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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۰۲1۱۱11۱۰۲          خوشحال آصفي
 

 د نظام د سقوط په هڅه کې؛ ګروه خاکستري
 

د کندز له سقوطه وروسته  .ز ښار د تلې یا میزان په اوومه نېټه وسله والو طالبانو د لنډې مودې لپاره ونیوهکندد 

د  یاد ښارد . افغان دولت بیا په دې وتوانیده چې له دریو ورځو جګړې وروسته یاد ښار تر خپلې ولکې الندې راولي
لې د څیړلو پر اساس افغان دولت په کور دننه او بهر له یو شمیر غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د یادې مس سقوط

لپاره یې د امرهللا صالح او فاروق وردګ په مشرۍ د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه څو معلوم کړي؛ په یاده پیښه 
وسته تیره ورځ خپل دوه سوه مخیز راپور ولسمشر ته اوس یاد کمیسیون له ځنډ ور. کې څوک پړ او مالمت دی

 .وړاندې او ځینې معلومات له رسنیو سره شریک کړل
لو وسله والو، مافیا، غاصبینو او وکیالنو الس وپه سقوط کې نامسو   کندزز د حقیقت موندنې کمیسیون وایي، د د کند

کې امنیتي  کندزې کړې او زیاته یې کړه، په د دغه کمېسیون چارواکو خپلې موندنې له رسنیو سره شریک .درلود

مشر  یو د کمېسیون .ځواکونه په ښه ډول مجهز وو او د پوځي وسایلو او تجهیزاتو هیڅ ډول کموالی نه احساسیده

صالح په کندز . له سقوط سره مخ شو کندزکې مدیریت کمزوری وو چې له همدې امله  کندزامرهللا صالح وویل، په 

دغه ډله د دولت د کمزوري کولو لپاره  .ډلې یادوونه وکړه چې په خبره یې نه توره ده او نه سپینه کې د خاکستري

 ډېر اوسېدونکي کندزد  .کار کوي او د وسله والو طالبانو مخالفه ده، خو ګټې یې ټولې شخصي دي او ډیره مضره ده

رامنځته شوي، ظلمونه او بې بندوبارۍ سبب  وایي د خپلسرو ملېشو، چې د ځینو پخوانیو قوماندانانو له لوري هم

 .کې پیاوړي شي کندزشوې چې طالبان په 
؟ څوک یې مالتړ کوي؟ چا وسلې ګروه خاکستري ډله څوک دهدا . ب شياخو دلته ډیرې پوښتنې دي چې باید ځو

 چې د ټول ښار د سقوط المل شوه؟ورکړې؟ څوک یې مالي مالتړ کوي او ولې دومره پیاوړې دي 
دې نه غږیږو چې حقیقت موندونکي پالوي  هپ. ې نه کووه د حقیقت موندونکي کمیسیون په حقیقت موندنې خبردلت

ل کوم ېپه قضیه کې ښک ؛، په دې څه نه وایو چې د یاد پالوي لخواهله یو اړخیزه او که هر اړخیزه څېړلې دیاده مس  
د  کندزاو په دې هم بحث نه کوو چې آیا د  لوری ډیر ټکول شوی او کوم لوری بیخي له پامه غورځول شوی دی

دلته په یو بل مهم اړخ چې د کندز د سقوط تر ټولو ستر . سقوط الملونه یوازې همدا دي چې یاد کمیسیون یي بیانوي
 .باندې تم کیږو( ګروه خاکستري)المل بلل کیږي 
داسې حال کې تیره ورځ د یاد کمیسیون  یس امرهللا صالح پهئپیښې د حقیقت موندونکي پالوي یو ر د کندز د سقوط د

امرهللا . یس فاروق ورګ شتون نه درلودئد کمیسیون بل ر هد څیړونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل چې پخپل
صالح په کندز کې د . له سقوط سره مخ شو کندزکې مدیریت کمزوری وو چې له همدې امله  کندزصالح وویل، په 

 دغه ډله څوک ده؟ .ړه چې په خبره یې نه توره ده او نه سپینهخاکستري ډلې یادوونه وک

دغه ګروه خاکستري که څه هم امرهللا صالح یې په اړه بشپړ معلومات ورنکړل خو دوی په اصل کې له شوروي 
لښکرو سره د جنګیدونکو پاتې شوني، له هغه وروسته د کورنیو خپلمنځي جګړو عاملین او د هغوی پاتې شوني، او 

وروسته د طالبانو سره د جنګیدونکو ډلو ټپلو پاتې شوني دي چې په جنګ، جګړې، وژنو، غالوو او اختطافونو بیا 
دغه ډله . اوس دغه پاتې شوني د خپل طبیعي فطرت او عادت له مخې د نظام پر ضد جنګیږي. يروږدي شوي د

لوی مشران له مرکز کابله دوی دوی  داسې هم نه ده چې یوازې په کندز کې دې مرکزي رهبریت ولري بلکه د
دوی لوی مشران  د. رهبري کوي او د خپلو شخصي، ګوندي، ژبني او سمتي موخو د ترالسه کولو لپاره یي کاروي

. حکومت له بدنې تغذیه کوي چې دوباره بیا د حکومت پر ضد جنګیږي په بیالبیلو نومونو په کابل کې اوسیږي او د
د خلکو او دولت مالتړي حسابوي خو په حقیقت کې دوی د ولس او د حکومت پر دوی که څه هم په ښکاره ځانونه 

که کور . دوی یوازې خپلې شخصي ګټې ویني او د ترالسه کولو لپاره یې په هیڅ رنګه جنایت اړ نه دي. ضد دي
د د حقیقت افغان دولت بای. هوښیاران په تاوان کې هم خپل ګټه پیدا کوي. وسوځید نو دیوالونه خو یي پاخه شول

تر هر څه د مخه د دغه  .اړند جدي اقدامات وکړي هر اړخیزه توګه وارزوي او بیا یيمندونکي پالوي راپور په 
ګروه خاکستري غم خوړل اړین دي ځکه که یي مخنیوی ونشي نو په راتلونکي کې به بیا نه یوازې د کندز والیت 

 .کیدو المل به هم وګرځين د نظام د سقوط آ امنیت وګواښي بلکه د نورو همجوارو والیتونو تر څنګ
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