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 دوستم پخواني خوبونه ویني
 

یرغلګر په  امریکا د نه د هغه وخت د شوروي اتحاد جمهوریتو نولس سوه اتیایمې لسیزې په جریان کې د کله چې د
 نفاق او په منځ کې د افغانانو ولیدل، داسي تګالره یې مخي ته کړه چې د ثارآ ناکامۍ کې د اهدافو شومو په خپلو ،څیر

 و له پاره یي لبیک اهدافو شومو دوی د چې د لهغه کسان مسلح کړ ،په نامه قومي کنډکونو هغوی د .شقاق تخم وپاشي

 .سو یوه کنډک مشر خپل قوم په نامه د م کې دتپه سیس ملیشو چې د دغو ،څخه و افرادو دوستم یو د هغو .وایه
جوزجان  لمن د ملیشو خپلو د کرارکرار هغه .نږدې کړ وخت کې ځان روسانوته ډیر ور عبدالرشید دوستم، په لنډ

مه یپه مرسته ډیری هغه قومندانان چې په س وړي د روسانو نوم .ورسوله ېمزار پور تر سر پل، فاریاب او ،څخه
 .بل نامه فرارکړل مې څخه په یوه اویدس یایې له منځه یوړل او ،ووکې موجود، یا قومي مشران او بانفوذه کسان 

نو یپه ځ .جوړسو یو ډیر مهم جګړه مار ،شوروي اشغال ترسیوري الندې کیدل هغه په ډیرو جنګونوکې چې د
 .په ګوټ ګوټ کې به هغه جنګي عملیات کول ادهیو که )قرارداد( اخستل او دیجنګونه په ټ هکې به هغ والیتونو

د دوستم ملیشو  .سره د جنګ له پاره کندهارته هم والړل مجاهدینو تردې چې دوه ځله د هغه بدنامه ګلم جم ملیشه د
 يبي زړه سو ډول وحشي او په نهایت ،افغان شوروي ملیشو په نامه هم یادیدل ګلم جم، جوزجاني ملیشو او چې د

څخه دی چې په  ټوپک مارو هغو د دوستم یو ئ.درلود شهرت په همهغه وخت کې یې په ظلم کې ډیر و.ټوپکوال و
د  ،په دستور سره کې لتاړ و، د روسانو جنګونو زره افغانان وژلي دي، په ټولو کې یې په لسګونو لسیزو درو

بغاوت  جګړه مار و چې دلومړی  د ملیشو ې،د ډاکټرنجیب د حکومت په وړاند ځای هغه سره یو وتلو د روسانو
وروسته د   ترهغه .باندې قبضه وکړه دغه فرصت څخه په استفادې د شمال په پنځو والیتونو هغه د .الره یې ونیوله

کابل په و  د ئ.سره وجنګید اسماعیل خان د ډلو او بیا د حکمتیار پر پلوي د مسعود او اریحکمت د ،په پلوي مسعود
مستقل حکومت  له، درباني د حکومت په وخت کې هغه په شمال کې ځانته جال اورانولوکې یې مهمه ونډه درلود

پیسو ځانګړې کرنسي او بودجه یې درلودله، سیاسي  ، دول او جالویدرلود، هرڅه یې له مرکزي حکومت څخه ب
، وکې وخپل واک ه و، د شمال والیتونو دولتي عواید یې پوروابط اوتعلقات یې له افغانستان څخه بهر خپلواک 

کې و، تردې چې د طالبانو په ه ده د خوښې حکومت پ د ده تر واک الندې او د والیتونه شمال پنځه هیواد د د ا  تقریب
 .او بیا ترکیې ته والړ ئدیورتګ سره یې پاچاهي ړنګه، دوستم ازبکستان ته وتښت

پیاده قوت په توګه راپیدا او د بهرنیانو په یرغل له برکته یوځل بیا دوستم دیرغلګرو د  امریکایانو د باندې د په هیواد
  ئ.ارګ ترماڼۍ پوري ورسید اشرف غني په مرسته د مستقیمه مرسته اوس دادی د

نظامي  د ي،حکومت ننګه کو پر وړاندې د طالبانو چې د ېوړی له څه مودې راهیسې بیا ځل تر دې نامه الند نوم
شمال په ځینو والیتونو کې بیا د دغه فرصت څخه په  هیواد د د .دي ېل کړیله پاره هلې ځلې پ ځواکمن کیدو

افراد چې د ده د  هغه قومندانان او .دي ېل کړیموکې یې نظامي هڅي هم پیاستفاده، غونډې اوجلسې کوي، په ځینوس
 چې ګواکې د حکومت په مالتړ له يمسلح کو ځل بیا یې په دې نوم سره منظم او ، یووملیشو پخواني پاتې شوني و
 ېخپل د ماده کوي، کیدای سي داهم کټ مټ هغه لوبه او تګالره وي کومه چې روسانوآطالبانو سره جګړې ته یې 

کې تر ډیره پاتې راغلی، دوی هم  موخو اوس چې امریکایي ښکیالک په خپلو .واچوله په کار ،ناکامۍ په وخت کې
 ،ستم ته ورته کسانو په وجود کې په کار واچوېد وینو ډکه تګالره د دوستم او دو غواړي چې د روسانو ناولي او

 .په نوم ولي په دومره توپیر سره چې داځل د ملیشو یاقومي کنډک په نوم نه، بلکې د محلي پولیسو
 هغه خطر په نظر دا زما .دوستم هم په خپل وخت کې له دغې تګالرې څخه د خپل ځان په ګټه استفاده کول غواړي

موکلونو بدغوني او خونړي حالت ته ور وګرځوي او یو ځل بیا  ۹۰ځل بیا د  به یو هیوادناکه پروسه ده چې ګران 
 .به د هغې له خطره او وینو ډکې تجربې تکرار وسي

به د اشرف غني له پاره  هغه دا ډول تکراري تجربه چې پخوانۍ تجربه سوې څیره ده، نوي څیره نه ده، د دوستم
د هیواد له پاره  .چې د همدې دوستم له خوا څخه له پښو وغورځول سو ،وې تجربه ناکامه وروستۍ د نجیب کټ مټ

ناکه تجربه وي، کیدای سي  خطر بل تریخ پړاو وي، بلکې تر هغه به هم ډیر ناوړه او مې لسیزې د انارشۍ ۹۰به د
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زره بې ګناه  چې په لسګونو ،عمل ډګر کې پیاده سي ځل بیا د چې د نږ دې او لیري غلیمانو هغه شومې دسیسې یو
جایدادونو  د کورونو او ،پر بنیاد زیات شمیر افغانان د نژادي تعصباتو .السه ورکړ خپل ژوند د په هغه کې افغانانو

 .ته اړسول پرېښودلو
مسلمانانو په بې  له پاره د هغوی د خوښې د خدمت او د روسانو د ،اشغال په وخت کې شوروي اتحاد د دوستم د

 د روسانو د وتلوسره یو ئ.اتو د عادي کارکوونکې له دندې څخه تر جنرالي پوري ورسیدسره د تفحص رحمه وژنو
 .حکومت واګې یې ورسستې کړي ونیوله، د نجیب د  د بغاوت الره حکومت پر وړاندې د نجیب ډاکټر د هغه ،ځای

په تمه بیا هم دوستم ته د سترجنرال او خالدبن ولید لقب  يهمکار قدرت او د صبغت هللا مجددي له خوا څخه د
 .ورکول سو

کړي چې نه یې غوږونه د  ورکول چې هغه څه تکرار جنایت کارته داسي فرصت بیا يپه نظر داسي تجربه سو زما
ته جفا او په حقیقت کې په شمال کې د هغو بې وزلو افغانانو سره ډیره زیا ،حوصله لري نه یې ژبه د ویلو اوریدو او

د دې له پاره رایه ورکړي وه چې ګواګې جهاني مفکر به هغوی ته سوله او سوبه راولي  ظلم دی، چې غني ته یې
 .ستونزو په وخت کې به یې مرسته او الس نیوی وکړي او د خپلسرو وسلوالو له ظلمه به یې خالص کړي، د

یت له پاره په صداقت سره کار ونه کړي او نه به هم له امن سولې، ټیکاو او زه په دې نظر یم چې کله به هم دوستم د
  سي.غني سره وفاداره پاتې 

له پاره هلې  دې کار نه چې په یواځي ډول به د قوت لرلو له پاره هلې ځلې کوې، دا يدوستم بیا د قدرت او ځانګړ
به یې  ړي، چې بیاکوړاندې کومک السونه ورته ور  ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ به هم د ځلې کوې، بلکې د

 .هغه د ادارې له کنټرول څخه وتلی کار وي مهار کول د غني او د
چې دوستم به  يکه غني پر دې تمه و .کیدای سي انجام یې نجیب ته ورته وي ي.ندیغني په لوی الس ځان ته قبرک

وګوري، که پر دې تمه وې چې دوستم حکمتیار تاریخ  نجیب او بیا د رباني او د يپاتې سي، لومړی د ده ته وفادار
ښه به  .کې تر غني څوچنده مهارت لري دې ډګر په لوبو د وړاندې هغه د به د خپل ځان په ګټه استعمال کړي، نو ال

یو  طیومخه د ناسور ترجوړیدو مخکې ونیول سي، که په وخت یې مخه ونه نیول سي، بیا به دداوې چې د داسې تو  
چیرته چې د  ،بې چاره افغانانو ژوند او راتلونکې ته هم پام وسي د هغو .ګریوان سي لوی ناورین سره الس او

 .جنایتونه کیږي چې د ویلو او هیر ولو وړ نه دي ېډول کړول کیږي او داس ېده د ملیشو له السه داس دوستم او د
 زاد هیواد په هیلهآخپلواک او  د
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