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 2تر 1 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، نیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیک: یادونه

  
  

 ۲۵/۰۴/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 د متفکر تکراري، بې دریځه او کمپایني وینا
 

؛ پرون ولسمشر نور یې ټپیان کړل ۳۴۰تنه ووژل او  ۶۴یوه اونۍ وروسته تر دې چې په کابل کې خونړي برید 
 ډلې سره د سولې پر ځنډیدلو ور لهغني د ملي شورا له غړو سره د هیواد د امنیت، د طالبانو د مال اختر محمد منص

 خبرو او له طالبانو سره د جګړې پر ستراتیژۍ خبرې وکړې.
د پاکستان په مقابل کې به  ؛ه چې ولسمشر به روښانه کړي چې له طالبانو سره به څرنګه چلند کويوتمه که څه هم 

منځګړیتوب د سولې څلور په خپله ستراتیژۍ کې کوم بدلون راولي او ولې یې د پاکستان، امریکا او چین په 
؛ خو متفکر د خلکو د هیلو خالف یو ځل بیا هم خپلې تکراري خبرې ترسره او له امې شوېاړخیزې ناستې ناک

لیته تېښته وکړه. غني له پیله تر پایه ټولې پخوانۍ خبرې وکړې، حتی تر دې چې د سرپرستانو موضوع یې هم مسو  
راتلونکې د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست ته نوماندان یاده کړه چې په خبره یې غواړي په نیږدې 

ولسي جرګې ته معرفي کړي. دا خبرې له ننه پخوا هم په ځلونو تکرار شوې دي خو ولسمشر هیڅلکه نه دي ویلي 
 چې کله او په کومه نیټه به نوماندان ولسي جرګې ته پیژني؟

و عاجزانه خبرو یو ځل بیا خلک مایوسه کړل، ولس نن له ولسمشره د ښاغلي متفکر تکراري، کلیشه یې، کمپایني ا
ښمن په مقابل کې یوه واضحه او دد جدي او عملي اقداماتو هیله درلوده، ولس نن هیله درلوده چې متفکر به د 

 معقوله الره غوره کړي خو متفکر د ولس د هیلو خالف تکراري وینا وکړه او الړ.
 ن باید ترې یادونه کړې وایځینې هغه موارد چې متفکر ن

 

 اعدام د محکومو مجرمانو د اعدام  په کابل کې د حقاني شبکې مشهور بندي غړي انس حقاني او د نورو په
 کیږي.نیټې څرګندونه: له بده مرغه چې ښاغلي متفکر څرګنده نه کړه چې دا جنایتکاران به کله او چیرته اعدام 

 

  غونډه کې یادونه وکړه چې که پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل دا چې ولسمشر د ملي شورا سره په ګډه
ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي؛ دا خبره یې هم تکراري او بې خونده وه. ځکه افغان 
حکومت خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د کړنو خالف په بار بار شکایت کړی دی نو د هغو 

ایله دې څه شوه؟ له مخکینیو شکایتونو دې څه ترالسه کړل؟ کومه دی چې ستاسې تیرو شکایتونو د شکایتونو پ
پاکستان په دوه مخي سیاست او یا د ترهګرو د مالتړ په سیاست کې بدلون راوست او یا هم کومه دی چې نړیوالې 

 ؟ټولنې په پاکستان فشار راوړ چې د ترهګرو له مالتړ او روزنې الس په سر شي
 

  ولسمشر پاکستان ته په خطاب کې وویل چې ترهګر ښه او بد نه لري او په مقابل کې یې باید سمه مبارزه
وشي، خو کله چې خبره د افغانانو د دښمن د تعریف مطرح شوه نو بیا د دې پر ځای چې ټول طالبان، ټول ترهګر 

ینو طالبانو یادونه وکړه. دلته هم پوښتنه پیدا کیږي او ټول د افغانانو قاتالن د افغانانو په دښمنانو کې وشمیري؛ د ځ
چې ولې له پاکستانه د ټولو ترهګرو د یو شان ځپلو غوښتنه کوي او په خپله د ځینو طالبانو د ځپلو یادونه کوې؟ آیا 

 طالبان هم ښه او بد لري؟
 

  تر ټولو لویه او مهمه هیله د ولس دا وه چې ولسمشر به په دغې غونډه کې د افغانانو د دښمنانو وسله والو
مخالفانو سره د )جګړې او سولې( په دوو ټاکنو کې یو ټاکي، خو له بده مرغه چې دا خبره اصالً مطرح نه شوه او 

ناکام سیاست )په یوه وخت هم جنګ او هم سوله( ولسمشر د ولس په سترګو کې شګې واچولې او بیا یې هم په خپل 
 باندې ټینګار وکړ.

 

  د ملي شورا سره د ګډې غونډې په موخه په کابل کې له نیمایې زیاتې دولتي او غیر دولتي ادارې رخصت
وې؛ پوښتنه دلته دا چې ښاغلي ولسمشر د کوم قانون، اصولو او سبب پر اساس ادارت رخصت کړي او ولې یې په 

 نو ـ ساعتونو پر ښاریانو الرې او کوڅې بندې کړې وې؟ ولسمشر ته چا او کوم قانون دا حق ورکړی و؟ساعتو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئگه کړله موږ سره اړیکه ټین 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

 

ښاغلیه ولسمشره ..! نن یویشتمه پیړۍ ده او خلک ستا په خالي شعارونو او بې ځایه چیغو نه دوکه کیږي بلکې ولس 
هبرانو کمپایني شعارونو دوکه شي بلکې کار غواړي او عمل غواړي. ننی ولس لسیزې مخکینی ولس نه دی چې د ر

 ولس غواړي چې د عمل په ډګر کې وښایې چې ته په رښتیا هم د نړۍ دویم متفکر یې او د افغانانو ولسمشر یې.
 کم تر کمه تاسې ښاغلي ولسمشر باید د پاکستان سره د ستراتیژۍ د بدلون لپاره الندې درې ټکي ترسره کړی وای

مت، افغان انستان د پاکستان د السوهنو او له ترهګرو د ښکاره مالتړ په پایله کې افغان حکوــ له پاکستانه په افغ۱
 اوښتي زیان بدله غوښتل یا جبران خساره. ولس او افغانستان ته د

ــ د دې لپاره چې پر پاکستان یې فشار راوړی وای؛ د څه مودې لپاره له دغه هیواد سره دیپلوماتیکې اړیکې پرې ۲
 کول
د دې لپاره چې پر پاکستان یې فشار راوړی وای؛ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې د څلور اړخیزو ناستو د  ــ۳

 لړۍ تحریمول
 پای
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