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 1/12/2017                                                                                                  سرخط ورځپاڼه

 جمعیت اسالمي افغانستان، اناهلل و انا الیه راجعون

 

 

او احمد ضیا د جمعیت اسالمي افغانستان د رهبرۍ پر سر، د عطا او صالح الدین، عطا او اسماعیل خان، عطا 

پسې ډغرو، حکومت ته د دغه ګوند   او یونس قانوني تر منځ تر بدو بترې کشالو، له امریکا سره د جمیعت پرله

ستغو سپورو، د امریکا پر ځای د چین او روس غېږې ته د جمیعت نږدې کېدو او په دې وروستیو کې د 

الخره د کورنیو جګړو ژوندي شهیدان د خپل جمیعت د تر ټولو قوي مهرې، استاد عطا له واکه ګوښه کېدو با

بانډ د ویر پر ټغر یو ځای کښېناستو ته اړ کړل، خو ال یې هم د ویر په ساندو کې د یو بل پر غوږ وهلو، پورې 

 وهلو او پرځولو ته کار ویلی دی.

توري   هعطا مخکې له دې چې له واکه یې الس وخېژي، د سمڅو د وخت ور څېرمه ټول یاران یا له ځانه زړ

کړي یا یې ورسره داسې ستونزې ناحل پرېیښې چې اوس یې له امله د ګوند تقریباً ټولو خواخوږیو ته د عطا په 

 بده ورځ ژړا نه ورځي.

عطا مخکې له دې چې له حکومت سره د واک پر سر ګوتې خښې کړي، پښې یې د استاد رباني له نور چشمان 

 بندې دي.صالح الدین خان سره په یوه موزه کې 

صالح الدین جمعیت اسالمي ته د استاد رباني د میراث په سترګه ګوري او تر ځان ورته په جمعیت کې بل غټ 

میراث خور نه ښکاري، خو عطا بیا په تېرو کلونو کې پر ګوند پرېمانه پیسې پاشلې او اوس د خپلې بدخرڅي 

 له امله په ښه ځواني کې تر ځان باال څوک نه ویني.
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هراته اسماعیل خان د خپلې سپینې ږیرې د پور قباله په الس کې نیولې، ویښته یې په جمعیت کې سپین  هلته له

پاره جنګېدلی، خلک یې وژلي او تر مرګ مخکې ورته په دې دنیا د جهاد ثمره دا ښکاري   شوي، د ګوند له

 تاج پر سر کړي.یي پر ځای د جمعیت د رهبري   چې د عمر په وروستیو شپو ورځو کې د چهارخانه

ده ته صالح الدین خامه خوله بې تجربې ماشوم او استاد عطا یوازې یو جنګي قوماندان ښکاري او دواړه یې 

 ښه نه اېسي چې د جمعیت اول خبره دوی وکړي.

 احمد ضیا مسعود او یونس قانوني هم د بلخ له معزول والي سره د رسۍ سر نیولی دی.

قبله یې پنجشېر پاتې شي، خو مسعود او قانوني چې یو یې ځان د احمد شاه  عطا نور نه غواړي چې چې سیاسي

مسعود میراث خور او بلې یې د بدو ورځو یار بولي، په هیڅ صورت غاړه نه ږدي چې واک او ځواک دې 

 .شمال ختیځ ته ولېږدي او پنجشېر ته دې یوازې د مړه قوماندان هډوکي پاتې شي

عیت د مهمو کسانو تر منځ کش وبګیر دی چې پر حل یې حتا د دوی هم سر نه دا یوازې د جمعیت پر سر د جم

خالصېږي، ځکه خو له تېرو شپږو کالو راهیسې جمعیت د سر پرې کړي چرګ غوندې د قصابانو تر منځ 

 ترپکې وهي.

 و پرلههاخوا د واک او ځواک پر سر له امریکایانو سره د جمعیت له ادرسه د دغه ګوند د سر د سړی تر دې ور

غرو پر جمعیت د امریکایانو باور تر بدو بتر کړی، نور نو په افغانستان کې د جمعیت په نامه د پخوانیو  پسې ډ 

 مارانو ګوند امریکا ته چندان اهمیت نه لري.  جګړه

څه موده وړاندې چې په افغانستان کې د امریکایي سفارت سرپرست هوګو الرنس د دوستم د محاکمه کېدو غږ 

 ه کړ، عطا یې له دې امله په ښکاره مخالفت وکړ چې هغه مهال یې له دوستم سره ګوتې پټې کړې وې.پورت

منځي   عطا د جمعیت ګوند د یوه مهم کس په توګه وویل، امریکایانو ته خبرداری ورکوو چې د افغانانو په خپل

 کشالو کې دې ګوتې نه وهي.

خپلې استعفا د رد تر څنګ یې امریکایان هم په غوږ ووهل عطا دغه سرزوري وړمه ورځ بیا تکرار کړه او د 

 چې مداخله دې نه کوي.

یي   په دې سربېره، له حکومت سره له تېرو دوو کالو راهیسې د عطا زړه نازړه یارانه او په یارانه کې عقده

عطا له شمېره سوالیې کېښودې، هم یې   دښمني بل المل دی چې هم یې د جمعیت ګوند پر سیاسي بلوغ بې

 سیاسي اړخه په ژوندوني ارواښاد کړ.

یوه ورځ یې له دوستم سره د یارانې قسمونه اخیستل او پر ولسمشر یې نیوکې کولې، بله ورځ یې د ولسمشر 

الس په الس کې نیولی و، دوستم یې هېر و او د عبدهللا په زړه یارانه پېښمانه و، بله ورځ یې ولسمشر ته 

لړم باله او بیا د دوستم په دیدن پسې ترکیې ته والړ، شا و خوا ځینې نور کسان یې هم  ګواښونه کول، عبدهللا یې

ولمسول، پالنونه جوړ شول، خو چې وخت د تورې راغی، دوستم د بلخ پر اسمان پښې خوځولې او دی ورته د 

 وسه والړ و، را کښته یې نه کړای شوای.  مزار پر هوایي ډګر بې

حکومت نور هم زړور کړ او تر هغه وروسته اوس پر هغه چا هیڅ بریک نه نیسي چې وسي   د عطا دغسې بې

 د جمعیت له ادرسه باټې وهي.

جمعیت ګوند ته د عطا په غاښو د والیتي شورا د وکیل غوږ خوړلو هم چندانې د سیاسي اشتها د برابرېدو ګټه 

و په زړونو کې را ژوندۍ نه کړای شوای، و نه کړه، د ګوند پخوانۍ بدماشي، وحشت، وېره او ترهه یې د خلک
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دغه مانور خلک د وېرولو او ترهولو پر ځای ال غوسه کړل او په دې توګه جمعیت ګوند یوه بله سیاسي سلګۍ 

 ووهله.

وروسته د خلکو او مامورانو تر بېګاره، له نورو والیتونو د ښکرورو او زورور تر راننګولو او په بلخ کې 

هیش او فرمایش تر په کار اچولو پورې خبره ورسېده، امپراتور لوڅ سر د مزار پر دننه د ټول زور، خوا

سړکونو ګرځېده، د ښار درستې هټۍ تړلې وې، خو امپراتور ته د ګوتو په شمېر کسان ناست وو چې هغوی هم 

 ورته په زړه کې ښکنځلې کولې.

 د یوې خیالې امپراتوري بله خښته وښویېده. دغه اقدام د جمعیت ګوند مړینه نوره هم یقیني کړه او په دې توګه

کسي وځاپه د جمعیت د رهبري ډول یې غاړې ته واچاوه او د دغه ګوند د رهبري   عطا چې له ولسي اړخه بې

له ادرسه یې، څه له خپلې مجبوري، څه له سیاسي خامي او څه له په زړه خوړلیو داغونو داسې څرګندونې 

م یې ګوند داسې حالت ته ورساوه چې نور نور خبره تر اناهلل و انا الیه وکړې چې هم یې ځان برباد کړ ه

 راجعون ورسېده.

عطا ته وخت کم ښکارېده، هدفونه مهم وو، میلیارډونه ډالر په اماراتو او نورو هېوادو کې کنګل والړ وو او په 

غه یې تر خوله ووته او دا کور کې دننه نه سیاسي نفوذ و، نه ګوندي نفوس پاتې و، هغه و چې یوه خونړۍ چی

 ځل دا چیغه د جمعیت نه، بلکې د عطا د واک او سیاست سلګۍ وه چې وخته.

پاره د هر هېواد مرستې ته چې دوی ته الس ورکوي،   عطا په زغرده اعالن وکړ چې دوی د واک ساتلو له

 هرکلی وایي.

پاره د   کې د حکومت او امریکا دواړو لهد الس ورکولو هېوادونه مالوم دي، روس او ایران او په افغانستان 

 دغو دواړو هېوادونو نفوذ سرې کرښې دي.

باالخره عطا حتا په کور دننه تر کندهاره تګ ته پرې نه ښودل شو او په وروستي ګوزار کې یې څوکۍ هم له 

 ګوتو ووتله.

به سوکه سوکه دغه بانډ، دا د عطا او جمعیت ګوند پر تابوتونو وروستي مېخونه وو چې ټک وهل شول او اوس 

خونده باب بدلېږي چې ډېر به یې د عبرت یوه کیسه   د دوی دبدبه، نفوذ، ډغرې او غورې د تاریخ په یوه بې

 بولي او ځینو ته به ارمان ښکاري.

دوی به تر څه وخته ال هم پر یوه ټغر د کښېناستو تمثیلونه وکړي، خو دغه کښېناستل به نه عقدې سړې کړي، 

 ې یو بل ته پر زړه د رحم اوبه تېرې شي.نه به ی

دوی ډېر څه له السه ورکړي او هر کس ته یې ورسره د ویر پر ټغر مخامخ ناست کس د دې ټول تاوان پړ 

 ښکاري.

په دې توګه ولسمشر تر یوه سره لیکه تېر شو، د هغوی خپل ښکرونه مات شول چې د نورو د ښکرو ماتولو 

ویېده، لمبې راټیټې شوې او تر هغه وخته چې د بانډ پاتې کسان په انفرادي ګواښونه یې کول، امپراتوري وښ

توګه له خپله سره د اور مړه کولو هڅه کوي، لږ وخت به وغواړي، خو دا اور نور د افغان انسان جونګړې ته 

 شي ورکوالی.  خوله نه

گرفته شده از سایت خبری" تاند"       

 


