهیدلو چې په واقعی موږ

په حقیقت کې د ځوان شیعه مسلمان مقتدا ال صدر له خوا د بریدونو له پاره 

د د نجف په ښار زکال د جون په میاشت  ۲۰۰۳تیاري نیول کیدي. نوموړي د 

د پردیو  چې د امریکایانو په واسطه جوړه شوی شورا جمعې په لمانځه کې وویل

او  ونانځکه ده او باید پر ضد یي وسلواله ډله جوړه شي خو موږ ډنمارکیان
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نوموړي خپله ډله د  کړی.نه وه د مقتدا دغه ګواښونو ته هیڅ پاملرنه  وانګریزان

  .يډیر ژر یي په غریبو خلکو کې نفوذ وکړ چې جنبش ال مهدي په نامه یاده کړه

په ډول به یي کړنې کولې.  فیایي ګروپاو د ما دوي به توري خولي اغوستي وی

په زور پیسي اخیستلي. د مقتدا جنبش څخه دوي د هټي والو او شخصي خلکو 

( کلن مقتدا ال صدر ۳۰څو میاشتي وروسته ) په پولیسو کې هم مالتړي وموندل.

او د خپلو موخو د ښکاره کولو څخه یې ډار نه  يخپل پټ حکومت جوړ کړ

وغوښتل چې بهرني پوځونه باید په بیړه عراق  . نوموړي په ښکاريدرلود

 پریږدي او پر ځای یي یو بنسټپال اسالمې حکومت د ایران په ډول جوړ شي.

نه ډنمارکیانو یي  زکال په وړي او مني کې ۲۰۰۳د مقتدا د مالتړو شمیر د 

  اټکل کوالی. شوای 

و د سیمې د ډنمارکي پوځ مشر مرکز ته په راپور کې ولیکل چې شرایط ښه دي ا

  شیخان د خلکو څخه غواړي چې زموږ د پوځونو سره مرسته وکړي.

زکال کې ډنمارکي  ۲۰۰۳. په یندنمارکیانو د واک خاوند امام وپیژډیر وروسته ډ

پوځونو د جرمونو سره مبارزه کوله او ورته ګرانه وه چې د قومونو د مشرانو 

پوځ د مرکزي قوماندی د هغه وخت د ډنمارکي  حالت تر کنترول الندې راولي.

 .ومشر وایي چې ډیر ګډوډ حالت و

واک تر  ي مشرانواو مذهب د واک رسمي کړي د مینځه والړه پر ځای یي قومي

. زموږ په سیمه کې د قومونو تر مینځ ډیرې النجې وي. کله کله به السه ګړي

وږ پر کارونو موږ په النجو کې مداخله کوله خو کله کله به چوپ وو ځکه زم

 اغیزه نه کوله.  یي

چې د ګډوډي د لومړی مرحلې تر تیریدو وروسته به  لووومان کد پوځ مشرانو ګ

د کوسوو 
44۳

په ډول ارامي رامینځته شي چې ډنمارکي سرتیرو په امنیت سره  

چې زموږ پر ضد به کوم  هوومان نه کاموږ ګګرځیدل را ګرځیدل کوالی شواي. 

یي د ل کې دا کار وشي چې صدام تعرضي عمل وشي. ممکن د هغه چا په مقاب

 . امریکایان(واک څخه لیري کړی دی. )ژ

                                                           
44۳kosovo -  
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( د شنبې ماښام و چې شپږ تنه ډنمارکي پوځیان ګزمې ته ۱۶د اګست د میاشتی )

ووتل. موخه دا وه چې هغه کسان وڅاري چې د بریښنا کیبلونه یي پټول. ناڅاپې 

الري والړه ده. پوځیانو د لویي الري څنګ ته په یو واټن کې متوجه شوه چې یوه 

پریکړه وکړه چې الري موټر وپلټي کله چې دوي الري ته نژدي شوه، د الری 

( کیلومترو ته په ساعت کې ۹۰موټروان په بیړه حرکت وکړ، د الري سرعت )

جګ شو. ډیر خاورې بادیدلي خو بیا هم پوځیانو د خپلو څراغونو په مرسته 

نګ شول. پوځیانو د الري پر ټیرونو الری تعقیبول او وروسته ورسره په څ

لنډیز دا دي چې ډنمارکي  .ي یي پنچر او دریدلو ته اړ ایستلډزې وکړی، الر

چې  يپوځیانو ډزې وکړي، د الری بل څنګ ته ډنمارکي سرتیرو فکر وکړ

 ي نورې ډزې وکړي. پایله یي دا شوهدښمنان په الری موټر کې ځای پر ځای د

مارکي پوځي ووژل شول. کله چې نور ډنمارکي پوځیان چې دوه عراقیان او یو ډن

راغلل، یوه ډنمارکي ورته وویل چې ما خپل ملګري وویشت ځکه تیاره وه څه 

مې نه لیدل. په هر صورت شپږ تنه عراقیان یي بندیان کړل. په سهار او هم په 

موټر وپلټي خو وسله یي ونه موندل. په وروسته کې څرګنده شوه یي هغه شپه 

او د غلو له ډاره د ډنمارکي پوځیانو  وي نیونکي ونوموړي عراقیان ماهچې 

. وسله یی نه درلوده. یو ډنمارکي وه دی ګومان چې غله دی، تښتیدلی وڅخه پ

خو  ډزو وویشتل شول او یوه تراژیدي وهاو دوه عراقیان د ډنمارکي سرتیرو په 

ورت د دفاع د په هر ص .يرپوټ ور نه کړ د پیښې رښتیانیډنمارک ته یي 

او ډنمارکي سرتیري  شول چې د عراقیانو سره وسله نه وهوزارت مسولین خبر 

د خپل ملګري له خوا په غلطی کې ویشتل شوی دی خو د مړی دوستانو ته او 

په خبرونو کې همدا خبره کیده چې عراقي غله وه او په متقابلو ډزو کې یو 

بیان په میډیا او هم پارلمان د موضوع رښتیا  ډنمارکي سرتیري هم ووژل شو.

 اګست په میاشت کې را ووتي.ته د 

 : پر موضوع ډیر بیان شوی دي چې زه یې د ژباړنې څخه صرفنظر کوم()ژ

ووژل شول او یو تن یې سخت ټپی و نور شپږ تنه د تنه د عراقیانو څخه دوه 

نو د کمپ ډنمارکیانو سره بندی پاته شول. په پیل کې ډنمارکیانو زندان نه درلود 

. دغه عراقي وپه مینځ کې د اغزي لرونکي سیمانو څخه یو ځای جوړ کړی و

: دا کوم عدالت کایانو زندان ته ولیږل. )ژبندیان یي وروسته د انګریزانو او امری

دی چې دوتنه یي پرته د ګناه څخه ووژل، یو یي ټپي او نور یي زندان ته واچول. 

 کې هم وکړل چې د خلکو نفرت راوپاریدي.(همدغه ډول کارونه یي په افغانستان 

وو چې  اندریس بوس وایي چې د زندانیانو تسلیمول امریکایانو ته په دی خاطر

ولې ستونزه دا وه چې دوی  کې د تحققیق له پاره څارنواالن ود هغوی په کمپ 
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دوباره د زندانی په اړوند موږ ته معلومات نه راکاوه. نو ځکه موږ هم اړینه 

اندریس بوس په ډنمارک  ې باید د ستونزې د حل له پاره یوه چاره وکړو.وګڼله چ

کړی وه چې په څه ترتیب تحقیق وکړی او په دی کړه زده  کې د تجربې څخه

هم پوهیدي چې د ژینو کنوانسیون د پوښتنو په وخت کې مراعات کړی نو ځکه 

 .د ژباړن په مرسته یي د زندانیانو څخه ابتدایي معلومات راټولول

پریکړه کړې وه چې اندریس مخکې دعراق تر جګړې  د ډنمارک پوځي مشرتابه

بوس او یو شمیر پوځیان په عملي توګه د تحقیق له پاره وروزي. پوځیانو د 

 . د تحقیق عملي تمرینونه  کړی وواندریس بوس په ګډون 

تر تمرینونو دري کاله وروسته اندریس بوس عراق ته راغلي نو کافي تجربه  

درلودل او د زندانیانو څخه څیړڼې کولي. خو په ډنمارکي زندان کې د لنډې  یي

مودې له پاره زندانیان ساتل کیدل او ابتدایي پوښتنې ورڅخه کیدلي. اندریس 

ساعتونو وروسته د عراق پولیسو، انګریزي او یا امریکایي  ۱۲بوس زندانیان تر 

 .یاو یا به یي زندانی خوشی کړ زندانونو ته لیږل

اندریس بوس څو زندانیان د امریکایانو کمپ ته ولیږل خو خبر نه و چې د امریکا 

 د تحقیق پروسه ډیره سخته کړی ده.حکومت 

زکال په پسرلي کې د ګوانتامانو د زندان په تړاو بحثونه پیل  ۲۰۰۲کله چې د 

 ندله. نو پر حالت ډیره اغیزه وښشول نو د په عراق کې د زندانیا

مایکل دونلیوی  ،د مارچ پر لمړی نیټه امریکایي حقوقو پوهزکال  ۲۰۰۲په 
444

 

د ګوانتامانو د زندان د تحقیق ګروپ مشر وټاکل شو چې په دغه وخت کې همدغه 

. د امریکا د دفاع وزیر وغړو او افغانې طالبانو څخه ډک و زندان د القاعدې د

ندانیانو څخه امکانه پوري د ز مایکل ته دنده ورکړه چې تر وروستېرامز فیلډ 

 ډیر معلوماتونه راټول کړي.

کله چې بوش د ګوانتانامو د زندان په تړاو د ژینو کنوانسیون بی اعتباره و ګڼي 

نو مایکل ته یي دنده ورکړه چې د زندانیانو د تحقیق له پاره نوی قانون جوړ 

کړي. ځکه د امریکا د تحقیق میتود 
445

ښکاره محدودیتونه درلودل. د پورته   

                                                           
444Michael E. Dunlavey -  
44552-US Army Field Manul 34 -  
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دغه  خو روحي شکنجې منع وېپر بنسټ هر ډول فزیکي او میتود اتي تحقیق

مقررات ډیر وخت په افغانستان کې د بندیانو د تحقیق په جریان کې تر پښو 

الندې کیدل سره د دي چې په همهغه وخت کې د امریکا پورتنی پوځي مقرره 

راښودلی اروپا کې تیر کړی دی،  چې ډیر وخت مې په ،: زما تجربو)ژنافذه وه. 

چې ډیر ډموکراټیک قوانین د دوي حکومتونو په ځانګړی ډول امریکایانو  ده

 یوازي د خپلو خلکو له پاره جوړ کړی دی.(

د نوی څارنوال دنده دا وه چې پخوانیو مقرراتو ته بدلون ورکړي او نوي داسې 

مقررات رامینځته کړي چې د بندیانو څخه ډیر معلوماتونه تر السه د تحقیق 

چې ولې د ګوانتامانو د زندانیانو څخه کافي  وود امریکا مشرتابه په قهر   .کړي

معلوماتونه چې انتظار یی کیدي، السته نه راځي. په ځانګړي توګه یو بندي چې 

محمد القهتاني نومیدي، د بیلګې په ډول د نوي سختي مقررې د رامینځته کولو 

نو ادعا درلوده چې نوموړي د له پاره د دلیل په توګه وړاندي کیدي. امریکایا

د هغه څخه د څیړونو په خو  وسپټمبر د پیښې د الوتکو د تښتولو شلم کس و

 جریان کې درست معلومات تر السه نه شو.

ثی ای ای ، اف بی ای زکال د سپټمبر په میاشت د  ۲۰۰۲د 
446

او پوځي   

ل. شوي تر څو د حل الریي وموند کسانو تر مینځ څو پرله پسي غونډې جوړې

څیړونو نوي میتود د امریکایي سرتیرو د تمریناتو څخه په ګټه اخیستنه  د

 .ورامینځته شو

سیریدا د 
44۷

پروګرام و چې سرتیري د تحقیق له پاره څه ډول وروزل شی   

چې د زندانیانو شکنجه منع وی او هغه زندانیان وي چې د ژینو کنوانسیون ور 

فویکس ي او ډنمارکي سرتیرو د باندې د تطبیق وړ نه وي. همدا ډول انګریز
44۸

د تمریناتو یوه بله د انتظار څخه لیري سرچینه د هغه فلم  تمرینونه کول.  

ساعته  ۲۴څخه وه چې 
44۹

نومیدی او د لومړی ځل له پاره د فاکس   
45۰

په   

                                                           
446FBI,CIA  
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فلم د ترهګری  زکال د نوامبر په میاشت کې وښودل شو. ۲۰۰۱تلویزیون کې د 

چې تر عادي لیدونکو برسیره  ودونه بیان کړی وضد د مبارزې میتواو د هغه پر 

: زموږ پي یي د لیدلو سره وښودل. )ژد ګوانتامانو د زندان افسرانو ډیره دلچس

پر مظلوم ولس یي د شکنجې له پاره فلمې صحنې عملي کولي دا دی د بشر د 

 ۱۸حقیق زکال د اکتوبر په میاشت کې د ت ۲۰۰۲حقوقو له پاره درناوی .( د 

ل. هغه زندانیان چې نه یي غوښتل څه ووایي پر دري ډلو تودونه تیار شوډوله می

 وویشل شول.

: چیغې او ېپه کار لویدل د لومړې ډلې له پاره دوې کټګورۍ
45۱

دا ژ:بیډراو. ) 

ښکنځل کول، ځانګړي اصطالح ده چې د تحقیق په تړاو مختلفي ماناوي لري: 

متهم سره جنسې اړیکې  د څراغونو په واسطه د سترګو تخریشول، په جبر د

که چیری دا  نیول، داسې درواغ ویل چې مقابل لوري ډیر رنج وګالي او نور(

نو د تحقیق مشر دوهمه  تنو سره برابره پایله السته را نه شيطریقو څخه د غوښ

 میتوده یي درلودل. ۱۲چې د تحقیق کټګورۍ په کار اچوله 

څو مطلوب معلوماتونه السته  موخه دا وه چې زندانی تر فشار الندې راولي تر

ورځو له پاره یوازي ساتل  ۳۰راوړي. د بیلګې په توګه زندانی په بشپړه توګه د 

هر ځل د څلورو ساعتونو له پاره باید په یو ډول والړ پاته شوی واي. کیدي او 

 یا په بشپړه تیاره کې ساتل کیدي.او 

کیدي او بیا څلور ساعته مسلسل تحقیق ورڅخه  ۲۴یو بل میتود داسې و چې 

ساعته مسلل تحقیق  ۲۴ساعته خوب ته پریښودل کیدي بیا د خوب څخه جګاوه او 

ور څخه کیدي دا پروسه تر هغه وخت پوري دوام ورکول کیدی تر څو زنداني 

 .وبله طریقه په سپو باندي ډارول و به بالکل د هوش څخه والړ.

هغو زندانیانو له پاره ګټه د سزا ورکولو دریمه کټه ګوری چې ډیره سخته وه د 

 ورڅخه اخیستل کیدل چې اعتراف یي نه کاوه. دلته څلور طریقې په کار لویدلي.

فزیکي شکنجه یي یوه طریقه وه چې زنداني به داسې ګومان وکړ چې مړ کیږم. 

. په دی میتود کې به ي د اوبو په واسطه شکنجه ورکول وهیوه ځانګړې طریقه ی

و پر مخ به یې یو ټوکر ور واچوی، بیا یي اوبو ته زندانی ټینګ وتړل شو ا

اچولو، زنداني ته داسې احساس پیدا کیدي چې غرق کیږم. دا طریقه تر نړیوالې 

                                                           
45۱bedrag -  
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جګړې وروسته چاپانیانو د زندانیانو د شکنجې له پاره استعمالول او هم په اویایمو 

 نو کې په کولمبیا کې استعمالیدل.کل

او نور ډیر ورته  د عمومي بخنښې سازمان ملل متحد، د سره صلیب اداره،

 سازمانونه همږغې دي چې په اوبو کې سزا ورکول، شکنجه ده.

د زندان په اړوند بحثونه  د دغه سره سره شپږ میاشتي مخکې چې د ګوانتانامو

 ثی ای ای، جورج بوش د شکنجې دغه میتود تایید کړی و چې د پیل شول

ده باندی پورته میتود عملي کړی لکه ابوزبیمهمو غړو پر کارکوونکو د القاعده 

 .وو

زکال په خپل بیوګرافی کې لیکي چې د دغه میتود استعمال ۲۰۱۰جورج بوش په

حقوق پوهانو لخوا ارزول شوی دی. دهغوي  ثی ای اید عدلیې وزارت او د 

ارزونه دا وه چې د پورته میتود استعمال د قوانینو سره همږغی دی. د سزا دغه 

چې  وثی ای ای غړو ته اطمینان ورکړی ور سخت و خو ډاکټرانو د میتود ډی

 غتیا ته کوم نقصان نه پیښوي.رو

جورج بوش د خپل دفاع له پاره داسې دلیل وړاندي کوي که ما د سزا دغه میتود 

 د القاعده د لوړ پوړو غړو په وړاندې منظور کړی نه واي نو باید منلي مې وای

 تایید کړم. لوی خطر چې پر امریکا باندې د برید

دا چې د امریکا مشرتابه زندانیانو ته د اقرار اخیستلو په خاطر د اوبو غرقولو 

ي خو دا سزاګانې شکنجې نه ګڼې، علت یي لاو یا نور ډولونه شکنجې ورکو

دادی چې د دوي حقوق پوهان د شکنجې تعریف په بل شان کوي. دوی وایی که 

یي د وجود غړو ته ضرر ورسیږي، نو  د سزا په وخت کې زندانې مړ او یا

 ۲۰۰۲د سزا ورکولو نور ټول میتودونه شکنجې نه ګڼي. د  کیږي. شکنجه ګڼل

ثی ای ای د زکال د سپټمبر په میاشت دا هم وویل شول چې دغه سزاګاني د 

 ځ غړی هم بندیانو ته ورکوالی شي.ریکا د پوغړو نه عالوه د ام

ډونالډ رومزفیلډ  ،ه د امریکا د دفاع وزیرزکال د ډسمبر پر دوهمه نیټ ۲۰۰۲د 

( ډولونه او هم د ۱۸د خپلو حقوقي کارپوهانو په مشوره د سزا ورکولو ټول )

. نوموړی دا هم دریمې کټګوري څخه د فزیکي وهلو نرم میتود عملي وګڼي

د غړو نه برسیره پوځیان هم د سزا ګانو دغه  ثی ای ایعالوه کړه چې د 

 ه وخت کې استعمالوالی شي.میتودونه د اړتیا پ
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( ۱۵( ډوله سختو سزاګانو څخه، )۱۸ډونالډ رومزفیلډ د ) ،د امریکا د دفاع وزیر

. يډوله سزا ګانې په خپل قلم نښاني او د تایید له پاره یي السلیک ورباندی وکړ

نوموړي په رسمي توګه د امریکایي پوځ پخواني دود چې باید سختې سزاګاني 

ه کړي، په خپل السلیک مات کړ. نوموړي د خپل السلیک سره زندانیانو ته ور ن

( ۴( ساعتو والړ یم ولې دا )۱۰ـ  ۸په قلم داسې اضافه کړه: زه هره ورځ د )

 را لږ نه کړم. ساعتونه

د امریکایي مسول جنرال له خوا په عراق کې د پوځ مسولینو ته د تحقیق د نوي 

 یتو په اړوند معلومات ورکړل شو. م

ز کال د نوامبر په میاشت کې جنرال ګیوفری میلر ۲۰۰۲د 
45۲

د ګوانتامانو د  

زندان مشر وټاکل شو چې هم دغه کس د لومړی ځل له پاره د ګوانتامانو په 

زندان کې د نوي میتودونو په عملي کولو پیل وکړي. او همدی و چې د دفاع 

پر  وزیر ته یي قناعت ورکړی و چې د تحقیق دغو سختو میتودونو د اجازې

اسنادو السلیک وکړي. وروسته جنرال ګیوفری میلر عراق ته والړ او د ابو 

غریب زندان یي وکوت. هلته یي هم امریکایي پوځیانو ته امر وکړ چې همدغه 

 ونه د تحقیق په جریان کې وکاروي.میتود

 ژینو د کنوانسیون په چوکاټ کې وه زندانیان د په عراق کې یوه ستونزه وه چې

تودونه باید ورته استعمال شوی نه وای. خو مسول جنرال ریکارډو چې دغه می

سانژیس 
45۳

( نیټه پر هغه سند السلیک وکړ ۱۴زکال د د سپټمبر پر ) ۲۰۰۳ 

چې د عراقي زندانیانو څخه د تحقیق په جریان کې هم باید د دغو شکنجه 

: وګورئ د ډموکراسۍ پلرونه دونو څخه کار واخیستل شي. )ژورکوونکو میتو

ې د دژینو کنوانسیون د خپلو چټلو موخو د السته راوړلو له پاره هیره وي. که چ

او د ژینو د کنوانسیون د  ود القاعده جنګیالي هم انسانان و څه هم طالبان او یا

ګټو څخه ګوښه کول د امریکایانو صالحیت نه وو خو زور کنوانسیون او بشري 

 قوانین نه پیژني(

                                                           
45۲Geoffrey Miller -  
45۳Ricardo Sanchez -  
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د امریکایانو په کمپونو او د دوي تر الس الندی  زکلنو کې ۲۰۰۴او  ۲۰۰۳په 

زندانونو کې د تحقیق په جریان کې د شکنجو ټول پورته یادشوي میتودونه 

 تعمالیدل.اس

انګریزانو هم د شکنجو پورته میتودونه د زندانیانو د تحقیق په جریان کې 

 ول.استعمالول چې د ژینو کنوانسیون او هم یي خپل قوانین تر پښو الندی ک

ز په همدغه سهار جنرال ریکاردو سانشی
454
د تحقیقاتو دغه سخت میتود   

( کلن بها موسی د شپې د نوکري څخه خالص ۲۶السلیک کړ. په همدغه سهار )

 ایبن الهاتم په ریسیپشن کې نوکریوال و. ،شوی و نوموړی د بصرې په یو هوټل

و او هوټل ته د نوموړي پالر داود موسی د عراق په نوی پولیسو کې ډګروال 

ناڅاپه هوټل ته انګریزي سرتیري  والړ چې زوي د هغه ځایه څخه راواخلي.

، السونه یی ور وتړل او د وداخل شول بها موسی او شپږ تنه نور چې هلته و

، ونه چې د هوټل د ساتلو له پاره ووهوټل په یوه برخه کې واچول. شپږ کلنشینوف

پوځي کالي او دوې عراقی یوه جوړه  پیدا کړل او د هوټل د خاوند په بکس کې

کله چې انګریزي سرتیري د تالښی  پیدا کړي.نچې او دوې توماوسلې اتوماتېکې 

، نو بها موسی او نور شپږ تنه یي په بصره کې د انګریزانو لخالص شوڅخه 

پوځي مرکز ته انتقال کړل. لږ وروسته د انګریزي سرتیرو یو مشر د بها پالر 

ته وویل چې زوی به یې ډیر ژر خوشی شی. انګریزانو یو  ډګروال داود موسی

  څه وخت وروسته څلور تنه نور هم بندیان کړل.

کله چې بندیان یې پوځي مرکز ته راوستل، د دوي په سرونو یې تورې کڅوړې 

او په ستونزمن موقعیت یي د  يوکړ ورواغوستي او د دوي په وهلو ټکولو پیل

نیان دوي ورځي پر له پسي وهل او ترټل کیدل کښینستلو امر ورته وکړ. زندا

پرته له دي چې کومه پوښتنه ورڅخه وشي. وروسته یې بل کمپ ته انتقال کړل 

 . وورته جوړه کړي، په بند کې ناست و( ورځي پرته له دي چې دوسیه ۵۵او )

 ناروغه او د بصرې کې د نوموړو زندانیانو څخه دوه تنه یي د شکنجو په پایلو

تون ته یوړل شول. د دوي څخه یو تن یې بها موسی و. بها موسی د پوځي روغ

د شکنجو د ټپونو په پایله کې مړ شو. پالر ډګروال داود ( نیټه ۱۵سپټمبر پر )

موسی ته یي اجازه ورکړه چې د زوی مړی وویني. د مړی وجود څخه وینې 

پونه ټ (۹۳جاری وی، وینې د خولې څخه تلي، السونه یي مات خو لنډه دا چې )
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: دغه دی د امریکایي او لویدیزي اروپا د  ډموکراسۍ یې پر وجود ښکاریدل. )ژ

انساني نمونه چې خپل مالتړي پوځي یي د انساني کراماتو څخه لیري شکنجه 

، که یي مخالف وسلوال السته ورغلي وای خدای خبر چې حال به یې هکړي و

 څه وای.(

ونه او حالت د انګریزانو په پوځي کي پرستار د بها موسی او بل تن ټپرډنما

روغتون کې ولیدل نو دغه حالت یي د ډنمارکي پوځي واحد حقوق پوه ته خبر 

وویل. د ډنمارکي پوځ  ي موضوع د ډنمارکي پوځي ډاکتر تهورکړ. وروسته ی

یو بندی په روغتون حقوق پوه د انګریزانو پوځي حقوق پوه ته اطالع ورکړل چې 

 انګریزان پلټنې کوي. به په اړوند کې مړ شو، نو د دوسیې

د ډنمارکي پوځي واحد مشر د موضوع څخه خبر شو خو ډنمارک ته یې خبر 

 ی.ور نه کړ

ویلیم مور ،یوه میاشت وروسته په عراق کې د انګریزانو د پوځ مشر
455

د مړه  

ه چې ، او وعده یې ورکړبخښنې غوښتلو لیک ولیږید  شوی بندی پالر ته

انګریزي پوځي پولیس  ړی نو نوموړی د څیړونو له پارهوکځانګړې څیړنې به 

زکال  ۲۰۰۶، په وې دغه ناوړه عمل یي تر سره کړی وهغه سرتیرو چ وټاکل.

وروسته د یوې بې پرې څیړونکو له خوا وویل شول چې د  کې محکوم شول.

زکلونو( کې د  ۲۰۰۶ـ  ۲۰۰۳تحقیق پنځه ډولونه چې په دغه وخت کې )

 ۱۹۷۲، په واقعیت کې په وپه عراق کې ستندرد ګڼل شوی و ارهانګریزانو له پ

 .ود انګریز په پوځ کې منع شوی و زکال کې

ویلیم ګیج  ،د سترې محکمې پخواني قاضی
456

چې د دغه څیړونکې ګروپ   

 ۲۰۱۱و ر پوټ کې په پاڼ ۱۴۰۰و دری کاله دوام وکړ، په مشر و او څیړون

ي په سر د تورې خولی اغوستل، د زندان زکال کې داسې ارزونه وړاندی کړل: 

د لوړ موزیک ږغول، خوب ته نه پریښودل، غذا نه ورکول، د دردونو سره مل 

درول په دغو کلونو کې پر زندانیانو د سزا په ډول اجرأ کیدل. د پر پښو بندي 

یز په پوځ کې له مینځه وړل دغو کړونو اجرأ کول د کلونو په اوږدو کې د انګر

ري نه پوهیدل چې باید د تحقیق د دغه میتودونو څخه کار نو ځکه سرتی وشوی و
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وانخلي. د نوموړی مشر قاضي په آند ټول مسولیت د انګلیستان د دفاع د وزارت 

 دی.

انګریزانو او امریکایانو د تحقیق هغه میتودونه استعمال کړی دي چې د ژینو د 

. د وټکر کې وورکولو د قانون سره په  کنوانسیون او هم د ملل متحد د شکنجو

ه پاره د تحقیق په پروسه کې د پورته تخنیکونو څخه ګټه اخیستنه د ډنمارکیانو ل

 ډیر اهمیت وړ ګڼل کیدل.

زکال د اګست د میاشتي څخه زندانیان د امریکایي ـ  ۲۰۰۳ډنمارکیانو د 

انګریزي زندان، کمپ بوکا 
45۷

ته تسلیمول. امریکایانو دغه زندان د اور وژني  

چې رونالډ بوکا د یو کارګر 
45۸

وژونکي کارګر هغه  نوم یاد کړ. دغه د اوره پ 

سپتمبر د وخت مړ شو چې د امریکا د دوتجارتي برجونو د نړیدو په وخت )

پتمبر په یولسمه . سره د دی چې د س( کې خلکو ته نجات ور کولو۲۰۰۱ یولسمه

د  خو امریکایانو د عراق جګړه هم يپیښه کې عراقیانو هیڅ رول نه درلود

امریکایانو د پیل څخه د بندیانو سره  ترهګری سره د مبارزې یوه برخه ګڼل.

یوه میاشت مخکې امریکایانو عراق ته  ولو. د ډنمارکیانو تر رسیدلوسخت چلند ک

سخت چلند پیل کړی وو چې د شکایتونو ږغونه سره د بوکا په کمپ کې د بندیانو 

  اوچت شول.

برخه، نس او سر کې داني د تناسلي الې په امریکایې جګړنې یو زنښځینه یوې 

وهلي او تر الس الندې پوځي ته یي هم امر کړی و، چې عیني  په لغتو څو ځله

په دو سرتیرو به یي بندي کړنه وکړي، دغه را زونه د شاهد له خوا بربنډ شول. 

او نورو سرتیرو به د تناسلې الې په برخه کې په لغتو وهي او پر  يټینګ ونیو

. نجه کې یو بل جګړن هم برخه درلودلالسونو به یي ختل، په دغه شک خوږمن

زکال د  ۲۰۰۳ټول څلور تنه د امریکا د پوځ څخه ویستل شول او موضوع د 

عامه وګړو ته بربنډه شوه دا هغه وخت و چې یوه میاشت  کې جوالی په میاشت

 وروسته ډنمارکي سرتیري عراق ته ورسیدل.

بندیانو تسلیمیدل د )بوکا کمپ( ته یوه ستونزه ده خو ډنمارکیان پوه شول چې د 

ندیان د . که څه هم بدیانو د حالت څخه خبر شيکیدالی شی تر یوې کچې د بن
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خو بیا هم مسولیت د ډنمارکیانو وو. د ډنمارکي پوځي  وانګریزانو په زندان کې و

چې  زکال د نوامبر په میاشت کې خپل مشرتابه ته خبر ورکړ ۲۰۰۳واحد مشرد 

کومه ځانګړي ستونزه په کمپ کې شتون نه لري. همدغه دلیل و چې ډنمارکیانو 

 من کسان و کمپ ته تسلیمول.شک

زکال په جریان کې  ۲۰۰۳چې د  ډنمارک دفاع وزارت معلومات ورکړي د

( عرقي بندیان د انګریز ـ امریکایي کمپ ته تسلیم کړي دي. د ۴۳ډنمارکیانو )

د ډنمارکي پوځي کمپ حقوق پوه، کټوبر په میاشت کې همدغه کال د نوامبر او ا

ډاکټر او د پوځ پولیس، بوکا کمپ ته والړل تر څو وګورئ چې د ډنمارکیانو 

لخوا ورکړل شوو بندیانو حالت څنګه دي. د دوي ارزونه داسې شول چې بندیانو 

د ډنمارک د پوځي دلګی مشر داسې نیوکه  کومه ځانګړی ستونزه نه درلوده.

ه چې د بندی د سرنوشت معلومولو موده تر هغه چې انتظار کیدي، زیاته درلود

 ي.ده. دغه لنډې جملې ډیر مفهوم درلود

د زندانیانو کورنۍ همیشه راتللي او د خپلو خپلوانو د حاالتو پوښتنه یې کوله. د 

زکال په منی او وړی کې ډنمارکي جګړن پنځه ځله کمپ ته د بندیانو د  ۲۰۰۳

خو  ل د امریکایانو تر څارنې الندی وهورغي. کمپ په ټولیز ډو کتلو له پاره

اندریس بوس )د ډنمارکي پوځ د واحد مشر( د  .هوڅخه کاانګریزانو تحقیق ور

. د ځان ود امریکایي پهردارانو سلوک ته حیران شوکې زندان د لیدلو په وخت 

ي توري سره یي سوچ وکړ، څه چې زه ګورم دا به درواغ وي. امریکایي سرتیر

 چې بندیان یي خپل دښمنان ګڼل. ونکي او د ځانګړی څیرې درلوونکي وعی

ډنمارکي جګړن د بندیانو سره د لیدلو پر مهال د دوي د حالت، د زندان د وضعیت 

. هویانو د معمول له مخی شکایت نه کااو د روغتیایې حالت پوښتنې کولې. بند

ت و نه کړي چې رښتیا جګړن ته شک پیدا شو چې کیدالی شي بندیان جرأ

ووایي، ځکه نوموړی د کمپ ژباړن  څخه د بندیانو د پوښتنې په وخت کې ګټه 

اخیستل. کله به چې ځیني بندیان ازاد شول، جګړن به متوجه شو چې ازاد شوي 

جګړن ته سوچ ور پیدا شو او یا سم تلالی نه شي.  غوندي ښکاريبندیان فلج 

کې پر هیڅ شي اعتراف نه کوی خو کله چې  چې بندیان د ډنمارکیانو په زندان

په انګریزي ـ امریکایي بند کې وي نو د اولوف پیلمه 
45۹

پر وژولو هم اعتراف  

: اولوف پیلمه  دوه ځله د سویډن صدراعظم شو وروستۍ ځل یې د وکړي. )ژ
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زکال ووژل شو چې د  ۱۹۸۶زکلونه او په  ۱۹۸۶ـ  ۱۹۸۲صدراعظمی دنده د 

ه چې سه پورې دقیق معلوم نه دي. د لیکوال موخه دادمرګ اصلي مجرم تر او

 حتی د هغه مرګ هم مني.( عراقي بندیانو تر شکنجو الندېڅرګنده کړی چې 

ځکه د ډنمارکیانو لخوا د بندیانو  ریس بوس ستونزه نوره هم پیچلي شوهاندد 

ډنمارکیانو خپل تسلیم شوی بندیان د  ،تسلیمول و انګریزي ـ امریکایي کمپ ته

یداکوالی نه شوای، ځکه بندیانو ته انګریزي یا امریکایي نمره یدلو پر وخت پل

ورکول کیدل. کله به چې ډنمارکیانو ټلیفون وکړ چې موږ غواړو دغه شمیره 

بندي ووینو، انګریزانو به ویل چې موږ امریکایانو ته تسلیم کړي دي، خو 

ل شوی دي. موږ خپل د امریکایانو به وویل ازاد شوی دي او یا بل زندان ته وړ

بندیانو په سرنوشت خبر نه وو که څه هم زندانیان دوي ساتل خو موږ بیا هم د 

 ي.بندیانو مسولیت درلود خپلو ورکړل شوو

 يدریس بوس د نوموړی کمپ په اړوند د پوځ حقوق پوه ته د جریان خبر ورکړان

و کورنۍ راتلي او ورته جوته یي کړه چې زندانیان ورک دي. کله به چې د بندیان

 .يته استول ځکه موږ خبر نه درلود موږ به د کمپ مسولینو

موږ ډنمارکیانو په پیل کې د بندي نوم په قلم لیکي خو وروسته مو کمپیوتري 

وروسته د ډنمارکي پوځ  سیستم جوړ کړ چې بشپړ معلوماتونه مو راجستر کول.

راکړل شوی نه دي. حقوق پوه پښیمانه شو چې ماته د ورکو بندیانو خبرداری 

خو حقوقو پوه جوته کړه چې ما پر انګریزي پوځیانو باور درلود چې قانون به 

 ات کړي ځکه د دوي تجربې ډیرې وي.بشپړ مراع

ټیم سلوټ یونسن  ،ندي د مرکز مشراد هغه وخت د پوځ د قوم
46۰

په هیڅ ډول  

وس وایي د بندیانو سره د غلط سلوک اندیښنه نه درلوده. دا ځکه چې نوموړي ا

سیستم او زموږ په ډول یې عدلي  وریزان او امریکایان زموږ ملګري وچې انګ

زکال د سپټمبر په  ۲۰۰۳خو دغه درک درست ونه ختی، ځکه د ي. درلود

میاشت کې ډنمارکي پوځیانو د بخښنې نړیوال سازمان او د ډنمارک د دفاع 

ه کې د عراقي وزارت ته ولیکل چې امریکایان او انګریزان د بصرې په سیم

دا چلندونه د بیلګې په  بندیانو سره ډیر ناخوښه چلند کوي او دوي شکنجه کوي.

توګه د نیولو په وخت کې د بندي د حقوقو تر پښو الندي کول)غیري انسانې 
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کړنې، ښکنځل او وهل( یا داسې جزاوي او شکنجې ورکوي چې د عادي وګړو 

بنسټ د بخښنې د نړیوال سازمان معلوماتو پر  د دغو په وړاندې منع شوی دي.

الرس نورمین یونسن  ،سروال
46۱

پریکړه وکړه چې د پوځیانو ټولې هغه کړنې  

چې د بشر د حقوقو سره په ټکر کې دی، د بي پرې کمسیون له خوا په دقیق ډول 

 وڅیړل شي.

زکال د فبوری په میاشت  ۲۰۰۴برسیره پر دغه د سره صلیب نړیوال سازمان د 

. د بندیانو يټ د امریکایانو مشرتابه ته په عراق کې تسلیم کړکې یو پټ رپور

( نیټې پوری د انګریزانو ۷زکال د اپریل تر ) ۲۰۰۳څخه د تحقیق مسولیت د 

ولې  په واک کې وو چې وروسته امریکایان دغه دندې ته  وګومارل شول.

حقیق انګریزانو دوباره پنځه میاشتي وروسته د بوکه په کمپ کې د یوې برخې د ت

مسولیت واخیست. دا هغه برخه وه چې ډنمارکیانو خپل بندیان ورته سپارل. 

انګریزانو هم د بندیانو السونه ولچک، په سرونویې توري خولي وراغوستي چې 

الر ونه ویني، ناري او چیغې به یې ورباندې وهلي او د تحقیق په کوټه کې به 

په کوټه کې به د یو لورې څخه او د تحقیق  وهل او د توپک په قنداقیي په لغتو

 .بل لوری ته ټیل وهل

زکال د مارچ  ۲۰۰۳د سره صلیب سازمان وایي چې د تحقیق دا ډول میتود د 

. دا هغه دوره وه چې ډنمارکیانو خپل بندیان يڅخه تر نوامبر پوری دوام درلود

 د امریکا یانوـ انګریزانو کمپ ته تسلیمول.

و چې د څارګرو ادارو د مسولینو لخوا ځیني اکید شوی تکې په دغه پټ رپورټ 

نورمال ډارونکي چلونه د بندیانو په وړاندي ګټه ورڅخه اخیستل کیدل تر څو 

 زندانیان په تحقیق کې مرسته وکړي.

د ډنمارکیانو له نظره په رپورټ کې ډیره جالبه نقطه دا وه چې نوي بندیان که 

ارکیانو او یا ایټالویانو لخوا ونیول به د امریکایانو، انګریزانو، هالنډیانو، ډنم

 شول، د نورو زندانیانو څخه بیل د تحقیق په کوټو کې ساتل کیدل.

چې بندیان به د بوکا په کمپ  ب کارکوونکو ډیرې بیلګې لیدلي وېد سره صلی

ه یي پر ( کلن سړي چې توره رخچین۶۱کې شکنجه کیدل. د بیلګې په توګه یو )

او د بدن ډیرې برخې سوځولي  وو کښینول شوی دسر پر ډیرو ګرمو فلزي موا
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چې مړ یا به ټپي شو. د  وي شویهم وي. او په ډیرو حالتو کې پر بندی ډزې 

. د پلټنې د کمسیون په رپورټ کې راغلي وبی ګناه کسان و انو لویه شمیربندی

غلط راپور نیول شوی او ( سلنه بندیان په ۹۰ـ  ۷۰دي چې په دغه دوره کې د )

خو د ټولو  و( عراقیان نیولي و۴۳ډنمارکیانو ). په دغه دوره کې ه ووبی ګنا

څیړونو په پایله کې هیڅ ډول داسې جرم چې زموږ پوځي قوتونو ته د دوي لخوا 

. یو نفر یي د عراق پولیسو ته وسپارل شو ځکه یو ومتوجه وي، په ګوته نه شو

 عادي جنایی جرم یي کړی و، نور ټول ازاد شول.

سیون ګیده  ،د دفاع وزیرد ډنمارک 
46۲

د سره صلیب د نړیوال سازمان دغه   

زکال د می په میاشت  ۲۰۰۴تر څو چې د  ود نیوکو ډک راپور لوستی و

امریکایي ورځپاڼې والسټریټ ژورنال 
46۳

ته په الس ورغي. لږ وروسته دغه   

رپوټ د ډنمارک د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمسیون کې وارزول شو، د دفاع 

( تنه زندانیان امریکایانو ته تسلیم ۲۲غونډې ته وویل چې ډنمارکیانو ) وزیر

 . وروستهدعا درواغ و، خو دا اوضوع یې بشپړه تر کنترول الندي وکړي او م

 .و( تنه و۴۳( بندیان نه، بلکې )۲۳معلومه شوه چې )

ان د دفاع وزیر وویل چې په پیل کې ډنمارکیانو ستونزه درلوده ځکه هغه بندی

ځکه عراقیانو څو نومونه درلودل  و، ورک ووامریکایانو ته یي سپارلي وچې 

ولې ستتونزه حل نه  خو ورک شوی بندیان وموندل شول او ستونزه حل شوه.

شوه ځکه ډنمارکیانو او پوځي مشرانو ټینګارکولو چې موږ بندیان یوازې 

 ۲۰۰۴د  .يدانګریزانو ته سپارل او امریکایانو د موضوع سره هیڅ تړاو نه درلو

زکال د می په میاشت کې د دفاع وزیر ومنل چې د بندیانو د سپارلو تړون موږ 

. مګر وروسته پوځیانو ومنل چې د ډنمارک  يیوازې د انګریزانو سره درلود

بندیان انګریزانو ته سپارل کیدل خو د زندانیانو نمرې انګریزي او هم امریکایي 

چې د  هوخو بیا هم پوځیانو ټینګار کا ه.وي. پر بندیانو امریکایانو پهره کول

ډنمارکیانو د ساتلو مسولیت د انګریزانو وو، او خپلې دغه ادعا  ته یې دوام 

 .يورکړ

، يد دوي په مقابل کې د سره صلیب نړیوال سازمان چې په کمپ کې شتون درلود

په ټینګار ویل چې د تحقیق مرکز بیل و چې د امریکایانو تر واک الندې وو او 
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چې امریکایانو د  هومسولینو ټینګار کاوزارت  د دفاعبندیان یې شکنجه کوله. د 

نو زندان عمومي چارې پر غاړه وي خو د ډنمارکیانو بندیان یوازې د انګریزا

 په واسطه پوښتنې ورڅخه کیدلي.

 وروسته د بوکا کمپ د امریکایي پوځیانو تر کلکو نیوکو الندې راغلي.

( نیټه یو امریکایي جنرال د انتنیو ام ټاګوبا ۳۱په )زکال د جنوري  ۲۰۰۴د  
464
پولیسې واحد(   ۸۰۰په نوم ته دنده ورکړل شوه چې د )  

465
اړوندې   

چارې د بندیانو د زورونې او شکنجو په تړاو وڅیړي ځکه دغه پولیسي پوځي 

د دغې څیړنې رپوټ په  واحد د مشهور ابوغریب په زندان کې دنده درلوده.

نګامه جوړه کړه. د امریکایانو ناوړه چلند چې زندانیان یي د ه نړیواله کچه

ابوغریب په زندان کې شکنجه کړي دي په جنایي دوسیه بدله شوه. نوموړې 

پوځي  ۸۰۰څیړنې د بوکا د کمپ د بندیانو په تړاو هم تر سره شولې ځکه )

د پوځ مسول جنرال جینیس  ل کار . يپولیسې واحد( هلته هم مسولیت درلود

نسکې پی
466

هیڅ وخت د ابوغریب او بوکا په زندان کې بندیانو ته د شکنجو   

ټاګوبا په رپوټ  د څیړنو د مشر جنرال ورکولو په تړاو غبرګون ښودلی نه دی.

شکنجو شتون  ه شوه چېچې سره د دي چې په اسنادو ثابت وکې ویل شوی و

د قوانینو خو جنرال کار پینسکې هیڅ وخت مسولو پوځیانو ته د ژینو ې درلود

 ورکړی.نه دی په تړاو معلومات 

جنرال ټاګوبا د بوکا په کمپ کې د ډیرو شاهدانو سره مرکې وکړي او د کمپ 

دننه راپور د کمپ د وضعیت په اړوند یي هم مطالعه کړي. پایله دا شوه چې په 

 چې ناپیژانده مه یوازې دا وهکمپ کې ډیرې ګډوډې وی او د کمپ د مشرتابه پل

بندیان 
46۷

ـ  ۷۰۰۰په دغه وخت کې ) .وچې ډیري یي د راجستر څخه ورک و

. په امریکایي راپور کې په ټینګار ویل ې وو( بندیان د بوکا په کمپ ک۸۰۰۰

چې د هغه پوځي واحد چې بندیان یې ساتل، مورال یي ډیر کښته وو.  وشوی و

 د راپور وروستۍ پایله په څرګند ډول دا شول چې ډیرو امریکایي سرتیرو د

چې د  انو سره ډیر ناوړه چلندونه کړی وهابوغریب او کوبا زندان کې د بندی
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د زندان مشرتابه مسولیت ومنی خو د  .نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وه

زکال  ۲۰۰۴زکال د اګست څخه تر  ۲۰۰۳ابوغریب او کوبا په زندان کې د 

 بندیان شکنجه او کړیدل.فبوري میاشتي پورې 

اندریس بوس د حاالتو څخه په  ،نمارک د پوځي واحد مشرپه عراق کې د ډ

کله چې  .ویانو نوموړی ته حاالت بیان کړی و، ځکه بندوبشپړه توګه خبر و

زکال د فبوري په میاشت کې تبدیل او دنده یې د څارګرې  ۲۰۰۴اندریس بوس د 

انه میټه حومل  ،ادارې افسرې
46۸

کمپ  ایدنله نو د تحقیق میتود په دته وسپار 

 کې بدل شو.

د لومړي ځل له پاره د جګړې په جریان کې د ژینو د کنوانسیون او د وګړو د 

عادي ساتلو د قوانینو د نه مراعات کولو په تور انه میټه حومل او څلور نور 

کال په  ۲۰۰۵پوځیان تورن شول چې د کوپنهاګن د ښاري محکمې لخوا یې د 

په دنده کې د جدې سرکښې په جریان کې اسناد په دقت وڅیړل شول. نوموړې 

چې په اعظمي توګه د  ه شوهتورنګراف له مخې ر( پا۱۵تورد پوځي قانون د )

 یوه کال زندان جزا لري خو دوي پنځو تنو ځانونه بی ګناه وګڼل.

ی کې د ژبو د زده کړو تحصیل پیل کړپه پوځ زکال  ۱۹۸۵انه میټه هومل په 

هم د خلکو د حقوقو په تړاو  وستهور تر یو شمیر نورو زده کړو ، نوموړېوه

او وروسته یې د ډیپلوماسي په اړوند زده کړې وکړی چې  زده کړې کړی وي

وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کې مقرره شوه. نوموړي په خپله خوښه 

وغوښتله چې د پوځ سره په بهر کې دنده اجرأ کړي. په دغه ډول نوموړې یوه 

د  ومړی نوموړې ل . هعراق ته واستول شولوروسته او  همیاشت کورس ولوست

 ۲۰۰۴د په توګه مقرره شوه خو  رې په عملیاتو کې د سایکلوژیستاڅارګرې اد

د تحقیق دنده پر غاړه واخیسته. خه د بندیانو څزکال د جنوري په میاشت کې 

 نوموړی د خپلو همکارانو څخه د تحقیق د میتود په اړند پوښتنه ونه کړه.

 د په اړوند د هیڅ ادارې لخوا پوځیانو او د څارګرې ادارې د تحقیق د میتو

ورکړل شوی. یوازې عمومي معلومات چې د نه وو کارکوونکو ته معلومات 

نقشې سره پوځیانو ته سپارل شوی وه، ورباندي اکتفأ انګریزانو لخوا د یوې 

. همدغه دلیل و چې انه میټه نه پوهیدل چې په کومه کچه د تحقیق په شوي وه

جریان کې د زور څخه کار واخلي، نوموړی خبره نه وه چې د دفاع وزارت 
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( منظور شوی ۲۷زکال د اکټوبر پر ) ۲۰۰۳الرښوونې د موضوع په تړاو د 

خلکو چې د عملیاتو په جریان کې باید د  وونو کې روښانه شوي وهپه الرښ وي.

ي الرښود نګړچې د بندیانو د تحقیق په تړاو ځا حقوق رعایت شي او امر شوی و

وویل چې د پورته مهم الرښود په په محکمه کې  جوړ شي. وروسته انه میټې

اړوند ماته د کمپ د پوځي مشر او یا هم د کمپ د حقوقي مشاور لخوا هیڅ 

کله چې زه عراق ته ورسیدم د خپل  نوموړی وایې راکړل شوی.نه دي معلومات 

معلومات وغوښتي خو هغه  په تړاو مې د کمپ د پوځي مشر څخه کار د میتود 

ماته د همدغه الرښود په اړوند هیڅ و نه ویل. په دی کې شک نه شته چې د 

 .يکمپ پوځي مشر د همدغه الرښود په اړوند معلومات درلود

می څخه په عراق کې ډنمارکي پوځیانو ته د ایمیل په لیږلو د دفاع وزارت د اکاډ

، ځکه چې مالیم چلند مه کوئ قی بندیانو سرهچې د عرا وخبرداري ورکړل شو

دوي په کلتوري لحاظ د سخت چلند سره عادت لري نو ځکه هغه څه چې تاسو 

په ډنمارک کې زده کړي دی، تر هغه باید سخت چلند وکړي. همدغه ایمیل د 

پوځیانو په محکمه کې دلیل  کمپ د مشر لخوا څخه انه میټې ته هم ولیږل شو.

جنبه درلودل، په ځانګړی توګه د بندیانو  چې دغه ایمیل عمومي يوړاندي کړ

د محکمې او  ي. ) ژ: په دی برخه کې د انه میټېپه تحقیق پوری تړاو نه درلود

 د ژباړونکو د شاهدي جریان دي نو زه یي په څو جملو کې لنډیز وړاندي کوم(.

ي د اوبو ورکولو څخه ډه ډه بندیانو ته بد ښکنځل کول، څو ځله ی انه میټې   

، پر ځنګنو یي د زیات وخت له پاره کښینول. په یخه هوا کې د کمپل یا هکړی و

چې  ي. په محکمه کې پوځیانو اعتراف وکړهبړستن ورکولو څخه ډه ډه کول

، سخت وو. ېموږ په ډنمارک کې زده کړې کړی و زموږ چلند تر هغه چې

لي دوی وایي چې موږ په تمریناتو کې د اوږده وخت له پاره پرځنګنو کښینست

 چې په رښتیا سخته ده.  ویو

د مارچ په میاشت کې د ډنمارکي پوځیانو لویه ستونزه دا وه چې د مختلفو قومونو 

تر مینځ جنجالونه پیښیدل، د امنیتي پلوه ډنمارکي پوځیانو ته کومې خطرې شتون 

څخه سوله او ارامي پای ته زکال د اپریل د میاشتي  ۲۰۰۴خو د  ينه درلود

 عراقیان ونیول شول او د ډنمارکیانو پر( نیټه څلور ۱۲یل په ). د اپرورسیدل

سیمیک 
46۹

ې ورڅخه وشولي. کور باندې د برید په تړاو پوښتنې او ګرویږن  
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چې متهم کسان باید پر ځنګونو داسې چې مال یي  ېتاکید وکړ دلته بیا انه میټې

په  کږه وی، کښینول شی او سرتیري ورباندې پهره وي، پری نه ښودل شي چې

 يدغې موضوع د انه میټې او ژباړن تر مینځ جنجال پیښ کړ عادي ډول کښیني.

. د پوځیان د مخامخ جګړې سره مخامخ وواو په همدغه وخت کې ډنمارکي 

الصدر مقتدا  ،ډنمارکي پوځ د داخلي رپوټ څخه ښکاري چې مذهبي شیعه مشر

 خلک وهڅول چې د بهرنیانو په وړاندې وسله وال پاڅون وکړي.

پوښتنه داده چې ولې ځوان امام مقتدا په دومره لږ وخت کې ډیر مالتړي پیدا 

خو د عراق اشغال د بهرنیو پوځونو په  یکړل؟ نوموړي ډیر محبوبیت نه درلود

 ول چې د مقاومت کرښې پیاوړي کړي.واسطه خلک وهڅ

د عراق د لویو ښارونو د بی وزلو کورنیو ځوانانو په بغداد، بصرې او نجف کې 

او دا  وصدر مقتدا په انځور به ښکل شوی واسې کمیسونه اغوستل چې د الد

الصدر لنډه ږیره، لوی مخ چې لنګوټه یي تړل د ځوانانو په  کړنه یي ویاړ ګڼل.

. د نوموړي د محبوبیت بل دلیل دا و چې د هغه پالر يمینځ کې محبوبیت پیدا کړ

کې د لوړ مقام خاوند و. لوی ایت هللا محمد صدیق الصدر په شیعه مسلمانانو 

دغه کورنۍ سادات ول چې د حضرت محمد )ص( اوالده ګڼل کیدل. سادات په 

: د پیغمبر د نوم سره ما )ژ عراق کې په مذهبي او سیاسي لحاظ لوړ مقام لري.

مودب کلمات یو ځای کړل. سادات نه یوازي په عراق بلکې په ډیرو هیوادونو 

 کې د لوړ مقام څښتنان دي.(

الصدر مقتدا په وړونو کې کشر و، داسې نه ښکاریدل چې یو وخت به دی  امام

د کورنۍ میراث خپل کړي او مخکښ به شي. کله چې د هغه پالر او مشر وروڼه 

زکال، د اټکل له مخې د صدام حصین د جاسوسانو لخوا ووژل شول  ۱۹۹۹په 

 کشر الصدر مقتدا شو. )د کورنۍ مشر( نو د مینې میړه

الر د صدام حصین په وخت کې همیشه د بل ایت هللا علی ال سیستاني د نوموړي پ

مالتړي لوی تجاران او شتمن خلک سره په مخالفت کې و. د ایت هللا سیستاني 

چې د ښه ژوند  خلک وو یدليتړي د کلیو څخه راکوچخو د ایت هللا مقتدا مالو و

نو  وه وزګار ومګر ډیر وخت ب پاره لویو ښارونو ته راغلي وو دپیداکولو له

ایت هللا سیستاني نه غوښتل چې  .لووار په غریبانه کورونو کې ژوند کځکه د ښ

د صدام حصین سره مقابله وکړي نو ځکه هروخت یي هڅه کوله چې مذهب د 

خه لیري وساتي. ولی ایت هللا مقتدا همیشه د غریبانو او ټولنیزو چارو څ سیاست

. د زندانیانو د خالصون غوښتنه کولیی الس نیوی کاوه او د صدام د رژیم څخه 
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همدا علت و چې غریبو شیعه مسلمانانو نوموړي خپل ساتونکي ګڼي او ځانګړی 

. کله چې ایت هللا الصدر محمد صدیق مقتدا ووژل شو يدرناوي یي ورته درلود

نو د شیعه مسلمانانو او صدام د پوځونو له خوا څو ورځي نښتي وشوي چې 

ووژل شول. ال صدر محمد صدیق د شیعه ګانو په زړونو شیعه مسلمانان  ۲۰۰

صدام حصین د ال صدر محمد  .يکې د همیش له پاره د یو اتل شهید ځای ونیو

صدیق تر مړینې وروسته ځوان امام تر څارنې الندې ونیوی. کله چې د بهرنیو 

پوځیانو په واسطه صدام له مینځه والړ نو ځوان امام ال صدر مقتدا خپل د 

نوموړي د پالر مالتړي په مسجدونو، د قران په  بیت له پاره چانس ولید.محبو

ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه موسیسو کې فعال کړل. کله چې بهرني 

او د صدام  پوځونه راغلل د دوي مالتړو د بغداد د بی وزلو پرکورونو

ګوټي په پرښارګوټي پهرې کولي او فوراً یي د صدام ښار ګوټی د الصدر د ښار

نوم وبولي. د دوي مالتړو په امنیت او خلکو ته د غذا په ویشلو کې هم برخه 

 واخیستل.

 یڅ ډلې جوړولو غوښتنه نه درلوده.مقتدا په پیل کې د ه

یانو عبدالمجید ال خویې چې په لندن کې د کډوالۍ ژوند کاوه. نوموړی د اامریک

وروسته مخالفت  زکال تر جګړې ۱۹۹۱صدام حصین په وخت کې د ګالف د 

پیل کړي و، نوځکه لندن ته تښتیدلي و. کله چې صدام له مینځه والړ، امریکایانو 

په دی هیله چې عبدالمجید ال خویې د پرمختګ مالتړی دی او کیدای شي د 

ړي. عبدالمجید ال خویې د صدام تر اسالم پاله ډلو په وړاندي ښه رول ادأ ک

الوتنه راوکړه. څو ورځي وروسته پر ګوښه کیدو څو ساعته وروسته نجف ته 

عبدالمجید ال خویې باندې برید وشو او د امریکایانو د جاسوس په نوم یي سپک 

مقتدا. لنډه دا چې وی خو په عیني وخت کې نارې وهلي چې ژوندي دی  یکړ

عبدالمجید ال خویې د مقتدا د کور مخی ته ووژل شو. د عراق یوې محکمې د 

میاشت کې پریکړه وکړه چې امام مقتدا ونیول شي خو زکال د اګست په  ۲۰۰۳

دا کار هیڅوخت عملي نه شو، ځکه امریکایانو او د پوځ ډیرکیو نه غوښتل چې 

ه ګان د عچې په دغه کړنه به شی يمقتدا بندي کړي. امریکایانو ډار درلود

نه غوښتل چې په  ښورښ وکړي نو ځکه په دغه شیبه کې امریکایانو په مقابل

 و کې وجنګیږي.دو جبه

. د خپل مړه پالر او مړو یامام مقتدا په تبلیغ او پروپاګند کې ډیر مهارت درلود

کې  ووړونه انځورونو یي د بی وزلو کورونو په کوڅو کې وځړول. په انځورون
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ښکاریدل چې د پالر د وجود څخه وینې جریان لري، د پالر په الس کې قران 

و. په دغه پروپاګندی انځورونو شیعه  و او حضرت علي )رض( یي پر سر والړ

مسلمانان په بي وزلو برخو کې وپاریدل. او د بصرې لویو ښارونو ته یي مخه 

 .وکړه چې په حقیقت کې د ایت هللا سیستاني شتمنو مالتړو ته خطر رامینځته شو

ال مقتدا ځوان او بی تجربې ګڼې چې  ،دیني عالمانو ،په کلتوري لحاظ مشرانو

ژبه یي خوښه  )بازاری( ایلو ښه نه پوهیږي او د نوموړي کوڅه ایپه دیني مس

. د بل لوري ونه وه. المقتدا د دیني عالمانو دغه نظر ته په ارزښت قایل نه شو

دیني عالمان د نوموړي د پالر د خاطراتو یادولو او د مالیانو مالتړ تر السه 

ل پالر په څیر د . نوموړي څرګنده کړه چې د خپيکولو سره مخالفت نه درلود

لوی  بی عدالتي پر ضد مبارزه کوی. اوس توپیر دادي چې صدام نه شته خو

 دښمن امریکا دلته شتون لري. 

د ایات هللا سیستاني څخه عالوه د شیعه مسلمانانو قوي ګوند چې د سکیری 
4۷۰

 

، وسله واله ډله یي د بدر په يوالو ډلو سره شتون درلود هپه نوم یادیده، د وسل

والو په څیر په ایران د دغه ګوند رهبري د صدام په وخت کې د کډ .یادیدلنوم 

په ښار کې ډیر مالتړي درلودل. ال مقتدا د  ه. دغه ګوند د بصرېوکې ژوند کا

ایران سره ټینګې اړیکې درلودي او محاسبه یي داسې وه چې د ایران په مالتړ 

د دغه ځوان  ر کړي.به دغه ګوند د رول څخه وغورځوي او خپل مالتړي به ډی

امام د دښمني رپوټ د ډنمارک د دفاع وزارت ته ورسید. موږ په ډنمارک کې 

نه پوهیدلو چې دا څوک دي خو دومره ژر څرګنده شوه چې د شیعه ګوند سکری 

د پوځ یو مشر اوس وایی چې دا هم څرګنده شوه چې  د کنترول څخه وتلی دي.

چې زموږ سره د مبارزي له پاره یي د شیعه مذهب پیروانو کې دا بله ډله ده 

یسپر هسیو ،لیڅي رانغښتي دي. د ډنمارک د پوځ لوی درستیز
4۷۱

وایي، موږ  

نوموړي عراق ته والړ او د  وپوهیدلو چې حاالت ترینګلي او خطرناکه کیږي.

وه ډنمارکي پوځیان هرتا په ښار کې ازاد وګرځیدی چې یوازې یو انګریزي او دال

ار د انټرنیټ کافی ته ننوت او د خلکو سره یي خبري . د ښوورسره ملګري و

 وکړي.

                                                           
4۷۰Sciri -  
4۷۱Jesper Helsø -  



۲۸۲ 
 

نوموړي وایی: وروسته د ازد ګرځیدلو وخت تیر شو په پوځي وسیله کې به 

سپور او په ډیر تیز سرعت به تیریدلم، که به کوم عراقي موټر نژدي راته 

تیریدي، ژر به د هغه ځایه ګوښه شولم. په اصطالح د پارک ګرځیدلو وخت تیر 

 و.ش

 ، سویند اوج ینسبیووزیر په ډنمارک کې د یو بل دلیل په خاطر د دفاع
4۷۲

د   

زکال د فبوري په میاشت کې د څارګرې  ۲۰۰۴ستونزو سره مخامخ شو. د 

 ، فرانک ګریویلادارې پوځي
4۷۳

په مستعار نوم د ډنمارک ټول پټ اسناد چې  

ې ورځپاڼې د عراق د جګړې د پیل کیدو ارزونه یي کړی وه، رسوا او ډنمارک

سکه ټیدنه  بیرلینګ
4۷4

د دي خبر تر خپریدو وروسته د جګړې  ورکړل.یی ته  

د پیل د اصلی دالیلو د روښانه کولو او د خبر د رسوا کولو د سرچینې د پیدا 

څو اونۍ وروسته ګریویل د څارګرې ادارې لخوا کولو له پاره بحثونه پیل شول. 

زکال د اپریل  ۲۰۰۴یویل د وپیژندل شو خو خلک هغه خت خبر شول چې ګر

س فوک غاسموسن په تړاو داسې رپه میاشت د ډنمارک د صدراعظم اند

یی موږ یو وزیر لرو چې درواغ وایي. داسې وزیر چې په وارو وارو »وویل:

غو پر بنسټ د پوځ اګریویل وویل: صدراعظم د درو«. درواغو ته دوام ورکړي

صدراعظم  ي وسلې شتون لري.څارګرې ادارې ته وویل چې په عراق کې اټوم

ټول تورونه رد کړل او د څارګرې ادارې د تهدید مختلفي ارزونې یې پر کټګوریو 

وویشلي. څرګنده شوه چې تر جګړې مخکي کله چې اندریس فوک غاسموسن 

دغه نامطمینه خبري د  .چې عراق اټومي وسلې لري، درواغ ووادعا کول 

و پر بنسټ نه وي. خو دا هم درسته نه څارګرې ادارې لخوا د شواهدو او اسناد

وه چې ګریویل ادعا درلوده چې د څارګرې ادارې رپوټ چې ګواکي په زیات 

داسې شواهد  احتمال به عراق اټومې وسلې ولري، صدراعظم تحریف کړی وی.

 ۲۰۰۳زکال د مارچ څخه تر  ۲۰۰۲چې څارګرې ادارې په احتیاط د  وموجود و

چې کیدالی شی، عراق اټومي وسلې  ورکړی وزکال تر مارچ پوری  رپوټ و

صدراعظم د خبر لوڅو څخه ځان خالص کړای شو خو د دفاع وزیر دا ولري. 

د دي بحثونو په جریان کې د پوځ لوی درستیز وویل چې کار ونه کړای شوای.

هیڅ سیاستوال د پارلمان د کنترول د کمسیون څخه نیوکه ونه کړه چې د څارګرې 

                                                           
4۷۲Svend Aage Jensby -  
4۷۳Frank Grevil -  
4۷4Berligske Tidende -  
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درست والی وڅاري. سیاستوال او وزیران حق نه لري چې ادارې د رپوټونو 

خپل استدالل د کنټرول د کمسیون د غونډو د رپوټ پر بنسټ وړاندی کړي ځکه 

د کنټرول د کمسیون د غونډو  که څوک د دغه کمسیون غونډې جدی محرمي دي.

بحثونه رسوا کړي، محکمه کیږي. څو ورځي وروسته سوین ایج ینسبیو 
4۷5

د  

 وکۍ څخه استعفأ وکړل.وزارت د چ

ډیر ژر سیون ګیده 
4۷6

د دفاع د وزیر په توګه مقرر شو. په هغه وخت کې   

یي توده وه چې نوی وزیر چې موضوع  یډنمارکیانو په عراق کې زندان درلود

 لی وای.باید څیړ

زکال د اپریل په ورستیو ورځو کې عام ډنمارکیان خبر شول چې  ۲۰۰۴د 

غریب په زندان کې د بندیانو مراعات کوي او د ابودلي قوانین نه امریکایان ع

( نیټه د شپیتو دقیقو نومي تلویزیوني ۲۸د اپریل په ) سره ډیر ناوړه چلند کیږي.

پروګرام کې 
4۷۷

 د ابوغریب د زندان انځورونه وښودل شول. 

په انځور کې یوه خوشحاله امریکایي ښځه لیندیه رانا ایګلنډ 
4۷۸

چې سګرت   

راکټ خوله یی د اسمان خواته پورته نیولي، والړه ده. په یي په خوله کې او د

بل الس توپانچه په الس کې د یو لوڅ لغړ بندي تناسلي الې ته اشاره کوي. په 

، په داسې وی ولر بل اچول شوی او په چټلیو لړبندیان یو پ نورو انځورو کې

 دستکښي په السونو، ورباندی خندل.حال کې چې پوځیانو توري چرمي 

وال د دغو بندیانو د وحشیانه انځورونو په لیدلو په حیرت کې والړل. په ډیره نړی

ناوړه توګه بندیان لڅ لغړ اړایستل کیږي چې یو د بل سره جنسي اړیکې تر سره 

 کړي.

امریکایانو د صدام حصین د شکنجو ځای څخه د بندیانو د سپکاوي له پاره ګټه 

ځای بندیانو ته سختې جزاګانې  اخیسته خو وروسته د بندیانو د سپکاوي پر

                                                           
4۷5ge JensbySvend Aa -  
4۷6Søren Gade -  
4۷۷60 minutes Tv Program -  
4۷۸Lynndie Rana England -  
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جانیس کار پیکسي  ،ورکول کیدي چې په همدي وجه د زندان مشر
4۷۹

د دندې  

امر بندیانو څخه ګوښه کړه شو. مسولې پوځې وویله چې ما د لوړو مقاماتو په 

د  .ود امریکا دولت  د نړیوالو په نظر سپک شو ته شکنجې ورکړی دي خو

هڅه وکړه چې دفاع وکړي او پلمه یي دا وه چې امریکا د دفاع وزیر رامز فیلډ 

دا یو تخنیکي موضوع ده چې په اصل کې بندیان شکنجه شوی نه دي. خو 

یي د عراق د جګړې  ی وه چې د نړیوالو پاملرنه ډارونکي انځورونه خپاره شو

 .ېکړ هپه تړاو بدل

د پورته انځورونو اغیز ډنمارک ته هم راورسید. د ډنمارک صدراعظم خپل 

چې ټول بندیان چې د ډنمارکیانو لخوا نوي د دفاع وزیر ته الرښوونه وکړه 

او وروسته انګریزانو او یا د عراق مقاماتو ته تسلیم شوی دی، جدي زنداني 

 ۲۰۰۴په دغه دلیل د ډنمارک د دفاع وزیر د  پاملرنه او پوښتنه یي باید وشي.

 په الندې متن ولیکي:  تهزکال د مي پر پنځمه نیټه یو لیک د پوځ لوی درستیز 

وشي چې ډنمارکي پوځیان د بندی کولو په وخت تر پخوا زیات باید پاملرنه »

کې او یا دا چې انګریزانو ته بندیان تسلیمیږي په هیڅ ډول و نه ترټل شي. او 

که د ډنمارک لخوا بندیان شوی کسان په شکل د اشکالو ورټل او یا شکنجه شي 

 «طالع راکړل شي.باید پرته د ځنډه ماته ا

 په همدغه ورځ د سوسیالیست ګوند
4۸۰

)کیڼ اړخه ګوند دی( د دفاعی چارو د  

کمسیونو مشر ویلی سیونډل 
4۸۱

چې ته کوالی شی موږ صدراعظم مخاطب کړ  

ډول شکنجو د پیښیدو په صورت کې  ړی چې په وروسته کې د داته ګرانټي راک

هو، زه وعده کوم چې  صدراعظم په ځواب کې ورته وویل؛ به موږ خبر کړي؟

 ساتم او ضروراً به اطالع درکړم. داسې معلوماتونه به د ځان سره ونه

. ییوه میاشت وروسته د پوځ لوی درستیز د دفاع د وزیر د لیک ځواب ورکړ

چې زه د پخوا څخه متوجه وم او داسې څه  ید دفاع وزیر ته یي اطمیان ورکړ

 نه شته چې موږ ته اندیښنه پیدا کړي.

                                                           
4۷۹Janis Karpinski -  
4۸۰SF -  
4۸۱Villy Søvndal -  
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ـ ۱۰راق په جنوب کې د پوځي واحد حقوقي مشاور دوو عراقي زندانونو او)د ع

د پولیسو  شو خو ډاکټر او( د پولیسو مرکزونو ته د کنترول له پاره واستول ۱۵

. په سلګونو کیلومتره والړل تر څو بندیخاني او د افسر هم ورسره ملګري وو

م عراقي زنداني ړي چې د کوپولیسو مرکزونه کنترول کړي تر څو څرګنده ک

کې عراقي بندیانو  نوپه ډیرو زندانو .شکنجه شوی نه ويیا ناوړه چلند او  سره 

 ولیس یي شکنجه کوی او وهل ورکوي.وویل چې عراقي پ

کورټ بورګکویست 
4۸۲

ډیر کلونه وروسته د ډنمارکی پولیټیکن ورځپاڼې ته   

نو وهل شوی ولیسي ډندو او کیبال، په پوویل: د بندیانو غاښونه مات شوی وو

، ګوتې یې په اور سوځول شوی وي، کله چې موږ به یی د پورته برخې وو

 جامې ویستلي، نو زخمونه به مو ولیدل، لکه په فلمونو کې چې څوک ګوري.

حقوقي مشاور د بندیانو او زندانونو ډیر انځورونه واخیستل او په ډنمارک کې د 

( مو د ۲۳د جون په ) زکال۲۰۰۴قوماندي مرکزته د اسنادو په ډول ولیږل. د 

د وهلو او ترټلو ( تنو ۸( تنو څخه )۱۵. د هرو )يبصرې د ال ماکیل زندان ولید

چې د سګرټ په اور سوځل او د برق ورکول هم په سزاو  يڅخه شکایت درلود

. وویو بندي هم ډنمارکیانو نیولی نه  نو کېعراقي زندانوپه  .ه وهکې شامل

خو  وي پولیسو لخوا جیل ته اچول شوي وا هم د عراقعراقیان د انګریزانو او ی

موږ د دفاع وزارت ته  په عراق کې د زندانو د حالت په تړاو لومړی الس 

  معلومات ولیږي.

کورټ بورګکویست هم په ډنمارک کې د قوماندي مرکز ته یو راپور ولیږي. د 

. لشو راپور محتوي د دفاع وزارت لوی درستیز او د دفاع وزارت ته ولیږل

که څه  وی نه شوخو عجیبه دا وه چې پارلمان ته هیڅوخت دغه معلومات وړاند

مسول د پوښتنې په ځواب د دفاعي چارو د  هم صدراعظم د سوسیالیست ګوند

 چې زه به هیڅوخت د شکنجو په تړاو معلومات پټ نه کړم. کې ویلي و

راپور د وړاندي  کله چې د پارلمان د دفاعي چارو کمسیون د دفاع د وزیر څخه د

کولو غوښتنه وکړه، ټولې مهمې جملې د شکنجو په تړاو نښاني شوی وی. د 

( راپور السته ورغي. ۲۰زکال د سپټمبر پر ) ۲۰۰۴پولیټکن ژورنالیستانو ته د 

 په راپور کې د ډنمارک وضعیت په عراق کې څرګند شو.

اتو وړاندی زکال په ډسمبر کې څرګنده شوه چې پارلمان ته د معلوم ۲۰۱۱د 

                                                           
4۸۲Kurt Borgkvist -  
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کولو په وخت کې بندیانو ته د شکنجو ورکولو متن پټ شوی وو. په پارلمان کې 

پر موضوع غټ بحثونه پیل شول خو د هر چا پوښتنه دا وه چې څنګه کیدای 

شی چې د ډنمارک د دفاع وزیر سیون ګیده 
4۸۳

د زکال په وړی کې  ۲۰۰۴د   

ه هر صورت د کورټ پ شکنجو په تړاو راپور د پارلمان څخه پټ کړی وو.

بورګ کویسټس 
4۸4

 د راپور له مخې د ډنمارک د دفاع وزارت او د لوی  

چې عراقي زندانیان د بصرې په زندانو  ودرستیز د ادارې ټول مشران خبر و

 شکنجې ورکول کیږي. کې وهل او ترټل کیږي او

 زکال اپریل ۲۰۰۴. د وت په سیمو کې حالت ډیر ترینګلي ود ډنمارکیانو د مسولی

کې د دغو سیمو څخه خیریه موسیسې د بیلګې په توګه د کلیساو خیریه موسسه 

 ورباندې وشي او یا به وتښتول شي.ووتل، ځکه ډار و چې بریدونه به 

د پوځ ملکي همکارانو د محلي خلکو سره 
4۸5

د بیا رغونې کار ته یوازې پاته  

د دي کارونو  شوه په داسې حال کې چې دغه کسانو ابتدایي پوهه نه درلودل او

 د اجرأ کولو له پاره پیسي هم نه وي.

نور هم حالت خراب شول. د یو نامعلوم کس له خوا یو شیخ کې د می په میاشت 

چې د ډنمارکیانو مهم همکار و، د ال قورنا په سیمه کې ووژل شو. د ډنمارکي 

پوځ مشرتابه د دغه وژنې څخه داسې وانګیرل چې مخالفین غواړي محلي خلک 

سره د دي چې د  کړي چې د ډنمارکیانو سره ګډ کار او مرسته ونه کړي. ډار

کي پوځ مشرتابه داسې ارزونه کوله چې د ال صدر پوځیان په سیمه کې رډنما

 لي خلک یي په یوه کچه مالتړ کوي.( کسانو زیات نه دي او مح۲۰تر )

 ه دیوبل تهدید هم رامینځته شو. د فبوري په میاشت کې د جنوب لوري ت

مو کې د سني مسلمانانو ګروپونه سیمه وغځیدله، په دی سی ډنمارکیانو د مسولیت

یانو سره د مبارزي نوی . دوي د بهرنوچې د پخواني حکومت مالتړی و وو

پر سړکونو بمونه په   .میتود چې پرالرو باندې د بمونو ښخولو څخه ګټه اخیستل

. یي وپیژندل شيکتیکونو ښخیدل او ستونزمنه وه چې اشخاص امختلفو ت

مقاومتونه اهسته اهسته په دوامداره  چې دا لړی به روانه وي. وړاندوینه وشوه

                                                           
4۸۳Søren Gade -  
4۸4Kurt Borgkvists -  
4۸5CIMIC -  
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 توګه زیاتیدل خو زموږ پوځیانو مخکي له دي څخه چې عراق ته راشي په سپکو

نو  ي. پوځیانو د تمرین تیار میدان نه درلوداو یا درنو وسلو تمرین نه وه کړي

په مهمو وسلو تمرین وکړي. دغه  ې پوځیانصب شول چپه دښته کې نښانونه ن

 یوکي ورباندي په الندې ډول وشوي:موضوع په راپور کې برجسته او ن

ل وایو چې دغه رالیږل شوي پوځیان د دغه ډووموږ باید په څرګند ډول » 

او د بلي خوا دغه پوځیانو ته د موجوده وسلو  وعملیاتو له پاره روزل شوی نه و

 «وی ورکول شوي.کړې نه  په تړاو زده

زکال د جون  ۲۰۰۴د  د دغو پوځیانو زده کړي د ډیرو بیړنیو پیښو له پاره وې.

بریدونه د ال  نوو پر ګزمه د راکټونو او السي بمو( نیټه د ډنمارکي پوځیان۶په )

او سرتیرو ته  يډزو ځواب ورکړ ومتقابلقراه ښار ته نژدي وشول. سرتیرو په 

یتي واټن کې پوځیان ودریدل تر څو د کمپ څخه کوم زیان وانوښت. په یو امن

کي سرتیري د رارسیدو په حال مرسته ورته راورسیږي. کله چې مرسته کوون

او څو عراقیان په منډه د موټر څخه  ی، متوجه شوه چې یو موټر ودریدوکې و

نوموړي موټر ډنمارکیانو وپلټي، څلور پایې راکټونه، شپږ  کښته او وتښتیدل.

مونه او دری توپکونه او د ال مقتدا ال صدر انځورونه یي وموندل. داني السی ب

 نو جوته شوه چې دغه برید د صدر د وسله والو له خوا شوی دي. 

دري ورځي وروسته ډنمارکیانو څلور عراقیان د ال قرا د ښار په هغه دفتر کې 

 . پوځي مشر د دغو کسانوود ال مقتدا د نفرو د ناستي ځای وونیول کوم چې 

بندي کول بریالیتوب وګڼي او هیله یي ښکاره کړه چې نور به حالت ارام شي 

 خو داسې و نه شوه.

ان کې زیږیدلې وه خو ند یوې ښځینه ژباړنې ټکر د انه میتې سره: ژباړنه په لب

ده کړې درلودې چې اساسي د پوهنتون ز ډنمارکي تابعیت یي درلودي. نوموړې

له زکال په ډسمبر کې عراق ته راغ ۲۰۰۳ د وړېعربي ژبه وه. نوم رشته یي،

چې وروستۍ میاشتي یې یوازی په کمپ کې سرتیرو او د کمپ مشرانو ته ژباړنه 

، هې وویلکنوکوله. یوه ورځ د تحقیق له پاره د ژباړن اړتیا پیدا شوه خو ژباړ

د سرتیرو د بحثونو څخه پوهیدلي تیاره نه ده چې د تحقیق ژباړنه وکړي ځکه 

 میټه د بندیانو سره څه ډول کړنه کوي. انهچې  وه

ژباړونکې په محکمه کې وویله چې داسې کیسې یې ارویدلی  وروسته نوموړې

( سانتي ګراد ۵۰دی چې انه میټې د ورځي په منځ کې چې د تودوخې درجه )
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د تحقیق نه مخکې ژباړونکې د ډاکټر  درجې وه، زنداني ته اوبه نه ورکولي.

بندیانو ته اوبه ورکړه شوي دي، چې ډاکټر د هو ځواب څخه پوښتنه کړې وه چې 

ورکړی و. انه میټې د مشر ډاکټر څخه پوښتنه کړی وه چې یو نفر په لوړه 

تودوخه کې پرته د اوبو څخه څومره تاب راوړالی شي، ډاکټر په ځواب کې 

 یي حالت ډیر خرابیږي. ویلي ول چې یو ساعت، تر هغه وروسته

مخې کله چې لومړی بندي خیمې ته راننوت، د اوبو د ژباړونکې د وینا له 

غوښتنه یي وکړه خو انه میټې د بندي غوښتنه رد کړه، په داسې حال کې چې 

د لومړیو زما )ژباړن( او د څارګرې ادارې د افسر سره نیم نیم لیتره اوبه وي. 

یوه  دري زندانیانو څخه پنځه ساعته پوښتنې وشوي او دوي په دومداره توګه پر

، سره د دي چې څو ځله چپه شوه. ژباړونکې وحالت پر ځنګنو کښینول شوي و

وویله چې د بندیانو حالت ډیر خراب وو. دوي شونډان او ژبې وچې وي او په 

که خدای در ته ګران وي،  د اوبو غوښتنه کوله، بندیانو ویلمړ ژواندي اواز یي 

یی د خوګ او د خرس اوبه راکړي. خو انه میټې اوبه نه ورکولي او وروسته 

 يزامنو ښکنځل هم بندیانو ته وکړه چې ژباړونکې د ژباړولو څخه انکار وکړ

( دقیقو یي پښې ۲۰ـ  ۱۵بل بندي د تحقیق له پاره داخل شو چې وروسته تر )

. څو ځله بندي غوښتنه وکړه چې یو دلي چې علت یي پر ځنګنو کښینول وریږدی

میټې هیڅ غوږ نه ګراوه. وروسته بندي د ځل به د ناستي حالت بدل کړم خو انه 

ډیر عذاب څخه وویل چې نه شي کوالی ما ووژني چې د دغه عذاب څخه خالص 

چې د انه میټې ځواب دا وه چې موږ به ممکن دا کار هم  هشم. ژباړونکې وویل

ژباړونکې دغه خبره په غیري مستقیمه توګه وژباړله خو انه میټه   وکړو.

کله چې بندي تر نیم ساعت پوښتنو والړ شو، پښې یي  سمدستي پښیمانه شوه.

قات کیدلي. وروسته د ژباړونکې حالت خراب شو او په منډه خپلې کوټې ته 

والړه خو لږ ګړی وروسته انه میټه ژباړنې ته ورغله او ورته ویي ویله چې 

ډاکټر بندي معاینه کړي، حالت یي جوړدي. د انه میټې تسلیت د ژباړونکې سره 

ه ونه کړه، هغه په ژړا پر خپل چپرکټ پرته وه.  د کمپ مشر په اندیښنه مرست

 کې د ژباړونکې لیدلو ته راغی.

( نیټې د تحقیق څخه بل ډول مفهوم اخیستی ۹زکال د جون د ) ۲۰۰۴انه میټه د 

خو دري  بندی شوی وځلي وڅوک و چي څوه. د بندیانو څخه یو نفر هغه 

رې ادارې د افسر په وینا عراقیانو پریکړه . د څارګمخکي هم بندی و میاشتي

کړي وه چې د تحقیق نوي اساسي میتود عملي کړي خو نوموړي هڅه وکړه چې 

ل چې عراقیان ډیر ځان غوښتونکي مخه یي ونیسي. انه میټې په محکمه کې ووی

چې دوي ځواب په  ه یي تر موږ لوړ ګڼل. نوموړي وایېچې ګواکې ځانون وو
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همیشه یي اوبه او ډوډۍ غوښتل. وروسته یې نارې کړي چې ډیر ځنډ راکولو او 

چې زنداني په  انه میټه وایې هر څه غواړی ویي کړه کوالی شي ما ووژني.

دغه ډول ځان غوښتنه تهدید اواز ته ما هم ځواب ورکړي چې کیدالی شي تا 

ووژنم. دا مې یوازې په دی خاطر وویل چې دغه ځان غوښتونکي مغرور عراقي 

م چې نور دی د تحقیق پروسه نه ورانوي. ما داسې هیله نه درلوده چې ته وښی

ګواکې زنداني په مرګ تهدید کړم خو دا چې ژباړنې نور نه غوښتل چې مرسته 

وکړي دا څرګنده وه چې ژباړونکې د بندي سره مرسته کوله او د هغه الر یي 

هینریک بلشز  ،کله چې د زندان مشر خپله کړه.
4۸6

نو د تحقیق  دغه حالت ولید 

انه میټې ته وویل شول چې بندي باید پر څوکۍ کښینول شی د  بڼه یي بدله کړه.

اوبه او غذا ورکړل شي او پوښتنې باید د نوموړي د پیژندګلوي کې اړتیا په وخت 

د زندان مشر وویل چې د تحقیق بڼه تر اوس پورې سمه وه خو د  په تړاو وي.

نوموړی په نظر ژباړونکې د کمپ د څارګرې ادارې افسر په غوصه وه. د 

 مشرتابه د مرستیال رول لوبوي.

زکال د جوالی په لومړی نیټه یو نارینه ژباړونکي د زندان مشر ته  ۲۰۰۴د 

لیکلی شکایت وکړ چې بندیان د تحقیق په دوران کې روحي او فزیکي کړول 

ي دري نمارک ته راغډپاره عذرونه کوي. کله چې ژباړن و  کیږي او د اوبو له

اونۍ وروسته لومړی لیک د ایمیل په واسطه ولیږي. د زندان مشر د انټرنټ له 

چې د ژباړن لیک بل امکان په الس نه راکوي پرته له  یالري معلومات ورکړ

دي څخه چې د دفاع وزارت اړوندو مقامونو ته د موضوع د څیړلو له پاره 

ته اطالع ورکړل شوه اطالع ورکړم. موضوع د لوي درستیز لخوا د دفاع وزیر

 ه چې په عراق کې ستونزې شته.واو یادونه وش

هیریک بلشنز د ژباړن د لیک په اړوند انه میټې ته معلومات ورکړي خو انه 

دوی  وخ میټې ټینګار وکړ چې د تحقیق په پروسه کې کومه غلطی نه شته.

ه ورځي وروسته هیریک بلشنز و انه میټې ته اطالع ورکړه چې باید کویټ ت

والړه شي چې د دفاع د وزارت د استازی سره د ژباړن د شکایت په اړوند 

وږغیږي. نوموړی یو بله دنده هم ورته وسپارل چې کوالی شي ولیکي چې زه 

 او ته مخکې هم پر دغه موضوع ږغیدلی یوو؟

                                                           
4۸6Henrik Flach -  



۲۹۰ 
 

وروسته انه میټې په محکمه کې وویل چې زما په لیدنه کې کوم ځانګړی راپور 

وروسته د څارګرې  وازې مې د ژباړن د لیک ځواب ولیکی.ونه غوښتل شو، ی

 ادارې افسر په جزییاتو د غونډې بشپړ رپورټ ولیکي.

کوم چې نوموړی  یهیریک بلشنز د تحقیق د جریان څخه بل ډول درک درلود

وروسته بیان کړي. کله چې هیریک بلشنز د تحقیق د جریان تشریح وغوښتل د 

طه ده. که نوموړي لږ لل که دا رښتیا وي؟ نو غهغه تر لوستلو وروسته یې ووی

افراط کوي نو بیا ډیره غلطه ده. هیریک بلشنز ته اندښنیه پیدا شوه چې کیدالی 

شی دا د واقعیت یوه کوچنی برخه وي. نوموړي ته ډیره اندیښنه پیدا شوه خو 

یو شبانه روز  اندیښنه یي د ژباړونکو سره تر خبرو وروسته نوره هم قوی شوه.

( نیټه انه میټه د خوب څخه راوپاڅوله ۳۰زکال د جوالی پر ) ۲۰۰۴وروسته د 

شوه چې خپل سامان ټول کړي، کویټ ته والړه شی او د هغه ځای څخه ډنمارک 

ته الوتنه وکړي. نوموړې په حیرت کې ولویده او په لومړی شیبه یې باور ونه 

، په هوټل کې وه تازېکله چې کویټ ته ورسیده هلته د دفاع وزارت دوه اسکړ. 

پریکړه یي  هیریک بلشنز او دوو ښځینه ژباړونکو سره یې خبري وکړي.د 

وکړه چې همدا شیبه به د انه میټې څخه تحقیق نه کوي ځکه په ډنمارک کې به 

په بدل کې د پوځ حقوقي  د انه میټې د وکیل په شتون کې پوښتنې بشپړې کړي.

رې ادارې د ښځیه کارکونکې سره دوه اور د یو بل افسر په مرسته د څارګمش

ساعته وږغیدل. دوي د ژباړونکو لیک او د انه میټې ځوابیه لیک ولوستي. 

ې څخه غوښتنه وکړه چې د تحقیق په جریان کې بندیان ټهیریک بلشنز د انه می

په څه ډول کښینول؟ کله چې دا حالت یي ولید نو ویي ویل داسې باید ونه شي. 

له پاره په هغه ډول کښیناست چې  عته د ازموینېدوسا وروسته هیریک بلشنز

انه میټه باید ډنمارک ته تللی واي  .هوسته تر یو ګړي یي ځنګنونو درد کاورو

ځکه ټکټ ورته رانیول شوی و او هلته یي باید هغو سرتیرو ته لنډ کورس جوړ 

  .وچې عراق ته د راتلو په حال کې و کړی وای

ړی نیټه د ایکسترا بلیدت ورځپانې زکال د اګست په لوم ۲۰۰۴د 
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ژورنالیست د دفاع وزیر ته ټلیفون وکړ او عالوه یي کړل چې تاسو یو پوځي د 

عراق څخه راغوښتی دي. وروسته دغه ټلیفون د لوی درستیز له پاره د دفاع د 

وزیر له خوا د اخطار سبب شو ځکه د دفاع وزیر ته د موضوع څخه پر سم 

ډیر ژر خبره په رسنیو کې تیت شول. دوي  نه وه. وخت اطالع ورکړل شوی
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ورځي وروسته موظف افسر د بشپړ رپورټ سره د عراق څخه راغلي نو لوی 

درستیز د نوموړي استازي سره یوځای د دفاع وزیر ته ورغلل. دا چې موضوع 

په رسنیو کې ډیره توده وه نو د دفاع وزیر وویل چې زه د پوځ مشرتابه د عراق 

ک ته رابولم. لوي درستیز وایي چې دا اسانه خبره نه وه چې د عراق څخه ډنمار

څخه د قوماندي د مرکز مشرتابه ډنمارک ته راوغوښتل شي خو د دفاع وزیر 

پریکړه کړی وه او ما ځکه څه ونه ویل چې ګومان به شوی وای چې زه هم په 

 موضوع کې ښکیل یم.

 ه. یاسي وچې د دفاع وزیر پریکړه س لوی درستیز اوس وایي

نو ځکه نوموړی غوښتل چې موضوع پای  وډیر زیات فشار د دفاع پر وزیر و

ته ورسوي. ما د موضوع په تړاو سوچونه کول ځکه سرتیرو او د دوي کورنیو 

چې  ښتنې عالمه ایښودله.  نو اړتیا وهد پوځ مشرتابه ته په عراق کې د پو

ووایي چې د پوځ مشرتابه  موضوع ډیره ژوره بیان او ډیرو پوښتنو ته ځوابونه

 و سرهپوځي عملیات د پوښتنو ځوابونه د وخت نه درلود چېدومره په عراق کې 

 مخته بوزي. یو ځای

سیون سیونه ګورد  ،د دفاع وزیر د یو موټي لست د ګوند د دفاعي چارو مسول
4۸۸

او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د ټولو ګوندونو د دفاعي  یته ټلیفون وکړ 

ن راغونډ کړي چې زه د دفاع وزیر د ډګروال فلش چارو مسولی
4۸۹

د عراق   

څخه د راغوښتلو موضوع ورته اعالن کړم ځکه نوموړی ډګروال موږ ته درست 

 راکړی.نه دی معلوماتونه 

د دفاع وزیر سیون ته وویل چې موږ جګړه کوو نو زموږ جګړه باید یو درست 

د دفاع د وزیر  رکړل شي.بنسټ ولري او پارلمان ته صیحح او دقیق معلومات و

څخه سیون وپوښتل چې دا پریکړه یوازې ستا ده، د دفاع وزیر وویل چې هو دا 

 کړی ده او مسولیت به یي واخلم.  ما پریکړه
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د عراق څخه د پوځ د مشرتابه څلور غړي راوغوښتل شول او تحقیقات پیل 

ده کې شول. تر یوی میاشتي تحقیق وروسته ډګروال فلش تورن شو چې په دن

غفلت کړی دي ځکه پر خپل وخت یي باید د انه میټې د تحقیق د غلط میتود مخه 

 دفاع وزارت د موضوع څخه تیر شول.نیولی وای خو تر شپږ میاشتو وروسته د 

زکال د می په میاشت کې انه میټه او ځلور پولیسي پوځیان محکمې ته  ۲۰۰۵د 

ټکو کې مالمته وګڼل  ه په ډیروراوبلل شول. د محکمې پایله دا شوه چې انه میټ

. نوموړی د بندیانو سره دیر ظلمونه کول، په داسې ډول به یي کښینول چې شوه

ه کول او نفر ته یي دنده ورکړی ، بد ښکنځل یي ورتيوجود به یي ډیر درد درلود

 چې دوی پری نږدی چې د خپل حالت څخه وخوځي. وه

کې وو چې د موادو سره په ټکر  ژینو د کنوانسیون د قاضی په نظر دغه حالت د

 پکاوی وشي او یا شکنجې ورکړل شي.د بندیانو انساني حقوقو ته س

څلور پولیس په دی جرمونو محکوم شول چې بندیان یي په جبر سره په یو داسې 

اوبه یي نه ورکولی، تشناب ته ، يې وجود یي سخت درد درلودحالت کښینول چ

 بړستني نه ورکولي. نه پریښودل او دخوب له پاره یی یي

سره د دي چې تورن کسان مجرم وګڼل شول خو بیا هم د جزا څخه معاف شول 

ځکه د قاضی په نظر دغه دروند مسولیت د پوځ د مشرتابه وو چې دوی ته یې 

 ورکړی. نه وهد تحقیق په تړاو درست او کافی معلومات 

غوښتنه کړی وه و ځله د خپلو مشرانو څخه د الرښوونې د بل لوری انه میټې څ

چې د عراقي بندیانو سره د تحقیق په جریان کې چلند باید په څه ډول پرمختګ 

 . شوینه وه ته الرښونه  ېوکړي خو نوموړ

مجرمین د سزا ورکولو څخه معاف »  قاضي خپله پریکړه داسې اعالن کړه: 

د پریکړې څخه « .يګڼل کیږي ځکه دوي په ځانګړو شرایطو کې قرار درلود

خو د ځانګړو حاالتو په نظر کې نیولو  وتهمینو جرم کړی وښکاري چې مداسې 

کیدالی پورې سره د سزا څخه معاف شول چې اعظمي سزا یي تر یو کال زندان 

د محکمه سره د دي چې ټول پنځه تنه مجازات نه شول خو بیا هم دوي  شوای.

 برأت واخلي.څو په بشپړه توګه عه یي وغوښتل تر او مراف کولو څخه ناراضه وه

چې انه میټې  ونور پوځیانو په وارو وارو منلی و: د ډنمارکي پوځ مشرانو او )ژ

او ورسره ملګرو یي د عراقي بندیانو په وړاندي بشري حقوق او د ژینو د 
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وي چې ګناه خو قاضي ځکه برأت ورک ومواد تر پښو الندی کړی و کنوانسیون

. ورته بیان کړي وهنه یتود یي چې د تحقیق درست م هد لوړو پوځي مشرانو و

و ندلته دوه مهم ټکي څیړم، اول خو په ډنمارک کې عادي ډنمارکیان د خپلو قوانی

څخه خبر دي چې زنداني ته هر ډول شکنجه منع ده نو دا دلیل چې دوی نه 

پوهیدل، ډیر بی مفهومه ښکاري. دوهم ټکي دادي که رښتیامسولیت د لوړو 

ه مشران مجازات نه شول؟ ډنمارک د قوانینو په پوځي مشرانو وو نو ولي هغ

رعایت کې ډیر ښه نوم لري نو خبره واضیح ده چې انساني قوانین یوازې دوي 

نه شی د خپلو خلکو له پاره تدوین کړی دی او د دریمې نړۍ خلک ګټه ورڅخه 

  اخیستالی.(

و نتر شپږ میاشتو وروستو د مرافعي محکمې پریکړه وکړه چې د نوموړو پوځیا

او داسې شواهد هم نه شته چې  د شتون نه لريد محکمه کولو له پاره کافي شواه

انه میټې ، زندانیان په غیري انساني توګه شکنجه کړی وي. خو انه میټې بندیان 

 .په سخت حالت کې کښینول او د تحقیق په جریان کې چیغې ورباندې وهلي

س رینبیو کنودسن د هغه وخت د پوځ د مرکزې ادارې حقوقي مشاور، جی
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ته وروسته څرګنده شوه چې انه میټه د پوځي واحد حقوقي مشاور ته د الرښوونې 

او یا تر هغې  ماته انه میټه هیڅ وخت وایی چې له پاره ورغلي وه خو نوموړی

  غلي دي.ارڅوک د مشورې له پاره وروسته 

ق او ( زکلونو په مینځ کې په عرا ۲۰۰۶ـ  ۲۰۰۰جیس رینبیو کنودسن د )

افغانستان کې د حقوقي مشاور دنده درلوده. نوموړی وایي که زما څخه چا پوښتنه 

 ته د شک څخه مې ځواب ورته وایه. کړی واي، پر

د ژینو د کنوانسیون د دریمې مادې پر بنسټ څوک حق نه لري چې بندې تر 

عصبي او یا فزیکي فشار الندې راولي، تر څو بندې هغه څه چې مکلفیت نه 

بیان کړي. نوموړي حقوق پوه وایي: زنداني مکلف دي چې نوم، رتبه، د  لري،

تر دغه زیات زیږیدنې نیټه او د خدمت نمبر بیان کړي. نور مکلف نه دي چې 

 معلومات وړاندې کړي.
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، کوم چې کړی نه واي نوموړي حقوق پوه وایي چې انه میټې باید دا ډول تحقیق 

 تر سره کړي یي دي.

دنده نه درلوده چې تاکتیکي تحقیقات تر سره کړي تر څو د  ډنمارکي پوځیانو

ماتونه تر السه کړي. دا د انګریزانو دنده وه چې وزنداني څخه نور زیات معل

چې  همدغه علت و کافي تربیه شوی پرسونل یي د دغې دندې له پاره درلودي.

میټې  ډنمارکیانو زندانیان دوي ته تسلیمول. جیس رینبیو کنودسن وایي چې انه

 تشریح شوی.نه وه ته د پروسجر درسته بڼه 

جیس رینبیو کنودسن په حیرت وایي چې د پوځي واحد مشرتابه د پورته 

موضوعاتو او مسولیتونو څخه خبرتیا نه درلوده. نوموړي خپل په نوښت د 

ی چې پوځ کړرزکال د اګست په میاشت کې د قوماندې مرکز ته خبر و ۲۰۰۴

او کوم څه ونه کړي، کله چې  ی چې کومې دندې اجرأته په څرګند ډول ووای

چې بندیان باید شکنجه نه شي،  ن ونیسي؟ د پوځ دایریکټیف داسې وتورن کسا

 سپک او بی عزته ډول ونه ساتل شي.غیري انساني کړنې ورسره ونه شي او په 

په دوسیه کې د شکنجه کولو موضوع نه وه، بلکې په څومره کچه  د انه میټې

دموضوع څخه څرګنده  ندانیان په سپک او بی عزته توګه ساتل کیدل؟عراقي ز

 زارت کومه کړنه غیري انساني ګڼي.شوه چې دا روښانه نه وه چې د دفاع و

د ډنمارکي پوځ قوماندان هینریک فلش 
4۹۱

نه  د جیس رینبیو کنودسن نیوکه  

او کړی ، موږ باید د څو پوښتنو نه دی مني. هغه وایي چې موږ منظم تحقیق 

 .وتحقیق تر مینځ توپیر ومنو

موږ دومره معلومول چې نیول شوي کسان ایله کړو او که انګریزانو ته یي 

وسپارو. دا اړتیا نه وه چې یو بیګناه کس په میاشتو د انګریزانو سره بندی پاته 

 وړ د لږ معلوماتو وروسته د خالصولو کیدای شوای شي، په داسې حال کې چې

ر وایي چې د ډنمارکي پوځ ټولو غړو ته مې په څرګنده . نوموړي په تکراوو

توګه روښانه کړی وه چې موږ تحقیق نه کوو. نوموړي دا هم وایي چې زما په 

ګروپ کې ټول عراقي بندیان د دي پر ځای چې انګریزانو ته تسلیم شي، د بنده 

 څخه خالص شوی دي.

                                                           
4۹۱Henrik Flach -  
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هغه وخت کې د  یسپر هیلسیو دا مني چې په ،د هغه وخت د پوځ لوی درستیز

پوځ په سیستم کې غلطیاني شوی دي. کله چې موضوع پیښه شوه نو موږ الزمه 

وګڼله چې پیښه په اساسي توګه وڅیړو. موږ نه غوښتل چې پر موضوع خوله 

پټه کړو چې ډنمارک د ژینو د کنوانسیون په خالف کړنه کړي ده. موضوع 

درلود. خو د پوځ له پاره  وپلټل شول د ښاري محکمې او مرافیعي پریکړو توپیر

جګړه ایزه فعالیتونه روښانه  زکال وروسته زموږ ۲۰۰۴وه چې تر  هځکه مهم

 وه.

 ( نیټه داسې بدلون راغي.۳۰ي په )زکال د جون د میاشت۲۰۰۴د 

( پریکړه صادره کړه. د پریکړې پر بنسټ د ۱۵۶۹د ملل متحد د امنیت شورا )

دلون وموند. زموږ پوځونو د ملل پوځي قوتونو رول د اشغال د حالت څخه ب

متحد تر سیوري الندې فعالیت کولو. په رسمي توګه عراقیانو د خپل هیواد په 

تړاو پریکړه کوله. مانا یي دا وه چې بهرني پوځیان باید د عراق قوانینو ته 

له خوا رابلل  قوتونه هر وخت د ناست عراقي حکومتدرناوي وکړي. نړیوال 

 کیدل.

( نیټه په یوه محرم ډیاریکټیف کې ډنمارکی ۲۵اګست پر ) زکال د ۲۰۰۴د 

 چې د پخوا په ادامه باید د ژینو کنوانسیون مراعات کړي. وپوځیانو ته امر وشو

ی ډنمارکیانو اوس هم شکمن کسان چې امنیت ته یي خطر پیښوي، بندیان کوال

ساني . )زنداني هر وخت باید په انوکړیورسره  شوای خو باید ډیره سم وضعیت

ی...( زنداني باید د ډاکټر له ل شساتو ارزښت درلوونکي انسان په توګه توګه د

، د ټپونو د معالجي او د خوړو وړاندیز د اړتیا په وخت کې ورته وشي خوا کتل 

 .وشی

چې په څرګنده  يڅو میاشتي وروسته د پوځ مشرتابه بل ډیاریکټیف صادر کړ

د زنداني کیدو او »توګه پاملرنه وشي: توګه د بشري حقوقو رعایت ته په الندې 

او د اړتیا په وخت یي د چښلو وړاندیز  د پوښتنو په پیل کې باید د چښلو اوبه وي

وشي. د دغه شیبې څخه تر خالصیدو او یا انګریزانو ته د تسلیمي تر وخت 

 «پوري، زنداني په بی حسابه کچه اوبو ته السرسي ولري.

هغو زندانیانو پوښتنه باید وکړي کوم چې چې ډنمارکیان د  وتاکید شوی و

انګریزانو ته یي تسلیم کړی دي. که چیري د زندانیانو د څار په وخت کې 

ډنمارکیان متوجه شي، چې بندیان شکنجه شوی دي، سمالسي باید انګریزي 



۲۹6 
 

مقامات موضوع ته متوجه کړي او هم د ډنمارک د پوځ مشرتابه ته په ډنمارک 

 خبر ورکړي. ېک

ې: )د پوځ په وخت د پوځ لوی درستیز، یسپر هلسیو اوس دا نه پټه وي چد هغه 

یاریکټیفو صادرول اړینه چاره وه چې زموږ د حقوق پوه داخل کې د یو شمیر ډ

 (تر څو چې روښانه او څرګند وي. له خوا تر څیړنې وروسته اصالح شول

تسلیم کړي ځکه ډنمارکیانو نه شوای کوالی چې بندیان په نیغه عراقي مقاماتو ته 

د عراق او ډنمارک تر مینځ د بندیانو د تبادلي کومه توافقنامه نه وه. ډنمارکیانو 

یوازې کوالی شوای چې بندیان انګریزانو ته تسلیم کړي که انګریزانو همهغه 

 ه څرګنده توګه موافقه ښودلي وای.بندیان عراقیانو ته تسلیموالی باید ډنمارکیانو پ

زکال د اګست څخه دغه د فرار یوه الر وه. د ډنمارک  ۲۰۰۴په ډیارکټیف کې د 

د پوځي واحد مشرتابه کوالی شوای چې د بندیانو د مسولیت څخه ځانونه خالص 

 کړي، که څه هم په نیولو کې برخه درلودالی.

که ډنمارکیانو د عراقیانو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخیستي وای، هغه کسان 

انو داسې انګیرل چې دا چاره عراقي پوځ تر سره کړي چې نیول کیدل، ډنمارکی

ده. داسې نه وه چې ډنمارکیان بندیان د عراق مقاماتو ته تسلیموي، دا موضوع 

هم د ډیاریکټیف یوه برخه وه. د انګریزانو سره په ګډو عملیاتو کې عیني امر 

د حقوقي په ګډو عملیاتو کې نفر نیولي وای،  انګریزانواعتبار درلودی. که چیري 

 ارکیانو پوری هیڅ اړه نه درلوده.لحاظه یي په ډنم

دغه ډیارکټیف د ډنمارکیانو له خوا په عمل کې پیاده کیدي تر څو چې د زندانیانو 

په جنجالونو کې ښکیل ونه اوسي او د انه میټې کیسه تکرار نه شي. په حقیقت 

زکال کې  ۲۰۰۲کې د ډنمارکي پوځ مشرتابه د دغه ډول ډیاریکټیف په تړاو په 

 ول کیدل.دفکر کړی وو کله چې ځانګړی پوځونه افغانستان ته لیږ

چې زموږ پوځیان په  ارک د دفاع وزارت په سوچ کې وپه هغه وخت کې د ډنم

جګړه کې نیول شوی بندیان امریکایانو ته تسلیم کړی که یا؟ دا ځکه چې  په 

پوځ په یوه نوټ  امریکا کې د مرګ سزا ورکول مجاز دي. په هغه وخت کې د

کې ولیکل شول داسې چې د ډنمارکي پوځیانو د عملیاتو پر وخت به یو امریکایي 

چې امریکایي پوځي به په جګړه کې د نیولو  ځي ور سره مل وي. پالن دا وپو

 مسول وي نو ډنمارکیان به د حقوقي لحاظه د مسولیت څخه خالص وي. دا نوټ
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ډنمارکي پوځ  رت د دغه نوټ غوښتنه د. په هر صوود حاالتو سره برابر نه و

 په دننه کې رد شول.

خو دوه نیم کاله وروسته دغه موډل کیدالی شواي په عراق کې ګټه ورڅخه 

واخیستل شي. د دفاع وزارت پوهیدي چې د بندیانو د مسولیت اچول د عراقیانو 

دې پر غاړه غټه ستونزه ده. په همدغه خاطر په ډیاریکټیف کې یوه ماده په الن

که ډنمارکیان وویني چې د بندیانو سره غیري قانوني چلند » ډول ورزیاته شوه: 

کیږي باید د عراقیانو لوړ پوړو مقاماتو ته خبر ورکړي چې دغه غیري قانوني 

 «چلند ودرول شي.

که چیري د عملیاتو په جریان کې داسې غیري قانوني چلند پیښ شي چې د 

مداخله اړینه وبولي ، پرته له ځنډه باید په ډنمارکي د پوځ مشر د ډنمارکیانو 

 ډنمارک کې د پوځ مشرتابه ته خبر ورکړي.

د پوځ مشر وویل: موږ د انګریزې مسلکي ټیم څخه کار اخیستي خو ژر به د 

ید د عملیاتو ي څیرې هم راښکاره شي. عراقیان باستونزو د حل له پاره عراق

کې د انګریزانو ټیم د بندي کولو  غټ مسولیتونه پر خاړه واخلي. نو ځکه په پیل

ر په آند تر دنده درلوده  او وروسته عراقیانو دغه دنده مخته وړله. د پوځ د مش

چې پولیس په نیولو کې ونډه اخیستي واي ځکه داسنادو  یو پوځي سرتیري ښه وه

 او شواهدو د راټولو په تړاو مسلکي دي. خو ټوله پلمه دا نه وه.
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 اوم څپرکۍ

  

 (۲۰۱۲ـ  ۲۰۰۱جګړه ) کورنۍ
رول په عراق کې د اشغال  وزکال: د نړیوال ایتالف د ځواکون ۲۰۰۴ /۳۰جون د

. په عراق کې لنډ مهاله عراقي حکومت جوړ شو او د ود بڼې څخه بدل شو

 .ينړیوال ایتالف ځواکونو د ملل متحد تر سیوري الندې خپل شتون ته دوام ورکړ

 

د پوځ مشرتابه په یوه محرم ډیاریکټیف  زکال: د ډنمارک ۲۰۰۴ /۲۵ اګست د

کې ولیکل: کله چې ډنمارکي پوځیان د عراقي پوځیانو سره په ګډو عملیاتو کې 

برخه اخلي، هغه کسان چې نیول کیږي، مسولیت یي په عراقي پوځیانو اړه لري 

او که د ډنمارک پوځیان د انګریزانو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخلي د نیول 

  اړه لري. پورې یانو مسولیت په انګریزانوشوو بند

په دی ترتیب ډنمارکي پوځیان د بندیانو د انساني حقوقو د ورکولو د مسولیت 

 څخه خالص دي.

زکال: ډنمارکي پوځیانو د عملیاتو په جریان کې یو زیات  ۱۶/۲۰۰۴اکټوبر  د

عراقیانو شمیر بمونه، راکټونه او نور پوځي وسایل تر السه کړه، خو د اتو تنو 

 انګریزانو ته وسپاري.د نیولو مسولیت یي 

تنو عراقي، انګریزي او ډنمارکي  ۱۰۰۰زکال: تقریباً  ۲۰۰۴ /۲۵نومبر  د

 یي ( تنه۳۶پوځیانو په مشترکه توګه په عملیاتو کې ګډون وکړي او په پای کې )

ونیول. څو کلونه وروسته عراقي بندیانو شکایت وکړی چې ډنمارکي سرتیري 

عراقي پوځیانو لخوا  خو بندیان وروسته د ویغه د نیولو په پروسه کې شامل ونپه 

 .شکنجه شوی وو

 کول په هغو عملیاتو کې چې مشریقي بندي زکال: د یو عرا ۱۰/۲۰۰۵اپریل  د

ته یي د ډنمارکي پوځ پر غاړه وه. بندي د عراقیانو له خوا شکنجه کیږي او وروس

 په عراقي زندان کې اچول کیږي.
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راکټونو تر  او انګریزي پوځ مرکز دزکال: اوس هم د ډنمارکي  ۲۰۰۶الی جو

 .يهم دوام وکړ ندي دي او نور بهبرید ال

زکال: د ډنمارک صدراعظم اندریس فوک غاسموسن د  ۲۰۰۶ /۲۸ نومبرد 

 انګلیستان د صدراعظم، توني بلیر سره د پوځیانو د رایستلو په تړاو د عراق

 ري وکړي.څخه پر یوې ستراتیژې خب

زکال: دواړو مشرانو د خپلو پوځیانو د وتلو خبر د عراق  ۲۰۰۷ /۲۱ فبوري د

 ي.څخه خپور کړ

 پوځي واحد د عراق څخه ووتي.زکال: د ډنمارک  ۲۰۰۷اګست 

کله چې ډنمارکي ډګروال، جان ډالبیو  ووخت او زمان او چاپیلایر بدل و
4۹۲

 

چې طالیې چوکاټ یي ( نیټه هغه نقاشي ۳۱زکال د اګست پر ) ۲۰۰۴ته د 

 مرکز کې  ورکړه شوه. سره د دي په عراق کې د انګریزانو په پوځي یدرلود

ا هم خو بی والو ځواکونو بریدونه زیات شوی ووچې د عراقیانو له لوري پر نړی

 ډګروال مورال لوړ ساتلي وو.

ګروال ته وویل شول، تاسو د انګریزانو د لوړ پوړی افسر لخوا څخه ډنمارکي ډ

ډګروال د څلورم  د چینې د ساتلو مسولیت اخلي. د نړۍ د دریمې غټې د تیلو اوس

 .پوځي واحد مشر و

چې باید ډنمارکي پوځیانو  و کرونو تیل په پیپونو کې جاري ووهر ورځ د میلیون

ربع کیلو متر م ۱۷۰۰۰یي ساتنه کړي واي. په ټولیزه توګه ډنمارکي پوځیانو د 

 ساحې د ساتلو مسولیت درلودي.

( تنه وه ۵۰۰په لومړی کال کې د ډنمارکي پوځیانو شمیره هم زیاته شوه یانی )

ځي واحدونو سره یي په ګډه چې د لیتوانیا یوه دلګي او هم د انګریزانو د څو پو

همداسې دوې عراقي دلګې  .شرتوب یي د ډنمارکیانو پر غاړه وهاو م هوکار کا

 هم ور اضافه شوي. ي،سرتیري چې په ملي ګارډ پوري یي تړاو درلود

( پوځیان په عراق کې درلودل خو اهسته یي لږ ۴۰۰۰۰انګریزانو په پیل کې )

( تنو ته را کښته کړه. ډنمارکیانو د مسولیت ساحه د ۸۰۰۰کړل چې شمیره یي )

                                                           
4۹۲John Dalby -  
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زکال په منی کې زیاته کړه، په دی مانا چې ډنمارکیان یوازې په کمپ  ۲۰۰۴
4۹۳

زکال د سپټمبر او  ۲۰۰۴کي پوځیان د کې پاته وه. په همدې خاطر ډنمار 

اکټوبر په میاشت کې  کمپ 
4۹4

ته وکوچیدل. هلته د انګریزانو پوځي مرکز   

شتون
4۹5

 .ي( کیلومتره واټن درلود۱۵چې د بصرې د ښار څخه یي ) يدرلود  

دا یوه بله ستونزمنه موضوع وه چې ډیر سرتیرې او د دوي جنګي وسایل په 

چې انتقال  وو( الریو اضافه بار ۱۰۰۰شي. تر )( درجې تودوخه کې انتقال ۵۰)

 .وشو

کې د چلنج نه ډکه او درنه دنده زموږ  ل جان ډالبیو وویل چې په دغه سیمهډګروا

 پر غاړه ده.

( نمبر پوځي واحد سرتیري د اګست د میاشتی ۴مخکې تر دي چې د ډنمارک )

صدر د په نیمایي کې عراق ته ورسیږي، مخکنۍ پوځي واحد د ال مقتدا ال

دغه وسلوالو غوښته چې د القرنا ښار  .وو وسلووالو سره په سختو جګړو بوخت

تر ولکې الندې راولي او څو وسلوالې پوستې جوړی کړي، ترڅو ډنمارکي 

 هم مرسته نه کوله. عراقي پولیسوکې سرتیرو ته کمینونه ونیسي. په دغه وخت 

ي پولیسو د برید د ډنمارک د پوځي واحد په رپوټ کې راغلي دي چې عراق

 الصدر د وسلوالو سره مرسته کوله.قابلیت نه درلودي خو په ځینو حاالتو کې د 

و رارسیدلو رمخکې تر دي چې د کمپ ادن څخه ډنمارکیان کډه وکړي، نو

د خپل نوي  وسرتیرو د سپټمبر په میاشت کې عملیات پیل کړل. دلته ډنمارکیان

تورنو کسانو نیول د ډنمارکیانو دنده  تاکتیک څخه کار واخیستي. مانا دا چې د

چې د  نه وه، عراقي پولسیو دنده درلوده چې شکمن کسان ونیسي، سره د دي

 .وب د ډنمارکي پوځیانو په واک کې واو مشرتو عملیاتو پالن جوړول

                                                           
4۹۳Camp Eden -  
4۹4Camp Danevang -  
4۹5Shaiba Log Base -  
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کود  تر دغه
4۹6

الندې عملیات پیل شول. د یو کیلومتر په اوږدوالي د وسایطو  

الي برخې ته په خوځښت راغي. موخه د ګلوري قطار جوړ او د کمپ ادن شم

کانال 
4۹۷

. د عراقي پولیسو د ( دقیقي د موټر الر و۴۵)وه چې د کمپ څخه  

قاچاق وړونکو تر ظلمونو الندې  راپور له مخې په سیمه کې ډیر کلې د غلو،

. په همدغه وجه باید پولسیو د وسلو او نورو غیري قانوني شیانو د پلټلو له وو

 یمه کې تالښي کړی واي.پاره په س

انو په مرسته به عراقي پولیس یکچې ښار به کالبنده کیږي، د ډنمار پالن دا هم و

په کورونو کې تالښي کوي. سهار وختي د ډنمارکیانو پوځي وسایط او د عراقي 

کړل،  پولیسو الري موټران سیمې ته ننوتل او دوه د خټو کورونه یي کالبند

لس دقیقي  وک په تښتي باندې بریالی نه شي.ې څسرتیري ځای پر ځای شول چ

وروسته عراقي پولیس راغلل او د ډنمارکیانو په مرسته یي د کورونو تالښي پیل 

کړل. عراقي پولیسو په سرونو توري خولي واغوستي تر څو ونه پیژندل شي او 

په راتلونکي کې غچ ور څخه وانه خیستل شي. هر څه ښه وه که څه هم د کلي 

خو څه پیښ نه شول. السته راغلي شیان  نکي د تالښیو څخه خوښ نه وواوسیدو

مرمۍ پیدا شوي چې خاوند یي د وسلې  . یو توپک او څویر ارزښت وړ نه وود ډ

د ساتلو اجازه درلوده. په هر صورت د دغه مودل څخه په راتلونکې کې ګټه 

 اخیستل کیدل. په رسمي بڼه ډنمارکیانو تورن کسان نه نیول. 

ډنمارکي پوځ د چارو د ارزونې د رپورټ له مخې څرګندیږي چې څلورم د 

په عراق کې  زکال تر فبوري میاشتي پورې( ۲۰۰۵)د  پوځي واحد اته میاشتي

دنده تر سره کړه، په دغه موده کې دوه شکمن عراقیان نیولي او د اتو ساعتونو 

پربنسټ  د دفاع د وزارت د معلوماتو په اوږدو کې بیرته خوشي کړي دي.

اقیان نیولي ( عر۱۷۸ډنمارکي پوځ د لومړیو لسو میاشتو د شتون په موده کې )

. که پورته حالتونه پرتله شي، څرګندیږي چې ډنمارکیانو د عراقیانو د بندي وو

 .ت یي پر تیرو پیښو د پردي اچول وعلکولو څخه ډیر واټن نیولي دي. 

                                                           
4۹6her er seks fem:fremad. slut. –nul  –nul, nine  –Nine  -  
4۹۷Glory Canal -  
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شوي دي خو یو شمیر یي د  ( تنو بندیانو څخه ډیر شمیر خوشي۱۷۸د پورته )

انګریزانو او امریکایانو پوځي پنډغالو ته تسلیم شوی دی چې حقوقي مسولیت 

 یي بیا هم د ډنمارکیانو پر غاړه وو.

د څلورم پوځي واحد د دندې د اجرأ پر وخت هم ډیر عراقیان نیول شوي دي، 

اسطه تر سره خو د نیولو پروسه یا د انګریزانو او یا هم د عراقي پوځیانو په و

 کیدل. په دغه صورت ډنمارکي پوځیانو حقوقي مسولیت نه درلودي.

د ډنمارکي پوځي واحد مشر، جان ډالبیو وروسته د پولیټکن ورځپاڼې ته وویل 

ـ  ۵۰( تنه عراقیان ونیول شول چې )۱۰۰( ګروپ د عملیاتو په تړاو )۴چې د )

ارکیانو ونیول. موږ د ټولو ( تنه ډنم۲( تنه عراقیانو او ) ۳۶)( انګریزانو، ۶۰

چې ټول زموږ د کړونو څخه  هویښو په اړوند ډنمارک ته خبر ورکادا ډول پ

. دا چې قوق پوه د کار د جریان څخه خوښ واطالع ولري. د ډنمارک پوځي ح

وس مسولیت د نو ا ارکي پوځ ته د سر خوږ پیدا کړي ومخکني موضوعاتو ډنم

تړاو تربیه شوي پولیس هم درلودل چې  ، دوي په دغهانګریزانو په غاړه وه

 اغذي چاري په ښه توګه مخته بوزي.ک

( پوځي واحد له لورې جوړ او د دفاع وزارت مشرتابه منظور ۴دغه موډل د )

 نو کې هم ګټه ورڅخه اخیستل کیدل.کړي. همدغه مودل په نورو پوځي ګروپو

چې ایا دغه  يد دفاع وزارت مشرتابه او د مشرتابه پوځي کار پوه شک درلود

، د بشر حقوق مودل سره د دي چې موږ د بندیانو سره فزیکې اړیکې نه لرو

نه په عراق کې د مرګ سزا رعایت ور په کښي کیږي؟ د نوموړې زیاتره اندیښ

 ( زکال کې تصویب شوی وه.۲۰۰۴په )چې  ورکول و

تي د مرګ سزا یوازې د قتل او ترهګریزو بریدونو له پاره نه وه، بلکې د دول

شتمنیو لوټول هم په نهایت کې د مرګ په سزا پای ته رسیدل. همدغه دلیل و چې 

تسلیموالی. نو نه شوای موږ د کنوانسیون د موادو په رڼا کې بندیان عراقیانو ته 

  ځکه زموږ د حل بله الر دا وه چې بندیان مو انګریزانو ته تسلیمول.

لعمل په تړاو چې ډنمارکیان په هر صورت د دفاع وزارت مشرتابه د نوی طرز ا

 ندیان کړي، یو فعال رول ولوبولو.په څه ډول مشکوک عراقیان ب

د جوالی او اګست په میاشتو کې د دفاع وزارت اړوند حقوق پوهانو او د پوځي 

ې وکړي تر څو د عراقي بندیانو له پاره پوځ ته الزمه غونډ واحدونو مشرانو
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په عراق کې د بندیانو  ه چې نوی ډیارکټیفالرښوونه وکړي. د غونډو پایله دا شو

 . ډیارکټیف داسې الرښونې درلودي:په تړاو تصویب او پوځ ته یي ولیږي

که چیري د ډنمارکیانو او عراقیانو په ګډو عملیاتو کې عراقیان نیول کیږي، » 

مانا یي دا ده چې د بندیانو نیول د عراقي پوځ له لوري په مستقل ډول صورت 

ه دا چې ډنمارکیانو دوي ته بندیان تسلیم کړي دي. موضوع په ورته نیولي دي، ن

ډول د انګریزانو سره په ګډو عملیاتو کې ګڼل شوی وه. په دغه ډول ډنمارکیان 

چې  يد مسولیت څخه خالص وګڼل شول، سره د دي چې شواهدو شتون درلود

فاع عراقي بندیان د عراق په زندانونو کې شکنجه کیږي، دغه معلومات د د

 ړل شو.وزارت مشرتابه ته هم خبر ورک

کله چې د پوځي واحد مشر، جان دالبیو په اګست کې عراق ته راغلي، په دغه 

، شرتوب د انګریزي جنرال پر غاړه ووخت کې د انګریزي او ډنمارکي پوځ م

نو جان دالبیو هغه ته ورغلي او خبر یي ورکړي چې د عراقیانو د بندي کولو او 

. د بیلګې په تړاو د ډنمارک قوانین د انګریزانو په پرتله سخت ديپه  ولومتسلی

توګه موږ ډنمارکیان حق نه لرو چې نیول شوي کسان عراقي مقاماتو ته تسلیم 

ۍ حال کې چې انګریزان یي کوالی شي. انګریزي جنرال ورته سکړو، په دا

 ي.وویل چې انګریزان به شکمن کسان نیسي چې جان دالبیو بشپړ راضي و

ډنمارکي سرتیرو بیا هم شکمن عراقیان نیول خو یا به یي ازاد کړل او یا به یي 

که چیري انګریزانو د ډنمارکیانو تسلیم شوی بندیان  انګریزانو ته تسلیمول.

چې دغه موافقه  ه تسلیمول د ډنمارک موافقه شرط وهوروسته عراقي مقاماتو ت

کیدل. دغه نوی موډل د په ډنمارک کې د دفاع د وزارت د مشرتابه لخوا 

 ډنمارکیانو له پاره مناسب وو او انګریزانو هم عادت ور سره ونیوي.

حقوقي کارپوهانو تر مینځ اختالفونه را پورته اوس د  انو پورته میتودد ډنمارکی

ویدل کیسینګ قوقو ساتونکي حقوقي کارپوه، پیټرکړي دي. د خلکو د ح
4۹۸

 

شوی  ده لري، د ډنمارکیانو پر پورته یادچې  د بشر د حقوقو په انستیتوت کې دن

 سخته نیوکه لري. میتود

( زکال تصویب شوی دي، په ۱۹۴۹نوموړي وایي: د ژینو کنوانسیون چې په )

ټینګار وایي چې مسولیت په هغه دولت پورې اړه لري کوم چې نفر بندي کوي. 

                                                           
4۹۸Peter Vedel Kessing -  
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ګه نه علت به یي دا وي چې یو دولت به کومه عالقه ولري چې نفر په رسمي تو

زنداني کوي او د مسولیت څخه اوږه خالي کوي. نوموړی وایي چې ډنمارک بیا 

 د نیولو په تړاو مسولیت درلودي. هم د بندیانو

زکال کې د ملل متحد د بشر د حقوقو د ساتلو کمسیون داسې یو شمیر ۲۰۰۱په 

چې په یوه برخه کې داسې  نو د مسولیتونو په تړاو تصویب کړيمقررې د دولتو

ولو: که یو حکومت د بندي کولو الرښونه کوي او کنترول یي هم په واک کې ل

وی، سره د دي چې نوموړي حکومت په نیغه په فزیکي ډول په بندي کولو کې 

برخه ونه لري، خو همدغه دولت مسولیت لري. پیټر ویدل کیسینګ پورته 

 یان کړل.ورځپاڼې ژورنالیست ته ب موضوعات د مرکې په ترځ کې د پولیټیکن د

که کوم پوځي عملیات د ډنمارکي پوځ په مشرتابه تر سره کیږي، د عملیاتو په 

ترځ کې انګریزي او عراقي سرتیرو ته ووایي چې د بندي کولو دنده ستاسو پر 

غاړه ده او وروسته ووایي چې ډنمارک د بندیانو د ساتلو د مسولیت څخه خالص 

د ملل متحد د حقوقي کارپوهانو په  دي، دا کړنه د قانون سره فریب ګڼل کیږي.

په دغه ویدل کیسینګ کولو په مسولیت کې شریک دي. پیټرنظر ډنمارک د بندي 

ې ګډون وکړي ولې هلته ژه کد اروپایي ګډ بازار په یوه پراخه حقوقي پرواړوند 

 د استفادي قابلیت نه درلودي. هم دغه میتود

د حقوقي پلوه روښانه شي.  حقوقي کارپوهان اوس وایي چې دغه ستونزه باید

یوازې دا کفایت نه کوي چې د دفاع وزارت مشرتابه ووایي چې موږ په نیغه په 

 بندي کولو کې ګډون نه لرو نو ځکه د مسولیت څخه یي خالص یوو.

بند اعالن چې مخالفینو اورزکال د وړی په ورستیو کې خبر خپور شو  ۲۰۰۴د 

و عراقي پوځونو ته وعده رنیانو اهالو له لوري بکړي دي. د الصدر د وسلو

چې دوي اوربند اعالنوي. په سمیه ایزه کچه د مخالفینو محلي دفتر  ورکړل شوه

 په ال قرنا کې ډنمارکي پوځیانو ته د یو لیک په ترځ کې د موضوع پخلي وکړي.

په همدي ډول لوي مذهبي مشر، ال سیستاني یوه اعالمیه خپره کړه او غوښتنه 

هم د ال صدر خو بیا  بهرني پوځونو باید بریدونه ودرول شي. یي وکړه چې پر

 د بصرې د ښار د ګروپ ځینو کسانو ورته بریدونو ته دوام ورکړي. دا بریدونو

، پر زري وسایطو وي او یا به یي کمین نیولي وپه کوڅو او جادو کې دوام درلود

لویي راکټ یو کې مخالفینو تد سپټمبر د میاشتي په ورس یي راکټونه ویشتل.
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ویشتنې د ډنمارکیانو پر پوځي کمپ )شایبا لوګ ( 
4۹۹

پوځیان  ي.باندي پیل کړ 

چې دغه راکټونه  ځایونو کې پټ شي خو د خوښی ځای وچې په پټن  اړ وو

ویشتالی نو نه شوای ( ملي متره په چین کې جوړ شوی او نښان یي دقیق ۱۰۷)

انو د ښار په مخامخ بریدونو مالتړو پوځی بهرني ځکه ځاني تلفات یي نه درلودل.

خو د سپټمبر او اکټوبر په میاشتو کې مخالفینو پر هغو  ژل،کې ډیر مخالفین وو

لویو الرو چې ډنمارکي او انګریزي پوځونو اکماالت کول، د الري د سره مینونه 

تاکتیک د شیعه او سني مسلمانانو له خوا کارول کیدي  ښخول. د جګړې دغه 

 .وات ور په کښي لږ ود دوي ځاني تلفځکه 

مني او ژمي په موسمونو کې په ځوابیه عملیاتو کې ډنمارکي زکال د  ۲۰۰۴د 

ل چې د ځ په مرسته داسي عملیات تر سره کړاو انګریزي پوځیانو د عراقي پو

د دغو عملیاتو په جریان کې یو شمیر  پیدا کړي.یی مخالفینو د وسلو ذخیرې 

و پر سر ښخوونکي بمونه الس ته راغلل ( ملي متري راکټونه او د الر۱۰۷)

ه به راوګرځیدلو. خو ډیر وخت به پرته له دي څخه چې کوم شي پیدا کړو، مایوس

څخه په هر ځل عملیاتو کې ګټه اخیستل. ډنمارکي پوځیانو  موږ د عیني تاکتیک

کسانو د نیولو دنده  وبه یوه سیمه په نخښه کړه، د عملیاتو په جریان کې د تورن

ي او یا انګریزي پوځیانو په واسطه تر سره کیدل. دغه چاره ځکه تر د عراق

( د ډنمارک د دفاع وزارت د ۱۶( زکال د اکټوبر پر )۲۰۰۴سره کیدل چې د )

 مشر تابه په امر )د وسلو نیول، مهمه دنده ده( مهمه ګڼل شوی وه.

( بجي وی چې ډنمارکیانو ته راپور ورسیدي چې د ۵:۱۵دشنبې ورځ د سهار )

بصرې د ښار د ختیزې برخې په یو شمیر کورونوکې ډول ډول وسلې، مهمات، 

د عملیاتو  دي. کسان جنګیالي پټ انفجاري توکې او د الصدر مهدي یو محدود

پلټلو له پاره سرتیري داخل شول چې  نوپالن جوړ شو، په ناڅاپي توګه د کورو

لیاتو کې د الري د حیران کړل. ډنمارکیانو ته په دغو عمیي د کلي اوسیدونکي 

( توپکونه، ۶( السي بمونه، )۶۶( راکټ ویشتونکي، )۱۲( بمونه، )۴سر )

وه چې عملیات شپه خبرتیا کې څرګنده  .يلس ته ورغال او مرميانفجاري مواد 

بر په وروستۍ برخه کې لیکل د ډنمارکي پوځ لخوا تر سره شوی دی خو د خ

اښ جوړوالی شوای د انګریزي : اته  شکمن کسان چې امنیت ته یي ګوشوی وو
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یي عراقي پولیسو لخوا ونیول شول. وروسته د دغو شکمنو کسانو څخه، دري تنه 

 مقاماتو ته تسلیم شول. 

شکمن کسان اسناد او شواهد تیار کړل خو انګریزي پولیسو  یانوډنمارکي پوځ

 .يدرلود حقوقي مسولیتد نوموړو بندیانو  وانګریزان ونیول چې په دغه ډول

دغه لویو عملیاتو د شکمنو کسانو د نیولو پټ لوري د لې د ډنمارکي پوځ و

 بربنډوي.

مبر په میاشت کې د عراق د سیمه ایزو پوځیانو مشر د ډنمارک د پوځي اد نو

واحد د مشر سره وږغیدي او څرګنده یي کړه چې غواړي ځینې اړوندې سیمې 

دغه بمونه ونه ښخوي. تالښي او هغه کسان ونیسي کوم چې د الرو پر څنډو بم

لیري د اززبیر د ښار په  ه( کیلومتر۱۵د ښار څخه ) په معمولي توګه د بصرې

د عراقي پوځ مشر وویل چې موږ په بشپړ باور خبر  څلور الرو کې ښخیدل.

چې څوک د دغې چارې تر شا والړ دي. د دغه عملیاتو د تر سره کولو له  ویو

ته اړتیا درلودل، ځکه چې مخالفینو درنې پاره عراقیانو د ډنمارکي پوځ مالتړ 

 ي پوځیانو یوازې سپکې وسلې لري. وسلې درلودي خو عراق

او داسې وانګیرل چې دا  هد ډنمارکي پوځ مشر د وړاندیز سره همږغي وښودل

د پالن جوړولو په  ډول عملیات د عراقي پوځ د روزنې له پاره هم ګټور دي.

راقیانو د پولیسو یو ځانګړي واحد وخت کې ډنمارکیانو وپتیله چې  د ع
5۰۰

چې  

انګریزانو روزلي دی هغوی هم باید په عملیاتو کې ګډون وکړي ځکه هغوي د 

عراقي پوځیانو د عملیاتو سره اشنا دي. په عملیاتو کې انګریزانو هم ګډون 

. عراقي پوځ ته اجازه ورکړل شول چې د انګریزانو او ډنمارکیانو په يدرلود

 تالښي او شکمن کسان ونیسي. شتون کې کورونه

پوځیانو حرکت ( بجو ۳:۳۰( نیټه د سهار پر )۲۵زکال د نومبر په ) ۲۰۰۴د 

نمارکیان، انګریزان او عراقیان ( تنه پوځیان چې ډ۱۰۰۰وکړي. په ټولیزه توګه )

او د عملیاتو نوم یي ګرین ډیزرټ  وو
5۰۱

کښیښود. عراقي پوځیانو څلور موخې  

ساعته وروسته قیس خالد براک د عادت له مخې د خپل په نخښه کړي. دوه نیم 

                                                           
5۰۰TSU -  
5۰۱Green Desert -  



۳۰۷ 
 

کور څخه را ووت چې مسجد ته د لمانځه د ادأکولو له پاره والړ شي. نوموړي 

 په عوایدو یي خپل ژوند مخته وړي.په دغه سیمه کې د میوو باغونه درلودل چې 

د مسجد په دروازه کې د خپل ورور سره مخامخ شو او دواړه یوځای د لمانځه 

( تنه سني مسلمان د مسجد ۲۰ادأکولو له پاره مسجد ته ننوتل. کله چې تقریباً ) د

څخه راووتل، د یوې حیرانتیا سره مخامخ شول. سیمه د ټانکونو په واسطه 

 لکو ګزمه کوله.راو په هوا کې چو لکالبنده وه، په کوڅو کې سرتیري ګرځید

. دا هغه وخت يون وکړپه دغه ورځ قیس خالد براک ژوند د همیش له پاره بدل

( کاله وروسته  د ډنمارکي ۷څرګنده شوه چې نوموړي په سمبولیک ډول اوه )

 پوځیانو څخه تاوان وغوښت.

کول. بندیانو ژباړن ته خواست  د پولیسو او ډنمارکیانو ترمینځ ژباړن ژباړنه

چې دوي خوشي کړي او عراقي پولیسو ته یي و نه سپاري. هغوي دا هم  هوکا

داڅرګنده خبره  عراقي پولیسو موږ نیولي واي، ډیر یي شکنجه کولو. ه، کوویل

ې سني وه چې د عراق نوي پولیس د شیعه مسلمانانو تر اغیزې الندې وه چ

 ه.ومسلمانانو ته یي ازار ورکا

ژباړن د براک غوښتنو ته ځواب ونه وایه خو براک ولیدل چې ژباړن د بهرنیو 

سره یی خبري وکړي. د ټولو غوښتنو سره  سرتیرو لوري ته ورغلي او د هغوي

سره، قیس خالد براک خوشي نه شو. هیچا د نوم او تذکرې پوښتنه هم ورڅخه 

( نور لمونځ کوونکي یي د مسجد سره کښینول. نوموړي ۸ونه کړه. قیس او )

ولیدل چې بهرنیو سرتیرو دوه ګاونډیان د خوب په جامو کې راویستل. قیس 

پایکپ موټر کې چې السونه او سترګې یي کسان په  براک او نور نیول شوي

یو بل عراقي پر دوشکه ویده وه چې ناڅاپه په لغتو او سوکانو  واچول. ،ېو تړلې

هغه بیچاره د ډاره څخه سر راپورته کړ چې سرتیري یي په راویښ کړل شو. 

پوځي جامه کې سر ته والړ دي. دغه بندي وروسته پولیټکن ورځپاڼې ته وویل 

د هغه غوښتنه دا وه  .نه و عراقي  ي جامه یي درلوده خوا ولیدي چې پوځچې م

نوموړي وایي چې زه شک  چې نوم او هویت یي د امنیت په خاطر افشأ نه شي.

نه لرم چې زما سره سخته کړنه ډنمارکي سرتیري وکړه. نوموړي وویل چې 

ي چې دغه سرتیري د ډنمارک د بیرغ عالمه پر اوږه درلوده. نوموړي وای

کې کشولم سرتیري زه تر پښه ونیولم او د بستر څخه یي راپورته کړم، په سرای 

په کشولو یوړم، د سراي څخه بهر مي خپل ورور  تر څو د سراي څخه بهر ته

د عراقیانو  او د کلي نور خلک ولیدل چې السونه یي ترشاه تړلي او ناست دي.
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د بندي کولو  یل چې ډنمارکیان، هغوي هم پولیټکن ته وووځوانان یي هم نیولي و

 .وپه پروسه کې فعال و

نوموړی وویل چې موږ ډنمارکي سرتیري پیژنو، د ډنمارکي او انګریزي 

. د ډنمارکي سرتیرو پر اوږو، پر یونیفورم وسرتیرو تر مینځ توپیر کوالی شو

او وسایطو باندې د ډنمارک نښان په څرګنده توګه ښکاریدي. موږ ډنمارکیانو 

 .وکړي یو بندیان

نوموړي په انګریزي ژبه رواني خبري کولي نو ځکه هغه وویل چې ما ارویدل، 

دوي په انګریزي خبري نه کولي. زه پوهیږم چې د یو شخص انګریزي ژبه 

مورنۍ ژبه نه ده، د دغو سرتیرو مورنۍ ژبه انګریزي نه وه. زه یي بندي کړم 

کړل. د شپږو عراقي ي او نور عراقیان یي تر څلورو ساعتونو وروسته خوش

را په ګوته کوي چې ډنمارکي سرتیرو په بندي کولو کې برخه بندیانو بیان 

درلودل. وروسته دوو عراقي بندیانو وویل چې اول ځل ډنمارکي سرتیرو الس 

را باندي کښیښود ولې نورو وویل چې موږ عراقیانو ونیولو خو قومانده د 

بیان د دوو ډنمارکي سرتیرو د معلوماتو د عراقیانو  ډنمارکیانو په الس کې وه.

 سره چې پولیټکن ورځپاڼې ته یي ورکړي دي، مطابقت لري.

ډنمارکي افسر، مورټن ینسن 
5۰۲

چې  او مسعود واحدي داسې ځای والړ وو   

لویه الر او کوچني کوڅې یي څارلي، کوم چې اړوند کورونه یي باید تالشي 

دنده وه چې د عملیاتو تر پای ته  شوی واي. د دوي او نورو ډنمارکي پوځیانو

دري رسیدو پوري څوک پری نږدي چې د سیمې څخه ووزي. دوي دواړه چې 

، پوهیدل چې باید ډنمارکي سرتیري  د بندي ومیاشتي مخکي عراق ته راغلي و

کولو د پروسې څخه ډه ډه وکړي. مورټن ینسن وایي چې زموږ پالیسي څرګنده 

سان بندیان نه کړو، دغه دنده د عراقي او وه چې باید موږ عراقی مشکوک ک

 انګریزي پوځیانو پر غاړه وه.

مسعود واحدي هم د موضوع څخه پوره خبر و چې باید عراقي مشکوک کسان 

بندیان نه کړي او بندیان هم باید عراقي پولیسو ته و نه سپارل شي ځکه د هغوي 

 .ود وروستۍ سرنوشت څخه نه خبریدلو
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وږ لیدل چې چیري مشکوک کسان شتون لري نو ځکه مورټن ینسن وایي چې م

ډنمارکي پوځیان لومړي کورونو ته ننوتل دا ځکه چې عراقي پوځ تازه جوړ 

 .يشوی وو او ډیر جرأت یي نه درلود

مسعود واحدي هم داسې څرګندوني کوي: ډنمارکي پوځیان لوموړی کورونو ته 

ورونو ته ننوتل. ننوتل چې مشکوک کسان ونیسي، وروسته عراقي پوځیان ک

 ي پوځیانو کورونه هم تالښي کول. ډنمارک

چې عراقي پوځیان د بندیانو سره څه ډول چلند کوي. د  حدي لیدلي ومسعود وا

بیلګې په توګه داسې بیان کوي: په یوه شیبه کې د کوڅي په پیل یوه یا دوې ډزې 

 ان په بیړه د کورونو څخه راووتل.وشوي، پوځی

راغلل او یو کس یي نیولي و، نوموړي عراقیانو څو لغتي  لږ وروسته عراقیان

په سر ور واغوستل  وره خولۍوواهه، خو سخت یي نه دی وهلي. وروسته یي ت

 یي کلک وواهه، چې سر یي سور شو. او پر سر

واحدي وایي چې ډنمارکي پوځیانو دغه کړنه ننداره کوله ځکه موږ هغه موټر 

( تنو دغه عمل ولیدي. دغه ۱۰۰ل. تقریباً )ته کتل کوم چې بندیان یي انتقالو

وخت د عملیاتو وروستۍ شیبې وي نو که به څوک په لغته او یا بل ډول ووهل 

 تر کنترول او څار الندې وه.زموږ سیمه شو، موږ ورته پام کیدي، ځکه 

موږ سوچ کولو چې دا زموږ عملیات نه دي، بندیان وهل کیدل. که موږ عراقي 

 ړي نو اتوریته یي زیانمنه کیدله.وای چې دا کړنه باید ونه کپوځیانو ته ویلي 

زانو د انګریکیسه د پوځي واحد د مشر، جان ډالبیو په محرم رپوټ کې  هدغه ټول

و بندي کولو چې ډنمارکي پوځیان په تالښیو ا پوځي مشرتابه ته لیکل شوی وو

 پروسه کې ګډ شوي دي.

چې ډنمارکیانو داسې  هویشه ټینګار کامشر، جان ډالبیو همد ډنمارکي پوځي واحد 

ې ته په ټینګار څه نه دی کړي چې د پوښتنې وړ وي. نوموړي پولیټکن ورځپان

په سر کې په ټانک کې ناست وم او قومانده مې ورکول،  وویل چې زه د کوڅې

خو نه پوهیږم چې څوک کورونو ته ننوتل. نوموړي عالوه کوي چې دا کیدالی 

نوتلي وي او عراقیان به ور لومړی ډنمارکي سرتیري نشي چې کورونو ته به 

. دا په ټینګار وایم چې ډنمارکي پوځیانو څوک بندي کړي نه دي، که دا وپسي و

 کړنه شوی واي، باید ما امر ورته کړی واي.
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( نیټې عملیات تر پای ته رسیدو وروسته د ۲۵زکال د نومبر د ) ۲۰۰۴په 

کړل چې عملیات ډیر ښه تیر شول، هیڅ  ډنمارک د پوځ مرکزي مشرتابه اعالن

. مخالفینو زموږ د امر څخه هیڅ سرغړونه و نه کړه. يمقاومت شتون نه درلود

 عراقي پوځیانو ډیر ښه اغیزه وښندله.

( توپکان د مرمیو سره، لږ انفالقي مواد د ۱۵السته راوړنې ډیرې نه وي خو )

( کیلو ګرمه ۳۲۵چې ) وه مو السته راغلل. تر ټولو د پام وړ دازدوربین سره 

 عراقیان بندیان کړل. (۳۶چرس هم ونیول شول. خو بیا هم پوځیانو )

د ډنمارک د پوځ مرکزي مشرتابه دا هم عالوه کړه چې د عملیاتو په جریان کې 

د مشکوکو کسانو بندي کیدنه په بشپړه توګه د عراقي پوځیانو په واسطه تر سره 

عملیاتو د جریان څخه  هم وویل چې هغه د شوه، د جان ډالبیو د قول څخه یي

  .ډیر راضي و

: که موږ د عراقي پوځ سره سمه مرسته وکړو او ودا هم ویلي وجان ډالبیو 

چې  و، نور عراقي پوځیان خپله هیله مند ديعراقیانو ته امنیتي ساحه پراخه کړ

 د امنیت راوستلو او قانون پلي کولو مسولیت پر خپله غاړه واخلي. 

داسې څرګنده شوه چې قیس خالد براک او څخه اع وزارت سره د غونډې د دف

نور بندیان د عراقي پوځ نژدي مرکز، اککا 
5۰۳

، یووړل چې مسجد ته نژدي و 

شول او تر یو ساعت تم کیدو وروسته دوباره بهرني پوځیانو ته تسلیم شول. 

طه د شیبا وروسته د بندیانو السونه تر شاه وتړل شول او د الري موټر په واس

لوګ مرکز 
5۰4

ته یووړل شول، قیس خالد براک هغه پوځي مرکز پیژندي ځکه  

 نوموړي تر جګړې مخکې هلته عسکري خدمت کړی و.

، لږ وروسته قیس خالد بندیان تر شنه اسمان الندې پر مځکه وغورځول شول

براک و تحقیق ته په یوه خیمه کې وغوښتل شو. د براک د وینا سره سم دوه 

، یري سره د یوه میز څنګ ته ناست ووی پوځیان او یو ژباړن د یو سر تډنمارک

ډنمارکیان، یوه ښځه او بل نارینه وو. د تحقیق په جریان کې د قیس خالد سره 

داسې یوه کړنه وشوه چې په عربي کلتور کې ډیر بد ورته ویل کیږي. قیس 

 ډنمارکي پوځي ( سانتي متره،۱۹۰ـ  ۱۸۵وایي:  د تحقیق مشر یو جګ تقریباً )
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د یو بل سر تیري په مرسته چې د ډاکټرانو  چې سره بڼه او په لمر سوځیدلي و

کښي په الس وي. پتلون یي راڅیري او بربنډ یي کړم. دومره تپالستیکي دس

سرتیري زما په تناسلي  شرمیدلي یم چې اوس یي هم خبري وکړم، وشرمیږم.

سرتیري د نورو بندیانو په کونو اله او کونه الس ووهي، مګر د تصادف له مخي 

ګوته ونه منډل. زه بشپړ باور لرم چې دغه کړنې یوازې په دی خاطر وي چې 

 موږ بی عزته کړی.

د تحقیق مشر د قیس خالد څخه وپوښتل چې نوموړی د بهرنیانو سره په مخالفو 

چې د  نوموړي داسې شواهد و نه ښودل کړونو کې ګډون لري؟ ځواب نه وه.

او یي د مخالفینو سره په اثبات رسولو. تر تحقیق وروسته یوې بلې نوموړي تړ

خیمې ته یو وړل شو، هلته یي ولیدل چې د )از زبیر( د سیمې څخه نور بندیان 

 .ل او تشناب ته هم نه پریښودلهم ناست دي. دوی ته اوبه او ډوډۍ نه ورکول کید

 یدل او یو انځور یي اخیستل کیدي.نومونه یي لیکل ک

ي سرتیري او پولیس خیمې ته راغلل، دوی نارې  راباندی وهلي او دوباره عراق

یي د بندیانو سترګي وتړلي، دوباره د پایکپ موټر د باډي پر څنډه کښینولو او 

ه لغتو او د ، پو.خالد قیس وایي : د الري په اوږدو کې ټیله کوليحرکت یي وکړ

د پولیسو د ښار  د بصرې وهلو. تر نیم ساعت وروستهیي توپک په کښتنۍ برخه 

ز کال  ۲۰۰۴مشهور مرکز، ال جماعت ته ورسیدلو. دغه د پولیسو مرکز په 

مرکز د شیعه  .يکې د بندیانو په زورولو او شکنجه کولو کې شهرت درلود

پوځیانو په واک کې وو چې دوي خپله جګړه د سني مسلمانانو پر ضد د قیس 

   وه. براک په شان کسانو په مقابل کې پیل کړی

کله چې د پولیسو مرکز ته بندیان راورسیدل، قیس خالد براک اړ اسیتل شو چې 

په دهلیز کې پروت وي، هغه کسان چې په دهلیز کې تیریدل نوموړی یي په لغتو 

تړلي وي. کله چې  یې وروسته د تحقیق له پاره کش کړل شو او سترګي وهلو.

هلو او ټکولو پیل وکړي، دا یي د قیس په و سمالسې یید تحقیق کوټې ته ننوت، 

ورته ویل چې ته د شیعه مسلمانانو او بهرنیو پوځونو مخالف یي. نوموړي یي 

نه او تناسلي اله په لرګي )لکړه( او شالخه )کیبل( وهلو. نوموړي ته یي پر سی

السو ځوړند کړي نو د  نوموړي یي په یو چنګک پهبرقي شوک ورکړي. 

 .يیس براک یي په مرګ تهدید کړ. قزخمی شو ې بندنوموړي اوږ

لومړنی تحقیق ددرو نفرو په واسطه دري ساعته دوام وکړي چې همدغه دري 

تر تحقیق وروسته نوموړی پورته کیدالی نه شو  نفرو تحقیق او شکنجه ورکول.



۳۱۲ 
 

قیس براک  یي کش کړلو.ته او کوټي  ینو ځکه یي په یو څادر کې تاو کړ

چې پر پښو  دونه یي دومره زیات ووروت و او دروروستۍ پنځه ورځي پ

 ، د )ازونه سني مسلمانان بندیان و( ت۱۲۰دریدالی نه شو. په سالون کې تقریباً )

. په دغه لوی سالون کې هم بندیان ارام نه زبیر( مسجد څخه نور بندیان هم وو

، وه پولیس چې مخونه به یي پټ کړی وپریښودل کیدل. د شپي په نیمایي کې ب

 بندیانو په وهلو به یي پیل وکړي. راغلل او د

د محکمې په غونډه کې قیس خالد براک وویل چې ټول پوهیدل چې د پولیسو په 

دغه مرکز کې څه جریان لري او د کوم ډول خلکو له خوا اداره کیږي. دریمه 

. خو د برق شوک نه و ي، شکنجو دوام درلودوورځ بیا تحقیق ته یووړل شو

د خپلې ګوتې نښان پر یو کاغذ ولګوي، د لوستلو نوموړی اړ ایستل شو چې 

ي وي. لس ورځي وروسته قاضي ته امکانات یي نه درلودل ځکه سترګي تړل

وستل شو. قیس وایي چې زموږ اتهام نامه راته ونه لوستل شول، قاضي دومره ور

وویل چې زه پوهیږم تاسي بیګناه یاست، ولي بیا هم ستاسو السونه په وینو رنګ 

 ظلمونه مو کړي دي.دي ځکه 

قاضي ورته وویل چې ته ځکه مجرم ګڼل کیږي چې د صدام حصین د ټولو 

ظلمونو ګناه چې د شیعه ګانو په وړاندې کړی دي، مسولیت یي لري. قاضي 

تر څو بلې محکمې ته انتظار  شي نه کړی، بل زندان ته یي ولیږلمنوموړي خو

شو. قیس ته وړاندیز وشو وباسي. نوموړي د عراقي پولیسو له خوا هم ووهل 

چې کیدالی شي خوشي شي که د نوموړي کورنۍ مرسته وکړي او یو لوي مقدار 

پیسي ورکړي. بیا هم نوموړي هغه زندان، ال جماعت ته په بصرې کې چې 

او وروسته  خو دا ځل وهل ترټل لږ وو تحقیقات ورڅخه کیدل، راوړل شو.

اره به زنداني شي. په همدغه چې دوب يخوشي شو. نوموړی بیا هم ډار درلود

زکال د فبوري په میاشت کې قیس خالد او نژدي کورنۍ یي اردن،  ۲۰۰۵وجه د 

 و وروسته په کویټ کې استوګن شول.وروسته بهرین ته کډوال شول تر څ

د قیس خالد براک شکایت د ډنمارک پر دولت د ډنمارکي وکیل کریسټن هارالنګ  
5۰5

لبته د موضوع په تړاو د انګریزي وکیل، له خوا څخه مخته وړل کیدي، ا 
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پیل شینر 
5۰6

او عراقي وکیل، مازین یونیس   
5۰۷

شر د بچې په عراق کې د   

( عراقي بندیانو دوسیه یي د انګلیستان د ۱۴۲حقوقو د سازمان وکیل و او د )

شوي ، نه ده ومت پر ضد مخته وړل، چې تر اوس پوري پریکړه ورباندي کح

  مرسته ورسره کیده.

زکال کې د ډنمارک د  ۲۰۱۱په  و( تنو عراقي بندیان۶س خالد براک سره )د قی

 ه شکایت درج کړی.دفاع وزارت څخ

ه د بندي کولو په عراقیانو د هغه غیري انساني چلند په وجه چې د دوي سر

او هم د هغه چلند په وجه چې د انګریزانو له خوا د تحقیقاتو  وجریان کې شوي و

 ، تاوان غوښتي.وي مرکز، شیبا لوګ کې ورسره شوی وپه جریان کې په انګریز

نوموړو هغه تاوان هم غوښتي چې ډنمارکي پوځیانو دوي د شکنجه کولو له پاره 

مرکز ته په بصره  د ډیرو اونیو له پاره عراقي پوځیانو ته د ال جماعت د پولیسو

 .کې تسلیم کړي وو

موړي د عدلي طب د پنځه عراقیان د عدلي طب معایناتو ته ولیږل شول، نو

یورګن النګ ټامسن فروفیسور، 
5۰۸
 چې د اودینسې  

5۰۹
د پوهنتون په عدلي   

( کلنه تجربه ۲۸څانګه کې کار کوي او د شکنجو ورکونکو زندانیانو د څیړنې )

لري، له لورې معاینه شول. نوموړي فروفیسور د پولیټکن ورځپاڼې ته د خپلو 

پونه نه معلومیږي، او که ټپونه معلوم معایناتو په تړاو وویل: د دوي پر وجود ټ

هم شي، ستونزمنه ده چې وویل شي چې دا ټپونه د شکنجو ورکولو څخه پاته 

دي. ما د دوي سره څو ځله خبري وکړي، د دردونو او عالیمو په تړاو مې 

پوښتنې ورڅخه وکړي. زما د معایناتو د ارزونې پایلې وښودل چې دوي رښتیا 

 وایي.
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دوباره احیا  د ن خپل رپوټ د شکنجه ورکړل شوویورګن النګ ټامس

کوونکونړیوال سازمان 
5۱۰

. د رپوټ پایله دا شوه چې عراقي ته تسلیم کړي  

 ومداره توګه فزیکي شکنجه شوي دي.بندیان په د

چې د بیلګې په توګه  څخه ډیري یي ډول ډول شکنجه شوي وود دغو زندانیانو 

ول او وروسته السونه او مړوندونه یي د ځنګونو په مینځ کې د اوسپنې میله ورک

ټینګ ورتړل. بندیان پر پښو تر هغه وخت پوري وهل کیدل چې پښې به یي 

یورګن النګ ټامسن وایي چې د پنځو بندیانو تر اوس پورې هغه  وپړسیدلي.

 :ه خاطرات د افکارو څخه نه وه وتليترخ

سره د هغه  دوي ډار لري، خوب یي خراب دي، ډاروونکي خوبونه ویني خو» 

. دوي د دومداره سر وپه جریان کې حالت یو څه سم شوی و( کلنو ۷هم د )

. د دوي زیاترو نفرو ته د بیخوبي جزا )د لږ خوب يدردي څخه شکایت درلود

( ورکړل شوی وه. هغه کسانو یې په وهلو ویښولاجازه ورکول کیدل او سمالسي 

سره  وړ ږغ او غالمغالته چې شکنجې ورکړل شوی وي، په معمولي توګه د ل

 حساسیت لري او ژر قهر ورځي.

یو څو ورځي وروسته عراقي ورځپاڼې، المناره 
5۱۱

 يیو مضمون خپور کړ  

چې سرلیک یي )ډنمارکي پوځیان په شکنجه ورکولو کې ګډون کوي او یا د 

. د مضمون د خپرولو يشکنجو سیل کوي پرته چې مداخله وکړي( خپور کړ

رکي پوځ مشر او د ډنمارک حکومت دغه تورونه رد سره په عراق کې د ډنما

رستیال مشر، د ورځپاڼې م خبر کړل او یوه اوازه یي وګڼل. خو د ډنمارک دغه

. نوموړی دا ومنل چې سرلیک تحریک کوونکي دي خو موفق الریفایې رد کړي

نوموړي په ټینګار وویل چې زموږ د خبر سرچینې ویلی دي چې عراقي سرتیرو 

. دغه ې شامل ووچې وهل او برق ورکول هم ور په کښ ه کړی ديبندیان شکنج

او د )از زبیر( په ( نیټې د عملیاتو په تړ۲۵زکال د نومبر د ) ۲۰۰۴شکنجې د 

 ښار کې  ورکړل شوې وې.

نوموړي ټینګار وکړي چې د شکنجو څخه ډنمارکي پوځیانو ته خبر ورکړل شو 

 ه ورکول ودروي.هیڅ غبرګون و نه ښودي چې شکنج وخو ډنمارکیان
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محصل، نادر اسماعیل عراقي ورځپاڼې ته داسې انستیوت د عراق د جغرافیې 

کله چې موږ به ډنمارکي پوځیانو ته د شکنجو څخه شکایت وکړي، موږ »وویل: 

 «شولو.تر پخوا زیات شکنجه به 

ما او نورو بندیانو ډنمارکي »یو پرستار، زهیر حبیب عباس داسې بیان کوي:

خپلو شکنجو په تړاو معلومات ورکړي چې موږ وهل او ډبول کیږو. پوځي ته د 

 «پوځي راته وړاندیز وکړي چې رسنیو ته خبر ورکړو.

په همدغه علت موفق ال ریفایې ډنمارکي ورځپاڼې، پولیټکن ته وویل چې 

ډنمارکیان په غیري مستقیمه توګه د شکنجو په ورکولو کې مسولیت لري. دا 

  ښودلي.نه دي درولو له پاره هیڅ غبرګون  ځکه چې دوي د شکنجو د

نو عراقیان مسولین  کله چې ډنمارکی پوځیان عراقي پولیسو ته مسولیت سپاري

دي. که چیري عراقي پولیس د باور نه وي او د بشر حقوقو ته درناوی نه لري، 

 دا ډول عملیاتو کې ګډون ونه کړي.باید ډنمارکیان په 

سپر هیلسیو دغه ادعا نه مني. نوموړي وایي چې د ډنمارکي پوځ لوی درستیز، ی

، او ډنمارکیانو يپه عملیاتو کې انګریزانو، عراقیانو او ډنمارکیانو ګډون درلود

نو ځکه د عراقیانو د شکنجې ورکولو مسولیت هم نه دي کړی نه څوک بندي 

او عراقیان د  ږ ترسره کړی وېموموږ د هغه چارې مسولیت لرو چې  لري.

   .وموږ د شکنجو ورکولو څخه خبر نه یو و مسولیت لري.خپلو کړون

. د ډنمارک ود ډنمارک د حکومت لخوا د لوي درستیز د بیان مالتړ وشو

د اونۍ ( نیټه ۷زکال د ډسمبر پر ) ۲۰۰۴صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د 

وینا کې داسې وویل: عراقي ورځپاڼې د درواغو کیسې بیان کړي دي چې  په

ه لري، نو ځکه حکومت نه غواړي چې د موضوع د څیړنې له پاره هیڅ بنسټ ن

کمسیون وټاکي. دا به لومړی او وروستې د درواغو کیسه نه وي، نورې دا ډول 

 « کیسې به هم د عراقیانو د ګروپونو له لورې بیان شي.

د ډنمارکي پوځ د پوځیانو مشر، جان ډالبیو یو نوښت وکړي چې عراقیانو د 

و سره د تورونو په تړاو خبري وکړي. خو د عراق امنیتي مسولین امنیتې مسولین

شکنجه کړی نو په دغه ترتیب دغه نه دي پښیمانه وه چې ګواکې بندیان یي 

د ډنمارکي پوځ د میډیا مشر اعالن کړل چې په همدغه ډول  دوسیه وتړل شول.

ول یې عراقي پوځیان د بندیانو سره زموږ په پرتله بل ډول چلند کوي چې کنتر

  .چې هلته پر بندیانو څه تیریږي زموږ له پاره ستونزمن دي
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ډیرې میاشتي تیری شوي وي چې د پوځ مرکزي قوماندانی او د دفاع وزارت 

معلومات تر السه کړي واي چې عراقیان په بندیخانو کې زندانیان شکنجه کوي. 

ت د دفاع زکال د سپټمبر په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان د وخ ۲۰۱۳په 

 ۲۰۰۴چې بندیان شکنجه کیږي. د  اوج ینسبیو  ته په نیغه لیکلي و وزیر، سویند

ا حکومت ته یو رپورټ یل کې د نړیوال سره صلیب له لورې د امریکزکال په پ

پر مال . په رپوټ کې راغلي وه چې بندیان ووهم چې خپور شوی  برابر شوی و

و په خوټو کې وهل کیږي. السونه یي په لغتو او کیبل ، د بدن په کښتنیو برخوا

اولچک کیږي، د کوټې د کړکیو پر فلزي برخو او یا په دروازه پورې ځړیدلي 

  همدا ډول په سګریټو سوځول کیږي. په ساعتونو پاته کیږي.

زکال د ډسمبر په میاشت کې داسې حالت مینځته راغي چې عراقي  ۲۰۰۴د 

بی پروایي سره ځان شکنجو په تړاو په  امنیتي مسولینو د ډنمارکیانو اخطارونه د

.  د ډنمارکیانو سره په ګډو عملیاتو کې عراقي پولیسو )د ال هوورڅخه لیري کا

ټ له . د ډنمارکي پوځیانو د رپور ته نژدي لس بندیان شکنجه کړی ووقورنا( ښا

. عراقي او ډنمارکي وژلي وومحلي پولیس  رو غلو، دري عراقيمخې د ال

د دوي تر مینځ ډزې  .ړندي کړی ويو هڅې ګنیولو د مجرمیندغه د پوځیانو 

عراقي پولیسو بندیان وتړل او تورې خولي  وشوي چې لس تنه یي ونیول شول.

یي په سر ور واغوستلي. وروسته عراقي پولسیو بندیان په لغتو، سوکانو او د 

کولو توپک په قنداق باندي ووهل. ډنمارکي پوځیانو مداخله وکړه او د شکنجي ور

مخه یي ونیوله. بیا هم بندیان د عراقیانو سره پاته شول خو ډنمارکیانو د انګریزي 

 چې د بندیانو حاالت وڅاري. پوځیانو څخه وغوښتل

د شکنجې ورکولو موضوع دغه سرحد ته ورسیدل چې د ډنمارکي پوځیانو د 

کال د فبوري په میاشت ز ۲۰۰۴څلورم پوځي واحد د ارزونې په رپوټ کې د 

 ه نه لري چې دغه دنده مخته یوسي.چې عراقي پوځیان دومره پوه ې راغلي وک

د زده کړو کمښت د دي باعث کیږي چې عراقي پولیس د بندیانو سره روغ چلند 

 ځیانو د خراب چلند مخه نیولي ده.نه کوي کوم چې څو ځله ډنمارکي پو

عراقي پولیسو  (۱۵۰۰د پورته معلوماتو درلودلو سره سره، ډنمارکي پوځیانو د )

باید ګډ  برعکسي چې سره ګډ کار ته د خپل مسولیت په ساحه کې دوام ورکړ

 کار یي په ټپه دروالی واي.
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په کوپنهاګن کې دا وه چې د عراقي پوځیانو  ارزونه د ډنمارک پوځ د مشرتابه

داسې وروزل شي  عراقیان باید لومړیتوب ورکړل شي. ته ښوونې او روزنې

داخلي امنیت او ثبات په ه بریالیتوب سرته ورسوي او د هیواد چې امنیتي دندې پ

 کې مهم رول ولوبوالی شي.

، مشرتابه او مسلکي پوهاوي چې د عراق د پوځ جوړښت ولې باید هیره نه وي

 د دغې غوښتنې څخه ډیر لیري ښکاري.

رسیره پر دغه په ګډو لویو عملیاتو کې خطر زیات دي ځکه د عملیاتو پالن د ب

انو له لوري افشأ کیږي. بله خبره دا ده چې معلوماتونه د هغو محلي خلکو عراقی

 څخه راټولیږي چې هیڅ وخت عالقه نه لري چې ستونزې حل شي.

زکال  ۲۰۰۴یا په بل عبارت د ډنمارکي پوځ، څلورم پوځي واحد شپږ میاشتي د 

زکال د فبوري ترمیاشتي پوري خبر وو چې عراقي  ۲۰۰۵د اګست څخه تر 

یس بندیان شکنجه کوي، معلوماتونه د مجرمینو او وسلوالو مخالفینو په واک پول

 هیڅ اقدام نه کوي. کې ورکوي، خو د ستونزو د حل له پاره

د ارزونې پایله داده چې ډنمارکي پوځ باید د عراقي پوځ د مشرتابه څخه مالتړ 

ودونه وکړي، سازماندهي یي ور جوړه کړي او هم د دندو د ښه اجرأ کولو میت

 ور زده کړي.

چې  په لومړیو ټاکنو کې ډیر مصروف وو ډنمارکي پوځ د نوي عراق د پارلمان

 ( تر سره کیدل. د ټاکنو د کمپاین په موده کې د۳۰زکال د جنوري په ) ۲۰۰۵د 

ټاکنو  او همدا ډول د عراق پر پولیسو او د ومخالفو سیاسیونو د وژلو دوران و

 .وپر محلونو بریدونه زیات و

چې دغه بریدونه د ټاکنو د  ابه د ارزونې په رپوټ کې لیکلي ود پوځ مشرت

ځایونو ته حاضر نه شي، له پاره ځنډولو، د خلکو د ډارولو چې د رایه ورکولو 

ه سره د ټاکنو په ورځ ډیرې چې د ټولو ګواښونو سر وو. په رپوټ راغلي و

 پیښې وشوي. محدودې

( سلنه وټونه خپل کړه، په داسې حال ۴۸)په ټاکنو کې د شیعه ګانو متحد ګوند 

( سلنه شیعه ګان جوړوي نو ځکه ۶۰( میلیونه نفوس څخه )۶۰کې د عراق )

ه ځانګړی بریالیتوب نه ویالی شو چې د وټونو پایلې د شیعه مسلمانانو له پار

 ګڼل کیږي.
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وو فکټونو د د، یاني وټونه تر مذهبي او قومي سیوري الندې وه د ټاکنو پروسه

. شیعه مسمانانو د شیعه ګانو د مشر ایت هللا علي ال پر بنسټ ویشل شوي ووپه 

سیستاني مالتړ د ځانه سره درلودي. د شیعه ګانو ډلې د دوو ګوندونو، داوا 
5۱۲

 

او سکیری 
5۱۳
 له لوري  رهبري کیدلي.   

 .څلورمه برخه وټونه یي خپل کړي وو ( سلنه جوړوي چې۲۰کردان د عراق )

الي( حکومت لنډه مهاله صدراعظم، ایاد علوي مګر د لیږد )انتق
5۱4

چې غیري  

مانانو د ټاکنو سره مذهبی دي، دریم مقام یي درلودي. په بدل کې ډیرو سني مسل

ټاکنو په ورځ په او یا دا چې د ترهګریزو بریدو د ډار څخه د  وبایکاټ کړي و

نانو د ( میلیونو سني مسلما۵. همدغه علت و چې تقریباً )کورنو کې ناست وو

راوړي. دا نسخه د  ( چوکیو څخه څو محدوې چوکۍ په الس۲۷۵پارلمان د )

 .ګډوډي پیل وه

چې د  . ټول واک د صدراعظم سره ودرلوده ه بڼه د جهمور ریس مقام سمبولیک

تر السه کړ. نوموړي په ایران کې  د ګوند مشر، ابراهیم ال جعفري« داوا»

لي او د هغې انتقالي شورا غړیتوب زکال کې عراق ته راغ ۲۰۰۳کډوال و، په 

نوموړي پوهیدي چې د  یي تر السه کړي کوم چې امریکایانو جوړه کړه وه.

. ابراهیم ال داخلې جګړې خطر شته ځکه سني مسلمانان د واک یوه برخه نه وه

خلک ارامي ته راوبولي. شیعه او سني مسلمانان د داخلي جعفري هڅه وکړه چې 

په شمال  دا د خدای تعالی څخه یوه غوښتنه وه. د بغدادجګړې غوښتونکي نه وه. 

او لویدیزه برخه کې د سني مسلمانانو ناخوښي د شیعه ګانو او بهرنیو ځواکونو 

عراق په جنوبي برخو کې په وړاندي مخ پر زیاتیدو شوه. همدا ډول بریدونه د 

ا بریدونه د . دګانو د مختلفو ګروپونو ترمینځ ووه ع. دا بریدونه د شیهم ډیر شو

شتمنیو د راټولو او قاچاق په خاطر چې محلي دولتي ادارې او امنیتي چارواکي 

رڼا ورځ تر کنترول الندي راولي. د بصري په ښار کې وژنې، تښتونې او په 

. په ځانګړي توګه د ال صدر ال مهدي وسلوالو بریدونه د ورځي موضوع شوه

یدونه پیل کړه او د الرو پر سر یي د بهرنیانو پر مرکزونو د بمونو غورځولو بر

ماینونه ورته ښخول. عامو وګړو هم د ال صدر ال مهدي څخه مالتړ وکړي او 
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په خپل خوښه یي د ښځو پر وتلو او کړونو باندې بندیزونه ولګول. د ښار پر 

دیوالونو باندې ښځو ته اخطارونه ولیکل شوه چې باید مخونه ښکلي )ارایش( نه 

عربی موزیک باندې  وسلوالو پر غربي او جامي وانه غوندي. کړي او د لویدیزو

ته  یوازې مذهبي سندرو او سرغړوونکو ته یي سزا ورکول. هوهم بندیز ولګا

چې د کورونو څخه بهر ته د راوتلو څخه ډه  هواجازه وه. عادي وګړو کوښښ کا

ډه وکړي تر څو د وسلوالو د قهر او غوصې څخه په امان وي. عراقي پولیس 

 بلکې د ستونزو یوه برخه وه.و هم د خلکو د ستونزو حلوونکي نه و

. ( بجو عملیات پیل شول۲( نیټه د شپې پر )۱۰زکال د اپریل پر ) ۲۰۰۵د 

عملیات د ډنمارکي پوځیانو تر مشرتابه الندې په ګډه د انګریزي پوځیانو سره 

پوځیانو  پیل شول. څلورو چورلکو انګریزي پوځیان د شپي کښته کړه، نوموړو

یو شمیر کورونه د )ال هراتا( 
5۱5

په شمالي برخه کې کالبند کړل، پوځیانو   

ډنمارکي  چې یو خطرناک وسلوال په همدغه کورونو کې پټ دي. يراپور درلود

پوځیان هم د کلي لوري ته نژدي شوه او کلی یي کالبند کړي. پوځیانو د چورلکو 

وک د ښار څخه بهر رانو کې څپه مرسته ټولې الري څارلي چې پر پښو او موټ

 ته والړ نه شي.

دغه کس چې باید نیول شوي وای، شفري نوم یي، براو ون  و او ډیر خطرناک 

دونه کول یته د مسافرینو پر موټرانو یي بر چې و بصرې و او ظالم جنایت کار

پوځي مشرانو څو اونۍ کار وکړي چې د نوموړي  .د تیلو قاچاق یي هم کولواو 

په اړوند معلومات تر السه کړي. څه وخت مخکي هم ډنمارکي  د پټن ځای

 خو نوموړي یي ونه نیوالی شوای. لیات کړی ووپوځیانو په همدغه سیمه کې عم

. دا ځل د څو ساعته مخکې خبر ورکول شوی ونوموړی ته عملیاتو کې  په هغو

د ، څو محدود کسان د عملیاتو الن په بشپړه توګه پټ ساتل شوی وعملیاتو پ

. د ډنمارکي پوځ په بریښنایې پاڼه کې نورو جزییاتو څخه خبر وو  وخت او

وماتو چې د دغه جنایت کوونکي او ګروپ په تړاو د معل ل شوي وووروسته لیک

وګړو د ډار څخه خوله نه خالصوله او  وعام .راټولول ډیر ستونزمن کار و

په سیمه  ردغه جنایتکا .لووانځور د پیژندلو څخه هم انکار کپولیسو د نوموړي د 

( شمیره الر چې د ۶) پر ، نوموړي جنایت کار،وکې ډیر ډار خپور کړي و

ډنمارکیانو د مسولیت سیمه وه، ډیر کلونه د خلکو د ازار سبب کیدي. دغه جنایت 

. د وقاچاق او تښتونو مسول ګڼل شوی و ( قتلونو، غالوو،۱۹کوونکې د )
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( پوځي واحد سرتیري راغلي ۵د ) ل کې( پوځي واحد سرتیرو په بد۴ډنمارکي )

. د دوي په مینځ یو پوځي قانون پوه، یس ریکبیو کنودسن وو
5۱6
شتون   

د پالن په جوړولو کې ګډون درلود او په  . نوموړي د پورته عملیاتويدرلود

 مشر او مرستیال هم ګډون درلودي. غیري طبعي ډول د عراق د پوځ

و چانس و چې ټول ګډونګي د  قوانینو یس ریکبیو کنودسن وایي: زما د پاره ی

څخه خبرکړم. زه پوهیدلم چې دوي نه پوهیدل چې موږ تر عملیاتو وروسته د 

بندیانو سره څنګه چلند کوو. یس ریکبیو کنودسن د سره صلیب او د بشر د حقوقو 

د هغه راپورونو څخه خبر و چې د بندیانو سره په عراقي جیلونو کې څنګه چلند 

 شوی دي.

یکبیو کنودسن وایي: موږ دغه شکنجې دومداره نه ګڼلي او دغو شکنجو ته یس ر

موږ ډیره انرژي د نوموړي جنایت کوونکي په  مو د یوې پیښې په سترګه کتل.

تړاو مصرف کړل. په دی مانا چې موږ د عراق د پوځ مشر ته وویل چې د دغه 

اره قاضي ته شخص تر نیولو وروسته هغه باید سمالسی د نورو تحقیقاتو له پ

 وسپارو.

تر عملیاتو څو ساعتونه وروسته د انګریزي پوځ له خوا په مخابره کې خبر 

 راکړل شوو چې دوي نوموړی جنایت کوونکي، براو ون، نیولي دي.

جریان بیان نه کړي یس ریکبیو کنودسن د راز د محرمیت په خاطر د بندي کولو 

 تو سره پرتله کړي.خو د بندي کولو جریان یي د پوځ د نورو عملیا

یو ډنمارکي پوځي او یس ریکبیو کنودسن په بیړه د یو ژباړونکي او یو الرښود 

، والړل تر څو باور پیدا کړي چې ه چې نوموړي نیول شوي وسره هغه ځای ت

ي نه الرښوونکي ډاری دي نو ځکه ی نیول شوی نفر همهغه اصلی کس دي.

په سر  ه خولۍیو د سکي لوبو خاطر نوموړي غوښتل چې وپیژندل شي. په دغه

واغوستل او د ژباړن سره یې یوه شفري عالمه کښیښودل، که همهغه اصلي نفر 

خټینو کورونو ته  وروسته دوي دوو وي نو به نوموړي ژباړن په څنګ ووهي.

او یو  ووي په حالت کې د وسلو سره والړ سننوتل، هلته انګریزي پوځیان د تیار

. یس ریکبیو کنودسن غوښتنه وکړه چې ټول بندیان وشمیر کسان یي کښینولي و

دنمارکي پوځي وایي چې په همدغه شیبه الرښوونکي ژباړن  حویلی ته راوباسي.

                                                           
5۱6Jes Rynkeby Knudsen -  
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سمالسې د همدغه ځای څخه وټومبي او نفریي وپیژند. الرښوونکي وغوښتل چې 

 لیري شي.

نوموړي پوځي وایي چې دغه ډراماتیکه عملیات پاي ته ورسیدل. وروسته 

ریزي پوځیانو، براو ون، او نور بندیان ټاکلي ځای ته انتقال کړل. وروسته انګ

یي څلور واړه بندیان عراقي پولیسو ته وسپارل. دا چې وروسته د دغو 

 جنایتکارانو او یا د پاتي درو نفرو سره څه وشول، معلومات نه شته.

ښي پیل چې انګریزي سرتیرو د سیمې په تال په بریښنایې ویبپاڼه کې راغلي و

وکړي. سرتیرو په یوه نړیدلي ځای کې لس صندوقه مرمۍ وموندلي خو د 

( بجي عملیات ۱۱د ورځي پر ) ساعتونو تالښی وروسته یي بل څه و نه موندل.

پای ته ورسیدل، ډنمارکي پوځیان یو ځای د انګریزي پوځیانو سره د ډین ونګ 

کمپ 
5۱۷

 ته والړل. 

براوـ ون مړ شو. نوموړي د عراقیانو دوي ورځي وروسته نیول شوي مهم نفر 

په زندان کې شکنجه شوی وه. یس رانبیو کنودسن د مړي انځورونه ولیدل. د 

 ار د عراقیانو سره متوقف نه کړي.دغه پیښې سره سره ډنمارکیانو ګډ ک

د موضوع د څیړنې له پاره ډیرې هڅې وشوي چې د پیښې مسول کس پیدا شي. 

، د موضوع څخه يندیانو ساتلو مسولیت یي درلودټول هغه عراقي پولیس چې د ب

 یي ناخبري ښودل.

یس رانبیو کنودسن وایي چې څه موده تیره شوه چې موږ بیا د عراقي پوځیانو 

سره ګډ عملیات تر سره کړه خو موږ دوي ته د بشر د حقوقو په تړاو تدریس 

تړاو  کړی وو. په ډنمارک کې د دفاع وزارت مشرتابه د هغه بندی د مرګ په

د بندی چې  په پاڼه کې یوازې دومره لیکلي و خبر خپور نه کړي. د دفاع وزارت

یولس ورځی وروسته دډنمارکي  عملیات په بریالیتوب پای ته ورسیدل.کولو 

ورځپاڼي، بیرلنګسکه ډیدنده 
5۱۸

خو د مړه زندانی  يد عملیاتو خبر خپور کړ  

ی وه چې عملیات یوه ښه په تړاو څه لیکل شوی نه وه. په بدل کې څرګنده شو

 .ومات راکړی وونمونه وه چې محلي خلکو د ترهګرو او مجرمینو په اړوند معل

                                                           
5۱۷Comp Denevang -  
5۱۸Berlingske Tidende -   
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په وروستیو دوو میاشتو کې خلکو پر ډنمارکي پوځیانو ډیر باور پیدا کړی دي. 

داسې ښکاري چې ټولنه مثبت لوری ته پرمختګ کوي او هڅه کوي چې ناخوالي 

اهمیت پوهیدلي دي چې درست راپورونه له مینځه یوسي. ولسونه په دی 

ډنمارکیانو ته ورکړي تر څو په ټاکلو ځایونو کې عملیات تر سره شي. د دفاع د 

 وزارت څخه یوازني رپورټ په الندې متن د پارلمان مسول کمسیون ته ورسیدي:

( نیټه د عراقیانو، ډنمارکیانو او انګریزانو په ګډو عملیاتو کې ۲۶د اپریل پر )»

دي وروسته د عراقیانو په زندان کې مړ شوی دي. تر پنځو کلنو وروسته یو بن

ډنمارکي ورځپاڼې انفرمیشن 
5۱۹

د یو امریکایي پوځي د معلوماتو له مخی   

څرګنده کړه چې مړ شوي زنداني، عباس علوي نومیدي کوم چې د الجماعت د 

 .مرکز ته په بصره کې سپارل شوي و پولیسو

ې تر عباس علوی پنځه میاشتي مخکی قیس خالد چ دا هغه د پولیسو مرکز و

. په هغه براک او د نوموړی سره نور سني مسلمانان بندیان شکنجه شوی وه

وخت کې د پولیسو دغه مرکز د یو مشکل په توګه ګڼل کیدي او د انګریزانو د 

 تریینګ ګروپ ویل چې دغه پولیس په محلي جنګیالیو بدل شوی دي.

هم اخیستي وه، ستیفن ګری الیست چې جایزه یي د انګلیستان مشهور ژورن
5۲۰

 

ګلیسي مجله کې یوه مقاله ولیکل نزکال د اکټوبر په میاشت کې  په ا ۲۰۰۵د 

چې سرلیک یي 
5۲۱

. نوموړي په لیکنه کې څرګنده کړه چې څنګه انګریزي و 

موړي مرکز په تړاو معلومات درلودي او ډنمارکي پوځیان د عراقي پولیسو د نو

پر پولیسو بشپړ واک درلودي.  چې څنګه مذهبي جنګیالیو د بصرېدل او پوهی

زکال د جنوري په میاشت کې نوموړي ژورنالیست د عراقي پولیسو د  ۲۰۰۵د 

د پولیسو مرکز د مشر، عباس عادل علي څخه پوښتنه وکړه چې په څه ډول 

 مرکز نوي پولیس وموندل؟

                                                           
5۱۹Information -  
5۲۰Stephen Grey -  
5۲۱The New Statesman -  
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لیو څخه. او همدارنګه د د پولیسو مشر ځواب ورکړ چې د بدر او صدر د جنګیا

 سیری شیعه ګانو د خصوصي جنګیالیو څخه چې په ترتیب سره د
5۲۲

ګوند او  

 .مقتدا الصدر ډلو څخه وو

 

ستیفن ګری په لیکنه کې جوته کړه چې د انګریزي پوځ مشران د اشغال د پیل 

چې یا دواړه  ودوي اړ و .رابو څخه د یوه په انتخاب مکلف ووڅخه د دوو خ

د او یا هم ومني. دغه ځواب نوموړي ژورنالیست د انګریزي پوځي ګروپونه ر

څخه واوریدي. نوموړي وویل دوي بنسټپال نه دي کوم چې د بصري په پولیسو 

 ذ لري، دوي پولیسو ته قوت ورکوي.کې نفو

په حقیقت کې د انګریزي پوځي په آند دا ستونزمنه وه چې زموږ پوځیانو د دغو 

قابله کړي وای. بدبختانه داسې حالت رامینځته شو چې دوو لویو ګروپونو سره م

د پورته ډلو مهمو کسانو په پولیسو، پوځیانو او ملکي ادارو کې ځای ونیوي او 

انګریزانو هڅه وکړه چې په غیري  .هرنیو پوځیانو غیري رسمي ملګري وود ب

م مستقیمه توګه بنسټپال د پولیسو د لیکو څخه لیري کړي او د شکنجو پر ضد ه

مل وکړي مګر عراقیانو د شکنجې ورکولو ځای د پولیسو د مرکز څخه انتقال ع

. یو ویجاړ شوی نایټ کلپ )د نڅاه او موزیک مرکز( د شکنجو مرکز شو. کړي

هر شپه به د سني مسلمانانو او عیسویانو جسدونه کوڅي ته غورځول کیدل چې 

و انګریزي پوځیانو د په ظاهري بڼه ډنمارکي ا سبا په رڼا کې به وموندل شول.

غټ ګوند 
5۲۳

سره کار کولو خو د نوموړی ګوند د پوځي برخې، بدر پوځیانو  

 )مخالفت( کیدي د پوځیانو سره مخامخڅخه یي واټن نیوي. کله کله د الصدر 

 مقابله نه وه.  مګر دا اساسي

زکال ستیفن ګری ته وویل چې د واک دغه بیالنس  ۲۰۰۵یو انګریزي پوځي په 

د انګریزانو  د اس ثی ای ار ای مشرتابه عالقه نه درلوده چې ل چلیدي.په څه ډو

سره مقابله وکړي. کوم ځانګړی دلیل یی هم نه درلودي چې د انګریزي پوځیانو 

سره وجنګیږي. دوي پوهیدل چې دوي ډیره کي دي او پرته د جګړې څخه واک 

یو  .ولود نه کدغه بالنس په خاطر بری یزانو د واک درتر السه کوالی شي.انګ

                                                           
5۲۲SCIRI -  
5۲۳SCIRI -  
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که موږ د زور څخه کار اخیستی وای، موږ به ژر د » ی وویل: وځانګریزی پ

 «.ه توان په موږ انګریزانو کې نه وودوي دښمنان ګڼل شوي وای چې دغ

د بیلګې  ،خامخ کیدلمسره یر خواشینونکي حالت ډبه انګریزي پوځیان د کله کله 

د والي په توګه وټاکل شو و څوک را په سهیلي برخه کې داسې یپه توګه د ال حم

انګریزي پوځیانو  ډلې سره به یې اړیکې درلودي کوم چې د شپږو چې د هغې

هغه ومنئ. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت هم  قاتالن  وو خو انګریزي پوځ

 په دغه ځانګړی حالت خبر وو.

چې زکال د اکټوبر په میاشت کې ډنمارکي ورځپاڼې، انفرمیشن ولیکل  ۲۰۱۰د 

الیاس عباس او  براو ونچې  ال کې د بهرنیو چارو وزارت خبر وزک ۲۰۰۵په 

د رپوټ له مخی  پلوماټیکې سرچینېڅه ډول وژلی دي. د یوې ډیپه چا او  علوي

، تهدیدونو او بریدونو کې عراقي پولیس په بصره کې په وژنو، شکنجو، فساد

 پر عادي ملکي وګړو یي اجرآ کول. چې وښکیل و

چې د ډنمارک د هغه وخت سفیر، ټوربن ګیټرمین  لت وهمدغه ع
5۲4

او د   

انګلیستان سفیر، ټیم ټورلوټ 
5۲5

ر غداد کې د کورنیو چارو د وزیر، بقپه ب  

جبر
5۲6
څخه یي اعتراضیه لیک او د عراقي پولیسو د کړونو  دفتر ته ورغلل  

 ورتسلیم کړي او هم یي د عباس علوي د مړینې رپوټ ورکړي.

رپوټ له مخې د قتل مسول یو افسر د عباس مونیس په نوم  د همدغې سرچینې د

، د پولیسو سره چې په جرم کې شامل وو یادیدي، کوم چې وروسته د نورو دو

دغو دوو ډیپلوماټانو د عباس علوي د مړي څخه  دندې څخه ګوښه کړل شوي وه.

 اټیکي سرچینې په رپوټ کې راغلي ود عدلي طب څیړڼې هم راوړي. د ډیپلوم

د عدلي طب څیړونو ښودلي وه چې عباس علوي شکنجه او وهل شوی وه، چې 

 .و وروسته وژل شوي
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انګلیسي ډیپلوماټ وزیر ته وویل چې ستونزه تر دی نور هم زیاته ده او په ټینګار 

یي ورته وویل چې د رشوت اخیستنه او په فساد ککړ پولیس زیات دي چې د 

 بصرې ټول خلک شکایت ور څخه لري.

چې په بصره او  نمارک د بهرنیو چارو وزارت خبر وه وخت کې د ډپه همدغ

شاوخوا کې ستونزې ډیرې دي، په دی اړوند یي اندیښنه ډیره وه چې باید د 

عراق حکومت ته اطالع ورکړي. د دغو ټولو اندیښنو او خبرتیا سره سره بیا 

ان یي د اقدام ونه کړي چې باید بندی بهرنیو چارو او د دفاع  وزارتونو هم د

عراق پولیسو ته تسلیم کړي نه واي. دغه معلوماتونه عامه خلکو ته بربنډ نه 

 شول. 

د دفاع وزیر سیون ګیده 
5۲۷

دوه کاله وروسته د ډیپلوماټانو او د عراقي وزیرانو  

سره غونډه وکړه، د یو موټي ګوند 
5۲۸
رون لوند  ،یوه مخکښ غړي  

5۲۹
د   

چې ډنمارکي پوځیان یا د ډنمارکي  دفاع وزیر څخه وپوښتل: ایا تاسو خبر واست

او افغاني  د ډنمارکي، انګریزي، عراقيپوځیانو د ګډون په حالت کې بندیان 

 زندانو کې شکنجه کیدل؟

( نیټه داسې ۳۰ت پر )زکال د اګس ۲۰۰۷تر دغه وخت پوري د دفاع وزیر د 

: موږ داسې معلومات نه لرو چې بندیان دي د ډنمارکي پوځیانو ځواب ویلی و

 تر تسلیمیدو وروسته شکنجه شوي وي.

شکنجه کړی. نه دي سیون ګیده قطعي ځواب ووایه چې ډنمارکي سرتیرو بندیان 

خو دا یي ونه ویل چې د ډنمارکي پوځیانو ګډون د نورو پوځونو سره او بیا 

بندیان هغوی ته تسلیمول شکنجه شوی دی که نه؟ که نوموړي پوښتونو ته بشپړ 

علوي د مرګ په تړاو هم معلومات   پارلمان ته یي د عباس ځواب ویلي وای باید

د پوځ د پولیسو څخه، جګړن مایل لنډیو نیلسن  وړاندې کړي واي.
5۳۰

د خپل  

زکال د ۲۰۰۵بل همکار سره په ګډه شاهدي ورکړه چې د انګریزانو سرتیرو د 

ه داسې حال کې راووتل چې براون هم ورسره ( نیټه د کلي څخه پ۱۰اپریل په )
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5۲۸Enhedlisten -  
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. وروسته عراقي امنیتي ځواکونه ورغلل او بندیان یي تسلیم کړل. نوموړي وو

زکال د  ۲۰۰۵کله چې عراق ته د  ( پوځي واحد غړي و۵تیري چې د )سر

فبوري په میاشت کې راغلي، نوموړي او، ام پی 
5۳۱

سرتیرو ته د پوځي واحد  

تطبیق وو،  د مشرتابه لخوا وویل شول چې موږ د بندیانو په تړاو ډنمارکي موډل

: د )ژمسولیت د خپلو اوږو څخه غورځوو. مانا دا چې د بندیانو په تړاو حقوقي

قانون څخه په رڼو سترګو تیښته او د پیښو څخه سترګي پټول هم دغومره ګناه 

ده چې شکنجه ورکوونکي یی لري. داسې بیلګې د امریکایي پوځیانو له خوا د 

رن کسان یي هغو هیوادونو ته نړۍ په ډیرو برخو کې لیدل شوي دي چې تو

استولي دي چې شکنجه ورکول ورځنی کار وي. موخه یي دا وي چې د نړیوالو 

 .(شکنجه کړیدي نه په سترګو کې خاوري وپاشي چې ګواکې دوي څوک 

نوموړي جګړن وایي چې دا کړنه ډیره مایوسونکي وه چې موږ د بندیانو حالت 

پوهیدلو چې د عراق سیستم د فساد او  تر څارني او تعقیب الندې نه نیوي. موږ

غبن څخه ډک دي او پولیس یي هم مجرمین دي. نو په دغه خاطر مهمه وه چې 

 عقیب او څارنې الندې نیولي وای. موږ د بندیانو حالت په عراقي زندانو کې تر ت

او  ينوموړی جګړن وایي چې سیاست والو د څارنې او تعقیب څخه ډار درلود

پر مسلک په دغه کړونو سره ناوړه ګذار شوی دي. زه هلته د زما په آند زما 

دي له پاره لیږل شوي وم چې خپلې چارې په ښه توګه مخته بوزم نه دا چې 

چارې په نیمایې توګه اجرأ کړم. موږ کوالی شوای چې د ام پی په ډول د بندیانو 

. خو په چې د بندیانو سره انساني چلند کیږي وحالت کنترول کړو او مطمینه شو

ډنمارک کې ډیرو سیاستوالو دا نه غوښتل او حقوقي مسولیت اخیستلو ته یي غاړه 

 وه راکړي چې بندیان کنترول کړو. نه ایښودل نو ځکه موږ ته یي دا واک نه

ون ته نجات  لري چې ډنمارکي پوځیانو به براو جګړن مایل لنډیو نیلسن باور نه

ب مسولیت هم درلوداي. نوموړي ډیر ورکړی واي که ډنمارکیانو د هغه د تعقی

ژر مړ شو ځکه په سیمه کې هغه دومره بدنام و. نوموړي جګړن د عراقي 

 نو په تړاو تر ډیرې کچې معلوماتزندانیا

                                                           
5۳۱MP -  



۳۲۷ 
 

درلودي ځکه جګړن د ګډو قواوو په استازیتوب د باروکي 
5۳۲

د پولیسو د   

ه تر الس او دغه مرکز ډیر نور کوچني پولیسي واحدون هومرکز سره کډ کار کا

وځي واحد الندې درلودل. نوموړي د عراقي پولیسو د ناوړه چلند په تړاو د خپل پ

چې د پولیسو عمومي مشر د  مشرتابه ته خبر ورکړی وو او تالښ یي کړي و

خو حاالت ښه نه شول او موږ هم یو سرحد  ډنمارکیانو د نظر څخه خبر کړي.

چې موږ اړ وو چې عراقي  . نوموړی وایيوچې څومره مخته والړ شو يدرلود

سیستم ومنو ځکه موږ اشغالګر نه وو. )ژ: چې اشغالګر نه واست نو څوک 

زموږ په پوځي واحد  واست چې د صدام په ګډون مو په لکونو انسانان ووژل؟(

 کې ټول خبر وو چې عراقي پولیس د جنګیالیو تر ټینګې اغیزې الندې وه.

پولیسو او پوځ کې ډیر واک تر السه عراقي جنګیالو کوښښ کاوه چې په عراقي 

ړنې الندې نیولی وه. دا کیدای شوای چې پولیسو په موږ موضوع تر څی کړي.

خوله یو څه ویالی خو موخه یي بل څه وای. موږ هر وخت څارکاوه چې دا 

جنګیالي دي که په رښتیا پولیس دي. موږ یو رپوټ برابر کړي او د پولسیو د 

 ې وړاندې کړي.و په تړاو مو ارزونمشران

جګړن مایل لنډیو نیلسن د بارکي د پولیسوو د مشر سره ښې اړیکې درلودي خو 

پرته د شک څخه نوموړی پوهیدي چې د پولیسو مشر د مخالفو جنګیالیو سره 

اړیکې او تړاو لري. همدغه علت و چې ادارې فساد شتون درلودي. جګړن مایل 

د پولیسو مشر په بصره کې غټ »لنډیو نیلسن په دغه تړاو داسې بیان کوي: 

کور درلودي. خو د دا ډول کور درلودل د نوموړي د معاش سره هیڅ انډول نه 

. د معاش او د کور د ارزښت محاسبه کول کومې د ریاضي پوهې ته يدرلود

 «اړتیا نه لري.

جګړن مایل لنډیو نیلسن وایي چې زموږ پوځیان په ځینو برخو کې بی واکه وه، 

کې د واک اخیستلو په النجه کې جنګیالیو او قومي مشرانو اغیزه  ځکه په عراق

درلوده. که څه هم زموږ پوځیانو ته کله نا کله د دفاع وزارت له لورې د عراقي 

یوازې امنیتي ځواکونو د بعضی اشخاصو په اړوند معلوماتونه رارسیدل خو موږ 

 ننداره کوله چې څه پیښیږي.
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۳۲۸ 
 

معلومات د عراقیانو د واک نیولو په النجه  زموږ هڅې ډیرې لږ وي چې کافي

واقعیت کې  او موږ ډیره اغیزه هم نه ورباندې درلودله ځکه په کې السته راوړو

 .وات ژور نه ومزموږ معلو

زکال د اګست په میاشت کې د عراق په امنیتي ځواکونو  ۲۰۰۵د 
5۳۳

کې د   

ارې یې په بر خبر ټولونکې اد ځته شو چې پولیس، پوځ اونناامیدي حالت رامی

 مات د پنځم ډنمارکي واحد له خوا ډنمارک ته واستول شو.وکې نیولي. دغه معل

د واک پر سر النجو د مذهبي او سیاسي کړیو تر مینځ دعراق امنیتي قواوې 

دومره تر اغیزې الندې راوستلي چې په روښانه ډول یي د دوي د فعالیتونو په 

چې مختلفو سازمانونو خپل  اغلي ورل ولوباوه. په راپور کې رسستوالي کې 

د عراق د امنیتي  یوجنګیال و. د راپور څخه جوته وه چې مخالفلوومرکز تقویه ک

 ستم په ټولو برخو کې ځای نیولی دي چې په لنډه توګه داسې بیانیږي:سی

څخه د ګوښه کولو او وژلو سبب ، د کار د واک پر سر النجي د همیشنیو تبدلیو»

مهارکولو له پاره او څخه په محدوده کچه د امنیتي وضعیت د ي. د امنیتي قوکیږ

ي و په دننه کې پر یو او بل څار کیږ. په بدل کې د امنیتي قواګټه پورته کیږی

 .واو صداقت د خپل ګروپ له پاره و

چې سیاسي او مذهبي ډلو، بهرني پوځیان یوازې په  غلي واپه رپوټ کې ر

 ناخوښي زغمل.

ځکه د  په ګوته کولجرایم د امنیت له پاره لوي چالش ه د ډنمارکي پوځ مشرتاب

مخالفو جنګیالیو سره اړیکې ټینګې وي. د مجرمینو، قومي مشرانو، امنیتي 

 .ځواکونو او ترهګرو تر مینځ اړیکې د روانو اوبو په څیر وې

سره د دغه هم د ډنمارکي پوځ مشرتابه وړاندیز وکړی چې د انګریزانو په ډول، 

م باید اجازه ولري چې بندیان په نیغه عراقي امنیتي ځواکونو ته ډنمارکیان ه

و ځکه چې ډنمارکي پوځیان د بندیانو  دا یو غیري طبعي وړاندیز تسلیم کړي.

په تړاو حقوقي مسولیت درلودالی شي، د دي پرځای چې مسولیت یي د انګریزانو 

و. د هغه وخت او عراقیانو غاړې ته اچولی وای. وړاندیز هیڅ وخت و نه منل ش

نسن یود پوځ لوی مشر، ټیم سلوټ 
5۳4

پوښتنه وکړه: سره د دي چې ډنمارکیان  
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۳۲۹ 
 

چې  يپوهیدل چې د بندیانو تسلیمول و عراقي امنیتي ځواکونو ته دا خطر درلود

 ارکیانو بندیان هغوي ته پریښودل.بندیان شکنجه کیږي، خو ولي بیا هم ډنم

وږ په داسې یو حالت کې قرار م»ټیم سلوت ینسن خپله داسې ځواب وایي: 

چې د بندیانو د ساتلو له پاره مو ځای نه درلودي نو ځکه اړ وو چې په  يدرلود

بندیان مو انګریزانو  ښه وه، . دغه علت وو چېهمهغه ورځ یي بیرته خوشي کړو

امکانات او وسایل د بندیانو د ساتلو له پاره ځکه دوي  او یا عراقیانو ته تسلیمول

  «.درلودل

په پیل کې یوازي انګریزانو تورن کسان بندیانول خو وروسته عراقیانو هم تورن 

او وروسته موږ د ټولو امنیتي مسولیتونو  وهیواد وکسان نیول ځکه د دوي خپل 

 د انتقال پروسه و عراقي امنیتي ځواکونو ته پیل کړل.

الت کې د انتقال په حچې مسولیتونه  چې باید داسې و انګیرل شينوموړي وایي 

ده خو د اړتیا په نه وه. هغه عالوه کوي چې جګړه هیڅ وخت یوه ښه غوښتنه 

 صورت کې پیلیږي. 

ټیم سلوټ یونسن وایي: د دفاع وزارت مشرتابه څو ځلې هڅې وکړي چې دغه 

لویه ستونزه د خپلو اوږو څخه لیري کړي خو دا ستونزمنه وه چې ځواب او یا 

ړي وایي: ممکن علت دا وي چې دغه پوښتنه درسته ارزیابي السته راشي. نومو

بله ښه الره دا وه چې د بندیانو مسولیت انګریزانو او  نهایي ځواب نه لري.

عراقیانو ته ورکړي. او ورته کړنه په افغانستان کې هم د بندیانو سره کیدل او 

کیدالی شي دغه پرنسیپ د ډنمارکي پوځیانو په راتلونکو عملیاتو کې هم تر سره 

کله چې څوک د بندیانو مسولیت بل مقام ته ورکوي، دا خطر شته چې د  شي.

غوښتنې مطابق چلند ورسره ونه شي. دا خطر هم شته چې وهل، ټکول او شکنجه 

او یا تر دی هم بد چلند ورسره  وشي. ټیم سلوټ یونسن وایي دغه د جګړې د 

 یوې برخې پایلې دي.

هم درلودالی او بندیان یي ساتالی،  خانين وایي که ډنمارکیانو بندیټیم سلوټ یونس

ې په زړه دغه حالت چ» خو په یو ټاکلي وخت کې عراقیانو ته سپارل کیدل: 

، جګړه دا ډول پایلي لري، همدغه علت دي چې د پوری نه دي، راتلونکي و

 ړې تر پیلیدو مخکي دقیق سنجش وشي یاني جکړه پیل شي که یا؟جګ

شکنجو ورکولو په ټولو دوسیو کې د نړیوالو پوځونو  تقریباً د عراقیانو له لوری د

دغه معلومات د  سره ځانګړي عالقه نه وه چې د پیښو په تړاو څیړنې وکړي.



۳۳۰ 
 

ویکیلیکس 
5۳5

زکال د اکټوبر په میاشت کې د نړۍ د عامو  ۲۰۱۰له لوري د  

ت، پنتاګون خلکو په واک کې ورکړل شوو. په ټولیزه توګه د امریکا د دفاع وزار

چې بربنډ شول، د دغو پټو معلوماتو بربنډول د  پټ راپورونه درلودل ۳۹۱۸۳۲

د دغو معلوماتو څخه ډنمارکي  نړۍ تر ټولو زیات معلوماتونه وه چې رسوا شول.

ورځپاڼې، انفرمیشن او بریتانیایي ورځپاڼې، ګارډین ولیکل چې په څه ډول 

، جنسي تیریو او اقي پوځ او پولیسو د وهلو، شکنجه ورکولوامریکایانو د عر

وژنو د راپورونو څخه سترګي پټولي، په داسې حال کې چې د همدغو پوځیانو 

سره یي ګډ کار کولو. په رپوټونو کې د ټولو شکنجه ورکونکو نومونه چې په 

پوځ، پولیسو، سرتیرو، د زندانونو د امرینو او د سرحدي ځواکونو یي دندې 

 درلودي، یاد شوی دي.

چې بهرنیو ځواکونو په قصدي توګه د  کې راغلي دي د ویکلیکس په رپوټ

عراقي پوځونو د ناقانونه او ظالمانه چلند څخه سترګې پټولي. په سلګونو 

راپورونه د بندیانو د شکنجه کولو په تړاو بهرنیو ځواکونو ته را رسیدل، خو 

 «)نورو څیړونو ته اړتیا نه شته. بهرنیانو به دومره ولیکل:

 وګرځي. ته زکال د جون د میاشتي د پوځ امریې ۲۰۰۴شي د  دغه لیکنه کیدالی

 ۲۴۲شمیره او نوم فراګو  د پوځي امریې
5۳6

 :اغلي وکې داسې ر 

مالتړو بهرنیو ځواکونو ته امر کیږي چې د قانون څخه سرغړونې، وسلوال »

بهرني زموږ ځواکونه )چلندونه او د بندیانو شکنجه کول دی نه څیړل کیږي که 

 «ن په کښې و نه لري.ګډو ه(ځواکون

وي، ابتدایي راپور باید بشپړ شي خو  وسلوال ټکرد عراقیانو تر مینځ که چیري 

اضافه څیړونو ته اړتیا نشته. هغه وخت اضافه څیړنې وشي چې د عمومي 

قومانداني 
5۳۷

 .(مطلب په امریه کې لیکل شوی و څخه امر وشي.)دغه 

ه مخې د مالتړو پوځونو تالښ دا لد ګارډین او انفرمیشن د ورځپاڼو د معلوماتو 

 چې مسولیت د عراقیانو پر اوږو واچوي. وو
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۳۳۱ 
 

د انفرمیشن ورځپاڼې د راپور له مخې چې د ویکیلیکس افشاء شوي اسناد یي 

په ګډه  ستلي او څیړلې دي، داسې څرګندیږي چې ډنمارکي او عراقي پوځونولو

ړي دي چې لږ تر ( تنه عراقیان بندیان ک۹۵زکلونه کې ) ۲۰۰۵او  ۲۰۰۴په 

دا شمیره د دفاع وزارت د  ( بندیان عراقي مقاماتو ته سپارلي دي.۶۲لږه یي )

شمیري څخه ډیره لوړه ده ځکه د دفاع وزارت د پارلمان د دفاعي چارو کمسیون 

دیانو په تړاو معلومات ورکړي ( عراقي بن۲۱زکال کې یوازې د ) ۲۰۰۶ته په  

 .وو

زکال د اکټوبر  ۲۰۱۰ټ د ډنمارک د دفاع وزارت د ویکیلیګس د معلوماتو پربنس

کوم  په میاشت کې د عراقي بندیانو د شمیر د معلومولو په څیړونو پیل وکړي

. په همدي ډول د هغه وخت د دفاع وزیرې، ګیټه چې ډنمارکیانو بندیان کړي وو

لیله لوند بیچ 
5۳۸

چې د عراقي  غړی وه، اعالن کړهچې د ښۍ لیبرال ګوند   

 هر څه وڅیړل شي او پایله یي په عامه خبرتیا ورسول شي. باید ه تړاوبندیانو پ

( نفري څیړنیز ګروپ د توربن ۲۰د دفاغ وزارت د قوماندې په مرکز کي یو )

میکلسن  تر 
5۳۹
 .ومشرتابه الندې وټاکل شو  

شول، هلته ځینی اسناد السته لومړی د ویکیلیکس اسناد تر څیړنې الندې ونیول 

 .د ډنمارکیانو لخوا بندیان شوی وو شوای څو تنه عراقیانچې کیدالی  راغلل

وروسته د هر نفر نوم د مرکز او په عراق کې د پوځي واحد د ورځني راپور 

سره پرتله شوه. وروسته څیړونکي هیت ټول مخابروي معلوماتونه کنترول 

پوځي واحد د او د عراقي  وه. د مختلفو حالتونو رپوټونه دا یوه پیښه نه کړل.

او هر سرتیري د یو عراقي د بندي کولو له پاره بیل بیل  واونیو راپورونه کم و

ول شي، بندي ورته ویل تعریفونه درلودل مانا دا چې څه وخت یوه عراقي ونی

څیړونو پایله دا شوه چې د عراقیانو بندي کول چې د ډنمارکیانو د  کیږي. د دغو

 . تنو ته را لږ شوو ۵۰۰تنو څخه  ۱۰۰۰کې وو، د  په کښې ګډون احتمال

                                                           
5۳۸Gitte Lillelund Bech -  
5۳۸Torben Mikkelsen -  

 

 

 



۳۳۲ 
 

نیول هغه وخت د ډنمارکیانو ګډون ګڼل کیږي  انود ډنمارکیانو په واسطه د عراقی

کي کنترول یي چې ډنمارکي پوځیانو پر عراقي بندي الس ایښی وي او فزی

وروستي وخت د زکال د  ۲۰۰۷ورباندې درلودلي وي، دا تعریف د پوځ د 

ټګوریو وویشل شول: هغه ګروپ بندیان بندیان په دوو ک .ډیارکټیف په اساس و

چې په ډنمارکي عملیاتو کې انګریزانو او عراقیانو ګډون درلودي نو ډنمارکیانو 

چې په څرګنده توګه  وخالص ګڼي. بل هغه ګروپ بندیان و د مسولیت څخه ځان

 .ومارکي پوځیانو مسولیت معلوم نه ود ډن

یږي، د پارلمان د ټاکنو مخکې تر دي چې د څیړنیز کمسیون کار پای ته ورس

زکال د سپټمبر په میاشت کې نوي حکومت د سوسیال  ۲۰۱۱اعالن وشو. د 

ډموکراټانو په مشرتابه د خلکو د سوسیالیست ګوند 
54۰

او کیڼ اړخه راډیکال   

ګوند 
54۱

په ګډون رامینځته شو. په دغه وخت کې سوسیال ډموکراټ، نیک   

هیکروف 
54۲

د حکومت د پروګرام یوه  د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شو.  

راق او افغانستان جګړې برخه دا وه چې یو کمسیون وټاکل شي تر څو د ع

 .وطر د مخکني کمسیون کار ودرول شووڅیړئ. په دغه خا

( نیټه د دفاع وزارت لوی درستیز کنود بار ټلس ۱۶زکال د ډسمبر پر ) ۲۰۱۱د 
54۳

( زکلو په مینځ ۰۰۷۲ـ  ۲۰۰۳ولیکل چې ډنمارکیانو د )د ددفاع وزارت ته  

تنه نه وه کوم چې تر  ۱۹۸تنه عراقیان زنداني کړی دي خو دا شمیره  ۵۰۰کې 

په لیک کې یادونه شوي وه چې   .وعلومات راکړل شوي واوس پوري موږ ته م

په لږ کچه بندیان په غیري قانوني توګه د ډنمارکي پوځیانو له خوا عراقیانو ته 

ندیانو راجستر کول، د بندیانو څارنه او هم د تسلیم شوی دي. په همدي ډول د ب

د رپوټ لږ وروسته د دفاع وزیر  .تو مطابق نه ووول د مقررامبندیانو تسلی

او همدا « چارې سمې نه وي»اړوند کمسیون ته واستوي او ویي لیکل:  پارلمان

، پوښتنې او ځوابونه چې د پارلمان لخوا شوې وېډول کیدالی شي چې پخوانیو 

( ۵۰۰لیکونه او د بندیانو دغه لوړه شمیره ) ې عالمه ورته کښیښول شي.د پوښتن
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ورځپاڼې ته وویل چې تنه د پولیټیکن په ورځپاڼې کې خپاره شوه. د دفاع وزیر 

 دا یوه نمونه ده.

زکال د فبوري په میاشت  ۲۰۱۲مګر دا کیدالی شوای تر دی هم بدتره وي. د 

زکال کې یو  ۲۰۱۱ولو کمسیون په کې پولیټکن ورځپاڼې رسوا کړه چې د څیړ

ورځپاڼې هڅه وکړه چې د  .کړي ووو اسنادو ته السرسۍ پیدا ټشمیر مهمو پ

سره د  ورځپاڼې دغه غوښتنه رد کړه. د  ياسنادو کاپي تر السه کړي خو هغو

دي د ورځپاڼې سرچینو د یاد داشتونو محتویات افشاء کړل او دا یې هم څرګنده 

 .په څه ډول اسناد پټ کړي وو سیونکړه چې څیړونکي کم

ې چې لیري غورځول دغه یا داشتونه د مرکزي قوماندې د مرکز په یوه کارتن ک

ل شوی ، ور باندې لیکنه وه ، پته کوم استوونکي نوم نه و ل.، پیدا شوشوی و

دقیق په یاد داشت کې لیکل شوی  معلومات دومره . بل هیڅ نوم ورباندې نه و

داشت د نورو هغو یاد  .ویړه د کمسیون غړو ته څرګند شوچې ارتباط یي په ب وو

 په تړاو معلومات ور په کښي کې وو کوم چې د هغو بندیانو وپاڼو سره پروت و

 ۲۰۰۷او د غه معلوماتونه د  ی وویزي او عراقي پوځیانو ته تسلیم شوچې انګر

 په هغه وخت کې د .ورکړل شوي وو زکال د اپریل په میاشت کې پارلمان ته

چې  ي ودفاع وزیر، سیون ګیده د یو موټي ګوند یو لوړ پوړي سیاستوال ته ویل

ه د دفاع وزارت د پارلمان پیې . دغه مطلب ( تنه وه۱۹۸بندیانو ټوله شمیره ) د

( نیټې څخه ۲۴زکال د اپریل د ) ۲۰۰۷. د و( ځله تکرار کړی و۱۳غونډو کې )

 موضوع په تړاو یو ځواب د عراق د . نو ځکه دغهد وزارت دغه ځواب و

په یاد داشت کې  چې بحث ورباندې جریان درلودي. مرکزي او اساسي ټکي و

شمیرې په اړوند درواغ ویل  چې د بندیانو دچې غټه ستونزه دا وه  لیکلي وو

. د مرکزي قوماندې د مرکز د شمیرې له مخې د بندیانو شمیره لږ تر شوی وو

 ( تنه وه.۵۰۰)لږه 

پاول کیاسکوو  د ستر درستیز جنرال
544

بندیانو په تړاو خبر ته دوه ځلي د   

( تنو بندیانو ۳۰۰د ) ( تنو او دوهم ځل۲۰۰، لومړي ځل د )ورکړل شوی وو

د جنرال  بندیان کیدل.تنه ( ۵۰۰وه چې په ټولیزه توګه ) اطالع ورکړل شوی

پاول کیاسکوو ډیرو پوځیانو نظر درلودي چې پارلمان ته د زیاتي شمیري عراقي 

دیانو معلومات ورکول او د شمیرې په تړاو د شک درلودل پر ځای او ښه بن
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چاره وه. وروسته د قوماندي د مرکز او جنرال پاول کیاسکوو تر مینځ پر شمیرې 

پوښتنې په ځواب کې همږغې شوه چې  ۲۴۳۴او د پارلمان د  وباندې بحث وشو

( ۲۴ریل پر )زکال د اپ ۲۰۰۷کاروي. نو ځکه دغه ځواب د ( شمیره و۱۹۸د )

نیټه پارلمان ته د هغه د دفاع د وزیر، سیون ګیده په السلیک واستول شو. په 

ځواب کې ولیکل شول چې په شمیرې کې شک شته خو د دفاع وزیر دا هم جوته 

 یو درست انځور ترسیموي.د عراقي بندیانو کړه چې زموږ د څیړونو پایله 

ار کولو خو په یرې باندې ټینګ( شم۱۹۸وروستنې څلور کاله د دفاع وزارت د )

 چې د بندیانو د شمیرې په تړاو یې شکونه درلودل. پوځ کې ډیر کسان وو

د ورځپاڼې د معلوماتو پر بنسټ په  هوو پوځیانو نومونه چې امر یي ورکاد هغ

ذکر شوي. ولې د ځینو سرچینو په حواله دغه پوځي چې نه وه یاد داشت کې 

قوماندان، جنرال پاول کیاسکوو و. د نوموړي   تود پوځ د عملیا هویي ورکا امر

چې د پوځ د باور چاپیلایر له مینځه ځي که دا څرګنده شي چې د بندیانو  دلیل دا و

بله ستونزه دا وه چې جنرال پاول شمیره تر ښودل شوي شمیرې زیاته وي. 

زکال راوروسته د ډنمارکي عملیاتي پوځ مشر و او هم  ۲۰۰۲کیاسکوو د 

د یاد داشت څخه داسې  .ې د بندیانو شمیره یي لږ ښودلي وهمسول و چنوموړي 

نه څرګندیدل چې نوموړی جنرال ته د پاسه  د دفاع وزارت او یا د فاع وزارت 

د جنرال پاول کیاسکوو  د مرکزي قوماندې د محل څخه دا ډول امر شوی وي.

کې نا امیدي او امریه د پوځ د نړیوالو عملیاتو د څانګې په افسرانو  اجرأت

رامینځته کړی وه او داسې ښکاري چې ذکرشوي یاد داشت همدغه افسرانو لیکلی 

 وي.

زکال د مي په  ۲۰۱۱کله چې د څیړونو د کمسیون مشر توربن میکیلسن د 

، سمالسي د هغه وخت لوی لمیاشت ذکرشوی یاد داشت ته السرسي پیدا کړ

مشر، کنود بارټیلس  يپوځ
545

ي په همدغه وخت کې ن غړته ورغي. د کمسیو 

چې د بندیانو شمیره تر ښودل شوی کچې زیاته ده. کله چې د یاد  وپوهیدلي و

داشت څخه څرګنده شوه چې د پوځي عملیاتو مشر څلور کاله مخکې په غلطي 

، نو د دوسیې جوړولو له پاره او هغه یې په عمدي توګه پټ کړی ووپوهیدي 

فاع وزیر او نورو اړوندو پوځي وروسته دغه یاد داشت د د بنسټ پیدا شو.
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مشرانو ته خبر ورکړل شوو. د دفاع وزیرې، ګیټی لیله لوند بچ 
546

له پاره د  

 رال پاول کیاسکوو مقام لوړ شوی ویاد داشت محتوي ډیره مهمه وه ځکه جن

. په همدي توګه مقرر شوی ویاني د ناټو په کمیټه کې د ډنمارک د استازې په 

بارټیلس وروسته و د پوځ د مشرتابه له پاره تر کنود توګه جنرال پاول کیاسکو

 .احتمالي نوماند و

حقوقي ګروپ پلټنې پیل کړي خو د پلټونو په جریان کې د یوې ستونزې سره 

چې په پوځي جزایي قانون  ه اسناد تر دوو کالو زیات زاړه وومخامخ شول: دغ

حقوقي  نه شته. کې د دغې مودې اسناد زاړه ګڼل کیږي او د څیړولو اجازه یي

زکال د نوامبر په میاشت کې د پوځ مشرتابه ته اطالع ورکړل. خو  ۲۰۱۱ټیم د 

حقوقي ګروپ وړاندیز وکړ چې کوالی شو د شخص په تړاو دوسیه برابره کړو 

د  نو په همدغه خاطر د دفاع وزیر پلټنې پیل کړي چې دا کار شونی دی که یا؟

ې پاول کیاسکوو ته دنده ورکړه زکال د جنوري په وروستیو ورځو ک ۲۰۱۲

شوه چې د موضوع په تړاو تفصیلي معلومات وړاندې کړي. په همدغه ډول 

ډګرمن هینس هینریک میولر 
54۷

زکال چې د نړیوالو پوځي  ۲۰۰۷چې په   

عملیاتو مشر و، دنده ورکړه شوه چې معلومات وړاندې کړي. دواړو مشرو 

 ه د موضوع په تړاو څه ووایي.پار افسرانو نه غوښتل چې د عامه پوهاوی له

خو د  لمان ته غلط معلومات ورکړل شوي ووموضوع یوازې دا نه وه چې پار

بندیانو له پاره  ي. دا کیدالی شوای چې د عراقمشخصو بندیانو په تړاو هم وو

دا مانا لري چې  .یي کمه ښودل کیدلشمیره  ډیري خرابي پایلې ولرالی شی چې

فیت پر ځای کړي نه دي. په ډنمارک کې د عمومي ډنمارک د خپلي څارنې مکل

زمان مرستیاله، ترینه کریستنسن بخښنې د سا
54۸

 لیټکن ورځپاڼې ته وویل:د پو 

موږ پوهیږو چې په پراخه کچه وژنې، شکنجي او وهل د عراق په زندانو کې »

. زموږ اندیښنه یوازې داده چې د بندیانو سره څه شوی دي؟ دا موضوع شوی دي

 «ده. جديډیره 
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هم په رښتیا سره د جوړولو بندیان یوازنۍ ستونزه نه وه. د ډموکراسۍ جوړونه 

زکال( د ښاري او والیتي  ۲۰۰۳په حال کې نه وه. ډنمارکي پوځیان د پیل څخه )

 .ړولو بوخت وو، خو واک بل ځای وشورا په جو

قومي مشرانو پریکړه کول چې څه باید پیښ شي. ډیرې ستونزې د قومونو تر 

 درني وسلې درلودي. محلي شیخان وو ینځ وي او زیاتو قومونو تر پوځ ډیرېم

او یا خو لږ تر لږه  تر مینځ یي سوله او میانجګري کولچې د مخالفو ګروپونو 

یي د دوي ترمینځ اوربند اعالنولو. زموږ موخه دا وه چې ښاري او والیتي 

ا سیمو له پاره کړي چې د بصرې او شا وخو دشوراګاني د قومونو واک محدو

نو د قومونو له پاره یو خو ډموکراټیکو بنسټو ډیموکراټیک بنسټ کښیښودل شي.

. همدغه علت يځکه دوي په سلګونو کلونو هم دغسي رواج درلود سر درد وو

چې د قومونو تر مینځ د واک پر چلولو او پریکړو باندې شخړې رامینځته  و

د قومونو پر ګډه شورا ډه وشوه او زکال د شیخانو تر مینځ غون ۲۰۰۵کیدي. په 

. د دغې شورا جوړول ډنمارکي پوځیان اندیښمن کړل چې د سره سال شول

د عراق په جنوبي » زکال د اګست د میاشتي په رپوټ کې داسې ولیکل: ۲۰۰۵

پر مخ ځي، هیڅ عراقي فردي  سرهپه قوت قومي جوړښت په کلیو کې برخو 

تړلي دي. د واک چلولو دغه میتود  پورېقبیلې  ېل نه کوي، هر څوک په خپلعم

چې د ډموکراسۍ د جوړولو په تړاو  د عراق په جنوب کې د کلتور یوه برخه ده

 لوي خنډ دي.

استازیتوب  کشیخان پریکړه کوي چې د ښار او والیتونو په شوراګانو کې څو

وکړي. د بیلګې په توګه شیخ پریکړه کوي چې د شورا له پاره څوک نوماند شي 

چا ته وټونه ورکړل شي. دغه میتود په قبیله کې د منلو وړ دي او د شیخ او 

 هدایت د انتظار له مخې باید عملي شي، که د رایو اچونه سري )پټه( هم وي.

استازي وټاکي او د هغه څخه غوښتنه هر قبیله کوښښ کوي چې خپل دخوښي 

 «قوم غوښتنو ته پاملرنه وکړي. کیږي چې د خپلي نژدي قبیلې او

کلمه وه. په ډیرو  هد عراق د ټولنې بیا رغونه هم په سیاسي خبرو کې یو خوږ

. په و خرابیدو لوري ته په خوځښت کې ووسیمو کې حالت د خراب څخه د ډیر

د  ښو حاالتو کې موږ وتوانیدلو چې د برق او اوبو غم په ډیره لږه کچه وخورو.

پروژې د اوبو او »دي: داخلې راپور لوستل هم د ښې راتلونکي زیری نه درلو

بریښنا فعالولو ته ښه والی ورکوالی نه شي خو فقط دوي فعاله ساتي. برقي 

سیستمونه د مایوسي په حالت کې دي. د ډیرو برقي تاسیساتو او د اوبو د مرکزونو 
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یا رغونې څخه په دوامداره توګه وسایل غال کیږي او هغه ورانوي. د تاسیساتو د ب

 « کې ډیر مایوسونکي دي.و ځایونو ولکار په ټ

بیړنۍ  هیو» . ې د ناراضي حالت سره ګذاره کول وولنډه ارزونه داسې وه چ

ډنمارکي ستراتیژي چې د بیا رغونې کار ته لومړیتوب ورکړل شي، اړتیا شته. 

د بیا رغونې کار د اوسنۍ ستراتیژي پر بنسټ ناکامه دي. مرستندویو ټولنو د 

ایستلي دي، ځکه دوي  ونهپه لویه پیمانه ځان عراق د ترینګلي حالت په خاطر

باور نه لري چې د پرسونل امنیت یي خوندي دي. مرستندویه ټولنې نه غواړي 

یاغیانو  دد امنیتي ځواکونو تر ساتنې الندې کار وکړي ځکه د دوي کار کوونکي 

د دوي  د حملو موخه ګرځي او هم د دوي بي پریتوب زیانمن کیږي چې دا کار

  سره په مخالفت کې دي.پونود پرنسی

زکال کې د ګډ فکر پروژه په کار  ۲۰۰۴په بدل کې د ډنمارک حکومت په 

واچول. د بهرنیو چارو د وزارت ملکي متخصیصینو باید د لیږل شوو سرتیرو 

سره په ګډه همکاري د بیا رغونې کار پیل کړي چې د مرستندویو ټولنو تشه ډکه 

وه که د سیمیک  شي. دا پروژه ډیره په زړه پورې
54۹

د پروژې سره چې د   

او هم د باور د رامینځته کولو پروژه  لوواو بریښنا پر تأسیساتو یي کار کاوبو 

پرتله شي. د بیا رغونې نوي پروژه  ،چې د فوټبال د میدانونو جوړول یې دنده وه

او د سړکانو د بریښنا احیأ کول یي هم په ډیره غټه وه چې د ښوونځیو د رغولو 

( میلیونه کرونه بودجه منظور ۳۵۰کې نیول. د ډنمارک پارلمان په پیل کې )بر 

 کړل چې سرتیري یي د ملل متحد تر چتر الندې په بصره کې ولګوي.

نو پنځم پوځي واحد لومړی پروژه پلی کړه خو د دغه پوځي واحد په شپږ میاشتني 

منیت ااحد د شتون کې د بیا رغونې یوه پروژه هم پای ته ونه رسیده. پوځي و

چې کومې  ودل خو د پالن نه درلودلو کمښت وساتلو له پاره بشپړ امکانات درل

چې د ډنمارکي پیسو  وتوب حق ورکړي. فساد دومره پراخ وپروژې ته د لومړی

یوه برخه د اغیز ناکو شیخانو سشخصي جیبونو ته ولویدل، ځکه دوي د پروژي 

کونکو ته اجازه ورکړي چې د د ساتلو پیسي غوښتې چې د پروژي عراقي کار

اضافه بلونه ډنمارکیانو ته راغلل ځکه دوي  دوي په سیمه کې کار مخته بوزي.

رشوت او فساد په  د ارزانه کار په نظر کې نیولو سره بودجه منظورکړی وه.
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دولتي مامورینو کې هم ریښې زغلولی وي، د دودانیو د دوسیو د ژر خالصولو 

 پاره یي پیسي اخیستلي. له

، دا ځکه چې د دوي د کلتور یوه يفساد په لویه کچه په عراق کې شتون درلود

 توګه یې له مینځه وړل ناشونی دي.برخه وه او په بشپړه 

که ډنمارکي مواد »: په وروستې داخلي رپوټ کې لیکلي وود پنځم پوځي واحد 

وړ وکارول شي، نو فساد تر یوې کچې د منلو  د سیمیک او بیا رغونې له پاره

ب کې نور روحي نا ارامي دغه راپور تر دوکالو شتون د عراق په جنو «دي.

د ستونزې په اړوند پټه خوله  . د ډنمارک د دفاع وزارت او حکومتنه راکول

 وه.

پرته د قبیلوي تربګنی او د الرې پر سر د بمونو ښخول چې له نیکه مرغه د 

ماتونه د پوځ په ویبپاڼه سرتیرو وژل په کښې ونه شول، دغه ډول خوشبینه معلو

ویشل، په کمپ کې د کنسرتونو جوړول او زمیني توت  کې خپریدل. د مدالونو

تین کې معرفي کول د عراقي اصطالح )میلمه پالنه( سره د قواندانانو او نپه کا

و او سره کړو بانجاڼو شیخانو په مالقاتونو کې چې دسترخوان به د پسو په غوښ

پوځیانو دنده ګرځیدلي وه. د ډنمارک حکومت د  ، د ډنمارکيښکلي شوي وو

ګوالي په تړاو هیڅ نه ویل. کله چې د امریکا ولسمشر نستونزو او وضعیت د تری

د ډنمارک د صدراعظم د جوالی په میاشت کې زکال  ۲۰۰۵جورج بوش په 

په  بحث و نه شو. ډیر سره په ډنمارک کې ولیدل، د عراق د ستونزو په تړاو

یکا کې د خلکو د فشارونو سره سره پوځیانو د شتون په تړاو، ډنمارک او امر

په بدل کې  بیا هم د پوځیانو د وتلو موضوع د بحث له پاره نه وه ټاکل شوي.

جورج بوش د ډنمارک د صدراعظم، اندرس فوک غاسموسن څخه په عراق او 

ر افغانستان کې د پوځي مرستو په خاطر مننه وکړه. د دوو مشرانو تر مینځ نو

بحث په نړۍ کې د اقلیم د ستونزو، د انکشافي مرستو، ازاد تجارت، د ایډس او 

په ډنمارک کې  د دي چېسره  مالریا سره په افریقا کې پر مجادلي متمرکز وو.

د خلکو د نظریاتو د څیړنې څخه څرګندیدل چې ډنمارکي پوځیان تر یو کال 

اشت په میاګست  د زکال ۲۰۰۵ وروسته باید عراق پریږدي، خو صدراعظم د

 کې د بحث څخه اوږه خالي کړه.

چې ډنمارکي پوځیان به تر هغه وخت پورې  د ډنمارک د حکومت موقف دا وو

په عراق کې پاته وي، تر څو چې د عراق حکومت یي غواړي، او تر هغه وخت 
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پوري چې ملل متحد یي مالتړ کوي، او تر هغه وخت پوري چې موږ یې اړین 

 په عراق کې مناسبې هڅې او تالښونه کړي وي. ، تر څو موږوګڼو

. د عراق سني مسلمان ورنۍ جګړې پر لورې په خوځښت کې وولې عراق د ک

او د القاعدې مشر، ابو موساب زرګاوي 
55۰

د شیعه ګانو په مقابل کې د جګړې  

اونۍ پر عراقي او بهرنیو پوځونو باندې بریدونو شدت  اعالن وکړي. هره

 تر مینځ داخلي شخړې هم پیل شوي. انانو د جنګیالیوموندي، د شیعه مسلم

( زیات شیعه ګان د ځان مرګي بریدونو ۲۰۰د سپټمبر د میاشتې په پیل کې تر )

پر موټرونو د چاودونوپه واسطه ووژل شول. چا دغه کسان ووژل؟ بهرنیو  او

( امریکایي او ۸ځواکونو ته نه څرګندیدل، سره د دي د وړي په میاشتو کې )

پر ډنمارکي پوځیانو هم بریدونه پیل شول چې  ریزي پوځیان هم ووژل شول.انګ

د چاودولو په پیښه د اګست په میاشت دوه ډنمارکي سرتیري د الري پر سر د بم 

 کې ټپیان شول.

تر دغه وخت پورې نړیوالې رسنۍ د سني جنګیالو د بریدونو په موضوع چې د 

زکال د  ۲۰۰۵. د ل، بوخت وېکې پر امریکایانو کوعراق په مرکزي برخو 

وړي په میاشتو کې پاملرنه د شیعه ګانو د جنګیالیو بریدونو ته پر ډنمارکي او 

واوښتل چې د دغو جنګیالیو مقاومت  د بصرې په سیمه کېانګریزي پوځیانو

( سلنه ۷۵د بصرې والي او د پولیسو مشر اعالن کړل چې ) شدت پیدا کړي وو.

ترکنترول الندې دي په ځانګړې ډول د سکیری پولیس د مخالفو جنګیالیو 
55۱

 

 صدر د جګنیالیو کنترول زیات دي. بدر او مقتدا ال

د سپټمبر په میاشت کې د یکشنبې په ورځ یو لړ پیښې وشوي چې د نړیوالو ډیره 

زیاته پاملرنه یې جلب کړه. انګریزي پوځیانو په بصره کې د مهدي دوه مشر 

ه کار جنګیالي په غوصه شوه او د ښار کوڅو جنګیالي بندیان کړل، چې په دغ

ته د اعتراض په ډول ووتل.، فضاء خړه وه. دا بله ورځ سهار دوه ځانګړې 

د ساس چې انګریزي پوځیان 
55۲

په عربي جامو کې په ملکي موټر  ،څخه وو 

، چې د عراقي پولیسو د تالښی یوې پوستې ودرول. تر دي وروسته کې سپاره وه
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لف روایتونه شته. خو محمد ال عبادي د بصرې د والي ویاند د پیښې په تړاو مخت

 :په تړاو په الندې ډول مطمین وو د پیښې د بیان

، چې د دوي څخه یوه پر هغه وي ته د رانژدي کیدو په حال کې ویو پولیس د»

فیر وکړي خو پولیس بریالي شول چې دوي ونیسي. دوي د خپلې دندې په تړاو 

عبدي وایي چې دوي ویل چې موږ انګریزي پوځیان . ال هولومات نه ورکامع

 معلومات وکړي.او پولیس کوالی شي چې د انګریزانو څخه  ویو

دوي دواړه د بصرې د الجماعت بندیخانې ته یووړل شول خو شرایط بیا هم تر 

او د بهرنیو ځواکونو  )بصره( کنترول الندې راتالی شواي. د عراقي حکومت

چې که چیرې بهرنې سرتیري قانون تر پښو  وي وینځ داسې یو تړون شوتر م

ي چې د احتمال په نو د قوماندې مرکز ته یي تسلیم شالندې کوي باید د انګریزا

ې به د انګریزانو لخوا مجازات شي، خو دا کار ونه شو. په بدل کې صورت ک

لیو انګریزانو ته اطالع ورکړل چې دغه دوه انګریزان به د ال صدر مهدي جنګیا

چې دا کار یي ځکه کولو چې په راتلونکي کې د  سلیم کړي. داسې احتمال وته ت

 تبادله کړي. سرهدوو مهدي جنګیالیو 

د بصرې د بهرنیو پوځونو انګریزي جنرال جان لور میر
55۳
وروسته رسنیو   

 د انګریزانو ژوند په خطر کې دي ته وویل چې ما موجه دالیل درلودل چې

 هسو مرکز ته ولیږل چې په کلکه د انګریزانو دوبارنوموړي جنرال ټانکونه د پولی

د صدر د سلګونو فعالینو د  انګریزي پوځیان ه وغواړي. ولېول ورڅخمتسلی

مقاومت سره مخامخ شول، چې په ډبرو او اور بلونکو بوتلونو باندې د انګریزانو 

وسایط ویشتل. یو انګریزي سرتیري د اور په لمبو کې د ټانک څخه وغورځیدي 

 د ډبرو په ویشتلو بدرګه شو، په دغه نا ارامیو کې دوه عراقیان ووژل شول. چې

د شپې له خوا انګریزانو د خپلو دوو کسانو د ازادولو عملیات پیل کړل. انګریزانو 

الرې بندې کړي، پوځي وسایط، ټانکونه او چورلکې یي ورولیږلي. ډنمارکي 

ځای ته وا نه ستول شول. یو  پوځیان د تیار سی په حالت کې شول خو د عملیاتو

ه یي یو ، هغن هلته نه ووټانک د پولیسو د مرکز دیوال ونړولو خو دوه انګریزا

 .مهدي جنګیالیو ته یې تسلیم کړي وواو د  بل سرای ته انتقال کړی وو
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 ل. د بصرې والي، محمد التي مقاماتو ته د پوهاوی وړ نه وعملیات د عراق دو

مسولیته او وحشیانه برید وګڼي. خو د عراق د دغه عملیات دښمنانه، بی 

صدراعظم، الجعفري یو ویاند دا پیښه یوه زړه بنګونکي پرمختګ وبولي، چې 

انګریزي پوځیانو په دغه ډول خپل دوو سرتیرو ته نجات ورکولو. خو عراقي 

جنګیالو ته ډارونکو مقاماتو توضیح نه کړل چې ولي انګریزي سرتیري نورو 

 ي پر ځای چې دوي یي انګریزي پوځ ته سپارلي واي.تسلیم کړل د د

پوښتنه داده چې دغه دوو انګریزي سرتیرو په عربي جامه کې د بصري د ښار 

چارواکي په بصره کې وویل چې دغه  يپه مینځ کې څه کول؟ یو عراقي لوړپوړ

ریزي سرتیرو یوه پټه دنده درلوده، خو عراقیان نه پوهیدل چې دوي څه کول. انګ

رې په ښار کې د قهر څپې خپرې شوي او په سلګونو پولیس د انګریزانو د بص

پر ضد د ښار کوڅو ته د اعتراض په توګه راووتل، د ښار حکومتي شورا د 

انګریزانو سره همکاري په ټپه ودرول. د بصرې والی، محمد ال والی د دوباره 

خښنه غوښتل، ګډ کار د پیل له پاره دري شرطونه انګریزانو ته وړاندې کړل: ب

وعده کول چې بیا به دغه ډول پیښه نه تکراریږي او د پولیسو د مرکز د تخریب 

شوي برخې جوړول او یا تاوان ورکول چې د انګریزانو د برید پر مهال وران 

کړي.د بل لورې  دغو شرطونو د پوره کولو سوچ نه ووشوي دي. انګریزانو د 

یښه د عراق په جنوب کې د عراقي د بهرنیو پوځونو له پاره تر ټولو لویه پ

دغه شخړه د  مقاماتو سره وه، چې بهرنیان یې د مرستې له پاره راغلي وه.

انګریزي حکومت له پاره په مناسب وخت کې رامینځته نه شوه، کوم چې دوي 

انګریزي سرتیرو یو لویه برخه د  ۸۵۰۰په داخل کې مشورې کړې وي چې د 

ي. اوس د دغه نظر څخه تیر شول. د انګلیستان راتلونکي کال په جریان کې وباس

نه مشخص وخت موږ کوم »نګار سره داسې وویل:د دفاع وزارت یو ویاند په ټی

 «چارې عراقي پوځیانو ته وسپارو. ټاکلي چې د امنیت ساتلودي 

د انګلیستان د دفاع وزیر، جان رید 
554

وویل چې د بریدونو زیاتوالي د دي په  

ري پر ښه خوا خوځښت کوي ځکه مخالف جنګیالي مانا دي چې امنیتي چا

نوموړي وویل چې زموږ بریالیتوب د ترهګرو د وارخطایي څخه  وارخطا دي.

والو د منلو وړ نه ارزول کیږي. د دفاع وزیر دغه بیان د نورو انګریزي سیاست

د انګریزي او  وهدان وپه شاوخوا کې د سختو ناارامیو شا وو. دوي د بصرې

، نو الزمه وه چې حکومت د انګریزي پوځیانو د وتلو وه اخطار وحکومت له پار

                                                           
554John Reid -  
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نیټه وټاکي چې کله د عراق څخه وزي؟ د عراقیانو او انګریزانو تر مینځ 

. دواړو لورو یو او بل ته اړتیا درلوده. اختالفات څو ورځي وروسته ارام شوو

یو اغیزه په خو دوباره هغه ستونزه راپورته شوه چې د شیعه مسلمانانو د جنګیال

د عراقي حکومت د ملي امنیت مشاور، موفق ال روبایي  پولیسو او پوځ کې وه.
555

د انګلیستان د بی بی سی   
556

تلویزیون سره په مرکه کې یو غیري عادي   

په عمومي ډول زموږ په امنیتي ځواکونو او په » اعتراف په الندې جملو وکړي:

فوذ کړی دی چې ځینی یې ترهګر ځانګړي توګه په پولیسوکې مخالفو جنګیالیو ن

د نوموړی اعتراف « کې اعتراف وکړو. هدي، موږ باید پر دغه حالت په بصر

جواد په  ،د خلکو له پاره د حیرانتیا سبب نه شوو. ځکه یو محصل د بصرې

زکال انګریزی ورځپاڼې، انډیپینډنټ  ۲۰۰۵
55۷

دوي ټول په » داسې وویل:ته   

بنسټپالو شیعه ګانو استازي  زیاته برخه د ي، د دويدفساد او خیانت کې ډوب 

 «دي.

د دغه حالت پرمختګ په نژدي راتلونکي کې د ډنمارکي پوځیانو له  د بصرې

 پاره هم خراب عواقب درلودل.

میند  جان کیرکټلیفون زنګ وواهه. د 
55۸

ن میرمن،   کریست
55۹

له او د ورغ  

رونی  ،. د دوي مشر زويهټلیفون غوږی یي واخیستل
56۰
څخه یې  ، د مورو 

چې یو ډنمارکي سرتیري مړ او دري نور یاست  وپوښتل چې تاسووالیدین خبر

ټپیان شوي دي. والیدین د پیښې څخه خبر نه وه. ټلویزون یي چاالن کړ او په 

دوي خبرونه واوریدل او د تلویزیون لیکلې برخه یې  ډار یي خبرونه تعیقیبول.

ږده د شنبې دوي له پاره ډیره او زکال د اکټوبر لومړی نیټه د ۲۰۰۵ولوستل، د 

 ورځ وه.
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د دوي کشر زوي، بیارکه 
56۱

مور  چې عراق ته د پوځي خدمت له پاره تلي، 

، که کوم وخت د ډنمارکي سرتیرو د ټپي کیدو اوازه او پالر سره یې وعده وکړه

خپره شي، مور او پالر باید زنګ ونه وهي، ځکه د پوځ مشرتابه خپله د پیښې 

ا پالر په مینځ کې د مور  ته د ټلیفون پر کرښه معلومات درکوي.په تړاو تاسو 

د ماپښین پر دری نیمي بجي  ، د دواړو زړونه ډیر نا ارامه وه.ټلیفون پروت و

یي د تلویزیون په لیکلې برخه کې ولوستل چې د دفاع وزارت د وژل شوی 

دوي . د ت تیریدي خو ټلیفون خاموش ووخ سرتیري والیدینو ته خبر ورکوي.

. د مازدیګر پنځه بجي شوی، مور او پالر سره کتل او دوي باوري امید ډیریدی

 وی سرتیري خپلوان به خبر شوی وي.شول چې د وژل ش

په کور  یې پالر وغوښتل چې بهر ته د تازه هوا د اخیستلو له پاره ووزي او مور

په پالر ووتي او د سرای د دروازي سره  کې ځیني کوچني کارونه سمبالول.

 کوڅی ته یي کتل، خوشالي ودریدي، خو د سرای دروازه خالصه وه. د کور مخ

په اکټوبر کې د غیري عادي تودي هوا څخه خوند اخیستي، په دغه وخت کې تر 

. تور رنګي موټر یي د کور مخې ته ودریدي. پالر په وشاه یي د موټر اواز شو

 رګي ولګیدي..پر نمبر پلیټ یي ست بیړه ورنژدي شو چې د پوځي موټر

نړۍ سرچپه شوه. بی حسابه چورتونه یي په مغزو کې وګرځیدل.  د جان )پالر(

ه واسطه ورکول کیږي. ټلیفون خو زنګ نه وه وهلي خو د مرګ خبر د شخص پ

زکال د  ۱۹۴۵. د پالر سترګو ته د دا بیارکه و چې په عراق کې وژل شوی و

 او د خدای د پاره، بیارکه!!! ودریدل. پالر یي چیغې کړی، رونهالمان وران ښا

)ژ: د کورنۍ د غمجنو لنډیز دا شو چې پالر او مور په غم او ویر کې کښیناستل.

ډنمارکي سرتیري د وژل کیدو جریان څخه  د او خبرو د ژباړنې څخه ډه ډه کوم.

 (پیل کوم

ډنمارکي سرتیري د ګزمې په موخه د یو محلي ژباړن په ملګرتوب  د بصرې د 

ډیر غریبان یي نه وه او اوسیدونکي هرتا برخې ته چې امنیت یې ښه ښار د ال 

یې هم لیدنه  ، والړل. دوي پیاده ګزمه وکړه او د پولیسو د محلي مرکز څخهوو

کله چې د سرتیرو د ګزمې دنده پای ته ورسیدل، ژباړن یې د الري په  وکړه.

اوږدو کې کښته کړ او دوي په نیغه د ډینه وانګ 
56۲

وری لد کمپ پر   
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چې د نوموړی ښارد یو پل څخه د  ( بجې وې۱۲:۲۸وخوځیدل. د غرمې )

. لومړي پوځي موټر د یوې عراقي الري موټر څخه مخته ال کې ووتیریدو په ح

شو. کله چې د بیارکه موټر د تیریدو ځای ته راورسیدي، د الري پر سره ایښودل 

یوې برخې دروازه  ، وچاودیدي.درو برخو ته یې لینونه تیرشوي وو شوي بم چې

والوزول او د ډریور الس پری شو، ډریور پر اشترنګ باندې ولویدي. دوهمه 

اته برابره برخه پر هغه کالشینکوپ باندې ولګیدل کوم چې خوله یې د بهر خو

د همدغه سرتیري په السونو، اوږه او ځنګون کې  کړی وه. د اوسپنو ټوټې

وټر په مینځ کې مخابری م چې د مولګیدي. دریمې برخه پر بیارکه ولګیدل کو

. موټر مخته والړ تر څو د سړک پر اوسپنه ولګیدي. وروسته سرتیرو ته ناست و

نوموړي کمپ ته  یو ږغ واوریدي چې دوي وروسته دغه ږغ د بیارکه وبولی.

مخابروي خبر ولیږي. کله چې د ګروپ مشر په هوښ کې راغلي، سرتیرو ته 

د ګروپ مشر په منډه د خپلو زده کړو  امر وکړي.یي د موټر څخه د کښته کیدلو 

په آساس د موټر مخې ته وځغاست او د احتمالي برید له پاره یې تیاري ونیوي. 

د موټر په دننه کې یوه ټپې سرتیري بیارکه ته چیغې کړي چې د موټر څخه 

د ډنمارکیانو د دوهم  وزو. بیارکه دومره وویل چې زه خالص شوم او مړ شو.

ځیان په منډه د موټر څخه ووتل چې بم ښخونکي ومومي. عراقیانو ټوکر موټر پو

ساتلو له پاره  نو ډنمارکي پوځیان د خپلو ټپي ملګرو د يټوکر موټر سمبال کړ

عراقي په انځور اخیستلو پیل وکړي خو نورو عراقیانو د الس هلته ورغلل. یوه 

شي. د ګروپ مشر بیا په اشاره وښودل چې د ټولو ډنمارکیانو سرونه باید پری 

د ګروپ مشر بیارکه  مخابره وکړه خو د مرکز څخه یې ځواب تر السه نه کړي.

، ولې بیا یې هم د موټر څخه راویستي خو هغه مړ و ته ور وځغاستي او هغه یې

د عراقي پولیسو یو پایکپ موټرراورسیدي، مړی او  مصنوعي تنفس ورکړي.

د عراقیانو و یو روغتون ته د ډنمارکیانو ټپي سرتیري یي شاته ورواچول. پر الر 

امبوالنس راورسیدي. د نوموړی موټر افسر قومانده په الس کې واخیستل، بیارکه 

او ټپیان یي د انګریزانو د شیبا لوګ 
56۳

ډنمارکي  د مرکز روغتون ته یووړل. 

، ول شوي عراقیان په قهر او غوصه ووپوځیان د پیښې ځای ته والړل خو راټ

وځیان یي په ډبرو ویشتل. ډنمارکي پوځیان اړ شول چې هوایې ډزې ډنمارکي پ

وکړي تر څو راټول شوي خلک تیت شي. کله چې د بیارکه پالر ته ټوله کیسه 

د  وشول، هغه ځان پړ وګاڼه چې ولې یې بیارکه په کور کې تم نه کړای شو.

پالر  بیارکه پالر د زوی تر مړینې وروسته په سختو روحي ناروغیو اخته شو.
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یي پوځیانو ته وویل چې زه نه غواړم چې زما زوي په پوځي توګه خاورو ته 

وسپارل شي ځکه زه د عراق د جګړې د پیلیدو سره کلک مخالف وم او نه 

غواړم چې زما د کور پر شاوخوا پوځي یونیفورم ووینم. د بیارکه مور، کریستن 

او هره ورځ د بیارکه  هم سخته روحي ناروغه وه، ټوله ورځ یي په ژړا تیروله

قبر ته تلل، د روخصتیو په ورځو کې دوځله په ورځ کې قبر ته تلل، خوب یي 

نه درلودي. پسله څه مودي یي په وړکتون کې دوباره کار پیل کړي خو ناروغې 

زکال( یې مور د  ۲۰۰۸یې زیاته وه. د بیارکه تر مرګ دري کاله وروسته )

ارکه پالر وایي چې د بیارکه مور تر مرګ د بی زړه د دریدو په وجه مړه شوه.

( ځله د زوي قبر ته ورغلي وه. )ژ: که زموږ د میندو حالت ۱۰۹۰تر ورځي )

پرتله کوو، داسې میندې شته چې په یوه ورځ یې څو جنازې د کور څخه پورته 

شوی دي، نو حال به یې څه وي؟ د لویدیزو د پوځیانو د وحشتونو په جریان کې 

 سوځول شوی دي. زموږ د ولس چیغې نړۍ نه اوري.( د کور ټول غړي

د بیارکه مور، کریستن د زوي تر مړنې دري اونۍ وروسته د عامه پوهاوي له 

پاره ووتل او په دالیلو یي غوښتنه یي وکړه چې د ډنمارک حکومت باید د عراق 

زکال تر پایه راوباسي. د بیارکه پالر، جان کیرکه مند  ۲۰۰۵څخه سرتیري د 

ورکوي. لویدیزو مشرانو ولت په دالیلو نه پوهیدي چې ولې جګړې ته دوام د د

چې صدام حصین اټومي وسلې لري، په داسې حال کې چې دا رښتیا  لووټینګار ک

ګار کولو او نه وه. جان وایي چې د ډنمارک حکومت په جګړه کې پر ګډون ټین

د بیارکه پالر، چې صدام حصین یو ظالم دیکتاتور دي.  یوازنی دلیل یي دا و

جان ته پوښتنه دا وه چې: ایا ډنمارک دغه ډول بهرني سیاست ته دوام ورکوي 

 ؟سوریې باندې هم باید بریدونه وکړيچې پر لیبیا، برما، شمالي کوریا او 

)ژ: په خواشینی باید ووایم چې د ډنمارک او نورو لویدیزو هیوادونو سیاست د 

و دوام ورکوي. د دي ټکو تر لیکلو پوري امریکا په مشري د پراخ غوښتنی دي ا

د لیبیا مشر وژل شوي او لیبیا د تجزیي په حال کې ده، سوریه په اور کې سوځي، 

پر عراق د دوهم ځلي له پاره د اسمان څخه بمونه اوري، نور به ګورو چې څه 

 کیږي؟(

نوموړي وویل چې د ملل متحد سرمنشي، کوفي عنان هم وویل چې د عراق 

لل متحد د پریکړې پرته پیل شوی ده. نو ځکه د ډنمارک ګډون په جګړه د م

جګړه کې د حکومت غلطه پریکړه ده. نوموړی وایي: زه د حکومت په پریکړه 

 نه پوهیدم، اوس هم نه پوهیږم او هیڅوخت به ونه پوهیږم.
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چې نوم یي)په جګړه یو کال وروسته جان کیرکه مند یو کوچنی کتاب ولیکي 

، په کتاب کې نوموړی د یو کورنۍ غمجن حالت چې زوي یي کې وژل شوی( و

 ، او دالیل یی وړاندې کړی وود السه ورکړی دي، بیان کړی وپه جګړه کې 

د یې چې ډنمارکي سرتیري باید ژر د عراق څخه ویستل شي. نوموړی کتاب 

چې پر  ( کسانو څخه و۲۵. جان یو د هغو )( غړو ته ولیږي۱۷۹پارلمان ټولو )

م، اندریس فوک غاسموسن یي د جګړې د پیلیدو په خاطر عریضه صدراعظ

دوي زکال د اساسي قانون د کمیټې له خوا یې مالتړ وشوو.  ۲۰۰۳وکړه او د 

زکال د مارچ په میاشت کې د پارلمان پریکړه چې  ۲۰۰۳څرګنده کړه چې د 

ډنمارک د عراق په جګړه کې ګډون وکړي، د اساسي قانون او د خلکو د حقوقو 

سره په مخالف کې وګڼل. او دا یي هم اضافه کړه چې دغه پوځي برید د ملل 

 .. خو هیڅ وخت څوک محاکمه نه شوومتحد د امنیت د شورا پریکړه نه درلوده

د مارچ په میاشت کې موضوع رد  زکال ۲۰۱۰د ډنمارک سترې محکمې د 

توب کوي. چې پریکړه د اکثریت وه چې د ډیرو خلکو استازی کړل، دلیل یي دا و

سره د دي چې محکمې ومنل چې جان او کورنۍ یي ډیر څه د السه ورکړی 

کړې په اساس عراق ، کوم تاثیر ځکه نه لري چې زوی یي د پارلمان د پریدي

دي. نوموړي د پارلمان د پخوانی پریکړي او د ملل متحد د هغه ته لیږل شوی 

ویل چې دا دوسیه یوه وخت د فیصلې له مخې عراق ته تللی دي. د دولت وکیل و

سیاسي لوبه ده. یو بل څارنوال وویل چې سیاسي اختالف د عراق د جګړې په 

تړاو باید په محکمه کې فیصله نه شي. خو جان دالیل ویل چې د عراق په جګړه 

کې د ډنمارک ګډون باید د یوې بی پری محکمې له خوا وڅیړل او پریکړه 

یه به و نه ګټم خو دا یو چې دوس ورباندې وشي. جان وایي چې زه پوهیدلم

 د جګړې په اړوند خپل نظر ووایم. چې زه راووتلم چې و پرنسیپي حرکت

د جان نیوکې د عراق پر جګړه په رسنیو کې ډیر انعکاس وموندې چې د دفاع 

خو جان وایي چې  هم ډیره اغیزه وکړه.یې  وزارت کې د بیارکه پر انډیوالوپه 

 خه یو ډیر منفي لیک تر السه کړي.څ ما خپل د زوي د یوه ملګری

پر واقعیت بنا وه ځکه پر صدام حصین او چې جګړه  وپه لیک کې راغلي و

 ق برید وشو.عرا

چې د عراق په جګړه کې ژوند د السه ورکړي خو  بیارکه دوم سرتیري وو

زکال د اکټوبر په میاشت کې  ۲۰۰۵صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د 

ت پر خپله پریکړه والړ دي. صدراعظم په ټینګار سره ټینګار وکړي چې حکوم
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وویل چې ترهګر باید پرمختګ ونه کړی چې بیا په عراق کې نا ارامي رامینځته 

 کړي نو ځکه حکومت خپل سیاست ته دوام ورکوي.

. ځان مرګي زکال مرګوني او سخت کال و ۲۰۰۶ه د بهرنیو پوځونو له پار

او وژنې ورځني پیښې وي. د امریکا  ودنېونه، د الري پر سر د بمونو چابرید

یو څیړنیز مرکز 
564

تنو څخه په  ۳۰۰۰ومنل چې د مخالفو جنګیالیو شمیره د  

زکال د مخالفینو شمیره  ۲۰۰۶تنو ته زیاته شول او په  ۵۰۰۰زکال کې  ۲۰۰۴

  تنو ته ورسیدل. ۲۰۰۰۰و 

سرتیري د  کلن ۲۰بل کې ، د مارچ په میاشت ډنمارکیان هم تر بریدو الندې وو

ال هارتا سیمې ته نژدې د الري پر سر د بم چاودنې په پیښه کې ووژل شو. د 

سپټمبر په میاشت کې د یوې عادې ګزمې په وخت کې د از زوبایر سیمې ته 

( کلن کیم وادیم ۳۶نژدي یوه قوي چاودنه وشوه چې )
565

چې د الوتکو   

نژدي سخته جګړه ، ووژل شو. د اکټوبر په میاشت کې ال هارتا ته متخصص و

 سرتیري سخت ټپي او وروسته مړ شو.ونښته چې یو ډنمارکي 

پر ډنمارکي سرتیرو باندې بریدونه لوړې کچې ته ورسیدل. لومړی دري کاله د 

 ۲۰۰۶( ځلو تر برید الندې راتلي. د ۱۰ـ  ۵د )په میاشت کې ډنمارکیانو کمپ 

زکال د  ۲۰۰۷د  زکال د جون د میاشتي څخه بریدونه نور هم زیات شول چې

د ډنمارکیانو پر  ( بریدونه۷۵)په میاشت کې یاشتو کې په منځني ډول وړي په م

   کمپ باندې کیدل.

، په بدل کې ډنمارکي سرتیري د شپي له خوا د قوي ېبندي شو ګزمېد ورځي 

د لویو ښارونو څخه  ه وتل. ډنمارکي او انګریزي سرتیريڅراغونو سره په ګزم

نه په معمولي ډول د مخالفو جنګیالیو، قومي مشرانو، او د لیري ګرځیدل. ښارو

مجرمینو د ګروپونو په واسطه کنترول کیدل، همدغو پر بهرني سرتیرو بریدونه 

کول. ډنمارکي سرتیري د ال قورناه په ښار کې د سخت برید سره مخامخ شول 

ښار  د والیت د دغه مهمزکال د سپټمبر په میاشت کې  ۲۰۰۶د  دغه اساس نو په

ډنمارکي پوځیانو تالښ وکړي  ( اوسیدونکي درلودل، ووتل.۱۲۰۰۰۰څخه چې )

چې ښار ته ننوزي او هغه کسان ونیسي کوم چې د انګریزانو او ډنمارکیانو پر 
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پوځیانو بریدونه کوي. ولې دوي د ډزو، السي بمونو او راکټونو سره مخامخ 

ځونو پریکړه وکړه خو ډنمارکي پو ود نیکمرغه هیڅوک و نه وژل شو شول.

چې د ښار څخه ووزي. شپږ میاشتي وروسته بیا ډنمارکي پوځیانو تالښ وکړي 

ل قورنا ښار یي له السه چې ښار ته ننوزي خو بریالي نه شول مانا دا چې د ا

 .وتلي وو

ه جنوب کې یو بل لوي ښار د اکټوبر په میاشت کې د مهدي جنګیالیو د عراق پ

( ۸۰۰( اوسیدونکي درلودل، ونیوي. تقریباً )۷۵۰۰۰۰په نوم چې ) د امارا

. دغه ښار کوڅو کې ګزمه کول جنګیالیو چې تورې جامې یي اغوستي وي، په

وه خو وروسته عراقیانو  ست تر میاشتي پوري د انګریزانو د مسولیت سیمهد اګ

. د مهدي او بدر د جنګیالیو تر منځ د ښار پر نیولو سیالي وه خو شو ته تسلیم

شوه چې د بدر جنګیالیو د پولیسو په لیکو کې ډیره اغیزه درلوده نو ځکه څرګنده 

 د مهدي جنګیالیو ښار ورته پریښودي.

په ډنمارک کې د خلکو مالتړ د عراق د جګړې څخه په دومداره توګه لږیدي. د 

زکال د مني په موسم کې د ګالوف  ۲۰۰۴
566

د څیړنې له مخې په ډنمارک   

نمارکي سرتیرو وتل غوښتل، که چیري امنیتي کې ډیرکیو د عراق څخه د ډ

د بهرنیو پوځیانو په د عراق ډیرو خلکو  حاالت په عراق کې ژر ښه نه شي.

زکال د سپټمبر په میاشت کې د یوې څیړنې  ۲۰۰۶. د همدا غوښتنه درلودهتړاو 

( سلنه عراقیان د یو کال په جریان کې د بهرنیو ۷۱له مخې جوته شوه چې )

چې د  و( سلنه عراقیان په دی نظر و۵۳ه )غواړي. په ټولیزه توګځواکونو وتل 

ي. دوي ارزونه کوله چې د بهرني پوځیانو وتل، د عراق حکومت غښتلي کو

دي. یوازې هر پنځم  واکونو شتون د ګټې پر ځای زیان رسوونکيبهرنیو ځ

 چې بهرني ځواکونه په عراق کې ثبات ټینګوي. لووعراقي فکر ک

زکال د سپټمبر په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا  ۲۰۰۶په  عجیبه نه وه چې

د امریکا او نړیوالو ځواکونو »څارګرې ادارې د پټ راپور څخه داسې ولیکل: 

شتون په عراق کې د ترهګرې د زیاتوالې له پاره مرسته کړي ده، د دي پر ځای 

نو د په همدغه وخت کې ډیرو هیوادو «چې د ترهګری مخه یې ډب کړی وای.

امریکا د مالتړ او پوځي یووالي څخه الس واخیستي. په لویدیزه اروپاه کې 

ایټالیا  .لووچې د امریکا څخه یې مالتړ ک وو ډنمارک او انګلیستان هغه هیوادونه
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زکال تر پای ته رسیدو مخکی د عراق  ۲۰۰۶جوته کړه چې خپل پوځیان به د 

، غوښتل ریکا یوازنۍ مالتړی ووپا کې د امڅخه وباسی. پولنډ چې په ختیزه ار

 یي د عراق څخه پوځونه وباسي.

 ۲۰۰۵د د پورته دالیلو په رڼا کې سوسیال ډموکراټانو او کیڼ راډیکال ګوندونو 

زکال د جوالی تر  ۲۰۰۶چې ډنمارکي پوځیان باید د  لووتالښ کزکال څخه 

ي ، خو دوي بریالي نه شول، سره د دلومړی نیټې پورې د عراق څخه ووزي

چې صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د عراق حاالت ناخوښه وګڼل  خو د 

سرتیرو د ایستلو نیټه یي ځانګړی نه کړه. د ډنمارک صدراعظم د سرتیرو د 

په مالتړ درلودي او پاته کیدلو له پاره کوچنی اکثریت د ډنمارک د خلکو د ګوند 

 پورته کړي. چې زموږ د وتلو څخه کیدالی شي ترهګر ګټه دلیل هم دا و

امریکا او انګلیستان هم د ډنمارک په ډول د خلکو د پراخ مالتړ څخه په عراق 

. د واشنګټن پوست د څیړنې له د پاته کیدلو په تړاو برخمن نه ووکې د سرتیرو 

( سلنه امریکایانو غوښتل چې په عراق کې باید د امریکایي پوځیانو ۶۰مخې )

درو  ژر د دغو  .ون همدغه شان حال وږي، د انګلیستاعملیات پای ته ورسی

، تر مینځ یې بیلوالي راغي او جورج بوش د ومشرانو چې ډیر سره دوستان و

  عراق کورنۍ جګړې ته یوازې پاته شو.

زکال په وروستیو کې  ۲۰۰۶د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن د 

کړي چې په څو ځله په پټه د انګلیستان د صدراعظم، توني بلیر سره خبری و

 څه ډول پوځیان د عراق څخه وباسي.

د موضوع په تړاو تعقیبولي  مارک صدراعظم د امریکایانو هیجانې مباحثېد ډن

او نوموړی د امریکایي کمسیون د خبرداري څخه خبر شو چې د باکر هامیلټون 

کمسیون 
56۷

پر موضوع کار کوي تر څو یوه کړنالره تصویب کړي چې د   

کمسیون باید ري په تدریج سره د عراق څخه ووزي. سرتی ۱۴۰۰۰۰امریکا 

حاالت په عراق کې وارزوي. د کمسیون غړي د جمهوري غوښتونکو پخواني 

د بهرنیو چارو وزیر، جیمز بیکر 
56۸

او د ډموکراټانو څخه، لی همیلټون   
56۹
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پر وخت د جیمز بیکر سره په  ډنمارک صدراعظم د امریکا د لیدنې وو. د

ي خپل نظریات د ډنمارک صدراعظم ته وویل. صدراعظم تکزاس کې ولیدل. دو

دوي ماته د رپوټ د جوړولو د محتویاتو په اړوند معلومات راکړي. »وایي: 

وروسته موږ په ټلیفون کې هم خبري وکړی نو زه د رپوټ د محتویاتو څخه 

وپوهیدلم چې امریکایي پوځیان غواړي د عراق څخه ووزي نو عراقیان به په 

 «د امنیت مسولیت پر غاړه واخلي.تدریج سره 

په دغه جریان ک اندرس فوک غاسموسن او توني بلیر هم د سرتیرو د وتلو په 

 ول د عراق څخه خپل پوځیان وباسي؟ډاړوند خبري سره کولي چې په څه 

توني بلیر غوښتل چې خپل سرتیري د عراق څخه وباسي، دا چې د ډنمارکي 

د کولو نو د صدراعظم په نظر د ډنمارک پوځیانو د انګریزانو سره ګډ کار 

 پوځیانو وتل هم اړین ګڼل کیدل.

( نیټه په کوپنهاګن کې د ۲۸زکال د نوامبر پر )۲۰۰۶کله چې توني بلیر د 

ډنمارک د صدراعظم سره وکتل، دواړو مشرانو د عراق د جنوبي برخو د حاالتو 

 په هکله بحثونه وکړل.

ډه کې موږ دواړو د پوځیانو د وتلو د اندریس فوک غاسموسن وایي چې په غون

ممکنې ستراتیژي په تړاو پریکړه وکړه چې د باکرـ هیملټون د رپوټ د محتویاتو 

وه خو د تړون د موادو اعالنول د عامه پوهاوي له پاره همږغې  هسره برابر

 شولو چې تر اوس پوري د پریکړې د اعالنولو وخت نه دي.

. په ـ هیملټون رپوټ اعالن شو نیټه د باکر (۶وسته  د ډسمبر پر )څو ورځي ور

چې په عراق کې د بحراني حالت مخنیوي  ( مادې وې۷۹دغه دولتي رپوټ کې )

زموږ هیواد د بحث کولو وړتیا لري »: ود رپوټ په مقدمه کې راغلي و وکړي.

 «ځته کړي.چې د بحثونو محتوي به یوه سالمه پریکړه رامین

وینه کړی وه: که عراق دغه منفي جهت ته دوام کمسیون د یو ویجاړ حالت وړاند

ورکړي، شخړې به مخته والړی شي، شخړی به ګاونډیو هیوادونو ته سرایت 

وکړي، د شیعه او سني مسلمانانو تر مینځ نفاق او شخړي به په ټوله اسالمي 

ي او امریکا به م غښتلي کیدل وتروریز شي چې پایله به یې د خپرېنړۍ کې 

د دغو ټولو شخړو د مخنیوي له پاره یو عمده فکټور دا دي  کړي. خو کمزورې

 امریکا پوځونه د عراق څخه ووزي. دچې 
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د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي 
5۷۰

میلور د عراق د بهرنیو چارو د  

وزیر، هوشیار زیباري
5۷۱

او د صدراعظم، نوري المالکي   
5۷۲

سره د نوامبر    

ر ستي میلور وایي چې دواړو غوښتنه او ډسمبر په میاشتو کې وکتل. اوس پی

 نه باید د عراق څخه ووزي.ووکړه چې ډنمارکي پوځ

پیر ستي میولر وایي چې دوي )عراقیان( موږ ته اړتیا نه لري، ولې موږ باید په 

موږ په توپ » عراق کې پاته شو؟ خو باید ووایم چې دا زموږ غوښتنه هم وه: 

 «د لوبو مسولیت واخلي.لوبې وکړي نو اوس فکر کوو چې عراقیان 

زکال د کرمس تر جشن لږ مخکې صدراعظم، اندریس فوک  ۲۰۰۶په 

غاسموسن او د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر د صدراعظم په رسمي 

هستوګنځي 
5۷۳

. دوي د ډنمارکي سره ولیدل، خو دوي دوه په دوه وو کې  

ې د انګریزانو سرتیرو د راستیندو په تړاو خبري وکړي او پریکړه یي وکړه چ

ما صدراعظم ته وویل چې »د پالن سره به عمل وکړي. پیر ستي میولر وایي: 

زه یاد داشت اخلم او په جیب کې پټوم، هر څومره چې زیات کسان په پالن خبر 

 «شي هغومره سرتیرو ته د وتلو په وخت کې زیات خطر شته.

په خبرتیا یي ورسوو،  عامه تیار وو چې دد باکر هیمیلټون د مشورو مطابق  پالن 

امریکا په تاریخ  د .کړې ته مو انتظار کیښولسمشر جورج بوش پری یوازې د

ریکایانود ولسمشر جورج بوش ( سلنه ام۲۱چې یوازې ) کې لوموړی ځل و

نو ځکه د امریکیانو نفرت د جګړې سره، د  وجګړه ایزه پالن سره مالتړی و

اهسته هر څه د امریکایي پوځیانو د پوځیانو د ایستلو د پروسې سره مرسته وه. 

چې اندریس فوک غاسموسن او توني بلیر خپل  ایستلو د پروسې سره تړلي وو

اندریس فوک غاسموسن د نوی کال په ویناه کې  پټ پالن ورسره عیار کړی وو.

د جنوري په لومړی نیټه په بشپړ احتیاط داسې سیګنال ورکړي چې کیدای شي 

زکال داسې کال وي چې  ۲۰۰۷زه هیله لرم چې »:د جګړې لوری بدلون وکړي

عراقیان د عراق په جنوب کې وکوالی شي د امنیتي چارو مسولیت واخلي، 

ډنمارک او انګریزان به ګډ کار ورسره کوي. د عراقیانو له لوري د مسولیت د 

                                                           
5۷۰Per Stig Møller -  
5۷۱Hoshyar Zebari-  
5۷۲Maliki-Nouri al -  
5۷۳Marienborg -  
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لږ  اخیستلو سره سم به موږ ډنمارکیان او انګریزان د خپلو پوځیانو شمیر دومره

 «وي. د پوځي دندو سره همږغېکړو چې 

( نیټه جورج بوش و اندریس ۹د جنوري پر ). ونیول هجورج بوش د حل بله الر

فوک غاسموسن ته زنګ وواهه چې غواړي عراق چې کورنۍ جګړې ځپلی 

دي، نور پوځیان ور ولیږي. یوه ورځ وروسته جورج بوش د امریکا خلکو ته 

غواړم په تدریج سره د امریکایانو »یل: د تلویزیون له الری وینا وکړه او ویي و

( نور ۲۰۰۰۰پوځي قوت په عراق کې غښتلی کړم نو ځکه پالن لرم چې )

امنیتي حالت  تر څو د بغداد او انبار والیتونو امریکایي سرتیري عراق ته ولیږم

پریکړې د اندریس فوک غاسموسن او توني بلیر له  ج بوشد جور« قابو شي.

 دل.پاره غبرګونونه درلو

سره په  عدېوني بلیر د واندریس فوک غاسموسن وایي: دا پریکړه زما او د ت

او  اعالن وکړوولود سرتیرو د لږ. دا به عجیبه ښکاره شي چې موږ ټکر کې وه

ږ هم د په عیني وخت کې بوش د نورو پوځیانو د استولو هوډ کړیدي. نو مو

 .خپلې پریکړې اعالن وځنډوو

سره د وعدې څخه ډه ډه ونه کړه. صدراعظم وویل خو صدراعظم د توني بلیر 

چې موږ کوالی شو دلیل وړاندې کړو چې د عراق په جنوب کې حالت د هغو 

سیمو په پرتله چې د امریکایانو تر کنترول الندې دي، ارام دي. په همدې خاطر 

 پیل وکړو. موږ کوالی شو چې د پوځیانو په ایستلو

افغانستان  ه صورت کې موږ کوالی شوای چېد عراق څخه د پوځیانو د ایستلو پ

 ته نور پوځونه ولیږو.

زکال د ډسمبر  ۲۰۰۶وایي: د  د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن» 

د پوځیانو د شتون اړتیا په عراق او  دننه کې حکومت په په میاشت کې موږ د

چې موږ  افغانستان کې پرتله کړه. د بل لورې د امریکا د لورې جدي غوښتنه وه

په همدي خاطر په عراق کې د پوځیانو لږول  په افغانستان کې زیات څه وکړو.

 «داسې نه انګیریدل چې ګواکې موږ د نړیوال ایتالف څخه اوږه خالي کوو.

( نیټه د ۲۱زکال د فبوري په ) ۲۰۰۷توني بلیر او اندریس فوک غاسموسن د 

. وخت کې همدا کار وشوپه همدغه  خپلو پوځیانو د وتلو موضوع اعالن کړل.

جوړ کړ خو د انګلیستان صدراعظم و  د ډنمارک صدراعظم د رسنیو کنفرانس

پارلمان ته ویناه وکړه. د ډنمارک صدراعظم وویل چې ډنمارکي پوځي واحد باید 
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 ۷۱۰۰د اګست په میاشت کې د عراق څخه ووزي خو انګریزانو د خپلو ټولو 

سرتیري د عراق څخه وباسي  ۲۱۰۰اید سرتیرو څخه د وړی تر پای ته رسیدو ب

 چې دا به د ټولو انګریزي پوځیانو د وتلو پیل وي.

د ډسمبر په میاشت کې د ډنمارک د پوځ څارګرې ادارې 
5۷4

خبرداري ورکړی  

کې چور و چپاول، بریدونه او جرمونه د د بصرې په والیت کې عراق  چې د

ر دوو مشرانو هیڅ اغیزه زیاتیدو په حال کې دي. خو د حاالتو دغه خبردارې پ

  و نه کړه.

موږ ویلی نه دی چې »د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن وویل: 

یو ایډیال شرایط دي. ولې عراق باید د موجوده دندو غټه برخه پر غاړه واخلي، 

د دي له پاره چې په هیواد )عراق( کې ثبات راشي. دا به د عراق امنیتي ځواکونه 

پر ضد وجنګیږي او حالت داسې قابو کړي چې نظم برقراره  وي چې د ترهګرو

 «ونه ته د وتلو زمینه برابره شي.شي. په دغه صورت به نړیوال پوځ

چې په بصره کې شرایط هغه ډول  انګلستان په پارلمان کې دا ومنل توني بلیر د

نه دي چې زموږ غوښتنه وه. خو د دي خبري مانا دا ده چې د بصرې د تاریخ 

 نکي څپرکۍ به عراقیان ولیکي.اتلور

د ډنمارک صدراعظم و رسنیو ته وویل چې د ډنمارک او انګلیستان ګډه پریکړه 

منیت د ښه کولو له پاره یو ښه بنسټ جوړ کړی دی اد دي مانا لري چې موږ د 

د د عراق په ټولو جنوبي سیمو کې  کوالی شي چېچې عراقي امنیتي ځواکونه 

 خلي.امنیت مسولیت پر غاړه وا

صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن وویل چې حکومت انتظار درلودي چې 

سرتیري نور هلته  ۲۰۰ډنمارکي ځواکونه په افغانستان کې زیات کړی یانې 

 ۶۰۰تنو څخه  ۴۰۰ولیږي چې د ډنمارکي سرتیرو شمیره په افغانستان کې د 

ه افغانستان نوموړی وویل چې د عراق څخه د سرتیرو ایستل او پ تنو ته جګه شي.

 ي.ر جورج بوش د غوښتنې سره تړاو نه درلودشکې د پوځیانو زیاتول د ولسم

                                                           
5۷4FE -  
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د سوسیال ډموکراټانو د ګوند مشره هیله تورنینګ شیمیت 
5۷5

د صدراعظم د   

چې د خرابې جګړې )ژ:د عراق  امکان و اپریکړې څخه ډیره راضي وه. دلته د

ه( سره مرسته وشي. د جګړه( په بدل کې د ښې جګړې )ژ: د افغانستان جګړ

شک نه شته چې د ډنمارکي » سوسیال ډموکراټانو خپل خبري داسې تنظیم کړي: 

څخه ډیر ارزښت  پوځ مالتړ د افغانستان په جګړه کې د عراق د غلطې جګړې

چې موږپه ځانګړې توګه د افغانستان د جګړې په تړاو د  لري. همدغه علت و

چې بیا افغانستان د طالبانو او القاعده  ړلو د زیاتولو په اړوند بحثونه وکسرتیر

 «په منګلو کې ونه لویږي.

 لووسرتیرو د وتلو په تړاو سوچ نه کهیڅ سیاستوال د عراق د جنوب څخه د 

 یاغي جنګیالیو السونه تو لویدي. چې د وحشي

زکال د سپټمبر په میاشت کې انګریزي، ډنمارکي او عراقي پوځیانو  ۲۰۰۶د 

چې بصره د یاغیانو د منګلو څه وباسي. پوځیانو پنځه  وروستۍ تالښ وکړي

میاشتنې عملیات د سین بید 
5۷6

 ،سرتیرو ۵۰۰۰په نوم اعالن کړل. څه د پاسه  

عراقي پولیس د مخالفو جنګیالیو څخه پاکول تر څو چې مطمینه سیمه عراقي 

امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو دا عملیات د مخالفو جنګیالیو سره په مخامخ 

 ګړه پای ته ورسیدل چې په ډیرو حاالتو کې د پولیسو یوه برخه وه.ج

( نیټه یو شمیر کسانو د پولیسو په جامو کې د ډنمارکي او ۲۹د اکټوبر پر )

ودرولو.   ،( ژباړونکې په کښې سپاره وه۱۷انګلیسي ژباړونکو سرویس چې )

اقي پولیسو چې عر واډمی څخه وډنمارکي د پولیسو د اکژباړونکي د انګلیسي او 

ته یي تدریس کولو. ژباړونکي وتښتول شول او څو ساعته وروسته ویشتل شوي 

وموندل شول. وروسته د جنایي پولیسو د واحد 
5۷۷

مشر او شپږ د پولیسو   

 .شول ونیول ژباړونکو د نیولو او وژلو په تورافسران د 

چې د  ود ډسمبر په میاشت کې انګریزي پوځیانو ته معلومات ورکړل شو

( بندیان ۱۲۷پولیس، ) لیسو په مرکز کې دغه په فساد ککړلجماعت د پوا

زکال د کرسمس په ورځ د پولیسو پر دغه  ۲۰۰۶اعداموي. انګریزي پوځیانو د 

                                                           
5۷5Schmidt-Helle Thorning -  
5۷6Sinbid -  
5۷۷Serious crime Unit -  
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بدنام مرکز برید وکړي. د پولیسو او انګریزي پوځیانو تر مینځ جګړه ونښته په 

 شول.ن د پولیسو په مرکز کې ووژل شپږ وسلوال عراقیاکې پایله 

په یوه کوټه کې پوځیانو، زندان ونیوي، ویي لیدل چې زیات بندیان انګریزي 

. د زیاتو بندیانو پر بدن د شکنجو عالیم ښکاریدل. د بندیانو ځای شوي وو

. ځینو شوي وو لالسونه، پښې ټپي وي او ځینې بندیان پر پښو او ځنګنونو ویشت

 وودل. انګریزانو د پولیس، درلداغونه چې په سګریټو سوځول شوی وود اور 

چې څه کم یو کال  د پولیسو مرکز ومرکز د خاورو سره برابر کړي. دا هغه 

 .ندلو له پاره برید ورباندې کړی وومخکې انګریزانو د خپل دوو سرتیرو د مو

برید ستونزه حل نه کړه. په فساد ککړو پولیسو د شکنجو په تړاو معلوماتو دوام 

دوه  د پولیسو په مرکز کېلږ وه.  تو دقیقه کچه ډیرو زموږ د معلوماوموند ا

د  بندیان د برقي شکنجو په پایله کې مړه شوه خو هیچا ته سزا ورنه کړل شول.

 سین بید عملیاتو بهرني پوځیان ستړی کړل او د سرتیرو کمښت یي احساسولو.

( نیټه د سرتیرو ۱۷کله چې توني بلیر او اندریس فوک غاسموسن د فبوری پر )

کرشوي عملیات هم پای ته د ایستلو موضوع د عراق څخه اعالن کړل، پورته ذ

بیا خپل صعودي مسیر طی په بصره کې . راتلونکی میاشت بریدونو ورسیدلي و

 کولو.

ډنمارکي او انګریزي سرتیرو ډیر وختونه اړ ایستل کیدل چې کمپ ته راوګرځي، 

جګړه مارو د بریالیتوب  .ندې وال نوکوم چې په دومداره توګه د راکټونو تر بریدو

جشن ونیوي او پرته د کومې ستونزې یي په ښار کې د کسات اخیستلو او داخلي 

د شپې له خوا جګړه مارد پولیسو په جامو کې په ښار کې  جنګي عملیات کول.

 ژل یي.ګرځیدل، خپل سیاسي مخالفین یي نیول، شکنجې یي ورکولي او و

کې د ډنمارک د دفاع وزیر، سینو ګیده د اپریل د میاشتی په وروستیو 
5۷۸

عراق  

د دفاع وزیر  ولیدل.یی ته سفر وکړي او د عراق د دفاع د وزیر، عبدالقادر سره 

د ایکسترا د دفاع د وزیر سره  د ډنمارکي سرتیرو سره په کمپ کې ولیدل.
5۷۹

 

مجلي او د ډنمارکي دوم چینل
5۸۰
د دفاع وزیر او  ژورنالیستان ملګري وو.  

                                                           
5۷۸Søren Gade -  
5۷۹adetEkstra bl -  
5۸۰TV2 -  
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خوړي، په همدغه نو سره په کمپ کې وماښامني د خپلو پوځي مشرا ملګرو یي

ل شو. ټولو پروت وکړي. د تلویزیون ژورنالیست د دفاع وخت کې االرم وږغو

د وزیر سره په داسې حال کې چې د دفاع وزیر پروت وه، مرکه وکړه. کله چې 

 .وجوړ او روغ واالرم پای ته ورسیدي، ټول 

دغه »ن ګیده د ایکسترا مجلې ژورنالیست ته وویل: وروسته د دفاع وزیر، سوی

الت همدا دي چې حالت ډیر نا اراموونکي دي خو د ډنمارکي پوځیانو ورځنی ح

 «ژوند ورسره کوي.

( ځله االرم وږغول شوو. ۹، نه )د دفاع وزیر یوه ورځ په کمپ کې وکله چې 

 نه لګیدي.هیڅ راکټ پر کمپ و 

رو کمسیون راورسیدي، د پارلمان د بهرنیو چاکله چې د دفاع وزیر ډنمارک ته 

چې ما )د دفاع وزیر( ښکاري پوځیان عراق ته  ته یي پټ معلومات ورکړل

خو په همدغه شپه  ولیږل تر څو پرکمپ باندې د راکټونو د بریدونو مخه ونیسي.

دوهم چینل تلویزیون بربنډه کړه چې عراق ته ښکاري پوځیان لیږدول کیږي، 

یولند پوستن  ،سبا ورځ په ډنمارکي ورځپاڼه پههمدا موضوع 
5۸۱

خپره  کې  

  شوه.

د ښکاري پوځ مشر، هینریک فریس 
5۸۲

ورن شو چې موضوع یې رسوا ت  

 کړي ده.

په همدغه ډول مخالف جنګیالي خبر شول چې ښکاري پوځ عراق ته د راتلو په 

زموږ له پاره »د ښکاري پوځ مشر، هینریک فریس وویل:  حال کې دي.

شوه چې دنده په ښه توګه تر سره کړو او هم دا دنده ډیره خطرناکه  ستونزمنه

شوه او هم امنیتي حاالت د ډنمارکي سرتیرو له پاره د سخت ګواښ سره مخامخ 

تیر کوي. زه فکر نه کوم چې زموږ سرتیري به د دغه ډول حالت الیق وي. 

کړای  مو ولیدل چې پوځیان مو ووژل شول او دا ځل به هم خطرلږ نه کلونو

 «شو.

                                                           
5۸۱Jyllandsposten -  
5۸۲Herik H.Friis  -  
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مخالف جنګیالي په سیمه او کورونو کې شپه او ورځ وپلټي  ښکاري پوځیان باید

او ویي وژني کوم چې د ډنمارکي او انګریزي پوځیانو پر کمپ د 
5۸۳

راکټونه  

ځکه چې انتقال او استعمال یي  کوي. دغه راکټ د جګړه مارو خوښ ووفیر 

ل دغه راکټ په ډیره کوچني ساحه ډیر ارزانه وه. په همدا ډو ډیر ساده وه او هم

کې ځای پر ځای کیدالی شوای، جګړه مارو د کوڅو، سمندر او هر ځای څخه 

همدغه علت  فیر کوالی شواي. یو عیب یي درلودي چې دقیق ویشتل یي نه کول.

چې جګړه مارو د یو لوی هدف له پاره )لکه د پوځیانو کمپ( استعمالول. د  و

دغه بریدونه ودروي خو اوس ښکاري پوځیان  ښکاري پوځیانو دنده وه چې

 رسوا شول. 

د دفاع وزارت څیړنې پیل کړي چې هغه کس ومومي چې دغه پټ راز یې بربنډ 

کړي دي. پایله دا شوه چې په سلګونو کسان د تلویزیون د خپرونې څخه خبر 

ی شي دي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمسیون هم تر شک الندې وو چې کیدا

 .هغو دغه تور په کلکو ټکو رد کړلراز یي بربنډ کړي وي خو دغه پټ 

وکړه، ویي ویل: کله چې په  کله چې د ډنمارک د دفاع وزیر د عراق څخه لیدنه

 ډیر ترینګلي شي. وړی کې موږ خپل پوځیان وباسو، د عراق حاالت به نور هم

د واک خل کې په خواشینی باید ووایم چې دا جګړه په دا»نوموړی عالوه کړه: 

 ل الر ومومي.، خپله عراقیان باید د حوشو ځیر هکه ژور ورت نیولو په خاطر ده.

دوي باید خپله د مختلفو ګروپونو تر مینځ د اختالف ټکي لیري کړي او سره 

  «جوړ شي.

لیر لید ښه نه ښکاری دي. د راکټونو بریدونو پر کمپ دوام درلودي، سره د دي 

. مخالفو جنګیالیو د پولیسو یات پیل کړي ووښکاري پوځیانو عمل چې ډنمارکي

لویه برخه جوړول نو ځکه بهرنیو پوځیانو د کمپ څخه بهر ګزمې محدودي 

( نیټه د دفاع وزارت څارګرې ادارې د لومړي ۹زکال د مي په ) ۲۰۰۷کړي. د 

چې د  یکلځل له پاره د تهدیدونو د زیاتوالي په اړوند ارزونه وکړه او ویې ل

دا پرمختګ کوي. څارګرې ادارې حالت  کورنۍ جګړې پر لور عراق حاالت د

ځانګړې توګه په چې د قدرت جګړه په څه ډول د شیعه ګروپونو  ان کړلبیډول 
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د )سکیرې( 
5۸4
، صدر او د فادیال   

5۸5
جنبشونو ترمینخ زور اخیستی دی   

 چې د ډار چاپیلایر یي رامینځته کړی او وژنې کیږي.

د عراق په امنیتي جوړښت » : اسې یې بیان کړيیې هم دپولیسو حالت عراقي د 

سو کې ډیر زیات اثر او کې پولیس ډیر ضعیف او ناتوانه دي. جګړه مار په پولی

په همدغه علت یي د پولیسو جنګي قابلیت ډیر لږ کړی دي. څارکرې  رول لري،

لیسو کې ډیره اغیزه ادارې عاله کړل چې د ال صدر ډله ډیره وسله لري، په پو

 «ډیرې برخې یي په ولکه کې دي. و د بصرېلري ا

په عراق کې د ډنمارکي پوځیانو د وروستي پوځي واحد)نهم واحد( مشر، کیم 

پیټرسن 
5۸6

 هم پورته بیان تصدیق کړي. 

کیم پټرسن وایي چې د وتلو د پروسې په جریان کې د عراقي جګړه مارو لخوا 

بریدونو په مقابل کې د دي وشول.  کې پر موږ ډیر بریدونهتقریباً په ټولو سیمو 

چې ډنمارکي سرتیرو ځانونه ساتل نو د دي پر ځای چې په سیمه  وغبرګون دا و

کیم پیټرسن د وتلو د پروسې په رپوټ  .ګزمه وکړي، په کمپ کې به پراته وهکې 

د سیمو د خلکو سره د ډنمارکیانو اړیکې »کې په ډیپلوماټیکه ژبه داسې ولیکل: 

تون کې ډنمارکي پوځیان خپلې نه د دغه حالت په شخرابي شوی دي، همزما

 «پخوا په شان اجرأ کوالی نه شي. دندې د ورځنۍ

د صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن ویناوي چې د رسنیو سره یي کولي، د 

 و سره یي اوږه نه لګوله ځکه نوموړي د فبوري په میاشت کې په ټینګارواقعیتون

نیمې  يدو دي. حالت مخ پر ښه کیدوویل چې د عراق په جنوبي سیمو کې و

زکال د می په  ۲۰۰۷، په میاشتې مخکې د دي څخه چې موږ عراق پریږدو

په هغه برید کې ووژل یو بل سرتیري مو ووژل شو. دغه سرتیري  ( نیټه ۱۴)

برید یي پر ډنمارکي پوځیانو وکړي. دا  شو چې مخالفین خزه شوی وه او سخت

ډنمارکي  په .ږ د شتون په دوران کې شوی ووه زموډول بریدونه په لوړه کچ

پر بل او عراقیانو  چې اورونه شو یزون کې زموږ د پوځونو ټانک وښودلتلو

                                                           
5۸4SCIRI -  
5۸5Fadila -  
5۸6Kim B. Petersen -  
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م دا ډول یي د سرتیرو د پوځي خولیو پرشاوخوا نڅاه ګانې . او هورته نڅاه کول

 کولي.

( ډنمارکي او یو شمیر لیتوانیایي سرتیري د بصرې سهیل ۱۰۰یو سهار د وخته )

چې د وروستې ځل له پاره  ښار ته والړل. سرتیرو دنده درلودهورې د ال هارتا ل

درسي د بیا رغونې د پروژې څخه لیدنه وکړي او وګورې چې د درو ښوونځیو 

دا مخکې له دي چې عراقیانو ته یي وسپاري.  کوټې بیا رغول شوی دی که نه،

تر ډیرې اغیزې الندې  نګیالیویوه اسانه دنده نه وه ځکه دغه سیمه د مخالفو ج

 وه.

تنه  ۲۲و برخو )په هره برخه کې کله چې سیمې ته ورسیدل، سرتیري یې پر در

( وویشل شول چې پر پښو والړشي او د ښوونځیو څخه لیدنه وکړي. دوي د وو

چې کوم څوک  هاو پاملرنه یي کول د بغل سره په بشپړ احتیاط روان وودیوالونو 

کله چې دوي هلته ورسیدل، یو شمیر  ونه کړي.د بامونو د سرونو څخه ډزې 

سرتیرو پهره کوله او یو شمیر د درسي کوټو د لیدلو له پار ښوونځي ته ننوتل. 

د امنیت په خاطر دغه لیدنې باید څو دقیقي وخت نیوالی واي. ناڅاپه پر پهره 

کوونکو ډزې پیل شوی او یو سرتیري په مال کې وویشتل شوو. نوموړي هڅه 

والړ شي خو پر مځکه راپریوت. نوموړي ته نژدي سرتیري هڅه  وکړه چې

او  يوکړه چې لومړنۍ مرسته ورکړي تر څو وینې یي ودریږي. ډزو دوام وکړ

چې ځانونه پټ کړي. خو وروسته ډنمارکي  نورو سرتیرو هم تالښ کولو

سرتیري یو کور ته ننوتل. د ډنمارکي پوځ مشر په مخابره کې واوریدل چې یو 

د ډنمارکیانو پوځي دلګي په زري وسایطو کې د  ی سخت ټپي شوی دي.سرتیر

پیښې ځای ته حرکت وکړی، د پیښې د ځای څخه دوه سوه متره لیري ودریدل. 

. نور زیات سرتیري د الری پر سره پر ښخ شوی بم وختلمخکنی زري وسیله 

ی په زري وسیله کې ټپیان شول، د دلګي پاتي سرتیرو تالښ وکړي چې ټپي شو

ټپیانو ته لومړنۍ مرستې ورکړه  ټپیان د جنګیالیو د نورو ډزو څخه وژغوري.

شوي او د راډیو له الری څخه یي د انګریزي پوځیانو څخه ډاکټر او چورلکه 

 ان د پیښې د ځای څخه انتقال کړي.راوغوښتل چې ټپی

ځکه جنګیالیو  کې د کړکیو په ساتلو کې تالښ کولوډنمارکي پوځیانو په سراي 

په  حرکت وکړي او پر سراي یي ډزي کولي او السي بمونه یي ورغورځول.

کمپ کې مشرتابه پریکړه وکړه چې د پیښې ځای ته سرتیري او دري زري 

وسایط ولیږي خو په الر کې یوه زري وسیله د بم ښکار شول خو سرتیري ټپیان 



۳6۰ 
 

نه د کله چې انګریزي پوځو پوځیان اړ شول چې زري وسیله پریږدي. ،نه شول

پیښې سیمې ته ورسیدل، کالبند سرتیري یي خالص کړل. انګریزي پوځیانو 

تللو په وخت کې جګړه وکړه خو نور سرتیري یی ټپیان نه راکمپ ته د بیرته 

 شوه.

په روښانه »د ډنمارکي پوځ د قوماندې مرکز په خپله انترنیټې پاڼه کې ولیکل: 

ګړه ایزه تیاري شوی او بشپړ جتوګه باید ووایو چې عراقي جنګیالي ښه تنظیم 

 «یي درلودي.

زکال د اګست په میاشت کې ډنمارکي پوځیان ډنمارک ته راستون شول.  ۲۰۰۷د 

( سرتیري د څلورو کالو په اوږدو ۱۹( سرتیري په جګړه کې وژل شوی، )۷)

ګیالیو په خو بیا هم مخالفو جن عراق په جنوب کې سخت ټپیان شوي ووکې د 

د پوځ د عملیاتو د قوماندې د مرکز مشر، پاول  ي.درلود سیمه کې بشپړ واک

کیارسکوو 
5۸۷

د پوځ د ایستلو په وخت کې وویل چې موږ د مسولیت څخه نه  

 تښتوو.

نوموړي وایي کله چې زموږ پوځیان د بصري په ساحه کې وه، ډیر څه پیښ 

 . ا زموږ د پوځیانو د چوپړ نتایج ووشول چې ښکاره ښې پایلې یي درلودي. د

ولې باید په خواشینۍ سره ووایم چې دغه سیمه د امنیت د لحاظه ډیر کار ته اړتیا 

. د امنیت موضوع زما د بشپړې پاملرنې وړ ده خو زه باور لرم چې عراقیان لري

 په راتلونکې کې د دندو تر عهدې وتالی شي.

د عراق په جنوب د  د ډنمارکیانو سرتیرو د وتلو څخه څو میاشتي وروسته 

په سیمه کې حاالت ډیر کړکیچن شول. کله چې وروسته انګریزان هم د  بصرې

عراق څخه ووتل، نو ایران په عراق کې شیعه مسلمانانو ته وسلې ورکړي تر 

څو په سیمه کې اغیزه ولري. د دغو السوهنو پایلې د عراق د نوي صدراعظم 

 براهیم الالمالکي د اه ډیرې ستونزې رامینځته کړي، نورنور المالکي له پار

جعفري پر ځای صدراعظم شو. نوموړي د امریکایي پوځونو د لوي قوماندان 

 جنرال پیتریوس
5۸۸

 سره پالن جوړ کړي. 
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زکال د مارچ په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په مالتړ، عراقي  ۲۰۰۸د 

پوځیان د بصرې سیمې ته ننوتل. مخالفینو سخت مقاومت وکړي خو نورالمالکي 

. تر دوو میاشتو وروسته ( عراقي پوځیان لیږلي وو۳۰۰۰۰ره )پاد عملیاتو له 

شیعه جنګیالي ډیر کمزوري شول. ستونزي بیا هم ډیرې وي خو سیمه د عراقي 

 پوځ تر کنترول الندې وه.

 پوځیانو د تالښونو پایله نه وه. دا د انګریزانو او ډنمارکي

ر یسپر هیلسیو شد پوځ عمومي م
5۸۹

باید ووایم چې د اوس وایی: په خواشینۍ  

ډنمارکي او انګریزي پوځیانو محاربوي فعالیتونو پایلې د سیاسي پالن مطابق تر 

  سره نه شوي.

هغه پالن چې موږ ورپسي تللي وو، ورته  زه دا عملیات څرګنده بریالي نه ګڼم،

، د دي يونه رسیدلو. کله چې موږ عراق پریښودي، د عملیاتو بڼې بدلون وموند

د عراقیانو سره مرسته وکړو، په بدل کې مو د خپلو سرتیرو  پر ځای چې موږ

 امنیت ته ډیره پاملرنه کوله.

یسپر هیلسیو وایي چې زه ښه خبر یم چې زموږ سیاستوال وایي چې موږ پوځیانو 

خپله دنده په ښه توګه تر سره کړه او عراقیان زموږ تر وتلو وروسته د دي توان 

ډیره کې خلي خو پوځیانو په خپل مینځ لري چې د امنیت چارې پر غاړه وا

ونه  ه یوازې سره د امنیت د دندې تر عهدېچې عراقیان به پ هاندیښنه درلود

 وتالی شي.

نوموړي د مثبت لید لورې څخه وایي چې د عراق امنیتي چارواکي پرته د 

 ډنمارکي او انګریزي پوځونو د مرستې څخه عملیات تر سره کوالی شي.

. دا مهمه نه وی چې په عراق کې نور هم ډیر مخته والړ شوموږ نه شوای کوال

وه چې موږ څه په الس راتلل خو موږ پر ړنده الر مخته تللو. انګریزانو هم 

پر سړکونو څومره  ا مهمه نه وه چې انګریزانو د بصرېعیني حالت درلودي. د

 ګزمې کړی واي او څو ځله یې د والي او پولیسو د مشرانو سسره غونډې کړی

وای، خو پرمختګ نه تر سترګو کیدي. همزمانه نا ارامیو زور اخیستي. زموږ 

دنده څه وه؟ نوموړی وایي چې موږ باید خپل پوځیان یوې خطرناکې سیمې ته 

                                                           
5۸۹Jesper Helsø -  
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لیږلي واي او په هدف پسي ګرځیدلي واي خو موږ په خپل وروستي ټولګیو 

 ی. پوځیانو دا کار نه شو تر سره کوال

پوځ له پاره هغه لید لوري پرانیستۍ چې په افغانستان  د عراق عملیات زموږ د

)هلمند( کې مو ګټه ورڅخه واخیستله. )ژ: زه نه پوهیږم چې د ډنمارکي پوځ 

مشر ولې د هلمند په عملیاتو ویاړ کوي، په همدغه کتاب کې دوي خپله اعتراف 

. د هلمند خلک وږکانو په ډول په غارونو کې پټ ووکوي چې د ډار څخه د م

 ه قضاوت کوالی شي(.ښ

د هلمند د امنیت  نوموړی عالوه کوي چې تر عراق وروسته زه باوري وم چې

 چاره کوالی شو.

، زموږ ټول الرښوونکي په عراق کې دلګي وکله چې موږ د عراق څخه وتلو

 .واو یا هم د یو پوځي واحد مشران ومشران 

ن ته د پوځونو انستاد بهرنیو چارو وزیر، پیر سیتي میلور ته د عراق څخه افغ

موږ دا احساس »چې نوموړي یي اوس داسې بیانوي: بدلول منطقي کار و

درلودي، هغه څه چې موږ په عراق کې باید کړی وای، هغه مو وکړل. خو 

موخه دا نه وه چې ډنمارک د امریکا او ناټو د اجازې پرته ونه خوځیږي. موږ 

 طه و افغانستان ته انتقال کړل.، یوازې مو درنه نقههیڅ راز اندیښنه نه درلود
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 اتم څپرکۍ

 

 ( زکال۲۰۱۲ـ  ۲۰۱۱هيره شوی جګړه د )
یو شمیر طالبانو د مال برادر په مشرتوب ( نیټه: ۵زکال د ډسمبر ) ۲۰۰۱د 

وغوښتل چې حامد کرزي د ولسمشر په توګه ومنئ. وړاندیز د امریکا او شمالي 

 مله رد کړل شو.ټلوالې د فشار له ا

 ازاد شو او طالبانو جګړه وبایلل.( نیټه: کندهار ۷کال د ډسمبر )ز ۲۰۰۱د 

( زکلونه: کرزي دوه پخواني جګړه ماران او خپل شخصي  ۲۰۰۵ـ  ۲۰۰۲)

دوستان د کندهار او هلمند د والیتونو د والیانو په توګه مقرر کړل. په را وروسته 

ناوړه ګټه اخیستنه خه کلنو کې ادارې فساد، د نشه ای توکو کار وبار او د واک څ

 پراخه شوه.

زکال پسرلی: مالعمر د کویټې شورا جوړه کړه چې د طالبانو مشرتوب  ۲۰۰۲د 

به کوي. کله چې حامد کرزي د مالبرادر وړاندیز رد کړی نو هغه او د هغه 

 د طالبانو د لیکو سره یوځای شوه.مالتړي دوباره 

لماني سرتیري و دوه ازکال د مارچ شپږمه: هغه وخت دري ډنمارکي ا۲۰۰۳د 

خو ورباندې  ووژل شول کله چې دوې پخواني روسي توغندي خنثی کولې

 .اودیدلېوچ

زکال د ډسمبر دوهمه: د ډنمارک پارلمان پریکړه وکړه چې نور  ۲۰۰۳د 

 ( تنو ته ورسیده.۱۰۰ټوله شمیره )سرتیري هم کابل ته ولیږي. د سرتیرو 

( ۴۰پارلمان بیا پریکړه وکړه چې )(: د ډنمارک ۲۵زکال د نوامبر ) ۲۰۰۴د 

 تیري باید فیض اباد ته ولیږل شي.نور سر

 

زکال وړی: د امریکا د نشه ای توکو کارپوهانو د هلمند د والي،  ۲۰۰۵د 

 ( ټنه نشه ای توکي وموندل.۴۰کې )شیرمحمد اخندزاده د لښکرګاه په کور 
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(: ډنمارکي پیټر یربین ۱۸زکال د سپټمبر ) ۲۰۰۵د 
5۹۰

د  ل څخه د ټاکنود کاب 

 څارنې مشرتوب په غاړه درلودي.

زکال د ډسمبر میاشت: ولسمشر حامد کرزي اړ ایستل شو چې د هلمند  ۲۰۰۵د 

 والي مال شیرمحمد اخندزاده د دندې څخه ګوښه کړي.

( نیټه  په رسمي سفر ۲۶په )زکال د فبوري  ۲۰۰۳کله چې حامد کرزي د 

ه مالومیدي. د افغانستان د لنډ مهالې واشنګټن ته ورسیدي، یو خوشاله سړي ن

عیني ورځ د ولسمشر اندیښنه په قهر بدله  ادارې ولسمشر اندیښنه درلوده او په

 شوه.

د نړۍ پاملرنه پوره نیم کال د صدام حصین او عراق لوری ته وه او د امریکا د 

صدام حصین راتلونکي . جګړې د پیل موده د صدام پر ضد هره ورځ نژدي کیدل

ن ولسمشر، حامد کرزي نه وه اندیښمن کړي. د ولسمشر حامد کرزي اندیښنه افغا

جګړه ځپلی افغانستان به د عراق د جګړې په پیل  ،دا وه چې د نوموړی هیواد

 کیدوهیر شي.

چې د  د حامد کرزي له پاره هغه چانس و د ولسمشر جورج بوش سره لیدنه

ه د دي چې د امریکا او افغانستان حاالت جورج بوش ته ور په زړه کړي. سر

البان ( میاشتي مخکی ط۱۴لویدیزو هیوادونو په مشري د شمالي ټلوالي په ګډون )

، خو بیا هم د ولسمشر کرزي د واک ساحه د دولتي واک څخه شړل شوی وو

. ر حامد کرزي ډیر اغیزناکه مقام وولسمش تر کابل د ښاروال مقامد  محدوده وه.

د ».مشر کرزي د کابل ښاروال نومولي وکایانو ولس)ژ: دا هغه کیسه ده چې امری

ابو شي ځکه لویه ستونزه دا وه چې جګړه مار ک. «(حامد کرزي د وینا څخه

غوښتل، ځکه د والیتونو خلکو هیڅوخت په خپله خوښي دوي د واک لویه برخه 

 د کابل اداره نه منل.

د نړۍ ډیرو لویدیز مشران په پورته ستونزه نه پوهیدل. ولسمشر حامد کرزي 

هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړۍ د مهمو سیاسي مشرانو سره یی لیدنې او 

نظر ولسمشر حامد کرزي د خلکو اتل ښکاری دي.  په وکتنې وکړي. د نړیوال

ې حامد کرزي موډرن پښتون، ارام، کونډی ږیره او په شپږو ژبو پوهیدي چ

                                                           
5۹۰Peter Erben -  
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( کلن، ښایسته کالي چې ۴۵. حامد کرزي )مهمې ژبې انګریزي او فرانسوي وې

 .، اغوستلد پرمختللي انسان نښې درلودې

 «ګوچی»د ایټالیا د ډیزاین د مشهورې کمپنۍ 
5۹۱

ز کال د  ۲۰۰۲مشر په   

یش کې، حامد کرزي د نړۍ ښایسته ترینه سړی ایټالیا د میالن د ښار په نما

 .معرفي کړي

ې بڼې په کښې د موډ کارپوه د حامد کرزي جامې چې اروپایي او اسیایي دواړ

امو کارپوه وایي چې د حامد کرزي د جامو نه ، ښایسته وبللي. د جنغښتي دي

عالوه د قره قل پوست، نوره هم ښکال ور زیاته کړي ده. د بی بی ثی 
5۹۲

 

 د جامو په تړاو ورته نظر درلودي.تلویزیونې چینل هم د کرزي 

حامد  .ریوان ووکې د ستونزو سره الس او ګخو دنړۍ ښایسته سړۍ په واشنګټن 

کرزي ته خبرداری ورکړل شو چې نوموړی ته د کانګرس په غونډه کې د نړۍ 

د ډیر لوړ مشر په سترګه نه کتل کیږي. په نورمال ډول د بهرنیو دولتي مشرانو 

 د کاپیټول هیل په زرینه ښایسته کوټه، او د امریکایي سیاستوالو تر مینځ غونډې 

 ۱۱۶س ـ 
5۹۳

ه کې د نړۍ د دولتو مشران د امریکایي په دغه کوټ کې کیږي. 

سیاستوالو سره په شخصي ډول د نوموړې کوټې پر ښکلی ډیکور شوی میز لږ 

څه خوري او ځان تازه کوي. په دغه کوټه کې د منني مراتب او شخصي نظرونه 

 پرته له دي چې رسنۍ شتون ولري او یا یادشت واخیستل شي، سره تبادله کیږي.

څه وشول. د سنا د بهرنیو چارو د کمسیون تجربه لرونکی  په هغه وخت کې بل 

سناتور، ریچارد لوګر 
5۹4

وویل چې دغه تعامل باید مات شي. ولسمشر کرزي  

کوټه  ۱۱۹د غونډو په ته د سنا د بهرنیو اړیکو کمسیون 
5۹5

کې ښه راغالست  

)ژ: دا هغه ودانۍ ده چې امریکایي سناتوران غونډې کوي خو دغه کوټه ووایه. 

 نړۍ د دوهمې درجې دولتي مشرانو د ښه راغالست له پاره ده.( د 

                                                           
5۹۱Gucci -  
5۹۲BBC -  
5۹۳116-Capitol Hill, S -  
5۹4Richard G. Lugar -  
5۹5enbygningenDirs -  
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مشر سناتور د حامد کرزي سره وږغیدي او ورته ویي ویل چې کیدالی شي، 

 افغانستان د لویدیزو د اجنډا څخه لیري شي.

 حامد کرزي ته وویل: ،د واشنګټن پوست د معلوماتو له مخې مشر سناتور، لوګر

اد د ډیرو چیلینجونو سره مخامخ دي او په دی د دي خاطره چې ستاسو هیو»

نو زه فکر کوم چې  امریکا له پاره ډیر ارزښت لري. سي هیواد داخاطر چې ست

موږ باید د بهرنیو اړیکو د کمسیون عادي تشریفات لیري کړو نو ځکه غونډه به 

 «په علني توګه دایره کړو.

ر حامد کرزي ته مشر سناتور، لوګر دوې اونۍ مخکې په یو لیک کې ولسمش

چې په طبعي توګه د سنا د غونډې یو دودیز تحقیقات )پوښتنې( نه دي  کلي ولی

بلکې یوه غونډه ده چې امریکایي سیاسیون ورته رابلل شوی دي. مشر سناتور 

حامد کرزي ته اطمینان ورکړي چې د غونډې پورتنۍ کوټه او د میز ډیکوریشن 

ژبه به داسې څرګنده کړي چې د افغانستان ت وي او د سیاستوالو د پوښتنو سبه در

ولسمشر مخاطب دی نه دا چې د افغانستان یو لوړی چارواکی چې په ستونزو 

 کې

 راګیر دي، حضور لري. 

( نیټه نوموړی کوټې عادی بڼه درلوده او ۲۶زکال د فبوری په ) ۲۰۰۳مګر د 

و په هر څه ګډوډ شول. په داسې حال کې چې حامد کرزي یي د شاهدي ورکول

، د حامد کرزي د ناستی ځای داسې موقعیت و پر ځای کښینولی وډول د پوښتن

او داسې انګیرل کیدل چې حامد  لودي چې د کمسیون غړي لوړ ناست وودر

ن غړو ته لوړ ګوري. د دغو خبرو جریان د وکرزي د درناوی په توګه د کمسی

سناتورانو ټولې  داسې ښکاریدل چې تلویزیونې شبکې له الرې په نیغه خپریدي.

. د کرزي څخه پوښتنې د هر د خبرو پیل ډیر سخت و وعدې هیري کړي وي.

سبا ورځ  .ان ټیټ احساس کړ او سخت په قهر ولوری   پیل شوی. کرزي ځ

حامد کرزي سپینې ماڼۍ ته وبلل شو خو د حامد کرزي اندیښنه لیري شوی نه 

د افغانانو  رته وکړي.وه، امریکایانو د بلې نوی لویې جګړې د پیل خبري و

غوښتنه د امریکایانو څخه دا وه چې نوره مرسته باید وکړي چې په افغانستان 

 کې ثبات او سوله ټینګه شي.
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یوازنۍ غوښتنه  جورج بوش حامد کرزي ته اطمینان ورکړي چې د امریکایانو

داده چې د افغانانو ژوند بهتره شي. خو د امریکا ولسمشر د عراق د جګړې د 

 کړي چې افغانستان به هیر نه شي. کیدو سره هیڅ ډول ضمانت ور نهپیل 

په لومړی چې د افغانستان جګړه ورته هیریدونکي وه.  دا یوازې واشنګټن نه و

نستان د پرمختګ سره عالقه مرحله کې رسنیو او ډنمارکي سیاستوالو د افغا

چې هیواد و وروسته واوریدل ن. کله چې ډنمارکیانو د جګړو تر څو کلوشکیدل

د طالبانو د واک څخه ازاد شوی دي، د کابل د چاپیلایر ډیر تاثیرناکه انځورونه 

یي ولیدل یاني د نویو ښوونځیو پیل، دوکانونه )هټي(، تلویزیون، موزیک او په 

کوڅو کې د زده کوونکو )هلکان او نجونې( د ښوونځیو په جامو کې تللي. 

انستان الس ته چانس ورغي او د ډنمارک او نورې نړۍ فکر وکړي چې د افغ

چانس څخه یي ښه ګټه پورته کړه. لویدیز هیوادونه د کلیو او لیري پرتو سیمو د 

 .ختګونو څخه لږ یا هیڅ خبر نه ووپرم

د پخوانیو پیژندل شوو جګړه مارو د واک د ډیریدو څخه د خلکو په کابل کې 

کې د امریکایانو سره  شکایتونه زیاتیدل، کوم چې د طالبانو په له مینځه وړلو

یو داسې  .توګه امریکایانو واک ته رسولي وو مرسته کړي وه او د شکرانې په

چې وسلوال جګړه مار یي بیرته پر ځای کښینولي  وقوي مقاومت رامینځته نه شو

او   کې د جګړه مارو څخه شکایتونه ووواي. یوازې د روڼ اندو په چاپیلایر

خو د روڼ اندو دغې وړی حلقي ونه کړای شوای ارامه احساسول،  ځانونه یي نا

چې د لویدیز پلوي تر السه کړي. د لویدیزو هیوادونو، د ډنمارک سیاستوالو او 

سلوالو جګړه مارانو رسنیو هم دا روښانه نه کړه چې حامد کرزي څومره واک و

 ته ورکړی دي.

په اجندا ځل بیا د ورځي ( نیټې څخه افغانستان یو ۶زکال د مارچ د ) ۲۰۰۲د 

یو ډنمارکي پوځي ګروپ چې د جرمانانو تر مشرتابه الندې د کابل  و.کې هیر ش

څخه بهر د شوروی اتحاد د پخوانیو دوو راکټونو د خنثی کولو له پاره کار کولو. 

راکټونو انفجار وکړي ، دوه جرمنان او دري ډنمارکیان یي ووژل، خو دري 

، ود ډنمارکیانو لوی ځاني تلفات و ېډنمارکیان ټپیان شول. دا په نوي عصر ک

خو د ډنمارک صدراعظم، اندریس فوک غاسموسن وویل چې دغه پیښه نه شی 

ا سرتیري د هغو کوالی چې د ډنمارکیانو مرستې د افغانستان سره ودروي. د

چې دوي میاشتي مخکې د ډنمارک د پارلمان د رایو په  سلو سرتیرو څخه وو

دغه سرتیرو د ملل متحد په غوښتنه او موافقه د  .افغانستان ته تللي وواتفاق 
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ایساف 
5۹6

سرتیرو دنده درلوده چې په تدریج سره  په چوکاټ کې دنده درلوده. 

 ړي چې په ټول هیواد کې واک ولري.د افغانستان د مشرانو سره مرسته وک

د پیښې یوه ورځ وروسته د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمسیون ته خبر ورکړل شو 

ه په افغانستان کې د ډنمارک سرتیري د ورځپانې د پاڼو څخه ورک خو وروست

 وام ورکړی چې حکومت پیاوړی کړي. شول او افغان حکومت تالښ ته د

، د ملل متحد ادارې او نورو لویدیز پوځیان په افغانستان کې وویوازي څو زره 

ره ره سسازمانونو په جدي توګه د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له پا

د طالبانو د سقوط په لومړی  پریکړې وکړي. چې جوړونکي نه وو کښینستلی

کال کې ناټو ځانګړی رول و نه لوباوه. څو هیوادونو یو شمیر پوځي ځواکونه د 

نه مشري ایساف په واک کې ورکړل، چې په نوبت سره یي ګډون کونکو هیوادو

د دغې درندې دندې  . مګر تر یو نیم کال وروسته هیڅ هیواد نه غوښتل چېکول

 په افغانستان کې پر غاړه واخلي. مسولیت

( نیټه ناټو د ایساف مشري ۱۱زکال د اګست پر ) ۲۰۰۳چې د  همدغه دلیل و

( سرتیري یي درلودل. کاناډا ډیر سرتیري ورکړل ۵۰۰۰پر غاړه واخیستل چې )

وځونو او المان هم زیات پوځونه درلودل. ناټو پرته د کوم اقدام په کراره د پ

په افغانستان کې دنده تر سره کول د هغو عملیاتو سره چې موږ په  مشري کول.

 سره اشنا وو، ډیر توپیر درلودي. اروپاه کې ور

په پیل کې د ایساف دنده دا وه چې د کابل د ښار امنیت ونیسي تر څو ولسمشر 

وکوالی شي چې دندې ته والړ او راشي پرته د دي چې انفجار ورکړل شي، د 

پور شي، زموږ مخته ډیرې دندې دي له پاره چې د حکومت واک ټول هیواد ته خ

بالکان  ،وي. افغانستان پرتې
5۹۷

چې ناټو وروستې پوځي عملیات په  نه و  

کوسوو
5۹۸

کې وکړه. افغانستان ډیر جګ غرونه چې ورڅخه تیریدنه ډیره    

 او صعب العبور الرې لري. وه ستونزمنه

                                                           
5۹6ISAF= International Security Assitance Force -  
5۹۷Balkan -  
5۹۸Kosovo -  
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منیتي اصطالح نیټې د ترهګریز برید څخه وروسته ا (۱۱د بل لوري د سپټمبر د )

څخه د نړیوال تروریزم دفاع پاملرنه د یوې سیمې د . یاني ژور بدلون موندلي و

 مرکزي اداره کې داسې کسان ناست وودناټو په  څخه و دفاع ته بدله شوی وه.

چې فکر یی کولو چې د افغانستان جګړه د نجات یو واښکی )تناب( دي چې د 

جګړې پر ضد پخواني مالتړو هیوادونو ته د برلین د دیوال او د ختیز  سړې

بالک تر نړیدولو وروسته نوی خبرتیا ورکول کیږی خو په عیني وخت کې 

چې د مسکو تهدید د هیریدولو په حال کې دي چې  يختیزو هیوادونو ډار درلود

یوادونو . د ناټو د غړو هافظه کارانو( همږغي ور سره درلودلځان ساتو )مح

ویاند، مارک الیتی 
5۹۹

، وایي چې ما د ناټو د عمومي منشي مشاور هم و چې 

وموړی وایي چې داسې یو نکومه ځانګړی عالقه مندي نه را په زړه کیږي. 

چې د ناټو غړي د بیړې څخه پر مځکه لویدلي وی خو دا چیغې یي  حالت نه و

ه وی بلکې ي نوهلي چې وروستۍ مخکښ یو بایلونکي دي. د دوي پښۍ چابک

 پښې یي ور پسي څکیدلي.

زکال کې د کوسوو په ارام هیواد  ۲۰۰۳د پرسونل کمښت ټولو ته څرګند وو. په 

خو په  یو سرتیري هلته ځای پر ځای شوی و( تنو له پاره ۴۸کې د هرو )

 .ه پاره یو پوځي ځای پر ځای شوی و( افغانانو ل۵۳۸۰افغانستان کې د هرو )

وه چې په ټولیزه توګه د افغانستان له پاره کوم کاري پالن شتون تر ټولو بده ال دا 

او کوم پالن یي پر مخ نه بوتلو. اوس  ناټو هیڅ ستراتیژي نه درلودل .ينه درلود

اصلي ستراتیزي کمښت د  د ناټو او ډنمارک مشرتابه دواړه دا مني چې د یوې

د ناټو د  ووتل.چې د بریدونو لړی په اهسته ډول د کنترول څخه  دي سبب شول

ې او له مینځه شتون لومړی کال په افغانستان کې عبث تیر شو. طالبان د تجزی

. په دغه کال کې ناټو او امریکایانو د امکاناتو څخه هیڅ وړلو په حالت کې وو

ګټه پورته نه کړه چې د یو منظم او بریالي پالن د عملي کولو له پاره مناسب 

  اقدام وکړي.

جمی شیا 
6۰۰

ناټو د عمومي د  ،لووډول په مرکزې برخه کې کار کک په د مار 

ه توګه د ناټو په شورا کې مقرر د غړو هیوادو د سفیر پ منشي سیاسي مشاور،

                                                           
5۹۹Mark Laity -  
6۰۰Jamie Shea -  
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زکال را په زړه کړي په څرګند ډول  ۲۰۰۳، هغه اوس وایي که سړي بیرته و

 پریمانه کمبودی وي. 

چې مخکې تر ارزونې  نوموړی وایي چې ټوله ستونزه په دغه عملیاتو کې دا وه

اتو په افغانستان ته پوځونه واستول شول. جامی شیا وایي چې په بدل کې د عملی

، ناټو هغه وخت پالن جوړ کړي کله چې پوځ مخکې ېجریان کې زده کړې کید

ړاندې سړی کوالی شي چې دالیل و .وشوی وال د ستونزو سره الس او ګریوان 

غسي وشول. جامی شیا وایي چې زه چې همد کړی چې دغه عملي امکانات وو

فکر کوم چې دا ډول درسته نه وه. دا اړینه وه چې پالن جوړ شوی وای خو 

 کیدای شوای د عیني واقعیتو سره د عملیاتو په جریان کې عیار شوی واي.

یسپر هیلسیو د پورته وینا سره همږغي دي.  ،د هغه وخت د ډنمارکي فوځ مشر

څوخت د ښکیلو هیوادونو داسې ګډه غونډه او تفاهم د ناټو په پوځي کمیټه کې هی

زمنه دنده ولري. د ډنمارک نچې په افغانستان کې به پوځیان څومره ستو وو نه شو

د پوځ مشر، یسپر هیلسیو وایي چې ما ته هیڅوخت داسې دقیق پالن رانکړل شو 

نده ایا د چې  زه وپوهیږم، ناټو په افغانستان کې کومو موخو ته رسیدل غواړي.

ده د افغانستان ډموکراتیزه دا وه چې بیرته طالبان واک تر السه نه کړي؟ او که دن

؟ او که داسې وه چې موږ ټوله پاملرنه وکړو چې څومره ښه ډموکراسي کول و

 پیاده شي؟

په افغانستان کې د نړۍ د زبردستو پوځي ځواکونو پیاده کولو پرته د کومې 

. ه په ژوره توګه سره همږغې نه ووادونستراتیژې جګړه پیل کړه، ښکیل هیو

 په لومړی دوره کې ډیر زیاتې شوي.ستونزې د جورج بوش د ولسمشري 

 د مهالېږد اود افغانستان د ملکي بنسټونو فرانسویانو او المانیانو په پرنسیپ کې 

سپینۍ ماڼۍ او پنتاګون داسې نظر نه درلودي چې د  بیا رغونې غوښتنه کوله.

ګړه په اتومات ډول د هیواد د بیا رغونې مسولیت موږ ته را ترهګرې پر ضد ج

په غاړه کوي چې بیا ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړي نه کړي. پرته د 

خپلو ګټو د ساتلو پربنسټ  کومې یوې ګډې ستراتیژي هر هیواد په بیل ډول د

را په زړه  ک د پوځ مشر، یسپر هیلسیو هغه وخت. کله چې د ډنمارلووکار ک

زکال کې  ۲۰۰۳که چیری په »رامخته کوي:  یو خیالي سوچارزونې  د کړي نو

ناټو د ایساف څخه د ټول افغانستان د امنیت مسولیت اخیستی وای او په هغه 

وخت کې د دغه مسولیت د اخیستنې د غبرګون ارزونه کړی وای؟ که د اروزونې 

اړتیا پیدا کیږي پوځیانو ته  ۱۴۰۰۰۰زکال به  ۲۰۱۱پایلې ښودلی وای چې په 
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( کاله نور هم غځیږي؟ د جنرال ځواب دغه اټکل ته داسې ۴ـ  ۳او جګړه به )

نو سړی به هیڅوخت دا جګړه پیل کړی نه وای، خو همیشه سړی وروسته )دي: 

 « (هوښیار شي.

د طالبانو تر تیښتې وروسته د افغانستان د ملکي برخې بیا رغونې ته پاملرنه ونه 

ت کې د افغانانو لومړنی حقوق ته پاملرنه شوی وای، د شوه، چې په هغه وخ

چارو، زده کړو او قضایي ارګانونو سمون په نظر  بیلګې په توګه د روغتیایي

کې نیوالی شوی واي. ملل متحد د افغانستان د چارو د تنظیم رول نه درلودي او 

پروژو  د مرستو د پیسو زیاته برخه د ورکړل شوو هیوادونو لخوا د هغو سیمو په

 ولګیدلې چې د دوي سرتیرو هلته حضور درلودي. د بلی خوا زیاتو یا لږو با

تجربه مرسته کوونکو او د پرمختګ سازمانونو کار کول تنظیم او پالن شوی نه 

 وو.

سمبالول د بیلګې په توګه د پولیسو روزنه او د یو درست قضایي و د مرکزې چار

. المان ته د پولیسو د روزنې مشرتوب سیستم ایجادول یوه هیواد ته ورکړل شول

ورکړل شوو خو هیڅ کار یي و نه کړي. د قضایي سیستم جوړول چې د طالبانو 

، ځکه چې طالبانو د شرعي قانون د ط څخه وروسته یو ډیر مهم ارګان ود سقو

تطبیق سخته الر نیولی وه، و ایټالیا ته وسپارل شوو. دغه پریکړه د ناټو په یوه  

غه وخت وشول چې د ایټالیا د دفاع وزیر په تفریح کې په خوشالي غونډه کې ه

یسپر هیلسیو ته وویل چې زموږ هیواد د مجرمینو او  ،د ډنمارک د پوځ مشر

. امریکایانو د پوځ د روزنې دنده پر فیایي ګروپونو سره ډیرې تجربې لريما

 .يرلودغاړه واخیستل خو انګریزانو د نشه ای توکو سره د مبارزې مسولیت د

افغانستان د نړۍ د تریاکو ستر تولید کوونکی هیواد دي چې تریاک وروسته په 

هیروینو بدلیږي. په ځانګړی توګه د افغانستان په ختیز او جنوبی سیمو کې ډیر 

تریاک کرل کیږي چې د هیواد د ملي تولیداتو ډیره لویه برخه جوړوي. سره د 

نځ د نشه ای توګو سره د مبارزې د دي هم باید د امریکا او انګلیستان تر می

. امریکایان غواړي چې غټه شالخه )لښته( په جوړولو جنجالونه وشولستراتیژي 

وکاروي نو ځکه بوش د امریکا سفیر په کولمبیا کې، ویلیم وډ 
6۰۱

کابل ته   

د امریکا  د کوکاینو د درلودلو په اساس د مافیا لوی مرکز دي. راوست، کولمبیا

ریاکو کښتونه د هوا څخه په دوا پاشي له مینځه یول وړل شي چې د ت نظر دا و

                                                           
6۰۱William Wood -  
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او یا وسوځول شي. د تولید کوونکو د نیولو له پاره پیسي ولګول شي چې همدغه 

کار په کولمبیا کې وشو. انګلیستان او نورو اروپایی هیوادونو غوښتل چې د 

لویو کروندګرو سره د بدیل موادو د کښت په تړاو مرستې وشي. دغه بحث د 

هیوادونو تر مینځ اجرأت په ټپه ودرول. د دغه بحثونو منفي پایلې کوالی شي د 

ملل متحد په هغه راپور کې ولولئ چې د افغانستان د نشه ای توکو ستاتیستیک 

پایله دا وه چې د  .لووجار کیي وړاندې کړي دي. د نشه ای توکو ډیریدلو انف

ل. د ناټو لوړ پوړو چارواکو فکر کولو اروپا ګډ بازار هیوادونه نه تر سترګو کید

چې اروپایي هیوادونه تر یو کچې راضي ښکاري، ځانونه یي شاته کړی دي او 

 چې هغوي د خالصون هڅې کولي. لووسیاالنو د ګډوډیو سیل یی کد 

چې حامد کرزي پر هیواد واک نه  زکال په جریان کې څرګنده شوه ۲۰۰۳د 

مخ په وړاندې ځي. لومړی داسې احساس  ت، کښلري نو ځکه د نشه ای توکو کر

د نوامبر په میاشت کې  رامیځته شو چې نورو ډنمارکي سرتیرو ته اړتیا شته.

( سرتیري ۵۰حکومت د اپوزیشن ګوندونو په مالتړ پریکړه وکړه چې نور )

دندو د سرته رسولو له  ارامو سیمو یانې کابل او شمالي والیتونو ته د مختلفو

وه پنځوس معاهدي په افغانستان کې ستونزه د  بی ا ېول پاره ولیږي.
6۰۲

 

د پرمختګ سره سره د » ، د قرارداد عمده ټکې په الندې ډول دي:پربنسټ وه

. د امنیتي حالت يسیاسي ثبات او امنیت په برخه کې جدې اندیښنو شتون درلود

والړ ټپه ارامو والیتونو کې د بیا رغونې کارونه په  په خرابیدو سره په ټولو نا

نو ځکه څو کلونو  وپولیس د بیا جوړولو په حالت کې ود افغانستان پوځ او  .وو

ته اړتیا وه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت مسولیت په مستقالنه 

توګه پر غاړه واخلي. په دغه منځني وخت کې ډیره مهمه وه چې نړیواله ټولنه 

وکړي، او په ځانګړې توګه په والیتونو د امنیت په ټینګولو کې جدې مرستې 

 «کې د امنیت ټینګولو ته ډیره پاملرنه وشي.

وه د )بی ا کیڼ اړخو ګوندو په افغانستان کې د حاالتو د کړکیچن کیدو په خاطر

پیر ستی میولر په  پنځوس( پر قرارداد سخته نیوکه وکړه. دبهرنیو چارو وزیر،

لیږل یو عیني واقعیت دي چې د  دفاع کې وویل: د زیاتو ډنمارکي سرتیرو

پریکړې له مخې باید ولیږل شي. بشري مرستې ولیږل شوی او هم پوځي مرستې 

ولیږل شوی، خو بشری او پوځي مرستې پای ته رسیدلي نه دي. د بیا رغونې 

بحثونو پر مرستې ورکول هم پای ته رسیدلي نه دي. د بی اوه پنځوس قرارد د 

                                                           
6۰۲B57 -  
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یکال ګوندونو مداخله ونه کړه خو کین راډاو وخت سوسیال ډموکراټانو 

 .فه رایه ورکړهلسوسیالیست او یو موټي ګوندونو د قرارداد په تصویب کې مخا

د بهرنیو اړیکو مشر،  زکال د مارچ په میاشت کې د یو موټي ګوند ۲۰۰۴د 

سیون سیوندرګورد 
6۰۳

زیاته پاملرنه هغه افغان جګړه مارانو ته وکړه چې په   

ي چاپیلایر د ولسمشر حامد کرزي په مشري تر کنترول الندې تدریج سره سیاس

عبدالرشید دوستم نوم پر  ،نوموړي په لوړه کچه د مشهور جګړه مار راولي.

خوله راوړي چې په شمالي ټلواله پوری تړلی دي او د پوځ د اعلی سرقوماندانی 

 او په شمال کې ډیر جنګیالي لري. د درستیزوال په توګه مقرر

کال د ډسمبر په میاشت کې د دوستم جنګیالي د )مرګوني کاروان( د ز ۲۰۰۱د 

وژلو مسول دي. په سلګونو طالب جنګیالي ونیول شول، موخه دا وه چې نوموړی 

نه ت ۲۰۰طالب جنګیالي د جنرال دوستم زندان ته انتقال شي. په هر کانتینر کې 

ډیر یي له  ، پر الرې چې دښته وهځوان عادي طالب سرتیري تړلي پراته وو

مینځه والړه، وروسته دسته جمعي قبرونه وموندل شول چې د موضوع پخلی 

یي کولو. د دوستم جګړه مارو د بشپړو څیړونو له پاره هم امکانات له مینځه 

  یووړه او دوستم هیڅوخت تر عدلي تعقیب الندې ونه نیول شو.

ولي د اوس سیون سیوندرګورد د ډنمارک د حکومت په موقف پوهیدي چې 

رنیو ډنمارک ملګري، ولسمشر کرزي پر جنرال دوستم الس نیولی دي؟ د به

 ې دا موضوع په افغانانو اړه لري.چ چارو وزیر یوازنی ځواب دا و

نیټه په لیکلي  ۱۲زکال د مارچ پر  ۲۰۰۴د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د 

افغانستان  د افغانستان انتقالي حکومت او د» توګه داسې ځواب وړاندې کړي: 

دا دوسیه  «خلک واک لري چې د جګړه مارو د سرنوشت په تړاو پریکړه وکړي

 بیا مړه شوه.

الر  ولسمشریزو ټاکنو تهډموکراټیکو شپږ میاشتي وروسته د افغانستان لومړنیو 

. حامد کرزی یو ډموکراټ وپیژندل شو، د ولسمشریزو ټاکنو پرانیستل شول

انستان حاالتو ته په کتو سره په امنیت تر سره پروسه د انتظار څخه لیري د افغ
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. ژوند يپه ځاګړی توګه په لویو ښارونو کې ډیري خوشبیني شتون درلود شوه.

 .( جګړه ایزو کلنو ښه و۲۲ر تیرو )ت

کنو سره مرسته کوله نو ځکه اړوندو وزیرانو اریزو ټډنمارکي حکومت د ولسمش

ر لیږدولو ان ته د نورو سرتیرو پزکال د نوامبر په میاشت کې، افغانست ۲۰۰۴د 

چې ډنمارکي سرتیري به د الماني سرتیرو سره په  بحث وکړي. پالن داسې و

په پارلمان کې دغه بحث د عادي پروسیجر له  فیض اباد کې ځای پر ځای شي.

مخې دوام وموند، کیڼ اړخو ګوندونو پر حکومت کلکې نیوکې درلودي خو نورو 

تصویب کړي. پارلمان د عراق د جګړې په تړاو ګوندونو د حکومت وړاندیز 

جنجالی بحثونه کول، جنجالي بحثونه د عراق په تړاو په ویناو کې څرګندیدل. د 

 .ي جګړې په پرتله مهمه نه ښکاریدلافغانستان جګړه د عراق د خطرناک

 د دفاع وزیر د بهرنیو چارو وزیر په استازیتوب د غونډې ارزونه داسې وکړه:

الت به پیچلی نه وي خو ډیر مثبت الرو چې د افغانستان ح موږ شک نه»

تیره  پرمختګونه هم تر سترګو کیږي چې زموږ د ډیري خوشبینی سبب کیږي.

میاشت ولسمشریزي ټاکنې زموږ د استازو په آند په سوله کې تیري شوي. د 

( سلنه خلکو وټونه وکارول، نو ځکه پایلې ۷۰) وټونو د مستحقو افغانانو څخه

 .وبریالی ګڼو یي

کله چې ډنمارکي سرتیري فیض اباد ته ورسیدل، جدي امنیتي ستونزو شتون نه 

چې د معمول له مخې د طالبانو  دې وهنافغانانو تر نفوذ الدرلودي. سیمه د تاجکو 

ډنمارکیان هره ورځ پرته د زري جامو او جنګي خولۍ د  سره مخالفت لري.

خوړنتونونو )رستورانو( کې کښینستل، اغوستلو څخه بهر ته وتل. افسران په 

چای یي چیښلی او د ښار د منظرې څخه یي خوند اخیستي، په ښار کې یي غالی 

ډیر ژر د ښار حاالتو داسې  او نورې ښکلي سوغاتونه د کورنیو له پاره رانیول.

. پر پوځي کمپ باندې ور افغانستان کې چې امنیت ګډوډ ووبڼه واخیسته لکه په ن

ونه پیل شول، نښه به ونه ویشتل شول خو د مجرمینو هڅې وي چې راکټي برید

زکال د  ۲۰۰۶بریدونه وکړي. کله چې د ډنمارکي پوځ مشر، یسپر هیلسیو د 

( نیټه د هغه کمپ څخه لیدنه کوله، حاالت ډیر کړکیچن شول. د ۲۳جون پر )

 پوکړی. دغه زری دار بنز موټر کړو پوځي مشر د موټر مخته بل موټر انفجار

شو خو مسافرینو ته یي زیان وا نه وښت. دغه بمب کیدالی شي د مجرمینو او 

یا د محلي زورواکانو له خوا د سړک پر غاړې پټ شوی وي چې ډنمارکیانو ته 
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یلتیا ښک وهیڅ داسې نښانه څرګنده نه شوه چې د طالبان د عبرت درس ورکړي.

 په پیښه کې وښیې.

فغانستان کې پر ډنمارکي سرتیرو چې په ا ب ود الري پر سر لومړنۍ بم

وچاودیدي. د پوځ د مشر له پاره لومړني ترخه خاطره همدا وه چې پر ډنمارکي 

د بهرنیو سرتیرو پوځیانو بمب وچاودیدي، خو دا ډول بمونه په وروسته کې 

 .یوازني دښمنان وو

د جګړو په ډګر کې د طالبانو دوباره ښکاریدل په خوارو او بی وزلو پښتني 

د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. په پراخو او  هنیو کې پیل شول، پښتانکور

د طالبانو قوت را ښکاره شوو. سره د دي چې د اوساما بن الدن  لویو کلیو کې

او مال محمد عمر د وژلو یا نیولو له پاره د امریکا ځانګړو امنیتي ځواکونو 

ونیول او یا هم ډیرې هڅې کولي خو یو د دوي څخه تر دغه وخت پوري نه 

چې مال عمر د کډوالي په حالت کې د کویټې د  نو همدغه علت و ووژل شوو.

ښار څخه بیا د طالبانو لیکې تنظیمي کړي. په پیل کې ډیر پخواني جګړه مارو 

د مرستې څخه اوږه خالي او ډیره مرسته یي ورسره ونه کړه. پخواني جګړه 

مد کرزي ته یو چانس ورکړي. کله ماران خپلو کلیو او بانډو ته والړل چې حا

( ۵زکال د ډسمبر پر ) ۲۰۰۱چې کرزي او د شمالي ټلوالي مالتړي کندهار ته د 

نیټه ورسیدل، د طالبانو ډیرو لوړ پوړو حامد کرزي ته د یو لیک په طرز کې 

هغه د لنډ مهاله حکومت د مشر په توګه ومني. دا موضوع د بن  د کنفرانس 

ماتي ومنل او د ته ورسیدي. طالبانو د اسالمي امارت  پایله وه چې کرزي واک

 کې پرته له تعقیب څخه ژوند وکړي. چې په افغانستان  بخښنې غوښتونکي وو

د شمالي ټلوالي او امریکایانو د ډیر فشار په وجه کرزي اړایستل شو چې د 

 د تعقیب د ډار څخه پاکستان ته وتښتیدل یر طالبانطالبانو وړاندیز رد کړي. ډ

 چې وروسته د طالبانو د خوځښت په جوړولو یي د دوهم ځل له پاره پیل وکړي.

مال برادر دوباره خپل مقام ته ورسیدي او څو کلونه وروسته د طالبانو د مهمو 

مشرانو څخه شوو. په پیل کې حامد کرزي پخواني جګړه مار د کندهار د والي 

ي او د هلمند والي، شیرمحمد په توګه وټاکي. یاني د کندهار والي، ګل اغا شیرز

خو  واړه مخکي د طالبانو سره همږغي وواخند زاده وټاکل شول. نوموړي د

قومي تربګنیو او نورو دوي دواړه د اتیایمو کلنو په جهاد کې فعالي څیرې وي. 

مخالفتونو د طالبانو او جهادي څیرو ترمینځ واټن زیات کړي. د بل لوری 

. کله چې ناټو او امریکا طالبانو ته شاه کړه نو وتر السه کړی ومجاهدینو واک 
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مجاهدینو هم نه غوښتل چې واک د خپلو پخوانیو انډیواالنو سره وویشي. یو 

سره ډیرې ستونزې پیدا  زیات شمیر طالب مشرانو د کابل د واکدارو جهادیانو

 کړي.

کلی، موشان کندهار د جنوب ختیزې کوچنې د مال احمدشاه چې دغه حاالتو 

زکال په پیل کې تورن شو  ۲۰۰۲، زندانه ته ټیل واهه. نوموړي د سیدونکي واو

زندان ته را انتقال  ، نو هغه یي د کندهارچې وسلې یې په کور کې پټې کړی دي

چې د  يکړ
6۰4

کله چې یو شمیر سپین  امنیتي چارواکو تر څارنې الندې وو.  

، زندان ته راغلل په تړاو د موشان څخه د کندهار ږیرې د نوموړی د خالصون

 د یوې عجیبې صحنې سره مخامخ شول.

پې یي ورځي او شځکه څو  شاه پښې او السونه ډیر پړسیدلي وېد مال احمد 

سره ډیر زیات په  دیانونمال احمدشاه د نورو ب السونه او پښې ټینګي تړلي وي.

چې سرتیرو ته یي عذر کولو چې  کیبل وهل شوی و. بندیان یي دومره وهلي وو

عذاب څخه یي خالص کړي او ویي وژنې. دغه مطلب د موشان د سپین ږیرو د 

شن نډیوګوپال د امریکا د ف او څیړونکي  اناندڅخه یوه تن ژورنالیستانو 
6۰5

 

 غړی

.سپین ږیرو ونه کوالی شوای چې مال احمد شاه خالص کړي. څو کړي ته بیان

رانیول تر څو هغه اونۍ وروسته د مال احمدشاه کورنۍ یوه زیاته اندازه وسله 

مال احمدشاه څو  وسله مقاماتو ته وسپاري او مال احمد شاه را خالص کړي.

دا ځل د مال احمدشاه کورنۍ خپل حیوانات  ورځي ازاد شو خو بیرته یي ونیوي.

وپلورل تر څو د کندهار والي ته رشوت ورکړی چې مال احمدشاه ازاد کړي. 

احمدشاه زنداني شو خو دا ځل د کلي لږ وخت وروسته د دریم ځل له پاره مال 

دریم ځل مال  سپین ږیرو وکوالی شوای چې نوموړی د زندان څخه راوباسي.

( ورځي په زندان کې تیري کړي. مال احمدشاه پاکستان ته وتښتیدي ۴۴احمدشاه )

او هلته د طالبانو سره یوځای شو. کله چې مال احمدشاه دوباره موشان ته راغي 

. نوموړي په سیمه کې سخت په سیمه کې د طالبانو قاضي و وړينو دا ځل نوم

. د نوموړي نفوذ په سیمه کې د السه ورکړي و قوانین تطبیقول ځکه والي خپل

دوه وروڼه، قاري عالوالدین او قاري محمد ثاریق هم په سیمه کې د طالبانو 
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یدلي. مشران وټاکل شول. د مال احمدشاه په تړاو په جنوبي والیتونو کې کیسې ک

زکلنو په مینځ کې مال عمر د ټولو ستونزو سره سره  ۲۰۰۵څخه تر  ۲۰۰۳د 

 بریالی شو چې طالبان سره راټول کړي.

د مال محمد عمر د جګړې ستراتیژي ډیر ښه پالن شوی وه، نوموړی نه غوښتل 

چې سمالسي جګړه پیل کړي. نوموړي انتظار کیښ چې د حامد کرزي د حکومت 

و مشران شل کلنې ربنډې شي، د بل لوري د افغانانو د قومونغلطیاني ډیرې او ب

.)ژ: دلته لیکوال تر اوسه پوري پر پښو دریدلی نه وواو  جګړې ډیر ځپلي وو

و دا پټوي چې په واقعیت کې طالبانو د بهرنیو په ځانګړی توګه د امریکا د پوځیان

کو په ازارولو . بهرنیو پوځیانو ډیر ژر د خلنه زغمونکو غلطیانو ته منتظر وو

ه پاره د اوبو ځګ ته حملي او بی عزته کولو پیل وکړي. ولس د خالصون ل

 وهلي.(

د افغانستان په جنوب کې د ټولنې جوړښت د پښتني قوانینو پر بنسټ جوړشوي 

تر څو چې دغه سیستم چالو ولري، بدلون ناشونۍ دي چې پښتونولي ورته وایي. 

ي هم قوت موندالی نه شي. دغه پښتونولي ده دي او د طالبانو بنسټپاله ایډیالوژ

و په لوي ښار کندهار کې چې ټولنه چلوي او ژوند تر همدغه شعار الندې د پښتن

 مخته ځي.

د بشر پیژندنې نارویجي فروفیسور، فریدریک بارت 
6۰6

( کلنو زیات ۵۰تر )  

پر دغه نه لیدونکي تشکیالتو )جوړښت( باندې څیړنې کړی دي. دا یو پرنسیپي 

یري دولتي( جوړښت دي، چې هیڅوخت مرکزي واکداري نه مني او اجازه )غ

ټولنه مرکزي  نه ورکوي چې پر قبیلو، قومونو او کورنیو باندي حکومت وچلوي.

جوړښت نه لري او هیڅ ډول تمایل نه لري چې د بهر څخه ورباندې حاکمیت 

اندو افغانانو  شتون ولري. د دغه پوهي سره سره لویدیز، ناټو او یو لږ شمیر روڼ

وغوښتل چې د طالبانو تر سقوط وروسته یو قوي مرکزي حکومت رامینځته 

 کړي. خو کابل په تیرو وختونو کې هیڅ وخت د مرکز څخه بهر په جدي توګه

ی والیت کندهار بچلولی او په ځانګړی ډول د افغانستان په جنونه دي حکومت 

  د کړی.نه دي ، حکومت کې چې د عزت او ناموس داری مفاهیم ډیر قوی دي

کورنیو مشران د میلمه پالنې ټینګ دود چې بیګانوو ته ځای او ډوډۍ ورکوي، 
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په کلکه عملي کوي. دا چې په کلیو کې د میلمانه پالنې دود دومره ټینګ دي، په 

څنګ کې د کسات اخیستلو، د ناموس ساتلو او پر پردیو باندې د بی باوریو 

ښې لري. په سلګونو کلونه کیږي چې پښتانه د مفاهیم هم دغومره ټینګې ری

ناموس داری، مځکي او ښځو پر سر کشالي په بریدونو او د وینو په تویولو او 

کسات اخیستلو سره د جرګې په واسطه چې یوازني اجراییوي مقام دي، حل کړي 

. جرګه داسې یوې غونډې ته وایي چې د همدغه کلي، په سویه برابر سپین دي

 ستونزو د هواری د حل الرې لټوي. ښیني او دږیري سره ک

جرګه د یو اجراییوي ارګان په څیر عمل نه کوي. دا په یو ګروپ نارینوو پورې 

د کورنیو اړیکې د پالر اړه لري چې د جرګې پریکړې په عمل کې پیاده کړي. 

ریښه تعقیبوي. دا چې وړونه او د کاکا زامن د مځکي په میراث کې شریک وي 

یي داده چې د کورنیو په مینځ کې هم کلکه سیالي شته. مځکه په میراث نو مانا 

وړل کیږي خو نه پلورل کیږي. کیدالی شي چې مځکه اشغال شي په دي شرط 

 میراث وړونکي له مینځه یووړل شي.چې د مځکي خاوند او نارینه 

نه د پښتنو په )د دولت د حاکمیت څخه فارغه( ټولنه کې داسې ټولنیز سازمانونه 

شته چې د فرد امنیت خوندي کړي. هر بالغ سړی باید د خپل ځان او خپلې 

کورنۍ د امنیت ساتنه وکړي. همدغه علت دي چې پښتون په پیل کې )لویه څلور 

 دیوالي( یانی  کاله جوړوي چې وروسته د استوګنې ځای ور په کښې جوړ کړي.

لږ تر لږه د دوو څخه  د کال دیوالونه چې خټین وی او ښه یي ګیل ماله کړی وی،

تر درو مترو لوړ وي. کله چې څلور دیوالي بشپړه شي، د برید څخه په امان 

شي او ښځو ته یي په بد نظر کتل له مینځه والړ شي، وروسته د استوګنې کوټې، 

او د غلې ساتلو ګدام جوړوي. سره د دي  د حیواناتو غوجل )طویله، ګاوخانه(

ر وخت د یو او بل سره په کورنۍ جګړه اخته چې ګډ تشکیالت نه لري، دوي ه

نه وي. ځینې کورنۍ او قومونه د خپلو مالتړو د امنیت ساتلو ودانۍ هم جوړوي. 

مالتړي او ملګرتوب د یوی ورځي څخه تر بلي بدلیدونکي وي، علت همدا دی 

چې په جنوب کې د واک د جوړښت څیړنه او ارزونه د بهرنیانو له پاره ستونزمنه 

 ه.چاره د

د پښتونولي قوانین په لږه  کچه د اسالم د قوانینو سره مطابقت لري. د قبیلو 

 د واک څخه مخکي ډیر واک نه درلودي.دودونه مهم دي، د کلي امام د طالبانو 

په کلیو کې د مال مقام د کلیو د هغه مشرانو څخه چې خپل مځکه لري، کښته 

له پاره ډیره سخته ده چې د  دي. د افغانستان په جنوبي برخو کې د بهرنیانو
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د کمونیستانو د اتیایمو کلنو  پښتونولی مفهوم او ارزښت په ژوره توګه وڅیړي.

د پښتونولي پخوانی معیارونه  ه( کلنې جګړې هم تر ډیره برید۳۰واکداری او )

خراب کړل، چې دغه بدلون نور هم دبهرنیانو له پاره د ټولنیزو او سیاسي 

زکال  ۱۹۹۶کله چې طالبانو په ستونزمن کړی دي. خوځښتونو پوهیدل ډیر 

واک تر السه کړي، دغه جنبش د مځکه والو اداره چې د کمونستانو د واک او 

د کورنۍ جګړې په وجه هم د له مینځه وړولو په حال کې وه، نوره هم کمزوري 

طالبانو په پښتني سیمو کې د مځکو د څښتنانو د دودیزه واک په بدل کې د  کړه.

یانو د واک پراخ مالتړ وکړي. په لوړه کچه د سخت شرعي قانون تطبیق مال

 کول، طالبانو ته د غریبو بزګرو په کورنیو کې محبوبیت ور په برخه کړي.

د پښتنو سیمو ته والړل تر څو د  دوباره زکال څخه د مالعمر نفر  ۲۰۰۲د 

ه اختالف چې د نورو سر )خانانو(محلي مالیانو او د سیمو د هغو مځکه والو

د قومونو مشرانو په بیال بیله توګه د پیدا کړي.  يلري، د خپلې مفکورې مالتړ

باوري او عقیده مندو طالبانو سره په مالتړ امکانات وپلټل. د امریکایانو او 

لویدیزو پوځونو پلټنه په القاعده او د طالبانو په لوړو پوړو پسي هم د طالبانو د 

رابره کړه. په هلمند او کندهارکې د امریکایانو د بیرته راتګ له پاره زمینه ب

، خو د دوي اعمالو ځکه ډیر پوځونو اعمال  هر وخت درست نه وو ځانګړو

تاثیر نه درلودي ځکه د افغانانو تاریخي شالید څرګنده کړی ده چې د بهرنیانو د 

بیا  ېواک چلولو سره نه جوړیږي نو ځکه طالبانو په ډیره اسانی سره خپلې لیک

 پیاوړی کړي.

چې اناند ګوپال و د طالبانو یو پخواني مشر، مال عبدالستار اخند هغه مهم سړی 

په بیال بیلو برخو کې ګرځیدلی  ته یي معلومات وړاندی کړي ځکه هغه د کندهار

زکال طالبانو واک د السه ورکړی، مال عبدالستار اخند  ۲۰۰۱. کله چې په و

. خو په وارو وارو حکومتي لووام ژوند یي کراوګرځیدي او اربیرته خپل کلي ته 

او امریکایي ځانګړي پوځیان د نوموړي کور ته راغلل، د وسلو او اسنادو د 

موندلو له پاره یي کور ور پلټي چې ګواکي مال عبدالستار اخند اوس هم د طالبانو 

زړه مور په تنګه  هغه د مال عبدالستار د کور دومداره پلټونو د فعال غړی دي.

 ر او حیثیت ته ډیره صدمه ورسیدل.اعتباکې ړه او په کلي ک

ړوي. یا د خپل کورنۍ ا وږ کورنۍ ته شرم راممور، خپل زوی ته وویل چې ز

مور خپل زوی یانی د طالبانو پخوانی مشر  څخه دفاع وکړه او یا کلي پریږده.
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ته یوه ماشینګړی 
6۰۷

. بل ځل ورکړه چې د دفاع له پاره ګته ورڅخه واخلي  

د ننوتلو  کورتهته یې مال ستار امریکایان د کور د تالښی له پاره راغلل،  چې

نو ډزي وکړي، ډیر اپه بدل کې مال عبدالستار اخند پر امریکای اجازه ور نه کړه.

ژر د کلي د خلکو او امریکایانو تر مینځ سخته جګړه ونښته. امریکایانو الوتکې 

مال ستار او نورو ګاونډیانو یو شمیر راوغوښتلي. الوتکو د بمونو په غورځولو د 

چې د عیني شاهدانو  کایانو ټپیان بګرام ته انتقال کړلکورونه وران کړل. امری

په قول هیڅ وخت بیا خپل کورونو ته را ونه ګرځیدل. د کلي یو تن وویل چې 

د مال  څو ، تروکلی وران شو، موږ هم اړ شولو چې د طالبانو سره یو ځای شو

 ت بیرته ژوندی شي.ستار اخند عز

. په نیویمو کلو کې چې په لوړه کچه مالتړی وو د مال عمر ځوان ملګري یې

طالبان نوی واک ته راتلل، د پاکستان د ملګرتوب څخه یي ګټه واخیستل. د 

پاکستان څار ګرې ادارې 
6۰۸

پاره د تشویق کوونکو رول  د نویو طالبانو له  

اله مرسته نه وای، طالبانو نه شوای . که د طالبانو سره د پاکستان فعولوبولو

  کوالی چې دوباره په افغانستان کې نفوذ وکړای شي.

له یوی خوا د چې  د دي له پاره چې د پاکستان په دوه مخی باندي وپوهیږو

خو د بل لوري یي طالبان بیا رامینځته کړه، نو ښه دي  وامریکا سره ملګري و

وځ هغه قوت دي چې ملت یي یوځای چې د پاکستان دولت ته ژور نظر واچوو. پ

ساتلی دي. د پخواني دښمن هندوستان د ډار په وجه پوځ دغه قوت السته راوړی 

دي او ډیر پاکستاني جنراالن د طالبانو شتون د افغانستان او هندوستان د اړیکو 

دجنراالنو ډار دا دي چې لویدیز به  په تړاو د پاکستان له پاره تضمین ګڼي.

پایله به  ستان پریږدي نو به د هند تر نفوذ او اغیزې الندې راشي.کمزوری افغان

یي دا وي چې پاکستان به د هندوستان له خوا د ختیزې لوري او د هند مالتړي 

افغانستان به یي د لویدیزي لوری کالبند کړي. د پاکستان همیشني تالښونه دا دي 

په ازې د طالبانو چې ګاونډی هیواد تر کلکې اغیزې الندې وساتي چې دا یو

چې د پاکستان څارګرې ادارې د مال عمر  واسطه کیدالی شي. همدغه علت و

پاکستان کوالی شوای د طالبانو مشران  په دوباره راپورته کولو کې مرسته وکړه.

بندیان کړي مګر پاکستان د افغانستان سره په نژدي سرحدي ښار کویټه کې د 

                                                           
6۰۷47-AK -  
6۰۸ISI -  
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همدغه د کویټې ښار دي چې د طالبانو مشرتابه  طالبانو فعالیتونو ته اجازه ورکړه.

)د کویټې شورا( په بشپړ امن کې غونډې جوړوي. خو د پاکستان څارګره اداره 

د دغه واقعیت څخه سترګې پټوي. د پاکستان د منلي او مشهور ژورنالیست، 

احمد رشید په وینا هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې واک د السه ورکړي 

ن څارګرې ادارې د ترینینګ مرکزونه ورته پرانیستل. پاکستان د وسلو د پاکستا

او د ټپیانو د درمل مرستې ورکوي. د مال عمر له پاره د هلمند والیت ډیر زیات 

( سلنه جوړوي چې د ۸۰ارزښت لري. د هلمند والیت د ټولو تریاکو د تولید )

ریاکو د عوایدو څخه مال عمر له پاره طالیي ارزښت لري. طالبانو مخکي هم د ت

 نو نور کسان هم هلمند د عوایدوډیرې پیسي السته راوړي وي. پرته د طالبا

 سرچینه ګڼي.

زکال کې ځانګړو پولیسو د یو موثق راپور له مخې د لښکرګاه د ښار  ۲۰۰۵په 

 په تکاوی )زیرخانه( کې د ټنونو تریاکو راپور تر السه کړي.

وکو د مبارزې له پاره اني اجنټان د نشه ای تامریکایي، انګریزي او یو شمیر افغ

. خو د ښایسته بوجیو لیدل چې د تریاکو ډکي او یو پر بل پرتي روزل شوی وو

وي، د هرې ورځي تجربه نه وه. کله چې ټولې بوجی وتلل شوي نو څرګنده شوه 

ه ملرنه نه وا( ټنه تریاک السته ورغلل. امریکایانو پ۹چې امریکایانو ته نهه )

چې د دغو تریاکو په نیولو سره یي داسې سیاسي بمب ته انفالق ورکړي  کړي

د دغو تریاکو نیولو د حامد  چې اغیزه به یي تر ډیره وخت پوری دوام لري.

 کرزي پر

اړیکو د لویدیزو هیوادونو سره، په ټولیزه توګه د طالبانو سره پر جګړه او په 

 ډیره اغیزه وکړه. انو سره پرجګړېځانګړی توګه په هلمند کې د طالب

. د دغو والیانو ټاکل د ولسمشر د ود والیاتو والیان شخصاً ټاکلی و حامد کرزي

کار له پاره چې د قومونو تر مینځ ، قومي مشرانو سره، پخوانیو جنګیایو او 

دغه ډول پټې او د  .يجګړه مارو سره اړیکې وساتي، ډیر ارزښت درلود

ه شوی وي، موږ ته د ټول افغانستان د جنجالونو ډکې وعدې چې د والیانو سر

 وروستیو وختونو د جګړې د دوام علتونه را په ګوته کوي.

د هلمند والیت د والي مقام چې د نشه ای توکو ډیرو پیسو ته یي الر پرانیستل په 

طبعي توګه د حامد کرزي د نژدي کسانو غوښتنه وه. په هلمند والیت کې والي 

 لوي او قوي مرکز جوړ کړي. لواو شتمنیو راټولودا امکان درلودي چې د واک 
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زموږ د نشه ای توکو اجنټانو ته یو طالیي چانس وو چې د تود دوبي په غرمه 

 ومره لویه پیمانه تریاک وموندل. کې په د

د هلمند والي مال شیرمحمد اخندزاده نومیدي. کله چې امریکایانو او انګریزانو د 

یدل چې مال شیرمحمد اخندزاده د تریاکو لوی تي پوهسهلمند والیت مسولیت اخی

کار و باري دي. موږ ډیر مخکی شک درلودي چې مال شیرمحمد اخند د تریاکو 

. زموږ اجنټانو والي د تریاکو د لوي کار و باري په توګه په قاچاق لګیاه دي

د لومړی ځل له  وپیژندي خو د عوامو په خولو کې هم دغه ډول نوم درلودي.

ډول انکار نه منونکو اسنادو سره مخامخ کیږي چې د حامد  دا پاره سړي د

کرزي دوست چې د والیت مهم مقام یي په الس کې دي، په ژوره توګه د تریاکو 

 په تجارت کې ښکیل دي.

نوموړي دوسیې سیاسي حساسیاستونه پاروالی شوای. کیدالی شوای چې د ناټو 

ینځ یي اړیکې کړکیچنې کړی )امریکایانو او انګریزانو( او حامد کرزي تر م

داسې د حل  تر څو په میاشتو پټه وساتل شولوای. د تریاکو د پیداکولو موضوع 

زکال  ۲۰۰۵کله چې د  یوه الره ورته ولټول شي چې ټولې خواي راضي وي.

د ډسمبر په میاشت کې ښکاره شوه، مالشیرمحمد اخند زاده د قاچاقو موضوع 

ې د افغان پولیسو د تالښونو په پایله کې دغه . نوموړي وویل چړلپه کلکه رد ک

 نهه ټنه تریاک موږ نیولي دي. خو دغه ادعا هیچا ته د منلو وړ نه وه.

( سانتي ۱۶۰. مالشیرمحمد )د نورو جګړه مارو په ډول ښکاریمال شیرمحمد 

رنګول  متره جګ، کونډی ږیره چې د نورو جګړه مارو په څیر به یي په نکریزو

چې په هلمند کې د قدرت غښتلي   شیرمحمد محلي جګړه مار ویو سړی و. مال

روسته په هلمند مرکز درلودي، د کورنیو اړیکو په وجه د طالبانو تر سقوط و

 .کې والي وټاکل شو

( زکلنو په دوران کې د ۱۹۹۲ـ  ۱۹۷۸) د کمونیستانو سره د جګړې په وخت

چې  وو السه کړيمال شیرمحمد کورنۍ د مجاهدینو په ډلو کې لوی موقف تر 

په پیل کې د هلمند والیت او وروسته مجاهدینو په ټول افغانستان کې واک تر 

السه کړي. د مجاهدینو د واک په پیل کې د مال شیرمحمد اکاګانو په نوبت سره 

د هلمند د والیت مقام تر السه کړي. یوه دوره د مالشیرمحمد پالر هم والیت 

ان واک ته ورسیدل، مالشیرمحمد او کورنۍ زکال طالب ۱۹۹۶وکړي. کله چې په 

د نوموړی کورنۍ سره بخت یاري زکال وروسته دوباره  ۲۰۰۱یي وتښتیدل. د 

 خند ته ورسیدي. پالر یي مړ شوی ودا ځل د والیت مقام مالشیرمحمد ا وکړل
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. د قومي اړخه نوموړی په بیال بیلو پیښو کې وژل شوی وو ه یي هموناو تر

اخند د والي په حیث  ه نژدی وه نو ځکه مالشیرمحمدکورنۍ حامد کرزي ت

 وګومارل شو.

په بدل کې مالشیرمحمد په ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه پراخه درغلي وکړي. 

د حامد کرزي  مال شیرمحمد اخند د امریکایي څارګرې ادارې د معلوماتو له مخې

په قندهار  زياحمد ولي کر سره ګډ کار کولو. ، احمد ولي کرزيد ناسقه ورور

. پر احمد ولي کرزي تور لګیدی چې د نشه ای توکو د کې د ډیر واک خاوند و

لویو کار و باریانو د مرکز سره اړیکې لري. مال شیرمحمد اخند د نشه ای توکو 

. د پورته دوو نفرو د مد ولي کرزي کار ته رونق ورکړي وپه کارونو کې د اح

ه شوو. عالوتاً د حامد کرزي ورور هیڅ نشه ای توکو ګډ کار هیڅ وخت بربنډ ن

 تر عدلي څارنې لندې ونه نیول شو. وخت

شیرمحمد اخندزاده باید د والي په توګه دوام ورکړي نه واي ځکه انګریزانو ته 

دنده ورکړه شوه چې د نشه ای توکو پر ضد د مبارزې مشرتوب وکړي، نو 

وکړي چې زیر خانې  انګریزانو کوالی نه شوای چې د داسې یو والي سره کار

زکال د مني په موسم کې چې  ۲۰۰۵د والي پاته کیدل د  وي.ې یي د تریاکو ډک

زیات انګریزي پوځیان دي په  ۳۰۰۰د انګلیستان پارلمان پریکړه وکړه چې تر 

. د انګلیستان صدراعظم، توني بلیر هر کې وي، هم د منلو وړ نه وهلمند والیت 

لیات د هیروینو د کرلو او قاچاق سره کلکه وخت ویل چې زموږ د پوځیانو عم

شوی   قاچاق مخنیوي باید له مخکي مبارزه هم په بر کې نیسي. د هیروینو د

تر سخت فشار  چې پری نږدي زموږ د ځوانانو په رګو کې پیچکاري شي. وای

د وروسته حامد کرزي تیار شو چې خپل ټینګ مالتړي، شیر محمد اخند زاده 

لیري او پر ځای یي یو تکنوکرات د انجنیر داود په نوم مقرر والیت د مقام څخه 

کړي. د انجنیر داود په تړاو ویل کیدل چې یو ښه اداره چي دي خو نوموړي د 

قومي او کورنۍ لحاظه کوم تړاو د هلمند سره نه درلودي. پرته د یو قوي مرکز 

دولتي څخه څوک د هلمند په والیت کې پرمختګ نه شي کوالی. سره د دي چې 

مقامونه او د دفاع وزارت خبر وو چې ډنمارکي پوځیان باید په هلمند کې د 

انګریزانو سره یو ځای شي خو ډنمارکیانو د والي په تړاو غبرګون ونه ښودي. 

د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر، پیر ستي میولر د انګلیستان د بهرنیو چارو د 

ند د والي په تړاو خبر شو، خو راو سره د نوموړي له خوا د هلماوزیر، جک سټ

د  د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په دغه معامله کې د ګډون څخه ډه ډه وکړه.

، وډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د موضوع څخه بشپړ خبر نه یو
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موږ په موضوع کې السوهنه نه کوو. انګریزان په دغه موضوع کې ښه 

ر وویل چې د عملیاتو د څرنګوالي په تړاو)د معلومات لري. د بهرنیو چارو وزی

والي په اړوند( اړتیا نه شته چې په ډنمارک کې د ګوندونو مشرانو ته معلومات 

ورکړل شي. د بهرنیو چارو په وزارت کې یوه مسلکي ډیپلوماټ هم ورته نظر 

 درلودي.

موږ د موضوع څخه »د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي دیپلومات وویل:

شته چې موږ په نوموړي موضوع  نه وو، خو مداخله مو نه کول. څه اړتیاخبر 

کې السوهنه وکړو؟ دا چاره مو انګریزانو ته پریښودل. په ټولیزه توګه د 

د افغانستان د واکمنانو د زور ازمایلو په سیالیو خبر نه وو. موږ خبرونه 

 «انګریزانو د خولي څخه اوریدل.

خو  ز د مال شیرمحمد په تبدیلی خبر وماندې مرکد ډنمارک د دفاع وزارت د قو

زکال په  ۲۰۰۶زکال په پای او د  ۲۰۰۵ځانګړي پاملرنه یي ورته ونه کړه. د 

ار په هلمند کې ډیر ینځ ګډ کپیل کې د انګریزي او ډنمارکي پوځیانو تر م

ارلمانونو موافقې د پوځیانو زیاتیدل د انګلیستان او ډنمارک د پ .پرمختګ کړی وو

. دډنمارک د پوځ د هغه وخت مرستیال، ټیم سلوت یونسن ه اړتیا درلودلت
6۰۹

 

 لیري کولو په تړاو مې لږ خبري  را په زړه کوي چې د مال شیرمحمد اخند د

دغه پیښې په هلمند کې د مخالفینو د مقاومت په تړاو د نوی ارزونې  واوریدلي.

ر، ډګروال هینریک د عملیاتي ګروپ د قوماندو مش اړتیا رامینځته نه کړه.
6۱۰

 

د والي بدلیدل احساس کړل. نوموړی باید د سیمې د امنیتي حالت نوی جاج 

  اخیستی وای.

عملیاتي د دي چې زیات تریاک موندل شوی وو خو زموږ ټوله پاملرنه  سره

دندو ته وه: کوم عملیاتي چاپیلایر ته داخلیږو؟ څنګه د وسلو د اړخه تیاری 

وږ پر عملیاتي ې د والي، مالشیرمحمد اخند تبدیلی زمزما نه یادیږي چ ؟وونیسو

 درلوده. دندو کومه اغیزه

حامدکرزي، قهرجن او دردیدلي مالشیرمحمد اخند په کابل کې د سنا د مجلس د 

غړي په توګه وټاکي تر څو پر ټپ یي پالستر ورته ایښي وي. د تریاکو موندل 

                                                           
6۰۹Sloth JørnsenTim  -  
6۱۰Henrik -  
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ب نه شول خو نوموړي د هیڅ وخت د مال شیرمحمد له پاره د عدلي تعقیب سب

خپل تیرو کړونو څخه په شاه نه شو. په هلمند کې نا ارامي زیاته شوه او طالبانو 

د قدرت د تشې څخه ګټه پورته کړه. طالبانو د مالشیرمحمد اخند د قوم سره چې 

د ساتلو څوک نه  ، الس یو کړي، ځکه دوي اوسی وود واک څخه لیري شو

په همدي ډول د نورزو او اسحاقزو  .ه ورکړی وواو هم یي عواید د الس درلودي

قومونه په واک کې شریک نه شول نو ځکه هغوي هم د طالبانو سره ګډ کار پیل 

 کړي.

په ګټه اخیستلو سره د هلمند حاالت  بل څخه د خپل واکمال شیرمحمد اخند د کا

هلمند کړکیچن کول، غوښتنه یي دا وه چې ثابته کړی چې پرته له ده څخه د 

د مالشیرمحمد اخند نژدیکي اړیکې د حامد  بو کوالی نه شي.االت بل څوک قاح

کرزي سره نوموړي د خطر څخه خالص کړي او همیشه یي خوب لیدي چې بیا 

د اخند زاده او نورو جګړه  به د هلمند په والیت کې د والیت مقام تر السه کړي.

یول. نړیوال پوهیدل مارو زورونکي چلونه ډیره مهمه خبره وه چې ناټو جدي ون

چې کرزي بله الر نه اخلي تر څو چې قاچاقبران د هلمند واکداران وي. که نن 

 حکومت جوړښت بله بڼه اخیستي ده. سړی وګوري د

( اونۍ مارک التیي ۱۰( میاشتوپه جریان کې وروستۍ )۱۵په ټولیزه توګه د )
6۱۱

ن جنرال، جیمز په افغانستان کې مختلفې مهمې دندې د ناټو د عومي قوماندا 

جونس 
6۱۲

خو  و کارپوه وپه ګډون اجرأ کړي. نوموړي د ستراتیژیکو اړیک  

 چې په افغانستان کې به بیا جګړه پیل شي. لووهیڅ فکر یي نه ک

فکر کوم چې د طالبانو د بیا راپیدا کولو پروسه د ناټو د پام  زه»ړي وایي: ونوم

 يومره کسانو شتون درلودڅخه لویدلي وه. موږ نه پوهیدلو چې په حکومت کې څ

عالقمندي درلودل. موږ ډیري غلطي وکړي. اداري فساد چې د موضوع سره یې 

. وته اجازه ورکړه شوه چې وغوړیږي. موږ نه پوهیدلو چې د چا سره لګیاه یو

 «موږ کمزوري وو.

په کندهار کې جیمز جونس خپلو کارکوونکو ته لنډ معلومات ورکړي چې 

مارانو د افغانستان په جنوب کې د وحشت څپه خپره  مجرمینو او محلي جګړه

                                                           
6۱۱Mark Laity -  
6۱۲General James Jones -  
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زکال  ۲۰۰۶چې ناټو د  ر او مخالفین نه دي. همدغه علت وکړي ده. دا ترهګ

چې د افغانستان جنبوي سیمې به د لوی کړکیچ  لوپه وړی )دوبي( کې فکر نه کو

مرکز شي که د امریکا، انګلیستان، ډنمارک او یو شمیر نورو لویدیزو هیوادونو 

 پوځیان مرسته وکړي چې حامد کرزي د افغانستان په جنوب کې کنترول ولري.

خو د دولت لوړپوړي چارواکي په ملکي او د پولیسو په مقامانو کې د هیواد د 

. په ډیرو حاالتو کې داسې شوی دي رو برخو په ډول په فساد کې غرق وونو

اخیستي دي. داسې  چې د کوکنارو د کښت د نه خرابولو په بدل کې پولیسو پیسي

و باري څخه پیسي اخیستي خو د  رهم شوی دي چې پولیسو د تریاکو د لوي کا

هغه د سیال د کوکنارو کښتونه یي ویجاړ او یا یي تریاک ورسوځلي دي. د پیسو 

. کله چې ود کښت د حاصل ورکولو تماشاچیان وپه بدل کې پولیس د کوکنارو 

 ولیسو کښت ته اور اچولي دي.د کوکنارو حاصل ټول شوی دي وروسته پ

څارګرو ادارو راپورونو ته  د ناټو د قواو عمومي قوماندان، جیمز جونس د خپلو

، دغو څارګرو ادارو ویل چې د افغانستان په جنوب کې جنایي جرمونه غوږ وو

ډیر زیات شوی دي، په همدغه وخت کې د طالبانو کوچني ګروپونه د پرمختګ 

( تنو رسیدل، ۱۵کوچني ګروپونه چې شمیره یي تر ) د طالبانو .حال کې ووپه 

بریالي شول چې د سیمو مالیان او نور مذهبي خلک ملګري کړي. ځوان دهقانان 

د ناټو پوځیانو په نوم او غریب بزګر، د هغو جګړه مارو څخه چې د کرزي او 

او د خالصون یوازني الر یي د طالبانو  ویي شتمنۍ ټولولي، په تنګ راغلي و

 مالتړ ګڼي. څخه

یي پر سر وه  خه یو لنډه کي سړي چې د جګړن خولۍد همدغو جګړه مارانو څ

پیدا  چې حکومت په خلکو کې باور لووکرزي د حکومت له پاره یي کار ک او د

رشک په بازار کې حاجي ایسماریا نومیدي )ژ: نوم یي غلط راته کړي، د ګ

کې د حاجي د کور د شک . د هیواد لویه الره )قیر شوی سرک( په ګرښکاري(

، چې وروسته د ډنمارکي پوځیانو له پاره د سر خوږ شوو. د څنګ څخه تیریدي

جنګیالي چې د لویې الرې د ساتونکو په نوم پیژندل کیدل،  ۲۰۰نوموړي حاجي 

په یوه پخوانۍ زړه ودانۍ کې ژوند کولو چې دغه ودانۍ د دوي امنیتي پوسته 

او چای یي پر خالص اور جوړولي. د کوټو  ساتونکي پر مځکه ویده کیدل وه.

په کونجونو کې د پیچکاریو ستنې لیدل کیدلي چې د هیروینو د مصرف ګواهي 

رم او وسلې نه درلودي او دوي ټول نالوستي یي ورکول. ټولو د پولیسو یونیفو

یو ثابت معاش  ،، حاجي چې د جګړن رتبه یي درلودل. د پولیسو قوماندانوو
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ساتونکو د مسافرینو څخه په هره امنیتي پوسته کې پیسي  درلودي. د حاجی

اخیستلي. دغه پیسي ډیري نه وي خو د هغو مظلومانو له پاره چې عاید یي نه 

درلودي، ډیر غټ تهدید ګڼل کیدي. د دغو ټولو پیسو لویه برخه د حاجي جیب 

حاجي د خپلو نفرو د معاشو لویه برخه چې د دولت له خوا ورکول  ته تللي.

کیدل، هم خپل جیب ته اچولي. د الري ساتونکي اړ وو چې د خپل ژوند د پایښت 

له پاره د مسافرینو څخه زیاتي پیسي واخلي. هغه کسانو چې تریاک پر الر 

تیرول، د عادي دهقانانو په پرتله چې خپل حاصالت یي بازار ته وړل، زیاتي 

مي مقتدر او شتمن اجي د سیپیسي ورڅخه اخیستل کیدلي. په لنډه موده کې ح

، ځکه اندان هم په یو مقتدر شخص بدل شووروسته د پولیسو قوم .شخص شو

نه رامینځته ډنمارکیانو هڅه کوله چې په ګرشک کې د ولس د باور دولتي مقامو

 کړي.

په همدغه وخت کې د مال عمر ځوانو مذهبي مالتړو د مال عمر په غوښتنه د 

طالبانو د هیواد په مختلفو برخو کې  نیولي. ټولو مالیانو سره په سیمه کې اړیکې

 خپل قاضیان او والیان یي وټاکل. پټه اداره جوړه کړه چې

 د طالبانو پټه اداره د دولت په پرتله په فساد کې ډوبه نه وه، قاضیانو د ستونزو 

بیړنۍ او د شرعیت د قانون پربنسټ سختې پریکړې کولي. ښوونځي وتړلي 

یا هم د قران شریف د تدریس مرکزونه شول. په  شوي، یا وسوځلي شوي او

چې د حامدکرزي د حکومت  سیمه کې دومداره تاو تریخوالي پیل شو. هغه کسان

، ډیری یي د طالبانو تر څارنې او تعقیب الندې او د نیولو په صورت مالتړي وو

خو په پولیسو کې هیڅ ډول فساد شتون نه درلودي او  به په بیړه ووژل شول.

نو په پرتله ایزه توګه ارام ژوند کولو. )ژ: دا چې په پولیسو کې اداري بزګرا

. خو ي د حقیقت څخه ډیر لیره خبره دهفساد او یا رشوت شتون نه درلود

 ډنمارکیان خپل د عزت ساتلو په خاطر داسې لیکنې کوي.(

 کیدلو علتونه په مختلفو بڼو وړاندي کیږي. د يپه دغو کلنو کې د طالبانو د غښتل

افغانستان د چارو کار پوهان، انتونیو ګیوسټوزي  
6۱۳

او پاکستاني ژورنالیست،  

چې ناټو او  لبانو د زیاتیدلو اصلي دلیل دا واحمد رشید باور لري چې د طا

انتونیو  امریکایانو د طالبانو مقاومت ته هیڅ ارزښت او پاملرنه ونه کړه.

 ۲۰۰۶تنه خو تر  ۳۰۰۰، زکال ۲۰۰۲ګیوسټوزي وایي چې د طالبانو پوځیان په 

                                                           
6۱۳Antonio Giustozzi -  
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تنو ته زیات شول. هغه وخت د طالبانو زیاتوالي ډیر خطرناکه  ۷۰۰۰زکال پوری

هغه  وګڼل شو چې د طالبانو مالتړو په کلیو کې د جذب پروسه ګړندی کړه.

، د طالبانو د لیکو سره یو ځای شول چې د کسان چې ډیر مذهبي خلک نه وو

ډوب دي، د پخوانیو جګړه مارانو، او  کابل د حکومت پر ضد چې په فساد کې

په فساد کې د ککړو لوی حکومتي مامورینو او د حاجي په شان کسانو په وړاندې 

 طالبانو نوي مالتړي( د ولس څخه وودا کسان )د  د اعتراض ږغ اوچت کړي.

و ګیوسټوزي په نظر د چې د طالبانو په نوی جګړه کې برخه واخیستل. د انتونی

څخه  ۵۰۰کال کې د ز ۲۰۰۲نوي جذب شوو نفرو په واسطه په  د طالبانو لیکې

زکال کې دا  ۲۰۰۶شوي خو څلور کاله وروسته یاني په  تنو ته زیاتي ۲۰۰۰

لنډیز دا دي چې طالبانو تر سقوط  ( جګه شوی وه.۱۰۰۰۰ـ  ۶۰۰۰شمیره د )

تنو  ۱۷۰۰۰تنو څخه د څلورو کالو په اوږدو کې  ۴۰۰۰وروسته سمالسي د 

( تنه ۱۵۰۰ـ  ۱۰۰۰و ته ورسیدل.  دغه شمیرې څخه ډیر محدود کسان )جنګیالی

د بهرنیو هیوادو څخه د بیلګې په توګه، د عربي هیوادونو، قزاقستان او په 

 ،کستان یي د لیږدولو اساسي مرکز وځانګړي توګه د مرکزي اسیا څخه چې ازب

وه د شمیري نیمایي ناټو او ملل متحد د طالبانو شمیره د ایټالوي کار پ .وراغلي و

 اټکل کولو.

کله چې حاجي ایسمارایي د عادي وګړو او د تریاکو د قاچاق وړونکو څخه د 

عمومي سړک څخه د تیریدو په وخت کې شخصي مالیه غوښتل، طالبان په سیمه 

 .وې په یو رښتیني قوت بدل شوی نه وک

اصلي زکال پوري هم د  ۲۰۰۵انتونیو ګیوسټوزي وایي چې په هلمند کې تر

( تنو ډیره نه وه. د افغانانو د نظر څخه د هلمند ۳۰۰ـ  ۲۵۰طالبانو شمیره تر )

ند والي، مال شیرمحمد م. د هلتر سقوط وروسته یو ارام والیت و والیت د طالبانو

فوالدي السونو کې نیولي  اخندزاده او د نوموړي قومي مالتړو د هلمند والیت په

 ۲۰۰۶او  ۲۰۰۵په  .يي دښمنیو شتون درلودکورنۍ او قومعادی ، البته لږ وو

کلیوالي  هلمندوالیت د ښارونو څخه بهر ډیرېزکلونو کې طالبان ډیر شول او د 

سیمې یي تر واک الندې راوستلي. په همدي توګه د طالبانو خوځښت په سیمو 

و سیمو کې د شرعیت قانون کې ولسواالن او قاضیان په پټه توګه وټاکل او په دغ

ړي ونونو افغاني عاید السته راوطالبانو د تریاکو د کښت څخه په میلی .جاري شو

یدیزي سیمو د هلمند څخه د هیواد جنوب لو یي د همدي پیسو په مرسته نو ځکه

ته طالبان ولیږل. یو اساسي دلیل د مال شیرمحمد اخند مالتړي چې پخواني جګړه 
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ورځپاڼې ماران وو، هم ګڼالی شو. مال شیرمحمد اخند د انګریزي 
6۱4

سره  په  

نو څنګه  د والیت د مقام څخه لیري کړل شو مرکه کې وویل چې کله نوموړي

ډیر کسان زما د » د نوموړی وسله وال مالتړي د طالبانو سره یو ځای شول: 

کورنۍ د غړو په ګډون طالبانو ته والړل ځکه د کابل حکومت د دوي درناوي 

 لبان یي په هلمند کې غښتلی کړل. و نه کړي. د انګریزانو مسولیت دی چې طا

مال شیر محمد په څرګنده لهجه وویل: د افغانانو دود او کلتور اجازه  نه ورکوي 

چې بهرنیان یي کورو ته دننه شي. موخه یي د ډنمارکیانو، انګریزانو او 

دا کړنې په څرګند ډول د پښتونولي،  امریکایانو د شپي عملیات او تالښي وي.

 «پرنسیپونو پر ضد تیري ګڼل کیدي.عزت د  میلمه پالنې او

دا چې زه اوس د هلمند والي نه یم، افغان حکومت د پیسو رالیږل )معاشونه »

چې ما دغو خلکو ته ورکول( ودرول او ما هم دومره اقتصادي توان نه درلودي 

تنه طالبانو ته ولیږل. مال شیرمحمد  ۳۰۰۰چې دوي ته پیسي ورکړم نو ځکه مې 

ورنالیست ته وویل چې طالبان کوالی شواي، دوی ته پیسي انګریزي ژ

 «ورکړي.
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 لنډه پيژندنه ژباړن د

په پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی  کندهار کال د ۱۹۵۳محمدابراهیم نعیمي په 

ښکاپوربازاردی ،  کندهارد پالریې ښوونکی و اوپلرنۍ کورنۍ یي چې د دی،

والیت دګرشک په ولسوالی  هلمند جه دیوه روحانې کورنۍ وه. دپالرد دندې په و

زکال کې پای ته رسولې.  ۱۹۷۱ابوالفتح بستي لیسه یي په  د کې لوی شوی او

 ۱۹۷۶پولیتخنیک په پوهنځۍ کې شامل شو. په  کابل پوهنتون د په همدغه کال د

 کانوایستلوڅانګه پای ته ورسوله اوسمالسي یې دعسکري خدمت د زکال یي د

 ۱۹۷۷ه او ترشپږمیاشتو وروسته یي ترخیص ترالسه کړ. داحتیاطودوره پیل کړ

په کان کې دانجیرپه  دبیرایتو فرنجل غوربند زکال په اوړي کې دپروان والیت د

په وزارت کې بیالبیلې دندې  صنایعو کانواو شو. په دغه ترتیب یي د توګه مقرر

س شو، په والیت کې دپنبې اونباتي غوړیود فابریکې ری هلمند ترسره کړې، د

کانواوصنایعو په  د ،لچرخي په زندان کې سیاسي محبوس وپ شپږمیاشتې د

د مرکزي ادارې کارکوونکی اوپه پای کې له دولتي  وزارت کې دډبرو د سکرو

ګلدوزۍ او خامکدوزي  دندې څخه ګوښه ، دوه کاله یې دشخصي کارپه لړکې د

په ډنمارک کې  ډنمارک ته کډوال شو . اوس زکال و۱۹۸۹دوکان درلود، اوپه 

 کوي .  سره ژوند اوالدونو له خپلې کورنۍ ، میرمن اوڅلورو
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 عادي ورځنۍ دندې ترڅنګ یې له لیکنوسره مینه پیدا ېخپل کاله کیږي چې د څو

ویبپاڼوکې  کړې ده چې په دری ، پښتواوډنمارکې ژبه یي ډیرې لیکنې په بیالبیلو

چلوي چې په  nahimi.dkکاله کیږي چې یوه ویبپاڼه  څوخپرې شوې دي. 

 دري ژبو سیاسي اوټولنیزې لیکنې خپروي .  انګریزي ، ډنمارکي ، پښتواو

زکال خپور شو،  ۲۰۱۲چې په  ال ګلونه سوځي( یې لومړی کتاب و ـ )او ۱

زکال کې خپور شو. د کتاب منځپانکه  ۲۰۱۵په هم همدغه کتاب په ډنمارکي ژبه 

 دي. بیان تاریخي بهیرد د افغانستان د ښځو د ژوند 

زکال کې د هیواد سفرنامه چې په لنډه توګه د افغانستان د حاالتو  ۲۰۱۲ـ په  ۲

 زکال ترسیموي. ۲۰۱۰انځور په 

یبیا کې د ې دا بریالیتوب په نصیب شو چې )په افغانستان، عراق او لاوس بیا ی

 .و د لوستلو له پاره یې وړاندې کړياو د هیوادوال ناټو جګړې( کتاب وژباړي

 ډنمارک زکال ۲۰۱۵/  ۱۲/  ۲۰درناوي په 


