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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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جمشید غزنیوال

د حامد کرزي وراسته شوي پیاز
پالر مې کور ته یو زوړ کتاب نه پوهېږم د چا له کوره راوړی و ،چې د غوړو د کاغذ ورکړې دوتنه مې یې واړوله،
لغړې د مال نصرالدین ټوکې دي .یوه یې د کرزي صاحب تر عادتونو پورې را یاده شوه .تر ټوکې له مخه به یوه
یادونه وکړم ،هغه دا چې د ځینو خلکو السونه تور سپي څټلي وي چې چا ته زړه ونیسي ،ورته وایي چې نه دا سږی
دی.
کرزی صاحب چې د پخوانۍ دورې څېره ده ،په همداسې احسان فراموشیو ډېر اوړي .د کوم جهادي رهبر په یادغونډه
کې یې یو چا همداسې زړه په سږي تعبیر کړ او مخامخ یې پالر و نیکه په الس ورکړل ،لکن کرزي صاحب ته له
خپل فطرته تېرېدل ممکنه چاره نه ده ،له زړه مجبور دی او په خپله دوره کې یې هم هغه څه وکړل چې شېبه وروسته
به پخپله هم پورې حیران و او یاران به یې هم په دوه کې نښتي وو چې اوس دغه پر ته کوم وزر ورکړي.
مال نصرالدین ته چا وویل چې مال صاحب هغه دی د وریجو ډک غوری یې تېر کړ!
مال ور غبرګه کړه؛ نو زما یې څه؟
ویل یې ستاسې کره یې یووړ! ویل ،نو ستا یې څه؟
کرزی صاحب دې یې نه وړي ،نه دې یې راوړي ،کله پر نورو د همداسې غوریو زېري کوي او کله چې بیا په خپل
رنګ کې کوټ شي ،رټ ځواب ته ګونډه ماته کړي.
کرزي صاحب څه موده وړاندې د نظام پر وړاندې د داسې جوړ شوي ایتالف مالتړ اعالن کړ چې هغه د چا خبره ،د
کرزي صاحب د وقار په مال کې یې تړ ور وکړ .کرزي صاحب د ایتالف په حواله لیکلي وو چې «د افغانستان
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د لوی ملي ائتالف له اهدافو څخه چې د مختلفو سیاسي ګوندونو ،ولسي
شوراګانو ،مدني ټولنو او د بېالبېلو والیاتو د نمایندگانو په ګډون جوړ شوی او د افغانانو ترمنځ د اتحاد او اتفاق د
تقویت او په هېواد کې د شفافو او عادالنه انتخاباتو د ترسره کېدو هڅه کوي ،خپل کلک مالتړ اعالنوي.
حامد کرزی هیله څرګندوي چې د افغانستان ټول خلک د دغه شان مشترکو هڅو له الرې په هېواد کې د پردیو الس
وهنو او د افغانانو ترمنځ د نفاق اور ته د لمن وهلو مخه ونیسې او د دې باعث شي چې د افغانانو ملي یووالی او ملي
حاکمیت ال ټینګ ،ولسواکي تقویت  ،په هېواد کې سوله تامین او د شفافو ،عادالنه او سرتاسري ټاکنو لپاره زمینه
برابره شي».
اوس پوښتنه دا ده چې ټاکنې له ایتالفه پرته نه کېږي او که څنګه؟ دویم دا چې ولس په دغه ایتالف کې له را ټولو
څېرو څه ډول خاطرې لري؟ ایا ټاکنې په دوی منظمې شي او که له دوی وساتلې شي؟
د نورې نړۍ سیاستوال چې کله خپله سیاسي دوره تېره کړي ،په دې هڅه کې نه وي چې د خپلې دورې د تېروتنو د
پټولولو لپاره د نظام پښې ووهي .د امریکا کوم رییس جمهور چې کله د واک دوره سر ته ورسوله ،رنګمالي یې پیل
کړه .د امریکا په ټلوېزیوني چینلونو کې اوس د بوش او اوباما څېره ډېره په تکلیف هم نه لیدل کېږي .زموږ کرزی
صاحب ان په افغان ټلوېزیونونو برسېره د نړۍ په رسنیو کې هم له خپلې شنې چپنې سره د هر کور مېلمه وي.
دا شاید بده نه وي او قانوني ممنوعیت هم نهشته چې متقاعد ولسمشران دې له رسمي دورې ور ها خوا هیڅ سیاسي
فعالیت نه کوي ،لکن دا بیا الزمه ده چې خپل سیاستونه تر دوی وروسته د راغلي حکومت په مخالفت کې د نظام له
تقویې سره عیار کړي .د کرزي صاحب د دورې تېروتنې اوس د تاریخ بابونه دي ،که یې دی د اوسني نظام د حیثیت
د داغمنولو په وسیله د پټولو هڅه کوي ،د کعبې په تمه ترکستان ته روان دی.
د کرزي صاحب په دوره کې د مشت نمونه خروار په توګه هغه خبره کافي ده چې ویل یې فساد وکړئ ،خو پیسې
خارج ته مه وړئ.
د نړۍ په هیڅ قاموس کې به د ناقانوني د تشویق او تطبیق په حصه کې د ولسمشر صریح انعطاف او بلکې امر پیدا نه
کړل شي ،مګر کرزي صاحب ډیموکراټیک نظام د خانۍ په دود چالوه .اجمل اند وایي؛
ښایست د دنګو جونو د چیلم په لوګي ورکړي

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د کلي په خانانو کې ناځوانه پاتې شوی
له کرزي صاحب څخه ځوانان په ملي مسایلو کې د ثبات توقع لري ،د ده پر فیسبوکي پاڼه د دغه ایتالف د مالتړ په
ورځ تر زرو ډېرو لوستو کسانو لیکل کړي وو ،ان ځینو ترخه ژبه هم کارولې وه .د دوی ټولو رایه دا وه چې کرزی
صاحب باید له نظام سره اوږه په اوږه د زورورو او ښکرورو د مهارولو چارې ته د ویاړ وظیفه ووایي ،مګر
برعکس دی معموالً د حکومت په مقابل سنګر کې په ډزو اخته وي ،د حکومت د نقد پر ځای د نظام د حقد ګټې ته
ناست دی.
د کرزي صاحب کور د توطیو او رسنیو د انحصار لپاره د تګالرو د جوړولو په هډه بدل شوی ،کرزی صاحب د
داسې مشاورانو له کمي سره مخ دی چې دی د ولس له هغه لیدلوري په اصل شکل خبر کړي چې د ده په اړه یې لري.
د ده د دورې تاریخي او سیاسي تحلیل پر خپل ځای ،لکن دا هر چا ته ثابته ده چې کرزي صاحب د ځان په اړه د
تاریخ د من في قضاوت له وېرې نورو تېروتنو ته الس واچاوه .کرزي صاحب طالب ته له ورور ویلو ان له امریکا
سره وچ په وچ د تړون تر فسخې ټول متناقض سیاستونه مخ ته یووړل او کابو پر هره فیصله یې د تجدید نظر ارمان
کړی دی .مثالً طالب ته به یې په عاطفي شوي حالت کې ورور ووایه ،مګر د قطر په دفتر کې یې د هغوی بیرغ په
ډېر غضب ځمکې ته را وغورځاوه .د ده په دوره کې د امریکا د  B52طیارو په وسیله ملکي تلفاتو کرزی د پښتانه د
کور پر سر د ټکې په شان معرفي کړی و.
کرزي صاحب ته په وروستیو کې ځان د هغه اوبووړي په څېر ښکاره شو چې د را کښولو څوک یې نه وي او هر
اغزي بوټي ته الس اچوي.
د کرزي صاحب تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د ټولو د خوشالولو هڅه کوي ،له دغسې کسانو متاسفانه اخېر ټول خپه
کېږي.
کرزي صاحب ته د ملت د بابا «اعلیحضرت ظاهر شاه خان» تجربه پر وړاندې پرته ده ،خو داسې ښکاري چې دی
له هغې نسخې د استفادې اراده نه لري .د ملت بابا د ملت لپاره د ځان پر وړاندې په ډېرو لویو مسالو کې خاموش پاتې
شو .داود کودتا پرې وکړه ،خو ده د هېوادني پت د ساتلو له مخې هیڅ و نه ویل .تر پایه د خپل وقار د خاموش غره پر
سر د خیر له یوې نیمې مشورې سره پاتې شو.
د عمر په وروستیو شپو کې چې وطن ته را وګرځېد ،یو عالم هیلې یې مخ ته غونډې شوې ،ټولو د وطن کیږدۍ د
یوازېنۍ مراندې په نظر ور وکتل .بابا د خیر مشورې ورکړې ،مګر چې شخصیتي خال یې یا نه درلوده ،یا یې له
نامناسبو الرو څخه نه اشباع کوله ،د یوه عظیم انسان په توګه تر اخېره د ملت په زړه او د تاریخ په حافظه کې سالمت
پاتې شو .کرزي ته یې مشورې هم ورکړې ،خو کرزي صاحب دا مشورې په یوه غوږ واورېدې او په بل غوږ یې د
باد په مخه ورکړې.
د سیاست په مارکېټ کې کرزي صاحب داسې پیاز بازار ته را ایستلي چې ټول وراسته دي ،نه د ژېړي ناروغي
ورسره ښه کېږي ،ن ه دېګ ته ور لوېږي او نه له بویه طاقت ورته کېږي او که په مشتري پسې منډې وهي هم یې
څوک خریدار نهشته .کرزی صاحب د جنس په بدلون اړ دی.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

