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سلطان جان کلیوال

د افغانستان ژغورنې ملی ائتالف ته
یو ځغلند نظر:
د څلویښتو نه ډیر کلونه وشول چی په افغانستان کی د برچی په زور ډول ډول حکومتونه جوړ شول او رنګا رنګ
د کیڼی او ښۍ ( چپ وراست) ایډیالوژیو پوری تړلی زعامتونه منځ ته راغلل او تر د نننی ملی یو والی د دولتی
زعامته پوری ټولو په ټول توان سره همدا ناری سوری و وهلی چی د افغانستان د آبادۍ ،آزادی ،پرمختیا ،لوړتیا او
د خاوری د تمامیت د ژغورنۍ د پاره کار کوی ،مبارزه کوی او دسر په بدله د هر ډول خطر څخه دا وطن
ژغوری .دوی په پرله پسی توګه د بیانو ،خبرو او په واک کی د موجودی میډیا څخه خپل ملت ته همدا وعدی
ورکړلی او هغوی دی ته را وبلل چی د دوی له واکمنۍ نه مالتړ وکړی  .افغان ولسونو او د هیواد پاک زړو خلکو
دی هر زعامت ته السونه و پړکول ،تر شا یی ودریدل او په پراخه توګه یی تری خپل مالتړ اعالن کړ .ولسونو په
عمل کی په خپلو وعدو وفا وکړه او تر ټولو د مخه یی د امنیت ساتنی په منظور د زعامتونو په امنیتی ارګانونو کی
ځانونه ور شریک کړل ،خپلی وینی یی توی کړلی او د خپل ژوند په قربانولو سره یی د دی زعامتونو نه دفاع
وکړه .مګر دی بیکارو ،خائینو،د پردیو نوکرانو او د خپلو شخصی غوښتنو نو لیونیو او بی مغزو زعامتونو څه
وکړل؟ او څنګه یی د نورو د خوشالولودپاره د هماغو ولسونو په سرو خپلی ناپاکه پښی ور کیښودی چی د دوی د
واکمنۍ د پاره یی ځانونه قربان کړی وو؟
خیر دا اوږدی خبری دی او تر ډیره حده زمونږ ټول وطنوال ور باندی خبر دی او پوهیږی ،چی د همدی ضد ملی
زعامتونو د السه نن زمونږ ټولنه هم په ملی او هم په نړیواله کچه په کوم ځای کی قرار لری او همدی تورو څیرو
د خپل باتور  ،زړور او ویاړلی ملت تاریخی دروند نوم څنګه له خاورو سره خاوری او ټولی دنیا ته یی د دوی د
سوال او درویزی السونه ور اوږده کړل؟
ډیر شاته به ځکه نه ځو چی د تیرو وختو خبری او س د افغانی ټولنی د تاریخ ځانګړی فصلونه جوړ شویدی ،خو
که د نن او د نژدی پرون حاالتو ته وګورو او په هیواد کی د طالبانو د دولت له سقوط څخه د امریکا د متحده ایاالتو
په اراده او مداخله چی د خان صاحب حامد کرزی په مشری کوم لومړی زعامت په بن کی را جوړ شو او څوارلس
کاله یی د دی وطن په ستونی د خپسکې غوندی منګولی ور ښخی کړی او تر هغی را وروسته د ملی یوالی په نوم
زعامت د جان کیری په ابتکار را منځ ته شو ،یو ځغلند نطر واچوو نو دی نتیجی ته رسیږو چی:
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خان ضاحب حامد کرزی او د هغه تر مشری الندی دولتی زعامت چی د پخوانی پا چا محمدظاهرشاه تالی څټی ،
څو معلوم الحاله غربی روشنفکران او جهادی وتلی څیری او قواری هم پکی شاملی وی ،تر ټولو تیرو زعامتونو
څخه ناپاکه ،بی کیفایته  ،فاسد ،نااهل ،خائین د ملی ګټو د ساتنی او پالنی دښمن زعامت و چی نه ساری لری او نه
شریک .دی زعامت د غربی هیوادو ،خیریه موسسو او د جاسوسیو د سازمانونو له لوری په ملیاردونو مرسته شوی
ډالر داسی کش او هضم کړل لکه یوه لویه شګلنه دښته چی د باران څاڅکی په ځان کی ورک او نابود کاندی.
دی فاسد زعامت ډیر داسی کسان چی تردی د مخه یی د یوی مړۍ ډوډۍ درک نه درلوده ،د ملیاردرانو َپوړۍ ته
ور پورته کړل او لکه د وبا د ناروغۍ غوندی بیرته په خپلو ولسونو د وزیرانو ،والیانو ،وکیالنو او قوماندانانو په
جامه کی ور نازل کړل او تر څو چی یی وسه او توان و ،تر هغی یی د خپلو هماغو ولسونو هډوکی وشپلول چی د
دوی د واکمنۍ د ساتنی د پاره یی خپل اوالدونه د دهشتګرو سره د مبارزی میدان ته لیږلی وو او هره ورځ یی په
سلګونه جنازی ورته ور وړل کیدلی.
د همدی ناپاکه زعامت په وخت کی و چی زمونږ هیواد په نړۍ کی د فساد تر ټولو زیاتی نمبری وګټلی او د مخدره
مواد د تولید د قهرمان په توګه و پیژندل شو .هر زور واکی سیاسی لیډر شو او د سیاسی ګوندونو شمیر له سلو نه
پورته شو ،همدی زورواکو اتالنو د دولت او خلکو شخصی جایدادونه او ملکیتونه غصب کړل او د هیواد ټول کانی
منابع یی په خپلو منګولو کی ونیول او د همسایه ملکونو نه یی د اوبود د مخنیوی د هر تالش د شنډولو د پاره د
نغدو پیسو کڅوړی تر د السه کړی .دا خو الڅه کوی په لسګونو خیالی نظامو کنډکونه او په سلګونو خیالی ښونځی
د معاشنو د تر السه کیدو په منظور د خان صاحب کرزی په اداره کی منځه ته راغلل او د حقیقی ښونځیو له شتون
نه یا انکار وشو او یا یی ودانی و ته د طالبانو ورونو( د خان صاحب کرزی په وینا) له خوا اور ورواچول شو .لنډه
داچی د پښتو لنډۍ ده چی وایی:

ســتـا د جــفــا رنــګــونــه ډیــری
یاداشت می کم دی زه به کوم یو یادومه
خو اوس ډیره په زړه پوری ضد ملی پروژه دا روانه ده چی د کرزی د زعامت ټول شړل شوی او ملت ته په
مک مله توکه رسوا شوی او خړ سترګی شوی کسان بیا د خان صاحب کرزی په ګردا ګرد لکه د شاتو د مچۍ د
ملکی په څیر راټولیږی او د افغانستان د ژغورنۍ غمبر وهی او نوی ائیالفونه جوړوی.
ښاغلی خان صاحب کرزی هم لکه د یوه داسی رهبر په څیر اکټ کوی چی یواځی همدی کولی شی او ددی وړتیا
لری چی دی وطن ته لکه پخوایی چی ورکړی وو ،بیا نجات ورکړی .خو افسوس چی په دی نه پوهیږی چی د چانه
نجات ورکوی؟ ایا د هغه چا نه یی ژغوری چی سبا ورځ ددوی هر یو تن د خلکو د غوښتنو سره سم د عدالت
منګولو ته ورسپاری؟ او که د هغه راتلونکی انصاف نه یی ژغوری چی حق به حقدار ته سپاری او دده ټول چوکره
ګان به په دی دنیا کی خپلو خلکو ته د زری زری په حساب ورکولو مجبوروی؟ د افغانستان د ژغورنی په نوم دی
ائتالف یو ډیر لوی  ،مهم او ارزښتناک کار دا وکړ چی په اسانۍ سره یی ملت ته خپل دښمنان ور وپیژندل ،اوس نو
د ملی یو والی په نوم دولت باید خپله دنده په ډیر دقت سره ترسره کړی او ملی ګټوته داخائینه ډله ژر تر ژره د
عدالت منګلو ته وسپاری.
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په دی برخه کی د ملی یووالی د مشر ډاکټر غنی لویه خطا او اشتباه په دی کی ده چی :ولی دا ټولی ناولی څیری
چی هر یو یی د خیانت او فساد ستری دوسیی لری ،په یوه ورځ په داسی حال کی چی را راجرګه شوی وی
زنځیرو زوالنه د زندان په در وازه نه ورننباسی او ولی یی د قانون منګولو ته د حسابونو د تصفیی د پاره نه ور
معرفی کوی؟ دلته خو دا ویره هم نشته چی د دوی به کوم پاڅون وکړلی شی ځکه اول خو یی څوک پلوی نه کوی
او که احیانا ً کوم ساده ګان پیدا شی چی پلوی وکړی نو د ناتو د قوتونو په شتون کی د هیڅ وسله وال عمل کړنه
امکان نه لری .دا چی ډاکټر غنی دا کار نه کوی او د قانون ماتونکو او د قانون نه سر غړونکی او غلو ته جزا
ورکولو ته ،هم د دموکراسی قانون ته د زیان رسیدو په سترګه ګوری یوه عجیبه معما ده .زما په خیال دا به بهتره
وی چی خان صاحب کرزی په مشر دا ټوله ډله په یوه ورځ د حسابی د پاره د عدالت میز ته کینوی او دا ملت ورنه
وژغوری  ،او که د کوم علت یا علتونو له کبله دا کار نه شی کوالی باید په ښکاره یی ملت ته څرګند کاندی ،تر څو
ملت و پوهیږی چی خپل ځان په کومه توګه د دوی او د دوی د خارجی انډیواالنو نه وژغوری .پای
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