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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بســــــــــمل

 ٢٠١٢اکتوبر ٠٨

  

  حامدکرزی، ملي يووالي اودخاورې تماميت؟
  

 :لمړی به په ملي يووالي څوکرښې وليکم 

په . م په ګام يې تعقيبوي زکال  را په دې خواپه کوردننه اوبھرافغانانوحامدکرزی  ترنظرالندې نيولی اوګا٢٠٠١له 

  .دا يوولسوکلونوکې دغه  ښاغلي يوداسې ګام پورته نه کړ، چې ولس پرې  راټول او ووياړي

 له  ھمھغې لمړۍ ورځې ترننه کرزي يوازې ددې ھڅه کړې، چې دجنګي جنايتکارانوپه چاغولواونازولوخپل له 

  .ذلته ډک عمر اوږد کړي

ره نه يوازې مصلحتونه وکړل، بلکې  يادومصلحتونو ته يې دملي يووالي کرزي دولس په ځای دولس له دښمنانو س

  .رنګ ورکړ، چې دا پخپله ولس ته توھين او دملي يووالي شرمول دي

ھرڅوک، چې له تجزيه طلب عطامحمدنور،قسيم فھيم،ضيأمسعود،بسم هللا محمدي، غبرګ عبدهللا،يونس قانوني  او 

مصلحتونه کوي  دملي خيانت  ترڅنګ زموږ له  تاجګو وروڼو سره نه  ځينو نورو سره  دتاجکوپه استازيتوب 

بخښونکې جفاھم کوي ھمدارازکه  څوک له دوستم ، محقق اوخليلي سره دازبکوياھزاره وروڼو په استازيتوب  

  .مصلحتونه کوي  دا ھم د ملي خيانت او يادو قومونودسپکاوي ترڅنک له ھغوی سره نه بخښونکې جفا ګڼم

 که  څوک دپښتنوپه په استازيتوب دا يو څو منفورې او پلورل شوې څٻرې په مصلحتونو کې ورګډوي دا ھمدا ډول

ھم د ملي خيانت  ترڅنګ  دپښتون قام لوی سپکاوی  اونه بخښونکی جرم بولم خوله بده مرغه کرزي  تر ننه  

  .دداسې ناروا لوبو په کولوسره ولس زخمي زخمي او ترسپږمو را ورساوه

ې ھم زموږ کړٻدلی ولس دکرزي له السه  دمرګي ترپولې ورسٻداوھم مکاراوغدارګاونډيان زموږدولس په اوس ،چ

سينه سھارماښام لمبې بلوي ھلته دسلما ، کمال خان او نوروبندونودجوړٻدو مخه ايران ډب کړې اودطالب په نوم په 

څنګ کې بيا پاکستان يوه داسې ړنده لويديځو واليتونوکې  ھره ورځ  دعلم او فرھنګ  ډٻوې راوژني  ورسره 

  .اومجھوله جګړه پيل کړې، چې نھايي ھدف يم سم نه دی روښانه
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 دلته خبره دراکټونونه  ده زه فکر کوم په دې لوبه کرزی ښه خبر دی خو ولس ته حال نه وايي مانا دی ورسره 

  .شريک دی خو

  .اپر افغانستان دپاکستاني بريدونو دفاع نه کويبيا ھم دولس په سترګو کې خاورې ورشيندي  او وايي، چې امريک

  .زما په فکر داځينې لويديځوال ھڅه کوي له ھرې خوا دچين او روس مخه ونيسي

تاسو وګورئ دميس عينک په اړوند څومره دسيسې روانې دي ھمدارازپه شمال کې دتٻلو راايستلو چينايي کمپنۍ د 

  .دوستميانو له څومره فشارونو سره مخ ده

دٻرشوکلونوپه موده پوځي قراردادونه وغځول داھرڅه ديوې اوږدې ٣٠ روسانوھم له تاجکستان سره  دنوروھلته

او پټې جګړې عاليم دي خوداچې  په پښتنو راکټونه وريږي اوکرزی وايي چې امريکاله موږ دفاع نه کوي نه 

  سمې وسلې راکوي

   ھغه ستا ستراتيژيک تړون بيا دڅه لپاره و؟نو وه  د ولس دښمنه که امريکاله افغانستانه  دفاع نه کوي

  .تا خو وٻل، چې خوب دست وپای شان رابسته کرديم

  ستا په کومه خبره به ولس باور وکړي؟

  سھار يوڅه غرمه بل څه او ماښام بل څه وايې ته او خدای صحي کتنې دې کړې دي؟

سره سره دومره بې تفاوته او غافل يې ، چې  آياداستاسر او زړه له کاڼوڅخه جوړدی، چې له ننني ناورين اونادودو

  ھم ځان غولوې اوھم ولس؟

داځل دې نوې مداري ګري ته الس اچولی غواړې دھٻوادوروڼه قومونه داسې په وينو رنګ کړې لکه  رباني، چې 

  .کابل په وينو رنګ او لوټې لوټې کړ

ونکي په نوم دښوونې او روزنې پوھنتون که زما خبره په ځای نه وي نو څه اړتيا وه، چې دافغانستان  د ورانو

  ونوموې؟

تانه يوازې ديادپوھنتون محصلين له زده کړو وايستل بلکې دھٻوادپه کچه دې زموږځوان نسل وروروژنې ته 

  .وپاراوه

  .دا دی د رباني زوی ھم متعرضو محصلينوته وٻلي ، چې دپالر په نوم ليکل شوې لوحه يې دکوزٻدو نه  ده

محصلين له  تشددڅخه کارواخلي لوحه  راکوزه اوستادقسيم فھيم ځنګلي او لنډه غر پوليس  ډزې  خدای مه کړه که 

  .پرې وکړي بياخو د ټولو ناوړو پايلو مسؤل ته ګڼل کٻږې

ټول  پوھيږي ، چې دا ډرامه  دې  ددې لپاره رامخ ته کړې، چې ھم دايران او پاکستان له ظالمانه تعرضاتو څخه 

 واړوې، ھم دورستيومقرريوخبره له خلګو ھٻره کړې اوھم داضطراري حالت لپاره ال له اوسه دولس پام دې خواته

  .دوروڼوقومونو په مينځ کې اوربل کړې

  آيا ملي يووالی داسې پالل کيږي لکه دا ته يې، چې پالې؟

  . اوې ته کښٻناوهداوې  په لنډ ډول دملي يووالي په اړوند دکرزي تاريخي شاھکارۍ چې افغان ولس يې له بارانه ن

  :اوس به دخاورې دتماميت په اړوند دکرزي له ګلکاريوڅخه  يوڅوکرښې وليکم

په افغان ولس دکرزي تپل څه دټوکو يا قمار خبره نه وه او نه ده ځکه چې مليټاريزم او کپيټاليزم دخپلې خٻټې 

  .دالپړسولو لپاره دنړۍ په بډايو سيمو کې کرزي ته ورته کسان لټوي
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کله يې، چې داډول افرادوموندل  بيا ښه زحمت ورسره باسي اوداګاللي ماغزه سم ستره ورمينځي داحساس 

بده بازي  پرې کوي ترڅويې چې دغه عشاونارينتوب عصب  اوحجرات يې له بٻخه ورڅخه باسي بياترھغوپورې  

  .له زٻرمو ډکې سيمې نه وي لوټ کړې 

ودګټولپاره صحنې ته راوستل شوی وي ھغه به دخپلې خاورې اوس تاسې وواياست داسې يوڅوک، چې دنور

  دتماميت څه پروااواحساس ولري؟

که يادمووي  څه باندې درۍ کاله مخکې ناټوپه څوپښتون مٻشتو واليتونوکې  زيات ملکي وګړي بمبارد کړل په 

اين خاک ازمن اختيار««سبا يې کرزی  دولس غولولو لپاره په ارګ کې ډٻر وغوړمبٻد دايې ھم وويل،چې 

  .»»است

په نوروخبرو اوالپويې ستاسووخت نه نيسم خودادي کلونه تٻرشول نه يوازې دناټوظالمانه بمورۍ يې ونه درولې، 

بلکې د پاکستان  راکټونوته يې ھم اوس مړه غوږونه نيولي اووايي موږ اخوا ته  ځوابيه راکټونه نه ورولو ځکه، 

  .چې ھلته زموږ وروڼه  اوسيږي 

ته له  دې  وروڼوسره  څومره  په زړه پورې مينه لرې، چې له يوې خواځوابيه  راکټونه نه ورشړې  خوله نو دا

بلې خوابيا دبې پيلوټوالوتکوھغه بمورۍ درته مسخرې ښکاري چې دشکمنوپه پلمه ستادوروڼوله کوروڅخه  پرله 

  پسې جنازې باسي؟

الف يې الريون  پيل کړی  ولو که ھرڅومره سياسي عمران خان چې پاکستانی  دی  دبې پيلوټو الوتکو پر خ

  .موخې ھم لري  خو کم له کمه يې دا وښوده، چې دا بمورۍ جنايت او دولتي ترور دی

  !درنو لوستونکو

  .تاسې به ھم واياست ، چې داپه کرزي پسې دې ولې رااخيستې ده

دکرزي په دورکې نه پوره کٻدونکي ځواب مې دادی، چې په ولس اوھٻوادمې زړه سوځي  زموږګران افغانستان  

  . زيانونه وليدل

زموږ دھٻواد په رګ رګ کې دکرزي له السه بھرنۍ څارګرې شبکې لکه وٻروس غوندې ننوتې او نړيواله جګړه 

  .يې  راوړه

ھمدغه کرزي دولسمشرپه نوم دخپل بې وزله ولس په غاړه کې دعطامحمدنور، دوستم، قسيم فھيم،  خليلي اومحقق 

 لړمان ورواچول  ددې ترڅنګ يې دھٻوادغښتلي پښتون ټبرته دومره زيانونه ورورسول، چې نه انګرٻز په شان

  .ورسولي و او نه روس 

ھمداافغان ولس په  تٻره بياپښتون  ټبر و، چې څوځلې يې کرزي  ته زړه ورکړ خويو ځل يې ھم خير ورڅخه ونه 

  .ليد

س اوپښې وروتړل خوال ھم  دخلګو په سترګوکې خاورې وراچوي دستراتيژيکو تړونونوپه  پلمه يې دافغان ولس ال

  . رات  رامينځ ته نه شي مانا ھرڅه به ګل وګلزارويي کال څخه وروسته به ھيڅ منفي تغي٢٠١۴، چې له 

  زه نه پوھٻږم، چې دکوم  ډاډ او قوت له مخې داډزې کوي؟

ن له الرې خپلونامشروعوارامانونوته که کرزی دې ته خوښ وي، چې له پاکستان سره به دستراتيژيک تړو

  .ورسيږي  اوپه ارګ کې به نور ھم پسې پلن شي داخوب  دې اوبو ته ووايي

کله  چې کرزی  ددې واک او وس نه لري چې دپاکستان  د زرګونو راکټونو په  ځواب کې يوه مرمۍ ور وولي نو 

  بيا په کوم زور پاکستان  ته  شرايط وړاندې کوي؟
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ريکا ته ھم وړاندې کړي وو يوه محکومه او شرمٻدلې لويه جرګه يې ھم پرې  را وبلله نتٻجه يې شرايط خويې ام

  څه شوه؟

خيبرنه چې ماھيپرھم ورکړي پاکستان نه شي  راضا کوالی داخبره مې ال څو کاله مخکې له ازادي  راديوڅخه 

  .کړې وه

پاره  دا وروستيودسيسوته الس اچوالی نور نه  لنډه يې دا،چې کرزي يوازې  په ارګ کې دخپل سياسي ژوند دبقأ ل

  .دملي يووالی په کيسه کې دی، نه د خاورې تماميت او ملي حاکميت

لکه  دپنجشنبې  په ورځ مې چې دآزادی  راديوله الرې خپل وجداني مسؤليت رفع کړ پدې ليکنه کې يې 

ولې کرښې اوياله پاکستان سره بياتکراروم، چې دافغان ولس په نننۍ بې وسي کې چې ھرڅوک دډٻورنډدنا

دستراتيژيک تړون مسئله  را پورته کوي ملي خيانت کوي  ځکه ، چې اوس يې وخت نه  دی موږ خورا ضعيف 

اوتربھرني اشغال الندې يوخوله  دې سره سره دادی وينو، چې په  ارګ  مين کرزي دې لويې جفا ته ھم نٻت کړی 

است ، چې د ولسمشر په ځای ورته ولسمرګ يا فسادمشر ووايوبھتره به زه  فکرکوم  تاسوبه  ھم  راسره موافق ي

  .وي

  دګران افغانستان دنجات اوملي خاينانودرانسکورٻدو په ھيله

  ومن هللا التوفيق

  

                                           ٢٠١٢ــ١٠ــ٠٧

  

  :يادداشت

  :الزم به يادآوريست تذکر دھيم

فروخته و مزدور به ھمان کاری دست می زند، که بادارانش از وی بخواھند، لذا به کرزی به مثابۀ انسان خود 

  .نظر ما داشتن ھرنوع توقعی از کرزی، به غير از آنچه انجام می دھد، نمی تواند درست و منطقی باشد

، گلبدين، نکتۀ دوم آن است که در کنار شورای نظاری ھا، وحدتی ھا و دوستمی ھا، نبايد جنايتکارانی از قماش

سياف ، مال عمر و ساير فروشانی را که جنايت و خيانت شان را به نام مليت پشتون، معرفی می دارند، فراموش 

  .نمود، چه آنھا نيز در جنايت و خيانت دست کمی از رقبای ديگر شان ندارند

  AA-AA ادارۀ پورتال

 


