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  !کرزي ته نوره سالمی نسته 
ه  : منبع پا ار ور و س   تامس والکم: ليکوال  ،)کاناډا( ورن

  
ل لپاره کاناډا ته راغی ، ئ کله چی د. ه باندی دوه کاله مخکی د مينی وړ و ئ  ولسمشر حامد کرزافغان ي  د لوم

ې نو د هارپر حکومت په لفظی تو   . ه سرې غال ورته هواری ک
 په پارلمان کی د وینا کولو خاص امتياز هم عطأ ده ته ان.   وسوه  سالمیو توپون٢١ه د کرزي ته د احترام په تو

ای سو  ی وې چی کرز. ک اوا هم ـ انتخاب و ئ خو دا هغه شپې ور که نو د او ن ـ او   نور به داسی الکن. د واشن
ې کد امریکا ح. نه وی  ولوی چی یو وخت یی د هغه په نصبولو کی مرسته ک خه را ان د هغه مشر  ومت اوس 

س په ولسمشریزو انتخاباتو کی کوم بل چا ته ترجيح اوه او داسی اش رې ورکوی چی دوی به د افغانستان د ا
ی    . ورک

  
کي هله  ار وک چی د کرزي حکومت د امریکا مشر اوباما په دوشنبه په خپل مطبوعاتی کنفرانس کی پر دغه  ين

ه نه بېل ک چی جریان لری « یی  و هفتو راهيسی دا اشارېخو د دې ادارې لوړ م» . د هغه   ورکوی امورین د 
ی چی د افغان مشر په حيث د جورج بوش انتخاب و ، نور د توجه وړ نه دی    . چی هغه س

  
ه ني مخ راپور هغه پې ایمز د یکشنبې د لوم ته راغلې وه یعنی د نيوتارک  ه چی په تيره فبرورۍ کی من  بيا بيان ک

ن پر کرزي باندی دومره په قهر و چی په  ی مرستيال ولسمشر جوبای دا چی د هغه مهال سناتور او د نن ور
  . جمهوری ما کی یی د افغان مشر مېلمستيا بيخی په لغته ووهل 

ناه د فساد او د افغانستان د غ ی وړېدلی مخدره یيز تجارت په مخنيوی کی د ده ناکامی بلل په دې کی د کرزي  . کي
انی سته چی وایی د کرزي د اووپه حقيقت کی ډیري او پرله پسې ی د   ادعا  خه یو یی چی احمد نومي و   ورو

  . مخدره موادو لوی سرغنه دی 
ل بيا د القاخو کاری چی اصلی ستونزه دا ده چی اوباما افغانستان یو  عده پر ضد د جن مرکزی جبهه بللی  داسی 

تنه وسوه نو ده وویل چی . دی  ې په هکله پو خه د افغان ج ه دا « کله چی په دوشنبه د اوباما  زما وروست پریک
ی ده چی موږ القاعده ته دا  ایونه نسو  هماغه ژغورليموږ په هغه سيمه کی. اجازه نه ورکوو چی عمليات وک  امن 

خه پرته د. ليدالی    داسی عملياتو اجازه نه ورکوم  چی د امریکا پر خاوره  زه القاعده یا بن الدن ته د سزا ورکولو 
ی دې   » .  د حملو پالنونه جوړ ک

  
يرکانه دی  واکونه د طالبانو پر ضد خپل جن ته رابللي. د کرزي دری تل چاالک او   دي له یوې خوا یی بهرني 

يان نه دي  وډا يان د القاعده  ور   . خو له بلی خوا بيا د ډیری مودې راهيسی استدالل کوی چی افغانی 
و باندی د هغو هوایی حملو په وجه انتقاد ئد يجې کوی چی ملکی خلک وژنی او په بی نت په عامه پر امریکا او نا

رو يانو ډېر کن ې چی حکومت یی پر بهرنيو پو ه ک ه یی ه   . ل په الس وروړی تو
تنی قوم مشر چی یو وخت د همدې طالبانو لوړ مامور و ، نن ئ دا کومه حيرانونکې خبره نه ده چی کرز یعنی د یو پ

يانو سره  ور ار کوی چی د هغو  ين يو دې خبری اتری وسی چی د ده د وروستد ډیری مودې راهيسی دا 
ندونو له مخی  ی شبکې برخه نه ده « ر   ». او غواړی چی خپل هېواد ته راستانه سی د تروریس

خه ئ خو نن هغوی د.  د بوش په وخت کی امریکایی مامورین په مؤدبانه ډول د ده سره موافق نه ول  د حقيقت 
  . ليری بولی 

رکله چ. کاناډا هم همداسی کوی  و پر بم وریو د انتقی تير نوامبر د دفاع د وزیر پي خه د کرزي لخوا د نا اد مک کې 
تل سوه ، نو ده هغه د انتخاباتی کال د لفاظيو غوندی په باک رانه وړ   .په هکله وپو

  
ته راغلې امریکایی اداره زده کونکي به یید تاریخ   په یو بل جن کی د  هم ننبيا په یاد ولری چی یوه بله نوې من

خه چی تر دې وروستيو پوری ن د یو بل هغه بهرني مشر    . ، ک م شکایتونه کوی  وړ و خو د واشن
ی سوی و ، ویتنام و بل هغه جن چی   د جنوبی ویتنام ه بی اعتباره سوی بهرنًی مشر  چی هلتدغسی کار پک

ودین دیم « ولسمشر  ی » ن ته راغلې اداره هم د جان ایف کني وه ، چی هغه هم د ننني اوباما غوندی و ، او نوې من
ه  ين ه په  ی چی د ده له نظره په باک نه وه راوړل سوې اراده لرل چی هغه شخ   . تعقيب ک
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بختور وی ، نو ئ که کرز.  د یوې تصویب سوي امریکایی کودتا پواسطه بېواکه او پسی ووژل سو   »ودین دیمن« 
ی  ه د. مسایل به تر هغه حده نه رسي کاره تو  توپونو ٢١  نورو ډیرو او نه هم باید دنور مناسب نه دی ئ خو په 

  . سالميو ته په تمه سی 
  

  پای
 


