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 تاریخ مارماهی!؟ کرزی لکه د حامد
 
 

دي مشر یا کوم دولتي د کرزي د واک په مهال د داسې دود بنسټ کېښودل شو چې کله به یو مطرح، نامتو، جها
چارواکی ومړ نو بیا به د هغه ځای ناستی د هغه له کورنۍ څخه یو تن ټاکل کېده، چې د رباني زوی صالح الدین 

 کال( د همدې دود له مخې د هغه ځای ناستی شو. ۲۰۱۲نېټه ) ۱۴ رباني هم د اپرېل په
هېواد کې د سفیر په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي  صالح الدین رباني له دې څخه د مخه د افغانستان لخوا د ترکې په

کال( وروسته د سولې درې اړخیزه خبرې د افغانستان، پاکستان، او د امریکې  ۷/۲/۱۳۹۱له ګمارلو دولس ورځې )
 د ګډو استازو په ګډون پیل شوې.

 پدغې درې اړخیزه غونډې کې وویل:« ګراسمن»د امریکا ځانګړي استازي 
 «په سیمه کې سوله یوازې د افغانستان په ګټه نده بلکې د پاکستان په ګټه هم ده.

که څه هم دا شپږمه غونډه وه چې د افغانستان، پاکستان او امریکې د استازو لخوا جوړه شوې وه، ولې د تېر په څېر 
دغې غونډې هم لکه د تېرو غونډو غوندې کومه عملي السته راوړنه نه درلوده. خو بیا هم افغانستان ته یوه ډاډګېرنه 

 وه چې د سولې خبرې ال هېرې ندي.
ه چې پاکستان دې ته ژمن نه وه چې په افغانستان کې سوله مینځته راشي. ان تر دې که به طالبانو ولې حقیقت دا و

 \کې کوم داسې څوک چې سولې ته ژمن و، نو هرومرو به د آی اس آی لخوا له مینځه ته.
تیال محمد اسمعیل سیاسي مرس ز کال( د طالبانو یو نامتو قومندان او ۲۰۱۲د ساري په توګه د اپرېل په دېرشمې نېټې )

 د خپلو پنځه ویشت جنګیالیو سره د کوېټې په ښار کې ووژل شو.
له ده نه پرته مال برادر او استاد یاسر هم په ناوړه برخلیک کې ښکېل شول، ځکه چې دوی هم د حکومت او طالبانو 

ته نه ترسره کېدې، بلکې تر مینځ، د سولې راتلو ښه نیت درلود. دا ډول وژنې یووازې د ډېورنډ کرښې پورې غاړې 
په افغانستان کې هم هغه شمېر کسان تر برید الندې نیول کېدل چې په افغانستان کې سوله غوښته، را واخله د سولې 
د عالي شورا نامتو غړی، د طالبانو د واک په مهال لوړپوړی چارواکی ارسال رحماني، په مشرانو جرګه کې سناتور، 

نېټه( د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په کابل کې ۱۳ کال د مې ۲۰۱۲نېټه ) ۲۴ ایي( پهل کال د ثور )غو ۱۳۹۱ چې په
 ووژل شو.

ز کال د جون په  ۲۰۱۳ سره د دې چې سولې ته دواړو غاړو ژمنتیا نه درلوده، خو بیا هم ولسمشر حامد کرزي په
او خبرې وکړي، د سولې عالي نهمې نېټې قطر ته یو رسمي سفر وکړ چې د هغه هېواد له امیر سره، د سولې په تړ

 شورا داسې یو ستر او مهم کار ترسره نکړ چې د افغانستان خلکو ته یې خیر رسېدلی وي.
لکه څرنګه چې د افغانستان په ټولو چارو کې اداري فساد ریښې ځغلولې وې دا رنګه د سولې عالي شورا هم د فساد 

 د یوې سرچینې په توګه را څرګنده شوه.
ډېرې مرستې له بهرنیو هېوادونو او مرستندویه ټولنو نه ترالسه کړې او هر چا خپل جېبونه ډک کړل.  د سولې په نوم

پدغه شورا کې داسې نازولي کسان راټول ول چې باید کرزی یې ونازوي. نه دا چې د دوی په شتون کې به هېواد ته 
 کېدې، څو بېلګې یې داسې وې: سوله راشي. په دې نوم او دېته په ورته نومونو چې کومې پیسې ترالسه

 

 د حامد کرزي د دفتر رییس:
 

ز کال( نېټه په ډاګه کړه،  ۲۰۱۰مه ) ۲۴ خپرونې د یکشنبې ورځ د اکتوبر په B.B.Cد نیو یارک ټایمز له قوله د 
چې د حامد کرزي د دفتر رییس عمر داودزی، د ایران د ګټو ساتونکی دی. د نیو یارک ټایمز خپرونې په دې هم 

نګار کړی وه چې په تېر اګست کې چې ولسمشر حامد کرزي، د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ایران ته الړ، ایراني ټی
 سفیر مالکي له نقدو یورو ډک بکس داودزي ته ورکړ، چې کرزي ته یې ورسوي.
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 له.په دې سره په هېواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپورته شول او کرزی یې د ایران یو اېجنټ وبا
مه نېټه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یو  ۲۵ ان خبره تر دې ورسېده چې حامد کرزي د اکتوبر په

ځای د یوه مطبوعاتي کنفرانس په لړ کې د یوه خبلاير د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایران د دغو مرستو په تړاو 
 داسې وویل:

ا وشوه او دا لومړی ځل نه و، له دې د مخه هم ورته مرستې شوې دا رسمي مرسته وه، چې د ایران د حکومت لخو
 دي او هېله من یم چې په راتلونکې کې به هم وشي.

حامد کرزي دا و نه ویل، چې دا ډول مرستې، په کوم بانکي حساب، د کومو رسمي پروتوکلونو له الرې چې د هېواد 
 په چارو کې ولګول شي، د ده په واک کې ورکول کېږي؟

 مشر دا خبره هم وکړه چې دا ډول مرستې په کال کې یو وار او یا دوه وارې شوې دي.ولس
د خواشینۍ خبره خو دا وه، دا ډول نا رسمي مرستې، چې د پیسو ډک بکس د یوه هېواد ولسمشر ته ورکول کېږي او 

 د پوښتنې وړ وه!؟  د دولت چارواکي او ولس ترې خبر نه وي،
ې داودزی او کرزی خبر ول، بلې هېڅ رسمي سرچینې د دې خبرې پخلی ونکړ، چې د ایران له دغې مرستې یواز

 یادې مرستې په کوم بانکي حساب کې قید دي؟
 نیویارک ټایمز له قوله د دغې پېښې له مخې پلو پورته کړ. B.B.C حامد کرزي دغه پړه هغه مهال په غاړه واخسته چې

ې له ایران څخه سلګونه زره نغدې یورو ترالسه کړې دي. نوموړي ولسمشر دا هم ومنله چې د دفتر د رییس له الر
په دې خبره هم تینګار وکړ چې دغه پیسې د ځانګړو کسانو لپاره نه وې، بلکې د ولسمشر له دفتر سره د مرستې په 

 نوم ورکړ کېدې.
، باید په ډله ییزو دغه او د دې په څېر نورې مرستې که له ولسمشر سره کېدې او یا له بل کوم رسمي بنسټ سره

رسانیو او خپرونو کې یادونه شوې وی. د ایران دولت له یوې خوا له حامد کرزي سره دا ډول مرستې کولې او له 
بلې خوا یې افغان کډوال په ایران کې ځورول او داسې جزاوې یې ورکولې چې په نړیوال ډګر کې لږ ساری درلود 

 ه.او له بشري حقوقو یې څرګنده سرغړونه کول
په همدغه لنډه موده کې د افغانستان، سیمې او نړیوالو رسانیو او خپرونو دغه خبره را پورته کړه چې د افغان او 
ایران په ګډه پوله یو موټر د پولیسو لخوا ونیول شو چې له وژونکو او چاودېدونکو توکو ډک و، خو ولسمشر په دغه 

 مي غبرګون ونښود.پېښې خوله پټه کړه او د ایران پر وړاندې کوم رس
کوم هېواد چې په رسمي او نا رسمي توګه له بل هېواد سره مرسته کوي، دا یو دېپلوماتیک او اخالقي دود دی چې 
 له مرسته کوونکو بنسټونو نه به مننه کېږي، نو که چېرې ولسمشر دا کار کړی وی دغه رسوایي به مینځته نه راتله.
ایران په دې سره غوښتل چې د کرزي اړیکې له امریکې سره خرابې کړي، یوه لویه بیلګه یې دا وه، هغه مهال چې 
ایراني ولسمشر احمدي نژاد افغانستان ته راغی په ارګ کې په ډېرې سپین سترګۍ د دېپلوماتیکو ارزښتونو خالف 

 «افغانستان د امریکا لخوا اشغال شویدی...»وویل: 
سره اړیکې درلودې، « سپاه انقالب»په هغه وخت کې په ایران کې سفیر و، نو هرو مرو یې د ایران له  داودزی چې

چې د ایران ګټې د هغوی له موخو سره سمې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خوندي کولې. دغه خبره هغه مهال ال سپینه 
 شوه چې د ایران د سفیر فدا حسین مالکي ویاند وویل:

ه شیطانته ډکې ګونګوسې دي، خو په دغه ورځ سفیر له خبرو ډډه وکړه، ولې په سبا یې د اکتوبر دا د لوېدیځوالو ل
 مه نېټه اعالن وکړ چې هو موږ افغان ولسمشر ته د نغدو یورو بېلونه ورکړي دي. ۲۶ په

ې د عالي د دغو خبرو په څنګ کې داسې اوازې هم راپورته شوې چې له دغو پیسو نه او یا دېته ورته پیسې د سول
شورا رییس برهان الدین رباني ته هم رسېدې، دا ځکه چې د سولې شورا له جوړېدو سره سم یو شمېر هېوادونو په 
دغه لړ کې د امریکا متحده ایاالتو او سعودي عربستان هم ورته مرستې کولې. خو د ایران دغو مرستو، سعودي 

 ندې کمزوری ولید او له کرزي سره یې هم اړیکې یو څه سړې شوې.عربستان ټکنی کړ او خپل دریځ یې د ایرانیانو پر وړا

عمر داودزی نه یوازې په ایران کې د دا ډول لوبو سرالری و، بلکې کله چې په پاکستان کې افغان سفیر هم و، د 
 هغه هېواد له چارواکو سره یې هم خواخوږي درلوده.

نېټې سره برابره وه په ځغرده  (۱۰ز کال د مې له لسمې ) ۲۰۱۱ ل کال د ثور )غوایي( په شلمه نېټه چې د ۱۳۹۰ په
 وویل:

د پاکستان پوځ او په سر کې آی اس آی له القاعدې او ترورستانو سره هېڅ ډول مرسته نکوي. بلکې پاکستان هم لکه 
 افغانستان غوندې د تروریزم قرباني دی.

 

 د سولې عالي شورا پرېکړو،
 عملي بڼه نه درلوده 

سولې شورا جوړه کړه او د هر تنظیم او هرې ډلې نازولي یې پکې راټول کړل، چې له یوې خوا حامد کرزي د 
 هغوی ته د معاشونو یوه وسیله پیدا کړي او له بلې خوا د سولې عالي شورا غړي له ځانه خوشاله وساتي.
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و بین المللي کچه، چې ګني دغې شورا د پیل نه تر پایه داسې یوه نوښت ته الره پرانه نسته چې خپل شتون په ملي ا
 په خپلو پرېکړو کې خپلواکه ده تثبیت کړي.

تش په نامه دغه شورا، یوازې یوه نوم ته پاتې کېده، کله به چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په 
ولې هڅې د ولسمشر تړاو، درې اړخیزه او یا څلور اړخیزه خبرې کېدې د سولې عالي شورا رول پکې تت و، بلکې ټ

 کرزي په مشرۍ ترسره کېدې.
 که څه هم ځنې ناستې د دې شورا په استازیتوب کېدې خو عملي او اجرایوي بڼه یې نه درلوده چې مستقل عمل وکړي.

نېټې، د فرانسې په هېواد کې د طالبانو په استازیتوب  (۲۰ز کال د ډسامبر په شلمې ) ۲۰۱۲ د سولې په تړاو، په
دالور او نعیم وردګ، د سولې عالي شورا غړي معصوم ستانکزي او دین محمد او د یو شمېر تنظیمي  شهاب الدین

مشرانو استازو لکه د اسالمي تنظیم په استازیتوب غیرت بهیر، د ملي جبهې په استازیتوب ضیاء مسعود، فیض هللا 
او همدا راز زهرا نادري، نیلوفر ابراهیمي ذکي، د ملي ائتالف څخه یونس قانوني، د حق او عدالت استازي حنیف اتمر 

 او نورو ګډون کړی و.
پدغه ناسته کې د طالبانو استازو ټینګار وکړ، چې د سولې لپاره د طالبانو یو وړاندیز دا دی چې په قانون کې باید 

 بدلون راشي.
ډه وکړه او خبرې هم پرته د شورا استازي چې د کوم مستقل دریځ خاوندان نه ول، پدې وړاندیز یې له خبرو کولو ډ

 له کومې عملي پایلې پایته ورسېدې.
لکه څرنګه چې د سولې عالي شورا په خپلواکه توګه تصمیم نشو نیولی، دا رنګه طالبانو هم، پرته د پاکستان له سال 

 او مشورې نه پرېکړه نشوه کولی.
ه چې یې د مجاهدینو په مهال د ژنیو په د پاکستان پوځ په سر کې آی اس آی داسې یو دریځ خپل کړی و، لکه څرنګ

تړون کې خپل رول ولوبوه، دلته یې هم غوښتل چې طالبان د یوې جګړه ییزې وسیلې په توګه وکاروي. د ساري په 
توګه، د سولې د درې اړخیزو خبرو مانا دا وه چې، افغاني چارواکو له پاکستان سره، د امریکې په ګډون د سولې 

 خبرې کولې.
نېټې سره برابره  (۱۴ل کال د دلوې له څوارلسمې ) ۱۳۹۱ نېټې چې د (۲ز کال د فبروري په دویمې ) ۲۰۱۳ په

وه، حامد کرزی د یوه پالوي په ملتیا لندن ته الړ، چې د برېتانیا د هېواد په کوربه توب له پاکستاني مشرانو په سر 
وکړي. که څه هم له دې نه د مخه دې ته ورته کې له نواز شریف سره د ډېوېډ کامرون په مینځګړیتوب خبرې اترې 

دوه غونډې شوې وې او دا دریمه ناسته وه چې په لندن کې ترسره شوه. د حامد کرزي دغه سفر درې ورځې دوام 
وکړ او په دې پایته ورسېد، چې په طالبانو فشار راوړل شي، چې په سوله ییزه توګه د افغانستان په سیاسي ژوند کې 

 د سولې په خبرو کې ور ګډ شي. برخه واخلي او
مې نېټې سره  ۱۲ ل کال د حوت له ۱۳۹۱ نېټه چې د (۲کال د مارچ په دویمه ) ۲۰۱۳ د پاکستان د علماوو شورا په

په مشرۍ غونډه وکړه او اعالن یې وکړ چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه د اسالم « طاهر اشرفي»برابره وه د 
 ه پاکستان کې ناروا دي.په رڼا کې جواز لري خو پ

کرزي چې د پاکستان د علماو پرېکړه واورېده او طالبانو هم ځانمرګو بریدونو ته زور ورکړ، نو بیا یې له دغې فتوا 
دېرشمه نېټه قطر ته سفر وکړ چې دهغه هېواد له چارواکو سره د سولې په  (۳۰ورځې وروسته د مارچ په ) (۲۸)

 تړاو خبرې اترې وکړي.
زېږدیز کال( د فراه په والیت کې برید  ۲۰۱۳د دې لپاره چې خپل زور ښودلی وي د اپرېل په اتمه نېټه یې )طالبانو 

تنه ووژل او له سلو نه زیات کسان یې ټپیان کړل. پاکستان هم د ننګرهار او  (۵۰وکړ او ځای پر ځای یې پنځوس )
 کونړ په والیتونو کې خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړ.

کرزي چې د پاکستان او طالبانو پرلپسې بریدونه ولیدل، دا ځل د سولې درې اړخیزه غونډه په برکسل کې جوړه حامد 
شوه، چې په دې کې حامد کرزي، د پاکستان لوی درستیز کیاني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېري برخه 

 درلوده.
مې سره  ۲۳ ز کال د اپرېل له ۲۰۱۳ نېټه چې د (۳ل کال د ثور په دریمه ) ۱۳۹۲ دغه ناسته د سه شنبه په ورځ د

برابره وه، کرزي په پاکستان نیوکه وکړه چې پاکستان سولې ته نه یوازې ژمن ندی بلکې د پاکستان پوځونو د ننګرهار 
 په ګوشته بریدونه کړي دي چې د هغې سیمې ډېر خلک کډې کولو ته اړ شوي دي.

د ایساف، افغانستان، پاکستان او روسیې هېوادونو  ۲۲ غړو هېوادونو، ۲۸ خیزې ناستې سربېره د ناټوله دغې درې اړ
په غونډه کې، راسموسن د ناټو عمومي قومندان په پاکستان غږ وکړ چې د هغو بریدګرو مخه ونیسي چې په افغانستان 

 وسلوال برید ونه کوي.
ه وه، بلکې حامد کرزی او د دولت نور چارواکي هم دومره واکمن نه دا یوازې د سولې عالي شورا نه وه، چې بېواک

 ول چې په افغانستان کې د سولې جوګه شي.
د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ځکه څرګند و، چې طالبان د دوی په مالتړ جنګ ته هڅول کېدل او د هغوی 

 پوځي او اقتصادي مرستو ته یې ټټر واهه.
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 5تر 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 

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

 

دا یوازې پاکستان نه و چې د افغانستان سیاسي کړکېچ ته لمن وهله، بلکې ایران هم په وروستیو کې د دې لپاره چې 
افغانستان او امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي، خپل پروني دښمن ته یې د مرستې الس ورکړ او ژمنه یې وکړه چې 

 له دوی سره به پوځي او اقتصادي مرستې کوي.
 

 د سولې لپاره یو بل ګواښ: د افغانستان
 

د طالبانو د واک په مهال، په سیمه کې د طالبانو سر سخته دښمن د ایران هېواد و. د دې اختالف څو الملونه ډېر د 
 پام وړ ول.

لومړی دا چې له یوې خوا د ایران واکمن اخوندان د شیعه مذهب هغه پلویان ول چې په بنسټیزه توګه یې غوښتل په 
ې د دغه مذهب سیاسي ستنې پیاوړې کړي او د شیعه شونیزم پراختیا ته الره پرانېزي او له بلې خوا اسالمي نړۍ ک

 دوی غوښتل چې د سعودي عربستان دریځ په سیمه او په ځانکړي ډول افغانستان کې کمزوری کړي.
ګان په افغانستان  فکر او اند څښتن ول، نه یې غوښتل چې ایراني شیعه« دیوبندي»طالبان هم چې ګڼ شمېر یې د 

کې مذهبي ریښې پیاوړې کړي. یا دا چې د سوني مذهب دریځ داسې تت کړي چې ګنې سوني طالبان د واکمنۍ وړتیا 
 او ځواکمنتیا نه لري.

ان خبره دېته ورسېده چې د ایران اخوندانو خپل پوځ د افغانستان پولې ته نږدې د پوځي تمریناتو پنوم ځای پر ځای 
 ګواښي.کړ چې طالبان و

ولې په سیاست کې چې دایمي دوست او دښمن شتون نلري، هغه په همدې مانا ده چې کلونه وروسته همغه طالب او 
مې نېټې  ۳ ز کال د جون له ۲۰۱۳ مه نېټه چې د ۱۳ ل کال د جوزا په ۱۳۹۲ همغه ایران خوله په خوله شول، او د

 له دوی سره پوځي او مالي مرستې وکړي.سره برابره وه د طالبانو یو پالوی ایران ته الړ، چې 
 ایراني چارواکو له ډله ییزو رسانیو دا خبره پټه کړه چې ګنې طالب استازي ایران ته د خبرو اترو لپاره ورغلي دي.
خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي دا خبره په ډاګه کړه، چې د طالبانو یو استازی د خبرو لپاره ایران ته تللي 

 سیمې په حاالتو سره وغږېږي. دي، چې د
په افغانستان کې د ایران سفیر هم لومړی دا خبرې پټې کړې چې ګنې ایران، له طالب استازو سره د افغانستان د 
کړکېچ په تړاو خبرې کړې دي. ولې وروسته ده او د ایران حکومت دا ومنله چې له طالب استازو سره یې لیدلي دي. 

کوله چې د قطر د دفتر استازي محمدهللا نعماني او شهاب الدین دالور  ي سید طیب اغاد طالبانو د دغه پالوي مشر
 هم د دې پالوي غړي ول.

دغه پالوی چې د ایراني چارواکو په رسمي بلنه په ټاکلې نېټه د جمعې ورځ ایران ته الړ، هغوی له دوی سره ژمنه 
 وکړه چې له طالبانو سره به هر اړخیزه مرسته کوي.

 څرګنده شوه چې ایرانیان طالب جنګیالیو ته پیسې او وسلې ورکوي. ډېر ژر
له دغه سفر نه درې ورځې وروسته د جوزا په شپاړسمه نېټه د کندهار امنې قومندان جنرال عبدالرازق وویل، چې 

 موږ له طالب وسله والو یو شمېر وسلې نیولې دي چې د ایران دولت پورې اړه لري.
وه چې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې، د بهرنیو هېوادونو د شتون په تړاو، ایرانیانو، وروسته بېخي په ډاګه ش

 طالب جنګیالیو ته سپکې او درنې وسلې په واک کې ورکړې وې.
خو د امریکې هېواد اندېښنې ال زیاتې شوې چې ښایي دغه جګړه نوره هم د دوی لپاره درنه تمامه شي، نو ځکه یې 

 اړیکې ټینګې کړې چې د ایران په اړه اندېښنې ورته په ډاګه کړي. د قطر هېواد سره
د قطر په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د جوړېدو نظریه د لومړي ځل لپاره د امریکا او طالب استازو لخوا 

د  هـ کال( د طیب اغا په مشرۍ په قطر کې ۱۳۹۲مه نېټه ) ۲۸ ز کال را مینځته شوه، خو د جوزا په ۲۰۱۱ په
ز کال د جنوري په میاشت  ۲۰۱۳ طالبانو دفتر پرانستل شو، ولې حامد کرزي او امریکایي چارواکو تر مینځ هم په

کې د قطر موضوع تر اجندا الندې ونیول شوه. دا چې د امریکې متحده ایاالتو ولیدل چې ایرانیان غواړي له طالبانو 
ې وړ وه، نو ځکه خو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې له سره پوځي او مالي مرسته وکړي، ورته د ډېرې اندېښن

 خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
بل لور ته پاکستان پدې اند شو چې ګنې د قطر له دفتر سره د دوی اړیکې کمزورې دي، نو ځکه خو د نواز شریف 

 ې:د صدارت په مهال سرتاج عزیز په ډېرې بې باکۍ په اسالم اباد کې افغان سفیر ته وویل چ
د فدرالي سیستم له مخې باید د افغانستان څو والیتونه طالبانو ته پرېږدئ، چې بیا د هغوی له استازو سره نېغ په نېغه 

 خبرې وکړئ.
کابل  (۱۳۹۲ /۴ /۳۰ز کال د جوالی په یوویشتمه نېټه ) ۲۰۱۳ د پاکستان د صدراعظم سالکار سرتاج عزیز چې په

ته راغی، لومړی یې د بهرنیو چارو وزیر زلمي رسول سره ولیدل او بیا یې په مطبوعاتي کنفرانس کې، له یوې خوا 
 وویل:
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چې پاکستان د سولې تظمین نشي کوالی او له بلې خوا یې وویل: موږ د افغانستان د سولې عالي شورا په وړاندیز 
 قطر ته د تګ زمینه برابره کړه.

د اندېښنې خبره خو دا وه چې پاکستان په ډېرې سپین سترګۍ له یوې خوا د نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې، 
د افغانستان د سولې په تړاو استولي دي او له بلې خوا پوښتنه پیدا کېږي چې د طالبانو  چې دا دی قطر ته مو طالبان

 استازي چېرته و او څنګه یې پیدا کړل، او بیا یې وېزه ورته ورکړه؟
دې کې شک نه و چې د افغانستان ګاونډیو ښه نیت نه درلود، ولې د افغانستان دولت هم د دې وس پیدا نکړ چې په 

 کې ټولنیز عدالت ټینګ کړي، فساد له مینځه یوسي او دولتي مافیا په ګونډو کړي.افغانستان 
حا مدکرزی،چې دپاکستان په نیت ډېرښه پوهېده،چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي،نوبیایې ولې دیوه خبلاير 

ړي نودی به دپاکستان دهغې پوښتنې په ځواب کې په ډاګه وویل،که چېرې امریکا په پاکستان وسله وال برید وک
مالتړته راودانګي...همدارازحامدکرزی پدې هم ښه پوهېده،چې ایران دافغانستان تاریخي دښمن دی اوطالبانوسره هم 
دوسلواوپېسومرسته کوي،نوبیا ولې یې دارګ لپاره له ایران نه مرستې اوډالۍ ترالسه کولې،چې دافغانستان دپنځه 

 په پښوکې وغورځوله...!؟زره کلن تاریخ دب دبه یې دایران 
 

 پای
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