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امريکا ولسمشر  کرزی ويلې چې کله د
اوباما د لومړي ځل له پاره افغانستان ته 

 يراته وکړ راغی، ھغه درې خبرې
ستراتيژيک  پاکستان زموږ: لومړي

ملګري دی، پاکستان په سٻمه کې بايد 
پاکستان په  بانفوذه ھيواد وي، افغانستان د

  .نفوذې ساحه کې راځي
بايد تر ھغه حده  د ھند سره اړٻکې: دوٻم

ان پرې راضي وي، او وي چې پاکست
  .پاکستان پري خفه نه شي

امنيتې تړون السليک  د امريکا سره: درٻم
کړه، که ته وغواړي او يا ونه غواړي 

که ته يې  تړون به السليک کيږي،
السليک نه کړي نو بل څوک به يې 
 السليک کړي، خو که ته يې السليک کړي

  .دابه ستاسي په ګټه وي
 پرځای غني د اوباما امر ښکاري چې

  يکو

هد کرزي خبر

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن :دليکوال او شنان

  ٢٠١۵ جوالی ٠۵

 غني حکومت سقوط نه کوي د کرزی ويلې چې

پلوه کمونسټان او سيکولران به  چې روس پلوه مجاھدين که امريکا

  ييې وګټ

ځوی زموږ سره په نھم ټولګي کې  محمد نبې د حاجي خيرالدين اکا

: وويل يوځای درس وايه، يو ناڅاپه والړ شو، ھغه ښوونکې ته

سمدستي يې وويل چې معليم ! معليم صاحب د باندي اجازه ده

  . نسورا کومصاحب زه وهللا که

اوريدو معليم صاحب پوه شو چې  د ھمدې بې ضرورته خبرې په

  .غواړي ناپوه محمد نبې د باندي اجازه د نسوار کولو له پاره

سقوط نه کوي، له دي مخکې  ولسمشر غني وايې چې ګډ حکومت

نه د  چې له طالبانو سره له کمزورې نه بلکه له قوي دريځيې ويل 

سولې خبرې کوم، له دي سره سره وايې چې د افغانستان اقتصاد 

نه دی روان، جالبه داده وايې امنيتې ځواکونه  مخ خرابيدو باندي

ډير ژر سم شي،  مو تعارضي حالت خپل کړی، او امنيت به

استفاده د امنيت ښه علومي صاحب خو د غني له فارمول څخه په 

 مياشتې وخت ټاکلی، په داسي ۶طالبانو ورکيدو له پاره  کيدو او

 مياشتو کې په فوق ۶هللا نبيل بيا وايې چې امنيتې وضعيت به په راتلونکو  حال کې چې د استخباراتو مشر رحمت

  يد تشويش وړ و العاده ډول

 وايې چې ګډ حکومت سقوط نه کوي، چا دا پوښتنه ستاسياړتيا څه ده چې ولسمشر غني  که دا ھر څه سم وي، نو بيا

نو بيا اړتيا څه ده چې د  ښاغلي نه کړي، که کمزوری نه يې نو بيا ولي د قوي دريځ خبرې کوئ، که اقتصاد سم وي

  .تجارانو مخکې داسي څه واياست چې اقتصاد مخ په ځوړ نه دي

  :اندی کوووعدو او تکراري شعار ب يو ځغلند نظر د ولسمشر غني په

 

  د غني قوي حکومت
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شعار يې داو چې قوي معياري حکومت چې کار اھل کار ته وسپارل شي، وړ کسان  ټول وخت غني دا وعده کوله او

   .رابطې او واسطې ختمې شي، داسي حکومت چې ځوانان پکې ډير رول ولري وګمارل شي،

 ه غني او نه عبدهللا د پوره واک او پريکړې صالحيتعبدهللا سره وويشی، اوس پکې ن نيم په نيمه يې حکومت له ډاکټر

غني له خوا نوي  د. ډير ځله د عبدهللا له خوا ورسره مخالفت کيږي  لري، کوم کسان چې د غني له خوا ټاکل کيږي

 پاتې دی، ٪۵٠ کار مو بشپړشوی او ٪۵٠ نومول شوي ځينې سفيران او ځينې واليان داسي ھم شته چې وايې د ټاکنې

 د ھغه د أئيدت ھڅه کوي چې د عبدهللا عبدهللا غني له خوا نوماند ځينې يې  د عبدهللا عبدهللا موافقه ده، اوس داو ھغه

  .شخصي روابطو د الري ترالسه کړي ملګرو او

 نوماند کوي، ډيره ځله د غنی په غلبيل کې بند پاتې شي، تر کومه چې موږ خبر يو، ډيری عبدهللا عبدهللا چې کوم کسان

  .پکې لري ې د روابطو او سياسي اړيکو پر بناء شوې، د بھرنيو ھيوادونو سفارتونه ډير رولټاکن

 واليانو برخه ورکړي وه، خو د ۵ھم رسوا شوې چې غني ھمدوی ټولو ته د  د اسالمي حزب د شوراګانو داخبره

اسالمي حزب د  شوه چې کله د واړه واليان معرفي کړي، داخبره ھله ښکاره ۵يوه تن د نورو په پټه  ھمدې شوراګانو

ويل کيږي غني دوه نور واليتونه ھم ورته  شوراګانو مشرانو پريکړه وکړه چې له غني څخه خپله الره بٻله کړي، اوس

  .منلي دي

 ټولو ښه مثال په ماليې وزارت کې د نامسلکې وزير ټاکنه، د کار او امور اجمتاعي د کار اھل کار سپارلو ته يې تر

او داسي ګڼ نور غير  اکټرې ټاکنه، د ښار او کور جوړولو وزارت ته ھغه څوک چې انجنير نه دیوزارت ته د ډ

  .مسلکې وزيران دي

  

  تد غني امني

امنيت کې به ښه والي راځي، د امريکا سره د امنيتې تړون په السليک کې يې دومره  ولسمشر غني وعده کړی وه چې

  . کولهتګ او افغانستان ته د سرو لښکرو په بلنه کېوکړه لکه کمونسټانو چې د روسانو په را بيړه

له وسلوالي ډلې زياتيږي، جګړه پٻچلې کيږي، ووضعيت خرابيږي، تر پخوا نا مسؤ ولي ګورو چې ورځ تر بلې امنيتې

افغانستان ته راغلل او ډيری  نوم وسلواله ډله راپيداشوه، د وزيرستان څخه ټول د منځنۍ اسيا وسلوال بيرته داعش په

جرم ولسوالي کې د ملي اردو مورال سخت وځپل شو، د  يې د ھيواد شمالي واليتونو کې فعاليت کوي، د بدخشان د

په سنګين او موسی کال کې ورته پٻښې وشوي، د کندز واليت د ښار تر دروازو  دانګام جګړه کې حکومت تاوان وکړ،

وضعيت کې قرار  جګړو کې د ناټو مرسته نه وای، حکومت به په ډير بد امنيتېورسٻدل، که په دي ټولو  طالبان

  .درلود

 مرګونه او اختطافونه شوې، که دغه حالت وي نو ٢٠٠چې تيره اونۍ په کابل کې  يد شوې راپورنه دادیئأځينې نا ت

  .کوم سوداګر زړه ښه کړي چې ھيواد کې پاتې شي بيا به

محمد افضل لودين او معصوم  شيرمحمد کريمې،( دريو نوماند وزيرانو اعالن  د  د دفاع وزارت  ته د غني له خوا

 ولسي جرګې له خوا څخه يې رد کول، لومړی ځل چې معصوم ستانکزی ولسې جرګې ته معرفي  او د )ستانکزي

ړه د قرغې پر يد رايه يې ھم ترالسه نه کئأولسې جرګې ته معرفي کيدی او ت نن ورځ چې بيا  کيدي پر پارلمان بريد ،

په حکومت کې دننه له امنيتې ګواښ   مارشال فھيم پوھنتون راکټې بريدونه، ھغه څه دي چې غني يې پوځي کمپ او

  .مخ کړی او ستونزو سره

  

  د غني اقتصاد
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افغان ته به پريمانه ډوډۍ ور پيداکوي، په ھيواد کې دننه خو د ده د اقتصادي  ولسمشر غني وعده کړي وه چې ھر

تګالره کې د غني مشوره  اړوند دومره له مبالغې ډک تبليغات وشول، دده پلويانو به ويل چې د چين اقتصادي تګالرو

پوتين ته مخامخ غني د روسيې د اقتصادي ودې  نو ته وه چې د چين اقتصاد سم شو، د روس اقتصادي پالن کېياچينا

پوه نه   غني اقتصادًکومه چې معلومات دي، اصالمبالغې ډکې خبرې کيدې، تر  پالنونه تشريح کول، او ديته ورته له

مسلکې کسانو ورته  ، کله چې دماليې وزير و، ګرده کارونه د اسټرليايې په اقتصاد کې مسلکې زده کړي  دی، او نه

ګرده ډاټا له ځان سره وساتله او نوي  کول، ھغه ھم چې کله له ھمدې وزارت څخه ليري شو، ويل کيږي چې غني

  . په واک کې ورنه کړه وزير ته يې

ګاونډيو ھيوادونو څخه متاثره دی، د پاکستان سره چې کوم اقتصادي تړونونه شوې  د افغانستان اقتصاد تر ډيره له

  .تٻښته کوي ټول يې دافغان سوداګرو په زيان دي، او افغان سوداګر يو په بل پسې له ھيواد څخه نږدې

نو د واکمنۍ پر مھال مې د کندھار ګمرک رياست کې کار کاو، يوه ورځ چې د طالبا د ھيواد يو مشھور سوداګر وايې

والي ډير  له دفتر څخه دوه موټر راغلل، د ګمرک رئيس ته يې وويل چې والي صاحب غوښتی يې، د کندھار د والي

خ يې غټه ژيره ، سور او سپين م غوسه ناک سړی و، رئيس زه وروليږلم، ھلته يو سړی ناست و، تکې سپينې جامې،

محصول تاسي څومره اخلئ، والي ته مې ) زما څخه ھير دی يو خاص نمبر يې و(و، والي وويل چې د روسي ټايرونو 

 ډالره محصول پر ٨٠محصول اخلو، والي وويل چې دغه تجار دی، دی وايې چې زه   ډالره۵٠وويل چې موږ پر ټن 

 ډالره ٨٠ ول لوړ کړئ، له دي وروسته به محصولد حکومت ګټه به شي، او تاسي پر دغو ټايرونو محص ټن ورکوم،

  .اخلئ

اوسنی مشھور سوداګر وايې چې والي ته مې وويل چې سمه ده دغه تجار به يو يا  د ھغه وخت د ګمرک کارکونکی

دي چې ھغوی به   ډالر محصول راکړي، خو ډير نور سوداګر٨٠دغه ټايرونه راوړي او موږ ته به پر يو ټن  دوه ځله

څخه په قاچاقي ډول بيرته افغانستان ته راوړی،   ډالر نه راکوي، او ھمدغه ټايرونه به بيا له پاکستان٨٠ه بيا موږ ت

 ډالر نه اخلي، نو ګټه به يې ټوله د پاکستان سوداګرو ته ځي، او ٨٠به  ځکه د پاکستان محصول به کم وي، ھغوی

کله چې والي پر دغه   زيان وکړي، پاکستان به ګټه وکړی،به د ټايرونه واردول کم شي، افغان سوداګر به  افغانستان ته

ژر راڅخه   خپل وسلوال طالبان راوغوښتل او ورته ويې ويل چې دا بدبخته سړی خبره پوه شو، نو سمدستي يې

سوداګر ته يې وويل چې تر ماشام ھا خوا که مې په افغانستان کې وليدي بيا  وباسئ، ھغه پاکستاني پښتون کويټه ميشتې

  .کړئ  ډالره۴٠او ګمرک رياست ته يې امر وکړ چې د ټايرونو پر يو ټن محصول . خير مه غواړه ي د ځاند

 وکران په قاچاقي ډول افغانستان ته راځي، درمل په قاچاقي ډول افغانستان ته راځي،ن ھمدا اوس تر ډيره پاکستاني

ټرانسپورټ، د الري او  وکړي، ګټه يې دځکه محصول د افغانستان حکومت لوړ کړی، خلک مجبوره دي چې قاچاق 

  .کارکونکو پاکستان ته ځي

بايد ومنو چې اسانه نه ده چې خلک دي سګريټ په اساني پريږدي، ددي پرځای  سګريټ ښه عمل نه دي، خو دا ھم

العاده توګه  الري چاري وسنجول شي، محصول پري زياتيږي، په پاکستان کې د سګريټو محصول په فوق چې سنجيده

مجبوره وي چې په قاچاقي ډول يې له پاکستان   حکومت له خوا کميږي او په افغانستان کې لوړيږی، اوس به افغاناند

  )ليکوال سګريټ او کوم بل عمل نه کوم  زه( څخه راوړي 

 اقتصادي تګالره د افغانستان پر زيان د پاکستان پر ګټه مخته وړل کيږي، ما په ډير ښکاري چې د يو پالن له مخې

ډيری پاکستاني مشاورين او  لومړي سر کې يوه ليکنه کې ويلي و چې په افغانستان کې په ماليه وزارت او بانکونو کې

  .غني اقتصادي سيسټم سم جوړ کړالی شي د پاکستان ګټو ته ژمن کسان کار کوي، اسانه به نه وي چې
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  پاکستان ته تللو ته مجبوره کيږي، يو افغانکيږي او له ھيواده بھر وتلو او يا په لوی الس افغان سوداګر تنګول

ورپسې اوس جوړ   لکه ډالر محصول د پخوا وخت۶٠سوداګر چې د اوسپنې کار يې کاو، د ھرات ادارې له خوا 

څه ډول زړه ښه  رشوت په مقابل کې يې خالص کړ، ھغه سوداګر به بيا   ډالرو٢۵٠٠٠شوی، ځوی يې ونيول شو د 

  .پيسې يې پاکستان ته يوړه اګري وکړي، ويل کيږي خپله ټوله پانګه اوکړي چې افغانستان کې سود

چين چارواکو تمه وه چې له افغانستان سره به ډير زيات اقتصادي تړونونه السليک  کله چې چين ته غني سفر وکړ، د

شو، د چين امريکې له سفر څخه راستون   ولي غنی چې بيرته ھيواد ته راغی، او په ځانګړي ډول چې کله د کړي،

  .کړل په اوبو الھو  خوبونه يې

کولي او ويل يې له چين سره به دغه الره جوړه کړم، اوسني معلومات ښئې چې  د وريښمو د پروژې خبرې چې غني

  .برخې شي د وريشمو الر پر قزاقستان وباسي، افغانستان به له دغي مھمې اقتصادي الري څخه ھم بې چين ھوډ لري

ھغه دادی چې د ډنمارک او سويډن څخه سوداګر افغانستان راغلي او غوښتنه  چې ليدل کيږيولي يو نوی پرمختګ 

ھغوی دليل ھم دا وړاندي . د شرابو فابريکه جوړه کړيله پاره ) اوبو  (کندھار کې د انګورو د ښٻرې يې کړي چې په

ايد خلک يې مخالفت ونه کړي، فابريکه شته نو په کندھار کې که جوړه شي ھم ب کوي چې په پاکستان کې د شرابو

  .اسالمي ھيوادونه دي ځکه دواړه

  

  د غني سوله

جوړوم، امنيت راولم، د افغانانو اقتصاد قوي کوم، کله چې په حکومتي دندو  ولسمشر غني به ويل چې قوي حکومت

  .يراځ خلک وګمارم، امنيت سم شي، افغانان په خيټه ماړه شي، اقتصاد وده وکړي، سوله خپله اھل کار

 مياشتې فارمول پر بناء ۶خوا د  شعار په خوله و، کله چې واک ته ورسيدی، د ده له  د کمپاين پر وخت يې د سولې

پاکستان سره يې تګ راتګ دي حد ته ورسيد چې د ببرک له   مياشتې کې سوله راولم، له۶يې وعده وکړه چې په 

  .اريدید نږديوالي په پرتله ډير ښک  روسانو او کرزي له بوش سره

دی چې خپله په ارګ کې اختالف نظر موجود دی، ولسمشر غني د سولې اړوند  د سولې په مخ کې لوی خنډ داھم

بل خوا د ولسمشر لومړي   .نه لري، مګر د عبدهللا عبدهللا شرايط بيا له ولسمشر غني څخه بٻل دي واضيح تګالره

 ء نور د جنګ او سولې په مقابل کې د مليشو او جګړواو د ګډ حکومت د بلخ والي عطا مرسيتال عبدالرشيد دوستم

سولې په مخ کې خپله  خبرې کوي، کله چې ژمنتيا نه وی، په حکومت کې دننه د سولې پر سر اختالف وي ، او د

په پروان کې د وروستۍ پٻښې چې د قومندان جان  چارواکې خنډونه پيداکوي بيا ولي د سولې د راتلو اميد ولرو، او

بمبارد کړي، ھغه څه دي چې ښکاري د ګډ حکومت نيتونه يو بل ته خراب  کور کې وسلې امريکايې الوتکواحمد په 

د  دواړه مشران وخت ته انتظار کوي چې کوم يو به وار له مخه کړي که وکوالی شي ټول واک دي، د ګډ حکومت

 وکړي، او يا به د کرزي کودتا ر غنيځان کړي، داچې بھرني پوځيان شته، شوني نه ښکاري چې عبدهللا عبدهللا به پ

جنګساالران غني اړ کړي چې دوی ته د موقت حکومت تر  په الرښونه پخواني ليري کړل شوې د کابينې غړي او

په تيريدو او حاالتو په خرابيدو د داسي ھر ډول ګواښ او خطر اندٻښنه کيدای  خو د وخت. نامه الندی واک پريږدي

   .شي

العبدالسالم ضعيف وايې چې کله غني واک ته ګوانتانامو څخه راخالص شوی بندی م پلوماټ او دد طالبانو د وخت ډي

خو دي السليک کړ، د  د ليدو غوښتنه يې وکړه، د طالبانو سره د سولې اړوند مې ورته وويل چې امنيتې تړون ورسيد،

وويل چې د طالبانو مشر مالمحمد غني ته  سولې په مخ کې خنډ دی، غنی وويل چې تړون لغوه کيدای شي، بيا مې

  .بھرنيو پوځيانو تر وتلو وروسته په خبرو وينه دريږي او سوله راشي عمر مجاھد طالب مشرانو ته څرګنده کړي که د
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وويل د سولې په راوستو کې پر پاکستان باور به ھغه څه وي چې کرزي کړی  ضعيف صاحب وايې چې غني ته مې

کار دي چې ولس يې وټاکي، علماء، پوھان او مخور  ه پاره داسي ملي محور پهد سولې ل  وويل چې و، ورته مې

ھمدې له پاره نړيوال ضمانت په کار دي، دا ډول چين، ترکيه، سعودي،  مشران وي، حکومت مداخله ونه کړي، د

  .او قطر په اعتماد کې اخستل ھم په کار دي پاکستان، ھند، ايران

يل چې د سولې اړوند تلوار مه کوه، په پوره سوچ او وروسته له ھغه چې د وو ضعيف صاحب وايې چې غني ته مې

نړيوالو سره شريک  پاره د رسيدو رښتونې حالت درته معلوم شو، بيا خپل دريځ له ولس، شکٻلو اړخونو او سولې له

  .کړه

ا به د سلګونو نورو امريکا غالمي کوم، بي افغانان له غالمي څخه خالصوم، خو زه لس کلونه د  ولسمشر غنی ويل

کې يې د ګردو افغانانو  سره د امنيتې تړون په السليک  چې له امريکا کلونو له پاره خپلواک يو، مګر موږ وليدل

  .ونه ليدله غاړو ته د غالمۍ کړۍ ور واچولي او ددي تړون ګټه ھيڅ افغان

  

    سرهګاونډيو ھيوادونو د غني اړٻکې له

د ګاونډيو ھيوادونو له حکومتونو او ولسونو سره ښې اړيکې د متقابل احترام پر  د ھر ھيواد مشر او ولس غواړي چې

  .وکړي ولري، نه داچې نورو ته اجازه ورکول شي چې د بل ھيواد په کورنيو چارو کې السوھنه بناء

  .معامله او سياسي اړيکې بيا ھم ځينې خوش باوره خلک ھيله مند کړی و د پاکستان سره د غني يو اړخيزه

  هپه دي وروستيو وختونو کې يې خپل د مجلس نږدې ملګرو ته کړي د راځي د کرزي داخبره راواخلو چې

  يوکړ د امريکا ولسمشر اوباما د لومړي ځل له پاره افغانستان ته راغی، ھغه درې خبرې راته کرزی ويلې چې کله

په  زموږ ستراتيژيک ملګري دی، پاکستان په سٻمه کې بايد بانفوذه ھيواد وي، افغانستان د پاکستان پاکستان: لومړي

  .نفوذې ساحه کې راځي

  .اړٻکې بايد تر ھغه حده وي چې پاکستان پرې راضي وي، او پاکستان پري خفه نه شي د ھند سره: دوٻم

که ته يې   او يا ونه غواړي تړون به السليک کيږي،سره امنيتې تړون السليک کړه، که ته وغواړي د امريکا: درٻم

  .ستاسي په ګټه وي السليک نه کړي نو بل څوک به يې السليک کړي، خو که ته يې السليک کړي دابه

غور سره وکتل شي، کټ مټ د اوباما خبرې عملې کوي، پاکستان ته حق ورکوي چې  که د غني اوسنۍ تګالرې ته په

اجازه او د امريکا  وذې ساحه کې ژوند وکړي، له ھند سره اړيکې د پاکستان په خوښه اويې په سياسي نف افغانستان

  .سره امنيتې تړون السليک شو

پاکستان  السليک کول او بيا د غني په شا کٻدل، حتمې ده چې تر لږ حده به د افغانستان او له پاکستان سره امنيتې تړون

پاکستان سره د غني د اړيکو تګالره له   امر پر ځای کوي، نو بيا به دثير ولري، ولي که غني د اوباماأپه اړيکو ت

  .واشنګټن څخه ټاکل کيږي

 له دي امله خرابيدو ته ځي چې په افغانستان کې د افغان داعش ډله راپيداکول د ايران له ايران سره د افغانستان اړيکې

  .يداکيدو کې د چا الس دیافغان داعش ډلې پ  له پاره ھم ګواښ دی، او ايران پوھيږي چې د

 اړيکې د امريکا او روس د تګالرو پر بنياد ټاکل کيږی، د منځنۍ آسيا د ھيوادونو د منځنۍ آسيا ھيوادونو سره

افغانستان تګالره له يادو  اړيکې له افغانستان سره د روس څخه متاثره او د) تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان(

امريکا او روس شخړه د اوکراين او سوريې په مسئله کې  ښه ټاکل کيږي، داچې اوس دھيوادونو سره د امريکا په خو

  .سره ھم د افغانستان اړيکې خرابيدو لورته روانې دي خرابې شوي، نو له منځنۍ آسيا
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  لغني له چين ، ھند او روس څخه څه ترالسه کړ

 او که ممکن وي ځينې اقتصادي پروژې حکومت سره پر اقتصادي چارو بحث وکړي، چين غوښتل چې له نوی افغان

خاورو سره خاوري شوي،  افغانستان کې ولري، ولي کله چې غني د امريکا له سفر څخه راوګرځيد، د چين ھيلې له په

  .لوی اقتصادي تړونونه وکړل ځکه خو اوس د قزاکستان په اړه فکر کوي، او د پاکستان سره يې

ان سره ډيری مرستې وکړي، او تر ډيره يې له افغان حکومت سره اړيکې افغانست ھند چې د کرزي په وخت کې يې د

افغانستان کې ودرولي  غني په ډيره بيړه دغه اړيکې خرابې کړي، ھند خپلې لويې تر کار الندی پروژې په ښې کړي،

  .او د ملي امنيت او آی ايس آی تړون اړوند يې سخت غبرګون وښود

ي او مداخله يې له ورايه ښکاري، په پروان کې د جان احمد په کور کې د څار روس د افغانستان حالت له نږدې

  .ميلو روسي ډول ډول وسلو پيداکيدل يې تر ټولو ښه بٻلګه ده زرګونو

 ولسمشر کرزي سفر لومړی چين او بيا روسيې ته ، دا ډول چين ته پر الره د ھندې په وروستيو وختونو کې د پخواي

د چين او روسيې مالتړ   د امريکا او غني له پاره ښه خبر نه و، کرزی ھڅه کوي کهچارواکو سره د کرزي ليدنه،

خو که بيا ځل په امريکا کې جمھوري خواھان د  ترالسه کړي، ځکه د اوباما له ادارې سره يې اړيکې خرابې دي،

څير نږدې شي او که وخت به کرزی بيا له امريکا سره د د بوش د وخت په   انتخابات وګټې وبه ګورو چې ھغه٢٠١۶

  .سره پاتې شي او روسيې  ټلوالي په وساطت له ھند، ايران به د شمال

 وروستيو وختونو کې يوه يې روسيې او بل يې ازبکستان ته سفر درلود، ښکاري چې دعطاء نور او دوستم ھم په 

او په مزار شريف کې يې د  ځایروسيې، ازبکستان او ترکيې په ګډو ھڅو دغه د شمال دوه ځواکمن قومندانان سره يو

  .طالب او داعش په مقابل کې د جګړې اعالن بياځل تازه کی

د فشار له امله نه بلکه پخپله خوښه به واک پريږدي، ولسمشر غني له  عطاء نور څرګنده کړي چې د حکومت

  .غوښتنه کړي وه چې د بلخ واليت ومني، ھغه ورسره نه ده منلي اسماعيل خان څخه

 عملي شوې يوه پکې امنيتې تړون دی، ۴ژمنې کړي وي، چې تر اوسه يې  ١١٠مشر غني ټول ټال د ګډ حکومت 

بنديز ختمول او د  خلکو د السرسي قانون پلې کول، افغانستان ته د نيويارک ټايمز د خبلایر پر راتګ معلوماتو ته د

  . سرهتشکيالتو ولسمشر دفتر رياست يوځای کول د چارو ادارې او وزيرانو شورا له

  . کړي ژمنې ال تراوسه پٻل شوې نه دي٨٣الندي دي او   کړي ژمنې دوی وايې تر کار٢٣

. په حالت کې دی  چې ولسمشر اشرف غني حس کړی چې ګډ حکومت د سقوط پورته ټکو ته په کتو سره ښکاري

   .يد کړيئأکمزوري ت عبدهللا عبدهللا ھم د ګډ حکومت

 

 


