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 07/07/2016                                                                                                       انوری حمید

 کرزی او هیوادمل د سالنګي په کور کې
 

 

چې دکرزي په واکمنۍ کې یي جوړ کړی وو والړ لومړنی کس چې ورغی او د ده کار او هغه شاهانه کور ته 

 .کرزی او زلمی هیوادمل وو هڅې یي وستایلې هغه پخوانی ولسمشر حامد

عکس باال و نبشتۀ پائین از سایت"بینوا" را به عنوان یک عیدی برای هموطنان خوب خود انتخاب کرده و 

د اینکه عکس باال هیچ ارتباطی به عید ندارد و این عکس قبل از عید است و نظر پیشکش میکنم. باید عالوه کر

 .و شاید هم پیشتر از آن به تاریخ نشر این نوشته در سایت بینوا، باید در ماه مارچ عکاسی شده باشد

تا همین لحظات، افراط و تفریط بیداد میکند، بیشر از  2001در افغانستان کنونی، یعنی در حقیقت از سال 

هشتاد فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی دارند و با هزاران مشکل نان شب و روز خود و خانواده های 

اگر قادر گردند لقمه نانی برای چاشت شانرا تهیه میدارند. هستند بیشمار هموطنان ما در سرتا سر کشور که 

باالی سفرۀ بیکسی بگذارند، برای شب خون دل می خورند و اکثراً سر بی شام بر بالین غم میگذارند. اگر این 

 غمنامه را ادامه دهیم سر بر آسمان هفتم می کشد و از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر می شود. 
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ستاره در پاریس و لندن است،  پنجآیا سالون پذیرائی یک هوتل مفشن فقط به عکس باال با دقت خیره شوید، اما 

 یا اطاق پذیرائی یک قوماندان شورای نظار در ویرانه سرایی بنام افغانستان؟!

و اما از تازه به دولت رسیده ها هیچ گله نیست که چنین قصر های طالئی در هر گوشه و کنار کشور ویرانۀ ما 

روز ندهد و پا ترکیده را را دام که بنگری همه طالئی اند، آخر گفته اند "خدا نادیده آباد کرده اند و به هر ک

روز به روز فربه شده  موزه"، مگر از کرزی ها که اینگونه به شب نشینی ها میروند و از خون بیوه و یتیم

می شود و چای صبح  د و فخر میفروشند و چند میدان و سرک و خیابان به نام شانن، باال باال می نشینمیروند

باید پرسید که میکنند،  زهر مار ایران یاپاکستان در را در چین و نان چاشت را در ماسکو و غذای شب را 

این داستان تو به من که من به تو در سرزمین برباد داده شدۀ ما با درد و نکه همه هم خوب میدانیم که آچرا، با 

  .دریغ که سر دراز دارد

ت برای بازسازی افغانستان، از خیرات سر کرزی و باند مافیائی او اینگونه صرف بازسازی سرمایه های هنگف

 خیف و داد و معامله های آنچنانی، خود یک خیانت ملی است.عملکرد ساین  شده است.

    

به این عکس ها هم دقت کنید و خود با چشم و سر مشاهده کنید که افراط و تفریط در افغانستان به غارت برده حال 

 ره هم چیزی بنام وجدان وجود دارد؟!شده تا کدام اندازه است. آیا در تمام وجود کرزی و کرزی ها یک ز

همه را باید از بیخ و بن ویران کرد و در که  سیستم شرم آور را حامد کرزی چنان کج گذاشته استاول این خشت 

تغذیه میکنند، خون ملت  ازخرابه های آن سیستم جدیدی اعمار کرد و کرزی و باند مافیائی و خائن او که هنوز هم 

 .کتاب مردم باشندو حساب و  منتظر عدالت خدا

 تقدیم شما باد:که با احساس و حق پرست ما"سید سمیع هللا راشد" از سایت"بینوا"،  ناینهم نبشتۀ هموط

 سید سمیع هللا راشد  -بینوا 

 01/03/2016دخپریدو نیټه :    

کال خپل ځای د پوځ د اعلی  1۵ایوب سالنګی څوارلس کاله د یو مهم وزارت مرستیال وو، او بااالخره یي په  

سرقومندان او ولسمشر محمد اشرف غني له پریکړې سره سم عبدالرحمان رحمن ته چې دی هم مسلکي افسر 

او پخوانی نظامي دی پریښود که پرون د سالنګي حق وو نن د رحمن حق ده او سبا په هلمند کې په سنګر کې 

ځکه که پرون معیار سالنګي توب یا ټلوال توب وو سبا  یو پروت پولیس هم دا حق لري چې معین یا وزیر شي

 .شونې ده معیار وړتیا او له وطن سره مینه شي

ښه دا چې څوک ځي او څوک به راځي دا په دولت کې یو منل شوی حقیقت دی، هیڅ دولتي پوسټ د چا کور، 

دلته هر سړي ته یا شخصي ملکیت نه دی خو په ډیرې خواشینۍ سره چې دلته ډیری داسې فکر کوي چې 
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ورکول شوې څوکۍ د نوموړي شوه او باید دی پکې وي ځکه دا فکر زموږ پروني ولسمشر او د ځینو نني ملي 

را ټوکولی وو او تاریخ کې به دا هم ثبت شي چې کرزی دومره عادل ولسمشر  ]اشرف غنی[مشر حامدکرزي

ورکړې وې او کله به یي چې یو عادي  وو چې یوې خاصې کړۍ ته یي نوي سلنه امتیازات، بستونه او څوکۍ

به ډاډګیرنې  ملبې سواده یا نیمه باسواده افسر هم له دندې لرې شو دی او پخوانی فرهنګي سالکار زلمی هیواد

ته ور خوشې ول، تاریخ به دا هم ولیکي چې کرزی په سړیتوب کې بې جوړې سړی وو خو په عدالت کې یي 

سلنه  ۹۹ریخ به دا هم ولیکي چې د کرزي فرهنګی سالکار به څنګه سترګې ړندې او غوږونه کاڼه وو، تا

امتیازات چاته څه ډول او یوازې یو سلنه امتیازات به یي یو محروم قوم ته له څومره ځان درنولو وروسته 

 ورکول، تاریخ به دا هم ولیکي چې د کرزي له لرې کیدو وروسته یي د خیریه بنسټ په نوم مرستې، بورسونه،

نه او امتیازات هیوادمل او ده ته ورته نورو کرزي پالو چاته ورکړي و.......... هغه پښتو لنډۍ ده چې پوستو

 :وایي

  د سپینې خولې یاران دې نور دي

 شوتلو پنډو ته دې زه ساتلی یمه 

خو په وروستیو ورځو کې کرزي هم د لرې کیدونکو مامورینو په منځ کې سرباز ګیري شروع کړې، وړمه  

کله چې سالنګی له دندې لرې شو او تر مخه ښې وروسته هغه شاهانه کور ته چې دکرزي په واکمنۍ کې ورځ 

یي جوړ کړی وو والړ لومړنی کس چې ورغی او د ده کار او هڅې یي وستایلې هغه پخوانی ولسمشر 

 .حامدکرزی او د ده پخوانی فرهنګي سالکار او پر نورو خاص نظر لرونکی زلمی هیوادمل وو

ه دا نه وایم چې کرزی دې له هیڅ لرې شوي دولتي مامور سره زړه سوی نه کوي، سل په سلو دې زړه سوی ز

 :وکړي خو دوه خبرې دې په یاد ولري

الف: یو چې د سالنګي په څیر د ده د واکمنۍ د وخت د هر چارواکي کور ته ورځي او د هغه شاهانه زنده ګي 

کې سر ټیټ کړي چې دې وطن ته د ده په وخت کې خیر ډیر رسیدلی ویني نو لږ تر لږه دې په خپل ګریوان 

که شر؟ بل دا چې له لرې شوي کس څخه دې خامخا دا پوښتنه هم ځکه وکړي چې دا کور ورته له پالر، نیکه 

 او یا وروڼو په میراث پاتې دی که نه د معاش په حاللو پیسو یي جوړ کړی دی؟

کلونو کې پر یوې خاصې کړۍ  1۴وک نه کوي دا چې ده په تیرو ب: کرزی دې په تګ کې د مور میرې سل 

لورینې کړي دي، خاص امتیازات یي ورکړي دي لږ تر لږه په تشه ډاډګیرنه کې خو دې مساوات او عدالت په 

پام کې ونیسي، ځکه نن سبا چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، بدمعاشان او جنګ ساالران مخ په بره 

ځوس سلنه ویشل شوی دی، په شمال کې خاصې کړۍ نسل وژنې او قومي پروژې پر مخ روان دي، واک پن

وړي یو المل یي هم د کرزي کړی مافیایي کښت او خاصې لورینې دي دا کښت به د اشرف غني شته نظام په 

ډیره سختۍ وریبي ځکه چې ددې کښت ریبل به اشرف غنی ته په پنځو کلونو کې نه یوازې سخت وي بلکه کله 

چې کرزی ډاډګیرنې ورکوي او یا د پردې تر شاه د پټو او ښکاره لوبو په لټه کې وي نو شونې ده نورې هم 

 :خاصې کړۍ پیاوړې شي، پښتو لنډۍ ده چې وایي

 ر والړه ګلهــمـه کــپاس پ  

 نصیب د چا یي اوبو زه در خیژومه 



  

 

 

 4از 4

له حکومت څخه د کرزي ډیر کسان که له ورایه لرې شوي دي ولې د پردې تر شاه اوس هم په یادو ادارو کې  

واک چلوي، موږ په کورنیو چاور او دفاع په وزارتونو او د ملی امنیت په اداره کې د کرزي د وخت لورینې 

ورونه هم لیدلي دي، ملت له دې هم او بې سواده جنراالن لیدلي دي، موږ ددې جنراالنو وړتیاوې او شاهانه ک

الوتکې د وزر تر  ۵2خبر دی چې سالنګي او د ده په څیر د کرزي او هیوادمل مریدانو چې کله چې د بې 

 :سیوري الندې کابل ته راغلل څه لرل او نن څه لري ځکه چې

 موزیګی بیا په ډتو راغی

 په لمن ګۍ یي چا توت ورکړي دینه 

اده که سالنګی او بل هر لرې شوی چارواکی یا امنیتي مسول ددې وطن لپاره لږ هم د یوه بله او مهمه خبره د 

مسولیت احساس کوي له کرزي او یا بلې سیاسي ډلې سره تر لیدنې دې راشي جرأت دې وکړي د معینت، 

او  ریاست او.... پر ځای دې په پوځي اکاډمۍ او نورو پوځي مراکزو کې خپلې وړتیاوې او تجربې له سرتیرو

افسرانو سره شریکې کړي که نن وزارت نه وي نو راځۍ په دې وطن کې د یو ښونکي رول ولوبوو خو 

متاسفانه دلته هر سړی چې کله لرې کیږي د قهرمانۍ په لټه کې وي پاکستان، ایران او یا بل تورن کړي، په 

ډورې خورې کړي او بیا نو کرایي پوسټ کونکو ته دندې ورکړي، ډن خپلو فیسبوکي پاڼو کې پوسټونه وکړي،

ځان ورته قهرمان ښکاري، خو آیا هغه څنګه قهرمان دی چې تر ننه سم لیک لوست نه شي کوالی؟ آیا یو بې 

سواده جنرال هم ددې حق لري چې قهرمان شي؟ آیا په کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت کې د پچو په 

 لر د پولیس او اردو د سرتیري له دریشي او بوټونو څخه وهل،قرارداد کې اتیا میلیونه اختالس، په میلیونونو ډا

 پر علمیت ملنډې او وړ کسان شاته کول د خلکو هیر دي؟

زه نه پوهیږم کرزي ته د ډاډګیرنې معیار څه شی دی؟ زه نه پوهیږم موږ په کومه خولو کله کله کرزي ته د  

ملي والی یوازې د سالنګي کور ته تګ او یا په یا آآیا کرزی رښتیا ملي مشر دی؟  ملي مشر لقبونه ورکوو؟

خاصې کړۍ لورینې ته وایي؟ کرزی که ملی سړی وي ولې د ده د وخت نور لسګونو مامورین له دندو نه دې 

 لري شوي؟ کرزی د کوم یوه کور ته ورغلی دی؟

کومه کړی دی  کاش کرزي سالنګي ته د ډاډګیرنې په وخت کې دا پوښتنه هم کړې وی چې سالنګي دا کور له 

کاله معاش، مصارف،  1۴دلته خو د یو معین رسمي معاش تر یو یا دوو لکو افغانیو پورته نه دی نو که یي 

لګښتونه، د فیسبوکي پاڼو او نورو د چلونکو او سپانسرونو لګښتونه سنجش شي او د نورو کورونو او شتو پلټنه 

ی له لرې کیدو سره سم سیخ څارنوالۍ او د زندان د تمبو یي وشي بیا نو دلته خو ځینې باید د ډاډګیرنې پر ځا

شاته پریوتی وی خو خیر ګیله نه ده په کار ځکه کرزی او کورنۍ یي هم تر سالنګي کمه نه ده او هیوادمل خو 

چې کومې لورینې کړي دي که په دې دنیا نه وي په هغه دنیا خو په وهللا باهللا ځواب ورکړي چې ده په سلو کې 

سونه او تش پوستونه چاته ورکول او پنځه نور به یي څنګه په عدالت سره په یو خاص قوم باندې له بور ۹۵

 .او لورینو وروسته ویشل ډیرو زاریو

 خو کرزی دې ځان ډیر دغه دغه نه کوي، د سالنګي کور او شاهانه ژوند د ده په وخت کې د فساد، غالوو،

کرزی دې داسې فکر نه کوي چې د ده په سترګونو او خدای دې وهنو او ظلم هغه انځور دی چې ټولو ولید، 

راوله به نور خلک غلط شي ځکه چې د سالنګي په څیر خلکو ته د نوموړي ناعادالنه ډاډګیرنې به د ده پر ضد 

 .افکار نور هم پیاوړي کړي


