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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       فضل اهللا رشتين :ليکوال  ١٧-٠١-٢٠١١  ني
  

  د باندنيو چارو د وزارت ښاغلی عبدالخالق فراهي
  د سياسي معين په حيث 

 
ې داسې آوازې دي چي ښاغلی عبدالخالق فراهي به د باندنيو چارو د وزارت د سياسي معين په حيث  و ک په دې ور

  . اکل شيو

ور کې د افغانستان  جنرال قونسل و ې د افغانستان د . ښاغلی فراهي ډيره موده په پي دوه کاله د مخه په اسالم آباد ک

ې په بند کې تير  سفير په حيث ونومول شو خو متآسفانه چې د طالبانو لخوا ونيول شو او دوه کاله يې په ډير مشقت ک

ل ای دی چې نو.  ک ای شودا د خوشحال  ه موده د مخه آزاد او خپلې کورن سره يو  ه هم له . موړی يو  که 

خه د فراهي صاحب   . خوشی کيدل ډير وخت ونيولو خو بيا هم متل دی چې دير آيد خوش آيد قيد 

  .دده خوشی کيدل نه  يوازې  دده کورن ته بلکې د افغانستان خلکو ته د خوشحال او سعادت خبره ده

ه دبلومات دیفراهي صاحب يو ی دی.  تک ې ده ډير په برياليتوب کار ک ور ک ې يې د . په پي په پشتونخوا ک

ې  ې ه ې وې او همداشان يې د افغانانو د ستونزو په هوارولو ک ينکې ک سياسي او اجتماعي حلقو سره ښې اړيکې 

ې دي   . ک

اکل شياوس داسې آوازې دي چې نوموړی به د باندنيو چارو د وزارت  د سياسي زما په نظر دا .  مرستيال په حيث و

اکنه وي ای    . کيدای شي چې دده په راتلو د باندنيو چارو په وزارت کې مثبت بدلولونه راشي. به  يو ښه او په 

ر ي او دا کار دډاک ې روابط رول لري او ضوابطو ته دومره توجه نه کي عبداهللا عبداهللا  د باندنيو چارو په وزارت ک

اکل شوي مديران په قدرت کې ديله وخت خه پاتې دی اوس هم د هغه وخت  ډير شمير سفيران دي چې د سفارت .  

اکل شوي دي   .اهليت او لياقت نه لري خو د روابطو په اساس 

ي خو دا کافي نه  ه بدلونونه  ليدل کي ر زلمي رسول  دغه وزارت ته  راغلی دی يو  خه چې  ډاک ې  له کومې ور

وک يې د لر کولو اوس ه. دي ې پاتې دي او  م داسې کسان په قدرت کې دي چې د روابطو په اساس په خپلو دندو ک

  . توان يا جرئت نه لري

ې مثبت   هيله لرو چې  فراهي صاحب  به دې وزارت ته راشی  او دده په راتلو سره به  ددغه وزارت په چارو ک

  . ر  ته وسپارل شييرات راو ستل شي او کارونه  اهل کايسمون او تغ

ې پرتې دي. افغانستان يو سياسی قوي  او فعالې  پاليس ته ضرورت لري   . ډيرې ستونزې په مخ ک

له پاکستان سره روابط يو چل غواړي، له ايران سره د روابطو ساتل بل چل او هنر غواړي، له امريکې سره هم  د 

و.  اړيکو ستال چل  او هنر ته ضرورت لري ينکول سياسي همداشان له  لو دوستو هيوادو سره د روابط ساتل او 

  .مهارت او شجاعت غواړي

ي او ته ونه رسي و چې دا چل او هنر او سياسي مهارت نه وي نو خارجي سياست به د برياليتوب پ   . تر

ت   په درن
  
  


