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 نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

   ٢٠١۵ سپتمبر ٢۵
 

 !د کليمو بحران...ښه جاسوس، بد جاسوس
ه ګونګ دی؛ خو دلته يې ګونګوالی ځکه ډٻر عجيبه ھيواد مو دی، د تروريزم تعريف که څه ھم د معلومو داليلو له امل

تر شعار الندې جګړه وشوه، خلک ووژل شول، » ترھګرۍ پر ضد«نادر او عجيب دی، چې تٻر څوارلس کلونه د 

  . اقتصاد تباه شو؛ خو تر اوسه نه ترھګري تعريف شوه اونه ھم  ترھګر معلوم شول

خپلو مړو ته شھيدان، پخواني مجاھدين چې مستحق ھم دي  *د شھيد کليمه دومره ګونګه شوې، چې پخواني کمونسټان

البته ھغه چې د روسانو او کمونسټانو سره په جګړه کي وژل شوي ھغوی ته شھيدان، دا ډول جھادي مشران په کابل 

کې د خپلمنځي جګړو پر مھال دواړه لوري خپلو مړو ته شھيدان، د خلقيانو او پرچميانو ترمنځ کوم يو چې مړی شوی 

وی ته شھيدان، د طالبانو سره د شمال ائتالف کسان چې ووژل شول ھغوی خپلو کسانو ته شھيدان، طالبانو خپلو ھغ

ملګرو ته شھيدان، د ناټو تر چتر الندی د امريکا په قومانده چې کوم کسان د طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول 

 اربکيان چې ماليان يې جنازه او دفن مراسمو کې برخه نه ھغوی ته شھيدان، او بيا ھم طالبان خپلو کسانو ته شھيدان،

  .اخلی ھغوی ته شھيدان او باالخر دا د شھيد خبره خو ھغوی ته ھم وکاريدله چې په خپل مرګ په کابل کې مړه شوې

 د عبدالرشيد دوستم خو د شھيد په کليمه کې دومره سخا لري چې ھغه امريکايان ھم شھيدان ګڼي چې په افغانستان کې

طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي، دا ډول په اسپانيه کې يو جھادي مشر ھم د ناټو مړو ته د شھيدانو نوم کارولی 

  .و، حضرت صاحب بيا د ناټو عسکرو قربانيانو ته احترام لري

 الوتکو ۵٢مجاھد کليمه ھمداسي ده، پخواني مجاھدين چې د طالبانو څخه تښتيدلي وو، چې کله ھغوی د امريکايي بي

ويل او کله چې ځينو پخوانيو مجاھدينو له » مجاھدين«په زور بيرته راپيداشول بيا يې خپلو منځونو کې ځانونو ته 

په ملي اردو، ملي . امريکايانو سره په اډو کې دنده درلودله نو کورنيو يې بيا ھم دوی د مجاھدينو په نومونو يادول

لقب کاروي، يواځي داسي نه ده شوې چې د مجاھدينو » مجاھد«نونو ته د پوليسو کې ھم ډيری کسان اوس ھم خپلو ځا

ملي اردو او د مجاھدينو ملی پوليسو نوم وکارول شي، دا کار به يې ھم کړی وای خو اوس پخواني کمونسټان او 

  .لريپخواني مجاھدين ګډ په اردو او پوليسو کې په يوه سنګر کې د طالب د ورکولو له پاره وسله په الس کې 

اربکيان بيا تر ټولو زيات خپل ځانونه مستحق بولي او د مجاھد نوم د ځان له پاره اوس ھم وياړ بولي، د اندړو 

اربکيان رښتيا ھم پخواني مجاھدين و، خو اوس چې د پيټريوس د پالن له مخې د ورور وژنې له پاره دغه پروژه پٻل 

  .شوي بيا ھم ځانونه مجاھدين ګڼي
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 طالب نوم خپلو وسلوالو ته نه کاروي، ھمدا دی په خپلو اختريزو او نورو پٻغامونو کې د طالبان ھم اوس د

نوم خپلو وسلوالو ته کاروي، او وايي چې مشران يې د مالمحمد عمر مجاھد او مال اخترمحمد منصور » مجاھدينو«

  .دی چې له روسانو سره يې جھاد کړی دی» مجاھدين«په ګډون پخواني ھغه 

  

  ي او جاسوس د تعريف نشتوند السپوڅ

غالم، مزدور او جاسوس ھغه کلمې دي چې په بٻالبٻلو وختونو کې يو بل ته کارول شوي، پخوانيو کمونسټانو پخوانيو 

مجاھدينو ته د آی ايس آی او پاکستان غالمان، اشرار او مزدوران ويل، دا ډول پخوانيو مجاھدينو پخوانيو کمونسټانو 

د کمونيستي رژيم چارواکو . وي اتحاد السپوڅي، بړيڅي او الس په نوم والړ غالمان ويلته د کي جي بی او شور

ځکه مجاھدين اشرار او د پاکستان غالمان بلل، چې د ھغوی تنظيمونه په پاکستان کې فعال وو، د امريکا له خوا شوې 

  . ني خو نو ډٻره ښکاره وهکاجي بي ته د کمونيستانو غال. مرستې آی  ايس  آی جھادي قومندانانو ته ورکولې

ښاغلي حکمتيار بيا د جمعيت اسالمي مشر استاد برھان الدين رباني او د نظار شورا مشر احمدشاه مسعود د روسانو 

سره پر معامله تورنول او مسعود يې د فرانسي السپوڅی ھم ګاڼه، بل خوا بيا احمدشاه مسعود ويل چې حکمتيار د آی 

  .ری دیايس آی نږدې دوست او ملګ

استاد سياف بيا ھمدي پخوانيو مجاھدينو پر وھابيت پړ باله ، ويل به يې چې عربو ته يې ځان عمر ثالث جوړ کړی او 

له ھمدي امله و چې په يو وار د اسامه بن الدن صفت کولو سره، چې د ھغه  ډير صفت يې وکړ چې د ځاځيو جګړه 

 ښار د ابو مآذن کور کې اسامه بن الدن له ھمدې امله د سل زره اصال اسامه بن الدن رھبري کړي او ګټلي، د پٻښور

نن چې استاد سياف د خپلو اوسنيو . د وريجو بوجۍ او دا ډول د يو ميليون ډالرو نقد چيک  استاد سياف ته ورکړ

ظاھر مخالفينو په ټکولو کې ډٻر توندالرۍ دی او په ډٻرې سادګۍ سره يې تکفيروي، دغسې يې پرون پخوانی پاچا، 

  . د استاد سياف سياسي ارواپوھنه دغه ډول ده. خان ھم وخت ناوخت تکفيراوه

کله چې پخواني مجاھدين کامياب شول خبره تر دی راورسيدله چې د يو او بل پر ضد د جګړې کولو له پاره يې د 

ن ھم د جګړې په جھاد فتواوي ورکولي، په داسي حال کې چې له ښکيلو لورو سره به ھره خواکې پخواني کمونسټا

استاد سياف ھغه مھال د استاد رباني حکومت د پيغمبر صلی هللا عليه و سلم له ھغې غزوې سره . ډګر کې جنګيدل

په نامه نومول ) ډلو(» احزاب«ھغه غزوه له ھمدې امله د . مشابه باله، چې د قريشو قبيلو يې پر ضد ايتالف کړی و

  . سره ورته بلل» احزابو«خالفين د قريشو له استاد د استاد رباني د حکومت م. شوې وه

جاسوس ھم ھغه د تروريزم په  ډول له موږ څخه يې خلکو تعريف ورک کړی دی، ښه جاسوس، منلی جاسوس، بد 

جاسوس، محافظه کاره جاسوس، مضر جاسوس، په حکومت کې دننه جاسوس، د حکومت دباندي جاسوس، د غني د 

د جاسوسانو دومره تعدد او . اسوسان، د طالبانو جاسوسان او د حکمتيار جاسوسانډلي جاسوسان، د عبدهللا د ډلې ج

  . ګڼوالی رښتيا ھم د واحد تعريف بحران رامنځ ته کوي

خو د ناټو قواوو د جاسوسانو نوم څوک نه اخلي، د امريکا او بريتانيا د سفارتونو د جاسوسانو نومونه څوک نه اخلي، 

و نوم څوک په خوله ھم نه راوړي، د فرانسي او جرمني جاسوسان خو بيخې پکې ورک د روسيې او ايران د جاسوسان

دلته ده چې مسئله ال پسې . دي، د ھند جاسوسان چې ورځ تر بلي ډيريږي ممکن نه ده چې څوک به يې نوم واخلي

  .  جاسوسي، جاسوسي ده، که امريکا ته وی او که پاکستان ته يې څوک کوي. پٻچلې شي

نې پخواني مجاھدين او ځينې پخواني کمونسټان په ګډه د يادو ھيوادونو جاسوسي کوي، بل داچې ناټو ځکه چې ځي

شتون لري، امريکايې پوځيان ھمدلته کابل او نورو واليتونو کې ميشت دي، د ھمدي جاسوسان بيا ډير ښه جاسوسان 

دي او » ډير ښه ملګري« دوی د بھرنيانو دی، په کار نه ده چې د جاسوس نوم ورته ياد شي، بايد ورته وويل شي چې
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بھرنيانو ته د اوس له پاره منلي دي، داچې په راتلونکې کې به يې سرنوشت څه ډول کيږي وخت ته انتظار کوو، ځکه 

د امريکايانو په اړه دا خبره مشھوره ده، چې تر دښمنانو يې د . بھرني قوتونه تر ټولو لومړی خپل جاسوسان شړي

  !  کم ويدوستانو عمرونه

  

  د آی ايس آی غالم څوک وو؟

يو پخوانی طالب مشر وايي چې يوه ورځ حضرت صبغت هللا مجددي پر طالبانو ډير ولګيدی، ويل يې چې د پاکستان 

د آی ايس آی جاسوسان دي، ھغوی روزنه ورکوي، ھغوی يې راليږي، بيا حضرت صاحب له پخوانيو طالبانو د خپلې 

ورته وويل چې دا سياسي بحث دی موږ فاتحې ته راغلی يو، دا بحث وخت ته اړتيا لري خبرې تاييد ھم غوښت، يوه 

بل ورته وويل چې فرض کړه دابه ټول ستا سره ستا په خوله ومنو، ستا د زړه له .  چې خپلواک او بلواک څوک دي

يا ھم چې ته خفه نه شي زه پاره او دا چې ستا په کور کي ناست يو، ستاسي د ورور د فاتحې له پاره راغلي يو، خو ب

  :مخکې له جواب څخه څو پوښتنې لرم

تاسي خو پاکستان کې واست، حضرت ويل ھو، تاسي خو له پاکستان . تاسي خو جھاد کړی؟ حضرت صاحب ويل ھو

ه خو امريکا ھم مرسته کوله؟ حضرت ويل ھو بالکل دا خو نړيوال تاسي سر. حضرت ويل ھو څخه وسله اخستله؟

تاسي سره خو آی ايس آی ھم نږدې رابطه او کلکه ملګرتيا لرله؟ حضرت ويل ھو آی ايس آی خو له موږ . جھاد و

تاسي ته خو . سره ھغه وخت کې ډيره مرسته کړې او موږ ورڅخه مننه کوو، ځکه دا جھاد يواځي د افغانانو نه و

تاسي خو پر . اکستان په پنډۍ ښار کې موقت حکومت جوړ کړو؟ حضرت ويل ھو، پاکستان له موږ سره مرسته وکړهپ

تورخم پاکستاني پوځيانو او د آی ايس آی کسانو د افغانستان خاوري ته راواړولئ چې کابل ته والړشئ او ھلته ارګ 

  .ته ورشئ؟ حضرت ويل ھو ھغوی موږ ښه بدرګه کړو

نو بيا تاسي ولي د دغه بدنام آی ايس آی سره دغه رابطه شروع او نورو ته مو دغه بده الره پريښودله، : پخوانی طالب

  . پيل يې تاسي مجاھدينو وکړ اوس يې پړه پر بل چا اچوئ؟ حضرت حيران شو، مجلس ګډ وډ شو

چې غالمي کوله، د تاسي پر نورو ھم د خپل ځان ګومان کوئ، تاسي ! پخواني طالب ورته وويل چې حضرت صاحب

مادياتو او واک ترالسه کولو موخې مو لري، طالبانو خو خپله ټوله پاچاھي د اسامه بن الدن چې تاسي ته يې مرستې 

درکولي او ستاسي څخه په ميراث طالبانو ته پاتې و، د ھغه امريکا ته د نه تسليمۍ له امله يې ھرڅه له السه ورکړل، 

  !ن دي، غالم تاريخ ھيڅکله نه بخښيبيا نو څه ډول ووايو چې غالما

زه ھيڅکله ھم پخوانيو مجاھدينو ته د آی ايس آی غالمان نه وايم، که دا خبره ومنو نو بيا تير جھاد له روسانو سره د 

آی ايس آی جګړه ده چې پخواني کمونسټان يې دعوه لري، لکه اوس چې پخواني مجاھدين ھمدا خبره کوی چې طالبان 

  . پاره جګړه کويد آی ايس آی له

آيا ھمدا خلک چې د ! اوس چې په حکومت کې د ننه د جاسوسانو خبره کيږي، زه يې منم، خو جاسوس څوک دی؟

دوی پخوا په ګاونډيو ھٻوادونو کې مٻشت نه وو، نه روزل ! جاسوسانو خبره کوي دوی د کوم چا جاسوسان نه دي؟

  ! نه کوله؟کٻدل، نه اکمالٻدل، دلته يې د خلقيانو پر ضد جګړه

  

  د جاسوسانو په نښه کيدو حق له چا سره دی؟

راځئ واضح يې ووايو، که خبره د جاسوسانو وي موږ له اسالمي کانفرانس او په ځانګړي ډول له ازادو او مستقيلو 

افغانانو او خاص ډول د نوی نسل ځوانانو څخه  په کلکه غوښتنه کوو ھر ھغه چا چې د جھاد له وخت څخه بيا تر 
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س وخت پوري د آی ايس آی معاش اخستي وي، ھغوی بايد ونيول شي، محاکمه شي او د آی ايس آی څخه د معاش او

  .اخستلو پوښتنې او ګرويژنې ورڅخه وشي

ھغه چا چې د ايران له سفارت څخه د امتياز په نوم پيسي اخستي وي چې ارګ ھم پکې راځي، بايد ھمدا جاسوسان 

  .افشاء شي، محاسبه ورسره وشي

ھغه چا چې د ھند له سفارت څخه پيسې اخستي وي، او يا افغان مشرانو زامن چې  ھند کې د سکالرشيپ دالري زده 

  .کړی کوي ځينو به يې د ھند له استخباراتو پيسې اخستي وي، بايد خبره ورسره سپينه شي

 ولسې جرګې او د حکومت ھغوی چې د ترکانو څخه پيسې اخلي او پان ترکيزم ته کار کوي، د ترکيې په پيسو يې

  .لوړو چوکيو ته الره پيداکړي بايد پوښتنه ورڅخه وشي

د امريکا سفارت، د بريتانيا سفارت، د فرانسي سفارت، د جرمني سفارت چې چاته ھم پيسې ورکوي نوشي جان دی 

سوسان شي، سرې سترګې دي ګرځي ھيڅوک د پوښتنې کولو حق ورڅخه نه لري، ھغوی منلي جاسوسان دي، ښه جا

  .دي، او د دي نورو وروسته پاتې ھيوادونو د جاسوسانو باداران دی، جاسوس د جاسوس بادار، مزدور د مزدور بادار

دلته د مسلمانو او غير مسلمان ھيوادونو د جاسوسانو خبره ده، پام چې د غير مسلمان ھيوادونو جاسوسانو سره ټکر 

 ډير ګران وي تر څو چې ورڅخه کار اخلي، که افغان ځوانان ونه کړئ، پر ھغوی خپل غالمان تر ھغه وخت پوري

په دی تمه وي چې افغان حکومت به د جاسوسانو لسټونه افشاء کړي، ھغوی به څنګه داکار وکړی، ځکه په حکومت 

  .کې دننه ډيری مشران د نورو السپوڅي دي

يکې لري، مھرباني دي وکړي ھغه ارګ کې به داسي ډير کسان اوس ھم شتون ولري چې له پاکستان سره نږدې اړ

دي افشاء کړي، د غني ډله او د عبدهللا ډله، او دا دي ھم ووايي چې د ولسمشريزو ټاکنو د کمپاين پرمھال يې څومره 

  .پيسې له پاکستان څخه ترالسه کړي دي

لک پر سنا کې به ھم داسي کسان وي، خو بدبختي داده چې جاسوس تر ټولو لوړې خبرې کوي او نور ازاد خ

  .جاسوسي متھم کوي، په ولسې جرګې کې ھم د ايران او پاکستان جاسوسان کم نه دي

که دا نور ټول ښه جاسوسان وي، يواځي مولوي قلم الدين، مولوي عبدالحکيم مجاھد او مولوي حبيب هللا فوزي ناروا 

د ځينو مھارتونو له کبله اوس په جاسوسان وي، يا له دي نامه څخه په استفادې ټول ھغه پخواني طالبان چې د کرزي 

کور ارام ناست دي، ھغوی ته لومه جوړول وي او له ھيواده شړل وي دا نو بيا د جاسوسي خبره نه ده، د غني د 

  .حکومت د ړنګٻدو او پاکستان ته د امتياز ورکولو لومه ده

د لويې جرګې جوړيدو مخکې ولي د پخواني ولسمشر کرزي په لومړي وختونو کې او بيا ھم د امنيتي تړون اړون

داخبرې چا نه کولي؟ اوس چې دوی خپل واک له السه ورکړی، او غني له واکه ليري کړي، ھمدا خبرې کوي، تر څو 

  .دغه نيم والړ حکومت نور ھم کمزوری شي

 دي په موږ د ھر جاسوس بد وايو، او ھر څوک چې له ھيواد او ولس سره جفاء کوي، د افغانانو جاسوسي کوي، هللا ج

دنيا او اخرت کې شرمنده کړي، او ھمداسي کيږي، دا د هللا ج سنت دي، خو داچې د خپلو سياسي ګټو له امله ددي له 

پاره چې د غني له حکومت سره ستونزه ولري او منګی د طالب پر سر ورمات شي دا يو ډول بې عدالتي ده، دوی دی 

ر شي، ولي نور دی زموږ مظلوم ھيوادوال د پاکستان منګولو ته مھرباني وکړي د نر غوندي دي يو بل ته ښکر په ښک

  .نه اچوي

  

  د جاسوس په جامه کې بادار
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دغه د جاسوسانو په جامه کې باداران دي نور ھڅه نه کوي چې بيا ھم زموږ ځينې افغانان په لوی الس د پاکستان د 

  .آی ايس آی جاسوسي ته مجبوره کړي

ي او دابه ممکن د پاکستان په خوښه لوبه وي، چې ځينې ھغه خپلواک او ازاد افغانان زه باوري يم چې بيا ھم ھڅه کيږ

چې پاکستان ته مطلوب دي، د پاکستان جاسوسان به يې پر دي تورنوي چې د آی ايس آی جاسوسان دي او په دي ډول 

پاکستان بدنامې ادارې  ته او به دغه ازاد او په ھيواد مين افغانان ھم د آی ايس آی د جاسوسانو په مکارتوب سره د 

  .پاکستان ته د تلو له پاره اړ کيږي

خوند او لذت په ازادۍ کې دي، اميد دی چې ټول ھغه کسان چې په ښکاره يا پټه او يا ناپوھۍ کې د نورو جاسوسي 

موټې او کوي، ځانونه له جاسوسي او پرديو ھيوادونو د جاسوسي لوبو د عملي کولو څخه خالص کړي، د ھيواد د يو 

تاريخ کې ډٻرې خبرې سر له اوسه ثبت دي او د ډٻرو په اړه ډٻرې خبرې شته، ان د . سولې او امن له پاره کار وکړي

  .ھغو په اړه چې نن پر نورو تورونه پورې کوي
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دو شان می دھ ات  به وضاحت ن سته خود را از حيطۀ تبليغ ائی نتوان ين ادع دعی چن ه م و مکتب ضد " ای. آی. سی" ک

 .ندبرھاند، فقر دانش خود را در قبال شناخت از کمونيزم نيز فرياد می ز" مک کارتيزم"انسانی 

تخباراتی  ل اس زدور و عوام ه جاسوس، م ورزيم، ک د ب ما بار ھا نگاشته ايم و جای دارد بر نگاشته ھايمان بار ديگر تأکي

ا طرز تفکری رامی کنند ھيچ قدرتی، نه دين دينی را نمايندگی  ين و ي م آئ ا حقانيت خود را در . و نه ھ ن ادع چنانچه اي

م  به وضاحت نشان داد،مورد بقايای خلق و پرچم و احزاب اخوانی ا ھ ن يکی و ي ؛ بدان معنا که به محض تغيير عقيدۀ اي

دعيان  اب محمدی"تغيير تعلقات آن ديگری، ھم خلق و پرچم و ھم نيروھای اخوانی و م ان " اسالم ن . سی"سر از گريب

  .و نھاد ھای استخباراتی مشابه در آوردند" ای. آی
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