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 !يیږک شلېحلوا نه و ېک ګجن

 
 وه چې د کندز د هوایی ګوزار خبر خپور شو! ۱۳د وري 

که څه هم د قربانیانو د شمېرو په تړاو بیالبېلې شمېرې مخې ته راځي خو دا معلومه شوې چې برید په هغه ځای شوی چېرې چې 
 طالب مشران  په کې ټول شوي وو.

جګړه کې تل مرګ ژوبلې وي، د جګړو بڼه له بده مرغه داسې ده چې په کې د وچو له زوره المده هم سوځي، هیڅوک، هیڅ 
افغان او هیڅ وېښ ضمیر دغه وضعیت نه شي زغملی. دا څلور لسیزې کیږي چې دغلته د وینو رودونه روان دي، هر افغان دې 

 رګونو او حتی لسګونو زرومصیبتونو یې اخته کړی دی.جګړو ځپلی د کورنۍ غړی یې ترې اخیستی او په ز
په کار نه ده چې په جګړه ډېر ټینګار وشي، طالبان دې د خلکو نبض درک کړي، خلک اوس له جګړو ستړي دي، هلمند کې 

وس هم ولسي او خودجوش اعتراض د دې ادعا ښکاره ثبوت دی. هلمند د وروستیو ناکراریو او وینو تویېدنو اصلي مرکز و او ا
 په کې په راز راز پلمو بې ګناه خلک ځوریږي.

کندز هم د هلمند له برخلیک سره مخامخ دی، دې والیت کې دشت ارچي ډېره ځپل شوې سېمه ده، دغلته طالبان پراخ حضور 
چې  لري، په خپلو غونډو کې باید د ولسي خلکو د په زوره حاضرولو هڅه ونه کړي،  که څه هم په زغرده نه دي ویل شوي

داسې یو کار به شوی وي، خو د جګړو دوام ته نور پلمه نشته. کله چې امریکا، افغان حکومت، اروپایی ټولنه، ملګري ملتونه او 
 نور ښکېل اړخونه ټول سولې ته راضي وي، طالبان ولې پرېکړه نه شي کو؟

عقیب کړئ او د خلکو دا غوښتنه چې سوله د وینو تویېدنو له الرې نه شي کیدای د خلکو زړونه وګټل شي، د حکمتیار الر ت
 وکړئ نور ومنئ، پریږدئ چې دا ولس نور آرام ژوند وکړي.

ملي دفاع وزارت وایی، طالبانو په دشت ارچي ولسوالۍ کې پوځي پرېټ ته تیاری نیوه او په دې خبرې کېدې چې شمال ختیځو 
کندز یوه بېرته پاتې سیمه ده، دغلته د لیک او لوست  بهیر والیتونو کې څرنګه جګړه توده او ساحې الندې کړي. دشت ارچي د 

 ان د نوي نظام په لومړیو کې هم چندان ښه نه و، خلک یې له افراطیت زیانمن شوي دي.
دوي دې په یوه ولسي حرکت کې چې هلمندیانو پیل کړی، کندهار ته غځیدلی او زابل ته هم د خورېدو په حال کې دی، ودانګي، 

ړې چلونکو ته دې نه ووایی. د دې ولسي حرکت له الرې کیدای شي، ستر هدف چې هغه د سولې ټینګښت دی، جګړې او د جګ
 تر السه شي.

په دې حساسو شرایطو کې چې سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړتیا پوه شوې، طالبان دې هم نور زېل نه 
د ټولو خېر دی او هیڅوک څه له السه نه ورکوي، حکومت تر خپل وسه  کوي او د سولې خبرو ته دې حاضر شي، سوله کې

هڅه کوي چې سوله تامین شي، نړیوالو او سیمه ییزو لوبغاړو سره یې د سال مشورو تر څنګ په کور دننه هم د سولې لپاره 
بتوي چې حکومت له خپل پراخې هڅې پیل کړي دي، کندهار ته د سولې د عالي شورا  د رییس او نورو مسوولینو سفر دا ثا

 اړخه لکه عام ولس سولې ته ډېر تږی دی.
په دې به قضاوت نه کوو چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایی برید کې څوک وژل شوي دي، خو د بحث دا مساله ډېره 
راوستل ضروري ده چې عامو خلکو د طالبانو غونډې کې څه کول، داسې خو به نه وي چې دغه خلک په جبري ډول غونډې ته 

 شوي وي.
په نورو ساحو کې هم  لکه چې ویل شوي، طالبانو عام خلک ډال ګرځولي او په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې به ستونزمنه وي 

 چې د ملکي خلکو ژوند خوندي شي.
ې له حملې ملي دفاع وزارت د دې لپاره چې عامه افکار په کنترول کې ساتلي وي، له رسنیو سره هغه تصویرونه خپاره کړل چ

 مخکې حاالت ښیی.  د غونډې ځای ته په لوکسو موټرو کې طالبان ورځي او دا معلومیږي چې هلته لویه غونډه جوړېدونکې وه.
کندز په شمال ختیځو والیتونو کې ستراتیژیک موقعیت لري، د دې ولسوالۍ په پراخو سیمو طالبان ولکه لري، دشت ارچي او 

ان سره په پوله پرتې دي، دې سیمو کې د طالبانو حضور کولی شي، لوی سرخوږی را والړ امام صاحب ولسوالۍ له تاجکست
کړي، د دې لپاره چې امنیت تامین کړو، باید د سرحدونو کنترول په  الس کې واخیستل شي. حکومت هم ښایی دې مسالې ته 

چې طالبان د روسیې لخوا تجهیزیږي او د  متوجه وي. د ناټو د پرېکنده مالتړ ماموریت قومندان جنرال جان نېکلسون ویلي
 تاجکستان له الرې ورته وسلې رسیږي.

ملي دفاع وزارت هغه نوملړ خپور کړ چې په وینا یې د دشت ارچي په ولسوالۍ کې وژل شوي او ټپیان دي. سرچینه وایی، دې 
 و د کوټې شورا  غړی هم شامل دی.برید کې اتلس طالبان وژل شوي او یولس نورټپیان دي، چې په وژل شویو کې د طالبان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/stanekzai_z_jang_ke_halwa_na_weshel_kigi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/stanekzai_z_jang_ke_halwa_na_weshel_kigi.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 

د کندز پېښه ښایی وروستۍ نه وي، او ممکن تر دې نورې خونړۍ پېښې هم را منځته شي، په هره جنګي پېښه کې چې ملکیان 
شهیدانیږي، د غندلو دی، طالبان دې نور په ولسي غونډو او عامه ځایونو حملې بندې کړي، له افغان ځواکونو هم غوښتنه دا ده 

 خپلو پوځي تحرکاتو په مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. چې د
په اندونیزیا کې به نن یا سبا د افغانستان، پاکستان او مالیزیا د لسګونو دیني عالمانو غونډه  جوړه شي او یا به هم ښایی جوړه نه 

 شي، خو اوس د دې وخت دی چې د جګړې ښکېل اړخونه د خلکو نبض درک کړي.
هغه لر دي او که بر که په سویل کې دي او که په شمال کې، که په لویدیځ کې دي او که په ختیځ کې، که په کلیو خلک ټول که 

کې دي او که په ښاري سیمو کې ټول په یوه خوله او یوه اواز سوله غواړي او څوک چې د سولې پر ځای په جګړې ټینګار 
جګړې ځانته اصول دي، او دغلته د ښکېلو غاړو تر څنګ نور  کوي، پوه دې شي چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کیږي. د

قربانیان ولسي او بې پرې خلک دي چې نه یې له دې لوري سره کار دی او نه هم له هغه لوري سره، خو د دوي د پوځي 
 تحرکاتو قرباني دي.

مو باید دا کورګی له دې زیات وران نه  مونږ هم یوویشتمه پیړۍ کې یو، مونږ خوار افغانان هم د سوله ییز ژوند مستحق یو، نور
 شي، سوله غواړو او له ټولو ښکېلو خواوو مو هیله دا ده چې زمونږ د کلونو کلونو دا غوښتنه عملي کړي.
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