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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 ولسمشر د سیاسي کودتا ، تر ګواښ الندې
 

دافغانستان دسولې اونه سولې،ګټې اوزیانونه افغانستان ته رسېږي،خویوشمېرګاونډي هېوادونه په دواړوحالتونوکې 
 .خپلې شومې ګټې په پام کې ساتي 

 

دغه هېوادونه دهغې تاریخي دښمنئ له مخې،چې له افغانستان سره یې لري،په دې انددي که افغانستان کې سیاسي 
 اوجتماعي چاروکې(پخپلوپښودرېږي اوداکارددوئثبات اوسمسمکی راځي نوبیاافغانستان له هرپلوه)سیاسي،اقتصادي 

دناوړه نېتونوپه سرګوزاردی ...نوځکه خوکوښښ کوي،چې افغانستان له پښووغورځوي او پرې نه ږدي په افغانستان 
 .کې سوله مینځته راشي 

 

ه استفاده ګټکه چېرې بیا په دوئ باندې کوم نړیوال فشارراشي،نوبیا کوښښ کوي،چې له سولې نه هم دخپل هېواد په 
 .وکړي اودخپلې خوښې یوڅوک،چې ددوئ ګټې ساتي واک ته ورسوي 

 

دافغانستان اوطالبانوترمینځ دسولې خبروهغه مهال سیمه ییزاونړیوال ارزښت پېداکړ،چې له پاکستان سربېره ایران 
 .اوروسې طالبانوسره اړیکې ونیولې 

 

بېکسه وي اوله بلې خواغواړي،چې له امریکې متحده ایران له یوې خواغواړي چې افغانستان بېوځله،بېوسه او
 .ایاالتوسره خپله دښمني وپالي،ټوپک دطالب په اوږه کېږدي اوهغه هېوادپه نښه کړي 

 

ددې خبرې په څنګ کې نه غواړي،چې اشرف غني په واک کې پاتې شي،داځکه چې نوموړی تل په دې خبرې 
 .اوپرې نږدي ،چې بهرته وبهېږي  ټینګارکوي،چې غواړم دافغانستان اوبه مدیرت کړم

 

دروسې هېوادهم په سیمه کې خپلې ګټې لري ...لومړی نه غواړي،چې له یوې مخې افغانستان دهغه جغرافېوي 
جوړښت له مخې چې لري یې له السه ورکړي.دویم دروسې لپاره دمینځنۍ اسیا هېوادونه،دومره ارزښت لري لکه 

ل ته داهمېیت وړدي...درېیم هغه نړیواله سیالي،چې دامریکااوروسې ترمینځ څومره چې امریکا اولودیځه اروپا یوب
 .شتون لري،نه غواړي چې امریکاکوم بري ته ورسېږي...نوځکه یې په ډاګه له طالبانوسره خپله اړیکه اعالن کړه 

 

اودوې په شي!؟ په ټوله کې پاکستان،ایران اوروسېیه نه غواړي،چې په راتلونکي کې ولسمشرغني په واک کې پا تې
دې پوهېږي،چې دولسمشریزوټولټاکنوله مخې هرومرواشرف غني ګټونکی دی اودادوېته دځغم وړنده،چې 

 .دپنځوکلونوله پاره اشرف غني وځغمي 
 

خې اشرف غني باید له مخې لرې همداالمل دی،دوی کوښښ کوي،که له سېاسي الرې وي اوکه دپوځي فشارله م
 ...کړي

 

زورسنېیواوخپرونوکې ډاګیزه شوه،چې دروسې استازي په ډېرې بېباکۍ وویل،بایدحنیف اتمرپه داخبره په ټولوډلیی
راتلونکي کې واک ته ورسېږي ،ځکه چې نوموړی دهغې پخوانۍ دوستي له مخې،چې دی دخادغړی وواودوظیفې 

ه یې دامریکا ل له مخې له کې جي بي سره اړیکه درلوده دروسې ګټې ساتلی شي اوداوسنئ دوستۍ له مخې،چې اوس
 .متحده ایاالتو سره لري،ددواړوهېوادونوګټې وساتي 

 

له دې سربېره نورالملونه هم وواوشته،چې هرلوری کوښښ کوي،دخپلې موخې پربنسټ خپلې ګټې وژغوري،چې 
 :دڅوټکویا دونه یې اړینه برېښي 
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ژبه یې دپاکستان لپاره ترخه ،تنده وتېزه وه هغه مهال چې زلمی خلیلزادالدافغان دسولې استازی نه ووټاکل شوی _
اودافغانستان په تړاویې دټولوستونزه پړه په پا کستان اچوله .ولې کله چې دامریکا له خوادافغانستان اوطالبانوترمینځ 
دخبروکوربه شو.نوبېایې خپله ژبه نرمه کړه چې دپاکستان بشپړباورترالسه کړي...همداسې له طالبانو،دمجاهدینوله 

شرانواوله سېاسي ګوندونواوله نوروخواوسره وغږېد،که چېرې دامکان په صورت په راتلونکي کې داسې اړتیا م
ایاشونې ده چې "رامینځته شي ،نوبایدچې دلنډمهالې ادارې لپاره دټولوخواوباورترالسه کړي. .ما پدې تړاو

په ډاګه  "محب"ګون وښوداولیکنه خپره کړه ،چې وروسته حکومت غبر"خلیلزاددلنډمهالې ادارې مشرشي؟
 خلیلزادوګواښه،چې غواړي له دې الرې واک ته ورسېږي...!؟

 

که څه هم په ښکاره حامد کرزي دلنډمهالې ادارې مالتړونه کړ، ولې له پاکستان سره یې دتېرپه پرتله دګډې ژبې _
ه یاهم له اشرف غني ورته غوردپېداکولوهڅه کوله ،که څه هم پاکستلن دده له وروستېیوڅرګندونوخوشحاله نه وو،خوب

وو...ده غوښته چې دداودزي له الرې له پاکستان اوایران سره دخبرووسیله شي،خواستاد سېاف ،داودزي ته سپارښتنه 
وکړه،چې کرزی ډېردباوروړنه دی،غله ته وایي غالکاوه اوکور واالته وایي څار...نوځکه داودزی اشرف غني ته 

 .نږدې شو
 

مالبرادرسره اړیکې تودې کړي دي اودهغوبندیانوکیسه یې هم ورته کړې،چې دده دواک په موده اوس حامد کرزي له 
 . کې خوشې شول اوټولوپه ده تورپورې کاوه ،چې ګنې دطالب بندیان یې له محبسونوازادکړي دي

 

ان ه رووروستئ پېښې بیا دپوښتنې وړدي چې ولې قطردپالوي هغه وروستی نوملړ،چې دخبرولپاره هغه هېوادت_
ووردکړ؟په دې تړاوداسې انګېرنې دي،چې دپاکستان حکومت قطرته وېلې دي،چې دحکومت دپالوي شتون دکابل 
حکومت په رسمېیت پېژندل دي ،باید چې په دغه نوملړکې دحکومت استازي نه وي ...له دې څخه دپاکستان موخه 

 .ېزيداده،چې امریکا بیا ورته مراجعه وکړي،چې خبروته بیا الره پران
 

دعمران خان وروستېیوڅرګندونووښوده،چې ګنې ؛زه دوعاکوم چې افغانستان کې سوله راشي...ولې نورزه چار 
 ... واکوته سالاومشوره نه ورکوم

 

چې اودتېرپه څېربه وښېي،زه په دې اند یم چې ډېرزربه دپاکستان دبهرنېیوچارووزیریا بل چارواکی قطرته الړشي 
دادی بیا یې دافغانانوخپلمینځي خبروته الره اواره کړه ولې دوئ به هرومروداخبره کوي چې اشرف غني نورچاته 

 .دمنلووړنه دی ،نوښه به وي چې عوض شي 
 

دضمیرکابلوف خبرې هم بې څه ندي په ډېرې سپین سترګئ یې وویل،چې اشرف غني ګنې سولې ته ژمن نه ښکا 
 ....همدی دی چې دسولې خبرې سبوتاژوي ري 

 

امریکاهم خپلې ستونزې لري له یوې خواغواړي،چې دافغانستان دجګړې لګښت ته دپاې ټکی کېږدي اوله بلې _
 ... خواغواړي،چې دسیمې په لمنه کې سېاسي اوپوځي شتون ولري

 

ایوتوافقي حکومت دی .دویم اوڅومره چې دولسمشراشرف غني دواک موضوع ده،لومړنئ ستونزه خوهمداده چې د
داچې په هېواد کې دننه ګڼ شمېرپخواني زورواکي،سیاسي ډلې ،پرته له استادسیاف نه جهادي مشران اوتریوه بریده 
حکمتیار...!؟له ده سره اختالف لري ...همدغسې له کورنېیوستونزوسربېره بهرنۍ ستونزې هم له پامه نشي غورځېدی 

ې له پاکستان،ایران اوروسې سره یې لري،هغوئ خپلې ګټې لري اودافغانستان اوهغه داشرف غني ستونزې دي،چ
خپلې اقتصادي،سیاسي اوپوځي ستونزې دي چې هغه ورسره الس اوګرېوان د ی...نوکه چېرې داټولې ستونزې الس 

  .؟په الس شي،ایاولسمشراشرف غني به دسیاسي کودتا قرباني نشي
 .اوس لپاره همدومره  د
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