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 17/44/3412         انجنیرعبدالصبورساپی
 

 :ښاغلي کرزی اعترافات د
 

په حقیقت کې ښاغلي کرزي  وه کرزی مرکه ډېره په زړه پورې حامدښاغلی  خبريال سره د تلويزيونرې الجزي د
مطرح خبريال هم داسې پوښتنې  او واقعیتو په ډاګه کړي چې ترې هیڅ سترګې نشي پټېدی، هغو يوه لنډه برخه د

کړی،  کې ترې انکار سپړلي چې په مخامخ پوښتنو زړه نه ئې دهغو واقعیتونوغوټې را ښاغلي کرزی د کړي چې د
 .په شان روښان دي لمر لکه دته غاړه کېږدي که څه هم نوچې دغه واقعیتو یهیڅکله هم حاضرند او

 

ښه  کوي چې ډېر کرزی به داسې فکرکه څه هم ښاغلی  ،دی څومره چې پټ کړې پټېدلې ګران کار حقیقت هر خو
 انکارترې هیڅکله  اوېږي ټنه پ ګوتو په دو لمر خو ه سپېڅلی راوېستلین ځانې له ټولو تورو ځوابونه ئې ورکړي او

 .نشي کیدالی
که څه هم ددغه سفرالسته  درلود، رسمي سفر يوته  کې ښاغلی کرزی قطر ې په آخرتمیاش مارچ دد روان کال  د

په  سفر خوسره له دې هم دا بللي، هکابل سره مردود خبرې د راز هر طالبانو او ،وخته معلومې وې د راوړنې ال
 تاوان چې د په ګټه او دې دغه سفر خبر زما ، خوده لپاره ګټور پرانستولو تیکو اړيکو ددپلوما د کېراتلونکې 

 د ټکي وڅیړم چېهغه ځني  مرکې دښاغلي کرزي  غواړم د زه، دهنه  ده؛ په اړوند  له پرانستولو دفتر د طالبانو
 او دترسره کړي دي، سره  «منصور احمد»خبريال ښاغلي  تلويزيونالجزيرې د  په هکله ئې د يرغل دخارجیانو 

 4ي ديژباړل شو له خوا« عبدالرحیم ثاقب»ښاغلی 
 

 اشغال شوی ملک ده ؟ افغانستان يو ياآ
 چه دا مرکه کې ويلي تأريخیپه خپل ښاغلی کرزی  برخه جوړه وي، غورهمصاحبه ډېره  ښاغلي کرزي د د خبر دا

مستقل خپلواک  افغانستان يوګواکې  چېکړې ده، سره  په ډېر وياړئې خبره  دا او ،ياشغال شوی ملک نه ديو ملک 
 سرلوړي ملک ده،  او

وي، که څه  آزاد تل سرلوړی او يوغ الندې رانشي او اشغال د ملک کله هم د عاده چې دا ته همدغه ديهم خدا موږ
 !کنه په عمل کې همداسې ده او ياآ خو  ،ياشغال الندې ند ملک د دا  وويل شي؛په خوله  ېده چ سانه خبرآهم ډېره 
 :مرکې اصلي برخېته د یتوجه وکړئې څه راوځي  زړه د اوڅه واي په ژبه په دې هکله  ولسمشرښاغلې 

 :حمد منصورا
هغه امريکايي يرغل ترمنځ چې  د کلونه مقابله وکوله او يې ډير کوم چې افغانانو  يرغل شوروي افغانستان باندې د

 فرق شته؟ څه ېته يي په سیوري کې واک ته ورسول شو
 :یحامد كرز

 .شته دی ددې ترمنځ ډير ښکاره توپیر! هو 
  .وه نه خو په افغانستان کې ښکاره يرغلګر شوروي اتحاد ځواکو ښکاره توپیر؛ د

 :منصورحمد ا
 امريکايان خو هم ښکاره يرغلګردي؟

 :یحامد كرز
 ! خواهش کوم  . . .خواهش کوم 

 :حمد منصورا
 !یهغه فرق يي راته توضیح کړی مهرباني وکړ 

 :یحامد كرز
وکړ،  مالتړ یهغ ټولې نړۍ د ،سره شو په موافقه تر امنیت شورا ملتونو د ملګرو امريکايانو راتګ د افغانستان ته د

په خدمت کې ورکړ، همدا  ۍهغو ، پاکستانیانو خپل فضايي حريم ديي مرسته وکوله چینايانو او چینايانو ،روسانو
، چې هتاسیس شو هافغانستان انتقالي ادار ن کې دټول حاضرول چې په ب ته وکوله همداسره مرس ۍله هغو راز هند

نړيوالې  راتګ د امريکايانو افغانستان ته د ،راتګ ترمنځ ډير فرق دی امريکايانو د شورويانو او له همدې امله د
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 د امريکايانو مالتړې او اسالمي نړي هم د سره شو چې ټوله اسالمي او غیر په هڅو تر یهغو ټولنې په موافقه او د
آزادي المل وباله چې په حقیقت کې دغه کار له  خپل ځان د په پیل کې افغان ولس هم دغه کار د او ،ههغوئ مؤيده و

الس په پاکستان  دب احکرزي ص)4دي په معنا وبلل شواآز ټول افغانستان د الس وهنې څخه د ايران د او دګډوډي 
ي بادبر چې افغانستان د منو هم دا موږ وياړ خبر د ډير او څنګه ښايسته خبر ،لیکوال ،(پټې کړي ديسترګې وهنې 

څرنګه  ته وسپارل شو او کسانو افغانستان کوموچې  دا، له برکته و ژغورل شواودې دوی راتک  خواته روان و
 ؟ کنه و اوافغانانو په وينو ککړ السونه د وکسان دغو ديا آکسان ورباندې حاکم شول، 

 کسان د ټ داسبڼ پر ګڼوښې کومو د ؤتباهۍ سره مخ کړي  چې وطن ئې دوو کسان  فاسد اوټوپکماران هغه  يدو
 ؟ولی او ،شول وتپل افغانستان په ستم ځپولوخلکو

 4په پام کې ساتلي ګټېخپلې خلکواوکه خارجیانو افغانستان د د ؟ وې چاګټې په پام کې نیول شوې دلته د
 :وائي  یښاغلی کرز

له ترهګري سره جګړه په  ینو هم ډيرې تیروتنې وکړې ؛ځکه دوخو وروسته بیا امريکايانو او دناټو ځواکو»
افغانستان کې پیل کړه چې افغانان له دې امله ډير وکړيدل،حال داچې تروريزم دافغانستان په دننه کې نشته ،خوبیاهم 

 .«دوئ راتګ افغانستان ته په ګټه تمام شو د
 ؟ترهګري سره جګړه په افغانستان کې پیل شوه ولی دچې  یسوال داد

 راتلوته څه اړتیالیدل کیدله؟وۍ د ده وکه دلته ترهګرنه 
طالبانو اوپاکستان  ،دهو کړي طالبان چاجوړ  القاعده چاجوړه کړې وه اوهم ل،ته ترهګرله کوم ځايه راتل افغانستان 

 خو ،ه؟ بی له کوم شکه چې ډېرښه پوه وهنه وه پو چلندونوپه دغوټولو مګرامريکا ؟ترمنځ اړيکې څومره نږدې وې 
اودغه  ،نوئې په سیمه کې تسلط پیداکول وتازه شول چې له ډېرو کلو امیدونه بیادلته په افغانستان کې دامريکا هغه 

 د پاکستان خوال ،ګڼل خنډچې ډېرسرتېري اوپه وطن مین دي  ه ئې خپل ځانته يواځې پښتانهرسیدولپارد  مقصدته 
لپاره داجګړه په افغانستان کې له  وپښتنودځپول اود ول، اوخاطرجمع دوۍ ډاډه اوپدې اړونده دوۍ غالم و وخته د

 اوياتر نرونوکې هالک شولینتشبرغان کې په کا او مزارز، ندکچې په زرهاوپښتانه طالبان په  شوههغې ورځې پیل 
اودې دوۍ په  امريکا په مستقیمه الرښوونه د خو دوستم ترسره کړ، داکار شمالی ټلوالې او ،بموالندې ووژل شول

 4امريکا بل څوک مسئول نشي کیدالیله ترسره شواوپه دغه بشري ناورين کې بې  موجوديت کې
 ؛ته راځو اوس بیا دمرکې برخې

 :احمدمنصور
شوروي ټانګ په سرافغانستان ته راوستل شو له نني  چې دکارمل ببرک  ېپرون دې پوښتنې ځواب راکړه ، د د زما

 الوتکې په وسیله هیواد ته راوړل شو څه توپیردی ؟امريکايي  کرزي سره چې د
 :حامد كرزي

 !داپرتله ناسمه ده ؛ دپرون اونن ترمنځ ډير فرق دی! نه »
سفارتونه  زه درته وايم چې د امريکايانو راتګ دنړيوالې ټولنې دپريکړې له مخې شوی اونن په ټولې نړۍ کې مونږ

 «. خوښه نه وهلرو او دشورويانو راتګ دنړيوالې ټولنې په 
 

خود دواړو پرملک يرغل وکړ، خبرده چې شورويان يوناڅاپه راغلل، داهم سمه خبرده چې شورويانوزموږداسمه 
چې اوس  ډېرڅه هغه وخت و ،اشغالو ترمنځ ښکاره توپیرونه هم شته چې ټول افغانان دهغه ژوندي  شاهدان دي

هغه وخت هم دښاغلی کارمل ډېرڅه اوس شته چې هغه وخت نه و منظورمې مثبت اومنفی ټکي دي،  نشته او
نږدې ګاونډي هندوستان له  ږ دنآن زمو ملکوله خوا په رسمیت پېژندل شوي و حکومت دشوروی له طرفدارو

شغال ته يوښه معیارنشي ايا نه پېژندل  واپېژندل خو، سره درلودلېٔ  ملکونو اودپلوماتیک ارړيکې ديوسولوشلو،خوا
ی ځنې قدرت داخواوس چې امريکا يوای کیدلی اوکه نن شوروي  وای نوډېرو ملکوبه دامريکې مخالفت کړی و

خواشغال نه بلل  شتهملکوکې  په ډېرو هخارجي قوتون ،راغ شوامريکې تهڅن یيوش دا نو نوځکه مخالفت چا وناکاوه 
اشغال  چې څه نورفاکتورنه دي چې دهغه په معیارکوالی شو اشغال د ،ید دترکیې هیواد يومثال ئې کېږي

 .ونه ګڼو وګڼواوڅه
 :تکرارويپوښتنه دابیاخبريال دښاغلي کرزی داستدالل سره سره 

 :حمد منصورا
 .خو له دې هرڅه سره بیاهم افغانستان اشغال شوی دی

 : یحامد كرز
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  .خواهش کوم هیڅکله نه دی اشغال! نه 
 :حمد منصورا

  لکوبهرنیو پوځیانو له راتګ سره بیاهم نه دی اشغال ؟ د دوو
 :یحامد كرز

 .دې پوښتنې ځواب درکړمد به زه ! ماته غوږشه » 
چې مونږ  يدوئ ځینې کړنې د ، دهم داشغال مانا نه لري، خودا کله ټولنې ځینې کړنې زمونږ نه خوښیږينړيوالې 

 « .باندې اختالف لروور
 

اشغال مانا نه  د دا نې دي چې موږ ورسره اختالف لروخوچې ځینې کړ» څه  دي چې ښاغلی کرزی وائي  داکړنې 
 د ،آنۍحاکمیت استقالل اوخپلواکملي افغانستان  کړنې د ايا دا ندی چې پامښاغلی کرزی دې خبرې ته « ورکوي

 ترخپل سیورې الندې راوړې که نه؟صلب اوب صالحیت ئې احص خپله کرزی 
 دښاغلی کرزی حکومت ته ارزښت قايل دي که نه؟

 والندې کوي که نه ؟ښترپدافغانستان قوانین 
 که نه؟ قايل ديته احترام  کلتور فرهنګ او دخلکو

ښاغلی کرزی  د ته اشغال نه وائې زه دی داخبرې په ډېرزيرسره ولَولئ چې ښاغلی کرزی  ودوستانو اوس تاس
 :څیړم تاسې پرې قضاوت وکړئکلمه په کلمه  خبريال سره د ېخبر

 ؛الف لريتسره اخردی و وښې ندي اوخئې الندې کړنې  داوائې الجزيرې خبريال ته  دپه خپله ژبه  ښاغلی کرزی
 :خواشغال ئې نه بولي

 «4په خپل واک کې اخیستل کارونو ټولو خارجیانوله خوا د»:وايی کرزیښاغلي -1
 «4کولی بمبار په ولسي خلکو»:وايی کرزیښاغلی -3
 «4کول چاروکې مداخله  په کورنیو»:وايی کرزیښاغلی -2
 «4په ټولټاکنوکې ددوۍ شرموونکې الس وهنه»:وايی کرزیښاغلی -۴
خالف  هغه په د یل نه له هغه سره نه يو موافق اوله پ مونږ طالبانوسره په خبروکې د»:ښاغلی کرزی وايی-۵

خو امريکايان هغه غواړي او له طالبانوسره يې  نه ورکوي ،که هغه هیڅ نتیجه ځ  ،کړی ېاحتجاج وړاند موخپل
 «4له خبرتیا پرته پیل کړي یحکومت او سولې شورا افغانستان د تماسونه پیل کړي او دغه تماسونه يي هم د

 ورسره اختالف لري، داټول کارونه اشغال نه بولي خو
 :مالندې ډول اشاره کو ورته په زه  ،هغه خبرې چې ښاغلی کرزي په دې مرکه کې ندي ويلي

 4درلودل وزندانون  لپاره افغانانو کې د له خواپه هیواد خارجیانو د ─
 4وژل اوزنداني کول اولټول خلکونیول  يرغل د په کورونو ولسي وګړو د ─
 4 ترسرکول وفعالیتون جاسوسي له خوا شرکتونو دغومه هدکی  اوټول هیواد ،درلودل وامنیتی شرکتون ─
 4 ورسپارل افرادو اشخاصوسره بی له دې چې دولت خبروي  ځانګړود  ، نهودادرقرا ─
 4دالوتکوتګ اوراتګ بې له کومې څارنې اوداسې نور ─

 

 4« اشغال نه ده نه؛خواهش کوم خواهش کوم  دا»خوښاغلی کرزی بیاهم په ټینګارسره وائي 
 ؟ یاشغال څه د

ني  وا ،نې لري خو ؛یښاغلی کرزی درلودلچې بايد اشغال نه بلل کېږي  ،السه ورکول د پورتني صالحیتونوا دکه 
ه موږپونشؤ چې اشغال څه ت دادحیرانتیاخبرده، چې نه دااشغال نه ده ، ؛لري، بیاهم وائياوتوان ترالسکولووس  د

 نوبیااک لري واوکه  څه واک لري ته تعريف کړي چې دا ږنب دې مواحنوښاغلی کرزی صاوڅه رنګ وي ،وائي 
 .ده شکايت دڅه لپاره

 : حمد منصورا
 ده جوړه کړې؟تباهي ن دلته خرابي او( خارجیان)ياهغوئ آ

 !!!نه : یحامد كرز
 .کړمو  پوره  چې زه خپله خبره ږ پريږده ته ما ل»

دلته له تروريزم سره دمقابلې لپاره  وايي چې مونږ هغوئ اهداف اعالن کړي، دوئ  ،هغوئ خپل خاص اهداف لري
 .راغلي يو



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

خپلو خاصو  د افغانستان هم خپل مصلحتونه په نظرکې لري او خو خامخا دوئ نورخاص اهداف هم لري ،! هو
 «. اهدافو لپاره کارکوي

 دوی په افغانستان کې دافغانستان قانون سره سم فعالیت درلودی اووه چې  ريښتیادښاغلي کرزی خبربه هغه وخت 
نه داچې دپښتنوپه وژولوپسې راخیستې  ،افغانستان قانون ته ئې درناوی درلودلی د يواځې ترهګروپسې ګرځیدای

 ،پاکستان پښتون په پښتون وژني اودټ ترسرکېږي سامريکا اوپاکستان يوګډ اوشريک پالن پربڼ وژل د دپښتنو ،دي
اوهم  کړي، باردامريکائې بی پیلوټه الوتکوته ئې هم اجازه ورکړې چې پښتنې سیمې په پاکستان کې بم بلې خوا

ې په يچې مقصد پټ ټړون برخه جوړوي، ټول همدا ګولۍ وروي چې دا پاکستان د افغانستان په سرحدي والياتو
چې د سي ان  یاعتراف د ورستنی «پروېزمشرف»ګه دلدې خبرې ښه بی د ،شتون دهپاکستان په مرسته  دسیمه کې 

بی پیلوټه الوتکوته اجازه ورکړې وه چې په  سره په يوپټ تړون کې مشرف دامريکا ،یان سره ېی کړې د
 حملې ناسمې دي اوامريکا بايد زموږ اونارې سورې اچولې چې دا طالبان پرضد حملې وکړي، د پښتنوسیمو

 خبرتراوسه پټه ساتل شوې وه خو دا و،و شیندلخلکوپه سترګوکې خاورې  ديوازی  حاکمیت ته درناوی ولری، دا
 (پ پاڼهيروهی و)4هداوس مشرف پرې اعتراف وکړچې داسې يوه پټه معامله شوې 

 

خپل  ودرېږي او  ترشا ملي ګټو يوموټی دسره اشغال نه خالص شي چې ټول افغانان  افغانستان به هغه وخت د
ټولې  لڼد کړي،افغانستانه  دس ټولوخارجیانو ال د اوپه يوه ملی اجماع سالشي  منځه يوسې اومنځي اختالفات له 

نده ه  الي خبرحخوش د دا ،کړياستوارې  ټ اويوبل ته دهمکارۍ په  اصولوسخارج سره دملي ګټوپر بڼ اړيکې د
ه موږ په دې پو چېده وخت هغه ه ، دخوشالي خبرجشنونه ونیسو افغانستان آزاد اومستقل شو چې خارجیان وځي

 د افغانان، اوکهوطنپال په علم پوه يوموټي  که ؟،کورنۍ جګړې! څوک راځي له وتلوروستهخارجیان  شوچې د
د ناوې الندې  او داسې نه چې دبارانه وتښتو  دهه اهمیت وړخبر د دا دې ترشاردپ مخامخ يا ،پاکستان ګوداګیان

 4يشموشپه 
 پای

 
 
 


