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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 نظرمحمد مطمئن

 ٢٠١۶ فبروری ١٣
  

 !!!ډنډ غوري کې جګړه که غچ اخيستنه؟
د جګړې سره ھمھاله  جګړه به په دوو ورځو کې يو طرفه کړي،   اردو لوړ رتبه جنراالنو ويل چې د ډنډ غوري د ملي

کابل ته د ازبکستان څخه د راتلونکې برٻښنا ستن ونړول شوه، ورپسې د برٻښنا دوٻمه ستن اره شوه، راپورونه شته 

  .چې دوه نورې ستنې ھم اره شوې دي

جګړه دادی دوه اونيو ته واوښته ال ھم د حکومت پلوه جنراالنو له خوا کړي ژمنې پوره نه شوې، د جګړې مشرې د 

غوري اوسيدونکې بيا په   ھغه په خټه ھزاره دي او د ډنډ ی درسيز مرسيتال جنرال مراد علي مراد په غاړه لري،لو

  .بشپړ ډول سره پښتانه دي

   د نظر بٻلوالي و، د جګړې له پٻل څخه مخکې ھم دھمدې عملياتو اړوند د حکومت د لوړ پوړو مشرانو تر منځ

جګړې د پٻل پلوي نه و، ھغه له ځان سره نور پښتانه جنراالن ھم درلودل سرپرست دفاع وزير معصوم ستانکزی د 

  . ادارو کې ھم ځينې پښتانه چارواکې د ھمدې جګړې مخالف و چې د ډنډ غوري د عملياتو مخالفت يې کاو، په امنيتي

ي شو، ولسمشر  او امنيت شورا ته وړاند کله چې د جګړې اړوند پالن او بيا د سرپرست وزير مخالفت ولسمشر غني

 او دفاع وزارت جنراالنو ته يې دنده وسپارله چې څومره  او د امنيت شورا مشر د عملياتو پٻل په ټينګار سره وغوښت،

  .ژر کيدای شي بايد د ډنډ غوري جګړه پٻل شي

ټوله ګالب منګل د قبايلو چارو وزير ھم يو له ھغه کسانو څخه و چې د ډنډ غوري جګړې سخت مخالف و، ھغه خپله 

 خبره ورسره منلي وه   ويل کيږي چې معصوم ستانکزي ھڅه وکړه چې د ډنډ غوري په پښتنو باندي عمليات ونه شي،

  .خو بيا د دوی په اصطالح سراعلی قومندان او امنيت شورا په تکرار سره د عملياتو د ژر پٻل کيدو غوښتنه کوله

 په تيرو نږدې  ي کې د حکومت د جګړې پر ډول نيوکه کوي، فعاالن په ډنډ غور لومړی ځل دی چې په کابل کې مدني

  . کلونو کې د حکومت پر عملياتو باندي د مدني فعاالنو دا ډول نيوکې مثال نه لرو١۵

اوس نو خبره يواځي د جګړې نه ده، ډيری پښتانه سياستوال او په اردو کې پښتانه جنراالن په دی ګروھه دي چې 

  . پر ضد نه بلکې ھلته د ميشتو پښتنو د ځپلو په موخه پٻل شوېجګړه په ډنډ غوري کې د طالب

د ډنډ غورې جګړه که حکومتي جګړه کونکي وګټی ھم ستونزمنه به وي چې دغه سٻمه دي په بشپړ ډول تر کنټرول 

  . راولي الندي
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ره کول يې په نظر کې د حکومت تٻروتنه داوه چې د عملياتو په پٻل کې يې بٻړه وکړه، يواځي د څو تنو نارواه ھيله پو

ونيول، سمه ده چې ځينو رسنيو د جګړې د پٻل له پاره کمپاين وکړ او ھغوی به نن ډير خوشاله وي چې ھلته په ډنډ 

  . ميرمنې او سړي وژل کيږي غوري کې بې ګناه ماشومان،

تانه پوځيان دغه داسي راپورونه ھم شته چې په سٻمه کې د اردو جګړه کوونکې پوځيان ھم په ډلو وٻشل شوې، پښ

تاجک که څخه ھم د ډنډ غوري د جګړې پلويان . جګړه يوه قومې او د پښتنو د ځپلو په موخه پٻل شوې عمليات کڼي

  . خو بيا د ھزاره توکمه مرادعلي مراد قومانده او دھغه کاميابي يې نه خوښيږي دي

نرال کوي آيا اسانه به وي چې جګړه په او بيا د جګړې مشرې ھزاره ج کله چې تر يرغل الندې سٻمه د پښتنو وي  

   او د جګړې تجھيزات ھم د ھغه په امر باندي   د جګړې مخالفت کوي کله چې سرپرست وزير. اسانې سره وګټل شي

  .بايد وشي، آيا اسانه به وي چې دغه جګړه وګټل شي

ا ساتل به يې ورته اسانه وي؟ اوس  راولي آي  او ډنډ شھاب الدين حکومتي پوځيان تر خپل کنټرول الندي که ډنډ غوري

خو حکومت د يادو سٻمو ګرده اوسيدونکې خپل دښمنان کړل، د سيمې خلک وايې چې د پوځيانو ړانده راکټونه د ملکي 

   او ډيری تلفات د حکومت پلوه پوځيانو له خوا څخه ملکي او بې ګناه خلکو ته اوښتې دی، خلکو کورونه په مرميو ولي

  مه په کابل کې په مطبوعاتي ناسته کې وکړي١١غالن اوسيدونکو د فيبروري پر دا څرګندونې د ب

 ده دا کار که طالب کوي او که يې  د ژمي په سړه ھوا کې د کليوالو له کورونو څخه ايستل د ھغوی سره دښمنې  

 ھغه ځايونه بيرته   حکومتي پوځيان دي حکومت کوي، تر ډنډ غوري نور ډير مھم ځايونه په شمالي واليتونو کې شته،

 خو دده له راګرځيدو سره سم   مرسيتال په جوزجان او فارياب کې د نيولو ادعا وکړه ونيسي چې د ولسمشر لومړي

  . راوستل بيرته طالبانو ھغه ځايونو په بشپړل ډول سره تر خپل کنټرول الندي

 ارامه کړي، او که خبره داوی چې ځينو  د کندز ښار اړوند سٻمو نا امني چې  حکومتي پوځيان دي کوشش وکړي

 سيمې د پښتنو د وژلو له پاره کمپاين وکړ، ولسمشر او نور لوړ پوړي چارواکې د امريکا  غوري مغرضو رسنيو د ډنډ

قوم د نړۍ ھيڅ قوی  ھم فکر وشي چې دا ولس او دغه  ، بيا خو په کار ده چې په دي پلوه رسنيو راپورونه جدې نيسي

  . مراد وتوانيږي چې ازاد ولسونه اٻل کړي يرغللګر نه دې اٻل کړي ، څه ډول به جنرال مرادعلی

ولسمشر غني ډير ځله په خپلو خبرو کې وايې چې ولسونه دی له اردو سره مرسته وکړي، له کومې اردو سره؟ ھغه 

ولس چې طالب ته وايې له ډنډ غوري څخه به پر ھغه .  وژنې يې اردو چې ھغه ولسونه چې په ازادۍ مين دي

 يې حکومتي عسکر په دي ګناه وژني چې ولي دوی له حکومت سره د تړون  حکومتي عسکرو بريد نه کوئ خو نن

  .له مخې مرسته کوي

له  وروڼه او پلرونه پرته   ميندي، ميرمنې،  خويندي، ) او بغالن پوځيان د ډنډ غوري(ھغه اردو چې د خپلو ملګرو 

   ولس به بيا له دغه ډول حکومتي پوځيانو سره مرسته وکړي؟ تفکيک څخه ورته وژني، آيا د ډنډ غوري

 دي چې يو سميٻز حکومت پوري تړلی قومندان چې د ھغه په  د برٻښنا د ستنو د اره کولو اړوند ځينې راپورونه داسي

 چې د ھرې ستنې په مقابل کې د مياشتې   غواړي د برٻښنا شرکت څخه  دي  د برٻښنا ستنې والړي١٠٠سٻمه کې نږدې 

 قومندان اخطار ورکړی که غوښتنه يې ونه منل شي نو د   لکه افغانۍ کيږي،۵٠٠لکه افغانۍ ورکړي چې ټول ټال ۵

چې دوه نورې ستنې ھم اره شوې چې اوس يې شمير څلورو   ھم دي   ځينې راپورنه داسي ستنو اره کول به دوام ولري،

  .ته رسيږي
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  داسي راپورونه ھم دي چې ازبکستان د برٻښنا د مصرف پيسې چې ھره ورځ ميليونونه افغانۍ کيږي ھغه غواړي،

ھغه معلومه اندازه برٻښنا چې له افغان حکومت سره يې تړون شوې که حکومت يې مصرف کوي يا نه خو ازبکستان 

  .ته به يې پيسې ورکوي

و کې چې د ولسمشر دفتر، مرستياالنو دفترونه، اجرايوي مشر دفتر او بل لورته په رسمې ورځو کې په حکومتي ادار

 او کورنيو چارو وزارتونو پوځي مرکزونه   دھغه د مرستياالنو دفترونه، وزارتونه او لوی رياستونه دا ډول د دفاع

  .ډيزلې او پترولي جنريتورونه د برٻښنا له پاره کاروي چې په ميليونو افغانۍ لګښت لري

 کورنيو او بھرنيو موسيسو او شرکتونو د ډيزلي برٻښنا لګښت او د بھرنيو ھيوادونو د ځينو سفارتونو او دا ډول د

باالخره د عادي افغانانو له خوا د جنريتورانو کارونه د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد ته يوه بله لويه اقتصادي ضربه 

   .ده

بٻلو برخو کې شتون لري، که د ډنډ غوري جګړه يې په دوو ھسې ھم د حکومت اړوند ګڼ شمير مخالفتونه په بٻال

 او د کابل خلکو غوغا ھم د برٻښنا د   وساتي اونيو کې ونه ګټله نو اسانه به نه وي چې دغه سٻمه تر خپل کنټرول الندي

 ھلمند جګړه  د نه شتون اړوند ورځ تر بلې زياتيږي، مدنې ټولنو او د بغالن پښتنو اوسيدونکو ھم حکومت ننګولي دی،

 اړوند جريان لري،   د احمدضياء مسعود ناندريزې څرګندونې او د دوستم خوابدون ھم د غني ھم په قوت سره روانه ده،

  . حالت کې د ستونزو د زياتوالي پر ځای په کار ده چې ستونزې کمې او قابو کړل شي په دغسي يو بحراني

 او دغه جګړه د ژمې په دغه سړه  توپيره ډګ چلند پای ومومياميد دي چې د ډنډ غوري جګړه کې د جنراالنو له 

  . ودرول شي ھواء کې

  

  :يادداشت

  :ھمان طوری که بار ھا تذکار داده ايم، ناگزيريم بارديگر بيفزائيم
ھيچ يک از طرفين جنگ ضد انسانی فعلی در افغانستان، نه تنھا نمايندگی از منافع جمعی ملت افغانستان و استقالل و 

دی افغانستان نمی کنند، بلکه از ھر خاستگاه قومی و تباری که برخاسته باشند به آن قوم و تبار نيز تعلق نداشته، ھمه زاآ
  .نوکران اجنبی و بيگانه ھا می باشند

به ھمين اساس از ديد ما به ھمان سانی که طالب ھيچ گاھی نمايندۀ قوم پشتون به شمار نرفته و نخواھد رفت، جنرال 
آنھا ھر دو طرف درگيری، . و امثال وی، نمايندۀ قوم ھزاره و يا ساير اقوام نبوده و نخواھند شد" لی مرادمرادع"

رانۀ آنھا ھيچ اايران بوده، کردار و عملکرد جنايتک-ناتوئی و پاکستان- نوکران اجانب و بيگانه ھای اشغالگر امريکائی
  .ربطی به اقوام و مليت ھای ساکن افغانستان ندارد

نظر ما اين امپرياليزم و ايادی آن است که بر نوکران شان لباس تباری پوشانده، از آن طريق می خواھند دشمنی و به 
  .استخوان شکنی بين اقوام و تبار ھای ساکن در افغانستان را باعث شده نھادينه بسازند
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