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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې: يادښت 

  

             ٢٠١٠ / ١٠ /٣٠                                                                                                                                                                          خالد حفيظ هللا 

                 

 

  ګټېلوړې وطن د  او يچارواک
 

 د راستنيدو د يوسفر نه هتافغانستان " ھورست کوھلر"د جرمنی جمھور رئيس ښاغلیسږ کال د می د مياشتی په ديرشمه 
  سره  دی ته حاضر نشو چی خپلی په کولو استعفی  د نه ھغه ھيواد د جمھوری رياست له څوکئد  څو ورځی وروسته

 ٢٢د می په    د استعفی وجه دا وو چی ھغه" کوھلر"د ښاغلی ،دوام ورکړی په توګه اد د ولس مشريود ھغه ھ ته دندی
  سر تيری  د ھغه یالمان « کی  ويلی وو چی په يوی برخی  خبرو  خپلود سره  يوی راډيويی ستيشن د جرمنی نيټه

 کی رسنيو  ځينوپهد ھغه ھيواد خبری دی  ھور رئيس د جم.»  نستان کی ميشته  ديھيواد د اقتصادي ګټو پخاطر په افغا
ھغه ھيواد د جمھور ی  رياست د ولس مشرجرمني دد دی bمل شو چی په پايله کی نيوکی ھمدا شونيوکو سره مخامخ له 

  . يله مقام نه استعفی ورکړ

  

  په رسنيو کیخواشينئ ځای دی چی زما خبری  د : ( په  يوی برخی کی داسی وليکل استعفی پاڼې دخپل  ښاغلي کوھلر 
کی  دندئی لخپ با وجود د  له bسه ورکولو باورخلکو د  داو نشم کولی د دی  ټولو نيوکو زه اوس   .. تعبير شوئ ،ناسم

 ی ما په تيلفون ک (: وويل    د استعفی  په اړه داسید ولس مشر   ميرمن انګي�  ميرکيلد جرمنی لمړې وزيرئ .)پاتی شم
  ،لرلېموږ ډير ښه  کاری  اړيکی  ..  پريکړې واړوم مګر بريالئ نشوم خپلی  له  ښاغلی ھورستوويست چیډير زيار 

  ..) زه اوس  د ھغه پريکړی ته  درناوې  کوم 

  

و ته  کومه   مطبوعاتو کی  نيوکه پ  کوbی شوای " ھورست کوھلر"جمھور رئيس ښاغلید جرمنی  واضح خبره ده چې
  ، د ھغه ھيواد کړې  هونغوښتنه د استعفيھورست ښاغلی د ګوند مشرسياسي د ھيڅ کوم لوی جرمنی د ،ونکړي لرنه پام

وکړه ، مګر د دی ټولو ھم    ھڅه کيدو  په  خپل دندی کی د ھغه د پاتیحتی خو ميرمن انګي�  ميرکيل    صدراعظمې
حاضر   دی ته غاړه  واخست  اوه رو مسئوليت پد خپلو خب پحيث شر ولس م زمه وار يو  د ښاغلی ھورستسره سره  

رياست د څوکئ  ته  د جمھوری ھغهځکه  د جمھور رئيس  پحيث دوام ورکړي خپلې دندی ته د ھغه ھيواد نور نشو چې
د ھغه   سرهشتون د دی  نيوکو په   چی لی وورسيد ايلی تهدی پځان سره ھغه ھيواد ګټی زيات ارزښت  درلود نه د خپل 
 خلکو  د نيوکو  دی  پس له په ګټه نده  ھغه   خلکواو  د ھغه ھيواد په  لوړ مقام کی نور د جمھوری رياست پاتی کيدل

 ھغه د خپل پدی ترتيب  ،لري  له ځانه سره نه  د شرطbزم لپاره  د پرمخ بيولود دندومقام  دباور چی د جمھوري رياست 
 سره    ورکړاستعفی  له  خپلی دندی نه خپله  پ  وګڼل او غوره   او ذاتی  مفاداتو په  پرتله شخصي  د  لوړی ګټئ دھيوا

 دbيلو جرمني عسکر د اقتصادي کومه لويه ګناه نوه کړې ھغه يوازی دومره  ويلي وو چی د ھورست له دی چی ښاغلی 
 د يو  مسئوليت مګر ھغه د خپل ھمدی کوچني تيروتنئ تيروتنه ھم نه ده  غټهکومه دا خبره پخاطر افغانستان ته تلي ،

  .ځان  ته برائت ورنکړ خپل  پخاطر يی چوکئ د   پغاړه واخست اوريشتينئ  مشر پحيث 

   

شو چې د واټرګيټ د   د امريکی جمھور رئيس ريچارد نکسن د واټرګيټ د پيښی له امله  دی ته حاضر کی١٩٧۴ه کال پ
 د وآټرګيټ په پيښې کی د جمھور رئيس  ،واخلی او له خپلې څوکي نه استعفی ورکړي غاړه  خپله زمه واري په پيښې

انتخاباتی مرکز کی د آواز د ثبتولو کوچنۍ دستګاه  دموکرات د ګوند په نکسن جمھوري غوښتونکو څلور تنو پلويانو د
 ټاکنو کې جمھور رئيس نکسن  راتلونکي ولس مشرۍپه  ثبت او پدی توګه ی اترېموکراتانو خبرډ تر څو د و و نښلولې

،خپله  او د نکسن د استعفی bمل وګرزيدته د دوھم ځل لپاره د بري bره اواره شي مګر دا پيښه وروسته په ډاګه شوه
  :ويلد خپلی استعفی په اړه داسې وھغه وخت نکسن 

 خپلو دندو مانه غواړي چی  ه ل دوستانو ا يغړره سر ته ورسوم، زما د کورنۍ ما ھيله درلود چې خپله دنده تر آخ « 
 زه پس له ھغوخبراوترو چی  د کانګرس  ،زما په نظر د ولس ګټی بايد د شخصي ګټو نه مخکې وي  مګرته دوام ورکړم

 او  نه وروسته زه د کانګرسي د پيښ » واټرګيټ « ته ورسيدم چی دېانو سره می درلودی دی پايلد غړو او نورو مشر
د خپلی دندی د ښه اجرا لپاره bزمه ده  پخاطر ساتنې  کومه چې ماته د ولس دګټو د نلرمه سره   له ځان�تړ ھغه مد خلکو

 کی چی په دننه او بھر کی  له ډيرو ستونزو شرايطو کانګرس ته په داسی جمھور رئيس او ټول وخته  امريکا يو  ...
  »  ...سره مخامخ دی اړتيا لري 



 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړيکه ټينگه  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 مھوری رياست له څوکۍ نه bس  په منلو سره له ج د مسئوليت  د پيښی »رګيټ واټ «دپدی توګه جمھور رئيس نکسن او 
 او په عوض کی د ھغه مرستيال نوي جمھور رئيس جرالد فورد د بښنی د يو فرمان په صادرولو سره ھغه د واخست 

    .ټولو جرايمو د مجازاتو نه معاف کړ

خپلو اړوندو چارو کی د نه اد لوړ پوړي چارواکي په د يو ھيوکې پخپريږي چی  داسې خبرونه  ډيرکیپه رسنيو 
bس په سر لي او له خپلې دندې نه  ځان ګرم بوپخاطريښې له امله د اخ�قي زمه واري برياليتوب او يا د کومي ناوړې پ

پل سرته ورسوي چی د خسره  ملی دندی په برياليتوبشي خپلې   ھغه وخت کولی يوازید يو ھيواد مشرشي  ځکه 
  غه د نوم  نه ښکاريھماغسی چی د  ھ د يو ھيواد ولس مشر  ،رخورداره وي او اعتماد نه بخلکو له  لوړ باور اوھيواد

 د   انتخابيږيی ولس مشر د خلکو لخوا په ھغو ھيوادو کی چ، لوړو ګټو ساتندوی دید  او ممثل  او ھيوادولس خپلد 
په ځينو مواردو کی خو حتی د  څارل کيږي  له نيږدی  لخوا ه  د ھغه ھيواد د خلکو او رسنيو ړ وکړهټول ولس د مشر 

امريکی د پخواني  بيلګه يی د  ښهچید رسنيو او عامه افکارو نه پټ نه پاتې کيږي اړيکی ھم شخصي  مشريو ھيواد د
  د استعفی bمل وګرزي   چی نيږدی وو  دھغهوئ اړيکی  ناوړه جمھور رئيس بيل کلنتون  او  د ھغه د سکرتری تر منځ

 نه وروسته پلټنو څو مياشتو  ھيات  دید تحقيقی کانګرس کی د امريک  چیپاتې شوی دندی  خپلپهځکه  خو  بيل کلنتون 
 غير اخ�قي اړيکو د خپل يل کلنتونب ، رسولیزيان ندیړو ګټو ته د ولس لود امريکی پيښه  چی پايلې ته ورسيدهدی 

   .هوغوښت امريکی له  ولس څخه بښنه  دپخاطر

  

صادقانه باندی او په خپلو تيروتنو   ته ترجيح ورکول او مفاداتو لوړو ګټوولسد ځای ه ګټو پ شخصي يو ھيواد کی دپه 
 عامه  او ساتل د چوکئ  برعکس سرتمبګي، شجاعت نښه ده  اود تدبير، پوھی  تابه سياسی مشرد ھغه ھيواد داعتراف 

 چارواکو   پهيو ھيوادد  لرنهنه پام ، بلل کيږي د چارواکو د کړووړو ھندارهو رسنيو ته چی  په ھری ټولنې کی افکار ا
او بدمرغئ عامل کيداې د تباھی  د ھر ی ټولنی لپاره  منفی پديدئښکارندوی  دی چی دا  اخ�قي انحطاطاو ،فساد دکی 

د   د شخصي ګټو پر ځایوړو کیکړوخپل  پهچی  په برخه کړي ور شھامتدا شي، لوی خدای دی زموږ چارواکو ته
  .  لوړې ګټې په نظر کی ونيسيولسطن او و

  والس�م

 پای
  


