
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 نظرمحمد مطمئن:  ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ اگست ٢٧
 

 د موسی کال نيونه د طالبانو د وحدت او قوت نښه کيدای شي

  موسی کال ولسوالي  څومره مھمه ده چې طالبانو ونيوله؟

 چې د شمالي ھلمند مرکزيت دی، طالبانو الس ته ورغلي ده، ډيره مھمه ولسوالي ده، د جھاد په موسی کال ولسوالي

 غفارآخند قوي وخت کې موسی کال د مال محمد نسيم آخند، تر ھغه وروسته دھغه د ورور مالمحمد رسول آخند او مال

  .مرکز و

مالمحمد نسيم آخند د جھاد پرمھال د حرکت انقالب اسالمي مشھور او نوموتی قومندان و، د کجکې ولسوالي 

اوسيدونکې و، او خپل قوي مرکز يې موسی کال و لسوالي ټاکلې، د اسالمي حزب له کسانو سره يې سختې جګړې 

ل شو، چې کورنۍ يې پړه د اسالمي حزب اړوند عبدالرحمن خان وشوي، بيا وروسته د پاکستان پٻښور ښار کې ووژ

 )دلته کښيکاږئ(اړوند زيات معلومات . چې ھغه ھم د کجکې اوسيدونکي دی اچوله

مال محمد رسول آخند د مالمحمد نسيم آخند ورور، د مالشيرمحمد او مال اميرمحمد آخند پالر و، د استاد رباني د 

 او د دفاع وزارت مرستيال و، وروسته د پاکستان کويټه ښار کې ووژل شو، اړوند حکومت پرمھال د ھلمند والي و

  )دلته کښيکاږئ(زيات معلومات 

مالعبدالغغار اخند د مالمحمد نسيم آخند بل ورور و، د مالمحمد رسول آخند تر مرګ وروسته واک ده په الس کې 

ند يې پرٻښود، کابل کې د مسعود تر څنګ ودريدی، دی واخيست، د ھلمند والي و، د طالبانو سره يې جګړه وکړه، ھلم

  )دلته کښيکاږئ(ھم د پاکستان د کويټې ښار کې ووژل شو، اړوند زيات معلومات 

د کرزي د حکومت په لومړيو وختونو کې چې کله طالبانو ھلمند پرٻښودی، د مالمحمد رسول آخند ځوی مال شيرمحمد 

 والي و، د بريتانوي پوځيانو له مخالفت سره مخ شو، کرزي ھڅه کوله چې د آخند د ھلمند والي وټاکل شو، څو کلونه

ھلمند واليت د مالشيرمحمد آخندزاده تر واک الندي وي، ولي بريتانويانو ھغه نه غوښت، باالخره بريتانوي پوځيانو 

نوي پوځيان له ھلمند کرزي ته وويل که مالشيرمحمد اخندزاده له ھلمند واليت څخه ونه شړې، نو دوی به خپل بريتا

څخه وباسي، ھمھغه و چې کرزي مالشيرمحمد اخندزاده کابل ته وغوښت او بيا يې سناتور کړ، چې اوس ھم سناتور 

  .دی

د کرزي حکومت په لومړيو وختونو کې د مال محمد رسول آخند ځوی مال اميرمحمد اخندزادا چې تر مالشيرمحمد 

، په يوه پٻښه کې بھرني پوځيان ووژل شول، بھرنيانو شک کاو چې د آخندزاده کشر دی، د موسی کال ولسوال و

مالامير اخند الس به د دوی په وژلو کې وي، ھمھغه و چې مال امير اخند نيمروز ته وتښتيدې، بيا وروسته د کرزي 

  .په ھلو ځلو يې بھرنيانو ته سپيناوی وشو
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  .روز والي وټاکل شومال اميرمحمد آخند له ھغه وروسته د ارزګان او بيا د نيم

د کرزي په لومړۍ دوره کې د انګريزانو په خوښه پالن داو چې ھلمند په دوو برخو وويشل شي، شمالي او جنوبي 

او نوی له ھلمند څخه جالشوې واليت واګې به د طالبانو پخواني کس  . ھلمند، د شمالي ھلمند مرکز به موسی کال وی

. ې و، ھغه  ته به سپارل کيږي، د بٻالبٻلو الملونو له کبله ھلمند ونه وٻشل شومال عبدالسالم چې حکومت ته تسليم شو

مالعبدالسالم  د موسی کال ولسوال شو، طالبانو سخت بريدونه پرې وکړل، دھغه د کورنۍ ډيری غړي يې څو کاله 

  .اوسيږيوړاندي ورته ووژل، مالعبدالسالم ډير زيات مايوس شو، موسی کال يې پريښودله اوس کابل کي 

 ٢٠٠۶د . د موسی کال ولسوالي له طالبانو څخه د ساتنې په موخه ډيری بريتانوي پوځيانو ھم خپل سرونه ھلته وخوړل

ز کال په نٻمايې کې بريتانوي پوځيان موسی کال  ته ورغلل، له طالبانو سره يې سختې نښتې وشوې، د زياتو حملو له 

ی کال بيرته افغان ځواکونو ته پرٻښودله، او طالبانو دغه ولسوالی د  يې موس١٧ ز کال د اکټوبر پر ٢٠٠۶کبله د 

  . نيټه تر خپل کنټرول الندي راوستلهمه٢ ز کال د فيبروري پر ٢٠٠٧

 د ناټو، ايساف او افغان ځواکونو ډير لوی عمليات پر موسی کال وشول، د ډسمبر  نيټه٧ ز کال د ډسمبر پر ٢٠٠٧د 

مه ولسوالۍ د ناټو او آيساف ځواکونو په مرسته ١٢مه يې طالبان له ولسوالۍ څخه واخستل او د ډسمبر پر ١٠پر 

  . ونيول او افغان ځواکونو ته وسپارل شوه

مې نيټې څخه بيا تر سپټمبر مياشتې پورې بريتانوي او افغان ځواکونو موسی کال کې د ١٧ ز کال جوالی ٢٠١٢د 

 انو د وتلو تړوند بريتانوي پوځيمه نيټه ١٣طالبانو تر محاصرې الندي و، چې وروسته بياله طالبانو سره د  اکټوبر پر 

  . وشو، له زياتې مرګ ژوبلې وروسته بريتانوي پوځيان  ھلمند کې باسټن اډې ته بيرته والړل

والي ته نږدې د طالبانو د پرمختګ او جګړو راپورونه  کې بيا ځل د موسی کال ولس کال د جون مياشت٢٠١۵د 

ه  ژوبل کيدو راپورون٢ افغان پوليسو د وژلو او ١٧ د طالبانو له خوا څخه د  مه١٣دجون مياشتې پر ورکول شول، 

  .ورکول شول

 شوې ولسوالۍ بريتانوي پوځيانو په وينو نيولمه نيټه ټيليګراف ورځپاڼې داسي راپور خپور کړ چې د ١٧د جوالی پر 

  . الس ته ورتلونکې دهبيرته د طالبانو

 د  د موسی کال ولسوال ھم اندٻښنه ښکاره کړه چې ولسوالي ته طالبان ډير نږدې شوې اومه٢٣اګست مياشتې پر د 

  .طالبانو به ډير ژر دغه ولسوالي ونيسي، ھغه د مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه

 نيټه  تايد شوه چې ناټو د افغان ځواکونو ھوايې مرسته کړي، او پر طالبانو يې له څو ورځو مه٢۵اګست مياشتې پر د 

  .ړی دیراھيسي بمبارد ک

موسی کال ولسوالي له څو ورځو راھيسي محاصره وه، ناټو چورلکو بمبارد وکړ، بيا ھم افغان حکومت يې په ساتلو 

  .ونه توانٻدی

 افغان حکومت ومنله چې موسی کال ولسوالي يې له السه وتلي، دا ډول طالبانو ٢۶ ز کال د اګست مياشتې پر ٢٠١۵د 

 په بشپړه ډول سره نيولي او يو زيات شمير نظامي تجھيزات يې ھم السته ھم اعالن وکړ چې دوی ددغه ولسوالی

 .ورغلي دي

  .که طالبان دغه مورچل ټينګ کړي نو بيابه ټول شمالي ھلمند د طالبانو تر تھديد الندي وي، کجکی، سنګين او واشير

 ھمدې الري ارزګان  ھم تھديد طالبانو مخکې له مخکې د شمالي ھلمند باغران او نوزاد ولسوالۍ نيولي دي، بيا له

  .کيدای شي او شمالي واليتونو غور ته ھم تګ راتګ اسانه کيدای شي
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ممکن چې افغان حکومت به ډير زور وکاروي چې بيرته د موسی کال ولسوالي مرکز ونيسي، که چيرته داځل طالبان 

دی صورت کې به ھم طالبان ټول په شا کيږي ، نو يواځي مرکز د موسی کال به له حکومت سره پاتې شي چې په 

  .شمالي ھلمند او د ارزګان ځينې برخې تھديدوي

 کلونو کې د طالبانو تر ټولو لويه نظامي السته ١۴فکر کيږی په اوس وخت کې د موسی کال ولسوالي نيول په تيرو 

غټو پرمختګونو او السته راوړنه ده، او که د ساتلو توان يې ولري، داب د طالبانو د جنګ په ډګر کې يو له تر ټولو 

  .راوړنو ګڼل کيږې

تر موسی کال مخکې په شمالي ھلمند کې د باغران ولسوالي ډيره پخوا ھم طالبانو نيولي وه، څو اونۍ مخکې يې د 

  .نوزاد ولسوالي ونيوله، واشير ولسوالي ھم کله طالبانو او کله حکومت سره وه

انو پر خپل منځې سياسي اختالفاتو ھم تاثير ولري، ويل کيږي چې د د نوزاد او موسی کال ولسواليو نيول به د طالب

طالبانو د نوی مشر مالاخترمحمد منصور د انتخاب سره نظامي طالبان ستونزه نه لري، يواځي ځينې سياسي طالبان 

و د چې نومونه يې رسنيز شوې دده له مشر ټاکل کيدو سره ستونزه لري، اوس چې طالبانو نظامي پرمختګ کوي، ا

القاعدې مشر ايمن الظواھري له مالاخترمحمد منصور سره بيعت کړي، فکر کيږي چې سياسي مخالفتونه به ھم تر 

  .سيوري الندي راولي، او دطالبانود وٻش ھڅې به ھم يو ډول له ناکامي سره مخ شي

 

 


