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 ۳۰/۰۰/۸۰1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 دېواک ته ورس هګرنڅ یحامد کرز
 (برخه یمهېدر)

 

  قسيم فهيم ليدنه کرزي او حامد له رامس فيلډ سره د
 په دغه څپرکي کې :

 بن الدن جهادي قومندانان او -
 جنرال میکول کالن پاول او توني بلېر، ،کرزی

 ه څرګندونېلالډاکترعبد د -
 شمالي ټلواله اوتوکمیزناندرۍ -
 وژنې اوتېروتنې دامریکا دسمندري ځواک، -
 

شمالي ټلوالې که له یوې خوا کوښښ کاوه چې په نړۍ کې دېپلوماتیکې هڅې پراخې کړي او نړۍ ته وښیي چې دوی 
د متمدنو انسانانو په څېر دېپلوماتیکو هڅو ته ژمن دي او له بلې خوا په دې هڅه کې ول چې د طالبانو په نوم یو 

 ی تېر کړه وړه نړیوالو ته په ګوته کړي ول.شمېر هغه ځواکمن او واکمن کسان هم وځپي چې د مخه یې د دو
دریمه خبره چې د یوې سترې غمیزې بڼه یې درلوده هغه توکمیزو ناندریو ته لمن وهل وه چې د طالب په نوم یې 
ډېر مخور پښتانه په بېالبېلو پلمو د سیاست له ډګره یا وویستل او یا یې له مینځه یووړل. نړیوالو ځواکونو چې د دوی 

دیز په پټو سترګو مانه، یو شمېر هغه سیمې چې اوسیدونکي یې ټول پښتانه ول د طالب په نوم ورپه ګوته هر وړان
کړل، او هغوی هم په ډېرې بې رحمۍ وځپل. د هېښتیا او حیرانتیا خبره خو دا ده چې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو 

وړاندیز وکړ چې موږ غواړو مال محمد عمر مجاهد او  ي چارواکو ته د پیسو او وسلو د ترالسه کولو په پلمهئامریکا
ز کال د ډسامبر له نمهې  ۸۰۰1 کال( چې د1۳۲۰نېټه ) (1۲اسامه بن الدن پیدا کړو. نو ځکه یې د قوس په اتلسمه )

نېټې سره برابر وه، د مجاهدینو وسله والې ډلې د کندهار له غرونو را واخله تر تورې بوړې هماغسې د ننګرهار  (۹)
ونیسي چې د برهان الدین د واک په مهال په ډېر « اسامه »د سپین غره تر تړو پورې دېته وګمارل شوې چې هغه 

 عزت او درناوي د یوې الوتکې په وسیله افغانستان ته راوستل شو.
وښتل ې وپد حضرت علي په نوم یوه قومندان چې وسلوالو یې په سپین غره کې د بن الدن لټون کاوه، حاجي قدیر تر

 چې د دې دندې په تړاو دې څومره ډالره ترالسه کړي دي؟
ډالره! نوموړي ترې په ترخې ژبې وپوښتل: پنجشېریان په یوه متر  (1۰۰۰۰۰هغه ورته وویل یو لکو اویا زره )

ر ، ډېدغې موخې په پلمه دومره ډالره ترالسه کوي او ته په سوونو مترو، دومره ډالره اخلې؟ بې عقله کوشتانیه!! د
هغه مجاهدین چې پر برتانیه، امریکا او یا نورو اروپاپي هېوادو کې سیاسي پناوې اخیستې وې د ډېرو ګټو لپاره 

 بېرته را ستانه شول.
او اسامه بن الدن لټوه او له بلې خوا د نړیوالې ټلوالې الوتکو په توره له یوې خوا د مجاهدینو وسلوالو ډلو، مال عمر 

 کولې. بوړه بمبارۍ
 د دغو پرلپسې پېښو له امله ځنې پایلې د پام وړ وې، چې بېلګې یې داسې دي:

کال د ډسمبر له لسمې  ۸۰۰1 لېږدي( نېټه چې د 1۳۲۰نولسمه ) 1۹ د امریکې سمندري ځواکونه د قوس په-1
نېټې سره برابره وه د مال عمر د لټولو لپاره مخ په کندهار را توی شول او په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته  (1۰)

 ډېر زیانونه واوښتل.
له یوې خوا د بهرنیو ځواکونو ګواښ او له بلې خوا د مال نقیب او ګل آغا شېرزي د وسلوالو تر مینځ خونړۍ -۸

 جګړو ډېر کنداریان وګواښل.
ستان د پوځي او سیاسي ستونځو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کالن پاول د روسیې له ولسمشر د افغان-۳

سره ولیدل، پداسې حال کې چې د امریکې متحده ایاالتو کوښښ کاوه چې « اېوانوف»پوتین او د بهرنیو چارو وزیر 
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ې او نړۍ د هېوادونو ګټې خوندي وي، د پخواني پاچا تر مشرۍ الندې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې د سیم
خو روسیې په دې ټینګار کاوه چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د شمالي ټلوالې ونډه باید په راتلونکي حکومت کې 

 غوښنه او ټاکونکې وي، نو ځکه په کابل کې د امریکې، برېتانیې او روسیې استازي په خپلو کې جرګه شول.
د اسامه بن الدن د القاعدې یو شمېر غړي په توره بوړه کې ونیول  (11/ 1۸/ ۸۰۰1نېټه ) د قوس )لیندۍ( په شلمه-4

شول. د دغې ډلې نورو جنګیالیو هم ژمنه وکړه چې تسلیمېږي خو په دې شرط چې و نه وژل شي د دوی شمېر د 
پوځي ډلو سره یې لیدنې او زرو تنو په شاوخوا کې و، لخدر ابراهیمې هم په دغه مهال په کابل کې وه، له سیاسي او 

 کتنې کولې.
کال( د القاعدې جنګیالیو له تسلیمېدو نه ډډه وکړه او پاکستان ته ۸1/۹/1۳۲۰نېټې ) (1۸د ډسمبر په دوولسمې )-٥

اني لبانو په مالتړ جنګېدل او بیا ونیول شول، ډېر ژر پاکستواوښتل. هغه پاکستاني جنګیالي چې په افغانستان کې د طا
تنه خوشي  (1۱۱چارواکو ته وسپارل شول چې موږ یوازې د جالل اباد ښار یادولی شو چې یو سلو پنځه پنځوس )

 شول.
 دانانوڼېتې حامد کرزي د رباني او سیاف په ګډون له یو شمېر جهادي مشرانو او قومن (1۳د ډسامبر په دیارلسمې )-٦

سره ولیدل. د واک د لېږد کمیسون په غوښتنه د فرانسې سمندري ځواکونه د تاجکستان له الرې مزار شریف ته 
 ورسېدل.

هېوادونو نه وغوښتل چې د واک د لېږد مراسمو ته خپل استازي را واستوي چې د ډسامبر  ۸+۰ یاد کمیسون له
پوځیان د امنیت د نیولو  (۰۰۰۰هم غونډه وکړه چې څلور زره ) نېټې پیلېږي. د اروپا ګډ بازرا په بروکسل کې ۸۸ په

 لپاره افغانستان ته را ولېږي.
 دوی دغه ژمنه هم وکړه چې له سوله ساتو ځواکو سره یو ځای به اقتصادي او ټولنزې مرستې هم کوي.

سوله  انستان کې نړیوالد ملګرو ملتو استازي لخدر ابراهیمې د بن د کنفراس د پرېکړې له مخې و پتېله چې په افغ
 ساتی ځواک ځای پر ځای شي. ولې شمالي ټلوالې غوښتل چې خپل جنګیالي هم ور ګډ کړي.

نېټې سره برابر وه عبدالله عبدالله د بي بي سي  1۰ ز کال( د ډسامبر له ۸۰۰1چې د ) (۸۱د قوس په پنځه ویشتمې )
 چینل سره په مرکه کې وویل: (۰له څلورم )

نور د پښتنو دوه نیم سوه کلنه واکمني په افغانستان کې اوږدېدی نشي، دا ځکه چې په نړۍ کې ډېر ستر بدلونونه یو 
 د بل پسې مینځته راغلي دي.

له یوې خوا د شمالي ټلوالې دا ډول څرګندونې وې او له بلې خوا نړیوالې ټلوالې د بن په کنفرانس کې طالب استازو 
 یوه سیال په توګه د افغانستان د راتلونکې په باب وغږېږي.ته بلنه ورنکړه چې د 

 نو ځکه یوه لویه تېروتنه همدا وه چې په افغانستان کې جګړه وغخېده او د حل الرې چارې ډب شوې.
 پوځي او دېپلوماتيکې هڅې:

تحده ایاالتو او د دوی له یوې خوا د طالبانو او القاعدې پر وړاندې درنې بمبارۍ روانې وې او له بلې خوا د امریکا م
 متحدینو هڅې کولې چې خپلې دېپلوماتیکې هڅې چټکې کړي.

د یوه پالوي په مشرۍ کابل ته راغی او د موقتي حکومت له  Rams Feald د امریکا د دفاع وزیر رامس فېلډ
ونو لو پوځې ځواکمشر حامد کرزي سره وکتل او له قسیم فهیم سره یو ځای، بیا د بګرام هوایي ډګر ته الړ او له خپ

 سره یې ولیدل.
دا هغه مهال و چې د درنو بمباریو له امله د القاعدې دوه سوه جنګیالي په دغه ورځ ووژل شول او پنځه ویشت 

 تنه ژوندي ونیول شول. (۸۱)
 د برېتانیې یوه پوځي ډله هم کابل ته راغله چې نړیوال سوله ساتی ځواک فعاله کړي.

نه ې جنرال دوستم ته سپارښتئوا خپل سفارت د بیا رغاونې کار پیل کړ، خو له بلې خوا د ترکې هېواد که له یوې خ
 وکړه چې د افغانستان له روان سیاسي بهیر سره مل شي.

ز کال  1۹۲۹ نېټه رامس فېلډ د امریکا د سفارت په بیا پرانستنه کې برخه واخسته چې په (1۰د ډسامبر په اوولسمه )
 و. فېلډ وویل چې ډېر زر به خپل سفیر افغانستان ته ولېږي. د جګړو له کبله تړل شوی

جنګیالي په توره بوړه کې ونیول  (۰۰په همدغې نېټې په ډله ییزو رسانیو کې ډاګیزه شوه چې د القاعدې څلوېښت )
 شول او په سوونو تنه ووژل شول.

 په دغو عملیاتو کې د امریکې او برېتانیې ګډو پوځونو برخه اخستې وه.
حامد کرزي د دغو دېپلوماتیکو هڅو په رڼا کې د اېټالې هېواد ته سفر وکړ، چې له یوې خوا د روم له چارواکو او له 
بلې خوا له پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره وګوري چې د هغه نوې سپارښتنې تر ګوتو کړي او هم د راتلونکې 

 لویې جرګې په تړاو ورسره سال وکړي.
تنو  (1۱۰۰په لندن کې تم شو، که څه هم د هغه هېواد صدراعظم توني بلېر د یو زرو پنځه سوو )دی روم ته په الره 

 سوله ساتو ځواکونو د لېږلو ټټر وهلی و.
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کرزي دوه ساعته له محمد ظاهر شاه سره اوږدې خبرې وکړې او پرېکړه وشوه چې هېواد ته د بېرته راګرځېدو په 
کابل ته راغی( حامد ۸۹ کال د حمل 1۳۲1 ې پرانستل شي... )چې په پای کېلړ کې لویه جرګه د ده تر مشرۍ الند

کرزي د دعا په دود لومړی قران کریم ښکل کړ او بیا د ظاهر شاه السونه... په دې هیله چې پخپلو کارونو کې بریالی 
 شي.

اسیا هېوادونو ته څېرمه  د امریکې وسلوال ځواکونه، نه یوازې افغانستان ته ډلې ډلې را روان ول، بلکې د مینځنۍ
کسان ځای پر ځای شول. همدغسې ازبکستان  (۰۰۰۰مورچلې نیولې وې، چې یوازې په قرغزستان کې څلور زره )

 او تاجکستان هم د ساري په توګه یادولی شو.
یکو په شاوخوا کې خپل وسلوال، نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ل (1۰۰۰د جرمني هېواد هم تر دغه دمه د زرو تنو )

 ته سپارلي ول.
تنه د القاعدې او طالبانو  (۰۰۰۰نېټې د یوې شمېرنې له مخې تر دغه دمه اوه زره ) (۸1د ډسامبر تر یوویشتمې )

 غړي بندیان شوي ول.
هغه مهال چې دامریکې استازو د انتقالي حکومت د پرانستې په مراسمو کې برخه واخسته نو په دغه ترڅ کې له 

د دېپلوماتیکو هڅو د ال ودې او پرمختګ په هېله د نوي کال په پیل کې امریکې ته سفر  حامد کرزي وغوښتل چې
 وکړي.

د سیمې هېوادونو استازو هم په مراسمو کې برخه اخستې وه او د دېپلوماتیکو هڅو او دودونو له مخې د افغانستان 
 حکومت په رسمیت وپېژند.

نېټې سره  ۸۸ ل کال(، چې د ډسامبر له1۳۲۰په لومړی نېټه ) دغه مراسم چې د کورنیو چارو په وزارت کې د جدي
ز کال( برابره وه پیل شول، لږ تر لږه پکې دوه زرو تنو کورنیو او بهرنیو مینه والو ګډون کړی و، غوڼده  ۸۰۰1)

 د قران کریم په څو مبارکو آیتونو پیل شوه. وروسته نارسمي تش په نامه ملي سرود وغږول شو.
ڼو ګډونوالو بهرنیو او کورنیو کسانو خبرې وکړې چې موږ سید حسین حسیني، قانوني، دوستم، رباني، په غونډه کې ګ

او نور د بېلګې په توګه « خر رازي»حامد کرزي... او همدا راز لخدر ابراهیمې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر 
 یادولی شو.

د یو شمېر نورو هېوادونو استازو هم له حامد کرزي د المان صدراعظم، د اېټالې، روسې، پاکستان، چین، ترکې او 
نه خپل مالتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره به هر اړخیزه مرسته 

 کوي.
 جنرال میکول د نړیوالو ځواکونو په تړاو ډاګیزه کړه چې موږ د لنډ مهالې ادارې له دریځ نه مالتړ کوو. اوس چې

تر مینځ اټکل کېږي ژمنه  (۱۰۰۰او پنځه زره ) (۰۰۰۰هغه شمېر ګڼ ملیتیزه ځواک چې شمېر یې د څلور زره )
 کوي چې د شپږو میاشتو لپاره به له حکومت سره، د امنیت په تړاو مرسته کوي.

جنرال میکول دا هم وویل، چې موږ ته سپارښتنه شوې ده چې خپل سوله ساتي ځواکونه د افغانستان نورو لویو 
 ښارونو ته هم ولېږدوو.

ملګرو ملتو که له یوې خوا د افغانستان د سولې لپاره سوله ساتي پوځونه افغانستان ته را ولېږل، خو له بلې خوا یې 
 ارده ډالرو مرسته هم ترالسه کړه چې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره یې ولګوي.ملی (۹له نړیوال بانک نه د نه )

لېږدي کال( یو د بل پسې د حامد کرزي په مشرۍ د کابینې غونډې 1۳۲۰، دریمه او پنځمه نېټه )(۸د جدې په دویمه )
یتونو اړیکې، د دولتي جوړې شوې چې د افغانستان د بیا رغاونې، د نوي پوځ د روزنې، له پالزمېنې سره د وال

د اجندا له مخې د یو شمېر نورو اړوندو توکو څیړل چې په  تشکیل له مخې دندو ته د مسلکي کارپوهانو ګمارل او
 کابینه کې ځینې غبرګونونه هم را وپارول.

و، په ړد ساري په توګه جنرال فهیم په دې ټینګار کاوه چې موږ باید له تنظیمونو نه باید یو وسلوال پوځ جوړ ک
ځانګړي ډول د مقاومت له ځواک نه باید ډېره استفاده وشي، نو ښه به وي چې له شپږو میاشتو وروسته بهرني 

 ځواکونه ووځي.
ولې حامد کرزي وویل: تر هغې چې ضرورت وي او د افغانستان خلک غواړي باید په هېواد کې پاتې شي... هېواد 

راغلي دي، دا ځکه چې د افغانستان خلکو له طالبانو ښه زړه نه درلود  والو نور د دې پسې سر نه کرزوه چې بهرنیان
 چې څو الملونه یې دا وو:

 .طالب خپلې بې سری ته د قانون په سترګه کتل 
  پاکستاني سالکاران په سر کې موالنا فضل الرحمن، سمیع الحق، حسن جان او نور په طالبانو دومره

 ټو سترګو منلې.برالسي ول چې د هغوی سپارښتنې یې په پ 
 . د ښځو او بشري حقوقو پر وړاندې د دوی ناسم چلن او په لسګونو لویې او وړې ټولنیزې تېروتنې 
 .د دولتي تشکیل نه درلودل 
 ،نایان، ازبکان، چیچ په افغانسان کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو د بنسټپالو ترورستانو شتون، لکه پاکستاني

 عراقي، سوډاني د القاعدې ګڼ غړي او نور.چیني مسلمانان، تاجکي. یمني،  
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 4تر 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د دوی سخت دریزي نوره افغانانو ته د ځغم وړ نه وه نو ځکه خو هر څوک یوه بدلون ته سترګې په الر ول.
ولې له بده مرغه د امریکې په مشرۍ چې کوم برید ترسره شو، داسې ناخوالې را مینځته کړې چې یو ځل بیا یې د 

 ره پرانسته.طالبانو ځواکمنتیا ته ال
دطالبانو د مالتړو په نوم یو شمېر سیمې تر اور الندې ونیوې او   د شمالي ټلوالې په ناسمو رپوټونو، لوېدیځې ټلوالې

یوازې د ډسامبر په یو دېرشمې   ډېر بې ګناه ملکي وګړي، نر او ښځې د خپلو بمباریو له کبله د غم په ټغر کېنول.
 تنه وګړي په پکتیا کې ووژل شول. (1۰۰لېږدي( د هوایي بریدونو په ترڅ کې سل ) 1۰/1۰/1۳۲۰نېټې ) (۳1)

ګونو لسپه همدا سبا چې د امریکا سمندري ځواکونه د مال عمر د لټون په پلمه هلمند ته الړل د نیازیو په سیمه کې په 
 ملکي وګړي ووژل.

کال( د فرانسې یو پوځي پالوی له پاکستان نه تاجکستان ته الړ چې له هغې  ۸۰۰۸نېټې ) (۸د جنورې په دویمې )
تنه الس تړلي  (۸۹الرې خپل پوځونه په مزار شریف کې ځای پر ځای کړي. د پاکستان هېواد په دا سبا نه ویشت )

 امریکا ته وسپارل.
کال( چې د جنوري له څلورمې نېټې سره برابره وه د سټالیټ د راپورونو  1۳۲۰نېټې ) (1۰مې )د جدي په څوارلس

له مخې د امریکا هوایي ځواکونو د خوست په والیت برید وکړ، دیارلس تنه ملکي وګړي یې ووژل او په سلګونو 
ورځې وروسته یې خپل پوځونه په دې موخه ځای پر ځای کړل چې د  (۳نور یې ټپیان کړل. له دغې نېټې درې )

 حقاني او القاعدې مرکزونه له مینځه یوسي.
د شنګهای غړو هېوادونو په سر کې چین او روسیې په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راتلونکی حکومت باید 

 د خلکو په خوښه جوړ شي.
نېټې سره برابره وه د برېتانیا صدراعظم  1۹ کال د جدي له1۳۲۰ د ز کال( چې ۸۰۰۸د جنوري په نهمې نېټې )

توني بلېر له حامد کرزي سره ولیدل او په ډاګه شوه چې په افغانستان او ان په کابل کې نا امني ده او شتمن وګړي د 
 وسلوالو لخوا یرغمل کېږي.

حاجي قدیر د امریکې له استازي خلیلزاد  د هېواد په نورو سیمو کې هم ورته اندېښنو شتون درلود، ان تر دې چې
 سره ولیدل او ورته وویل: چې د بن د کنفرانس په رڼا کې باید د ننګرهار بیا رغاونې ته پاملرنه وشي.

کرزي هم خلکو ته په خطاب کې وویل: د ملي حاکمیت د ټینګښت لپاره د ملي اقتصاد د ودې او پرمختګ په تړاو 
ورته کړي...دغه ګامونه پورته شول ،په میلونوډالره مرسته وشوه،خوکورنۍ اوبهرنۍ مافیا نړیوال باید کوټلي ګامونه پ

 په ګډه،دکرزي په ناسم مدیرت داټولې مرستې چورکړې...
 ()نوربیا
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