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 Political سياسی

  

  بسمل

 ٢٠١١ جون ٢٦

   

  حامد کرزی دسولې اوثبات لوی دښمن ګڼل کيږي

  

  

 !درنو لوستونکو

 .سالمونه او درناوی مې ومنئ 

  :نننۍ ليکنه مې له لسوپوښتنو او ځوابونوسره يو ځای ستاسودرانه حضورته  وړاندې کوم 

   ــ ولې او دڅه لپاره  درۍ نيمې لسيزې مخکې لويدځوالوافغان اسالمپال حمايه کول؟١

  ــ لويديځوالو ولې او دڅه لپاره دافغان اسالمپالو ګوندونو ديووالي لپاره کار ونه  کړ؟ ٢

   ــ دروس له اشغال څخه وروسته ولې امريکا دسټنګر راکټونو په  راټولولو پيل وکړ؟٣

   ــ  ولې  او دڅه لپاره روسانو دکارمل اومسعود په  وسيله دملګروملتونودسولې پالن سبوتاژ کړ؟۴

  بری بولئ ؟) مجاھدينو(آيا دياد سبوتاژ انجام  تاسو د ــ ۵

   ــ ملګروملتونو دانساني اواخالقي وجيبې له مخې ولې دخپل پالن  ددفاع لپاره ھغه وخت  مداخله ونه کړه؟۶

  ــ له چوکۍ سره دمجددي مينه اوورپسې  په چوکۍ درباني سريښٻدل له اسالم اوافغان ولس سره جفانه ګڼئ ؟٧

دنويمې لسٻزې په خپل مينځي جګړو او يا په بل عبارت  زموږ دملي يووالي په ماتولو کې لويدځوال  پړه  ــ آيا٨ 

  نه بولئ ؟

ــ که لويدځوال  واقعأ دافغانستان دوستان وای نو په ياده لسيزه کې يې ولې داسالمي کنفرانس غړي دې ته  اړ نه ٩

  يږي ؟ايستل، چې افغانستان  ته بې پرې اسالمي پوځيان ول

   ــ آيا تاسودا اوسنی ناورين دطالبانو په دوره کې له طالبانوسره ددوه مخيتوب  المل نه بولئ ؟١٠
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د پورتنيو پوښتنو ځواب له ھر با احساس او ھيوادپال  افغان سره  شته دپورتنيو پوښتنوپٻښې به  د افغانستان په 

  .تاريخ کې تر ټولو تورې اوځورونکې پاڼې ونيسي 

  : لنډ ډول سره دھرې پوښتنې په اړوند دحامد کرزي بې تفاوتي يا عمدي کړنې تاسو ته وڅٻړم اوس به په

حامد کرزی  دلويديځوالو په  موخو ال له ھمھغه  اوله  پوھٻده او دا يې درک کوله، چې لويديځوال  ددې  لپاره ــ  

  ډول  کار ور څخه واخلي خو د دې   افغان  اسالمپال  نازوي، څو خپل  ھدف  ته  درسٻدو لپاره  د وسيلې  په

  .درک باوجود حامد کرزي  پخپله  ځان دلويديځوالو وسيله وګرزاوه 

حامد کرزی  په  دې  ښه  پوھيږي، چې  دافغان  اسالمپالوګوندونو يو له بله بٻل ساتل عينې  پروسه وه لکه دبن ــ 

ټولنيزوخوځښتونوترمينځ  دفاصلې،کره کې او کينې  له محکوم کنفرانس څخه راپه دې خوادمختليفو افغان ګوندونواو

ايجاد چې ګټه يې يوازې نيواکګروته ورسوله  خوله دې ستونځې سره سره حامدکرزي  په شعوري  ډول  دال 

  .نوربحران لپاره په سلھاوو ګوندونو ته دفعاليت مخه ورکړه، چې دا پخپله  د ولس پاشنې پروسه بلالی شو

منظمې ستراتيژي له مخې  دافغانستان او سيمې اشغال په پالن کې  درلوددخپلوالوتکو  داچې امريکادخپلې ــ 

دساتنې په منظور يې  سټنګر راکټونه  د ډٻرو  ډالرو په بدل کې  راټول کړل  دلته  دموضوع  تړاو له  ملي 

يت  دوره تر ځانګړو حاکميت سره دی  چې بايد حامد کرزي  دافغانستان  ملي حاکميت  دساتنې  په  موخه  دمکلف

شرايطو الندې  رامينځ  ته کړې  وای،  رښتينی ملي اردو اوملي پوليس يې  په  پښو درولي او په  اړينو وسلو او 

وسايطو سمبال  کړي وای  خوحامد کرزي  په  شعوري  ډول  جنايتکارې قومي ملٻشې د ملی  اردو او ملي  

  .حمدي لخوا فاشستي مقررۍ  ددې  خبرې  ژوندی  ثبوت  دی پوليسو په نوم ونومولې دکورنيو چارو وزير م

 د روسانو په  دستورد ببرک کارمل اومسعودلخوا د ملګروملتونو د سولې  پالن  سبوتاژول  له  افغانانوڅخه د ــ

  .غچ  اخيستلو او افغانستان  دالنورې تباھي په منظور و 

 اوس ھم  په  ډول  ډول  فورمونوسره  تکراريږي  پورتني سبوتاژته ورته لوبې دنظاردکبرجنې  شورالخوا

خوحامد کرزی  يې نه  يوازې  مخه  نه نيسي بلکې  دولس په سترګوکې النورې  خاورې  ھم  ورشيندي له 

وسلوال  مقاومت سره  دسولې  په  اړوند د غبرګ عبدهللا  او امرهللا ناصالح   د وروستي  طفالنه   غبرګون   په 

  .دکرزي بې تفاوتي  ددې يوبل ثبوت دی مقابل کې  

 پوښتنې پورې ځواب  روښان اوتفصيل يې اړين نه ګڼم يوازې دومره ليکم، چې دذکرشوو نھمېنه ترپنځمې  له ــ

ته سترزيان ورسٻد ترټولو بدخويې الدا، چې حامدکرزي  ) مورال(پوښتنودپٻښو په رامينځ  ته کٻدوکې اخالقو

 له خبرتيااودشمالي جنايتکارې  ټلوالې له  ټول وژنو او بداخالقيوسره  سره ټول  دنويمې لسيزې  د تورې ماضي

اخالقي  موازين  تر  پښوالندې  او د ملي  يووالي لوی  دښمن  برھان الدين  رباني  يې له  پخوانۍ  بدې   او 

 يې درمې ساتلوته تورې سابقې سره سره دسولې عالي شورا؟؟ درئيس په توګه وټاکه داپه دې  مانا،چې لٻوه

  ؟حامد کرزی دسولې اوثبات لوی دښمن ګڼل کيږيراووست  له  دې  ثابته  شوه، چې  

  دلسمې  پوښتنې ځواب اوتړاو له ننني ناورين سره پوره اړخ  لګوي،که يادمو وي  دطالبانو په دوره کې له يوې ــ

ان  او پاکستان لخوا مرستې  ورته  را روانې  وې  خوالويديځوالوپه طالبانو بنديزونه لګول  له بلې خوابيا دترکمنست

په  يادومملکتونو لويديځوالوځکه  عمدأ غرض نه کاوه، چې  طالبان يوڅه موده نور ھم وپايږي  څوامريکا په 

  .افغانستان يرغل اوزموږ دبډايې سيمې اشغال  ته چل جوړ کړي 

په رسميت نه پٻژندل خو عبدالحکيم مجاھديې بيا  په  ھغه وخت کې خوعجيبه ال دا وه، چې لويديځوالوطالبان 

  .دملګرو ملتونو په سازمان کې دطالبانوداستازي په توګه منلی و
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امريکا  په عين  وخت کې  دطالبانو د پارولو او د نړيوالو په  ذھن کې د ټکولو په  موخه له  ھرې وسيلې څخه 

  :ه دريادوم کار اخيست  دبٻلګې  په  توګه دمٻرمن بونينو سفر کابل ت

کله  چې دا اغلې کابل  ته  سرلوڅه ورغله نوله  ديپلوماسي محرمو طالبانوھغه  د پوليسو لمړۍ  حوزې  ته  بوتله  

ھلته لويديځوالو تلويزيوني کامرې  پسې سمې کړې وې اوسر په سر يې داجريان لوديځ  ته را استاوه طالبان  په  

 دی  ھدف  يوازې  او يوازې  په  نړيوال  ذھنيت کې دطالبانو په دې نه وو خبر چې ددې لوبې نه  ھدف  څه 

وړاندې کرکه وه که نه مٻرمن بونينو خو ښه  پوھٻده، چې کوم  ھيواد ته  ځم او ددې ھيواد رسومو ته بايد درناوی 

  .وکړم 

  !درنو خويندو او وروڼو

  وضع کړی،  چې بايد مٻرمنې پړونی ونه ھمدااوس مې ذھن  ته  دفرانسويانو افراط  راغی دوی  يو داسې  قانون

کاروي ګڼ  شمٻر مسلمانې مٻرمنې خو يې جريمه ھم کړې خو طالبانو بيا برعکس برخورد درلود ما په مخکينۍ 

ھم  دطالبانويوشمٻرخودسريوته اشاره کړې وه ) افغانستان قطعأ خپلواک ھيواد نه دی(ليکنه کې چې سرليک يې 

لوھم  په لوی الس طالبان  راپارول ھم  يې  دپارونې دانجام خورامنفي انځورونه يوځل بياوايم، چې لويديځوا

  .نړيوالوته  رسول  تر ځومخکې له مخکې دطالبانو په وړاندې  د ټولې نړۍ  ذھن  تورکړي 

ي نن، چې امريکا له طالبانوسره مخامخ  خبرې کوي له  حقوقي اړخه  داپه  دې مانا، چې طالبان  دپٻژندنې په لمړ

پړاو رسمأ ورننوتل يا په بل عبارت  دکابل ګوډاګۍ اداره په  ضمني  ډول دنابودي  لمړنۍ کندې  ته  له خيره  

  .سره ورولوٻده 

زما جدي  ھيله او غوښتنه  له وسلوال  مقاومت  څخه  داده، چې که  په  رښتيادھيوادداستقالل،ګران افغانستان  

 جنګٻږي نودسياسي قدرت  په الس ته ورتلوسره دې له ديپلوماسي څخه دپاکې خاورې تماميت اوپاکوعقايدولپاره

  :ھم کار واخلي ھغه متل دی وايي 

کونډې  وٻيل، چې که  دا ځل  يې  ودولم  ينکی مې  ښه زده کړی نوګرانو په وينو لړلو او څورٻدلو افغانانو ھيواد 

  .و پردي  په درد خوري او نه  پردۍ پوځي اډې او استقالل مو خپل کړی او دملي ګټو لپاره سم ينکی وکړئ  نه م

 :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

حامد کرزی  ځکه  دسولې اوثبات لوی  دښمن ګڼل کيږي، چې د ثبات  او سولې  په  صورت کې بايد دی له قدرته 

وند به زما راتلونکې ليکنې ګوښه شي کله، چې له قدرته ګوښه شونوبيادده ژوند سخت په خطر کې دی په دې اړ

 .تاسو ته په مستند ډول قناعت درکړي 

  

  

  


