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  ۲۰۱۷/  ۰۱/  ۱۵        سرلوڅ مرادزی
 

 شخړه! تازه انوبپخوانیو طال د جمعیت او

لکه د  الملونو پر بنسټ په څو ډلګیو نورو وشمېراو ی چوکیو تيغنایمو، دول نن ــ سبا د چېمعیت اسالمي ج
یي  پاشلتیا نوره او شوی ویشل ډلګیو په د اسماعیل خان کې  هراتخار، بلخ او په ت بدخشاند  ،ډلګۍ پنجشیریانو
 ې د ژوندي ساتلوید مړې روح رویانوالخپلو پلویانو او  نورو ډلګیو مخکې له هڅه کوي یی ، هره ډلګۍادامه لري

د بلخ د ځانښودنې په دې سیالۍ کې  .غبرګون وښۍ او قهرجن توند د ځانښودنې و په وړاندېلپاره د روانو پېښ
نظامي  ن په مهالغبرګو د ، هڅه کويواکمن بولي عیتمجد ټول  پخپلسر چې ځان عطامحمد نور سرپرست والي

بایللي روحیه اوچته  پلویانو د ،پخپل اند یوخوا (خپلسرې ملیشهحقیقت کې ) نظامي اکټونو په یونیفورم واغوندي او
 نه دي! کار ژول اسانه ېنټچې له جمعیت سره ټا وپوهوي خپل سیال لوری غواړياو بلخوا  کړي

 
د عالي شورا سالکارعبدالحکیم  تان د سولېعطامحمد نور د افغانس  ویاند مجیا الرحمان رحیمي اود عبدهللا عبدهللا

یي کړې دي، خورا  کېنو بنسټ په غونډه فغانستان د ستراتیژیکو  څېړد ا مجاهد د وروستیو څرګندونو په اړه چې
ني په خبره تر هغه وخته د سولې طالبان د استاد ربا»ویلي دي هلته توند غبرګون ښودالی دی. عبدالحکیم مجاهد

پر نژدې ټوله خاوره واکمن شول، د خلکو حافظې کمزورې نه دي د کابل د شپیته زره بې ګناه پرښتې وې چې 
ښاریانو شهادت له چا هېر نه دی، تاسو رسنۍ هم باید خپلې حافظې کمزورې نه کړئ ، تاسو که د انتحار او انفجار 

ردار داود شرعي او قانوني نظام چې دفتوا پوښتنه کوئ ساده درته وایم ما ضیاء مسعود ته په فرانسه کې وویل د س
خلکو منلی و د هغه پرخالف باندې مقاومت موجود نه و هغه چې د پنجشیر نه د داود پرخالف مقاومت پیل شو زه 
له تا پوښتنه کوم چې ستا ورور ته احمد شاه مسعود ته کوم مال فتوا ورکړې وه چې د یوه قانوني شرعي او پرامنه 

 .«ت شروع کوېنظام پروړاندې ته بغاو
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 شخړه خپلمنځي ظیمونوند دوه ت، غبرګون توند د څو تنو د اسالمي جمعیت په دې اړه د مجاهد تازه څرګندونې او
دواړو  اوت له دریځه داو د خپلواک قض ۍ نړۍن، خو د رسنیو په نناړه نه لري چې حکومت پورې هیڅګڼالی شو 

 نه ښای څوک یي له څنګه ګوښه تېر شي. رنې او غبرګون وړدي اونې د پامللورو څرګندو
طالبانو  ي او پاشلي دي. دو ډلګیو سره ویشلوړ بېلوېالډله نه ده او په بنګه طالبان هم د اسالمي جمعیت پشان یوه 

 د سلوال نه دي،او یا و دننه په حکومت کې دي په پخوانیو هغو پورې اړه لري او چې په تېره بیا  هغه کسان
د  او نړۍ د سیمې چې غو طالبانو سرهد هباید  ،اوسیږي په امن سره او افغانستان کې م سره ديموجوده نظا
 عبدالحکیم  وشان ونه ګڼل شي.ی ،جنګیږی د افغانستان او نظام په وړاندې او د هغو د ګټو لپارهپه مرسته  استخباراتو

او یا حتی په وسلوالو طالبانو کې  ورسیداکبر اغا او داسې نمتوکل، وکیل احمد ضعیف،  لسالم عبدامال مجاهد، 
نه ښای له هغو طالبانو سره چې د  ،ساتي او غواړي دولت سره یوځای شيهغوی چې افغان دولت سره اړیکې 

 ان او نظام په وړاندې جنګیږي یوشان وبولو.تافغانس
هغه څه چې ډېر د  خونه غواړي دغه حقیقت ومني.  یوه لویه ستونزه دا ده چې د اسالمي جمعیت او نظارشورا

یوازې په حقیقت منلو پورې هم تړلې نه ده بلکې سیاسي، قومي، سمتي او چې ستونزه  ، دا ديخواشینۍ وړ دي
ر حقیقتونه په غړېدلو سترګو لېدالی او د افغاني ټولنې دا او یا داشان نو نده کړي، نو ځکهورو ګټو جمعیتیان ړان

 .منالی نه شي
د دې شورا د سالکار عبدالحکیم مجاهد د جدې د »ه یوه خبرپاڼه کې ویليد سولې عالی شورا نن /یکشنبه/ پ

درویشتمې نېټې څرګندونې، چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت په یوه غونډه کې یې کړې وې، د 
ستازي په ښاغلي مجاهد شخصي دریځ ښیي او نوموړي د دغه انستیتیوت په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ا

 «تاندتوګه ګډون نه و کړی.
ې اجراییه لکه څنګه چ کړه وکړي،یله دې چې د مجاهد د دندې په اړه حکومت پر وایي مخکې همداراز کارپوهان

 ړي خبرې ښې وارزول شي او بیا پریکړه وشي.وباید د نوم، لومړی غواړيسمالسي  یي ریاست
 کړي اړه یيمجاهد څرګندونې چې د احمدشا مسعود په غونډه کې د  نارسمي پهانستیتوت  ستراتیژیکو مطالعاتو د د

توګه د کابل،  څپه هی ته خبرو سېدا .لرالی شيحق داسې  هر افغان او ګڼالی شو نظر د بیان پتوګه یوازې د هغه د
 رحمان رحیمي او عطانور په خولهد مجیا  یي جمعیت او نظارشورا چې ېښو سرهوروستیو پ هلمند او کندهار د

ته هیڅکله د نجات  قاتالنو د وروستیو ټولوژنووالیتونو  د دغو رېبخ . د مجاهدو نه شو ورکوالیاړتبلیغوي، ت
کال یی  ۱۹۹۶ په رااخیستي چې د برهان الدین رباني هغه نقل قول ، بلکې نوموړيشي تعبیریدالیپرښتې نه 
د ژوندون تلویزیون سره په خبرو  مجاهدهم ن ماښام دغه خبره ن وو. لوروالی نیولو وروسته هار لهد کند طالبانو ته

 څرګنده کړه او ویي ویل چې ځینو کسانو هغه سرچپه تفسیر کړي دي. کې
د نجات ي پر ضد ارابا مزرباني او احمدشا مسعود طالبانو ته د حکمتیار او ب الدین برهانکه هغه مهال پوښتنه دا ده 

 ومه لسیزه کې د رباني د سرخیلۍ ۹۰ي، خو که حکیم مجاهد او یا بل څوک په پروا نه لر پرښتي ویالی شوای
او د پوښتنې وړ یي  ټولوژنه د دوی پر مخ راباسي ولیانزره کاب ۶۰د ا مسعود یي د دفاع وزیر وو،حمدشچې ا الندې
ورته سزا ګڼل کیږي او د عطا نور په وینا که  دولت  ، طالاپه خوله شریکباڼو نورو د جرم د رحیمي او ،ګڼي

 «این فرد باید دستگیر شود در غیر این صورت مردم، خودشان اقدام می کنند. »ورنکړي،
بللی، ګوډاګی  شا مسعود د پاکستاناحمدهغه  لې، چېغند هم حکیم مجاهد په دې عطامحمد نور په خپلو خبرو کې

احمدشا  جاسوسي ISIد  په مهال علي بوټو او نصیرهللا بابر د واکد ذوالفقارطالبانو مخکې له  هیروي چې خو عطا
جنرال حمیدګل د افغانانو قصاا، د جمعیت او نظارشورا، د رباني او مسعود د واکمنۍ په  مسعود راپیل او دود کړه.

 شو.وټاکل  د دوی ستر سالکار په کابل کې مهال
 راونه سپړي؟ او واقعیتونه څو ک ریښتیاوې هم په پوهنیزه او څېړنیزه غونډه کې ایا پوښتنه دا ده چې

تاریخي پېښو هم له د ساتلو په نوم هرې نادودې ته غاړو کېښودل شي او مصلحتونو  او نورو د ملي یوواليایا 
 تاریخ په بډه ووهو؟سرسري تېرشو او د څو تنو د خوښۍ لپاره 

 نورو د د ایران او خپله م مجاهد د پاکستان په جاسوسۍ تورنوي،یچې حک نورای پاتې ده ایا عطا ځ دا پوښتنه هم په
 ر دی؟ابنظر او عمل یي د هېواد د ملي ګټو په تله بر خوندي پاتې دی او جاسوسي کړیو هېوادو له
د  دې اړه څوک نیوکه او افشاګري کويپالستر ولګوي او که په ، د خلکو پر خولو هلپه دې وسیغواړي جمعیتیان 
 وهي.الا او پاکستاني جاسوس ټاپه پرې پښتون، ط
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د افغان دولت او نورو  جګړه  ،انو په وړاندې چې دولت سره جنګیږيبهمدارنګه جمعیتیان د ترهګرو او هغو طال
ت ګني او په دې وسیله غواړي له دولت او افغان مل یوازې د ځان امتیاز هغه بلکې بولی نه زیار او نو کارانافغا

 ځان کړي!د  او ګټې تیازونهمڅخه ځانګړې ا
توند ملي اتل ویالی وو،  یي غازي امان هللا خان تهسمشر اشرف غني په هغه خبره چې د ول د احمدولي مسعو

 یشد!که باید م« این فرد دستګیر نشد»ولې خو غبرګون وښود، 
او د افغان په نوم  او تاریخه منکر دی فغانستان له هویتچې د ا نه لېږل کیږي ندان تهولې ز  رحیمي حمنر مجیا

 ؟لري هم لوړه چوکۍ حکومت کې افغان ،ورته وخت په او هویت شرمیږي او
باید د ته ژمن نه دی، خو حکیم مجاهد  او ګټې ارزښت ملي ي چې یوهله ولسي جرګې نه شړل کیږ لطیف پدرام ولې

یي راسپړلی  تیو تاریخي جنایرا د سالکار له پست څخه لیري شي چې د جمعیت او نظارشورا سولې د عالي شو
 ؟دی

 لريوکومت سره کومه ستونزه هم ان حد افغ ور کساننپشان شي، که حکیم مجاهد او یا ده  ډ ویل کېدایپه پوره ډا
 خو له بده مرغه د مجیا .خو د افغان هویت، تاریخ او د افغانستان ملي ارزښتونو او ګټو سره هیڅ ستونزه نلري

له هویت، من نه دي، بلکې د افغانستان افغان حکومت او واکمنۍ ته ژپشا کسان نه یوازې  طانورع رحیمي او رحمن
نظارشورا او تاریخ، افغانیت او له نورو ملي ارزښتونو هم منکر دي او دا هغه څه دي چې د حکیم مجاهد او د 

 ترمنځ ستر توپیر ګڼل کیږي او تل باید په پام کې وي!جمعیت 
واکمني چلول غواړي، نظارشورا او جمعیت غیږ کې  وو بام او دوه هواپشان د ی پخواد  که افغان حکومت هماوس 

منځي لخپونو بلخوا دولت باید د تنظیم هیږي چې نوره دا وړۍ نه شړۍ کیږي.ونیسي او نور له ځانه شړي، باید وپ
 د یوه په ګټه او د بل په زیان السوهنه ونه کړي. چارو کې

شمېر طالبانو سره چې سوله غواړي او یا تیار په کابل او د هېواد په نورو برخو کې سوله  دولت هغه کههمدارانګه 
 بان څنګهلهغه طابه  نو بیا ،چلند وکړي ناوړه غان حکومت پر شاوخوا راټول واوسيییز ژوند لري او غواړي د اف

 ؟له بڼه حکومت سره په جګړه بوخت ديچې په یوه یا ب ته وهڅوي او سولې روغې جوړې
له طالا ، جمعیت،  بلکې  ،ننګه او مالتړ نه دی وچه هښاغلي حکیم مجاهد څخ له موخه زما کنه کېپه پورته لی

ید د جمعیتیانو او نظارشورا هغه چلوټه دلته بااو  حقیقت معتبر دینورو څخه حکیم مجاهد او عطامحمد نور او 
او ځان افغانانو ته ریښتیني مجاهد، د  په نوم خپل هر مخالف وټکوي د طالا غواړی ښکاره او افشا شي چې

 !د هېواد  ریښتیني زامن په ګوته کړی مفاومت ریښتیني الرویان او په پای کې
 پای
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