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 !؟که ملي محوره سیاست شخص محوره
 

فعاله،  ،ولسمشر حامد کرزی د هوښیار، ځیرکه، چاالکهپخوانی  
د شنې چپن  ښه وینا کوونکي، دوه مخه، تیر ایستونکي، قره قلي،

لرونکي،تیز پلي تلونکي، سترګک وهونکي او تل د زکام لرونکي 
 .ځانګړتیاو سره پېژندل کیږي

هغه عمل او  د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت دوره، د
ست اوښکې او شوخې ټوکې له هیڅ چا هېرې نه وینا دریځ او سیا

 دي.
که څه هم د ښاغلی کرزي ولسمشریزه دوره په ځینو چارو کې د 
پرمختګ له امله ستایل کیږي خو؛په بهرني سیاست، د سولۍ د 
ټینګښت، د دوست او دښمن تر منځ د توپیر نه کولو او د ضد او 

 نقیض دریځ لرلو له امله تر نیوکو الندې وي.
ي کرزی چې په سر کې د امریکا په همکارۍ ولسمشر ښاغل

 شو؛خو په پای کې له امریکا سره وران او په جنګ شو.
په افغانستان کې یې د هر ترهګریز برید مسؤل پاکستان ګڼلو خو؛ د 

ه پاکستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته یې د پخواني لومړي وزیر د مالټر د خپلولو لپاره د پاکستان پ
 قبایلي سیمو د ترهګرو په ځالو د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بریدنو د نواز شریف په څیر نیوکې پیل کړې.

پاکستان ته یې په ځلونو بې ګټې سفرونه وکړل، بیا له دې هیواده مرورو شو خو؛ په دې هیواد د برید په صورت 
 کې یې دا هیواد د افغانستان ښه ملګری وباله.

 د طالبانو جګړه ناروا او کله روا بلله.کله به یې 
کله به یې د دولت مخالفینو ته ورور ویل، د سولۍ غږ به یې پرې کاوه خو؛ کله چې د سولۍ خبرو ته زمینه 

 برابرېده نوعمل یې له وینا سره ډیر توپیر درلود.
ته ورکړخو؛کله چې د جرګې د افغانستان او امریکا تر منځ د امنیتي تړون د السلیک واک یې د لویې جرګې غړو 

 له خپلې خبرې په شا شو. غړو د تړون د السلیک پریکړه وکړه،
د فساد د له منځه وړلو او د قانون د ټینګښت ژمنې یې کولې خو؛ تر هر چار وړاندې ده ته نږدې ډلې او د ده 

 کورنۍ په فساد او قانون ماتونې تورنه ده.
ټولو ته جوته ده چې؛ پخواني ولسمشر کرزي دواکمنۍ په دوره کې هیپوکراسي کوله، د یوې مّسلې په اړه یې 

 څرګندونې یو او عمل بل ډول و.
خپلې واکمنۍ له پای ته رسیدو سره ژمنه کړې وه چې د یو عادي افغان په څېر به په  په هر حال، ښاغلي کرزي د

 به ونه لري. هیواد کې پاتې شي او سیاسي فعالیت
 همدارنګه یې په سر کې د اشرف غني په مشرې له افغان حکومت د پوره مالتړ ژمنه هم کړې وه.

 خو دا ځل یې هم په خپلو خبرو وفا ونه کړه!
 د هیواد دننه او بهر یې سیاسي فعالیتونه پیل کړل.

سیاسي سفرونه کوي. له بهرنیو د هند، چین، روسیې، بریټانیا او جرمني په ګډون ځینو نورو هیوادونو ته یې 
 چارواکو سره ناسته والړه او پټ او ښکاره مالقاتونه روان دي.

همدارنګه له لنډې مودې وروسته یې د حکومت په هر ښه او بد اقدام نیوکې پیل کړې، آن د هیواد په ډېرو سیاسي 
 ګډوډیو او النجو کې هم ښاغلی کرزی ښکیل بلل شوی دی.

 ې پخواني لوبغاړي چلونه هم پخواني دي.په سیاسي ډګر کې د د
 د پخوا په څېر نن هم ښاغلی کرزی ضد او نقیضې څرګندونې او دوه ډولي کوي.
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 تاسې له روسي رسنۍ سره د حامد کرزي له وروستۍ مرکې خبر یاست.
 کرزی په دې مرکه کې ویلي چې روسیه په افغانستان کې روان کړکیچ پای ته ورسوالی شي.

 ې څو کاله وړاندې یې له امریکا مننې کولې، نن د ټولو ناخوالو مسؤله امریکا ګڼي.هماغه کرزی چ
ښکاره ده چې روسیې ته د حامد کرزي نږدې کېدل له امریکا څخه د ده له لرې کېدو سره تړاو لري،خو حامد 

 کرزی ولې دا ډول څرګندونې کوي؟
 آیا هغه سیاسي شعور نه لري؟
 و په وژنو تورنوي او د نا امنیو پړه هم په دې هیواد اچوي.ښاغلی کرزی امریکا د افغانان

کرزی له دې ډول اجنډا سره هڅه کوي د خپلې دورې د ناکامۍ ټوله پړه د نورو په غاړه واچوي؛او ځان له مالمتۍ 
 خالص کړي.

 زه ګومان کوم چې دا به د هوښیار حامد کرزي شعوري پالن شوی عمل وي.
 وي؛ زما په فکر ښاغلی کرزی د تاریخ د تېر ایستلو لړۍ پیل کړې ده. لکه څنګه چې تاریخ ښه قاضي

 هغه نه غواړي چې دی هم د شاه شجاع او د امریکا د الس پوڅي په نوم یاد شي.
د قدرت په اوج او خوند کې هغه د تاریخي قضاوت پرواه ونه کړه خو؛ د واک په پای کې یې د یو اتل او له امریکا 

 ي او جنګېدونکي ولسمشر ډرامه پیل کړه.سره د مخالفت لرونک
او له هغه وخته تر اوسه دا لړۍ دوام لري ترڅو ثابته کړي چې له امریکا اغیزمن نه و، خپلواکه او پیاوړی 
ولسمشر و او له ځبرځواک هیواد سره یې په زغرده مخالفت کاوه.او په دې ډول به د ولس او نورو هیوادونو 

 مالتړهم خپل کړي.
 خوشبینه هم نه دی.ې په افغانستان کې اپوزیسون تل منفي رول لوالی، او د دې نوم پر وړاندې ولس بله دا چ

 که پخوانی ولسمشر غواړي د حکومتي ضد څرګندونو سره به د ولس مالتړ خپل کړي؛نو داسې به ونه شي!
 دا ډول څرکندونې د خلکو په منځ کې منفي انعکاس رامنځته کوي.

 پردي هیوادونه له منځه نه شي وړلی؛ یوازې افغانان دا کار کوالی شي. د افغانستان کړکیچ
 تاسې او نور سیاسیون د ملت جوړونې په برخه کې کار وکړئ!

 روسیې، امریکا او نورو آزموینه ورکړې، طفېلي فکر او هڅې هیڅ ګټه نه لري.
 د یو والي، ملي ګټو،همغږي، زغم او د یو بل منلو لپاره کار وکړئ!

 له خپلې خاورې او د هیواد والو تر منځ د مینې او صمیمت د زیاتوالي لپاره کار وکړئ!
 د سولۍ د ټینګښت، امنیت، د فساد، جنایتونو او د قانون د حاکمیت لپاره کار وکړئ!

 افغانستان کې ډېرې نیمګړې چارې شته چې حل یې یوازې صداقت او رښتینولي ته اړتیا لري.
زي له السه د چوپړ فرصتونه وتلي دي؛ چانس هر وار یاري نه کوي بیا به داسې موقعې تر د پخواني ولسمشر کر

 السه نه کړي.
 په تېزې، رندۍ، ضد او نقیض سیاست تاریخ نه بدلیږي.

افغانان ډېر مهربانه او پاک زړه لرونکي دي؛ صداقت خپل کړئ! ښې او ګټورې چارې وکړئ له مشرئ مو د ملت 
 کار واخلئ کیدای شي د رښتینولي له امله وبخښل شئ او تاریخ کې نېک نوم خپل کړئ.جوړونې په برخه کې 

 
 پای
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