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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک 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 ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

  م٢١/١٠/٢٠٠٩                            اټک يوسفزی
 
 

 )اټک ( جان کيري او خليلزاد بيا ګالن کري
 

اغلی حامد کرزی ه چې له ټاکنو وړاندې اټکل شوې وه چې  ن تو نوماندانو لکه  لوې ي   به له  که ګ خه مېدان 
ۍ واله  اغليو چې هغوۍ هم ل په کور او ل هم په ن و  ه نوم او وړتيا چې په داټولو کې پرته له يو  کجه د

ه کسان ول چې يوازې يې په ، نوخاوندان ول وکې د  ر نو هسې کدو کرې ارن عکسونوپه   الرو او کو ته رن بېخ
ولو  تل  را   ٠انونه مطرح کول غو

ه پوره شو نومونه او عکسونه يې که نه اوږدوم چې د هغوۍ شوق يو  و خبره  و دېرشو کدو کرې د  دلته په دې 
اد )مطرح(ه يادک ،و په نوم ل کې ثبت او خپاره شولټاکن خو شول، او ټولو هغو نيمجه )ورک(نه شول نو اروا

ود لسمشرۍ ته له نوماندۍ   او مشق او تمرين )ډيموکراس( چې غواړي داولسواک سياستوالو ته يې يو درس پرې
ي يپيل ک ي او د کشمير ننداره وک   ٠، پر پچه ودري

و مياشتې ۍ والو تر ټاکنو  اوو ته والړې  وړاندې هسې سورې نه و ن ايي د افغانستان ټاکنې دويم پ   هلې چې 
 ګنې هغوۍ د کرزي په وړاندې د يوه ٠وه  له پاره کاره ) تېرايستل(لفظ يې هسې زموږ د تلقين ) ايي(د  دا ٠شي  

ه پوهېدل چې ميدان شغالي دی او شونې ده چې په ړندو کې به د يو ې ه مطرح او پياوړي نوماند د نشتوالي له کبله 
   ٠سترګې واال خامخا پاچا وي

  ) کرزی د افغانستان له پاره مهم دی خو اغېزمن نه دی (اغلی ډاکتر زلمی خليلزاد وايي چې 
که دی چې له نن تيا وايي کرزی مهم  په  )Bon( کاله پخوا د بن)٢٠٠١( نه نهه  هو داکتر صاحب خليلزاد ر

ه کې د استاد عبدالستار سيرت د  نې غون لو رايو په وړاندې د )١٣(کرغې لو د ډاکتر ) ٢( ګ حق او حاللو رايو په ګ
وونکی وبلل شو، صاحب رو له خوا يې په داسې حال کې ګ مانو   او مل ي يې له مارانو او ل چې جېبونه او لستو

  ٠د سياسي رشوت له کبله ډک شول )ټلواله(
  ٠مهم وي نو طبعي ده چې سمبول تر اغېز کله کله ډېر 

ۍ او په يز او کليدي د ن نې بنس کچ کې د ډاکتر خليلزاد دري او ک ي توګه د افغانستان په روان سياسي ک ان  
که لري چې تر شا لوی  ت  ۍ وال مالت لري )امريکا(ارز  د هر  نه راواخله تر نننه د سياسي شطرنج بن   له ٠ن

که نه دی چې له تېرو تج چال وونکی ال  ه نه اخلي او د خپلې خوشباورۍ په  لوبغاړی دی ، خو د لوبې ګ روبو ګ
ان بيا بيا کوټ    ٠کوي)پ اوبايلوونکی(رن کې 

وانو  ه له يو شمېر  ي په ب اغلي خليلزاد د عربو په متحده اماراتو کې د يوه نسبتا کمپاين له تېرو ټاکنو وړاندې 
ه وه ، کاره ډول تر وه به افغانانو سره وليدل، موخه يې چې هر  ه خو په  ه پورته ک  او عام ٠ې ټلوالې تبليغاتي ګ

اغلی خليلزاد بيا د  ولس ته ېده چې ګوندې  ی دی) ټلوالې( داسې وبرې   ٠حامي او مالت
و کې اوازه شوه چې په راتلوونکې نوي منتخب  ه هم په هماغو ور اغلی کرزی سمبوليز !) ؟(که  حکومت کې به 

اغلی خليلزاد به ټولواکی     ٠وي) ی وزيرلوم(ولسمشر او 
اوو د ټاکنو  کجه اود دويم پ کاري چې داسې کوم جوړ جاړی ال نه دی تر سره  خو لدې ننني ک سوب او ګزکه  له پ

ينو توربورانو خپل وچ زور  که کرزي ته  ود او د بن  شوی نو  لو يې د استاد ) ٢(د ) Bon(ور و رايو په ګ
  ٠ ايله اوس پوه ک په حکمترايو د بطالن ) ١٣(عبدالستار سيرت د 

م دې ته چې د امريکا د سنا په مجلس کې د بهرنيو اړيکو مسوول سناټور جان کيري  او ) Johan Keery(اوس را
تيا واکونه په ر ۍ وال  او سره  ن په افغانستان کې د   هم غواړي چې د ټاکنو په دويم پ

ي او پروسيجر  ډيموکراس  ې  کنه د تېر په تقويه ک ول دي ؟    رهسې د اوبو خ
ه )٧نومبر(ل  ډير سياسي کارپوهان پدې اند دي چې دټاکنو د دويم ايي مخکې په يوه ايتالفي ب ې تر رارسېدو  د نې

اغلی کرزی يو بل سياسي انتحار ته اړويستل شي  حکومت رامن ته شي او    ٠پدې ډول 
که شک کوي چې که دويم په  ولس ل د بيا ټاکنو په بهير   د عام ولس په سترګو کې د خارو شيندلو خبره نه وي نو  

انو او غالېجنو ته د ل شوی وای ، او د  بيا خو په کار وه چې دغو ټ ای درنه قانوني جزا ورک بيا امتياز پر 
لورو کلونو له پاره يوه نوې او سالمه موقته اداره رامن ته شوې وای   ٠راتلوونکيو 

ه هم اوس خبرې او اوازې ي ، دا ايتالف به د چا سره که   د يوه ايتالف دي ، که فرضا ايتالفي حکومت را جوړي
ه به وي ن   ؟ وي او 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک 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

 

اغلي کرزي يالي او ډلې ،ټپلې دي چې همدا اوس د   په وړاندې  د ننني حکومت سياسي رقيبان خو يوازې ، هغه جن
رونو کې ناست دي ي ؟  هرنيانو په موجوديت کې  ايا هغوۍ دې ته تيار دي له کرزي سره د ب٠په سن   ايتالف وک

وک يا ډله شته چې ورسره ايتالف بايد    وشي ؟ او کنه په حکومت کې دننه داسې 
اغلي داکتر عبداهللا سره د يوه ايتالف که خبره  وک  د  تنه دا ده چې داکتر عبداهللا   د رامن ته کېدو وي نو بيا پو

  وشي ؟) مصلحت(بايد جوړ جاړی   ورسره دی ، د کوم ګوند او تنظيم په استازيتوب
اغلي کرزي د خپلې نهه کلنې دورې ی دی ، او  اغلی داکتر عبداهللا د شمالي ټلوالې يو عادي غ  ټول  طبعي ده چې 

لي دي  ه له ټلوالې ٠امتيازات همدوۍ ته ور بخ ضيا (حتی په دا وروست منتخبه دوره کې يې هم هر 
ل) خليليان+مسعود   ٠د ايتالفونو خيالونه ايتالف کې    بيا په اوس٠ار ک

اس ينې سياسي شنوونکي وايي چې دا ټول ايي هغه ب ر  وي چې    رو ملتو د دفتر مرستيال پي  په کابل کې د مل
)peteer (٠وويست   

ل او هغوۍ په کور   تورنول  کې په الس وهنه )افغانستان(خو له دې سره سره تېر کال د دوو برطانوي ډيپلوماتانو ش
ه وړه خبره نه وه اره او دا   د ټاکنو تېر بهير په کابل٠هم  اغلي کای ايدی  ي استازي  ان رو ملتونو   کې د مل

اغلي کرزي اغلي کرزي  استازي تر يوه امريکايي هماغه کس دی چې  که اوس د  ه ، نو  و   غوره وګا  د ک
 !ه چې دعام ولس پت نه وای زيانمن شوای ؟ درست عام ولس هم سوزي، درېغ ګناهونو په جبيره کې
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