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سلطان جان کلیوال

وطن ته
د جنرال دوستم د بیرته را ستنیدو اړتیاوی:
د دنیا ټول سیاسیون او په خاصه توګه د هیوادونو واکمنان ،خپلو خاصو هدفونوته د رسیدلو د پاره لګیا دی معاملی
او ډیلونه کوی خو د ټولو معاملی یوډول نه وی او هر یو د ځانګړو الرو په پلی کیدو سره غواړی چی د خپلی
ټولنی له موثرو اشخاصو سره داسی سازشونه وکړی چی تر یوه حده پوری دواړه خواوی خپلو هدفونو ته ورسوی.
دا معاملی چی کله د د دواړو خواو په ګټه تمامی شی نو د قرار دادونو له سطحی نه  ،د باور او اعتماد سطحی ته
لوړیږی او بالخره یوه په زړه پوری له مینی او پیر زوینو نه ډکه دوستی را منځ ته کوی او ګټه یی د ټول ملت
غړو ته رسیږی .خو کله چی معامله د چل  ،دوکی ،خطا ایستنو او تیرویستلو په بنیاد را منځه شوی وی ،بیا له لنډی
مودی وروسته له منځه ځی او دواړو لورو ته د نورو زیانونو د رسولو سره سم د ټولو هغو انسانانو په ژوند
اواړیکو هم بده اغیزه کوی چی په دی معامله کی را ښکیل دی.
د انسانی تاریخ او زمونږ د هیواد د سیاسیونو او واکمنانو تر منځ د دی ډول معاملو مثالونه چی یا یی نتیجه ښه
راوتلی او دوستی یی رامنځ ته کړی او یایی نتیجه بده راغلی او نوی دښمنی را زیږولی ده ،کم نه دی او د سلونو نه
هم ور آخوا ته یی شمیره لوړیږی.
زه نه غواړم چی د دوی په ډیرو او پخوانیو نمونو باندی و غږیږم ،خو غواړم چی په ډیره په لنډه توګه د اوسنی
افغان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی ځینو معاملو لکه د ضیاء مسعود او خاصتا ً د جنرال دوستم سره
معاملی ته یوه لنډه کتنه وکړم.
ضیاء مسعود خو په لنډ وخت کی خپله څیره را بربنډه کړه او بیرته خپلو ډاکوانو ته ور و ګرځیده ،خو دوستم بیا
پښی کلکی کړی او غنی یی دی ته مجبور کړ چی له سره ورسره معامله وکړی.
ډاکټر اشرف غنی د  201۴کال د انتخاباتی مبارزی په وخت کی د خپلی مسلکی پوهی ) )Anthropologyیا انسان
پیژندنی له مخی د خپل بری د پاره د ځینو داسی زور واکانوسره معامله وکړه چی ال پخوایی په دی برخه کی ډیره
بده او توره ماضی لروده .چی له دی جملی څخه یو د ازبیک ملیشایی ځواک مشر جنرال رشید دوستم و .داچی
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غنی صاحب به د دی ښاغلی له طریقه څومره رایی ګټلی وی معلومه نه ده خو د غنی صاحب د لومړی مرستیال
مقام ته یی ځان ورساوه.
دوستم لکه څنګه چی په دا تیرو څلویښټو کلونو کی د بیګناه انسانانو وژونکی او قاتل قهرمان دی همداسی د بیلو
بیلو کسانو سره د بیلو بیلو معاملو قهرمان هم دی .د ثور له بدلون نه مخکی په شبرغان کی د تیلو د اکتشافی څاګانو
په کار کی د برمه کار شاګرد و .وروسته مجاهد شو ،وروسته د کارمل د واکمنی په دوره کی د مجاهدو په ضد د
ازبیک ملی شی قوماندان شو ،وروسته د کارمل نه د نجیب هللا په واکمنی کی د پښتنو په سیمو کی د پښتون وژنی
قهرمان شو ،وروسته بیا د کارمل ډلی ته وا غوښته او د بل قاتل قهرمان مسعود سره یی د بینین سیوان د سولی د
پالن په ضد معامله وکړه او د نجیب دولت یی د سقوط کندی ته و غورزاوه .جناب حضرت مجددی ورته د مجاهد
کبیر او د خالد بن ولید لقب هم ور بخشش کړ.تر دی وروسته د مسعود خیلو سره د ګلبدین حکمتیار په وړاندی تر
هغی وجنګیده چی د کابل ښار یی په بل مخ واړاوه ،وروسته بیا د ګلبدین لوری ته واغوښت او د مسعود سره یی
جګړه پیل کړه ،څوموده و روسته بیا د طالبانو په ضد بیرته د مسعود سره یوځای شو او څو چی یی توان رسیده د
هیواد په شمال کی یی پښتانه قتل کړل .د بن له توافقاتو نه وروسته د خان صاحب کرزی سره ملګری شو او بیایی
په شمالی والیاتو کی پاچاهی چا الن شوه ،او بالخره د ډاکټر غنی صاحب سره انډیوال او د هیواد دویم واکمن شو.
د واکمن کیدو سره سم یی په فاریاب کی خپلی لښکری بیا سره منظمی کړی ،خپله یی ساحی ته تشریف یوړ او د
غنی صاحب د سلطنت په دوره کی یی بیا هم په جوز جان ،فاریاب  ،سمنګا ن  ،بغالن او قندوز کی ګڼ شمیر پاتی
پښتانه له تیغه تیر کړل .غنی بابا یی هلته مخه و نه نیوله خو کله چی یی د ایشچی خان سره زیاتی وکړ نو غنی
صاحب هم زړه بدی شو او غوښتل یی چی څارنوالۍ ته یی و لیږی ،خو زوریی ونه رسیده او الړه خپل پلرنی
ټاټوبی ترکیه کی د بل مجاهد اردغان تر څنګ کښیناست .غنی بابا بیلی بیلی جرګی ور ولیږلی خو دی ستر مجاهد
ټولی رد کړی او بالخره د فرعون عطا نور او چنګیز حاجی محقق سره یی د غنی د دولت د سقوط د پاره د
اردغان په مشوره ایتالف و کړ .ترڅو چی مشر مجاهد نیمه انجنیر ګلبدین حکمتیار یی ننواتی وکړی او راتللو ته
یی راضی کړ.کابل ته د راتللو یو شرط د غنی صاحب دا وو چی باید د عطا او محقق سره له ایتالف نه خارج شی،
خو تر کومه چی زه اطالع لرم دوستم حکمتیار ته ویلی چی زه د جمهوررئیس معاون یم او محقق د اجرائیه رئیس
معاون دی او قدرت هم د غنی او عبدهللا تر منځ نیمایی دی ،که محقق د ایتالف نه و وت زه به هم و وځم او که هغه
ونه وت نو زه هم دا کار نه کوم .حکمتیار چی کابل ته راغی نو د محقق ،سیاف او ځنی نورو سره یی لیده کاته
وکړل او داسی ښکاری چی الزمه نتیجه به یی تر د السه کړی وی چی جنرال صاحب د کابل راتللو ته راضی شو.
د جنرال دوستم په را ستنیدو کی د جمهور رئیس د ټیم یولوی هدف او ستره اړتیا داوه چی د قیصاری د نیولو په
بهانه د هیواد په شمالی والیاتو کی د را پورته شوو نارامیو مخنیوی پری وکړی او هم د راتلونکو ټاکنو پوری د دی
بی عقل د وجود نه څنګه چی کولی شی ګټه پورته کړی .داچی دوستم به دا کارونه وکړی او که نوری نارامۍ به هم
راپورته کړی ،نو باید انتظار و کاږو چی دا نوی نکاح به دی بی خاونده وطن او دی در په در ملت ته څه په
ارمغان راو وړی؟ خو زه یی نتیجه د خلکو او ولسونو په ګټه نه وینم او یوه نوی سیاسی مانوره راته ښکاری ،چی
وخت به یی روښانه کړی .جوالی  2018 /تورنتو ــ کاناډا
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