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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکا
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
  م٠٨/٠٩/٢٠٠٩تفسير خان                                                                                                            

  

 درسونو په رڼا کې دټولټاکنو 
  د کرزي له رښتيني بري غوڅ  مالتړکوو

 
بې ساري فساد، اوسراسري  ناامن  له  ولتيخه د د تر ټولټاکنو دمخه تېرو اتو کلونوته په پام خلک له کرزي

 کبله سخت ناراضه وو، او هرچا په خپل وار پرې نيوکې کولې، په داسې حال کې چې دافغانستان دولتي اداره هم
 کال کې یې افغا نستان ته دیوې کودتا په نتيجه کې دوروروژنې ١٩٩٢تنظيمي اداره وه  چې په -هغه مليشه یي
و کسيز  کړی وء، ناورین ډالی  خو په دومره توپير چې اوس یې مشري کرزی ته سپارل شوې وء چې د یو

ه نه کول چې   کرزی او دهغه -خو مليشه یي. کوچني ټيم  په مرسته یې له سره سنبال کړي تنظيمي ادارې هغه 
ه یې کول چې دهغوی قومندانانو غوښتل  ه په ظاهرکرزی خو په ح. ټيم غوښتل بلکې هغه  قيقت کې په دې تو

  . تنظيمی مشران وو-دهېواد رښتينی حاکمان پخواني مليشه یي
  

ه دکرزې د ادارې ترنوم الندې  مليشه یی ېدل[تنظيمي  ادار ې دخپل رنسانس- په دې تو له هم هغه  ]له سره زې
ن تونو اوتېریو تر  و، غال ، قاچاق، دخلکو د ت ې په ټول افغانستان کې دهړاړخيزفسادـ ب  لومړۍ ور

تنو په وړاندې د تبعيض پرکارونې برسېره  له هغوی  دافغانستان په شمالي، مرکزي اوغربی والیاتونو کې دپ
ې پيل کړ ې یې بېخی  ډېرې دی چې دنمونې  په  ډول  .  خه دسيمود پاکونې  کار دیوه منظم پالن په چوکاټ  بېل

تانه اود ميدان والیت دبهسودو د   .ولسوال کوچيان را یادولی شود تخار دخواجه بهاوالدین پ
  

ودلو یې  خه پرته  پر کرزی ور باراو ددند و په پرې خو دکرزې دټيم یوشمېر غړو ددغو ناخوالو پړه له دليل 
ود ې پرې رکې یوا انونه . ء هغه د مبارزې په ډ ې جمهوری ریاست ته  ول  چې نه یوا دې کار ډېرخلک وه

ر ونيسيکاندید کړي، بلکې  دښاغلي کرزی په    .وړاندې سن
  

ءت ورکولو  برسيره دهغه حوصله، سياسی پوه اوتجربه زباد،  خو ټولټاکنو دغه تابلو بدله او کرزی ته په برا
ه کړه  چې کرزي مليشه یې ې -اوداهم په ډا وښه او د هغه په بطن کې یې نه یوا  تنظيمي حاکميت ترډېره حده 

ی  بلکې تر دې ه نشيدیوهملی حاکميت  بنس ای   وړاندې مليشه یي ـ تنظيمی حاکميتزدموازی حاکميت په تو
واکونوترمن دغه مبارزه وروستي پړاو ته ورسېده. زغملی   .که نو  دملی او تنظيمي 

  
ه  کې دمليشه یی ړې له کبله درای-په دې تو  اچونې -تنطيمې حاکميت پلویانو دافغانستان په جنوب کې دج
ټه دشرایطو نشتوالي ته په پا خه  په  م د پارلماني جمهوریت او د واليانو او ولسواالنو دانتخابی کولو  له شعار

اخيستلو، دټولتاکنو دقامي کولو په موخه  ناچاره له خپلو مخونو ماسکونه لرې، او په خپل اصلی هویت ميدان ته و 
ل   .دان

  
ه دتنظيمی ټې اخيستلو،  په ښکاره ډول، دقانونی مليشه یي حاکميت پلویانوله دولتي مقامونو-همدارن خه په   

اټ مات او د خپلې خوښې کاندید ته کامپاین پيل کړ؛ پردې بر سېره  دولت، او دټولټاکنو دمستقل کميسيون چو
تنظيمي حاکميت پلویانوپه نړیوالې ټولنې دزور اچولو په موخه درایوترشميرلو دمخه وسلې ته دالس -دمليشه یي

واښهم وک ه یې دتنظيمي   حاکميتاچولو   دا دفساد او ناامن دسټې  دژغورلو لپاره  یوهکړک -ړ، او په دې تو
  .ریزرف کړه

  
ه چې دمليشه یی وسو او  مرکو کې دا هم وښودله چې که -ادا ال ون تنطيمی  حاکميت استازود په خپلو وروستيو

ام نه وای اخيستیبریالی شویوای نو به یې دخپلو ژمنو په خالف دسولې په الره کې  و    . ه
  

ېدلي تورونه بې پدله او اکثریت قامي مشرانو ،   له تاجک نيولی ترهزاره ،  ازبک،  په دې ه  په کرزی ل تو
ه یی دکرزی بریاليتوب تضمين کړ   . اونورو له کرزی سره ودریدل، او په دې تو

  
ې چې ټولټاکن لي وره اوس چې دشمېرل شوورایو پر بنس داسې اټ ټه په لومړی پړاوکې هر ی به دکرزی په 

ی، دمليشه یی ـ تنظيمي حاکميت  پلویان سخت وارخطادي، او داسې ښکارې چې دهغه دژغورلو   پای ته ورسې



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ا به دوش خود نويسنده ميباشد، نوشته ه ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

که له هېوادوالو په خاص ډول له پوهانو او رو ښانفکرانو . په موخه به هرې خطرناکې کړنې ته الس واچوي نو
ي چې دیاغيانو په وړاند ند او دخلکو رایو او دهغوی له خواغوره شوی جمهورریيس هيله کې ر ې خپل دریز

دي چې ټوپک واال دقام ژبې او م ي، اوپرې ن هب په نوم خلک دخپلو ضدملي او ضد     ذ مالتړ ته ور ودان
  .دیموکراتيکو موخو لپاره وکاروي

  
لوۍ په هيله    په هېواد کې دسولی او ورور
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