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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۱۰/۰۱ آصفي خوشحال

 

 عبرت نورو د سپکاوی؛ کرزي د
 

تیره ورځ د لویې جرګې په خیمه کې د جمعیت اسالمي ګوند د پخواني رهبر برهان الدین رباني تلین غونډه کې د 
هغه مهال ګډه وډه شوه چې پخواني جهادي مشر پخواني ولسمشر حامد کرزي پالن شوی سپکاوی وشو. غونډه 

عبدالرب رسول سیاف هڅه وکړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارورکوونکي غلي کړي خو بریالی 
نه شو. د غونډې په پیل کې هم د کرزي خالف شعارونه واورېدل شول خو کله چې پخوانی ولسمشر ستېج ته پورته 

یاته شوه. شعار ورکوونکو د کرزي د وینا د اخاللولو هڅه وکړه خو کرزي په پوره شو شعارونه او ګډودي ال ز
حوصله او سالم سیاست ځواب ورکړ. کرزي هغه شخص په خپل غیږ کې د مینې په دود ونیوه چې پر نوموړي یې 

تره ماتې د مرګ شعارونه ورکول او هغه هم ترې بښنه وغوښتله. کرزي په دغې کار سره له یوې خوا دښمن ته س
ورکړه او د خپلې لویې او سیاسي حوصلې ښکارندویې یې وکړه او له بلې خوا یې خلکو ته وښوده چې بهرني 

 السونه افغانان د افغانانو پر ضد کاروي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دغې تلین کې د مشرانو او سیاسي رهبرانو سپکاوی کیږي بلکې تیر کال هم د پخواني 

صاحب مجددي سپکاوی وشو او وینا ته پرینښودل شو او سږ کال د پخواني ولسمشر حامد جهادي مشر حضرت 
کرزي سپکاوی وشو. که څه هم کرزي د نوموړي سپکاوی د بیان ازادي او د دښمن پالن شوې دسیسه وبلله خو 

 بق ورکولی شي؟پوښتنه دا ده چې په داسې غونډو کې د ملي مشرانو او رهبرانو سپکاوی ولس او رهبرانو ته څه س
 

 رهبرانو ته عبرت
په یاده غونډه کې کرزي ته سپکاوي کوونکي هماغه لنډغران او بې فرهنګه خلک و چې همدې کرزي په خپله  

دیارلس کلنه دوره کې د واک پر ګډۍ کینول، نظامي رتبې یې پرې لیالم کړې، او د لمانځلو ورځې یې ورته 
دي چې همدې کرزي یې د هر غل او ډاکو په نومو ورته څلور الرې، ځانګړې کړې او همداشان دوی هماغه کسان 

چوکونه او د زده کړې مرکزونه ونومول. خو نتیجه یې دا شوه لکه د لړم بچیانو په شان راپاڅیدل او بیرته یې پر 
 همدې کرزي خوله ولګوله. دوی کرزي ته وښودله چې نیکي یې له احسان هیروونکو سره کړې ده. 

 
اوی نورو رهبرانو او په ځانګړي توګه ولسمشر غني ته عبرت دی چې باید د کرزي په پل ، پل د کرزي سپک

کینږدي او هغو ډلو ته امتیازات ورنکړي چې سبا یې پر سر د ملنګ ډانګ جوړیږي. ولسمشر غني باید په دې پوه 
 له په سیاسي سوک سمه شي. شي چې د زورورو خولې په امتیاز او واک ورکولو نه بندیږي او باید سیاسي کږه خو

 
ولسمشر باید سر له ننه له دغو لنډغرانو څخه د نظام تصفیه او چاڼ شروع کړي او پرینږدي چې لکه په لندن کې د 

ته د وینا پر مهال چې یې سپکاو وشو؛ خدای مکړه سبا یې په بله غونډه کې « سلطنتي متحدو خدماتو انستیتوت»
 ورته پیښه رامنځته شي.

 

 رتولس ته عب
بیا هم وایم چې د تیرې ورځې په غونډه کې د کرزي سپکاوی؛ مشرانو ته د سپکاوي لومړۍ بیلګه نه ده بلکې له دې 
وړاندې تیر کال هم په همدې تلین او په همدې خیمه کې د پخواني جهادي مشر حضرت صاحب سپکاوی وشو، له 

شپې پر مهال د همدغو لنډغرانو لخوا د ولسمشر هغې وړاندې د ټاکنیزو کمپانیونو پر مهال په همدې خیمه کې د 
سلطنتي »کرزي انځور څیرې او تر پښو الندې شو، او همداشان د روان کال په غوایې میاشت کې په لندن کې د 

ته د ولسمشر غني وینا اخالل شوه او سپکاوی یې وشو. په دغو ټولو پیښو کې د ځینو « متحدو خدماتو انستیتوت
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بهرنیو کړیو الس و چې غوښتل یې د افغانانو په الس د افغانانو سپکاوی وکړي. ولس باید پوه ځانګړو کورنیو او 
شي چې دښمن په هره جامه کې هڅه کوي چې د دوی له سپیڅلو احساساتو ګټه واخلي او د افغانانو تر منځ د نفاق 

وی په خپلو السونو د دوی خپلې ورشیندي. ولس باید پخپله د دښمانانو دسیسې شنډې کړي او پرینږدي چې د د راو
پښې په تبر ووهي. ولس باید هوښیار واوسیږي چې دښمن یې د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان د تاریخي ویاړونو 

 او ارزښتونو پر ضد ونه کاروي.
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