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 11/۴۰/۰۴1۳ کوونکی: احمد منصور مرکه
 یادښت:  

)د نړیوالو ځواکونو ونۍ  حامدکرزي  قطرهیواد ته دسفر په مهال  له الجزیره نړیوالې ټلویزوني شبکې سرهتیره ا
 .فصیلي   او په زړه پوري مرکه کړېوه تی ترشاتګ وروسته  افغانستان (ترسرلیك الندې

 او دافغاني النجې  په راسپړلي  حقائق  ليیکې حامد کرزي دافغانستان  دولسمشر په حیث  یوشمیر ناوپه دغې مرکې  
 او ډیر په زړه پوري  اعترافات یې کړي .  روڼا اچولېاړخونو ښه پټوډیر و 

ترپایه ولولي  سره لرلو په دحوصلې   هیله ده درانه لوستونکي یې  ،ما دژباړلو ضرورت احساس کړ ېله همدې امله ی
 .ت ترالسه کړيدپټو حقایقو په اړه ترې  معلومااو دخپل هیواد  

 

********* 
 

                       11/۴۰/۰۴1۳ 
   

 !افغانستانتګ وروسته شا تر د نړیوالو ځواکونو: دمرکې سرلیک
 افغانستان ولس مشر حامد کرزی. : دپروګرام میلمه د

 ژباړونکی: عبدالرحیم  )ثاقب(
 ۳/۰/۰۴1۳: نیټه دخپریدو

 ان دحکومت السته راوړنې:دافغانست
 غانستان ولس مشر پاته شوي یاستئ اف له میاشتې  تراوسه پوره دولس کاله دسمبردکال د  ۰۴۴1تاسو د :احمد منصو

او القاعده له منځه وړل، طالبانو  په مخ کې دری مهمې ستونزې وي چې هغه د ستاسېسته  ستاسې له  انتخابیدو ورو 
 1۰واکمنۍ په  ، خو ستاسي دځپلیسخت  دیرش کلنې جګړې ودوانول وه چې  انستان بیادهغه افغ ، اوټینګښت دسولې 

 کلنه دوره کې په دې دریو مواردوکې هیڅ هم نه دي ترالسه شوي ولي؟
، زه ابیاودانول ،مینأدامنیت ت ،طالبانو له منځه وړل : کوم دری هدفه چې تاسې ورته اشاره وکړه په تیره دحامد کرزی
 :رکړمه اړه بیالبیل توضیحات دبه دهریوه پ

کله  ،ستان حکومت کوم پروګرام طرحه کړیافغان نه د نه هم افغان ولس او طالبانو دله منځه وړلو په اړه نه مونږ او د
مشر په  افغانستان ولس مشر شوم زه هماغه مهال په کندهارکې وم هغه وخت ما ټولو طالبانوته دهغوئ د چې زه د

 ،خپلې تولنې یوه برخه وګرځي موخه داوه چې طالبان  بیرته د ميله دې کار څخه  ن کړه اواعالبښنه شمول عمومي 
، اوس هم لبانو دله منځه وړلو په فکرکې وهطا نه هم هغه وخت مونږ د زه ویالی شم چې نه اوس او اړه ه دې پچې 

 .ې ګډ ژوند غوره کړيره په ټولنه کمونږ هغوئ ته وروڼه وایو او زه دا هیله لرم چې هغوئ له مونږس
 د ، یوسره مخ یو په دې اړه مونږ له ډیرو مشکالتو مین به برخه کې ریښتیاهم مونږ څه نه دې کړي اوأت امنیت د د

ول پیل شوي امریکایانو او نړیوالې ټولنې  له خوا په داسې ډ ترهګري په خالف جګړه ده چې د دغو مشکالتو څخه د
نه دغه جګړه  ړه کې باید افغانان هدف ونه ګرځي اوګه مونږ ویل چې په دغه جله پیل ن ،چې باید هغسې  نه وای

ریستانوهغه  ترو ړه کې دګپه ځای  باید په دې ج فغانانوا ن اوافغانستا بلکې د اوسي،ښارونوکې  په کلیو او زمونږ
لومړني مسؤلین  ګړېدغې ج دمونږ  ځکه نو ویالی شوچې  ،تانه بهر وجود لري هغه په نښه شيځالې چې له افغانس

 نه یو.
 روانه ده؟ مګردغه جګړه خوستاسې په ځمکه کې پیل اوأحمد منصور: 
 .هوله بده مرغهحامد كرزاي: 
  ؟ایانه موشوای کوالی چې هغه ودروئحکومت مشروئ  پیل په مهال د جګړې د تاسوخو د أحمد منصور: 
 مخالفت وکړ.هم مایي خو حکومت مشروم  زه د! هوحامد كرزاي: 
 مخالفت کوم څرک نه دی لیدلی؟ په مقابل کې ستاسې د کړنو امریکایانو د د مونږخوأحمد منصور: 
 ! تاسوخبر نه یاست مونږیي مخالفت کړی.نهحامد كرزاي: 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansur_ah_de_karzai_marake.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansur_ah_de_karzai_marake.pdf
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 ایله اوس مو مخالفت کړی؟أحمد منصور: 
کې اضافه او  ۰۴۴۲ل په کال کې پی ۰۴۴۲مخالفت په  کړنوپه اړه زمونږ امریکایانو د ! کم ترکمه دنهحامد كرزاي: 

 کې بلکل په علني ډول څرګند شو. ۰۴۴۲په 
 بلکې هسې د ،تاسي دغه مخالفت واقعي مخالفت نهکړنوپه اړه س امریکایانو د وایي چې د ډیر خلګ دا أحمد منصور: 
 امریکایانو دالس آله بولي؟ چې تاسوله ځانه هغه تورونه لیري کړئ چې خلګ تاسو ددې لپاره دی 

نور تباه  افغانستان له  ې زه غواړم دهغو کسانو لخوا پوري کیږي چ هو! دغه تورونه په ماباندې ډیر درزاي: حامد ك
 په ما بد نه لګیږي.، له همدې امله دغه تورونه ورلنډکړمولوڅخه دهغوئ السونه ک

نورو  امریکایانو او ، دنړیوالې ټولنې ، مونږ دودانول دی اوس به راسو دوهمې نقطې ته چې هغه دافغانستان بیا
بیل شانې  وضعیت یو کال تر ۰۴۴۰ دنورو په مرسته  جاپان او سیمه ایزو ایتالفیانو لکه هند، ز داهمدار او ایتالفیانو

او دي لیون زیات زده کوونکې ول خو اوس هغه تریوم هزر ۲۴۴په ښونځیوکې یواځې  خت زمونږوضعیت لرو هغه و
محصلین لرل خو اوس دهغوئ شمیره سل زره ته لوړه شوې. همداراز  ۰۴۴۴ځې هغه وخت  مونږ په پوهنتونوکې یوا

 شوي. هته لوړ میلیاردو ۰۰اویاهم  ۰۴څخه ملیاردو ۰له  و کچه محصوالت محلي دزمونږ 
زیات شوي نورهرڅه په ټپه  په برخه کې نشه یي توکو هوخلګ وایي چې ستاسي محصوالت یواځې  دأحمد منصور: 

 ؟والړدی
افغاني اقتصاد په  چې کوم محصوالت یادوو هغه د ، مونږبلکل ناسمه خبره ده دا نه داخبره ناسمه دهاي: حامد كرز

 نشته پکي.بیالبیلو برخو پوري تړاولري نشه یي توکې 
 له طالبانوسره مو اړیکې څرنګه دی؟ أحمد منصور: 
هاد له وخته پیژنم او له هغه وخته یي ج پخواني شوروي اتحاد په خالف د هغوئ د ،طالبان پیژنمزه  حامد كرزاي:

 دوئ یوه برخه وم. د پیژنم چې کله یي نوی خپل تحریک پیل کړ، هماغه وخت زه هم 
 محمد عمرسره مو لیدلي؟مالله أحمد منصور: 
کې  دیوه شخصیت په توګه مشهور شو ترهغه وخت مخکې 199۰، نوموړی په ی! هغه می نه دی لیدلنهحامد كرزاي: 

 .نه مي ورسره رابطه وه پیژاند او ما هغه نه
  
 اوطالبانو ترمنځ مذاکرات: امریکایانو د

یکایان له طالبانو سره مر ا ،مذاکراتو خبرې ډیرې ګرمې دي ترمنځ د امریکایانو طالبانو او اوسمهال د أحمد منصور:
 په نوروځایونوکې ...  او همدلته په دوحه )قطر( کې او جاپان، ،په فرانسه

  ؟ې خبروي نهمریکایانو دانیوکې کوې چې هغوئ لتا پسي شا له طالبانوسره خبرې کوي او تا هیڅ ورباندته په ا 
افغانانو یوه  لویي جرګې چې هغه د کې  د ۰۴1۴په کال افغانانو لخوا  سولې پروسه په رسمي ډول د دحامد كرزاي: 

سولې دعالي شورا ترنامه  خاب شوچې هغه دنتاني ادغې پروسې لپاره  فقید مشر استاد رب ملي عنعنه ده پیل شوی او د
 .په رسمې ډول خپل کارته دوام ورکړالندې 

سولې په پروسه کې تش په نوم غربي  ، ددغو هڅو مالتړنه کاوه هغه مهال زمونږ نړیوالو اوغربي دوستانو زمونږ د
 طالبانو او امریکایانو اواوروسته چې له هغه ربن په کانفرانس کې پیل شو  سره  یواځې تیرکال د مالتړ له مونږ

راهیسې  کلونو 1۴له تیرو تماسونه  طالبانو ترمنځ  او زمونږ ، خوترمنځ تماسونه پیل شول نورو هیوادونو دطالبانو او
 طالبانو دې سولې هغه رسمې پروسه چې دهغې په اساس مونږ غواړو په قطرکې د خود ،ترنن ورځې پوري دوام لري

خیرښیګڼې په غرض هغه هم ژرپیل  افغان ولس د یوچې د اوسه نده پیل شوې مونږ هیله من تري لپاره دفتر خالص ش
 .شي

 ؟مذاکراتو په اړه ستا دریځ څه دی پټو طالبانو او امریکایانو ترمنځ د دأحمد منصور: 
خکه هغه هیڅ  ،په خالف موخپل احتجاج وړاندي کړیمونږله پیل نه له هغه سره نه یو موافق او دهغه حامد كرزاي: 

 او دغه تماسونه یي هم دسره یې تماسونه پیل کړي  خو امریکایان هغه غواړي او له طالبانو ،نتیجه نه ورکوي
 حکومت او سولې شورا له خبرتیا پرته پیل کړي چې دا دهیڅ لوري لپاره هیڅ راز ثمره هم نشي لرالی. افغانستان د

 امریکایانو له دغو کارونوڅخه ناخوښ یاست؟ ي دمانالري چې تاس ایا دا خبره داأحمد منصور: 
سولې پروسه  مو ورته ویلي چې د دا او  یتوګه خپل نظر څرګند کړ ښکارههو حتما! مونږهغوئ ته په حامد كرزاي: 

افغان ولس په  افغانستان په مصلحت ده او هم د افغان لوری تر مشرئ الندې پرمخ بوتلل شي او دغه کار هم  د باید د
 بریالی توب چانس هم نشي لرالی. ه چې له دې پرته هیڅ ددګټه 



 

 

 9تر ۳ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

نظام په ځای  دې لپاره کوي چې ستاسي د ایا له تاسو سره دا ویره نشته چې امریکایان دغه مذاکرت دأحمد منصور: 
 طالبان په واک راولي؟

، زه فکرنه کوم واکمن کړيمن نظام په ځای طالبان واک زه خو له دې نه یم خبر چې امریکایان غواړی دحامد كرزاي: 
 وي هم هغه به بریالی نه وي.دغسې نظر  که یي احیانا   ولري او نظرچې امریکایان دي داسې 

ې ، ته په دچې دوئ یې په افغانستان کې غواړيټول بهرنیان نشي کوالی ټول هغه څه ترالسه کړي  ځکه امریکایان او
مقابلې په طریقه ښه پوهیږي او دغه  بهرنیانو د لري هغوئ دونه کلونه تاریخ ګپوه شه چې هغه افغان ولس چې زر

بریالیتوب چانس لري  بهرنیان په افغانستان کې د نه هم نور هرڅه تاریخ ښه ثابت کړي، له همدې امله نه امریکایان او
 .افغانانوله مرستې شونی دی ر دینه دغه کار بغی او

 تپل کیږي، هغه په هیڅ صورت په افغانستان کې د ه افغانانوچې دیوې دسیسې په شکل پسیاستونه  هغه تګالرې او
 .که په راتلونکي کې نورې وي یانو دی اووکه دشور ،انګریزانودي موفقیت چانس نه لري دغه تګالرې که د

کوم چې افغانانویې ډیرکلونه  شوروي یرغل  بیا ستاسي له نظره په افغانستان باندې د دهنوچې داسې ښه أحمد منصور: 
 ؟شتهدهغه امریکایي یرغل ترمنځ چې ته یي په سیوري کې واک ته ورسول شوي څه  فرق  قابله وکوله اوم

 .هو! ډیر فرق یې ده ترمنځحامد كرزاي: 
 ؟څه فرق یې دیأحمد منصور: 

 تاسي له شورویانوسره ترهغوجګړه وکړه چې هغوئ موله وطنه وایستل  خو اوس دهغوئ په ځای امریکایان راغلل؟
 ! ددې ترمنځ ډیر ښکاره توپیرشته دی.هوكرزاي: حامد

 ؟هغه څه دیأحمد منصور:  
 .په افغانستان کې ښکاره یرغلګروه دشوروي اتحاد ځواکونه خو ؛ښکاره توپیرلريحامد كرزاي: 
 ؟امریکایان خو هم ښکاره یرغلګرديأحمد منصور: 
 !خواهش کوم ... خواهش کومحامد كرزاي: 
 ئ هغه فرق یي راته توضیح کړئ!مهرباني وکړأحمد منصور: 
ټولې نړۍ دهغوئ  ،په موافقه ترسره شو امنیت شورا افغانستان ته دامریکایانو راتګ دملګروملتونو دحامد كرزاي: 

په خدمت کې ورکړ، همدا راز  ، پاکستانیانو خپل فضایي حریم دهغوئاوچینایانویي مرسته وکوله ،مالتړوکړ، روسانو
انتقالي اداري تاسیس وشو، چې له  افغانستان د ن کې درول چې په بضوکوله همداټول حا هغوئ سره مرستهله هند 

راتګ دنړیوالې ټولنې په  امریکایانو ، افغانستان ته دراتګ ترمنځ ډیر فرق دی امریکایانو د شورویانو او همدې امله د
 دهغوئ مؤیده  امریکایانو مالتړې او موافقه او دهغوئ په هڅو ترسره شو چې ټوله اسالمي او غیراسالمي نړي هم د

 آزادي المل وباله چې په حقیقت کې دغه کار له ګډوډي او د خپل ځان د دپه پیل کې افغان ولس هم دغه کار  او ،وه
ټو ځواکونو هم نا خو وروسته بیا امریکایانو او د دآزدي په معنا وبلل شو ایران دالس وهنې څخه دټول افغانستان د

 ځکه دوئ له ترهګري سره جګړه په افغانستان کې پیل کړه چې افغانان له دې امله ډیر وکړیدل، ؛وکړې ډیرې تیروتنې
 .اتګ افغانستان ته په ګټه تمام شور ئدو خوبیاهم د ،ان په دننه کې نشتهافغانست حال داچې تروریزم د

 ،ورباندې بیولوژیکي وسلې وکارولې نوامریکایا ،کړټول تباه خویې ؟! افغانستان کومه ګټه ګټه؟! کومهأحمد منصور: 
 تباه کړ. یومخې  هیواد داکلونو لپاره  ډک بمونه یي ورباندې و ورول او دکلونو له یورانیومو

 .هغوئ سره مقابله کويهمدې امله  له افغانانو له چې ، یسې یرغلګر ځواکونه افغانان وژنيکال نه راه ۰۴۴1له 
کرزي سره نني ببرک چې دشوروي ټانګ په سرافغانستان ته راوستل شو له  يپرون، ددې پوښتنې ځواب راکړه د زما

 ؟څه توپیردی وړل شوامریکایي الوتکې په وسیله هیواد ته را چې د
 !؛ دپرون اونن ترمنځ ډیر فرق دیپرتله ناسمه ده دا! نهحامد كرزاي: 

نن په ټولې نړۍ کې مونږسفارتونه  شوی اوپریکړې له مخې  نړیوالې ټولنې د زه درته وایم چې د امریکایانو راتګ د
 .یوالې ټولنې په خوښه نه وهړن شورویانو راتګ د لرو او د

 خو له دې هرڅه سره بیاهم افغانستان اشغال شوی دی. أحمد منصور: 
 نه ! خواهش کوم هیڅکله نه دی اشغال .حامد كرزاي: 
  ؟اشغال ه دیبهرنیو پوځیانو له راتګ سره بیاهم ن د دوولکو أحمد منصور:
 .ماته غوږشه! زه دې دپوښتنې ځواب درکړمحامد كرزاي: 

چې مونږ  دوئ ځینې کړنې دې د، اشغال مانا نه لري ا کله هم د، خودزمونږ نه خوښیږي کړنېدنړیوالې ټولنې ځینې 
اروکې په کورنیوچ ،بمبارکول په ولسي خلګو ، دټولوکارونو په خپل واک کې اخیستل،ورسره باندې اختالف لرو
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 ټول ډیر بدکارونه دي چې دوئ یې کوي خودا ... دا په تولټاکنوکې ددوئ شرموونکې الس وهنه کول ،مداخله کول
 هرڅه داشغال په مانا نه دي ... 

 که د ایا امریکایان په ریښتیاهم افغانستان ته دیوه ځوریدلي ساده افغان د سوکالې لپاره راغلي اوأحمد منصور: 
 ؟  ترسره کولو لپاره او اهدافو دخپلوځانګړو موخو 

او خاصو  دا اشغال نه دی، خامخا هغوئ دخپلو ځانګړو موخو ،دا بلکل جال موضوع ده .بیله پوښته ده داحامد كرزاي: 
ستان ته دې لپاره افغان ، هغوئ وایي چې مونږ درضونو لپاره افغانستان ته راغلي ، هغوئ خپل اهداف اعالن کړيغ

 ځکه چې ...  .مو په امن کې ويه یوادونراغلي یو چې خپل ه
 تباهي نه ده جوړه کړې؟ . ایاهغوئ دلته خرابي اوخرابي لپاره راغلي مګرهغوئ خو دلته دتباهي اوأحمد منصور: 
 .پریږده چې زه خپله خبره پوره کړم! ته ما لیږ نهحامد كرزاي: 

مقابلې لپاره  ونږدلته له تروریزم سره د، دوئ وایي چې ماعالن کړي اهدافهغوئ  ،هغوئ خپل خاص اهداف لري
 راغلي یو.

دخپلو خاصو اهدافو  او افغانستان هم خپل مصلحتونه په نظرکې لري خو ،! خامخا دوئ نورخاص اهداف هم لريهو
 .لپاره کارکوي

 کونو راتګ افغانستان ته مثبت او منفي اړخونه دواړه لري.اناټو او آیساف ځو امریکایانو، هو! د
 ؟!مثبت اړخونه یي څه دیصور: أحمد من

، اوس زمونږ دحلقوي سرکونو شبکه بشپړه شوې اقتصادي حالت ترپخوا ډیر ښه شوي زمونږ اوسنیحامد كرزاي: 
ښه روغتیایي سیسټم  ښونځي لرو، ه پوره شې، مونږاوس پوهنتونونه لرو،وچې دا دافغانستان په تاریخ کې هم کله نه  

چې داټول  ،دنړیوالې ټولنې دشتون له امله دیهرڅه په افغانستان کې  دا یمي نظام لرو اوښه چاپیلایر لرو، ښه تعل ،لرو
  .ښه کارونه دی
  دې په مقابل کې موتلفات څومره دي؟ دأحمد منصور: 
په کورنیوچاروکې هغه الس وهنه چې  ،ده مرغه چې تلفات مو ډیر زیات دی، دولسي خلګو وژلله بحامد كرزاي: 

 ډیرځله مو ورباندې احتجاج کړی. اومونږډیر ځوروي 
امنیتي کمپنیو او نورو چارو په اړه موډیر احتجاج کړی  مداخلې او همدا راز د بیلګې په توګه په ټاکنوکې دبهرنیانو د د

 پکي اصالحات راوستي. اوس  چې ترډیره بریده مو
 
 
 :اداري فساد په زیاتوب کې دهیواد راتلونکی مالي او د

کابل بانک په یوه دوسیه کې تقریبا یوملیارد ډالره اختالس شوی  ، دانستان په فسادکې ډوب هیواد دیفغاأحمد منصور: 
 ؟حقیقت څه ديپه دې اړه ... ته  ناټواو امریکایان په دې تورنوي چې هغوئ په افغانستان کې فساد خپروي 

 .هو! هغوئ همداسې دي هوحامد كرزاي: 
 م تاسیس کړ چې تاسې یي مشري کوئ؟نظا همدغه فاسدخوهغوئ أحمد منصور: 
 څرګندونوسره وضاحت ناشونی دی.لنډو په دغو چې  افغانستان وضعیت ډیر پیچلی دی دحامد كرزاي: 
 بشري پانګه تباه شوې چې مونږ په تیرو ،اقتصادي زیربنایي له منځه تللې ،کاله جګړې ځپلی ۳۴دغه هیواد 

ولسي  ،دهیواد دادارې .فعالولو په الرکې څه ناڅه پرمختګ کړی ګې دلسوکلونوکې د اقتصادي بیارغونې او بشري پان
ه عمومي ډول له صفره دهیواد په زیربنایي برخه کې مو پ او پوځ، پولیس، مطبوعات قضایي سیستم، خدماتو،

 مرستو متکي دی په نړیوالې ټولنې  نظام د زمونږ ،کې به خامخا نیمګړتیاوې وجود لري، چې په دې کارشروع کړی
بهرنیو  خو ترټولو لوي فساد د ،دلته څه ناڅه فساد موجود وي په څیر نورو هیوادونو دریمې نړۍ دخامخابه د  او

 .په وسیله مصرفیږي بهرنیو قراردادونو مرستو په وړاندې کولو کې ترسره کیږي هغه مرستې چې د
 او ځینو سیاسي جهتونوته په نظام کې دبهرنیانو په وسیله حکومتي چارواکوته ورکول کیږي  دغه قراردا دونه چې د

 ، مونږیي درګولیدلي چې په ښکاره ترسره کیږيپه خپلو ست هرڅه مونږ ، داذ ترالسه کولو په غرض ترسره کیږينفو
ونو اصالح زما اصالحي دغو کار خو په راتلونکي کې به دتراوسه پکې پاتې راغلي یو  ،کړېځلې اصالح لپاره هلې 

 .پروګرام وي
 قراردادونوکې څه برخه نه ده رسیدلې؟ یزوده دغو میلیارپستا کورنۍ ته  تا اونصور: أحمد م

 .نهحامد كرزاي: 
 ؟یکړنوکومو چارواکو فساد أحمد منصور: 
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تیره زما ستاکورنۍ ته په  هڅه وکړه ماته یي وویل چې مونږ غواړو دا ! امریکایانوهیله ده اجازه راکړيحامد كرزاي: 
کار  ؟  داه مي وویل چې تاسو ولي داکار کوئ، خو مایي مخه ونیوله او هغوئ تونه ورکړياردادشانې قر ورورته  دا

 فساد دخپراوي هڅې کوئ! سره په مونږکې دچارواکو په اخیستلو  مانا لري چې تاسو دلوړ دا
 بیا ماورته وویل چې دغه قراردادونه ماته راکړئ تاسوپه څه ډول  قراردادونه ورکوئ؟

اکوته مګر بیا خبرشوم چې دوئ نور لوړ پوړو چارو ، مونږسره اوس قراردادونه ختم شوي ویل چې لههغوئ راته و
صله الکرزي په کورني پوري تړلي افغانی ا د ، داسې کسانوته چې هغوئ اصال  هماغه قراردادونه ورکړي ول

دي په غواړي چې دغه پیسې  داټول په دې خاطر چې امریکایان نه داخل افغانان او امریکایان ول نه دهیواد  د
 .اړي هغه بیرته امریکاته والړې شيبلکې هغوئ غو ،افغانستان کې دننه پاتې شې

ه اړه ما دهغې پ ځان کړي دا یوه ستونزه ده چې دولت لوړ پوړې کسان د همداراز امریکایان غواړې له دې الرې د
 .هغې ته دحل الره پیداکړم کوم چې څوکرته له امریکایانو سره جدې خبرې کړې او نورهم کوښښ

 ځکه زمونږترمنځ هسي هم وضعیت خړپړ  ؛کې ښکیل شم النجهسره په  له امریکایانواصال زه نه غواړم په دې اړه 
که په ادارې کې باید  دې مشکل دحل کوښښ وکړم  دغه فساد که په مالي برخه کې وي او ، بلکې زه غواړم دده

مخالفت ساحه پراخه شي او یاداچې هغوئ له  کار سره زمونږ او دوئ ترمنځ دزه دانه غواړم چې په دې  ،اصالح شي
 شړم ...وهیواده 

 کونه په شاکوي؟ا، هغوئ خپله دراتلونکې کال په اخیرکې خپل ځونشي شړالیته خو هغوئ دباندې أحمد منصور: 
 .ځواکونویوه برخه په شاکوي وهغوئ ټول ځواکونه نه بلکې دخپلحامد كرزاي: 

 کال وروسته به څومره بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي؟۰۴1۰ له نصور: أحمد م
 نور غړي هیوادونه له مونږسره په دې اړه خبرې کوې چې دهغوئ  (1۴)او، ناټوځواکونه د ،امریکایان حامد كرزاي:

 دلته پاتې کیږي؟ر ځواکونه څومره شمیبه 
کوم خنډ نه  ،یا په ځینو سیموکې پاتې شې افغانان دهغوئ په داسې پاتې کیدوکې چې په خپلو تأسیساتوکې اووسي او

، ځکه هغوئ به مونږته هغه مرستې او مواد راوړي چې زمونږ لپاره ګټوردی، مونږ وینو چې دهغوئ شتون ویني
دوئ په  تونزې هم زیږوي خو مونږ کوالی شو چې دبه مونږته ځینې س سره له دې چې دا ،ورته ډیره اړتیالرو مونږ

 .ترمنځ فرق وکړه تاوانونو خپلو ګټو او شتون کې د
کال وروسته په  ۰۴1۰مونږ همدا اوس له دوئ سره په دغومذاکراتو لګیایو چې دوئ به د کومو شرطونو له مخې تر

  .افغانستان کې پاتې کیږي
 ه نیویارک ټایمز کې دپ David Ignatiusامریکایي لیکوال ې په توګه  فساد په اړه د وروستۍ پوښتن د أحمد منصور: 
ه دمیلیار ۲۴کلونوکې  لګول شویو پیسو اندازه په تیرو لسو ه ترڅ کې لیکلې چې په افغاني ځواکونو دپخپلې مقالې 
 ې دي؟، دغه پیسې په کوم لور تللسیدلیډالروته ر

 ؟لېپه افغاني ځواکونو لګید ایواځې دحامد كرزاي: 
یواځې په افغاني ځواکونو نه بلکې په افغانستان کې دامنیت دټینګښت راوستلو په الروچارو او یوغټ أحمد منصور: 

 روزلو لګیدلې.افغاني ځواکونو په  1۲۴مقداریي د
امریکایي مجموعي لګښت خبره ده چې هغوئ په  جال دوې بیالبیلې خبرې دي: یوه ددلته یوله بل نه حامد كرزاي: 

 نستان کې په خپلو ځواکونوکړی دا دهغوئ خپل کار دی په مونږ پوري هیڅ تړاونه لري.افغا
 پوري مربوط دی. ئپه هغو روزلو لګښت دی چې داهم  افغان پوځ د بله خبره دامریکایانو لخوا د

 ؟ات نه لرئمورد په اړه هیڅ معلوم مقدار او لګښتونه ټول په داسې توګه ترسره کیږي چې تاسویي د دا أحمد منصور:
 خو تردې مخکې ،په اړه معلومات راته راکول کیږي دغو لګښتونو لیږ او ډیر د ګذاره کوو  اوس بیاهم حامد كرزاي:

 .اوهه دغو لګښتونوکې  ګډون راکراته پیې  نه  او لووپه هیڅ هم نه خبر
ه چې ورته ورکړل شوي په په اړلګښت  دهغو مرستو  دکوالی شي په دې اړه په لنډه توګه وایم چې افغان حکومت 

 دغو خبروشاهدان دي، مونږ کوالی شو د نړیوال بانک او نړیوال وجهې صندوق زما د ، ورکړيدقیقه توګه حساب 
 مصرف دځای په اړه معلومات ورکړو. د او نږته راکړل شوې دهغوئ داندازې ټولو هغو مرستو چې مو

 علومات راکړئ؟مقدار په اړه م دغومرستو د کوالی شئ دأحمد منصور: 
 مرسته سپارل شوې فقط.  1۴٪په مجموعي توګه مونږته له نړیوالومرستوڅخه یواځې حامد كرزاي: 
 ملیارده ...؟ 1۴ده ، ملیار ۲څومره کیږي  1۴٪هغه أحمد منصور: 
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ه سري او اعتمادي توګه ترالس ، مونږهمدغه اندازه مرستې په ډیرهسلوکې هرڅه ديبس همدغه لس په حامد كرزاي: 
دولتې بودیجې له الرې  کې د  ۲۴٪دغومرستو  هغه څه چې مونږ په دې الره کې ترسره کړي هغه داچې د ،کړې

 پاتې برخه یي له افغان دولت سره په مشوره په ځینو عمراني پروژو اونورو الروکې مصرف شوې. لګیدلې او
 

 :ړیدلو ویرهندناټو له پرشاتګ وروسته ددولت د
دیوې مقالې په  ۲( دتیر اکتوبر په Candice Rondo)كاندیس روندو ټولنې یوه غړي  بحران د نړیوال دأحمد منصور: 

تاوتریخوالی واکمن  کال کې دبهرنیوځواکونو تروتلو وروسته به په کابل باندې ګډ وډې او۰۴1۰ترڅ کې لیکلي چې په 
 وي.

ل وروسته په په افغانستان کې بیا کا ۰۴1۰یلي چې ترو " جیل دورونسور"کارنیګې مؤسیسې یوه غړې  همدارز د
ته ستا نظرڅه دی چې ، د بهرنیو ځواکونو تروتو وروسپکې بیرته واک ته رسیږيبه کورنۍ جګړه پیلیږي او طالبان 

 ؟څه به پیښیږي
 زما له نظره دغه خبرې ټولې هسې یوه تبلیغاتي جګړه ده چې ترسره کیږي .حامد كرزاي: 
 ؟دا تبلیغات څوک کويأحمد منصور: 
کې  تروتو وروسته په هیواد ځواکونو بهرنیو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي غواړي دحامد كرزاي: 

ه پیل نه ، داڅه نوې خبره نه ده  دوئ لمي توګه بهرنیو مرستوته اړ وساتيداسې فضا رامنځته کړې چې افغانان په دائ
 ه تدریجي ډول هغه الملونه وپیژندل ... ، مونږ پپیژنينه ه رسمیت وپنه غوښتل زمونږ واکمني 

یرغ په کابل ښاروال په نوم یادولم په داسې حال کې چې دافغان دولت ب کال کې زه د۰۴۴۰هغوئ په بیلګې په توګه  د
ترسرحدونو ایران او پاکستان  ، داد له یوه سره تربله سره، حتی دچین ترپولو پوري او دهیوټول هیواد کې په رپیدا وه

 .یا هم هغوئ زه دکابل ښاروال بللمدې باوجود ب د ، خواساسي قانون پلي کیدو ،فغان بیرغ رپیدوپوري ا
خو وروسته دیته متوجه شوم چې هغوئ پوهیږي خو په قصدي  ،داسې فکرکاوه  چې هغوئ نه پوهیږي په پیل کې ما
 ږ تل دځان لپاره محتاج وګڼې.ترڅو مونپه خالف داسې تبلیغات کوي  کولو په غرض زمونږي کمزور دتوګه زمونږ 

  ؟بوليالس پوڅی  اتوکې تا دامریکایانو هغوئ اوس هم په غربي مطبوعأحمد منصور: 
 که دکابل ښاروال؟ الس پوڅی امریکایانو دحامد كرزاي: 
 کابل ښاروال خو په پیل کې وئ! د  الس پوڅی نه  ،نهأحمد منصور: 
افغانانو  یاد دي زه د کال ټاکنې په ۰۴۴9دوئ خبرې دي تاسو د د خو  الس پوڅوالیامریکایانو  نو دحامد كرزاي: 
 یم نه دبل چا.الس پوڅی 

 ټاکنو لپاره بیا ځان کاندیدکړئ؟ کال د ۰۴1۰نه غواړي چې دأحمد منصور: 
 هالته یواځې دوه کرته کاندیدل منل شوي. ،دې اجازه نه ورکوي افغانستان اساسي قانون د ! نه  دنهحامد كرزاي: 

یاتعدیل  ر  اویاساسي قانون درناوي ته ځان ژمن بولي، نه غواړي چې دهغه په مادوکې تغی ایا ته دحمد منصور: أ
 ؟راولي

  .غواړمنه! هیڅکله دانه حامد كرزاي: 
 انتخاباتو له الري وټاکل شي. داهم زما او هم دټول هیواد په ګټه ده چې اساسي قانون پلي شي او راتلونکی ولس مشر د

 ته به دولس مشرۍ له مودې تیریدو وروسته څه کوي؟منصور:  أحمد
 به دخپل هیواد خدمت کوم. په کابل کې به دپخوانی ولس مشر په حیث اوسیږم او له نورو الروحامد كرزاي: 
 خپل د یابه پوټین لوبه غوره کړي او میدویدیف او دځیني غربي رسنۍ ستا په اړه وایي چې ته به هم أحمد منصور: 

 په حقیقت کې به واکمن ته خپله یي؟ او ،خباراتو رئیس رامختهاست
 .تبلیغاتو ناسموالی درته ثابت کړم زه به هم دهغوئ د ، تبلیغات مه  منهد غربي رسنیو حامد كرزاي: 
؛ دولس مشرۍ تجربه اوخوند هم کتلی، جسمي توانایي هم لري ، اوس ديولي ځان نه کاندیدوي تهأحمد منصور: 
 ؟ل هیواد په رهبرې کې ښه رول ولريخپکوالی شي د
مي په وس کې ، هغه څه چې تردي زیات دهیواد رهبري وکړای شم! زه باور نه لرم چې زه دې نور نه حامد كرزاي:

 .ص غوره شياشخالرونکو اوس په کارده چې دهیواد درهبري لپاره دنویو افکارو ،ول هغه مي ترسره کړل
سمبول  د، بهرنیانو هم ته یواځې چې تاهیڅ هم نه دی کړي ویني؟ ټول خلګ وکړلتا خپل هیواد ته څه أحمد منصور: 

 او غواړي لتانه په استفادې سره خپلې موخې ترالسه کړي؟کینولی یي  په حیث
تونه چې یوله بله سره په هټولوخلګو ګډ ټاټوبی شو، ټول هغه ج ! زما په مشرۍ کې افغانستان دښهډیره حامد كرزاي: 
 .دل اوس ټول یو دبل ترڅنګ ناست دیبله تښتی جګړه اویوله
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ګوټ نه ټول افغانان تریوه اساسي  ،دهیواد له ګوټ او نا رینه  ،ښځې ،علما،ځیني طالبان ، کمونیستان،پخواني مجاهدین
 .او ټول افغانستان خپل ګډ کوربوليقانون الندې سره راټول 

اد بیرغ مو په ټوله نړۍ دبیان او فکرآزادي لرو او دهیواوس مونږ یو داسې دیموکراتیک حکومت لرو چې په هغه کې 
 . کې رپیږي

 ؟تلونکي ولس مشر په توګه غوره کړيایا ته غواړي اسدهللا خالد دهیواد دراأحمد منصور: 
 .هغه به سبا خپل هیوادته رارسیږي ! هغه ما دامنیت رئیس ټاکلی اونهحامد كرزاي: 
 ؟وه و بیا هغه بهرته وړل شویښه په هغه چې کله برید وشأحمد منصور: 
 هو! حامد كرزاي: 
کار هغوئ  یادي کم ترکمه دیته اشاره کړې وه چې دا په پاکستانیانو لګولی وه او برید تور دهغه د ات أحمد منصور:

 کړی؟
 دا ویلي چې برید ګر له پاکستانه راغلی وه؟ ، بلکې مانه! ماداسې نه دي ویلي حامد كرزاي: 
 څوک وه؟ بریدګر په نظر به داستا أحمد منصور: 
کار کړی  ویلي چې پاکستان دا نه دي دا پاکستان له کویټې راغلی وه ما راته مالومه ده چې هغه د بس داحامد كرزاي: 

اوهغه ریښتیاهم له پاکستانه  ،لې چې برید ګر له پاکستانه راغلیمي وی کار کړی بلکې یواځې دا اکستان حکومت داپ یا د
 راغلی وه.

 طالبانو موضوع ته راشو ایا تاسي له طالبانوسره مذاکراتو تیاریاست؟ بیرته به دمد منصور: أح
کلی په خپل هیوادکې هغوئ ته هرڅوک هر هغوئ افغانان دی  او ،کل تیاریو اوزه په ټینګه داغواړمبلحامد كرزاي: 

 .کوي
 ، هغوئ وایي مونږيړسو سره خبرې وکن نه غواړي چې لتا، ځکه طالباشي وڅرنګه دا مذاکرات به أحمد منصور: 

 یواځي له امریکایانو سره خبرې کوو.
 ولګیادي.، هغوئ همدا اوس له مونږسره په رابطه او خبرخبره ناسمه ده نه!  داحامد كرزاي: 

 
  :مذاکراتطالبانو اوحکومت ترمنځ  د

سره خبرې پیل  ګه له طالبانوپه تو ولس مشر افغانستان د له طالبانو سره خو خبرې پیل شوې تاسو دأحمد منصور: 
 کړې؟

 هو!حامد كرزاي: 
 امریکایانو ترخبرو وروسته له طالبانوسره خبرې کړې؟ زما مقصد دادی چې تاسو دأحمد منصور: 
 خبرې ځانته او زمونږ خبرې ځانته دي.  وامریکایان ! دهوحامد كرزاي: 
 ؟مغږي نشتهاو امریکایانو ترمنځ ه په دغو خبروکې ستاسېأحمد منصور: 
 ،په توګه له طالبانوسره خبرې کوو افغانانو ، مونږ دسونو په کچه مو ترمنځ همغږي نشتهفردي تما ! دنهحامد كرزاي: 

 هلې ځلې مشترکې دي.  پرمخ بیولو په کچه بیا زمونږ او امریکایانو پروسې د سولې د خو په مجموع کې د
 ؟لیده کاته لرئمشر سره  نو له کوم طالبا ددلته په دوحه کې تاسو به  أحمد منصور: 
هم  نه یم زه دلته دهغوئ دلیدو لپاره  ، اوان شته دیطالبانومشران نه بلکې دهغوئ نمایندګ ! دلته خو دنهحامد كرزاي: 

دیوه هیواد وال په توګه له هغوئ سره  لیده کاته وشي داښه کار دی زه ورته لیواله  او هیڅ  خو که مو احیانا   راغلی
 .وینمنه  پکې  مانع

ل هغه خالص وي هغه به څه رول اوس بلفع یا ښایي همدا  طالبانو دفتر خالص شي او د په قطرکې که أحمد منصور: 
 ؟لري

 وي. ادرسامخ رسمي تماسونو لپاره یومخ دا دفتر به دحامد كرزاي: 
روانې  لبانو ترمنځ رسمي خبرېسولې دعالي شورا او طا دې لپاره چې د خبرو پرمختګ او دوام لپاره او د دسولې د

 .شي دغه دفتربه ښه رول لري
قطر له  د هم له مونږسره په دې سفرکې موجود دی ترڅو ښاغلی صالح الدین رباني مشر  دسولې دشورا له همدې امله
 .پرمختګ په اړه خبرې وکړې پروسې د سولې د امیرسره  د

ټینګار کیږي او همدا دفتر به دمذاکراتو ترسره کولو لپاره   ساسی قانون په درناوياپه دې خبروکې به دافغانستان د
 یواځینی رسمي ادرس وي.

 مذاکراتو لپاره وي که له امریکایانو؟ دا ادرس به لتاسو سره دأحمد منصور: 
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 خبرو رسمي ادرس وي.  سولې پروسه افغاني وي نوبیا باید له مونږ سره د که چیرې دحامد كرزاي: 
 د دوئ او، امریکایان وایي چې له امریکایانو سره دخبرو ادرس دیس خو دغه دفتر یواځي مګر اوأحمد منصور: 

په تاسوېې په طالبانو یوه ډله را ولي او  ، په دې معنی چې ښایي هغوئ دمذاکراتو الرې بیلې دي سره ستاسې د
 ؟حکومت کولو کې ومني

، نورهم ډیر داسې تماسونه ونیول شيښایي  اودي تاسي پوهیږئ چې دغه تماسونه ټول فردي تماسونه حامد كرزاي: 
والی شو له طالبانوسره خبرې همداراز مونږهم ک ،کوالی شي له هرچاسره تماس ونیسي افغانانو په حیث طالبان هم د

 . داخله کوالی شيمپه هغه کې  نه  دې کار مخه نشي نیوالی او ، هیڅ امریکایي او غربي لوري زمونږ دوکړو
یوال پري سولې هغه پروسه هدف ده چې ټول نړ خبره کوو له هغې څخه مو په عمومي ډول د مذاکراتو دمونږچې دلته 
 .اعتراف کوي

س همدلته د دغې پروسي افتتاح رسمي مذاکراتو پروسه پیل شوې، ایا ته او طالبانو ترمنځ د ستاسي اوأحمد منصور: 
 ؟کوي

 ! هغه ال تراوسه نه ده پیل شوې؟نهحامد كرزاي: 
 ستا په فکر هغه به کله پیلیږي؟مد منصور: أح

 .هغه څه دي چې مونږ یې هیله لرو، امید دی چې ژربه پیل شي داحامد كرزاي: 
 ؟شروط شته جانبینو ترمنځ څه پیلیدو لپاره د دغو خبرو د دأحمد منصور: 
ترالسه رو لسو کلونو کې په تی !هو خامخا شرطونه شته او هغه داچې هغه الس ته راوړني چې مونږ هوحامد كرزاي: 

خپلې ماضي ته نه افغانه ښځه به بیرته  ستې وي اوښونځي به پرانی ،کړې هغه به خوندې وي، تعلیم به جاري وي
 .ون لريپه ټولنیز ژوندکې فعال ګډ به  ګرځي بلکې هغه
 سو هغه تعقیب کړې؟، تاتعلیم په اړه مثبتې څرګندونې کويښځو د طالبانو ځیني چارواکي هم د اوس دأحمد منصور: 
 .تعلیم مخنیوي ونه کړي چې ددغو څرګند ونو په اوریدو خوښ یم او زه هغوئ دیته هڅوم  ! زه هم دهوحامد كرزاي: 
اډو په نه پاتي کیدو  دبهرنیو ځواکونو  له افغانستانه دیرغلګرو په وتو او په دې هیوادکې د طالبان خوأحمد منصور: 

 ؟ټینګار کوي
اتې کیدو ته زمینه بهرنیانو په وتلو ټینګارکوي باید دهغوئ پ ، که دوئ ریښتیا هم دخو ښه خبره ده داحامد كرزاي: 
 .یت ګډوډولو الس واخلينافغانانو له وژلو او له ام ، هغوئ باید دمساعده نه کړي
بریالی  ه دې جګړه کې ځانپ، هغوئ جګړې الس واخلي بهرنیانوله  دنه طالبانو خو نه غواړي چې أحمد منصور: 

للې پوځي الوتکې یي ورتخریب پرمخت ۲،بهرنیو ځوکونوته سخته ضربه ورکړه، هغوئ یواځې په تیر سپتمبرکې بولی
 چیري نه وه لیدلې.ضربه  ه جګړې وروسته داسې ویتنام ل د امریکایانو ، داسې ضربه یي ورکړه چې کړلې

 .شوم پوهه په دې پوښتنه مونحامد كرزاي: 
، ځکه هغوئ وایي چې همدغه زمونږ نیو ځواکونو له جګړې الس نه اخليبهر یم چې طالبان دزه واأحمد منصور: 

 .هاتګ ته مجبوره کړي نه دسولې پروسجګړه ده چې بهرنیان یې ش
که هغوئ نورهم جګړې ته دوام ورکوي نو هغوئ په لوي الس په  ،فکرکې خطادي! هغوئ په دې نهحامد كرزاي: 
 اتې کیدوته زمینه مساعده وي.بهرنیانوپ افغانستان کې د

ن افغا معاهدې ترمخه پاتي کیږي او دهغوئ په پاتي کیدوکې به د ستراتیژیک تړون د امریکایان به په افغانستان کې د
، نو دې سره به افغان ولس کمزوری کیږي، که طالبان په هغوئ بریدونه کوي نو په ولس مصالح په پام کې نیول کیږي

 ایان ووزي باید له جګړې الس واخلي.که هغوئ غواړي امریک
کال دټاکنو  ۰۴1۰طالبانو مشران هم کوالی شي د کمیټې مشر په تیر نومبرکې وویل چې د انتخاباتو د دأحمد منصور: 

څرنګه کیدای شي چې تاسو هغوئ  دا ،مشرۍ لپاره هم ځان کاندید ولی شين تردي چې دولس ، آلپاره ځان کاندید کړي
 هغوئ سره په جګړه یاست؟اوله ئ ر بولترهګ

 ! مونږ هغوئ  ترهګر نه بلکې خپل وروڼه یي بولو!.نهحامد كرزاي: 
 ترهګر نه دي؟أحمد منصور: طالبان 

 ! هغوئ چې غواړي خپل هیواد ته راشي هغوئ ترهګر نه بلکې زمونږ وروڼه دي.نهحامد كرزاي: 
 دمالعمر په شمول؟ أحمد منصور: 
که هرڅوک وي هغه ترهګر  او شتمني یي ورتباه کوي دا ي چې ولسي خلګ وژني ترهګر هغه څوک د حامد كرزاي:

 .دي



 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

، مونږ ورته ښه راغالست وایو ه افغانان دي هغه زمونږ وروڼه ديمګر هغه طالبان چې جرمونه یي نه وي کړې هغ
 او په انتخاباتوکې یي ګډون غواړو. 

 .ترهګر اوغیر ترهګر تعریف مشخص دیزمونږ په نزد د
 مالعمر په شمول طالبان ستاسي وروڼه دي؟ د منصور: أحمد

په خپل  و دا ووایي چې زه دولسي وګړو دوژنې مسؤل نه یم اواموړی افغانستان خپل هیواد وبولي که نوحامد كرزاي: 
وکړي نومونږورته ښه افغانستان له حاکمیته دفاع  نورو افغانانو ترڅنګ دعزت ژوند غوره کړي او د هیوادکې د

 افغانستان دتباهي مسؤل زه نه یم. اضروري دی چې دی به داخبره کوي چې د . خو دست وایوراغال
 له القاعدې څخه څه معلومات لرئ؟أحمد منصور: 

 .کې نسته أفغانستان په حامد كرزاي: القاعدة 
 کې دي که هالته نه وي نو بل ځای چیري دي؟ أفغانستان هغوئ په أحمد منصور: 
 .کې نسته أفغانستان په ! نهنهحامد كرزاي: 
ځای کې بل  نړۍ په کوم  که د او، په سمندرونو ننوتل ته والړلغرونو ، ته وختل آسمان  نوچیري دي أحمد منصور: 

  دي؟
 زه نه یم تري خبرښایي په ټوله دنیاکې وي.حامد كرزاي: 
 ؟!کې القاعده نشته أفغانستانستاسي په نظر په أحمد منصور: 
 راغلي تروریزم خالف جګړې کې دلته  ، هغوئ چې دړه له امریکایانوسره هم خبرې کړېدې ا ما په حامد كرزاي:

 .هافرادو په حیٍث پاتې د نستان کې دشمیر په افغا محدودخبره مني چې القاعده په ډیر هم دا
که یې شتون  ود لري، ایاهغوئ ریښتیاهم وجپوهیږم القاعده څوک دیه ، نوالیتعریفزه خپله القاعده مشخصا نشوای 

 .دي په افغانستان کې القاعده نشته، خوچې هرڅه هسي افسانه ده
لوړپوړي چینایي پالوی لتاسو سره لیدنه درلوده  چې دهغې په ترڅ کې ه تاریخ یو ۰۰تیر سپتمبر په  دأحمد منصور: 

 مو ورسره یوه معاهده هم الس لیک کړه.
بیلتون غوښتونکو په لومړي سرکې  تنظیمونو تعقیب دی چې د کوچینایي بیلتون غوښتون دغه پالوي اصلي مسؤلیت د د
په ځپلوکې مرسته مسلمانانو چینایي  چینایي چارواکوسره د خوښوئ چې له ایګور مسلمانان هم دی، ایا تاسو دا د

 وکړئ؟
ې داسې ډلې په هیواد ک مونږمونږ په خپله خاوره کې هیڅ بنسټ پاله ډله نه غواړو، مونږ نه غواړچې زحامد كرزاي: 
مونږ  اسالم د دفاع په لومړي صف کې قرارلري او أفغانستان  د ،وم داسالم دبدنامولو لپاره کارويدین ن اوسیږي چې د

 دا هرچاته په اثبات رسولې.
افغانستان  اپریل پوري د کال تر ۰۴1۰نه راهیسې دیسمبر  له دکال  ۰۴۴1 دښاغلی ولس مشر تاسو أحمد منصور: 

 تاریخ په کوم پړاوکې ویني؟ له هغه وروسته خپل ځان د ،ئکړوولسمشري 
اضافه کړم چې مونږ دیوه متحد چین  چین په اړه دا ، غواړم دا دپوښتنې ځواب ته به ورسته راشمستحامد كرزاي: 

 .ډیر لوي هیواد دی ین زمونږ دګاونډي په حیث دنړۍ یوغوښتونکي یو چ
ابه هغه وخت افغانانو ته ثابته شي  دافغان ولس تاریخ قضاوت کوي  له دپه اړه به خپ په تاریخ کې زما دشان او کړنو

 .پای ته ورسیږي ۰۴1۰سمشري وخت په چې کله زما دول
 .سینې څخه ډیره مننهپه خبروکې له سړې  ښاغلی ولسمشر ستاسي له څرګندونو اوأحمد منصور: 
 .Thank youحامد كرزاي: 
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