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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

کرزی ویلې چې کله د امریکا ولسمشر 

اوباما د لومړي ځل له پاره افغانستان ته 

 راغی، هغه درې خبرې راته وکړي

پاکستان زموږ ستراتیژیک : لومړي

ملګري دی، پاکستان په سېمه کې باید 

بانفوذه هیواد وي، افغانستان د پاکستان 

.په نفوذې ساحه کې راځي  

باید تر هغه د هند سره اړېکې : دوېم

، يحده وي چې پاکستان پرې راضي و

.او پاکستان پري خفه نه شي  

د امریکا سره امنیتې تړون : درېم

السلیک کړه، که ته وغواړي او یا ونه 

غواړي تړون به السلیک کیږي، که ته 

یې السلیک نه کړي نو بل څوک به یې 

السلیک کړي، خو که ته یې السلیک 

.کړي دابه ستاسي په ګټه وي  

ښکاري چې غني د اوباما امر 

 پرځای کوي

 د کرزي خبره

  
  

 ۴۰1۷۱۰۵۱۰۲          نظرمحمد مطمئن
 

 حکومت سقوط نه کويغني  د
 چې روس پلوه مجاهدین که امریکا پلوه کمونسټان او سیکولران به یې وګټي

 

محمد نبې د حاجي خیرالدین اکا ځوی زموږ سره په نهم ټولګي کې یوځای 
معلیم صاحب د : ناڅاپه والړ شو، هغه ښوونکې ته وویلدرس وایه، یو 
معلیم صاحب زه وهللا که نسورا سمدستي یې وویل چې  !باندي اجازه ده

 .مکو
م صاحب پوه شو چې ناپوه د همدې بې ضرورته خبرې په اوریدو معل

 .محمد نبې د باندي اجازه د نسوار کولو له پاره غواړي
، له دي مخکې یې ویل يقوط نه کوولسمشر غني وایې چې ګډ حکومت س

چې له طالبانو سره له کمزورې نه بلکه له قوي دریځ نه د سولې خبرې 
کوم، له دي سره سره وایې چې د افغانستان اقتصاد مخ خرابیدو باندي نه 

، حالت خپل کړیدی روان، جالبه داده وایې امنیتې ځواکونه مو تعارضي 
او امنیت به ډیر ژر سم شي، علومي صاحب خو د غني له فارمول څخه 

میاشتې وخت  ۶په استفاده د امنیت ښه کیدو او طالبانو ورکیدو له پاره 
نبیل بیا وایې رحمت هللا ټاکلی، په داسي حال کې چې د استخباراتو مشر 

 میاشتو کې په فوق العاده ډول د ۶چې امنیتې وضعیت به په راتلونکو 
 تشویش وړ وي

که دا هر څه سم وي، نو بیا اړتیا څه ده چې ولسمشر غني وایې چې ګډ 
، که يکړي، چا دا پوښتنه ستاسي ښاغلي نه حکومت سقوط نه کو

کمزوری نه یې نو بیا ولي د قوي دریځ خبرې کوئ، که اقتصاد سم وي نو 
په  بیا اړتیا څه ده چې د تجارانو مخکې داسي څه وایاست چې اقتصاد مخ

 .ځوړ نه دي
 :ویو ځغلند نظر د ولسمشر غني په وعدو او تکراري شعار باندی کو

 قوي حکومتد غني 
ټول وخت غني دا وعده کوله او شعار یې داو چې قوي معیاري حکومت 
چې کار اهل کار ته وسپارل شي، وړ کسان وګمارل شي، رابطې او 

 . ولريواسطې ختمې شي، داسي حکومت چې ځوانان پکې ډیر رول 
نیم په نیمه یې حکومت له ډاکټر عبدهللا سره وویشی، اوس پکې نه غني او 
نه عبدهللا د پوره واک او پریکړې صالحیت لري، کوم کسان چې د غني 

د غني . ډیر ځله د عبدهللا له خوا ورسره مخالفت کیږي له خوا ټاکل کیږي
هم شته چې  لیان داسيله خوا نوي نومول شوي ځینې سفیران او ځینې وا

پاتې دی، او هغه د عبدهللا  ۷۰۵کار مو بشپړشوی او  ۷۰۵ وایې د ټاکنې
عبدهللا موافقه ده، اوس د غني له خوا نوماند ځینې یې هڅه کوي چې د عبدهللا عبدهللا تاید د هغه د ملګرو او شخصي 

 .روابطو د الري ترالسه کړي
ه د غنی په غلبیل کې بند پاتې شي، تر کومه چې موږ خبر یو، عبدهللا عبدهللا چې کوم کسان نوماند کوي، ډیره ځل

 .ډیری ټاکنې د روابطو او سیاسي اړیکو پر بناء شوې، د بهرنیو هیوادونو سفارتونه ډیر رول پکې لري
والیانو برخه ورکړي وه، خو د  ۷د اسالمي حزب د شوراګانو داخبره هم رسوا شوې چې غني همدوی ټولو ته د 

واړه والیان معرفي کړي، داخبره هله ښکاره شوه چې کله د اسالمي حزب  ۷و یوه تن د نورو په پټه همدې شوراګان

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhamotmayen_n_da_ghani_hokmat_soqut_nakawei.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/motmayen_n_da_ghani_hokmat_soqut_nakawei.pdf
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کړي، اوس ویل کیږي غني دوه نور والیتونه هم  هد شوراګانو مشرانو پریکړه وکړه چې له غني څخه خپله الره بېل
 .ورته منلي دي

وزارت کې د نامسلکې وزیر ټاکنه، د کار او امور اجمتاعي د کار اهل کار سپارلو ته یې تر ټولو ښه مثال په مالیې 
ارت ته هغه څوک چې انجنیر نه دی او داسي ګڼ نور غیر وزارت ته د ډاکټرې ټاکنه، د ښار او کور جوړولو وز

 .مسلکې وزیران دي
 امنیتد غني 

تړون په السلیک کې یې ولسمشر غني وعده کړی وه چې امنیت کې به ښه والي راځي، د امریکا سره د امنیتې 
 .دومره بیړه وکړه لکه کمونسټانو چې د روسانو په راتګ او افغانستان ته د سرو لښکرو په بلنه کې کوله

ولي ګورو چې ورځ تر بلې امنیتې وضعیت خرابیږي، تر پخوا نا مسؤله وسلوالي ډلې زیاتیږي، جګړه پېچلې 
رستان څخه ټول د منځنۍ اسیا وسلوال بیرته افغانستان ته راغلل کیږي، داعش په نوم وسلواله ډله راپیداشوه، د وزی

یې د هیواد شمالي والیتونو کې فعالیت کوي، د بدخشان د جرم ولسوالي کې د ملي اردو مورال سخت  یاو ډیر
، په سنګین او موسی کال کې ورته پېښې وشوي، د کندز والیت د دانګام جګړه کې حکومت تاوان وکړ وځپل شو، د

تر دروازو طالبان ورسېدل، که په دي ټولو جګړو کې د ناټو مرسته نه وای، حکومت به په ډیر بد امنیتې  ښار
 .وضعیت کې قرار درلود

مرګونه او اختطافونه شوې، که دغه حالت وي نو  ۴۰۰ځینې نا تاید شوې راپورنه دادی چې تیره اونۍ په کابل کې 
 .ې پاتې شيبیا به کوم سوداګر زړه ښه کړي چې هیواد ک

مد افضل لودین او معصوم شیرمحمد کریمې، مح)دریو نوماند وزیرانو اعالن  د دفاع وزارت  ته د غني له خوا د
ې ته معرفي ، لومړی ځل چې معصوم ستانکزی ولسې جرګڅخه یې رد کول خوا د ولسي جرګې لهاو  (ستانکزي

پر رایه یې هم ترالسه نه کړه د قرغې عرفي کیدی او تاید نن ورځ چې بیا ولسې جرګې ته م ،کیدي پر پارلمان برید
ګواښ په حکومت کې دننه له امنیتې  ټې بریدونه، هغه څه دي چې غني یېپوځي کمپ او مارشال فهیم پوهنتون راک

 .ستونزو سره مخ کړیاو 
 اقتصادد غني 

ولسمشر غني وعده کړي وه چې هر افغان ته به پریمانه ډوډۍ ور پیداکوي، په هیواد کې دننه خو د ده د اقتصادي 
ده پلویانو به ویل چې د چین اقتصادي تګالره کې د غني  تګالرو اړوند دومره له مبالغې ډک تبلیغات وشول، د

الن کې پوتین ته مخامخ غني د روسیې د مشوره چینانو ته وه چې د چین اقتصاد سم شو، د روس اقتصادي پ
 اقتصادي ودې پالنونه تشریح کول، او دیته ورته له مبالغې ډکې خبرې کیدې، تر کومه چې معلومات دي، اصالا 

دمالیې وزیر و، ګرده کارونه د کله چې غني اقتصاد پوه نه دی، او نه یې په اقتصاد کې مسلکې زده کړي کړي، 
کول، هغه هم چې کله له همدې وزارت څخه لیري شو، ویل کیږي چې غني ګرده ډاټا  اسټرلیا مسلکې کسانو ورته

 .له ځان سره وساتله او نوي وزیر ته یې په واک کې ورنه کړه 
د افغانستان اقتصاد تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو څخه متاثره دی، د پاکستان سره چې کوم اقتصادي تړونونه شوې 

 .ګرو په زیان دي، او افغان سوداګر یو په بل پسې له هیواد څخه تېښته کوينږدې ټول یې دافغان سودا
د هیواد یو مشهور سوداګر وایې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مې د کندهار ګمرک ریاست کې کار کاو، یوه 

دهار ورځ د والي له دفتر څخه دوه موټر راغلل، د ګمرک رئیس ته یې وویل چې والي صاحب غوښتی یې، د کن
غوسه ناک سړی و، رئیس زه ورولیږلم، هلته یو سړی ناست و، تکې سپینې جامې، غټه ژیره ، سور او والي ډیر 

محصول تاسي څومره ( یو خاص نمبر یې و زما څخه هیر دی)سپین مخ یې و، والي وویل چې د روسي ټایرونو 
وویل چې دغه تجار دی، دی وایې چې زه ډالره محصول اخلو، والي  ۷۰اخلئ، والي ته مې وویل چې موږ پر ټن 

ډالره محصول پر ټن ورکوم، د حکومت ګټه به شي، او تاسي پر دغو ټایرونو محصول لوړ کړئ، له دي  ۰۰
 .ډالره اخلئ ۰۰وروسته به محصول 

یا د هغه وخت د ګمرک کارکونکی اوسنی مشهور سوداګر وایې چې والي ته مې وویل چې سمه ده دغه تجار به یو 
ډالر محصول راکړي، خو ډیر نور سوداګر دي چې هغوی  ۰۰دوه ځله دغه ټایرونه راوړي او موږ ته به پر یو ټن 

، او همدغه ټایرونه به بیا له پاکستان څخه په قاچاقي ډول بیرته افغانستان ته يډالر نه راکو ۰۰به بیا موږ ته 
ه اخلي، نو ګټه به یې ټوله د پاکستان سوداګرو ته ډالر ن ۰۰راوړی، ځکه د پاکستان محصول به کم وي، هغوی به 

کله چې  زیان وکړي، پاکستان به ګټه وکړی،او افغانستان ته به د ټایرونه واردول کم شي، افغان سوداګر به  ځي،
 سړی راوغوښتل او ورته ویې ویل چې دا بدبخته تي یې خپل وسلوال طالبانوالي پر دغه خبره پوه شو، نو سمدس
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ه وباسئ، هغه پاکستاني پښتون کویټه میشتې سوداګر ته یې وویل چې تر ماشام ها خوا که مې په افغانستان ژر راڅخ
 ۲۰او ګمرک ریاست ته یې امر وکړ چې د ټایرونو پر یو ټن محصول  .غواړه مه کې ولیدي بیا دي د ځان خیر

 .ډالره کړئ
ان ته راځي، درمل په قاچاقي ډول افغانستان ته راځي، همدا اوس تر ډیره پاکستاني ټوکران په قاچاقي ډول افغانست

ځکه محصول د افغانستان حکومت لوړ کړی، خلک مجبوره دي چې قاچاق وکړي، ګټه یې د ټرانسپورټ، د الري 
 .او کارکونکو پاکستان ته ځي

دي پرځای  د سګریټ ښه عمل نه دي، خو دا هم باید ومنو چې اسانه نه ده چې خلک دي سګریټ په اساني پریږدي،
چې سنجیده الري چاري وسنجول شي، محصول پري زیاتیږي، په پاکستان کې د سګریټو محصول په فوق العاده 

اقي ډول یې له توګه د حکومت له خوا کمیږي او په افغانستان کې لوړیږی، اوس به افغانان مجبوره وي چې په قاچ
 (نه کوملیکوال سګریټ او کوم بل عمل زه )پاکستان څخه راوړي 

ښکاري چې د یو پالن له مخې اقتصادي تګالره د افغانستان پر زیان د پاکستان پر ګټه مخته وړل کیږي، ما په ډیر 
لومړي سر کې یوه لیکنه کې ویلي و چې په افغانستان کې په مالیه وزارت او بانکونو کې ډیری پاکستاني مشاورین 

 .کړالی شيبه نه وي چې غني اقتصادي سیسټم سم جوړ  ، اسانهياو د پاکستان ګټو ته ژمن کسان کار کو
په لوی الس افغان سوداګر تنګول کیږي او له هیواده بهر وتلو او یا پاکستان ته تللو ته مجبوره کیږي، یو افغان 

لکه ډالر محصول د پخوا وخت ورپسې اوس جوړ  ۶۰سوداګر چې د اوسپنې کار یې کاو، د هرات ادارې له خوا 
کړ، هغه سوداګر به بیا څه ډول زړه  صپه مقابل کې یې خالرشوت  ډالرو ۴۷۰۰۰ې ونیول شو د شوی، ځوی ی

 .، ویل کیږي خپله ټوله پانګه او پیسې یې پاکستان ته یوړهيښه کړي چې افغانستان کې سوداګري وکړ
تصادي تړونونه کله چې چین ته غني سفر وکړ، د چین چارواکو تمه وه چې له افغانستان سره به ډیر زیات اق

له سفر څخه راستون  امریکې ، او په ځانګړي ډول چې کله دیالسلیک کړي، ولي غنی چې بیرته هیواد ته راغ
 .کړل ، د چین خوبونه یې په اوبو الهوشو

معلومات ښئې مو د پروژې خبرې چې غني کولي او ویل یې له چین سره به دغه الره جوړه کړم، اوسني د وریښ
یشمو الر پر قزاقستان وباسي، افغانستان به له دغي مهمې اقتصادي الري څخه هم بې ري د ورچې چین هوډ ل

 .برخې شي
ولي یو نوی پرمختګ چې لیدل کیږي هغه دادی چې د ډنمارک او سویډن څخه سوداګر افغانستان راغلي او غوښتنه 

هغوی دلیل هم دا . ریکه جوړه کړيله پاره د شرابو فاب( اوبو) چې په کندهار کې د انګورو د ښېرېیې کړي 
وړاندي کوي چې په پاکستان کې د شرابو فابریکه شته نو په کندهار کې که جوړه شي هم باید خلک یې مخالفت ونه 

 .کړي، ځکه دواړه اسالمي هیوادونه دي
 سولهد غني 

دندو  کله چې په حکومتياقتصاد قوي کوم، ولسمشر غني به ویل چې قوي حکومت جوړوم، امنیت راولم، د افغانانو 
 .اهل کار خلک وګمارم، امنیت سم شي، افغانان په خیټه ماړه شي، اقتصاد وده وکړي، سوله خپله راځي

میاشتې فارمول پر بناء  ۶شعار په خوله و، کله چې واک ته ورسیدی، د ده له خوا د  د کمپاین پر وخت یې د سولې 
رک له میاشتې کې سوله راولم، له پاکستان سره یې تګ راتګ دي حد ته ورسید چې د بب ۶یې وعده وکړه چې په 

 .ښکاریدی د نږدیوالي په پرتله ډیر روسانو او کرزي له بوش سره
د سولې اړوند  اختالف نظر موجود دی، ولسمشر غني داهم دی چې خپله په ارګ کې د سولې په مخ کې لوی خنډ

بل خوا د ولسمشر لومړي  .ط بیا له ولسمشر غني څخه بېل ديواضیح تګالره نه لري، مګر د عبدهللا عبدهللا شرای
ې د ملیشو او جګړو د جنګ او سولې په مقابل ک مت د بلخ والي عطاء نورمرسیتال عبدالرشید دوستم او د ګډ حکو

، او د سولې په مخ کې خپله کې دننه د سولې پر سر اختالف وي  خبرې کوي، کله چې ژمنتیا نه وی، په حکومت
چارواکې خنډونه پیداکوي بیا ولي د سولې د راتلو امید ولرو، او په پروان کې د وروستۍ پېښې چې د قومندان جان 

بارد کړي، هغه څه دي چې ښکاري د ګډ حکومت نیتونه یو بل ته خراب بم د په کور کې وسلې امریکایې الوتکواحم
وخت ته انتظار کوي چې کوم یو به وار له مخه کړي که وکوالی شي ټول واک د د ګډ حکومت دواړه مشران دي، 

ځان کړي، داچې بهرني پوځیان شته، شوني نه ښکاري چې عبدهللا عبدهللا به پر غني کودتاه وکړي، او یا به د 
کرزي په الرښونه پخواني لیري کړل شوې د کابینې غړي او جنګساالران غني اړ کړي چې دوی ته د موقت 

خو د وخت په تیریدو او حاالتو په خرابیدو د داسي هر ډول ګواښ او خطر  .حکومت تر نامه الندی واک پریږدي
 . اندېښنه کیدای شي
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الص شوی بندی مالعبدالسالم ضعیف وایې چې کله غني واک د طالبانو د وخت ډیپلوماټ او د ګوانتانامو څخه راخ
د طالبانو سره د سولې اړوند مې ورته وویل چې امنیتې تړون خو دي السلیک ته ورسید، د لیدو غوښتنه یې وکړه، 

کړ، د سولې په مخ کې خنډ دی، غنی وویل چې تړون لغوه کیدای شي، بیا مې غني ته وویل چې د طالبانو مشر 
عمر مجاهد طالب مشرانو ته څرګنده کړي که د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په خبرو وینه دریږي او مالمحمد 

 .سوله راشي
چې کرزي  ضعیف صاحب وایې چې غني ته مې وویل د سولې په راوستو کې پر پاکستان باور به هغه څه وي

چې ولس یې وټاکي، علماء، پوهان او  د سولې له پاره داسي ملي محور په کار دي کړی و، ورته مې وویل چې 
مخور مشران وي، حکومت مداخله ونه کړي، د همدې له پاره نړیوال ضمانت په کار دي، دا ډول چین، ترکیه، 

 .يایران او قطر په اعتماد کې اخستل هم په کار دهند،  سعودي، پاکستان،
کوه، په پوره سوچ او وروسته له هغه چې د د سولې اړوند تلوار مه چې ضعیف صاحب وایې چې غني ته مې وویل 

سولې له پاره د رسیدو رښتونې حالت درته معلوم شو، بیا خپل دریځ له ولس، شکېلو اړخونو او نړیوالو سره شریک 
 .کړه

، بیا به د سلګونو نورو افغانان له غالمي څخه خالصوم، خو زه لس کلونه د امریکا غالمي کوم ولسمشر غنی ویل
سره د امنیتې تړون په السلیک کې یې د ګردو افغانانو  یو، مګر موږ ولیدل چې له امریکا پاره خپلواککلونو له 

 .دي تړون ګټه هیڅ افغان ونه لیدله غاړو ته د غالمۍ کړۍ ور واچولي او د
 هسر هیوادونو له ګاونډیود غني اړېکې 

ونو او ولسونو سره ښې اړیکې د متقابل احترام د هر هیواد مشر او ولس غواړي چې د ګاونډیو هیوادونو له حکومت
 .پر بناء ولري، نه داچې نورو ته اجازه ورکول شي چې د بل هیواد په کورنیو چارو کې السوهنه وکړي

 .د پاکستان سره د غني یو اړخیزه معامله او سیاسي اړیکې بیا هم ځینې خوش باوره خلک هیله مند کړی و
 ده يې په دي وروستیو وختونو کې یې خپل د مجلس نږدې ملګرو ته کړراځي د کرزي داخبره راواخلو چ

 مریکا ولسمشر اوباما د لومړي ځل له پاره افغانستان ته راغی، هغه درې خبرې راته وکړياکرزی ویلې چې کله د 
پاکستان په پاکستان زموږ ستراتیژیک ملګري دی، پاکستان په سېمه کې باید بانفوذه هیواد وي، افغانستان د : لومړي

 .نفوذې ساحه کې راځي
 .، او پاکستان پري خفه نه شييد هند سره اړېکې باید تر هغه حده وي چې پاکستان پرې راضي و: دوېم
د امریکا سره امنیتې تړون السلیک کړه، که ته وغواړي او یا ونه غواړي تړون به السلیک کیږي، که ته یې : درېم

 .سلیک کړي، خو که ته یې السلیک کړي دابه ستاسي په ګټه ويالسلیک نه کړي نو بل څوک به یې ال
تګالرې ته په غور سره وکتل شي، کټ مټ د اوباما خبرې عملې کوي، پاکستان ته حق ورکوي  که د غني اوسنۍ

د چې افغانستان یې په سیاسي نفوذې ساحه کې ژوند وکړي، له هند سره اړیکې د پاکستان په خوښه او اجازه او 
 .امنیتې تړون السلیک شوسره امریکا 

له پاکستان سره امنیتې تړون السلیک کول او بیا د غني په شا کېدل، حتمې ده چې تر لږ حده به د افغانستان او 
پاکستان په اړیکو تاثیر ولري، ولي که غني د اوباما امر پر ځای کوي، نو بیا به د پاکستان سره د غني د اړیکو 

 .کل کیږيتګالره له واشنګټن څخه ټا
د افغانستان اړیکې له دي امله خرابیدو ته ځي چې په افغانستان کې د افغان داعش ډله راپیداکول د له ایران سره 

 .پیداکیدو کې د چا الس دی د  افغان داعش ډلېایران له پاره هم ګواښ دی، او ایران پوهیږي چې 
و پر بنیاد ټاکل کیږی، د منځنۍ آسیا د هیوادونو د منځنۍ آسیا هیوادونو سره اړیکې د امریکا او روس د تګالر

اړیکې له افغانستان سره د روس څخه متاثره او د افغانستان تګالره له یادو ( تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان)
هیوادونو سره د امریکا په خوښه ټاکل کیږي، داچې اوس د امریکا او روس شخړه د اوکراین او سوریې په مسئله 

 .دي کې خرابیدو لورته روانېې شوي، نو له منځنۍ آسیا سره هم د افغانستان اړیکې خراب
 څخه څه ترالسه کړل او روس ، هندچین غني له 

چین غوښتل چې له نوی افغان حکومت سره پر اقتصادي چارو بحث وکړي، او که ممکن وي ځینې اقتصادي 
له سفر څخه راوګرځید، د چین هیلې له خاورو سره  پروژې په افغانستان کې ولري، ولي کله چې غني د امریکا

 .خاوري شوي، ځکه خو اوس د قزاکستان په اړه فکر کوي، او د پاکستان سره یې لوی اقتصادي تړونونه وکړل
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مرستې وکړي، او تر ډیره یې له افغان حکومت سره  ه وخت کې یې د افغانستان سره ډیریهند چې د کرزي پ
یره بیړه دغه اړیکې خرابې کړي، هند خپلې لویې تر کار الندی پروژې په افغانستان کې اړیکې ښې کړي، غني په ډ

 .ودرولي او د ملي امنیت او آی ایس آی تړون اړوند یې سخت غبرګون وښود
روس د افغانستان حالت له نږدې څاري او مداخله یې له ورایه ښکاري، په پروان کې د جان احمد په کور کې د 

 .وسي ډول ډول وسلو پیداکیدل یې تر ټولو ښه بېلګه دهزرګونو میلو ر
سفر لومړی چین او بیا روسیې ته ، دا ډول چین ته پر الره د  تیو وختونو کې د پخواي ولسمشر کرزيپه وروس

هندې چارواکو سره د کرزي لیدنه، د امریکا او غني له پاره ښه خبر نه و، کرزی هڅه کوي که د چین او روسیې 
، خو که بیا ځل په امریکا کې جمهوري يمالتړ ترالسه کړي، ځکه د اوباما له ادارې سره یې اړیکې خرابې د

انتخابات وګټې وبه ګورو چې هغه وخت به کرزی بیا له امریکا سره د د بوش د وخت په څیر  ۴۰1۶ان د خواه
 .او روسیې سره پاتې شي ، ایران نږدې شي او که به د شمال ټلوالي په وساطت له هند

کاري چې د عطاء نور او دوستم هم په وروستیو وختونو کې یوه یې روسیې او بل یې ازبکستان ته سفر درلود، ښ
سره یوځای او په مزار شریف کې یې  انروسیې، ازبکستان او ترکیې په ګډو هڅو دغه د شمال دوه ځواکمن قومندان

 .د طالب او داعش په مقابل کې د جګړې اعالن بیاځل تازه کی
له عطاء نور څرګنده کړي چې د حکومت د فشار له امله نه بلکه پخپله خوښه به واک پریږدي، ولسمشر غني 

 .اسماعیل خان څخه غوښتنه کړي وه چې د بلخ والیت ومني، هغه ورسره نه ده منلي
پکې امنیتې تړون دی،  هعملي شوې یو ۲ژمنې کړي وي، چې تر اوسه یې  11۰د ګډ حکومت مشر غني ټول ټال 

د ز د خبلایر پر راتګ بندیز ختمول او معلوماتو ته د خلکو د السرسي قانون پلې کول، افغانستان ته د نیویارک ټایم
 .ولسمشر دفتر ریاست یوځای کول د چارو ادارې او وزیرانو شورا له تشکیالتو سره

 .کړي ژمنې ال تراوسه پېل شوې نه دي ۰3دوی وایې تر کار الندي دي او  ژمنې کړي ۴3
 .په حالت کې دی سقوط د پورته ټکو ته په کتو سره ښکاري چې ولسمشر اشرف غني حس کړی چې ګډ حکومت

 . د ګډ حکومت کمزوري تاید کړيعبدهللا عبدهللا هم 
 پای


