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  ۲۰۱۵/  ۰۲/  ۱۰        مرادزیسرلوڅ 
 

 اسماعیل خان د نورو منځ کې اوثقال مجاهد!

نن سبا د پخوانو مجاهدینو منځ کې یوازې تورن اسماعیل خان د جهاد جنډه پورته نیولې ساتلی او د دوی په 
 استازیتوب غواړي، که معامله کیږي نو یوازې باید له ده سره ترسره شي.

څرګندونو کې یوځل بیا په حکومت کې مجاهدینو ته د زیات واک بوالله سرکړه او زیاتوي چې یوازي ده پخپلو تازه 
مجاهدین هېواد ته امنیت راوړالی شي. دا چې اسماعیل خان کوم مجاهدین یادوي چې په واک کې یي ونډه لږه ده او 

ې، تر هرچا ډېر څه کوالی شي، زیات یا د ده په اند داسې مجاهدین څوک دي چې هیواد ته د امنیت په راوړلو ک
تفصیل نه ورکوي او ښایي داسې تفصیل یي د خپلو څرګندونو په اړه، د افغانانو غبرګون او ځواب ته ځنډولی 

 پریښی وي!

کال را وروسته مجاهدین چې د واک په بېال بېلو  پړاوونو کې سره ښکته پورته شوي، اوس یي ډېر تغییر  ۱۹۹۲له 
جاهدینو هیڅ قومندان او یا قومي سرخېل د ټولو مجاهدینو په استازیتوب خبره نه شي کوالی. پخوا خوړلی او نن د م

هم مجاهدین لږ تر لږه په پنځلس تنظیمونو کې چې اته یي په ایران او اوه یي په پاکستان کې میشت وو، ویشل شوي 
 وو خو نن سبا دا ویش له پرون هم زیات ښکاري.

پیدایښت سره چې په یوه یا بله بڼه د تېرو مجاهدینو سلف ګڼل کیږي په تېره بیا د هغه د طالبانو او داعش په 
مجاهدینو ډلې چې د مرکزي حکومت له ټینګښت سره دښمني پالي، دا ویش نورهم پراخ شوی دی. کېدای شي په 

ند اوس هم د پخوا پخوانو مجاهدینو کې یو شمیر کسان، د اسماعیل خان او یا بل چا پسې والړ شي، خو داسې چل
 پشان او له هغې زیات سمتي او ایتنیکي بڼه لري او په پراخ مفهوم کې له جهاد او مجاهد  سره هیڅ تړاو نلري.

جهاد او مجاهد چې پرون د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سړې جګړې په مهال د کومو موخو لپاره ولوبول شول، نن د 
ډګر د پروني مجاهد او جهاد اړتیا نه لیدل کیږي او د اسماعیل خان  هغو موخو لوری بدل شوی، نو ځګه نن په ملي

 پشان مجاهدین نن څوک بازار کې په دوه روپو نه اخلي!

 ۲۰۱۴د افغانستان نورې برخې خو پرځای پریږده، اسمعیل خان په هرات کې هم په سلو کې پنځه پلویان نلري. د 
لومړي پړاو کې د عبدالرب رسول سیاف مرستیال وو، په ګډه د  کال په ټولټاکنو کې، اسمعیل خان چې د ټاکنو په

رایي تر السه کړې. د ټاکنو په دوهم پړاو کې اسماعیل خان، (  ۷،۳جهاد دواړو دعوه ګرو، ایله په سلو کې ) ٪ 
ې یي سیاف او د مجاهدینو زیات شمیر د عبدهللا عبدهللا خواته الړل چې هلته هم د دوی هڅه او برخه پیکه او ټاکن

 وبایللې!

ټولټاکنو په افغاني ټولنه کې د اسماعیل خان پشان د مجاهدینو واقعي څېره او ونډه نندارې ته وړاندې کړه. ټاکنو د 
یمو کلونو کې د کورنۍ جګړې په مهال له بامه راغورځېدلی وو،  ۹۰دوی د رسوایي تشت چې بې له هغې هم په 

عیل خان پخپل دا ډول شالید سره بیا هم د جهاد سندره توده ساتي، نور هم له لوړ ځایه راخطاکړ. اوس چې اسما
 افغاني ټولنې ته د وړاندې کولو او ښودلو لپاره، بل ارزښت او متاع نلري!

ټولو ته څرګنده ده چې جهاد جهاد نشته، اسماعیل خان د جهاد په نوم او د هغه تر شا غواړي د ایران په مالتړ خپلې 
اریستي ګتې خوندي کړي. په ټوله کې نظارشورا او اسالمي جمعیت چې اسماعیل خان یي د سمتي او ایتنیکي سیکټ

زړې مشرۍ یو پخوانۍ کړۍ ده، د جهاد او مقاومت تر ماسک الندې په ارامۍ او بیغمۍ سره خپلې سمتي او ژبنۍ 
 سیکټاریستي موخې یو په یو پلې کوي!

 ټولنه کې تر دې اسانه او ارزانه وسله نشته.دوی په دې پوهیږي د افغانستان په سنتي او مذهبي 
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بلخوا اسماعیل خان په دې وسیلې غواړي، افغانستان کې امریکا او لویدیځ سره د ایران د اختالف او شخړې نیابت 
پرمخ یوسي. نوموړی د جهاد او مجاهدینو په نوم په هرات کې په اسانۍ سره د ایران ګټې خوندې کوالی شي. جهاد 

 واځینۍ لنګه غوا ده چې جمعیت او نظارشورا یي د نورو جهادي ټیکدارانو په نسبت، زیاته لوشې!او مقاومت ی

 ۱۹۹۲د اسماعیل خان دا ادعا چې یوازې د ده پشان دوه شمشیره مجاهدین کوالی شي، هېواد ته امنیت راوړي، له 
 کال راهیسې د مجاهدینو د واکمنۍ بېال بېل پړاوونه، دا ادعا ردوي.

د کابلښار د ورانۍ بېلګه، د اسماعیل خان د امنیتي ادعاو په وړاندې لکه سوک، ګڼل کېدای شي. د کابلښار یوازې 
کابلیانو په ټولوژنه کې د نظارشورا او اسالمي جمعیت چې اسماعیل خان یي د مرکزۍ  ۷۰۰۰۰په ورانۍ او د 

 مشرۍ مهم استازی دی، السونه ککړ دي.

د واک په ټولو پړاوونو کې، پخپله د مرکزي حکومت په خالف پاتې شوي او په  اسماعیل خان او د هغه مجاهدین
هېواد کې د بې امنیتۍ دروند مسولیت د دوی پر غاړه دی. اوس هم د هرات ښار او د دې والیت د نورو برخو په 

 ګډوډیو او ناامنیو کې د اسماعیل خان د ملیشو او مجاهدینو الس له چا پټ نه دی.

شان مجاهدینو هېواد او افغان ملت ته د امنیت راوړلو پرځای، ځانونه شتمن کړل او اوس د اشرف همداراز دغه 
غني په مشرۍ له حکومته ډاریږي چې که پښې یي ځمکې ته ورسیږي، له دوی به د باد راوړو پیسو، شتمنیو او د 

 ترسره شویو جنایتونو پوښتنه وکړي!

وزیرانو دوه تابعیته هویت ته هم اشاره کړې، خو دا یي نه دی ویالی اسمعیل خان پخپلو روستیو څرګندونو کې د 
 چې دی خپله او د ده جمعیتي ډله څو تابعیته ده!

پوښتنه دا ده، ده هغه وخت ولې پر هغه وزیرانو چې ده سره یي یو لسیزه په یوه کابینه کې ګد کارکاوه او څو تابیعته 
سې څرګندونو کې هم د خلکو له تېریستلو پرته بله کومه موخه نه لیدل وو، نیوکه نه درلوده؟ د اسماعیل خان په دا

 کیږي او نه دغه څرګندونې جهاد سره د مینې او مجاهدینو ته د خدمت په پار ترسره کیږي!

کال یي نظارشورا او اسالمي جمعیت  ۱۹۹۲بل پلو همدغه د اسماعیل خان په اصطالح کمونیست وزیران چې په 
کابل پر تخت کښینول، هغه مهال ولې کمونیستان نه یادېدل؟ دوی هغه وخت یا خالد بن ولید وو  په سره ډولۍ کې د

 ( ګڼل کېدل!رحاو یا شیرخدا) حضرت علي

د اسماعیل خان جمعیت او نظارشورا خو باید په اصطالح له دغوکمونیست وزیرانو شکرګزاره وي او نمک حرامي 
لنډ وخت کې دوی )د سرو او سپینو خاوندان شول!(، د بنګلو او ماڼیو  ونکړي. د دغو وزیرانو له برکته، په ډېر

 څښتنان شول او د دولتي واک مهمې څوکۍ تر اوسه پورې ال د دوي په الس اجاره دي!

 څه ښه وایي: از دست کاکا است، که انګور در تاک ها است!

اعیل خان د مجاهدینو پیر هم تېر شوی، لنډه دا لکه درمل چې زاړه او وخت یي تېر شي، په زهرو بدلیږي. د اسم
 دوی هېواد ته نه د امنیت راوړلو جوګه دي، نه د کار وړتیا او اهلیت لري او نه د پاکۍ او سپیڅلتیا استازي دي!

دا شان کسان، د انسان په جامه کې ریښتیني شیطانان دي. دوی د هېواد په ناامنۍ کې لویالس لري، السونه یي د 
 و او فساد ککړ دي، کار او خدمت ته د الپو او باټو پرځای د پوښتنې او ګرویګنې وړ دي.افغانانو په وین

 پای
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