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 د واک د ویش په اړه، د یوه مهم راز افشا

مه، د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخوا، ولسمشر اشرف غني او اجراییوي  2۲د روان کال د مارچ په 
په میلمستیا . رییس عبدهللا عبدهللا ته چې د یو پالوي په ګډون امریکا ته په رسمي سفر تللي، درنه میلمستیا شوې وه

رې، یو ډېرمهم راز چې تر اوسه کې د خبرو په مهال جان کیري د افغانستان د تېرکال النجمنو ټولټاکنو ته په اشا
غني د هیڅ » جان کیری وویل . پورې یي ټولو افغانانو ته د یوې مهمې پوښتنې او معما حیثیت درلود، افشا کړ

اشرف ) قانون او یا مخکیني شرط پر بنسټ،  د واک ویش او د ملي یووالي حکومت ته اړتیا نه درلوده، خو هغه 
 «و ګټو لپاره وکړ او په دې اند وو چې د پرمختګ لپاره دا تر تولو غوره الر دهدا کار د افغانستان د لوړ( غني

البته مخکې، ډیری افغانانو د ګیلو او کلکو نیوکو په بڼه، څرګندوله چې ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 
ستی وای او هغه یی په ټاکنو دوام او تحول ټیم بریالی وو، حکومتي واک باید په یوازې ځان، دې ټیم په الس کې اخی

همدارنګه  دغو افغانانو دا هم ویلې، پریښودل شوی . کې د عبدهللا عبدهللا په مشرۍ له ناکام ټیم سره نه وای ویشالی
وای چې د عبدهللا ټیم د حکومت په وړاندې اپوزیسیون جوړ کړی وای، خو امریکا په سیمه کې د راتلونکو پالنونو 

ارو خپل وزیر جان کیری ته دنده وسپارله چې کابل ته پرلپسې سفر وکړي او په پای کې واک په موخه، د کورنیو چ
 .د ټاکنو او دیموکراسۍ د دود پرخالف په ټاکنو کې د بریالي ټیم او ناکام ټیم ترمنځ په مساوي توګه وویشي

له السونو وشکوله او هغه یی د خپلو  په داسې مهال واکمن او غالب اند دا وو چې د ټاکنو پایله امریکایانو د افغانانو
 !ناروا ګټو لپاره، د سوغات پتوګه د عبدهللا عبدهللا  د ناکام ټیم په السونو کې کېښوده

خو له نیکه مرغه، نن دا حقیقت په ډاګه شو چې د حکومتي واک ویش د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري 
 .د لوړو ګټو لپاره ترسره کړیدی د افغانستاننه، بلکې ولسمشر اشرف غني خپله 

بلخوا په دغه میلمستیا کې چې ولسمشر اشرف غني د جان کیری ښي اړخ او عبدهللا عبدهللا یي کیڼ اړخ ته والړ 
وو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خوله د داسې خبرې اعالن نیغ په نیغه څرګندوي چې ټولټاکنې اشرف غني 

د هېواد د لوړو ګټو لپاره په ټاکنو کې د عبدهللا ماته ډله هم په حکومتي ( شرف غنيا) ګټلې او وړې دي، خو هغه 
 .واک کې راشریکه کړه

لوی زړه او  دلته یو وار بیا داسې چلند، د افغانستان لوړو ګټو ته د زیات ارزښت ترڅنګ،  د ولسمشر اشرف غني
 !ستر ملي هوډ څرګندوي

یل شول، اشرف غني چې ټاکنې یي ګټلې وې، بیا یی هم د افغاني ټولنې اوس پوښتنه دا ده،لکه څنګه چې مخکې وو
د یووالي او پرمختګ په موخه، ښه او غوره الر وګڼله چې حکومتي واک وویشي، ایا په دې کې به په ټوله کې 

واب افغانان ګټه وکړي که تاوان؟ د دې پوښتنې ریښتینی ځواب به وخت ته پریږدو او وخت به دې پوښتنې ته سم ځ
 .ووایي

خو د ډیری افغانانو په اند، دا چې افغانان د اوس لپاره  په داسې ګوندونو او سیاسي ډلو کې نه دې راټول شوي چې 
ټاکلې علمي او عملي تګالرې ولري، ښه به دا وي چې د ولسمشر اشرف غني لخوا په وړاندې شوې علمي او عملي 

رته او یا په بابیزه او ګوښه غوښتنو او وړاندیزونو سره په بېال بېلو د ملي او پرمختللو تګالرو پ. تګالر راغونډ شي
ډلو او ګروپونو کې د ویشلتیا پرځای، په یوه سراسري ملي او وطني خوځښت کې د افغانانو ګډون، ګټور تمامېدالی 

 .شي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhasarlus_muradzay_da_wak.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sarlus_muradzay_da_wak.pdf
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پېښوي چې افغانان د  بلخوا سیمه یز او نړیړال ګواښونه او ننګونې هم چې افغاني ټولنې ته مخامخ دي، د دې اړتیا
 .ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په یوه ټغر راټول شي

» همداراز په دې میلمستیا کې د اجراییوي رییس عبدهللا عبدهللا دې خبرې ته په درنه سترګه کتل پکار دي چې وایی
به خدمت در ابتدا به تشکیل حکومت وحدت ملي باور نداشتم، اما اکنون در همکاري به رییس جمهور غني متعهد 

 «افغانستان میباشم

که عبدهللا عبدهللا او د هغه ټاکیز ټیم چې اوس یي جال ټیم نه شو ګڼالی او د افغان حکومت برخه جوړوي، د اشرف 
غني په مشرۍ دولت سره چې د همکارۍ ژمنه ورسره کوي، په ریښتیا ودریږي، په کور دننه د ستونزو له حل 

 .ای شییزې او نړیواله ستونزې هم حل کېدسربېره مخې ته پرتې ډېرې سیمه 

د ملي یووالي حکومت باید هغه ژمنې پلې کړي چې مشرانو یي امریکا ته په سفر کې افغانانو او بلخوا امریکایانو ته 
زه دلته د افغان لوړپوړې پالوی له نورو ژمنو څخه چې . د هغوی د مرستو او همکاریو د مالتړ لپاره ورکړې دي

 :ایی دریځ یي اعالن کړي، دوه ژمنې د بېلګې پتوګه رااخلمپه جیګ امریک

 ــ د فساد په وړاندې غوڅه مبارزه او په چارو کې روڼوالی

 ــ افغانستان ته د سولې او امنیت په بیرته راستنېدو کې ټینګې هلې ځلې او کلکه هڅه

هڅې او نووښت د دغو دوه ژمنو  که د ملي یووالي حکومت د نورو او ډېرو ژمنو پرځای، په لومړي قدم کې خپلې
په پلیتوب راټول کړي، افغانان به یي د نورو ژمنو په پلیتوب کې مال وروتړي او د دولت او ولس ترمنځ رامنځته 

 !شوی واټن به ژر له منځه لیرې شي چې د ټولو ستونزو مورینه ده

الی سفر ګڼل شوی او ډېرې السته امریکا ته د ولسمشر غني په مشرتوب د پالوي سفر له ټولو خواوو، یو بری
رزونه وکړای راوړنې لري، خو د ژمنو پلیتوب او د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون به د دې سفر ښه او غوره ا

 !شي

 پای


