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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

                               ۱۰۲۱۱۲۲۱۰۲   

                  

 جهادي قوماندانان د واک او زور
 نیسيوېش ته تیاری  

 

دوی پخپلوو سویمو   . په حکومت کې ځینې تنظیمي سیاالن هڅه کوي، چې د راتلوونکو ټاکنو لپاره د قدرت مانور وکړي
 .کوووووې تنظیمووووووي هسووووو،و تووووووه پنوووووواه ورويي، چوووووې راتلووووووونکي اح،مووووووالي کاند ووووود توووووور  پوووووو  توووووا یر النوووووود  راولووووووي      

 ډېور ررجسو،ه  وړ    ۱۰انیوو تنظیمونوو تور    د امر کا سفارت  و افغاني کوارکوونکي وا وي، پوه ت وره  ووه میاشوت کوې د پخو       
 .نومويي سفارت ته د لیدنو ک،نو لپاره ور لي دي

کوا  د اح،موالي راوران پوه مونخ کوې  پلوې         ۱۰۲۲د جهادي کرکټرونو مانور  واز  د ټاکنو لپاره ندی، رلکوې هڅوه کووي   
 .مل شې ر رته په ځان پسې کړي

څوکیوو تممیوش شووي و، لوه د  کپلوه پوه  وورو او م، وادو          هغه تنظیموي قومانودانان چوې د ولسمشور کورزي لوه  ووا پوه        
 .جر انونو کې ځانونه تنظیموي، چې په راتلونکي نظام کې واک اناصار کړي

د افغانس،ان دوه راتلونکي کلونه او دوه س،ر تصمیمونه، د دوو سخ،و ننګونو په مااصره کې دي؛ ولسمشر ز  ټاکنې  
 .پخوانیو جهادي تنظیمونو د واک انډو او د رهرنیوځواکونو له وتلو وروس،ه د 

که څه هم عامه اذهان د رانفوذه او ملي کاند د د نش،والي په اندېښنه رو ت سات  شوي،  و  وه لو ه ررړه له  لکو پناه  
دا د هغووو تنظیمووي قومانوودانانو راتلووونکي نېووش دی، چووې پووه افغانسوو،ان کووې د واک د مشوورو  او  ووا نووا        : کووړ  شووو  ده 
 .ار په مرس،ه  ې ت ر لس کلونه د افغانس،ان د تدر جي سیاسي انکشاف مخه پټم کړ  وهمشرو  اناص

له طالپانو سره د ملي جګړ  په ملي ځواک رې راورۍ او له طالپانو سره کامال شخصي دښومنیو تنظیموي قومانودانان اي    
رانود  د دوی د ټټوو د   کړي چې د ځوان د سواتنې لپواره پوه داسوې شخصوي مل شوو حسواچ وکوړي، چوې لوه ملوي ځوواک د              

 .ت مین او  وند ،وچ لپاره وجنګ دای شي
ځینې شنونکي طالپانو ته د اح،مالي راوران د  وو قووي موزاحم فک،وور پوه سو،رټه نوه ټووري  وو لوه د  و رېو ي، چوې د              

یواوو  شمالي ټلوالې حاکم قوماندانان چې له قانون څخه لوي پاتې شوي د  پلو ويو اق،صادي، سیاسوي او واک سواتنې ماف  
 .لپاره ره د زورواکۍ نو  دا ر  جوي  کړي

رسم اهلل طاهري په رلخ کې د عمامامد نور، په هلمند کې د شیر مامد ا ندزاده او په هرات کوې د اسوماعی   وان توازه     
درس ک و ي، اف،خوارات  وواز  دوی توه     آپوه رلوخ کوې ټوولې  پور  د مجاهود نو پوه         ": پی  شوو کمپا نونو ته اشاره کووي 

قدرت له جمیعت سره اناصار دی، والي ډېر و ت د  پلو پخوانیو جهادي ملګرو له لو وو ټروپونوو سوره    . ديمنسوچ 
 .په پټو جلسو رو ت وي او د ټاکنو لپاره نه رلکې په سیمو کې د  پ  نفوذ په نېشو   ې ي

پیغوام ریخوي څرټنود و، پوه راتلونکوو      . ماعی   ان په هرات کې د مجاهد نو  و  ډېر  شانداره  ونډ  ته و نوا وکوړه  اس 
 .ده د پلو انو او مل شو رو  او د اح،مالي کاند دانو لپاره د قدرت ننداره ټاکنو کې د

ر راوي  شو چې هلمند ته د شیرمامد ا ندزاده روزټان وال ت کې  پ  ورور حاکم کړ او په ولسمشر کرزي هم فشا 
اوس په لښکرټاه کې د ا ندزاده د قدرت کش وټیور د پخووانۍ   . شیرمامد ا ندزاده ر  کاند د د والي په توټه وروپ ژني

 .((یکې لښکرټاه رنګ په رله ايوليد موکرات
وازو آد هغووو  د اسووماعی   وان څرټنوودونې  ":د سیاسوي چووارو  وو افغوواني شونونکي د  حوواالتو توه پووه  ووو رو  نظوور ټووري       

ځواچ و چې و   ک د  اسماعی   ان د ه واد په جنوچ کې پلو ان له السه ورکړي، هغه حکومت ته وښوده چوې اوس  
 ".هم ښه ډېر پلو ان لري او هر څه چې و وايي هغه کوالی شي

پ،ا م،ناسوپو  پوه نسو   اکيد قوماندانانو له  وا  ور  هڅوې او م، واد   وښو،نې  ووه لو وه اند ښونه هوم راپواروي، چوې ټوو          
 .هس،و کې راټو  قوماندانان ره دا ځ  ریخي د شخصي ټټو د  وند ،وچ لپاره شخصي عم  کوي

 پهې  وړی عپودالپاقي اموین وا وي، دا    د ملي ج. دی، چې د شمالي ټلوالې اوسنۍ دا ره په مات دو ده ترټولو لومړني  ې دا 
ي ښوویي اسووماعی   ووان را وود د ملووي  وووالي پووه ايه      و ووت چووې پووه افغانسوو،ان کووې د نسووپي اموون لپوواره طالپووان هووم نرموووال       

د   پورو پرځوای د    اسوماعی   وان را ود د    ":څرټندونې کړ  وای، نه د  و  کورنۍ او  چ ا یسو،ونکې جګوړ  اعوالن   



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

ملي  والي لپاره څرټندونې او هڅې کړ  وای،  و ټډ حکوموت را ود جووي شوي چوې ټوو  پکوې ځوای ولوري، نوه ر رتوه د            
 ".د ټډوډۍ حکومتنو یمو کلونو په شان 

وېره داده که حکومت د مناسب کاند د لپاره ملي هلې ځلې ونه کوړي اوسوني زورواکوي روه د  پلوو تموا التو لوه مخوې د          
کووې راووران راموونخ تووه نشووي، ورپسووې   ۱۰۲۲ان،خاروواتو  ووو راووران رامني،ووه کووړي،  ووو کووه د ښووه روواور لووه مخووې هووم پووه    

دی، چوې ټاونوډي ه وادونوه د افغانسو،ان       وو عموده المو  دا   . اوه تیرېو ي راتلونکي شپ  کلونه لوه ډېور حیواتي م،زلوز  پوړ     
دوی د موودا لو د پرا ،یووا  د. دا لوي رووې رواورۍ تووه چوې سمالسووي پوه مصوولا،ونو ماوووه شوو ، پووه سونګر کووې ناسوت دي        

ره کوې  دو م المو  د جنورا  عمور   و  پوه  پو      . لومړني الریان همدا پخواني قوماندانان دي، چې له نفوذ  ې وېره پکار ده
دی وا ي، په اوسني ملي ځواک کوې تور نیموو ز وات  وې راډ ګوارډان دي او وېوره ده، کوه پخوواني قومانودانان پوه            . نغښ،ي

د ه حاالت ملي ټټو توه سوخت   . حکومت کې ونډه ونلري، نو له ملي ځواکه ره د شخصي اس،فاد  راران رامنخ ته شي
 .ز ان رسولي شي

النوه او شوفافو ټواکنو مالتوړ وکوړي او      دزادو، عاآر ا وا ي، که پخپله حکوموت د  د سیاسي چارو کارپوه ف   الرحمن او
 ":زمنیه ورته مساعده کړي د اسماعی   ان په څ ر مانور  او کردارره کله هم د ټاکنو مثپ،وه پا لوه ز انموه نکوړای شوي     

او ولس ونډه وا لي، ملي دا په  لکو پور  هم ايه لري، په ټاکنو کې ټډون مهم دی، که حکومت زمینه مساعده کړي 
 ".تصمیم ونیسي ه څ رد انجام ته نه ځو

 

 


