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 نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ می ٢٢
 

 د سولې شورا محوري غړی؛ د جنګ وزير
، سولې ته ژمن نه دي، او نه کلونه کيږي چې افغان ولس ويل چې د سولې شورا ځينې غړي  پخواني جنګساالران دي

  .ھم د رښتوني سولې له پاره کار کوي

افغان حکومت پر دي ټينګار درلود چې ھر ډول د سولې خبرې بايد د سولې شورا د الري مخکې يوړل شي، ولسمشر 

ورا غني ھم د خپل کمپاين پر مھال ويلې و چې د سولې شورا ته به نوره اړتيا نه وي، که ارګ ته ننوت د سولې ش

اړوند پريکړه به يې په لومړيتوبونو کې وي، ولي دادی نږدې اته مياشتي تيري شوي ال ھم د سولې شورا په خپل حال 

  .پاتې ده

د سولې شورا کې محوري رول ښاغلي معصوم ستانکزي درلود، ھغه څوک چې صالح الدين رباني ھم وخت ناوخته 

 مالي حسابونه ګرده له ښاغلي ستانکزي سره دي، او د سولې شکايت درلود چې واک او صالحيت او په ځانګړي ډول

شورا مشر تر ډيره له مالي چارو څخه ناخبره ساتل کيږي، دا خبرې ھم وشوي چې په پٻښور، کراچۍ ، کويټه او کابل 

کې ځينو کسانو ته په پټه د سولې شورا د غړيتوب حق ورکول کيږي چې دا ھم د ښاغلي معصوم ستانکزي تر چتر 

  .ندي صورت موميال

ولت مخالفو ول شو، ھغه وزير چې له طالب او دمعصوم ستانکزی د ولسمشر غني له لوري د دفاع وزير ونوم

وسلوالو سره د جګړې پر مخ بيولو دنده به لري، ھغه وزير چې په ھر ډګر کې به جګړه کوی، ھغه وزير چې خپلو 

  .عسکرو ته به د وژلو امر کوي

 زموږ د ټولني، سياستوالو او چارواکو دی، پرون يې د سولې نارې وھلي، له مخالفينو سره عجيبه نا متجانس جوړښت

يې د سولې د ھر ډول ھڅو کوشش کاو، نن به د سولې پرځای ټوپک پر اوږه ږدي، سوله به نفي کوي، او د جنګ له 

  .الري به خپل ځان مطرح کوي، جګړه به شدت پيداکوي او وژنې به ډيريږي

انکزي د دفاع وزارت ته نوماند کيدو ته په کتلو سره ښکاري چې ولسمشر غني د سولې له پاره رښتونې د معصوم ست

ژمنتيا نه لري، ھغه کس چې د سولې اړوند ھر مجلس او د سولې اړوند ډيرې پټې خبرې او رازونه ورسره و، کلونه 

ر ټاکل کيږي، ددي معنی به څه وي؟ ولي يې د سولې په شورا کې کار وکړ، نن يو ناڅاپه د سولې خالف د جنګ وزي

  دغه د سولې استازي د جنګ الره خپله کړه؟

څه ډول به اوس افغان ولس د ولسمشر غني د سولې پر ژمنو او د سولې شورا پر نورو غړو باور ولري چې دوی 

  .رښتيا ھم د سولې له پاره کار کوي، د ولس باور به پر حکومت نور ھم زيانمن شي
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ښکاري چې معصوم ستانکزی به د اردو ځواکونو ته ووايې چې نور جګړه کمه کړئ، نرمه يې کړئ او داسي ھم نه 

يا خو يې بس کړئ، موږ له وسلوالو مخالفينو سره د خبرو الره خپله و، دا چې ولسمشر د افغان ځواکونو اعلی 

 ۵٠ا نن يې بياځل ھغه خبره د سرقومندان دی، ھغه څو ځله د وسلوالو مخالفينو د ښه ځپلو خبره کړي،  او ھمد

ھيوادونو د استازو په لويه غونډ ه کې تازه کړه  چې د جګړې ځواب به په جګړه سره ورکو، ھمداسي د کورنيو چارو 

  .وزير ھم ورته څرګندونې کړي

 يوه بله خبره ھم کيږي چې تر کومه به حقيقت ولري، ويل کيږي چې د ګډ حکومت يو لوړ پوړی چارواکی جرمني ته

تللی و، ھلته يې له امريکايانو او انګريزانو سره د جرمنيانو په ګډون ګډه ناسته درلودله، د افغان حکومت د غه 

چارواکي ته ويل شوې و چې ځينې واليتونه بايد طالبانو ته خوشې کړل شي، چې په ھغه کې ھلمند، ارزګان، فراه او 

  .نيمروز و

ز شيرمحمد کريمي ته شوې وه، ھغه يې له منلو څخه ډډه کړي وه، ھغه دغه خبره چې کله د افغان اردو لوی درستي

ويلي و چې تر څو زه لوی درستيز يم، ددغه کار پړه به پر ما راتپل کيږي، او د اردو د مورال بايلل او واليتونو له 

  .السه ورکولو پړه به زما پر غاړه وي

 کال کې  خبر او ٢٠٠۶ګلستان د ھيواد د تجزيې پر پالن په طالبانو ته نږدې سرچينې وايې چې طالبان د امريکا او ان

شکمن  ؤ، ھغه وخت کې ھم ھڅه شوې وه چې طالبانو ته ځينې واليتونه خوشي يا ورکول شي، مګر طالبانو د ھيواد 

  .يو موټې پاتې کيدو له امله په ھغه وخت کې په جنوب کې خپلې حملې کمې کړي

 وشوه په شمال کې د امريکايې ګټو له پاره په بٻالبٻلو نومونو وسلوال  ز کال کې چې يوځل بيا ھڅه٢٠١۵په 

راپيداشي، او د ګډ حکومت په کمزوري جوړښت سره د ھيواد تجزيې ته الره پرانستل شي، طالبانو ھمدغو ټکو ته په 

زياتي کړي چې ھم مھال په جنوب پام سره د جګړې مخه شمال  ته او په شمال کې يې خپل حملې په داسي حال کې  

  .کې ھم د سختو جګړو راپورونه ورکول کيږي

سياسي شنونکې د امريکا او انګلستان له دغسي طرحو څخه د ھيواد د تجزيې ويره لري، انګستان او امريکا غواړي 

و او اجرايوي چې په کرار کرار د ھيواد تجزيې ته الره ھواره شي، ځکه خو يې ګډ حکومت چې ولسمشر غني د پښتن

رئيس د تاجکو استازيتوب وکړي، يو به د جنوب او بل به د شمال استازيتوب کوي، په راتلونکې کې به د ھيواد په 

  .جنوب او شمال وٻښلو ته زمينه برابره کړي

  کلونو کې يې ھم يواځي په ملکې برخه او په١٣معصوم ستانکزی چې پخوانۍ د جنګ ډيره تجره نه لري، او په تيرو 

ځانګړې ډول د سولې اړوند پروسه کې کار کاو، دھمدې پالن د عملي کولو له پاره د دفاع وزير ټاکلی وي تر څو 

ګډوډي زياته شي، ځکه زه باوری يم چې ستانکزي به د ملي اردو د جنراالنو د کنټرول او پر ھغوئ د اوامرو د 

  . او نه ھم د لوړي کچې پوځي تجربه لريتطبيق توان ونه لري، ځکه چې نه يې لوړي پوځي زده کړي ليدلي

ولي يو شی واضيح ده چې ستانکزی داسي ځانګړتيا لري چې ھيڅوک ھم نه خفه کوي، او د ولسمشر او امنيت شورا 

  .ھيڅ ډول غوښتنه او پريکړې ته به نه ونه وايې بلکه په ورين تندي به يې د تطبيق کولو کوشش کوي

ر کړی، لومړی يې د پوځ لوی درستيز ي درجې تغي١٨٠د دفاع وزارت اړوند د اھم يو سوال دی چې ولی ولسمشر 

باتجره پوځي شيرمحمد کريمي نوماند کړ چې په ولسې جرګه کې ډيری وکيالنو په ځانګړي ډول د خوست وکيالنو د 

  .شمال ټلوالي په ھڅو دھغه له نوماندي سره مخالفت وکړ او رايه يې خپله نه کړه

خواني کمونسټ او باتجربه پوځي چې ممکن ھغه د پوځ په برخه کې په جګړه کې السته دوٻم ځل يو سرسخت پ

راوړنې درلودلي وای، افضل لودين دفاع وزارت ته نوماند شو، مګر دھغه د پخواني سخت کمونسټي شاليد لرلو له 
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وماندي څخه استعفی امله په کوردننه د پخوانيو مجاھدينو له سخت غبرګون سره مخ شو، لودين اړ شو له خپلې ن

  .وکړي

درٻم ځل دومره لوی بدلون چې د سولې شورا د داراالنشاء مشر معصوم ستانکزی، ھغه څوک چې پخوا يې ويل پر 

جګړه باور نه لري، ھغه څوک چې په تيرو څو کلونو کې يې په وازه خوله د جګړې مخالفت کړی، او جګړه يې د 

 له ډيپلوماټانو سره و، نن په لوی الس جګړې ته ورټٻل وھل کيږي، ددی حل الره نه ده ګڼلي، تر ډيره يې سرو کار

  معنی څه ده؟

ھم مھاله د پاکستان له آی ايس آی سره د افغانستان د ملي امنيت تړون چې دواړه ادارې به د مخالفينو په ځپلو کې له 

  .يو بل سره مرسته کوي، او مخالفين به د ډيورنډ ليکې دواړو لورو ته ځپل کيږي

  د پخواني پاچا ظاھر شاه ګروپ چې ھر وخت يې نارې وھلي چې لويه جرګه د حل الره ده، د افغانانو وژل بايد 

ودرول شي، جګړه ختمه شي، په جګړې يې باور نه درلود، نن ھمھغه ګروپ عمال په جګړه کې شکٻل دی، او مشرې 

  .يې د ولسمشر غني پر غاړه ده

ه د جمعيت اسالمي د ځينو مشرانو د مخالفت سره سره، چې تور پري لګوي چې د د معصوم ستانکزي له نوماندي سر

 ۵٠استاد برھان الدين ربانی په مرګ کې يې الس درلود، ولسمشر غني د ھغه د دفاع وزارت ته نوماند کول نن  د 

ن څخه د تايد رايه ھيوادونو د استازو په لويه غونډه کې اعالن وکړ، او کوشش به وشي چې داځل ستانکزی د پارلما

ھم خپله کړي، ځکه معصوم ستانکزی د امريکا او بريتانيا او ډيری لويديځو سفارتونو سره ډيرې نږدې او پټې اړيکې 

  .لري

 ښکاري چې الھم د سولې له پاره رښتونې ژمنتيا نشته، او ګډ حکومت د امريکا او انګليستان تګالرې پر مخ وړي، 

ه يو او بل نوم نورې وسلوالې ډلې ھم د امنيت د خرابوالي په موخه د حکومت له خوا په جګړه به دوام کوي، دلته به پ

لوی الس ايجاد کيږي، امريکا به له روسې سره خپله تربګنې پالي، د چين د تھديد له پاره به خوبونه ويني، له روسانو 

  .څخه به په اوکراين کې د امريکا او ناټو د ناکامي غچ اخستلو تمه لري

سولې استازيه، د جنګ ھوډ دي تاسي ته مبارک وي، کله چې په سوله کې بريالی نه شوې، باور ولره چې په جګړه د 

  .کې به ھيڅکله بريالی نه شي

 

  :يادداشت
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