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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

  
  بســــــــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١٢ دسمبر ١۴

  

  حامدکرزی دپښتون قام قاتل اوسولې لوی خنډدی
 

ځينومشرانوپه سترګوکې نم نه دی پاته البته دھغو ورکه شوه ديوشمٻرکشرانوڅه چې آن د رښتياھم زمانه اخٻره ده حيا

  .جعلي او تش په نامه مشرانوکوم چې دپرديو په زورپه ولسون تپل شوي دي 

څلورپنځه ورځې مخکې دکرزي له خولې ھغه خبرې راووتې چې بايدالله پخوايې کړې وای خبرې يې تر يو بريده  په 

  ؟ځای وې خوداشين څراغ چاورکړ

 ھغه دوخـت په سوړوکې پټ اوډارن قسيم فھيم په وړاندې ديوې وړې خبرې جرئت نه لري د کله چې حامدکرزی

کبرجنې امريکااوټلوالې په وړاندې خويې اصألبايدشورونه خوري نودادکومې پيالې بنګ يې ووھل چې داسې مٻړنی 

  ؟شو

ٻرې اوبې وسه پښتانه  يې حامدکرزي يوولس کاله پوره دپښتنوالس اوپښې وتړلې جالدانوته يې پخپل الس چړې ت

  ؟واليت  په واليت پرې حالل اودخاوروکښيان کړل منظورمې بموورۍ دي نوآيا دپښتنوقاتل يې نه شوبللی

ددرې نيمولسيزوپه لړکې پښــتانه په مختلفوپلواونومونوووژل شول دنويمې لسيزې خپل منځي جګړوکابل په کنډواله 

  .بدل اوپښتانه پکې سخت زيانمن شول

 خوھيڅوک ســـترګې نه شي پټولی چې دشمال جنايتکارې ټلوالې په تٻره بيادنظارمکارې سادستي شورا پښتنو ته له دې

نه پوره کٻدونکي زيانونه ورسول خودومره پښــتانه چې دکرزي  په دوره مانا دده له السه ووژل شول نه دوستم وژلي 

ښوونکی قاتل راوالړيږي اودپښتون دقبرلپاسه اوښکې تويوي نه مسعوداونه محقق خوبياھم ھمدادپښتون قام لوی اونه بخ

چې ستاپه ضدنړيواله توطيه آن ال له  پخــواروانه وه اوروانه ده خودومره خپل ګرٻوان  ته سر نه ټيټوي چې ددې 

   .تباھي اوناورين وسيله څوک وګرځٻدل

  ؟ن اشغال،  تباه اوبرباد شو له السه تاريخي اونامي افغانستاآياښاغليه کرزيه ته دانه منې چې ستا

  ؟آياستا داديوولسوکلونوغولونې دپرديودګټولپاره نه وې  اونه دي

  ؟آياتا پخپله په دايوولسوکلونوکې غله او جنايتکارن دمجاھدينوپه نوم سمبال نه کړل

  ؟ساوهدشھرکونوپه پلمه، دمخدره توکواواداري فسادله کبله دنړۍ په کچه ھٻواددفسادلمړي مقام ته  تاونه ر

  ؟ستا له السه ګڼ شمٻرافغانان په تٻره بياپښتانه دھٻواد په دننه پخپل پلرني ټاټوبې کې بې کوره نه ګرځي
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که دواليتونوله ليدلوپاک رب محروم کړی يې دا نږدې چھارراھي قمبر ته ورشه چې ھلته زموږ مظلوم ھلمندوال دچا 

  ؟له السه سره اوړي او ساړه ژمي په عذاب کې تٻروي

  ؟انه ستا له السه په غم ککړ اوونه  رټل شولپښت

  ؟په درۍ ګونو اداروکې تا دپښتنو پرحق سترګې پټې نه کړې

  ؟تا يوڅوپلن څټي اوغالم مزاجه پښتانه  دپښتنودغولونې لپاره په يوڅوغولوونکو مقامونو تطمع نه کړل

  ؟لولپاره رانه ووستتابسم هللا محمدي دکورنيوچارومھم وزارت ته چې دزړه حيثيت لري دپښتنودځپ

  ؟  آياداځل ددفاع وزارت پښتانه په ھمدې بسم هللا محمدي نه ځپې

  ؟دزرګونوپښتنوعالمانو، استادانو، ډاکترانو، قومي اومخورومشرانواصلی قاتلين تا ته نه دي مالوم

  ؟ته دپښتنو دښوونيز او روزنيز بھير په مخ کې خنډ نه شوې

  ؟مولو ته خبر نه يېله تحصلي بورسونوڅخه دپښتنوله محرو

کوم يوپښتون چې په کړاواوربړتحصلي بورس ترالسه کړی اوبيادکم ذاتولخوالکه په  ھندکې چې دسيسې ورته جوړې 

  ؟شوې ته خبر نه يې

  ؟دپښتنودناموس،سراومال قاتالنولکه بداخالق جنرال پترويس او نوروته  تاپه ټټر مډالونه ورونه ټومبل

يات  تنکي ماشومان ال اوس ھم دامريکايانوپه زندانونوکې دماشومتوب نازنين عمرپه دپښـتنوله دوودريوسو څخه  ز

  ؟اوښکوډکوسترګوتٻروي آياداستا له السه نه دي

تاوٻل ترھګرله پولې اخوادي بايدوځپل شي نوآيادامريکايي بې پيلوټوالوتکولپاره دبمبوريواوپښـــتون وژنې زمينه 

  ؟تابرابره نه کړه

  ؟دمبھمو راکټونوپه دسيسه کې ته شريک نه يېآيادپاکستان لخوا

آياد راروان کب مياشتې په غونډه کې تاله پنجابيانوسره ديوې تورې توطې پالن  په ګـډه نه  دی جوړکړی ترڅود 

ډٻورنډ ناولې کرښه ديوڅوخٻټورواوشيطان  صفته ماليانولکه قيام الدين کشاف او يوڅولوٻدلوجرګـــه والوله الر ې په 

  ؟پٻژنېرسميت و

خوپه ځانګړي ډول  دلرې پښتونخواپه سرنوشت لوبې  نه کوې چې اوس ال داھم )پښــتنو(آياته په مجموع کې دافغانانو

  ؟وايې دادسيسه داخواپښتنولپاره ھم روانه ده

نيو داخبرې خوال لس يوولس کاله مخکې موږ ليکوالوتا ته کولې له  راديوګانو رانيولې تر نورو چاپي او برٻښـنايي رس

پورې  موتاته  د رسولوھڅه کړې خوتابه ياځان تٻراوه اويابه دې  خپل بې سواده اوډارن بوټ  پاکان زموږ 

دتوھينولولپاره په  شـــاوټپول ھغوبه په مستعارونومونوموږ توھينولوزموږپه  خالف به يې ناوړه تبصرې کولې اوکوي 

  . خودوی تادنابودي کندې ته ورغورځوي يې داھغه بوټ پاکان دي چې ته يې په ايرانيوکڅوړوډکوې

 ھمدغوبې ضمٻرو به موږ په دې تور متعصب اوکرکجن بلولو چې دحق اواز مو اوچت کړی دی يعنی دپښتنو په حال 

مو نړيوال خبرول  خو موږ يې متعصب بللــو اوس چې ته دپښــــتنو په حال اوښکې تويوې نو بيا خوھغه بوټ پاکان 

تياتر دليدلوحوصله نورنوستاد وکرکجن ووايي  خونه  فکر کوم داستادډرامو وروستۍ پردې دي بايدتاته ھم متعصب ا

څوک نه لري  اوس ھر افغان پوھيږي چې په تادځانګړواھدافولپاره پانګونه شوې  ته نه افغان يې اونه  دپښــتنومدافع 

 دامريکايي اول داچې تا ولېشتباه کوم نو ته دپښتنولوی دوښمن اودسولې په مخ کې لوی خنډيې که داسې نه وي اوزه ا

  ؟ظالمانه بموريو چې آن يورانيم لرونکي توکي يې ھم پکې وکارول مخه ونه نيوه

  ؟دوھم داچې تاولې دسولې تش په نامه شورامشري ته دسولې لوی دوښمن برھان الدين  رباني  رامخ ته کړ
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 په  په دې مقام سپورکړ چې نه دسولې او نه  دوروروليدھغه له نابودي وروسته دې د ھغه کرکجن اوبې سواده زوی 

تعريف  پوھيږي که پوھٻدی نو دښوونې او روزنې د پوھنتون  محصلينو ته به يې داسې نه وٻل چې درباني په نوم 

لوحه دښوونې اوروزنې له پوھنتون څخه نه شي راکښته کٻدی اوس نوپخپله قضاوت وکړه چې داته دسولې په مخ کې 

  ؟لوی خنډ نه يې نوڅوک دي

ه نر او واقعأ افغان يې او په  رښــتيا دې په افغانستان اوپښتنو زړه خوږيږي نود  داھرڅه به اخواپرٻږدواوس نوک

پښتنوددوښمنانوپه ضديورښتينی جھادپيل کړه راوالړ شه اوپه يوه برابره موقع يوبې پرې ھٻوادته ځان ورسوه 

  .استعفأوکړه او ټولې نړۍ ته دافغانستان اوپښتنوددوښمنانوڅٻرې بربنډې کړه

اچې چين ته په  رسمي سفر تلې په يوه ليکنه کې مې درته ليکلي و، چې ھلته سياسي پناه واخله څو  څوکاله پخو

درښتيا باچا شې په ھغه ليکنه کې مې له ډٻره درده څو تندې خبرې ھم درته ليکلې وې او بيا ستابوټ پاکانوډول ډول 

 په ترکيه کې دې دچين سفارت ته ځان ناوړه اوسپکې تبصرې  پرې وکړې  په ھرصورت اوس  ھم ښـه موقع وه چې

  .رسوالی وای او دتل لپاره  له داسرو شرمشانو ژغورل شوی وای

دپرديودپالن له مخې کوې  ته په زماپه وړانديز سر سم خالص اوله موقع څخه ګټه پورته کړه که نه نوته ھر ه خبره 

ي يې ياخويې ماغــزه داسې درمينځلي چې نه رښتيا لکه داځيني خلګ چې وايي رښتينی حامدکرزی نه بلکه دھغه کاپ

  .ښی الس پٻژنې نه چپ آن دځانمرګي واسکټ ته به دې ھم کله نا کله شوق کيږي

  ھٻواد ستا له السه چور شو پښتون ستا له السه خوار شو××× ستا له السه مې دزړه سر لراوبرپوخ په انګارشو

  :يادونــــــــــــــــــــــــــــه

ه درنو چلوونکوڅخه ھيله کوم، چې زماليکنه تبصروته کښې نه ږدي که کوم څوک زما دليکنې خالف دبرٻښناپاڼول

 .نظر لري مھرباني دې وکړي د يوې ځانګړې ليکنې په ترځ کې دې خپل نظروړاندې کړي

 

  :دحامدکرزي  دتياتر وروستۍ پرده په الندې ډول ده

  ''پښتانه د نړيوالې توطيې ښکار دي''

تانه د افراطيت په الس او د افراطيت پرخالف د جګړې په نوم، د تروريزم په الس او د تروريزم پښ: حامدکرزی

پرخالف د جګړې په نوم د يوې لويې نړيوالې توطيې قرباني دي حامدکرزي، پرون په يوه خبري ناسته کې وويل نه 

 په نوم،  او د افراطيت پرخالف د جګړېپښتانه د افراطيت په الس  يوازې دا چې افغانستان، بلکې په پاکستان کې ھم

  .دي الس او د تروريزم پرخالف د جګړې په نوم د يوې لويې نړيوالې توطيې قرباني د تروريزم په

په لړکې وکړې، نوموړي د ميټ  نوموړي دغه څرګندونې د امريکا له ولسمشرباراک اوباما سره د يوې مناظرې

ديني  ه ځواب کې وويل، د افغانستان او له ډيورند ھا خوا د پښتنو د ژوروپ رامني د څرګندونو په اړه د يوې پوښتنې

او مذھبي احساساتو څخه کار اخيستل د انګليسانو د امپراتورۍ له مھال څخه پيل شوي دي، چې ھغه مھال د اسيا په 

  وری کړيکمز خپلواک او فعال و، انګليسانو ھڅه کوله چې له ھرې ممکنه الرې افغانستان کچه افغانستان

 د او ازادۍ له ھند د وکړې او خبرې اړه په ړنګيدو او اوج د امپراطورۍ د انګليسانو د مھال ھغه د کرزي حامد

 کې سيمه په او پاتې ورته تګالره انګلستان د وکړې چې خبرې ميراث پر پاکستان د يې وروسته جوړيدو له پاکستان

 الس په چانس ښه اړه دې په ته پاکستان چې مھال پر يرغل د روسان د  او ورکړی دوام ته کولو پلې ھغې د يې

 طرحه  دغه په شوه، جوړه طرحه يوه نوم په کمربند شنه د پرخالف شوروي د ھم کې امريکا په مھال ھغه و ورغلی

  .و اسالم ضديت د پرخالف کمونيزم د او اخيستل کار څخه دوستۍ اسالم او ديندارۍ له خلکو د کې
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 افراطيت د کې آسيا منځنۍ او  او افغانستان په ھمکارۍ په پاکستان د او الرې له پاکستان د لويديځ او امريکا وخت ھغه

 د افغانستان د څخه کمربند شنه له خوړه ماته روسيې چې کله .کړ پورې الس کولو پلی په کمربند شنه د لپاره ھڅولو د

  .شو واخيستل کار لپاره ورانې

 وسيلې مھمې يوې د او جوړ لخوا عناصرو پاکستاني او لويديځ د ھمدغو د ھم حريکت طالبانو د پرخالف افغانستان د

  .وکارٻده يې توګه په

 کيږي قرباني افراطيت ھغه  د يوازې نه پښتانه چې پوھيږي رامني ميت ښاغلی :وويل مھال پر مناظرې يادې د کرزي

 نوم په افراطيت د "ظاھرا چې کيږي وژل ھم کې  جګړه ھغه په و، بلکې کړي رامنځته لپاره موخو خپلو د دوی چې

 افراطيت او تروريزم د څخه خواوو دواړو له پښتانه خوا ھا ډيورند له او افغانان چې دی دا حقيقت   .کيږي ترسره

 اسالم، د سره استفادې په څخه نوم له اسالم د او نوم په طالب د چې کسان ھغه ده دا دلته مھمه (( :دي قرباني

  )).استعماليږي ھغوی چې دي خبر دې په کارکوي، پرخالف پښتنو د کې پاکستان په او خلکو د افغانستان  د

 ښوونځي قوم دغه د کوی، مه کار پرخالف پښتنو د چې دی دا زماپيغام ته مشرانو ھغوی د او طالبانو :وويل کرزي

 د ، اسالم يې ضرر کوي کار کوم چې ھغوی  شی پوه دې په او وژنی مه يې عالمان ديني او ښوونکي ورانوی، مه

  .رسٻږي ته پښتنو ھاخوا ډيورند له او افغانانو ډول ځانګړي په او خلکو سيمې

     ٢٠١٢ـ١٢ـ١۴
  

  :يادداشت

ی را در " بسمل" طويل المدت بين پورتال و ھمکار گرامی ما آقای ریاحترام و ھمکا ا نکات آت ردد، ت مانع از آن نمی گ

  :مطلب شان نيفزائيمخاتمۀ 

اختن،  اعتق ما را-١ شتون محدود س وم و مليت پ ه ق ا ب ات و خيانت ھای کرزی را تنھ ه جناي د اد بر آن است ک می توان

ادارانش  دمگاه ب ه ق ائيدن ب ا سر س ستان ب بزرگترين کمکی باشد به اين وطنفروش بی آزرم، که نه تنھا بر تمام ملت افغان

ز رواداشته است، بلکه با حراج منابع طبزرگترين ظلم ھا را  خيانت بيعی افغانستان، به تاريخ و نسل ھای آيندۀ کشور ني

  . استورزيده

ست، بلکه حاکميت -٢ ا مليت ديگر ني وم و ي ر ق وم ب ا آن ق وم و ي ن ق  آنچه امروز در افغانستان جريان دارد، حاکميت اي

  .يت ھا می باشدکليت وطن فروشان از تمام اقوام و مليت ھا بر وطندوستان و آزاديخواھان ھمان اقوام و مل

يھن  ا م ا و صد ھ ھرگاه به چنين طرز ديدی باور مند نباشيم، بدان معناست که چشم ديدن وردک ھا، سيافھا، گالب زويھ

اير که فروش از قوم پشتون را نداريم، و يا اين  ه از جانب س يم ک يح می دان د و قب ی ب زبان ما الل، وطن فروشی را وقت

  .مليت ھا صورت بگيرد
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