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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۲/۱۰/۲۱۰۲          نجیب منلی

 یلوب یته د ګراسمن سفر او د افغان حکومت بایلونک یسیم
 ؟په کوم اعتبار

 یر کړي او په یوه خوله وایي چیله مطبوعاتو سره خواله ډ یوروستیو ک یکړیو په د یږدیولسمشر کرزي ته ن

 یامریکایان موږ په منظم ډول په جریان ک» ید ولسمشر د دفتر رییس وایي چ«. ساتي یریامریکایان موږ له خبرو ل»

 «ساتي خو موږ له ټولو جزییاتو نه یو خبر!

هم  یپر د یو خو په دومره موده ک یدو په لټه کیسره د پوخال ک« مرورو وروڼو»له  یافغان ولسمشر له کلو راهیس

ډلو ټپلو ته  ه نامه تنظیم شوواپوزیسیون پ وک دي. د سیاسيڅمرور وروڼه  یولس ته جوته کړي چ یبریالی نه شو چ

افغان ولسمشر د خپلو  یپه لومړي سر کپه مسخرو یادوي. « وروڼه»کله هم موقع په الس ورشي د ولسمشر  یچ

« وروڼو»په میاشتو، میاشتو افغان چارواکیو له دو هیله وکړه. ید یو سیاسي دفتر د جوړ یله پاره په بهر ک« وروڼو»

د عالي شورا د رییس قاتل هم د همدغو چارواکو په مرسته د استاد  ید سول یچ یر د، ان تیدرلود یاتر یسره خبر

وروسته د ولسمشر او د هغه د دیپلوماتانو خیالونه په ناڅاپي  یرباني تر استوګنځي ځان ورساوه. د استاد رباني تر مړین

هویته اشخاصو  یپه ب ییوه شپه ک و، په یولسمشر ورته د یو پوستي آدرس په لټه ک یچ« وروڼه»ډول بدل شول. هغه 

د  یکله په قطر ک یکول غواړي. بیا چ یله پاکستان سره خبر ینور نو یواز یبدل شول او ولسمشر اعالن وکړ چ

رګند منطق پر بنسټ خپله ناخوښي څرګنده کړه، خپل  څطالبانو د دفتر د پرانیستلو خبره وشوه افغان حکومت د یو نا

حده  یساړه او تاوده یو ځای پوکول. د ولسمشرۍ ماڼۍ ال تر د یی یپرله پس ی، او څو ورځله قطره راوغوښت ییسفیر 

 «وي! ید طالبانو دفتر باید په افغانستان ک» یویل ی یمعقولیت ته لغته ورکړه چ

دلو خبره وشوه، افغان یک یو تنو طالب مشرانو د خوشڅدلي زندان څخه د ید ګوانتانامو له شرم یوروسته، کله چ

 ته ګواښ وباله.« ملي حاکمیت»دا چاره خپل  یله مخ منطقد یو عجیب سیاسي کومت بیا ح

ښي ید امریکایي چارواکو او د افغانستان د حکومت د وسله والو مخالفینو ترمنځ د خبرو لړۍ یوڅه دوامداره بر یاوس چ

د دوی له سال پرته له  یګواک ییسي چد خبرو مشري باید د دوي وي او امریکایانو ته ګوته ن ینو افغان حکومت وایي چ

 لري. یوالړ یمخالفینو او ګاونډیانو سره ناست

ږي باید د افغانانو تر منځ وي او د افغانستان حکومت، د یک ید افغانستان په اړه که خبر یڅ شک نه شته چیه یک یپه د

باید مشري وکړي. د افغان حکومت وسله والو  یژندل شوی سیاسي جوړښت، ییله خوا په رسمیت پ یټولن ینړۍوال

ریکا ژني او امیواک لوري په توګه نه پد یو خپلهغوی د ښاغلي کرزي حکومت  یمخالفینو په وارو وارو ویلي دي چ

ر کړیو په ګډون، د مخالفینو دغه دریځ له ملي یرو افغانانو، د حکومت د یو شمیکول غواړي. ډ یغه خبریغ په نیسره ن

 یرګندونڅ یکړیو داس یږدیوروسته بیا د ولسمشرۍ له ماڼۍ سره ن یوباله. د استاد رباني تر مړین یپه تضاد کګټو سره 

و نو  یواله دی. که د مخالفینو هغه دریځ له ملي ګټو سره په تضاد کیافغان حکومت له پاکستان سره خبرو ته ل یچ یوکړ

و. پاکستان د ولسمشر  ییه هم له ملي ګټو سره په تضاد کد خبرو لوری وا یپاکستان ته ی ید ولسمشر دغه دریځ چ

هم ور نه کړ، امریکا د افغان حکومت له څپڅپاند دریځ سره « د دوو نخودو ارزښت»      غوښتنو ته، هغه د چا خبره، 

 ینو ید دغافغان حکومت په خپل ټول قوت  .پیل کړه یګوزاره کول د خپلو ګټو له پاره تاواني وبلل او یوه بله پروسه ی

 مشري غواړي. یراغی د سیاسي پروس یپات یک یهڅ یدغ یپه خپل ید ناکامولو هڅه وکړه خو اوس چ یپروس

مخکښه  یوي. د خبرو د پروس یباید د افغانانو تر منځ د مخامخ خبرواترو له الر ید افغانستان د جنګ د ختمولو هڅ

د چارو د اسانولو په موخه شریک شٍي  ییواز یپروسه ک یپه دبهرنیان باید باید د افغانستان قانوني حکومت وي.  خاړ

رو یغواړي خو په ت یاو سیاسي منطق ی یستان ګټد افغان یشي. دا ټول هغه څه دي چاو د تصمیم نیولو حق ور نه کړل 

ه د رو ابتدایي سیاسي موازینو څخه د ولسمشر او د هغید افغان حکومت ضد او نقیض دریځونو، له ډ یڅو میاشتو ک



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

، د یاعتباره کړی دی چ یونیو، غوښتنو افغان حکومت دومره بیمنطقه او ان، کله کله ل یریال سرغړونو، بیچاپ یږدین

دلو ینه ورکوي، هغه د خبرو په اړه مالومات هم ورسره تر فلتر ک یوک یڅ یږده چیخبرو مشري خو ال پر ځای پر

چا په کلي » یسړي ته هغه متل وریادوي چ یوستۍ غوښتند افغان حکومت ور یشرایطو ک یږي. په دیوروسته شریک

 «وتړئ! ید خان په کور ک یویل اس م ښوده، دهینه پر یک

په  ی، که افغان حکومت ترییو فرصت دی چ یته د امریکا د خاص استازي، ښاغلي ګراسمن، سفر داس یسیم

په  یره بیا چیمنو ډک لوری ورکړي. په تخبرو اترو ته یو نوی او له ژ ید سول یهوښیارۍ ګټه واخلي، کوالی شي چ

ره  ځانمرګو عملیاتو ته ورته یاستخباراتي دستګاه له خوا دیکته شوی سیاست تر ډ-د پاکستان د نظامي یوروستیو ک ید

 ښکاري.

 افغان حکومت دا نوی فرصت بیا څه رنګه له السه ورکوي! یوګورو چ

 پای

 
 


