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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       نجيب منلی :ليکوال  ٢١-١٢-٢٠١٠  ني
  

  کور و سو، خښتې پخې شوې
  

و مهمې خبرې را پيدا شوې چې که هره يوه يې بېله بېله وارزول شي نو د اوباما د ادارې له  په دې وروستيو کې 
ولې هم مهاله په نظر کې ونيول شي نو کېدای شي د افغانستان د   ې په برخه کۍستراتيژپاره يو سرخوږی دی خوکه 

ه فرصت وبولوي ولسمشئ د امريکاېي   .ر له پاره يو 
رو هېوادونو تر  ي ديپلوماتيکو او استخباراتي اسنادو خپرېدل د امريکا اوئد ويکيليکس له خوا د امريکا د هغې د مل

وزار و ونی  نې به د هغوی پر ک. من پر شته باور يو مر ول په يوه غ وايي چې دغه سپ ه هم په ظاهره  ه 
ند ونو کسان  ي خوسياسي اړيکو اغيز ونه  ولوجاسوسي ادارو کې په سل په زغرده ويالی شو چې همدا اوس به په 
لو او ې يو تر  بوخت وي او يرلو د دغواسنادو په  د هر نوي سند په پيدا کېدو به د استخباراتي ادارو او سياسي ک

ي ريکا د ديپلوماس په مخ کې په اوسنيو ستونزمنوشرايطو کې د امدا د بې اعتمادۍ فضا . من باور ل نور هم کمې
ونه ده ن ته د .يوه بې ضرورته نن  تر دې بد تره، په افغانستان کې د امريکې د سفير کارل ايکنبيري له خوا واشن

ل شويو پيغامونو افشا کېدلو د دغه ديپلومات او لي  لې يو تر من اړيکي تر حده ډېر ترين د افغانستان د حکومتي ک
ل   . ک

ينه که له يوې خوا د امريکا د ديپلوماس له پاره ستره ضايعه ده له بل لوري په سيمه کې د د ريچارډ هالبر وک م
کنی کوي ولسمشر په وړاندې د  په تېرو دوو کلونو کې، د افغانستان د ولس او. اوباما د سياستونو د پلي کولو بهير هم 

د . سياست د يو لوري د ميندلو په درشل کې وهالبروک له نا مهربانه برخورد سره سره، په سيمه کې د امريکا 
ايناستی د هغه پخوانی مرستيال دی ولي وو، فرانک . هالبروک  ي چې هغه تارونه چې هالبروک غ تمه کې

ېدلو يا سستېدلو ين ي خو بيا هم د اشخاصو بدلون د اړيکو په  يېرو به يې تعقيب ک   .بې اغيزې نه وي رو
نو ارزول، د سمو او. داسې ساده خبره نه ده کتنه هم  پر ستراتيژۍ بياد افغانستان له پاره د اوباما  د تېر يوه کال د ک

پر اراکينو دغو چاروغوره کول او بيا د د امريکا د حکومت او پارلمان   من چاڼ او د نوو الروناسمو اقداماتو تر
  .سانه چار نه شي بلل کېدایآتصميمونو منل هم 

هممهاله په نظر کې ونيول شي نو د اوضاعود لوري د بدلولو له پاره يو طاليي فرصت خوکه دا درې واړه واقعيتونه 
ي ندې ر ۍوالوهمکارانوسره د . په کې  ولو ن امريکا کوالی شي چې د اعتماد د فضا د بيا ايجادولو له پاره د خپلو 

ه يوسي او مکاريو له پاره په عيني شرايطووالړ هم د نوو ه شفافو او سپينو اړيکو په پاللو هم پخواني کدورتونه له من
ي خه په يوډول نه يوډول د هالبروک او. اقدامات وک ي  له صحنې  ايکنبيري لېرې کېدل به دې ته زمينه مساعده ک

رزي چې د افغانستان د ولسمشر او د امريکايي چارواکو وستيو رپه و. تر من اړيکي نورمال حالت ته راو
له خوا  ولسمشر  ر من د ترخوخبرو د تبادلې عمده المل د دغو دوو ديپلوماتانوومياشتوکې د دواړوهېوادونو ت

ول اوکرزي ته بې احترام او پر هغه د ډول ډ يو نظريو ته د افغانستان د  ول تورونو ل د هغوي تر ينو خاصو ک
ل کېدای شي اغلی اوباما کوالی شي چې له خپلو اوس چې. حده ډېر تمايل  ي،  خه نو اشخاص بدلې يو ديپلوماتانو 

ي اکل هم داسې يو . وغواړي چې دا مسير بدل ک ې  واکونو د وتلو د نې  دی چې په ژور عنصرباالخره د بهرنيو 
که تر اوسه د افغانستان حکومت دا تمه درلوده چې د خپل پايښت له پاره ال هم د امريکا پر . ډول حاالت بدلوالی شي

رخ لېرې کوي«ن په وينا امسا تکيه کوالی شي نن د جو باي او افغان حکومت دې ته اړباسي » دادا د بايسکل دريم 
ان بسيا شي واکونود مصوون وتلو له پاره په افغانستان کې. چې پر  ۍوال هم اوس مجبور دي چې د خپلو  يوه ن

ه وي او ، قوه ولري نوېايناستباوري  واکون که په خو پياوړي کولو ته   وکه له مجبوريته، اوس به د افغان ملي 
  .کار وايي

يرل شي او يارۍ سره و سمې  په دې ډول د ولسمشر اوباما د وروستيو اونيو سرخوږي، که له هرې خوا په هو
  .  د افغانستان د النجې د حل له پاره نوې هيلې را پيدا کوي پايلې ترې واخيستل شي،

  
  یپا
 

  


