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   ۲۰۱۵/  ۰۲  ۰۴       زیمرادسرلوڅ 

 
 خرم د افغانانو په سترګو کې خاورې پاشي! عبدالکریم

په لخوا  د دفتر رییس ښاغلي عبدالکریم خرم حامد کرزي اني ولسمشروخمه، د پ ۳۱روان کال د جنورۍ په  د
، خو د لنډه ، په نسبي ډولتر سرلیک الندې«  را امضٰا نکردیم؟ (BSA) ما چرا»  ژبه رسنیو کې په پاړسو

 ده.خپره شوې لیکنه ،پوره یوه نیتځانګړو موخو په 

د  شک راوپاروي، د السلیک پر اړتیا د افغانانو چې امریکا سره د امنیتي تړون هڅه شوې صفا ټکوپه لیکنه کې 
افغانان بې باوره ، چې دا تړون یي د خپل واک په دوهمه ورځ السلیک کړحکومت  ينو پر اشرف غني په مشرۍ

ملي ګټو ته د زیاتې  ،افغانانو او بهرنیانو ته وښۍ چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړي او همداراز
 په المل دا تړون السلیک نکړ!او لیونۍ مینې  ژمنتیا 

د سیمې په  او د راتلونکو پالنونو او تلګالرو د اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت کې لیکنههمداراز 
د پخواني  او کوښښ شوی چې ( په عینکو کې کتل کیږي  Negativismد منفي پالنې) ته  وواړه د پېښو پراختیا

مهال د بې پالنۍ، سیاسي بې خبرتیا او په پای  خپل ولسمشر حامد کرزي او په ارګ کې د هغه د نورو شریکباڼو د
 ې د کاري بیکفایتۍ  پړه، پر بهرنیانو ورواچوي.ک

د سپړنې او  لګوي، ډډه په پورته یادو خبرو چې ځینې برخې مقالې له منځپانګې څخه نوموړې د کې لیکنه په الندې
 اخلم:را ارهتبصرې لپ

، امنیتي تړون یوازې د امریکا په ګټه دی و روستهستراتیژیک تړون اله هرڅه لومړی باید یاده شي، ایا امریکا سره 
دا چې دا  یانېاو هغو کې د افغانانو ګټې په پام کې نه دي نیول شوي؟  نوموړي تړون ته د افغانانو اړتیا نه لېدل کېده

 او یوازې د امریکا په ګټه دي؟ تړونونه یو طرفه دي

له امریکا سربېره د نورو اروپایي مهمو هېوادونو، هند، استرالیا او چین سره هم ستراتیژیک تړونونه د بلخوا 
 دغو هېوادونه په ګټه دي؟ افغانستان په ګټه نه بلکې یوازې د

وسته کې د ترکیي او عربستان او یا په ر ناټو سره د امنیتي تړونونویکا او د امر خو له لږ غور روسته وینو چې
 ، نور ټول هغه،ا السلیک شويوچې د اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت لخ ،ستراتیژیک تړونونو پرته سره له

 په تېره بیا لویدیځ سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا السلیک شوې دي.

نه چې امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه یي یوه برخه ګڼل  دغه ستراتیژیک تړونو که چېپوښتنه دا ده اوس 
 کیږي، د افغانستان په ګټه نه وو او یوازې ددغو هېوادونو په ګټه وو، ښاغلي حامد کرزي ولې السلیک کړل؟

د زیان  چیری وو چې د هغو د دغو تړونونو له السلیک مخکې هغه مهال د حامد کرزي د دفتر رییس ښاغلي خرم
په رسنیو کې غوغا  اوس ، ایاد رسنیو له الرې افغانان خبر کړی وایمخامخ او یا  یي اړخیزوالي په اړهاو یو

 ؟نه ديبلخوا د مکر اوښکې تویول  او روسته پلتۍ وهل ... یوخوا لهجوړول، 

هېواد ملي ګټو سره د مینې او لیوالتیا له له نیکه مرغه اوس ډیری افغانان پوهیږي چې داسې ډنډورې خپرول، د 
 مخې نه، بلکې د نورو ځانګړو موخو لپاره ترسره کیږي!
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با وصف اینکه حامد کرزی هر سطر این قرارداد را با دقت از نظر گذرانید، بر سر هر  »دا چې ښاغلی خرم لیکي 
ارداد در ما باز هم نگذاشت این قرو جهت بحث بر سر آن لویه جرگۀ مشورتی را فرا خواند ا جملۀ آن چانه زد

 «دزمان حکومتش امضأ گرد

 چې په هغه کېافغان پالوي ، ترڅنګ امریکایي پالوي دباید وویل شي چې د امنیتي تړون اوملیک ) طرحه لیک( 
، امنیتي پخواني سالکار ښاغلي دادفرسپنتا او د مالیي فعلي وزیر اکلیل حکیمي چې هغه مهال په ښاغلي اشرف غني

د دغو کسانوهېوادپالنه او سیاسي پوهه په هیڅ  .یچمتو کړ ،په ګډه واشنګټن کې د افغان دولت سفیر وو او نورو
په برابرولو  اوملیک د د تړون ه او بل پلو پالويڅخه لږه نه د او ښاغلي خرم ډول له پخواني ولسمشر حامد کرزي

 .کې له کرزي سره پرلپسې سال کړې ده

لخوا په اکثریت سره تایید  د لویي جرګې امریکا سره امنیتي تړونزیار او هڅو روسته  وي لهد افغان پال همداراز 
افغانانو ته لومړیتوب او ارزښت لري، پریکړه  لویي جرګېد  اوس .وه خپله حامد کرزي رابللېجرګه هم  چېشوی 

 ونې!دڅرګن په ګډون د هرچا ځاني او خپلسرې خرم کریم  نه  د حامد کرزي او

بنظر من پالن امریکا این بود که قرارداد امنیتی و دفاعی با آخرین حکومت و نظام » ښاغلي خرم بل ځای لیکي 
و با امضای آن جنگ افغانستان وارد مرحلۀ جدید گردد. با درک همین موضوع بود  مشروع افغانستان امضأ شود

گفت که با در نظرداشت سفارشات لویه جرگه که حامد کرزی در اخیر بیانیۀ جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگۀ مشورتی 
 «امضأ خواهد شد.« بعد از انتخابات»قرارداد امنیتی

 ،ګڼل کیږي «اخرین حکومت و نظام مشروع افغانستان»  په اند د حامد کرزي په مشرۍ حکومت د ښاغلي خرم
  عیت  نلري!رف غني په مشرۍ رامنځته شوی مشروکال په ټولټاکنو کې د ولسمشر اش ۲۰۱۴چې د کوم حکومت 

لیکي چې که ښاغلي کرزي، خپلې  ،ه دې چې دلیل راوړيبېل ګراف په بله برخه کې نوموړید همدې پرا بل پلو
 یاني ټاکنې یوازې ې.لکال ټولټاکنې نه ترسره کېد ۲۰۱۴واکمنۍ کې امریکا سره امنیتي تړون السلیک کړی وای، د 

ی به تر اوسه او ترپایه د د کرزله کبله ترسره شوي، که نه هغو ته اړتیا نه وه او حام د امنیتي تړون امریکا سره
 پر چوکۍ پاتې شوی وای. ولسمشرۍ

و هیروي چې ارګ د پورې تړي ا کال په ټاکنو کې راوالړې ستونزې هم یوازې په بهرنیانو ۲۰۱۴ښاغلی خرم د 
 ، کومې تېروتنې نه وي چې ویي نکړي!ټاکنو په مهال

، د هغه د بري لپاره یي په ترڅنګ ودرید غ سره سره، لومړی د زلمي رسولارګ په ټاکنو کې د بې پلویتوب له تبلی
مافیا د  د زلمي رسول په ګډون، جهادي او روسته یي د اشرف غني د ناکامۍ لپاره ارګ کې غونډې جوړې کړي

ته دا  د همپالنې ټیمپه ټاکنو کې د ارګ بیځایه السوهنو  کړه. ز ټیم ته ورشېوهد همپالنې ټاکنی عبدهللا په مشرۍ
 جرګو په لویه خیمه کې کابل د ، دکړ چې د اشرف غني په مشرۍ د ټاکنو وړونکي ټیم په وړاندېفرصت ور

 او د بل سقاوي نظام د جوړښت دعوه وکړي.  موازي حکومت اعالن کړي

ت کې د کریم خرم پشان همدا د ارګ میشتانه وو چې د خپلې بې کفایتۍ په المل د کرزي په تېر دیارلس کلن حکوم
 ،یي نوي سقاویان دومره وپړسول چې نه یوازې ټاکنو ته ګواښ پېښ کړي بلکې که د نړیوال فکټور ډار نه وای

 دوی د موازي حکومت په نوم یوبل سقاوي اړودوړ ته الره اوار وله.

د کرزي په تېر پیر او د ارګ تر ږیرې الندې ولټول شي، نه د یوې  ناخوالو المل بایدد ټاکنو د ډېرو په دې ډول 
 پلمې پتوګه د بهرنیانو تر سیورې الندې!

په لیکنه کې د ارګ د پخواني واکمنانو زیاته اندیښنه د جهادي مافیا د راتلونکي برخلیک سره تړلې د ښاغلي خرم 
وارختا کړي وي. بالخره دوی پوهیږي چې د دیارلس کلن فساد پوښتنه ښکاري. ښایي دوی د باد راوړو پیسو هضم 

، سیاسي ناپوهۍ ، له دوی څخه کېدونکې ده. کرزی او ډله یي اوس هم په دې لټه کې ده چې د خپلې بې پالنۍ 
 لویان په ټولو پېښو کې سپین چرګان راوباسي!، ځان او خپل پبیکفایتۍ او فساد پړه پربهرنیانو ورواچوي
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اندیښنه چې د دې ډلې الس او پښې لړزوي، د سیمې او نړیوالو اړیکو په اړه د نوي حکومت د تګالرو ټولګه  بله
ستراتیژیک جاله  افغانستان د ایران او پاکستان له ده. افغانستان د سیمې د هېوادونو ترمنځ  په یو پله بدلېدونکی دی.

ه ډلې، تنظیمونه او اشخاص چې دغو هېوادونو روزلي او خالصون مومي او خپله د سیمې په یوه مرکز بدلیږي. هغ
 په روحي لحاظ توافق نه شي کوالی.ګمارلې، دغې وضعې سره هم د خپلو ګټو له مخې او هم 

 ستونزه له دې خبرې هم راوالړیږي!د ډېرو ښاغلو 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

