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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

  

 

 1۱/۴/2۱1۴          عمر هللا امان

 توطیه د حامد کرزي، ایران او ډبل عبد هللا نوي
 

د ټولټاکني په بهیر کښي افغانانو هغه څه ثابت کړ، چي دا ولس د ولسواکي پلویان او پرمختیګ غوښتونکي خلک 
دي ، هغه څه چي د روسي، ایران او پاکستان له لوري نړیوالو ته د افغانانو د ملي روحیي په هکله 

و په دي ترڅ کښي افغانان داسي ورکړي شوي و، داچي ګواګي افغانان یوازي وژنه او جګړه پیژني ا معلومات 
 خلک ښودل شوي وو، چي دا خلک، علم، معارف، زده کړه، پرمختیګ او تمدن نه غواړي.

افغانان د ولسواکي په دي درشل کښي ونډه واخستل او نړیوالو ته په ازباد ورسول چي دا ولس د پرمختیګ پلوي  
کرزي ګروپ اود عبدهللا عبدهللا ګروپ کوښښ  اوس چي ولس د بریالیتوب پر لور رهي شوي د حامد خلک دي، 

کوي دا بهیر د ماتي سره مخامخ کړي، ځکه ایران، پاکستان او روسیه نه غواړي افغانستان د پرمختیګ پر لوري 
ګامونه اوچت کړي، د ټاکني نه مخکي او وروسته افغانان د خپل د برخیلک په اړه هوډ یي کړي او داکتر اشرف 

حامد کرزي او ډبل عبدهللا تر شا والړ دي او دوي نه  لسمشر ټاکلي، ایران او پاکستان د ښاعلي یي خپل و غني بابا 
په دي بهیر کښي د  غواړي افغانستان د یو متفکر او مدبر شخصیت له لوري رهبري شي، ایران او پاکستان د ټاکنۍ 

په تیرو وختونو کښي کله چي  دلي دي، داکتر زلمی رسول او ډبل عبدهللا تر شاه ودریدل او دا لړي تر اوسه غځی
ښاغلي حامد کرزي د ایران په سفر بوخت و، د ایرانیانو پر وړاندي ویلي وو، چي د راتلونکي ټولټاکني د نوماندانو 

موخه داکتر زلمي  څخه یو دده سره په دي سفر کښي ګډون لري اودده سره مل دي، چي د ښاغلي حامد کرزي 
ا کیږي چي ښاغلي حامد کرزي د کوم موخي له مخي د ایرانیانو پر وړاندي د داسي یو رسول وو، اوس پوښتنه پید

 موضوع یادونه کوي چي د افغانانو داخلي موضوع دي او د افغانانو پوري اړه لري؟

د پاکستان او ایران پر وړاندي د ښاغلي کرزي کمزوري سیاست د افغانانو غمیزه یی ډیر کړي، حامد کرزي، او 
 ډبل عبدهللا د کومي موخي له مخي سره اتیالف کوي؟

 داکتر زلمی رسول او ډبل عبدهللا لیدنه او کتنه په کوم غرض تر سره کیږي؟ د  

 ي؟ایا ددي تر شا ښاغلي حامد کرزي والړ نه د 

 ایا دا یو شیطاني سیاست نه دي چي د ټول ولس پر وړاندي تر سره کیږي؟ 

ډبل عبدهللا سره د کومي موخي له موخي  د پاکستاني مقاماتو ، د پوځ او ای اس اي لیدنه او کتنه د حامد کرزي او   
 تر سره شوي؟ 

ډبل عبدهللا  ه د ایران ښکاره مالتړ د د پاکستان د ای اس اي مالتړ د عبدهللا عبدهللا د ګروپ څخه او د بلی خوا ن
 څخه په څه مانا کیداي شي؟

دا خو ټولو افغانانو ته ښکاره دي چي حامد کرزي د ایرانیانو سره ستراتیژیک دوستي لري چي د حامد کرزي دا   
او ای ډول اړیکي د ملي ګټي سره ډډه نه لګوي. اوس د ایران، پاکستان د ګډو هلو ځلو په نتیجه کښي چي د قدس 

اس اي له لوري صورت نیولي د ولس پر وړاندي نوي توطیه په الره اچول شوي، او د ښاغلي حامد کرزي او ډبل 
نه دي، بلکي د ګاونډیانو د استخباراتو د هلي ځلي په نتیجه  عبدهللا مشارکت د ټاکني په دي بهیر کښي یو ملي چاره 

، او په دویمه پړاو سني بهیر دویمه پړاو ته ِوغځول شيکښي داسی یوه نوي توطیه طرح کیږي، چي د ټاکني او
چاپیلایر چمتو کړي شي، اوس د ټاکني  کښي د دواړو ملي ضد ګروپونو د مشارکت په نتیجه کښي د پراخ درغلي 

خپلواک کمسیون دنده دي چي د ایمان، وجدان او د افغانیت په روحیه حق د باطل څخه جال کړي او هغه څه چي په 
توګه شتون لري ملت ته په ډاګه کړي، د درغلي موضوع چي ټولو ته ښکاره دي او افغانان اوس د  رښتیني 

شکایتونو کمسیون ته انتظار کوي تر څو دوي خپله ملي وجیبه په ملي بڼه تر سره کړي او هغوي چي د ولسمشري 
نوماند چي بریالي دي په  عدلي او قضایی چارو ته معرفي کړي او هغه کوم په اوسني ټ کني کښي درغلي کړي 
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 2تر 2 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 

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

 

په ډاکه کړي،د ټاکني خپلواک کمسیون او د شکایتونو کمسیون وطني رسالت لري  ملي روحیه او په میړانه ملت ته 
تر څو د زور او جبر څخه دا ملت خالص کړي او هغه شمیر والیان، او نور چارواکي چي د انتخاباتو په دي بهیر 

اخستي، عدلي او قضایی مراجعو ته معرفی کړي تر څو په راتلونکي نورو  کښي درغلي ، زور او تقلب څخه کار
 ته یو ښه بیلګه شي.

د ولسواکي په درشل کښي د پرمختیګ او پراختیا پر لوري په راتلونکي کښي ښه  په دي توګه افغانان کولي شي  
یري د ټاکني کمسیونونو وځلیږي، او اوسني سیاسی، نظامي او اقتصادي ګړکیچ ته د پاي ټکي کیښودل شي،که چ

حق د باطل څخه جال نه کړي او د حامد کرزي تر فشار او اغیزي الندي په ټاکني کښي مهندسي وګړي، دوي به په 
 لمړي قطار کښي د ملت د پاڅون ، قهر او غبرګون سره به مخامخ شي.

 په درنښت
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