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سلطان جان کلیوال

زوړ مال زړی تراویح
دا په پښتو ژبه کی یو متل دی او هغه وخت په خبرو کی کارول کیږی چی کلونه تیر شی خو د ژوندانه په طرز او په
ټولنیز او یا د یو چا په شخصی حالت کی کوم داسی تغیر رامنځ ته نه شی چی په حاالتو کی د ښه والی په لورکوم مثبت
بدلون وی  .نو بیا په همدی وخت کی د خبرو په محال وایی چی « هماغه زوړ مال او زړی تراویح»
هسی خو که د خپلی افغانی ټولنی ډیر لری نه خو تیر سل کلن تا ریخ ته نظر وکړو ،نو بی له شک به دا ومنو چی په دا
یوه پیړۍ کی داسی ښکاری لکه وخت چی منګ ( کرخت یا فریز ) شوی وی.د غازی امان هللا د ملی او د وطن د ابادۍ
د پالنو نو په وړاندی له همداسی دسیسو او توطئو نه کار واخستل شو لکه همدا نن چی د موجود افغان دولت د له منځه
تللو د پاره تری کار اخستل کیږی .دا خبره د منطق له نظره ډیره د تعجب او حیرانۍ وړ ځکه نه ده چی هغه وخت یعنی
د غازی امان هللا خان په وړاندی د ټولو دسیسو طرحه د انګریز د حکومتی چارواکو له خوا کیدله او بیا د ځینو غالم
صفته روحانی ونو او نا پوهو دینی عالمانو په ذریعه زمونږ د خوشباوره او پاک نیتو ولسونو په منځ کی تبلیغ کیدله تر
څو یی په امان هللا خان باندی د کفر ټاپی و لګولی ،ولسونه یی را و پارول او د کورنی جنګ د جوړیدو د پاره یی الره
جوړه کړه او نتیجه دا شوه چی دا د ترقی او پر مختګ دوره ختمه کاندی .اوس هماغه وظیفه د انګریز ځای ناستی
پاکستان او په خاصه توګه پنجاب ته سپارل شویده او قدم په قدم یی زمونږ په هیواد کی تطبیقوی .له هماغه وخت نه ،
لومړی دانګریز اوبیا د پاکستان د جوړښت نه را په دی خوا زمونږ په هیواد کی داسی زعامت او داسی دولت تر ننه
پوری نه دی پاتی شوی چی پاکستان به یی د افغان ولس د آبادی او ښیرازی د پالنونه په شنډولو کی آن تر د مستقیمی
وسله والی مداخلی پوری هلی ځلی نه وی کړی او د دی وطن ساده او پاک زړی ولسونه به یی د هماغه شیطان صفته
روحانیونو او خپلو جاسوسانو په ذریعه د خپل دولت په وړاندی نه وی لمسولی او د خپل وطن ورانولو ته نه وی استخدام
کړی.
دا خبره ډیره د پام وړده چی ولی زمونږ ټول ګاونډیان لکه پخوانی شوروی او ننني روس ،چین ،پاکستان او ایران.
زمونږ د هیواد د آبادۍ او په دی هیواد کی د یوه باثباته دولت د جوړیدو سره دومره شدید مخالفت لری چی که یی د السه
پوره شی همدا نن به په یوه ورځ د دی هیواد کم او زیات  ۳۵ملیونه انسانان په یوه ورځ له تیغه تیر کاندی ،خو ولی؟
شاید دلیلونه به زیات وی خو ماته دری شیان د دی ټولو دښمنیو اساس بریښی:
 -1د دی هیواد په غرونو او دښتو کی د سترو کانی موادو زیرمی چی ال هم مکملی د خاوروالندی دی.
 – 2د دی هیواد د لوړو غرونو نه د را بهیدونکو اوبو ستر سیندونه چی له پیدایښت نه تر ننه د دوی وطنونه پری آباد
او خړوب دی او باید د تل د پاره همداسی پاتی شی.
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 ۳ـ زما په اند تر ټولو لوی دلیل به داوی چی دوی پوهیږی چی افغانان د دنیا د مغرورو ملتونو نه یو ملت دی ،دوی
که د بل چا حق نه خوری نو خپل حق هم چاته نه پریږدی .نو په هر ډول چی کیږی باید دا غرور یی مات شی او د
ماتیدو د پاره یی تردی بله ښه الره نشته چی د وی اتفاق ته پری نه ښودل شی ،نو په هره وسیله چی وی د دوی له ټولو
منفی احساساتو نه باید کار واخستل شی ترڅو یو د بل دښمن پاتی شوی او هر یو په دی تالش کی شی چی څنګه خپل
دا کورنی دښمن نابود کاندی.
مونږ ولیدل چی همدی ګاونډیانو پرون یی د اسالم په نوم بیلی بیلی جهادی ډلی جوړی کړی ترڅو دولتی نظام پری وران
کاندی .بیا چی جهادی ډلی له ورانوونکو جګړو وروسته پخال کیدو سره نژدی شوی طلبان یی پری را نازل کړل او
داسی توره شپه یی په دی ملت راوسته چی په ټوله دنیا کی نمونه نه وه .کله چی یی ولیدل چی طالبان یی له قوماندی نه
نور وتونکی دی نو الس تړلی یی امریکا ته ور وسپار ل او تر ګوانتانامو پوری یی ورسول .کله چی و لیدل چی له
ګاونډیو پرته نوره دنیا د افغانستان د آبادۍ سره مینه لری ،بیا یی تالش و ویسته چی د افغان هیواد لوی مفسیدین ،قاچاق
چیان ،غله او داړه ماران دولتی قدرت ته ورسوی او تر څنګ یی بیا رټل شوی او شړل شوی طالبان د نوو رهبرانو په
جوړیدو سره را ټول کړل ،وسله وال یی کړل ،دبی شمیره ځوانانو مغزونه یی ور ومیځل او د بربادي د پاره یی په
افغانستان را مارش کړل .امریکای هم په دی و پوهوله چی طالبان د دوی سره دښمنی نه لری بلکی دوی د خپل وطن
سره دښمنی کوی ،راشی ورسره کښینی او روغه ورسره وکړی .امریکا هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دا کار وکړ او د
دوستۍ اسناد یی سره الس لیک کړل .د دی سره سم طالبانو د افغان ولس وژلو ته زور ورکړ او افغان دولت یی د امریکا
په زور دی ته مجبور کړ چی د دوی ( )۵000زره هسی بندیان چی ځینو ته د مرګ سزا اورول شوی وه خوشی کړل
او بیرته د جنګ میدان ته و الړل .روس  ،ایران او چین هم له سره الس په کار شول او وپوهیدل چی د طالبانو په الس
د دی هیواد ورکول د دوی راتلونکی ګټی هم تر یوه حده تضمینولی شی نو باید ملګرتیا یی وکړو تر څو د افغان موجود
دولتی زعامت د داکتر غنی په مشری که څه هم سلکونو نیمګړتیاوی لری ،خو که د ده تر زعامت الندی طالبان سولی
ته خاضر شی ممکن د دی هیواد مفتی اوبه ،نوری طبیعی شتمنۍ د دوی له السه و وځی او افغانان د یو والی لوری ته
ګام پورته کړی نو باید چی د دی کار مخه و نیسی .همداعلت و چی پاکستان ته بیلوبیلو هغو افغان مشرانو چی اصالً د
سولی سره مخالف دي سفرونه وکړل ،عمران خان کابل ته الړ ،طالبان ایران ته او ماسکو ته الړل ،د سولی خبری
توقف شوی ،د امریکا نوی څیړنه هم را روانه ده نو همدا ورته مناسب وخت ښکاره شو چی شیرمحمد عباس ستانکزی
د ماسکو نه اعالن وکړ چی که اشرف غنی قدرت پریږ دی مونږ سوله کوو .اوس نو معلومه نه ده چی ګاونډی هیوادونه
 +طالبان چی د غنی نه قدرت اخلی چاته یی سپاری؟ او دا نوی زعیم به څنګه د دی ټولو همسایه ګانو الس وهنه او
مداخ له او همدارنګه دا په هیواد کی دننه په لسګونو جنګی او وسله والی ډلی د کنترول الندی راولی تر څو د 1۹۹2
کال زړه بوګنونکی حاالت بیا تکرار نه شی؟ هیله ده چی زما تشویش بی ځایه وی ،خو ماته داسی ښکاری چی بیا هماغه
د «زوړ امام او زړو تراویحو» کیسه راروانه ده او حاالته به تر هغی هم ډیر خراب شی .خیر دی وی .پای
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د سلطان جان کلیوال د نورو لیکنو لپاره ،پر عکس کلیک وکړۍ.
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