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 Political  سياسی

  
   نظرمحمد مطمئن -ليکوال او شناند

 ٢٠١٦ مارچ ٣٠
  

  سوله او جګړه د طالبانو ويش،
  

الي مال محمد رسول د نيولو خبر ناراضه دنيمروز پخواني ود طالبانو څخه د او بيا افغاني رسنيو لومړی پاکستاني 

 پاکستاني رسنيو راپور ورکړ چې مالمحمد رسول د افغانستان سره پر پوله پاکستان ته د اوښتو په وخت کې د  ورکړ،

تر اوسه داخبره نه ھم مالمحمد رسول اخوند ته نږدې سرچينو او نه ھم . پاکستاني امنيتي کسانو له خوا نيول شوی دی

 .يد کړی دی، ځينې سرچينې وايې چې ھغه د پاکستان له خوا نه دی نيول شوید طالبانو ډلې تا

ځينې راپورونه داسي وو چې مالمحمد رسول اخوند څو موده مخکې د پاکستان کراچۍ ښار کې ليدل شوی او ھلته 

تونو کې اوسيدی، داچې نږدې څو مياشتي کيږي د رسنيو په مخ کې ھم نه دی ښکاره شوی ممکن ھغه به په تيرو وخ

  .ايران او پاکستان ته سفرونه کړي وي

ويل کيږي چې مالمحمد رسول اخوند له ايران سره ھم داړيکو ساتلو او ال ټينګولو ھوډ درلود، داچې پخوا وختونو کې 

  .ھم ھر طالب مشر ايران ته سفر کړی، دپاکستان له خوا يا خو نيول شوی او يا ھم تھديدونو سره مخ شوی

  

  ړخيزه ناستېسوله او څلورا

څلوراړخيزه ناستو کې پاکستان ټتر ټکولی وو چې راتلونکي ناسته کې به د طالبانو مشران خبرو ته حاضروي، افغان 

حکومتي لوړ پوړو چارواکو ھم په ځينو خاصو او حکومت پلوه کسانو په ټلويزونو کې ويل چې مالمحمد رسول اخوند 

ويل کيږي چې پاکستان مالمحمد رسول اخوند غوښتی . سته کې ګډون وکړيخپله او يا دھغه استازي به په راتلونکې نا

 کله چې د طالبانو د ډلې مشر مال   او ممکن مال محمد رسول اخوند به ھم په راتلونکې ناسته کې ګډون منلي وي، وو،

ن اصرار او غوښتنه له  او افغانستا  اړخيزه ناسته کې د ګډون نه کولو اړوند اعالميه خپره کړه،۴اخترمحمد منصور په 

 پاکستان د  پاکستان څخه پر دي وه چې بايد د طالبانو داوسنی مشر او مرستياالنو په ګډون قوي استازي ګډون ولري،

 ھمھغه وو چې پاکستاني چارواکو د مالمحمد رسول اخوند د نيولو  فشار الري ولټولي او وکارولي، ولي ونه توانيدل،

 ځکه مالمحمد رسول   به يې دوی ته نږدې رسنيو ته دغه خبر په ناسم ډول ورکړی وي،پريکړه به يې کړي وي او يا

 اړخيزه ناسته کې ګډون نه کوو، او که د منصور صاحب استازي په غونډه کې ۴اخوند ھم اعالن وکړ چې موږ په 

ول اخوند به ګډون وي موږ بيخې نه کښينو، ولي ښکاري او افغان او پاکستان حکومتونه ډاډه وو چې مالمحمد رس

   .کوي، او دمالمحمد رسول اخوند تګ ھم پاکستان ته ھمدا ښيې
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مالمحمد رسول اخوند ته نزدی ځينوکسانو ويلي وو چې ھغه خپل ګډون د طالبانو د اوسني مشر مالاخترممحمد 

  منصور په ګډون پوري مشروط کړی وو،  معنا دا چې که ھغه ګډون وکړي دوی ھم تيار دي

 اړخيزه ناسته کې يوه خبره داھم شوې وه که د طالبانو مشران خبرو ته نه حاضريږي ھغوی به ځپل ۴ره داچې په تي

کيږي او نيول کيږي، اوس نو پاکستان غواړي چې ځانته بيا امتياز واخلي او وښيې چې که حاضر مې نکړل مګر 

کيږي چې دمارچ مياشت کې يې ځينې د ويل . دادی د طالبان د مشرانو څخه يو تن مال محمد رسول اخوند مې ونيوی

  .ګوتو په شمار نور طالبان ھم د پاکستان حکومت نيولي دي

د افغانستان د بھرنيو چارو سياسي مرستيال حکمت کرزي ھم ويلي چې پاکستان د سولې اړوند خپلو ژمنو باندي نه دي 

دا . کستان پر کړنو شک ښکاره کړیدريدلي، د سولې عالي شورا، مشرانو جرګې، ولسي جرګې ھم د سولې اړند پا

 .ې ته د جګړې له پار ه ننوځيروډول د ملي امنيت سرپرست ھم ويلي چې پاکستان وسلوال ھڅوي چې دافغانستان  خا

مه نيټه د پاکستان الھور ښار کې پر عيسويانو بريد وشو، پړه يې د طالبانو څخه جالشوې ٢٧داچې د مارچ مياشتي پر 

ه غاړه واخيستله، په دي کې ھم د سيمې د استخباراتو الس نه شي رد کيدای، او د سولې اړوند ډلې جمعيت االحرار پ

چې کومې ژمنې پاکستان کړي وي، اوس به ھغه ځکه ځنډنۍ کيږي، چې دوی به وايې موږ په کور دننه لويه ستونزه 

  .خه رامنځته کيږيلرو، کله چې ھم د سولې اړوند ھڅې کيږي بيا ھمداسي لويې پيښې يې د ځنډ په مو

  

  د پاکستان فشار اوسوله

د ھر افغان نيول د پاکستان د حکومت له خوا ناسم کار دی، که مالمحمد رسول اخوند وي اوکه د ھرات پخوانی والي 

  .سيد فضل هللا واحدي وي

ی نو د پاکستان،  فشار او زور سوله کيدای يا طالبانو ته زيان رسيدالی او يا ھغوی ضعيف کيدالی شوا که په نيولو،

 چې د کومې کورنۍ يو غړی زنداني کيږي د  افغانستان او ګوانتانامو زندانونه پري ډګ شول او ال ھم دالړۍ روانه ده،

  .ھغې کورنۍ غړي د غچ اخيستني په فکر کې کيږي او د مخالفت ګراف د کښته والي پر ځای لوړ ځي

   د مالمحمد رسول اخوند د غوښتلو او سپارلو غوښتنه کوي،ستونزه به لويه شي، افغان حکومت به د پاکستان څخه

ندان کې پر مالمحمد رسول اخوند خپل شرايط منل يول شوی وي، پاکستان به بيا په زالبته که ھغه چيرته پاکستان کې ن

  .غواړي

 لوبه چې طالبان که مالمحمد رسول اخوند افغان حکومت ته سپارل کيږي نو بيا خو د افغان او پاکستان حکومتونو ھغه

او که افغان حکومت ته يې نه سپاري او پاکستان په زندان کې پر مالمحمد   وويشي او کمپاين ورته وکړي ختميږي،

څخه ناوي ته کيناستل  زنزاوی له  او خوشی يې کړي دا بيا ال خطرناکه ده، رسول اخوند د خپلې خوښې شرايط ومني

  .دي

 د  طالبانو د قوي مشر مال عبيدهللا اخوند په نيولو به طالبان کمزوري شوی وای،که نيولو او فشار کار ورکوالی، د 

 ة د استاد ياسر رحم پاکستان حکومت غوښتنې به يې منلي وای، د مالبرادر اخوند په نيولو به ستونزه کمه شوی وای،

ه پاکستاني زندانو کې ساتلو به د هللا په نيولو به د پاکستان حرص کم شوی وای او په زرګونو طالب مشرانو نيول او پ

  . ولي ددي سرچپه د طالبانو جګړه او زور ورځ تر بلې زياته شوه طالبانو جګړه کمزوري کړی وای،

ګرام زندان سختو شکنجو به طالبان له جګړې منع کړي وای، د ګوانتانامو جھنمي زندان به طالب مشران ويرولي د ب

چې باګرام او ګوانتانامو څخه ازاد شول بيرته د جنګ ليکو ته والړل او تر وای، موږ وليدل چې ځينې ھغه بنديان 

  .پخوا سخت وجنګيدل او ال ھم جنګيږي
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   د طالبانو د ويش ھڅې د سولې تر نامه الندي

 چې د طالبانو د ويش او   د مالمحمد رسول اړوند په کور دننه افغان سياستوال او دحکومت برخه سياستوال وايې

 د مالمحمد رسول  حتی داسي نظر ورکوي چې.  ھڅه ده چې افغان حکومت له خوا په مخ وړل کيږيکمزوري کيدو

اخوند له پاره به په سيمييزه کچه امکانات زيات چمتو کيږي تر څو ھغه قوي او مال اخترمحمد منصور د ډلې مقابله 

خت چې مالرسول اخوند به بيا قوي وي له او باالخره به د طالبانو په استازيتوب ھغه و  ھغه ډله ضعيفه کړي ، وکړي

  .افغان حکومت سره به د سولې خبرې مخکې وړي

 افغان حکومت ھڅه  ځينې افغان سياستوال دا ھم وايې چې مالمحمد رسول اخوند د افغان حکومت سره پټه اړيکه لري،

زو مشرانو په واسطه ورسره کوي چې د قومي نفوذ له امله ھغه ته ځان ډير نږدې کړي، د کندھارحکومت پلوه نورو

  .خپله پټه رابطه ساتي

داسي راپورونه ھم شته چې د ولسي جرګې د وکيل جبارخان ليږل ھلمند ته ھم له ھمدې موضوع سره تړاو لري، 

حکومت ھڅه کوي چې په جنوب کې نورزي مشران وھڅوي چې مالمحمد رسول اخوند او د حکومتي چارواکو تر 

و مشران په ھلمند او فراه کې غوږ يجبار خان ھيله درلودله چې دھغه خبرې ته به د نورز.  رابطه ال ټينګه کړي منځ

  .ولي ونه توانيدی  د طالبانو منځ کې به لوی درز پيداکړي،  ونيسي او دھغه سره به ھمکاري وکړي،

چيرته د افغان  او که  دي،  قوم اکثريت خلک په جنوب کې له طالبانو سره ملګري پاتې دي نه وي چې د نورزي

  .حکومت ھمدې پالن کار ورکړي وای نو پرته له شکه چې طالبان به متضرر شوی وای

 کله چې د مجاھدينو د ګوندونو  ځينې سياستوال وايې چې د ويش ھڅې ممکن په راتلونکي کې نوري ستونزې پيداکړي،

نۍ جګړې ته الره ھواره شوه، اوس قومندانان وھڅول شول چې له خپلو رھبرانو څخه په جال ډول عمل وکړي، کور

ھمدا چې امريکا او حکومت پرې په پټه سرمايه ګذاري کوي يو بله  ھم که د طالبانو د ويش ھڅې کيږي ممکن يوه ورځ

ستونزه وی، ھمدا اوس افغان حکومت د اربکيانو کنټرول له السه ورکړي، ھغوی د طالب له پاره راتلونکي کې 

 يې  ومت نوم چې يې په کور دننه او بھر ورته بدنام کړي، د ولس او حکومت ترمنځدومره ګواښ نه دی لکه د حک

  .فاصله ال زياته کړي

  

  طالبان په رښتيا څومره ويشلي دي؟

 ته اوس ھم ژمن وي؟ ځينې سياستوال وايې چې د ايران او امريکا  آيا پاکستان به د طالبانو د ويشلو پخوانۍ تګالري

عربستان به پاکستان ته وړانديز   ترينګلتيا ددی المل شوه چې سعودي  د سعودي عربستان او امريکا ترمنځ نږديوالی،

  .کړی وي چې د طالبانو له ويش څخه ډډه وکړي

، سعودي عربستان او پاکستان د ايران او طالبانو له نږديوالي  اوس مھال ايران غواړي چې طالبانو ته ځان نږدي کړي

 ھڅه کوي چې طالبان د پاکستان د فشارونو له کبله ھومره مجبوره نه شي چې ايران سره اړيکې يې څخه ويره لري،

  .ډيرې نږدې شي

 ولري،   سٻمه او منځني ختيځ د ايران او طالبانو اړيکو اړوند چې کوم مثبت او منفي تاثيرات به د افغانستان پر ولس،

  .کوي دلته ھمدومره يادونه کفايت  ځانګړی ليکنه کوم،

 مشر د اعالن  د مال محمد عمر مجاھد د مرګ له خبر وروسته د طالبانو له خوا مال اخترمحمد منصور د خپل نوی

 مالعبدالرزاق اخوند د طالبانو د وخت د کورنيو  وروسته ځينو طالبانو د ھغه د مشر توب سره ښکاره مخالفت وکړ،
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 بھرنيو چارو وزات مرستيال، مال محمد حسن رحماني د طالبانود  مالعبدالجليل اخوند د طالبانو د وخت د چارو وزير،

   . او ځينو نورو وخت د قندھار والي، مال محمد رسول اخوند د طالبانو د وخت دنيمروز والي، مال منصور دادهللا

 په خپلو  مخالفت يې علني ونه کړ او ال ھم ارام ځينې طالب مشران د مالاخترمحمد منصور په مشرتابه راضي نه وو،

 لکه د قطر دفتر مشر سيد محمد طيب اغا، د قطر دفتر دوه نور غړي مولوي نيک محمد صاحب  کورنو کې ناست دي

داسي ويل کيږي چې د . صاحب، د طالبانو مشھور نظامي قومندان مال عبدالقيوم ذاکر او قاري ضياءالرحمن مدني

و کسانو  وړ او سمو نظرونو ته توجه وشي  او بيرته طالبانو د مشرانو لخوا اوس ھم کوښښ روان دی چې د ياد

داچې داکار به نور څومره وخت واخلي ، داکسان به راضي شي او يا به ھمداسي په کور ناست . راضی کړالی شي

  .وي، وخت به يې وښيې

 وختونو کې ھمدا ډول د مالمحمد عمر مجاھد وررو او زوی مال عبدالمنان اوخوند او مولوي محمد يعقوب په لومړيو

له دي سربيره مال محمد حسن رحماني بيرته يوځای . خپه وو، ولي بيرته يې د مالاخترمحمد منصور ملګرتيا وکړه

  .شو، مال عبدالرزاق او مال جليل علني مخالفت ختم کړ

کار ونه ھڅه کيدله چې د طالبانو په نوم بله ډله جوړه شي او مشر يې د مالمحمد عمرمجاھد زوی وټاکل شي، ھغه دا

کړ، بيا ھڅه روانه وه چې د مالمحمد عمر مجاھد ورور مشري ومني، ھغه ھم انکار وکړ، او داھڅه وشوه چې 

 ھغه ھم دا ونه منله، البته په دغه ھڅو کې سميٻزو  مالمحمد حسن رحماني د طالبانو په نوم بٻله ډله اعالن کړي،

وی او ورور او مالمحمد حسن رحماني د مالاخترمحمد استخباراتو الس درلود، برعکس د مالمحمد عمر اخوند ز

  .منصور سره بيعت وکی

 د ځان له پاره يې  له څو مياشتو ھڅو وروسته مالمحمد رسول اخوند په فراه کې د طالبانو په نوم بٻله ډله اعالن کړه،

  .ازی مرستياالن وټاکلمال اخترمحمد منصور دادهللا، شيرمحمد منصور، مال بازمحمد اخوند او مال عبدالمنان ني

له پورته يادو کسانو څخه ځينې يې اوس يا خو بيخې نشته او  ياھم زړه نازړه دي، ويل کيږي چې مشرتوب به 

  .مالعبدالمنان نيازي ته پاتي وي

د مالمحمد رسول اخوند د نيول کيدو د خبر په ورځ د کندز څخه ځينو وسلوالو د مالمحمد رسول اخوند مالتړ اعالن 

او د مالمنصور اخوند په ضد يې د جګړې اعالن وکړ، ډيری څيړونکي وايې چې ھغوی چې دا اعالن کاوو د کړی 

  .طالبانو له اصطالحاتو سره نابلده ښکاريدل

دا ډول په بادغيس کې ھم ځينو وسلوالو د مالمحمد رسول مالتړ اعالن کړ او د مالاختر محمد منصور پر ضد يې د 

ږي چې نوموړی د اسالمي حزب پخوانی قومندان دی او له افغان دولت سره يې اړيکې جھاد اعالن وکړ، ويل کي

  .درلودلي

ځينو کورنيو رسنيو ھم د يو طالب له خوا د بل طالب پر ضد د جھاد خبره په تکرار سره نشروله، ھغه څه چې په 

 ضد د حکومت جګړې ته د جھاد  کلونو کې د افغان حکومت د علماوو شورا جرائت ونه کړ چې د طالبانو پر١۵تيرو 

  .نوم ورکړي

  په شنډنډ کې د مالننګيالي په نوم يو تن د مالمحمد رسول اخوند د قوماندي له ادرسه له طالبانو سره جګړې وکړي،

ھغوی د طالبانو له خوا سخت ګوزارونه وليدل، د افغان اردو سره يوځای شول، ناتايد شوې راپورونه دادی چې مال 

  .مھال کابل کې دیننګيالي اوس

  

  ونه ګڼل شي کوچنی مخالفت بايد عادي
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ځينې څيړونکي په دي نظر دي چې نور نو د مالمحمد رسول اخوند په نوم چې کومې ډله وه تارو مار شوه او طالبانو 

  ته به راتلونکې کې ستونزه نه وي، آيا ھمدا خبره سمه ده؟

 که طالبان خپلمنځي اختالفات  نه ګڼي، او دومره ساده ھم نه ده،د طالبانو مشران دي د مالمحمد رسول جالکٻدل ساده 

  .واړه وګوري او توجه ورته ونه کړي، تير ته په کتلو به دغه درزونه لوی شي، او بيا به يې کنټرول ھم ستونزمن وي

کاميابه تجربه  پوره  د امريکا تجربه په عراق کې چې د سني جګړه کوونکي مقابله يې په خپله پر سني مسلمان وکړه،

  .وه

د امريکا او افغان حکومت تجربه چې د اسالمي حزب لوی تنظيم يې په ټوټو وويشی، په لومړي سر کې ھيچا ھم فکر 

نه شو کوالی چې عبدالھادي ارغنديوال اړوند اسالمي حزب به په کابل کې دومر قوی شي چې د اصلي اسالمي حزب 

 ولي نن ګورو چې د ارغنديواول ګوند د حکمتيار د اسالمي حزب تشه .څخه به يو وخت لوی او قوي وي) حکمتيار(

حتی ارغنديوال ھم نه غواړي چې په  . ډکه کړي او حکمتيار صاحب ته افغان حکومت په ھومره وزن نور قايل نه دی

کابل کې دي د حکمتيار صاحب اسالمي حزب نور په ھمدی نوم رسمي شي، بلکې دعوه لري چې اصلي اسالمي 

  . ددوی دی، د شھادت ورځپاڼه او شفق مجله يې ھم چاپويحزب

ھڅه به روانه وي که افغان حکومت او امريکا وتوانيږي چې مالمحمد رسول اخوند ھمدغسي يو حالت ته ورسيږي 

چې ډير طالبان او د طالبانو په نوم کسان دھغه په شاوخوا راټول شي او که مالمحمد رسول اخوند د پاکستان زندان کې 

اتل کيږي او يا له کوم بل خطر سره مواجه کٻږي، دھغه پرځای به د بل چا ھڅه کيږي چې د طالبانو د بلې ډلې په س

بيا به د طالبانو اصلي ډله ھمداسي پاتې وی لکه د حکمتيار  نوم په افغانستان کې فعال او باالخره کابل ته راشي، 

  . وخت ته به انتظار کوو  به شي يا نه،صاحب اسالمي حزب، البته دا پالن دی او دا چې تطبيق

 پاکستان او ايران څخه غوښتنه وکړي چې پر طالبانو د   ترکيې، داسي ويل کيږي چې امريکا به له عربي ھيوادونو،

ھغه بايد د مالمحمد رسول اخوند او يا بل ھر نوم   او که مرستي کيږي مرستو د سرچينو په وچولو کې مرسته وکړي،

  .تر څو دطالبانو اصلي ډله کمزوري او د سولې خبرو ته غاړه کيږي. البانو سره وشيجال شوې ډلې ط

 اربکيانو او داعش په نوم خوځښتونو د امريکا او سيمې د  داچې د طالبانو د کمزوري کيدو له پاره د پاڅونوالو،

  . پاره انتظار کوي نو اوس به د طالب پر طالب د ګوزار له استخباراتو د توقع سره سم نتيجه ورنه کړه،

 او له دغې پروژې څخه په شا شي لکه نښې  ولي دا ھم مھم ده که پاکستان د طالب د ويش د پروژې مالتړ ونه کړي

 پالن ھم له ناکامي سره مخ  نښاني چې يې ښکاري بيا ممکن د امريکا او سميزو استخباراتو د طالبانو د ويش او ډلو

  .شي

  

  نتيجه

چې د طالبانو له خوا ھم د سولې د خبرو له پاره يوه ادرس وي او د افغان حکومت له خوا ھم يو په ټوله کې په کار ده 

  . دا ډول امريکا ھم له طالبانو سره خبرو کولو ته اماده شي ادرس وي،

او يا  که د طالبانو د ننه د ويش ھڅې کيږي او يا په کور دننه د حکومت اړوند چارواکي خپلسري حکومتونه اعالنوي

 دا ھڅې د جګړې د دوام او سولې مخ کې د  حکومت ننګوي لکه چې نښې نښانې يې په بلخ او سرپل کې وليدلې شوي،

  .په معنی دی خنډ

 او يو بله به وژني خو ددوی د جګړې له امله ولس زيان   شکٻل لوري جګړه کوي، سوله د ولس له پاره اړينه ده،

 ډول ځوانان د جګړې  مسؤليت پٻژندونکې افغان سياستوال او په ځانګړيويني، په کار ده چې افغان ولس او ويش او 
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دا ډول له امريکا څخه غوښتنه وشي چې افغان جګړه .  ته چمتو شي پر بٻالبٻلو لورو ولسي فشار راوړي تر څو سولې

د امريکا  کمزور اوسنی ګډ افغان حکومت  کوم څه چې په عراق کې يې وکړل، ، بې مسؤليته ختمه اعالن نه کړي

 دا   بايد مسؤليت ومني او پر يو داسي حکومت ھوکړې ته اماده شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، جوړښت دی،

المل دی، امريکا بايد بامسؤليته افغان جګړه پای ته  ډول د بھرنيو پوځيانو شتون په افغانستان کې د جګړې لوی او غټ

  .ويش ھم اعالن کړيورسوي او د خپلو پوځيانو د وتلو مھال

 

 

 
 


