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  محمد امين بسمل

  ٢٠١١ مارچ ١٥
  

 
  له مکارو ال مکاره  

  له خونخوارو ال خونخواره
  ولس ستا له السه غرق شو

  ريا کاره ريا کاره
  دا له کومه را نازل شوې 

   قاتل شوې دتمام ولس
  خدای دې ژر ورک کړه بدکاره 

  ګنھکاره ګناھکاره
  !په ما ګرانو لوستونکو

له تاسو ټولو څخه منندوی يم چې زما ليکنې په حوصله اومينه مينه  لولئ ستاسو له  تيليفوني اړيکواو زرګونو 

وکړئ چې  دومره وخت نه ايميلونو له  رالٻږلو څخه مننه کوم  کور مو آباد دا چې  تاسوشکر زيات ياست  باور 

لرم چې ھر يو ته بٻل بٻل ځواب  وليکم  اوکه په يو ليک سره ستاسوجمبست  ايميلونو ته  ځواب  درکړم کٻدای  

شي ستاسو ايميل پتې داسې کسانو ته ھم څرګندې شي چې تاسو ورسره اړيکه  الزمه  نه بولئ   ځکه  دھمدې 

  .کم، چې له  تشويق، اخالص او مينې څخه  مو منندوی يم ليکنې په طرځ کې  تاسو ته  په  يو وار لي

باور وکړئ  چې زره  تعصب له  ماسره نشته  او نه له  چا سره  دښمني لرم  خو ) ج(زه  چې څه  ليکم په  خدای 

  .حاالت  دومره  ترخه  دي  چې زغم  يې نور  راته ګران  شي 
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 وم ناست  ما خاموشي نه وه  اختيارکړې مادخپل ضمير غږ په  پخوانيو رژيمونو کې ھم  الس  تر زنې الندې نه

تل اوچت ساتلی ما ته  دا لويه ګناه ښکاري  چې ظلم  ووينم  او خوله  پټه کړم  دا نه تنھا زمابلکې دھر انسان  

  .انساني فريضه ده چې بايدد حق  په  الر کې  له ژوند څخه  ھم تٻر شي 

 مقابلې فزيکي ياشفاھي وس ورسره وي خوغوږونه مړه واچوي دا جرم  څوک چې نارواچارې  وويني  اودمخامخ 

دی له اخالقي اړخه دا آن له مرګه بد تر ګڼم ځکه  چې بيادانسان وجدان  نا ارامه کيږي  دانا ارامي  دانسان دمرګ  

رګ تر شٻبې پورې ورسره  مله وي  ځکه  له  داسې  دايمي مرګ  څخه دحق په الرکې په ھغه لمړۍ ګړۍ م

  .بھتر ګڼم له ھمدې کبله په وياړ وياړ ليکنې کوم  او خپل وجدان  مې ارام ساتم 

دا پاس کرښې مې  ددې لپاره وليکلې چې ھم زما دنظر پلويان ما پوره وپٻژني او ھم زما دنظر مخاليفان  له نٻکه 

  .مرغه چې زما دنظرمخاليفان په نشت حساب دي 

لګونودوستانوما ته ليکلي چې سرلوړی اوسې قلم دې تل  تاند اوسه  له  دې څه  چې نن اړين ګڼم  ھغه داچې په س

  :انګار داسې ليکلي دي . ف . جملې څخه  ښاغلی م 

ستاپه قلم ليکل شوې ھره جمله زموږ ددرپه دره ولس  دبدې  ورځې تمثيل کوي  په  مداري کرزي او تاليڅټو يې 

   .تندر راغورځوي

  !ران انګار صاحبګرانو دوستانو په تٻره بيا ګ

يو ځل بيا ستاسو له مينې څخه  مننه کوم  خوباور وکړئ  چې زه له  حامد کرزي  سره ھيڅ  شخصي ستونځه نه 

لرم دکرزي په اړوند زماھره ليکنه که ظاھرأ ترخه ښکاري په حقيقت کې دھغه په ګټه ده خوکه  ھغه ورته متوجه 

  .شي 

کرزي  ته  ډول  ډول  مشورې  ورکوي  خودا دی  لس کاله يې  په دې کرزی  سالکاران  لري  داسال کاران   به 

  .لٻوانو ھم ځان  وخوړ او ھم زموږ  دا تباه تباه ھيواد نتٻجه يې تر سپکو سپکې شوې 

  .کرزي که د ھرې کچې شخصيت درلود ھغه يې ھم دخپلو خٻټورو سالکارانو له السه  په باد وٻوړ 

  وره  ختمه  شوه نو بيا به  څه کوي؟راځئ چې فرض يې کړو دکرزي  دا د

  په کلي کور او ھغه ولس کې چې دی يې ځان ولسمشر بولی ځای لري؟

  حامدکرزی که  فرضأ شل کاله نورطبعي  عمر ولري  دا به چٻرې تٻروي ؟

و کس ھم دا دلسوکلونو دناروا بمباريو، چاپواوپه ولس د ھر اړخيزو تٻريو او آن قام  وژنې دغچ  اخيستلو لپاره به ي

  د کرزي مخ ته ونه دريږي؟

خامخا به  يو چا ته  په الس  ورشي نوځکه زما ترخې ليکنې دحامد کرزي لپاره دخالصون الرې برابروي خو که 

  .په غور يې ولولي 

 کٻدای  شي ماکرزي  ته  تندې  خبرې  ھم ليکلې وي  دابيا داسې مانا لري لکه ستاسو دکوريو غړی چې ويده وي 

ختي بايد راپاڅٻږي  لمړی  اودس اولمونځ  وکړي بيا په  خپلو ورځنيواړينوچاروپسې ووزي  خوسھار او سھارو

شي او ته  ورو  ورته  غږ کړې  چې  پالنکيه  نا وخته  شو را پاڅٻږه اودس او لمونځ  دې وکړه خو ھغه داسې 

ږ ورته ووايې خو بيا ھم نه دروند ويده وي  چې ستاغږ په غوږو نه ورننوزي اخٻر مجبورٻږې چې په لوړ غ

اوري وروسته بياورجګ شې ورويې وښوروې خو ھغه ھيڅ نه خبريږي اخٻر دې زړګی ورته ډک شي يوه ښه 

څپړه ورته سمه کړې سم خړس يې جګ کړې بيانوراپاڅٻږي اودعوه درسره پيل کړي چې ولې دې ووھلم خو ته 
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شه  اودس وکړه نا وخت  دی لمونځ  قضأکيږي ورته ووايې چې څومره نارې مې درته وکړې چې جګ شه جګ 

  خو تا ھيڅ نه اورٻده لمونځ اودس او ورځني کارونه  ټول درڅخه پاتې شول نو ولې به څپړه نه درکوم؟

  . بس زما دا ترخې ليکنې حامدکرزي ته پورتنی مثال لري که نه نوره خوکومه دښمني ورسره نه لرم  

کې  ولس خپل زړه کرزي ته ورکړ  ماد ولس لپاره دکرزي مالتړ کاوه ھيله  کله چې دولسمشري  په لمړيوټولټاکنو

مې وه چې حامدکرزی به دولس ارمانونه پوره اوھيوادبه  ھوسا اوبسيا کړي خو په لنډه موده کې وليدل شوه چې 

  .دسيسه  خورا لويه  او کرزی  ھسې د ولس  دغولونې لپاره را مخ ته شوی دی 

په  ناڅاپي  ډول  دستار سيرت  عوضيدل په  حامد کرزي اوبيا تر نن ورځې  په دې د بن  په کنفرانس کې  

کورسۍ دپاته کٻدولپاره دکرزي  ډول  ډول عوام فرٻبي ددې سبب  شوه چې زماپه شان نورخلګ  ھم کرزي  ته 

  .ترخې ترخې ليکنې وکړي 

ه ودونو،ھديرو ولسي ځايونو او کليو لس کاله کيږي  چې زموږ  ولس  دظالمانو په لمبو کې سوځي ھر ځل چې  پ

بانډوبموري  شوې کرزي يوڅوڅاڅکي اوښکې په رياکارانه ډول سره  تويه کړې  دي  ھيئت  يې تعين کړی،سوله  

  . ظاھرأ بښنه غوښتې يا نه  خو وروسته له يو دوو ورځو څخه يې زموږ وګړي ھغومره نور وژلې دي ؟؟ساتو

 روانه ده جنازې په جنازو پسې ځي ھيئت په ھيتونو پسې روان وي  تر څو داسلسله  په دالسوکلونوکې ھمداسې

سره سر  وخوري اونور يو پښتون  ) ؟؟ساري (چې دبدبخت  پښتون  وروستی  په  درانه  خوب ويده کس  ھم له 

  .ھم  پاته نه شي 

  !درنو خويندو او وروڼو

و ټولو وروڼوقومونو درناوی کوم  او راته ګران  دي زه پښتون يم اوپه دې  وياړم  چې پښتون يم خونه يوازي دخپل

  .بلکې دنړۍ په مخ  دھر انسان  درناوی ھم په  ځان  فرض ګڼم 

 زه  دچاله مذھب سره کارنه لرم  دټولو مذھبونو الر په  ھغه يو لوی  خالق  ورغلې ده خوله بده مرغه چې دھغه 

  .مذھبونو،ګوندونواو نورو ډول  ډول جوړښتونو په سر  سره وژني لوی خالق مخلوق  يو او بل  د 

زما په سر کې  د رنګ،  پوست  سيمې او ژبې  په  وړاندې  ھيڅ کرکه وجود نه لري زه  داټوله نړۍ خپل کور 

  .ګڼم او په دې کورکې  دھر ورور او خور په مړينه،بدې ورځې او ھر ډول ناخوالو سخت خپه کٻږم 

 کې چې څوک ناځواني ،جفاکاري،غولونې،سل ډوله نور فرٻبونه او دسيسې جوړوي ما په غوسه پدې  ټوله نړۍ

  .کوي 

زه چې  په حامدکرزي  نيوکه کوم  داددې مانانه لري  چې زه کومه  دښمني  ورسره لرم  بلکې  قھرمې  په  دې  

رګوکې خاورې وراچوي ھغه راځي چې ھغه د دې  درنې چوکۍ  وړتيا نه لري  ھغه  ھره شٻبه  د ولس په ست

  ) .پھلوان  زنده خوش است( دھيواد دسبا ھيڅ  پروا نه  لري  يوازې 

تاسې وګورئ  چې  وړمه ورځ  يې  د يو بٻګناه کنړي  ټپي ماشوم  په  رياکارانه  ښکولولوسره خلګ وغولول او 

  :دا پرون  پرون  دکندز د ځانمرګې پٻښې په اړوند کرزی وايي چې 

ن د خلکو د دښمنانو دا ډول وحشي تروريستي بريدونه به ھيڅکله ھم د ھٻواد د امنيتي د افغانستا”

ځواکونو او په امنيتي ځواکونوکې د افغان ځوانانو د شموليت روحيه کمزورې نه کړي،بلکې د خپلو 

ی خلکو د امنيت د ساتنې او د تروريستانو د ځپلو په الره کې به ددې ھٻواد د ځوانانو ھوډ ال پياوړ

  “کړي
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  !عزيزانــــــــــــــــو

اوس نو تاسو پخپله  فکر وکړئ  چې  آيا په  داسې دردوونکو شٻبو کې يوولسمشر  يوازې  ھمدومره بايدووايي   

  لکه حامد کرزي چې  وويل او که  څه  نور ھم  وکړي ؟

  :پکه دا دې ال بله سپکه 

الي  کې دناټوالوتکوبياپنځه کسان ووژل خبرپه الندې ھمدا لحظه  خبر را ورسٻد چې د کونړغازي  آباد په ولسو

  :ډول دی 

 يت کې پنځه وسله وال وژل شويالکونړ و: ناټو

يت د غازي اباد په ولسوالۍ کې د پنځه تنو وسله والو د وژل کيدو خبر الد ناټو د نن ورځې په خبرپاڼه کې، د کونړ و

  .سمبال وو او د ناټو په ھوايي بمباريو کې وژل شوي ديخبر زياتوي، چې دغه کسان په سپکو وسلو . ورکړل شوی دی

څو اوونۍ د مخه ھم په ھمدې سيمه کې د وسله والو د وژلو رٻپوټونه ورکړل شوي وو، خو وروسته څرګنده شوه ، چې 

  . تنه ملکي خلک وژل شوي دي٧٣يت کې الپه کونړي و

يت کې د خپل الورځ مخکې ولسمشر کرزي  په دغه ود دې ورستيو عملياتو رٻپوټ په داسې مھال ورکول کيږي، چې يوه 

اوس خو داسې مالوميږي، چې له ښاغلي کرزي څخه . سفر په لړ کې د بھرنيو ځواکونو د عملياتو د بندولو خبره کړې وه

  .ھم خوار مال جوړ شوی

  سپينتمان

  .دا خبر دروحي ويبپاڼې ته را رسٻدلی و

  .رزي راڅرخي را به شو خپلو خبرو ته چې ھغه ھم په حامد ک

دحامد کرزي  تر ټولولوی جرم دا دی چې دجنايتکارانو مرستيالي يې کړې دا ډول کړنه دحقوقي نورمونو خالف 

  .عمل دی چې دقانون  په  ځانګړو مواداتو سزأ ليدالی شي 

که په يوه جرمي پٻښه کې بې له متھمله درۍ نورې مقابلې څٻرې وګورو چې ھغه عبارت له مجرم ، جرمي 

کار دريم  ھغه  څوک چې نه مجرم  دی  او نه  يې له مجرم  سره مرسته کړې  خودجرمي صحنې  ټول  ھم

جريان  يې  په  خپلو سترګو ليد بيا ھم خاموش پاته  و نه  پخپله الس په کار شو او نه يې کوم بل چا ته  غږ  ور 

  .وکړ

لو سخته  سزأ ويني خوکله ناکله دجرمي پٻښې دا پورتني  درۍ  واړه کسان  ځانګړې سزاوي  ويني  مجرم له  ټو

د مرستيال رول دومره لوی وي چې دھغه په ھمکاري سره مجرم  ھغه  څه  ترالسه کړي  چې پخوا يې په پام کې 

  .ھم نه و خو مرستيال  په اګاھانه  ډول داسې زمينه ورته برابره کړي 

  .يږي  مانا زياته سزأ ويني   په پورتني صورت کې له مجرم څخه ھم دمرستيال پٻټی درند

  !نو زما ګرانو خويندو وروڼو

حامد کرزي  له  مجرمينو او جنګي جنايتکارانو سره  دومره لوړه مرسته  وکړه  چې د ده  سزأ به  له  مجرمينو 

  .څخه لوړه وي  

  :يو لنډ مثال 
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ان ددايمي  حضور لپاره  يې  دلسوکلونوپه  جريان کې راغلو نابللوداسې کرغٻړنې کړنې ترسره کړې چې  دخپل ځ

په لوی  الس  دجګړې ساحه پراخه کړه  په  پښتون مٻشتوسيمو کې يې داسې لمبې بل کړې چې ھم يې پښتون په 

  .پښتون  وواژه او ھم  يې  د ھغو سيمو پښتانه له زده کړو څخه محروم کړل 

ړاندې ځي بلکې پرله پسې پوھنتونونه ھم په  غير پښتون  مٻشتو سيمو کې نه  تنھا چې  ښوونه او روزنه په مخ و

  .پسې پراخيږي 

که دټولو پښتنو له  والياتو څخه  لوړو زده کړو ته بريالي پښتانه وشمٻرل شي نو دجاغوريو دولسوالي په اندازه ھم 

  .نه دي پرٻښودل شوي 

دی چې که دا جريان حامد کرزي  ته  مالوم دی خو قصدأ خاموش دی مانا دجرمي صحني داسې يو ناظر 

  .وغواړي يو څه کوالی شي مانا دجرم مخه نيوالی شي خو له بده مرغه ھمداسې سوکمون بوکمون ناست دی 

دلته به داھر څه اخوا پرٻږدم  رابه شم زموږ  يو شمٻر متعصبو تاجکو، ھزاروو او ازبکو وروڼو ته چې دوی په 

 شول ډاکتران  به شي ، انجنيران او نور او نور دې زيات وياړي چې  د دوی وروڼه  زامن  لوړو زده کړوته تٻر

به شي او دپښتنو په دې  بدې ورځ خوښ دي چې ښه شول چې له تحصيل څخه بې برخې  شي  در په در وګرزي  

  .او واکداري ټوله موږ ته را پاته شي 

  :اوس به نو زه داسې صاف او پاک دغويو شمٻر متعصبو ته ووايم کرزی دې ھم واوري 

ون  محرومول له زده کړوڅخه  سبا تاسو ټولو ته لمبې راوړي ھر څوک چې  په  علم  ملبس نه وي ھغه دھر پښت

  .دھر چا لخوا په  ډٻراسانه  ډول سره  غولٻدای شي 

زموږګاونډيان  زموږ غليمان دي دوی به له ھربې علمه افغان څخه دومره ناوړه ګټه پورته کړي چې نه به  

  .ران ارام  ژوندورڅخه  وکړي او نه دھزاروو او نورودتاجک  ډاکتران او انجني

زما په  نظر  بھترينه  انساني او عادالنه  الر داده  چې  په  لمړي  قدم  کې  له نا امنو والياتوڅخه  ځوانانو ته  

دلوړو زده کړو ښه چانس ورکړ شي لويو ښارونو ته راجزب شي اوورپسې دھرواليت په سھميه فکر وشي دابه 

  .ف تر څنګ  ھم د نورو وروڼوقومونو په خير وي  اوھم  به  د ھيواد دسوکالي سبب شي دانصا

  په درنښت

  

  
  


