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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       احسان اهللا آرينزى :ليکوال  ١٩-٠٤-٢٠١١  ني
  

 !د ولسواليو د نيولو وياړ
  

 ويل ې داسېي سر آپه لوم.  ونيوهولسوال) ل وايوان(وسله والو  طالبانو د نورستان واليت د  ېمخك ېو رو
ه؛ خو  دېل نيوې او سهار مهال يىآ يرغل ولسوالخه په لورو خواوو  سوه طالبانو نيمه شپه له ې درېدل چېآ

ې د دولت مخالفينو ته پر پوليسو په لوى الس دا ولسوالېويل شول چوروسته و اى  او دوى صحيح سالمت بل ې
 ېنې د سقوط په هكله ولسوال د دې ې چارواآو وويل چېوخت آ له دې اوازو سره په يو . ته په شا شوي دي

  ! آوي
 ېآله چ. وآه بدل شوىدن اوس په يوه ېنو آېره بيا د آورنيو چارو وزارت له خوا د ېد افغانستان د دولت او په ت

 سمي ېي آوون په آوم نوجون د ېى زوى اختطاف شي، آله چ د آوم شتمن سېي، آله چيوه ولسوالي سقوط وآ
 په آابل ېاباد آل  په جالېخ ته زيان ورسي، آله چړه شي او دولتي اېه پرته جې چېمواد استعمال شي، آله چ

ى انمر د آندز په امنيه قومندان ې د آندز والي ووژل شي، آله چې په تخار آېيرغل وشي، آله چ ځا روبانك په ر
 امينه قوماندان خان محمد مجاهد ې قومي مشر او جهادي قوماندان يا په آندهار آې په اسمارو آېآله چبريد وشي، 
غلى وحيد عمر، اندويان لكه اوتي وينو نومه شي؛ رو اختالس خبره بربنلاډ  د چا د لكونو ېآله چووژل شي، 

 هرو مرو دا ې آني او د نورو خبرو په ېدر ته وې د رسنيو د استازو مخياغلى بشر، اغلى جنرال عظيمي
ولو ر ژر به تورن آسان د قانون منېډي او  پيل آېنېان په دې هكله جدي ونده ارړ دولت يا د دوى اېووايي چ

  !ته وسپاري
اآل  له پاره به يو پالوى وېنې د سقوط د الملونو د ېپه هكله هم همدا خبرې وشوې چ ولسوالل د د وانت واي

 د ې چي ملي پوليس تيارى نيسېې ويل چووله او ړواهم نو ې صيب خبره تر يد حمل په يوويشتمه زمر. شي
  .رته ونيسيېخه ب له طالبانو نورستان دا مهمه ولسوال

 د دولت د مخالفينو ولسوال ېن د نورستان د واليت ې اند دي چېي چارو آارپوهان په د پو-يد سياسد افغانستان 
 ته الر ميندلى شي، دوى د نورستان په غرنيو او  او آن، پنجشيررهارايه نن دوى له دې .اهميت لري ډېر له پاره

و عمليات ډپه ااردو او پوليسو مريكايانو  د اېوالى شي او په سيمه آړايونه جونې او پډ اېب العبوره سيمو آعص
په شمالي . ر شوىډېت نور هم ز طالبانو ته د نورستان ارې په دې وروستيو وختونو آېكاري چ ېداس. آوالى شي

 ېي چ آړه دې ته ا القاعديه الوتكو توغنديي بريدونو، طالبان او د دوى مالت پيلوېوزيرستان باندې د امريكايي ب
  . ه شيخه نورستان ته آ ورو له وزيرستان -ي او وروايونه وپل خوندي ان ته نور
 ته خوره خه شمال او لويدي ه د افغانستان له جنوب او ختي جېه آوي چره هډې طالبان او القاعده ېبله دا چ

د پاره طالبان نورستان ته شمالي والياتو ته د تلن .  ال لهانده وساتيېه آ جيي او امريكايان په يوه پراخه چريكآ
ه مرآز بلل دو ېو د رساوندى واليت دى بيا تخار، آندز او بغالن ته د وسلو او سنورستان د بدخشان . تيا لريړا
  .داى شيېآ

  متال ولسوالي ګآله د بر.  ديې روانې جې په نورستان آېي چې آاله آې در-د همدې هدف له پاره دا دوه
  !يېي او آله آامديش الس په الس آېزى آډآله پارون ته نژدې . لوانت وايي او آله د سقوط وآ

  . ديې د مخالفينو په الس آل ولسوال وايال او انم اوس د آامديش برېد نورستان والي جمال الدين بدر وايي چ
 و سيمو ته د ت او د افغانستان شمال ختيې آړېجوې ډ اې پخې په نورستان آېي چړالقاعده او طالبان غوا

 امريكايي هېرد ېبله خوا دولت او په افغانستان آ. ه پراخه وساتيودرونه ولري او ج خوندي الرې او رات
ت لري، ز خورا ستراتيژيك ارې چېره بيا په هغه سيمو آېول افغانستان او په ت په ېه آوي چيان بيا دا هپو

 د دولت مخالفين ېي چې مهمه بولي او پوههډېر ل ولسوالوانت وايافغان دولت د نورستان د . يمن آډاډامنيت 
سانه؛ خو  ا راتال له چترال سره د ت مګل او بركه وانت واي؛ يونورو سيمو ته د نفوذ د خورولو الر ل

ره  هم د افغانستان د شمالي سيمو د ناامنه آولو له پاۍ آي استخباراتېنې ې د سيم. لريې الرخوندي غرن
 ې سيمېندان مالفضل اهللا، له خپلا د سوات نامتو قومېي چيآهم ويل   داېپه همدې حال آ.  الر بوليينورستان آليد
تو  د ناېپه افغانستان آ. ى شوى دىااى په  ېه سوه آسانو سره په نورستان آ وروسته له پنېتېخه تر ت

ه تاييدوي او  تو په ضمنيو ته د القاعده بيا راتو سيمنو ختيېواد ېندان جنرال ديويد پترايس د هاعمومي قوم
ينو  القاعده د افغانستان په ېو چوكلي ې لېپا وال ستريت ژورنال روره اونېت. ه دى دا حضور آمرنېوايي چ

  .يې دې آړې جوډ او اېال ېو غرنيو سيمو آختي



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 متال ګآال د بره روان دي، پروس يو ېي چې پوهېير شي، په ده ى د نورستان روان حالت ته آه س
د نورستان د نورو . ى سقوط آل ولسوال الس په الس شوه او دا دى د وانت وايېل ې دوه يا درولسوال

 ېيا په مرآز پارون آ.  جال وطنه ديو ه نه ده فعاله او ه تو په بشپ ولسوالېه.  دىېولسواليو حال هم همداس
ان  خپل ېت په سيستم آړ د افغانستان د اداري جوېه لري چ يوه آوې آ ولسوالاونه دفترونه لري او يا پ

  !يي او معاشونه واخليژوندى و
 ې له مشرانو سره يېانونو ادار د آورنيو چارو وزارت او د سيمه ييزو ارېدلته اوس يوه اساسي خبره شته چ

  .مړشريكول غوا
 ې آه د مخالفينو په الس آدا ولسوال.  نه ديې عمًال  فعالې شته چنو  ولسوالو په لسې داسېپه اوسني افغانستان آ

ر، بغالن، و، آندهار، زابل، هلمند، نيمروز، پكتيا، پكتيكا، لود غزني، ورد.  دي او آار نه آويېهم نه دي، خو م
 حلوا په يادولو خوله نه -د حلوا.  دي نهې واقعًا فعال ولسوالېينلغمان، غور، فراه او بادغيس ، آندز، نورستان، آن

  .يېه آږخو
.  مانا نه لرييت ولسواالن او امنيه قوماندانان لري، دا د ولسواليو د فعالېولو ولسواليو آ ې په دېآه دولت وايي چ

 بوخت دلو په آارېمن آډاډملي پوليس د خلكو د امنيت د .  ويين امنيت  بشپې په سيمه آېفعاله ولسوالي هغه ده چ
آه خلك دولت خپل . خلك دولت خپل وبولي.  وبوليېان له دولت سره نژدخلك . يواو د نظم او قانون ساتونكي 

اران وي، امنيه  د دولت مامورين د خلكو خدمتې آوك د دولت په ضد توطيه نه شي آوالى، په ولسوالېوبولي، ه
 مدير د خلكو د اوالد له ېي، د پوهنري او عدالت تامين آواو قوماندانان خپله دنده سرته ورسوي، قاضي د خلكو غ

 ړادرونه جوآواد ته صالح مسلكي ې او خپل ه آورنېان، خپل سبا خپل ېي چ شرايط برابر آېپاره د زده آ
ه حاصل واخلي، د آليو د پراختيا مدير د خه  له خپلو زمكو ېي چرانو سره مرسته وآ مدير له بزېشي، د آرن

ي، د روغتيا مشر  ونيسي او د آليوالي ژوند د بدالنه او پراختيا له پاره آار وآې په پام آېالو اساسي ستونزآليو
 نيتياسانتياوو د برابرولو له پاره زيار وباسي، د اطالعاتو او آلتور مسوول خلكو ته رخلكو ته د روغتيايي ار اآډ

ولو په سر و خبر وساتي او د ېونو او پپه وروستيو پرمخت ۍمعلومات، اطالعات او خبرونه ورسوي او دوى د ن
و او مشرانو درناوى  د عقايدو، دودونو، ېد سيمه ار په تو د مشر او د خلكو د خدمت ولسوال د ولسوالېآ
د دولت ز ولري او خلك به ې به اغوله ولسوال په ېي، يقينًا چه آار وآپه تو) خليفه(الح ي او د خداى د يوه صوآ

ي ديوالونو ير آانكې وي چ به يوه ودان نه وي ولسوالېآه داس. انه سره ولريه له د اصلي مدافعينو په تو
  . چارواآي جالخلك به جال وي او د ولسوال. ونه لريي وه او ولسي مراجعين به آالبنده آ

 يوه لويه سيمه ده  ولسوالې پوه شي چې په دد افغانستان چارواآي بايد. و ولسواليو همدا حال دىډېرد افغانستان د 
ونو ړ خلكو په زېولسوالي او حكومت د د. وانان او ماشومان، ېيري، ږسپين . دونكي لريېونو اوس په زرېچ
ل آه اوس دولت د وانت واي. خه وباسيو مامورينو له آمكي مفهوم دولت بايد ولسوالي د يوه تعمير او . يېآ

، لكه د  متال ودانګولي وي، لكه د برېرته نې بېبه ي ه وداننړ يوه ې دا وي چېمانا به ي. ونيسيرته ېولسوالي ب
  ! نورې او داس ودانيېموسى آال وداني، لكه د غورماچ وداني، لكه د چار در

دا . ا نه لرينو د حكومت آولو ماناونو او اذهړ د نيولو او د خلكو په زې سيمېول د  صورت د ولسوالېدا نيول په ه
د دولت سيمه ييز . يېي او اخستل آې خر آله دا ودان-لهآ. و ودانيو نيول او بايلول دينړهمغه د تشو او 

 مخالف لوري اخلي او ې آوي او آله يېوي او  اخلي او خرېر تنظيمي قوماندانان ي سوداېسيمچارواآي يا د 
ت نه ورآوي او د القاعده او سيمه ييزو  ارزېو ته هي  ملې عناصر شته چې داسډېر ېپه هغوى آ. ويخر

  .يي او وروسته  ېاندړتنو سره سم ويو له غواستخباراتي آ
 ته ې خبرېو د ن؛ي وړ د نيولو ويال د ولسوال د وانت وايېي چړاو آه د افغانستان د آورنيو چارو وزارت غوا

 ېونو دړي او په ز فتح آېونه دړ د خلكو زېد سيم. يآتفا ونه آ په نيولو ا ودانېنړ ې د يوېي چ پام وآېد
په پرديو توپونو . انه سره ولري له  د خلكو مالتېت لري چ هغه واآمني پايې چې ثابته آېتجرب. يپاچايي وآ

 !ير سقوط آوې په ل د ولسوالي او آه وشي هم دوام نه لري او ژر د وانت وايېانكونو حكومت نه آاو 
 

  پای
 

  


