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 ۰۶/۰۷/۲۰1۸            روالګسن شهسوار استاد
 

 دېواک ته ورس هګرنڅ یحامد کرز
 (برخه لورمهڅ)

 

 کنفرانس وېد توک او یکرز حامد
 

 :په دغه څپرکي کې
 ،کرزي سفرونه د-
 ،افغانستان له رغاونې ناوړه ګټې د-

 ،ناقانونه وسله وال کرزی او
 ،فساد ناوړه پاېلې جګړې او د
 

( B52د سوله ساتي ځواک په نوم چې کوم پوځ افغانستان ته راغی، دوی داسې انګېرله چې د بي دوه پنځوس )
 .ګه شيالوتکې پر مټ او د لږ شمېر ځواکونو په شتون به په افغانستان کې سراسري سوله تین

ولې نه یوازې سوله میڼځته را نغله، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو جګړه تېزېده او له یوې سیمې نه نورو سیمو ته 
 .غځېده

د جګړې له پراختیا سره یو ځای په هېواد کې ټولنیز فساد هم ریښې ځغلولې چې په پای کې د حکومت او خلکو تر 
 .مینځ واټن را مینځته شو

حامد کرزي هم اراده نه درلوده چې په هېواد کې د ننه د فساد مخه ونیسي، د ده ډېره پاملرنه دا وه چې بهرنیو 
 .هېوادونو ته سفرونه وکړي او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو په تړاو د نړۍ له چارواکو سره وغږېږي

س پورې ال ئېکې کابو نکړه، نو د پوځونو په ډېرېدو په لنډ مهال  ئېبهرنیو هېوادونو چې ولیدل د افغانستان جګړه 
 .کړ
نېټې سره  (۲۷لېږدیز کال د دلوې له اووه ویشتمې ) 1۳۸۰ نېټه چې د (1۶ز کال د فبروري په شپاړسمه ) ۲۰۰۲ په

بل اته وویل: چې د ملګرو ملتو سوله ساتی ځواک باید له ک  کرزي د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر جکسترا  برابره وه
 .نه بهر د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي

 .د کرزي او د ده تر مینځ خبرې ټولې په دې تړاو وې چې د سوله ساتي ځواک شمېر باید زیات شي
د مرستې چغې وهلې یو ګواښ و چې ان له بهرنیو ځواکونو  ئېچلند د وزیر، وژنه چې درې ساعته  ئيد ملکې هوا

له ده سره مرسته ونشوه کولی او د احمد شاه مسعود، د خسر په امر د هغو  ئېبیا هم هم مرسته وغوښتل شوه ولې 
 .د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته الړ شي ئېکسانو لخوا ووژل شو، چې غوښتل 

سرتېرې په دغه وخت کې افغانستان ته را  (1۰۰د ترکې هېواد، د نړۍ له سوله ساتي ځواک سره په مرسته سل )
 .ولېږل

داسې انګېرنې هم وې چې د ترکې هېواد پداسې مهال خپل ځواکونه افغانستان ته ولېږل چې د جنرال دوستم په رهبرۍ 
د اسالمي جنش او د برهان الدین رباني په مشرۍ د اسالمي جمعیت تر مینځ د هېواد په شمال کې خونړۍ جګړې 

 .روانې وې
د یوې وینا په ترڅکې وویل چې د افغانستان والیتونو ته د سوله ساتي ځواک لېږدونه ښې پایلې  رئیسفرانسې جمهور 

نلري. ولې د امریکې یوه پوځي پالوي په کندهار کې د خپلو پوځونو د لیدلو په مهال دا یو ضرورت وګاڼه او دا هغه 
لېږدیز کال د حوت له دویمې نېټې سره  1۳۸۰ کال( چې د ۲۰۰۲نېټه ) (۲1مهال وه چې د فبروري په یوویشتمه )

 .برابره وه د برېتانیه په پراشوټي غنډ وسلوال برید وشو
هندوستان ته سفرونه وکړل، چې د افغانستان  (۷کرزی د روانې میاشتې د حوت په پنځمه ایران او د حوت په اومې)

 .و هېوادونو له چارواکو سره وغږېږيد سیاسي ستونزو او د هېواد د بیا رغاونې په تړاو د هغ
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 .ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په اقتصادي چارو کې د پام وړ مرسته وکړي ئيد هند صدر اعظم واچپا
ویل، حکمتیار ته په ځغرده و نیگلبدد اسالمي ګوند مشر  ئيولې ایران د افغانستان د سولې په تړاو چې کرزي ته وښ

 .چې ایران نه ووځي
کال( فرانسې ته ورسېد چې د هغه هېواد چارواکي په سر کې د هغه  ۲۸/۲/۲۰۰۲امد کرزی د حوت په نهمه نېټه )ح

 .هېواد ولسمشر ته په ګوته کړي چې والیتونو ته د سوله ساتي ځواک لېږدونه یو مهم ضرورت دی
 .لیدنو په مهال پاکستان او ایران وپتېله چې د یو میلون په شاوخوا کې به کډوال بېرته هېواد ته ستنېږي د کرزي د

لی کمشنرۍ د یونیوسیار اداره له یوه کاروان سره افغانستان ته الړه چې هرې کډوالې کورنۍ سره اد ملګرو ملتوع
 .ډالره مرسته وکړي (1۰۰سل )

هـ( کرزي اوزبکستان او تاجکستان ته سفر وکړ او د تروریزم د ځپلو  11/1۳۸۰/ 11نېټې ) (۲د مارچ په دویمې )
 .په تړاو چې د سیمې ګډ دښمن دی د هغه هېواد د چارواکو سره وغږېد

ډېره پاملرنه، نه  ئېواد کې د ننه څومره فساد و، دېته کرزی ډېر ځله په بهرنیو سفرونو بوخت وه، دا چې په هې
سر نه  ئېدرلوده؟ یا دا چې د جګړې ناخوالې څومره بوږنوونکې وې او خلک څومره له ګواښ سره مخ وو؟ پدې 

 .ګرزوه
او ځمکني بریدونو  ئيي پوځ قومندان وویل: په هوائز کال( د امریکا ۶/۳/۲۰۰۲نېټې ) (1۵د حوت په پنځلسمې )

 ئېتنو په شاوخوا کې طالبان او د القاعدې غړي په ګردېز کې ووژل او د شاهي کوټ سیمه  (۴۰۰کې د څلور سوه )
 .هم الندې کړه

 شوی دی، حکومت وویل چې اوس کابل کې امنیت ټینګ« مکول»برېتانوي جنرال د سوله ساتو ځواکونو قومندان 
ل په کاب ئېته په کار دي، خپل پوځونه دېته چمتو کړي چې د واک ساحه پراخه کړي، حال دا چې یوه ورځ وروسته 

 .وسلوال ووژل (۵کې د جرمني او ډنمارکي پنځه )
 اوخواد سلو په ش ئېپوځ اعالن وکړ چې په یوه شپه کې  ئيپداسې حال کې چې کرزی په ترکمنستان کې و امریکا

 .کې طالب وسلوال وژلي دي
بریدونه چې هره ورځ د هېواد په سهېل او سهېل ختیځ کې روان ول، بیا هم کرزي د  ئيد امریکي ځمکني او هوا

 .ته الړ چې په تخنیکي چارو کې د هغه هېواد مرسته ترالسه کړي ېنېټه روس (۲۰حوت په شلمه )
ېواد له چارواکو سره د پوځي او اقتصادي مرستو په تړاو نوموړی، دوه ورځې وروسته جرمني ته الړ او د هغه ه

خبرې اترې وکړې، کرزي پدې ټینګار وکړ چې سوله ساتي ځواکونه باید تر ډېرې مودې په افغانستان کې پاتې 
 .ز کال د تړون په تړاو یو ځل بیا د المان له چارواکو وغوښتل چې افغان پولیس او ځواکونه وروزي۲۰۰6 ۰شې

ختیځو سیمو مشرانو په وار وار شکایتونه وکړل چې د بهرنیو ځواکونو د برید له امله ډېرو ملکي وګړو د هېواد د 
تر بهرنیو چارواکو پورې ورسوله. نو ځکه د مارچ په اتلسمې  ئېته زیانونه اوړي، ان دا چې خپله شکایت پاڼه 

 .پاره خپل عملیات بند کړيکال( جنرال توني فرانس اعالن وکړ چې د لنډ مهال ل ۲۰۰۲نېټې ) (1۸)
هـ کال( د برېتانې 1۳۸۰نېټې ) (۲۸سره د دې بیا هم له دغې پرېکړې یوه ورځ وروسته د حوت په اته ویشتمې )

 .تنه نور سرتېري به هم افغانستان ته استوي (1۷۰۰هېواد پرېکړه وکړه چې یو زرو اوه سوه )
هرنیو ځواکونو سره سره د ملي پوځ لومړنۍ ډلګۍ چې لېږدي کال( نېټه د ب 1۳۸1د حمل )وري( په څوارلسمه )

تنو ته رسېده چې د سوله ساتو ځواکونو له خوا روزل شوي ول په ارګ کې په دندو  (۶۰۰شپږ سوه ) ئېشمېر 
 .وګمارل شول

لېږدیز کال د حمل له  1۳۸1 ز کال( چې۲۰۰۲نېټې ) (۳حامد کرزي د خپلو سفرونو په ترڅ کې د اپرېل په دریمې )
 :نېټې سره برابره وه په یوې وینا کې وویل (1۴)

چارو کې به د اېټالې هېواد  ئيما سره ژمنه وکړه چې د افغانستان پولیس به روزي، د هېواد په قضاه جرمني هېواد ل
 .د کارپوهانو په روزنه کې مرسته کوي او د افغانستان ملي پوځ به د امریکې هېواد لخوا رغاول کېږي

نېټې سره  (۹ز کال د می له نهمې ) ۲۰۰۲ نېټه چې د (1۹هـ کال د ثور په ) 1۳۸1 ډر پهد المان صدراعظم شو
وکړه چې په سوداګریزو او پوځي چارو کې به افغانستان سره مرسته کوي.  ئېبرابره وه کابل ته راغى، ژمنه 

 .کسیز پوځ سره هم ولیدل (1۰۰۰نوموړي بیا له خپل )
 

 :هګټ هړناو ېد افغانستان له بیا رغاون
 .د امریکې متحده ایاالتو او د هغې متحدینو پتېله وه چې له افغانستان سره اقتصادي مرسته وکړي

د جهاد په مهال دغه هېوادونو له افغان جنګیالیو سره د ډېرو وسلو او پیسو مرستې کړې وې. همدا راز له دغو 
 .د وسلو مرسته کوله ئېمرستندویه هېوادونو څخه یو هېواد هم سعودي عرب وه چې له جهادي ډلو سره 

نېټه  (1۸حامد کرزی هم په دې موخه چې یو ځل بیا د عربستان پام د افغانستان لور ته را واړي، د جنوري په اتلسمه )
هغه هېواد ته سفر وکړ، چې د افغانستان په بیا رغاونه کې ونډه واخلي. هغسې هم  ئېکال(  1۳۸۰ – ۲۸ )د جدي
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میلونو ډالرو ته اړتیا  (۳۰۰ه بېړنۍ توګه دستي درې سوه )ځنې نړیواله مرستندویه ټولنو انګېرله چې افغانستان پ
 .لري

افغان ولسمشر له ملک فهد سره ولیدل او هغه هم ژمنه وکړه چې د شل میلونو په شاوخوا کې سعودي عرب به له 
 .افغانستان سره مرسته وکړي

هغه غونډه کې برخه واخلي چې نېټه کولن پاول هم په دې موخه توکیو ته ورسېد چې په  (1۹د جنوري په نولسمه )
 .د افغانستان د بیا رغاونې لپاره جوړېدونکې وه

وکړه چې د سالنګ لویه الر چې د احمد  ئېکې خپل سفارت پرانست، نو ژمنه  هېواد چې یو ځل بیا په کابل ېد روس
 .شاه مسعود لخوا الوځول شوې وه له سره ورغوي

بانک، د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویه ټولنو  ئيسیاآنړیوال او  ز کال( ۲۰۰۲نېټې ) (۲۰د جنوري په شلمې )
 .اعالن وکړ چې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره به کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې هر اړخیزه مرسته کوي

او  یمانود ملګرو ملتو کارپوهانو هم د مرستو یو لړلیک خپور کړ چې نړیوال د ښوونې او روزنې، روغتیا، له یت
بېوځلو سره د مرستې، د کډوالو د بېرته راستنېدو او په ټوله کې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره باید پنځه ویشت 

 .ملیارده ډالره مرسته وکړي (۲۵)
د توکیو په کنفرانس کې وویل شول چې امریکا، جاپان، سعودي عربستان او د اروپا ګډ بازار باید له افغانستان سره 

 :د نورو هېوادونو په پرتله غوښنه مرسته وکړي، جاپان دا هم وویل د نړۍ
ملیاردو ډالرو په شاوخوا کې مرستې ته اړتیا لري  (۵د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر نور لوی ښارونه د پنځه )

 .او د کابل ښار باید داسې ورغول شي لکه جاپان چې د اتم بم له استعمال نه وروسته ورغول شو
لېږدي کال د دلوې له لومړۍ نېټې سره برابره وه په  1۳۸۰ ز کال( چې د ۲۰۰۲نېټه ) (۲1جنوري په یوویشتمه )د 

 .رسمي توګه د توکیو نړیوال کنفرانس پرانستل شو
 .توکیو ته دا د کرزي له عربستان نه وروسته دویم سفر و چې په رسمي توګه ترسره شو

غاونې لپاره د سیمې هېوادونو په حکومتونو غږ وشو چې د الرو په تړاو پدغه کنفرانس کې د افغانستان د بیا ر
 .اسانتیاوې برابرې کړي

سره د دې چې پاکستان ژمنه کړې وه ولې بیا هم د هند هغو مرستندویه توکو ته په سر کې د غنمو لېږد ته اجازه 
 .ورنکړ شوه چې د کراچۍ له الرې افغانستان ته ولبېږدوي

میلونه  (۳۰۰ملیاردو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، چې په دې کې درې سوه ) (۲ل کنفرانس کې د دوه )د توکیو په نړیوا
او همدغسې د نړۍ نورو  ئېمیلونه برېتان (۲۰۰میلونه سعودي عربستان، دوه سوه ) (۲۲۰امریکې، دوه سوه شل )

الن وکړ... خو ملګرو ملتو او یو یو د بل پسې د مرستو اع شاوخوا ته رسېده (۶۰شپېتو ) ئېهېوادونو چې شمېر 
 .شمېر هېوادونو دغه مرستې کافي و نه ګڼلې

کرزي هم له نړیوالو وغوښتل چې د ښوونې او روزنې، د پوځ جوړونې، د مامورینو د تنخوا او د نورو ټولنیزو 
 .میلونه ډالره په بېړنۍ توګه افغانستان سره مرسته وشي (۳۰۰ارزښتونو لپاره باید درې سوه )

 هم وویل ئېامریکې د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول ژمنه وکړه چې نور موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو او دا  د
 .میلونو ډالرو مرسته کوي (۹۹۶چې امریکا به د نه سوه شپږ نوي )

 .هېواد اعالن وکړ چې هغه پروژې به بیا له سره رغاوي چې دوی په بېالبېلو وختو کې جوړې کړې وې ئېد روس
د توکیو کنفرانس په پرېکړه لیک کې راغلي ول چې د نړۍ هېوادونه به په دې شرط څلورنیم ملیارده ډالره له 

 .افغانستان سره مرسته کوي چې پرته له اداري فساده په مناسبو ځایونو کې ولګول شي
رزی چین ته الړ او د هغه نېټه پایته ورسېد، له هغه وروسته ک (۲۲د توکیو کنفرانس چې د جنوري په دوه ویشتمه )

ولیدل. چین هغه هېواد وه چې د یو میلون په شاوخوا کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه  ئېهېواد له چارواکو سره 
 .کړې وه

ي ترسره سمه توګه نش خلیلزاد وویل تر هغې چې افغانستان کې سوله ټینګه نشي تر هغې د افغانستان بیا رغونه په
 .موږ د افغانستان پوځ بیا جوړونې ته ټینګه پاملرنه وکړو کېدی. ښه به وي چې

نان د سولې د ټینګښت په موخه د توکیو له کنفرانس نه یوه ورځ وروسته اسالم اباد ته الړ او د افغانستان د عکوفي 
 .د هغه هېواد له چارواکو سره خبرې اترې وکړې ئېسیاسي ثبات لپاره 

میلونو ډالرو د مرستې ټټر  (1۵۰چین ته د کرزي سفر ځکه بریالی و چې هغه هېواد نوره اضافه د یو سلو پنځوس )
نان بیا کابل ته راغی او د نړۍ د عنېټې د ملګرو ملتو سرمنشي کوفي  (۲۵وواهه. د جنوري په پنځه ویشتمې )

 .ورغول شيوغوښتل چې د کابل ښار د یوه پالز په توګه باید  ئېهېوادونو 
د امریکا  ېئله چین نه وروسته حامد کرزي امریکې ته سفر وکړ او د افغانستان په سیاسي، پوځي او اقتصادي حاالتو 

 .له چارواکو سره خبرې وکړې چې د افغانستان په بیا رغاونه کې رغنده رول ولوبوي
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نېتې  (۲۹ش د جنوري په نه ویشتمې )کرزي په پنځه ورځني سفر کې د امریکې له چارواکو سره ولیدل او جورج بو
کې د لیدنې په محال کرزي ته وویل، چې موږ د متحدینو په توګه د افغانستان د پولیسو او پوځ د بیا رغاونې لپاره 

 .تیار یو
نړیوال وجهي صندق هم په یادې نېټې د ملي امنیت د رغاونې لپاره د پوځ او پولیسو د روزنې لپاره د پنځوس میلونو 

 .و ژمنه وکړهډالر
هغه پالوي چې د لنډ مهالې ادارې لخوا د محقق تر مشرۍ الندې چې د برېښنا او اوبو وزیر شاکر کارګر هم ورسره 

بېرته راګرځېدو په وخت وویل چې  کال( نېټې هېواد ته د 1۳۸۰/ 11/ 1۰)  (۳۰مل وه د جنوري په دېرشمې )
 .ازبکستان د برېښنا د بیا رغونې لپاره هر اړخیزه مرسته کوي

نېټې لندن ته ورسېد. د هغه هېواد له  (۳1د افغانستان د بیا رغاونې په موخه حامد کرزي د جنوري په یو دېرشمې )
وغوښتل چې له افغانستان سره هر اړخیزه  ئېولیدل او له هغوی نه  ئېصدراعظم توني بلېر او د کابینې له غړو سره 

 .مرسته وکړي
نوموړي لکه څرنګه چې بوش ته ویلي ول د ا رنګه بلېر ته هم ورغبرګه کړه چې سوله ساتي ځواکونه، د کابل 
سربېره د هېواد نورو سیمو ته هم پراخ شي. تر هغې چې د افغانستان د پوځ بیا رغاونه کېږي، غوره به وي چې د 

شپړ امنیت د همدغو ځواکونو لخوا ونیول شي... ولې بوش او توني بلېر د کرزي دغه وړاندیز ته په ځغرده هېواد ب
 .ځواب و نه ویل

 

 :ښواګد نا قانونه وسلوالو 
خپلو وسلو  د ئېنه یوازې د افغانستان په والیتونو کې خپل سرو ټوپکمارو ناامنۍ ته لمن وهله او ډېر بې وسلې کسان 

 .پالزمېنه وه د همدغو ناقانونه وسلوالو لخوا نا امنه و اښل، بلکې د کابل ښار چې د هېوادپر مټ ګو
ه رڼا ورځ د شهزاده سرای د طالبانو له واکه وروسته پ نېټه ۲۴ دا نا امني دې کچې ته رسېدلې وه چې د جنورۍ په

 .د شمالي ټلوالې لخوا چور شو
کال نه را په دې خوا بېالبېلو  1۹۹۲ هغسې هم خپل سري وسلوالو د ټوپک په زور ځانته روزي ګټله. تقریبا له

 .چاپولې ځانته پیسې ئېوسلوالو ډلو ځانته پیسې درلودې او د خپلې ګټې او مارکېټ موندنې لپاره 
د افغانستان په هره سیمه کې پرته له شمالي ټلوالې نه نورو خپل سرو جنګیالیو هم ملکي خلک لوټول او د هغوی شته 

 .د ټوپک په زور ترې ترالسه کول ئې
دا ستونزه تر ملګرو ملتو ورسېده چې هغوی په ډاګه دغه خبره نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ته ورسوله چې بې 

 .سلوال د دوی مرستندویه ټولنې ګواښيیونیفورمه و
تورن اسمعیل خان د طالب په نوم ګڼ شمېر کسان د خپلو جنګیالیو لخوا په خپل شخصي زندان کې ساتل، چې بیا 

کسیزې جرګې چې د هلمند او کندهار د خلکو استازي ول اسمعیل سره ولیدل، دغه کسان چې  (۲۵یوې پنځه ویشت )
 .دي ازاد کړي د طالبانو په نوم نیول شوي

نېټې سره برابره وه د عطامحمد نور  (1۴ل کال د دلوې له ) 1۳۸۰ ز کال( نېټې چې د ۲۰۰۲د فبروري په دریمې )
لکي م ئېاو جنرال دوستم د وسلوالو تر مینځ د مزار شریف په شاو خوا کې خونړۍ نښتې پیل شوې، چې ډېر زیان 

 .خلکو ته رسېده
ځ کې د پاچا خان او حاجي ګردېزي د جنګیالیو تر مینځ سختې نښتې روانې وې چې همدا راز د هېواد په سهیل ختی

حامد کرزي خپل د قومونو او سرحداتو وزیر امان هللا ځدران د یوه پالوي سره سیمې ته واستوو چې د دواړو غاړو 
 .تر مینځ روغه جوړه وکړي

جنرال دوستم د خپل سرو  فاع وزیر قسیم فهیم اونېټې د د (۴د ملګرو ملتو په مینځګړیتوب د فبروري په څلورمې )
 .جنګیالیو تر مینځ خبرې اترې پیل شوې، خو کومې پایلې ترالسه نشوې

په خوست، ګردېز، ننګرهار او کندهار کې هم تنظیمي ډلو د خپل واک د پراختیا لپاره جګړو ته زور ورکړی و چې 
 .وګړي ول  ټول ملکي ئېقربانیان 

چې د عزیزهللا واصفي او اشرف غني احمدزي په مشرۍ ګردېز ته الړ چې د سیالو ډلو تر مینځ پدې تړاو یو پالوی 
 .روغه جوړه وکړي

په پکتیا کې هم ورته ستونزه روانه وه چې د خلکو شورا یو تن د خپلې خوښې والي په ګوته کړی و، خو مرکز ورته 
 .یو بل تن د والي په توګه ور ولېږه

 .د پولیس په جامه کې هم له خلکو پیسې لوټولېدغو خپل سرو جنګیالیو 
قومندانانو تر مینځ اخ و ډب دې کچې ته ورسېد چې د ذکیم خان او پاچا خان ډلو هر یوه  ئيپه خوست کې هم د ځا

 .کوښښ کاوه چې والي د دوی په خوښه وټاکل شي
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د ملګرو ملتو استازي لخدر ابراهیمې په ټینګار او د حامد کرزي په غوښتنه له نړیوالې امنیتي شورا نه وغوښتل چې 
سوله  (۴۵۰۰دغه دمه څلور زره پنځه سوه ) د افغانستان والیتونو ته سوله ساتي ځواکونه واستوي. که څه هم تر

 .ساتي ځواکونه د کابل په ښار کې ځای پر ځای شوي ول
زو ځواکونو له چارواکو سره لیدل، د ساري په ئیمد کرزي په هېواد کې د سولې په تړاو، که له یوې خوا د سیمه حا

ولیدل، خو له بلې خوا  ئېاسمعیل خان سره  او له (1۳۸۰ نېټه 1۸ توګه هرات ته الړ )د فبروري په اوومې، د دلوې
 .د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې اترې وکړې ئې
د بهرنیو چارو وزیر ویګورویانوف کابل ته راغی له حامد کرزي سره ولیدل، یو شمېر  ئېه وخت چې د روسهغ

کسانو وویل، چې د افغانستان د بدمرغۍ المل شوروي اتحاد و، باید له افغانانو نه د بښنې له غوښتنې پرته د جګړې 
ي ځای ناستې نده څوک حق نلري چې د جنګ د تاوان ورکړي. ولې قسیم فهیم او عبدهللا وویل چې روسیه د شورو

 .غراماتو غوښتنه وکړي
د برېتانیا دفاع  ڼېټې سره برابره وه (1۶زکال( چې د دلوې له شپاړسمې ) ۲۰۰۲نېټې ) (۵د فبروري په پنځمې )

 .وزیر افغانستان ته راغی او د هېواد د ملي پوځ د جوړېدو په تړاو ورسره خبرې وکړې
 .داسې مهال چې د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړي مراسم وو کابل ته را ورسېد د برېتانیا وزیر په

له پروېز مشرف سره ولیدل او ورته وې ویل چې  ئېنېټه حامد کرزی پاکستان ته الړ او هلته  (۸د فبروري په اتمه )
 .په پاکستان کې مېشت کډوال باید د پاکستان په مرسته بېرته خپل هېواد ته ستانه شي

ز کال( د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد ځان  ۲۰۰۲نېټه ) (۹دې یوه ورځ وروسته د فبروري په نهمه )له 
 .ډګر کې امریکایانو ته تسلیم کړ ئيد کندهار چارواکو ته وسپاره او هغوی هم د کندهار په هوا

لتو ته تسلیم کړي، چې افغانستان غوښتې ول چې اسامه بن الدن ملګرو م ئېمتوکل هغه څوک و چې له مال عمر نه 
 .د امریکا له برید نه وژغورل شي

د لنډ مهالې ادارې د دفاع وزیر قسیم فهیم، د دې لپاره چې د شمالي ټلوالې په سر کې د اسالمي جمعیت غړي په اردو 
دیارلسمې لیږدي کال د دلوې له  1۳۸۰ نېټه چې د (1۲هېواد ته د فبروري په ) ئېکې غوښنه برخه ولري د روس

 .نېټې سره برابره وه سفر وکړ چې د افغانستان د ملي پوځ په جوړولو کې د یوه متحد په توګه مرسته وکړي
افغانان او نړیوال له خپلسرو جنګیالیو نه ځکه په تنګ ول چې د سولې په الر کې یو ستر خنډ دوی ګڼل کېدل. نو 

 .کې د ملي پوځ د جوړولو هڅې چټکې کړيځکه خو بهرنیو هېوادونو کوښښ کاوه چې په افغانستان 
ډاډ ورکړ چې افغان پولیس به  ئېد همدې موخې لپاره د المان د دفاع وزیر افغانستان ته سفر وکړ او حامد کرزي ته 

سرتېري په افغانستان کې ځای پر ځای ول. د امریکې متحده ایاالتو  (۵۰۰روزي. تر دغه دمه د جرمني پنځه سوه )
میلونه ډالره مصرفول چې په افغانستان کې د دوی د  (۳۰د طالبانو له واک نه وروسته د پوځي لګښت لپاره دېرش )

  خوښې نظام ټینګ شي.
 ()نوربیا 
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