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 ۲۹/۰۸/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 ماشومان سیاسیون او ماشومانه جنګونه
 

کیدو، د نوموړي د  وروسته له هغې چې د بلخ په والي عطامحمد نور، د والیتي شورا د وکیل آصف مهمند د نیول
ساتونکو د وژل کیدو او په خپل کور کې د آصف مهمند د بندي کېدو او ترې د غوږ پرې کېدو خبرونه خپاره شول؛ 
له دغه والیته د عطامحمد نور د لیرې کېدو اوازې هم خپرې شوې. تیره ورځ په خپله نور هم تایید کړه او زیاته یې 

د افغانستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ ارګ کې د بلخ له والیته د ده د لېرې کېدو کړه داسې خبرونه یې ترالسه کړي چې 
 .لپاره لیدنې کتنې شوي دي

د آصف مهمند او عطامحمد نور د شخړې د قضیې له برسېره کېدو وروسته د اسالمي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار 
ار هم ګرم شو. آن تیره ورځ په سمنګان او عطامحمد نور تر منځ د لفظي شخړو او یو پر بل د تورونو لګولو باز

والیت کې د افغانستان د نجات د عالي شورا د مالتړ لپاره په جوړه شوې غونډه کې نور تقریباُ خپلې ټولې خبرې د 
ته چې د کابل په قصاب مشهور »حکمتیار غندنې او بد ویلو ته ځانګړې کړې وې. ده حکمتیار ته په خطاب کې وویل 

نور تور ولګاوه چې حکمتیار له بهرنیو هیوادونو پیسې اخلي او د ایران او « ښار ته راغلی یې؟ یې په کوم مخ دې
 .شیعه ګانو پرضد څرګندونې کوي

نور وروسته تر هغه په حکمتیار لفظي بریدونه پیل کړل چې حکمتیار یوه اونۍ وړاندې کابل کې عطا محمد نور یو 
له امکاناتو پر حکومت نیوکي کوي. همداراز څو ورځې وړاندې حکمتیار بزدله مشر وباله چې پر وینا یي د حکومت 

د جمعیت ګوند په پخواني مشر احمدشاه مسعود د پاکستان د جاسوس تور ولګاوه. حکمتیار د بدخشان والیت له یو 
د دفاع  شمېر خلکو سره په کتنه کې احمدشاه مسعود له آی ایس آی سره په تار لرلو تورن کړی او ویلي یې دي چې

جنراالن د پنجشېر اوسېدونکي دي چې زیاتره یې په اصل کې کلینران دي. د حکمتیار له دغو څرګندونو  ۶۰۰وزارت 
وروسته د جمعیت ګوند بېالبېلو سرالرو تند غبرګون وښود او هر یو په نوبت سره حکمتیار په هیواد کې په قومي، 

 .سمتي او حزبي تعصب تورن کړ
و ګلبدین حکمتیار سیاسي مخینې ته وکتل شي؛ دواړه هغه څوک دي چې په سیاست کې کابو که د عطامحمد نور ا

دیرش کلنه تجربه لري. هم عطامحمد نور او هم ګلبدین حکمتیار د ا فغانستان په سیاست کې خپل قوي رول لوبولی 
خو له بده مرغه چې تر اوسه دی. دا نه وایم چې مثبت دی که منفي؛ خو تر ډیره دواړه په سیاست کې پاتې شوي دي. 

دواړه سیاسي ځوانۍ ته نه دي رسیدلي او دواړه لکه پنځه کلن ماشومان داسې جنګونه کوي. دا ډیر د افسوس ځای 
دی چې د کابو دیرشو کلونو په تیریدلو سره بیا هم زمونږ دغه سیاسیون د سیاست پوخوالي ته نه رسیږي او اوس هم 

 .ماشومان دي
ر لفظي شخړې بلکل د هغه ماشومانو جنګونو ته ورته دي چې په لوبو کې وران شي او بیا یو و بل د نور او حکمتیا

ته سپکې سپورې وایې او تورونه لګوي. دوی دواړه یو پر بل داسې تورونه پورې کوي لکه ماشومان چې په توپ 
ایې چې د هګیو غله، ته هماغه یې ډنډه یا خوسي لوبه کې په خپل منځونو کې سره وران شي او بیا مقابل لوري ته و

چې د فالني کاکا له کوره دې هګۍ پټې کړي دي. مقابل لوری ورته وایې چې ته هم سپینه کوتره نه یې، تا هم د 
 .فالني ماما له مرغانچې ډیر چرګان پټ کړي دي

سابقه ولس ته معلومه ده اوس دې نه حکمتیار او نه هم عطا نور خلکو ته د خپلو شخصیتونو ښودنه کوي. د دواړو 
او د دواړو شخصیت ټول ملت په درسته معنا پیژندلی دی. اړتیا نشته چې اوس دواړه بیرته له سره خلکو ته د خپرو 
څېرو ښودلو نمایش وکړي. ولس د اویایمې لسیزې کورني تنظیمي جنګونه نه دي هیر کړي، ولس د دواړو حزبونو 

لري او اړتیا نه لیدل کیږي چې دوی هڅه وکړي چې ځانونو ته نوې )جمعیت او حزب( خاطرې له ځانه سره 
 .شخصیتونه پیدا کړي. دا چې ولس حوصله کړې او دواړه یې بخښلي دي؛ نو نور دې د ولس حوصله نه ازمویې

د حزب اسالمي او جمعیت اسالمي تر منځ د اختالف پخوانۍ خاطرې د هیواد د هر بچي په ذهن کې ال شته دی. ا و 
چې یو ځل بیا دواړه سره ښکر په ښکر کیږي نو دا د هیواد او ولس لپاره بد شګون لري. ځکه نو ولس دواړو  اوس
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کړې او دواړه باید د ولس د حوصلې ازموینه وانخلي، دواړه باید نور خلکو ته د ستونزو د راوالړولو او  ته حوصله
یواد په هغه حالت کې نه دی چې د دوی دواړو لوبو ته په خپلو منځو کې د منفي رقابت لوبه پایته ورسوي. نور نو ه

لکه د فوټبال لوبې سیالبین ناست وي. که چیري دوی خپلو منفي رقابتونو ته دوام ورکړي نو ولس به نه یواځې دا 
 .چې پر وړاندې یې پاسیږي؛ بلکې له دوی سره به د خپلو تیرو کړو حساب کتاب هم وکړي
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