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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٨                                               سالم خان  
 

   يمړاوس هم په خپلو خبرو وال:  صاحبیکرز
  

 دامريکا له ېدافغانستان داسالمي جمهوريت جمهوررييس حامدکرزي په دي وروستيو وختو ک
 دي ېتونک غوې دافغانستان خلک دسولېه چنده کر ېلويزيون سره په مرکه کسي ان ان 

نورو  ي او وکوالى شي دړ ته اليوون پرته ېن له هر راز انديې ماشومان يېاو هيله لري چ
 له ې مرکه کېجمهوررييس په د. ي ژوند وکېامنيت ک خلکو په شان په سوله او هيوادونو د

 د تيرو لسو کلونو افغانستان د ند دي يعني درخبرو شرايط   له هغوى سره دېخبرو په باب وويل چ طالبانوسره د
 دغه شرايط ومني ې، هغه طالبان چسي قانون رعايتول ديداسا تونو منل اوازر و د افغانستان د د برياليتوبونو او
 جمهور رييس له افغانستان ې په يوه بله برخه کېدغي مرک د. عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شيکوالى شي په 

ترالسه  واکونوله خوا دامنيت دافغان   دې او دا کارياعالم هرکلي وک  دېني واکونو دايستلو دامريکايي  خه د
 واکونو دامريکايي  بارک اوباما له خوا د رييس د دغه راز جمهور. انه وبللهه نتياري ن افغانستان د لپاره دکولو 
 افغانستان خپل امنيت په خپله ې چېيدهغوى شمير  وتلو پالن او واکونو د  دېاعالم په هرکلي سره وويل چ وتلو د

 په بله ې مرکېدغ رييس د جمهور. يرو دفاع وک قلمېخپل وسايلو سره د  په خپلو شتوې کوي چېل ېهل تامينوي او
  دېواکونو ته ي ني بهرنيو ېده هغه کلمي يي چ ه او ويي ويل د انتقاد دفاع وکخپل وروست د و په ناېبرخه ک
رگندونو نو په باب خپلو ک و دنا  دې چ وکېارييني دي، خو تفسيرکېي دي، ناسم ير خطاب کاشغال
ي، ې وژل کېي او ماشومان پکناه ملکي و بيېهغو هوايي بمباريو دوام چ يس وويل دري ، جمهورمان نه ديپي

 ې مانا لري چېد ري دغه بريدونه دوام ومومي دا دې ويل که چېه او ويرييس زياته ک جمهو ر.  نه ديړنور دمنلو و
 ې و چېزي په همدي متن کيوا ردي اوواکونه اشغال دغه ېيي چدا په خپله  دي هيواد مسووليت نه لرو او  دږمو

،  کومېرگندون زه دغه شان ېه کله چجمهوررييس زياته ک.  يمړ او اوس هم په خپلو خبرو واليماخبري وک
 ېبلک ،يز ترالسه کول ديکوم ناسم   دېنه هدف ي منانه يا اشتعالي وبلل شي او بايد دې دغه خبرېهدف دا دي چ

ي او وويني ان خوندي احساس ک ې حق لري چېد فغانستان خلک دا  دې پوه شي چې متحدين په دږم زموړغوا
امريکا له  جمهوررييس د. يېو کاني ترستر روې په پاى کې روانه ده چېلوري که په هغه ت دغه جېچ

 ېلو ک په دغو بشردوستانه هلوې چ انتقاد وکې سره جوخت يېه او له دخه مننه وکامنيتي مرستو  پرمختيايي او
کندهار  ه دمثال په تو جمهوررييس د.  نه دى نيول شويې په پام کېخلکو هيل افغانستان د ده مرغه کله ناکله دله ب
الره يي ډوس مليونه  دوه سوه پنېاى چ پرېد  امريکا دې ويل چېه او وي يادونه وکېنا دپروژدبري

دايمي حل الره ده   دې چېولو کړ جويوبند په نا دبري  هغه دې شول چېول کوالى ي ولېدجنراتورونو په پيرودن
 . ولگوي

 ويل، چي په دغه بهير کي ېه او وي ولسمشرکرزي د افغانستان د سولي پر بهير د پاکستان اغيزو ته هم اشاره وک
هغه وويل چي د افغانستان د سولي په بهير کي د  ،خه بهر دييني عوامل داسي هم سته چي د افغانستان د کنترول 

ير مهم ډپاکستان د افغانستان د سولي په بهير کي  ، سيی اصلي دليل کيدا د کاميابېاري، د دغي پروسپاکستان همک
د افغانستان د سولي په پروسه کي داسي عوامل هم سته چي د افغانستان تر کنترول وتلي دي، او که دغه . رول لري

 ، سيیاه د سولي د بهير سره يو پ په تورو چي د يو واحد یي، نو طالبان نه سي کوالعوامل همکاري و نه ک
هغه وويل چي د سولي په بهير کي . هو برخو وويشل سي رد کحامد کرزي دغه راز دا خبره چي افغانستان دي پر 

 .ه و نه سي، چي د افغانستان د تقسيميدوالمل سي کومه پريکبه داسي هي
تونو او اعتراضونو وروسته د يا شکايا بيلو مقاماتو له بېالبې بسي د افغانستان ديو راهي دوو اوونېه باندله  همداراز

 د پاکستان له لوري د ېل چيل لپاره په جار ووي  د لومځ په ورېکشنبيافغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د 
ره ېناه ملکي خلک په تېر بېوشمي ېي ېجه کي په نتېي چېشتل کي وولمو د درنو وسلو يافغانستان پر سرحدي س

 د پاکستانيو ېيو اونيو راهيسېرو درېله ت ، نور ودرول شيېول حملډد دا يبا«،  وژل شوي ديېا ماشومان او يب
 ٤٥ تنه وژل شوي او ٤١  د توپ مرميو د توغولو له امله، ٥٠٠پاسه  ه دواکونو له خوا د افغانستان پر خاوره د 

 ی د پاکستان له لوې کاست په ماين د جمهوري ري ماسپیبدوشن افغانستان ولسمشر حامد کرزي د د ،نور تپيان دي
دا ېي حملو د بندواکونو د راکمو د پاکستاني ي د افغانستان پرسرحدي سېاني سره په کتنه کيز جنرال اشفاق کيدرست
دونو پر يي برواکونو د راکمو د پاکستاني ي په سرحدي سرهار او کونحامد کرزي د افغانستان د نن ،هتنه وکغو

 ،يشتل فورًا بند کيونو و د افغانستان لور ته د راکېتل چ وغوېيخه اني يه او له جنرال ککاره کنه ېدوام اند
د يا لري او بايتړاته اي او ثبات ته زېل، نن سبا د افغانستان او پاکستان خلک تر بل هر وخت سوليولسمشر کرزي وو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و مخه له د جيامونه واخلي او په هره ممکنه وسک او مضبوط ولو لپاره چ ارمان د پوره کېوادونه د ديه هړدوا
  .يې سبب کدا او بدمرغېوادونو د ورانيو هړ د دواېسي چيون
 

 یپا
  
 
 

 
  


