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اختر یوسفي

کوم سیاسی اپوزیسیون؟
د دښمنی او چل څخه ډک مشهور متل دی چی وایی که غواړی چی بیغمه خپل ماهیان ونیسی نو باید لمړی اوبه
خړی کړی او بیا خپل ماهیان ونیسی .دا متل د اوسنی افغانستان د کورنی او بهرنی دښمنانو د غولونکو کړنو او
دسیسو سره پوره صدق کوی .وایی چی که شپه تیاره ده مګر مڼی په شمار دی.
په افغانستان کښی د اوږدمهالی جګړی او وروروژنی د دوام لپاره پدی څلورو لسیږو کښی د هیواد بهرنی او کورنی
دښمنانو په الس جوړ شوی ډلی – ټپلی او د هغوی ډنډورچیان غواړی چی د اوپوزیسیون تر نامه الندی د خپلو د
جنایاتونو پل د ورک کړی تر څو چی دوی وکوالی شی په آسانی سره افغان مظلوم او بیچاره ولس وغلوی.
په افغانستان کښی د موافق او مخالف اپوزیسیون تر نامه الندی داسی یوجعلی مخلوط جوړښت یی جوړ کړیدی
چی یو له بلی سره کوم بیل سیاسی تګ الره نلری .ددی ډلو د پیژندلو لپاره بیله هغه بهرنی استخباراتی ادرای چی
دغه ډلی یی جوړ کړیدی او یا دوی پخپله چی بهرنیانو ته نوکری کوی ،نور افغان عام ولسونه دا ډلی په آسانی
سره نشی پیژندالی.
څه د پاسه تر څلویښت ( ).۴کلونه څخه زیات کیږی چی د بهرنیانو په السونو کښی جوړشوی معلوم الحال ډلی -ټپلی
چی رښتنی شمیر یی د ګتو ترشمارهم زیات ندی کله د انقالب په نوم ،کله د جهاد او کله «مقاومت» په نوم او کله د
«طالب» په نوم ،حتی په ورستی اولس ( )۱۷کالو کښی دغربی ډیموکراسی تر بیرغ الندی واک ته رسول کیږی
چی زمونږ په ګران هیواد افغانستان کی د مظلوم ولس پر ضد هغه بیساری جنایاتونه او ظلمونه یی سرته رسولی دی
چی او تر اوسه پوری هم په خونړی ډول دوام لری بیلګی یی نه یواځی دا چی زموږ د هیواد په تاریخ کښی نشنه
بلکه د بشری ټولنی په تاریخ کښی هم ساری یی کم لیدل شویدی.
په اصل او ماهیت کښی ددی ډلو په کړنو او تګ الرو کښی د ګران هیواد د ملی ګټو پر ضد او د هیواد په ورانولو
کښی که انقالبی« ،مجاهد» ،طالب او یا ډیموکرات ډلی دی ،یو له بلی سره ډیر توپیر وجود نه لری .مګر د ګران
هیواد په ورانولو کښی دهری ډلی دنده وخت او بهرنی مرستندویان بیل دی.
دا افغانستان د زیارایستونکو خلکو کورنی او بهرنی دښمنان او د هغوی ډنډورچیان زموږ د عام مظلوم اولس د
غلولو لپاره د دوی څخه یی داسی شکلی او جعلی اپوزسیون جوړ کړیدی چی د عمل په ډکر کښی د هیواد په ورانولو
کښی ټول یو شانته عمل کوی ،د دوی په حقیقی جوړښت کښی موافق اومخالف اپوزیسیون معیارونه وجود نلری .د
دوی ټول توپیرونه یواځی او یواځی شکلی دی .ددی ډلو د غړی بیالبیلو دندو د سرته رسولو لپاره سره ویشلی
شویدی او بهرنیان د دغو ډلو څخه کار اخلی.
که چیری د پورتنی ادعا د کره اثبات لپاره په ماسکو کښی د «بین الفغانی» غونډی ترنامه الندی د ګډونوالو و
جوړښت ته په ډیر ځیر سره وکتل شی نو به دا حقیقت په پوره توګه بربڼدیږی چی پدی غونډی کښی د ګډونوالو په
منځ کښی هیچ مخالف اپوزیسیون وجود نلری .ددی غونډی ټول ګډونوال سر له بهرنی کمیسی د غاړی څخه رایستل
شوی دی .ددی غونډی د جوړولو مرکز یو دی .څو ورځی د حامد کرزی د دفتر په رسمی او کتبی غوښتنه سره
چی د هغه مکتوب متن او د ګډونوالو نومان په اجتماعی شبکو کښی هم نشر شویدی دافغانستان پخوانی جمهور
رییس محترم حامد کرزی په شمول ،د هغه د وخت د حکومت د کابنیی څو محترم غړی او د طالبانو د وخت د بهرنی
چارو وزیر محترم مولوی متوکل صاحب د خپلو څو نورو طالب ملګرو سره ،د ډاکټر نجیب اله د حکومت ضد
کودتاچی شهنواز ټنی چه په نویمو کلونو کښی د حزب اسالمی او طالبان نظامی مشاور ؤ ټوله یوځای د کابل څخه د
ماسکو وغونډی ته راغلی دی.
د طالبان د قطر د دفتر څخه همهغه څو کسیزی هیأت چی څو ورځی مخکی د امریکا د بهرنیو چارو د سالکار
محترم ډاکټر زلمی خلیلزاد سره خبری کړیدی د دوهم ځل لپاره د ماسکو و غونډی ته هم راغلی دی .په روښانه توګه
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معلومیږی چی دواړه خواوی ټول «جهادی» ډلی غړی دی چه د ماسکو وغونډه ته د ګډون لپاره راغلی دی.
ددی ډلو یواځنی توپیر فقط دهغوی د دندو په بیلوالی پوری اړه لری ،دا ټولی ډلی دافغان مظلوم ولس د غولو لپاره
پخپله دوی وځان ته اوپوزیسیون وایی .دا ټولی ډلی د څلویښت کالو د خونړیو جګړو محصوالت دی چی د ګران
افغانستان د مسلمان زیارایستونکو خلکو د کورنی او بهرنی دښمنان د دسیسو پربڼسټ جوړ شویدی چی هدف یی
زمونږ د ګران هیواد او هیوادوالو پاشل دی .دا ډلی د قامی ،مذهبی او ژبنی اختالفاتو په چوکاټ کښی جوړ شویدی
چه پای سوله نه بلکه د افغانستان د خلکو ترمنځ د دښمنی خپرول دی.
د دغو د ډلو څخه که یو غړی نن د پارالمان وکیل وی ،نوهرومرو سبا ته همغه سړی به د کابینی وزیر او یا حتمی
لوی مشاور وی .اوویشت ( )۲۷کاله کیږی چه دوی د بهرنیانو په مرسته په افغانستان کښی د «اسالمی» دولت په
نامه له شرمه ډکه هغه ډرامی زموږ پرمظلوم او بیګناه ولس باندی چلوی .که چیری د دغو معلوم الحال چهرو څخه
په مؤقتی ډول هم یو یی له دندی څخه ګوشه شی ،نو هغه به بیا هم خپل ټول «میراثی» ډالر معاش-امتیازات لری او
د شاهی ارګ د دیوالنو په شاه وخوا کښی به په یو کور کښی ژوند کوی .د هغه ساتنی لپاره همهغه د ګولیو ضد
موټران او باډیګاردان په خدمت کښی والړ دی.
ددی ډلی -ټپلی ترمنځ بیل یواځنی توپیر هم دا موجود دی چی و ټولو ته بهرنیان نوی نوی دندی ورته سپاری او دا
د امتیازاتو ډلو پرتخت سپاره همهغه «اوپوزیسیون» دی چی زموږ د عوام او مظلوم ولس پر اوږو د بهرنیانو په
مرسته حکومت کوی او زموږ د ولسونو د غولولو لپاره د مخالفت او «اوپوزیسیون» چیغی وهی.
د دی جوړښت و محترم رهبرانو او غړو ته فرق نه کوی چه دوی نن او یا سبا د چا السونه ور موچوی ،بل دا چی
دوی ته هم دا فرق نه لری چی کله په واشنګتن ،مسکو ،ریاض ،اسالم آباد ،تهران او یا پیکنګ کښی میلمه وی.
دوی د هری میلمستیا لپاره خپل ډول ډول مهارتونه اود ځان سره خپلی خاصی جامی لری .دوی بیکبره خلک دی
او په ډیره مینه او خندا سره هر واده او جنازی ته چس د نړی په هر کوټ کښی وی بیله خپل پالرنی کلی او سیمی
څخه هرچیری بیله اجازی ورتالی شی.
دا هغه ډلی او ټپلی دی کوم چی د هیواد د ویجاړولو لپاره اوږد مهالی دندی لری ،هغوی یو مهمه دنده لری چی د
تل لپاره باید د د هیواد د ورانولو د جګړی د ماشین تاوده وساتی .افغانان د دی ډلو څخه د سولی او جګړی د بندولو
د پاره په افغانستان کښی تمه لرل تاریخی لویه اشتباه ده ،مګر دوی په ډیره سپین سترګی سره د روانی خونړی
جګړی د دوام و هلو ځلو ته سوله وایی.
د لوستلو او بیطرفانه قضاوت مو مننه کوم.
پایان
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