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 کرزی او دومره نارينتوب؟

 

  

                  

  !قدرمنو لستونکو
ه مخکې کله چې ولسمشراوباما افغانستان ته پټ سفر وکړ نو  يوه اونۍ  ا ل ا داوبام ما ھم يو لکينه پرې وکړه ، م

ه  ھغو مھمو جملوپه اړوند غبرګون څرګندونو څخه  د  ښوولی و په کومو کې چې دروغ، جعل او سپين سترګي ل
  .و) دوه ياران   تړلي  پٻزوان پرې يو(ښکارٻده زمادمطلب سرليک  ورايه

ډه داسې  ښکا ترکابله  داوباماناببره اوله وٻرې څخه ام  ډکه من وړ مق وم ل دې ک ا بان ر اوبام سي ای (رٻده چې  پ
  .امر کړی چې  په منډه افغانستان ته والړ او د خپلو سرتٻرو معنويات  ورلوړ کړي  ) اې

ورو  و ن ې  د ځينوسر خالص شوی خوځين داده يوه اونۍ ووته  زمامطلب  ډٻرو لوستونکو لوستی  په سرليک ي
  ته

تل  اھم  غوښ ښي  م ونګی  برٻ رليک  ګ ه  س تونکي  پ درمن  لوس وږ  ق و زم ړم  څ وره ک رليک غ ې س و داس  ي
  کتګوريو

ا څخه وپوښتي  ووٻشي، غبرګون وښيي، که  سر  يې  پرې خالص  شوی  وي  خو ښه که  نه نو خامخا به له م
  څخه مو منظور څه دی؟)  يوپٻزوان پرې تړلی دوه ياران(چې له 

و ل ه  ھغ ړی ل و لم تونکو څخھمداسې وشول اوس ن ه دې وس وم چې پ ه ک ې سرخالص طه  منن زي سرليک ي ن
شوی،  د مننې او ھمغږي ليکونه يې رالٻږي ،له ھغو نورو قدرمنولوستونکوڅخه ھم مننه کوم کومو چې دھمدې 

  :سرليک روښانتيا غوښتې ده  دا دی  په الندې  ډول  ھغه سرليک تاسو ته روښانوم 
  !ګرانو خويندو او وروڼو
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ه سور پٻزوان  خوپر ښاي ږدو را ب ه ھمدې ځای پرٻ ه پ زوان ب وړوي  دا پٻ سته  رخسار دښايست مناره ال پسې ل
ات  اوښان  سره وسلوي   ر زي وم  چې  ډٻ ږي ک شو د اوښانو پٻزوان  ته، ھغه بيا ھغه  پړي  يا مزي  ته وٻل کي

  .ترڅو په خپل بادار پسې  سيده الر ووھي 
ی  واوس بطماد  ه  سرليک  ليکل ه  ھغ ه  ژب ا نز پ زوان رڼ ه پٻ ر ھغ ړاړ او غالمي  پ وڅ  د ت وڅ پ ه ل ه  تاسو ت

  .واچوم دکوم  په  وسيله سره  چې  د نړۍ  په ګوټ ګوټ کې کرزي  ډوله کسان  پٻيل شوي  دي 
ه  زوان سر پ ه کړې ده څوک چې ددې پٻ ره بدل سانيت  څٻ زوان  دان امردي اواسارت  دې  ډول  پٻ د سپٻګانې، ن

ړه  ددې    ھغو  د خپل الس کې لري ره ک ضأ خپ ه  جامو کې  دوحشت  ف نړۍ  پر مخ   دسولې او ديموکراسي  پ
  . لکۍ پورې بند دی  په ) سي ای اې(پٻزوان سر د

يکم   ه دې ډول ول م  پ ه ھ ې سرليک ب ۍ دليکن رې ( اوس  چې دپٻزوان  تشريح  وشوه نو دتٻرې اون وپٻزوان پ ي
  ) .تړلي  ډٻر اوښان

ٻبولپاره اوس به  راشو وړمې ورځې ت دکرزي دڅوش ه  ھمدې ورځ  ښاغلي حام ه  وه  پ ل لمړۍ نٻټ ه  چې د اپري
  خپل 

  پٻزوان شکولی وخوزماپه نظر دا دعامه  ذھنيت  داړولولپاره  دھغه يوه ھڅه وه که نه کرزی او دومره نارينتوب؟

  .کړي و. . . کرزی چې فھيم وويني  رٻږدي  دسپينې ماڼۍ  رامبوګانو ته  خو به جوال جوال  

وا ډډی غبرګ   ستوڼي سر  راوٻست   د غ ه ل ا ل ې  بي رون  ي ه  چې پ ار ت ستوڼي م ږدئ  را شئ دل دا ھم اخوا پرٻ
و  او او دلږکي ه  ترځان  رات ې  غل ه ي عبدهللا دريادوم  داھرڅه دقام  دښمن کرزي له السه دي چې دمصلحتونوپه پلم

  .ښه ال پسې غښتلی کړ ظالمانه استبداد يې دامريکايانو او پٻرنګيانو په  خو

دھمدې کرزي په واکمني کې دپښتون مظلوم خونه  تر بل  ھروخته  زياته  ورانه  شوه اوس يوځل بيا غواړي چې 
  .د کړٻدلوپښتنو سترګوته نورې خاورې  ھم ور وشيندي 

 !ګرانولوستونکو

ه  ه  دې  پت وبه  پ Ki-Chin-Pah-Besmal-032110/Tanzz/com.afgazad.www://http-  تاس
pdf.Wakhlah-Panah-Seyaasi 

ه    ې وه  څو پ سخه ليکل ه  د خالصون اوسرلوړی ن زماھغه مطلب  ھم لوستی وي  په کوم کې مې چې کرزي  ت
ې وړمه ورځ  دازادي  راديو، د ازادي  په  څپو پروګرام کې ھم وکړه چې چين کې سياسي پناه  واخلي، دا خبره م

ه  اه ون ه چين کې سياسي پن ې پ ې ول ا ي و بي ولې ن ه وي ني انو سره ن ه بھرني ه ل که کرزي  په رښتيا ھم دجوال خول
  غوښته؟

  ځکه چې له دې مالوميږي چې کرزی په خپلوخبروکې صادق نه دی کٻدای شي داپريل اپريل شوخي يې کړې وي
  .وړمه ورځ  خو داپريل لمړۍ نٻټه وه، په دې ورځ خو ھرڅوک  دروغ وٻلی شي 

 
   :يوه اړينــــــــــــه يادونــــــــــــــه

زماله نظره  داورلمبې  ښکٻالکګرو دخپلو ناولو موخو لپاره  زموږ  ھيواد ته  راوړې  دي  په  دې  لمبو کې  د 
ھم سوځي خو دا د دوی لپاره په  تناسب ددوی  دموخو ډٻرکم خوله بده ) اناجير(دوی  او ياد دوی  اشرباڼي 

  .مرغه زموږ مظلوم  ولس او ھيواد ته نه جبرانٻدونکي زيانونه  رسوي  

ښکٻالکګر خوځکه زموږ  په  ھيواد کې  سـوله نه غواړي څودلږکيو استبداد دوام  وکړي، قومونه سره 
 .رځوي چې د تل لپاره دوی  ته اړ اوسو وجنګوي علمي کچه مو نوره ھم پسې وغو

ولولئ  نو زما په ) کړي  امريکا او ناټو له کرزي وغوښتل چې په سوله کې بيړه ونه(که تاسو دتاند ويبپاڼې نننی  مطلب 
  .پورتني نظر به مو پوره باور راشي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

http://taand.com/index.php?mod=article&cat=راپورونه&article=18466  

داچې دوی  دسـولې  پر ھرګام سکروټې  ووروي  ھدف يې دجګړې اوږدول دي ددې جګړې دواړه خواوې 
دھمدې ښکٻالکګرو لخوا تمويليږي، دکابل اداره  خوپه مطلق ډول غالمه اداره  ده خو دمقاومت  په خوا کې ھم 

  .رلوړي غواړي  غالمان شته  او ھم ھيواد دوسته افغانان  کوم  چې  زموږ دھيوادخپلواکي او س

  :چا چې  دتٻرې اونۍ مطلب  نه وي لوستی  کوالی شي په الندينيو پتو يې ومومي 

http://talafghan.com/socialpolitics/yawpezwanpretaralidwayaran.pdf 

http://www.tolafghan.com/posts/17470 

http://www.afgazad.com/Siasi/032910-Besmel-Yaw-Pizwaan.pdf 

 کړي ه ونهمريکا او ناټو له کرزي وغوښتل چې په سوله کې بيړا
Saturday, 04.03.2010, 08:51am (GMT) 

 

 

  

  

  

  

 ا

د ناټو او امريکا جګپوړو مقاماتو له ولسمشرکرزي غوښتي چې له خپلو وسله والومخالفانو سره ) ٣اپريل/شنبه(تاند
 .په خبرو او پخالينه کې له بيړي کار وانخلي 

 دې کړې چې د ګلبدين حکمتيار د اسالمي حزب يوه د ناټو او امريکا د حکومت سالکاروانو دا غوښتنه وروسته له
پالوي په کابل کې د ولسمشرکرزي په شمول له بٻالبٻلو دولتي چارواکو سره وليدل او د خپل سفر په پای کې يې د 

  .نورو ليدنو کتنوپر ضرورت ټينګار وکړ
  

ره پټ تماسونه لري اودوی په ھمدې حال کې ځينو امريکايي پوځي چارواکو تور لګولی چې کرزی له طالبانو س
  .يې د دغو تماسونو له جريانه بې خبره ساتلي دي 

  
ولسمشرکرزی غواړي چې له خپلو وسله والو مخالفانو سره د پخالينې پالن د مالتړ د ترالسه کولو لپاره  په 

  .راتلونکې ثور په دولسمه د سولې مشورتي جرګه وروبولي 
  

 چارواکي وايي په داسې حال کې چې د دې جرګې لپاره ھلې ځلې روانې د رويټرز خبري اژانس په وينا لويديځ
دي پاکستان او د دولت ځينومخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د يو برالسي دريځ د خپلولو لپاره ھلې ځلې پيل کړي 

  .دي 
چې ډيردخيل دي په افغانستان کې د امريکا اوناټو قواوو د عمومي قوماندان سالکار ګرييم لم وويل ھغه اړخونه 

  .لکه اسالم آباد ، واشنګټن او کابل کوالی شي د سږکال ترپايه د سولې په شرايطو سره سال شي 
  .خودی وايي چې د سولې په چارو کې بيړه به نه ښه وي او نه دوامداره 
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ه تماس د ډٻرو راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشرھڅه کړې وه چې د طالبانو له مرستيال مشرمالبرادر سر
  .ونيسي خو د ھغه د دې ھڅې په نتيجه کې پاکستان مالبرادر ونيوه چې تراوسه پورې په دغه ھيواد کې بندی دی 

  .د جنرال مک کرسټل سالکار د امريکايي چارواکو دا پيغام په وروستيو کې ولسمشرکرزي ته ورساوه 
واړي نوم يې واخيستل شي رويټرزخبري يو امريکايی چارواکی چې د سولې له روانو ھلوځلو خبر دی او نه غ

آژانس ته ويلي چې د سولې پروسه آسانه نه ده او اساسي اړخونه سره اختالفات لري نو که چيرې پيل شي کيدای 
  .شي درې کاله دوام وکړي 

  .دغه مقام نه دي ويلي چې پرکوم اساس داسي تصور کوي 
يدای شي ھڅه وکړي بې له دې چې د سولې د ځينې امريکايي چارواکي انديښمن دي چی ولسمشر کرزی ک

شرايطو په اړه د نظر يووالی رامنځته شي له ځينو ډلو سره معامله وکړي او دا کار به د ځواکونو د پياوړتيا ھغه 
  . پروګرام چې ولسمشر اوباما يې په نظرکې لري له خنډ سره مخامخ کړي

ا له عادي طالبانو سره د خبرو مالتړ کوي له طالب د رويټرزخبري اژانس په وينا په داسې حال کې چې امريک
  .مشرانو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي 

واشنګټن په دې نظر دی چې لومړی طالبان بايد د جنګ په  ډګر کې کمزوري کړای شي او بيا وروسته ولسمشر 
  .کرزی له يوه پياوړي دريځ  ورسره خبرې و کړي 

يپلومات ويلي دي چې په واشنګټن کې داسی خوځښت او حرکت رامينځ خو په کابل کې يوه جګپوړي امريکايي د
ته شوی چې بايد  د سولې او روغې په چارو کې پراخ نظر خپل کړای شي حتی د ولسمشر ھغه وړانديز ته ھم 

  .بايد په پراخ نظر وکتل شي چې د طالبانو له مشر مال محمد عمر سره يې د مستقيمو خبرو لپاره کړی دی 
ستان کې دامريکايي او ناټو قواوو د قوماندان سالکار ګرييم لم وايي د سولې لپاره د مناسبو شرايطو په افغان

  .رامنځته کٻدا اھميت لري 
  .دی وايي موږ اوس د سولې د خبرو په پړاو که نه يو بلکه د مسايلو د درکولو په پروسې  کې يو

 شي د روان ميالدی کال ترپايه يوډول تفاھم ته سره ده وويل چې د سولې د خبرو د پروسې اساشي اړخونه کيدای
  .ورسيږي خو د دې پروسې برياليتوب څوکاله وخت غواړي 

د امريکايي او ناټو چارواکو دا څرګندونې چې کرزی بايد له طالبانو او د افغانستان د اوسني دولت له نورو وسله 
ی شي په افغانستان کې د دغو ځواکونو د عزايمو او والو مخالفانو سره په سوله کې له بيړي کار وانخلي ، کٻدا

  .نيتونو په باب د افغانانو په ذھنونو کې شکونه زيات کړي 
  له تاند څخه په مننه

 

 


