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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

          ۲۱1۴/  ۱1/  ۲۴                                                       سرلوڅ مرادزی

 جهاد کرزي نا اعالن شویتړون په وړاندې د د 

هیوادو  د په ننۍ نړۍ کې دریځ، د السلیک په اړه د ولسمشر کرزي ټو سره د امنیتي تړونوله نا امریکا او روسته

 ، سرتمبهیوه وچ پرځای منل شویو ارونو سیاسيد  او پام ته د او غوښتنو متقابلو ګټود هیوادو د دودیزه اړیکو، ترمنځ

 سخت دریځو اونه غوږ ایښودونکو  شاړو شډلو جګړه مارو، اسې دریځ دد او ایډیولوژیک چلند ته پاتیږي چې اکثرا  

د ټاکل  په رایو ، نه د ملتو مناسب ښکاريا له شان سره وړ او د هغو دای شيیتمه ک څخه ومذهبي توندالر متحجرو

 !ولسمشر څخه شوي او منتخب 

ي معمولد یوه ساده ګړي او  داسې چلند، نیولی ې کوم دریځ چې نن سبا ولسمشر کرزيد امنیتي تړون په وړاند

ټوله  وي چې ولسمشرداسې هیواد  د افغانستان پشان د یوه څوک دې څه رسیږي دې ته چې، سیاستوال سره نه ښایي

  د نننۍ نړۍ د سترو سیاستونو او لوبو مرکز وي. نړۍ هلته فعال شتون لري او

په اوسنۍ  چې ښکاره کوي ولسمشر پتوګهداسې  ځان د یوه ،سره دریځحقیقت کې پخپل داسې سرتمبه ولسمشر کرزی، 

ۍ تر چپن ولسمشر د او او غوښتنو ته شا اړوي اکثریت ارادې، د ملت د ملي ګټو مهمو انانود افغان به کېیتاریخي ش

 او ځانمرګي بریدګرو د مذهبي سخت دریځو مرکچي،ملت او نړیوالو ته د جهادي مافیایي کړۍ افغان  ،ځان الندې

 !راپیژنيوکیل، مدافع 

ی د آی ایس آیا د  اوروزل شوي  و کېایډیولوژیک ښوونځی هغوی چې په یوه یا بله بڼه د پاکستان او ایران په مذهبي

څه له دغو یواو یا یي د سیاست په نوم  یوه وړوکي ساتنمن په دروازه کې په اونیو سرګردان او منتظر پاتې شوي

او سیاسي الرو  نرمښت پیژني، لهمتقابلې ګټې وخپلې او د نورو په وخت سره  ګرانه ده، ورته مرکزونو پیل کړي،

. د دوی په اړه دا يپرځای خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړ سرجنګۍتن په تن جګړې او  ،کړکیچ چارو کارواخلي او د 

 نور وي، یو به هم پکې د مور وي! ریښتیا ګڼل کیږي. یي متل، که سل خویونه

بیځایه نه ده چې کرزی وایی، که د امریکا او پاکستان جنګ شي، کرزی به د امریکا په وړاندې د پاکستان په اړخ کې 

  ودریږي!

نو  د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او امریکا باید دا ځالې په پاکستان کې په نښه کړي. ي،دا خبره چې کرزی کو

که امریکا اوس ددې ځالو او یا په بل هر المل، پر پاکستان حمله وکړي، نو کرزی به له ترهګرو سره یوځای د 

کا د کرزي په کومه خبره باور نو په داسې اوتو بوتو سره امریامریکا په وړاندې د پاکستان په څنګ کې دریږي، 

 ي! کرزي سره باید کوم ډول چلند وش او له کوالی شي

کرزی  ،مالتړنا ویلي  د ایساف او امریکایانو په وړاندې د طالب په نوم د ترهګرو په ړي په کورني ډګر کې همد جګ

 خپل مخالفت له چا نه پټوي!

د ولسي وګړو هیڅ مرګ نوم د ایساف او امریکایانو په تاالشۍ او یا هوایي او ځمکني برید کې، په  او بانډو د کورونو

افغانستان په  کرزی په غوښتنه د که طالب او ځانمرګی د لو پرته، نه ده ترسره شوې.ټکو له او ځانمرګو طالب ژوبله د

او امریکا هم د کرزی له دې ګواښ سره چې پر پاکستان د یرغل په مهال د پنجاب په  کلیو او بانډو کې ونه ټکول شی

مالتړ دریږی، په هوایي بریدونو او یا نورو وسایلو سره هلته ترهګر ونه ځپي، نو ترهګر به څنګه له سیمې جارو 

 شي! 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر ۲ 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

 

عثمان کمیس پتوګه کاروي  راپور کې هم چې د امنیتي تړون د السلیک په وړاندې یي ولسمشرکرزی د حضرتتازه 

د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې چې افغان امنیتي  د پروان والیت د سیاګرد ولسوالۍ په واغرز سیمه کې :ویل کیږي

د  .کسان وژل شوي چې نیمایي یې ولسي وګړي او نیمایي یې وسلوال طالبان دي 1۲ټولټال »  ځواکونه هم ورسره وو،

 « BBC. ول او د طالبانو د ولسوال مرستیال هم شامل ووؤوسلوالو مخالفانو د درنو وسلو مسوژل شویو په ډله کې د 

چې  تنه ملکي وګړي ووژل شول ۲1 کې د طالبانو په برید کې لبناني رسټورانټد کابلښار په  تیرې جمعې په ورځ د

       د وژنې د پېښې په اړه په یوه راپور کې لولوتنو  1۲د پروان والیت د  . ددې اوطالبانو یي پړه پر غاړه واخیسته

 ورځې برید او د جمعې د ولسمشر کرزي په مشري د ملي امنیت په شورا کې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د د»

رګ څخه اله کسه ملکي افغانان ووژل شول، وغندل شو.  1۲ایتالفي ځواکونو برید چې په لړ کې یې  پروان والیت د

ترهګرۍ پرضد د  افغانان هره ورځ دپه خپرې شوې بیانیې کې دولسمشر کرزي څخه نقل قول شوی چې 

 .«بریدونو قربانیان دي ترهګرو د قربانیان دي او هم د جګړې

 قربانیان دي او هم د ترهګرۍ پرضد د جګړې افغانان هره ورځ د: چې وایي څرګندونه کې دې دلته د ولسمشر په

 ، څه مفهوم افاده کوي؟بریدونو قربانیان دي ترهګرو د

، داسې دریځ ټولنه کومې یایي مدافع وکیل وي دریځ ولري او شکمن او څپڅپاند که د ترهګرو پر ضد د هیواد ولسمشر

 لورې ته بیایي؟

کلونو  1۲د ولسمشر حامد کرزی، شکمن او څپڅپاند دریځ دی چې په تېرو  و لومړی، تر ټولد نورو الملونو ترڅنګ

ارامۍ  هڅو کې پاتې راغلي او هیواد د سولې او امنیت پرځای، بیا هم د جګړې او نا و په ځپاندهکې افغانان د ترهګر

 !په لور راهی دی

بیایي، بلکې د کرزي لخوا د تړون د دا د امنیتي تړون السلیک نه دی چې د کرزي په وینا هیواد ملک الطوایفۍ ته 

 السلیک ځند او یا نه السلیک دی چې افغانستان کورنۍ جګړې او د پاشلو ګړنګ ته ټېل وهي!

له همدغه دریځ  او لویدیځ سره په ټوله کې د اړیکو د رغولو او ټینګولو په اړه مریکا سره د امنیتي تړوناکرزی اوس 

چې رایه یي په مشورتي لویه جرګه کې څرګنده شوه او د فغان ولس پرځای ې تړون په اړه د اددڅخه، ګټه اخلي. 

طالبان، اسالمي ګوند او په جمعیت او نظارشورا کې توندالرې او  تړون په ژر السلیک یي سال وکړه، کرزي نن

 پردیپالې کړۍ د مشورو زیرمې ګڼي !

د سالمې مشورې تمه  هم سرخیالنوپنجابي  او ښایي له د ایران مشورو ته غوږ نیسي د افغانانو پرځای ولسمشر کرزی

 لري.و

 په مسایلو ملي د»  ریستونکې اوغولونکې ګونګوسي، لکه د سپوږمۍ راډیو په وینایکه کرزی د ځان په اړه  د پردیو ت

 یې مالتړي پرېکړو د او کړی ډېر  محبوبیت هغه د ترمنځ افغانانو عامو د دریځونو وروستیو کرزي ولسمشر د تړاو

فارن پالیسي وایي چې ولسمشر کرزي په تلو تلو کې د افغانانو لپاره د امریکا په جورج واشنګټن او د  .دي ډېرېدو په

ریستونکو ډنډورو یپه داسې ت ي، لیری نه ده چېاوري او باور پرې کو «هند پر مهاتما ګاندي د بدلېدو په حال کې دی.

 ل وهي! یورټ په لویدال کې ورکاويافغانان هم د  یوځایبه ځان سره 

د  کلن ناکام او بدنام سیاست  د پټولو او 1۲او بلخوا د خپل کرزی او مافیایي ټیم یي د امنیتي تړون د نه السلیک  

 همپه نوم خپورشوی کتاب «  دندې» د  ، ښاغلي رابرټ ګیتسد تبریي لپاره، د امریکا د پخواني دفاع وزیر ونوځان

دوه امریکایي ګوندونو، جمهوریت غوښتونکو او  الس په الس ګرځوي. دا کتاب چې پوره سیاسي بڼه لري او د
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حیثیت خپلوي او غواړي د هغه په  دیموکراتانو خپلمنځي شخړو ته بېل شوی، نن د دوی لپاره د یوه مبارک کتاب

 !او نړیوالو ته سپین چرګان وځلوي او ځانونه، افغانانو ویدیځوالو ور وتپيسیوري کې خپلې ټولې ناغیړۍ او بدۍ په ل

راتلونکو ټاکنو کې د په او  پیناوۍ، د ځان د سد یوه السوند په توګه د ښاغلي ګیتس کتابهمداراز د فهیم ــ کرزي ټیم 

 رنه وځي.یدغه ټیم په مکاریو ت د باید نور افغانان خو ي.ښکته پورته کو بري لپاره

یو په بل رې لسیزې السته راوړنې، ید ت ي چې که له واکه غورځیږي،په دې هڅه کې هم و ښایي کرزی او ټیم یي

 په پاتې درې میاشتو کې له منځه یوسي!پسې 

ر افغانان په دې اند وي چې د امنیتي تړون په نه السلیک سره به کرزی یو مهم راز له ځانه سره ولري یښایی یو شم

او یایي د مشورتي لویي جرګې په ګډون  له ډاره افغانانو ته نه شي ښکاره کوالی یا د امریکایانو دا مهم راز چې هغه

 اوس د ویلو وخت نه دی رسیدلی او افغانان به یي روسته په ګټه وپوهیږي.  

 «جوشد!و بگکه به ما نه جوشد، در ان  گدی » ي ووویلدو په مهال یه د لیرې کله واکمنۍ څخکارمل هم  

 د کرزي روستۍ کړچارې هم کارمل ته ورته پاتیږي!

د یوه ایډیولوژیک او سخت دریځي ځان د یوه سیاستوال پرځای،  امنیتي تړون سره په نیولي چلند، ولسمشر کرزی

 افغانانو او نړیوالو ته راپیژني!شخصیت په توګه، 

 چې هغه د لري توپیر سره یوازې دومره خواصيعبدالستار په ولسي جرګه کې د پروان د وکیل  ولسمشر کرزی

ترسره  او تر چپن الندې، لویدیځوالو په وړاندې ښکاره جهاد اعالنوي خو کرزی دا هر څه په پټه خوله امریکایانو او

     کوي! 

 پای
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