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 !يجنرال دوستم دې یو پیاوړی مدني حرکت وکړ
 

جنرال دوستم په تېرو پنځه دېرشو کلونو کې، د افغانستان یو زړور، مدیر او مدبر افسر بلل کېږي. د ولسمشر ډاکتر 
نجیب هللا په ضد هغه ائتالف چې جنرال دوستم یې د مال تیر بلل کېده، په څو میاشتو کې هغه حکومت رنګ او هېواد 

 !ې اوس د افغانستان د تاریخ یو تور پړاو بلل کېږيله داسې ناورین، کړکېچ او ناخوالو سره مخامخ کړ چ
جنرال دوستم په تېرو پنځه ویشتو کلونو کې د ائتالفونو د جوړولو او ماتولو له اتالنو څخه دی او دا وس او واک 
 !لري چې په لنډه موده کې لوری بدل کړي، یو پرېږدي او د بل په څنګ کې ودرېږي

ي سره د جنرال دوستم ائتالف، د ډاکتر نجیب هللا کاواکه حکومت ته د پای ټکی له احمد شاه مسعود او استاد مزار
 .کېښود. له دې وروسته د جنرال دوستم ملیشې د حزب اسالمي په ضد وجنګېدې او کابل یې په ګډه په یوه کنډواله بدل کړ

 

ږی شوری جوړه او د استاد لږ وروسته جنرال دوستم د حزب اسالمي )حکمتیار( او صبغت هللا مجددي په ګډه د همغ
رباني په )دولت اسالمي افغانستان( یرغل وکړ. ښکاره خبره ده چې په دې وړاندې تګونو او شاته تګونو کې خلکو 
ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتل؛ خو د اسالمي دولت او اسالمي تنظیمونو او جنبش ملي مشران دومره د ګران 

 !شپیته زره کسانو مرګ ژوبله ورته هېڅ هم نه ښکاریدل –نځوس اسالم په غم کې ډوب وو چې د پ
جنرال دوستم د طالبانو په وخت کې شمال پرېښود او ازبکستان او ترکیې ته مهاجر شو؛ خو کله چې امریکایان او 

ته یې د پیدا شول، جنرال هم بېرته را ژوندی شو، بیا یې پوځونه او آسونه سمبال کړل او د لیلې دښ B– 52  ډالر او
 .خلکو په اجسادو ډکه کړه

 

د حامد کرزي په وخت کې جنرال دوستم د اعلی سرقوماندانی درستیزوال او په عین وخت کې د جنبش ملي اسالمي 
 .د قومي وسله وال ګوند مشر و

 

د ټیم  د ډاکتر محمد اشرف غني په ټاکنیز کمپاین کې، جنرال دوستم د هغه ملګری شو او د دې ټیم تله یې درنه کړه.
له بري وروسته جنرال د ولسمشر لومړی مرستیال و؛ خو ده اداري کارونه نه خوښول او څو ځلې فاریاب او جوزجان 

 .ته الړ چې د طالبانو مخه ډب او د دې والیاتو د احتمالي سقوط مخه ونیسي
 

د حزب وحدت د یوه  اوس بیا جنرال دوستم لوری بدل کړی او پریکړه یې کړې چې د بلخ والي عطا محمد نور او
 !مشر محقق په ګډون، د افغانستان د ژغورنې ائتالف جوړ او هېواد له اوسنیو ستونزو څخه وژغوري

 

دوستم ولی له ډاکتر محمد اشرف غني څخه خوابدی دی؟ دی خپله وایي چې ډاکتر پوره واک نه ورکوي او په دولتي 
 !نه دی ساتل شویمناصبو کې یې د تقرر په برخه کې د جنرال د قوم خیال 

 

 !څه موده مخکې په دې ستونزو باندې یوه بله هم اضافه شوه او هغه د ایسجي قضیه ده
 

ایسجي، د جنرال پخوانی ملګری، د جنبش غړی، د جوزجان پخوانی والي ادعا کړې چې د جنرال وسله والو د ده په 
 !مخکې او د ده په امر وهلی او حتی د جنسي تیري یا ځورونې خبرې کېږي

 

 !جنرال دوستم دا خبره سیاسي بولي او نه غواړي چې محکمې ته حاضر او د قضاتو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي
د جنرال دوستم ځینې ګوندي ملګري او ویاند؛ خو دا هم وایي چې د افغانستان قضاییه قوه د مرستیال ولسمشر د 

 نه شيګروېږونو ته حاضر  -محاکمې حق نه لري او دې به هېڅکله پوښتنو
. 

په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنه ډېر فعال شوي او استازي یې همدا اعالمیې صادروي چې جنرال باید د 
 !قانون له مخې محاکمه او د ایسجي د خبرې سپیناوی وشي
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څو ورځې مخکې داسې ګونګوسې خپاره شول چې ګواکې جنرال دوستم په یوه کوچني الوتکه کې، په پټه افغانستان 
 !ته راتلو؛ خو ولسمشر غني یې مخه ونیوه او هغه الوتکه بېرته ترکیې ته ستنه شوه

 

اوس خبره دا ده چې جنرال دوستم ډېر وسله وال سړي لري او کېدای شي چې د بل هر تنظیمي مشر په پرتله، پیاوړی 
 !قومي مالتړ هم ولري؛ خو هوښیاره مرغۍ یو وخت په دوو لومو کې نښلي

 

ه داسې جنایي دوسیه لري چې نړیوال یې هم د خالصون غوښتونکي دي. په جنرال تور دی چې خپل جنرال دوستم یو
 .یو پخوانی سپین ږیری ګوندي ملګری یې ځورولی او هغه سړی د افغانستان قضایي سیستم ته عارض شوی دی

مخ دي. ولسمشر د خلکو په اوسني افغانستان کې، له بده مرغه ټول دولت د لږ مشروعیت له درنې پوښتنې سره مخا
په رایو نه؛ بلکې د جان کری او یان کوبیش په پریکړه راغلی، اجراییه ریاست د الس شپږمه ګوته ده چې په اساسي 
قانون کې هېڅ ځای نه لري، د ولسي جرګې وخت دوه نیم کاله مخکې پوره شوی او د )خلکو استازي( اوس په دولتي 

رخه غړي اصالً نه دي ټاکل شوي او د یوې برخې وخت پوره دی او داسې فرمان چلېږي، د مشرانو جرګې یوه ب
نور؛ نو که په داسې حال کې مرستیال ولسمشر جنرال دوستم هم ووایي چې دا قضا زما د محاکمې واک نه لري؛ نو 

 .قضاییه قوې ته دومره دروند زیان رسي چې عوام الناس یې اټکل هم نه شي کوالی
 

اسې موقعیت کې دی چې بې له محکمې بله الر نه لري؛ خو دی باید اوس یو غټ او بریالی جنرال دوستم اوس په د
ګام پورته او ووایي چې د ده له پاره دې یو داسې ځانګړې واکمنه، مسلکي ناپېلې، محکمه جوړه شي چې نړیوال 

خواني دریځ ټینګار څارونکي هم ولري او د ده وکیل دې هلته حاضر شي. هر څومره چې جنرال دوستم په خپل پ
کوي او د زور او ټوپک بابواللی اوروي، ځان ته زیان رسوي. د افغانستان خلک او په تېره بیا ځوان نسل هم غواړي 
چې مشران د قانون د تطبیق او د قانون د منلو او درناوي سرالري شي او نور دې د سر زوري، زور ښودلو، 

تفاهم، قانونیت او مشروعیت له الرې، په مخ الړ شي او ځانونه د کالشنکوف فرهنګ او وحشت خورولو په ځای د 
 .قانوني ژوندانه او مدني توب په سمبولونو بدل کړي

 

داسې یو مدني حرکت به هم د افغانستان د قضاییه قوې حیثیت لوړ کاندي او هم به جنرال دوستم ته موقع ورکړي 
 !و سیاسي کړیو مالتړ بیا تر السه کړيچې خپل نسبتاً بایللی نوم بیرته ژوندی او د خلکو ا

 

که جنرال دوستم بیا هم په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړي، مانا یې دا ده چې جنرال د امریکا او اروپایی ټولنې یا د 
 ! خپلو مالتړو، پیام سم نه دی اخستی او له اور سره لوبې کوي

 

 پای
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