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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٦/٠٤/٢٠١٠                             محمدآصف خواتی
  

  اپريل دلومړی نيټې ټوکې کرزی د حامد د
 

ې په نامه ياپه لويدي کې داپريل  يلومړی نيټه دټوکودور  دټولټاکنو  په همدې ورځ دافغانستان ولسمشر٠دي
ندونې وکړي چې داپريل دلومړی نيټې ټو ر  کوته ورته وې چې خپلودکميسيون غړوسره په کتنه کې داسې 

والو تن ته يې خورا تريخ پيغام درلود چې نه لويدي تن حاميانواوخاصتآ واشن ووړافغان  يوازې دواشن  بلکه دستر
ون سره مخامخ شوې سياستوالواوروڼ اندود ندونوکې  دکرزی ٠منفی غبر ر په افغانستان کې دې ټوکوورته 

روملتو اونړيوالې ټولنې دعملي چلنداوکړ خه پرده پورته کړل شوه  چې هغه دافغانستان په دمل ووړ و
خه استفاده،په  کورنيوچاروکې دالسوهنې، دافغانستان په حکومت اوسياسي کړيودزور، تهديد، تطميع اوفشار
ړې ډول دتيرکال په ټولټاکنوکې  ان افغانستان کې بې اتفاقيواوپه دولتی نظام کې بې نظميوته لمن وهل اوپه 

رخيدېددرغليوسازما  چې دوي وجدان ندهي اودنړيوالومعتبرورسنيوله الرې دافغانانوداذهانوپه مغشوشولو
ې نشي پټوالی ووړافغان سياستوالو،ليکوالواو٠ خاونددهغې نه ستر دمدنې ټولنې بنسټونوحامدکرزی ددې ډول  دستر

ندونوله امله ل اليونی وباله، بل بيا دکرزی خبرې دسپنتا نصيحتونينو ر والندې ونورولدې کبله دی ترنيوکه و
ه يې بايدنه وای ويلې چې افغانستان يواشغال شوی هيوادوشميرل شي اوداسې نور   ٠...ونيولوچې هغه 

ي چې کرزی دکورنی اوخارجې فشارله امله اړشوچې پدې کارالس پورې کړي اوداچې ددې کارل ه     داسې بري
ه ډ  کړي دهغې وړاندوينه دهغوی دمبهم سياست له امله ستونزمن ول دري غورهامله به دهغې خارجې حاميان 

ندشول چې افغانستان دخپل تاريخ په خورا ح٠کاردۍ ر  دکرزی ٠ساس حالت کې قرارلري خويوشی پوره 
کيلودولتونوته داپيغام درلودچې  ندونودهيوادسياستوالو،سياسي کړيواوهمدارازدافغانستان په کشاله کې  ر وروستيو

ړتياووپه دافغانس ان تنوسره سم اودافغاني ټولنې د تان وضعيت خطرناک پړاوته رسيدلی دۍ چې هغه دخلکودغو
ي چې ٠واقعبينانه درک  کابوکيدالی شي ندي ر ندونو سره دمخالفت نه  ر  کړۍ اوبنسټونه يوشمير دکرزی د

ه چې په افغانستان کې پدې وروستيواتوک تيا واوري اودوی چمتوندي دافغانستان په هکله اوهغه  ي ر لونوکې تيري
ممکن ٠ال ليوال  دي چې دافغانستان دروان بهيرپه اړه غولونکواواغواکونکو درواغو اوتبليغاتولړۍ ادامه پيداکړي

ړې سياسي پوهې له امله صحيح نه وي اودوی حق په جانبه وي  خوغواړم ددې زما دا ډول ارزونه زما دنيم
ا کې درنوليکوالو، سياستوالو اودنظ واب ترالسه کړم چې دهغې په ر تنوپه طرحې سره  وپو رخاوندانو نه دالندې 

ير ټه پورته کړي  زه اوزما په  خه بيخبره کسان     ٠دسياست 
اکنو کې چې دتاريخ له رسواي ډکې ټاکنې وې اودکرزی په خبره داروپايی اتحاديې دپالوې داستازې دتيرکال په ټولټ-

تل ې چې دله لورې مخکې لد وواکمنوکانديدانوترمن معامله وکړي اوحامدټاکنوپايلې اعالن شي غو کرزی ددوو
ولواوشته تجربوسره سرخوري ؟ آيا په لويدي کې کې اعالنوي ددموکراس له کومواصهغه نه مني اوټاکنې ددرغليوډ

ي ؟ هم دا ډ   ول چلندشوی اوکي
واکونه دکرزی داخبره چې پ- يا پداسې واکمنوشرايطوکې  آدزور، تهديد اوفشار وسيله دهه هيوادکې يې پراته بهرنی 

ه کيدای شي چې دتيرکال جنجالي اوله رسواي ډکې ټاکنې يې دآزاده ټ اکنوترسره کيدل ديوې سياسي نندارې پرته بل 
ه وه؟  نده بيل   ر

ي چې پ- يان بيله دې چې واکمن حکومت اويا دم،م سازمان پرهغوی کوم ه دپاسه اته کاله کي ه هيوادکې خارجې پو
ي اواستخباراتی عمليات ترسره کوي ، خپل زندانونه لري چې افغانان پکې ساتل اوشکنجه  نظارت ولري خپلسرې پو

ي ه مانا  اوپارلمان ته دافرصت نه ورکوي چې دهغې شتون پکي   لري ؟ ه هيوادکې قانون مندکړي دا 
ان - ړی کنفرانس دپريکړې پربنس چې دم،م دسازمان دنامه اون واکونه دم، م دامنيت دشورا  اودبن دنيم بهرنی 

ون  ونشول اوتردېليت وکړي چې داالندې فعا ودلی دا پ مهاله دم،م سازمان  کوم غبر ه نړيواله کچه ديوه ندی 
کا   ه کوم دري کې قرارلري ؟مؤسسه پرندوی نه دۍ چې دانړيواله قطبی نړۍ واکمن حالت 

ه کړل - و اه بولي اوداامريکايی توکمه مرستيال له دندې   کله چې ولسمشرم،م اودم،م دمرستيال دفتر  ددرغليوقرار
يي ، واقعيت وواويا دبل چا نصيحتونه وو؟ که داومنوچې دادبل چا خبرې وې  شودکرزی خبرې دهغې ليونتوب 

ندحقيقت پکې پروت و ر تيا ويل دغندلووړعمل دۍ ؟ق اوحو اوآيا دحخويو   قيقت بيانول احساساتی چلنددۍ ؟ در
خه برخمن شي اودهغې - کله چې دکرزی حکومت غواړي داسې قانون جوړکړي چې افغان حکومت دخپلواک 

ي يا داچې دهغې مالتړوشي ؟ ل کي ي آيا داډول چلند دغندلووړ   مخنيوی کي
ي ينوافغانانونه اوريدل کي نولسمې پيړی کالسيک تعريف   ه يوويشتمه پيړی کې ديوه هيوادداشغال په اړه د چې پد

ی چې ديويشتمې پيړی په اړوندداشغال نوی تعريف وړاندې کړيسر  په پای کې غواړم ٠ نه خوری ددوی نه هيله کي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

رزوم چې دافغانستان نيوبيشماره اوبيساره  داوس داوسني حکومت ناکامی اودهغودرنوهيوادوالوپام دې ټکې ته راو
 ټولنې له چلندنه پدې وروستيودريوکلونوکې دنړيوالېناخوالوپړه يوازې په خوار حامدکرزی اچوي هغه کرزی چې 

ي تنوته غوږنه نيول کي  دپيدې شيرون بريتانيايي دپلومات کوم چې هغه په پدې هکله ،سرټکوي اودهغې غو
ه افغانستان  کې دم،م زموږماتې ((خوحامدکرزی ورسره مخالفت کړی ووويلې وو چې ی ونومول ش وداستازې په تو

ونشوای  بلکه پدې کې ده چې موږ ،مهوررييس کرزی په نه وړتيا کې نهچې نن په افغانستان کې ورسره مخامخ يودج
کاروکړو، ې وو، کړای په نړيواله ټولنه کې  ندلومړيتوبونه ولرو يوغ ر انه ستراتيژي او پالن ،رو که ٠ يو

وته ونيس نه حامدکرزی ته غواړ انته  وته ونيس    داچې نن مهال حامدکرزی٠))ۍ په افغانستان کې ناکاميوته 
وته نيسي نه داچې دغندلووړنه دي بلکه دستايلووړچلنددۍ    هغوی چې کرزی پدې ٠دنړيوالې تولنې منفی چلندته 

بې  په هکله   هکله سکوت وشي دانودولسيرپدېنيوکه کوي اودپخوا په مالمتوي چې دنړيوالوټولنې په منفی چلند 
ورونکی وضعيت په اړوند واقعيتونه شوچې  داچې حامدکرزی نن چمتو٠ جفا دهتفاوتي اودهغه سره  دهيوادداوسنی 

الروکېه بهرکې اوهغه هم دچې الملونه يې دکوردننه نه بلکې پووايي   دي چې هغودولتونواوسازمانونوپه ت
خه بايدمالتړوشي اوسربيره پردېکمن دي دادافغانستان په چارووا  موږته پکارده چې ه پيل دۍ دهغې 

ټوته لوماوسياليووسيله،موخونورنودپرديودايديالوژيو،سياستونو ه چې کوالی شي  نشوخپلوملي  ړيتوب ورکړو هغه 
      ٠وږخپل مزل ته ورسويم
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