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کرزی او مرستیاالن یي ،افغانان په جنګ اچوي !
له هغه وخته چې کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسالمي جمعیت د سرخېل برهان الدین
رباني په نوم نومول شوی ،د هغه پوهنتون محصالن الریونونه کوي او وایي چې دا پریکړه ځکه نه
مني چې د سیاسي موخو پر بنسټ شوې او حکومت باید خپله پریکړه بېرته واخلي !
په داسې حال کې چې ولسمشرکرزي خپله څو ځلې ویلې چې د زده کړې مرکزونه ،نه ښایي سیاسي
شي او یا د سیاسي موخو لپاره وکاریږي ،خو د رباني په نوم چې د یوه سیاسي ــ جګړه مار تنظیم
سرخېل او په کورنیو جګړو کې طرف پاتې شوی او په افغانانو کې یو متنازع شخص پېژندل شوی،
د ښوونې روزنې پوهنتون په نومولو سره کرزی خپلې پخوانۍ ټولې پریکړې ماتې کړي او داسې
ښکاري چې دا پریکړه ،کرزي د جمعیت تنظیم او د خپل لومړي مرستیال قسیم فهیم د خوښۍ لپاره
کړې وي !
اوس که چیري حکومت د رباني په نوم د نوموړي پوهنتون لوحه راکښته نه کړي او محصالن خپله
داسې اقدام وکړي او بېرته پخوانې لوحه ولګوي ،استدالل کوالی او ویالی شي چې دوی د دولتمشر
پخوانۍ ویناوې او ژمنې پلې کړې دي  .لومړی خو په کار دا وه چې حکومت خپله داسې پریکړه نه
وای کړی او یایي بیرته خپله النجمنه او جګړه ماره پریکړه اخیستی وای ،خو که حکومت داسې نه
کوي او د هغه پرځای محصالن پخوانۍ لوحه ولګوي او په حقیقت کې د دولت کړي ژمني پلي کړي
 ،په دې صورت کې به د دولت غبرګون څه وي یا په بله ژبه په دې ځانګړې پېښه کې به د قسیم
فهیم او جمعیت اقدام څه وي؟
ولسمشر کرزي نن د اکتوبر په دریمه ،د ښوونې روزنې پوهنتون له یو شمېر ناراضي او نیوکګرو
محصالنو سره په کتنه کې هغو ته ویلي چې ولسمشر « د دې جنجال د اوارۍ لپاره د برهان الدین
رباني زوى او د سولې عالي شورا له رییس صالح الدین رباني سره د محصلینو کتلو لپاره وخت
اخیستى ،چې په دې اړه د هغه خوښه وارزوي ،خو تیر او اوسنیو حاالتو ته په کتو داسې نه
ښکاري ،چې د جمعیت ګوند به د خپل مشر په نوم له نومول شوي پوهنتون څخه تیر شي .جمعیت
ګوند په اوسني حکومت کې ستره ونډه لري او دهرې دې ډول پرېکړې په اړه دهغوى نظر اخیستل
الزمي ګڼل کېږي .محور ورځپاڼه »
محور ورځپاڼه وایي ،ولسمشر کرزي محصلینو ته ویلي« د ښوونې روزنې پوهنتون نوم بدلولو
څخه زما هدف داو ،چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ یووالى راشي او سیاسي تربګني
نوره پایته ورسږي ،ما فکر نه کاوه ،چې له دې مسلې به دومره لویه ستونزه رامنځته کېږي».
په پورته خبرو کې بیا هم کرزی محصالنو ته ریښتیا نه وایي  ،څنګه کېدای شي چې ولسمشر دې د
افغانستان د لومړي مسول شخص پتوګه یوه متنازع سړي ته د ملي ګټو ضد مصلحتونو پر بنسټ د
ملت له جیبه د پیرزوینو ،په بدو پایلو ونه پوهیږي ! کرزي په حقیقت کې د ښوونې روزنې د
پوهنتون محصالن په « ګندم سیا » پسې لیږلې دي .
کله چې ولسمشر دې کچې ته نزول کوي چې یو هیڅکاره ( د رباني زوی صالح الدین ) ته د خپلې
ختا د جبران لپاره پنا وړي  ،په ځانګړې پېښه کې دې د محصالنو او په ټوله کې دې د افغان ملت
خدای مل شي !
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