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 ۰۸/۰۳/۲۰۲۲            محمد انور آڅړ
 

 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 دوه ویشتمه برخه

 

 د جمهوریت د سقوط، بهرني او کورني عوامل 
  ي کول:رد جمهوري حکومت کمزوپه لوی الس 

طالبانو د ز، کال په اکتوبر کې ۲۰۰۱ د شمالي ټلوالې په مرسته د وروسته له هغې چې امریکایانو او غربیانو
چې څو  پرځاوه او په کابل کې د جمعیت ډلې مشر برهان الدین رباني واک ترالسه کړ، احمد شاه مسعودحکومت و

ؤ، ټول کابل د مسعود په کابل نیولو  (وارثانوپاتې شونو )ورځې وړاندې په پنجشېر کې وژل شوی ؤ او اوس یې 
 ؤ. انځورونو پوښل شوی

ن په ښار کې د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت د د جرمني د ب   په مشرۍ غربیانو د ملګرو ملتونودا مهال 
جوړولو په موخه غونډه جوړه کړه، په غونډه کې پرېکړه وشوه چې لنډمهالی حکومت دې د قومونو د سلنې 

ښتانه ې ډېر پډه وښودل شوه چې له امله یې د غون)فیصدۍ( له مخې جوړ شي. په غونډه کې د پښتنو ونډه ډېره لږ
 .له غونډې بهر شو مشران خواشیني شول، حاجي عبدالقدیرسخته نیوکه وکړه اوګډونوال 

د لنډمهالي حکومت مشري په غاړه واخلي. پاچا  ،غونډې ګډونوالو له پخواني پاچا محمد ظاهر شاه وغوښتلب ن  د
ښه به وي چې یو وړ کس چې د غونډې د ګډونوالو په خوښه هم »چې سپینږی او د کار نه ؤ په ښکاره یې وویل:

 «وي د لنډمهالي دولت مشرۍ ته وټاکل شي.
اره نوماند ؤ خو د ډېریو عبدالستار سیرت د افغانستان د لنډمهالي ادارې لپ ،په غونډه کې لومړی ځل ازبک توکمه

زی چې هغه مهال په ارزګان او کندهار کې له طالبانو سره په جګړه رګډونوالو لخوا ونه منل شو، ورپسې حامد ک
کې ښکېل ؤ، د لنډ مهالي حکومت د مشرۍ لپاره نوماند کړای شو، د غونډې یو ګډونوال محمد ناطقي چې د هزاره 

 «ې حامد کرزی ټاکل کیده یونس قانوني په غونډه کې حاضر نه ؤ.په هغه ورځ چ»توکمو استازی ؤ وویل:
هغه وویل چې مسئله د لنډ مهالي ادارې د مشرۍ په اړه ده ، په اړه یې ما له قانوني وپوښتل ناطقي زیاته کړه چې

دغو خواشینی شي، ډېر چې اوس مهال یې پر ځای استاد رباني ناست دی، امکان لري چې له دې امله استاد رباني 
 زموږ پر وړاندې کودتا کړي ده.

د کرزي په هکله ډېرې څرګندونې وشوې داسې چې هغه مجاهد دی او پالر یې طالبانو وژلی »... ناطقي وایي:
دی، هغه مهال ښاغلی کرزی د ارزګان په غرونو کې ؤ خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اخضر ابراهیمي 

نډې ته خبرې وکړي. په سبا یې حامد کرزي د بې سیم له الرې د غونډې وویل چې کرزی به راپیدا کړي تر څو غو
لنډمهالي ادارې د  په اتفاق دخبرې وکړې او مننه یې وکړه، کرزی د رایو  ۍاو انګرېز يه پښتو، درګډونوالو ته پ

 (۱۳۹۶ قوس ۱۷صبح 8) «مشر په توګه د شپږو میاشتو لپاره وټاکل شو.
ن په غونډه کې د لنډ مهالي ادارې د مشر په توګه وټاکل شو نو له زی وروسته له هغې چې د جرمني د ب  حامد کر

یوې رسمي غونډې کندهاره کابل ته پرته له کوم ساتونکي او پوځي ځواک څخه کابل ته راورسید، حامد کرزي د 
لدین رباني ن از( سره له دې چې برها۲۰۰۱دسامبر ۲۲په مراسمو کې له برهان الدین رباني څخه واک تسلیم کړ. )

خو د پخوا په څېر یې نه شول کولی خپله څوکۍ په بېالبېلو پلمو وساتي، دا ځل یې بله ېده خواشینی ښکارخورا 
کې ؤ، هغه مهال چې خلکو په ټلویزیون د واک د تسلیمۍ مراسم لیدل چاره نه درلوده ځکه چې د بهرنیانو په الس 

 ونه خوړې.(  ګوړې هم هندو شو، هم یې:)ویلوې ولید، ډېرو افغانانو دا متل او د رباني خواشینی حالت ی
کار به اهل کار کړي،  ییان به بې وسلې کوي، قانون به پلده پرېکنده خبرې چې ټوپک د حامد کرزی ملي لباس او د

د زمردو، الجوردو او تریاکو له قاچاک وړونکو سره به حساب او کتاب کوي، نړیوال ترهګر به له منځ ته سپاري، 
ن په غونډه کې د لنډ ځای موندلی ؤ، سره له دې چې د ب   په کولو سره یې د خلکو په زړونو کې ژمنو وړي او نورو

نور لوړپوړي کسان په اداره کې  چې حامد کرزي ونه شول کړایادارې لپاره وزیران ټاکل شوي وو، مهالي 
او مجرمانو د خایینو وټاکي، وجه دا وه چې کرزي د یو خپلواک ولسمشر په څېر واک نه درلود، ده په حکومت کې 

او ستاینومونه ورکړي،  ته پوځي رتبې، مډالونهخایینو همدغو  لو مخنیوی ونه کړای شو، هغه اړ ؤ چېد ټاک
په ب ن  ګمارل، سره له دې چې دوقاتلین یې د حکومت په ادارو کې  ، قاچاقیان، غله او د ملتنامسلکه، نیمه باسواده
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د افغانستان د سیاسي ثبات په موخه بایده دي چې پراخ بنسټه او ځواکمن جوړښتونه  :پرېکړه لیک کې راغلي وو
د افغانستان لپاره همدغه لنډ مهالي اداره د راتلونکو ضعیفو او فاسدو حکومتونو  رامنځ ته شي خو له بده مرغه چې

، ځکه چې د حکومت نه لیدل کیدهپه ټوله نړۍ کې یې ساری بنسټیز عامل ؤ، دا حکومت یو داسې حکومت ؤ چې 
پنجشېري مال مهم وزارتونه د جمعیت ډلې له خوا ونیول شول چې ډېر یې د یوې عالقه دارۍ، پنجشېر څخه وو، 

د  یقسیم فهیم ته د ولسمشرۍ لومړی معاونیت او د دفاع وزارت مقامونه په الس ورغلل، یونس قانوني پنجشېر
، لوی ریاست باندې واړول کورنیو چارو وزارت ته ورسید، انجنیر عارف خان پنجشېري، د ملي امنیت پر

وکۍ کېناست او نور ډېر هغه کسان چې یا پنجشېریان پنجشېری ډاکټر عبدهللا عبدهللا د بهرنیو چارو د وزارت پر چ
 .تونو معینان او رییسان وټاکل شولغړي وو، د ډېریو وزارد جمعیت ډلې وو او یا 

ي کسان ځای پرځای هېښوونکي خو ال دا وه چې په یو وزارت کې له وزیر نیولي تر رییس پورې ټول نامسلک 
نی مسلک دا ؤ چې څه ډول له نامشروع الرو خپلې شخصي ګټې ترالسه کړي، د پېسو لپاره ځېشول، د دوی یوا

او دولتي ځمکې  غصب کړي کړي او د خلکو شخصي کورونه او شتمنۍ طافتپښتانه اخخلک، په ځانګړي توګه 
م فهیم په خپل مرستیال او دفاع وزیر قسی د حامد کرزي لومړيچور کړي چې له دا ډول خیانتونو څخه یو دا ؤ چې 

الس لیک، د شېرپور تاریخي سیمه )چې د انګرېزانو اشغالګر ځواکونه له همدغه ځایه افغان اتالنو په زور ایستلي 
پنجشېریانو او د جمعیت بانډ غړو ته ووېشله، )د امرهللا صالح په قول، پرته له  ز(،۱۸۴۲ جنوري ۶)پنجشنبه:  وو.

او  والیان، د ملي شورا ډېر شمېر وکیالن ،سیاستوالهېواد ټول درو تنو وزیرانو( د حکومت د کابینې ټول غړي، د 
کې  نیواکپه  له غرب څخه هغه تکنوکراتان چې په حکومت او یا په سیاست کې شامل وو، د نوموړي ځمکې

وژغوري. لکه چې ومو ویل،  راتلونکي مسؤلیتښکېل کړل، ترڅو له دې الرې وکړای شي ځان او خپل کسان له 
خو چې د امیر شېرعلي خان لخوا پوځي پنډغالي په کې ودان شوي وو، د دغې تاریخي سیمې نوم شېرپور ؤ 

 .امو د )شیر چور( نوم ورباندې کېښودد کابل عووروسته له هغې چې د قسیم فهیم لخوا ووېشل شوه نوم 
ډېری غړي هېواد ته ژمن کسان نه وو، دوی هغه څوک دي چې تل یې له اشغالګرو سره د  د جمعیت جهادي بانډ

افغانستان په الندې کولو کې مرسته کړي ده، له برهان الدین رباني )چې د نوموړي بانډ مشر ؤ او احمد شاه مسعود 
وو او بیا له امریکایي اشغالګرو سره اوږه په  یاند شوروي اشغالګرو ځواکونو مرستندو لومړی، یې قوماندان ؤ(

اوږه د افغانستان په نیولو کې جګړیدلي دي، ځکه خو امریکایانو او غربیانو د هېواد د حکومتي ادارې مهمې څوکۍ 
 د دوی د همکاریو په بدل کې ورکړې.

جمعیت ډلې په الس کې ؤ، پښتانه مراجعین ارګ ته په اسانۍ سره نه د ارګ امنیت د د لنډ مهالي ادارې پر مهال 
شول تللی او په بېالبېلو پلمو به یې زورول یا ځنډول، یوه ورځ زه، د حامد کرزي علمي او فرهنګي مشاور، 
 ښاغلي زلمي هېوادمل په بلنه ارګ ته روان وم چې د سالم خانې په دروازه کې نږدې څلوېښت دقیقې ودرول شوم،

د هغې پر  ناسته وه، په دفتر کې آغلي جمیله مجاهد همسیدم چې وروسته له هغې چې د ښاغلي هېوادمل دفتر ته ور
نو  یپر ما باندې خپل عزت ډېر ګران دچې ویل شکایت وکړ، ومې  ې د مسؤلو کسانو له ناوړه چلند څخهوړاندې م

 تیا ده، موږ له دا ډول مشکالتو سره مخ یو.که داسې حال وي بله ورځ زه نه راځم، هغه ومنله ویې ویل رښ
ښاغلی ډاکټر خوشال روهي، ښاغلی عبدالکریم پتنګ د ښاغلي  او )لیکوال(ښه مې په یاد دي چې یوه ورځ زه 

 مالقاتته له یو تن رییس سره د  ارت(زلمي هېوادمل په ملتیا، د ډاکټرعبدهللا پنجشېري، وزارت )بهرنیو چارو وز
په موخه روان وو، د نوموړي وزارت په دروازه کې نږدې نیم ساعت ودرول شوو، سره له دې چې د ولسمشر 

 ګاډي کې ناست وو. دولتي علمي او فرهنګي مشاور راسره ؤ او د ده په
یا پټکي  نګۍتلل نو ل  نو به کابل راتوې پښتانه مې لیدلي دي چې له والیطالبان بلل، داس ،د جمعیت لنډغرو ټول پښتانه

چې د پښتنو له والیت  او یا پوه نه شي ورويځشېریان او د جمعیت کسان یې ونه به یې نه په سرول تر څو پنج
یوه ورځ زموږ د قوم څو کسان مشران کابل ته د ځمکې د حقوقي دعوې په موخه راغلي وو چې  څخه راغلی دی.

ال په خېرخانه کې ؤ، د مالوماتو تر السه کولو لپاره زه هم د دوی په ډله کې وم، موږ د کادستر ریاست چې هغه مه
والړو، د جمعیت بانډ یو تن سپینږی )ظهیرالدین( نومی د نوموړي ریاست رییس ؤ، هغه په ډاګه موږ ته وویل چې 

ریني )رشوت( یې لوړه ده. موږ ورته وویل څه چې د یزه به تاسو ته هغه څه ولیکم چې تاسو یې غواړی، خو ش
نقشه کې دي هغه موږ ته ولیکئ موږ پېسې نه لرو. هغه وو چې خبرې ښکته پورته شوې ظهیرالدین د کادستر په 

 « !نخایین هستی هایش ما همان طالبیاز شما ګرفته تا کرزی پ»ته وویل:موږ کې خپلو چټیاتو په لړ 
او ډلې ټپلې یې او غالباً  (قسیم فهیم)کې د حامد کرزي لومړي مرستیال او د دفاع وزیر  د لنډمهالي حکومت په موده

 فهیم ته د مارشالۍ رتبه منظوره کړي. )په داسې حال کې چې نه چې ی ويچې بهرنیانو به هم حامد کرزی اړ کړ
نه بخارا( یوازې د امریکایانو او انګرېزانو د بمباریو په زور کابل ته راغلی ؤ، هغه وو  او لی فتح کړی ؤیډ یې

 ل. ل، کال یې د فهیم د مارشالۍ فرمان الس لیک کړ.  ۱۵/۱۳۸۱چې د غویي په 
باله، دوی ادعا وکړه چې وان ملي اتل د جمعیت ډلې خپل وژل شوی مشر احمد شاه مسعود د افغانستاو ورسره 
د حامد کرزي د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ملي اتل ستاینوم )لقب( ورکړل شوی دی، وروسته یې خپله مسعود 

دعوه ال پسې پراخه کړه ویې ویل: د ولسمشر کرزي د فرمان، د بېړني لویې جرګې، اساسي قانون لویې جرګې او 
ر شوی دی، په داسې حال کې چې د د ملي شورا دواړو جرګو لخوا احمد شاه مسعود ته د ملي اتلولۍ ستاینوم منظو
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

، په افغان جرمن پورتال کې ولولئ: هلپار و. )د ډېرو مالوماتوې جمعیت ډلې دا ډول ټولې ادعاګانې تشې خبرې
 برخه( ۱۹اتالن پېژنی؟ 

د بېړنۍ لویه جرګه راوغوښتل شوه، د جرګې د پرانستلو پر مهال  د مودې له تېریدو وروسته لنډمهالي ادارېد 
ډلې یو بل ناوړه عمل دا ؤ چې کله بېړنۍ لویه جرګه د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه لخوا پرانستل کیدله جمعیت 

کار پرېښود او د  الوډسپیکرونوبرېښنا جریان یې پرې )قطع( کړ چې د چې د غونډې ګډونوال یې په انتظار وو، 
ز، کال هغه مهال چې پاچا له ایټالیې څخه هېواد ته راستون ۲۰۰۲/ ۱۷پاچا غږ نه اوریدل کیده، دا شان د اپرېل په 

له  په ژوندۍ بڼهشو، د برېښنا جریان پرې شو چې له امله یې رسنیو ونه شول کولی د پاچا د راتلو مراسم 
 ول کړنې یوه پالن شوي قصدي توطیه وبلله.ټلویزیونونو وګوري، ډېرو افغانانو، دا ډ
جرګې له خوا د دوو  ی دز، کال د جون په میاشت کې حامد کرز۲۰۰۲د هغه وو چې د نورو پرېکړو تر څنګ 

 انکالو لپاره د انتقالي حکومت د مشر په توګه وټاکل شو، د جرګې په پای کې حامد کرزي د حکومت څو وزیر
 يحامد کرز، په انتقالي حکومت کې د پاتې شول هله پنجشیریانو او جمعیت ډلې سروټاکل خو بیا هم مهم وزارتونه 

مقرر کړ، هغه ټاکل شوي کس ی چارواک یؤ، دا چې حامد کرزي به یو لوړپوړاک او ځواک هماغه د تېر په څېر و
په زور واکو یې نیوکې  کې خو بیا هم په حکومتته به اجازه نه ورکول کیده چې خپله نوي دنده ترالسه کړي، 

حامد په کابل کې جنایتونه او خپل سرۍ لوړې کچې ته ورسولې،  لنډغرو جمعیت ډلې ، هغه مهال چېکولی  شوې
دا مو څه حال جوړ کړی دی، دوه »... وویل:په ډاګه د جمعیت بدماشانو ته یې راڅرګند شو، کرزی پر ټلویزیون 

طالبان درپسې راغلل تر کوالب او ایران پورې یې پسې واخیستی، اوس چې د امریکایانو د بمباریو پر زور راغلي 
په اړه د حامد کرزي پوره وینا په زړه پورې ده، زما په حافظه کې یوازې همدا جملې وي چې ومې )« یاست... 
 .(لیکلې

 ن جوړ کړ، تر څو )کار اهل کار( تهد حکومتي ادارې د اصالح په موخه د اداري اصالحاتو کمیسیوحامد کرزي 
وسپارل شي او مهمې مسلکي او اداري څوکۍ، د والیانو او ولسواالنو په ګډون د اهلیت له مخې وړ کسانو ته 

 ورکړل شي.
 دې فساد کې مخ پر ډوبیدو ؤ، ځکه چې پهد حامد کرزي د هڅو سره سره بیا هم ورځ تر بلې حکومت په اداري 

هېواد کې مېشت بهرنیان شریک وو، د چارواکو په ټاکلو کې حامد کرزي پوره خپلواکي نه درلوده، په په فساد کې 
ځانګړي توګه ډېری لوړ پوړي چارواکي لکه وزیران، والیان او نور په کابل د بهرنیو سفارتونو لخوا ولسمشر 

 په موخه ورپېژندل کیدل او د دوی لخوا یې مالتړ کیده.کرزي ته د ټاکل کیدو 
په زیاتولو کې مهم رول  اداري فساد په هر خایین به یې رحم کولو دله بل پلوه  د حامد کرزي نرم چلند چې  

پر موخه وران کړل خو جوړ یې نه کړل،  و، یو تن سپینږی کابل ښاروال چې د کابل سړکونه یې د بیا جوړولدرلود
په نوم د څارنوالۍ له خوا ونیول شو، دا مهال ښاروال په ژړا شو، د ده ژړا حامد کرزي ولیده یا پرې خبر  د فساد

یې نیولی دی... زه پوهېږم چې د کابل سړکونه  د خدای لپاره یو سپیږی»وویل: شو، نو په ډېرې خواشینۍ سره یې
 «یې وران کړل... .

ل. ل، کال د قوس او جدي ۱۳۸۲ي وه د هېواد لپاره اساسي قانون د په غونډه کې پرېکړه شوب ن  چې د هلکه څرنګ
په میاشتو کې د ځانګړي لویې جرګې له خوا تصویب شو، د اساسي قانون په لړ کې د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو 

کال ل. ل، ۱۳۸۴ل. ل، کال او د پارلماني ټاکنو لپاره ۱۳۸۳لپاره نېټې وټاکل شوې چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 
 وټاکل شول.

له دوه کلن انتقالي حکومت وروسته، د لومړي انتخابي حکومت په موده کې حامد کرزي د جمعیت ډلې د فشار یا د 
د پنجشېر ولسوالي په والیت بدله کړه چې هېڅ ډول اړتیا یې نه لیدل کیده او نه یې  یې دوی د خوشالولو په موخه

ارتقاء  ېر ته د والیتته د قوماندان مسعود د خدمتونو له کبله پنجشافغانستان ». کرزي وویل:حق درلودقانوني 
 ز(۲۰۰۴)اپرېل  «ورکړل شوه

ل. ل، ۱۳۸۶د له بل پلوه د حامد کرزي د حکومت د کمزوري کیدو او په راتلونکي کې د افغانستان د وېشلو لپاره 
لدین رباني په مشرۍ یوې ډلې کسانو مه نېټه چې حامد کرزی هند ته په سفر تللی ؤ، د برهان ا۲۴کال د حمل په 

چې ډېر شمېر یې د حامد کرزي د حکومت لوړپوړي چارواکي هم وو او نور یې د ملی شورا غړي وو )د 
افغانستان ملي جبهې( په نوم خپل شتون په رسمي توګه اعالن کړ، په داسې حال کې چې رباني، حامد کرزي ته 

او هغه کسان چې د کرزي د حکومت لوړپوري چارواکي وو د خپل  واک سپارلی ؤ او د ده واکمني یې منلي وه
 رمصطفي ظاه، رباني برهان الدینحکومت پر خالف یې جبهه اعالن کړي وه، د جبهې مهم غړي په دې ډول وو: 

محمد  د ولسمشر مشاور،قسیم فهیم  محمد مارشالد ولسمشر لومړی مرستیال، ضیا مسعود  احمدد ظاهر شاه زوی، 
محمد د مسلحو ځواکونو د سرقوماندانۍ مرستیال او جنرال عبدالرشید دوستم د اوبو او انرژۍ وزیر، اسماعیل خان 
 مختلفو والیتونو، د ملي شورا وکیالن وو.ور غړي ن د ملي شورا رییس، د جبهېیونس قانوني 

د جبهې په موخو )اهدافو( کې یو هدف جبهې اصلي موخه دا وه چې د افغانستان د تجزیې الره هواره کړي،  د دغې
 انتخابي کړي.  یانداسې ؤ چې د موجود ریاستي نظام پر ځای فدرالي نظام رامنځ ته کړي او وال
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

کله چې حامد کزری له هند څخه راستون شو په یوه مطبوعاتي غونډه کې یې وویل چې د دغې جبهې د جوړولو په 
فدرالي کول او د والیانو انتخابي کول،  کرزي د نظام بدلون د هېواد لري،طرحه کې یو شمېر بهرني هېوادونه الس 

 سیاسي البراتوار وګرځي.لپاره د افغانستان په زیان وبلل او زیاته یې کړه چې نه باید افغانستان د پردیو 
اده رباني له وژل کیدو وروسته نوموړي جبهې پر موخو باندې د جبهې ځیني غړي پوه شول، شهز الدین د برهان

ز، کال کې له دغې ډلې جدا شو، کریم خلیلي او ۲۰۰۸مصطفی ظاهر چې ژر یې په خبره سر نه خالصیږي په 
عالن نوموړي جبهې شتون بیا اد  باني زوم دی،ز، کال ضیاء مسعود چې د ر۲۰۱۱نور ترې ووتل، ورپسې په 

 څخه( پدیا ویکی)له  کړ.
، پداسې حال کې چې د رباني په جبهه کې څو تنه تش په غړیتوب نه درلود کوم پښتون مه جبهه کې هېڅیدو هپه دغ

 نامه پښتانه لکه مصطفی ظاهر، نورالحق علومي او سید محمد ګالب زوی، غړیتوب درلود. 
حامد کرزي چې د خپل لومړي انتخابي حکومت په دوره کې یو څه نظم رامنځ ته کړ او ورسره یې د امریکایي 
ځواکونو پر پوځي عملیاتو چې عام خلک په کې وژل کیدل، نیوکې کولې، هغه وو چې امریکایي چارواکي، په 

چارو وزیر جان کیري د ولسمشر حامد ځانګړي توګه ولسمشر بارک اوباما، د اوباما مرستیال جوبایډن او بهرنیو 
لګیا ؤ، د حامد کرزي په اړه  په خپلو ټاکنیزو هلوځو کېکرزي پر وړاندې مخالفت پیل کړ، هغه مهال چې اوباما 

له ټلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې وویل چې د حامد کرزي د حکومت فعالیت یوازې په  (C. N. N)یې د 
 کابل پورې محدود دی.

ما د څرګندونو پر وړاندې افغان دولت غبرګون ښکاره کړ، ډېر ارزښت یې ورنه کړ یوازې دومره یې وویل د اوبا
 چې دا ډول خبرې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال کیږي.

د غبرګولي په  چې بارک اوباما او حامد کرزي اړیکي تر دې کچې راټیټې شوې ولسمشر د امریکا متحده ایاالتو
او د بګرام په هوایي اډې کې یې د دغه هېواد  ؤڅ کې افغانستان ته راغلى مه ماښام ناوخته د یوه ناڅاپه سفر په تر٤

له پوځي ځواکونو سره څو ساعته تېر کړل او پرته له دې چې د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري بیرته خپل 
 (۹۳غبرګولى٦)پژواک .هیواد ته ستون شو

اوباما د امریکا »لتور وزیر عبدالکریم خرم وایي نژدې ملګری او د ک (حامد کرزي)وخت افغان ولسمشر د هغه 
ځکه خو د ولسمشر کرزي اړیکې ورسره  ،تګالره په افغانستان کې داسې لوبوله چې کابل ته په کې هېڅ ګټه نه وه

کال کې یې ټاکنې  ز،۲۰۰۹حکومت په افغانستان کې راولي او په  دسمې پاتې نه شوې، اوباما هڅه وکړه یو لړزان
 )بي بي سي( «جنجالي کړې.

په دوېم ځل ولسمشرۍ ټاکنو کې امریکایانو د ولسمشر کرزي پر وړاندې له خپل یو ګوډاګي ډاکټر عبدهللا )رنګیال( 
امریکایانو غوښتل په افغانستان کې یو بې ځواکه م ځل ټاکنو ته والړې، ید ټاکنو پایلې یې دوڅخه مالتړ وکړ چې 

د امریکایانو لخوا په افغانستان کې د ضعیفو  خرم عبدالکریمسل په سلو کې تر الس الندې حکومت ولري، ښاغلی 
حکومتونو د جوړولو په تړاؤ وایي چې د امریکا متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر، جان کېري د اوسني ]غني او 

 )بي بي سي( طرحه ال هغه وخت جوړه کړې وه خو کرزي مقاومت وکړ.]د جوړولو[ حکومت عبدهللا[ 
ته بوتلې نو حامد کرزی پر ټلویزیون باندې په داسې حال کې راښکاره شو  پړاو دویم کله چې امریکایانو ټاکنې 
ټاکنو ته چمتو دی او دا به هم په راتلونکي کې مالومه شي چې ټاکنې ولې او  :ویې ویل وه چې چپنه یې پر اوږو نه

 ته بوتلې.  دویم پړاوچا 
خپله راتلونکي ناکامۍ باندې پوه  په حامد کرزی ښه په زړورتیا سره بیا ځلې ټاکنو ته تیار ؤ خو ډاکټر عبدهللا چې

 ځل ټاکنو تېر شو او حامد کرزی ولسمشر وټاکل شو. دویمله  ،ؤ
 ل. ل۱۷/۱۲/۱۴۰۰

 نور بیا
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