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 ۹۲/11/۹۱13                 لیکونکی: سرتور ملنګ

 ړون باید ژر تر ژره السلیک شیت منیتیا

 تیژیک تړون له امضا کیدو وروسته چی تیر کال کرزی او اوباما په کابل کی السلیک کړ او د هغه په ترڅ کیاد ستر 

منیتی برخه کی به نوی تړون د دواړو خواوو په موافقه السلیک کیږی د ټولو هیواد ادواړو خواوو موافقه وکړه چی په 

دا اندیښنی  کایان به ووځی او که به دلته پاته شی؟ د خلکومریاه به کیږی؟ آیا نی موجودی وی چی څښیدا اندوالو سره 

په هیواد کی هغه  عمر لری ټولو ولیدل چی دلته زموږ ځکه هغه خلک چی له شلو کالو پورته ،ټولی پرځای وی او دی

و نادودی تر سره شوی چی د تاریخ په اوږدو کی شاید چا نه وی لیدلی.  د مړو رقص، د خښتو په بټیو کی د ژوندی

د خلکو په سرونو کی میخونه ټکوهل او  کسانو سوځیدل، د ښځو د سینو پریکیدل، د خلکو په خولو کی متیازی کول،

پوستونو خاوندانو سر ته رسول یوازی دوه کسان د  ی همدی موجودو او په دولت کی د لوړونور. دا هغه کارونه وو چ

نو له خلکو سره دا ویره ده  .نور ټول همدلته موجود دی یرسیدلی او هغه مسعود او مزاری د په سزا خپلو جنایتونو

 کال ترخی حادثی به بیا تکرار شی. 1۲۲۹چی که خارجی قواوی په بشبړه توګه ووخي نو د 

چارواکی هم په دی باور نلری دولتی مریکایانو د وتلو هوډ وکړ نو له همغی ورځی را وروسته دلته هیځ یو اکله چی 

منیتی ځواکونه په یوازی سر د مخالیفینو او امنیت راشی او یا به زموږ اوتلو وروسته به دلته چی د خارجی قواوو له 

یس مرستیال او د افغانستان بی تعلیمه مارشال هم یوه ورځ دا ئخارجی السوهنو د بندولو توان ولری حتی د جمهور ر

اخلی جنګ شروع شی. البته موږ ټول دا اندیښنه شکاره کړه چی د خارجی قوواو له وتلو وروسته شاید دلته بیا د

قاطع اکثریت سره دا اندیښنی شته چی د خارجی قواو له وتلو وروسته به بیا دلته نا  ولساندیښنی لرو او د افغانستان د 

. همدا علت ده چی زموږ ملی سوداګرو ال پخوا د سرمایی کال پیښی به تکرار شی 1۲۲۹آرامی را منځ ته شی او د 

 ورو کمیږی.را لویدلی او د افغانی بیه ورو  شروع کړی. د جایدادونو نرخونهپه ایستلو 

یس وو هغه ئمریکایان ووځی هغه زموږ جمهور راچی باید  دلته یوازی یو شخص ډیر اطمینانی وو او تل به یی ویل

و امکاناتو جمهور . دا چی په کومبه تل دا خبری کولی چی موږ کوالی شو په یوازی سر د خپل هیواد نه دفاع و کړو

په ښار کی کوم ځای ته ځی  لیس د کابئپوهیږو ولی کله چی بیا جمهور ر نه یس دومره اطمینانی خبری کولی موږئر

نو ټولی الری و تړل شی او بیا د ده زره ضد موټر له لسګونو باډی ګاردانو سره په هوایی ګیر کی حرکت کوی او کله 

ته  وکلونو له سلو زیات خارجی هیوادون 1۹کرزی صاحب شاید په تیرو  . جنابکله هم په هلی کوپتر کی ګرځی

منیتی عوامل ادا ټول د بی ی او کی لسو والیتونو ته هم نه وی تللسفانه شاید په داخل د هیواد أسفرونه کړی وی ولی مت

 منیت ډاد ورکوی.ا ه دتکو ته د امریکایانو له وتلو وروسسره سره بیا هم جناب کرزی صاحب خل ود دی ټول دی مګر

یس ته ئمګر د کرزی صاحب یوه خبره او یوه فیصله هم نه د منلو وړ ده او نه هم د ده پریکړی د یوه هیواد جمهور ر

له ورځ بیا له هغه ورته دی یوه ورځ یوه خبره کوی بله ورځ بله خبره کوی یوه ورځ یی یو هیواد د ځګر ټوټه وی ب

 .و اډی وویښتل شیایانو نه سوله غواړی او هغو ته وایی چی باید د ترهګرکرزی صاحب د امریک سره دښمنی کوی.

، هغه پاکستان د ځګر توټه بولی او یوخلی لی نو بیا کرزی خواښنی څرګنده ویمریکا کوم ترهګر وواولی کله چی بیا 

 .نو موږ به د پاکستان مال تړ وکړومله وکړی حوو چی که کوم هیواد په پاکستان  ویلی

اره لویه جرګه را وغوښته او لوی جرګی  دتړون کلک مال تړ وکړ کله پا لحب د ستراتژیک تړون د امضکرزی صا

منیتی تړون هم د اباید چی کرزی د لوی جرګی مال تړ ولید نو د امضا کولو لپاره یی نوی شرط و ټاکل او هغه دا چی 

چی لوی جرګی ته ضروروت نشته ځکه ه ید شی. سره د دی چی ټولو کرزی ته مشوره ورکوللوی جرګی له خوا تا

منیتی تړون د سترا تیزیک تړون جز ده او د هر جز لپاره لوی جرګی ته ضرورت نه وی مګرم کرزی دواړه پښی په ا
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ید شی او د لوی جرګی لپاره یی ئمنیتی تړون باید د لوی جرګی له خوا تااه کی تخته کولی او دا یی ویل چی یوه موز

ړو په ترکیب کسان را غلل. د جرګی د غ ۹۰۱۱د هیواد له داخل او خارج نه  ،الر مصرف کړللس ګونو ملیونو ډ په

. منیتی تړون په مانا هم نپوهیدلاتیژیک تړون او اډیر داسی کسان موجود وو چی د ستر هلته خبری نه کوم چی 

د جرګی پریکړی و منی او هر هغه څه چی جرګه فیصله  کرزی د جرګی له دایریدو مخکی دا خبره کوله چی هغه به

اکثریت د امنیتی تړون مال تړ وکړ نو کرزی نوی  وڅما کله چی جرګی په غاره د منلو وړ دی پاکړی نو د ده ل

چی د ټولو منل شویو دیپلوماتیکو نورمونو خالف  لوکړ هټونکبابواللی شروع کړی د جرګی په وروستی ورځ داسی ا

مریکا سفیر ته ګوته ونیوله چی باید سر له همدی اوس نه د کورونو تالشی اد په شان یی  وه قهریدل ماشوموو او د ی

اید ته شفاف انتخابات وشی او تړون بریکا باید دلته سوله راولی او دلماکه نه نو تړون نشی امضا کیدالی. ختمه شی او 

 .له انتخاباتو وروسته امضا شی

که دی  له منافعو دفاع کوی؟ لی له جملی نه ده کوم چی د ایران او پاکستانرزی د هغو ډال پیدا کیږی چی آیا کسو

پاته  د ملی منافعو ضد دریځ ته و ګورو نودافکر پیدا کیږی چی کرزی نه غواړی دلته امریکایانکرزی شرطونو او 

مریکا دی ته مجبوره وی چی او نی لټوی انو کرزی بها دی مریکایانو د پاته کیدو غوښتونکیاکثریت د ادا چی  شی او

دریځ د ایران د ه دی چی ایران او پاکستان یی غواړی. دا سوال هم پیدا کیږی چی شاید د کرزی شی او دا هغه څ هالړ

 یر الندی راغلی وی.ډالری خلتو تر تاث

و شفاف انتخابات نشی ا منیت نشتهاولسوالی یادی کړی چی ګویا هلته  او هکرزی په خپله وینا کی د هیواد ډیر والیتون

د شفافو انتخاباتو سرته رسول د  او د امریکا له دولت نه یی و غوښتل چی دلته باید شفاف انتخابات وکړی. آیا کیدای 

ی که لمریکایانو ټاکاسیون او د شکایاتو د کمسیون غړی نتخاباتو نوی قانون، د انتخاباتو د کمامریکایانو کار ده ؟ آیا د ا

مریکایانو د ایا یی سرته ورسوه نو بیا ولی د  موږ نشو کوالی چی په خپله شفاف انتخابات و کړوکه چیری  کرزی؟

 ؟وتلو غوښتنه کوو

جناب کرزی صاحب ته په ډیره درناوی سره عرض کوم چی جناب کرزی صاحب آیا تاسو چا په افغان ولس و تپلی؟ 

د طالبانو له محاصری خالص او په هلیکوپتر کی کندهار ته  اچ ته په ارزګان چا ولږلی او بیا آیا تاسو د طالبانو مقابلی

میاشتو  یس په حیث و ټاکلی؟ آیا تر شپږوئراوستی؟ آیا د بن په کنفرانس کی تاسو د ددو رایو په اخیستلو چا د جمهور ر

آیا تاسو  وک وو؟ آیا د بوش په دوره کی تاسو هره میاشت د بوش شخصی میلمه نه وی؟پوری ستاسو باډی ګاردان څ

 ور نکړل؟ ه، او میر مسجدی خان مډالونن هللا خانماامریکای جنراالنږو ته د غازی ا په خپل الس بوش او

ولیت یی ستاسو ئجناب کرزی صاحب دا چی ستاسو دوه لس کلنه دوره د ټولو هغو ناکامیو سره سرته رسیږی چی مس

خرنی هیواد ده . که دومره زیاتی مالی مرستی د آپه لحاظ د نړی ه افغانستان د فساد اوبی قانون ناو بد بختا ده په غاړه

سفانه چی تاسو د فساد او بی أمت اد وګړی له ښو امکاناتو برخمن وو،بل هر هیواد سره شوی وای نو اوس به د هغه هیو

اداره خلکو ته په خبله ټوله دولتی اداره کی حتی یوه کوچنی  اآی ولیت هم د خارجیانو په غاړه ور اچوی.ئمس یقانون

شووالی شی چی هلته قانون موجود وی؟ هلته چور نه وی؟ وختی چی ستاسو ارګ ته د ایران، برطانیا او سی آی آی 

 ه ګیله وکړو؟یدل نو د بل دولتی کارمند نه به څډالر په خلتو کی را وړل ک

چی یا یی د  هغه کسان ،سانک کسان بندیان دی ولی کوم هته الړ شو هلته په زرګون ومحبسون هجناب کرزی صاحب ک

ګ کړی، یا یی لوی جرم کړی ، یا یی د چا سره جنخیستیاافغا نیو رشوت  ۰۱۱۱۱- ۰۱۱۱جیب غال کړی، یا یی د 

په زور نیولی، یا یی په جریبه ځمکه  نواوس به راشو دی ته چی هغو کسانو چی په ملیونو او یو څو ک یی وژلی دی،

تجاوز کړی، او یا یی هم  ویی په ملیونو ډالر غال کړی، یا یی د خلکو په ناموسون هاو کسان بی ګناه وژلی، یا زر
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دنیا ټول نعمتونه  نګ ناست دی او دی نه تنها خالص کرزی بلکی ستاسو په څته جاسوسی کړی ول وخارجی هیوادون

 دا هم ستاسو دنظام د قانونیت او عدالت مثال ده. ورته موجود دی؟

د دی ټولو مالی امکاناتو سره مو څومره خدمت ه کړی او تیرو دوولسو کالو کی څ تاسو په جناب کرزی صاحب دا چی

ور باندی لیکل  هیر کتابونده یا یو کتاب  کی نه ځایږی بلکی ومره مو د خلکو ژوند ښه کړی په یوه مقالکړی او څ

د  .اکټونه کوم ځای نه نیسیشوی. ستاسو د جمهوری ریاست په دی وروستیو ورځو کی د وطن دوستی او خوا خوږی 

منیتی تړون تاید کړی اوله ا. ستاسو راغوښتلی لوی جرګی دهیواد ګټی مه تر پښو الندی کوه شخصی ګټو لپاره د ټوال

. که چیری تاسو ته د جرګی پریکړی د منلو نه وی نو بیا ولی چی ژر تر ژره دا تړون السلیک کړیتاسو یی غوښتی 

منیتی تړون اد امریکا سره  غواړی ریکړه کړی اوپخپله  ن ولسفغاره مصرفونه مو کول؟ امدومو جرګه را غوښته او 

. تاسو باید له دی و ژر تر ژره باید امضا شی او امریکایان دی ته مجبور نشی چی خپلی ټولی قواوی وباسیولری ن

 خامخ شی.ایه بهانو او لجاجت نه الس واخلی هسی نه چی بیا د افغان ولس له قهر سره مځبی

 ښتپه درن
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