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 Political  سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

   ٢٠١٦ فبروری ١٤
  

 روس پلوه د جګړې ناکام جنرال د ناټو له پاره جګړه ګټې
سره روانه وي، د بريتانيا او امريکا ډيری جنراالن او ھلمند د جګړې ګرم تنور دی، ھلته جګړه ھر وخت په شدت 

لوړ رتبه پوځيان د ھلمند د سنګين ، موسی کال ، نادعلي او مارجې له نومونو سره داسي بلد دی لکه د ويټنام جګړې 

  .او نوم سره چې خلک بلد دي

ی د شرايطو په منلو سره له موسی کال بيا ھغه ځای دی چې بريتانويان ورڅخه د طالبانو سره د ھوکړې او د ھغو

  .محاصرې څخه ووتل

په تيرو څو مياشتو کې د ھلمند جګړه د طالبانو له خوا مرکز لښکرګاه ته راورسيده، ځينو لوړ رتبه دولتي چارواکو د 

  .خپلو کورنيو غړي کندھار او نيمروز ته وليږل او خپله ھم په يوه او بله بھانه يا خو کندھار او يا کابل ته ووتل

د ھلمند واليتي شورا مشر او غړي به ھره ورځ د ټلويزونو په پرده ښکاره کٻدل او له دولت څخه يې غوښتل چې د 

  .ھلمند وضعيت ته جدې پاملرنه وکړي

 او مشرانو جرګو کې د ھلمند استازو غوغا جوړه کړه، له امنيتي لوړ پوړو چارواکو سره کښيناستل، د ھلمند   په ولسي

 رضاکاره جنګياليو ژمنه وکړه، دغه ډله ھلمند ته والړل، دولت د دوی ژمنو ته ٢٠٠٠ او ١٠٠٠ځينو استازو د 

 لږ کسان پيداکړل چې ھغوی به جګړه کوي، جبار خان او ١٠٠منتظر و، په ډله کې يواځي مالشيرمحمد اخوند تر 

  . تنه جنګيالي پيداکړي۵٠نور ونه توانيدل چې نږدې 

حکومت له نسکوريدو وروسته د ښاغلي حکمتيار لورته ورغی، ھغه ونه پالی، په ھغه جبارخان د ډاکټر نجيب هللا د 

  .وخت کې ويل کيدل چې دوستم په شمال کې او جبارخان په جنوب کې دوه مھم د مليشو قوي قومندانان دي

ستم ته ورغی د کورنۍ جګړې پر مھال جبار خان د خپل ژوند پرمخ بيولو اوله جنګ سره د ميني له کبله شمال کې دو

) خلقيان او پرچميان(ھلته ورسره ميشت شو، کله چې د کرزي واکمني د امريکا په زور راغله، ډيری پخواني چپيان 

  .په حکومت کې په دندو وګمارل شول

 سره د سالکار دنده پٻل کړه، د مياشتي يې په کور کې نغد UNAMAجبار خان د ملګرو ملتونو د سياسي دفتر يوناما 

 ځکه په کابل کې  ريکايې ډالر اخستل، سور الټو سوزکی موټر يې درلود، د ژوند حالت يې ډير خراب و، ام١۵٠٠

  . مصارف ډير وي ژوند کول اسانه نه وي،
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د يوناما سره د کار له برکته ولسې جرګې ته راغی، د کرزي په حکومت يې سختې نيوکې کولي، د اشرف غني 

 جبار خان د حکومت ننګه او د حکومت د اصالح  چپيانو ته ورکول شوه،   حکومت کې چې غوښنه ونډه دوستم او

   .کولو وړانديزونه کول

 ممکن له ھمدې امله به وه  ددي له امله چې دوستم په دفاع وزارت کې برخه غوښته او غني ويره ورڅخه درلودله،

 او يا داچې د جبار خان خوله  ،چې د جبارخان دفاع وزارت ته راوستل به غني د دوستم د خوښې له پاره کړي وي

  .وربنده کړي او د جګړې ډګر ته يې واستوي

اصل کې په لوړو چوکيو ګمارل د دولت له واکه پورته خبره ده، ترڅو چې د امريکا او بريتانيې خوښه پکې وانه 

  .ارل شيخيستل شي ستونزمنه ښکاري چې کوم لوړ پوړی جنرال دي په دفاع او يا کورنيو چارو وزارت کې وګم

د ھلمند پخوانی والی نعيم خان چې پخوانۍ سابقه يې د مجاھدينو سره وه د غني له خوا څخه ليري او پرځای يې ميرزا 

 يې ھم بسنه ونه کړه د پخواني چپي امنيه قومندان مالخيل پر ځای  خان حيدری چې چپي سابقه لري وليږل شو، په دي

  .ھلمند ته وليږييې بل پخوانی خلقي امنيه قومندان سرجنګ 

سرجنګ چې کله پوليسو ته معرفي کيدی ويل يې چې ھلمند به د طالبانو ھديره وګرځوي، مالخيل بيا ھم ښه و مارجه 

کې کالبند پاتې و، ژيره يې ھم د شاور او مناسب حالت نه درلودو له امله غټه شوې وه، موسی کال کې يې ھم څو 

يږی چې قران يې کړی که به د امنيه قومنداني او لښکرګاه څخه مګر سرجنګ ويل ک. ورځې محاصره تيره کړه

  .ووځي، ھمدلته د قومنداني له مرکزه څخه ھلمند پر طالبانو ھديره ګرځوي

دوه مياشتي مخکې طالبانو د لښکرګاه اړوند باباجې سٻمه ونيوله، د مارجې اړوند تريخ ناور يې ھم ونيوی، مارجه 

  .امنيه قومنداني له ودانۍ څخه ګرده تر خپل کنټرول الندي راوستلهولسوالي يې پرته د ولسوالي او 

 خلک د  د نادعلي ولسوالي د چانجير په سٻمه کې طالبانو درې مياشتې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه جوړه کړه،

 مياشتو ويرې له امله له لښکرګاه څخه په وتلو و، يو ناڅاپه طالبانو د لښکرګاه په لور خپل پرمختګ ودراو، له درو

عام خلک وايې چې دواړو لورو ته .  کې کوم پرمختګ کړی  راھيسي نه دولتي پوځيانو او نه ھم طالبانو په نادعلي

  .ويل شوې چې پر ھمدې ځايونو ارام و اوسۍ او د نور پرمختګ اجازه نه ورکول کيږي

د ھغه وخت ھوس وکړ او د ھلمند  د رژيم پر مھال د ھلمند اوپراتيفي مشر و، بيا يې * چې د کمونسټانو  جبارخان

اوپراتيفي مشر شو، ھغه ژمنه وکړه چې د ھلمند د امنيتې ادارو قومانده به يوه کړي، او طالبان به له سيمې ډير ژر 

  .پسې واخلي

ولسوالي بازار او نورې سيمې ھم تر خپل کنټرول الندي راوستلي او ال دده د ورتګ ګټه داشوه چې طالبانو د سنګين 

 دا ډول د دولتي پوځيانو مرګ ژوبله ھم ډيره شوې او د جنراالنو په رتبه کسان ھم په جګړه کې  ھم پرمختګ کوي،

  .ووژل شول

 او د امنيتې ادراو تيره اونۍ جبارخان له کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې وويل چې د پاکستان او ايران مداخله

 او حتی د کمونسټانو په وخت کې  ناھمږغي د جګړې خنډونه دي، جبارخان خو مخکې له دې چې ھلمند ته والړ شي

 آيا دی چې ھلمند ته تلی نه پوھيدی او که  چې د ھلمند اوپراتيفي مشر و ويل به يې چې پاکستان او ايران مداخله کوي،

ه کې دغه پخوانی روس پلوی ناکام جنرال د ناټو تر چتر الندي خپله ماتې ويني يې ځان نه پوھاو، اوس چې په جګړ

  .نو بيا دا خبره کوي

 او امنيه قومندان ھم چپيان  جبار خان خو ويل چې د امنيتي ادارو تر منځ به ھمږغي راولي، پداسي حال کې چې والي

  . خپلې تيښتې پټولو له کبله کويوي بيا نو څوک دي چې ده ته ستونزې جوړوي، او يا داچې داخبره د
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جبارخان پوھيږي چې مالشيرمحمد اخوند چې د مالمحمد رسول اخوند زوی دی او پالر يې له خلقيانو او ! ھو

پرچميانو سره ډيرې جګړې کړي ھغه به کله د جبارخان نورزي مشرې پر ھلمنديانو او ځانګړي ډول عليزو ومني، د 

 خان چې د مجاھدينو تر بريا وروسته د ھلمند والي و او ھمدې جبارخان او خانو حزب اسالمي پخوانی مشر حفيظ هللا

 تنه ورته ووژل ھغه به کله د جبارخان مشرتوب په بارکزيو ومني، معليم ميرولي خان چې د اسالمي حزب ٧٠

  .مشھور قومندان وو ھغه به کله ھم د جبارخان مرسته ونه کړي

ې ومني داده چې ھلته پخواني مجاھدين چې په اردو او پوليسو او يا ھم اربکيان د جبارخان ستونزه چې وروسته به ي

  .دي دده پخوانۍ سابقې ته په کتلو سره ورسره مرسته نه کوي

له نورو سيمو څخه چې اربکيان او يا پوليس سنګين ته استول کيږي ھغوی د اخرت خدای پاماني له خپلو نورو ملګرو 

 په لغمان کې د سنګين په نوم د دولت د امنيتي ادارو ھديره جوړه  يرته ژوندي نه راځو،سره اخلي او وايې چې بيا ب

 او کامه کې چې دولتي مړې وروړل کيږي نو له ورايه خلک وايې چې د ھلمند د سنګين او  شوې، د ننګرھار په کوټ

  .يا موسی کال په جګړه کې به وژل شوی وي

ه غاړې سره د مشھور اربکيانو او پوليسو د مشرانو ھديره ده چې د موسی د لښکرګاه د بوالن په سٻمه کې د سړک ل

  .کال او سنګين په جګړو کې وژل شوې

روس پلوه ماتې خوړلي جنراالن که د ناټو له پاره د جګړې د ګټلو اميد لري ھغوی به دافکر ھم کوي چې ھغه کسان 

نده الندي د ناټو د ګټو او پخوانيو چپيانو دواک ساتلو چې دوی يې وزغلول نن به څه ډول دھغوی بچيان د دوی تر قوما

  .په موخه جګړه کوي

 احمدضياء مسعود او ارغنديوال په وازه خوله نارې وھي چې   تورن اسماعيل خان،  ډاکټر عبدهللا، استاد سياف،

 خو زموږ  ی،حکومت مجاھدين څنډې ته کړي دي او د مجاھدينو له مرستې پرته په ھيواد کې امنيت نه شي راتال

 د ناټو د ګټو له پاره جګړه نه پخواني خلقيان  خبره داده تر څو چې جګړه د پرديو له پاره وي ھغه جګړه نه ګټل کيږي،

، ښه داده   او نه ھم طالبان دغه جګړه په بشپړ ډول سره ګټالی شي .او پرچميان او نه ھم پخواني مجاھدين ګټالی شي

 د پخوانيو مجاھدينو او طالبانو د  ل فکر وشي، د رښتونې سولې الره ونيول شي،چې نور د افغان ځوانانو پر حا

اختالفاتو له کبله ده چې نن حکومت بيرته پخوانيو کمونسټ پلوه اوسنيو امريکا پلوه خلقيانو او پرچميانو ته په الس 

  .ورغلی

ژمن افغانان او دا رنګه د جګړې بل اړخ  د لويديځ ګټو ته  تر څو چې پخواني مجاھدين، پخواني خلقيان او پرچميان،

 د افغانستان اړوند مسايلو او ګډ ژوند کولو له پاره انعطاف ونه  طالبان يو بل ونه مني، له زغم څخه کار وانه خلي،

 اميد دی چې ټول ښکٻل اړخونه من حيث افغان يو بل ومني او  کړي موږ به يوې بلې اوږدې جګړې ته ننوځو،

 ناټو او بھرنيو پوځيانو ته په يوه خوله   خپله کورنۍ مسئله ومني، خپلو منځونو کې توافقات وکړي،دافغانستان مسئله

  .ووايې چې زموږ له ھيواد څخه ووځئ ټولې ستونزې ستاسي په شتون او وجود کې دي

ګړې خوراک به د ناټو پوځيانو شتون د افغانستان جګړه اوږدوي او دغه جګړه به يوه بله لسيزه ھم دوام کوي او د ج

  .طالب، پخوانی مجاھد، پخوانی خلقي او پرچمی او تر ډيره عام افغان ولس وي

  

  :يادداشت

 پرچمی ھا ھيچ رابطه ای با -ھمان طوری که بارھا نگاشته ايم و تاريخ ھم بر قضاوت ما صحه گذاشته است، خلقی 

 زير نقاب به اصطالح ترقی و پيشرفت انجام آنھا يک مشت جواسيسی بودند که جاسوسی شان را در. کمونيزم نداشتند
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اين که ھنوز ھم عده ای پافشاری دارند تا از نوکران روس اشغالگر به نام کمونيست ياد  کنند، ھرگاه عدم . می دادند

فھم برخی ھا را در اين قضاوت ناديده بگيريم، بقيه عناصری که آگاھانه خلق و پرچم را کمونيست می نامند، ھمه و 

اند که به دفاع و به نمايندگی از نظام حفظ مالکيت خصوصی، می خواھند " ای. آی. سی"استثناء نوکران بدون 

  .جنايات تاريخی يک مشت مزدور را به رقيب تاريخی خويش نسبت بدھند

  AA-AA ادارۀ پورتال

 

 

 
 


