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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                                                         ۰۱/۰۰/۱۱۰۰                                            ولی محمد نورزی

 دیموکراسې  کلنهلس  کيپه افغانستان 
 يچارواک او قدرت  د کرزی د او

 

   ي افغا نستان ته نو فوځي قواواو ملګرو ملتو ود ناټ ه مرستهدامریکا په ښکار له کومه وخته چه د ملګروملتونو او

کړکیچونو النجې ځای پر ځای ودریږي  واو کورنې چه نور به د جګړو ، نو هر افغان ته دا هیله را ژوندي شوه، راغلي

 ولی د لسو کلنو په مو ده  .پړاوته ور ودانګې نوی یعصرې تیکنا لوږ د پرمختګ او نوی ۍاو افغا نستان به د انسانی نړ

، هیواد او خلکو ته  د ښه راتلونکېبلکه د دي جګړه ځپلې مسلمان  .نشوارمان پوره  هیلي او تل پاتي د افغا نانو دا  کي

ور په برخه شو  او دجګړی لوی ناورینظلم او جبر ،وژنه ،فساد او رشوت پرځاي مرګ او آزاد او مستقل  افغا نستان

په  له خاوره وژل کیږي اوپرخپ هره ورځ بی ګناه  افغا نان ،ښځي او ما شو مان د کو رنیو او بهرنیو دښمنانو په لمسون.

دي نا جا یزی پروسې د له  او چپاول لړې داسی په ګړندیتوب سره پر مخ درومي چه داو بر بنډه توګه د چور ښکاره

هکله د  ه ديپخو ال داده چه   او عجبه او پټه خوله ناست دي. هیڅوک څه نه واییره لپاومخنیوی او دریدل د منځه وړلو،

       .                         یاو هر څه سم دیڅ نښې او نښانې نه لیدل کیږي.ه څارنېاو د څیړني تحقیق

تو ګه  انګړېپه ځ یي خپلهپه  چه  کيښا غلی حا مد کرزی د بُن په کنفرانس کي په داسی حال  د افغا نستان جمهورئیس

د  پر بنسټ د افغا نستان راکړی ورکړیملي او  لویي معا کنفرانس دغړو له خواه د یوې ، دد یت نه درلودیوهلته مو ج

دوري د  دوی مشر او نور بیا يد انتفالی دور . لمړي د عبوري دوري مشر ورپسېشو مشر د ټولو چارو خپلواک اولس

امیرالمعامله  ،ین، امیرالمجاهدلو خلکو په استازیتوب امیرالقدرتتش په نا مه د انتخاباتو په اساس د افغا نستان د ټو

منتخب  ،ُکل العالم ،ا میرالملک ،الصلحامیر ،ا میرالدولت ،(جرائیهالاالقوت ، امیرالتقننیه، امیرالقوت ضیهالقا وتُ لقامیرا)

 قوماندان سر  او ستراعلی چارواکيوا کدار لوياولس  جنګ ځپلي بیچاره د ستانافغان د ګردههم دارنګه  س  اورئیجمهور

                                    شو. و ټا کل

         .لږ تجربی در لودونکې دی صفر تخصص او هیڅ یعني د حکومت داری او دولت داری په چاروکی کرزی چه د

د په مالتړ  نوهیوادو پا نګوالو دستوزبر قوی ۳۳کي د نړي د   نووالیتو ۴۳په یی د افغا نستان  د لسوکلنو په مو ده کي

غریب او خوار، سره سره بیا هم افغا نستان تر ټولو بیچاره ، السته راوړلو په او مرستي  د بسپنې نو ډا لرومیلیاردو ۷۷

فاعی هوائي د، سرحدی او ځمکني ،پولیسملي  ، زمونږ ملي اردو سرهلو دټولو مرستو په درلو . دديیفقیر هیواد د

د .  اوڅښتنان هم نه شو خا وندان ونوجګړه یزو زغره والو ټانکاودرنو بلکه دیوی جنګی طیاری ،ویه نه شويقواوي تق

ګړیندیتوب سره پر مخ روانه  ډیره چټکي سره په پهددولتې سکتور په پرتله  سکتور وده او پرا ختیا  شخصې خصوصي

واکانواودقدرت څخه د نا زور ئینانو،خا غلوچارواکو،هغو ونډه زیا تره دپا نګه او  بسپنی دا ځکه چه د مرستي او  ده

مستقیمه په مشاورینود بهرنیوسره  خاصو په تیروتنه او بی پرواییسټ د فاسدو دولتی او شخصی اشبنجایزو ګټو پر

 څخه یو پربل باندي د پلټني  تحقیقې  څیړني او پرځای بیله کومی او ځای دي ددوي السته ورغلي الس وهنهشوره اوم

غلو چا کرانواو  ددغو . اویا هم واپس بهرته په غیرقانونی توګه دی د مصرف جوګه شویمیل، نوش اوعیش 

 ولیږل شوی.ته نوکوروفاسدانو

دغه بد نا  ددرغلي او اداری فسادګ څخه نیولي بیا تر وزیرانواو والیانو پوری نستان د اردلسو کلنو په مو ده کي د افغا   

نستان  ، د افغاشاور صا لیحی، وزیر صدیق چکرید کرزی م)ه نه شوه بلکه نور یی هم زور واخیستمه لړۍ ورک

په کابل او ،او هم پخوانی ښاروال ، کابل، د هوای چلند پخوانی وزیرکابل بانک رئیس او مرستیال، د بانک رئیس فطرت

و یا ا دي یا تکمیل شوی والیاتو کي د والیانو اونورو لوړ پوړو چارواکو د فساد او رشوت دو سیي د لوی څارنوالی لخواه

او زیا تره  لوړ بق شوي یسه پوری پرهیچا نه دی تطاواوجزا فیصلی یی ترولی د سزا  .هم د تکمیلیدو په حال کی دي

عزت په ډیر څخه ډګرهافغانستان د نړیوال هوایی  ندی دال شنه آسمان ترچارواکي په سپینه ورځ اومتهم  پړ پوړي

چه دا په خپله د قانون دسرغړوني  لی کوییاوم لی چړچيآرام په بهرکی خپاونن اواحترام دافغا نستان څخه وتیښتیدل 

 .نمونه ګڼل کیږيڅخه یوه ښکاره بیلګه او

 لمان د دوهمی دوری د پار چاه کن خودش در چا ه می افتد[ د افغا نستان دکښی یو متل دی چه وایی ] ژبه په فارسی

کړکیچ یوه بد نا مه ننداره او  یدل تر او سه پوری د جنجال اولړي چه  څه باندی یو کال مخکي سرته ورس باتوانتخا

او د رئیس  يکمیسیون رئیس او غړي په خپله د رئیس جمهور لخواه ټاکل کیږ لویشکایاتو دداو  ده. د انتخا باتو   ډنډوره

د خندا وړ  که ده. ډ څخه . ولی مونږ یي وینو چه دا لړۍ څومره ددرغلیو او فسادمهور له طرفه له کاره ګو ښه کیږيج

ه  د خپل ټاکل شوی انتخابی کمیسیون د انتخا باتو فیصله نه مني اودیو خبره خو ال داده چه همدغه رئیس جمهور لمړی 

 ستری محمکمی له الری ځانګړی اختصاصید د انتخاباتو  د بیا پلټني او څیړني لپاره  ځانګړی فرمان په واسطه سره

اختصاصی محکمه د لوي  . ولی ځانګړېوله پر وسه تر پو ښتنی الندی راولیانتخا باتو ټ او د محکمه منځ ته راوړي
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حوزو باندی خپل تحقیق او   تیم له الري د هیواد پر ټولو انتخا باتي عوا پر اساس د یوه ځانګړي قضا ئیه څارنوالی دد

وکیالنو حق  ۲۱هغود  کړی په مقا بل کيد پریانتخا باتو د لوی کمیسیون  لنډه داچه دغه محکمه د روع کوي پلټنی ش

مستحق نه په رسمي توګه  د انتخاباتو کمیسیون دوي  او  و خپلواک کمیسیون نا کامه بللی ديبولی چه د انتخا بات قانونی

او ددوي څخه  .په تور با طل او غیر مستحق وګڼل نېاوبډی اخیست ددرغلی وکیالن ۲۱نور  . ځانګړۍ محکمهوه ګڼلي

اف محکمې ته  نیور د استد ال پلټنی په منظمحکمې پریکړي  ي د پارلمان د غړیتوب حق واخیست. ولی ددي اختصاصېی

یی د تطبیق وړ  اختصاصې محکمي فیصلي تآیید کړی او هغه هم کټ مټ د لمړني  ناف محکمېیاو د است ،و لیږل شوي

بیا . رئیس جمهور هللیږ و تهبیر ته رئیس جمهور لپاره کولو د اجرآتو د عملی  داستیناف محکمی خپله پریکړه .وبللي

یي  پریکړه عملی کړي هغه دا عالی ارګان  داختصاصې محکمي د قضایی ستری محکميپرته له دینه چه ددولت د 

د محکمی د  ی چه کمیسیون ته یی صالحیت ور کړ او هلسپارو په خاطر بیر ته د انتخا باتو کمیسیون ته دیوی معا ملي

ټکې کښیږدي او خپله  د پای لوبی ته  چه دغه مسئلی اتو کمیسیون پوره  واک لريد انتخا ب پریکړي د تطبیق په خاطر

تنه دالترۍ  ۹مستحقو کسانو څخه یواځی  ۲۱اعالن کړی. دانتخا تو کمیسیون هم ډیر ژېر ددغو  دي فیصله نوي 

صې محکمي اصپه زغره وایی چه د اخت ددی کمیسیون رئیس ی. ولوګڼلبیا غیر مستحق  یي او نور ګټونکي و بولل

بل طرف  .داریو لړي تر او سه پوری روانه دهدي ټولو مر د ا نونی دي.فیصله یی هم غیر قاو  جوړښت غیر قانونی دئ

او خپل حق  چیغی وهي او ناری کی په اساس بر یالی معترض کاندیدان په کوڅواو سړ کونو ته د محکمي د فیصلي

مني .قا ضیان او څارنواالن  تغیر نه ډول هیِڅ کی دننهنون د مالتړ ډله بیا په پارلمان د پارلمان د قا واړي.په مقبل کیغ

د  ټوله لی بیا د حقوقو بشر تر اداری پوريڅخه نیو د ملګرو ملتونو بیا مه پټه خو له ناست دي او بهرنی مشاورینله خش

مال تړکوي.مونږافغانان هم دا لړی په  په ټینګهدهغوڅخه  اوګومنی سترپه پټوانتخا باتو دکمیسیون وروستني پریکړی 

                                          داخل او خارج کي په دقت سره څارو او دخپل هیواد د عدلی او قضا ئیه عالی ارګان د فیصلو او پریکړو مال تړي  یوو. 

لی  عد شرعیت پر فیصلو باندی عمل نه کیږې او ددي سترعدلی   د لمړي ځل لپاره د قضائیه نستان کېلنډه داچه په افغا 

 ر لخواه نقض او تر پښو الندی کیږي.رئیس جمهو  جال لتمآب د لمړی شخص کړو مالتړ پخپله ددولتعالی ارګان د پری

کومی خواته  و چه دا بیړۍ وروووینو او وبه یی وګ به څه وشی مونږ به یی په راتلونکې څو ورځو کيداچه نور 

دي او هغه باید بیله پو ښتنې عملی کړو رعایت یهر چاته جوته ده چه د حل الره یواځی د محکمي د پر ی داول. درومی

 او پلی شي.                                 

ددولت په  او هم شورا  عالی یسولد ګوډه ماته پارلمان ، نیمګړیدولت هم  ا خوالو او در غلیو سر بیره اوسنېددی ټولو ن

وزیران او رئېسان یی د یوه کاله نه زیات د سرپرست دنده پر مخ بیایي چه په  رهی لرې چه زیاتقواو سطحه درې ګوني

 حا مد کرزی ناست دی.      د تخت اوتاج ګټلی لوبغاړي اودخلکو انتخابی رئیس جمهورسرکی یی جال لتمآب 

ړو چار واکو څخه و ، والیانو او لوړ پ، مشا ورینواو دهغه د وزیرانو حا مد کرزی جمهورزما پو ښتنه د ښاغلی رئیس 

او ظلم کوي او د اولس حق تر پښو الندی کوي نو بیا تر څو به  خلکو اوملت په مقابل کی سر غړوني داده چه که تا سو د

نوبیا لږ څه فکر او سوچ ولی   ي.به دا نظام ستاسو پر قدرت والړ و  او څومره وخت  تاسو دایم الحاله پا تي شي

 یواځی خدای)ج( دی. موجوداتو پیدا کونکی ناتواوینړۍ د ټولوکائ څخه وبیریږي چه ددي ()جلوی خدای د اووړکړي 

وړو  و د کړوستا س . هغه دوي حقوق تر پښو الندی کوی د خپلو خلکوسره څه کوي اویا د هغه خو تاسی وینی چه تا سو

 ظلمونو او نا رواتا سوته دخپلو  به که په دی او یا په هغه بله دنیا کي .ټولې نا جا یزی تیر وتنې او سرغړوني ویني

توبه وکاږي او د بخښنی وړ وګرځي  ه چ وي . بیا به تا سو ته هیڅ مهلت او وخت نهنو سزا او جزا در کړيوکړ عملی

څخه  خوری د خلکو حقوقو ته احترام وکړي او د ظلم او زورواکېبیت المال حق مه  او د خدایه څخه وډاریږي نو لږ د.

                                            غرق نشي. ژوندي  او ددي نړۍ څخه د قارون په شان په مځکه کي  لي ترڅو  دخدای په غضب اخته نشي،الس واخ

کي   ټولو نا وړو او نا خوالو  په له منځه وړلو مدنې ټولنه د دي او د افغا نستان د ځوانانو اوسنی نسلزما په نظر

تر  بل هر چا د افغا نستان د را  يسیاسی انګیزذهنیت او  . دا ځکه چه ددويرول لو بوالی شی مثبت پوره ځانګړي

عالی  دوي دیوی چهپه دی شرط  ،ت په ټا کلو کی  د قدر وړ ديسرنوش د را تلونکی تلونکی  قا نونی دولت  او د اولس

عنی د ی د عربی نړۍ  پږو میاشتو کي. د بیلګی په تو ګه په تیرو ش وي یلرونک او مفکوری یڅلی اند یښیاو سپ یپاک

او په کلنو  ډیر مهم رول لوبولی دې وځوانان نوکيوځښتغور ځنګونو اوخواو سوریه په ملی  لیبیا  ،، یمنمصر ، تونس

په خپل  سرهه او سره زرو په درلودلو سرلرواداران یی د فوالدی دیوالو او میلیاردو ډواک کلنو زاړه ستمګر او جابر

یا مشران بګیل واکداران او زاړه  ته د ټولی نړي خلک هک پک حیران دی داسی له پښو وغورځول چه نن ورزور

 .په منګولو کي را ګیرديورک اویا د عدالت  تښتیدلې

داړه مارانو د  او قا نونی زور واکوغم ونه خورواو دغیر د اوس او را تلونکی د افغا نستان دمګړی دا نن ګه چیری مونږ

اود  مافیا، قاچاق، ،وژنی، خیانتانسان  رشوت، ، درغلې،او دفساد کی ونه دریږو، بیا به نا وخته وي ظلم په مقابل

و تیروبهادرو مشرانوتاریخ اد خپلو نیکونوچه نوراځی  کوالی.وریزم ډلی ټپلی به نوری هم قوی شي اوبیا به هیڅ نشوتیر

داخاوره د  او ان په توګه ټینګ ودریږوافغصادق  او اوږه په اوږه د یوه ریښتنيکو سره خل وطن اودخپل  او خراب نکړو

                                           ا هلل تو فیق                                                 و من  .سر لوړی دی ګران افغا نستان .دښمن د منګولوڅخه وژغوروو کورني ابهرنی 

                                      


