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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن - ليکوال او شــناند

  ٢٠١۵ اپريل ٠٧

 
 ييزې ھڅې؛ ګډ حکومت، د جګړې دوام د سولې ننداره
ھغه  واک ته ورسيدل او په کابل کې په لوکس  والګا موټرو کې  ګرځٻدل *کله چې د روسانو په زورکمونسټان

شاته والړ  او ھلته يې  پياز پټاټې )  الس ګاډۍ(وخت ھم تير شو، بيا چې ځينې يې په  پٻښور کې  د کراچۍ 

په کار ده چې توبه وباسو او . خرڅولې، اوس بيا په کابل کې د ھمھغو کمونسټانو نننۍ حالت، دا ټول درسونه دي

  . رزښتونه پر خپل ځای پاتې ويدا دورې او دا حکومتونه ځي و راځي؛ خو ا. ھيواد جوړ کړو

ھمداسي پخواني مجاھدين چې په پاکستان کې وو، د دوی  غرور او قوت، بيا له طالبانو څخه تيښته په دښتو او بدو 

  ....!ورځو کې، اوس بيا ھمدا د دوی نننی حالت

 پوځيان له طالب ھم ممکن ھمداسي يو ځل بيا واک واخلي، يا خو په واک کې شريک شي ھغه وخت چې بھرنۍ

  .ھيواده ووځي، خو په ھر حال په کار ده د خپل ولس د ھوسايئ لپاره څه وکړو

ھيواد کې د نا امنۍ له کبله به تجاران او پوه خلک وځي، ځکه ھغوئ نور له سولې مايوسه شول، نور پوھيږي چې 

لږ اميدونه چې وو ھغه ھم نو ھغه د سولي . تر څو نورو کلونو پوري ھم سوله نه راځي، جنګ جګړه به دوام لري

  . د غني او عبدهللا د ځينو ناسمو سياستونو او د پرديو د خوشالولو له وجې په ياس بدل شول

عبدهللا به اوس ځان عياروي او عبدهللا مجبوريتونه ھم لري، خو که عبدهللا له خپلو پخوانيو ملګرو سره يوځای 

  .شي، بيا به د غني حالت خراب کړي

اسيا کې خپلې موضع ګاني کلکې کړي، او افغان ډلې چې ورسره دي، ھغوئ ځان نه  ښکاره روسانو منځنۍ 

  .کوي،  وايي له امريکا سره شريک عمل کي ګډ يو، ولي روسان افغانستان ته عمال راروان دي

که لس  نورکلونه دا د جنګ او جګړې  معامله دوام وکړي، نو څه کيږي؟ دا اوسني خلک به چيرته وی؟ مال 

حمد عمر آخند، استاد سياف، انجنير  حکمتيار، ډاکټر غني ، ډاکټر عبدهللا  اوکرزی به په کوم حالت کې وي؟ آيا م

  ! لس کلونه وروسته به د دوی عمرونه د دي اجازه ورکړي چې په سياست کې ھمدا ډول فعال وي؟ مشکله ده

  

  !له طالبانو بښنه غواړو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تاسي نه خيرات او نه ھم مفته مرسته غواړو او نه به ستاسي تر غاړي ولسمشر غني امريکايانو ته وويل چې موږ

يو، ملګرتوب غواړو، يوه لسيزه وروسته خودکفايۍ ته رسيږو، آيا د جنګ او ناامني په شتون کې به ممکن وي 

  چې موږ خود کفا شو؟

لند ورسره نه دی شوی، ولسمشر غني امريکايانو ته داھم وويل چې طالبان مشروع داليل لري چې جنګيږي، سم چ

) امريکا که افغان حکومت(بايد بخښنه وغوښتل شي، مګر دا خبره الھم  ګونګه ده، چې له طالبانو څخه به څوک 

او د دوی له نظره کوم طالبان د دې مستحق دي چې بخښنه ورڅخه وغوښتل شي، زما په اند په . بخښنه غواړي

  .نو ترمنځ خپلمنځي بې باوري او بې اعتمادي پيداکړيدغه ډول خبرو سره ځينې مشران غواړي د طالبا

شمال او کورنۍ رسنۍ وايي ولي بايد بخښنه له طالب څخه وغوښتل شي، که دا کار وشی بيا خو د طالب جګړه 

  .په کوردننه په ارګ کې ھم يو نظر د سولې او طالبانو سره د تعامل اړوند وجود نه لري. مشروعيت پيداکوي

  

  يي ځواکونه ايستلي وای؟که امريکا نيما

 ميليونه ډالر ومنل،  د فول برايټ سکالرشيپونه ٨٠٠امريکا د ګډ حکومت مشرانو ته د ښه حکومت کولو له پاره 

 کلونو له پاره  او څو چنده يې پراخ کړل، د نجونو له پاره په داخل د افغانستان کې د تعليم په برخه کې ۵يې ھم د  

) مثبت کمپاين(لګرو ملتونو سرمشريزه کلنۍ غونډه کې به د افغانستان له پاره  البي مرسته، په راتلونکې کې د م

 کال پوري پراخ ٢٠١٧کوي چې  نړيوالو ته قناعت ورکړي چې د افغان حکومت د امنيتي ځواکونو تمويل تر 

کابل ، (اډې  کې نه باسی، او د سی آی اې څلور ٢٠١۵وساتي، دا ډول اوباما وعده وکړه چې خپل ځواکونه به 

  .کې به په خپل ځای پاتې وي) بګرام، جالل آباد او کندھار 

يې بايد تړلي ) کندھار او جالل اباد(  کال کې ايستلي وای  نو دوه ساحې ٢٠١۵که امريکا خپل نيمايي پوځيان په 

ي معنی چې وای، عمليات به کميدل، د ډرون  حملې به کمٻدلي، اوس چې د پوځيانو پاتي کيدو مسئله ده په د

  اډو له پاره ھمدومره ځواکونو ته اړتيا درلودله، غټه السته راوړنه د ۴عمليات به روان وي، او سی آی اې د 

  .غني ھمدا وه

امريکا که پوه شي چې ګډ حکومت کوالی شي کړي ژمني عملي کړي بيا  به د سولې پروسه کې مالتړ کوي، 

   . به حاالتو ته ګوريافغانستان مشخص وړانديزونه ورکړي او امريکا

له اوباما سره د غني يوه بشپړه کاري ورځ تيرول، دا ډيره مھمه وه، مشخص موضوعات او د سيمې اړوند داسي 

 .څه غني ورکوالی شي چې اوباما او امريکا پري پاليسي جوړوالی شي

  

  کانګريس ته تشويقي وينا

ې په افغانستان کې د ښځې جمھور رئيس کيدلو د ولسمشر غني خبرې د امريکا کانګرس ته تشويقي خبرې وي چ

خبره ده، امريکا چې له سلګونو کلونو راھيسې د ډيموکراسۍ نارې وھي، ھلته ښځه ولسمشره نشته او غني د 

  .افغانستان په اړه ورته وايې

او د غني ويل طالبان دي له القاعدې جال او عادي ژوند ته راوګرځي، په داسي حال کې چې خپله سپينه ماڼۍ 

  .امريکا د بھرنيو چارو وزارت وايې چې طالبان له القاعدې څخه جال ډله ده او طالبان ټروريسټان نه دي

ھمدا ډول غني ويل چې افغانستان د القاعدې او تروريزم له پاره ھديره ده، القاعده خو معلومه ده، د غني له 

  .سولې خبرې ناشونې ديتروريزم څخه ھدف څوک و؟ طالبان، که طالبان وي نو بيا خو د 
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دا ډول غني وويل چې پاکستان بايد خپله تګالره له تروريزم سره د مقابلې اړوند روښانه کړي، يوه مجھوله جمله 

  .وه، خو معلوميږي چې د پاکستان له خوا ھغه خبرې چې غني سره وعده شوې وي، عملي شوې نه دي

اتوران او وکيالن راضي کړي، نږدې ھر وکيل او سناتور له دوو مياشتو راھيسی غني اخته و  چې امريکايي  سن

ته يې ټلفون کړی، له ھغوئ سره يې خبرې کړي، د ھغوئ نظريات يې اوريدلي او وعده يې ورکړي چې د دوی د 

ھمھغه وو چې غني په ډيرو چکچکو بدرګه شو، مګر امريکايان ھم لکه . نظر مطابق به په سنا کې خبرې کوي

 کولو خلک دي، ھغوئ د غني په تشو خبرو به کله ھم خطا نه وځي، تر څو غني په عمل ولسمشر غني د حساب

  .کې ھغه خبرې چې کړي يې دي وښيي

د غني له سفر وروسته اوس امريکايې رسنيو ھم داخبره راپورته کړي چې د ولسمشر غني خبرې تر ډيره د 

  .یامريکايانو د خوښې خبرې وي، خو عملې کول يې ال ھم يو سوال د

پخوانی ولسمشر کرزي او ملګري يې چې ډيری پخوانی وزيران او ھغه ټوپک ساالران دي چې له دندو ګوښه 

کړل شوې، په ټوله کې د ھيواد په سطحه قوي اقتصادي مافيا ھم ورته ويالی شو، دوی لګيا دي چې د اوسني ګډ 

  . په الس کې واخليحکومت په مقابل کې قوي اپوزيسون جوړ، حکومت  فلج کړي او واک بياځل

له غني څخه د خپل ټيم ډير مھم کسان او ھغه کسان چې د ده له پاره يې د کمپاين پر وخت ورسره ډيره مرسته 

وکړه خفه معلوميږي، ويل کيږي چې يو ځل غني په ارګ کې چې پخوانی ولسمشر او خرم ورسره ناست و، 

نه شوای راتلالی، او د کريم خرم سکرټران دوه يې عبدالکريم خرم ته يې وويل چې که ته نه وای زه ارګ ته 

  .اوس د غني سکرټران دي، ولي په ټوله کې خرم ورڅخه خفه ښکاري، او د کرزي په ټيم کې فعال رول لوبوي

  

  خپه ټيم 

حاجي دين محمد، معصوم ستانکزی، ډاکټر اکرم خپلواک، ډاکتر زاخيلوال، قاضي امين وقاد، وحيدهللا سباوون، 

  .ني پوپل او جمعه خان ھمدرد ھم له غني څخه خفه معلوميږيغالم جيال

قيوم کوچی چې  د غني په ارګ ته راوستلو کې يې کليدي رول لوباو، له دي امله ناھيلی ښکاري چې د ارشد 

مشاور پوسټ ورڅخه احمدضياء مسعود خپل کړ، د بھرنيو چارو وزارت ورنه صالح الدين رباني ونيوی، د 

 کيدو په ھيله دی، خو فکر کيږي چې بريتانيا او پاکستان پير سيد احمد ګيالني د دغه پوسټ له سولې شورا د مشر

که دا ځل ھم قيوم کوچي ته د سولې شورا يا سولې کميټې مشرتوب ونه رسيږي، . پاره غني ته په ګوته کړی

  .ممکن افغانستان پريږدي او بيرته خپل ارام ژوند امريکا کې وکړي

مشر غني ھم ښه خبر دي، نو ځکه غني ھم ځينو خپلو پلويانو ته ويلي چې  سياسي حزب جوړ له دي خبرو ولس

  .کړي

  

  ! دريځه خبرې کوو» قوي«له طالبانو سره له 

داسي حال کې چې داچې ولسمشر غني په امريکا کې وويل چې  له طالبانو سره به له قوي دريځه خبرې کوي، په 

طالبان حاضر نه دي، او نه ھم ګډ حکومت قوي دريځ لري، دا خبرې ھم يواځي تشويقي جنبه درلودله، د غني دا 

خبره چې طالبان دي عادي ژوند ته راوګرځي او د ژوند کولو چانس ورکوی، چين او پاکستان به ھم ورڅخه 

اړوند مجلسونه درلودل او د قضيې په اړه پوھيږي چې فاصله ونيسي؛ ځکه چين او پاکستان له غني سره د سولې 

  .اصل کې غني کومې خبرې کړي له ھغو څخه په شاکيدونکی دی
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د ولسمشر غني له خبرو معلوميږي چې د امريکا، پاکستان او ګډ حکومت پالن دا دی چې جګړه د ھيواد شمالي 

ل روسيه تھديد کړل شي، پايله به داشي چې واليتونو ته يووړل شي او له ھغه ځايه منځنۍ آسيا په ځانګړې ډو

روسيه به ھم د افغانستان په جګړه کې عملي مداخله کوي، جنګ به اوږديږي او د جنګ قربانيان به بيا ھم افغانان 

وي، که څه ھم د روسانو مداخله به اوس د لنډ مھال له پاره د طالبانو په ګټه وي، طالبانو سره به د وسلو او پيسو 

 يو نه يو ډول کيږي، خو بيا ھم جګړه زموږ له کوره نه وځي، مګر د روسيې او طالب مجبوريتونو ته مرستې په

په کتلو سره دغه کار شونی دی، ځکه چې د امريکايې او بھرنيو پوځيانو پاتې کيدل په افغانستان کې د جګړې د 

  .اوږديدو، طالبانو د ختميدو کوششونه او روسيې د تھديد له پاره کيږي

  

  ګڼ اړخيزه جګړه 

سره ) حکمتيار(اوس نو ولسمشر غني په څو اړخيزه جګړه بوخت دی، له طالبانو سره جګړه، له اسالمي حزب 

جګړه چې عمال جريان لري، د کرزي او دھغه او سنی ټيم چې د شمال ائتالف اکثريت غړي د استاد سياف، يونس 

کې راټول شوي، د پخوانيو مجاھدينو چې د بٻالبٻلو پخوانيو قانوي، بسم هللا محمدي، تورن اسماعيل خان په ګډون پ

  .اسالمي ګوندونو پورې تړاو لري، له ملت پاله پښتنو سره جګړه

په اوسني وخت کې که غني له پاکستان سره اړيکې خرابې کړي له ھند سره وار له مخه خرابې  شوې، روسيه ھم 

يکې ځکه خرابې شي چې په يمن باندي يې د سعودي د حملي ارامه نه ده ناسته، له ايران سره به ھم د غني اړ

مالتړ اعالن کړ په داسي حال کې چې اجرايوي رئيس د ولسمشر د دي اعالن مخالفت کړی، دغو ټولو ټکو ته په 

  .کتلو سره ګډ حکومت به د دي توان په دي ضعيف ډول کې ونه لري چې مقابله وکوالی شي

لم، بيا اقتصاد جوړوم او بيا وروسته سوله کوم، سرچپه يې وايې، تر ټولو دا چې غني وايي لومړی امنيت راو

  .لومړی سوله مھمه ده، چې سوله نه وی، نه خو امنيت راځي او نه ھم اقتصاد په پښو دريږي

ترکيه چې يو قوې ھيواد  دی کردانو ورسره نږدې څو لسيزې جګړه وکړه او ترکيه نا امنه وه، چې د کردانو له 

  .  لومړي وزير او مھمو وزيرانو باندي حملو پورې خبره ورسٻدلهخوا  په

  

  شړٻدلی حکومت 

که طالبان بيخې جګړه ونه کړي ھم حکومت ړنګيږي، ولس په تکليف دي، کار نشته، دندې نشته، رشوت، فساد 

 شوي ھغوئ روان دی او امنيت ھم ځکه نه شي راتالی ھغه اقتصادي مافيا چې د نا امني او جنګ له برکته شتمن

  .به د ګډ حکومت له پاره ناامني  او ستونزې جوړوي

د بګرام زندان بيا خالصيدل، د لسو طالبانو  خوشې کيدل، او د ھمدې دوسيې له امله د زندان  د مشر منفک کيدل، 

  .ھغه څه دي چې د سولې خبرې ځنډنۍ کوي

 امنيه قومندان مطيع هللا خان مرګ دي، په کابل کې مرموز مرګونه ھم د يادونې وړ دي چې يو پکې د ارزګان

ځينې راپورونه دي چې د ھغه له مرګ نه وروسته د مطيع هللا خان خلکو د ھغه پنجشيری مرستيال ھم وژلی دی، 

  :معلوميږي چې

چې . يا خو د کمونسټانو او پخوانيو مجاھدينو ترمنځ رقابت دی، يا د شمال ټلوالي او پښتون ترمنځ رقابت روان دی

  .کړنه ھم په سوله مخامخ منفي تاثير لريدغه 
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په ارګ کې دننه د پخوانيو کمونسټانو او پخوانيو مجاھدينو او سيکولرانو ترمنځ ھم رقابت روان دی، د ارګ ھرې 

  .مھمې چوکۍ ته د نفر معرفي به خامخا د کوم بھرني سفارت له خوا سپارښتنه لري

  

  افغانستان کې سيمه ييزې تربګنۍ پالل

تان او افغانستان کې د پښتنو پوځيانو لوړ رتبه کسانو ليري کول، له منځه وړل او وژل کيدل، د پرويز په پاکس

دلته پاکستان کې  زه له منځه وړم او  ھلته افغانستان کې يې تاسي ) پښتون(مشرف خبره بوش ته  چې دا قوم 

  .ريښې له منځه يوسئ، معلوميږي چې ھمھغې تګالري اوس زور اخستی دی

ايران او ترکيې، روسيې او – ھند، سعودي – پاکستان، چين –جاپان، ھند –سمھال په افغانستان کې د چين او

  . امريکا رقابتونه عمال شروع دي

غني وار له مخه ھند او ايران له السه ورکړل، پاکستان به ھم خفه کړي، او روسيه خو ورسره مخالفت لري، 

ترکمن قوم مالتړي ده، د پارلمان ازبک رئيس د غني مخالف دی، که ترکيه چې په افغانستان کې د ازبک او 

دوستم ھم د غني مخالفت وکړي، ترکيه به ھم دالسه ورکړي، جاپان له دي کبله خپه  دي چې د سولې اړوند يې 

ره پيسې ھدر والړي او د غني له خوا ورته ويل شوې چې نور تاسي ته د سولې اړوند اړتيا نشته، ما له پاکستان س

  .خبره خالصه کړي، سعودي ښه پوھيږي چې په راتلونکې اوږد مھال کې د طالبانو سره ښو اړيکو ته اړتيا لري

  

  د سولې ھڅې نمايشي دي

 کلن جنګ دوام دی، اوس ھم په دي خبره ټينګار کوو، ١٠ کلن او ۵موږ پخوا ھم ويل چې چې انتخابات د  بل 

  .څې يې نمايشې ديچې ګډ حکومت د جنګ دوام دی، او د سولې ھ

اوس چې امنيتې تړون له امريکا سره السليک شوی، امريکا د خپلو پوځيانو د پاتې کيدو ژمنه له غني سره کړي، 

يواځنۍ الره دا ده چې د اسالمي کانفرانس او ملګرو ملتونو له خوا په ګډه ھڅې وشي چې د بھرنيو پوځيانو د 

 او د افغانستان په مسئله کې مخامخ د سولې مذاکرات لومړي د حضور  د پای نيټه له امريکا سره يقينې کړي

طالبانو او امريکا بيا د طالبانو او افغانانو تر منځ په مخ يوسي، ولي د مذاکراتو مشرتوب افغانان وکړي، د اسالمي 

  .کنفرانس غړي ھيوادونه او د ملګرو ملتونو د مذاکراتو منځګړتوب او امکانات ورته مھياء کړي

  

  :اشتيادد

» وطنفروش و جاسوس بيگانه« ھمان طوری که قبالً نيز نگاشته ايم، به نظر ما تمام آنانی که می توان آنھا را -*

ناميد که در کشور ما مشخص ترين نمونه ھای آن را می توان در خلق و پرچم و احزاب اخوانی ديد، منسوب به 

لبس بسازند، ماھيتاً ھمان وطنفروش و جاسوس باقی می ھيچ ايدئولوژی و دينی نبوده، در ھر لباسی که خود را م

گاھی به خود حق نمی دھيم تا باند ھای خلق و پرچم را کمونيست و يا ھم باند ھای  مانند، به ھمين لحاظ ما ھيچ

  . اخوانی را مسلمان معرفی بداريم

ق و پرچم و ھم باند ھای اخوانی،  تکامل روند وقايع در افغانستان نشان داد، در نھايت ھم باند ھای خلخوشبختانه

به دور افگنده از آن پناھگاه به کشتار مردم دست می يازيدند،  ايدئولوژی ھائی را که در پناه آنھا سنگر گرفته و ۀھم

  .شان بيرون شد» عمو سام «گريبان سر شان از  ماھيت اصلی مزدور منشی و وابستگی شان را عيان ساخته
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 ھای اسالمی، بر مبنای ماھيت و وابستگی تمام اعضای آن به امپرياليزم امريکا و  برای ما کنفرانس کشور-**

انگليس، چيزی بيشتر از دست دراز ولی پنھان و فريبندۀ امپرياليزم نبوده، به خود واجب می دانيم به ھمان سانی که 

ده و در آينده نيز خواھيم نمود، عليه مداخالت آشکار و پنھان امپرياليستھا در ھر لباسی که ظاھر شوند مبارزه نمو

عليه ھر نوع مداخلۀ نوکران امپرياليزم زير پوشش کنفرانس کشور ھای اسالمی نيز تا پای جان به مبارزات مان 

  .ادامه بدھيم

کنفرانس کشور « برای ما سخت مايۀ تعجب و تأثر است که با در نظرداشت ماھيت و ابستۀ نھادی زير عنوان -***

ه وقتی پای دفاع از خلق فلسطين در ميان باشد، مواضع تند تر از نتانياھو عليه خلق فلسطين می ک» ھای اسالمی

گيرند، مگر زمانی که پای تعقيب سياست ھای امپرياليزم امريکا، انگليس و ساير شرکای شان در ميان باشد، گام 

.. افغانستان، سوريه، ليبيا، يمن، سودان و ھای فراختر از اوباما، کمرون، ھوالند و ساير جنايتکاران، عليه خلقھای 

 که اميد به چنان مراکز استعمار ساخته که ھدفی جز استحمار بر می دارند، ھنوز ھم کسانی وجود داشته باشند

 .خلقھای کشور ھای به اصطالح اسالمی ندارند، ببندد

درت ھای اسالمی را در وجود  با تأسف ما در طول چھار دھۀ گذشته انواع مداخالت اجنبی من جمله ق-****

 و ديگر نه تنھا ضرورت تجربۀ مجدد سرمه ھای جھادی ھا، طالب و القاعده بر حيات مردم ما تجربه نموده ايم

آزموده شدۀ کشور ھای اسالمی را بر حيات سياسی مان منطقی و درست نمی دانيم، بلکه به خود حق می دھيم تا در 

  .اجنبی ارتجاع سياه مذھبی را جست و جو نمائيمعقب پيشنھاد ھای آنچنانی، دستان 
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