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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/۰1/1۰

استاد شهسوار سنګروال

اتمر قانوني،
دوه سیاسي یاران؛که دوه سیا سي ځانمرګي!؟
په دې وروستېیو کې د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو یوشمېرتودې خبرې د ژبې په سردي اوال کله ،چې یونس قا نوني؛
په اصطالح؛ د جمېعت ګوند په استا زیتوب غږیز پیغام خپور کړ چې ولسمشریزو ټاکنو ته والړ حنیف اتمر د دوئ
ټولې غوښتنې منلې دي ...الپه دې سره د سیاست لوبه ګرمه شوه.

د یونس قانوني د غږیز پیغام د انګېرنو غټ ټکي دا دي:
 لومړی لما نه وغوښتل شول چې د لومړي مرستیال په توګه د حنیف اتمر دټا کنیزټکت برخه شم ... اتمر ورسره منلې ده چې د ولسمشرواک به کموي ،ولسمشربه درې مرستیاالن لري اود صدارت چوکۍ به هم ددولت په تشکیل کې ځاې پیدا کوي...
 قیادي شورا به را مینځته کوي او والیان به نیم انتخابي وي ،له ریاستي نظامه به نیمه ریاستي نظام ته الره پرانیزي...
 که بد لون را نشي ما ته مرستیالي هیڅ اهمیت نه لري...د ولسمشرئ چوکۍ خو هغسې هم تاجکانو ته نه رسېږي...یونس قانوني په داسې حال کې ،چې په شونډویې زر زر ژبه تېروله خبرې کولې او داسې یې ښودله چې ګنې زه
خو د چوکۍ لیونی نه یمه لومړی لما سره د جمیعت غم دی او بیا په ټوله کې د تاجکانو!؟
کله کله دا غټ نومونه دومره غټ وي ،چې د شخصیت وړتیا ترې په آسا نه نشي څرګندېدلی ،خوکله چې خپله خوله
په خبرو پرانیزي نوبیا ترې د شخصي او ټولنیزو ګټو پر بنسټ ،د شخصیت څرک ښه لګېدلی شي...
وګورئ هغه یونس قانوني ،چې د جمېعت او په ځانګړي ډول د؛ نظار شورا مغزمتفکر وو ،په خپلوڅرګند ونویې د
خپلې وړتیا اندازوټاکله.
همدا رنګه راځو د حنیف اتمرڅرګندونوته ،چې په خپلوژمنتیا وویې آسمان په لوټوویشتلی دی...دا هغه اتمروو ،چې
یو وخت دی هم د اشرف غني د دولت؛ مغز متفکر؛ وو .دی ووچې ټولې ټا کنې د ده په سال او مشوره کېدې.
له بده مرغه چې په وروسته پاتې ټولنو کې د اشخاصو ستاینې اوغندنې د یوه معیار پر بنسټ نه وي اوپه افغانستان
کې هم موږ د ځنو کسانو په ستاینه کې دومره وړاندې ځو ،چې بیرته نشورا ګرځېدی اوکه راګرځونومالموما
تېږي.همدارنګه یوڅوک دومره غندو،چې خبرې مواغراق اوغلوته رسېږي.
موږولېدل،چې قا نوني الپې وکړې،چې ګنې ما سره دتا جکانوغم دی،ولې هغه تا جکان چې له غریبي اوبېوځلۍ سره
الس اوګریوان دي اوتا سوقا نوني صاحب،چې په میلونونوډ ا لروجایداد موترالسه کړیدی له دې بېوسوتا جکانوسره
دې څومره مرسته کړېده؟
دپا م وړخبره خوداده،چې دقانوني صا حب مېرمنه پښتنه ده دننګرهاردکامې اوسېدونکې ده،ولې اوالدونه یې په
پښتونپوهېږي.
داچې اتمرصېب له ده سره ژمنه کړېده،چې نیمه ریاستي نظام به پلې کوي اوصدا رتي نظا م ته به الرپرا نیزي،والیان
به نیمه انتخا بي کوي .ایا دا ټولې الپې دفدرا لیزم لپاره یوه سریزه نشوګڼلی ؟
ښه اتمرصېب که چېرې تا سودا واک ترالسه کړی،چې دقا نوني صېب پرمټ خداي مکړه ولسمشرشوی...ایا تا
سوځان ددې جوګه ګڼئ چې له اساسي قانون پرته روانه معا مله سرته ورسوئ؟
د خواشنئ خبره خوداده،چې ولې موږ دتا ریخ پاڼوته سرنه ورښکاره کوو؟ په تېره دتاریخ هغه وروستئ پېښې
اوغمېزې،چې دهېو اد کنډوالې التر اوسه هم نه دي رغول شوي...دهغوشهیدانواوالدونه التراوسه په تن پټ شوي نه
دي،چې دتېرولسېزوغملړلی میراث دی اویا دهغو غمېزوپېټی،چې اوس هم دولس په اوږوباردی...دا دهغونا

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وړوپېښواومعا ملوپا یله ده چې دقا نوني صیب اواتمرصیب سیاسي مشرانودغه ډول معا ملې پیل کړې وې ،چې
څوبېلګې یې دساري په توګه
یا دوو:
 د وخت د بهرنېیو چارو وزیرعبدالوکیل ،د ګوند د سیاسي بېروغړو ،کاویاني ،فریدمزدک محمودبریالي...پرېکړهوکړه،چې دځا ن سا تنې په موخه دخپلوشخصي ګټوپر بنسټ ولسمشرنجیب وګواښي،نوځکه یې ددوستم ملېشا یي
ځواکونه کا بل ته را وبلل اوله جمیعت ګوند سره یې یوه نوې معا مله پیل کړه .
نجیب اله چې تردې دمه دوسله والوځوا کونوسراعلی قومندان وو،له دې څخه نه ووخبرچې ددوستم وسله وال کا بلته را بلل.
په دې تړاو د جمهور ریس سالکار محمد اسحق توخي لیکلي دي چې« :د حمل په  ۲۶نېټې( 13۷1کال) په هماغه
ګړۍ چې د دوستم یاغي ملېشاوې کابل ته ولېږدول شوې زه حاضر وم چې د کورنیو چارو وزیر راز محمد پکتین د
تلېفون په کرښه ورته خبر ورکړ .جمهور ریس ،جنرال عبدالفتاح ته چې د هوایي او مدافع هوایي قومندان وه تلیفون
وکړ چې راغلي ځواکونه له هوایي ډګره وباسي او د نورو د راتګ مخه ډب کړي)[1](»...
د جنرال دوستم د ځواکونو مخه ځکه و نه نیول شوه چې پخپله د دولت پوځي او ګوندي چارواکي لکه جنرال عظیمي
او کاویاني ...په دې کودتا کې ښکېل ول ،دوی په دې لټه کې شول چې د شمالي ټلوالې پنوم یوه شورا جوړه کړي .که
څه هم محقق په ډېرې چټکۍ ځان مسعود ته ورسوه .په سر کې دغه شورا چې پایته و نه رسېده جوړه شوه چې ریس
یې احمدشاه مسعود ،مرستیال یې محقق او پوځي مشر جنرال عبدالرشید دوستم ټاکل شوی وو ،دا چې ولې وروسته
مسعود له دېنه سرغړونه وکړه ښایي یو المل به یې دا وو ،ده کوښښ کا وه چې په سر کې دوستم د خپلو سیاسي او
پوځي موخو لپاره و کاروي په ځانګړي ډول د حکمتیار په وړاندې .ولې وروسته پېښو وښوده چې د هغه ترشا د
ببرک کارمل ډلې شتون درلود او هغه ته یې داسې سال ورکوله چې دی د یوه سیاسي او پوځي مشر په توګه وځلېږي.
کله چې نجیب هللا په دې پوه شو چې د هېواد واک یې نور له ګروت نه وتلی دی ،په دې لټه کې شو چې له هېواد نه
پښې سپکې کړي.
که څه هم ده تر پایه داسې ښوده چې د افغانستان واک ال اوس هم د ده په الس کې دی .په ځانګړي ډول د مزار پېښې
ته یې هم داسې رنګ ورکوه چې د ده استازی جنرال عظیمي اوس هم د ده د واک سمبول دی.
نوموړي د خپلو پلویانو پر مټ او د کابل په ډله ییزو رسانیو ،مهالنیو او ورځپاڼو کې داسې ښودله چې د مزارشریف
مبارکه جنډه به د ده د لېږل شوي پالوي له خوا (په سر کې عظیمي)جګېږي.
که څه هم عظیمي د مزارشریف د دودیزو مراسمو په تړاو د ځان ستاینې په ترڅ کې د نجیب هللا په اړه کاږلي دي
چې« :ماته دوکتور نجیب هللا تلېفون وکړ چې زما رادیو یې وینا دې واورېده؟ مهمې خبرې مې وکړې او ومې ویل
څومره چې زر سوله راشي ،د ملګرو ملت و د طرحې پر بنسټ به له دندې استعفا وکړم.ولې واک ته به تر هغې دوام
ورکړم تر هغې چې لنډ مهاله حکومت جوړېږي( .موخه یې  1٥کسیزه شورا وه)
ملګری عظیمي ،ته غم مه خوره ،تا او جنرال دوستم ته څوک څه نشي ویلی .د هغوی موخه زه وم چې پخپله خوښه
مې استعفاوکړه .من برایش ګفتم ډاکتر صاحب استعفا شما قبل از وقت است»...
که حقیقت همداسې وي چې ده رښتیا ورته ویلي وي چې استعفا مخکې له وخته ده ...خو دا حقیقت دی ،ولې دا هم
حقیقت دی چې عظیمي پخپله لیکنه کې ډېره مبالغه کړېده ،او دا چې څومره د استعفا خبره ده ،دا د نجیب هللا لویه
تاریخي تېروتنه ځکه وه چې د دولت په پوځي او ملکي چارواکو یې ناوړه اغېزه وکړه او د تنظیمونو لوټ او چور
ته یې الره اواره کړه.
دا ځکه چې کابل له جنوب ختیځ او شمال له خوا کالبند شو او د مسعود وسلوالو د مزار له سکوت نه  ۲۴ورځې
وروسته د حمل وري په ۲۲نېتې ( 13۷1کال) سالنګونه او جبل سراج الندې کړ او دوه ورځې وروسته په  ۲۵نېټې
د چاریکار او ښار تر بګرامه پورې د شورای نظار په ولکه کې پرېووت.
نجیب هللا چې ولیدل د مسعود ځواکونه (د حمل  )۲۵بګرام ته ورسېدل او د دوستم ځواکونو ( ۲۶نېټه) د کابل هوایي
ډګر کې ځای پر ځای شول .نو یوه ورځ وروسته د حمل وري په  ۲۷نېټې نجیب هللا وپتېله چې له بنین سیوان سره
اړیکه ونیسي ،چې له کابل نه د ډیلي په نیت هېواد پرېږدي .جنرال مجید روزي او جنرال عبدالرازق چې د مخې د
محمود بریالي ،کاویاني فرید مزدک او د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل له خوا خبرتیا ترالسه کړې وه چې نجیب هللا
د بنین سیوان په ځانګړې الوتکه کې نن له افغانستان نه اوځي.
بنین سیوان هم نجیب ته دا خبره کړې وه چې د لنډ مهال حکومت د پنځلس ( )1۵کسیزې شورا وړاندیز هم دا دی
چې دی له افغانستان نه ووځي نو دوی به کابل ته ننوځي.
ولې ولسمشر په خپلو یادښتونو کې دې مسالې ته داسې ګوته نیولې ده :زه په پرلپسې توګه له کابل نه پاکستان ته له
بنین سیوان سره په اړیکه کې وم ،هغه ماته ډاډ راکړ چې د«کمېټې» کار بشپړ شوی دی او په دې ترڅ کې غوښتنه
کړې ده چې د جمعې په ورځ نجیب هللا باید له کابل نه بهر شي ،او اوس چې پنجشنبې شپه وه یانې د پنجشنبې ورځ
دغه کار ترسره شي...
د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وه مې لیده چې د شپې دوه بجې دي د بنین سیوان درې مرستیاالن او دوه سیاسي او یو تن پوځي «لمبریک قصر» ته
راغلل او وې ویل چې بنین سیوان د کابل هوایي ډګر کې کالبند دی ،نه یې پرېږدي چې ښکته شي ،ورته وایي بېرته
والوځه.
تلېفون ته الړم ،ومې لیده چې تلېفون پرې شوی دی او کار نه کوي.
پرته له دې چې خپل موټر ته تم شم ،د ملګرو ملتو په موټر کې ،زه ،جفسر ،احمدزی او توخی سپاره شووچې
ګارنیزیون ته الړ شو تر څو معلوم کړو چې ولې بنین سیوان ته اجازه نه ورکوي .موږ یې په څلورالرو کې ودرولو،
شپې نوم مو ورکړ ،ځان مې ور وپېژند ،راته ویې ویل ومې پېژندلې ،ریس صاحب یې ،خو اجازه نشته ...ناڅاپي د
ملګرو ملتو دفتر ته الړم ،ګارنیزیون ته مې ټلېفون وکړ چې غظیمي د تلېفون غوږی پورته کړ ،ورته مې ویل :هرڅه
چې کوې وې کړی خو بنین سیوان ته اجازه ورکړئ ،کنه مسؤلیت به یې د تاسو په غاړه وي .عظیمي راته
وویل :صاحب! هوایي ډګر د لوچکانو په الس کې دی ،نپوهېږو چې څه کوي .دا دی زه او دالور هوایي ډګر ته ځو،
بنین سیوان راولو...
څلور بجې وې چې عظیمي راغی رسم و تعظیم یې وکړ او بنین سیوان هم ورسره وه ،راته وې ویل :څو زره پوش
او ځواکونه به ستا امنیت ساتي خو پام چې د ملګرو ملتو له دفتر نه ونه اوځې ،پدې بنسټ زه په «اسګاپ»کې پاتې
شوم)[2](».
د دې لیکنې له مخې ټولې پوښتنې ځواب شوې نه دي بلکې یو شمېر پوښتنې په خپل ځای دي ،د ساري په توګه:
 – 1نجیب هللا ولې خپل موټر ته تم نشو؟ ،دا چې تلیفون قطع شوی وه ،پکار وو چې یوازې د ده ساتونکي جفسر
ګارنیزیون ته تللی وی او یا د ده سالکار توخي ...غوره به وه چې ده د جمهوري ریاست درنښت ساتلی وی.
 – ۲دا د پوښتنې وړ دی چې د بنین سیوان مرستیاالن راتللی شول او پخپله بنین سیوان ته اجازه نه وه ،بله دا چې
عظیمي په ډېرې اسانۍ سره ځي او بنین سیوان د ملګرو ملتو دفتر ته راولي.
 – 3هغه مهال چې عظیمي او پیګیر له مزار نه شبرغان ته او له هغه ځایه پرته د نجیب هللا له اجازې نه کابل ته
راځي او بیا په ګارنیزیون کې د نوکریوال په ډول دنده اجرا کوي پخپله د پوښتنې وړ ده! ولې دا خبره ښکاره ده چې
د پوځي کودتا اصلي لوبغاړی عظیمي او سیاسي کودتا چیان محمود بریالی ،کاویاني ،مزدک ،کشتمند ،وکیل ...ول،
دا څنګه شونې وه چې عظیمي ،ولسمشر نجیب ته وایي چې ستا امنیت لپاره مې زره پوښ د ملګرو ملتو دفتر ته
څېرمه درولی دی...؟
له دې څرګندونو نه برېښي چې کودتا له مخه تنظیم شوې وه ،ولې د ډاکتر نجیب هللا ،وتل هم چې بنین سیوان به
راځي او دی به له کابله باسي او ډیلي ته به یې رسوي یو پالن شوی کار وه.
په دا سبا بنین سیوان په انترکانتیننتال هوټل کې خبریاالنو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل :دا چې نجیب هللا
چېرته دی؟ څه نشم ویلی ،دا ځکه چې مساله ډېره پېچلې ده ،خو دومره ویلی شم چې له افغانستان نه د هغه ایستل د
ملګرو ملتو پالن دی.
جهادي تنظیمونه چې له شمال نه د خیرخانې تر پولو شمال لوېدیځ نه پغمان ،جنوب ختیځ نه د چار اسیاب تر پولو
پورې رسېدلي ول ،احمدشاه مسعود ،د ګلبدین حکمتیار له وېرې غوره و ګڼله چې د کارمل له ډلې او په ځانګړي
ډول له جنرال دوستم سره یوځای د هغه مقابله وکړي.
نو په همدې بنسټ د بېالبېلو وسلوالو تنظیمونو استازي پدې نیت چې د افغانستان د اسالمي جهاد یوه عالي شورا را
مینځته کړي ،د دوی او د دولتي متحدینو په ګډون جبل السراج ته راغلل چې د کابل د ادارې د واک چارې د یوه لنډ
مهاله تشکیل له مخې ترالسه کړي .
دادی اوس هم یونس قا نوني په خپلووړا ندیزونوکې په قیا دي شورا ټینګارکوي اوله حنیف اتمرنه غوا ړي،چې دده
شرطونوته غا ړه کېږدي ...حا ل داچې دیونس قا نوني اواتمرفکري الرې سره بېلې دي،خود واک ګټلولپا ره د واړوله
یوه ګریوانه سررا ووېست ...ولې هغه په سیا سي معا ملووالړیووالی ،چې په شخصي ګټووالړوي اوټولیزې ګټې ګوا
ښې،نودا به هغوسیا سي معا ملوته ورته وي،لکه څرنګه چې دمخه یې یا دونه وشوه .
حنیف اتمرته هم دا موهمه نه ده،چې په راتلونکې کې څه پېښېږي ،بلکې دی په دې اندوفکر کې دی،چې څرنګه واک
ته ورسېږي ؟ یونس قانوني هم په داډول سیاسي لوبوکې داسې لوبېدلی دی،چې ښا یي حنیف اتمرفکرهم نه وي کړی
پای
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