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زرغونه فلایر

د ولس واکي پالر ته د مخه ښې په توګه!
د حامد کرزي دتېري  1۱کلنۍ واکمنۍ پر مهال زه هم یوه له هغو افغانانو وم چې همېشه به مي د ښاغليکرزي پر
حکومت نیوکي کولې ،د فساد ،زورواکي ،د امنیتي ارګانونو نا مسلکي چلند او د یوې ناسمي کړۍ په الس کې د
واک انحصار به تل د هغه د حکومت اکثره مثبت اړخونه له مانه پنا کړل او زه به هم د ډېری نورو افغانانو په څېر
یوازي منفي اړخ ته ځېر پاتې وم
نن زه په ډاډ سره ویالی شم چې حامد کرزی په افغانستان کې په ډېرو
کړکېچنو حاالتو کې  1۱کاله واکمني وکړه .هغه پراخي السته راوړنې لرلې
خو ځیني تېروتني یې هم وکړې.
که چېرته چا حامد کرزی له خپل مشر ورو قیوم خان کرزي سره په خوا کې
ناست ولید ،نو داسيبه ورته ښکاره شي چې ښایي قیوم خان یې ډېر کشر
ورور وي .د دې علت دادی چې حامد کرزی د افغان واکمني دتندور سختو
لمبو سېځلی او د قیوم خان مسوولیت لږ خو اختیار یې زیات وو.
که وکتل شي نو په تېرو  1۱کلونو کې حامد کرزي په افغاني او نړۍ واله
کچه د خپل هیواد لپاره ډېري هلي ځلي وکړې .په هیواد کې د بیان آزادي ،د
ښځو حقوقو ته پاملرنه ،د بشر د حقوقو پالنه ،د نجونو او هلکوانو د زرګونو
ښوونځیو پرانیستل ،په سیمه کې بېسارې بیا رغونه ،مخابراتي او مواصالتي
سیستمونو بیا رغول او جوړېدل ،د روغتیا یي آسانتیا وو برابرول ،د اقتصاد
ټینګه ول او لسګونه ورته نوري کړنې که څوک مني او که نه دا د کرزي صاحب السته راوړنې دي .
له دې سره سره د افغانستان د ملي امنیت پر پښو درېدل ،د ملي پوځ او ملي پولیسو له سره جوړېدل ډېري لویي
السته راوړنې وې ،خو تر دې ټولو لویه السته راوړنه هیواد ته ولسواکي وه چې وروستۍ پایله یې په سوله یز ډول
د ټاکنو بریالی بهیر وو چې په افغانانو په پراخ ګډون په نړۍ کې دا ثابته کړه چې موږ تر جګړه سولي ته زیات
اهمیت ورکوو ،هو دا بېله خبره ده چې دولس تش په نوم دوو استازو اشرف غني احمدزي او ډاکتر عبدهللا د ولس
واکۍ پر تابوت اخري میخ وواهه او ولسواکي یې په زورواکي واړوله ،کنه په اصل کې حامد کرزي تر خپله وسه
پوره پوره هڅه وکړه.
د پراخو السته راوړنو سره سره د حامد کرزي ځیني تېروتنې هم وې چې شمالی ټلوالې ته یې په حکومت کې ډېر ځای
ورکړ ،له طالبانو سره یې دسولي بریالۍ هڅه ونه کړه .له امریکا سره یې ستراتېژیک تړون الس لیک نه کړ ،د فساد
پرضد یې کوټلې مبارزه ونه کړای شوه او په سیاسي ډګر کې د ګاونډیانو مالتړ تر السه نه شو کړای.
خو اوس داسيښکاري چې دې هرڅه ته داسي اسباب جوړ شوي وو چې د حامد کرزي له توان نه بهر وو.
د وروستیو ټاکنو په پایله کې ښکاره شوه چې ټلوالې ته واک حامد کرزي نه بلکه امریکا ورکړی وو .ماته ځینو سرچینو
وویل چې د امریکا او کرزي ترمنځ لویه شخړه هم پر همدې راغلې وه چې هغوی ټلوالې ته زیات واک ورکاوه.
تر کومه چې د طالبانو سره د سولي خبره وه،هغه اختیار هم له کرزي سره نه وو او پخپله طالبانو هم په بیا بیا دا
خبره کړې ده چې کرزی بې واکه دی او دوی ورسره خبري نه کوي.
حامد کرزي په خپله وروستۍ وینا کې له پاکستان او امریکا دواړو څخه شکایت وکړ ،داسي ښکاري چې دطالبانو
سره د سولي په نه کولو کې د دغو دواړو هیوادونو رول ډېر زیات وو.
د امریکا سره ستراتېژیک تړون ښایي د یوه تړون پر اساس حامد کرزي نه وي الس لیک کړی ،کېدای شي ښاغلي
کرزي او امریکا دواړو دا پرېکړه کړې وې چې تړون به په راتلونکي ولس مشر الس لیک کوي چې کرزی له
بهیره بریالی ووځي ،خو په ښکاره به دا خبره سرچپه تر افغانانو رسوي ،خو که داسي نه وي او کرزي دا تړون د
کوم تړون پر بنسټ نه بلکه په سر زوري نه وي الس لیک کړی بیا نو دا لویه تېروتنه ده.
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د فساد پر ضد د مبارزې نه پرمخ تګ هم یو د حامد کرزي د ناسمو تدبیرونو پایله وه ،خو اوس داسي ښکاري چې دا
ستونزه هم په کرزي کې نه بلکه د شمال ټلوالې په هغو ځواکمنو قوماندانانو کې وه چې په اشرف غنياحمدزي خو یې په
څو ورځو کې نا قانونه حکومت ومانه او حامد کرزي ورسره  1۱کاله اوږده مبارزه وکړه.
تر کومه چې د ګاونډیانو د مالتړ خبره ده ،له بده مرغه زموږ ټول ګاونډیان په افغانستان کې یوازي د پښتنو دښمنان دي،
ښایي دا علت به وو چې کرزی تر پایه له یوه ګاونډي سره هم په سیاسي ډګر کې یوې بریالۍ پایلي ته ونه رسېدو.
ما چې د ټاکنو پر مهال د اشرف غنياحمدزي تودې خبري ،استدالل او په منطق غږېدل ولیدل نو داسي مي انګېرله
چې که خدای کول د افغانستان لپاره تر ولس مشر کرزي ال ښه ولسمشر افغانستان ته راغلو او هغه د چا خبره
افغانستان به ګل او ګلزار شي ،خو اشرف غنياحمدزي تر ټاکنو سمدستي وروسته ځان ښکاره کړو چې نومړی
دولس ګټوته نه بلکه دولسمشرۍ څوکۍ ته ژمن وو ،یوازي او یوازي یې دا هڅه وه چې بس ولسمشر شي او بس،
هغه ارمان یې پوره شو ،خو له سیاسي اړخه یې داسي «سیاسي ځانمرګی حمله» وکړه چې یوازي ځان یې وواژه
او نور تلفات یې وانه ړول.
دلته خبره داده چې کرزي  1۱کاله له دې ځواکنې ټلوالې سره ډېر په سخته مقابله کې تېر کړل ،خو تر پایه یې په رسمي
ډول  ٪/۵رسمي واک ورنکړ ،خو ښاغلي احمدزي د څوکۍ د ترالسه کولو لپاره دا هرڅه په ډېري اساني ومنل.
نه که چېرته دم ګړی د اشرف غني احمدزي پرېکړي او بیا په تېرو  2۱کلونو کې د کرزي پریکړو ته وکتل شي،
په دې کې هیڅ شک نشته چې حامد کرزی د افغانستان د ولسواکي پالر او یو مېړنی افغان ولس مشر وو چې تاریخ
به یې همېشه نوم په زرینو پاڼو کې ساتي.
په درنښت
zarghnafaryal@yahoo.com
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