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 Political سياسی

  
   نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ دسمبر ٠٢
  

 !افغانان؛ د ازادۍ جګړه او د اتلولۍ داستانونه
  

ان  چی د چيچن د مسلمانانو لومړنی مشر او د چيچن د ازادۍ سرالری او ددغه ھيواد لومړی مسلمجوھر دوداييف

ولسمشر دی، پر افغانستان د شوروي اتحادي جمھوريتونو د حملې په وخت کې په افغانستان کې جنګيدلی او دلته 

ھغه د شوروي اتحادي جمھوريتونو د پوځيانو څخه يوه . يې له مجاھدينو سره په جګړه کې مډال ھم اخستی دی

  .تکړه او تجربه لرونکی جنرال وو

ن ډيپلوماټ ته ويلي چې د چيچن د ازادۍ دغه فکر يې د افغانستان د مجاھدينو څخه  يو پخواني افغاجوھر دوداييف

اخستی دی، ھغه ويلي وو چې يوځل د افغانستان په لويديځ کې د مجاھدينو سره د جګړې پر مھال زموږ روسي 

ونه، خواري پوځيانو درې يا څلور مجاھدين ژوندي ونيول، کله چې مې د ھغوی شکٻدلي جامې، وچ کلک ډنګر بدن

او ستونزو ځپلې مخونه، دھغوی څيري او زاړه د پښو پايزار وليدل، د ھغوی زړې او بې کيفيټه ټوپکې مې وليدلي 

او بيا مې د دوی دغه حالت د سرو پوځيانو له مجھز نظامي شتون سره پرتله کړ، ډير تعجب شوم، چې داخلک به 

  .ي چې خپله د ازادۍ جګړه به وګټيتر کوم وخته جګړه وکړي او دوی به څه ډول وتوانيږ

ھمدې مجاھدينو ته ورغلم، ورته مې وويل چې زه ھم مسلمان يم، او له ھمدې کبله ستاسي سره مرسته کوم، 

ژوندي مو بيرته پريږدم چې خپلو کورنيو ته والړ شئ، خو زما سره به تاسي ژمنه کوئ چې بيا به وسله نه اخلئ 

  . نه کوئاو له روسي پوځيانو سره به جګړه

 ويلي چې ھمدا او ديته ورته خبرې مې نوري ھم ورته وکړي، دا مې ورته ويل چې زه مسلمان يم جوھر دوداييف

په جګړه کې اسير شوو مجاھدينو راته وويل چې موږ به خپل منځ کې . ځکه ستاسي سره ھمدا خواخوږي لرم

ته وويل چې موږ به کوشش وکړو چې ستاسي مشوره وکړو، ھغوی په خپله ژبه سره وږغيدل او لږ وروسته يې را

سره جګړه کې مخ نه شو، خو دا ژمنه درسره نه شو کوالی چې موږ به په کور کينو او د روسي پوځيانو سره به 

  .جګړه نه کوو، ھغوی چې زموږ په خاوره يې يرغل کړی او ھغوی چې زموږ د دين او مذھب دښمنان دي

ت وليدی، ھمدلته مې ذھن کې د أ خواري ځپلو افغانانو قوي ھوډ او جر ويلي چې کله مې دھمديجوھر دوداييف

چيچن د ازادۍ نقشې ابتدايې ترسيم ځای ونيو، فکر مي وکړ چې د چيچن وګړي تر افغانانو د ډيرو امکاناتو 

لرونکي دی او د چيچن ځمکنی جوړښت ھم د جګړې له پاره له روسي پوځيانو سره ډير مناسب دی، کله چې 

له افغانستان څخه والړم، چيچن کې مې د ھمدې نقشي د تطبيق له پاره ځينې ملګري پيداکړل او ھمھغه وو بيرته 
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چې د روسانو مقابل کې مو د ازادۍ اعالن وکړ، خپل حکومت مو اعالن کړ،  چې ورسته بيا له روسانو سره 

  . شوې بم په واسطه وويشتل شو ھم د روسي الوتکې څخه د کنټرولجوھر دوداييفوسلواله مبارزه ھم پٻل  او 

 چی د پرچميانو د حکومتونو پرمھال دھغوی يوه پٻژندل شوي څيره ده، او کمونسټ پلوه حکومتونو سليمان اليق

کې د قومونو او سرحدونو چارو او د افغانستان راډيو ټلويزون وزير تير شوی، ھغه ھم د افغانانو د ازادۍ 

  .يږي چې غواړي دده له مرګ څخه وروسته له چاپ څخه راووځيغوښتني اړوند يو ناول ليکلی، ويل ک

 په يوه مرکه کې ويلي چې د لغمان د سرخکانو سٻمه کې د مجاھدينو سره جګړه وه، جګړه سخته ښاغلی اليق

شوه، خپله د جګړې لومړۍ کرښتي ته الړم، چې نور جګړه بس کړو، زموږ دولتي افسرانو يوځوان راوست، 

که چې په الس دي رسم کړی او جوړ کړی وي، دھغه سترګې ډيري تيزي او د ويرې ھيڅ اثر دومره ښايسته وو ل

پرې نه ليدل کيدی، افسر راته وويل چې دا خاين دی، زموږ ډير عسکر يې راته وژلي دی، امر راکړئ چې ويې 

  .وژنو او د صحرايې محاکمې له مخې دده کار ور خالص کړو

ن ووژل شي، افسر ته مې وويل چې خوښي يې کړئ، نظامي کسانو راباندي ومې نه غوښتل چې ھغه ښايسته ځوا

اعتراض وکړ چې د انقالب مصلحت په پام کې نه نيسئ، نو موږ ته يو ليک راکړئ چې ھغه پريږدو، داکار مي 

وکړ خو ھغه ځوان راباندي ږغ کړل چې ورته وليکه چې ژر له عذابه خالص شم، ھغه فکر وکړ چې د ھغه د 

ھمدي بندي مجاھد ته مي وويل چې له بندي کيدو سره دي عقل ھم د السه ورکړی، او دژوند په . ر ورکوممرګ ام

  . مجاھد وويل چې د غالمۍ تر ژوند مرګ سله ځله بھتر دی. اھميت نه پوھيږي، زه دي خالصوم

ربانۍ وکړه او ورته مې وويل چې ته دومره نر يې چې له دي ژوند نه مرګ درته بھتر دی، ھغه وويل ھو، مھ

  .تجربه وکړه، امر وکړه چې زه ووژل شم

ورته مې وويل چې دومره نر او غيرتمند يې نو تا ھيڅوک ھم دلته نه شي وژالی، افسرانو کله په اساني دغه کس 

پريښودی، د ھغه د خالصون د ليک په وخت کې مې دھغه ځوان څخه د نوم پوښتنه وکړه، ھغه راته آن خپل نوم 

  . نوم پري کيښود او دھغه د خالصون ليک مې افسرانو ته ورکړ) کامياب(ه،  له ځانه مې د ظفر ھم ونه واي

  . دقيقي مې دغه بندي له ځان سره کيناوی١۵افسران او عسکر مې رخصت کړل او نږدې 

يو ډزی ټوپک مې درلود، ومي ويل چې ھغه دي څه . پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې ټوپک دې درلود، ويل يې ھو

  . ؟ ھغه وويل چې عسکرو راڅخه واخيستکړ

ھغه . ورته مې وويل چې زه به تاسي ته کالشينکوف درکړم، خو ګوره موږ به پري نه ولي او ناځواني به نه کوي

  :مجاھد ځوان وويل

ګوره کومه ځواني چې دي وکړه ھغه مه مرداروه، که لس ځله مي خوشی کړي بيا ھم درسره جګړه کوم، زما ټول 

  .دي الره کې شھيدان شول او يواخي زه ژوندی پاتې يمملګري په 

 ويلي چې ھمدا ناول د ھاليوډ اکټرانو له ماڅخه غوښتی او ځينو کمپينو يې ھم غوښتنه کړي، تر دوه لکه اليق

  .ډالرو پوري د داالس د مشھرو امريکايې سلایر اتل راڅخه غوښتنه کړي وه، ورمي نه کړ

جلې سره په مرکې کې کړي او ويلي يې دي چې موږ ته څه په کار وه چې مال  دغه خبري د سپيده ماليقښاغلي 

  .وډبو او د جومات دروازې بندې کړو

 په زړه پورې الال ملنګ په يوه مقاله کې په کندھار کې د مجاھدينو د مشھور قومندان، محمد زمان مزملاستاد 

 له الال ملنګ.  مشر ورور وسيدمحمد طيب اغاپخواني مشر،  د طالبانو د سياسي دفتر د الال ملنګ. کيسه کوي
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کله چې د مجاھدينو په الس کې له روسي اسيرانو سره تبادله کٻده، له . روسانو سره په جګړه کې اسير شوی و

  بيا خو به د جګړې ليکو ته نه راځې؟: ھليکوپتر د راکښته کٻدو پر مھال ورته روسي جنرال ويلي و

 ! ې راځئ، زه به ھم راځمکه تاس: الالملنګ

چې ماليې شاته (يوه بله عجيبه واقعه ھم د يادولو وړ ده، روس پلوه حکومت ته راپور ورغلی وو چې يو کړوپی 

سړی د مجاھدينو سره اړيکه لري او د ھغوی له پاره کابل ښار کې فعاليت کوي، ددي له پاره چې ھمدا ) وتلي وي

لوه حکومت پريکړه وکړه چې په ښار کې مالوتي کسان ونيسي، د کابل کړوپی ونيول شي، دھغه وخت کمونسټ پ

ښار ډير ھمدا ډول کسان حکومت ونيول خو ھغه کس چې دوی ته مطلوب وو، ونه نيول شو، ھغه خبر وو چې 

دده د نيولو ھڅه روان ده، کله چې خبر شو چې دولتي جاسوسانو دده د نيولو په موخه نور ډير کړوپ کسان نيولي 

ھغه خپلو ملګرو ته ويلي وو چې زما په خاطر به څومره کسان د خلقيانو او پرچميانو د السه په تکليف او نو 

شکنجه کې د ھغوی په دوزخي زندانو کې تر وھلو او ډبولو الندي وی، له ھمدې امله پرکړه کوم چې ځان دولتي 

غلی وو او ځان يې ورته تسليم کړ، د جاسوسانو ته تسليم کړم، ھغه مجاھد په خپله خوښه نږدې عسکرو ته ور

ولتي جاسوسانو ته يې ويلي وو چې ھغه نور ښاريان چې دده په د پيداکيدو له امله چې ھمدی پکې وپٻژندل شي 

 کاله بند ۵نيول شوی ھغوی خوشي کړئ او زه دادی خپله راغلی يم، بيا ھمدی ھم له اعدام څخه ژغورل شوی او 

  .سزا ورته ورکول شوې وه

عبدالرشيد  چې د طالبانو لوی درسيز وو، د طالبانو په نظامي ليکو کې يې ډير شھرت درلود، فاضل اخندمال

 کلونه بند تير کړ، دګوانتانامو ځينې بنديان وايې چې ١٣ امريکايان ته وسپاری، او ګوانتانامو کې يې نږدي دوستم

وو، سخت وھل کيدی، او داسي چې بې ھوښه به د تحقيق پر مھال به د زندان د محقيقينو له خوا چې امريکايان 

شو، خو چې کله به په ھوښ راغی، بيا يې امريکايې محقيقينو ته ويل چې که خالص شوم، بيا به ھم ستاسي سره 

  .جګړه کوم او وژنم به مو

ې سمئيز او واليتي دولتي ځيني چارواکي او د واليتي شوراګانو غړي د کندز له جګړې وروسته داسي څرګندون

کوي چې ګواکي د افغان ملي اردو عسکر له طالبانو سره جګړه نه کوي او که جګړه کوي ھم ھغه ډول چې الزم 

  .ده وړتيا نه ښيې

داچې اوس مھال د خلقيانو او پرچميانو ځينې مشران وايې چې ھغوی ناحقه جګړه روان کړي وه او خپل خلک يې 

ي ملت سره په جګړه کې ښکٻل وو چې د خپلې ازادۍ ، دين، وژل، د جګړې ګټل ورته اسانه ھم نه و، ځکه دداس

  .مذھب او کلتور ساتلو له پاره يې ھر ځوان مرګ ته چمتو و

داسي راپورونه ھم ترالسه شوې چې د ګډ حکومت مشرانو له دولت پلوه ماليانو غوښتنه کړي چې د جګړې له 

ولت پلوه قومي مشرانو، مخورو، پيرانو او حضراتانو پاره د ملي اردو د مورال د لوړوالي له پاره کار وکړي، له د

  .يې ھم ورته غوښتنه کړي

 سره ھم افغان لوړپوړو چارواکو ھمدا خبره شريکه کړي چې د ملي اردو کرزيويل کيږي چې پخوانی ولسمشر 

رځي چې د عسکر له طالبانو سره جګړې ته ليوالتيا نه لري، حتی داسي ناتايد شوی راپورونه ھم خوله په خوله ګ

  .ملي اردو ځينو جنراالنو ھم ھمدا شکايت افغان لوړپوړو چارواکو ته کړی دی

که دافغان اردو له جګړې سره د نه ليوالتيا خبره رښتيا وي،  او داچې په ھلمند، بدخشان او کندز کې ډيری د اردو 

فغان ځوانان د پرديو د ګټو له پاره عسکر له خپلو نظامي تجھيزاتو سره د طالبانو لورته والړل، په کارده چې نور ا

  .ونه وژل شي، او د رښتونې سولې له پاره کار وشي
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دا خبري ھم د اردو او پوليسو په ليکو کې دھغو کسانو تر منځ کيږي چې ځانونه يا خو مجاھدين بولي او يا د 

 کورنيو چارو او امنيتې مجاھدينو زامن، چې دوی د کوم چا له پاره جګړه وکړي، په داسي حال کې چې د دفاع او

ادارو مشران يې پخوانی کمونسټان دي، ممکن ھغه پخوانۍ دښمنې به ھم ددي باعث وي چې ډيری د ملي اردو 

  .عسکر له طالبانو سره جګړې ته ھغه ډول چې حکومت يې توقع لري ليوالتيا نه ښيې

 د شعار او جيب ډکولو په موخه د  کلونو کې د دروغجنې سولې خبرې کيدلي او حکومت يواځي١۴داچې په تيرو 

سولې پاک نوم وکاراو، اميد دی چې نور د ولس غولول بس شي د ګډ حکومت مشران په يوه خوله د سولې له پاره 

  .کار وکړي او زموږ ځوانان نور ونه وژل شي

ې طالبانو ته داچې د حکومت د سولې په پروګرام باندي افغان ولس بې باوره شوی، له ھمدي امله اوس مھال سترګ

  . اوړي، او ھغوی بايد د سولې له پاره قرباني ورکړي او د سولې راوستلو ابتکار په خپل الس کې واخلي

 

  :يادداشت

و امثال شان، به واقعيت امر انسانھائی اند که بوئی " سليمان اليق "،"دوداييف"جنايتکاران و ميھنفروشانی از قماش 

نھا در زمانی که قدرت داشتند با زبان آتش و گلوله با مردم ما صحبت نموده، از شرافت و وجدان نبرده اند، چه آ

 نقطه نقطۀ افغانستان به گورستان ومی گفتند و گلو پاره می کردند و افغان آزاده را می کشتند " اشرار"آنقدر 

 شته استا نيز ندا، تو گوئی جان و حيات يک افغان، ارزش يک بال مگس رنموده بودندآزادگان گمنام کشور مبدل 

زی ھای رسوا تر و اان نداشت، می خواھند با دروغپردشمگر اينک که آن کشتار و جنايات شان، بھره ای برای 

  .ننگين تر از اعمال شان، به تحرف تاريخ مبارزات کشور دست يازند

ھا ندارند، مگر اين را نمی وش و قاتل دارد، ھيچ گونه گله ای از آنرمردم افغانستان با شناختی که از آن جمع ميھنف

  . ، در خدمت آنھا مشاھده نمايندکه دم از افغانستان، اسالم و مردم افغانستان می زنندرا آنھائی تا توانند بپذيرند، 

نويسندگان محترم کشور وظيفه دارند، وقتی در يک زمينه ای قلم می زنند، تبعات بعدی آن را نيز سنجيده، برای 

  .، فرش قرمز پھن ننمايندميھنفروشان و جواسيس

 AA-AA ادارۀ پورتال

  

  


