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 ۴۱/۷۰/۲۷۴۲                           سرتور ملنګ

 د کرزی صاحب نوی وعدی!

تیره شپه می په خبرونو کی ولیدل چی کرزی صاحب د فساد سره د مبارزی په برخه کی ډیری جدی خبری و کړی او 

پام کی نیولی او همدا نن به یی امضا کړی او اړوندو ټکی په  ۴۱ویی ویل چی د فساد سره د مبارزی په برخه کی ئی

ادارو ته به ئی د فساد سره د مبارزی په موخه واستوی هغه و نه ویل چی په څه ډول او څرنګه غواړی د فساد سره 

مبارزه وکړی. کرزی صاحب زیاته کړه چی دولت د پیسو د پیدا کولو ځای نه ده بلکه دولت خلکو ته د خدمت ځای 

زی صاحب په همدی کنفرانس کی د مال عمر نه و غوښتل چی  هغه وسله چی نورو ورته د وطن د ورانولو ده. کر

خاباتو لپاره ورکړی په ځمکه کیږدی او خپل وطن ته راشی  حزب جوړ کړی او  په انتخاباتو کی برخه واخلی اود انت

 .له الری قدرت تر السه کړی

موږ دعا کوو چی خدای پاک دی هغه ته قدرت ورکړی تر څوپه  د کرزی صاحب خبری ټولی  ښی خبری وی او

. ولی ښی خبری خو هر څوک  کوالی شی مهمه داده او د قانون حاکمیت را منځ ته شی هیواد کی د فساد مخه ونیسی

چی هغه عملی شی .کرزی صاحب په هره غونډه کی د فساد سره د مبارزی خبری کړی او هر و خت یی خلکو ته و 

کړی  چی هغه به د فساد سره په کلکه مبارزه کوی اود دی کار لپاره ئی د فساد سره د مبارزی په نامه یوه عدی ور

مستقله اداره هم جوړه کړی ده ولی آیا د غی اداری څومره د فساد په کمولو کی کومک کړی او څومره یی فساد له 

صاحب خلکو  ته د دوه ځله انتخاباتو کی کرزی افغان ولس شاهد ده چی په  .نځه وړی هیڅوک یی جواب نشی ویالیم

، کار د اهل ته سپارلو وعدی ورکړی آیا تر اوسه د دی وعدو څخه ، خلکو ته د  ښه خدمت کولوښی اداری جوړولو

 کومه و عده عملی شوی ده چی اوس افغان ولس باور وکړی چی دا ځل به کرزی صاحب په رښتیا د فساد مخه 

مخه نیول او دسالمی اداری رامنځ ته کول اوس د کرزی صاحب له توان او قدرت نه پورته دی  . اصالٌ  د فسادونیسی

. فساد د کرزی صاحب  او ټیټ پړو چارواکو په وس کی ده ځکه فساد  خو عا دی خلک نکوی او نه د عادی خلکو

دولت کی موجود وی د ټول لوړ پوړی جارواکی کوی نو  تر څو چی دا لوړ پوړی چارواکی د کرزی په شمول په 

، قاض القضات، لوی ، وزیرانړی اویا کوالی شی چی خپل معاونینفساد مخه څوک نشی نیوالی .آیا کرزی غوا

، والیان وکیالن اونور له دندو ګوښه کړی چی د فساد مخه و نیسی، آیا کرزی صاحب ویالی شی چی د پورته الڅارنو

یل نه ده ؟ آیا داسی یوه اداره خلکو ته معرفی کوالی شی چی هغه په فساد ذکر شوی کسانو څخه کوم یو په فساد کی دخ

، پولیس ، څارنوالید فساد سره مبارزه وکړی لکه قضا کی دخیله نه وی ؟ هغه اورګانونه چی په لومړی درجه کی باید

کړی چی د کوم یوه غریب  او د فساد سره د مبارزی اداره  دا ټول په فساد کی دخیل دی یو ځل دی له خلکو پو ښتنه و

؟ آیا لوی څارنوالی او قضا به لس نفره بی واسطی خلکو ته و نونو کی بی له رشوته خالص شوی دهکار په همدی ارګا

شی چی په آ ړوندو ادارو کی یی کار بی له رشوته خالص شوی وی؟ په وزارت داخله کی آیا داسی یوه اداره شته چی 

له عادی ترافیک او پولیس نه نیولی تر آمنیتی حوزو او لویو ریاستونو  ،شوی وی هلته د چا کار بی رشوته خالص

 .د عدالت منګولو ته و نه سپارل شوپوری ټول په فساد کی دخیل دی. هیڅ یو غټ قاچاقبر او جنایتکار 

وریدل چی په په وار وار مو د څارنوالی او د فساد سره د مبارزی اداری نه د ځینو لوړ پړو چارواکو نومونه وا

میلیونونو ډالرو اختالس تورن دی ولی هیڅ یو هم چا و نه نیول. ګر چی په ټول دولت کی هیڅ یوه ادراه هم نشته چی 

په فساد ککړه نه وی او هیڅ یو لوړ پوړی چارواکی هم نشته چی هغه دخلکو په خدمت کی وی ولی بیا هم  څینی 

، اسمعیل خان، د سردار کړی دی لکه د ترانسپورت پخوانی وزیر کسان دوسیی لری اویا هم څارنوالی هغوی متهم

ملیونو ډالرو اختالس د حیرتانو د ګمرک  ۰۷۷ملیونو دالرو اختالص، د کابل بانک د  ۱۲روعتون د  خان  دمحمد داود

علوم دی که چیری د دی ټولو عاملین م  د څلور ملیاردو افغانیو اختالس او د جال اباد د ګمرک د ملیونو افغانیو اختالس

جناب کرزی صاحب په جدی توګه غواړی چی د اختالس رشوت اوچور مخه و نیسی نو باید دغه مجرمین عدالت ته 

وسپاری او د هغو نه دفاع و نکړی نو لومړی دی ټول پورته چارواکی له دندو ګوښه کړی او بیا دی د هغو سره 
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ی  هلته به  بیا خلکو ته یوه امید واری پیدا شی.  دوه شپی حساب و کړی او په خپله دی هم دی ملت ته حساب ورکړ

مخکی می له تلویزیون نه واوریدل چی په تیر کال کی د میدان هوایی له الری څلور ملیارده ډالر بهر ته انتقال شوی 

ه او په عوض کی یی یوازی سل ملیونه ډالر داخل ته راوړل شوی دی نو د دومره لوړی کچی فساد سره به څرنګ

 کرزی مبارزه وکړی او آیا هغه د دی توان هم لری چی مبارزه وکړی؟

د هر منفی پدیدی د له منځه وړلو لپاره الزمه ده چی د هغی عوامل و ځیړل شی او هغه له منځه یوړل شی دلته د فساد 

ی او نورو لوړ عوامل همدغه لوړ پوړی چارواکی او د قانون نه تطبیقول دی  که چیری کرزی صاحب او د هغه کابین

پوړو چارواکو غوشتالی چی د فساد سره مبارزه و کړی نو ولی یی پخوا  نه کوله خو لکه ما چی مخکی وویل اوس د 

کرزی صاحب له توان او قدرت نه پورته ده. کرزی صاحب په تیرو لسو کلونو کی د دی لپاره چی د قدرت نه لری 

څو نفرو تر ګټو قربان کړی دی نو اوس هم طمع نشی کیدای چی دا  نشی تل یی مصلحتونه  پاللی او د ملت ګټی یی د

لوی مشکل په خبرو حل شی. یو بل ژوندی مثال ئی دادی چی  جناب لودین صاحب چیغی وهی چی زه حاضر یم لوی 

چور څارنوالی او دافغانستان پارالمان ته مستند اسناد وړاندی کړم چی اسمعیل خان د اویا ملیونو ډالرو به ارزښت 

کړی ولی کرزی صاحب وایی اسمعیل خان بی ګناه ده. لوی څارنوال په تلویزیون کی اعالن وکړ چی د انتخاباتو 

کمسیون د هر وکیل نه په لکونو ډالر په دوبی کی رشوت اخیستی ولی کرزی صاحب د لوی څارنوالی ننګه و نکړه او 

نفره  ۰ی د کرزی صاحب د انتخاباتو کمسیون  یوازی وکیالن په غبن تورن کړل ول ۲۲یا ئی نشوای کوالی .محکمی 

بی واسطی وکیالن په غبن تورن او له پار المانه و ایستل او دا په دی مانا شوه چی محکمی او لوی څارنوالی درواغ 

ویل او د انتخاباتو کمسیون رښتیا وائی، نو د داسی یوی فاسدی اداری  اصالح کول په خپله د هغو خلکو له خوا چی 

پخپله  دوی په فساد کی ښکیل دی یو غیر ناشونی کار ده. خو مو ږ  بیا هم د لوی خدای نه کرزی صاحب ته تو فیق 

غواړو  چی په دی الره کی بری و مومی او افغانستان له دی لوی بدنامی نه وژغوری او هر څومره ژر د فساد ټغر 

 ټول شی.

تل چی هغه وسله په خمکه کیږی دی چی د افغانستان دښمنانو کرزی صاحب په همدی غونډه کی د مال عمر نه و غوښ

ص کړی ، سیاسی مبارزی د هغه په اوږو ایشی ده او خپل وطن ته راشی په هر ځای کی چی غواړی خپل دفتر خال

 ، په انتخاباتو کی ګدون وکړی او قدرت تر السه کړی.مخ ته یوسی

زما به یاد دی چی د کارمل او روسانو په وخت کی به هم ، د جناب کرزی صاحب دی نوی موقف تهاوس به راشو 

دولت مجاهدینو ته همدا رنګه پیغام لیږل او ویل به یی چی که مخالفین وسله په ځمکه کیږدی او اساسی قانون و منی 

نو نو کوالی شی خبل هیواد ته راشی ولی موږولیدل چی بیا وروستی انکشافات څه ډول را منځه ته شول .په تیرو کلو

کی هم دا خبره په وار وار واوریدل شوه چی که مخالفین) مال عمر( قانون ومنی او وسله به ځمکه کیږدی نو دوی به 

یی تضمین وکړی. آیا دا د سولی شورا د همدی موخی لپاره را منڅه ته شوی چی د مال عمر نه و غواړی جی آساسی 

 قانون و منی او وسلی په ځمکه کیږدی؟

ی ته چی آیا دا د دولت نوی موقف ده او که هسی کرزی دا خبری د احساستو له مخی و کړی ځکه اوس به  راشو د

کرزی صاحب چی کله احساساتی شی نو بیا سختی خبری کوی. که مال عمر اساسی قانون منالی او وسله یی په ځمکه 

ولی به زموږ کلی ورانیدل ولی کیښودالی نو بیا دا دومره جګړی ته څه حاجت وو ولی به دا دومره خلک وژل کیدل 

به زموږ مکتبونه سوځیدل او ولی به زموږ مشران وژل کیدل .مال عمر اصالٌ د کرزی حکومت په رسمیت نه  پیږنی 

یکا او امریکا سره خبری و کړی ولی کرزی  صاحب د هغو بی قید او شرطه تسلیمی غواړی، امراو یوازی غواړی د 

. مال عمر د د ځان لباره د خالصون الری لټوی فغانستان جنګ نشی ګټالی او اوسناتو په زغرده وایی چی دوی د ا

کرزی له حکومت سره موازی حکومت لری او عام خلک د کرزی له دولت نه د طالبانو دولت ته ترجیح ورکوی. دا 

ی تر سپوږمو چی ولی خلکو د طالبانو مال تړلی د دی یو علت هم د کرزی فاسده اداره ده چی خلک  له دی ادار

یکا حاضره ده چی که مال عمر وسله په ځمکه کیږدی ډیر زیات امتیازات ورکړی  ولی جناب کرزی امر .رسیدلی

صاحب د هغه بی قید او شرطه تسلیمی غواړی. موږد مال عمر له موقف اوپه اصطالح حکومت نه دفاع نه کوو او نه 

ت خوند ال پخوا لیدالی او هغه د پاکستان د استخباراتو تر هم د هغه حکومت کول غواړو. افغان ولس د هغه د حکوم

قوماندی الندی ده موږ مطمین یو چی مال عمر د بن الدن پشان اوس په یوه ښه بنګله کی د پاکستان په کراچی یا اسالم 
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ورونه ورانوی او او قومانده خپل هیواد ورانوی. مال عمر د خپلو هیوادوالو د خټو ک امرآباد کی اوسی او د پاکستان په 

. مال عمر د خپل هیوادپه میرمنو هم د جاسوس په نامه یی سرونه پریکوید خپل هیواد با عزته مشران سپکوی او 

رحم نکوی او پداسی حال کی جی اوالدونه یی ور پسی وی دغه میرمنی دولت ته د جاسوسی په تور وژنی. موږ وینو 

باراتو کارکونکی قومانده ورکوی. ولی دا مو هم په یاد دی چی هر ځلی چی په اکثرو مرکزونو کی د پاکستان د استخ

کرزی صاحب پاکستان ځبل ورور او د ځګر ټوته بولی نو که مال عمر پردی وسلی په اوږو ایشی دی نو هغه  هم د 

رسته و مجناب کرزی صاحب د ورور هیواد او یا د ځګر ټوته هیواد وسلی دی. عام ولس حیران پاته ده چی د چا نه 

، له یوی خوا د کرزی صاحب فاسده اداره او له بلی خوا د طالب تر نامه الندی د غواړی او د چا پلوی و کړی

پنجابیانومسلح ګروپونه دی چی  د دولت سره د همکاری په نامه د خلکو سرونه غوڅوی.  هللا پاک دی دا مظلوم ولس  

 د دواړو له شره خالص کړی.

 په درنښت

 
 


