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 Political  سياسی

  
 نظر محمد مطمئن: ليکوال او شناند

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٣
  

 حراست او ثبات؛ څٻرې، کړنې او ژمنې
  

چې د مجاھدينو د ډيرو ګوندونو او د طالبانو د حکومت د بھرنيو چارو وزير متوکل صاحب ډير وخت دا خبره کوي 

اختالفونو له کبله وروسته ھغوی اتحاد نه کاوو، ځکه ھر ځل چې به ګوندونو اتحاد وکړ بيا به اتحاد مات او نوی ګوند 

  . ھر اتحاد به د يوه نوي نفاق المل شو. به يې وزيږاوو

خباراتي کړيو پراخ شتون کابل کې ھغه پالن ته افغانستان ته د امريکايي پوځيانو راتګ، د امريکايي او بريتانوي است

ډير کار وکړ چې دلته د نفاق اور بل کړي، په سلګونو ګوندونه نوي ايجاد شول ، مګر ځينې داسي سياسي ګوندونه ھم 

پکې پيداشول چې د نفاق له پاره کار کوی، او د بھرنيو ھيوادونو له سفارتونو څخه يې د خپلو فعاليتونو ترالسه کولو 

د نوو رامنځته شوو ګوندونو يو ډيری داسې دی چې په ھمدې پالزمٻنه کابل کې ھم . ه پاره پيسي ترالسه کوليل

 !لسګونه غړي نه لري

يو پالن دا ھم و چې پخوانيو مجاھدينو مشھور او لوی ګوندونه يا کمزوري او که وتوانيږي له منځه يوسي، ولي زموږ 

ار د امريکا او بريتانيا له پاره اسانه ھم نه وو چې د پخوانيو جھادي ګوندونو ځای په دوديزه او نالوستي ټولنه کې دا ک

  . دي نوی لٻبرال او سيکولر ګوندونه ونيسي

د طالبانو مشر مال محمد عمر اخوند خپلو ملګرو ته د يو ځواب پر مھال ډيره ژوره خبره کړي وه، ھغه ويلي وو چې 

  . »ورڅخه نه اخستل کيږيُزړې پرزې چې ھر څومره رنګ کړو کار «

  

  څنډې ته شوي سياستوال

په نوم د پخوانيو مجاھدينو يوې مجموعي د خپل موجوديت اعالن وکړ، دوی ال ھم » حراست او ثبات«تيره اوونۍ د 

مھال  پر يو ځانګړي مشرتابه نه دي سال شوي، مګر استاد سياف ته د سياسي موخو السته راوړني له کبله اوس

د دې مجموعي مھم غړي عبدالھادي ارغنديوال د کابل د . ه دی تر ټولو ژبور او زړور غړی دیدرناوی کوي ځک

اسالمي حزب مشر، محمد يونس قانوني د پخواني ولسمشر مرستيال او پخوانی د ولسي جرګې مشر، بسم هللا محمدي 

اھيمي د ولسي جرګې مشر، فضل وف ابرؤپخوانی د دفاع وزير، اسماعيل خان پخوانی د اوبو او انرژۍ وزير، عبدالر

ھادي مسلم يار د مشرانو جرګې مشر، محمد عمر داودزی پخوانی د کورنيو چارو وزير او صادق مدبر د کرزي د 

  .وخت لوړپوړي چارواکی
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په پٻل کې د استاد سياف پرته دي نورو ټولو ھڅه کوله چې کرزی وھڅوي او د غني د حکومت مقابل کې اپوزيسون 

ګر د کرزي مشوره ورته دا وه چې استاد سياف د دوی مشرې وکړي، تر ډيره دوی په ګډه له کرزي اعالن کړي، م

سره دغه پروسه مخکې وړله، او د کرزي غوښتنه دا وه چې راتلونکې کې په ګډه سره د دوديزې لويې جرګې له پاره 

  .س ونومويکار وکړي، او کله چې دغه جرګه دايره شي، د حکومت د مشرتابه له پاره نوی ک

کله چې د کندز ښار طالبانو تر خپل کنټرول الندی راوستی، پورته يادو کسانو د کرزي پرته د غني سره ليدنې کتنې 

وکړي او له غني څخه يې په حکومت کې په امنيتې برخو کې د څوکيو غوښتنه وکړه، دا چې دفاع وزارت، کورنيو 

وی ته ورکوي، دا ډول د امنيت شورا کې به دوی ته ونډه ورکول چارو وزارت او امنيت رياست کې به غوښنه ونډه د

  .کيږي، له دي سره سره د سولې شورا به ھم دوی ته سپارل کيږي

  

  غني کرزی مات کړ

غني چې له سياسي لوبغاړو سره د لوبې کولو اړوند ځيرک سالکاران لري، لومړۍ ھڅه يې دا وه چې د مجاھدينو په 

 پالن کامياب شي، د مجاھدينو اتو ګوندونو د حکومت د اصالح او مالتړ په موخه نوم مخکې له دي چې د کرزي

غونډه وکړه، چې استاد سياف او ملګرو ته يې درنه ضربه ورکړه، بياځل يې د کرزي او د ھغه د يادي ډلې ترمنځ 

رز پيدا کړي، ھم ھغه له دي سره سره يې ھڅه کوله چې د استاد سياف او شمال ټلوالي د غړو تر منځ د. درز پيداکړ

وو چې يونس قانوني ته د غني له خوا د سولې شورا د رياست وړانديز وشو، قانوني ھم ھوکړه وکړه، خو ويل کيږي 

  :چې دوه الملونه وو چې يونس قانوني بيرته په شا شو

حيت به لري،  يونس قانوني غوښتنه کوله چې که د سولې شورا رياست ورته سپارل کيږي پوره واک او صال:لومړی

مھال د امنيت  او نور چارواکي به پکې مداخله نه کوي، ډيری کسان په دي نظر دي چې د سولې عملي پروسه اوس

  .شورا له خوا په مخ وړل کيږي او د سولې شورا يواځی د سمبول په توګه ساتل شوي

م نه دي، تر څو چې زموږ ټولې  يونس قانوني ته استاد سياف ويلي وو چې يواځي د سولې شورا رياست منل س:دوٻم

غوښتنې يې نه وي منلي ھوکړه مه ورسره کوه، ھمغه وو چې غني ونه توانيدی چې د استاد سياف او شمال ټلوالي د 

  .کسانو ترمنځ درز راولي

د حراست او ثبات ډلې داعيه تر ډيره ھغه زړه د کرزي داعيه وه، خو بشپړه د کرزي داعيه دوی وړاندی نه کړه، له 

مدې کبله وو چې د غونډي تر ځايه او پٻل پوري ال ھم د کرزي ملګري له دوی سره وو، او د کرزي د ملګرو ھ

غوښتنه داوه چې لنډمھاله حکومت او يا نوی مشر د ټاکلو له پاره دوی ږغ وکړي، کله چې استاد سياف او ملګرو يې 

ثير أرزی له دوی سره ملګری نه دی، ممکن ډير تداکار ونه کړ، نو د کرزي ځينې ملګري له غونډې ووتل، اوس نو ک

  .به ونه لري، ځکه دوی خپل اعتبار په بٻالبٻلو وختونو کې له السه ورکړي دی

  

  !له ټاپي حراس؟

الونه ال ھم د ولس په ذھن کې ګرځي، دا چې دوی د مجاھدينو نوم کاروي، آيا ال ھم دوی مجاھدين پاتې دي؟ ؤځينې س

سره دي که نه؟ د ھمدي جلسو له پاره مصارف  به يې له کومه کړي وي؟ پخوا وخت ته په د مجاھدينو ټولي ډلې ور

  .کتلو سره دوی له خپل ځانه مصارف نه کوي

دغه ډول د دوی له پاره مصارفو ته اړتيا ده، که بيا ځل روسيې، ھند او يا ايران ته الس اوږد کړي، د جګړې او 

  .ستونزو د دوام په معنی به وي
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الونه پيدا کوي، ؤڅنډنه کوي، س  مھاله دوی شتون اعالنوي او ګوت ټاپي پروژې د پرانيستې د خبرو سره ھمدا چې د 

يو له ھغو ھٻوادونو چې . ځکه ال ھم په سيمه کې ځينې ھيوادونه او کړۍ د ټاپي پروژې د مخنيوي له پاره ھڅې کوي

ايران غوښتل چې دا ګاز د . ه خوښ نه و ايران وله پيله د افغانستان له الرې د ترکمنستان د ګازو له لٻږد څخ

خو ھغه الره اوږده وه او د افغانستان الر له نٻکه . افغانستان پر ځای د ايران له الرې جنوبي اسيا ته ولٻږدول شي

دا احتمال ھم نه شي رد کٻدای چې د ټاپي له پيل او تود ھرکلي سره دې ايران د دغسې يو نوی سياسي . مرغه لنډه وه

  . بھير تر شا په لنډ وخت کې ودريږي، ځکه ايران غوښتل چې د ټاپي پروژه د ايران له خاوري تيره شي

دوی د ملي وحدت خبره ھم کوله، ملي وحدت بايد په ھره برخه کې وي، مګر دوی خو يواځي پخواني مجاھدين دي، د 

  .نورو ډلو او نظريو خلک ورسره نه ليدل کيدل

  

  لړزانده ايتالفونه 

ک ال ھم ډاډه نه دي چې دغه ډله به تر کوم وخت پوري يوځای سره پاتې شي، ځکه تير دوه ځله د ولسې جرګې پر خل

مشرتابه باندی د استاد سياف او يونس قانوني ترمنځ رقابت ھغه څه دي چې يونس قانوني د استاد سياف مشرتوب ونه 

ی نو استاد به د ولسې جرګې مشر وای، د دوی د اختالف له منی، او دوٻم ځل بيا خبره ديته ورسٻده که قانوني منلي وا

  .کبله ابراھيمي د ولسي جرګې مشر شو

زموږ يو ډير ښه دوست کله ناکله وايې چې استاد سياف چې د استاد رباني او احمدشاه مسعود سره د کابل په جګړو 

 وروسته به ولسمشر شي، او احمد شاه کې يوځای پاتې شو، يو المل يې دا وو چې استاد فکر کاوو چې د رباني څخه

  .مسعود کومه ورځ ورته ويلي وو چې تاسي زموږ راتلونکی مشر ياست

ډير لنډ مخکې که د ډاکټر عبدهللا وفا له استاد محترم سره وګورو، نو د يوه وزارت له پاره يې ھم د ھغه غوښتنه ونه 

  . سره ورنه کړ چې استاد خپل کس ورته معرفي کړيمنله او د پوھنې وزارت يې د استاد سياف له ډير اصرار سره

 زيات کلونه کيږي چې دوی په بٻالبٻلو وختونو کې د ډلو او دولتونو مخالفتونه کړي مګر ۴٠دا پوښتنه ھم ده چې له 

  .تر نن ورځ پوري يې ھر مخالفت او ھره ھڅه بې نتيجې ده

 کلونو کې له کابل څخه بھر وو، خو د اسالمي ١۴سمه ده چې د ښاغلی حکمتيار په مشرې اسالمي حزب په تيرو 

حزب ډيری غړي په کابل کې د ايتالفونو غړي، او ال ھم دي، مګر مخکې وختونو کې ښاغلي حکمتيار او دوی په ګډه 

  .د ايتالفونو غړي او ماتونکي وو

ايتالفونه تر غټو غټو نومونو مھمه داده چې په تٻرو لسيزو کې، په ځانګړې توګه په تٻره يوه نيمه لسيزه کې، دا ټول 

يعني يو داسې ايتالف ھم په تٻرو څوارلسو کلونو کې نه . الندې جوړ شوي دي، خو پايښت يې تر ټولو غټ چلنج وو

د دوستم، محقق او ضياء مسعود ملي جبھه . لرو چې دوام يې کړی وي، يا يې يو ستر مشترک ھدف ته کار کړی وي

په اوسني ايتالف کې يو غټ تناقض چې د شلٻدلو او پاشلو سبب يې کيدای شي . ٻلګې دياو د عبد هللا ملي ايتالف يې ب

دزي، سياف او قانوني په څٻر کسان پکې راټول شوي دي، چې ھر يو يې ځان ته مشر وايي، ھر يو ودا دی چې د داو

دا ځانځاني او . ييې غواړي نور ور پسې والړ شي، ھر يو يې غواړي راتلونکی سياسي رھبر يا رييس جمھور ش

  .ال الندې راوليؤسياسي نرګسيت د دغه ايتالف بنسټ لړزانده کوي، او اصال د وجود فلسفه يې تر س

 ١۴څخه دي کار واخستل شي، ھمدا نږدې » تجربو«مھال دوی ادعا لري چې حکومت به سم کړي، د دوی له  اوس

 عسکرو ١۵٠٠٠٠اکي وو، د امريکا او ناټو د کلونه دوی د حکومت برخه وو، دوی په حکومت کې لوړ پوړي چارو

  . قراردادي عسکرو په موجوديت کې دوی امنيت رانه وستالی شو، نو اوس به کومه تمه وشي٣٠٠٠٠٠او 
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څخه دي کار واخستل شي، په تيرو وختونو کې کومه کاميابه تجربه دوی لري، » تجربو«دا چې دوی وايې د دوی له 

ې تجربه لري نو بيا خو ھر ځل دوی جګړه بايللي ده، يواځي د روسانو، خلقيانو او سمه ده که دوی وايې چې د جګړ

  .پرچميانو سره د جګړې خبره ھغه د ولس جګړه وه

ھر مخالفت چې دوی د کوم شعار الندی کړی وو، ھغسي نه دي پاتې شوې، له پاچا ظاھر سره د دوی مخالفت د ھغه 

  .ې ھغه ته يې سرې غالۍ ويړې کړي ويد حکومت پر مھال وو، مګر بيا مو وليدل چ

متوکل صاحب وايې چې په تاشکند کې د شمال ټلوالي او د ھغوی سره د ملګرو قوتونو سره د سولې مذاکرات نھايې 

شول، په ټولو برخو کې توافق وشو، په وروستي وخت کې ډاکټر عبدهللا دا خبره وکړه چې واک به پاچا ظاھر ته 

  .انو ته د منلو نه وهسپارل کيږي، کوم چې طالب

له داوود خان سره د ھمدوی مخالفت ھغه پخوانيو کمونسټانو ته د مرستي له پاره مجبوره کړی وو، که ھمدوی چې د 

اخوانيانو په نامه يې سياست کاوه، ورسره د تفاھم الره خپله کړي وای ممکن پخوانيو کمونسټانو د کودتا چانس نه وای 

  .ھغه نظر خلک يې ووژل چا چې ويل د داوود خان سره دي تفاھم وشيپيداکړی، او ھمدوی وو چې د

  

  خامې تجربې

ھمدوی وو چې د پخوانيو خلقيانو او پرچميانو سره يې په لومړيو وختونو کې تر حد زياته دښمنې کوله، د خلقي او 

 يې وواژه، او ځينو پرچمي سپين ژيری پالر چې د خلق او پرچم اھداف ھم ورته معلوم نه وو دھغه د زوی په جرم

پکې خپل وروڼه چې د خلقي او پرچمي نظريه يې درلودله په خپلو السونو ووژل، مګر بيا موږ وليدل چې دوی په 

کابل کې د پخوانيو خلقيانو او پرچميانو سره يوځای او په يوه ميز يې کار کاوو، د مجاھد وزير سکرټره د کې جي بي 

  . ډيره ځينې مجاھدين په فساد کې ھم ککړ شولپخوانۍ افغانه کارکوونکي وه او تر

 کلنه دوره داسي دوره وه چې ولس د نااميدي او مايوسي اخر حد ته رسيدلي وو، ھغه وخت کې ۴د پخوانيو مجاھدينو 

چې ولسمشر استاد رباني، دفاع وزير احمد شاه مسعود ، د کورنيو چارو وزير يونس قانونی او صدارت د استاد سياف 

احمدشاه مسعود جګړې له استاد + کې انجنير احمدشاه احمدزي ته رسيدلي وو، په کابل کې د استاد سياف په برخه 

عبدالعلي مزاري سره د ھيچا ھيرې نه دي، دا ډول د نظار شورا او اسالمي حزب جګړې ھم د خلکو ال په ياد کې 

  .شولژوندۍ دي، د دوی د ناسمو کړنو له کبله ووچې باالخره طالبان راپيدا 

له طالبانو سره برعکس د ھمدوی ځينو يې لومړی د مرستي اعالن وکړ، وروسته يې ورسره خونړۍ جګړې وکړي 

او بيا چې تر کوالبه ورسيدل نو د امريکا د پلي پوځ په توګه دا ځل کابل ته ننوتل، او تر نن ورځې پوري له طالب 

  .سره کلکه دښمني پالي

و ته د ژباړل شوې کتاب نوم يې ھمدا دی که وکتل شي نو بيا د امريکايانو سره د کې  چې پښت) سي آی اې په پنجشير(

  .ھمدي خلکو ملګرتيا او له دوی څخه د امريکا استفاده ښه تحليل کيدای شي

د ولس له ځوانانو سره دا پوښتنه ھم شته چې تر کومه وخت به دوی د چوکۍ او واک په نښه کې وي، او کله به دوی 

ځوانانو ته پريږدي، دا پوښتنه کوي چې دوی په خپلو ګوندونو کې ځوانان نه لري چې نور ھغوی د دا کار خپلو 

افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړی، د داوود خان له وخت نه تر اوسه نږدې  دوی په خپلو ګوندونو کې ځوانان 

نورو ته چانس نه ورکوي؟ او خپله ھم څه لري که نه؟ ھغه د ځوانانو څانګه يې څه شوه؟ تر ګوره تګ پوري به دوی 

  .نه شي کوالی
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که اوس ھم ملت پوه شي چې دوی د ازادۍ، استقالل، سولې، امنيت د افغانانو د ښه راتلونکې له پاره کار کوي بيا به 

  .يې ھم باور پري کړي وای، خو دوی د ولس په وړاندي باور له السه ورکړي دی

 افغان ځوانان له ١٢٠٠٠٠ر، ځمکو غصب له امله دا دي په روان کال کې تر د دوی د زور زياتي، د واک انحصا

ھيواده اروپا او نورو ھيوادونو ته وتښتيدل، که دلته کار وای، که امنيت وی، سوله وای، د ھغوی له پاره د کور ځمکه 

  .کې ورکړل شووای، بيا به ولي زموږ دغه ځوانان استعدادونه تښتيدل چې پٻغور يې غني ته ھم په جرمني 

د دوی ھڅې يواځي د قدرت له پاره دي، نه د سولې او امن له پاره او دوی بدبختانه خپلې ګټې په جګړه کې بولي، حال 

  .داچې تر دي زياته ګټه يې په سوله او امن کې ده

  

  ...له طالبانو وٻره 

نې څخه وباسي،  نو تر دوی که ھمدا کسان له طالب نه ويره لري، چې ھغه به دوی په کلي ډول له سياسي صح

لومړي خو د  پخوانيو خلقيانو او پرچميانو خبره به مھمه وي، دوی بې ځايه ويره لري، فکر کوم طالبان پر دي نظر 

که .  دي چې داسي يو نظام جوړ شي چې د افغانستان ټول وګړي، سياسي ګوندونه، قومونه او سمتونه ځان پکې وويني

وتلو ويره له دوی سره وي بيا دي ھمدا پخوانی مجاھدين ملت ته مراجعه وکړي، ھغوی ھمدا له سياسي صحنې څخه د 

به  د دوی او طالب تر منځ منځګړيتوب وکړي، آيا طالب چې افغان او مسلمان دی ھغه به ښه وي چې ورسره سوله 

  . دلته غواړيوشي او که د امريکا او ناټو عسکر چې دوی ورڅخه د خپل سر د ساتنې په موخه د ھغوی شتون

کوم شعار چې دوی ورکوي چې  ملي ارزښتونه، ځمکنۍ بشپړتيا، ټولنيز او اقتصادي ثبات، امنيت او سوله غواړو، دا 

ډول له فساد، بي اتفاقي، تروريزم، اداري فساد، نشيي توکو سره مبارزه کوو، کامال د دوی عمل د پورته شعار پر 

چې په فساد ملوث خلک نه پريږدو او له فساد سره مبارزه کوو، مګر د عکس دی، او ارغنديوال صاحب خو ال وايې 

ده د خپل ډلې کسان د کرزي په تيره دوره اوس د اجرايوي رييس ترڅنګ په فساد کې ککړ دي، او په ھمدي ورځ يې 

  .ھم ډير داسي کسان تر څنګ ناست وو چې د فساد ډير لوی تورونه ال ھم پري شته

 پخوانيو مجاھدينو عزت او وياړ په دي کې نغښتی دی چې بھرنيو پوځيانو ته له افغانستان څخه د پای خبره دا ده چې د

د وتلو الره ھواره او له ټولو مخالفو وسله والو اړخونو سره عمال د سولې پروسې ته ور ودانګي، که دا کار ونه 

نيانو له خوا به ھدف وي او بيا به کړي، اوس خو په حکومت کې ځای نه لري، يو وخت به داسي وي چې د ھمدې بھر

  .دا فرصت ھم ونه لري چې د سولې ږغ اوچت کړي

 

  :يادداشت

. صد درصد با آن موافق است" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"نشر ھيچ مطلبی نبايد بدان معنا تعبير گردد، که پورتال
و آحاد متشکلۀ آن  " در افغانستانشورای حراست و ثبات "ًمثال در ھمين مضمون که از بسا جھات راجع به 

موضعگيری سالمی صورت گرفته است، وقتی از اھداف طالب در آينده سخن به ميان می آيد، نويسنده گذشتۀ ننگين و 
جنايتبار آن گروه مزدور و وابسته را ناديده گرفته، به نحوی می خواھد پرده بر تعصبات جنون آميز مذھبی، زبانی، 

  . حرک عملکرد آنھا در جريان حاکميت خونبار شان بود، بيفکندقومی و نژاديی که م
 AA-AAادارۀ پورتال

 
 


