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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            ۴۰1۲/  ۰3/  ۰۵                                                              سرلوڅ مرادزی

 روستۍ شیبې ماتوسیاسي د کرزي د نهیلۍ او 

 په کور روسته، پریکړې لهلیک په اړه د مشورتي لویي جرګې امریکا سره د امنیتي تړون د السدولتمشر کرزي چې 

لویدیځ او په تېره بیا امریکا سره د  نهیلي او ماتې غواړي خپله، شوی نهیلیهمکارۍ او مالتړ له کچه دننه او نړیواله

 !جبیره کړي غاتې شخړوناندریو او تبلی لمسونکو په ،اړیکو له چوکاټه بهردودیزه ژبې او سیاسي 

اسالمي خېل مالعمر او سرد البانو د طپخواني ولسمشر احمدي نژاد، د د ایران  ،سرهامریکا  نن سبا لویدیځ او کرزی

یادو  دد امریکا په وړاندې میاشتو کې یي  په روستیو څوغږیږی او حتي منطق او دالیلوپه ګلبدین حکمتیار ګوند د مشر

 .هم پښه اړولې ده کړیو او ډلو له پروپاګینډې

ان کې د امریکایي چارواکو له په افغانست یا او پیل کې باید عرض شي چې دلته، د امریکایي نظام د خټې د لیکنې په

د بل هر  امریکا سرهد لویدیځو هیوادو او، بلکې نه کیږيننګه څېړنه او  مبحث دي، چې جال ختاوو څخهاو  تېروتنو

 ال لکه اوبهته نن مه افغانانو چېمحور راڅرخي  پر ملي ګټو او اړیکو د افغانستان د متقابلو، دولت پشان د بحث خبره

 ګڼل کیږي.هوا اړینه او 

 دولتونو متقابلې ګټې او اړیکې تر بحث الندې دي نه نور څه!دلته دوه خپلواک هیوادونه او د 

لسیزې پشان، په نړۍ کې ګوښه شوی، دړې وړې او پریوتي افغانستان بیا  ۰۰افغانان هیڅکله د مجاهدینو او طالبانو د 

ځال،  شاننه غواړي! افغانستان اوس له هغه ګورنډي څخه راوتلی او غواړي په نړۍ کې د نورو ملتونو او دولتونو پ

 ولري! برم او لویا

 ترسره شوې، دولتمشر کال د مارچ په دریمه ۴۰1۲د تازه مرکه کې چې په امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوست سره 

القاعده تر حقیقت زیاته یوه افسانه ده او په دې نوم په افغانستان کې د امریکا جنګ د افغانستان په ګټه »  کرزی وایی

 « پژواک نه و.

بله وسله نه لرم چې ځواب پرې ووایم، بله وسیله هم نشته مګر دا » په دې مرکه کې بل ځای زیاتوي  همداراز کرزی

 «. تاند چې په جار ووایم او دې مسلې ته د خلکو پام راواړوم. په بله ژبه زه مجبور شوم چې نور غږ پورته کړم

ته  پوښتنې په یوه وخت کې راوالړیږي چې پوره پام لته څودې مرکې او د کرزي د نورو روستیو څرګندونو  په اړه دد

  .اړتیا لري

کلونو کې له خولې نه  13د خپلې واکمنۍ په تېرو  ،دا په جار ویناولې  پوښتنه دا ده چې دولتمشر کرزی لومړۍ

د واکمنۍ یوازې یوه میاشت پاتې ده، ایا داسې پاروونکې خبرې د  ، ولې او د څه لپاره چوپ و، اوس چې ددهراباسي

 ؟لپاره نه کوي ځان د خوندیتوب خپلو تېروتنو څخه د او لهافغانانو د تېرویستلو 

القاعده تر  »چې  ویي جرګې له پریکړې روسته پوه شویمشورتې لامنیتي تړون په اړه د د امریکا سره نوموړی ایا 

داسې وخت ته ساتلی وو  چوپ نیولی وو او دا راز یي او که پخوا هم پوهېده، خو ځان یي« انه ده فسحقیقت زیاته یوه ا

دوه مخې  خپلې او د فغانانو ته ښکاره کويده زړو اسا ،لپاره موخو و هغه مهال به یي د نوروچې کله له واکه لویږي، ن

 د پټولو لپاره به ترې د یوې وسیلې پتوګه کار اخلې؟ څېرې
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 3تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زه مجبور » ، نو ځکه وایي نه مني پاتېکېدلواک کې په کلن ناکام واک څخه زیات،  13له  سره،څوک ور اوس چې

 !«شوم چې نور غږ پورته کړم

د سپینکي کاکا پشان  دیي د ریښتیا په نوم، افغانانو ته څه ګټه رسوي چې کرزی بلخوا باید وویل شي اوس دا خبرې 

نړیوالو  دا ډول خبرې د ریښتیا ویلو په نوم . ایاه هره جرګه او مرکه کې کويپ د دیواله ترشا لمر په تاوده پېتاوي کې

 تمامیږي، ایا کرزی او حواریون یي په دې نه پوهیږي؟ نه په بیه رپړتیاد اړیکو د خ سره د افغانستان

القاعده تر  »ولېنه السلیکول، تیژیک تړونوسره سترا د نورو لویدیځو هیوادوکرزي  ،د امریکا په ګډونچې لږ مخکې 

  نه وه؟« حقیقت زیاته یوه افسانه 

 امریکا او لویدیځ د خپلو ګټو لپاره دا چې کرزی زیاتوي بلخوا ده تر حقیقت زیاته افسانه یادیږي اوچې القاعاوس 

 د ګټو لپاره ولې السلیک شول؟ هیوادودغوراغلي، نو بیا دا تړونونه د افغانستان ته

لومړۍ خبره ده چې هر هیواد خپلو ملي ګټو پسې ګرځي. امریکا او لویدیځ افغانستان ته  کې دا ډېره زړه او سیاستپه 

 !شو بلالی د ښاغلي کرزي کوم نوی کشف نه لمر پشان یو څرګند حقیقت دی، دا دراغلي او دا  بېشکه خپلو ګټو پسې

لي، خو افغانستان هم امریکا او لویدیځ ته تر هغو زیاته اړتیا امریکا او لویدیځ افغانستان ته اړتیا لري، نو ځکه دلته راغ

 ، نو ځکه غواړي چې هغوی دلته پاتې وي.لري

 یوله بل سره په انډول کې راولي. دا به غټه ناپوهي او ګټې تیاوېاړ ست دنده دا ده چې د دواړو لوروریښتیني سیایوه د 

 یوازېزموږ هیواد ته راغلې، دا چې  او شي هو تېرګټ له خپلوکه ووایو چې لویدیځ او امریکا دې  ،وي او یا بله ستونزه

 ګټېنستان سره د هغو او افغا دي امریکا او لویدیځ سره زموږ بېال بېلې ګټې تړلې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسي. دې

 خپلو ولسونو لپارهوپېژني او په انډول کې راولي او د هم تړلي دي او دا د هیوادپالو سیاستوالو دنده ده چې دا ګټې 

 په دوستۍ، ښېرازۍ  او سوکالۍ کې ګټه پورته کړي. نهترې

د کرزي په  ګټو په الملخپلو پخواني شوروي سره د مقابلې، سیالۍ او  امریکا، لویدیځ، عربانو او پنجاب، وار لومړی

یي پرې  روسته یي مجاهدینو پسې القاعده او طالبان راوستل او دوین کړل. اکمګډون مجاهدین په ګډه پر افغانستان و

او دا  جوړشوی حکومت راوست او طالبان یي پسې واخیستل کې بن طالبانو پسې په وځغلول، بیایي پهله هیواد بهر 

ه تعریف چې دوی ورسره پ نورماله واکمني رامنځته شي بالخره نسبي یوهچې افغانستان کې  یي ددې لپاره وکړل ټول

ادامه  د هغه حکومت او د کرزي په مشرۍ بن کې جوړ شوی یيي. نو و او جوګه د معاملې لوری کې شویو اړیکو

اړیکې ولري. که په دې ټول بهیر کې چې د  ښېپه راتلونکې کې  چې له لویدیځ او امریکا سره  ددې لپاره غوره کړل

 یځ او هم د افغانستان په تاوان ديټکه واچوي، هم د لویدوس اڅوک  ،لویدیځ او امریکا په الس او مالتړ ترسره شوی

لسیزې  ۰۰په لویالس افغانستان د  یو وار بیا نه ښایي .اړتیا نشته چې وهل شوې الر یوځل بیا ووهل شي ته او دې

او کرزی ته هم  یي نه لګیږيپته  هیڅ چېپورې  لویدیځ او امریکا پرځای په بل بدیل او هرڅه بیا د ټېل وهوورین ته نا

 .وتړو کلونو کې ونه شو ښودالی، 13په تېرو هم  نه دی او افغانانو ته یيمالوم او څرګند 

راپیل کړې کله چې  ، کرزي هغه مهالڅرګندونې په وړاندې ګډوډې کوڼ هم په دې پوهیږي چې د لویدیځړوند او نن 

ه د لویدیځ ګټې په یوه انډول ه چې د افغانانو ګټو سرسیاسي څېره نه د داسې هغهوړاندې نور په لویدیځ د هغه وپوهید،

 وله بل سره د دوستۍ اړیکې ورغوي.ی پر بنسټ کې راولي او د متقابلو ګټو

د امریکا او لویدیځ په وړاندې د کرزي روستۍ ګډوډې لکه امریکا سره امنیتي تړون، د ډیورنډ تپلې کرښې او ګندمک 

زړه نا زړه توب او یا د امریکا او لویدیځ  کې  جګړهپه تړون سره یوشان ګڼل، د القاعده او ترهګرۍ په وړاندې 
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لونکې واک کې د کرزي د غوښنې ونډې لپاره کیږي، نه د په راتامریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلې، 

 افغانستان د ګټو او ښېګڼو لپاره!

کرزی غواړي چې د اشرف غني په وړاندي، په راتلونکو ټاکنو کې په غال او دوکې سره، زلمی رسول واک ته 

 ته یوسي! اختیار کړی، د زلمي رسول د واکمنۍ په مټ مخېرسوۍ او هغه لویدیځ ضد الر چې تازه یي و

د فساد په وړاندې د کرزي د ادارې نه اراده هم په بهرنیانو پورې تړل کیږي او په هیواد کې د ناوړه او مضرو 

 مصلحتونو او سازشونو پړه هم د امریکا او لویدیځ پرغاړه وراچول کیږي.

ان پورې او هغه چې په ځکرزي او ادارې یي ښه پلمه پیدا کړي، هغه چې په تېرو کلونو کې ښه او مثبت شوي، 

  ناکاره، ناوړه او منفي شوي، په بهرنیانو پسې تړي!

 پای
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