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 انجنیر سلطان جان کلیوال

 
   ۰۴/۱۲/۲۰۱۷ 

 د مخالفت غونډه ولی په کندهار کی جوړه شوه؟؟
اړتیا ونه لری چی په افغانستان کی موجود د ملی یووالی په نوم چی کوم دولت دا خبره به ممکن ډیر استدالل ته 

موجود دی هغه د ملی کړنالرو په تعقیب کی په پوره توګه یو نا کامیاب او د ډیرو نیمګړتیا و سره مخامخ دولت 

 دی. او باید چی د همداسی ناکامیو سره مخامخ وی ځکه:

 ساسی قانون په چوکاټ کی نه دی شوی.ــ د دی دولت جوړښت د افغانستان د ا

 ــ دا دولت د افغانسان خلکو نه دی جوړ کړی او د بل چا په فرمایش را منځ ته شویدی.

ــ د دی دولت مشران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدهللا په دی ونه توانیدل چی ملی ګټی تعریف کړلی شی، ملی 

شی، د چارو د ښه انسجام وړاندی تللو د پاره کاری حکومت او شورا د سراسری ټاکنو له مخی را منځ ته کړلی 

کابینه تکمیله او را منځ ته کړای شی، د فساد په مخنیوی کی ښه پرمختګ وکړی، د مخدره موادو تولیدات او د 

دی موادو مافیه وی سوداګری کنترول کړلی شی، د ځوان نسل د پاره د کار میندنی پرګرامونه په کار واچولی 

د پرمختګ د پاره خارجی پانګی هیواد ته را جزب کړلی شی او تر ټولو مهمه دا چی هیواد ته د سولی شی، 

دراتللو پروسه لکه څنګه چی ورته اړتیا لیدله کیده او کیږی مخ ته یوړله شی ، او داسی نوری بی شمیره 

 نیمګړتیاوی.

هللا( و نه شو کولی چی دا دروند پیټی په سمه خو اساسی پوښتنه داده چی ولی دی دوه دولتی مشرانو )غنی او عبد

 توګه اقالً د منزل لوری ته په حرکت راولی؟ ولی په دی برخه کی پاتی راغلل؟

 ــ ایا دوی و نه غوښتل او نه یی غواړی او که چایی مخه نیولی ده؟

 ــ ایا دوی مفاهمه نشی کولی او که نوریی مفاهمی ته نه پریدی؟

توګه چی نه د یوه سره دوستی لرم او نه ورسره کومه بدبینی، او په آزاده توګه د یوه افغان زه د یوه داسی کس په 

په صفت د هیواد ورځنۍ چاری تر نظر تیروم په دی باور یم چی نه ډاکټر غنی ددی وطن او د دی وطن د خلکو 

ره په دی باورهم یم چی دوی سره دښمنی لری او نه د نورو د ګټو د پاره کار کوی او نه ډاکټر عبدهللا، خو ورس

دواړه په حقیقت کی د مخصوصو حلقو او ځانګړو سالکارانو او مشاورینو له خوا داسی را احاطه شویدی چی نه 

دوی یو د بل سره مخامخ خبرو او مفاهمی ته پریدی او نه داسی مشوره ورکوی چی هغه دی د ملی ګټو د تامین 

 شی.او د څو تنو د شخصی ګټو د مخنیوی سبب 

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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ډاکتر غنی چی د عبدهللا په نسبت هوښیار او د ښه نړیوال اعتبار نه برخه من دی په څرګنده توګه په لومړی 

سرکی د خپلی میرمنی روال غنی د ژور تاثیر الندی دی او له بده مرغه چی هغه افغانه نه ده او نه یی په افغانی 

نو که هر څومره هوښیاره  وونو سره شپی تیری کړی، ټولنه کی د نورو افغان میرمنو په توګه د سختیو او کړا

شی خو داچی د افغانی دودونو او کودونو سره پوره اشنایی نه لری نو په هیڅ وجه ښاغلی غنی ته سمه مشوره 

په دویم قدم کی غنی د کومی سیاسی ډلی لرونکی نه دی خو د انتخاباتی کمپاین په وخت کی  نه شی ور کولی.

الک، ابن الوقت او تمه خواره کسان )چاپلوسان( پری را ټول شول چی او س هغه د خدای ج یوڅو تنه ډیر چا

او د ده په سترګو یی د تورو « غوښو د دیوالونو په څیر ترینه را تاو دی» صاحب خبره د « شپون » بخښلی 

ی ه دی پوهیږوریځو توری پردی را خوری کړیدی او داسی یی ګنګس کړیدی چی نه لومړیتوب پیژنی او نه پ

چی د دی جړی مشوړی د سر د میندنی د پاره یی له کومه ځایه باید را پیل کړی؟ د دی ترڅنګ د ښاغلی ډاکټر 

غنی سره نړیواله ټولنه هم په چل روانه ده او داسی دیپلوماسی ورسره کوی چی نه پری انتقاد کولی شی او نه 

دی سره یوځای غنی ته ښاغلی کرزی یو داسی  ورسره د موضوعاتو په هکله د هوکړی سر خوزولی شی. د

دولت په میراث پریښی و، چی د ټولی نړی په کچه تر ټولو زیات مفسد، بی قانونه، بی مسؤلیته او بی بندوباره 

اداره وه، او د هماغی فاسدی اداری ټول مفسدین + د امریکا په ډالرو پړسیدلی قراردادیان+ د بی نظمیو نه را 

اره زورواکان+ د ملی یووالی ټول نوی او زاړه دښمنان +د مافیه وی کړیو ټولی لوی او وتلی ټول سړی خو

وړی ډلی او جمع یی نړیوالی تروریستی شبکی د نړیوالو طاقتونو په مالتړ او لوژیستیک سره. دا ټول له یوی 

ان یران، د نیم نه زیات والیمخی لګیا دی په څرګنده توګه د غنی ـ عبدهللا  د معاونینو په ګډون د نیم نه زیات وز

او د څلورو نه دری برخی د پارلمان وکیالن د کرزی په ګډون د هغه د د اداری په کور کی ناست واکداران کله 

په یوه او کله په بل نوم د ټولو دولتی امکاناتو نه په کار اخستلو سره د همدی دولت په وړاندی چی همدوی 

وی او ورځ تر بلی د وطن په مظلومو او بیچااره خلکو باندی د ژوند واکداران دی دسیسی جوړوی، توطئی ک

 ساحه ال پسی را تنګوی. 

همدارنګه د غنی سره په مساویانه توګه په قدرت کی بل شریک ښاغلی ډاکټر عبدهللا )چی د افغانستان په عوامو 

ولیزو تعلق لری چی په سلکونو ټکی د فیشن د یوه ماډل په توګه پیژندل شویدی( او د یوی داسی سیاسی ډلی سره 

ناروغیو اخته ډله ده، د لومړۍ ورځی څخه د پوهیدنی وړ وه چی د خپلی ډلی د هغو کسانو په منځ کی چی د دی 

ډلی) جمعیت د شورای نظار څانګه( کی د څه کولو او څه ویلو توان ور سره دی، تر ټولو ناتوان او کمزوری 

س په مقابل کی هم نه څه ویلی شی او نه څه کولی شی. وروستیو شخص دی چی د دی کسانو د یوه عادی ک

تجربو دا و ښوله چی د ده د الس الندی حکومتی مامورینو د بلخ والی عطا نور او خارجه وزیر صالح الدین 

 ربانی تر کومه حده د ده بی عزتی وکړه چی حتی د خپلی ډلی له مشرتابه نه یی هم و ویستلو. نو نور به دا بیچاره

 د خپل ملت د ښیګڼی د پاره څه وکړلی شی؟

سړی چی دی ټول حاالتو ته زیر شی نو دی نتیجی ته رسی چی  چی د دی ټولو دسیسو جوړونی تر شا د افغان   

ولس د تخریب د پاره دا ټول کرغیړن پالنونه تصادفی نه دی او له یوی داسی نقطی نه  سر چینه اخلی چی په 

د ټولنیز سالمت سره ستره دښمنی لری او هیڅکله دا نه غواړی چی یو باثباته او حقیقت کی د افغانی ټولنی 

 غښتلی افغانستان د ځمکی په مخ وجود ولری.
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یوه ډیره د پوښتنی وړ خبره چی ممکن زما غوندی د ډیرو نورو کسانو سره هم پیدا شوی وی داده چی: تر اوسه 

نیوکی کیدلی، که دسیسی ورته جوړیدلی، که اخطارونه ور  که د غنی ـ عبدهللا د ملی یوالی په حکومت باندی

کول کیدل او که بله هره بال پری را نازلیدله، دا ټول حرکات د هیواد په مرکز د کابل په ښار کی تر سره کیدل. 

د لومړی ځل د پاره دا دستور د غنی د لومړی معاون جنرال رشید دوستم، د عبدهللا د دویم معاون محمد محقق 

د بلخ د والیت د خود مختار والی عطا نور په اتالف سره د خپل دولت په ضد یوه غونډه د ترکیی په هیواد او 

کی جوړه شوه، که څه هم دی دری ګونو اړخونو ته دی غونډی د شرم او خجالتۍ نه ور اخوا بل څه نه دی په 

تر کیه کی تر شوه؟ همدارنګه پرون  نصیب کړی، خو دا پوښتنه ال په ځای پرته ده چی ولی دا اتالفی جرګه په

د جمعی په ورځ بیا د یو شمیر هغو ډاکوانو له خوا چی یوشمیر یی د کرزی په څیر له دولتی مقام نه ګوښه شوی 

او په چور چپاولی کی د پخوا په څیر د واک لرونکی نه دی او ورسره یو شمیر د غنی ـ عبدهللا د ملی یووالی د 

ړی او یو څو تنه د پار لمان څیرونکی لیوان د لرغونی کندهار په ښار کی سره را ټول اداری په فساد کی ککړ غ

شوی او د دولت په ضد لګیا دی طرحی جوړوی. که څه هم دی غونډی ته تر ټولو لوی ډاکو عطا نور د راتلو 

دا هم تغیر وخوړ،خو موقع تر د السه نه کړه او داسی معلومیږی چی د ده په نه راتلو سره د دی غونډی کودتای اجن

کله چی ما د ښاغلی رحمت نبیل ) چی شخصی ملګری می هم دی( او د ښاغلی احدی او د وکیل همایون خبری 

واو ریدی ، حتی په دی هم نه ارزیدی چی تر کندهاره پوری د سفر تکلیف او خطر پری قبول شی. په هر 

لی په کندهار کی جوړه کړه؟ دا خو ټولی صورت اساسی سوال دادی چی دوی دا دومره بی ارزښته غونډه و

هماغه زړی خبری وی چی د کرزی د وخت ټول بی واکه شوی چارواکی او د نظار د شورا له قدرت نه لری 

شوی داړه ماران یی هره شیبه د بیان د ازادی نه په ګټی اخستنی سره د خپلو خیټو څخه را باسی، نو بیا ولی د 

ته و الړل؟ او هلته یی بیا ولی د کندهار د والیت د دولتی ټولو امکاناتو نه په دی تکراری خبرو د پاره کندهار

ګټی پورته کونی سره دی ناستی ته دوام و رکړ ولی دا غونډه په کند هار کی جوړه شوه او د څه د پاره؟؟ زه د 

نه ر احترام سره دا غوښتټولو درنو محقیقینو، څیړونکو، د نظر له خاوندانو او ژورنالستانو نه په کلکه او په ډی

لرم چی د دی غونډی د جوړیدو د پاره د کند هار د ښار ټاکنه په ژوره توګه و څیړی او د هغی وجهه د خپل 

 ملت او وطن والو سره شریکه کړی. په درناوی.
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