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 د افغانستان جمهور رئيس حامد کرزي د امريکا له جمهور رئيس بارک اوباما ېد خبرونو له مخ

د ا�������ن د روا�ې ��ې د 	��ا���ې  ې چېتښ غوې کڅخه د يو ليک په ترڅ

� ��ې 	�� ��ر و�� او ���  .ې "!�ې ا��ې ��  ���� اړ� 
ه د يو مطبوعاتي کانفرانس په ټمه ني١١ په ې مياشتېنيز او مشورتي مرکز د روانړيڅافغان 

 د E"ې جې دروانې په افغانستان کې چ   ووېتښخه غوڅ له افغان حکومت ې کڅتر
  .يړ وکې لپاره بايد د امريکا حکومت سره په زغرده خبرې موافقې نوېه د يوړ په اېستراتيژ

 خبرو اترو ې پرله پس و شمير سياسي کارپوهانو، قومي مشرانو او د واليتونو د استازو سرهدي
 ې روانې په افغانستان کېنيز او مشورتي مرکز تحليل دا وو چړيڅخه وروسته د افغان څ
ي، FEه نه E"ه خپله جE" او اوس د افغانستان خلک دا جړې خپل ماهيت له السه ورکE"ېج

خه وروسته اوس په افغانستان څکاره کيدو ښي استخباراتي اسنادو له ځامريکا د پوه د ګهمدا رن
 ېاندړ په وۍرګ د ترهې او نور نو بايد په افغانستان کېه تللځ دليل له منE"ې د جېک

  . توپير راوستل شي ېه کڼ په بE"ې جېروان
غالست وايي او ه راښام ته ګ ېنيز او مشورتي مرکز د جمهور رئيس حامدکرزي دړيڅافغان 

ل ځ يو  نيز او مشورتي مرکزړيڅام بولي، افغان ګين ړ يي يو اېا کڼداوسنيو شرايطو په ر
 ماهيت له السه   اوس هم خپلE"ې جې روانې په افغانستان کې خبره تاکيد کوي چېبيا په د
 ړۍه افغانستان،امريکا او نړ په اE"ې جې د دېي او هم خپل دليل، نو په کار ده چړورک

  .يږ ته ورسيې موافقې نوې يو رهس
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