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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۹/۰۴/۲۹

الف .یوسفی

عمر داودزی او د هغه اختراعګانی
د افغانستان د سولی شورای د داراالنشاء رئیس او د سولې په چارو کې د ولسمشر سالکار محمد عمر داودزی
وایي:
د افغانستان په سیاسي بهیر کې د طالبانو د برخې اخیستو لپاره دروازه پرانیستې ده او " دا یې حق دی دوی هم
افغانان دي ،دوی نظامي قوت لري ،یو څه سیاسي نفوذ هم لري .د خپل سیاسي نفوذ په اندازه د افغانستان په دولت
کې د سولې لپاره باید هماغومره ونډه هم ولري "
لمړی باید وویل چی:
 -1سیاسی او نظامی نفوذ څه ته وایی؟
 -۲سیاسی او نظامی نفوذ چیری او څنګه په کار اچول کیږی؟
 -۳د سیاسی او نظامی نفوذ څوک او په کومو معیارونو باندی اندازی کوی؟
د افغانستان دښمنانو د پردیومتخاصمواسخباراتو په مرسته د څلویښت کلنی خونړیو جګړی په درشل کښی د مذهبی
او قامی افراطیت پذریعه لمړی یی زموږ خلک سره وویشل او په هیواد کښی ملی یووالی ئی له منځه یوړل .د
افغانستان دښمنانو د اسالم او جهاد د شعارو تر بیرغ الندی زموږعوام خلک وغول او زموږ ښکلی هیواد ئی را
ویجاړ کړل ،د خلکو او ملی ټول شتمنی یی چور کړلی ،د نړی تر ټولو فاسد دولتی اداره یی منځ ته رامنځ ته کړه،
خپل اجنټانو یی د دولتی ادارو پر سر وګمارل.
عمر داودزی داسی فکر کوی چی دی هرکار لکه د ایران او پاکستان څخه پټ غیر رسمی رشوتونه آسانه راټول
کوالی شی او د دښمن د اهدافو ښه ویاند دی.
واقعی ملی سیاسی او نظامی نفوذ هرهغه څه دی چی د یوهیواد ارضی تمامیت او وګړو د ژوند او ناموس ساتی،
تررورستی ویری اچوونکو طالب جنایتوته چی د هیواد د دښمنانو په لمسون ګران افغانستان موږ ته ورانوی ملی
سیاسی او نظامی نفوذ نشی ویل کیدای .د طالبانو جنایاتو ته ملی سیاسی او نظامی نفوذ ویل هم پخپله پوه او ناپوه
جنایت دی.
ملی نظامی نفوذ د هیواد د ملی دفاع په منظمو لیکو کښی پوره شمیرل کیږی او سیاسی نفوذ هم د خلکو د آزادو
رایو په واسطه را څرګندیږی .طالبان نظامی نفوذ نه بلکه د پردیو ورانونکی نیابتی مزدور جنګیالی دي چی
سیاسی نفوذ نه لری بلکه د یو فاسد نظام محصول دی چی د افغانستان بی دفاع خلک او بیچار پولیس او عسکر
وژنی او د خلکو په منځ په ویره اچوی .طالبان د «آی ایس آی» څو موټرسایکل سواره ورانونکی اوځان وژنکی
نوکران دی چی په اټکلی ډول د دوی سیاسی او نظامی نفوذ نه معلومیږی
اتلس کاله کیږی چی لودیز سیاستوال او د ناټو نظامیانو د اټکلی معیارونو له مخی د قامی او مذهبی انډول په پلمه
زموږ ګرا ن هیواد افغانستان یی را وان کړیدی ،دوی په افغانستان کښی د خپل سیاسی هدفونه سره رسولو لپاره د
څو محدود شراچونکو پواسطه لکه د شطرنج دانو په ډول پرمخ وړی .د جګړو د ورانونکو جنایاتکارو پالس به
افغانستان ته هیڅکله سوله نه رانشی.
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