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 د کرزي رقيبان په افق کي برى ويني
   

کى دا دى که چيري په امريکايي مطبوعاتو کي، د  افغانستان راتلونکي انتخاباتو ونو اساسي  ولو رپو  په باره کي د 
ونو کي دغه راز  .  اغلى حامد کرزى بيا انتخاب سي، د افغانستان امنيتي او سياسي شرايط به ال خراب سي په رپو

او د کرزي په پېر کي د دولتي او حکومتي موسساتو د نه جوړېدو،  د پخوانيو بدنامو جنگساالرانو سره د کرزي چپه 
خه د هغه ناروا استفاده، او د کرزي په دوره کي د افغان  راسته ايتالفونه، په  انتخاباتي کمپېن کي د حکومتي منابعو 

البته، د .  قومونو تر مين د تاوتريخوالي، وچ ظلم، او د پخوانيو درزونو د  ال پراخېدو خطرونو ته اشاره هم سوېده
ه تر ډ ولو ستونزو او ناخوالو پ د . ېره حده د کزري پر حکومت او د امريکا پر غلطو پاليسيو باندي اچول سوېدهدغو 

رشيپ نشته والى بلل سوى دى ه حکومت او د سالم لي يز  ولولئ.  افغانستان اصلي مشکل د    .   دلته، د هر رپوټ لن
  

کانديد، اشرف غني، د  مه په خپل ويب ساي کي ليکي د جمهوري رياست مخک ٢٤د يو ايس نيوز مجله د جون پر 
ېده ۍ پيل ک ولولو ل رن له الري د پيسو د را  اغلي اوباما د بري سره زياته .  ان رن د  په متحده اياالتو کي، ان

ه اغلي اشرف غني د کمپېن يو مامور وايي، . مرسته وک خه پيسې " د  وانانو او خلکو  موږ غواړو چي د هغو 
و چي په خارج کي ژون ي ک بهر ميشت افغانان عموما په افغانستان کي خپلو دوستانو ته منظمي پيسې .  د کويراغون

ي، د هغوى دا کار به دننه په افغانستان کي . را استوى که چيري همدا افغانان د اشرف غني له کمپېن سره مرسته وک
ندي   ."  د هغوى پرخپلوانو باندي هم اغېزه و

  
ه ادامه ورکوي او ليکي د مشهو پا من ور رو جنگساالرانو سره دکرزى وروستيو معاملو امريکايي چارواکي اندې

يدي ي. ک که کزري له جنگساالرانو . هغوى وايي  همدا معاملې به له انتخاباتو وروسته زياتي ستونزي ايجادي ک
ېده چي په حکومتي  چوکاټ کي نسته ي، دا به که چيري هغه انتخابات وگ.  سره د دونه زياتو چوکيو وعده ورک

ايي داخلي جنگ بيا پيل سي وي، او حتى  ې او شرونه وزې   .  جگ
  

خه د کمپېن لپاره کار اخلي د والياتو واليان د .  د اشرف غني د کمپېن مامورين وايي کرزى د حکومت له منابعو 
ه شهرت به خلک دېته اړ.  هغه لپاره کمپېن کوي ي چي اشرف خو د اشرف غني پلويان گومان کوي چي د هغه   ک
ي ان او .  غني ته رايه ورک يژس يني مشهور سترا ر اشرف غني د خپل کمپېن د چولو لپاره د ديموکرات گوند  ډاک

يدي   .              ماهران استخدام ک
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ايمز ا  مه ليکي اکثره خلک د اوسني بدو حاالتو، خراب امنيت،د ٢٥خبار د جون پر په همدې ل کي، د نيويارک 
ه پر حامد کرزي اچوي ه هم هغه نهايت بد .  مخدره موادو د کر او قاچاق، او د طالبانو د بيا را ژوندي کېدو پ که 

ي ايي راتلونکي انتخابات وگ   .  نامه دى، خو 
  

افغانان سخت بدبينه او بېزاره _  د هغه بدنامي او د هغه احتمالي برى_د حامد کرزي په باب همدا دوه واقعيتونه
يدي ايي اکثره افغانان گرد سره رايه ور . ک زياتره افغانان وايي خلک دونه د انتخاباتو په اړه بې عالقې سويدي چي 

ولي هيلي او پالنونه شن سي ي، او د راتلونکي پرمختگ لپاره    .  نه ک
  

ه زياتوي د پا که امريکايان د يوه منفور ور  امريکايانو لپاره د حامد کزري بيا انتخابېدل هم زيات خطرونه لري 
رگند ريکارډ لري رشيپ  لي دي چي د بد مديريت او لي که چيري کرزى بيا انتخاب سي، د .  جمهورريس سره ت

ل ډېرگران سي   .امريکا لپاره به ددې جنگ گ
  

ى دى"  وايي،د جمهوري رياست کانديد اشرف غني که .  کرزي بدلون نه مني، هغه همدا واقعيت بار بار ثابت ک
ه به د تباه په گرداوو کي ډوب سي ي، هر    ."  چيري هغه انتخابات وگ
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ه هم پخوا امريکايانو د کرزي عام تام مالت کاوه، خو اوس ورو ورو فاصله ترې نيسي په افغانستان کي د .  که 
خو بيا هم .  دا پخپل ذات کي يو عجيبه کار وو. کارل اېکنبېري، د کرزي د رقيبانو سره وکتلمتحده اياالتو سفير، 

  .  اکثره افغانان فکر کوي چي د  امريکا کرزى خوښ دى
  

ر عبداهللا، وايي،  خه خپله فاصله ال زياته " د جمهوري رياست کانديد، ډاک امريکايان مجبوره دي چي له کرزي 
ي ه پر امريکايانو باندي واچول سيپه بل صورت کي . ک   ."به د کرزي د ناکاميو پ

  
کارېده و مياشتي مخکي کرزى ډېر کمزورى او مات  و مياشتو کي د . اخبار اضافه کوي فقط  خو هغه په تېرو 

يدي ېده.  راز راز خلکو سره ايتالفونه ک ر دوستم يو وحشي او ظالم جنگساال.  هغه د جنرال دوستم سره هم معامله ک
يدي د کرزي بل ملگرى جنرال قسيم فهيم دى .  دى، او په تېرو ديرشو کلونو کي يې د مختلفو خلکو سره ايتالفونه ک

ېده.  چي بد شهرت لرى و وزارتونو وعده ک کرزي د "اغلى اشرف غني وايي، .  کرزي د محقق سره د پن
يدي   ."حکومت چوک ليالم ک

  
ه د  پا ن گلوب ور ي ٢٣جون پر دغه راز، د باس ار کي د انتخاباتي کمپېن ن واله   مه ليکي د کابل په وران او کن

ي انې لېدل کې ان د عدالت تله ده.  ن ان د واقعيت سره هي اړخ نه .  د کرزي انتخاباتي ن مگر د هغه انتخاباتي ن
ي يوه معمولي خبره سوېده، د خلکو برم.  لگوي تول په يوه د کرزي په اته کلن پېر کي رشوت او ب ته کول او ت

همدې خطرناکو حاالتو د کرزي .  صنعت بدل سوى دى، او د ياغيانو پر خالف جنگ ال گرم او مرگانى سوى دى
ى دى ه فرصت پالس ور ک   .  سياسي رقيبانو ته 

  
زانه حکومت د متحده اياالتو لپاره هم  ن گلوب اخبار ليکي د کرزي ل يديد باس . زياتي امنيتي ستونزي ايجادي ک

و  پخواني عالي قومندان  هغه .  د ياغيانو د ماتولو لپاره اصلي عامل وباله" ه او موثر حکومت" تېره اون د نا
ولي " وويل،  که چيري خلک پدې باور وي چي حکومت د هغوى په ژوند کي هي مثبته اغېزه نلري، بيا نو زموږ 

لي عبث او بابې   ."زه ديهلي 
  

موږ غواړو چي د بد " د کرزي له رقيبانو سره تر خبرو سمدستي وروسته په افغانستان کي د امريکا سفير وويل،
وي و چي بد او فاسد حکومت بې امنيتي زې که موږ پوهې انتخابات خلکو ته . حکومت په اړه د دوى نظر واورو، 

يددې فرصت ورکوي چي د خپل راتلونکي حکومت په اړه فيص   ." له وک
  

وانې خوري تانه .  اخبار ليکي په کابل کي د کرزي دکمپېن  په مرکز کي قريب سل کسه ناست دي، او هن اکثره  پ
تني سيمو کي ناکرارۍ او جنگونه دي.  دي که په پ ي،  تني سيمو کي، د کرزي مالت ورځ په ورځ راکمې   .  په پ

  
يني خلک اشرف غ ه ليکي  پا ن گلوب ور يد باس کله چي اشرف غني د ماليې وزير وو، د .  ني يو کاميابه کانديد گ

تل چي بهرن مرستي د حکومت تر ولکې الندي  که اشرف غني غو پ وه،  ه خ هغه روابط له امريکايانو سره 
ي نه د امريکايي قرار داديانو چي جگ معاشونه يې اخيستل تل چي اشرف غني .  ک کله چي د امريکا حکومت وغو

ولې کومي چي پر ده يې فشار  ي، هغه مقاومت کاوه، او د هغې کمپن د اخراجولو الري چاري يې ل را ايسار ک
  . اچاوه

 
ه د جون پر  پا ن پوس ور ي، ١٧بلخوا، د واشن خه ليکي که چيري حامد کرزی انتخابات و  مه له مزارشريف 

ساالران پر  د افغانستان په .  قدرت پاتي سي چي همدااوس حکومت کويد افغانستان په شمالي برخو کی به هغه جن
ی دی ساالرانو ملک پخپل مين کي وېشلی دی، او يو ملک الطوايفي نظام يې جوړ ک دلته هر .  شمال کي همدې جن

و لپاره استعمالوي ساالر خپله شخصي مليشا لري، او حتی پوليس هم د خپلو شخصي    .جن
  

ماران به پخپلو مقامونو کي پاتي سيسياسي مبصرين وايي که چيري ي همدا ج هغوی وايي .   کرزی انتخابات و
هغوی زياتوي د .  د امريکا په مالت د کرزي تش په نامه حکومت  د ملک پر زياتو سيمو باندي هي واک نلري
يي کارندوی ندی بلکي د هغه کمزوري  خه ددغو قومندانانو مالت د کرزي د قوت    .  کرزي 

  
اللی نور ساپى وايی،پ که هغوی د "  ه پارلمان کي د مزار شريف استازی  جنگساالران د بل چا مالت نه کوي، 

ي ساتي.  کرزي په حکومت کي لوکس ژوند لري   ." هغوی د کرزي په مالت کي خپلي شخصي گ
  

خه دي ساالرانو له جملې   حقوقو کميسيون مشر نادر د افغانستان د بشر د.  د کرزي دوه مرستياالن د همدغو جن
ت تر پخوا ډېر خطرناکه دی" نادري وايي، همدا په اصطالح مشران خلکو ته .  د  افغانستان اوسنی سياسي جوړ
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موږ د جمهورريس سره اړيکی لرو، تاسو مجبوره ياست چي موږ ته غوږ و .  وايي چي تاسو بله هي چاره نلری
  ."  نيسی

  
ن پوس اخبار ادامه و يالي نلريد واشن  په –بلخوا، د کرزي بهرني حاميان .  رکوي اوليکي کرزی عسکر او جن

ساالرانو مالت کوي-تېره بيا امريکا مارانو په م د طالبانو له بغاوت سره .   د همدغو جن امريکا غواړي چي د ج
ي   .  مجادله وک

  
کومت مالت کوي، هغوی د سيمه ايز امنيت د دغي پاليس منطق دا دی  چي هغه قومندانان چي پلويان لري او د ح

ه امنيت راوستی دی.  لپاره ضروري دي خو پر .  تر يوه حده پوري همدې پاليس د هېواد په شمال او غرب کي 
ېده، او حکومت تر کابل  ه ک مارانو باندي د کرزي تکيه او توکل د حکومت  انکشاف او دوه له سره شن دغو ج

ماران بهرني مالت ته اړتيا لري.  ت نلريبهر هي قدرت او صالحي هغوی د بهرنيانو په پيسو د .  بلخوا، محلي ج
  .خپل نفوذ ساحه پراخوي

  
که  ساالرانو زياتېدونکی واک د افغانانو په مين قهر او کرکه ډېروي،  اخبار ادامه ورکوي او ليکي د همدې جن

ي مارانو  و واکمنو ج   ..   خوندي کويهغوی ويني چی حکومت فقط د 
  

که  د جمهوری رياست جدي رقيب کانديد اشرف غني وايي د جنگساالرانو انتخاب به د هغه په زيان تمام سي، 
ی دی او هي پرمخت ندی راغلی ي او ستومانه .  همدې خلکو ديرش کاله حکومت ک خه ست افغانان لدې خلکو 

  .دي
  

ساالران  په قساوت او ه وايي زياتره جن پا ي کرزي د .  بيرحم شهرت لريور يو جنرال دوستم دی چي ويل کې
ې ده ر .  همدا اوس، مزار شريف د عطا محمد تر ولکې الندی دی.  مزارشريف ژمنه ور سره ک عطا محمد د ډاک

ه هم عطا محمد د کرزي والي دی، خو هغه د کرزي په خوله پياز هم نه ميده کوي.  عبداهللا پلوي کوي ه .  که  که 
ولي شخصي مليشاووي بايد بې وسلې سوي وای، خو عطا محمد تر اوسه پوري خپله شخصي ه م د قانون په اساس 

  .  مليشا ساتلې ده
  

تانه تعقيب او ازاروي تانه وايي عطا محمد د پوليسو او مليشاوو په زور  پ محلي .  بلخوا، په مزارشريف کي پ
تانه مشران تانه مشران وايي عطامحمد هغه پ تانه .  وژني چي د ده سره ډغري وهيپ هغوی وايي وژل سوي پ

تون مشر وايي، . مشران عموما د طالبانو تر نامه الندي تېروي ساالرانو په زرهاوو مسلمانان وژلي "يو پ همدې جن
لي دي.  دي ناه خلکو په وينو ل لو پوري د بې  ن مارانو تر ظ. د دوی السونه تر  لم او موږ ديرش کاله د همدې ج

و ې ېدلي يو، او  ال هم ک  ."ستم الندي ک
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