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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 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     نجيب منلی :ليکوال  ٢٣-١١-٢٠١٠ ني
 

  ډکه ځولۍ، سوري جېبونه
 

ول راغی خو په کور دننه د سوريو جېبونو د پيوندولو ستره چاره ورته په انتظار  خه ډکه  ولسمشر له ليزبون 
ي او ملت ته ووايي چې دی په  .ده ون السليک ک اوس د دې وخت را رسېدلې چې ولسمشر له ولس سره يو پوخ ت

ه غواړي او د دغه هدف د الس ته راوړلو په خاطر کوم سمالسي راتلونکو دريو کلونو کې د ا فغانستان له پاره 
  .اقدامات کوي

ې کې د لوري بدلوونکې شېبې  ليزبون کپه و د هېوادونو د مشرانو ناسته، کېدای شي چې د افغانستان په ج ې د نا
ه اعالميه کې د افغانستان د حک. حيثيت ولري و په  نو ته پام شوی او په ډېری د افغانستان او نا ومت اکثرو اندې

دا اعالميه د کابل د کنفرانس په دوام کې خپل ځای تثبيتوي او د ولسمشر . مواردو کې د افغانستان دري تاييد شوی دی
ي دي کرزي د رياست د دويمې دورې اساسي اهداف يې افغانانو ته د هېواد د امنيت د ورسپارلو . په يو ډول خپل ک

کاريمهال و انه  ه يې تر هر بل وخت اوس رو و سازمان له افغانستان . ېش تر ډېره حده دقيق شوی او عملي ب د نا
او د پوځي ځواکونو د وتلو د اصل سره جوخت يې افغانستان ته د سياسي او مهالی مالت اعالن ک  خه اوږد

و سره په سيمه کې د همک. اقتصادي ثبات او خپلواکۍ په اړه پوره ډاډ ورک ار شوی دی، د  ين ت  اريو پر ارز
  .ورته مرستو د مخنيوي او ځمکنيو واقعيتونو ته د پام خبره هم په صراحت بيان شوې ده

ه چې د ليزبون  رن ي؛ خو لکه  خه ډکه ځولۍ بېرته کابل ته راستنې کاري چې ولسمشر کرزی له ليزبون  داسې 
ه نيت لري(وره يو مجهوله معادله نه ده اعالميې هم منلې ده، د افغانستان معادله ن بلکې په پوره وضاحت ) بهرنيان 
ل شوې ده  ه کول غواړي؟(دا معادله دوه مجهوله معادله  ه نيت لري او افغانان    )بهرنيان 

ول هغه نظرونه منلي دي چې د افغانستان د ستونزې د حل له پاره د افغان حکومت له  دې  ولنې د کابل نې ۍوالې  ن
لورو کلونو کې په وارو وارو وړاندې شوي دي که تېر کال ال هم ځينو هېوادونو له مخالفينو . خوا په تېرو درې، 

د ملکي تلفاتو د مخنيوي په برخه کې نظرونه سره ډېر . سره د خبرو په اړه مالحظات درلودل نن دغه ستونزه حل ده
ې زياتوي ۍوال ورځ تر بلې پر افغان حکومت خپلې د باور نخ دې شوي دي، د اقتصادي پراختيا په برخه کې ن . نې

ي چې په مقابل  ولنه هم انتظار لري چې افغان حکومت او په سر کې يې افغان ولسمشر ورته ډاډ ورک ۍواله  کې ن
ي   .افغانان حاضر دي چې مسووليتونه و مني، کار ته کار ووايي، خپلې کمزورۍ ومني او خپل نواقص اصالح ک

که ده چې اوس بايد افغانان د ابتکار مزی ې په تاريخ کې د لوري بدلوونکې شېبه ځافغانستان د جد ليزبون ناسته د 
ه پر پرديو واچوو، خپل هېواد د نورو د . په الس کې ونيسي ولو ناخوالو پ ي چې موږ د خپلو  يوازې په دې نه کې

و کې توی ک ېج پر سر او و او د س اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان د مشرتابه له لوري . لوبو ميدان و
ولنې ته د افغانستان د راتلونکې په اړه يو هر اړخيز، منطقي، واقعبينانه، عمليافغان ولس ا ۍوالې  تينی و ن  او ري

ور وړاندې شي  دغه نور نو بايدپه افغانستان کې له فساد سره مبارزه د ولسمشر د ژمنو د سر موضوع وه، . ان
دې چاپېريال ولسمشر بايد دا اخالقي قوت پيدا. مبارزه په عمل کې هم وليدل شي ي چې دغه مبارزه له خپل نې  ک

ي خه و نه ډارې ي او له موهومو، فرضي خطرونو  ولو له پاره بايد چې د . خه پيل ک ين په هېواد کې د امنيت د 
ن کم شي، د دې له پاره الزمه ده چې نور  اه د حکومتحکومت او ولس تر من را پيدا شوی وا  د ځان ساتلو په دست

ه موخه د اف ي، هغه دېوالونه چې د حکومت او ولس تر من خه پرانستي زندانونه جوړ نه ک ارونو  غانستان له 
وي، يېهسک شوي دي ډېر ژر من په پېژندلو د سولې له پاره د  د خلکو اقتصاد ته جدي پاملرنه وک ون ي او د د

  .يه، هر اړخيزه طرح ملت ته وړاندې کخبرو اترو د بهير له پاره يوه جامع
ي او ملت ته  ون السليک ک و يې ووايو، اوس د دې وخت را رسېدلې چې ولسمشر له ولس سره يو پوخ ت که په لن
ه غواړي او د دغه هدف د الس ته راوړلو په خاطر  ووايي چې دی په راتلونکو دريو کلونو کې د افغانستان له پاره 

  .کوم سمالسي اقدامات کوي
خه ډکه ځو  .لۍ راغی خو په کور دننه د سوريو جېبونو د پيوندولو ستره چاره ورته په انتظار دهولسمشر له ليزبون 
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